_________________
سال  ،18شماره 1012
10تیر1390

موسسه مالی

_______

شــریف

تبدیل ارز

1012

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!

یکم جوالی
سالروزکانادا
گرامی باد!

ماکمکتان
میکنیم!!

ت مستعجل
دول
ت...امسال
س
ا د باران های
ری
نگذا زارتان دهد؛
نابهنگام آ
داغ و زیبای
تابستان
مونتریال را
قدربدانید!

دو سال میگذرد و چشمان نیمه باز
ندا همچنان در ما مینگرند.. .

شریعتی ،زمینه ساز فکری استبداد مذهبی
 ص12 :

داد از آن برق نگاه!

 ص6 :

به سرپرستی
رضا ناظم
(وکیل)

Phone: (514) 700-0303

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

2

%

from
only

برای اطالعات بیشتر
با من
متاس بگیرید:

همایون انصاری The only licensed broker, who

ایران :جتاوز ،جنایت است!

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

 ص13 :

ایران :حکومت از جتاوز جنسی بعنوان
کثیف ترین ابراز شکنجه روحی و جسمی
ص31 :
استفاده می کند.

و ارکستر پردیس
پروژه ای تازه برای ارکستر
بزرگ سازهای ایرانی و غربی
Sunday July 24

7رکلینیک مدیکال
هفتوهز آلفامدیک

کاریکاتور

دکترریموندرضایی

یحیی آبادی

1253 Guy

(514) 933- 8383

>>6

nadime
teen's
corner

امیرسام:
امالک...

>> 12

 ص38 :

شهباز
خنعی

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>> 7

www.sutton.com

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

Tel.: 514-439-1444 |5057 Avenue Victoria | Montréal, QC H3W 2N2

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

جنب دانشگاه

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
:Guy

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
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

Cell.: 514-969-2492

جراح دندانپزشک

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

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

Nader Khaksar

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

Tel.: 514-683-8686

Tel.: 514-620-5551
NDG:

fhemmatiyan@sutton.com

514-844-4492

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

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

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

1405 Maisonneuve W.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی



Mobile: 514.567.3169

صرافیخضر

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

Cell: (514)827-6364

1155 Rene Levesque w. #2500

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

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

انتقـال ارز

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

سالن ژزو

>> 35

pg. 36

صرافی  5ستاره

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

 ص2 :

کـتنه
ماریا ُ
>> 36

جمعه  8جوالی

نیک
پیک
یکشنبه
بستانی 24
تا
جوالی

حسین
باقرزاده

مهــاجرت

پزشکی28>> :

مونتریال

حمید متبسم  ،ساالر عقیلی

در سالروز تولد کانادا ،صدها هزارنفر
به استقبال شاهزاده و نوعروس
درنخستین سفر خارجی خود رفتند...
راستی امیر خدیر را ندیده اید؟!
دکترانصاری

Montreal, Quebec, H3B 2N2

امیرسام

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

Cell.: 514-702-2309

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

2
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پیکنیکتابستانی
زرگ
ب

 18امین سالگرد انتشار پیوند
را همراه با تیــرگان
جشن می گیریم:

ی
 4کشنبه
2
ج
و
ال
ی:
پ
ا
ر
ک
ا
ن
گ
ر
ی
ن
یون

یک روز شاد و زیبا در فضایی صمیمی و خانواده گی

صیم ،بنوشیم،
بر ق
شادباشیم...

سینا
 همراه با DJ

مونتریال،
پیوند
ن زرتشت
دوستدارا
اجنمن
هی:

رقص و شادمانی

جوجه کباب ،یک سیخ کوبیده ،گوجه و ساالد 8 :دالر

تلفنآگا
514
 -996-9692ا ،این برنامه
د بودن هو
ورت نامساع
خواهد شد.
در ص
بعد موکول
به یکشنبه

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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با یاد

محمود بیگتاشی،

چهره نام آشنای
جامعه ایرانیان مونتریال،
بنیادگزار آدیوویدئو کبک
به هدف جمع آوری کمک مالی
برای مبارزه
با سرطان روده بزرگ...

سی امین
سالگرد
آغاز به کار
آدیوویدئوکبک را
جشن می گیریم!

از

 2تا
 9جوالی

حراج بزر
گ
ا
د
ی
و
و
ی
ختفیف  75دئو کبک
درصدی
بسیار
ی
ج
و
ا
ئ
ز
،
واسپشیال
ه
ا
ی
ع
ا
ل
ی

3
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اطالعیه

ن
ک
س
ل
خدمات و ی
جم
ه
سفارت وری
م
اسال ی اریان
نـت
ردمو ریال
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 و سه شنبه و چهارشنبه
مورخ 13و 14و  15تیر1390

برابر با  4و  5و  6جوالی 2011
از 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 فرم
های 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 می گردد.
_________________________________

سفارت جمهوری اسالمی
ایران  -اتاوا

مژده مژده

برنامــه های آینده

گروهپرسپولیس

انــــدی
لیال فروهر
پائیز امسال

مونتریال

جمعه  8جوالی

سالن ژزو

در مونتریال

_____________________
منتظر آگهی های بعدی باشید

4
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خبر

وزیر دفاع آمریکا :ایران
خیلی جسور شده است!
بهنامآفریدگارعشق

راب��رت گیتس ،وزیر دف��اع آمریکا
حکوم��ت ایران را مته��م کرده که
قصد دارد تا آس��تانه ساخت بمب
هس��ته ای پیش ب��رود و تهران را
مس��وول افزایش تلف��ات نیروهای
کشورش در عراق دانسته است.
آق��ای گیتس که در ح��ال انتقال
مس��وولیت های خود در پنتاگون
ب��ه لئون پانه تا ،وزی��ر دفاع جدید
است ،روز پنجشنبه  30جوالی در
مصاحبه هایی با خبرگزاری رویترز و
شبکه خبری بلومبرگدرباره برنامه
اتمی ایران و نقش تهران در عراق و
منطقه خاورمیانه ،ابراز نگرانی کرد.
او در پنتاگون به خبرنگار بلومبرگ
گفت ،ایران احتم��اال قصد دارد به

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

جای س��اخت یک بمب هسته ای
کامل ،به ظرفیتی دس��ت پیدا کند
که اگر خواست در آینده به سرعت
بمب اتمی تولید کند.
ایران ب��ا رد این اتهام ،بر صلح آمیز
بودن تمام جوانب برنامه اتمی خود
تاکیددارد.
رابرت گیتس گفت" :اگر آنها تا این
اندازه (به بمب اتمی) نزدیک شوند
باید فرض را بر آن گذاش��ت که به
سالح هسته ای همدست یافته اند".
آق��ای گیت��س همچنین ای��ران را
ب��ه تالش برای بهره ب��رداری از بی
ثباتی منطقه خاورمیانه در پی آغاز
اعتراضات ضد دولتی در کشورهای
عرب متهم کرد.
او گفت" :به نظر من ایرانی ها خیلی
جسور شده اند .آنها سعی می کنند
که از بهار عرب بهره برداری کنند اما
خوشبختانه موفق نشده اند".
{>> ادامه در صفحه}8 :

نسرینعینالهی

ماز جبرانی در مونتریال Just for Laughs Fest
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

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

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات حسابداری و دفترداری

درخدمت هموطنان گرامی

>>
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سرورصدر

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978

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

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

38 Place du Commerce # 280

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

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

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!






Masoud Nasr

Cell.: (514) 571-6592

GESTION FINANCIERE LOYALE

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 :یک سالگرد...
واپسینش جهان را به آتش کشیده
است.
زنی زیبا ،جوان ،پرشور و سرشار از
زندگی و بی��زار از مرگ آنجا بروی
خاک داغ تابس��تان تهران بر زمین
نقش بسته و نگاهش را به جهانی
دوخته که یارای گذاشتن و گذشتن
از آن را ندارد .این تنها نگاهی است
که از آغاز هستی انسان تا کنون از
خیابان و ش��هر و سرزمین خویش
گذشته و مرزها را درنوردیده و خاور
و باختر این جهان را به هم پیوسته
است.
نگاه همچون تیری که از چله کمان
رها میش��ود ،ازچش��مخانه آن زن
زیبای پرستش��گر زندگ��ی بیرون
جهی��ده و در پرواز اس��ت .این نگاه
دیگر از آن ندا نیست ،این نگاه برق
چشمان خس��ته ولی امیدوار ملتی
است که از یکسد و پنجاه سال پیش
تا کنونگاه با مش��ت،گاه با س��نگ
وگاه نیز با قنداقه تفنگ بر در خانه
خدایان میکوبد ،تا آنان را از خواب
گرانش��ان برخیزاند و بیادشان آرد
که در این خاک نفرین ش��ده و در
این گوشه میش ُوم جهان مردمانی
هس��تند تش��نه ازادی و آسایش و
سربلندی ،مردمانی که از سدهها و
هزارههای مرگ و نیستی و شیون و
فریاد بجان آمدهاند و تشنه چکهای
از آن نوش��داروی جاودانه فرهنگ
و پیش��ینه خویشند ،تشنه چکهای
آزادی...

مزدک بامدادان20 :ژوئن
دو سال است که برق نگاهی پرسان
و نگ��ران جان جهانی��ان را به آتش
میکشد.
از ژرفای چشمان نیمه باز زنی زیبا
و ج��وان و از پس پ��ردهای از خون،
نگاهی که هم آش��وبگر است و هم
رامش بخش ،و هم خرسند است هم
هراس��ان ،چون چشمهای جاودانی
بیرون میتراود.
آنجا در دورن��ای خیابان داغ تهران
«ندا» از پی دو س��ال هنوز بر زمین
خفته و با چش��مان آه��و َوش نیمه
بازش به ما مینگ��رد ،هم آن نگاه،
هم آن چش��مان و ه��م آن ندا دو
سال اس��ت که بر بستر داغ خیابان
و بر مرز جهان مینووی چش��م براه
انجام کارند ،با پاهایی روان به آنسو
و چشمانی خیره مانده به این سو.
هن��وز و تا به امروز کس��ی از جهان
مرگ و نیس��تی به می��ان مردمان
بازنگش��ته ت��ا از آن واپس��ین دم
زیست مندی و از چگونگی جدائی
روان از تن سخن بگوید ،هیچکس
نمیدان��د که چرا مردمان در آن دم
واپسین هر یک به گونهای رخت از
جهان برمی بندند و چهره در مغاک
خاک میکشند.
آنان که س��نگ خود را با کار جهان
واکندهاند ،آرام و رام چش��م بر هم
میگذارند و میگذرن��د ،و آنان که
کار خ��ود را در جهان ناس��رانجام و
نیم��ه میپندارند ،مرغ ج��ان از بام
تن پرانده و پای در جهان مینووی ،دو سال میگذرد و چشمان نیمه باز
چشم از خاک گیتی برنمی دارند و ندا همچنان در ما مینگرند.
چن��دان در این جهانیان مینگرند ،چش��مانی که نگ��ران انج��ام کار
تا دستی پلکهایشان را بر هم نهد سبزجامگانند و هراس��ان از بخاک
و رهسپار سفر بیبازگشتشان کند .افت��ادن ای��ن نهال خ��وش برگ و
مگر فردوسی بزرگ یادگار پیشینیان ش��اخ ،که تازه سر از خاک تیره این
را به جادوی سخن خویش نسروده سرزمین بدر کرده و توفان و تگرگ و
بود که:
تنداب و پیش از هر چیز ،تیزیداس
ازیـــن راز جان تــو آگــاه نیست مرگ پرستان را به ریشخند گرفته و
بدیـــن پرده انــدر ترا راه نیس 
ت میروید و میبالد و سایه میگسترد.
خ��اک اندوه خی��ز این س��رزمین
جانهای پاک بیشماری را در آغوش نگاه ندا همچون تیر افسانهای آرش
خود گرفته و آسمان تیره این مرز و کمانگیر دو سال است که همچنان
بوم در س��وگ پاکان و وارستگان و پ��رواز میکند و به پی��ش میتازد.
پارسایاندریاها گریسته است.
ای��ن تی��ر س��رانجام روزی در آن
از می��ان آن هزاران ه��زار زن و مرد دوردستهای پهنه فرهنگ ما بر تنه
پاکباخته ولی تنها یکی است که نگاه درختی خواهد نشست و مرز میهن

NEDA!...

داد از
آن برق
نگاهت…

سیروس
یحیی آبادی

(مونتریال)

1012

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

رستـــورانو
فروشگاهفردوس

 Marché Ferdousمواد غذایی
ایرانی و شرقی

2عدد کولر (ایرکاندیشن) تقریبا
نو ،با کنترل راه دور،
به بهای نازل
بفروش می رسد.
Tel.: 514-284-6218
july1-15Ensahie-akUP
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1451 Ste-Catherine w.

جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

Corner: Mackay
Montreal H3G 1S6

Tel.: (514) 664-5544

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

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

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

(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

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

Vol. 18, No.1012, juillet 1, 2011

فرزندان خورش��ید و
سرزمین پرستندگان
سایت مجموعه آثار
شب و تاریکی را نشانه
سیروس یحیی آبادی
خواهد گذاش��ت .در
www.sirousart.com
آن روزی ک��ه ن��دای
ما در جه��ان بپیچد
و آن را درن��وردد و به
گوش خدایان کهن برسد و آنان را
از خواب هزاران سالهشان برخیزاند،
تا نهال رهائی ما به درختی تنومند
فراروید و بارآورد ،تا خدایان همپیاله
آزادگان این سرزمین شوند و جام بر
جامشانبکوبند،
در آنروز ندا نگاه س��وزنده خود را از
ما برخواهد گرفت ،دستان مهربان
م��ادران این س��رزمین چش��مان
خستهاش را بر هم خواهند نهاد و آن
نماد زیبائی و سرزندگی ،در بستری
از شادی شیرین در « َگرودِمان» ،در
سرای آهنگ و ترانه و سرود ،جاودانه
خواهد غنود ،تا چامه س��رایان این
خاک مهرپرور بیادش بسرایند:
آه از آن چشم سیاهت...
خداوند دروغ ،دشمن و خشکسالی
را از ایران زمین بدور دارد

Aircondition
برای فروش

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم
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چای قهوه

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

آگهی :پیوند

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

PAIVAND
Published: since1993

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



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



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ 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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)

6

كهن دیارا
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تولد 16 :خرداد  ،۱۳۰۸تهران

كهن دیارا ،دیار یارا دل از تو كندم ولی ندانم
كه گرگریزم كجا گریزم وگر بمانم كجا بمانم
كهندیاراكهندیارا
دیار یارا دیاریارا
دل از تو كندم ولی ندانم
كه گر گریزم كجا گریزم
وگر بمانم كجابمانم
نه پای رفتن نه تاب ماندن
چگونه گویم درخت خشكم
عجب نباشد اگرتبرزن
طمع ببندد دراستخوانم
دراین جهنم گل بهشتی
چگونه روید چگونه بوید
من ای بهاران ز ابر نیسان
چه بهره گیرم كه خود خزانم
كهن دیارا كهن دیارا
دیار یارا دیار یارا
دل از تو كندم ولی ندانم ولی ندانم
كه گرگریزم كجا گریزم و گر بمانم كجا بمانم
صدای حق را سكوت باطل در آن دل
شبچنانفروكشت
كه تا قیامتدراین مصیبت
گلو فشارد غم نهانم
كبوتران را به گاه رفتن
سر نشستن به بام من نیست
كه تا پیامی به خط جانان
ز پای آنان فروستانم
ز پای آنان فرو ستانم
كهن دیارا كهن دیارا
دیار یارا دیاریارا

www.paivand.ca

دل از تو كندم ولی ندانم
كه گر گریزم كجا گریزم وگر بمانم كجابمانم

نادر نادرپور:

آه ای دیار دور
ای سرزمین كودكی من
خورشید سرد مغرب بر من حرام باد
تا آفتاب توست در آفاق باورم
من نقش خویش را همهجا در تو دیدهام
تاچشم بر تو دارم در خویش ننگرم
ای ملك بیغرور
ای مرز و بوم پیر جوانبختی
ای آشیان كهنه سیمرغ
یك روز ناگهان چون چشم من
ز پنجره افتد برآسمان
میبینم آفتاب تو را در برابرم

مخدر
ایران26:ژوئنروزجهانیمبارزهبامواد ّ

شل کن،
سفت
کن!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

بیس��ت و چهار س��ال
پی��ش در روزهای 17
سفینهدل نشسته بر گل
ت��ا  26ژوئن  ،1987با
چراغ ساحل نمیدرخشد
س��ازماندهی و همت
نمیدرخشد ،نمیدرخشد
س��ازمان مل��ل متحد
کنفرانس��ی با شرکت
در این سیاهی سپیدی كو
 35کشوردر شهر وین پایتخت
كه چشم حسرت در او نشانم
اتریش برای مبارزه با قاچاق و
مخدر برگزار شد.
اال خدایا گره گشایا به چاره جویی مرا مدد كن مصرف مواد ّ
اال خدایا ،اال خدایا
درپایان کنفرانس بیانیه ای به
بود كه بر خود دری گشایم
تصویبشرکتکنندگانرسید
غم درون را برون كشانم
که یکی از مواد آن تعیین روز
 26ژوئن به عنوان روز جهانی
كبوتران را به گاه رفتن سر نشستن
مخدر بود.
مبارزه با مواد ّ
به بام من نیست
 26ژوئن امسال ،بان کی مون
كه تا پیامی به خط جانان ز پای آنان
دبیرکل س��ازمان ملل متحد،
فروستانم زپای آنان فروستانم
در بیاناتی به مناسبت این روز
گفت:
كهن دیارا كهن دیارا
مخدر که زمانی
«قاچاق مواد ّ
دیار یارا دیاریارا
به عنوان یک مشکل اجتماعی
دل از تو كندم ولی ندانم ولی ندانم
كه گر گریزم كجا گریزم وگر بمانم كجا بمانم
كهن دیارا دیار یارا ،كهن دیارا دیار یارا
به عزم رفتندل از تو كندم
ولی جز اینجا وطن گزیدن
نمیتوانم ،نمیتوانم

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

UNITECK GARAGE DOOR
فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

 200ه��زار نفر براث��ر عوارض
ناشی از اعتیاد می میرند.
چرخش مال��ی س��االنه مواد
مخدر ح��دود  1500تا 1600
ّ
میلی��ارد دالر و س��ود خالص
آن بی��ن  500تا  600میلیارد
دالر است که عاید بیش از 10
میلیون قاچاقچی حرفه ای به
مخدر می
عنوان مافیای مواد ّ
شود.
عمده ترین تولی��د کنندگان
مخدر دنیا عبارتند از:
مواد ّ
افغانس�تان که بی��ش از 90
درصد مصرف تریاک و هرویین
دنیا را تأمین می کند،
مکزیک ک��ه یکی از بزرگترین
محرک های
تولید کنن��دگان ّ
متافتامین نوع کریس��تال در
جهان است،

کلمبیا که با تولید بیش از 500
تن کوکایین و کراک  80درصد
از مصرف جهان��ی این مواد را
تأمین می کند و
مراکش(مغرب)که ازبزرگترین
تولید کنندگان حشیش است.
در ای�ران قاچ�اق و مصرف
مواد مخدّر یکی از مهم ترین
مشکالت کشور است.

رییس سازمان پزشکی قانونی
کشور می گوید:

«مواد مخدّر دومین علت مرگ
غیرطبیعی در کش�ور است که
پس از حوادث جاده ای جان
انسان ها را می گیرد».

 75درصد از زندانیان کشور را
بطور مستقیم یا غیرمستقیم
{>> ادامه در صفحه}37 :

NOTAIRE-NOTARY

نازگل فالح طوسی

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

و خ�لاف اخ�لاق به
ش��مار می آم��د ،در
سال های اخیر تبدیل
به تهدیدی مهم علیه
امنیت مردم و منطقه
شده است ...وابستگی
(مخدر) یک
به م��واد ّ
بیماری است و نه یک
جرم .مجرمان واقعی
مخدر
قاچاقچیان مواد ّ
هس��تند .ا ّم��ا بخش
عرضه تنها نیمی از این
معادله است .تا
زمانی که تقاضا برای
مخدر را کاهش
مواد ّ
ندهی��م ،هرگز نمی
توانی��م به مب��ارزه با
کشت ،تولید و قاچاق
مخدر بپردازیم.
مواد ّ
دولت ها مس��ئول مب��ارزه با
قاچاق و در عین حال مصرف
مخدر هستند».
مواد ّ
بناب��ر گ��زارش س��ال 2008
س��ازمان مل��ل متح��د ،مواد
مخ��در ،جن��گ ،جنای��ت،
ّ
تروریسم تهدیدات اصلی علیه
صلح و امنیت جامعه جهانی به
شمار می آیند.
براس��اس آماره��ای همی��ن
سازمان ،بیش از  220میلیون
از جمعی��ت جهان ب��ه عنوان
معت��اد ،مصرف کنن��ده مواد
مخدر هستند و هرسال حدود
ّ

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

فروش ،نصب و تعمیر

سرویسسالیانه:
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نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
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

مینا صاحلی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

>>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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ساعات کار:

>>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...

مونتریال :حقوق بشر..
محرومیت داور  15سالۀ مونتریالی به دلیل حجاب

به اس��تناد قوانین فیف��ا ،یك دختر
داور مسلمان در مونتریال ،به علت
داشتن حجاب از داوری در مسابقه
فوتبال محروم شد.
اتحادیه فوتبال منطقه ای س��نت
لوی��ی در كب��ك ،چن��د روز پیش،
«س��ارا بنكران» داور فوتب��ال را به
علت داشتن حجاب از انجام داوری
مسابقه فوتبال محروم كرد.
این داور پانزده س��اله در دو س��ال
گذش��ته در بخش هایی از مونترال
داوری می كرده ،اما چند روز پیش،
مسئوالن اتحادیه با استناد به قوانین
فیفا كه لباس مذهبی را در میدان
فوتب��ال ممنوع كرده ب��ه او اطالع
دادند نمی تواند در مس��ابقه داوری
كند.
سارا كه از دوازده سالگی حجاب را

رعایت می كرده ،به شبكه تلویزیونی
سی بی سی كانادا گفت :من همیشه
احساس می كردم از حقوق برابر در
كانادا برخوردارم؛ نمی دانم چرا این
حق را از من می گیرند؟
وی اف��زود :حجاب نش��انه عفت و
انتخاب من از نحوه ظاهر ش��دن در
انظار اس��ت .گمان می كردم آزادی
مذهبدر این كشور هست ،مشروط
برآنكه به كسی آسیب نرسانیم و من
به هیچ كسی آسیب نرسانده ام.
مس��ابقه انتخابی تیم فوتبال زنان
ایران نی��ز چندی پی��ش ،به علت
داش��تن حجاب به ج��ای كاله ،در
برابر اردن لغو شد و این تیم شانس
حضور در المپیك  ۲۰۱۲لندن را از
دست داد.
همچنین سه بازیكن زن اردنی نیز
بخاطر حجاب محروم شدند.

ایران امتی :وزیر دفاع آمریکا...
آیت الله علی خامنه ای ،رهبر ایران،
"بیداری اسالمی" مردم کشورهای
ع��رب را عل��ت آغ��از اعتراضات در
کش��ورهایی نظی��ر مص��ر و تونس
دانسته است.
افــزایشتلفات

رابرت گیت��س همچنین حکومت
ای��ران را متهم کرد که طی س��ه تا
چهار ماه گذش��ته با افزایش کمک
ه��ای نظامی به برخی گ��روه های
شیعه عراقی می خواهد که از ادامه
حض��ور نیروهای آمری��کا در عراق
جلوگیریکند.
او ب��ه خبرگ��زاری رویت��رز گف��ت
حکومت ایران مسوول افزایش تلفات
نیروهای کشورش در عراق است.
رابرت گیتس گفت" :آنها سالح ،فن
آوری و آم��وزش ارائه می کنند که
به وضوح به نظر می رس��د قصد آن
افزایش تلفات ما تا بیشترین میزان
ممکن باش��د ،تا اوال از ادامه حضور
نظام��ی ما (درعراق) پ��س از پایان
سال میالی جاری جلوگیری شود،
و ثانی��ا ،زمانی که ما ع��راق را ترک
کردیم ،به نظر برسد که آنها ما را از
عراق بیرون کردند".
مقام های ایرانی بارها حضور نظامی
آمریکا را مس��وول ب��ی ثباتی عراق
دانسته اند.
آنها اتهامدخالتدر امورداخلی عراق
را بی اس��اس می دانند و بر خروج
کام��ل و هرچه س��ریع تر نیروهای

ای��ن داور فوتبال ش��كایتی در این
زمین��ه در اتحادیه كبك طرح كرده
و تأكید دارد قوانین باید با تغییرات
جامعه انطباق یابد .فدراسیون كبك
به وی توصیه كرده مستقیم به فیفا
شكایت كند.
اتحادیهفوتبالمنطقهایسنتلویی
تأكید كرد ،بنا بر قوانین فدراسیون
فوتبال كبك عمل می كند.
فدراسیون فوتبال كبك در بیانیه ای
قانون فیفا را در مورد لباس بازیكنان
تأیید كرد.
این بیانیه می افزاید داشتن حجاب
در زمی��ن فوتبال نظی��ر گردنبند،
گوش��واره و حلقه ممنوع است و ما
از قوانین فیفا پیروی می كنیم ،مگر
آنكه این قوانین عوض شد.
حجاب از مدت ه��ا پیش در كانادا
مسأله ای جنجالی بوده ،به گونه ای
كه برخی بخش های فوتبال كانادا از
حجاب زنان حمایت می كند.
در فوریه  ۲۰۰۷پنج تیم كاناداییدر
اعتراض به اخراج یك دختر مسلمان
با حجاب ،در یك تورنمنت فوتبال در
كبك شركت نكردند.
زنان مس��لمان در دیگر بخش های
كانادا ش��امل اونتاری��و و بریتیش
كلمبیا مج��از به داش��تن حجاب
هستند.
(گزارش :ایرنا)

>> ادامه از صفحه5 :

آمریکا از عراق تاکید دارند.
آمریکا ح��دود  ۴۶ه��زار نیرو در
عراق دارد که نقش "پشتیبانی" از
نیروهای دولتی را برعهده دارند و
بر اساس توافق قبلی باید تا پایان
سال میالدی جاری همگی عراق
را ترک کنند.
با این وج��ود ،گزارش ها حاکی از
تمایل برخی چهره های سیاسی
در واشنگتن و بغداد به ادامه حضور
شماری از نظامیان آمریکا در عراق
است.
این در حالیست که تلفات نیروهای
آمریکایی در ماه ژوئن به بیشترین
میزان طی سه سال گذشته رسیده
است.
خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد
که فقط در روز شش��م ژوئن ،شش
سرباز آمریکاییدر یک پایگاه نظامی
در بغداد در اث��ر حمله خمپاره ای
کشته شدند.
رابرت گیتس به ش��بکه بلومبرگ
گفت که طی سه تا چهار ماه گذشته
خطر ایران علیه نیروهای آمریکایی
مستقر در عراق افزایش یافته است.
او گف��ت که ایران م��واد منفجره و
بمب های کنار ج��اده ای بزرگ تر
و پیش��رفته تر در اختیار گروه های
ش��یعه عراق��ی ق��رار داده که علیه
خودروهای زرهی نیروهای آمریکایی
موثر است.
وی گفت این س�لاح های ساخت
ایران اس��ت و افزود "آنها وضع را تا
اندازه که می توانند دشوار کرده اند".

پارستورز

م��اه گذش��ته ،ده ه��ا ه��زار نفر از
طرف��داران مقتدی ص��در ،روحانی
تندروی ش��یعه که گفته می شود
با ای��ران رواب��ط نزدیک��ی دارد ،با
برگزاری ی��ک راهپیمایی در بغداد،
با ادامه حضور سربازان آمریکایی در
این کش��ور بعد از پایان سال جاری
میالدی ،مخالفت کردند.
ش��به نظامیان هوادار مقتدی صدر
موس��وم به "سپاه مهدی" در حالی
ک��ه اونیفورم هایی ب��ه رنگ پرچم
عراق (س��یاه ،سرخ و سفید ) به تن
داش��تند در صفوف منظ��م از روی
پرچم های اسرائیل ،بریتانیا و آمریکا
رژه رفتند.
مقت��دی صدر در گفتگ��و با بی بی
س��ی عربی تهدید کرده اس��ت که
اگر سربازان آمریکایی به طور کامل
از عراق خارج نش��وند ،طرفداران او
بار دیگر اس��لحه به دست خواهند
گرفت.

8

9

 سال  18شماره  10  1012تیر 1390

www.paivand.ca

آژانس مسافرتی

خاورمیانه:روبهسویدموکراسی؟!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

همانگون��ه که بزرگی انس��ان ها
وابسته به قد و وزن ودرشتی هیکل
و جثه آنها نیس��ت و یک انس��ان
نحیف با جثه ای  40کیلویی مانند
مهاتماگاندی باداشتن روحی بزرگ
به حقدر ردیف نخست انسان های
بزرگ جای می گیرد ،بزرگی ملت
ها نیز وابسته به شمار جمعیت آنها
نیست .ملت ها نیز مانند افراد زمانی
بزرگ به حساب می آیند و بزرگی
خود را بردنیا تحمیل می کنند که
از صفاتی که الزمه ی بزرگی است
برخوردار باش��ند و به قول ش��اعر
"اسباب بزرگی" شان فراهم باشد.
مهم ترین عنصر این "اسباب بزرگی"
چیست؟

بی تردید ثبات رأی و قدم اگر مهم
ترین عنصر نباشد یکی از مهم ترین
ها است .در مورد گاندی ،دنیا دید
که یک انسان ضعیف از نظر جسمی،
مصم��م چگونه
ا ّم��ا خ��ود ب��اور و ّ
توانس��ت بااصل پرهیز از خشونت
(س��اتیا گراها) ی خود بر بزرگترین
امپراتوری استعماری دنیا که آفتاب
هرگزدر سرزمین هایش غروب نمی
کرد پیروز ش��ود و به حیات سیصد
ساله استعمارگر پیر در کشور خود
نقطه پایان نهد.
ملت ها نیز چنین اند.

ه��رگاه دربرابر ظلم و زور س��رخم
کنن��د و حق��ارت تس��لیم و ظلم
پذیری را به ج��ان بخرند ،کوچک
می ش��وند و زمانی ک��ه دربرابر زور
و س��تم و خودکامگی بایستند و با
وجود دادن قربانی های پرش��مار از
میان عزیزانشان تن به خفت تسلیم
ندهند ،بزرگ می شوند و دنیا به آنها
با شگفتی و تحسین می نگرد.
درحال حاضر دردنیا حدود دویست
کش��ور عضو س��ازمان ملل متحد
هستند .اگر جمعیت بیش از شش
میلیاردی دنیا را بر ش��مار کشورها
تقس��یم کنی��م ،مع��دل جمعیت
کشورها بیش از  30میلیون نفر می
شود .با این معیار ،ملتی که جمعیت
اش حدود  20میلیون نفر است در
ردیف کش��ورهای کوچک قرارمی
گی��رد .اگ��ر به این معی��ار قرن ها
زندگی زیر سلطه امپراتوری عثمانی،
استعمار فرانسوی و بیش از  4دهه
زیستندر "وضعیت فوق العاده" یک
حکومت مستبد ،خشن و جنایتکار
نیز افزوده ش��ود ،انصافا نمی توان از
چنین ملتی توقع و انتظار مقاومت
طوالنی در برابر کشتار بیرحمانه و
جنایتکارانه حکومت خودکامه اش
را داشت.
ا ّما برغم انتظار و دربرابر چش��مان
ش��گفت زده مردم دنیا ،مردم دالور
و قهرمان س��وریه اگرچ��ه با چند
ماه تأخیر به صف کش��ورهای قیام
کنن��ده دربراب��ر خودکامگ��ی در
منطق��ه خاورمیانه و ش��مال افریقا
پیوس��تند ،ا ّما تا امروز که بیش از 3
ماه از آغاز قیامش��ان م��ی گذرد ،با
وجود قساوت بی حدوحساب نظام
جنایتکار بشاراسد و حزب بعث که
تمام مرزهای س��رکوب و کشتار را
با دستیاری متحد خود یعنی نظام
والیت مطلقه فقیهدرنوردیده ،چنان
ش��جاعت و پایمردی و رشادتی از
خ��ود نش��ان داده اند ک��ه از ردیف
ملت های کوچک ،توس��ری خور و
ّبره صفت خود را به رتبه ملت های
سزاوار احترام و بزرگدنیا ارتقاءداده
اند.
این ایس��تادگی و مقاومت بی نظیر
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"سقبا" و "حمات" شاهد
...مردم دالور و قهرمان سوریه تظاهرات مردمی بودند.
از س��وی دیگ��ر ،م��ردم
اگرچه با چند ماه تأخیر به صف
دالور و مقاوم س��وریه از
کشورهای قیام کننده در برابر
هر ابزاری ب��رای مبارزه و
خودکامگی در منطقه خاورمیانه به زانو درآوردن حکومت
و شمال آفریقا پیوستند...
خودکامه و ستمگر بهره
م��ی گیرند .ب��ه گزارش
العربیه مردم شهر "دوما"
در س��وریه به دس��تگاه های
امنیتی این کش��ور هش��دار
دادند در صورت��ی که ارتش
بازداش��ت های خودس��رانه
وضرب و شتم و بدرفتاری را
متوقف نکند ،مردم به نافرمانی
مدنی دست خواهند زد .آنان
تهدی��د کردند که از پرداخت
قبض های ب��رق ،آب ،تلفن
و مالیات خ��ودداری خواهند
کرد.
روز دوشنبه  13ژوئن ،بان کی
بیش از همه شخصدیکتاتور سوریه مون دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد
یعنی بشار اس��د را دچار شگفتی و که وضع سوریه بسیار نگران کننده
اس��ت و اف��زود درحالی ک��ه مردم
شوک کرده است.
او که امروز براثر سرش��ت جنایتکار سوریه خواستار تغییر هستند ،رژیم
و توصیه های اهریمنانه دوس��ت و این کشور به سرکوب آنها ادامه می
س��یدعلی خامنه ای ،در دهد.
متحدش ّ
یک گامی پرتگاه س��قوط و نابودی گوی��ی در حکوم��ت والیت مطلقه
قرارگرفته ،درماه فوریه یعنی پس از فقیه وقاحت را حد و مرزی نیست.
سقوط دیکتاتورهای تونس و مصر چندین هفته است که مردم سوریه
از چنان اعتماد به نفس��ی برخوردار در تظاهرات خود اعالم می کنند که
ب��ود که در مصاحبه با یک نش��ریه حکومت اس�لامی در سرکوب آنان
انگلیسی زبان با قاطعیت اعالم کرد مشارکت دارد و هفته گذشته حتی
که شعله های آتش دیکتاتور زدایی برخی از اعضاء س��پاه قدس اعزامی
در منطقه هرگز به س��وریه سرایت به سوریه را نیز دستگیر کردند .در
چنین حالی ،رامین میهمان پرست
نخواهد کرد.
رویدادهای سه ماه گذشته سوریه به س��خنگوی دروغگو و وقیح وزارت
وضوح نشاندادند که بشاراسد تا چه خارجه حکومت اس�لامی میگوید:
حد از ش��ناخت مردم خود عاجز و «اعالم می کنیم هرگونه مداخله ی
ناتوان بوده و اشتباه می کرده است .کشورها در امور کشورهای منطقه را
شدت محکوم می کنیم»!
در روزهای گذش��ته کار س��رکوب به ّ
وحشیانه مردم س��وریه از سرکوب برای ما ،به عنوان مردم ایران ،موجب
خیابانی ،ضرب و ش��تم و بازداشت شرمساری است که حکومتمان –
های گس��ترده با حمله های شبانه اگرچ��ه غاصب و جابر و نامش��روع
به خانه های مردم و تیراندازی تک – در س��رکوب و کشتار مردم دالور
تیراندازها از پش��ت بام ها به سوی و مقاوم س��وریه نقش موثر ایفا می
مردم گذش��ت و به کارب��رد توپ و کن��د .در عین ح��ال ،آنچه که در
تانک و تیراندازی به مردم توس��ط س��وریه می گذرد ،آینه تمام نمایی
بالگردهای نظامی کش��ید" .والری است که ما می توانیم خود را در آن
عام��وس" رییس عملیات انس��انی بنگریم و درس های بسیار بیاموزیم.
س��ازمان ملل متحد اعالم کرد که درس هایی که آموزگار روزگار برای
بیش از  10هزار نفر از مردم سوریهء آموخت��ن در برابرمان گذاش��ته تا
ساکن در مناطق مورد هجوم ارتش بتوانیم یکبار دیگر از آزمون ورود به
سوریه به ترکیه و لبنان گریخته اند .باشگاه ملت های بزرگ بگذریم و اگر
بیش��تر ای��ن پناهن��دگان از اهالی حکومت های خودکامه دوکشور در
ش��هرک "جسرالش��غور" در  40کشتار و سرکوب متحد شده اند ،ما
نیز در ایستادگی و مقاومت با ملت
کیلومتری مرز ترکیه هستند.
خبرگزاری رویترز نیز گزارشداد که بزرگ سوریه متحد شویم.
نیروهای نظامی سوریه
در عملیات پاکس��ازی
روس��تاهای پیرام��ون جلسات مشارکت
"جسرالش��غور" ،که با
پش��تیبانی تانک ها و
بالگردهای ارتش سوریه
انجام شده ،صدهانفر را
بازداشت کرده
هم��هاند.جنایت مونتریال
ا ّم��ا این
و وحش��یگری و
لشگرکش��ی ب��ا توپ و
تان��ک در براب��ر مردم
بی س�لاح و دفاعی که
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
تظاهرات مسالمت آمیز
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
می کنند موجب تسلیم
و سرفرود آوردن مردم
دالور و قهرمان سوریه
نش��د .بنابر گ��زارش نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe
تلویزی��ون الجزی��ره ،با
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
ش��دت سرکوب،
وجود ّ
Mtro: Cote Vertu
منطق��ه "القاب��ون" در
Tel.: 514-261-6886
دمش��ق و ش��هرهای

ملت
بزرگ

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

½
½
½
½

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

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










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

>>

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

>>

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

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...

