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تبدیل ارزها
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به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E
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www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال

چشم انداز حتوالت در مصر
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 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها
نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت
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ماکمکتان
5Star I.P.M.!!کنیم
Inc. 2178می
Ste-Catherine W.

آنچه باید در نشست سازمان ملل
...از احمدینژاد پرسید
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Phone:
(514) 700-0303
دوباره
محمود احمدین�ژاد بار دیگر به دیدار خواهد داشت و احتماال
رضا ناظم
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
5 : ص......................................
. او با خیلیها نطقی طوالنی ایراد خواهد کرد.سازمان ملل میرود
)(وکیل
Montreal, Quebec, H3B 2N2
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
معرفی
IranAir
TORONTO
VANCOUVER
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پویا،صولتی
شهرام
YONGE St., PH-A
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œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE, 7368
1410 Lonsdale
نامزدهای
 جنایت،2001  سپتامبر11 یکشنبهء گذشته دهمین سالگرد
Ninous Givargiznia, BSc.
H3J 8H9
Toronto,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
 سهOnt.
اختالس
Real Estate
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Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.: (604)
982-0909
دراین
 با آنچه...بارترین فاجعهء تروریستی تاریخ بشر بود
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Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
از
دالری
میلیارد
عضو دائمی کانون
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
E- Mail:
Vancouver
@pars.ca ده سال گذشته می توان پیش بینی کرد که
مسیر
جهان در
www.pars.ca
مهندسیننفت
سخنرانی
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Office:
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Claire,
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Cell.: (514) 816-4080

Tel.: (514) 486-5547

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com
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کشکول
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Tel:
989-2229
...پیر
www.  دارنده منایندگی در دبی5450Mobile:
 پکمSuite 308
 آموزش استفاده
Cote-des-Neiges,
د514.567.3169
www.parscargo.ca
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
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برای شرکت ها و اشخاص
khazarexchange
حسابداری
های
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 انواع مشاورت های
!شد
پارس ماریتایم
اسكارو نقل
حمل
 آموزش استفاده
Mobile: 514.567.3169
GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL
TRADING

Inc.
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مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
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6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal, Qc., H3B 2K4
NEW address:
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
y£½²œZd
1449 St.
Catherine OSuite 750
6600
Trans-Canada,
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
Tel.: 514.426.7200
CGA
حسابداران
انجمن
کاندیدای
Montreal
Quebec
H3G
1S6
Fax: 514.426.3596
Pointe-claire,
Qc,
H9R
4S2
1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
1155 Rene
w. #2500
514 Levesque
Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029

Montreal,
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.,
989H3B
00292K4
Toll
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free
: 1-866 989 2229
Tel.:
514.426.7200
(514) 731-1443
Metro: CDN
طوالنی در امور ارزیl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail: GIT110@yahoo.ca
Fax: 514.426.3596

IranAir

GUY

از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

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

Khaleghi
24 ایران در کمتر ازMaryam
انتقال ارز به
Real Estate Broker

تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

yf£¥5ç•Z®
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لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

6520 St-Jacques Tel.:
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
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fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
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5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.
Fax: (514) 938-4978,

شهباز
Tel.:هالوویین
(514) 585-2345
... امسال را به یاد داشته باشید
نرخ و هزینه << هژبر زندی سورپریز
دکترانصاری
E- Mail:
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
امورفاینانس
خنعی
Cell: (514) 928-5415
846-0221
 اکتبر29 >>> (از تپش514)
ای جدید
ارائه
28>> :پزشکی
35 >>
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Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو

روز7
هفته

مریم خالقی

____________________

Maryam Khaleghi

3363 Cavendish
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 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

مشاور امالک در مونتریال

:امیرسام
...امالک

Qc H3Z 2A5
UnisexWestmount,
(514) 935 3337

کاریکاتور

کـتنه
South shore
ماریا ُو

یحیی آبادی

مهــاجرت
جتاری
 مسکونی و
35 >> ارزیابی
رایگان
 تهیه وام مسکن
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 ستاره5 صرافی
فیروز همتیان
gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,
N
DG
9515 Lasalle boul.

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
ã¼±›
wZzفقط
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ç†£Åš£› z ù£›
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حمیدصدیقکاغذچی
2178 Ste-Catherine W.

(514)487-0800
Cell: (514) 983-5415
Real Estate Broker

روز7

1253Guy
GuyTel.:
(514)
933-9338383
دکترریموندرضایی
1253
(514)
8383 دکتررضایی
صبح8 چهارشنبه ها
هفته

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک

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

air cut & eyebrow
h
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k

g face
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a
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 c
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Tel: 514 989-2229

30 >>

Money order

کلینیک مدیکال آلفامدیک
EXACTE
آلفامدیک
مدیکال
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
IBNG

Montreal Quebec H3G 1S6
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Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

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

1449 St. Catherine O

اعدام
12!ایـران
: >>

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

انتقـال ارز

NEW address:
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دکترانصاری

x£½ Zf ç…£ gfZ !
5Star I.P.M. Inc.

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£›
âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
Hamid Sedighä›£œf£Á’Z
Kaghazchi
Real Estate Broker
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
âÅ¶À† ,Cell:
}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³…
á”£²›z£Í˜®`
`
Ž
(514)
928-5415
(514)
846-0221
groupe
SuttonClodem
Inc.
West Island:
B.sc.

www.profusionrealty.ca
Business Plan
www.christiesgreatestates.com

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

courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† •15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds
9515 Lasalle boul. در مونتریالAgent
مشاور امالک
Immobilier Affilié
Tel.: 514-620-5551
Lasalle Qc. H8R 2M9
مشاور
و
محضردار
South shore و
خلجی
وحید
Tel.: (514) 486-5547 •حقوقی
Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
AMIR SAM 6170Montreal,
امیرسام
 مسکونی و جتاری
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Sherbrooke
fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

353
Kirk
nino

514-

Chartered Real Estate Broker

 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

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران
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برترین سرویس
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برای هموطنان گرامی
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قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی
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نامه سرگشاده به مناسبت جلوگیری ادامۀ حتصیل دانشجویان بهایی در ایران
 4شهریور 1390

آقای دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم ،حتقیقات و فناوری
جمهوری اسالمی ایران
مقام محترم وزارت علوم،
حتقیقات و فناوری
خبرگزاری دانشجویان ایران در تاریخ 14
خرداد  1390گزارش داد که وزارت علوم،
مؤسسۀ علمی آزاد
تحقیقات و فناوریّ ،
جامعۀ بهائ��ی را غیر قانونی اعالم نموده
اعالمیه چندی��ن روز بعد از
اس��ت .این
ّ
یورش ماموری��ن دولتی به منازل حدود
مؤسسه و
سی نفر از بهائیان وابسته به آن ّ
بازداشت تعدادی از این افراد منتشر شد.
ن طور که مستحضرید ،بالفاصله پس
هما 
از انقالب اس�لامی ایران در سال 1357
بر خالف قوانین وقت ،دانشجویان بهائی
از دانش��گاههای کش��ور اخراج شدند و
اس��اتید بهائی از سمتهای خود برکنار
گردیدند .دولت در اجرای این بیعدالتی
اص��رار میورزید و مراجعه به اولیای امور
ب��رای یافتن راه حلّی مناس��ب به جایی
نرسید تا آنکه در اواخر دهۀ  1360کام ً
ال
روش��ن شد که ثبت نام جوانان بهائی در
دانشگاهها بدون انکار عقاید مذهبیشان
میس��ر نیست و حکومت نیز تغییری در
ّ
این وضع نخواهد داد .تحت این شرایط
تأسیس یکدانشگاه رسمی برای بهائیان
به وض��وح غیر ممکن بود زی��را در برابر
مخالفت علنیدولت اقدام به کسب مج ّوز
برای این کار عملی بیفایده ،غیر معقول
و حتّی تحریکآمیز بود .در نتیجه جامعۀ
بهائی ترتیباتی غیر رسمی فراهم نمود تا
از خدمات داوطلبانۀ اساتید اخراجی برای
تدریس جوانان بهائی استفاده شود.
جدی
از آنجایی که هر تالش
آموزش��ی ّ
ِ
از نوع��ی هماهنگی بهرهمن��د میگردد،
این اقدام نیز به مرور به ش��کلی ّ
منظمتر
مؤسسۀ علمی آزاد را به
درآمد و بعداً نام ّ
خود گرفت .اگرچه جامعۀ بهائی در اوایل
هرگز این ابتکار را اعالن عمومی نکرد با
ای��ن حال به تدریج دیگران ،چه در ایران
جدیّت این
ماهیت و ّ
و چه در خ��ارج ،از ّ
اقدام ّ
مطلع شدند و داوطلب کمک به آن
مصمم بود که احتیاجات
جامعه
گردیدند.
ّ
تحصیلی کلّ ّیۀ جوانان خود را تامین نماید
ودر نتیجه این برنامه به مرور توسعه یافت
الیت
ولی در هر ح��ال به صورت یک ف ّع ّ
داخلی جامعه باق��ی ماند بدین معنا که
الیتش منحصر به جامعۀ بهائی
دایرۀ ف ّع ّ
بود و با آموزش عموم مردم س��ر و کاری
نداشت .کالسها اکثراً در منازل بهائیان
برگزار میشد .شرکت در آن داوطلبانه و
بهرهمندی از آن محدود بود .دانشجویان
انتظار دریافت مدرک رسمی نداشتند و
قول مزایای دیگر از قبیل افزایش امکان
اس��تخدام به کسی داده نمیشد .هدف،
پ��رورش فکری جوانان بهائ��ی آن مرز و
بوم و آمادگی بیش��تر آنان برای خدمت
الیت
ب��ه اجتماع بود .در حقیقت این ف ّع ّ
جامع��ۀ بهائ��ی را میتوان در مقیاس��ی
کوچک با تالش پدر و مادری مقایس��ه
نمود ک��ه در محیط خان��واده و به طور
خصوص��ی آموزش فرزندان خود را که از
حضور در مدارس عمومی محروم شدهاند
به عهده میگیرند .مگر نه این است که
تعلیم خانگی و تدریس خصوصی از قدیم
االیّام در بین ایرانیان دانشپرور معمول و
مرسوم بوده است؟
دولت جمهوری اس�لامی از آغ��از بارها
کوشیده است که پیش��رفت این برنامه