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

برغم آشوب اخیر
ونکوور هنوز بهترین
شهر کانادا نام
گرفته است

حتی پس از ماج��رای درگیریهای
خیابانی بدنبال شکست تیم هاکی
ونکوور در فینال جام Stanley Cup
مرکز اس��تان بریتیش کلمبیا هنوز
جایگاه اول را در بین شهرهای کانادا
دارا است.
در جریان آش��وب های خیابانی ده
ها مغازه غارت ش��ده و خودروهای
متعدی به آتش کش��یده شدند .اما
پس از آن مردم نسبت به تمیزکاری
شهر اقدام کردند.
نظرسنجی اخیر که در بین 1500
شهر مختلف کانادا توسط "انجمن
مطالعات کان��ادا" در مونتریال طی
هفته منتهی به  21جون انجام شد،
از مردم درباره بهترین شهر کشور در
بین  9شهر اصلی پرسش شده بود.
در ای��ن می��ان  21درصد ش��رکت
کنندگان ونک��وور را انتخاب کردند
و بدنبال آن ش��هر کبک س��یتی با
20درص��د جایگاه دوم را از آن خود
کرد.
ش��هرهای بعدی به ترتیب زیر بوده
است:
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سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
 12درصد
اتاوا:
مونتریال9 :درصد
تورنتو 9 :درصد
 6درصد
هلیفاکس:
کلگری 4 :درصد
ادمونتون 3 :درصد
 2درصد
وینی پگ:
 11درصد مابقی نظرسنجی متعلق
به سایر شهرها بوده است.
نکته جالب اینکه  94درصد ساکنان
ونکوور با وجود همه مشکالت اخیر
باز هم به شهر خود رأی داده اند.
اما بخش بزرگی از شهروندان سایر
مناطق نیز ترجی��ح داده اند باز هم
ونکوور را انتخاب کنند.
برای مثال  28درصد مردم آلبرتا 21
درصد مردم انتاریو  18درصد مردم
مانیتوبا و ساسکوچوان ونکوور را به

عنوان شهر اول انتخاب کرده اند.
در فوریه گذش��ته نیز ونکوور برای
پنجمین سال متوالیدر نظرسنجی
انج��ام ش��ده توس��ط Economist
 Intelligence Unitبه عنوان بهترین
محل زندگی در جهان برگزیده شد.
در نظرس��نجی مذکور ش��هرهای
بزرگ جهان از  30دیدگاه مختلف
از جمل��ه ثبات بهداش��ت و درمان
فرهنگ و محیط زیست با یکدیگر به
رقابت پرداختند و شهرهای ملبورن
اس��ترالیا و وین در اتریش نیز رتبه
های دوم و سوم را از آن خود کردند.
دو ش��هر دیگر کانادا یعنی تورنتو و
کلگری نیز به ترتیبدر جایگاه های
چهارم و پنجم قرار گرفتند.
(ایرانتو)

کانادایی ها پیشرو
استفاده از موبایل
های هوشمند و تبلت
های جدید در جهان
ایرانتو :کانادایی ها رتب��ه اول را در
زمینه کاربرد موبایل های هوشمند
نظیر بلک بری یا تبلت های جدید
نظیر آی پدها دارا هستند.
به گ��زارش پس��ت میدیا نی��وز بر
اساس آخرین نظرسنجی های انجام
ش��ده توسط موسسه  TNSدر بین در حالی کهدر آمریکای شمالی تنها
 43000فرد انتخابی از  43کش��ور پنج درصد مردم چنین امکاناتی را
مختلف که  1000نفر آنها از کانادا دارند.
بودند مشخص ش��د که  41درصد حتی  31درصد کانادایی ها گفتند
کانادایی ها دارای موبایل هوشمند در نظر دارند طی ش��ش ماه آینده
یک��ی از دس��تگاه ه��ای مزب��ور را
هستند.
در حالی که این رقم برای کل جهان خریداری کنند.
"رون کاگلین" نایب رییس موسسه
 28درصد است.
بر همین اس��اس مردان بین  22تا  TNSبا اش��اره به اینکه کانادایی ها
 30ساله بیشترین کاربران این گونه پیشرو در استفاده از تکنولوژی های
جدید هستند گفت" :اکنون شاهد
از تلفن ها هستند.
همچنی��ن در زمین��ه کاربرد تبلت ی��ک تغیی��ر جالب در ای��ن زمینه
های جدید مثل آی پد موسسه اپل هس��تیم و آن اینکه مهم نیس��ت
یا بلک بری جدید موسس��ه موشن تکنول��وژی چ��کار می کن��د مهم
با عن��وان  PlayBookهفت درصد اینس��ت که من با تکنولوژی چکار
کانادایی ها اعالم کردند که یکی از می توانم بکنم؟"
تقریبا یک چهارم شرکت کنندگان
آنها را دارا هستند.

کانادایی در این نظر س��نجی گفته
اند از موبایل خود برای دسترس��ی
به شبکه های اجتماعی استفاده می
کنند که یک رشد شش درصدی را
به نسبت سال قبل شاهد هستیم.
همینطور  10درصد کانادایی ها از
از موبایل خود به عنوان "کیف پول"
استفاده کرده و آن را جایگزین کارت
های اعتباری خود کرده اند.
بدین ترتیب پیش بینی می ش��ود
خریده��ای آنالینی که پیش از این
از منازل انجام شده و بازار خریدهای
نقد را تحت و الش��عاع قرار داده هم
اکنون به داخل مغازه ها نیز تسری
بیاب��د و تکنولوژی ه��ای جدید تا
حذف بیش��تر اس��تفاده از پول نقد
پیش رود.

>> پخـــش وسیع <<

چرا  4بار 2 ،بار در ماه کافی است!
چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
>> پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

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

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
کانادا ،پیگیر
حنوه زندگی
اتباع خود در
کشورهای دیگر
نیست

بسیاری
صرفا برای
گرفنت
گذرنامه به
این کانادا
مهاجرت
کرده و
سپس از
به محل
زندگی
قبلی خود
بازمی
گردند!

ایرانت��و :کان��ادا همواره خود را کش��ور
مهاجران می نامد .اما تحقیقات جدید
نش��ان می دهد که در بین کشورهای
مهاجر پذی��ر جهان ،کمت��ر عالقمند
پیگیری خروج اتباع خود از کشور است.
بر مبنای مطالعه انجام شده توسط بنیاد
آسیا -پاس��یفیک ،تقریبا 2.8میلیون
کانادای��ی -یعن��ی  9درص��د جمعیت
کشور -در دیگر کشورها زندگی می کنند.
ای��ن درص��د 5 ،برابر بیش از اتباع آمریکای��ی و معادل اتباع
بریتانیایی (به نسبت جمعیت آنها) است.
این در حالیست که دولت کانادا هیچ برنامه ای برای متشکل
کردن اتباع خود در سراسر جهان نداشته و آنها به میل و روش
خود و بدون ارتباط با یکدیگر ،به زندگی خود ادامه می دهند.
در عی��ن حال کانادایی هایی که بیش از پنج س��ال خارج از
کشور زندگی کنند ،حق رأی خود را در انتخابات مختلف ،از
دست میدهند و امکان اعطای شهروندی ،تنها برای نسل اول
آنها میسر می گردد.
مدیر بنیاد آسیا پاسیفیک با ابراز تردید نسبت به امکان تغییر
رویه دولت نسبت به این موضوع گفت" :کانادایی های مقیم
خارج ،در یک حالت تعادل برای کش��ور بس��ر می برند .آنها
معم��وال به عنوان یک هزینه برای کش��ور عمل می کنند تا
سرمایه و دولت باید خود تشخیص دهد که چگونه می تواند
وضعیت موجود را به یک فرصت تبدیل کند".
اسکاتلند ،استرالیا ،هند ،چین و سنگاپوردارای سیستم منظم
و دقیقی برای حفظ ارتباط با اتباع خود در خارج از کشورشان
هستند :از ایجاد شبکه بازرگانی گرفته تا کمک های توریستی.
ایرلند ساالنه صدها میلیون دالر هدیه به شکل های مختلف
از طریق اتباع خود ،درآمد کسب می کند.
در سال  ،2006و بدنبال بروز جنگ بین اسرائیل و حزب الله
در لبنان ،هزاران تن از کانادایی های مقیم لبنان ،به یکباره به
کانادا پناه آوردند و آن زمان مشخص شد ،که تعداد زیادی از
شهروندان کانادایی ،صرفا برای گرفتن گذرنامه به این کشور
مهاجرت کرده و س��پس از به محل زندگی قبلی خود بازمی
گردند.
گفته می شود آنان از سیستم بهداشت  MEDICAREرایگان
کشور در خارج نیز بهره مند می گردند.
برخی پیش��نهاد کرده اند که به این منظور ،دولت باید اتباع
خود در خارج را مجبور کند تا دست کم بخشی از سهم خود
از هزینه های درمانی یا بیمه عمومی را بپردازند.
اگر چه اکثر کانادایی های مقیم خارج در این کش��ور متولد
شده اند ،اما میزان مهاجرانی که پس از گرفنت گذرنامه
از کشور خارج شده اند ،از سال  1996تا  ،2006به سه
برابر افزایش یافته است.
با اینکه آمار دقیقی از تعداد کانادایی های مقیم کش��ورهای
دیگر وجود ندارد ،اما گفته می ش��ود بیشترین تعداد متعلق
ب��ه آمریکا  ،با حدود یک میلیون نفر  ،و هنگ کنگ با 300
هزار نفر است.

ن ُ
«ـها ی رز»

مژده مژده مژده طرحی نو ،فـضایی نو ،ـغذااهی نو
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
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ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
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

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

فروش و نصب سیستم های
ماهواره ای

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
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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ساملرگ...
شریعتی ،زمینه ساز
فکری استبداد مذهبی

س��ی و چهار سال از مرگ شریعتی
می گذرد( .درگذش��ت ۲۹ :خرداد
 ۱۳۵۶در لندن)
قطعا او یکی مناقش��ه برانگیزترین
افراد در جریان روش��نفکری ایران
ب��ه ویژه پس از اس��تقرار جمهوری
اسالمی است .بسیاری از روشنفکران
مذهبی س��عی کردند از آرا و افکار
ش��ریعتی تجلیل کنند و از او یک
اس��طوره مذهبی/سیاسی بسازند و
با عناوین دهن پرکن مانند «معلم
شهید» یا «بیدارگر نسل ها» از نقد
همه جانبه اندیشه های او جلوگیری
کنند.

ترویج «خ��رد» ،آنان
را «احساس��اتی» بار
بیاورد.
ش��ریعتی «تنه��ا»
راه درم��ان در دهای
جامعه ای��ران (و حتا
کل بش��ریت) را در
اس�لام و راه عل��ی
جس��تجو م��ی کرد؛
در حال��ی که مذهب
نه تنها هیچگاه چاره
درده��ا نب��وده ،بلکه
تجربه حکومت های
مذهب��ی در ط��ول
تاری��خ نش��ان داده،
اس��تفاده از مذه��ب
برای درمان دردهای
سیاس��ی و اجتماعی تا چ��ه اندازه
خطرناک و اشتباه بوده است.
شریعتی یکی از دشمنان سرسخت
اس�لام س��نتی ب��ود و همزم��ان
سکوالریسم را نیز نفی می کرد.
و درس��ت در همین نکته است که

تضادها» را حل می کند
و «همه» پاس��خ های
بشر در آن وجود دارد.
این نظ��ر نه تنها دارای
اشکال ساختاری است،
بلکه در عمل نیز تجربه
قرون وسطا یا جمهوری
اسالمی نشانداد حضور
مذه��ب در حکوم��ت،
آم��وزش و قانونگذاری
نه تنه��ا رهایی بخش
نیست ،بلکه مهمترین
دلیل خفقان و استبداد
نیز هست.
خط فکری ش�ریعتی،
پیش مدرن و جتددستیز
بود.

وی نیز اعتقاد داش��ت
باید مسلمانان به صدر
اسالم باز گردند تا تمام
عق��ب ماندگ��ی های
تفکر شریعتی یکی از ویرانگرترین
موجود در جوامع آنان
تفکرات در روشنفکری ایران به شمار
از میان برود.
م�ی رود و دارای احنرافات مهلک
ش��ریعتی مدع��ی ب��ود مفاهی��م
برای رشد اندیشه سیاسی در ایران
فرامذهبی مانند عدالت ،آزادی ،نفی
بود.
استبداد ،حاکمیت ملی ،و قانون در
ش��ریعتی با س��اختن یک تصویر
متن قرآن و آموزه های اسالم وجود
دروغی��ن ،جعل��ی و در عین حال
دارد .در واقع ش��ریعتی انتظارات و
ج��ذاب از اس�لام و مذهب ش��یعه
تصور آرمانی خ��ودش را از مذهب
خسارت های عمده ای به جریانات
به شکل ایدئولوژیک به اسالم
فکری در ایران وارد س��اخت و
بزرگترین
از
یکی
شریعتی
نس��بت می داد ،در حالی که
بخش زیادی از هم نسالن خود
احنراف ها در سپهر اندیشه
در بهترین حالت ،مذاهب می
را ب��ه انح��راف و تباهی فکری
توانند حامی اخالق و پیام آور
کشاند و نسل های بعدی را نیز معاصر ایران بود که به زمینه
معنوی��ات در حوزه خصوصی
اسیر حکومت مذهبی نمود.
حکومت
یک
تاسیس
فکری
های
برای هر فرد باشند.
شریعتی به دروغ ،یکی از اهداف
اسالم را آزادی معرفی می کرد مذهبی مانند جمهوری اسالمی اما از نظر شریعتی باید از اسالم
یک ایدئولوژی و از شیعه یک
در حالی که نه اس�لام و اساسا
یاری فراوان رساند.
حزب سیاسی ساخته شود تا
نه هیچ دین دیگری ،بر خالف
این ایدئولوژی و ح��زب اداره
ادعاهایشان ،هیچگاه پایه گذار
ش��ریعتی دقیقا در خط خمینی و جامعه و هدایت م��ردم را به عهده
آزادی و عدالت نبوده است.
شریعتی با برداش��ت ایدئولوژیک و طرفداران اس�لام سیاسی قرار می گیرد.
سطحی از تاریخ اسالم سعی داشت گیرد.
شریعتی تالش داش��ت تا از اسالم
از ش��خصیت های مذهب��ی صدر ش��ریعتی بی اعتنا به دستاوردهای دروغی��ن و خودس��اخته اش یک
اسالم ،مانند ابوذر و سلمان ،افرادی مثب��ت مدرنیت��ه ،دموکراس��ی را برنام��ه «جامع»« ،کام��ل»« ،حل
مافوق بش��ر و کامل و رهایی بخش «کثیف ترین فری��ب» معرفی می کننده همه مش��کالت» و «تامین
کرد و به حقوق ذاتی بشر اعتقادی کنن��ده آزادی و رفاه م��ادی» ارائه
ارائه دهد.
او با نادیده گرفتن واقعیت های تاریخ نداشت.
دهد .این اندیش��ه های مغشوش و
اسالم ،شامل جنگ ها ،کشتارها و در اسلام ش�ریعتی دین نه امری آشفته یکی از مهمترین زمینه های
تناقض های متن قرآن ،دین اسالم برای رشد معنویت و اخالق بلکه یک ظهور پدیده خمینی و قدرت گیری
را پاسخگوی «تمام» نیازهای بشر ایدئولوژی برای اداره جامعه است؛ اسالم سیاسی در ایران گردید.
در حالی که بعید است ندانسته باشد از نظر ش��ریعتی هرکس با پیامبر
امروز معرفی می کرد.
او این تبلیغ��ات دروغین را با ایجاد که آموزه ها و متون مذهبی سرشار اسالم و علی موافق نباشددر «جبهه
حس هیجان و شور در نسل جوان از تناقض ،اشتباه و بی عدالتی است .باطل» قرار دارد.
زمان خودش انجام می داد و تالش با این همه شریعتی جز مذهب این اندیشه کامال منطبق بر نظرات
اسالم گرایان افراطی است که انتقاد
داشت تا نسل خود را نیز از عقالنیت ،راه حل دیگری ارائه نداد.
خردورزی و نگاه انتقادی به مذهب از نظر ش��ریعتی ،مکتب اسالم یک را محارب��ه و مخالف��ان را در جبهه
دور س��ازد و ب��ه جای آم��وزش و مکتب رهایی بخش است که «تمام باطل قرار می دهند.
{>> ادامه در صفحه}24 :

جواهری
نیک آذین

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

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
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

صبح

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

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

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

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

 14ژوئن 2011

hbzadeh@btinternet.com

دکتر حسین باقرزاده
سه ماه پیش ،یک افسر پلیس
در ش��هر تورونتو ،کان��ادا ،در
رابطه با خبر مربوط به تعرض
جنس��ی به یک دانش��جوی
دانش��گاه ی��ورک ،در جم��ع
دانشجویان زن اظهار داشت
ک��ه ب��رای در ام��ان ماندن
از تع��رض بهتر اس��ت مانند
«هرزگان» لباس نپوشند .این
سخن واکنشهای فراوانی به
دنبال آورد و موجی از اعتراض
را نه فقط در تورونتو یا کانادا
و بلک��ه در س��طح جهان��ی
برانگیخت.
معترضان بر دو نکته اساسی
انگشتگذاشتند.
یک�ی این ک�ه آرایش و پوش��ش
زن ،ه��ر چه قدر هم که بر اس��اس
هنج��ار متع��ارف ی��ک جامع��ه
تحریکآمیز تلقی ش��ود ،نمیتواند
رفت��ار تعرضآمیز علیه او را توجیه
کند .جتاوز جنایت اس�ت ،و آرایش
وپیرای��ش زن ی��ا رفتار و ک��ردار او
به هی��چ وجه نمیتواند از ش��دت
و قباحت این عم��ل جنایتکارانه
بکاهد.
دوم این که وظیفه پلیس حراست
از ج��ان و مال مردم در برابر تعرض
و تجاوز است و نه موعظه و توصیه
اخالقی و تعیین مرزهای مربوط به
هنجارهای رفتاری یک جامعه.
چند هفته پیش ،وزیر دادگستری
انگلستان ،درتالش��ی برای کاهش
تعداد زندانیان در این کشور طرحی
ارائه داد که بر اساس آن محکومیت
به زندان برای برخی از جرایم کاهش
پیدا کند .او در توضیح این طرح ،از
جمله در یکی از گفتگوها از عبارت
«جتاوزهای جنسی حاد» نام برد.
این سخن از س��وی بسیاری مورد
انتقاد قرار گرفت ،چرا که گفته شد
مفهوم مخالف سخن وزیر آن است
که برخی از تجاوزها «حاد» نیستند.
معترضان میگفتند ک��ه میتوان
پذیرفت که برخ��ی از تجاوزها (که
مثال با خش��ونتهای دیگر همراه
است) «حادترند» ،ولی نباید چنان
سخن گفت که برخی از انواع تجاوز،
مث�لا در درون ازدواج ،ح��اد تلقی
نشوند و به این وسیله مجوزی برای
انجام این جنایت صادر کرد.
ش��دت اعتراض به ح��دی بود که
رهبران اح��زاب مخالف در پارلمان
انگلی��س خواهان اس��تعفای وزیر
شدند ،و وزیر تنها پس از توضیح این
که منظورش مفهوم مخالف عبارت
یادشده نبوده اس��ت ،و از این بابت
پوزش طلبید ،توانست در مقام خود
باقی بماند.
س��خن این وزیر بریتانیای��ی و آن
پلیس کانادایی ،هر یک غوغایی به
پا کرد ،یکی در سطح ملی و دیگری
در سطح بینالمللی .پلیس کانادایی
نیز در فاصله کوتاهی از گفته خود
پشیمان ش��د و پوزش طلبید .ولی
گفته او به ایجاد یک جنبش جهانی
زنان منجر ش��د که اعتراض خود را
با تظاهراتی تحت عنوان «راهپیمایی
هرزگان» در شهرهای بزرگ جهان
به نمایش گذاردند.در یکی از آخرین
تظاهرات از این نوع که هفته گذشته
در لندن ص��ورت گرفت هزاران زن
با پوششهای مختلف ،از زنان تمام
پوشیده روس��ریدار گرفته تا آنان
که به تعریف پلیس کانادایی مانند
«ه��رزگان» لباس پوش��یده بودند،
شرکتداشتند.
و سخن همه آنان یکی بود:
تجاوز خش��ونت و جنایت است ،و

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

 جمهوری اسالمیسنگهای دفاع و
دادخواهی زنان را
بسته و سگهای شهوت
و جتاوز و سرکوب
جنسی و حالل کردن
جان و مال و بدن
دگرباشان را رها کرده
است.
 جمهوری اسالمیفقط یک تراژدی
سیاسی نیست؛ حیات
این رژیم یک تراژدی
فاجعهبار فرهنگی نیز
بوده است.

صرف نظر از این که زن چه بپوشد
یا نپوشد هیچکس حق ندارد به بدن
او تجاوز کند.
این سخنی است که هنوز در جامعه
مردساالر ،حتا در غرب ،جا نیفتاده
اس��ت و نتیجه آن تجاوزاتی اس��ت
ک��ه این ج��ا و آن جا علی��ه زنان و
دختران صورت میگیرد و بهانه آن
احیانا ناپوشیده بودن زن یا پوشش
«تحریک کننده» او است.
این بهانه در کشورهای جهان سوم و
به خصوص آنهایی که تحت نفوذ یا
حاکمیت شریعت اسالمی قراردارند
(مانند ایران و عربستان سعودی) به
وفور به کار گرفته میشود.
در کشورهای اخیر ،و در رأس آنها،
جمهوری اسالمی ایران ،تقریبا هر
تجاوزی ب��ه زنانی ک��ه از محدوده
تنگ حجاب تعیین ش��ده از سوی
حاکمیت گام بیرون بگذارند مجاز
شمرده میشود.
فرهن��گ حاکم زن��ان بیحجاب یا
«بدحجاب» را در تعریف زنان هرزه
قرار میدهد ،و به این وس��یله جواز
تجاوز به بخش بزرگی از زنان جامعه
م��ا را صادر میکند .ع�لاوه بر این،
همین فرهنگ و حاکمیت با حد و
مرزها و ارزشه��ا و محدودیتها و
قوانینی که برای جنس��یت و رابطه
جنسی در جامعه برقرار کرده است
از یک سو انگیزه تجاوز را در اندیشه
مردان جوانی که محرومیت جنسی
کشیدهاند تقویت میکند ،و از سوی
دیگر زنانی را که م��ورد تجاوز قرار
گرفتهاند «لکهدار» تلقی میکند تا
آنان را از افش��ای جنایتی که علیه
آنان به کار رفت��ه باز دارد و متجاوز
را از مج��ازات مص��ون نگ��هدارد .و
نتیجه این همه ،جنایاتی است که
با حمایت قان��ون و فرهنگ حاکم
همه روزه در گوشه و کنار جامعه ما
علیه زنان و دختران اتفاق میافتد،
و تنها وقتی که ای��ن جنایات ابعاد
وحشتناکی به خود میگیرد جامعه

ممکن است از آن آگاه شود و احیانا
واکنشی نشاندهد.

خمینیشهراصفهان

آن چه که در خمینی شهر اصفهان
در س��ه هفته پیش اتف��اق افتاد و
گزارش آن در روزهای اخیر منتشر
شده از این مقوله است.
جمع��ی مرد ش��بانه به مجلس��ی
خصوص��ی میریزن��د و پ��س از
جداک��ردن مردان ،به زنان تعرض و
تجاوزمیکنند.
گفته شده که مهاجمان به نام پلیس
وارد محل شدند و یا بسیجی بودهاند.
جنایت بس��یار فجیع و خبر بسیار
تکان دهنده بوده اس��ت ،ولی س��ه
هفته طول کشیده تا مردم کشور و
یا حتا این ش��هر کوچک از آن آگاه
شوند.
بخشی از این تأخیر ،به سهلانگاری
پلیس در تعقیب جریان و شناسایی
و دس��تگیری مجرمان بر میگردد.
ولی بخشی دیگر از آن ،به تابوهای
جنس��ی حاکم بر جامع��ه مربوط
میشود که اگر زنی مورد تعرض یا
تجاوز قرار گرفت «لکهدار» میگردد
و غالبا ترجیح میدهد که برای حفظ
«آبرو»ی خود در این باره س��خنی
نگوید و شکایتی نکند.
جمه��وری اس�لامی از یک س��و با
برق��راری قوانین غالظ و ش��داد در
مورد رابطه جنسی مرضی الطرفین
خ��ارج از ازدواج ،م��ردان عزب را به
ارتکاب جنایات جنس��ی تش��ویق
میکند و از س��وی دیگر با تقویت
فرهنگ مردس��االر حاک��م زنان را
به س��کوت در برابر ای��ن جنایات وا
میدارد.
ع�لاوه بر ای��ن ،حت��ا ب��رای زنان
جنایتزدهای که ب��ه رغم فرهنگ
حاکم ش��جاعت به خ��رج دهند و
بخواهند ش��کایت خود را به مراجع
قانونی ببرند ،کار چندان بیمخاطره
نیست .شکایت از تجاوز جنسی در
درون ازدواج که در قاموس فرهنگ
و قوانین حاکم ایران مطلقا جایی از
اعراب ندارد.
فرهن��گ و قوانی��ن ش��ریعتزده
جمهوری اس�لامی ن��ه فقط تجاوز
در درون ازدواج را ب��ه رس��میت
نمیشناس��د و بلکه «تمکین» زن
از ش��وهر را بر او واجب میشمارد -
یعنی که زن باید به ش��وهر متجاوز
خود تس��لیم ش��ود و با او همراهی
کند .شکایت از تجاوز بیرون ازدواج
نیز مخاطره س��نگینی در پی دارد.
ادعای زن در مورد تجاوز جنس��ی
اقرار ضمنی او به رابطه جنسی را نیز
در بر دارد ،و این در قوانین جمهوری
اسالمی یعنی اقرار زن به زنا.
به عبارت دیگر ،اگر زن نتواند ثابت
کند که رابطه جنس��ی به «عنف»
بوده اس��ت (که اثبات آن بر اساس
ارزشه��ای نابرابری که قواناین این
کش��ور برای اظهارات و شهادت زن

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

مسئول جنایت فجیع
خمینیشهرکیست؟

>>

تهیه وام مسکن

____________

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

و مرد قایل شده کار آسانی نیست)
نه فقط تجاوز ثابت نشده و بلکه زن
به زنا اقرار کرده اس��ت ،و بس��ته به
موقعیت زواج او (که شوهر داشته با
نداشته باشد) مجازاتهای سنگینی،
از سد ضربه شالق گرفته تا اعدام و
سنگسار ،در انتظار او خواهد بود.
یعنی که زن در جمهوری اس�لامی
محکوم به تجاوز است و راه (بیخطر)
ی ب��رای ش��کایت و دادخواهی از
متجاوز خود ندارد.
آن ج��ا هم ک��ه جنایت فجیعی به
صورت گروهی مانند آن چه که در
خمینیشهر اتفاق افتاد روی میدهد
و ش��هر و استان و کشور را به تکان
در میآورد ،مقامات حکومتی از یک
سو تقصیر را متوجه زنان و دختران
فاجعهدیده میکنند و از سویدیگر
با خالصه کردن واقعه به عمل مشتی
«اراذل و اوباش» از هر گونه واکاوی
جریان و شناخت و تعقیب مسببان
و عامالن اصلی فاجعه مانع میشوند.
ام��ام جمعه ش��هر و پلیس آگاهی
استان مس��ئله پوشش «نامناسب»
زنان ودختران و یا مهمانی «مختلط
با رقص و شراب» را پیش کشیدهاند،
بدون این که بگوین��د کدام یک از
اینه��ا میتواند تعرض جنس��ی را
توجیه کن��د و یا چگونه پوش��ش
زن��ان از ورای دیوارهای بلند باعث
«تحریک» مهاجم��ان و متجاوزان
شده است.

Tel.: (514) 387-0006

تنها تعبی��ری که میت��وان از این
س��خنان کرد آن اس��ت ک��ه افراد/
مأمورانی از بیرون متوجه ش��دهاند
که یک مهمان��ی «مختلط با رقص
و ش��راب» در جری��ان اس��ت و به
سابقه آموزههای دینی خود نتیجه
گرفتهاند که این افراد نامس��لمانند
و هت��ک حرم��ت زن��ان آنه��ا بر
«مسلمانان»مباح.
این آموزه کهدر موقعیتهای جنگی
در سطح جهانی شیوع فراوان داشته
اس��ت در تاریخ فقه اسالمی حتا در
مورد «دشمنانداخلی» نیز سابقهای
دراز دارد .اگر در لیبی گفته میشود
که معمر قذافی جواز تجاوز به زنان
مخالف یا وابسته به مخالفان خود را
صادر کرده ،جمهوری اسالمی نیز از
کاربرد این سالح علیه مخالفان خود
ابا نداشته است .گزارشهای مربوط
به تجاوز جنسی به زندانیان (از مرد
و زن و ک��ودک) که هم در یکی دو
ساله اخیر و هم در دهه اول پس از
انقالب منتشر شده کم نبوده است.
وقتیدر قانون مجازات اسالمی جواز
قتل مرتدان و نامسلمانان بر اساس
تشخیص فردی صادر میشود (ماده
 ،)۲۲۶و بر اساس آن جنایاتی مانند
قتلهای زنجیرهای  ۱۸نفر در سال
 ۱۳۷۷کرمان صورت میگیرد ،چرا
باید از ارتکاب تجاوز جنسی بر مبانی
مشابه آن و باز هم با تشخیص فردی
تعجب کرد؟

Cell.: (514) 806-5595

واکن��ش امام جمعه خمینیش��هر
و پلیس آگاهی اس��تان اصفهان به
فاجعهای که در خمینیشهر اتفاق
افتاد تا این اندازه به اظهارات افس��ر
پلی��س کانادایی ش��باهت دارد که
ه��ر دو از ی��ک آبش��خور (فرهنگ
مردساالر) ،ولی با تعریفهای کامال
مختلف از «پوشاک هرزگان» ،نشأت
میگیرد.
این شباهت ،اما ،به همینجا خاتمه
پیدا میکند.
اگر اظه��ارات پلیس کانادایی باعث
ش��د که زن غربی تعبیر هرزگی را
از آن خ��ود بکند و ب��ا کمال آزادی
عمال نشان دهد که «آری من حق
دارم به هر شکل لباس بپوشم و در
عین حال کس��ی حق ندارد که به
این بهانه به م��ن تجاوز کند» ،و به
این وسیله افسر کانادایی را مجبور
به عذرخواهی کند ،هرگونه واکنش
مشابهی از سوی زن ایرانی با سرکوب
ش��دید حاکمیت روبرو خواهد شد.
یعنی تظاهر فرهنگ مردس��االردر
غرب ممکن است به صورت پراکنده
در اف��رادی مانند این افس��ر پلیس
کانادای��ی یا آن وزی��ر بریتانیایی (و
گاه به صورت ناخودآگاه) ظهور پیدا
کند ،ولی جامعه در کلیت خود ،به
شمول رهبری سیاسی کشور،
{>> ادامه در صفحه}14 :
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پرسه در مونتریال ایرانی..
در آستانه تابستان نورسیده و گرم ،در صفحه پرسه در شهر ایرانی ،این بار به
دیدن فریبرز گرائیلی در  YMCAوست مونت می رویم؛ فریبرز ،اصطالحا
 Personal Trainerاست...
اگر مثل مندر میانسالی و یا حتی پیرانه سر ،به فکر سالمت تن و روان افتاده
اید ،حتی اگر به زیبایی اندام فکر می کنید ،زمانی که به باشگاه («جیم») می
روید ،یادتان باشد مهم تر از همه ،ورزش تان باید بر اساس برنامه دقیق باشد،
اگر می خواهید از ساعت های کشتی گرفتن با وزنه ها و ماشین آالت آهنین
نتیجه بگیرید ،قبل از همه باید سراغ معلم (ترینِر) حرفه ای بروید؛ اینجاست
که «فری» به کارتان می آید.
در  YMCAوست مونت ایرانیان (و غیرایرانیان) بسیاری ازدرس های فریبرز
بهره گرفته اند.
فریبرز استاد برنامه ریزی است ،با سال ها تجربه .اما همین جا بگویم ،گول
لبخندش را نخورید ،فریبرز س��خت گیر است و کارش را بسیار جدی می
گیرد .اگر می خواهید برایتان برنامه بریزد و با شما کار کند ،به دقت گوش
کنید ،برنامه را مو به مو دنبال کنید ،نه تنها در داخل باشگاه ،بلکه بیرون از
باشگاه؛ نه تنها در کاردیو و وزنه برداری که در امور تغذیه نیز...
این هفته که گذشت فریبرز را گوشه ای تنها یافتیم و سوال پیچش کردیم:
 ...فریبرز گرائیلی هس��تم .به شما و
به خوانندگان عزیز پیوند سالم می
کنم ...در شهر زیبای بابل از خانواده
ای فرهنگ��ی بدنیا آم��ده ام .درس
تعلیم و تربی��ت را از پدرم که مدیر
و مادرم که معلم بود آموختم .شاید
االن ک��ه به تعلیم ورزش مش��غول
هستم از آن نگاه عمیق بوده باشد.
دوران کودک��ی با ب��ازی فوتبال در
کوچه پس کوچه های بابل ش��روع
شد.
پدر راضی نبود من زیاد ورزش کنم
و جمله مشهور که میگن:
درس معلم گر بود زمزمه محبتی/
جمع��ه به مکت��ب آورد طفل گریز
پای را
در مورد خانواده همیشه صادق بود.
ولی پدر عاشق فوتبال تیم ملی آن
زمان همراه با ستارگانش بود.
وقت��ی که به تهران و به اس��تادیوم
آریامهر می رفتیم شور و هیجان در
چش��م های او برق می زد .روحش

شاد .به ایران و ایرانی بودنش همیشه
می بالید .و این شروعی بود که بذر
میهن پرستی را در وجودم شعله ور
کرد...
در هر جای ایندنیای بزرگ همیشه
با افتخار ایرانی هستم و خواهم بود با
نامم ،با اعمالم ،با رفتارم..
آن وقت ها دریای بابلس��ر اس��تخر
شنای من بود.
همیش��ه امواجش روحیه شادی به
من میداد ،بادیدن لبخند هموطنان
از اقصا نقاط ایران به آغوش دریا می
آمدند این نکته را به من یادآور شد
که من در این احساس تنها نبودم.
دوران سفر و مهاجرت با هندوستان
ش��روع ش��د ،با خوان��دن درس و
یادگرفتن علم ی��وگا که در زندگی
و دی��د انس��انی من تاثیر بس��زائی
گذاشت.
در دوران دانش��گاه ب��ا تیم فوتبال
باشگاهی ش��هر به قهرمانی منطقه
رسیده و با تیمدانشگاه تا نیمه نهائی
دانشگاه های هندوستان رفتم.
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بعدها پاره ش��دن مچ پای راس��ت
من باعث ش��د ت��ا نتوانم ب��ه مقام
های باالتری برسم .یوگا یک درس
تکنیک ،یک علم با تجربه ای 5000
ساله است آموختن و تجربه کردن
این برای من خیلی مهم بود و تا االن
که در زمینه ورزشی فعالیت دارم با
آموزش این مهم به همه و اصرار در
یادگیری قسمتی از آن را به همگان
واجب می دانم.
بهرحال بعد از س��الها از هندوستان
و تم��ام کردن م��دارج تحصیلی به
کانادا آمدم؛ در اینجا در یک دورانی
به ورزش های رزم��ی پرداختم ،تا
کمربند قهوه ای در یکی از باش��گاه
های مونترال پیش رفتم .در همان
زم��ان با تیم های ایران��ی در پارک
وس��ت مونت آشنا شدم که زمینه
یک حرک��ت ورزش دیگ��ری را به
وجود آورد.
با تیم  Persiaب��ه مصاف تیم های
دیگر مونترال رفتیم ،از دسته های
پائین شروع کردیم تا قهرمانی جلو
رفتیم...
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دنیای ساده و قشنگی بود با نداشتن
بودجه و امکانات فقط حس میهن
پرستی و عشق به ورزش باعث می
شد همیشه پیروز باشیم.

بعده��ا پس از آزمودن رش��ته ها و
کارهای مختلف به این نتیجه رسیدم
ک��ه ورزش و آموختن آن را خیلی
دوست دارم؛ شاید از بوجود آوردن و
ابتکار داشتن و نتیجه گرفتن کار به
من لذت می داد.
در نتیجه با گرفتن مدارک مختلف
از انستیتوها به آموزش در YMCA
شروع کردم؛ سال های زیادی با ارقام
و درس وزن��ه  weight trainingو
یوگا این نهاد را در بین مش��تریان
خودم و مردم آگاه بوجود آوردم.
افتخ��ار می کنم ک��ه بتوانم در هر
زمینه ای پشتیبان ایرانی های عزیز
مونترال باشم .خوشحالم که با جوان
ها و بچه های قدیم��ی در روزهای
ش��نبه و بعضی وقت ها سه شنبه
فوتبال بازی می کنیم.

خمینی شهــر...

>> ادامه از صفحه پیش13 :

ای��ن برخورد را محک��وم میکند و
آن اف��راد را به تصحیح نظر خویش
وا میدارد .در جمهوری اس�لامی،
به عکس ،این حاکمیت است که با
وضع قوانین غالظ و شداد فرهنگ
مردساالر را تقویت و تثبیت کرده و
به ضرب زندان و ش��کنجه و شالق
و اعدام و سنگس��ار از آن حراس��ت
میکند.
به این ترتیب ،در جمهوری اسالمی
تنه��ا اف��رادی ک��ه ش��بانه به یک
مهمانی خصوصی در خمینیشهر
ریخت��ه و جنایات فجیع جنس��ی
را مرتکب ش��دهاند مقصر نبودهاند.
تقصیر عمده را باید متوجه فرهنگ

و قوانینی دانس��ت که س��نگهای
دفاع و دادخواهی زنان ستمدیده را
بستهاند و سگهای شهوت و تجاوز
و سرکوب جنس��ی و حالل کردن
جان و مال و بدن دگرباش��ان را رها
کردهاند .فرهنگ مردس��االر جامعه
ما سابقهای ریشهدارتر از جمهوری
اسالمی دارد ،ولی این نظام با قوانین
زنس��تیز و ظالمانه خود به تقویت
منحطترین و خش��نترین عناصر
این فرهنگ دس��ت زده و به شدت
از آنها حراست میکند .جمهوری
اس�لامی فقط یک تراژدی سیاسی
نیست .به مقیاسی شدیدتر ،حیات
ای��ن رژیم ی��ک ت��راژدی فاجعهبار

دی��دن ج��وان ها با آن همه ش��ور
و نش��اط که همیش��ه باعث سریع
دویدن و رقابت های سالم می شوند
افتخار می کنم.
در خاتم��ه دو نتیجه مهم و زیبا در
تمام تجربیات ورزش زندگی گرفته
ام:
از معل��م ی��وگا که می
-1
گفت برای طول عمر همیشه نصف
شکمت بخور ،روحش شاد
ه��ر روزی ک��ه ورزش
-2
کرده اید ی��ک روز به طول عمرتان
اضافه خواهد شد.
از ی��زدان پ��اک موفقی��ت همه را
آرزومندم.
تماس با فریبرز:

farigraeeli@yahoo.ca

فرهنگی نیز بوده است .رژیم نه فقط
برای بیش از س��ه دهه سعی داشته
جامعه ما را به زور و با حربه سرکوب
از انکش��اف فرهنگی باز دارد و بلکه
عناصر متروکی از فرهنگ بدوی را
که مدتها از جامعه ما رخت بربسته
بود (مانند قص��اص و مجازاتهای
خشونتبار دیگر) به آن بازگردانده و
مس��تقر کرده است .و تا این رژیم و
عناصر شکل دهنده آن (به شمول
روحانی��ت فقاهتی) بر س��ر کارند،
نتیجهای جز باال رفتن آمار جنایت،
از جمله علیه زنان ،نمیتوان انتظار
داشت.
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ایران :نوعی از عدالت...

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.

حتقیقدانشگاهی:
میزان ابتال به دیابت
دو برابر شده است

نتایج یک تحقیق دانش��گاهی که
در نشریه پزشکی "لنست" منتشر
ش��ده حاکی از آن است که شمار
افراد مبت�لا به دیابت (مرض قند)
از سال  ۱۹۸۰میالدی تا کنون دو
برابر شده است.
محقق��ان امپریال کال��ج لندن و
دانشگاه هاروارد در آمریکا با تجزیه
و تحلی��ل دادههای مرب��وط به دو
میلیون و  ۷۰۰هزار نفر از مبتالیان
به این بیماریدر نقاط مختلفدنیا،
و با استفاده از شیوه های آماری به
چنین نتیجه ای رسیدند.
در این حتقیق مشخص شد که
ش�مار کلی افراد مبتال به نوع
کش�نده دیابت از  ۱۵۳میلیون
نفر به  ۳۴۷میلی�ون افزایش
یافتهاست.
نویس��ندگان این مقاله در نشریه
لنس��ت خواس��تار تش��خیص و
درمان بهتر این بیماری به منظور
جلوگیری از افزایش تعداد مبتالیان
شدند.
البته در بخش��ی از این مقاله آمده
اس��ت که این آمار تا  ۷۰درصد به
دلیل افزایش طول عمر افراد مبتال
به دیابت حاصل شده است.

بنابر یافته های این تحقیق ،افزایش
م��وارد ابتال ب��ه دیاب��ت در جزایر
اقیانوس آرام بیش��تر مشهود بوده
اس��ت .در این گ��زارش آمده که در
جزایر مارش��ال یک س��وم زنان به
دیابت مبتال هستند.
مجید عزتی ،یکی از محققان امپریال
کالج لندن به بی بی سی گفت:
"تقریبا در سراسر جهان دیابت در
حال تبدیل شدن به یک بیماری
عامه و فراگیر است".
آقای عزتی در این مورد می افزاید:
"در صورتی ک��ه طرح های بهتری
برای تش��خیص افراد مبتال به قند
خون باال و کمک به آنها برای کنترل
وزن ارائ��ه نش��ود ،دیابت همچنان
مشکل عمده سیستم های درمانی
در سراسر جهان خواهد بود".
دیاب��ت کنترل قند خ��ون را دچار
اختالل می کند ،که این موضوع به
نوبه خود منجر به آس��یب رسیدن
به کلیه ها و نابینایی می شود .این
وضعیتهمچنینبیماریهایقلبی
و سکته را نیز در پی خواهد داشت.
در میان کش��ورهای توس��عه یافته
جهان آمریکا باالترین میزان شیوع
بیماری دیابت را به خود اختصاص
داده است.
م��وارد ش��یوع ای��ن بیم��اری در
کش��ورهای غرب اروپا نسبتا کمتر
است.
این تحقیق که با همکاری سازمان
بهداش��ت جهانی انجام شده نشان
می دهد ک��ه نرخ ابتال به دیابت در
اکثر نقاط جهان یا افزایش یافته و یا
تغییری نکرده است.
همچنین اعالم شده است که هزینه
صرف شده برای داروهای مرتبط با
دیابت که در حال حاضر  ۲۲میلیارد
پونددر سال گزارش شده ،احتماال تا
سال  ۲۰۱۵میالدی به  ۳۰میلیارد
پوند خواهد رسید.

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

شهریه رایگان!

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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اعتقاد مس��یحیان راجع به جهنم را بهجرأت

میت��وان یک��ی از دش��وارترین موضوعات در  )۲درک استعارهای از جهنم

جهانبینی مسیحی دانست زیرا بسیاری از ما
دوس��تان ،اقوام و نزدیکانی داریم که به مسیح
ایمان ندارند و سرنوشت آنها برای ما نامعلوم
است .با این وجود ،طرح پرسش پیرامون جهنم
گرچه خوشایند نیست ،اما ضروری مینماید.
مقاله حاضر به چهار دیدگا ِه غالب درباره جهنم
می پردازد و با مقایسۀ این دیدگاهها ،به نگرش
معقولی در مورد جهنم از نگاه مس��یحیت می
رسد .البتهدر خصوص این مبحث باید پذیرفت
که رس��یدن ب ه نظری قطع��ی که از هر جهت
بیعیب و نقص باشد امری است غیرممکن.
در این باره نیز باید همچون بسیاری از مقوالت
دیگ��ر در کمال فروتنی و احتیاط به تحقیق و
کاوش بپردازیم .حال بیاییددیدگاههای رایجدر
مورد جهنم را بررسی کنیم.

 )۱جهنم به مثابه عذاب جاودانی

()Literal view
این نظریه ،قدیمیترین نگرش پیرامون جهنم
مروج آن ش��خصی است به
اس��ت و مهمترین ِ
اسم والورد ( .)J. F. Waloordآقای والورد معتقد
است آنچه کتابمقدسدر مورد جهنم میگوید
را باید بهطور تحتالفظی معنا کرد .جهنم مکان
عذاب ابدی گناهکاران است.
گناه انس��ان تأثی��ری جاودان��ه دارد ،از این رو
مجازات آن نیز بیپایان اس��ت .بنا بر نظر آقای
والورد ،تمام کس��انی که به خدا پشت نموده،
مکاشفۀ محبت اودر عیسی مسیح را سرسختانه
رد میکنند،در آتش ابدی جهنم عذاب خواهند
کشید.
والورد و پیروانش در توجیه این دیدگاه به این
دالیل استناد میکنند:
 )۱شواهد غیر قابل انکار کتابمقدس.

ظاهراً خود انجیل چنین میگوید .نمونههایی از
این دیدگاه را میتوان در آیات زیر یافت :متی
:۵ ۲۹ ،۲۲و ۳۰؛ :۱۰۲۸؛ :۱۸۱۹؛ :۱۳۲۳-۱۸؛
:۲۳ ۱۵و ۳۳؛ :۲۵۳۰-۱۴؛ مرق��س :۹۴۵ ،۴۳
و ۴۷؛ لوق��ا :۱۲۵؛ یعق��وب :۳۶؛ دوم پط��رس
:۲۴؛ اول تس��الونیکیان :۵۹؛ دوم تسالونیکیان
:۱۹؛ عبرانیان :۶۳؛ :۱۰۲۷؛ یهودا ۷؛ مکاش��فه
:۱۴۱۴-۱۳؛ :۱۴.۱۱-۱۰
 )۲عبارت عذاب ابدی را منیتوان به شکل
دیگریتفسیرکرد.

واژۀ "ابدی" براستی بهمعنای "بیپایان" است.

 )۳هر دیدگاهی غیر از این ،در واقع به
آخرتشناسیاصیلمسیحیضربهمیزند.
 )۴چنین نگرشی به ما انگیزه میدهد تا در امر
بشارت با متام وجود کوشا باشیم.
 )۵این نگرش مورد تأیید برخی از بزرگان مسیحی
همچون آگوستین و جاناتان ادوارد است.

()Metaphorical View
از مروج��ان این نظریه میتوان به مارتین لوتر،
ج��ان کالون ،ج��ی پک��ر ( )J. Packerو آقای
کراکت ( )W. Crackettاش��اره کرد .طرفداران
نگرش استعارهای جهنم بر این باورند که زبان
تصویرگونه و عمیقاً سمبلیک کالم خدادر مورد
جهنم را نباید به شکل تحتالفظی تفسیر کرد.
برخ��ی از س��بکهای ادبی نیز ک��ه در آنها
به موضوع جهنم اش��اره ش��ده ،از نوع ادبیاتی
اس��ت که پر از تشبیه و استعاره است (ادبیات
آپوکالپتیک).
جهن��م را باید دوری از حضور خدا تعبیر کرد،
ِ
عذاب آدم و حوا پس از
مانند
وضعیت پر رنج و ِ
اخراج از باغ عدن.
کس��ی که از خدا دور ش��ود ،طبعاً خود را در
چنان منجالبی خواهد یافت که نامی جز جهنم
نمیتوان برای آن متصور شد .این نگرش ،تمام
ِ
آیات کتابمقدسیای را کهدر نظریه اول مطرح
شد به ِ
صورت استعاری تعبیر میکند.
رنج و عذاب دوری از خدا در واقع حالتی روحی
و دردی فکری و هویتی است.
مثل نِیای که از نیستان بریده میشود و
درست ِ
دیگر به جایگاه اصلی خود باز نمیگردد .انسان
نیز بهدلیل سماجت و پافشاریدر گناهان خود،
اصلی خود یعنی خدا جدا میشود
از سرمنشاء ِ
و تا به نزد او بازنگردد ،هیچگاه روی آسایش و
خوشی نخواهددید .پیروان این نظریه میگویند
ک��ه عذاب فیزیکی که در آیات کالم خدا از آن
صحبت شده برای این است که خواننده متوجه
ب��ودن تصمیمی که باید در حضور خدا
جدی
ِ
بگیرد بش��ود ،نه آن که این ع��ذاب واقعاً و در
مفهومی تحتالفظی اتفاق بیفتد.
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از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

  اگر احتیاج به دعا دارید،


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

)(Metro: Mont Royal

 )۴جهنم به مثابه نابودی یکباره
و نه عذاب ابدی

()Annihilation View
شخصی بهنام کارل پیناک معتقد است که آتش
در کالم خدا اغلب کاربردی نابودکننده دارد ،نه
عذابدهنده.
ً
انسانی که شخصا تصمیم میگیرد با خدا بیگانه
باشد ،در واقع حکم نابودی خود را امضا میکند.
از نظر پیناک ،اِشکال نگرش سنتی (عذاب ابدی
در نظریه اول) این اس��ت که چون تحت تأثی ِر
روح انس��ان را جاودانه میداند،
تفکر افالطون ِ
عذاب او را نیز جاودانه میبیند.
در حال��ی که کالم خدا نمیگوید که بش��ر از
ابتدا بهطور طبیعی جاودانه خلق ش��ده است،
بلکه حیات جاودان در واقع هدیه خدا است به
شخص ایماندار ،و نباید آن را بهعنوان آنچه جزو
داراییهای انسان است تعریف کرد .فقط و فقط
خدا جاودانه است (اول تیموتائوس :۶.)۱۶
بودن روح
بنابراین نمیتوان با استناد به جاودانه ِ
انسان ،نتیجه گرفت که عذاب او امری ابدی و
جاودانه اس��ت .گذش��ته از این ،وجود جهنم و
بهشت در کنار یکدیگر ،عالمت سؤالی را پیش
روی خدایی میگذارد که میخواهد کل در کل
باشد (اول قرنتیان :۱۵ .)۲۸بهقول متفکر بزرگ
مسیحی جان استات ،این گفته که «همه چیز
را نو میسازم» (مکاشفه :۲۱ )۵در فضایی که
هنوز عصیان وجود دارد ،چه معنایی میتواند
داشته باشد؟
پیناک بر اس��اس ش��واهد باال معتقد است که
جهنم به معنای هالکت و نابودی یکباره است.
در توجیه این نظریه معموالً به آیات زیر استناد
 )۳نگرش کلیسای کاتولیک روم
میشود:
()Purgatorial View
مزم��ور :۳۷ ۲و ۱۰-۹؛ مت��ی :۱۰۲۸؛ مرقس
جهنم
م
مفهو
از نظر کلیسای کاتولیک روم ،دو
ِ
:۱۴۲-۱؛ اول قرنتی��ان :۳۱۷؛ فیلیپیان :۱۲۸؛
و برزخ در هم تنیده شده است .اگر چه امکان غالطی��ان :۶۸؛ دوم تس��الونیکیان :۱ ۹و دوم
ورود ب��ه جهنم هم��واره وج��ود دارد ،اما قائل پطرس :۳.۷
شدن به مقوله برزخ بُعد تازهای به این موضوع
میدهد .از این رو الزم اس��ت نخس��ت نگاهی
اجمالی داش��ته باش��یم به مفهوم برزخ از نگاه  نتیجهگیری
همانطور که در مقدمه مقاله ذکر شد ،هر یک
کلیسای کاتولیک روم.
اگر بش��ر حیات خ��ود را از خ��دا دارد ،الجرم از چهار نظریۀ فوق خود نقدی بر دیگریاند.
سرنوشت او نیز در دس��ت خدایی است که او آنچه واضح است این است که مسیحیان همگی
را آفریده .شکاف اخالقی بین انسان گناهکار و واقعیت جهن��م را قبول دارند ،اما در چگونگی
خدای خالق چنان وسیع است که اکثر انسانها ماهی��ت آن ب��ا یکدیگر اختالفنظ��ر دارند .با
پس از مرگ ،هنوز آمادگی رویارویی با خدای توجه به دستاوردهایی که پیرامون علم تفسیر
کتابمقدس برای مس��یحیان انجیلی حاصل
قدوس را ندارند.
به همین جهت به زمانی احتیاج دارند تا در آن شده است ،میتوان به دو نگرش "استعارهای"
پاک ش��وند .اگر باز پس از این دوره به عصیان و همچنین "نابودی یکباره" با تأمل بیش��تری
نسبت به خدا دامن زنند ،بهواقع جهنم را برای اندیشید.
باش�د که خداوند ما را مدد کند مبشران
خود برگزیدهاند.
بهنظر میآید که این نگرش کلیسا در خصوص حیات جاودان برای خداوندمان عیس�ی
جهنم ،بیش��تر با درک اس��تعارهای همخوانی مس�یح باش�یم ،زیرا او یک ب�ار در راه ما
الفظی جهنم .عذاب کش�ید تا ما وارث حی�ات جاودان
داش��ته باش��د تا با تعبی ِر تحت ِ
گفتنی است که مسیحیان غیرکاتولیک نیز به گردیم.

هر شنبه

Montreal

وج��ود مرحلهای پس از مرگ و پیش از داوری
نهایی معتقد هستند که میتوان آن را وضعیت
بینابین ( )Interim Stageنامید.
منتهی کلیسای کاتولیک این وضعیت را مرحلۀ
تقدیس فرد پیش از روبرو
پاک شدن و بهعبارتی
ِ
ش��دن با خدا میداند .بنابراین از نظر کلیسای
کاتولیک ،فرایند پاک شدن فرد مسیحی حتی
پ��س از مرگ نیز ادام��ه دارد و بازماندگان فرد
متوفی میتوانند با دعا و خیرات او را در این امر
یاری رسانند.
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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

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

www.cafelitt.ca

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

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

www.addhi.org

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

و انتشاراتی مولتی ساژ

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

اوتـــاوا

سازمانآموزشی

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

تلفن)514( 626-5520 :

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

خانـه ایران

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

IBNG

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

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

مناشـــوم

اجنمن ادبی (فاضل)

Ottawa Persian Radio

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

www.iranica.com

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

رادیو همصدا اتاوا

(514) 944-8111

514-651-7955

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

(514) 651-7955

mssunfound@hotmail.com

www.paivand.ca

کافهلیت:هرپنجشنبه

5206 DECARIE #3

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

PAIVAND: Vol. 18  No.1012  juillet 01, 2011

17

فراخوانمقالهبرایشرکتمتخصصینمعماری،
شهر سازی و کلیه رشته های مهندسی

اولین همایش کانون
مهندسان و آرشیتکت
های ایرانی در کبک
با رویكرد توسعه پایدار

مونترال  21-22اکتبر 2011

در نی��م ق��رن اخی��ر پدی��ده ی
شهرنشینی،تبدیلبهچالشیجهانی
ش��ده اس��ت .حدود ش��صت وپنج
درصد جمعیت کشورهای صنعتی
و بی��ش از  50در صد جمعیت کره
زمین ،در شهر ها زندگی می کنند.
رشد شتابان جمعیت کالن شهرها،
شهر های امروز را با معضالتی چون
گس��ترش بی رویه ساخت و ساز و
به تبع آن تقلیل سرانه فضای سبز
شهری و ظهور پدیده ی جزیره ی
گرمایی شهر ،افزایش وسایل نقلیه
و به دنبال آن مش��کالت ترافیکی و
آلودگی هوا ،کاربرد بی رویه ی انرژی
های فسیلی و تقاضای فزاینده برای
ان��رژی ،رواج فرهنگ مصرفی و به
تبع آن حجم زیاد زباله های شهری
و پس��مانده های خطرناک ،وغیره...
روب��رو ک��رده و تهدیدات زیس��ت
محیطی فراوانی را برای شهروندان
بوجود آورده است.
ام��روزه مباحث مربوط به توس��عه
پایدار و زیر مجموع��ه های آن ،در

تقابل با چالش های زیست محیطی
شهر های معاصرتوجه جامعه جهانی
را به خود معطوف داشته و در چند
دهه ی اخیر سیاس��ت گذاران دول
توسعه یافته با تکیه بر رهنمودهایی
چون دستور کار  21و اجالس های
متعدد زیس��ت محیطی ،سعی می
نماین��د در راهکارها و ش��یوه های
اجرایی مناس��بی برای اداره شهرها
با توجه به مفهوم توسعه پایدار ارائه
نمایند.
کانون مهندسان و آرشیتکت های
ایرانی ایالت کبک بر این باور اس��ت
که توس��عه پایدار و بهبود کیفیت
زندگی جوامع تابع فرایند شناخت
و تروی��ج علوم و فن آوری و فعالیت
های حرفه ای است.
کانون در راستای رسالت و فعالیت
های آموزش��ی و پژوهش��ی خود،
و ب��ا عنایت به توجه جامعه جهانی

اطالعــــــــــیه

در افش��ای تالش��های تروریس��تی و جاسوسی رژیم
جمهوری اسالمی!
هموطنان مبارز و آزادیخواه مقیم مونترال .همانگونه که
آگاهید در  ۳۲سال گذشته رژیم فاشیستی جمهوری
اس�لامی در کشورهای مختلف ازسفارتخانهها و مراکز
ی خود به مثابه نهادهای تروریستی و جاسوسی
فرهنگ 
بر علیه اپوزیسیون خارج از کشور استفاده کرده است.
اخیرا اطالع یافتیم که جاسوس خانه رژیم در اتاوا قصد
دارد که به بهانه ارائه خدمات کنس��ولی در مونترال در
ی از مراکز
تاریخه��ای  ۵ ، ۴و  ۶ج��والی  2011دریک 
(اعالن نش��ده) بار دیگر بس��اط عوام فریبی خودرا راه
بیندازد.
برای در هم کوبیدن این تالشها و بمنظور حفظ حرمت
ی نیروها ،نهادها و افراد
تبعیدیان ،کمیته یادمان ...از تمام 

بنیادکودک

بنیاد کودک یک موسسه
خیری��ه بی��ن الملل��ی
اس��ت که در ای��ران بنام
"موسس��ه رف��اه کودک
" به ثبت رس��یده است.
این نهاد خیریه ،بنیادی
مستقل است که بدون هیچ تعلق
مذهبی ،سیاس��ی و ی��ا قومی در
زمینه آموزش و کمک به کودکان

به مبحث توس��عه پایدار ،وضرورت
آش��نایی بیش��تر متخصصی��ن و
عالقمندان با دستاوردها و ایده های
ن��و در این عرصه ،برگزاری همایش
تخصصی در ارتباط با توسعه پایدار
را در دستور كار خود قرار داده است.
این همایش به دنبال آن اس��ت كه
با تکیه بر موضوع توس��عه پایدار به
عنوان پل ارتباطی بین رشته های
مهندس��ی ،معماری ،شهر سازی و
محیط زیس��ت بتواند به جایگاهی
برای تبادل نظر ،برخورد افکار ،بیان
آخری��ن یافته های علم��ی و ارایه
دی��دگاه های رش��ته های مختلف
فنی مهندسی در این حوزه از دانش
باشد.
از پژوهشگران محترم که عالقمند
ش��رکت در این همایش هس��تند،
دعوت می گردد موضوع مورد نظر
و چکیده مقاله خود را تا
تاریخ اول سپتامبر 2011
به نشانی الکترونیک
aieaq.mtl@gmail.com

ارسال نمایند.
زبان همایش فارسی ومخاطبین آن،
محققین  ،متخصصین  ،مهندسین،
دانش��جویان تحصیالت تكمیلی ،و
تمام عالقه مندان به موضوع توسعه
پایدارهس��تند .مق�لات بزبانه��ای
انگلیسی و فرانس��وی هم میتوانند
عرضه شوند.

مب��ارز و آزادی خواه دعوت میکند که با بوجودآوردن
یک گروه هم��کاری و با عمل اعتراضی خود علیه این
ضد مردمی آن
حرکت موذیانه رژیم و افش��ای ماهیت ّ
اقدام شود.
زنده باد اتحاد عمل مشترک نیروهای مبارز و آزادی
ی مونترال .زنده باد آزادی.
خواه ایران 
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی.
"کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در
ایران-مونترال"
 ۲۹ژوئن ۲۰۱۱
تلفن تماس۵۱۴-۵۶۹ -۲۲۳۳ :
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا

فقی��ر و یا بی سرپرس��ت فعالیت
میکند و تنه��ا خیریه ای در ایران
است که فعالیتهایشدر این زمینه
مورد تائید سازمان ملل قرار
گرفته و بعنوان مقام مشورتی
(اکوسوک) این سازمان بین
المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت و هدف اصلی
بنیاد ک��ودک ،حمایت همه
جانبه م��ادی و معن��وی از دانش
آموزان فقیر و نیازمند اما با استعداد

koshtaredahe60@gmail.com
www.massacreiniran.com/

و درس خوان است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای
بنیاد آش��نا ش��ده و به بچه های
نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به
بچه های نیازمند ایران
یاری رسانید:

www.
childfoundation.org

'اینجا بدون من'

به جشنواره فیلم مونترال
می آید

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 :

فیلم 'اینجا بدون من' س��ومین ساخته 'بهرام
توكلی' به بخش مسابقه سی و پنجمین دورۀ
جشنواره فیلم مونترال راه یافت.
این فیلم اقتباس��ی از نمایشنامه 'باغوحش
شیشهای' اثر 'تنس��ی ویلیامز' است و فاطمه
معتمدآریا ،پارس��ا پیروزفر ،صاب��ر ابر و نگار
جواهریان در آن ایفای نقش میكنند.
جش��نواره بینالملل��ی فیلم مونت��رال كه در
سال 1977در مونترال بنیانگذاری شده و یكی از قدیمیترین جشنوارههای فیلم كانادا و قدیمیترین جشنواره فیلم
در امریكای شمالی است ،هر ساله در پایان ماه آگوست برگزار میشود.
این جشنواره كه مورد تایید انجمن تهیهكنندگان جهانی فیلم ( ،FIAPFفیاپف) به شمار میرود ،سی و پنجمیندوره
آن از  18الی  28آگوست ( 27مرداد الی  6شهریور ماه) در مونترال كانادا برگزار میشود.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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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

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

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

انواع صنایع دستی

حواله
پولی

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

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Salim Sadat

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

سلیم سادات

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

با مدیریت شهرزاد

پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

پزشکان متخصص:

Dr. Faramarz Dehnad
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. George Wakil:
Oncologist

بهنازمرتضوی

Reflexology

دکترعطاانصاری
(podotherapist
)/foot specialist

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

 جراح ارتوپدی

 قلب
ic
n
li
C
 جراح عمومی
Travelers es
vacin
ll
زنان
 متخصص
a
r
o
f
ll
a
هاضمه
 جهاز
r
o
f
ons
 انکولوژیست )destinatipointments
(with ap

)  Dr. Bourque (urologistجراح کلیه و مجاری ادرار
)  Dr. A. DOSS (infectologyبیماریهایعفونی

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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مک
ب ان مخ
ص
و
ص
رای خ
ا
من
ه
ای
با
حجاب

 ویژۀ بانوان

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

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

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
متخصص 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

تهیه وام مسکن
با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،
درخدمت هموطنان گرامی

Tel.:514-606-5626

سالنآرایشا وی
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

خانواده

عباس شفیعی ثابت:

PAIVAND: Vol. 18  No.1012  juillet 01, 2011

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

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

Tel.: (514) 481-6765
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Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

…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.

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.

رمتیز،
ا

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

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

شیراز
رستوران

هر

شنبه شب

Montreal, QC, H4A1W3

ely
t
e
l
p
m
o
c
TED
A
V
O
N
E
R

اینکب
ا
م
ح
ی
ط
ی
کام
ال نو و زیبا

رق
ش ابصهعربی

های زیبا
و بیا
دماندنی
شا
د و پرشور
در
شیراز...

514

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

3/99

سیخ کبا
ب
،
م
ن
ق
ل ،زغال،
انواع
کباب ها
در س
ن لوران
Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ذبح اسالمی :حـــــالل

ید؟
چربی دار ی برید ؟
رجن م
از کلسترول باال ن نباشید:
از این پس نگرا وبیده مرغ
ک

،

ه بوقلمون
ش قبلی)
کوبید
فا با سفار
ست( .لط
موجود ا

کباب کوبیده مخصوص
سن لوران،
جوجه کباب با استخوان
و بدون استخوان

آماده برای کباب

ترشی خانگی مخصوص سن لوران رسید

چای صدف رسید
وئیتهای
یسک
انواعب فرخنده،
ی:
ایران قه طالیی
مادر و سا
رسید

شربت سکنجبین،
شربت بید مشک،
شربت پرتقال

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

ماهی سفید دودی

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

20
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کاجل زبان کنکورد

ریموند و هلر خرید و فروش فرش

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

با مدیریت ایرانی

بزودی باز گشایی می شود.

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.

Collège Concorde
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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

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

Raymond & Heller

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

6681 Av Du Parc

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

در مرکز شهر

چلوکبابکوبیده:
با ساالد

فقط6/99 ........

کامبو 1

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

 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

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

 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

کلینیک دندانپزشکی آریا
دکتر شهروز رضانیا

 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

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

جراح دندانپزشک

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

21

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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کلینیکدندانپزشکیاملپیک
در قلب وست آیلند

دکتر ادواردهودفر










کشیدن و جراحی دندان های عقل
ردیف کردن دندان ها بدون گذاشتن سیم
ردیف کردن دندان ها بصورت سریع
Implant
Root Canal
سفیدکردن دندان ها
دندان کودکان
دندان های مصنوعی
پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
و بسیاری دیگر

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

40-C, St-Charles Boul.
Beaconsfield, QC H9W 5Z6

Tel.: (514) 695-5545

BISTRO Cafe imagination
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

>> صبحانه ،ناهار ،شام

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

	•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی

هزینه محضر

داخل
هتل

Hours of
operation:
Monday
to Sunday,
from 7:30
am to 7 pm.

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

______________
Nader Khaksar

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

در قلب مرکز شهر مونتریال:
(رنه له وک :نبش کرسنت)

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

Tel.: 514-313-1253

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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جشن پایان
سال حتصیلی
دهخدا
درانگرینیون

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

_______________________

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.