را مس��دود س��ازد و مش��کالتی ب��رای
شرکتکنندگانش به وجود آورد .منازلی
که کالسها در آنجا تش��کیل میگردید
امنیتی
م��ورد حمله و ی��ورش مامورین ّ
واقع میشد .کامپیوترها ،کتابها و دیگر
وس��ایل آموزشی که با مشقّت و زحمت
تهیه ش��ده بود به تاراجمیرفت.
فراوان ّ
بس��یاری از کسانی که در این مجهودات
شرکتداشتند بازداشت میشدند و تحت
فشار قرار میگرفتند تا تع ّهد بدهند که
الیت
در راه کمک به تحصیل جوانان ف ّع ّ
نخواهند ک��رد .یورش س��ال  1377به
بیش از  500خانۀ بهائی در سراسر ایران
نمون��های از ای��ن آزار و اذیّتها اس��ت و
در عی��ن حال جنبۀ خصوصی و خانگی
بودن این اقدام آموزشی را به خوبی نشان
میدهد.
آن جناب به خوبی آگاهند که این اقدامات
در راستای سیاستگذاری رسمیدولت و
مبارزهای سازمانیافته به منظور نابودی
جامعۀ بهائی در مق��ام موجودیّتی زنده
و پویا در آن مملکت بوده اس��ت .س��ند
محرمانهای که در س��ال  1369از طرف
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی صادر شد
و به تصویب مقام رهبری رس��ید موضع
جمهوری اس�لامی را نس��بت به جامعۀ
بهائی روشن میسازد و ّ
مشخص مینماید
که باید با بهائیان به نوعی رفتار شود که
"راه ترّقی و توس��عۀ آنان مسدود شود".
یک نسخه از این سند جهت مالحظۀ آن
مقام محترم به پیوست تقدیم میگردد.
یقیناً ّ
مطلع هس��تید که بخش��ی از این
س��ند تحت عنوان "جای��گاه فرهنگی"
صریحاً اعالم میدارد که بهائیان باید "در
دانش��گاهها چ��ه در ورود و چه در حین
تحصیل چنانچه احراز ش��د بهائیاند از
دانشگاه محروم شوند".
تجارب س��الهای بعد از صدور این سند
ثابت کرده است که سیاست ممانعت از
مؤسس��ات آموزش عالی
ورود بهائیان به ّ
کشور کام ً
ال پابرجا است .در سال 1385
بر اثر اعتراضات گس��ترده ب��ه ادامۀ این
ممنوعیت ،نمایندگان دولت متبوع شما
ّ
به جامعۀ بینالمللی اظهار داش��تند که
اشاره به مذهب در اوراق کنکور سراسری
برای شناسایی دین متقاضی نیست بلکه
ی نامبرده را
فقط موض��وع دروس مذهب 
تعیین مینماید .جامعۀ بهائی با حسن
ّنی��ت این توضیح را پذیرفت .از آن پس
بهائی��ان س��عی کردهاند در ای��ن آزمون
شرکت نمایند و هرچند مشکالت موجود
موجب گردیده که سالبه سال از تعداد
متقاضیان کاسته ش��ود ولی با این حال
قیت و بعضی
اکثر شرکتکنندگان با موّف ّ
با باالترین نمرات امتحان را گذراندهاند.
مجدد جوان��ان بهائی در
بعد از ش��رکت ّ
امتحانات ورودی سراس��ری آش��کار شد
که چند ماه بعد از آنکه نمایندگان دولت
جمهوری اس�لامی به جامعۀ بینالمللی
اطمینان داده بودند که بهائیان برای ورود
به دانشگاه الزم نیست در تقاضانامههای
مربوطه دی��ن خود را انکار کنن��د ،ادارۀ
حراست مرکزی وزارتخانۀ جناب عالی
نامهای به  81دانش��گاه در سراسر ایران
فرستاد و به آنها دستور داد که "اشخاص
بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه
ّ
مش��خص گردد که
و ی��ا حین تحصیل
بهائی هس��تند ،میبایس��ت از دانشگاه
اخراج گردند .لذا ضروری اس��ت نسبت
به جلوگیری از ادامۀ تحصیل یادشدگان
موصوف اقدام الزم را معمول و نتیجه را به
این مرکز منعکس فرمایید".
نسخهای از این سند نیز به پیوست ارسال
میشود.
بدی��ن ترتی��ب ،جوانان بهائ��ی به طرق
مختلف از دسترسی به تحصیالت عالی
عدۀ کثیری با ارسال
محرو م میشوند .از ّ

العیۀ ظاهرفریب "نقص پرونده" سلب
ّاط ّ
قیت
صالحیت میشود .کسانی که با موّف ّ
ّ
از ای��ن مرحله میگذرند از ثبت نام آنان
در دانشگاهها جلوگیری میشود .تعداد
توجه
بس��یار قلیلی هم که به علّت عدم ّ
به مذهبشان موّفق به ثبت نام میشوند
در مراح��ل بعدی اخ��راج میگردند .در
بعضی م��وارد ،این اخراج ب��ا بیانصافی
کامل چند هفته یا چند روز قبل از اتمام
دورۀ تحصیلی صورت گرفته است .معیار
صحیح برای سنجشدسترسی بهائیان به
آموزش عالی این نیست که به چند نفر از
آنان اجازۀ ورود به دانشگاه داده میشود،
بلکه این است که به چند نفر از آنان اجازه
داده میش��ود که تحصی�لات خود را به
پایان برسانند .بر هر ناظر تیزبینی روشن
عدۀ معدودی از
است که تنها دلیل اینکه ّ
جوانان بهائی موّقتًا به دانشگاههای شما
راه داده ش��دهاند آنست که از این طریق
ممنوعیت بهائیان
مأمورین دولت بتوانند
ّ
از دسترس��ی ب��ه تحصیالت عال��ی را با
ریاکاری انکار کنند.
و اکنون بهائیان ب��ا مصائب جدیدی رو
به رو هس��تند .آن��ان در حین بازجویی
الیتهای غیر رسمی آموزشی
در بارۀ ف ّع ّ
جوانان خود مورد خشونت قرار میگیرند.
کس��انی که به تمش��یت امور این برنامه
کمک میکنند به زندان تهدید میشوند.
به پ��در و مادرهایی که میزبان کالسها
هس��تند هش��دار میدهند که چنانچه
کالسها ادامه یابد منازلش��ان مصادره
خواهد شد و به دانشجویان علیه شرکت
در کالسه��ا اخطار داده میش��ود و در
عین ح��ال به آنان تأکی��د میگردد که
هرگز به دانشگاههای کشور راه نخواهند
یافت مگر آنکه دی��ن خود را ترک کرده
به اسالم بگرایند .با وجود این ،وقتی که
نمایندگان دولت متبوع ش��ما در صحنۀ
بینالمللی مورد اعتراض واقع میش��وند
اظهار میدارند که در ایران هیچ فردی به
خاطر معتقدات مذهبی خود از تحصیل
محروم نمیشود .چقدر اسفانگیز است
که نمایندگان جمهوری اسالمی با اشاعۀ
ن گونه اکاذیِب آش��کار ،اعتبار
مکرر ای�� 
ّ
دولت ایران را بیش از پیش خدش��هدار
میسازند .آیا زمان آن فرا نرسیده است
که نمایندگان جمهوری اس�لامی ِ
عادت
گفت��ن یک مطلب به بهائیان و ارائۀ یک
ضد و نقیض
سلسله اطمینانبخشیهای ّ
در صحنۀ جهانی را ترک نمایند؟
بدیهی اس��ت که تودۀ م��ردم جهان به
خص��وص مر ّوجین عدال��ت اجتماعی،
دانشگاهیان،دانشجویانوبهراستیقاطبۀ
ممنوعیت عمدی هر
ملّت شریف ایران
ّ
جوانی از تحصیل را عملیدرخور نکوهش
و مغایر همۀ موازین قانونی،دینی ،اخالقی
و انسانی میدانند .بسیاری از کارمندان
دولت که نزدش��ان دادخواهی میش��ود
حتّی کارکنان وزارتخانۀ شخص جناب
عالی نس��بت به بهائیان اب��راز همدردی
متأس��فانه
میکنند و اظهار میدارند که ّ
دستشان بسته است چه که از مقامات
باال به آنها دس��تور داده شده که بر طبق
مفاد سند  1369شورای انقالب فرهنگی
تأس��ف دولت
عمل کنند .ولی با نهایت ّ
متبوع ش��ما همچنان بر محروم کردن
اعضای جوان جامعۀ بهائی از تحصیالت
عالی پافشاری میکند.
چگونه اس��ت که حکومت��ی ،جمعی از
شهروندان جوان را تنها به خاطر باورهای
مذهبیشان از تحصیالت عالی بازمیدارد
و سپس هنگامی که خانوادههای آنان به
کمک یکدیگر ترتیباتی خصوصی فراهم
میس��ازند و آن جوانان را در منازل خود
گرد هم میآورند تا فیالمثل به تحصیل
علم فیزیک و زیستشناسی بپردازند ،آن
توس��ل به قوانی��ن مص ّوب برای
دولت با ّ