جشن پایان س�ال تحصیلی مدرسه دهخدا با پیکنیکی
بزرگ در پارک انگرینیون در تاریخ  19ژوئن برگزار شد.
در این جش�ن ایرانیان بسیاری شرکت داشتند و از هوای
خوب و آهنگ های ش�اد و رقص و پایکوب�ی لذت بردند؛
همچنین کارنامهه�ای دانشآموزان به آنها اهدا ش�د و از
معلمان نیز قدردانی به عمل آمد.
عکس ها گوش�ه ای از پیک نیک س�االنه دهخدا را نشان
می دهد.
Photos: S. A. BELADI

مژده مژده

دیسکوی ایرانی
در زیباترین نقطه ی الشین

در ساحــل زیبای سن لوران

بادیجیفرانسیس

در محیطی پرشور وخانوادگی
در رستوران زیبای ویال تورمینا
از ماه آگوست
>> شنبه ی اول هر ماه
18+
تلفن اطالعات:

514-296-0369

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

تلفن)514( 677-9892 :
www.montrealproinspection.com
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اقتصاد....

الگارد ،اولین
زن در راس
مهمترین نهاد
اقتصادی
بیناملللی

در اوج بح��ران مالی یون��ان ،خانم
کریستین الگارد ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی فرانسه ،سهشنبه 28ژوئن
به ریاس��ت کل صندوق بینالمللی
پول انتخاب شد.
رادیوف��ردا در گفتوگوی اقتصادی
ب��ا فریدون خاوند ،کارش��ناس امور
اقتص��ادی در فرانس��ه ،ب��ه همین
موضوع پرداخته است.
 رادیوف�ردا :اص�وال صن�دوقبینالملل�ی پ�ول ،در مدیریت
اقتص�اد جهانی ،چه نقش�ی بر
عهده دارد؟
فریدون خاوند :صندوق بینالمللی
پ��ول در س��ال  ۱۹۴۴ب��ر اس��اس
قراردادهای مع��روف برتون وودز در
آمریکا به وجود آمد.
نق��ش آن از ابتدا تامین ثبات نظام
پولی می��ان کش��ورها و نظارت بر
روابط میان ارزهای مختلف بود.
بعدها نقش این سازمان تا اندازهای
تغییر ک��رد و به نوعی نظ��ارت بر
اقتصادها در سطوح ملی ،منطقهای
و جهانی بدل شد.
از اوای��ل ده��ه  ۱۹۸۰میالدی ،این
س��ازمان نقش مهم��ی را بر عهده
گرفت در زمینه مقابله با بحرانهای
مالی و بهویژه بدهیهای کشورها.
در آن زم��ان بح��ران بدهیه��ا در
کش��ورهای مع��روف ب��ه «جهان
س��وم» اوج گرفت که ش��ماری از
آنها ،از جمله در آمریکای التین ،در
پرداخت اصل و فرع بدهیهای خود
با مشکالت زیاد روبهرو شدند و حتی

تا مرز ورشکستگی هم پیش رفتند.
در جریان این بحران ،نقش صندوق
بینالمللی پول به عنوان مهمترین
واسطه میان طلبکاران و بدهکاران
اوج گرفت.
بعدها این صندوق به مهمترین بازیگر
بینالملل��ی در جری��ان بحرانهای
بزرگ مالی که گریبان کره جنوبی،
روسیه ،آرژانتین ،ترکیه و چند کشور
دیگر را گرفت تبدیل شد.
در حال حاضر بحران بدهیها دامن
کش��ورهای اروپای��ی را گرفته و در
این زمینه ه��م صندوق بینالمللی
پول نقش بس��یار مهمی را بر عهده
دارد ۱۸۷ .کش��ور دنیا در صندوق
بینالمللی پول عضویت دارند و مقر
این سازمان در واشینگتن است.
 ب�ا انتخ�اب خان�م الگارد ب�هریاست کل صندوق بینالمللی
پول ،یک فرانس�وی جانش�ین
یک فرانس�وی دیگر میش�ود.
اصوال چرا کریستین الگارد برای
رهبری این نهاد مهم بینالمللی
انتخاب شد؟
 همان طور که میدانید ،دومینیکاس��تراوس کان ،رئیس کل پیشین
صندوق ،در پی متهم شدن به یک
رسوایی جنسی ،مجبور شد از مقام
خود کنارهگیری کند .آقای استراوس
کان فرانسوی بود و احتماال اعضای
هیئت مدیره صندوق مایل نبودند با
انتخاب یک غیرفرانسوی ،رسوایی
نسبتداده شده بهدبیر کل پیشین
گردن فرانس��ه را بگیرد و برای این
کشور تحقیرآمیز باشد.

علی شریعتی :استبداد...
در حالی اکث��ر نظریه پردازان علوم
سیاسی مهم ترین وظیفه حکومت
را «ایجاد امنی��ت و رعایت آزادی»
و «تامی��ن رفاه عمومی» می دانند،
از نظر ش��ریعتی حکومت یک امر
مقدس ،فوق بش��ری ،هدایت گر و
ارشاد کننده است.
تص��ور ش��ریعتی از حکومت ،یک
پدیده همه کاره است زیرا او اعتقاد
دارد حکومت باید وظیفه «تربیت»،
«پیش��وایی» و«هدایت» جامعه را
هم داشته باشد .چنین تفکری نزد
ش��ریعتی بازگوکننده اوج انحطاط
فکری در جریان روشنفکری ایران
در دو دهه  40و  50است.
از نظر شریعتی حقوق بشر یک فریب
است و ماهیت امپریالیستیدارد.

از نظر او وجود ی��ک «رهبر» برای
مردم الزم است زیرا باعث می شود
مردم نه به می��ل و اراده خود که بر
طبق ایدئولوژی حاکم عمل کنند.
این نیز نش��ان می دهد شریعتی از
نظر تئوریک تا چه حد به تفکر ایجاد
اس��تبدادی
یک جامعه تکصدایی و
ِ

خانم الگارد ب��ه عنوان وزیر اقتصاد
فرانس��ه نقش مثب��ت و موثری در
کش��ور خودش داش��ته ،در محافل
سیاسی و مالی بینالمللی از حسن
شهرت برخوردار اس��ت و به عالوه
زن است .او توانست با مهارت از زن
بودن خودش به عن��وان یک برگ
برنده استفاده کند.
انتخاب کریس��تین الگارد در راس
مهمترین نهاد اقتصادی بینالمللی
گام مثب��ت دیگ��ری اس��ت در راه
دستیابی زنان به اوج هرم مدیریت
در عرصه جهانی .او اولین زنی بود که
وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه
را بر عهده گرفت و نخستین زن در
راس مقتدرترین سازمان اقتصادی
بینالمللیاست.
ولی خانم الگارد دو نقطهضعف هم
دارد که امکان داش��ت مانع انتخاب
او بش��ود .نقطهضع��ف اول این بود
که او حقوقدان اس��ت و اقتصاددان
نیست ،در حالی که تا به امروز همه
دبیرکله��ای صن��دوق اقتصاددان
بودهاند.
ضع��ف دوم ای��ن که خان��م الگارد
اروپایی است .تاکنون ،بر اساس یک
رسم نانوشته ،همیشه یک اروپایی
در راس صندوق قرار میگرفت .این
بار قرار بود این رسم به هم بخورد و
راه باز بشود برای ریاست اتباع سایر
کش��ورها ،به خصوص «قدرتهای
نوظه��ور» اقتص��ادی در آس��یا و
آمریکای التین .تنه��ا رقیب خانم
الگارد ،اگوستن کارستنز مکزیکی
بود که به عنوان نماینده «قدرتهای
نوظهور» قصد داشت برای اولین بار
ریاست صندوق را از چنگ اروپاییها
به در آورد ،ولی در این کار شکست
خورد.
به نظ��ر میرس��د که ب��ا توجه به
بحران مالی در یونان ،هیئت مدیره
صندوق ترجیح داده است بار دیگر
ی��ک اروپایی را انتخ��اب کند که با
مشکالت منطقه یورو آشنا باشد.
 برای خان�م الگارد ،رئیس کلت�ازه صن�دوق بینالمللی پول،
چ�ه پروندههای�ی از اولوی�ت
برخوردارند؟

{>> ادامه در صفحه}30 :

>> ادامه از صفحه12 :

مذهبی یاری رسانده است.
ش��ریعتی روحانیون طرفدار اسالم
سیاس��ی را س��تایش می کرد و از
فقها می خواس��ت در امر سیاس��ی
دخالت کنند،در حالی که خطر سوء
استفاده فقیهان از مذهب را نادیده
می گرفت.
شریعتی یک تجددس��تی ِز متوهم
بود ک��ه اح��کام فقه��ی را «کهنه
نشدنی» و «ابدی» می دانست این
در حالی اس��ت که حقوق انس��ان
هرگز در قوانین مبتنی بر شریعت
و فقه رعایت نمی شود و فقه هرگز
پاس��خگوی نیازهای انس��ان مدرن
نخواهد بود.
شریعتی یکی از بزرگترین انحراف
ها در سپهر اندیشه معاصر ایران بود
که به زمینه های فکری تاسیس یک
حکومت مذهب��ی مانند جمهوری
اسالمی یاری فراوان رساند.

او با مطرح س�اخنت تئوری «امت
و امامت» مت�ام زمینه های ظهور
نظریه والیت فقیه را آماده ساخت و

خسارت های عمده ای به منافع بلند

مدت ایران زد.
به نظر می رسد با تاسیس حکومت
اسالمی و عملکرد سی و دو ساله نهاد
والیت فقیه ،منس��وخ بودن نظرات
علی شریعتی بیش از پیش مشخص
شده ،روشن ش��ده باشد که اسالم
دروغین ش��ریعتی تنها یک سراب
خطرناک و مهلک بوده اس��ت .هم
چنان که ثابت گردید پدیده «انسان
کامل» ش��ریعتی (با شباهت کامل
به «انس��ان واال»ی مارکسیس��ت-
لنینیست ها و «اَبَرانسان» نازی ها)
وجود خارجی ندارد و حاکم اسالمی
یک مستبد تمام عیار است.
نقد مستمر اندیشه های خطرناک و
نظرات التقاطی و مغشوش شریعتی
در حال حاضر نیز بس�یار ضروری
اس�ت زی�را هنوز آبش�خور فکری
بسیاری از اصالح طلبان است.

اندیش��ه ش��ریعتی نه فقط درمانی
ب��رای دردهای جامعه ایران نش��د
بلکه مش��کالت و دردهای جدیدی
را به آن اف��زود( .کورش از ایران:
برگرفته از کیهان لندن)

هـم

دردی
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کدبان بیژن کمائی

از دست دادان مادر در هر سنی و در هر جایی که باشیم

هـم

دردناک است...

مرا در اندوه خود انباز بدانید.

دکتر شریف نائینی

دردی

دوست دیرین و گرامی،

جناب آقای بیژن کمائی جاللی
درگذشت تاثر انگیز درگذشت مادر ارجمندتان را
به شما دوست عزیز
صمیمانه تسلیت می گوئیم و برای شما و خانواده
محترم تان صبر و تندرستی آرزومندیم.

علی قربانی و خانواده

به نام خداوند بخشنده مهربان

م
والدت اما زمان

مرکزاسالمیایرانیان
سالم بر تو ای منجی عالم بشریت ،ای مهدی موعود (عج)
وقتی صدای آمسانی تو در خاموشی شب های زیبا طنین می افكند
تو ای نغمه پرواز بال آمسان تنهایی من خبر نداری
كه من چشم دردنبال تو دارم وآزوی یك حلظه دیدارت را
به همین مناسبت جشن با شكوهی در مر كز اسالمی ایرانیان در روز شنبه
 16جوالی سال جاری برابر با  25تیر  1390برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان تجدید عهد با آقا امام زمان (عج)
و احیائ شعایر مقدس اسالمی است.
برنامه ها شامل:
 )1نماز جماعت
توسط شیخ صالح سیبویه
 )2قرائت قرآن مجید
 )4اجرای مولودی
 )3سخنرانی درباره مقام
 )5مراسم كیك بری
و شخصیت حضرت مهدی (عج)،

به صرف میوه شیرینی و شام
زمان :شنبه  16جوالی ساعت  8:30لغایت  11شب

______________________________
)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
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در سوگ رفیق مادر

دیروز مقارن با یكشنبه  5تیر ماه  "،اتحاد چپ ایرانیان در
خارج از كشور" شاهد درگذشت اسف انگیز مادر یكی از
رزمندگان خود گردید.

با شناختی كه ما از رفیق بیژن داریم مطمئن هستیم كه

مادر گرامیش با همان رزمندگی و بردباری فرزند خویش در

مبارزه علیه ظلم و ستم اجتماعی با بیماری بی رحم و دردناك
سرطان ستیزه نمود.

رفیق مادر كه در ایران مقیم بود همراه با سایر هم میهنان
ما از نزدیك و بطور مستیقم همچنان با همان رزمندگی و
بردباری ظلم و ستم بی حد و حصـــــر نظام پوسیده
سرمایه داری اسالمی ایران را تجربه و تحمل نمود.

و مدام با دلی پرشور به آینده ی آباد و آزاد و تهی از ستم
های طبقاتی می اندیشید.

ما در این لحظه سنگین از اندوه همگام و هم پیمان با رفیق
بیژن ،در درگاه بزرگوار مردم ستمدیده ایران و جهان

و در بزرگداشت رفیق مادر ،میثاق خود را برای آزادی و

سوسیالیسم تكرار كرده و برای رفیق بیژن و خانواده اش
پیروزی آرزو می كنیم.

احتاد چپ ایرانیان در خارج از كشور

هـم

دردی

دوست و همکار گرامی،
آقای بیژن کمائی جاللی

بیاد مادر
خانه اش ویران باد
آن که مرا از آخرین دیدار مادر باز داشت...
مادر ما بود
ِ
دوستش می داریم،
رفت و اوج تنهایی را واگذاشت
در نبودش با مهربان یار ،و نازنین رفیق مان
بیژن جاللی کمائی
همدردیم
________________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه ی  60مونتریال کانادا

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

هیات اجرائی مدرسه دهخدا

همـدردی

دوست دیرین جناب آقای بیژن کمائی

درگذشت تاثر انگیز مادر دلبندتان را به شما دوست عزیز
صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزومندیم.

بهرام صمیمی ،مهناز گنجی ،هوشنگ
عالسوند ،عزت صادقی ،عبدی ارزانی،
محمد مرادی ،احمد مرادی ،دکتر حمید
شاکرزاده ،و فیروز همتیان و خانواده ها

همدردی
دوست عزیز و دیرین ،جناب بیژن کمائی نازنین
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن مادر دلبندت با شما شریکیم
و برای شما و دیگر سوگواران ،بهروزی و آرامش آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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زندگی و سالمت....

بخوانند!
ا

خامن ه

چ ـ ـرا

خسته ام!؟

به اندازه كافی میخوابید اما خیلی خسته
هستید؟!

قبل از اینكه از مشغلههای زندگی و كار در
منزل گلهداشته باشید ،ریشههای خستگی
را مطالعه كنید.
من خیلی خسته ام و نمیتوانم كارهایی را
كه قبال انجام میدادم ،انجام دهم.
دوس��ت دارم بروم گ��ردش ،اما اصال انرژی
ندارم.
اگر ش��ما هم مثل خیلی از خانم های باال،
این عبارت را به كار میبرید ،بدانید كه هر
چه جلوتر میروید ،خستهتر میشوید.
دكتر نیكاگلدبرگ ،سرپرست مركز پزشكی
 NYUدر آمریكا می گوید :مهم ترین گله
و ش��كایتی كه خیلی از بیماران من دارند،
خستگی مفرط است.
البته مش��كل خیلی از افراد كارهای زیاد یا
نداش��تن خواب كافی میباشد .اگر فقط 5
یا  6ساعت در شب میخوابید ،مشكل پیدا
میكنید ،و اصال مشكل شما ربطی به سن
ندارد.
اما اگر هنگام شب  7یا  8ساعت میخوابید
و هنوز هم خسته هستید باید یك چك آپ
بروید و علت خستگی خود را دریابید.
اگر خس��تگی شما بیشتر از یك هفته بود و
علت آن را نمیدانید با پزشك خود مشورت
كنید .از آنجا كه خستگی های گاه و بیگاه
عالئم یك بیماری میباشند ،اگر در ابتدای
كار به آنها رس��یدگی ش��ود ،قاب��ل درمان
میباشند.
برای پای�ان دادن به خمی�ازه خود7 ،
عامل خستگی را مالحظه بفرمایید تا
بتوانید راحتتر مشكل خود را برطرف
كنید.

علت اول:

آمنی(كمخونی)

اگر در دوران باروری خود هستید ،یا سیكل
قاعدگیدردناك را سپری میكنید ،یا پولیپ
های رحمیدارید ،یا اخیرا زایمان كرده اید،
امكان دارد به كم خونی مبتال شوید ،كه این
علت خستگی در زنان میباشد .مشكالت
زمانی كه هموگلوبین خ��ون كاهش پیدا
میكن��د ،به وج��ود میآی��د ،هموگلوبین
پروتئی��ن خونی س��لول ه��ای قرمز خون
میباشد كه اكس��یژن را از ریه ها به دیگر
قس��متهای بدن میبرد .وقتی بافتها و
قسمت های بدن اكس��یژن كافی دریافت
نكنند ،فرد دچار خستگی میشود.
دیگ��ر عوامل كم خونی ش��امل خونریزی
درونی ،كمبود آهن ،اسید فولیك یا ویتامین
 B12میباشند.
امكان دارد كم خونی توس��ط بیماری های
مزم��ن مثل بیماری كلیه ب��ه وجود بیاید.
عالئم آن سرگیجه ،سرد بودن یا اضطراب
میباشند .برای تشخیص كم خونی ،پزشك
متخص��ص آزمایش خ��ون را برای مریض
مینویس��د .درم��ان آن با مص��رف قرص
های آهن ی��ا غذاهای مملو از آهن صورت
میگیرد .این غذاهای اسفناج ،كلم بروكلی و
گوشت را شامل میشوند.
خبر خوش :با درمان موثر ،خس��تگی شما
ظرف  30روز از بین میرود.

  علت دوم:


كم كاری تیروئید

اگ��ر به طور معمول كن��د كار میكنید یا
افس��رده اید ،ممكن است تیروئید كم كار
داشته باشید ،كه به كم كاری غده تیروئید
موسوم است.
غ��ده تیروئید كوچ��ك و پروانه ای ش��كل
میباشد كه در گردن قرار دارد و متابولیسم
بدن را كنترل میكند.
دكتر گلدبرگ میگوید :یكی از مشكالت
زنان آمریكایی نامشخص بودن بی نظمی
تیروئید میباشد .و من فكر میكنم مشكل
جامع و گس��ترده اس��ت .طبق موسس��ه
تیروئید آمریكا ،در س��ن  60س��الگی17 ،
درصد خانم ها به بی نظمیتیروئید مبتال
میشوند كه خیلی از آنها از این موضوع بی
خبر خواهند بود.
ی موسوم به
معمول ترین علت آن بی نظم 
 Hashimoto’s thyroiditisمیباشد.
این شرایط س��بب میشود وظیفه سلولها
ب��رای تولید تیروكس��ن و دیگ��ر هورمون
های ترشح شده از غده تیروئید را تخریب
كند؛ كه منجر به كم كاری غده تیروئید یا
متابولیسم كند میشود .آزمایش خون T3
و  T4هورمون های تیروئید را تش��خیص
میدهند.

  علت سوم:


عفونت دستگاه ادراری

اگر چه در خیلی از زنان عفونت دس��تگاه
ادراری با س��وزش مشخص میشود ،اما در
خیلی موارد ،خستگی یك عالمت میباشد.
هم��ه خانم ه��ا عالئم مش��خص عفونت
دستگاه ادراری ندارند .بعضی از آنها عالمت
مش��خصی پیدا میش��ود .در خیلی موارد
عفونت دستگاه ادراری به علت یك باكتری
در مجرای ادرار به وج��ود میآید ،كه این
باكتری به خاطر عدم بهداشت مناسب در
دستشویی ایجاد میش��ود( .یعنی خشك
كردن از طرف مقعد به طرف جلو).
رابطه جنسی میتواند خطر را افزایشدهد،
چ��ون كه باكتری از واژن ب��ه مجرای ادرار
میرود .اگر پزش��ك متخصص شك كند كه
فردیدچار عفونتدستگاه ادرار شده است،
آزمایش ادرار را توصیه میكند.
درمان هم خیلی س��ریع و آس��ان است و
معموالداروی آنتی بیوتیكی تجویز میشود.
و خس��تگی فرد پ��س از یك هفته یا كمتر
برطرف میشود.
اگر عالئمدوباره برگردند ،فرددوباره آزمایش
میشود ،چون كهدر بعضی خانم ها عفونت
مزمن میباش��د .در این صورت باید برای
روش های پیشگیری با دكتر مشورت كرد.

  علت چهارم:

كافئینزیاد

خیلی از افراد كوال یا قهوه زیاد مینوش��ند
تا انرژی به دس��ت آورند ،اما در زنان ،تاثیر
عكس دارد.
در ژورنال  US pharmacistدر آمریكا دكتر
استیفن پری گزارش داده است كه كافئین
محرك میباش��د كه اگر زیاد مصرف شود
مشكالتی را به وجود میآورد.
در بعض��ی از بیماران مص��رف بیش از حد
كافئین منجر به خستگی میشود .و اگر فرد
فكر میكند كه با مصرف زیاد آن خستگی
را از بین میبرد ،كامال اشتباه فكر میكند؛

www.paivand.ca

هر چه بیشتر كافئین مصرف شود ،خستگی
بیشتر خواهد شد.
راه حل :تا حد ممك��ن كافئین را از رژیم
غذایی خ��ود حذف كنید .این بدین معنی
است كه نه تنها قهوه ،بلكه شكالت ،چای،
نوشابه الكلی و بعضی ازداروها را باید مصرف
نكرد و اگر نه باعث خستگی مفرط میشوید
و خودتان از علت آن غافل هستید.
  علت پنجم:
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راه برای برطرف کردن
روزمرگی در زندگی زناشویی

آلرژی های غذایی

هر چند كه بعضی غذاها به انس��ان انرژی
میبخشند ،امادر بعضی موارد همین غذاها
سبب آلرژی میشوند.
دكت��ر رادی ری��و رس��ا در كت��اب Your
Hidden food Allergies are making
 you fatمیگوید:
حتی كمب��ود غذا هم باع��ث ایجاد خواب
آلودگی میشود .شواهد نشان میدهد كه
این كمبود حتما دلیل بعضی خستگی ها
میباش��د و گاهی خس��تگی عامل كمبود
مصرف غذا میشود.
اگر فكر میكنید بعضی غذاها باعث خمیازه
كش��یدن یا خواب آلودگی شما میشوند،
رژیم غذایی خود را بررس��ی كنید و بعضی
غذاها را حذف كنید.
یا با دكتر خود مش��ورت كنید تا آزمایشی
برای شما بنویسد.

  علت ششم:

كمبودخواب

اگر به اندازه كافی نمیخوابید ،حتما دلیل
خستگی شما همین كمبود خواب میباشد.
این حالت گاهی اوقات در شب شرایطی را
به وجود میآورد كه باعث بی نظمیخواب و
قطع تنفس لحظه ای میشود.
ه��ر بار كه ش��ما نفس تنگ��ی میگیرید،
ناخودآگاهانه خواب خود را بر هم میزنید.
تنها س��ر نخ ش��ما این است كه شما دچار
خس��تگی های پیوسته میشوید و متوجه
نمیشوید شبانه چند ساعت میخوابید.
بر اس��اس گفته دكتر گلد ب��رگ ،این بی
نظمیخ��واب موس��وم ب��ه sleep apnea
میباشد كه در زنان چاق سبب نفس تنگی
میشود.
خروپ��ف هم میتواند یكی از عالئم این بی
نظمیباشد.
برای تشخیص بهتر آن میتوانید به پزشك
متخصص در این زمینه مراجعه كنید .اگر
به این بی نظمیمبتال میباشید ،پزشكان
توصیه میكنند كه حتما شیوه زندگی خود
را تغییر دهید ،از جمله كاهش وزن و ترك
سیگار.
در درمانهای پزشكی از یك وسیله برای باز
نگهداشتن ورودی هوا به ریه كمك میگیرند.
در موارد حادتر ،جراحی الزم میباشد .اگر
این بی نظمیدرمان نشود میتواند منجر
به خطر بزرگی همچون سكته قلبی بشود.

  علت هفتم:

بیماریقلبی

اگر بعد از انجام یك فعالیت بدنی ساده ،خیلی
احساس خس��تگی میكنید بهتر است با
دكتر خود مشورت كنید ،چون گاهی اوقات
علت این خستگی بیماری قلبی میباشد.
بر اس��اس گفته دكتر گلدبرگ ،اگر بعد از
انج��ام كارهای روزمره ،مث��ل :جارو كردن
خانه ،تمیز كردن حی��اط یا رفت و آمد در
خیابان ،از پا در میآیید ،قلب شما یك SOS
(مخف��ف Save our ship:به معنی نش��ان
خطر و كمك) میفرستد.
اما هر بار خمیازه میكش��ید سرآس��یمه
نشویید!
بیشتر مواقع ،خستگی اولین عالمت بیماری
قلبی نیست و عامل موارد ساده تر میباشد.
همچنین دكتر گلد برگ خاطر نشان كرده
است كه بیماری قلبی عامل مرگدر بعضی
زنان میباشد.
اگر علت خستگی خود را متوجه نمیشوید
حتما یك چك آپ بدهید ،اگر مربوط به قلب
باشد داروها كمك میكنند كه بیماری خود
را برطرف ساخته و انرژی خود را باز یابید.

آی��ا از روزم��ره گی زندگی زناش��ویی خود
خسته شده اید؟
آیا در زندگی زناش��ویی شما هم هیچ گونه
هیجانی وجود ندارد و ش��ما از این زندگی
روزمره و تکراری خسته شده اید و «روتین»
بودن مسائل روزمره در عشق شما وارد شده
است؟
در دنیای مدرن ام��روز و زندگی های االن،
زنان و شوهران حداکثر دو بار در روز یکدیگر
را می بینند.
صبح هنگامی که بیدار می شوند و هر یک
آماده می شوند تا به محل کار خود بروند و
شب هنگام وقتی که از کار برگشته اند و هر
دو آن قدر خسته هستند که دیگر قدرت و
حوصل��ه ای برای صحبت کردن با یکدیگر
ندارن��د .پس تنها دو بار و آن هم نه به طور
کامل یکدیگر را مالقات می کنند.

اسید فولیک
Folic Acid

همانط��ور كه م��ی دانید،
كم خونی یكی از مشكالتی
است كه گریبانگیر بسیاری
از زنان می باش��د .در خون
انس��ان س��لولهایی ب��ه نام
گلبولهای قرمز موجود است
كه حامل اكسیژن مورد نیاز
اندام هاست.
در صورت��ی ك��ه تولی��د
گلبوله��ای قرم��ز در بدن
كاه��ش یاب��د ،ف��رد مبتال
ب��ه ك��م خونی می ش��ود؛
عالئ��م کم خون��ی ،ضعف،
رنگ پریدگی و خس��تگی
زودرس است.
طی تحقیقاتی كه در سال
 ۱۹۴۵ب��رروی ك��م خونی
انجام شد دریافتند ،كمبود
اس��ید فولی��ك ( )B۹یكی
از عوام��ل ایجادكننده نوع
خاصی از كم خونی اس��ت
كه كم خونی ماكروس��تیك
نام دارد.
كمبود اسید فولیك موجب
كاهش تولید گلبولهای قرمز
شده و گلبولهای تولید شده
بزرگتر و كم رنگ تر از حد
طبیعی می شوند.
نوع دیگر كم خونی ناشی از
كمبود دریافت عنصر آهن
است.
در صورتی كه فرد مبتال به
كم خونی با تشخیص پزشك
از ن��وع آن اط�لاع یابد می
تواند با مصرف مواد غذایی
غنی ،به درم��ان كم خونی
خود كمك كند.
این ویتامین در مواد غذایی
مختلف یافت می شود و به
صورت آزمایشگاهی نیز می
توانن��د آن را تولی��د كنند؛
پس از خوردن ،از قس��مت
ابتدای روده جذب می شود

 اما چطور باید از این شرایط خارج شد؟

ما هشت توصیه به ش��ما می دهیم که راه
گشای شما خواهند بود:

 )۱ بدون اینکه برنامه خاصی ترتیب
بدهید به مسافرت ها ی و یا پیک نیک های
کوچکبروید:

وقت��ی که به ای��ن کار بپردازید ،می توانید
زمانی را به خود و همسرتان اختصاصدهید
از خود و صحبت هایی که در این مدت در
دلتان مانده بود منتظر فرصتی بودید تا آن
را به همسرتان انتقالدهید ،صحبت کنید.
صحب��ت کردن با همس��ر حت��ی در مورد
مسائل روزمره یک نیاز است و هنگامی که
این نیاز تامین نشود باعث می شود که فرد
به طور
{>> ادامه در صفحه}34 :

و توسط جریان خون به كبد
رفت��ه ،در آنج��ا ذخیره می
گردد .میزان اس��ید فولیك
موجوددر كبد تأمین كننده
نیاز  ۴تا  ۵ماه بدن ما است.
 عملكرد اسید فولیك
چیست و چرا كمبود آن
موج�ب كم خون�ی می
شود؟
 عمل اسید فولیك شركتدر تولی��د پروتئین در بدن
اس��ت .نقش دیگ��ر آن در
س��اخته شدن اس��یدهای
نوكلئیك اس��ت .اسیدهای
نوكلئیكدر هسته سلول قرار
دارند و انتقال دهنده صفات
ارثی می باشند .اسید فولیك
با قابلیت جابجایی واحدهای
تك كربنه در همانندس��ازی
ژنها نقش دارد.
در بخش های��ی از بدن كه
تكثیر سلولی س��ریع دارند
مانن��د گلبوله��ای قرمز و
س��فید ،س��لولهای دیواره
دس��تگاه گوارش و ادراری،
اسید فولیك بیشتر مورد نیاز
است.
 كمبود اسید فولیک
ع��وارض كمب��ود طوالنی
مدت آن در یك فرد بالغ ،كم
خونی ،متورم و قرمز شدن
زب��ان ،اختالالت گوارش��ی
مانن��د اس��هال و اختالالت
روحی چون افسردگی است
و تأثیر كمبود آن در كودكان
نیز كاهش رشد در آنهاست،
تقریباً ۱۰درصد افراد جامعه
مبتال به درجاتی از كمبود
اسید فولیك هستند.
البت��ه در ح��دی كه عالئم
بالین��ی آن ب��روز نك��رده
باش��د .مصرف اسید فولیك
در خانمهای��ی ك��ه قص��د
باردارشدن دارند و یا مادران
باردار در ماههای اول و دوم

بارداری بسیار ضروری است.
كمبود اسید فولیك موجب
ایجاد نقصهای مادرزادی در
دس��تگاه عصبی كودك می
شود.
خانمهایی كه قصد بارداری
دارند بهتر اس��ت از مكمل
اسید فولیك با تجویز پزشك
و مواد غذایی غنی از اس��ید
فولیك مصرف كنند.
میزان م��ورد نی��از یك فرد
بزرگس��ال  ۴۰۰میكروگرم
اسید فولیك در روز است.
در س��الهای اخیر به دلیل
تحقیقاتی كه انجام ش��ده
استاندارد نیاز روزانه افراد را
افزایش داده اند كه نشان از
اهمیتدریافت این ویتامین
دارد.
نی��از به اس��ید فولی��ك در
بارداری و شیردهی دوبرابر
می شود.
افرادی كه س��وخت و ساز
بدن آنها باالست و یا مبتال
به بیم��اری خاص��ی چون
سلولهای خونیداسی شكل
یا س��رطان خون هس��تند،
نیازمند اسید فولیك بیشتری
می باشند.
 مواد غذایی غنی از
اسیدفولیک

>> در جگر ،قلوه و گوشت
بدون چربی بیشترین میزان
آن موجود است.
>> در حبوباتی چون لوبیا
قرمز ،لوبیا سفید و سویا و در
سبوس گندم
موجود است .در سبزیجاتی
چون اس��فناج ،كلم ،كاهو،
مارچوبه و آرتیشو و در میوه
هایی مثل آب پرتقال تازه و
موز موجود است.
>> می��زان كم��ی در زرده
تخم م��رغ و ش��یر موجود
است.
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استرس.
میوهه��ا حاوی قن��د طبیعی
هستند که ذهن را از استرس
خال��ی میس��ازند و مرکب��ات و
میوههای تابستانی تاثیر بیشتری
در این زمینه دارند.

 بادام

یک کارش��ناس در سایت تغذیه
هول ف��ود کاتولوگ فهرس��تی از
م��واد غذایی ارائهکرده اس��ت که
این خوردنیها تاثیر بسزاییدردور
کردن استرس از انساندارند و یا به
عبارتی آرامش بخش هستند.
استرس ممکن است همه جا با شما
باش��د ،مثل محیط کار ،در هنگام
رانندگی ،در جشنها و مراسم و یا
حتی در من��زل و زمانی که اخبار
ناخوشایندی ممکن است از طریق
رادیو و تلویزیون به گوشتان برسد،
ام��ا در دنیای پرتن��ش امروز ،چه
کسانی ممکن است از استرس در
امان باشند؟
کارشناسان معتقدند که یک رژیم
غذایی تحری��ک کننده و نامنظم
و آش��فته در واقع پیش فاکتوری
ب��رای ب��روز اس��ترس اس��ت که
معموال شامل مصرف چای و میان
وعدهه��ا به طور مک��رر و نامنظم
است ،اما با دنبال کردن یک رژیم
غذایی منظم و همچنین انتخاب
خوردنیهایی مناس��ب میتوان تا
حد امکان استرس روزانه را از خود
دور نگهداشت.

 ماست

اولین خوردنی استرس زدا در این
فهرست« ،ماست» است.
ماست به ویژه برای فصل تابستان
مفید اس��ت ،چون س��بک بوده و
هضم آن هم آسان است.
ماست یا هر محصول لبنی دیگر
غن��ی از مادهای به نام تیروس��ین
است که میزان س��روتونین را در
مغز افزایش میدهد.
ب��ه بیان��ی دیگ��ر پروتئینها در
محصوالت لبنی مقدار سروتونین
را که نوروهورمونی در مغز اس��ت،
افزای��ش میدهن��د و در نتیج��ه
اس��ترس اعصاب را کاهش داده و
شما را آرام می سازد.

 شکوالت تلخ

خوردنی بعدی برای از بین بردن
استرس« ،شکالت تلخ» است.
پزشکان می گویند مصرف شکالت
تلخ از مق��دار هورمون اس��ترس
میکاهد و س��ایر آش��فتگیهای
بیوشیمیایی مرتبط با استرس را
متعادل میسازد.

 مرکبات

مرکبات هم خوردنیهای مناسبی
هس��تند ب��رای برط��رف کردن

خدمات ارزی

514-844-4492

خوردنی ضد استرس بعدی «بادام
درختی» است.
بادام سرش��ار از ویتامین « »B2و
ویتامین « ،»Eمنیزیم و روی است.
ویتامینه��ای  Bو منیزی��م تاثیر
بسزایی در تولید سروتونین دارند
که خلق انسان را تنظیم میکنند و
استرس را تسکین میدهند.
روی ه��م میتوان��د ب��ا برخی از
اثرات منفی استرس مقابله کند و
ویتامین Eهم به عنوان یک آنتی
اکسیدان مولکولهای رادیکال آزاد
را که با اس��ترس و بیماری قلبی
مرتبط هستند ،نابود میسازد.

 چای

گزینه بعدی «چ��ای» گیاهی یا
«چای سیاه» است:
که ضمن کنترل کالریها ،خلق و
خوی شما را نیز بهبود میبخشد.
چای بابونه ،چای یاس��من و سایر
چایه��ای گیاهی تاثیر ش��گفت
انگی��زی روی بدن ش��ما دارند و
میتوانند مثل یک داروی مسکن
عمل کنند.

 ماهی

ماه��ی ه��م ج��زو خوراکیهای
ضداسترس و آرامش بخش است.
«ماهی» منبع غنی از چربیهای
امگا ۳است که حاوی ویتامینهای
گروه  Bبه ویژه  B6و  B12مفید
برای مقابله با استرس هستند.

در واق��ع ویتامی��ن
 B12یک��ی از
مهمترین مکملها
ب��رای س��اخت
سروتونین به عنوان
هورمون ش��ادی در
مغز اس��ت و کمبود
ویتامی��ن B12
میتوان��د س��بب
افسردگی شود.

 کلم
بروکلی

کل��م بروکل��ی یک��ی دیگ��ر از
خوردنیهای مفید برای مقابله با
اس��ترس است که وقتی به پاستا،
برنج و یا س��االد افزوده میش��ود،
تاثیر معجزه آسایی در ایجاد شادی
در شما اعمال میکند.
کل��م بروکل��ی ه��م سرش��ار از
ویتامینهای گروه  Bشامل اسید
فولیک است که به کاهش ترس،
اضطراب و نگرانی استرس و حتی
افسردگی کمک میکنند.
فیب��ر موجود در این س��بزی نیز
برای مقابله با یبوس��ت و سندرم
روده ترکی��ب پذیر مفید اس��ت
ک��ه این س��ندرم در واقع حاصل
استرس بلند مدت است.

 سیر

آخرین ماده معجزه آسا در کاهش
استرس «سیر» است.
س��یر ب��رای آرام ک��ردن تنش و
استرس و نیز کاهش گلوکز خون
مفید است.
سیر سرش��ار از آنتی اکسیدانها
اس��ت و ای��ن م��واد در مقابله با
استرس بسیار مفید است.

۱۰
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كلید طالیی كه زن
شیك باید داشته باشد
ت

مج�لا
مختل��ف
همچون ال و
ووگ چیزهای
زی��ادی در
م��ورد نح��وه
لباسپوشیدن
می گویند ،اما
واقعی��ت این
اس��ت كه زنان
همانند مردان نی��از به چیزهای دارند
كه داشتن آنها برای اینكه شیك و مد
باشند ،ضروری است و بدون آنها مثل
این اس��ت كه یك راهبه و فرد روحانی
بدون دعا و نماز باشد!
 )۱یك پیراهن مشكی:

داشتن آن برای هر زنی ضروری است.
این لباس اشخاصی مانند آدری هپرن
در فیل��م صبحانه ای ب��رای تیفانی و
مونیكا بلوچی در فیلم مالن را ماندگار
كرد .پیراهن مش��كی لباسی است كه
م��ی توان آن را در تمام موقعیتها و در
هر زمان و مكانی پوشید.

 )۲یك كیف دستی شیك و با كیفیت
خوب:

كیف هایی كه از مواد خوبی تهیه شده
باشند و ظاهر ش��یكی داشته باشند،
باع��ث می ش��وند كه به ش��ما توجه
ش��ود .كیف نخستین چیزی كه افراد
متخصص مد و خوش سلیقه در افراد
مشهور به آن توجه می كنند.

 )۳عینك آفتابی:

عینكها مكمل صورت شما هستند و
زمانی كه آن را به چشم می زنید ،شما
را اسرار آمیز و مرموز نشان می دهند.

 )۴یك دستبند یا النگوی طال:

به ش��ما زیبایی و ش��یكی خاصی می
بخشد .خصوصا اگر دستبندی داشته
باشید كه نام شما در سرتاسر آن نوشته
شده باشد.
 )۵عطری گرانبها و خوشبو:

بوی فریبنده و برانگیزنده عطری عالی،
حسی از جذابیت و فریبندگی و مرموز
بودن را به ش��ما می بخشد .این عطر
باعث می شود كه فردی آن را بو كرده
است ،بخواهد تا شما را بشناسد و اسرار
شخصیت شما را بداند.

 )۶كفش هایی عالی با پاشنه بلند:

این كفش ها ظاهر شما را برازنده تر می
كنند و با آنها زیباتر قدم بر می دارید.

 )۷كت پوست و خز یا كتی از چرم
عالی:

خواه شما به خز اعتقاد داشته باشید یا
ن��ه (در این صورت می توانید از نمونه
مصنوعی اس��تفاده كنید) یك كت خز
همیشه قابل پوشیدن است و همیشه
زیبا و شیك است .خزهای گران قیمت،
پوست سمور و روباه است و نمونه ارزان،
پوس��ت و خز خرگوش اس��ت .یادتان
باش��د یك كت از چرم بسیار عالی می
تواند جایگزین یك كت خز شود.

 )۸یك ساعت جواهرنشان و شیك:

نیازی نیست كه مارك خیلی معروف و
گرانی باشد .فقط كار كند و شیك و زیبا
باشد.
 )۹روسری های ابریشمی:

این نوع روسری ظاهر شما را بهتر نشان
می دهد و هیچ وقت از مد نمی رود.
 )۱۰اعتماد به نفس:
اینك��ه لباس را به خوبی بپوش��ید و با
اعتماد به نفس رفتار كنید ،هیچ هزینه
ای برای شما ندارد .خودتان باشید و به
خودتان اعتقاد داشته باشید.

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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Ata Ansari:
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Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

پزشکــی

دردهای
کمری()2

 Lombalgieچیست؟
 کایروپرتیک

کفای��ت این سیس��تم باره��ا مورد
مطالعه قرار گرفته و پس از مجادالت
زی��اد مطالعات نش��ان می دهد که
درم��ان ب��ا این سیس��تم مهمتر از
درمان نکردن و یا پالسبو است و اگر
این درمان با حرکات ورزشی همراه
باشد دارای اثرات بهتری خواهد بود.
این روش معموالً بی خطر است ولی
نباید برای درمان شکس��تگی ها و
همینطور سندروم دم اسب که یک
نوع سخت سیاتیک است بکار رود.

 استئوپاتی:

نوعی پزش��کی دس��تی اس��ت که
متخص��ص ب��ا انج��ام ح��رکات و
فش��ارهای آرام تعادل سیس��تم ها
را برقرار میس��ازد .مطالعات نش��ان
می دهد که در بیشتر موارد از طب
کالسیک مفیدتر بوده.
 طب سوزنی:

برای درمان همه نوع درد بکار می
رود و باعث تقویت تولید آندروفین
ها می شود که اثر آرام کننده برای
دردها را دارد و برای دردهای مزمن
مفیدتر اس��ت ب��رای دردهای حاد
هنوز مطالعات مفیدی انجام نشد.

 فلفل کاین :Cayenne

مالش  Capsaicineکه از موارد فعال
موجود در  Cayenneمی باشد باعث
آرام��ش دردهای کمری می ش��ود
البته این اثر زیاد مهم نیست و برای
اینکه آثار درمان ش��روع شود باید
 14روز طول بکش��د .ممکن است
مرتبه اول استفاده از آن باعث شدید
بشود در این صورت باید درمان قطع
بشود.
فرام��وش نش��ود که پ��س مالیدن
این کرمها باید بالفاصله دست را با
صابون و یا کمی سرکه شست چون
باعث تحریک پوس��ت دست ماساژ
دهنده می شود.
 آبدرمانی:

مطالعاتی درباره اس��تفاده از آبهای
گرم معدنی و اسپاها صورت گرفته
نشان می دهد که درمان در آب گرم
معدنی پر گوگرد بمدت  30دقیقه
در دو هفته باعث بهب��ودی دردها
می شود در صورتیکه در گروه مشابه
که در آب گرم معمولی قرار داشتند
دردها کمی کمتر شده بودند.
درمانه��ای تکمیل��ی دیگ��ری هم
هستند که از حوصله این مقاله خارج
است.
 فتق دیسک بین مهرهای
Hernie Discal

فت�ق دیس�ک بی�ن مه�ره ای
چیست؟
کلمه فتق برای بیرون جستن یک
عضو یا قسمتی از یک عضو بدن از
محل اصلی خودش ب��کار می رود.
مثل فتق های شکمی.
فتق بین مهره ای یعنی قسمتی از
دیسک بین مهره ها از محل اصلی
خودش خارج شده باشد .فتق بین
مهره ای وقتی بوجود میاید که فشار
خیلی زیاد روی دیس��ک های بین
مهره ای وارد ش��ود و یا ب��ر اثر باال
رفتن س��ن و سائیدگی غضروفهای
بین مهره ای و مه��ره ها و باالخره
بر اثر فشار حرکات تکراری مهره ها
بوجود میاید.

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک
حرکات سریع ناگهانی و غیره ممکن
است از علل مبتال شدن باشند.

پیشگیری

معموالً اشخاص بین  35تا 55
سال و آقایان خیلی بیشتر از
خانم ها از آن رنج می برند .زیرا
احتماالً از نیروی عضالنی شان
در کار و ورزش بیش��تر
استفاده می کنند .بعلت اینکه
همه اف��رادی که دچار
می ش��وند به پزش��ک
مراجع��ه نمی کنند آمار
دقیق��ی وجود ن��دارد ولی
احتم��االً از هر  50نفر یکی
مبتال شود.

 سنگینی وزن:

بارداری که در هر حالت فشار زیادی
روی ستون مهره ها وارد می کند.

 آمادگی ارثی:

چند نفر از یک فامیل مبتال هستند.
افرادی که آمادگی ارثی دارند حتی
در سنین قبل از بلوغ نیز می توانند
دچ��ار ش��ده و از آن رن��ج برن��د.
ناهنجاریهای ارثی باعث می شود که
س��اختمان مهره ها و ستون فقرات
اس��تحکام و قدرت طبیعی نداشته
باشند.

 چگونه یک فتق بین مهرهای
تولیدمیشود

در س��تون فق��رات  24مهره وجود
دارد ک��ه در بی��ن آنها یک صفحه
غضروفی به نام دیسک وجود دارد
که نقش کم��ک فنر را برای جذب
صدمات و نرمی ح��رکات مهره ها
را بازی می کند که از فیبر ساخته
شده و بسیار مستحکم می باشد و
در وس��ط آن یک هس��ته ژالتینی
وجود دارد .یک حلقه فیبری دور آن
را می پوشاند که وظیفه دارد هسته
را در وس��ط دیس��ک نگهدارد ولی
این فیبرها خشک می شوند ترک
می خورند و باز می شوند ودر نتیجه
هسته ژالتینی از محل خود خارج
می ش��ود و اگر بر روی ریش��ه یک
عصب فش��ار وارد کند تمام مسیر
این عصب دردناک می شود .بعضی
ار فتق های مه��ره ای چون بر روی
عصب فش��ار نمی آورند تشخیص
داده نمی شوند .باالخره ممکن است
که فتق بر روی نخاع فشار بیاورد که
البته به ندرت دیده می شود.

پیشرفتبیماری

معموالً هرنی ها اگ��ر تحت درمان

درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس

چه کسانی
مبتال می شوند

بر اث��ر تغیی��ر ماهیت
غضروف بین مهره ای بر اثر
باال رفتن سن ،که ستون
مهره ها ،قدرت و نرمی
در تحرک و طول خود را
از دست میدهد.
بر اثر یک حرکت سریع
در یک موقعی��ت بدنی
ناجور مثل برداش��تن یک
جسم س��نگین در حالی که
شخص به پهلو چرخیده است.

دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

ساخت کفی های طبی

با اینک��ه فتق بی��ن مهره ای
در تم��ام مهره ها م��ی تواند
پی��ش بیاید ول��ی  95درصد
آن در مهره های کمری دیده
می ش��ود .در این حالت تولید
درد در ناحیه کمر می کند که
به آن لومبالژی و اگر در ریشه
های عصب سیاتیک فشار وارد
کند می تواند تولید درد در پا
از ران تا پاش��نه پا بکند که به
آن سیاتیک می گویند احتمال
داردکه همراه با عدم احساس و
درد درکف پا و انگشتان باشد.

علل
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خ��وب ق��رار بگیرن��د در عرض
ش��ش هفته خوب می ش��وند،
ولی اگر همراه یک ضعف شدید
یا فلج ش��دن بازوه��ا و پاها و یا
همراه با ع��دم کنترل ادرار یا
مدفوع باشد باید بالفاصله به
بیمارستان مراجعه کرد .یک
اورژانس پزشکی است.

عــالئم

ب��ر اثر وجود سیس��تم های جدید
تصاویر پزشکی امروزه میدانیم که
دو نفر که یک نوع هرنی داند حتماً
یک سمپتوم مشترک ندارند یکی
ممکن اس��ت متوجه هرنی نشود و
دیگری ممکن است دردهای بسیار
شدیدداشته باشد.
فتق بین مهره ای اگر در قس��مت
پایین س��تون فقرات باش��د تولید
دردهای کمری (لومبالژی) می کند
که می توان��د هم��راه درد در پا در
تمام مس��یر عصب سیاتیک باشد
.Nevralgie Siatique
فتق بین مه��ره ای در گردن تولید
س��ختی عض�لات و درد در گردن
می کند و امکان اینکهدرد به شانه ها
و بازوها هم برسد هست.
احس��اس خواب رفت��ن و مور مور
ش��دن و حتی بی حسی و یا ضعف
در بازو و ساعد دیده می شود.
اگر در ی��ک فعالیت بدنی عضالت
پشتی بکار گرفته شوند ممکن است
دردهای بس��یار شدید تولید بشود
مثل دوال ش��دن بطرف جل��و و یا
عطسه کردن و یا برداشتن یک چیز
سنگین دردها می توانند در هنگام
نشستن بمدت طوالنی و یا ایستادن
و خوابیدن روی ش��کم نیز شدیدتر
بشوند

چه کسانی در
خطر ابتـال هستند؟

اف��رادی ک��ه کارهای س��نگین و
ورزش��های س��نگین که احتیاج به
فعالیته��ای عضالن��ی زی��اد دارند
میکنند.
خانم های باردار.
افرادی که یک نفر از خانواده نزدیک
آنها از فتق بین مهره ای رنج می برند.
اهمیت ندادن به مهره های کمری،
داشتن اس��کولیوز ،ضعف عضالنی،

چند راهنمائی س��اده برای داشتن
س��تون فقرات س��الم که کمک به
پیشگیری از مبتال شدن و یا تکرار
آن می شود.
ورزش روزان��ه مرت��ب و گرم کردن
بدن قبل از ورزش.
تقویت عضالت سینه و شکم کمک
می کند ولی بای��د عضالت دیگری
هم تقویت شود که باید با متخصص
ورزشی یا پزشکی مشورت شود.
داش��تن وزن متع��ادل و در صورت
سنگین بودن کم کردن وزن.
همیشه ستون فقرات پشتی را صاف
نگهداشته ،به افق نگاه کرده نه جلوی
پا و شانه ها بطرف عقب باشند.
برای برداشتن اجسام سنگین نباید
دوال ش��ده و با بار سنگین نباید به
چپ و راست چرخید .باید زانوها را
خم کرده و پشت را صاف نگهداشت
و جسم سنگین را بلند کرده تا حد
امکان نزدیک بدن نگهداشت.
در محل کار اگر شخص مجبور است
مدتهای طوالنی ایس��تاده کار کند
بای��د از یک  4پای��ه کوچک یا یک
جعبه چوبی استفاده کرده و به طور
متناوب پاها را روی آن نگهدارد و هر
 5تا  10دقیقه پا را عوض کند.
اگر مجبور است مدتهای طوالنی در
دفتر و یا اتومبیل نشس��ته کار کند
باید گاهگاهی برنامه استراحت برای
خود و حرکت برای عضالت داشته
باشد.
از صندلی هایی که پشتی دارند و به
کمر می چسبند استفاده کند.
موقعیت صندلی باید با بلندی میز
جور باش��د آن را می��زان کنید و از
یک چهارپایه یا جعبه استفاده کنید
که پاهایشان را روی آن بگذارید به
نحوی که زانوها باالتر از مفصل ران
قرار بگیرد.
از صندلی هایی ک��ه روی پایه خود
میچرخد اس��تفاده کنید تا احتیاج
به چرخش زیاد روی کمر نداش��ته
باشید.
کول��ه پش��تی بهتر اس��ت از کیف
سنگین دست گرفتن و کوله پشتی
را روی هر دو شانه بگذارید.

مونتریال

Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

هلدادن اشیاء سنگین به جلو بجای
کشیدن آن بطرف خود.
کفش های پاش��نه بلند بیش��تر از
 5س��انتیمتر نپوشید و از کفشهای
راحت و ماسب استفاده کنید.
ناهنجاریهای کف پ��ا باعث درد در
کمر هم می شود.

کمک می کند.
مسئلهبسیارمهم:
خانم ه��ای ب��اردار قب��ل از مصرف
هرگونه دارو با پزشک خود مشورت
کنند برای دردهائ��ی که به درمان
ساده جواب نداده ممکن است پزشک
تجویز تزریق کورتیکواستروئید و یا
داروی ضد درد بکند.

درم��ان فتق بین مه��ره ای معموالً
اس��تراحت ،نک��ردن کارهائ��ی که
ممکن اس��ت روی مهره ها فش��ار
بیاورد ،استفاده از داروهای ضد درد
و انفالماس��یون در اکثر موارد برای
کم کردن سمپتوم ها و خوب شدن
هرنی کافیس��ت .عمل جراحی به
ندرت الزم می شود.
استراحت دادن به س��تون فقرات،
عدم حرکت و خوابیدن روی تخت
در حالت دردهای ش��دید یکی دو
روز تجویز می ش��ود و بهتر اس��ت
پیش از این طول نکش��د و شخص
به فعالیتهای روزانه به محض امکان
ادام��ه بدهد .عدم حرکت و فعالیت
باعث الغری و ضعف عضالت پشتی
و کمتر شدن قدرت حرکت طبیعی
مفاصل مهره های کمری می شوند.
بهتری��ن حاالت اس��تراحت دهنده
مهره کمری عبارتند از:
خوابیدن به پهلو با زانوهای خم شده
یک بالش مناسب زیر سر و یکی بین
زانوها و خانمه��ای باردار می توانند
بالشی زیر شکم خود بگذارند.
خوابیدن روی پش��ت ب��دون بالش
زیر سر .یک یا چند بالش زیر زانوها
و یک حوله تا ش��ده یا یک بالشک
پشتیدر ناحیه گودی کمر.

پس از اینکه عالئم بیماری رفع شد
پزشک می تواند تجویز چند جلسه
فیزیوتراپ��ی برای درمان کامل کند
که شامل حرکات ورزشی برای بهتر
ک��ردن وضع بدن و تقویت عضالت
پشت شکم و نرم کردن حرکات بدن
می شود.

درمان

داروها

ب��رای کنترل دردها بط��ور موقتی
و کوت��اه مدت معم��والً از داروهای
ضد درد مانند آس��پیرین ،تایلنول،
یا آنت��ی انفالمات��ور مث��ل ادویل،
 ،Motrinیا شل کننده عضالت مثل
.Robaxacal
اگر دردها بس��یار ش��دید بود و به
ای��ن داروها ج��واب نداد پزش��ک
می تواند از داروهای ضد درد و آنتی
انفالماتورهای قوی تر استفاده کند
کمپرس های یخیدر نزدیکی هرنی
به کم کردن درد ولی نه انفالماسیون

جمعه  8جوالی

سالن ژزو

Tel.: (514) 933- 8383

 فیزیوتراپی:

 جراحی:

عمل جراحی موقعی الزم می شود
ک��ه دردها طوالنی و باعث ناراحتی
و یا ضعف عضالنی مق��اوم در یک
دس��ت ،یک پا ،یک انگشت و غیره
یا در مواقعی که عالئم بدتری است.
عم��ل جراحی باع��ث از بین رفتن
فشاری کهدیسک بین مهره ای روی
ریشه اعصاب می آورد می شود.
تکنیک های مختلف��ی وجود دارد
 Dicectomieبرداش��تن قس��متی
و ی��ا تمام دیس��ک بی��ن مهره ای
اس��ت امروزه با یک شکاف کوچک
انجام می شود گاهی جراح تصمیم
می گیرد که الزم است همراه با آن
یک Laminectomieیعنی برداشتن
قسمتی از مهره نیز انجام شود .عمل
جراحی بی خطر نیست ممکن است
باعث عفونت یا صدمه به یک عصب
تولید یک جوشگاه فیبروز و یا تولید
استرس به مهره های دیگر شود.
 طب مکمل

در استان کبک مطالعاتی در درمان
فتق بی��ن مه��ره ای و درمان های
مکم��ل انج��ام نش��ده و توصی��ه
می شود اگر شخصی می خواهد از
کایروپراتیک یا استئوپاتی استفاده
کند ،قب� ً
لا درباره ش��خص درمان
کنن��ده و قابلی��ت او با انجمن های
تأیی��د کننده آنها مش��ورت کند و
ضمناً ش��خص درمان کنن��ده را از
درمانهای قبلی مطلع سازد.
همیشه سالمت و استوار باشید
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دکتربهمنفصیحپور

زندگی و سالمت....

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

پایین است.
اعتماد به نفس��های غیر واقعی را
می توان در موارد زیر یافت:

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)

 اعتماد به نفس های كاذب:

اینگونه اعتماد به نفسها وابسته و
زود گذر میباش��ند .مانند اعتماد
به نفس��هایی كه به جهت ثروت،
شهرت ،محبوبیت ،به تن داشتن
لباس��های فاخر ،قدرت و زیبایی
ظاه��ر در افراد نمود می یابند كه
كاذب ب��وده و ارتباطی به ماهیت
واقعی فرد ندارند.
 گستاخی:

معموال مردم افراد پر رو و گستاخ
را ب��ا افراد با اعتم��اد به نفس باال
اشتباهمیگیرند.
اما پررویی نیز یك نوع نقاب برای
اس��تتار بی كفایت��ی و اعتماد به
نفس پایین میباشد.
 متظاهرها:

عـ��زت نــفس و اعــتماد به نفس
بنیادی ترین بخش ش��خصیت یك
فرد می بـاشـد كه در تمام جوانب
زندگ��ی فرد خ��ود را ب��ه نـحـوی
متـظـاهــر می سازد.
اعتم��اد به نف��س س��الم و باال یك
ضرورت حـیاتی و مـطـلق بـــرای
هر فردی میباشد.

اعتماد به نفس را می توان چنین
تعریفكرد:

 باور و اعتقادی كه فرد نسبت به
خود دارا میباشد.
 شناخت ارزش و اهمیت خویش-
داشتن اعتماد و رضایت از خویش.
 توانایی برخ��ورد و كنارآمدن با
چالشهای اساسی زندگی.
 تـوانـایی ارزیابی درست و دقیق
خویش-پذی��رش خوی��ش و ارزش
نهادن به خود بدون هیچگونه قید
و شرطی.
 توانایی شناخت و پذیرش نقاط
ضعف و قـ��وت و محدودیت های
خویش.
افرادی كه از اعتماد به نفس پایینی
برخوردارند دارای خصوصیات زیر
هستند:

 مرتبا خودش��ان را مورد انتقاد و
سرزنش قرار میدهند.
 هنگام صحبت كردندر چشمان
فرد مقابل خود هنگام نگاه نمیكنند.
با سر پایین و قدمهای آهسته قدم
بر میدارند.
 در پذیرش تعریف و تمجیدها و
تعارفاتی كه به آنان میشود مشكل
دارن��د (تصور میكنند س��زاوار آنها
نبوده و یا دیگران در صدد تمسخر
آنهامیباشند).
 معموال احساس میكنند قربانی
رفتاردیگران هستند.
 احس��اس تنهایی میكنند حتی
زمانی كه در یك جمع قرار دارند.
 در درون خود احس��اس خالء و
پوچیمیكنند.
 احساس میكنند بادیگران تفاوت
دارند.
 احس��اس افس��ردگی ،گن��اه و
شرمساریدارند.
 نسبت به توانایی های خود برای
رسیدن به موفقیت تردیددارند .عدم
خودباوری.
 از موقعیته��ای ن��و و جدید می
هراسند.
 از شكست وموفقیت می هراسند.
 مرتبا سعیدر راضی نگاهداشتن
دیگراندارند.
دچار هراس اجتماعی میباشند.

 ق��ادر ب��ه مدیریتزم�ان خود
نمیباشند.
 عادت به پش��ت گوش انداختن
كارهادارند.
 در مقاب��ل انتقاد ،اظه��ار نظر و
سرزنش��های دیگران (خواه واقعی،
خ��واه واهی) بس��یار آس��یب پذیر
میباشند.
 از ابراز عقاید و احساس��ات خود
خودداری میكنند زیرا از چگونگی
واكنش دیگران هراس دارند.
 خ��ود را درگیر م��واد مخدر و یا
روابط مخرب میكنند.
 از تعیین یك هدف مش��خص و
پیروی از آن عاجز میباشند.
 قادر به بیان خواسته ها و نیازهای
خویشنمیباشند.
 معموال عصبان��ی و پرخاش گر
میباشند.
 ارزیابی غیر واقعی از خود دارند.
 تحمل عیب و كاستی را نداشته و
كمالگرا می باشند.
 احس��اس خوب آنها وابس��ته به
عوامل خارجی اعم از وقایع روزانه و
یا نوع رفتار دیگران با آنها دارد.
 وابستگی هیجانیدارند:
ب��رای دس��تیابی به یك احس��اس
خوش��ایند ب��ه دنیای خ��ارج خود
وابسته میباشند .مانند:
 وابستگی به مواد:

مانند غذا ،دواها ،الكل مواد مخدر به
منظور پركردن خالء درونی خود و
تسكیندردهایشان.
 وابستگی به رفتارها:

مانند خرج كردن پول ،قمار بازی و
تماشای تلویزیون .به منظور پركردن
خالء درونی و تسكین دردهایشان.
 وابستگی به مال:

برای تعیین میزان ارزش و شایستگی
خود به پول و مال وابسته هستند.
 وابستگی عاطفی :

برای داش��تن حس ارزش��مندی،
شایستگی و امنیت به توجه ،پذیرش
و تائید فرد دیگری (معشوق خود)
وابستهمیباشند.

اعتماد به نفس واقعی
حسیدرونی
اعتماد به نفس حقیقی ّ
می باش��د بدون وابستگی به جهان
خارج ،رویدادها ،موفقیتها ،شكستها
و افراد دیگر.
اما ع��زت نفس و اعتم��اد به نفس
واقعی بسیار نادر و نایاب میباشد زیرا
اغلب اعتماد به نفسها كاذب و نقابی
برای پنهان س��ازی اعتماد به نفس
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اینگونه اف��راد خود را ب��ا اعتماد
به نفس ،ش��اد ،موفق و شكست
ناپذیر نشان میدهند .اما از درون
احس��اس پوچی و خالء ك��رده و از
شكست بسیار هراسانند.
همچنین اعتماد به نفس به مفهوم
برتری داش��تن ،تكب��ر وخود بینی
نمیباش��د زی��را ای��ن خصوصیات
رفت��اری از اعتماد ب��ه نفس پایین
نشاتمیگیرند.
اعتماد به نفس شما نباید یك پدیده
مقایسه ای و رقابتی باشد زیرادر این
هنگام شما خود رادر معرض احتیاج
و وابستگی به پذیرش دیگران قرار
خواهید داد ك��ه با اعتماد به نفس
واقعی و ناب منافات دارد.
افراد با اعتماد به نفس باال نیازی به
پذیرش ،موافقت ،تائید ،تش��ویق و
دلگرمیدیگران ندارند.
همچنین اعتماد به نفس باال اینگونه
نیست كه شما را از هر گونه تردید،
یاس و نگرانی مصون بدارد ،بلكه تنها
تحمل و غلبه بر آنها را برای ش��ما
آسانترمیسازد.

خصوصیات افراد
 برخوردار از مركز كنترول
درونی:

غم و ش��ادی آنان وابسته به عوامل
خارجی نیست.
 از لحاظ جس��مانی ،احساسی،
ذهن��ی و معنوی از خ��ود مراقبت
میكنن .د
 میانه روی رادر افكار ،احساسات
و رفتارهای خویش حفظ میكنند.
 قادر ب��ه پذیرش و پند گیری
از اش��تباهات خود میباش��ند .قادر
به بیان جمله "من اش�تباه كردم"
میباشند.
 توانایی بخشش اشتباهات خود
و دیگران را دارند.
 مسئولیت اداره زندگی خود را
بعهده می گیرند.
 تفاوته��ای فردی میان افراد را
ارج مینهند.
 به نقطه نظرات دیگران گوش
میدهند.
 هم��واره مس��ئولیت ادراكات،
احساس��ات و واكنش��های خود را
بعه��ده گرفت��ه و هیچ��گاه آنها را
فرافكنینمیكنند..
 از نق��اط ضع��ف و قوت خود
آگاهیدارند.
 هم��واره در حال پیش��رفت و
ترقی بوده و از ریسكهای مثبت در
زندگی بیم ندارند.
 دارای اعتم��اد به نفس و خود
باوری بوده و به خود ارج میدهند.

___________

456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

«بستنی»،
این خوراكی
دوست داشتنی
«بستنی» ،اسمش هم مثل خودش
لذیذ ،خوشمزه و هوس انگیز است.
كمتر كس��ی پیدا می ش��ود كه از
خوردن بس��تنی به راحتی بگذرد و
تمایلی به خوردن آن نش��ان ندهد.
میل و عالقه به بس��تنی در بعضی
اف��راد به حدی اس��ت ك��ه حاضر
هس��تند تمام طول روز بجای انواع
غذا ،فقط و فقط بس��تنی (وانیلی،
شكالتی ،توت فرنگی ،نسكافه و)...
بخورند .ماده اولیه «بستنی» ،شیر و
شكر است كه دست آخر با شكالت،
قهوه یا میوه ،طعم دار می شود.
آگاهی از خواص مواد سازنده بستنی
نش��ان می دهد كه خوردن بستنی
آنقدرها هم كه گفته می شود مضر
نیست و چه بسا مصرف متعادل آن،
اثرات سودمندی نیز برای بدن دارد.
«ش�یر» بعنوان ماده اصلی تشكیل
دهنده بستنی ،فواید بسیاریدارد.
تركیبات عمده ش��یر را آب ،چربی،
پروتئین ،الكت��وز ،ویتامین و مواد
معدنی تشكیل می دهد .شیر مهم

 اعتم��اد به نفس آن��ان بدور از
خودبینی و غرور میباشد.
 از آنك��ه مورد انتقاد قرار گیرند
نمی هراسند.
 هنگام��ی كه از آنان پرسش��ی
میگ��ردد حال��ت تدافع��ی بخ��ود
نمیگیرند.
 در براب��ر موانع و مش��كالت به
آسانیتسلیمنمیگردند.
 نی��ازی به تحقیر و تمس��خر
دیگران ندارند.
 از آنك��ه در كاری شكس��ت
بخورند ویا در حضور دیگران نادان
بنظر برسند ابایی ندارند.
 هیچ��گاه خود را م��ورد انتقاد
و س��رزنش مخ��رب و ش��دید قرار
نمیدهد.
 توانایی خندیدن به خود و زیاد
جدی نگرفتن خود را دارند.
 به خویشتن و توانایی خودشان
ایمان و اعتماد دارند.
 ب��ه تصمی��م گیری هایش��ان
اعتماددارند.
 باور دارند كه فردی با ارزش ،با

ترین منبع كلسیم است.
هر لیوان شیر حدود ۳۱۵میلی گرم
كلس��یم دارد كه ۳۰درصد كلسیم
روزانه مورد نیاز ب��دن را فراهم می
كند.
ش��یر همچنین حاوی چربی است
كه ۶۰درصد آن اشباع و بقیه از نوع
غیراشباع اس��ت .چربی شیر عالوه
بر ان��رژی زا بودن ،ب��ه دلیل وجود
ویتامین  Aو  Dارزش غذایی فراوانی
دارد.
شیر حاوی پروتئین نیز هست كهدر
دو دسته قرار دارد:
«كازئی��ن» و «پروتئی��ن های آب
پنی��ر» ،كه با تولید اس��یدآمینه به
سوخت وساز بدن كمك می كند.
قند موجود در شیر الكتوز نام دارد
كه بوسیله آنزیم های مخصوص در
دستگاه گوارش تجزیه شده و به قند
ساده تری تبدیل می شود.
فسفر ،منیزیم ،روی ،آهن ،ویتامین
 B۲ ،A، B۱۲از دیگ��ر مواد مغذی
موج��ود در ش��یر اس��ت ك��ه در

قابلیت،دوستداشتنی ،پذیرفتنی و
مهممیباشند.
 نیازی به كمالگرایی ندارند.
 هیچگاه خودشان را با دیگران
مقایسه نمی كنند.
 از آنكه دیگران چگونه نس��بت
به آنان می اندیشند واهمه و نگرانی
ندارند.
 نیازی به اثبات و توجیه افكار و
عقاید خود به دیگران ندارند.


چگونه اعتماد به نفس خود را
افزایش دهیم؟
 آگاه باش��ید كه ارزش شما به
عنوان یك انسان بستگی به داشتن
وزن ایده آل ،زیركترین و باهوشترین
بودن ،مش��هوربودن ،محبوب ترین
بودن ،س��ریع ترین بودن ،باالترین
نمره و یا رتبه را داشتن ،شوخ طبع
ترین بودن ،خوش لباس ترین بودن،
بهترین خانه و ماش��ین را داشتن و
بهترین دوس��تها را داشتن نبوده و
تنها به خودتان بستگی دارد.
 توانای��ی ه��ا ،اس��تعدادها و
موفقیتهای خود را جشن بگیرید.