مؤسسات آموزشی عمومی ،این
نظارت بر ّ
اقدام را غیر قانونی اعالم میکند؟
چرا دولت باید نسبت به اشتیاق جوانان
ایرانی بهائی برای کسب تحصیالت عالی
این گونه بیرحمانه عملنماید؟
مگر نه این است که اساتید دانشگاههای
ش��ما از دانشجویان خود میخواهند که
همین شوق و عالقۀ شدید به تحصیل را
در وجود خود پرورش دهند؟
هرچن��د برنامۀ تحصیل��ی جامعۀ بهائی
ایران هرگز در مقامی نبوده است که برای
دانشجویان خود که کالسهای مربوطه
قیت به اتمام میرسانند مدرکی
را با موّف ّ
رس��می صادر نماید ا ّما دس��تآوردهای
علمی صدها فارغ التّحصیل این کالسها
و اش��تیاق آن��ان ب��ه آم��وزش موجب
گردیده اس��ت که دانشگاههای بسیاری
از کش��ورهای جهان آنان را ب��رای ادامۀ
تحصیل در رش��تههای فوق لیس��انس
بپذیرند .آنچه تحس��ین عمیق اساتید
ن ای��ن دانش��جویان را در
و همکالس��ا 
دانشگاههای خارج برانگیخته است عزم
راس��خ آنان به بازگش��ت به ایران بعد از
اتمام تحصیل میباشد که با وجود وقوف
کامل بر مش��کالت شدیدی که با آن رو
به رو خواهند ش��د ،به خاطر اش��تیاقی
که برای خدمت به پیش��رفت وطن خود
تحمل کنند.
دارند ،حاضرند هر سختی را ّ
چگونه است که دولت این تع ّهد به عمران
کشور را ارج نمینهد؟
امروز به س��ختی میتوان دولت دیگری
را در بین حکومتهای جهان نام برد که
هم خود را اینچنین روشمندانه صرف
ّ
ممانعت از پیش��رفت تحصیلی بخش��ی
توجه
از ش��هروندان کش��ور خود نمایدّ .
فرمایید که مس��ئله تنها این نیست که
بهائیان ایران در راه پیشرفت خود با موانع
اجتماعی و تش��کیالتی رو به رو هستند
چون که بسیاری از اقلّ ّیتهای دیگر نیز
با این وضع ناگوار مواجهند .مشکل فقط
این نیست که سیاستگذاریهای دولت
ایران بهائیان را از دسترسی به تحصیالت
عالی بازم��یدارد ،هرچند چنین اقدامی
تأسفآور است .شما از این نیز
نیز واقعاً ّ
فراتر رفتهاید و بدون هیچ مالک و منطق
قابل قبولی ابتکار بعضی از شهروندانتان
را که فکر خود را برای کسب دانش به کار
میبرند غیر قانونی اعالمداشتهاید!
اکنون دولت ایران در ش��هرهای سراسر
کشور ،بهائیان را چنانچه ارتباط خود را با
الیتهای آموزشی عالی جامعه متوّقف
ف ّع ّ
نسازند متّهم نموده و به بازداشت تهدید
میکند .ا ّما این اتّهامات بسیار مبهم است
و بهدرستی ّ
مشخص نیست کهدقیقًا چه
کاری غیر قانونی میباشد :درس خواندن؟
آموخت��ن؟ کمک به دیگ��ران در جهت
کس��ب دانش؟ چرا باید جوانان بهائی از
تحصیل یا از گرد هم آمدن برای یادگیری
ممنوع شوند و چرا به یک استاد اخراجی
دانش��گاه اجازه داده نش��ود ک��ه دانش
تخصصی خود را در اختیار جوانانی قرار
ّ
حق تحصیل محروم شدهاند؟
دهد که از ّ
نهایتاً چه اقدامی غیر قانونی است:
ی یک دولت برای ممانعت
سیاستگذار 
ش��هروندان از تحصیالت عالی به خاطر
باوره��ای مذهبی آنان و ی��ا تالشهای
یک جامعه برای آم��وزش جوانان خود؟
به وضوح میتوان مشاهده نمود که غیر
قانونی اعالن نمودن مجهودات تحصیلی
متاسفانه نیست مگر ترفند
جامعۀ بهائی ّ
دیگری از طرف مسئولین امور — تالشی
آش��کار که از طریق آن جامعۀ قانونمند
بهائی را که اطاع��ت از حکومت یکی از
موقعیتی قرار
اص��ول آیینش اس��ت در
ّ
دهند کهدر ّ
مختل ساختن پیشرفت خود
شریک و همدست گردد.
در نظر بهائیان حکومت در مقام نظامی

ب��رای تأمین رف��اه و پیش��رفت ّ
منظم
جامعۀ بشری س��زاوار احترام و حمایت
صمیمانه است و اطاعت از حکومت یکی
از ویژگیهای تعالیم بهائی است .ا ّما این
اطاعت مطلق نبوده و نیست و به عنوان
مثال بهائیان حاضر نخواهند شد که بدین
منظور در رعایت اص��ول روحانی که به
آن معتقدند کوتاهی نمایند — آموزش
و پرورش کودکان و جوانان در زمرۀ این
اصول است.
از جمله تعالیم بهائی آنست که خداوند
کونیه حقیقت
متعال "از بین کاّفۀ حقایق ّ
انس��انیه را به دانش و ه��وش که ّنیرین
ّ
اعظمین عالم کون و امکان است مفتخر و
ممتاز فرمود ".بر طبق آثار بهائی "علم به
منزلۀ جناحست از برای وجود و مرقاتست
از ب��رای صعود .تحصیلش بر کل الزم ...
فیالحقیقه کنز حقیقی از برای انس��ان
علم اوس��ت و اوست علّت ع ّزت و نعمت
و فرح و نش��اط و بهجت و انبس��اط ".و
همچنین "ع ّزت و س��عادت هر ملّتی در
آن اس��ت که از افق معارف چون شمس
مش��رق گردند" و پدران و مادران بهائی
ّ
موظفند که "دختر و پس��ر را به نهایت
همت تعلیم و تربیت نمایند" و فرزندان
ّ
دلبند خویش را "در آغوش علوم و معارف
پرورش بخشند".
از این��رو بهائیان بر ای��ن باورند که برای
هر فرد تحصیل دانش وظیفهای اس��ت
روحانی تا استعدادهای خدادادی او شکوفا
گ��ردد و بتواند به بهب��ود وضع اجتماع
کمک نماید .همگان باید برای کس��ب
آن از آزادی کامل برخوردار باشند و هیچ
مقدس
دولتی نباید این ّ
حق اساس��ی و ّ
را از ش��هروندان دریغ دارد .با وجود این،
در پاس��خ به مخالفته��ای اخیر دولت،
مجدد حس��ن
بهائیان ای��ران برای ابراز ّ
الیتهای
ّنیت خود ،مش��غول بررسی ف ّع ّ
آموزشی در جهت کمک به جوانان خود
طی بیست سال گذشته هستند تا در
در ّ
صورت لزوم تغییراتی ایجاد نمایند و برای
تمشیت این امور طرقی بیابند که تأکید
بیش��تر و واضحتری بر غیر رسمی بودن
مجهوداتشانداشته باشد.
آن مق��ام محت��رم به خوب��ی واقفند که
مس��ئولیت خوی��ش را برای
بهائیان نه
ّ
تأمی��ن بهتری��ن و مفیدتری��ن امکانات
آموزش��ی در ایران برای جوانان خود رها
خواهند کرد و نه به خاطر دسترس��ی به
تحصیالت دانشگاهی عقاید دینی خود
را ان��کار خواهند نمود .از ش��ما در مقام
مسئول تأمین آموزش عالی برای جوانان
آن سرزمین تقاضا میکنیم تا در جهت
پایانبخشیدن به سیاستگذاریهای غیر
عادالنه و سرکوبگرانۀ دولت جمهوری
اسالمی ایران اقدام الزم معمول دارند تا
هم جوانان بهائی و هم دیگر ش��هروندان
مح��روم ،به تحصیالت عالی دسترس��ی
داشته باشند.
با احترام،
بانیدوگال
نمایندۀ ارشد جامعۀ بینالمللی بهائی

ضمیمهدارد
رونوشت:
سفیر محترم جمهوری
اسالمی ایران در سازمان ملل متّحد،
نیویورک
و ژنو
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احمدی نژاد در نیویورک...

آنچه باید در نشست سازمان
ملل از احمدینژاد پرسید

آزادی دو آمریکایی برای مقاصد
سیاسی

کمپین بینالمللی حقوق بش��ر با
اشاره به نابودی همه گونه آزادیها
در ای��ران و وضعی��ت نگران کننده
صده��ا زندانی سیاس��ی و عقیدتی
اع�لام کرد« :صدها نف��ر به صورت
غیرقانونی دستگیر شدهاند ،آزادی
بیان در پایینترین جایگاه خویش
ظرف س��الهای اخیر ق��رار گرفته
اس��ت ،ش��کنجه و بدرفت��اری در
زندانه��ا بی��داد میکن��د ،و تعداد
روزافزون اعدامه��ا ایران را از لحاظ
تعداد سرانۀ اعدام ،بزرگترین کشور
اعدام کنندۀ ش��هروندان خویش در
جهان کرده است».
هادی قائمی گفت باید از احمدینژاد
پرسید «چرا این دو جوان با اتهامات
واهی و ب��دون طی مراحل صحیح
قضای��ی از آزادی خویش برای این
مدت طوالنی محروم شدهاند؟
همچنین ،چ��را هیچکس برای این
بیعدالت��ی مورد پاس��خگویی قرار
نمیگیرد؟»

محمود احمدینژاد بار دیگر به
سازمان ملل میرود.
او با خیلیها دیدار خواهد داشت و
احتماال دوب��اره نطقی طوالنی ایراد
خواهد کرد.

کمپی�ن بینامللل�ی حقوق بش�ر

گفته اس��ت اعضای سازمان ملل و
رسانههای بینالمللی بایددر برخورد
با او روی بحران حقوق بشر در ایران
تمرکزکنند.
کمپی��ن از بانکی م��ون ،دبیرکل
س��ازمان ملل متح��د و نمایندگان
کش��ورهایی که در این نشس��ت با
محمود احمدینژاد دیدار و گفتوگو
میکنن��د خواس��ت او را در براب��ر
سواالتی مشخصدرباره وضع حقوق
بشر در ایران قرار دهند.
به گفته این کمپین ،اعضای سازمان
ملل بای��د از محم��ود احمدینژاد
بخواهند تا فورا به موارد گس��تردۀ
نقض تعهدات بی��ن المللی ایران و
س��رکوب حقوق ش��هروندان ایران
خاتمه دهد ،با گزارشگر ویژه ای که
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به تازگی در امور حقوق بشر در ایران
منصوب شده است همکاری نماید
و فورا میرحسین موسوی و مهدی
کروبی ،دو رهب��ر مخالفان در ایران
را ،که بدون هیچگونه فرآیند قضایی
ظرف هفت ماه گذشته عمال تحت
حصرخانگی بوده اند ،همراه با همه
زندانیان عقیدتی-سیاسی آزاد کند.
هادی قائمی ،سخنگوی این سازمان
ورود احم��دی نژاد ب��ه نیویورک را
فرصت مهمی ب��رای دیپلمات ها،
روزنامه نگاران و ش��هروندان خواند
ت��ا او را «در خصوص پروندۀ س��یاه
جمهوری اسالمی مورد چالش قرار
دهند و نارضایتی خویش را با قوی
ترین لحن ممکن اعالم نمایند».

توجهتوجه:

فروش بلیت برنامه هادی خرسندی
و کنسرتهای ستار واندی،
داریوش وفرامرز اصالنی(اوتاوا) و...
همه روزه در تپش دیجیتال

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

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

سرورصدر

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

Tel.: 514 694-7036

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

½
½
½
½
½
½
½
½
½

5263, boul Cavendish,

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

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

law

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
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!