پرخاصیت بودن آن نقش دارد.
قن��د موج��ود در بس��تنی از ن��وع
الكتوز(قندش��یر) و س��اكاروز دی
ساكارید (حاوی گلوكز و فروكتوز)
است كه باعث افزایش انرژی در بدن
می شود و به ذخیره چربی در بدن
كمك می كند.
قندهای اضافه در كبد و ماهیچه ها،
بصورت چربی ذخیره می ش��ود تا
بدن از آن در مواقع ضروری بعنوان
منبع انرژی استفاده كند.
قندها عالوه ب��ر اینكه منبع تامین
انرژی هس��تند ،به دلی��ل افزایش
تولید س��روتونین در مغ��ز ،بعنوان
ضدافسردگی عمل می كنند و تاثیر
مفیدی در شاد كردن فرد دارند.
«شكالت» ،ماده دیگری كه در تهیه
انواع زیادی از بس��تنی استفاده می
ش��ود نیز از كربوهیدرات ،چربی و
درصد كمی پروتئین تشكیل شده
است .ش��كالت از دانه های درخت
«تئوبروما» تهیه شده كه نقش نشاط
آوری در مغز دارد.
{>> ادامه در صفحه}36 :

 خود را به خاطر اشتباهاتی كه
مرتكب گشته اید ،عفو كنید.
 بروی نقاط ضعف خود تمركز
نكنید .هر انسانی نقاط ضعف خاص
خود را دارد.
 با حقوق فردی خود آشنا شده
و از آنها پیروی كنید.
 از تحقیر و سرزنش خود دوری
كرده و مثبت اندیشی را فرا گیرید.
 خ��ود را بر اس��اس یك س��ری
اس��تانداردهای منطق��ی و دور از
دسترس مورد قضاوت قرار ندهید.
 یاد بگیرید كه ش��ما یك انسان
منحصر بفرد بوده و تنها خود شما
مسئول تصمیم گیریهای زندگیتان
میباشید.
 بیاموزید كه با پشتكار و سماجت
قادر خواهید بود به موفقیت دست
یابید.
 بیاموزی��د كه ش��ما نیازی به
تالش بی وقفه برای كامل گش��تن
ندارید.
 خودت��ان تعیین كننده مفهوم
موفقیتباشید.
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پدرآمرزی!

طنز...
یکشنبه  ۵تیر ۱۳۹۰

23
سـال

ابراهیم نبوی
به نظرم حاال که بیست و سه سال
رهبری آیت الله خامنه ای معروف
به فرزانه ،بصیرت ،و س��ایر اس��امی
طوالنی و کوتاه ،آغاز ش��ده و اصوال
به نظ��رم ع��دد  23از نظر اهمیت
تاریخی ویژگی های خاصی داشته
و معموال اکثر رهبرانی که بیست و
سه سال قبل آمده اند ،باید کم کم
چمدان شان را ببندند و وسایل سفر
همراه بردارند ،لذا برخی اسامی رهبر
و رئیس جمهور در سالهای مختلف
برای مطالعه بیشتر تقدیم می شود.
اسامی رهبر در سال های مختلف
مردممعمولی:

 سال اول :رهبر تازه کار
 سال سوم :رهبر سزاوار
 سال پنجم :رهبر بردبار
 سال هفتم :رهبر مردم دار
 سال نهم :رهبر گرفتار
 سال یازدهم :رهبر مالحظه کار
 سال سیزدهم :رهبر محافظه کار
 سال پانزدهم :رهبر خطاکار
 سال هفدهم :مسوول ریاکار
 سال نوزدهم :آقای جفاکار
 س��ال بیس��ت و یک��م :این مرد
دیکتاتور
 سال بیست و سوم :مردک مکار
نتیجهگیری:

هر حاکمی خودش تعیین می کند
که مردم چه نامی روی او بگذارند.
طرفداران رهبر:
 س��ال اول :حجت االسالم خامنه
ای رهبر نظام
 سالدوم :آیت الله خامنه ای رهبر
جمهوری اسالمی
 س��ال چهارم :آیت الله العظمی
خامن��ه ای رهبر نظ��ام جمهوری
اسالمی
 س��ال شش��م :حضرت آیت الله
العظم��ی ام��ام خامن��ه ای رهب��ر
مسلمینجهان
 س��ال هش��تم :حضرت آیت الله

العظمی امام خامنه
ای رهب��ر فرزان��ه
انقالب و مس��لمین
جهان
 س��ال دهم :مقام
معظ��م آی��ت الل��ه
العظمی ام��ام آیت
الله خامنه ای رهبر
فرزان��ه مس��لمین
جهان
 س��ال دوازده��م:
مق��ام معظم حضرت
آی��ت الل��ه العظمی ام��ام آیت الله
خامنه ای رهبر فرزانه انقالب و کل
مسلمینجهان.
 س��ال چهارده��م :مق��ام معظم
حضرت آیت الله العظمی امام آیت
الله حاج سید علی خامنه ای رهبر
فرزانه انقالب اس�لامی ایران و کلیه
انقالبات اسالمی سراسر گیتی
 س��ال ش��انزدهم :مق��ام معظم
حضرت نایب امام زمان امام آیت الله
العظمی حاج سید علی آقا خامنه ای
رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب اسالمی
ایران و همس��ایگان و سایر انقالبات
جهان و منظومه شمسی
 سال هجدهم :رهبر معظم انقالب،
سید خراسانی ،شهید زنده ،حضرت
آیت الله العظمی حاج س��ید علی
آقا حس��ینی خامنه ای رهبر فرزانه
و گرانق��در انقالب اس�لامی ایران و
همسایگان و س��ایر انقالبات جهان
و کلی��ه تحوالت در کهکش��ان راه
شیری.
 س��ال
بیس��تم :
ر هب��ر
معظ��م
انق�لاب و
مجته��د
عظیم الشان
حضرت آیت
الل��ه العظمی
ح��اج س��ید
علی حسینی
خامن��ه ای
رهب��ر نظام
و نایب امام
زم��ان و
جا نش��ین
پیامب��ر و
سیدخراسانی
مل��ک
و
ا لش��عر ا ی
جمه��و ر ی
اس�لامی و

مهمترین پرونده بحران مالی یونان
اس��ت که به حس��استرین مراحل
خودش نزدیک ش��ده .بخش بسیار
بزرگ��ی از م��ردم یون��ان ب��ا طرح
ریاضتکش��ی برای مقابله با بحران
بدهی خارجی مخالفاند ،در حالی
که ب��دون قبول این ط��رح ،دولت
آت��ن از کمکه��ای اروپا و صندوق
محروم خواهد شد و عمال باید اعالم
ورشکستگیکند.
در ح��ال حاض��ر وضعی��ت یونان
حس��استرین پروندهای اس��ت که
روی میز خان��م الگارد قرار گرفته.

از دید مردم معمولی
 سال اول :آماتور
 سال دوم :دکتر
 سال سوم :مقاطعه کار
 سال چهارم :محافظه کار
 سال پنجم:دیکتاتور
 سال ششم :ر ّمال

>> ادامه از صفحه24 :

صندوق در این زمینه باید پابهپای
اتحادیه اروپا و بان��ک مرکزی اروپا
تالش کند.
کمک به کش��ورهای ع��رب در پی
تح��والت دموکراتی��ک چن��د ماه
گذش��ته ،یکی دیگر از چالشهای
بزرگی اس��ت که رئی��س کل تازه
صندوق بینالمللی پول با آنها روبهرو
اس��ت .مصر و تونس ب��رای مقابله
با دش��واریهای اقتص��ادی خود به
کمکهای این نهاد احتیاج دارند و
احتماال کشورهای دیگری ،از جمله
در همان
س��وریه ،لیب��ی یا یم��ن ،

وضعیت قرار خواهند گرفت.
مس��ائل دیگری نیز در دستور کار
صندوق بینالمللی پ��ول قرار دارد،
از جمله یافتن راهی برای جلوگیری
از ت��داوم تکانهای ش��دید در بازار
بینالمللی ارز یا تامین مش��ارکت
بیش��تر در مدیریت صن��دوق برای
کش��ورهای در حال توسعه ،بهویژه
«قدرته��ای نوظهور» که س��هم
بیش��تری را در حکمران��ی اقتصاد
جهانیمطالبهمیکنند.


فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده جلدهای1-5 :
کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال و زاگرس

یاران با درود،س�روده زی�ر را که منی دامن
سراینده اش کیست بخوانید و دریابید چه
سهل و ممتنع احوال امروزی مردم دربند ما
را توصیف کرده است:
شلواراکوتاهه،مانتوهاچسبونه
دوهزارتا لیلی واسه هر جمنونه

من چهقد خوشبختم همهچی آرومه
مانتوهاچسبونن،همهچیمعلومه!

بگو این آرایش تا ابد پابرجاس

ط چشم تونگاهت پیداس!
حاال که خ 

من چهقد خوشبختم زندگی آسونه
زندگی شریینه همهچی ارزونه

همهچی آرومه غصهها خوابیدن

پول خوبی میدن واسهی زاییدن !

ما چهقد خوشبختیم همهچی آرومه

چهکسی بیکاره؟ چه کسی حمرومه؟

رئیسجمهور

از دید مخالفان
 سال اول :این دیگه کیه؟
 سال دوم :شوخی می کنه ،نه؟
 سال سوم :واقعا دیوونه است!
 س��ال چهارم :گه زد به مملکت
رفت!
 س��ال پنجم :دروغگ��و دروغگو
شصت و سه درصدت کو؟
 سال ششم :بیچاره! عین خر گیر
کرده توی گل!
از دید حامیان
 س��ال اول :صل علی محمد،
بوی رجایی آمد
 سال دوم :دالور هسته ای،
خدا نگهدار تو!
 سال س��وم :احمدی دالور،
پیرو خط رهبر!
 س��ال چهارم :احمدی احمدی
حمایتت می کنیم.
 س��ال پنجم :مش��ائی حیا کن،
احمدی رو رها کن!
 سال ششم :مرگ بر ضدوالیت
فقیه!

من چهقد خوشبختم
همهچی آرومه

دلیل م
روزی از وفقیت زوج موفق!

غول بدخبتی روغول خوشبختی خورد

هرچی که مشکل بود همه رو لولو برد !

یک ز
وج موفق سوال کردم:
چیست؟ چرا هیچ وقت با همدعوا دلیل موفقیت شما در
نمیکنید؟
آقا پ
را اسخ داد  :من و خانمم
از
ر
وز
او
ل
حد
و
حد
مش��خ
ود خودمان
ص کردیم و قرار ش��د
مس��ائل جزئی حق اظهار نظر دا خانم بنده فقط در مورد
عنوان یک آقا در مورد مسائل کلیش��ته باشه و من هم به
نظر بدهم!
گفتم :
من به آفرین! زندهباد! تو آبرو
ی
هم

ه
ی
م
رد
ها
را
خریدهای!
ت افتخار م 
یکنم .حاال این م
در مورد اونها حق اظهارنظر داره ،سائل جزئی که خانمت
چی هست؟
آقا
م گفت  :از روز اول قرار
ش�
�د
خا
ن��
م
بن
ده
فق
ط در مورد
سائل جزئی
نظر بده و تصمیم بگی
مثل این که ما چند تا بچهداشته با ره ،مسائل بیاهمیتی
ک
نمان چه ب شیم،کجا زندگی کنیم،
ب ی خانه بخریم ،ماشی 
اش
د،
چ
ی
ب
خ
پو
شیم
وریم ،چی
و با کی
رف
ت


و
آ
مد
کنیم و ...و...
گفتم
ی  :پس اون مسائل کلی
که
تو
در
مو
رد
ش
ن
ظر
چ  هست؟
میدی،
آقا گفت:
دالر ،ق من در مورد مسائل ب
حرا
ن
خا
ور
م
یان
ه،
ن
وسانات
یمت نفت و اوضاع
جاری مملکت نظر م 
یدهم!

قاضیابیکارنزندوناتعطیله

پایهی میز کسی نیست کلی میله

شیشهی نوشابه جز واسه خوردن نیست
کار وانت غری از پرتقال بردن نیست !

تو خیابون غری از لیلی و جمنون نیست

روی هیچ دیواری قطرههای خون نیست

نیستاصالسانسورسایتهافیلرتنیست
توی میزگردا پشت هم زرزر نیست !

اونق ََدرخوشبختماونق ََدرخوشحامل

که به بعضیجاها وازلنی میمامل !
ِ
خوشی افراطی ...
زده زیر دملون

من خنوردم چیزی یا نکردم قاطی !

این ترانۀ قشنگ «همهچی آرومه»

اثری از من نیست ،اثر باتومه!

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

اقتصاد :بانک جهانی پول...

فرمانده کل قوا و رهبر کلیه انقالبات
از فرانس��ه تا ش��وروی از گذشته تا
آینده ادام الله ظله تعالی
 س��ال بیست و س��وم :علی آقای
خامنه ای س��ید خراس��انی و رهبر
نظام اسالمی
 یک سال بعد :علی آقا
 دو سال بعد :بابای مجتبی
 سه سال بعد :آقاهه!
----------------------اسامی محمود احمدی نژاد،

در روزگار گذش�ته مردی ب�ود که کفن مردگان می
دزدی�د و نان زن و فرزند خویش می داد و عمری به
این کار مشغول بود و همه این سالها ،به لعنت خلق
گرفتار!
در بس�تر مرگ فرزند را صدا کرد ک�ه فرزندم ،من
عمری به این کار مش�غول بودم و سالهاست که به
لعنت خلق گرفتارم ،بیا و بعد از من تو کاری کن که
آمرزشی باشد برای پدرت!
پدر ُمرد و پس�ر چندی بعد شغل پدر را دنبال کرد.
با این تفاوت که کفن مردگان را که می دزدید هیچ،
با آنها آن می کرد ،که ذکرش در اینجا جایز نیست!
مردم انگش�ت به دهن جملگی می گفتند که :خدا
پدرش را بیامرزد که فقط کفن می دزدید ،اینکه هم
کفن می دزدد و هم!...
و پسر خوشحال که وصیت پدر را بجای آورده است.
بقول مرحوم عمران صالحی ،حاال حکایت ماس�ت،
در این مرز پر گهر هر که بر مسندی می نشیند خلق
الله باید پدر بیامرزی برای فرد رفته بگویند!!
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

اول

جتاوز جنسی،
تاثریات ویرانگر و
راه ها ی مقابله
ارژنگ بامشاد

این روزها باز موضوع تجاوز جنسی
فضای رسانه ای ایرانیان را پر کرده
است .تجاوز  ۱۲مرد متجاوز به زنان
در باغی در خمینی ش��هر اصفهان،
تجاوز  ۵۰نفر به زنی در روس��تای
قوژد در کاشمر ،و تجاوز به پزشک
جوان و یکدختردر استان گلستان،
ابعاد خطرناک و نگ��ران کننده ی
جنای��ت تجاوز جنس��ی را در صدر
اخبار و گزارشات قرار داده است.
در ه��ر دو مورد اول مردان متجاوز،
"طعمه" های خود را ش��کار کرده،
همسرانش��ان را در بن��د ک��رده  ،با
موبایل هم پالکی هایش��ان را خبر
کرده اند تا در تجاوز به "طعمه" ی
شکار شده ،با آن ها همراهی کنند.
تصور چنین حدی از حیوان صفتی،
بیرحمی و ش��قاوت جنسی ،تکان
دهنده هست .وقتی چنین حوادث
دهش��تناکی را م��رور می کنیم ،به
جامعه ای می رس��یم که دو س��ال
پی��ش ،موضوع تجاوز ب��ه دختران
و پس��ران جوان در بازداشتگاه ها و
زندان ها ،به همت رشادت و جسارت
قربانیان ،به گوش جهانیان رسید.
روش��ن ش��د با حکومتی سر و کار
داریم که از تجاوز جنسی به عنوان
کثیف ترین و درهم شکننده ترین
اب��راز ش��کنجه روحی و جس��می
استفاده می کند.
بعد از آن ده ها زن زندانی اسارتگاه
های جمهوری اسالمی ،لب به سخن
گشودند و از جتاوز جنسی سازمان
یافت�ه در زن�دان ه�ای جمهوری
اسالمیسخنگفتند.

سکوت خبری اولیه و سپس ،نحوه
س��خن گفتن امام جمعه و فرمانده
نیروی انتظامی خمینی ش��هر و یا
س��خنان رئیس دادگستری استان
گلستان که می گوید:

«در بعضی جنایات عامل اصلی خود
قربانیاست»،

ای��ن ظ��ن را تقویت م��ی کند که
جریاناتی از وابس��تگان دولتی ،اگر
خ��ود س��ازمانده چنی��ن جنایاتی
نباش��ند ،حداقل ب��ا موضع گیری
هایشان متجاوزان جنسی را آشکارا
مورد حمایت قرار می دهند.
دس��تگیری زن جوان قربانی تجاوز
کاش��مر و فش��ار بر او برای دست
کشیدن از ش��کایتش ،نشان از آن
دارد که مقامات قضائی و اس��تانی
تالش دارند تا پرونده این تجاوز را به
گونه ای به بایگانی بسپارند.
زیرا مطرح ش��دن ای��ن پرونده ها،
ممکن است سرنخ هائی از دخالت
مقامات دولتی در تجاوزات جنسی
را آش��کار سازد .در سال های پیش
وقتی ماجرای کش��تن زنان توسط
خفاش شب کشف ش��د ،در پایان
روشن گردید که این جنایات علیه
زنان ،جنایاتی سازمان یافته توسط
باندهای از حکومتیان بوده است.
اکن��ون نی��ز نمی ت��وان از احتمال
این که باندهای��ی از حکومتیان در
س��ازماندهی و تش��ویق ب��ه تجاوز
جنس��ی نقش داشته اند ،به راحتی
گذشت.
مقایسه ی رسانه ای شدن موضوع
تج��اوز جنس��ی در بازداش��ت گاه
های جمهوری اسالمی و اکنون در
خمینی ش��هر و کاشمر و گلستان،

نش��ان می دهد
ک��ه ای��ن اقدام
ضدانس��انی و
کثی��ف ،جزئی
از فرهن��گ
مردس��االرانه و
ق��درت گرائی
است که جامعه
را در چن��گال
خ��و د
گرفت��ه و حکومت از جتاوز
تو
س��ط جنسی بعنوان
ق��د ر ت
مس��لط کثیف ترین ابراز
حکو متی شکنجه روحی و
حفا ظت  ،جسمی استفاده
حمایت و
می کند.
بازتولی��د
می شود.
همی��ن
قدرت مسلط ،وقتی هم که مجبور
می ش��ود در مورد تجاوز جنس��ی
خمینی ش��هر س��خن بگوید ،بی
حجابی و یا بدحجابی زنان شرکت
کنند ه در یک مراس��م جشن تولد،
عام��ل "تحری��ک" متجاوزین می
داند .و یا وقتی که در باره علت عدم
رسیدگی به تجاوز گروهیدر کاشمر
سخن می گوید ،از نبود دالیل کافی
و ی��ا عدم وجود ش��اکی خصوصی
سخن به میان می آورد.
از این منظر ،قدرت مس��لط ،تجاوز
جنسی را امری خصوصی و شخصی
میداند و نه اجتماعی؛ آن را تعرضی
به امنیت اجتماعی تلقی نمی کند،
برایش حفظ کرامت و حرمت انسانی
ارزشی ندارد.
کافی است طرف ،زن باشد تا تعرض
و تجاوز به او مجاز تلقی شود.
بگذریم که تجاوز به پس��ران جوان
نیز در این جامعه امر غریبی نیست.
اگر نتوان با چند شاهد "عادل" عمل
تجاوز جنس��ی را اثبات کرد ،آنوقت
باید تقاص هم پس داد.
تنها قدرت مسلط نیست که تجاوز را
امری عادی و قربانی را مقصر و عامل
"تحریک" م��ی داند .بلکه فرهنگ
مسلط بر جامعه ی بشدت مردساالر
نیز ،در نگاه اول به قربانی مشکوک
می شود.
با هزاران س��ئوال بی جواب که چرا
آنجا بوده اند؟ چرا تنها رفته اند؟ چرا
در شب حرکت کرده اند؟ و هزاران
چرای دیگر .گویا در جامعه ای قرون
وسطائی زندگی می کنیم.
این چراها آنقدر زیاد می ش��وند که
گاه قربانی ترجبح می دهد لب فرو
بن��دد و با درد جانس��وز درون خود
بس��وزد .و زمانی که کسی شهامت
مطرح کردن تجاوز را داشته باشد ،و
ماجرا علنی و عمومی شود ،آن وقت
طرد قربانی آغاز می شود .در میان
خانواده ،اقوام ،دوس��تان و آشنایان،
به قربانی ب��ه دیده ی طاعون زده و
جذامی نگریس��ته و به لکه ی ننگ
خانواده تبدیل می گردد.
حمایت عموم��ی و خانوادگی از او
سلب و به یک باره در شرایط بحران
روحی ناشی از رنج تجاوز ،در میان
زمین و هوا رها می شود .بی پناهی
به سراغش می آید .تنهائی گریبانش
را می گیرد .ترس از آفتابی ش��دن،
زندگی اش را ب��ه زندانی عذاب آور
تبدیل می کند .دچار افسردگی می

شود و گاه بعنوان آخرین چاره
دست به خودکشی می زند ،البته
اگر توسط فامیل های "غیرتمند"
قبل از آن کشته نشده باشد.
برای خروج از این حلقه شوم مرگ
آفرین و برای رهائی از این فرهنگ
خشن مردس��االر مورد حمایت و
تشویق استبداد دینی حاکم چه
باید کرد؟ مگر می توان به این حد
از پستی و دنائت تن داد که قربانی
تجاوز ،یک بار و یا بارها مورد تحقیر
و توهین قرار گیرد؟
آیا نمی ت��وان از چرخه ی معیوب
قربانی کشی رهائی یافت؟
آیا سرنوش��ت یک ملت آن اس��ت
ک��ه در چنی��ن ش��رایط حیوان��ی
مردساالرانه ی مورد حمایت قدرت
مسلط زندگی کند و دم فروبندد؟
حاکمیت اس�لامی آنچنان باید ها
و نبای��د های ش��دید و عرصه های
ممنوعه ای ب��ر جامعه حاکم کرده
اس��ت که زندگی نرمال و انس��انی
را در ه��م م��ی ریزد .آن ه��ا مدام
علیه فرهنگ غربی و غیراس�لامی
س��خن می گویند .ام��ا از کنار این
حقیقت به راحتی م��ی گذرند که
در کش��ورهای اروپائی که دولت در
زندگی خصوصی مردم دخالت نمی
کند و روابط مردان و زنان و دختران
و پسران ،روابطی است انسانی توام
با احترام به شخصیت طرف مقابل،
شاهد این حجم از تجاوز جنسی و
ناهنجاری های اجتماعی نیستند.
جامعه ی تح��ت حکومت دین ،به
دلی��ل ناهمخوانی اش ب��ا زندگی
امروزی و مدرن ،تحت ش��دیدترین
فش��ارها و کنترل ها و دخالت های
بی شرمانهدر خصوصی ترین عرصه
های زندگی مردم است و از این رو
در بس��یاری از حوزه ها به س��رحد
فروپاشی نزدیک شده است.
صدر نش��ین بودن ای��ران به لحاظ
تعداد معتادان ،قتل های ناموس��ی
گسترده ،تجاوزات جنسی هر روزه
و بی رحمانه ،و بسیاری ناهنجاری
ه��ای اجتماع��ی دیگ��ر ،از نتایج
مستقیم دخالت استبداد دینی در
زندگی اجتماعی مردم است.
روشن است که نمی توان و نباید به
این ش��رایط تن داد .نباید اجازه داد
ک��ه این وضعیت ت��داوم یابد .برای
خروج از این وضعی��ت در گام اول
باید از قدرت حاکم دس��ت شست.
امید به آن ک��ه این قدرت راه چاره
ای بیابد ،امید عبثی است .تنها کار
حاکمان اس�لام پناه این است که
متجاوز جنس��ی که خود بازتولید
سیس��تم حاکمان است را بگیرند و
به چوبه ه��ای دار بیاویزند و روز از
نو و روزی از نو را از سر بگیرند .این
را س��ی و دو س��ال است که تجربه
می کنیم .پس ب��رای خروج از این
وضعیت چه باید کرد؟

باید اخباری از این دست را بسرعت
رسانه ای کرد .نباید گذاشت چنین
اخبار دهشتناکی در یک محله،
در یک روس��تا ،در یک باغ و در
چهاردیواری خانه های قربانیان
و حتی در راهروهای دادگاه های
رژیم اسالمی محبوس بمانند.
باید چنین اخباری را به گسترده
تری��ن ش��کل ممک��ن پخش و
همگان را نسبت به آن ها آگاه کرد
و ه��ر اقدام و گام حکومتیان را به
نقد و بررسی کشید .حاال دیگر در
شرایطی زندگی می کنیم کهدولت
ها قادر نیس��تد دیوارهای سانسور
خود را باال بکش��ند و از درز اخبار
جلوگیری کنند .باید با چشمانی باز
و گ��وش های تیز هر خبر و حادثه
ای را دنبال کرد .می توان به اشکال
گوناگون به سراغ قربانیان رفت ،پای
درد دل هایش��ان نشست و از درد و
رنج شان نوشت.

دوم

افش��ای جنای��ت تجاوز جنس��ی
و بازگوئ��ی ظلمی که ب��ر فرد می
رود ،م��ی تواند فضای س��نگین و
مردساالرانه را در هم بشکند .از این
رو ایجاد شرایطی که شهامت افشای
جنایت از س��وی قربانی��ان صورت
بگی��رد از اهمیت ویژه ای برخوردار
اس��ت .باید فضائی ایج��اد کرد که
قربانیان تجاوز جنسی بتوانند لب به
سخنبگشایند.
همین ک��ه زن جوان م��ورد تجاوز
واقع شده ی کاشمری لب به سخن
گشوده ،گام بسیار بزرگی برداشته

اس��ت .باید این اقدامات را تشویق
کرده و مورد حمایت قرار داد .باید در
فضای رسانه ای شرایطی ایجاد کرد
که وقتی قربانی تجاوز لب به سخن
می گشاید ،مورد حمایت قرار بگیرد
نه مورد ش��ماتت .می توان از طرق
گوناگون ،با اتکا به جوانان فامیل و با
استفاده از هزاران امکان ارتباطی ،به
حمایت از قربانیان شجاع پرداخت و
دیگران را نیز تشویق کرد تا با قدرت
و شهامت از رنجی که بر آن ها رفته
سخنبگویند.
باید دیوار خودسانس��وری نهادینه
شده در جامعه برای قربانیان تجاوز
جنسی را در هم شکست.
دیوارسکوتی که متجاوزین جنسی
روی آن سرمایه گذاری می کنند.

سوم

درد جان��کاه تجاوز جنس��ی را تنها
قربانی��ان ای��ن جنای��ت درک می
کنن��د .آن ه��ا در ش��رایط روحی
بس��یار ش��کننده ای قرار دارند .آن
ها به کمک روانشناسان و روانکاوان
مسئولی نیازدارند تا قدرت تسلط بر
خود را به آن ها بازگردانده و اعتماد
به نفس لطمه خورده شان را ترمیم
کند .اما جدا از کمک روانشناسان و
روانکاوان ،ارتباط درونی و تنگاتنگ
قربانی��ان تجاوز می توان��د آن ها را
در فضای یکس��انی ق��رار دهد تا از
درده��ای خود ،از رن��ج های خود و
از نگران��ی ها و دله��ره های خود با
همدیگر سخن بگویند .این سخن
گفتن ها ،دردهای آن ها را کاهش
می دهد .ت��وان فردی ش��ان را در
یک جمع تقویت می کند و اعتماد
به نفس ش��ان را باال می برد .ایجاد

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  10ماه ژوئیه

گروه های همیاری در میان کسانی
که مورد تجاوز واقع شده اند ،قدرت
اعتراض آن ها را نیز افزایش داده و
برای قربانیان جدید هم فضائی ایجاد
می کند که دیوار خودسانس��وری و
سکوت را بشکنند .چنین گروه های
خودیاری می توانند به تدریج فضای
مردساالرانه و نگاه های عقب مانده
و قربانی کش در جامعه را به تدریج
دگرگون سازند.

و نکته ی آخر

ای��ن که در جامع��ه ای زندگی می
کنیم که استبداد دینی ،بسیاری از
ارزش های انسانی را متالشی کرده
است .کرامت و حرمت انسانی را به
حراج گذاشته است .احترام متقابل
و روابط اجمتاعی سالم و انسانی را
بازاری کرده است.در چنین شرایطی
که قدرت مسلط ارکان پایدار زندگی
اجتماعی و انسانی را در هم ریخته
اس��ت ،این وظیفه مردم��ان آگاه و
شجاع است که با ایجاد شبکه های
اجتماعی خودیاری،دفاع از شرافت و
کرامت انسانی و فرهنگ همزیستی
مسالمت آمیز را بر عهده بگیرند.
این برخانواده هاس��ت که فرزندان
خود را در این راس��تا تربیت کنند.
نباید اجازه داد که حاکمیت اسالمی
بی��ش از این به تخریب بنیان های
زندگی انسانی در کشور ادامه دهد.
چنین نهاده��ای خودیاری توده ای
می توانند نطفه های تش��کل های
توده ای باشند که فرهنگ حاکمیت
مردمی را تمرین می کنند.
 ۳۰خرداد ۱۳۹۰ـ  ۲۰ژوئن ۲۰۱۱

طبـــق روال همه ساله

اینتابستان

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

کمپینگ

اوکازیون عالی :فروش بیزنس

 31، 30 ،29ژوئیه
>>در النگ سو
Long Sault

TAILLEUR GOHAR

خیاطی گوهر

درقلب مرکز شهر مونتریال،
با تجربه  26ساله ،مشتری دائمی
به دلیل بازنشستگی و مسافرت بفروش می رسد
لطفا متقاضیان جدی با شماره تلفن زیر،
خانم سالمتی تماس بگیرند:
Tel.: 514-933-9924
azjuly1UP

اجنمن زنان

برگزار می شود.
برای رزرو جا با تلفن
514-619-4648

تماسبگیرید.
چادر ووسیله خواب و غذا از شما،
صفا و صمیمیت از ما
به امید دیدار شما
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ایرانی
ب
خرید!

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

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

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

Renovation

www.paivand.ca
info@paivand.ca

نیازمندیهای

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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

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

ری
خ ید!
کن

اجاره آپارمتان
محیطخوب،شرایطعالی
تلفنتماس:
Tel.: 514-290-2959

Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

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

به بهای عالی (آرش)

پرستاری از کودک
دلبنـــد شما
توسطخامنایرانی

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

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ربماتپسزاNikpour:

)(514

arman:toendofFeb2011>P

زیباییدربرازندگیاست

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

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304
az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

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

خدماتکامپیوتر

تایپ فارس�ی
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 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

Pizzaria
for sale
درقلب مرکزشهر

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

Tel.:514-935-2424
Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com

MARIE ROSE

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

فـرش

برای فروش

دو قطعه فرش نفیس
کاشان6 ،ونیم در 10فوت
به بهای بسیار خوب
بفروشمیرسد.
 همچنین کلیه لوازم
ناهارخوری و پذیرایی
به علت مسافرت
برای فروش.
Tel.: 514-909-9299
clara_700@hotmail.com azjuly0111UP

 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

لوازم خانه

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

فروش/معاوضه
اوکازیون

Café Mont-Plaisir
برای فروش
یا معاوضه با
آپارتمانی در تهــران

>> لوازم فوق تماما نو و
استفاده نشده می باشند.
514-449-8855

Tel.: 514-578-5222

azjuly1farshad

azjuly1-rezahavaledarUP

فال تاروت

تاتوی دائم

ویژه خامن ها

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

توسط کیمیا
699-1380
azfev11Pd

)(514

685-4777

انی
ایر ام

noushintilmai2010paid

خد
است ید!
کن

)(514

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک و تنظیم
دعوتنامهرسمی

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

TAILLEUR GOHAR

خیاطی گوهر

درقلب مرکز شهر مونتریال،
با تجربه  26ساله ،مشتری دائمی
به دلیل بازنشستگی و مسافرت بفروش می رسد
لطفا متقاضیان جدی با شماره تلفن زیر،
خانم سالمتی تماس بگیرند:
Tel.: 514-933-9924

خیاطی

بعلت مسافرت لوازم زیر
بفروش می رسد:
 کلیه لوازم آشپزخانه سرویس اتاق خوابکینگ سایز با تشک طبی
 میز ناهارخوری چوبی 6نفرهمبلمان اتاق پذیرایی
ساخت کانادا

اوکازیون عالی :فروش بیزنس

azjuly1UP

pirazjun1

تدریس ریاضیات

نغمه سروران

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

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

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

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

سرویس اتاوا

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

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

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

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

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

از صفحه 27
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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

__________
•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

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

998-1453
azjune15

www.paivand.ca

Aircondition
برای فروش

خانه برای اجاره

HOUSE FOR RENT
PIERREFONDS

2عدد کولر (ایرکاندیشن)
تقریبا نو ،با کنترل راه
دور ،به بهای خوب
بفروش می رسد.
Tel.: 514-284-6218

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

july1-15Ensahie-akUP

جویای همخانه

kabiriazjun1

استخـدام

375دالر :جوالی
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

پرستارساملندان

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

514-769-4075

double pizza

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
pirazjun1

برای اجاره

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

azjune152011asharifian

تدریسگیتار
)(438

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

Tel.: 514-347-2560

TV repair
azmai012011heidary.ca@gmail.com

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

Tel.: 514-562-5420

آرایشـــــگاه

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

TORONTO

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 825-3170 .....................

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 .............................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
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
2178 Ste-Catherine W.

514 - 585 2345
514 -846-0221

PARTICIPATE in our
CO

از
ا
ی
ر
ا
ن
ی
ب
خرید!

MMUNITY

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

بیـزنس

نیازمنــدیها

برای فروش

Depaneur
a vendre
----- 7روزهفته

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

-------------درآمد  40تا 48هزار
دالر در سال

دپانور 85 :هزاردالر
اجناس 45 :هزاردالر
price: negotiable

 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؟...

6996 Sherbrooke E.

(514) 251-9998
(514) 944-7045
azjuly1up

سفرتورونتو
TORONTO

جای شما در این صفحه
خالی است!

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

با ما تماس بگیرید.

بها و سرویس عالی

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

info@paivand.ca

(هر طرف)

مراکز پخش پیوند

azfeb1up

بهنامآفریدگارعشق

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

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

azoct1'10

مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
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..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

لیلیصمیمی

مرکز شهر مونتریال:

Distributed Free

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

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

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

خشکشویی

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

تعمیراتساختمان

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

روانشناسی  /روانکاوی

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
دیدگاه 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.

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

کوتاه زیباتر است

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

•
•

®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی

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

کاجل زبان

کنک��ورد

418-8505 ....................

زاگ��رس

489-8686

کتابفروشی
....................

کلیسا

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

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

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

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

سوپر و فروشگاه

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

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

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

صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

داروخانه

ترجمه

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

شیرینی پزی

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

تدریس رقص

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

شماره شما در

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

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

تدریس خصوصی



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

خیاطی (آلتریشن)

تبلیغات
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(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

آنـان را استخدام کنید!
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به مبلغ  130هزاردالر

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

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
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س��روین 562-6453 .................................
فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

فـرش

گاراژ (درب)

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

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

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

محضر

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

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

کامپیوتر

مهاجرت

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

کارواش

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران
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313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

فـال

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

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

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

کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

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

هم��ا 484-2644 .........................................

کایروپرکتیک

موسیقی (جشن ها)
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تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!...