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

Masoud Nasr

) (Pointe Claire

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

995 boul St-Jean

خدمات حسابداری و دفترداری

 باخرید خانه با ما
بازرسی ساختمان شما رایگان خواهد بود

مینو اسالمی

• باتخفی��ف وی��ژه ب��رای
هموطنانگرامی
• با پ��ارک اختصاصی برای
رفاه مشتریان

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

مسکونی  -جتاری
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514-223-3336
بجوئید!

{>> ادامه در صفحه}24 :

مشاور امالک در وست آیلند
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.
www com

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.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس
یحیی آبادی
(مونتریال)
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

بشار اسد و ایران..

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

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

PAIVAND
Published: since1993

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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

خانواده

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

Montreal Office

دعاوی






294 Square St-Louis, 2e étage

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

Montréal QC H2X 1A4

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

پنجمینکنفرانس

دکتر فرهنگ هوالکویی
در مونتریال
شنبه  23اکتبر 2011
دانشگاهکنکوردیا
جزئیات در شماره آینده

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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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



نوشابه های الکلی وغیرالکلی

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 زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ 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 تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

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،شمارهگذاریدوهفته
نامهپیوندمونتریال،باپیوندونکوور(که
بصورتهفتگیمنتشرمیشود)تنظیم
می گردد.

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایران...

نیمه راه نا کجاآباد!

هاد
ی
خ
رسن
د
ی

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

انتخابات...

شبنشينیدرجهنم!

عقل آدم در عجب از انتخابات شما
قيل و قال آبراهام لينکلن الواط شما
شمر ذیالجوشن ز خود رفع صالحيت کند
گر ببيند نامزد آدمکش الت شما
دولت امروز وفردا دولت فقر است و ظلم
ميدهد بو وعدههای نقد و اقساط شما
نوجوانان ضعيف و خستهجان در حبستان
روح نادرشاه چارشاخ از فتوحات شما
بینيازيد از اتم ،از موشک و تير و کمان
تا خرافات و جهالت شد مهمات شما
دولت رمال و جنگير و دعابنويستان
هست پشتيبان فرهنگ خرافات شما
حضرت صاحب که ميگوئيد ،سنکوپ ميکند
گر بيايد لحظهای بهر مالقات شما
گر به لعنت معتقد هستيد ،هرشب تا سحر
شب نشينی در جهنم دارد اموات شما
شد غنی با همدلیتان ،آش کشک رهبری
ليک کرم انداخته کشک و حبوبات شما
غير سيب کالک و گنديده و آفتزده
ميوهای ملت نمیيابد به باغات شما
از خليج فارس تا بحرخزر ،چشم وطن
غير سگماهی نمیبيند به شيالت شما
انقالب ما به سان بازی شطرنج بود
شاه کيش ملتی شد ،ملتی مات شما
رو به پايان است اين ويراژ دادن .عنقريب؛
توی خاکی ميرود ماشين اسقاط شما
روزی پيروزی ،به دست آئينهتان خواهيم داد
ديدن رخسارهی خود ،اين مجازات شما
هموطنجان ،اين دم آخر زيادی غممخور
حيف اعصاب شما و حيف اوقات شما

هادی خرسندی
در مونرتیال
 23سپتامبر

هرگز ت��ا پای��ان زندگی
تصویر آن صحنه از ذهنم
پ��اک نمی ش��ود .تصویر
زنده و جاندار است .آنقدر
زنده و جاندار که پس از ده
س��ال ،گویی همین چند
لحظ��ه پیش ب��ر صفحهء
ذهن نقش بس��ته است .چند دقیقه
پیش از س��اعت  9صبح ،برای آگاهی
از خبرها تلویزیون را روشن می کنم.
صحنهء س��وختن و بلندشدن دود از
یک آسمان خراش بر پردهء تلویزیون
ظاهر می شود .می اندیشم که صحنه
ای از یکی از فیلمهای هالیوودی مانند
"آس��مان خراش جهنمی" یا "زلزله"
است.
با خود م��ی گویم ا ّول صبح چه وقت
پخش فیلم س��ینمایی است؟! کانال
را عوض می کنم .باز ،بازهم و بازهم.
همه همان صحنه را نشان می دهند.
صدا را زیاد می کنم و صدای هیجان
زدهء گوینده ای به گوش��م می رسد
که به رغم حرفه ای بودن ،نمی تواند
هیجان خود را مخفی یا کنترل کند.
توضیح می دهد ک��ه یک هواپیمای
مس��افربری با یک��ی از دو برج مرکز
تجارت جهان��ی در نیویورک برخورد
کرده است.
در همین حین ،در نهایت ناباوری می
بینم یک هواپیما که از س��مت چپ
پ��ردهء تلویزیون به س��وی برج ها در
حرکت است به برج دیگر برخورد می
کند و صحنه ای می آفریند که هرگز
تا پایان زندگی تصویر آن از ذهنم پاک
نمی شود.
یکشنبهء گذشته دهمین سالگرد 11
سپتامبر  ،2001بزرگترین و جنایت
بارترین فاجعهء تروریستی تاریخ بشر
بود.
فاجع��ه ای که به گفتهء بس��یاری از
ناظران تاری��خ را به دو بخش پیش و
پس از خود تقس��یم ک��رد .فاجعهء
جنایت باری که در آن بطور مستقیم
حدود س��ه هزار انسان بیگناه کشته
ش��دند و دهها بلکه صدها هزارنفر –
غالبا بیگناه –دیگر همدراثر پیامدهای

درهای گاراژ و دربازکن برقی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالک مسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

D.D.O., Quebec H9B 2T6

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

Tel 514-929-6362
Fax 514-624-9708
nancy.moallemi@gmail.com

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

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 تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

مینا صاحلی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109

نازگل فالح طوسی

فروش ،نصب و تعمیر

تک
یونی

آن در عراق و افغانس��تان و پاکستان
ب��ه خاک و خون غلتیدن��د و پس از
ده سال این ماجرای دهشتناک
همچنان ادامه دارد.
در ده س��ال گذش��ته ،آنقدر از
فاجعهء تروریستی  11سپتامبر
روایت های گوناگون ش��ده که
براستی انسان درمی ماند کدام را
بپذیرد و باور کند.
طیف وس��یعی از روای��ت که در یک
س��وی آن روای��ت رس��می مبنی بر
غافلگیر ش��دن دولت و دستگاه های
امنیتی ایاالت متحده است و در سوی
دیگ��ر روایت های کس��انی که براین
باورند که تمام ماجرا از اصل دس��ت
ساز ،ساختگی و حاصل یکدسیسه و
توطئه از سوی خود امریکایی ها بوده
است.
دس��تگاه تبلیغاتی حکوم��ت والیت
مطلقه فقیه از جمله جریان هایی است
که روایت اخیر را تبلیغ می کنند.
س��ردمداران و کارگزاران حکومت نیز

گوناگون و متضاد قراردارد.
یکشنبهء گذشته دهمین سالگرد
 11سپتامبر  ،2001جنایت بارترین تا آن زمان ،طبعا بازیگران هردوسو
با تمام قوا خواهند کوش��ید که با
فاجعهء تروریستی تاریخ بشر بود...
برپاکردن و پراکندن غبار از بوجود
با آنچه دراین ده سال گذشته می آمدن فضای ش��فافی که الزمهء
توان پیش بینی کرد که جهان در کش��ف و افش��ای حقیقت است
مسیر دنیایی پرآشوب تر قراردارد! جلوگیریکنند.
مهم ترین اب��زار کارگزاران روایت
بارها وبارها در این مورد س��خن گفته
رس��می برای جلوگیری از کشف
توس��ل به "نظری��ه توطئه"
اند ک��ه آخرین آن به گ��زارش رادیو حقیقت ّ
فرانسه گفته های محمود احمدی نژاد است.
در دهمین سالروز فاجعهء تروریستی اینان از نظریه توطئه چماقی ساخته
 11سپتامبر است:
اند ک��ه آن را برفرق باورن��دگان این
سه
کش��تن
با
را
ماجرا
«آنها خود این
نظریه می کوبند و با تمسخر و استهزاء
تس��لط
برای
تا
انداختند
هزار نفر براه
ایشان چنین تبلیغ می کنند که گویا
آن
کردن
نابود
و
وسیع
منطقهء
بر یک
دردنیا هیچ توطئه ودسیسه ای وجود
کنند».
لشکرکشی
ن��دارد؛ قدرت طلبان و س��لطه گران
درب��اره چرایی ،چندی و چونی ماجرا همگی پاک و معصومند و هرکس به
و تابان��دن نور ب��ر نق��اط تاریک آن این نظریه باورداشته باشد چیزی جز
ش��اید دهها س��ال زمان نیاز باشد تا یک بیم��ار روانی و دچ��ار تو ّهم که
جدی گرفته شود
پژوهشگرانی صالح و بیغرض بتوانند نباید حرف و باورش ّ
با دستیابی به اس��ناد و مدارک کافی نیست.
روش��ن کنند که حقیقت در کجای
{>> ادامه در صفحه}30 :
میان این دوس��وی طیف روایت های

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران:سامانۀفسادودروغ
اختالس سه میلیارد دالری از بانک صادرات؛
«بی سابقه ترین پرونده فساد!»

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 تنظیمدعوتنامه رسمی
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)

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

در حالی که مصطفی پور محمدی
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور
اختالس سه هزار میلیارد تومانی در
بانک صادرات را "بی س��ابقه ترین"
پرونده فساد اقتصادی توصیف کرده،
محمد جهرم��ی مدی��ر عامل این
بانک می گوید که از بانک صادرات
اختالس نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان
ایران آقای پورمحمدی به خبرنگاران
گفته که "این پرونده بی سابقه ترین
پرونده فس��اد مالی کشور محسوب
می شود و بررسی آن از سال گذشته
با جدیت تمام آغاز شده است".
آقای پورمحمدی با اشاره به بزرگ
بودن این پرونده گفت که "این تخلف
سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع
و در ادامه به بانک های خصوصی و
دولتی دیگر سرایت کرد".
همزمان با این سخنان ،مدیر عامل
بانک صادرات ایران در یک نشست
خبری ،اخت�لاس از بانک صادرات
را رد کرد و گفت که "اختالس��ی از
بانک صادرات ایران انجام نشده است
و سوء اس��تفاده مالی از هفت بانک
کشور با استفاده از اسناد جعلی بانک

صادرات بوده است".
آقای جهرمی پیش از این در دولت
اول محمود احمدی ن��ژاد وزیر کار
بود.
با آنکه از مدتها قبل بحث اختالس
در بانک صادرات مطرح شده تاکنون
توضیح روشنی در باره شیوه کسانی
که اختالس ک��رده ان��د ،ارائه داده
نشده است.
بنابر گزارشها ف��ردی که صاحب
چندین شرکت است از طریق تبانی
با رئیس شعبه بانک صادرات در یک
کارخانه فوالد در خوزستان ،ال سی
های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ
دهها میلیارد تومانی می گرفته بدون
آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.
بعد از آن وی این  LCها را به بانک
های دولت��ی و خصوصی دیگر می
برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از
قیمت رسمی  LCمی فروخته است.
ضعفسیستمنظارتی

این که چطور بانک صادرات این قدر
دیر متوجه چنین روندی شده ،مدیر
عامل بانک ص��ادرات می گوید که
"این افراد اسناد را در خارج از شعبه

جعل کرده و زمانی که شعب دیگر
بانکها برای تائید اقدام می کردند به
نظر می رسد با تبانی صورت گرفته
به جای اخذ تائید سرپرستی از خود
شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته
است و هیچیک از این مراحل نیز در
دفاتر رسمی بانک صادرت درج نمی
شد تا قابل پیگیری نباشد".
آقای جهرمی می گوید که در مورد
چگونگی کش��ف این اختالس می
گوید که "بعد از مدتی که برخی از
این اسناد گش��ایش اعتبار اسنادی
ابطال می ش��دند ما با اسناد ابطال
ش��ده اعتباری مواجه شدیم که در
دفاتر بانک ثبت نشده بود".
مدیر عامل بانک صادرات می گوید
که یقین دارد اگر در بانکهای دیگر
نیز تبان��ی صورت نمی گرفت "این
اختالس امکان پذیر نبود".
بنابه گفته آقای جهرمی ،اختالسدر
سال  ۱۳۸۶آغاز شده و در سال ۸۸
رقمش کمت��ر از  ۸۰میلیارد تومان
بوده ام��ا در س��ال  ۱۳۸۹به ۸۰۰
میلیارد تومان و در س��ال جاری به
 ۲۸۰۰میلیارد تومان رسیده است.

نگاهی به سه دهه
اختالس در ایران؛
از فاضل خداداد تا
بزرگترین اختالس
تاریخ

در دو هفته اخیر ،خبر اختالس
در اس��تانداری ته��ران و بانک
ص��ادرات خوزس��تان در
رسانه ها منتشر شد.
سال :90سال
در گ��زارش زی��ر نگاهی
به چند پرونده اختالس اختالس های
مهم در سه دهه گذشته
بانکی!
خواهیمداشت:
اختالس ۱۲۳

هنوز از دهه شصت و اقتصاد دولتی،
زمان زیادی نگذشته بود که خبری
مثل بم��ب ،در ش��هر ص��دا کرد:
اختالس  ۱۲۳میلی��اردی از بانک
صادرات.
در می��ان متهمان ،نام مرتضا رفیق
دوست آش��نا بود .برادر وزیر سابق
سپاه و رییس وقت بنیاد مستضعفان
و جانبازان.
رسانه های آن پرونده را «اختالس
 »۱۲۳نامیدند و پرونده در دس��ت
قاضی غالمحسین محسنی اژه ای
بود که رفیق دوست را به حبس ابد
محکوم ک��رد و فاضل خداداد ،تاجر
متهم در این پرونده را به اعدام.
کام��ران دادخ��واه ،اس��تاد اقتصاد
دانش��گاه «نورث ایسترن» در شهر
بوس��تون آمریکا آن اختالس را به
یاد می آورد که به نظر او مختصات
خاصی داش��ت .به گفت��ه ی آقای
دادخواه ،در آن اختالس ،پای یکی
از اقوام نزدیک یک مس��وول دولتی
مطرح بود.
دادخواه می گوید«:معموال آدم های
عادی جامعه توان اختالس ندارند و
در واقع جایگاه مرتضی رفیقدوست
و نزدیکی اش به مس��ووالن دولتی
موجب شد که او جسارت این کار را
داشته باشد».
پرونده ی اخت�لاس  ،۱۲۳با اعدام
خداداد و زندانی شدن رفیق دوست

ظاهرا بسته شد.
محاکمهکرباسچی

پی��روزی محم��د
خاتمیوسریالمحاکمهغالمحسین
کرباسچی ،شهردار تهران.
در میان��ه ی ده��ه هفت��اد ،این بار
غالمحسین محسنی اژه ای ،شهردار
وقت ته��ران را به پای میز محاکمه
کشاند.
دو ده��ه بع��د از اخت�لاس ،۱۲۳
محسن رفیق دوست در مقام دفاع
از مجرمان این پرونده ،آنها را قربانی،
یک «تسویه حساب سیاسی» نامید
ام��ا در روزهای دادگاه کرباس��چی،
همان روزها ،خیلی ها آن دادگاه را
تسویه حساب سیاسیدانستند.
قبل از محاکمه کرباسچی ،شهرداران
مناط��ق تهران توس��ط محمد رضا
نقدی از مقام های نیروی انتظامی
این ش��هر بازداشت و شکنجه شده
بودند.
با اینکهدولت خاتمی بعد ها خواستار
مجازات نقدی ش��د اما این س��ردار
س��پاه کمی بعد در پرونده حمله به
کویدانشگاه نیز نقشداشت و البته
دوری او از قدرت چندی نپایید چرا
که با روی کار آمدن دولت احمدی
نژاد ،ابتدا رییس س��تاد مب��ارزه با
قاچاق کاال در دولت او شد و بعد از
انتخابات ،رییس پایگاه های بسیج
ایران شد.
فراز و فرود پروندهدر مقابل بینندگان
میلیونی هرچند به تبرئه کرباسچی
از برخ��ی اتهامات منجر ش��د اما با

حکم محس��نی اژه ای ،کرباسچی
برای دو سال در زندان ماند.
شهرام جزایری

جنجالی ترین پرون��ده اختالس و
فساد مالی در دهه هشتاد به شهرام
جزایری تعلقداشت.
جوان تاجر؛ وقتی گیر افتاد که به هر
دو طیف سیاسی های ایران ،مبالغی
را به عنوان کمک بالعوض پرداخت
کرده ب��ود .از هادی خامنه ای برادر
رهبر تا مهدی کروبی رییس مجلس
ششم.
او حتی برای رهبر جمهوری اسالمی
هم کمک فرس��تاده بود اما چک او
برایش پس فرستاده شد و مدتی بعد
شهرام جزایری بازداشت شد.
رس��یدگی ب��ه پرون��ده جزایری به
داستانی دنباله دار تبدیل شد که تا
سالها طول کشید.
سال  ،۸۵او از زندان فرار کرد اما در
عمان بازداش��ت شد و برای تحمل
کیفر به زندان برگشت.
یکبار دیگ��ر هم در مناظ��ره های
انتخاباتی دو سال پیش ،نام شهرام
جزایری مطرح شد و آن هم زمانی
که محمود احمدی نژاد آن را نقطه
ی ضعفی برای رقیبش می دانست.
ش��هرام جزای��ری در آخرین تحول
پرونده اش ،به زندان محکوم ش��ده
و ش��اید تا چند سال دیگر از زندان
آزاد شود.
سلطان شکر تا فرودگاه ها

از می��ان اخت�لاس ه��ای
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آژانس مسافرتی

ایران در میان  ۲۰دولت «غیرشفاف» جهان

مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین
گزارش خود ،موس��وم به «گزارش
رقابت پذیری جهانی» به بررس��ی
عملکرد  ۱۴۲دولت جهان پرداخته
است.
براس��اس گزارش این نهاد جهانی،
دولت محمود احمدی نژاد ،جزو ۲۰
کشور نخس��ت از نظر عدم رعایت
شفافیت در سیاستگذاری خود قرار
دارد.
جمهوری اس�لامی ایران ،با کسب
نمره  ۳و نیم ،از نظر میزان شفافیت
در سیاستگذاری های خود ،در رتبه
 ۱۲۵از این نظر قرار گرفته است.

بر اس��اس این گ��زارش ،جمهوری
اسالمی ایران از نظر میزان حیف و
میل در هزینه های دولتی رتبه ۶۸
و از نظ��ر پرداخت های بی قاعده و
فعالیت های رشوه خواری در جایگاه
 ۶۵قرار گرفته است.
بر اس��اس گزارش مجم��ع جهانی
اقتصاد ،جمهوری اسالمی ایران ،در
کنار یمن ،هائیتی ،رومانی ،ونزوئال،
چاد ،الجزایر ،ماداگاس��گار ،بوسنی،
تیم��ور ،بلغارس��تان ،س��وریه،کره
شمالی ،بولیوی ،نیکاراگوئه ،آنگوال،
از جمله غیر شفاف ترین دولت های
جهان قرار دارد.

جمشید اسدی ،کارشناس و استاد
اقتص��اد در فرانس��ه ،در گفتگوب��ا
ص��دای آمریکا ،غیر ش��فاف بودن
در عل��م اقتصاد را چنین وصف می
کند« :فضای غیر ش��فاف ،ش��کل
مودبانه آن اس��ت که بگویند داد و
ستد با کش��وری ،بر مبنای فساد و
رشوه است .روشن است که فساد و
رشوه به طور صریح در قوانین یک
کشور منظور نمی شود ،اما در مورد
کش��ورهای غیر شفاف جهان ،گویا
تنها با فســــاد و رشوه ،کار پیش
می رود!»

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

محیطی زیبا و دوست داشتنی،
برای فرزند دلبند شما
با مدیریت ایرانی در خدمت
هموطنانگرامی

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
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

برای دریافت اطالعات کامل
همین امروز با با خامن اکرم
متاسبگیرید:

امکان صحبت با کودکان به چهار
زبانفارسیانگلیسی،فرانسهو
ترکیاستانبولی

2357A Rue Lacordaire,
Montréal, H1N 2M1

Tél.: 514-252-5418
جلسات مشارکت

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

تهیه وام مسکن

_______________cell.:
(514) 865-7146

مسیحیان
فارسیزبان

مونتریال

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

نشانی کلیساGrace Ministry :

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

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

رغم محکومیت قطع��ی در دادگاه،
مرخصی های طوالنی مدت از زندان
گرفت ت��ا بتواند بدهی های خود را
به دولت پرداخت کند؛ موضوعی که
اعتراض برخی نمایندگان اصولگرای
مجلس را به همراه داشت.