سرمای
درون

کامیون
محل
زباله

روزی من با یک تاکسی به فرودگاه
می رفتم .ما داشتیم در خط عبوری
صحی��ح رانندگی م��ی کردیم که
ناگه��ان یک ماش��ین درس��ت در
جلوی ما از جای پارک بیرون پرید.
راننده تاکسی ام محکم ترمز گرفت.
ماشین ُسر خورد ،و دقیقاً به فاصله
چند س��انتیمتر از ماش��ین دیگر
متوقف شد!
راننده ماشین دیگر سرش را ناگهان
برگرداند و ش��روع کرد به ما فریاد

ِخستی که
مرده بودند .ا ّما ،پستی و ّ
هر یک از آنها را از بخشیدن و عطا
کردن باز داشته بود ،سبب مرگ آنها
بود؛ این به مراتب از س��رمای برون
بدتر بود.
ی اعتنایی که آدمی��ان را به درون
ب
وادی نخوت سوق میدهد از تاریکی
ش��ب هم تیرهتر اس��ت .س��رمای
خودخواهی و خودپرستی که سبب
ش��ود آدمی فقط به فکر خویشتن
باشد ،از هر سردی سردتر است.
فرصتطلبی که م��ردم را از کمک
به دیگران ب��از دارد راه را برای ورود
تیرگیدردناک و سرمای هولناک باز
میکند.
>> "به کسانی عطا کن که چیزی
به کسی نبخشند و نزد کسانی برو
که نزد تو هرگ��ز نیایند ".این کالم
اس��ت که تاریک��ی را از بین ببرد و
سردی را فراری بخشد.
این کالم بود که دیوار س��ر به فلک
کشیدۀ خودخواهی را فرو ریخت و
به زغال بدل ساخت؛ خاکسترهای
س��رد خودخواهی را دیگربار به دم
خویش برافروخت:
"به کسانی که نیکویی به تو نکنند
نیکویی کن!"
سرمای برون نبود که آن شش تن
را بکشت ،بلکه س��رمای درون آنها
بود .کسانی کهدر انتظار رستاخیزند
"شعلۀ" راستین را بر لبهای اودیدند.
***
توانم که درد را نهان سازم و رنج را
ا ّما نه سردی را که درونم را فرا گرفته
قلبم را میافس��رد و هر آنچه را که
احساس میکنم
زخمهای درونم را آشکار میسازد،
آنها که هرگز درمان نشوند
و لبخندم را از لبانم دریغ میدارد
و روانم را چنان نژند میس��ازد که
گویی پاره پارهاش خواهد ساخت
دلم لبریز از س��ردی است و تهی از
هر چیزی
تو راه��ی را مینمایی که هرگزش
دنبال نخواهم کرد
تو اعتم��ادی به م��ن میدهی که
هرگزش نخواهم استاند
لبخندها و خندههادیگر رنگی ندارند
که همگی ساختگیاند و اجباری
آنقدر تنها بوده و ماندهام
کهدیگر نتوانم باور کنم که اعتمادی
میتواند به راستی وجودداشته باشد
دیگر نمیخواهم تنها بمانم
دیگر این دل دردمند و سرمازده را
نمیخواهمداشته باشم
اما همواره چنین بوده و همیشه نیز
چنین خواهد بود
این��ک میدان��م که هرگ��ز رهایی
نخواهم یافت و آزادی را نخواهم دید
درون این دیوارها به دام افتادهام
میدانم که شاید شکافی بردارند ا ّما
هرگز فرو نخواهند ریخت
سرمای درون (اثر :آلیوشا)

زدن .راننده تاکسی ام فقط لبخند
زد و برای آن ش��خص دست تکان
داد .و منظورم این است که او واقعاً
دوستانه برخورد کرد.
بنابراینپرسیدم:
چرا ش��ما تنها آن رفتار را کردید؟
آن شخص نزدیک بود ماشین تان
را از بین ببرد و ما رابه بیمارس��تان
بفرستد!
در آن هنگام بود که راننده تاکسی
ام درس��ی را به من داد که اینک به

سقوط
مجدد
ایران در
رده بندی
فیفا

فدراسیونجهانیفوتبالتازهترین
رده بندی تیم های ملی سراسر
جهان را اعالم کرد.
در این فهرست تیم ملی فوتبال
ایران با دو پله س��قوط نسبت به
رده بندی ماه قبل در رده پنجاهم
جهان قرار گرفته است.
پس از شکست مقابل کره جنوبی
و ح��ذف ش��دن در مرحله یک
چه��ارم نهایی ج��ام ملت های
 ۲۰۱۱آسیا در قطر ،فوتبال ایران
در اغلب رده بندی های فیفا سیر
نزولی داشته است.
عدم برگزاری دیدارهای تدارکاتی
و کمرنگ ب��ودن حضور ایران در
روزهای ویژه فیفا که به برگزاری
ب��ازی های دوس��تانه اختصاص

روزمرگی در زناشوئی ...

ناخودآگاه از همسر خود دوری کند.
اگر احساس می کنید دچار روزمره
گی ش��ده اید حتما یک سفر برای
خود ترتیب دهید ،تا از این احساس
و خستگی های خانه دور شوید.

 )۲ همواره سعی نداشته
باشید که برای همه ی کار های
زندگی تان برنامه ترتیب دهید.

در مواقعی هم که بدون برنامه ریزی
کاری را انج��ام می دهید حتی می
تواند برایتان جالب تر از همیش��ه
باشد .زیرا هنگامی که قبل از انجام
ه��ر کاری برنامه ریزی کنید دیگر
شما به آس��انی نمی توانید ،حتی
کارهای کوچک را انجام دهید.
برای مثال همیشه برای آخر هفته
ها ای��ن برنامه را دارید که به دیدن
خانواده ی خود و همسرتان بروید.
ش��اید این کار برای خانم ها کسل
کننده نباش��د اما بسیاری از مردان
تنوع طلبند و از این برنامه هفتگی
خسته خواهند شد؛ پس بهتر است
برنامه های خود را تغییر دهید و با
همسر خود برای تعطیالتتان برنامه
ریزی های جالب و مفرحی را ترتیب
بدهید.

 )۳ کارهای و فعالیت های
تازه ای را با همکاری یکدیگر
شروعکنید،

زندگی مش��ترک بر اساس فعالیت
های دو نفره پایه ریزی شده است.
ورزش ه��ای پرهیجان و مفرح را با
حضور دیگری و با هم تجربه کنید.
ورزش های��ی مانن��د پی��اده روی،
دوچرخه س��واری و یا ورزش های
فکری را آغاز کنید تا از لحاظ روحی
به یکدیگر نزدیک تر شوید ،ورزش
هایی مانند  :یوگا و....

آن می گویم:

«قــانونکامیونحملزباله!»

او توضیح داد که بس��یاری از افراد
مانند کامی��ون های حم��ل زباله
هس��تند .آنها سرش��ار از آش��غال،
ناکامی ،خشم ،و ناامیدی در اطراف
می گردند .وقتی آشغال در اعماق
وجودش��ان تلنبار می شود ،آنها به
جایی احتیاج دارند تا آن را تخلیه
کنند و گاهی اوقات روی شما خالی
می کنند.

آس��یا نیز در این
فهرس��ت رد
رده ن��ازل ۱۵۱
ایستاده.

دارد ،از
د یگر
علل
نزول
تیم
مل��ی
ایران در
این جدول
است.
به رغم نزول دو پله ای فوتبال
ای��ران ،این تیم در جمع تیم
های آس��یایی همچنان رتبه
چهارم را در اختیار دارد.
گرچه فاصله تیم چهارم آسیا
با تیم س��وم این قاره  ۲۶پله
است.
بهترین تیم آسیا ژاپن است
که در قطر با س��رمربیگری
آلبرت��و زاک��ه رون��ی ب��رای
چهارمین ب��ار موفق به فتح
جام ملت های آسیا شد.
ژاپنی ه��ا که در جام جهانی
 ۲۰۱۰نی��ز حضور داش��تند
با یک پله س��قوط نسبت به ماه
گذشته در رده سیزدهم برترین
تیمهای جهان قرار گرفته اند.
اس��ترالیا و ک��ره جنوب��ی دیگر
نمایندگان آسیادر جام جهانیدر
ردههای  ۲۲و  ۲۶دنیا قرار دارند.
مالدی��و حریف ای��ران در مرحله
حذف��ی از دور مقدماتی انتخابی
ج��ام جهان��ی  ۲۰۱۴در منطقه

اسپــانیادر
َصدر

در رده بن��دی
جهانی ،اسپانیا و هلند
برگزار کنندگان فینال جام
جهان��ی  ۲۰۱۰در آفریق��ای
جنوبی همچنان تیم های اول
و دوم هستند.
آلمان تیم س��وم جام جهانی
با یک پله صعود و انگلس��تان
با دو پل��ه صعود ،به ترتیب در
مکانهای س��وم و چهارم قرار
گرفتهاند.
از ن��کات مهم ای��ن ردهبندی،
س��قوط برزیل قهرمان  ۵دوره
جام جهانی به رده پنجم است.
ردهبندی  ۳تیم برتر دنیا در ماه
ژوئن  ۲۰۱۱به این شرح است:
-۱اسپانیا  ۱۸۷۱امتیاز،
 -۲هلند  ۱۶۶۱امتیاز،
 -۳آلمان  ۱۴۱۷امتیاز.
تیم های انگلستان ،برزیل ،ایتالیا،
پرتغ��ال ،کرواس��ی ،مکزی��ک و
آرژانتی��ن در رده های چهارم تا
دهم قرار دارند.

در رده پنجاهم جهان

روزی روزگاری ،ش��ش ت��ن را گذار
به جا ّدهای یکسان افتاد .آنها پیش
از آن یکدیگر را نمیشناختند .برای
نخستین بار بود که مجبور شدند با
یکدیگر باشند و سفر کنند.
در جای��ی خطرناک ایس��تادند و از
پیشروی باز ماندند.
این وقفه در حرکت آنها ناگهانی بود.
آنچه که با آن سفر میکردند ناگهان
از حرکت باز ماند و آنها را سرگردان
و درمانده ساخت.
ش��ب بود و تاریکی؛ سرمای هوا نیز
مزید بر علّت شد ودرماندهتر ساخت
آنها را.
همگی دور آتش��ی جمع ش��دند و
کوشیدند خویشتن را گرم سازند و
اندوه و تیرگی را که با چیرگی شب
آنه��ا را در بر گرفته بود از خود دور
سازند.
آتش اندک اندک فروکش کرد ،گرما
از بی��ن میرفت و تاریکی نیز چیره
میش��د .ش��علهها هر دم ضعیفتر
میشدند و گرمایی که چهرۀ آنها را
اندکی گلگون ساخته بود ،دیگربار
به ُکندی َرخت بر میبست .تیرگی
و س��ردی به ژرفنای وجودشان راه
مییافت و هر یک از آنها رادرماندهتر
و تنهاتر میساخت .گویی هیچ یاری
و یاوری نداشتند با آن که شش تن
با هم بودند .آتش را نیاز به هیزم بود.
آنقدر هیزم نداشتند که کفایت کند.
هر یک از آنها قطعه چوبی در دست
گرفت��ه و میتوانس��ت درون آتش
بیندازد تا گرما و روش��نی را فزونی
بخشد.
زن ،که در ابتدای حلقۀ آن مردمان
نشسته بود ،قطعه چوبش را پشت
س��ر نهان ک��رده از دیدهها پنهان
میداش��ت .او دریافته بود که یکی
از مردانی که دور آتش نشس��تهاند،
چهرهای س��یاه داش��ت .او چیزی
نداش��ت که بخواهد فدای شخصی
چرده کند.
سیه ُ
مردی ک��ه کنار زن نشس��ته بود،
نگاهی به همه کسانی کرد که دور
آتش نشس��ته بودند؛ ی��ک به یک
آنها را از نظر گذراند .کس��ی از ملّت
او نبود؛ اگر قطع��ه چوبش را درون
آتش میانداخت ،آتش میتوانست
به دیگران گرمی ببخش��د .چرا باید
چنین میکرد که اف��رادی از دیگر
ملّته��ا را از س��ردی رهایی دهد؟
چوبی را که در دست داشت محکم
نگه داشت که مبادا در آتش افتد.
در کن��ار او مردی ب��ود که ظاهری
توانگر داش��ت .این مرد ثروتمند از
زندگی راحتی برخوردار بود.
بر بخت خویش نفرینی فرستاد که
او را اینک همنشین مردمانی چنین
"عادی" ک��رده و از ه مگِنانش دور

ساخته بود .او همیشه ثروتی کالن
به دس��ت میآورد .حال ،چرا باید از
تنها ثروتش ،از چوبی که در دستان
خوی��ش داش��ت ،بگ��ذرد و به این
مردمان تنبل و تنپرور کمک کند؟
حاشا که چنین کند!
او نیز چوبش را در آتش نینداخت.
مردی که در کنار فرد توانگر نشسته
بود ،مردی فقیر بود که باالپوش��ش
را از او گرفته بودند .نگاهی با بیزاری
و نف��رت به مرد توانگر انداخت .چرا
باید چوبش را فدای مرد ثروتمندی
میک��رد که ب��ا مردم��ان رفتاری
حق آنها را ادا
ناخوشایند داش��ت و ّ
نمیکرد؟
مرد سیاه ،دلی س��یاه و پر از نفرت
نسبت به همه سفیدهاداشت .چوبی
که در دس��ت داش��ت تنها وسیلۀ
دفاعی او بود تا از خویشتن در مقابل
دیگران دفاع کند .اگر آن را در آتش
میانداختدیگر چگونه میخواست
از خود دفاع کند و دیگران را از خود
براند؟ پس او هم چوبش را محکم در
دست خود نگه داشت.
م��ردی ک��ه در انته��ای این حلقۀ
مردمان نشس��ته ب��ود هرگز بدون
چشمداشت برای کسی کاری انجام
نداده ب��ود .مادرش و پ��درش به او
آموخت��ه بودند که تنه��ا زمانی به
دیگران ببخشاید که از دیگران به او
سودی رسیده باشد.
این قانون بازی بود .او نیز چوبش را
نگه داشت و در آتش نینداخت.
***
شب گذشت و تیرگی نیز چادرش
را برداش��ت و برفت و روش��نی روز
جایش بگرفت و پیامد آنچه که در
سیاهی شبانگاهی رفته بود نمودار
شد.
بامداد روز بعد ش��ش جس��د دیده
شد که در کنار خاکسترهای آتشی
فرومرده یخ زده و جان سپرده بودند.
هر یک از آنها قطعه چوبی در آغوش
داشت که آن را سخت به بر گرفته
و محکم چسبیده بود .دستهای آنها
میسر بود سفت و سخت
تا آنجا که ّ
بود.
خودخواهی جای گرفته در ژرفنای
وجودش��ان دس��تهای آنه��ا را از
بخشیدن آنچه که داشتند ،از دادن
آن به دیگری ،به دیگر انس��انها ،باز
داشته بود.
دلهای آنها از سرمای درون مرده بود.
این واقعیت هرگز بر آنها روشن نشده
بود که زیان ناش��ی از نفس انسان
است که او را سردی میبخشد.
دیدگان آنها سرد و بی نور بود .آنها
هرگز یاد نگرفته بودند که جز خود
کس��ی را ببینند و به حساب آورند.
س��یمای آنها گرمی نداش��ت .بذر
کِش��ته در درونشان هرگز نتوانسته
ب��ود پوس��تۀ خودخواه��ی آنها را
بشکافد و قبل از آن که میوۀ کمک
به دیگران را بتواند ب��ه بار آورد ،در
درونشان پوسیده بود.
آنها همه به ظاهر از س��رمای برون
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>> ادامه از صفحه26 :

 )۴ سعی کنید از جنبه ی
جنسی برای یکدیگر جذاب باشید:

هم��ان طور که می دانی��د یکی از
پای��ه های زندگی هر خانواده ای بر
اساس روابط جنسی بین زن و مرد
شکل می گیرد؛ و از کلمات عاشقانه
بیشتری استفاده کنید ،یکدیگر را با
نهایت عشق صدا بزنید تا روابط شما
مستحکم تر شود.
 )۵ به ظاهر خود برسید:

فرام��وش نکنید کار بیرون از خانه
و یا رس��یدگی به مس��ائل خانه و
فرزندانت��ان نباید مانع این باش��د
که ش��ما بزرگترین وظیفه ی خود
یعنی همسر بودن (زن و یا مرد) را
فراموش کنید.
به خرید بروید لب��اس های زیبا با
رنگ های ش��اد را برای خود تهیه
کنید ،به خود برس��ید و همیش��ه
مرتب و تمیز باش��ید ،یادتان باشد
که شما در برابر همسر تان وظایفی
دارید و اگر این نکات را رعایت نکنید
و این روزمرگ��ی ادامه یابد ممکن
است همسرتان از شما دوری کند.
 )۶ با همسرتان صحبت
کنید:

در بیش��تر مواقع خانواده های که
مش��کل دارند و به بن بس��ت می
رس��ند به این علت است که نمی
توانند مش��کالت خود را با صحبت
کردن بین خودش��ان حل کنند و
قادر به صحبت ک��ردن معمولی با
یکدیگر نیس��تند و مانن��د دو فرد
غریب��ه با یکدیگر رفتار می کنند و
یا گاهی اص�لا زمانی برای اینکه با
یکدیگر صحبت کنند را ندارند.

ب��ه خودتان نگیری��د .فقط لبخند
بزنید ،دست تکان بدهید ،برایشان
آرزوی خیر بکنید ،و بروید.
آشغال های آنها را نگیرید و پخش
کنید به افراد دیگر ی در سرکار ،در
منزل ،یا توی خیابان ها.
حرف آخر این است که افراد موفق
اج��ازه نمی دهند که کامیون های
آشغال روزش��ان را بگیرند و خراب
کنند.
زندگی خیلی کوتاه است که صبح با

اگر این مطلب در مورد شما صدق
می کند می توانید به هنگام صرف
شام با یکدیگر صحبتداشته باشید.
 )۷ از نکات کوچک نیز
استفادهکنید:

نکاتی مانند اینکه میز ش��امتان را
زیبا بیارائید با ش��مع ها ،گل ها و...
چون مسلما هر شخص سلیقه ی
بخصوص خود را دارد و به یکدیگر
بدون اینکه مناسبتی در میان باشد
هدیه بدهید ،به ش��وهرتان یا خانم
تان گل یا هدیه ی که خیلی گران
نباشد ،هدیهدهید.
ت��ا به او یاد آور ش��وید که کس��ی
در دنیا وج��ود دارد که او را خیلی
دوست دارد و به خاطر او زندگی را
ادامه می دهد.
ای��ن نکات کوچ��ک به ط��ور باور
نکردن��ی زندگی ت��ان را تغییر می
دهد.
 )۸ یکدیگر را در حد
افراطی محدود نکنید:

اگر خانم و یا آقا می خواهد ساعاتی
را با دوس��تانش و یا خانواده اش و
بدون شما سپری کند ،ممانعتی با او
نداشتهباشید.
هر انس��انی حق دارد آزاد باش��د و
کارهای ش��خصی را که میل دارد
ب��ه تنهایی انج��ام ده��د .و بعالوه
در لحظات��ی ک��ه از یکدیگ��ر دور
هس��تید ،قدر و ارزش طرف مقابل
را می توانید به خوبی درک کنید و
هنگامی کهدوباره بخواهید به رابطه
تان باز گردید ،ق��در با هم بودن را
بیش��تر می دانی��د و از تمام لحظه
هایتان استفاده می کنید.
موفق و پیروز باشید

تٔاسف ها از خواب برخیزید ،از این
رو ....افرادی را که با ش�ما خوب
رفتار می کنند دوس�ت داشته
باش�ید .برای آنهای�ی که رفتار
مناسبی ندارند دعا کنید!
زندگی ده درصد چیزی اس��ت که
ب��رای ش��ما اتفاق می افت��د و نود
درصد نحوه برداشت و نوع واکنش
شما نسبت به اتفاقات است.
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کبک و کانادا :بازار امالک...

لیست برترین
شهرها برای
خرید مسکن
در کانادا

سخت و گران تر
شدن اخذ مدرک
ِ
برای مشاورین امالک
جدید*
امیر سام
تا قب��ل از ما ِه می
 ،۲۰۱۰اس��تخدام
مش��اور ام�لاک
توسط آژانسهای
مس��کن در استان
ی بود اما بعد از این
کبک کارآس��ان 
تاریخ با توج��ه به تغییر قانون اخذ
این مدرک در استان کبک ،مخارج
بیش��تر و امتحانات سخت تر باعث
شده که اش��خاص کمتری به این
حرفه روی بیاورند.
هزینه س��الیانه تجدید و نگهداری
جواز برای مش��اورین امالک نیز بر
اساس قوانین جدید بیشتر از  ۲برابر
ش��ده که خود باعث دلسرد شدن
مش��اورین امالکی ش��ده است که
این حرفه شغل دوم آنها به حساب
میآید.
همچنیندرصد قبولیدر امتحانات
پایانی اخذ این مدرک از  ۷۸درصد
به  ۴۲درصد کاهش یافته است.
استان کبک در حل حاضر با وضع
قوانین جدید به مشکلترین استان
ب��رای اخذ مدرک برای مش��اورین
امالک تبدیل شده است.
در ح��ل حاض��ر وضعی��ت ب��رای
آژانسهای امالک برای اس��تخدام
مشاورین جدید سخت تر شده است
چرا که اش��خاص کمت��ری به این
حرفه تمایل نشان میدهند.
هفت��ه گذش��ته کمپان��ی Royal
 Lepageو  Via Capitaleاز
منصرف شدن  ۱۰۶نفر از مشاورین
امالک خود در ماههای اولیه س��ال
 ۲۰۱۱خبر داده اند که بیش��تر آن
مربوط به استان کبک میباشند.
بنا به آمار  **OACIQکه مسئول
اجرا کردن قوانین امور مش��اورین
امالک در اس��تان کبک میباش��د
تع��داد  ۱۶۵۰۰مش��اور امالک در
ی اینکه
استان کبک وجود دارد ول 
چه تعدادی از این افراد در ماههای
اولیه س��ال  ۲۰۱۱موفق به کسب
مج��وز خود ش��ده اند ،مش��خص
نمیباشد.
تع��داد مش��اورین ام�لاک در طی
س��الهای اخیر بس��ته به رونق بازار

امیرسام

امالک کاهش و افزایش داشته است.
هر زمان که بازار امالک بازار فروشند
گان بوده است (تعداد امالک فروشی
از تعداد متقاضیان خرید کمتر باشد)
مردم بر این باور میافتند که مشاور
ی درد سر و
امالک شدن ،حرفهای ب 
پردرآمد میباشد.
بنا به گفته رئیس اجرایی OACIQ
آقای  Robert Nadeauاین سازمان
ی بر کاهش تعداد مش��اورین
س��ع 
امالک در استان کبک را ندارد ،بلکه
با وضع قوانین جدید در اخذ مدرک
ی بر آماده
مش��اورین امالک ،س��ع 
سازی بیشتر مشاورین امالک جدید
را دارد.
وی در مصاحب��های ب��ا روزنام��ه
گازت مونت��رال خاطرنش��ان کرد
ک��ه  OACIQنمیتواند که جواز و
مدرک ارزان و آسان ارائه نماید.
ی از افراد دورههای آماده سازی
بعض 
برای امتحان اخذ مدرک مشاورین
ی مینمایند
امالک را در کالجها ط 
اما هنوز قادر به نوشتن یک پیشنهاد
خرید نیستند ،که این ضعیفترین
بخش سیستم و قانون قدیم بود.
امتحانهای سیستم قدیم که تا قبل
از م�� ه می  ۲۰۱۰اجرا می ش��د به
صورت چهار گزین��های و در مدت
 ۳ساعت انجام پذیر بود و کاندیداها
س��والها پاسخ
باید که به  ۷۰درصد ٔ
درس��ت میدادند ،ام��ا طبق قانون
جدید امتحان به صورت روش حل
مس��اله و در مدت  ۶ساعت انجام
میپذیرد.
در ضم��ن طب��ق سیس��تم جدید
متقاضی باید که قابلیت کار کردن
به زبان فرانس��ه را داشته باشد (در

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

گزارش:

کتابفروشی
زاگــرس

مفهوم آزادی از دیگاه
امانوئل کانت با دکتر عطا
هودشتیان

موض��وع گفتار جلس��ه ی یازدهم
درسهای فلسفه ،فلسفه ی اخالق،
مفهوم آزادی و اندیش��ه ی نقدی از
دیدگاه امانوئل کانت بود .گفتاردکتر
عطا هودشتیان که عصر روز جمعه
 24ژوئن برگزار گردید،درباره فلسفه
ی امانوئل کان��ت و مقوله ی آزادی
و فردیت متمرکز بود .مفهوم آزادی

ی کافی
گذشتهدانستن زبان انگلیس 
بود).
هزینه امتحان به روش جدید تقریبا
 ۵۰۰دالر میباش��د اما در گذشته
 ۱۸۸دالر بود که این افزایش قیمت
به دلیل صرف وقت و زحمت بیشتر
توسط تصحیح کنندگان امتحان می
باشد.
ی از متقاضی��ان جدید اخذ این
یک 
ی افزاید که دورههای آماده
مدرک م 
سازی برای امتحان کمتر از ۱۰۰۰
دالر بوده اس��ت که بر اساس قانون
جدید بسته به کالج ارائه دهنده این
دوره ،مبلغ آن به هزاران دالر رسیده
است.
ی از چالشهای متقاضیان جدید
یک 
این اس��ت که کالجها هنوز خود را
ب��رای امتحانه��ا و همچنین مفاد
آموزشی به روش جدید وفق نداده
اند.
آق��ای  Nadeuaبا قب��ول این مورد
ک��ه کالجها در حال وفق دادن خود
با سیس��تم جدید هس��تند اضافه
مینماید که امتحانها سدی برای اخذ
مدرک مشاورین امالک نمیباشد.
وی بر این عقیده است که متقاضیان،
امتحانها را دس��ت کم گرفته اند.
افراد جدی و سخت کوش به آسانی
از عهده این امتحانها بر خواهند آمد.
*بر گرفت��ه ش��ده از روزنامه گازت
تاریخ  ۲۶می۲۰۱۱
Organisme D Aotureglementation
Du Courtage Immobilier Du
Quebec

شاد و سربلند باشید

Cell.: 514-702-2309

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

در مقابل صغارت انس��ان از دیدگاه
فلس��فه ی روش��نایی در چارچوبه
فلس��فه ی کانت مورد بررسی قرار
گرفت .سپس مقوله ی فردیت بحث
شد .پرسش آن بود که تفاوت میان
ِ
فردیت مدنی و
انس��ان بطور کلی و
مدرن ،بطور مشخص چیست؟ کانت
این پرسش را بررسی کرده و پاسخی
در خور برای آن یافته است.

روز های دوشنبه و چهارشنبه

در روزهای دوش��نبه ،چهارشنبه و
در طول تابستان ،این کالسها برای
سنین  8س��ال تا  15س��ال برقرار
اس��ت :از س��اعت  8ت��ا  10کالس
گیت��ار ،از س��اعت  10تا  12کالس
نقاش��ی ،از س��اعت  12تا  1کالس
کامپیوتر ( ورد ،اکسل ،پاور پونت)،
 2تا  4عصر کالس تطبیقی فرانسه و
فارسی .هزینه هر جلسه  5دالر است

جلسه سوم تئوری موسیقی با

PAIVAND: Vol. 18  No.1012  juillet 01, 2011

رضا رضایی

جلس��ه س��وم "تئوری موسیقی"،
پنجشنبه  30ژوئن ساعت  17برگزار
خواهد ش��د .در این جلسه رضایی
ب��ه تکمیل بحث فواصل و س��پس
به معرفی ارکستر های کالسیک و
مجلس��ی می پردازد .جلسه دوم با
موضوع "فواصل در موسیقی"برگزار
ش��د .در این جلس��ه فاصل��ه های
بزرگ و درس��ت تدریس شد .عالئم
تغییر دهنده و کاربرد آن بیان شد.
رضایی فارغ التحصیل فوق لیسانس
موس��یقی از دانگشاه چایکوفسکی
است.

جلسه دوم "نشست های نقد
ادبی" با رضا فرخ فال

جلسه دوم از س��ری "جلسات نقد
ادبی معاص��ر با رضا فرخ فال" عصر
جمعه یکم جوالی ،س��اعت  19تا
 21برگزار می گردد .در جلسه اول

 ۲۳ژوئ��ن ایرانت��و :برخالف تصور
عامه ش��هرهای با اندازه متوسط از
نظر خرید و فروش مسکن جایگاه
بهتری به نس��بت شهرهایی چون
ونکوور تورنتو و کلگری دارند.
موسسه  MoneySenseدر آخرین
گزارش خود با اع�لام این مطلب
آورده اس��ت ،یافتن بهترین محل
خرید خان��ه در بازار ام��روز کانادا
بسیار س��خت است چرا که شاهد
رشد چش��مگیر قیمت ها در اکثر
شهرها بوده ایم.
در عین ح��ال امروزه نمی توان به
سابقه قبلی شهرها اتکا کرد.
بطور کلی باید عامل اصلی توانایی
در نگه��داری و تأمین هزینه های
یک ملک را ب��رای قضاوت در این
باره مد نظر قرار داد.
ارزش ی��ک خانه م��ی تواند برای
س��ال های متوالی در یک ش��هر
بس��رعت افزایش یاب��د ،اما هزینه
های نگهداری از یک سو و کاهش
تقاضای خرید از سوی دیگر بر این
موضوع تأثیر منفی می گذارد.
و همین امر می تواند شما را مجبور
به کم کردن قیمت نماید.
ب��ه همی��ن دلی��ل موسس��ه
 MoneySenseس��ه س��ال برای
یافتن بهترین مناطق برای سرمایه
گذاری مس��کن در کانادا تحقیق
کرده است.
آنان برای این منظور آمار خرید و
فروش مس��کن در  35شهر کشور
را از طریق شرکت خانه و وام تهیه
کرده اند.
سپس به سراغ مناطقی رفتند که

با وجود ارزان بودن مسکن میزان
درآمد مردم و فرصت های شغلی
نیز مناسب باشد.
ب��رای انتخ��اب رتب��ه ه��ای اول
بازارهایی انتخاب ش��ده که در آنها
قیمت مسکن قابل قبول بوده ،اما
همچنان به رش��د خود ادامه می
دهد.
آنان همچنین ب��ا در نظر گرفتن
قدرت اقتصادی منطقه نمرات  Aتا
 Cبه هریک از این دو پارامتر قائل
شدند.
بدین ترتیب موسسه متوجه شده
که ش��هرهای بزرگی چون ونکوور
تورنتو ی��ا کلگری از امتی��از الزم
برای رتبه های نخس��ت برخوردار
نگردیدند.
بلکه شهرهای با اندازه متوسط که
ترکیب مناسبی از قیمت مسکن
و رش��د مداوم اقتصادی داش��تند
توانستند خود را مطرح کنند.
اطمینان موسس��ه نسبت به رتبه
بندی خ��ود زمانی قوت گرفت که
تقریبا لیست سال قبل آنها امسال
نیز با اندکی تغییر تک��رار گردید.
یعنی:

مانکتون
ریجاینا
فردریکتون
سنت جونز
اتاوا

در عین حال دو شهر اتاوا و گاتینو
نتوانس��تند در رتبه ه��ای باالیی
امسال قرار گیرند.
بدین معنی که باوجود رشد بهای
مس��کن در ای��ن دو ش��هر میزان
درآمد مردم از افزایش متناسب با
آن برخوردار نگردید.
به همین دلیل تع��داد خانه های
فروخته ش��ده در اتاوا و گوئلف به
نس��بت س��ال قبل کاهش داشته
است.
اما دو شهر جدید به لیست امسال
افزوده شده اند:
شارلوت تاون

ساس��کاتون تنها شهری است که
بین  35ش��هر مورد بررسی امتیاز
 Aمثبت را از لح��اظ اقتصادی از
آن خود کرد .در هر دو شهر میزان
توانایی مردم برای خرید و نگهداری
مسکن در حد مطلوبی بوده است.
بدین ترتیب لیس��ت  9شهر برتر
برای خرید مسکن در سال جاری
به شرح زیر گردید:

مانکت�ون ،ریجاین�ا ،فردریکتون،
وینی پگ ،سنت جان ،ساسکاتون،
گاتینو ،سارلوت تاون ،سنت جونز.

گاتینو
وینی پگ
گوئلف
سنت جان

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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Tel.: 514-223-3336

مفاهیم کل��ی نظریه ادبی و س��یر
تحول نگرش های ادبی در غرب و در
ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

کارگاه هزارداستان مونترال
با مهدی مرعشی

پنجمین جلسه کارگاه هزارداستان
مونت��رال ،عصر ش��نبه دوم جوالی
س��ر س��اعت  17:30با پرداختن به
موضوع «لحن در داس��تان» ،برگزار
خواهد شد.

اجنمـــنمهاجران

عصر شنبه  9جوالی ساعت 17:30
جلس��ه پنج��م انجم��ن مهاجران
تش��کیل می گ��ردد .حض��ور برای
تمامی تازه مهاجران آزاد است

کنسرتآموزشهنرجویان
موسیقی

 ---سرویس دی.جی ---

عصر پنجشنبه 14 ،جوالی ،زاگرس
"کنس��رت آموزش��ی هنرجوی��ان
موس��یقی" برگ��زار می کن��د .این

کنسرت زیر نظر رضا رضایی ساعت
 18آغاز می گردد

آموزشفتوشاپ

دوره ی فش��رده کالسهای آموزش
فتوشاپ برگزار می گردد .این دوره
در  20ساعت زیر نظر حمید نوعی
برگزار می گردد

کنسرتآموزشیهنرجویان
موسیقی

عصر پنجشنبه  14جوالی 17 ،هنر
جوی برگزیده از هنرجویان موسیقی
زاگرس کنسرت آموزشی برگزار می
کنند.

کالس یوگا

بیس��ت و دوم جوالی ،کالس یوگا،
تاچی مدیتیش��ن ،خن��ده درمانی،
ماس��اژ درمانی ،نرمش ب��رای تمام
س��نین ،ایجاد ان��رژی مثب��ت در
پیشگیری و عدم پیشرفت بیماریها،
برگزار خواهد شد

r
look fo

6162 Sherbrooke w.

تور دو روزه اعضای کتابخانه
زاگرس

ش��نبه و یکش��نبه ( 23و  ) 24ماه
جوالی ،اعض��ای کتابخانه زاگرس
اردوی تفریح��ی ب��ه پ��ارک مل��ی
فرونتنک خواهندداشت

 31جوالی آموزش موسیقی
کودک ُ -ارف

دوره ی آموزش موس��یقی کودک -
اُرف برگ��زار می گردد .از مهمترین
اه��داف ای��ن دوره :تقوی��ت حس
هم��کاری در کار گروهی .ش��کوفا
ش��دن خالقیت کودکان در زمینه
موسیقی .آشنایی کودکان با سازهای
فلوت ریکوردر و ارف تا انتخاب رشته
ای تخصص��ی تر از علم موس��یقی.
اجرای قطعات موس��یقی به صورت
گروهی و تقویت حس نوازندگی در
ک��ودکان و در نتیجه تقویت حس

هم��کاری و انجام وظیف��ه محوله.
تقویت خوب شنیدن و زبان گفتاری
در کودکان و نوجوانان

آموزشداستاننویسی

کالس آموزش داستاننویسی برگزار
ی گردد .در این کالس شیوههای
م
داستان نویسی تدریس میشود

گیتار ،ویلون ،پیانو و سنتور

کالسهای خصوصی آموزش گیتار،
ویلون ،پیانو و س��نتور ب��ا تدریس
مدرسین ممتاز و برگزیده سال و با
هزینه مناسب برگزار می گردد.