مهم س��ه دهه گذشته،
به دو پرون��ده اختالس
در فرودگاهه��ای پی��ام و
مهرآباد هم باید اشاره کرد که برخی
مس��ووالن آنها ،با س��وء استفاده از
موقعیت خود ،امکاناتی را بدس��ت
آورده بودن��د ک��ه بع��د در دادگاه
محکوم شدند.
سیستم فساد آور
جمله
از
هم
ش��کر
سلطان
پرونده
برخی اعتق��اد دارند که سیس��تم
پرونده های مهم سالهای اخیر بود اقتصادی ایران زمینه فساد اقتصادی
ک��ه در تالش قوه قضایی��ه ایران با را فراهم می کند.
مفاسد اقتصادی رو شد.
جمشید اسدی ،اس��تاد اقتصاد در
روند رسیدگی به این پرونده با قبلی پاریس م��ی گوید وقت��ی در ایران
ها فرق داشت.
رقاب��ت آزاد وجود ن��دارد این یعنی
اگ��ر فاضل خداداد ب��رای اختالس اینکه عده ای که به قدرت دسترسی
بزرگ اش اعدام ش��د و یا ش��هرام دارنددر رقابت نابرابر ،امکان استفاده
جزایری ،زندانی؛ س��لطان شکر به از امتیاز و رانت را داشته باشند.

1345 Rue Lapointe

در سالهای گذشته پرونده اختالس
ه��ا ظاهرا بس��ته ش��د اما ه��ر از
چندگاهی رس��انه ه��ا از اختالس
جدیدی خبر می دهند.
ضعف دول��ت و بانک مرک��زی در
نظارت بر بانک ها موجب ش��ده که
برخی صاحبنظران سال  90را ،سال
اختالس های بانکی نامیده اند.
تا کنون چند پرون��ده از بانک های
مختلف در رس��انه ها مطرح ش��ده
ک��ه از میان آنها ،اخت�لاس  ۳هزار
میلیاردی بانک صادرات ،بزرگترین
اختالس تاریخ بانک��داری ایران نام
گرفته است.
آرش سیگارچیVOA:

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

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

گاناگر..
ماشینرای
مراکز

>>

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

Driving School

ما در
>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

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

>>

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

مالیات و حسابداری

مهدکودک
کفشدوزو
دوستاش!

>>
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www.paivand.ca

ایران:خبر

ارزیابی رایگان

9

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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www.paivand.ca

خبر...
Miss Angola, 25-year-old
Leila Lopes, was crowned
Miss Universe 2011,
becoming one of the few
black women to win the
world's largest beauty
pageant...
لیال لوپ�ش از آنگوال عن��وان ملکه

زیبایی دنیا در سال جاری میالدی
را از آن خود کرد.
در شصتمین مراسم انتخاب ملکه
زیبای��ی دنیا ک��ه در س��ائوپوئلوی
برزیل برگزارش��د ،هیات داوران این
بانوی بیست و پنج ساله آنگوالیی را
شایسته چنین عنوانی تشخیصداد.
این در حالیس��ت که در طی چند
سال گذش��ته این عنوان درانحصار
دخترانی از آمریکای التین بود.
او که از تصمیم هیات داوران بوجد
آمده و احساساتی شده بود،درمقابل
چش��م میلیونها بیننده تلویزیونی
گفت:
“بعن��وان ملکه زیبای��ی آنگوال من

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
ملکه زیبایی جهان ،اسکای الن

دختری از آنگوال
تاکنون کارهای زی��ادی برای ملت
خ��ود انج��ام داده ام .در پروژه های
اجتماعی بسیاری مشارکتداشته ام
و با کودکان محروم کار کرده ام .در
مبارزه با ایدز و کمک به سالمندان
ه��م همینطور… .م��ن در حد توان
خ��ودم تالش می کن��م تا نیازهای
کش��ورم برطرف شود و معتقدم که
می توانم ب��رای کل دنیا هم مفید
باشم”.

پنج فینالیس��ت امس��ال ش��رکت
کنندگان��ی از اوکرای��ن ،برزی��ل،
فیلیپین ،چین و آنگوال بودند که لیال
لوپش این دانشجوی مدرسه عالی
بازرگانی بنگوئال ،یکی از ش��هرهای
آنگوال ،نظر نهایی هی��ات داوران را
بدلیل آنچه خ��ود او “ زیبایی ذاتی
اش” نامی��ده ،بخود جلب کرد و به
این عنوان دست یافت.

دانشگاه های مک گیل و تورنتو در بنی
 25دانشگاه برتر جهان

 6سپتامبر ایرانتو :دانشگاه مک
گیل کان��ادا در ش��هر مونترآل
اولین جایگاه را در بین موسسات
آموزش عالی کانادا و رتبه  17را
در جهان کسب کرد.
مک گیل توانست به نسبت سال
گذشتهدو پلهدر لیست ارائه شده
از سوی QS World University
 Rankingصعود کند.
دانش��گاه تورنتو نیز با شش پله
ترقی نسبت به سال قبل در جایگاه
 23قرار گرفت.
ایندرحالیست کهدانشگاه بریتیش
کلمبیا در ونکوور با هفت رتبه نزول
به جایگاه  51رسیده است.
خان��م هیتر مونروئ��ی مدیر و نائب
رییس دانش��گاه مک گی��ل با ابراز
خرسندی از چنین پیشرفتی گفت:
"موفقیت دانش��گاه بیشتر مدیون
مشارکت و همکاری در امر تدریس
تحقیق و خالقیت های انجام یافته
در بخش ه��ای مختلف آکادمیک
است".
دانشگاه کمبریج لندن و بدنبال آن
دانشگاه هاروارد رتبه های اول و دوم
لیست را به خود اختصاص داده اند و
دانشگاه های  MIT Yaleآکسفورد

نبود خریدار و پایان
عمر فروشگاه های
ویدئویی
BlockBuster

ایرانتو :شرکت فروشگاه های زنجیره
ای ف��روش و اجاره نوار ویدئو و CD
بالک باستر بدلیل گرایش مردم به
س��مت برنامه ه��ای آنالین تمامی
شعبه های خود در کانادا را تعطیل
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Times Higher Education
studyمنتش��ر م��ی ش��ود
که آنهم با مش��ارکت مجله
 Timesو همی��ن موسس��ه
انگلیسی تهیه می شود.
در لیست سال گذشته مجله
مک گیل ،تایمز دانش��گاه های تورنتو
هاروارد بریتیش کلمبیا و مک گیل
به ترتیب رتبه های 30 17
کانادا! و  35را کسب کرده بودند.
در رتبه بندی QS World
امپری��ال کال��ج لن��دن
یونیورس��یتی کالج لندن شیکاگو  University Rankingsدانش��گاه
پنسیلوانیا و کلمبیا در جایگاه های ب��ر مبن��ای  6موض��وع افتخارات
آکادمیکی ( 40درص��د) افتخارات
سوم تا دهم قرار گرفتند.
همچنین دانش��گاه مونترال با رتبه کارفرمای��ی (10درص��د) نس��بت
 137باالتری��ن جای��گاه را در بین دانشجو به هیأت علمی ( 20درصد)
موسسات آموزشی فرانسه زبان کانادا میزان تقدیره��ای صورت گرفته از
اس��اتید ( 20درصد) اس��اتید بین
کسب کرده است.
رتب��ه بن��دی جهانی  QSاز س��ال المللی ( 5درصد) و دانشجوی بین
 2004تاکنون توس��ط یک شرکت المللی( 5درصد) مورد ارزیابی قرار
انگلیس��ی ب��ه ن��ام  Quacquarelliمی گیرند.
 Symondsانج��ام می ش��ود و اگر بدین ترتیب در بی��ن  25رتبه اول
چه معموال با بحث های حاشیه ای لیست امس��ال  20دانشگاه متعلق
و انتقاداتی همراه است اما به عنوان به انگلی��س و آمریکا بوده و  5رتبه
یکی مهمترین مطالعات دانشگاهی باقیمانده نیز ب��ه کانادا ()23 – 17
س��وئیس ( )18هنگ کنگ( )22و
مورد توجه قرار می گیرد.
دیگر رتبه بندی بین المللی با عنوان ژاپن ( )25اختصاص یافته است.

کرده و نزدیک
ب��ه  4000نفر
بیکار شدند.
ب��ه گ��زارش
کاناداین پرس
ماه جون گذشته
 150شعبه بالک باستر بدلیل نبود
مشتری از یک سو و همچنین تغییر
یافتن صاحب فروشگاه های مشابه
در آمریکا و جدا ش��دن آن از کانادا
تعطیل شده بود.

در آن تاری��خ مردم با
هجوم به شعبه های
مختلف سیدی های
حراج��ی را در عرض
چند ساعت از قفسه
ها خالی کردند.
اع�لام
بدنب��ال
ورشکستگی شرکت
ب�لاک باس��تر کانادا
اظهارنام��ه
مر بو ط��ه
در دادگاه
مطرح شده
و ب��زودی
م��و ر د
بررسی قرار
خواهد گرفت.
گ��زارش ها حاکیس��ت هنوز هیچ
خریداری حاضر به سرمایه گذاری
در این زمینه نشده است.
س��ال گذش��ته در م��اه س��پتامبر
فروشگاه های بالک باستر آمریکا نیز

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

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
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

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های فارسی زبان،
ماهواره ای
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

اعالم ورشکستگی کرده و مجموعه
مزب��ور به به��ای  320میلیون دالر
توسط شرکت آمریکایی تهیه کننده
دیش ماهواره خریداری شد اما شعبه
های موج��ود در کانادا اجبارا به کار
خود ادامه دادند.
یک دادگاه در آمریکا نیز بزودی در
زمینه امکان ادامه اس��تفاده شعبه
های کانادای��ی از نام تجاری "بالک
باستر" تصمیم گیری خواهد کرد.
صاح��ب جدید فروش��گاه ه��ا در
آمری��کا مخالف اس��تفاده از این نام
در کاناداس��ت در حالیکه صاحبان
کانادایی معتقدند هزینه های مربوط

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

را از نظر حقوقی پرداخت کرده و به
مدت  21س��ال تحت همین نام در
کانادا فعالیت کرده اند.
در صورتی که شعبه های کانادایی
نام خود را از دست بدهند هیچ کس
حاضر به خرید آنها نخواهد شد.
از س��وی دیگر ش��رکت انگلیسی
 HMVکه زمانی بزرگترین فروشگاه
زنجیره ای فروش نوارهای موسیقی
بوده اخیرا بخش کانادایی خود را به
شرکت  Hilcoفروخته است.
 Hilcoدر نظر دارد مبلغ  25میلیون
دالر در زمین��ه ایج��اد تح��ول در
موسیقی ویدئو و بازیهایدیجیتالی

سرمایه گذاری کند.
شرکت  HMVشعبه های کانادایی
خود را ب��رای پرداخت بدهی های
خود بفروش رساند.
تنه��ا یک روز پس از اعالم تعطیلی
فروش��گاه های بالک باستر شرکت
گ��وگل از راه اندازی بخ��ش اجاره
آنالین ویدئو در کانادا خبر دارد.
گوگل ویدئو قب�لا در آمریکا اقدام
به ارائه س��رویس می کرده ،اما هم
اکنون کانادایی خواهند توانس��ت با
پرداخت دالر کانادا فیلم های مشهور
هالیوودی را با پرداخت  4تا  5دالر
تماشاکنند.
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کانادا...

ماریا کُـتنه

ثبات اقتصادی
کانادا رونق بازار
مسکن را افزایش
داده است
 3سپتامبر ایرانتو:
آژانس ملی مسکن کانادا با توجه یه
شرایط مناسب اقتصادی که موجب
افزایش تقاض��ا گردیده پیش بینی
کرده اس��ت که اندکی از داغی بازار
ساخت و س��از و فروش کاسته می
ش��ود اما طی نیمه دوم امس��ال در
شرایط سالم باقی خواهد ماند.
شرکت وام و مسکن کانادا نیز گفته
است کاهش نرخ بیکاری تعادل در
میزان پذیرش مهاجر و پایین بودن
نرخ بهره وام همگی دست به دست
ه��م داده و موج��ب رون��ق گرفتن
صنعت مسکن کانادا شده است.
"متیو البرگه" نایب رییس شرکت
مذکور با اش��اره به باال پایین رفتن
بازار س��هام در ماه گذشته که بر اثر
بحران های موجود در اروپا و آمریکا
ایجاد ش��د ،در مصاحب��ه ای تأکید
ک��رد" :با وجود برخ��ی تردیدها در
وضعیت اقتصادی من فکر می کنم
بازار مسکن کانادا در شرایط سالمی
قرار دارد".
وی اظه��ار امیدواری کرد طی چند
س��ال آینده بر میزان اش��تغال در
کشور افزوده شود.
آقای البرگه همچنین اضافه کرد:
"ما انتظار داریم تا پایان س��ال نرخ
بهره ثابت ب��رای وام ه��ای با دوره
پنج ساله بین  4.1تا  5.6در نوسان

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

باشد ،اما در سال  2012بر میزان آن
افزوده شود .در عین حال مهاجران
جدی��د تقاض��ا در بازار مس��کن را
خواهند افزود".
انجمن وام و مس��کن کانادا در عین
حال گفته اس��ت می��زان نرخ بهره
متغیر در کمترین حد تاریخی خود
ثاب��ت خواهد ماند ،اگر چه برخی از
بانک ها اخیرا برای تأمین برخی از
هزینه های باالی اعطای وام اقدام به
افزودن آن کرده اند.
انجم��ن ب��ر افزایش مالی��م بهای
خانه های��ی ک��ه در ش��بکه فروش
 MLSارائه می ش��ود ،تأکید کرد و
دلیل آن را تعادل موجود بین عرضه
و تقاضا برای خانه های غیر نوس��از
دانست.
از س��وی دیگر یکی از کارشناسان
ارشد اسکوش��یا بانک پایین بودن
نرخ بهره را عامل مهمی برای جذب
"خریداران بار اول" به بازار دانسته و
همین امر را موجب ثبات یا افزایش
تدریجی قیمت ها ارزیابی کرد.
وی افزود با افزای��ش تدریجی نرخ
بهره در نیمه دوم سال  2012دیگر
امکان خری��د خانه با این قیمت ها

ممکن نخواهد ب��ود و از میزان آنها
کاسته می شود.
با اینکه در س��ال ج��اری بر میزان
محدودیت ها و ش��رایط مربوط به
دریافت وام افزوده شده.
 از جمل��ه طوالنی ترین مدت
بازپرداخت اقساط از  40به  30سال
کاهش یافته و
 خری��داران بای��د دس��ت کم
15درصد از ارزش خانه را به عنوان
پیش پرداختدر نظر بگیرند.
اما مس��ئوالن وزارت اقتصاد و بانک
مرکزی اخیرا از رش��د حباب گونه
میزان وام و بدهی کانادایی ها هشدار
داده اند.
هم اکنون متوس��ط بهای خانه در
کانادا  347700ت��ا  374300دالر
است که انجمن مش��اوران مسکن
پیش بینی کرده تا س��ال  2012به
 349500تا  385000دالر برسد.
برخی گ��زارش ها حاکی از رش��د
ساالنه  11درصدی در قیمت خانه
ها در کاناداس��ت که بیشتر متأثر از
ش��هرهای بزرگ ونک��وور و تورنتو
است.

انتقاد از شهردار
تورنتو بدنبال
حمایت شهردار
مسلمانکلگری
از فستیوال
همجسنگرایان

 ۰۵سپتامبر ایرانتو :امسال برای
اولین بار فستیوال همجنسگرایان
در کلگ��ری ،با رون��ق و عظمت
بیشتری برگزار گردید .دلیل آن
حمایت کامل ش��هردار جدید آن
شهر ،از این برنامه بوده است.
به گ��زارش کلگری س��ان" ،ناهید
ننش��ی" اولین ش��هردار مسلمان
کانادا ،که سال گذشته به این سمت
انتخاب شد ،روز یکشنبه  4سپتامبر
در صف مقدم فستیوال در خیابان
های کلگری حضور یافت و در کنار
سایرین به راهپیمایی پرداخت.
اس��تقبال ننش��ی از این رویداد در
حالی صورت می گی��رد ،که "راب
فورد" شهردار جدید تورنتو ،امسال
بدلیل عدم ش��رکت در فس��تیوال
مشابه در تورنتو و بی میلی به طرز
فکر برگزار کنندگان ،از سوی گروه
های مختلف مورد انتقاد قرار گرفت.
افراد منتسب به گروه های همجنس
گرا ،معتقدند شهردار متعلق به همه
م��ردم و مالیات دهندگان اس��ت و
بایددر همه برنامه های شهری مهم
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حضور یابد.
گ��زارش ه��ا حاکیس��ت برغ��م
توصی��ه اطرافی��ان و برخی اعضای
همجنس��گرای ش��ورای شهر آقای
فورد هیچگاه حاضر به ش��رکت در
گردهمایی ها و اماکن متعلق به آنان
نشده است.
فس��تیوال همجنس��گرایان تورنتو
بزرگتری��ن رویداد از ن��وع خود در
سطح جهان بشمار می رود و ساالنه
میلیون ه��ا دالر از این طریق عاید
بخش های مختلف شهری می شود.
در عین حال ب��ا وجود عدم رغبت
ش��خصی آقای فورد ،کلی��ه واحد
های زی��ر مجموعه ش��هرداری ،از
جمله ،پلیس و آتش نشانی به شکل
وسیعیدر برنامه شرکت می کنند.
از سوی دیگر پشتیبانی آقای ننشی
از فس��تیوال در کلگ��ری ،به اعتقاد
برخی گروه ها و رسانه ها ،از او چهره

ای مردمی و دمکرات ساخته است.
وی در مصاحبه ای گفت:
این برای من مهم است که شهردار
همه مردم کلگری باشم و نمی توان
هیچ کسی را بخاطر دیدگاه هایش
نادیده گرفت.
گزارش ه��ا از کلگ��ری همچنین
حاکیس��ت بدلیل نزدیک شدن به
انتخابات پارلمانی اس��تان ،چندین
عضو اح��زاب محافظه کار و لیبرال
نیز در برنامه روز  4سپتامبر حضور
داشتند.
در این گونه فستیوال ها ،گروه های
ب��زرگ و مختلف از زنان و مردان ،با
شکل و رنگ های متنوع ،گاه بصورت
نیمه برهنه یا کامال برهنه،در خیابان
ها از برابر صدها هزار گاه میلیون ها
تماشاگران عبور می کنند.
شهرداران تورنتو و کلگری به ترتیب
 42و  38سال سن دارند.

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
 تنظیمدعوتنامه
 تجربه کانادائی

دفتر تهران

با مدیریت مهندس حمید سعیدی
تلفن021 – 22745397 - 22745396 :
0912-164-1708
موبایل:

کامی منفرد
مدیر امور ایرانیان

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

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
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کانادا:معیشتو...
کارمندان
کانادایی:
وای اگر
حقوق مان
یک هفته
عقب بیفتد!

ایرانتو :بر مبنای مطالعه انجام یافته
توس��ط انجمن حقوق و دس��تمزد
کانادا ،بسیاری از کارمندان و خیلی
از ش��اغلین گفته اند اگر حتی یک
هفته دریافت حقوق ماهانه شان با
تأخیر مواجه ش��ود دچار مشکالت
اقتصادی می شوند.
تقریبا از هر  10کارمند کانادایی 6
نفر آمادگی مواجهه با اتفاقات ناگوار
اقتصادی در ماه بعدی را ندارند.
"جاشوآ" یکی از شهروندان تورنتو
از جمله کسانی است که در طول ده
سال گذشته و پس از اتمام مدرسه
سعی کرده زندگی خود را با «پریدن
از یک شاخه به ش��اخه ای دیگر»
تأمین کند و معتقد است یک هفته
دیرکرددردریافت حق الزحمه برای
«زمین خوردن» او کافیست چرا که