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

B

A

Federal Skilled Worker Program:

J

uly 1st 2011 the new
Federal Skilled Worker
Program will be announced,
but it seems the Federal Skilled
Worker Occupation List will
not change, what will change
is the points given to language
and age.
A maximum of 10,000 new
Federal Skilled Worker
applications, without an offer
of arranged employment, will
be considered for processing
each year.
Within the 10,000 cap, a
maximum of 500 new Federal
Skilled Worker applications
per National Occupation

Classification (NOC) code will
be considered for processing
each year. In calculating
the caps, applications will
be considered in order of
the date they are received.
Applications received on the
same date will be considered
for processing having regard to
routine office procedures.
Effective July 1, 2011, the
changes will affect new
applicants to the Federal
Skilled Worker, Federal
Immigrant Investor and
the Federal Entrepreneur
Programs.
The changes will not affect the

TEEN'sCorner....

nadime rahimain

nadime93@yahoo.com

number of permanent
resident admissions
in 2011 in these three
categories.
A maximum of
700 new Federal
Immigrant Investor
applications will
be considered for
processing each year.
Federal Entrepreneur Class
Applications will be accepted
if it is received by the
designated Citizenship and
Immigration Canada office
prior to July 1, 2011.
This temporary moratorium
will remain in place until
otherwise indicated in a future
Ministerial Instruction, any
applications received on or
after July 1, 2011, will not
be accepted, and government
fees will be returned, this also
goes for the Federal Skilled
Worker Category and the
Federal Investor Immigrant
Program, if criteria are not
met, government fees will be
returned.
The above information can be
found on the Citizenship and
Immigration Website, and the
Canada Gazette.

E

nough about
immigration, summer
is here, let’s enjoy it, it
is so short lived, it seems that
it will be gone within a blink
of an eye, enjoy summer, be
outdoors as much as you can,
for most people vacations
are coming up, time to soak
up that vitamin D (sun), in
moderation of course, avoid
sunburns and please read
the ingredients on those
sunscreens, all those chemicals
are being absorbed into your
skin, (not a good thing), try
visiting a health store, they
have huge varieties of natural
sun-screens that are good for
our skin.
With this being said, keep safe,
stay healthy, and make sure
laughter is in your everyday
life.
__________________
Maria Cottone
Certified Canadian
ImmigrationConsultant
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

My dearest Canada,
Happy 144 th Birthday!
I know you don’t really like to be
reminded of your age, but hey:
even the youngest, you’re still
the brightest.
Canada, I have a confession to
make. For many years, I have
never really celebrated your
birthday. I didn’t go to many of
your firework parties; I didn’t
make you any cards.
In fact, I even forget when your
birthday is sometimes and I am
deeply sorry about it. I sound
like a complete jerk and you
have every right to be angry at
me. You are my country, the
place where I was born and
raised in. I mean, seriously dude,
every day I think to myself how
lucky I am to be a Canadian. And
I’m not saying this because of
some patriotic act or whatnot.
I mean, have you seen the rest
of the world? Have you seen,
for instance, what is happening
in the Middle East? Women are
shackled like they were in the
Middle Ages; people are shoving
bombs in each other’s orifices;
the oil is nothing but poison to
all except to those who do not
have a hint of Middle Eastern
blood in their veins; and don’t
even get me started on Mubarak,
BenAli, Bashir, maniacal
Ghadafi; the list goes on for ever.
And how about Africa and his
poverty and wars? North Korea
and its psychotic dictator, who
spends all his money on a plan
to clone himself for future
generations instead of feeding
his famished people?
And my parents’ country, Iran:
ever heard of that?!
Such a beautiful country. I’ve
been there a few times and I had
the greatest experiences ever.
You have no idea how much I
want to go back there. I want to
see my family, I want to explore
it more, I want to know its
history, I want to know how my

immigrant!

F
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!

CIC has proposed changes to the
Federal Skilled Worker Program...
Tougher rules governing immigration
consultants enacted and new regulator
announced.
the ICCRC. The Transition
resh from the press,
period will end on October 28,
June 28th, 2011 Minister
2011.
Jason Kenney announced
After a notice was published
for legislation to crack down
on March 19, 2011 in the
on crooked immigration
Canada Gazette, Part 1,
consultants which will come
proposing the ICCRC be
into force June 30th, 2011.
designated the regulator of
At the same time, oversight
immigration consultants; over
of the consultant community
70% of the public comments
is being turned over to the
received during the 30 day
new created Immigration
consultation period supported
Consultants of Canada
the proposal to establish a
Regulatory Council (ICCRC).
new regulator of immigration
“The Government of Canada
consultants.
has promised to crack down
“The ICCRC has committed
on crooked immigration
to accountability, transparency
consultants and their shady
and good governance and has
practices, and with
pledged to work to protect the
Bill C-35, we now have the
interests of consumers” stated
tools” says Minister Jason
Minister Kenney. “Their
Kenney.
efforts, backed by strong new
ill C-35 strengthens the
legislation, will allow us to
rules governing those
better serve people through
who charge their clients
our immigration processes and
for immigration advice or
protect potential immigrants,
representation, making it an
all while improving the
offence for anyone other than
integrity of Canada’s
an accredited immigration
immigration system.”
representative to conduct
A total of 207 comments from
business, for a fee or other
196 respondents were received
consideration, at any stage of
and over 70 percent of the
an application or proceeding.
public comments supported
It also increases penalties
the proposal to establish a
and fines for unauthorized
new regulator of immigration
representation and allows for
consultants, indicated
more government oversight in
dissatisfaction with their
order to improve the way in
current regulator, or supported
which immigration consultants the recognition of the ICCRC
are regulated.
as the governing body for
With the designation of the
immigration consultants. One
ICCRC as the regulator of
of the submissions received
immigration consultants,
also included a petition signed
consultants who are currently
by 479 CSIC members that
members in good standing
were supportive of the naming
of Canadian Society of
of the ICCRC.
Immigration Consultants
A large number of these
(CSIC) can begin to register
comments referred to CSIC
with the ICCRC on June 30th,
fees being too high.
2011. This is great news for
A number of comments
most Immigration Consultants. referred to the transparency
and integrity issues related to
120 day transitional
CSIC.
period will be put in place Thirty-nine of the submissions
to ensure a smooth transition
received were opposed to the
and continuity of service for
removal of CSIC’s recognition
both CSIC members currently
as regulator and 19 were
in good standing and their
neutral in nature.
clients during the transition to
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parents lived in their
homeland.
Now, every time
I ask them what
nationality they
consider themselves
to be, they just
look at me with the
saddest expressions.
Iran is the most
amazing country
I’ve ever been to,
but those violent
old farts governing
and torturing their
people… it makes
me physically sick
and fills me with
such rage and hatred
and anger (and you
won’t want me to be
angry).
Canada, for many years, I have
to admit, I have never really
cared about your birthday. Now,
I have to say, I will never take
you for granted. After educating
myself, after watching the
world, after finally growing
up, I wish you the greatest
birthday ever. I know you’ve
had some rocky years, what
with the Conservatives’ majority
and Canada’s involvement in
Afghanistan and the kindergarten
spats between Pauline and Jean
and the never-end-in-sight
recession and the environmental
clamities; that no one seems
to give a damn about and the
corruption with our one and
only Gerald Why-the-F…-ishe-still-here Tremblay and the
injustice that the people of the
First Nations have to live with
every single day ever since the
Europeans showed up with their
snobby I-am-better-than-youyou-ignorant-savages way of
life, etc., etc…
You, my dear Canada, are still
the greatest country in the world
and I hope and wish that every
country could learn something
from you. I love you. I am
proud of you and, even with my
identity/nationality crisis that
every child from an immigrant
family has to live with, I will
always consider myself to be une
Canadienne-Irano-Quebecoise.
Tabarnak, eh?
_______________________
PS: But when I do get enough
money, I will move to Europe!!
No offence.

29 :>> ادامه از صفحه
۷۷ ، گرم توت فرنگی تازه۱۰۰هر
 دارد كه میC میلی گرم ویتامین
تواند نیاز روزانه افراد بزرگسال به
.این ویتامین را تامین كند
ت��وت فرنگی همچنی��ن دارای
تركیبات��ی ب��ه نام «اس��ید پی
»كوماریك» و «كلروژنیك اس��ید
اس��ت ك��ه مان��ع از فعالی��ت
نیتروزآمی��ن كه ب��ه بافت معده
. می شو د،آسیب می رساند
) (روزنامه ابتكار

فراوانی فالونوئیددارد و از كافئین
.باالیی برخوردار است
در تهیه بس��تنی از انواع میوه ها
.نیز استفاده می شود
بیش��ترین می��وه های��ی كه در
بس��تنی بس��یار دیده می شود
.«توت فرنگی» است
«ت��وت فرنگ��ی» از جمله میوه
هایی اس��ت كه آنتی اكسیدان
باالیی دارد و به همین خاطر در
زمره میوه های ضدسرطان قرار
 منبع غنی از، ت��وت فرنگی.دارد
. استC ویتامین

اندروفی��ن در بدن نیز كمك می
كند كه سالمتی و شادابی فرد را
.دو چندان افزایش می دهد
شكالت حاوی چربی نیز هست
 نقش منفی بر،كه برخالف تصور
.سالمت قلب ندارد
چربی های شكالت از كره كاكائو
مشتق ش��دند كه باعث افزایش
 كلس��ترول خوبHDL س��طح
.خون می شود
قهوه نیز از دیگر اجزای تشكیل
دهنده بستنی است كه خواصی
 چون مقادیر،مشابه شكالت دارد

بستنی

مهم ترین ماده تش��كیل دهنده
 آنتی.شكالت «فالونوئید» است
اكس��یدانی كه مانع از تش��كیل
رادی��كال ه��ای آزاد و تخری��ب
،ساختار و غشای سلولی می شود
به سالمت قلب كمك می كند و
در ردیف مواد ضدس��رطان قرار
.دارد
شكالت همچنین حاوی میزان
اندكی كافئین اس��ت كه باعث
آزاد ش��دن س��روتونین در مغز
شده و تاثیر خوبی بر احساسات
 شكالت به ترشح.فرد می گذارد
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ایرانیانباهوشترینمردمجهـاننیستند!

تنیس...
با شکس��ت راج��ر فدرر نفر س��وم
تنیس جهان از س��وئیس و حذف
او از ویمبل��دون امس��ال در مرحله
یکچهارم نهائ��ی ،پیشبینی اکثر
تحلیلگ��ران و صاحبنظران تنیس
(ک��ه میگفتند امس��ال چهار نفر
اول رده بندی مردان به نیمهنهائی
میرس��ند و در نهایت فدرر بیش از
هر بازیکن دیگ��ری بخت قهرمانی
دارد )،غلط از آب درآمد.
راج��ر فدرر که امیدوار بود امس��ال
هفتمین قهرمانی خوددر ویمبلدون
را جشن بگیرد ،با اینکه دو ِست اول
مس��ابقه خود با جو ویلفرید سونگا
از فرانس��ه را نسبتا بدون برخورد با
مشکل برد ،سه ِست پیاپیدر مقابل
او شکست خورد و از دور مسابقات
بیرون رفت.
این اولین بار است که فدرر در یک
تورنمنت گرند اسلم در حالی که دو
ست جلو بوده مسابقه را باخته است.
فاتح فدرر ،جو ویلفرید س��ونگا نفر
نوزدهم جهان از فرانس��ه در س��ال
 ۲۰۰۸در جام آزاد استرالیا به فینال
رسید ،اما مغلوب نوواک جوکوویچ
نفر دوم جهان از صربستان شد.
سونگا که بعضی ها او را از نظر شکل
ظاه��ری و حرکات ش��یرینش به
محمدعلی مشتزن افسانهای جهان
و آمریکا و جهان تشبیه میکنند و

توفان در فنجان...
مخدر تش��کیل می
مجرمین مواد ّ
دهند.
تارنمای "فرارو" در تاریخ  20بهمن
ماه  1389می نویسد:
«آمار نشان می دهد به رغم این که
مخدر هم از
مجازات سوداگری مواد ّ
"شدت"بی نظیر است و هم از
نظر ّ
نظر "قطعیت" در اجرا ،قاچاق مواد
مخدر همچنان یکی از مهم ترین و
ّ
شایع ترین جرم ها است...
همج��واری ایران با افغانس��تان که
مخدر
اصلی ترین تولید کننده مواد ّ
اس��ت می تواند یکی از مهم ترین
مولفه های فزونی ارتکاب این جرم
در ایران باشد.
با این حال در سال های اخیر سیر
این روند معکوس شده است.
مخدر
به عبارتی با ظه�ور مواد ّ
صنعت�ی ک�ه در ی�ک البراتوار
س�اده قابل تولید است ،نه تنها
مخدر در داخ�ل مرزهای
م�واد ّ
کش�ور تولید می شود و قیمت
آن افت ش�دیدی ک�رده ،بلکه
ای�ران به یکی از صادرکنندگان
این مواد تبدیل شده است.
چندی پیش بود که یکی از مقامات
نیروی انتظامی خبر از زندانی بودن
 350ایرانی در کش��ورهای جنوب
شرق آسیا داده و گفته بود نیروهای
پلیس این کشورها دربدر به دنبال
مسافران ایرانی اند تا با کشف مواد
مخدر جایزه بگیرند».
ّ
اگر چنان که دبیرکل سازمان ملل
می گوید "کاهش تقاض��ا" راهکار
عمده و موث��ر برای مبارزه با قاچاق
مخدر باشد ،می توان گفت که
مواد ّ
حکومت اس�لامی در این مورد نیز
مانند بسیاری از موارددیگر از عارضه
کم کاری و ناکارآمدی رنج می برد.
فعالیت های فرهنگی و خدمات موثر
اجتماع��ی در زمینه پیش��گیری از
اعتیاد یا اصوال وجود ندارند و یا کامال
ضعیف و کم اثر هستند .درکشوری
که علم��ای اع�لام و مراجع تقلید
درباره جزیی ترین روابط خصوصی
انسان ها فتوا میدهند و بطور مداوم

PAIVAND: Vol. 18  No.1012  juillet 01, 2011

37

ویمبلدون:
شکست ِفدرر
پیشبینیها را
برهم زد
او را علی مینامند ،قبال چهار بار به
فدرر باخته بود اما دو سال پیش در
تورنمنت ماسترز مونتریال در کانادا
فدرر را شکست داد.
همزمان با بازی فدرر و س��ونگا در
زمین مرک��زی ،جوکوویچ که فعال
نفر دوم جهان اس��ت و اگر در اینجا
به فینال برس��د نفر اول خواهد شد
بازیک��ن جوانی را ک��ه پیش بینی
میش��ود در آین��ده نزدیک یکی از
قهرمانان بزرگ تنیس جهان تبدیل
شود در چهار ست شکست داد.
حری��ف جوکوویچ ،برن��ارد تامیک
بازیکن  ۱۸ساله استرالیائی بود که
از س��ال  ۱۹۹۰ک��ه مایکل چنگ
آمریکائیدر ویمبلدون به این مرحله
رسید ،جوان ترین بازیکنی است که

به یکچهارم نهائ��ی این تورنمنت
رسیده است.
تامیک که والدین��ش از مهاجرین
ُکروآت هستنددر آلمان بهدنیا آمده
و سپس به استرالیا مهاجرت کرده
است.
تامیک که تا قب��ل از این تورنمنت
نفر  ۱۵۸رده بندی جهانی بود برای
ش��رکت در ویمبل��دون مجبور به
شرکت در مسابقات انتخابی شد .اما
در طی تورنمنت بازیکنان پرقدرتی
چون نیک��والی داویدنک��و و ایگور
آندریف از روسیه ،رابین سودرلینگ
نفر پنج��م جهان از س��وئد و زاویر
مالیس از فرانسه را شکست داد.
رافائل نادال نف��ر اول و اندی ماری
نفر چهارم جهان نسبتا راحتتر به

>> ادامه از صفحه7 :
درباره باال و پایین رفتن روسری زنان
هش��دار داده و حتی تجاوز دس��ته
جمعی به زنان را نتیجه عدم رعایت
حجاب آنها قلمداد می کنند ،تاکنون

فتوای صریح ،هماهنگ و یکسانی
درب�اره حرام بودن مص�رف مواد
مخدّ ر صادر نشده است.

برخ��ی از این مراج��ع تقلید حتی
زمانی که مس��تقیما از آنان پرسش
می شود می کوشند از دادن فتوای
صریح ،روشن و قاطع بگریزند.
آیت الله خمینی که در دوران خود
می توانس��ت با یک فتوای صریح 3
کلمه ای "مطلقا حرام است" بسیار
موثر و کارساز باشد ،به جای این کار
ترجیح داده است بگوید:
«تریاک آوردن و پخش کردن بین
مردم ،هرویین آوردن و پخش کردن
بین جوان های م��ا ،ملت را از بین
خواهد برد .اینها خودشان قبل از این
که عذاب الهی برایشان بیاید ،قبل
از این که شالق الهی به آنها بخورد،
خودشان ترک کنند»!
س��یدعلی خامن��ه ای هم این
نظر ّ
است که« :غرق کردن نسل جواندر
فسادهای گوناگون و اعتیاد به مواد
مخدر و سکرآور یک سیاست پیاده
ّ
شدهء استعمار و استکبار است»!
فتواهای بیشتر مراجع تقلید دیگر
نیز کم و بیش به همین گونه است
و غالبا با یک "جایز نیست" از دادن
فتوای صریح در م��ورد حرام بودن
مخدر طفره می روند!
مصرف مواد ّ
شاید دلیل این گریز از دادن فتوای
صریح را بتوان آلودگی بس��یاری از
خود این مراجع ،از جمله مقام معظم
مخدر دانست!
رهبری ،به مواد ّ
به گزارش "ایسنا" ،مهندس طاهری
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد
مخدر م��ی گوید که پس از انقالب
ّ
مخدر
بی��ش از  5ه��زار تن م��واد ّ
کشف شده 5 ،میلیون نفر دستگیر
و  3میلیون و ششصد هزار نفر روانه
زندان ش��ده اند .با این حال او می
گوید:
«بررس��ی ت�لاش های  30س��ال

گذش��ته نش��ان می ده��د باید در
مخدر
اس��تراتژی مب��ارزه با م��واد ّ
تجدید نظر کنیم».
بنابر گزارش  26ژوئن بی .بی .سی،
محمد کری��م خلیلی معاون رییس
جمهوری افغانس��تان می گوید که
اگر عواملی در درون نهادهای دولتی
با قاچاقچیان همکاری نکنند ،امکان
مخدر به می��زان زیاد
انتقال م��واد ّ
وجود ندارد .به نظر می آید که این
گفته به مراتب بیشتردرباره نهادهای
حکومت اس�لامی صادق باشد زیرا
پذیرفتنی نیس��ت که حکومتی که
ادعای اقتدارش گ��وش فلک را کر
ک��رده ،از کاس��تن از حجم عظیم
مخدر ناتوان باشد.
قاچاق مواد ّ
تارنم��ای "یورونی��وز" در مطلب��ی
با عن��وان "آیا اعدام ع�لاج قاچاق
مخدر اس��ت؟" با دکتر نعمت
مواد ّ
احمدی ،حقوق��دان و وکیل مدافع
گفتگو کرده است.
در بخشی از این گفتگو دکتر نعمت
احمدی می گوید« :سی سال است
که در جمهوری اسالمی بیشترین
تالش��مان را در راه مب��ارزه با مواد
مخدر به کار برده ایم .سه – چهار
ّ
نوب��ت قانونم��ان را تغیی��ر دادیم.
نزدیک به س��ه هزار نفر از نیروهای
انتظامی ما در مرزها و داخل کشور
در مصاف با قاچاقچیان کشته شده
مخدر یکی
اند و ستاد مبارزه با مواد ّ
از زیر بخ��ش های مهم قوه مجریه
مدت به دالیلی
است .ا ّما ظرف این ّ
موفق نبوده ایم».
دلیل های عدم موفقیت در مبارزه
مخدر چه
با قاچاق و مص��رف مواد ّ
هستند؟:
مخ��در در ایران
مواد
مصرف
«ه��م
ّ
خیلی باالس��ت و هم کشفیاتی که
در این زمینه می ش��ود ،تحت هیچ
ش��رایطی متناس��ب با میزان ورود
قاچاق به داخل کشور نیست».
مگر مملکت دروپیکر و مرز و دروازه
ندارد تا بتواند بطور نسبی ورود مواد
مخدر را دس��تکم محدود و کنترل
ّ
کند؟:دکتر نعمت احمدی می گوید:

اینکه ایرانیان باه��وش ترین مردم
جه��ان " هس��تند در س��ال های
گذش��ته تقریبا تبدی��ل به ضرب
المثلی معروف میان ایرانیان ش��ده
است  ،اما این در حالی است كه اگر
نتایج تحقیقات انجام ش��ده در این
باره توسط دانشمندان انجام شده،
مطالعه شود ابطال این گزاره ثابت
می شود .
به گزارش آزادن��گار؛ در واقع طبق
تخقیقات علمیدانشمندان ما ایرانی
ها نه تنها گل س��ر سبد هوش در
دنیا نیستیم بلكه جایگاهی متوسط
در جه��ان داریم و میلیاردها نفر در
جهان ضریب هوش��ی باالتری از ما
دارن��د" .ریچارد لین" روانش��ناس
و استاد  ۸۱س��اله دانشگاه اولستر

بریتانیا در كتابی كه در س��ال
 ۲۰۰۶انتش��ار داد نتای��ج
تحقیقات خ��ود را در این باره
منتشر ساخته است .
وی كه متخص��ص مطالعه بر
روی تاثیر دو متغی��ر "نژاد" و
"هوش" بر روی یكدیگر اس��ت ،در
كتاب خود وضعیت ضریب هوشی
م��ردم جه��ان را با توجه ب��ه نژاد
بررسی كرده و به این نتیجه رسیده
كه باه��وش ترین م��ردم جهان با
ضریب هوش��ی  ۱۰۵و باالتر مردم
كشورهای ش��رق آسیا (چین ،كره
شمالی و جنوبی و ژاپن) هستند.
در رده میانی كش��ورهای اروپایی،
روسیه ،آس��یای مركزی و قفقاز و
حتی مغولستان قرار می گیرند كه

نیمهنهائیرسیدند.
نادال اسپانیائی ماردی فیش نفر نهم
جهان از آمریکا را که در واقع نفر اول
تنیس آمریکا محسوب میشود در
چهار ِست شکست داد.
فیش که در هیچ گرند اس��لمی از
یکچهارم نهائی باالتر نرفته ،قبال ۵
بار با نادال روبرو شده که هر پنج بار
را باخته بود.
بازی امروز ن��ادال و قدرت نمائی او
در زمین چمن ویمبلدون نشان داد
که آسیب دیگی پاشنه پای او که در
مسابقه با خوان مارتین دلپوترو در
دور چهارم آزارش داد و این احتمال

را ب��ه وجود آورد ک��ه مدافع عنوان
قهرمانی مسابقات را زودهنگام ترک
کن��د ،اگر کامال بهب��ود پیدا نکرده
باش��د ،مزاحمت زیادی هم برای او
ندارد.
حریف ان��دی ماری امید بریتانیا در
این مرحله فلیس��یانو لوپز نفر ۴۴
جهان از اس��پانیا بود که سی سال
دارد و تا قبل از امروز چهار بار دیگر
به ماری باخته بود.
او امروز هم نتیجه را در س��ه س��ت
به م��اری واگذار کرد .حاال ماری در
نیمه نهائی با نادال روبرو میشود و
جوکوویچ با سونگا.

«ای��ن کار در ای��ران ام��کان پذیر
نیست .مسئله قاچاق در ایران چه
مخدر،
قاچاق کاال و چه قاچاق مواد ّ
شدت پیچیده ای است .به
مقوله به ّ
عن��وان مثال در حال حاضر خیابان
جمهوری که مرکز (ف��روش) لوازم
من��زل و صوتی اس��ت ،هر قطعه از
لوازم��ی که بخواهید چ��ه اصلی یا
بدلی موجود اس��ت .ا ّم��ا اگر برگ
س��بز گمرکی بخواهید ،چپ چپ
به ش��ما نگاه می کنند .خوب پس
اینها از کجا می آیند؟ اخیرا خبری
منتشر شد که س��االنه بیش از 18
میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور
می شود .بنابراین وقتی می شود از
مرزهای کشور یخچال و تلویزیون یا
تجهیزات ماهواره ای را براحتی وارد
مخدر را راحت تر
کرد ،بالطبع مواد ّ
می شود وارد کرد».
دکت��ر نعم��ت احم��دی در ادامه
برشمردن دلیل های عدم موفقیت
مخدر می گوید:
مبارزه با قاچاق مواد ّ
«وقتی کار و اشتغال نیست ،عده ای
به این کار تشویق می شوند .استان
سیستان و بلوچستان طوالنی ترین
مرز را با پاکستان و افغانستان دارد.
مرکز تولی��د  90درصد تریاک دنیا
هم افغانستان کشور همسایه ماست.
چند کارخانه (صنعتی)در سیستان
و بلوچس��تان داریم؟ چ��ه تعداد از
فرزندان این مرزوبوم در آنها مشغول
به کارند؟ واقعا گاهی آنها چاره ای
ندارند .یکی از چاچاقچیان که موکل
من بود می گف��ت ما می دانیم که
عمر قاچاقچی کوتاه است ،ولی چه
بکنیم؟»!
ا ّما ،به نظر نگارنده ،پرسش اساسی
این است که جایگاه مبارزه با قاچاق و
مخدر در امور راهبردی
مصرف مواد ّ
حکومت اسالمیدر کجاست؟
آیا اصوال به اعتیاد به عنوان مشکلی
ک��ه در نهایت امنیت ملی را تهدید
می کند می نگ��رد؟ آیا قاچاقچی
مخدر –و نه فروشندگان
عمده مواد ّ
دس��ت چندم که بیش��ترین شمار
اعدام شدگان را تشکیل می دهند
 را دس��تکم به اندازه جوانی که درتظاهرات به سوی مأموران انتظامی
س��نگ پرتاب کرده "محارب" می

داند؟
نه تنها بعید اس��ت که پاس��خ این
پرسش ها مثبت باشد ،بلکه شواهد
بسیاری نشان میدهند که حکومت
جدی بودن
اسالمی برغم تظاهر به ّ
مخدر ،در
در مبارزه با قاچ��اق مواد ّ
نهان مش ّوق رواج مصرف آن است و
از آن به عنوان اهرمی جهت خمود
و بی تحرک نگهداشتن جامعه – که
 80درصدشان زیر  40سال دارند –
سوء استفاده می کند.
دکتر نعمت احمدی تلویحا این نظر
را تأیید می کند:
«انصافا فعالیت (مبارزه) صورت می
گیرد ،ا ّما تناسبی میان انگیزه قاچاق
مخدر با میزان نیرویی که صرف
مواد ّ
مبارزه با این مسئله می شود نیست.
ظاهرا سازمان ملل برای ترک اعتیاد
یک مبالغ��ی را در اختیار ایران می
گذارد .من سال  81گذر کوتاهی به
زندان داشتم .آنجا در قرنطینه بودم
و در قسمت پایین آن بخش ،جایی
مخدر را می
بود که معتادان به مواد ّ
آوردند.در آن زمان هنوز قانون تغییر
نک��رده بود یعنی معتاد مجرم نبود.
معتاد را باید ترک اعتیاد می دادند.
غروب که می شد سروصدای زیادی
بود .حدود س��یصد تن یا بیشتر را
می آوردن��د در یک جای محدود و
فردا صبح یا روز بعد آنها را آزاد می
کردند .می گفتند که خوب به این
طریق یک آماری درست می شود!».
در سی و دو سال گذشته ،از زمانی
که ش��یخ صادق خلخال��ی با اعدام
مخدر وعده
گروهی قاچاقچیان مواد ّ
داد که ظرف چند ماه ریشه قاچاق و
مصرف آنرا می خشکاند ،حدود ده
هزار نفر به جرم قاچاق مواد مخدّر

اعدام ش�ده اند و امروز مشکل نه
تنها کاهش نیافت��ه ،که حادتر هم
شده است .چگونه می توان پذیرفت
که حکومت اسالمی پس از این همه
تجربه از این شکست فاحش درس
نیاموختهباشد؟
پاسخ این است که از نگاه حکومت
والیت مطلقه فقیه ستاندن جان یک
ابزار مهم پراکندن رعب و وحش��ت
در جامع��ه و چیزی اس��ت که آن
را "اقت��دار" می پن��دارد .بدون این

متوسط ضریب هوشی آنها ۹۰
تا  ۱۰۰است.
ایرانی��ان ب��ه هم��راه تمام��ی
كشورهای خاورمیانه و شمال
آفریق��ا ،هن��د ،پاكس��تان و
كشورهای آسیای جنوبی و نیز دو
قاره آمریكای ش��مالی و جنوبی در
رده میانی یعنی با ضریب هوش��ی
 ۸۵تا  ۹۰قرار می گیرند.
جایگاه چه��ارم از آن كش��ورهای
آفریقایی اس��ت كه ضریب هوشی
آنها  ۷۰تا  ۸۰است و مردم اقیانوسیه
(استرالیا) و كشور آفریقایی بوتسوانا،
با دارا بودن كمترین میزان ضریب
هوشی یعنی ضریب هوشی  ۶۰تا
 ۷۰در آخرین رده قرار می گیرند.

برعکس قس��مت مردان که سه نفر
از چهار نفر اول جهان به نیمه نهائی
رسیدهانددر قسمت زنان حتی یکی
از چه��ار بازیکن برت��ر جهان باقی
نمانده است.
در نیمه نهائی زنان ماریا ش��اراپووا
نفر ششم جهان از روسیه با سابینا
لیسیکی از آلمان روبرو میشود که
نف��ر  ۶۲جهان اس��ت و و ویکتوریا
آزارنکا نفر پنجم جهان از بالروس با
پترا کویتووا از جمهوری چک روبرو
می شود که در رده بندی جهانی در
ردیف هشتم ایستاده است.
نجاری است
اقتدار ،ولی فقیه مانند ّ
که ّاره نداشته باشد.
از اینروست که دم گرم همه صاحب
نظ��ران در مورد بیهودگ��ی اعدام و
اثربخش نبودن آن در کاهش جرم
بی پژواک می ماند.
دکتر احم��دی می گوی��د« :اعدام
قاچاقچیان راه ب��ه جایی نمی برد.
ایران پس از چین باالترین آمار اعدام
را دارد( .سرانه اعدام در ایران چهار-
پنج برابر بیشتر از چین است) .ا ّما
همانگون��ه که باره��ا تحلیلگران و
مدافعان حقوق بش��ر گفته اند ،این
اعدام ه��ا نه تنها از می��زان جرائم
نکاس��ته اس��ت ،بلکه به گسترش
خشونت و آس��یب های اجتماعی
دامن زده اس��ت ...س��یصد تن که
هیچ ،سه هزار تن را هم ساالنه اعدام
کنند و حرمت کش��ور را در سطح
مخدر در
جهان��ی ببرند ،بازهم مواد ّ
ایران در جرم ،حرف ا ّول را می زند.
از دیوارهای زندان ها که نمی توانند
دیوار ضخیم تریدور کشور بکشند،
مخ��در از دیوارهای
وقتی که مواد
ّ
زن��دان به آن بلن��دی وارد محوطه
شده و توزیع می شود ،به کشور که
ساده تر می شود وارد کرد».
رویکرد حکومت اسالمی در مبارزه
مخدر،
ب��ا قاچاق و مص��رف م��واد ّ
ش��دت
رویکردی چند وجهی و به ّ
ریاکارانه است:
هم در برابر جامعه جهانی با عنوان
کردن دادن  3هزار کشته ژست حق
به جانب می گیرد درحالی که برای
ج��ان نیروهای خ��ود و اصوال جان
انسان پشیزی ارزش قائل نیست ،هم
درآمد حاصل از آنرا صرف پرواربندی
و فربه ساختن بخشی از مافیای خود
می کن��د و در برابر از آن وفاداری و
فرمانبرداری می طلبد ،هم از قاچاق
مخدر به عنوان ابزاری
و توزیع مواد ّ
برای به خمود و بی تحرکی کشاندن
افراد جامعه و بویژه نسل جوان سوء
اس��تفاده می کند و هم از اعدام به
عنوان ابزاری برای پراکندن رعب و
وحش��ت در جامعه بهره می گیرد.
رویکردی چندوجهی کهدر اصطالح
عامیانه به آن می گویند:
شل کن ،سفت کن!
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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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Westmount:
$1,398,000. Semi-detached cottage,
4 bdrms, 2+2 baths, garage.

Canton de l’Est
$155,000. Waterfront, 3 country
cottage, principal cottage
+ 2 small cottages for rent,
direct access to Lake Champlain.

Cote des Neiges:

5850 Place Decelles #6.
$182,000. Sunny 2 bdrm condo,
2nd floor, near hospitals &
University of Montreal and HEC.

SOLD
Westmount:

Old Montreal:

$398,000. Condo on 2 levels,
3rd floor, 1 bdrm, a/c, elevator.

St-Sauveur:

Asking price $699,000.
Sun-filled 4 bdrm townhouse,
1 bath.

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

ProFusion Realty RF

مریم خالقی

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

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

Pierre Dupuy:

$575,000. Profil-O. Over 1600 s.f. of
living space, 2 bdrms, 2 baths,
1 garage, a/c, pool,
24hrs security.

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

انواع میوه جات و س�بزیجات در س�وپراخوان

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله
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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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (514) 933- 8383

Tel.: 450-934-7744

1253 Rue Guy

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

www.circumcisionmontreal.com

Metro: Guy Cond

H4A 1W6

7روز
هفته

خدماتآرایشی

پارستورز

ل
ح
س
عبدا ین

مخ
ـت
اباد

جمعه  8جوالی
سالن ژزو

1200 de
Bleury

بلیت 35 :و 30دالر
تپش دیجیتال:
514-223-3336

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

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

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

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

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

کنسرت :ابی جمعه  5اگوست

مشاورین

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Email:

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...

____________________
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
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VANCOUVER

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

TORONTO

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

MONTREAL

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

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

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

NDG
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غــوره

تازه ومرغوب
رسید

$200

9
مرغوب.9
برجن
بالل

www.akhavanfood.com

 40پوندی
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