هس��تید؟ چه م��وارد مهمی هر
روز پول و دارایی ش��ما را می
بلعند؟"
وی پیش��نهاد م��ی کند هر
کس تا هر ان��دازه ای که می
تواند رقم��ی از درآمد خود را
پس انداز کند.
این درحالیس��ت که تحقیقات
نشان می دهد خانواده های کانادایی
پرداخ��ت نم��ی توانن��د بی��ش از  5درصد از
تو ا نا ی��ی
ا ن��و ا ع درآمد خود را برای بازنشستگی کنار
ق��ع
بمو
صورتحساب ها کارت های اعتباری بگذارند.
اداره آمار کانادا نیز اعالم کرد بخاطر
و تلفن همراه را از دست می دهد.
کاهش ارزش سهام ،متوسط
انجمن حقوق و دس��تمزد
معتق��د اس��ت یک��ی از مراقب درآمد خالص خانواده ها برای
اولین بار طی س��ال گذشته
بزرگتری��ن نگران��ی های
ش��اغلینف هزین��ه ه��ای دخل کاهش یافته است.
ش��خصی و بازنشس��تگی و خرج از سوی دیگر سازمان توسعه
و همکاریهای اقتصادی نیز به
است.همی��ن دلی��ل ب��ه خود
کانادایی ها هش��دار داده که
ب��ه
کارفرمای��ان توصیه کرده باشید! بیش از گذشته مراقب دخل
و خ��رج خود ب��وده و زیر بار
که حتما دستمزد آنها را به
بدهی های سنگین نروند.
موقع پرداخت کنند.
یکی از کارشناسان موسسه اعتباری یکی از نگرانی های موجود در کانادا
کانادا با اشاره به اینکه مشکل موجود نرخ بس��یار پایین بهره وام مسکن
در نحوه کسب درآمد بلکه در شیوه اس��ت که باعث دریاف��ت وام های
سنگین از سوی مردم شده.
خرج کردن آن است ،می گوید:
"آیا ش��ما هر روز ی��ک لیوان قهوه ای��ن ام��ر ممکن اس��ت در صورت
می خرید؟ آیا از من��زل ناهار خود افزایش ناگهانی نرخ بهره فشارهای
را ب��ه اداره نمی آوری��د؟ آیا مجبور سنگینی را به مردم وارد سازد.
ب��ه پرداخت هزینه گزاف پارکینگ

آغــاز پخـش
دیجیـتالکانال
هایتلویزیـونی
دولتـی کانـادا
ایرانتو :از روز پنجشنبه اول سپتامبر
س��یگنال ه��ای تلویزیون��ی کانال
های مختلف کانادایی از آنالوگ به
دیجیتال تبدیل شد.
این اقدام بهدنبالدرخواست رسمی
دول��ت کانادا و کمیس��یون رادیو و
تلویزیون کشور از پخش کننده ها
و بمنظور ارائه امکانات رایگان بیشتر
برای مردم انجام می شود.
پخش دیجیت��ال برنامه های کانال
های تلویزیونی عموم��ی در کانادا
که هم اکنون در مراکز اس��تان ها
و ش��هرهای ب��ا جمعی��ت بیش از
300هزار نفر باجرا درآمده ،شانس
دریافت کانال های بیش��تر بصورت
به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

)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
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

www.Iranianicca.com

 HDTVاز جمل��ه کان��ال ه��ای
امریکای��ی از طریق آنت��ن هوایی را
می افزاید و کیفیت صدا و تصویر را
دگرگون خواهد کرد.
در عین حال تغییرات جدید تأثیری
در نوع خدماتدریافتی مشترکان
کابل��ی ی��ا ماه��واره ای نخواهد
داشت.
سیگنال های ماهواره ای قبال هم
بصورت دیجیتالی بوده و پخش
کنندگان کابلی همچنان به روش
قبل��ی خود کانال ه��ا را بصورت
آنالوگ ارائه می دهند.
ام��ا این��ک کس��انی ک��ه دارای
اشتراک کابلی یا ماهواره ای نبوده
و ترجی��ح می دهند از آنتن های
هوایی ب��رای دریافت معدودی از
کانال های دولتی استفاده کنند،
نیازمند تلویزیون های مجهز به
دریافت س��یگنال های دیجیتال
خواهند شد در غیر اینصورت باید
دس��تگاه جدیدی را برای تبدیل
آن به آنالوگ تهیه کنند تا باز هم
بتوانند از تلویزیون های قدیمی
خود استفاده کنند.
گفتنی است اکثر تلویزیون های
جدی��د  LCDمجه��ز ب��ه تیونر
دیجیتال با عنوان ATSCهستند.
در عین حال در شهرهای کوچک
کانال های موج��ود همچنان به
شیوه آنالوگ ارائه می شود و مردم
در آن مناطق مش��کلی نخواهند
داشت.
کس��انی ک��ه اش��تراک کابلی یا
ماهواره ای خ��ود را لغو کرده اند
هم اکنون ش��انس بهتری برای

مشاهده کانال های رایگان موجود
با کیفیت بهتر دارند؛ بش��رطی که
آنتن متناسبی را به همین منظوردر
منزل نصب کنند.
ش��هرهایی مثل سنت جان ،کبک
سیتی ،ساس��کاتون و لندن انتاریو
امکان دسترس��ی به شبکه رایگان
انگلیسی  CBCرا از دست خواهند
داد .همینط��ور ش��هرهایی مث��ل
کلگ��ری وین��دزور و  ...دیگر امکان
تماشای برنامه های شبکه فرانسوی
زبان  CBCرا نخواهند داشت.
آغاز پخش دیجیتال کانال های آزاد
در کانادا بزرگترین تحولدر سیستم
تلویزیونیدر تاریخ این کشور پس از
تبدیل سیستم های سیاه و سفید به
رنگی محسوب می شود.
چنین کاری در آمریکا در تاریخ 12
جون  2009بانجام رسید.
برخی کانال های آمریکایی از جمله
 Fox ،CBS ،NBC ،ABCو CW
در شهرهایی نزدیک به مرز جنوبی
قابل دریافت بوده اند.
به عن��وان مثال در ش��هر ویندزور
انتاریو که هم مرز با شهر دیترویت
آمریکاست به تنهایی می توان 45
کانال مختلف را بصورت رایگان و از
طریق آنتن هوایی دریافت کرد.
اضافه می ش��ود اگر چه سیس��تم
های جدید یک تحول محسوب می
شود اما برخی از صاحبان تلویزیون
های قدیم��ی از اینک��ه مجبور به
خریدن دستگاه مبدل دیجیتال به
آنالوگ می شوند از این موضوع ابراز
ناخرسندی کرده اند.

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،
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
)(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

تپش دیجیتال
تقدیم می کند:

هالووین
امسـال
رابخاطر
بسپارید!!

متفاوتباهمیشه

شنبه  29ا کترب

در محل سورپریز!؟ در قلب NDG

رقص و پایکوبی ،شور و نور
و ...همبستگی
شب زیبای دیگری در کنار هم با یاد ایران
همراه با مسابقات هیجان انگیز رقص
بازی ها ،قرعه کشی و...
غذاها و نوشیدنی های متنوع
_________________
>> جزئیات در شماره آینده پیوند

Fax: 514-303-6522

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca
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ایران:امتدادجنایت...
«جدایی نادر از
قاضیعصمتاهللجابری :سیمین»مناینده
ایران در اسكار شد

نا گفتههایمرد

اعدامایران!

...روز
ی که بهنود را پای
چوبه دار
آوردیم پدر مقتول
در کن
ار او بود و بهنود را
تهدید هم شدهاید؟
خبرگ��زاری مهر :لقب مرد اعدام
نو
از
ش
م
ی
کر
در حال��ی با اج��رای  350حکم
 بله؛ چند مرتبه تهدید ش��دم .درد
.
..

قصاص ب��ه قاضی عصم��ت الله
جابری داده ش��ده که خودش می درخواست کرد
گوید بهدلیل گرفتن  180رضایت از به او اجازه دهیم نی بزند.
خانواده مقتوالن باید او را مرد صلح پای چوبه همه تحت تاثیر موسیقی
و سازش دانست!
او ق��رار گرفتند و خان��واده مقتول
گفتگوی مهر به همراه خاطرات تلخ درخواست  200میلیون تومان برای
و ش��یرین این قاضی اسبق اجرای بخش��ش کردند .البته ب��ا برگزاری
احکام دادسرای جنایی تهران را در جلس��ات متع��دد صلح و س��ازش
ادامه بخوانید.
و کم��ک  80میلیونی یک اس��تاد

دانشگاه ،آنها بادریافت  150میلیون
اجرای حکم اعدام چه تاثیری روی تومان از قصاص گذشت کردند.
زندگی شخصی شما دارد؟
 آیا در پرونده شهال (جاهد) هم
 قاض��ی عصمت الل��ه جابری :اگر تالشی برای صلح و سازش کردید؟بگویم تاثیری نداش��ته است دروغ  -جلس��ه صلح و س��ازش چندین
گفته ام .مطالعه پرونده زندگی افراد مرحله با حضور هنرمندان و خانواده
و سرنوشت آنها بسیار به من کمک الله سحر خیزان ـ مقتول ـ برگزار
ک��رد .حتی وقتی ف��ردی عصبانی شد اما شهال زمانی اعالم پشیمانی
در خیابان قصد کت��ک زدن من را کرد که برای اولیا دم راه بازگش��تی
داشت فقط سکوت کردم چراکه می نبود .اگر شهال زمانی که هنرمندان
دانس��تم در عصبانیت ممکن است برای گرفت��ن رضایت م��ی آمدند
دست به خش��ونت بزند .زمانی که یا زمانی که مس��ئوالن قوه نظر به
خانواده ای از قصاص گذش��ت می گذشت داشتند ،اعالم پشیمانی می
کند بس��یار خوش��حال هستند اما کرد می توانس��تیم برایش رضایت
من بیشتر از آنها خوشحالم چرا که بگیریم.
توانستم زندگیدوباره ای را به فردی  شهال در زمان اعدام چه حالی
بدهم و خواس��ته خدا را اجرا کنم .داشت؟
البته هنوزهم وقت��ی تب می کنم  -او زمان اعدام به مس��ئوالن اعالم
کابوس اعدام ها به سراغم می آید ،ک��رد حرف��ی ب��رای گفت��ن دارد.
لحظه هایی که آزار دهنده است.
دادستان نیز دستور داد حرفهای او
 برای صلح و سازش چقدر تالش را بشنویم .اما پس از تشکیل جلسه
ای برای اظهارتش گفت حرفی برای
کردید؟
 در این مدت تالش��م برای صلح و گفتن ندارم .اگرداشتمدر این هشتسازش بود .با تعاملی که با موسسات سال در دادگاه می گفتم .شهال ابتدا
خیریه داشتیم و اعتمادی که خانواده فکر می کرد اعدام او فیلم است اما
مقتول و قاتل به منداشتند توانستم وقتی خانواده الله را دید که به زندان
در گرفتن رضایت موفق عمل کنیم .آمده اند زبانش بند آمد ،حتی قادر
از خداوند خواستم که این زحمتها نبود نم��ازش را با اراده خود بخواند.
را به حس��اب اج��رای فرمان الهی او را به سختی پای چوبه دار بردیم.
گذارد و پاداش��م را در آخرت دهد.
آثار گذشت بس��یار است وقتی در  شهال هیچگاه تقاضای بخشش
پرونده ای صلح و سازش برقرار شود نکرد؟
کینه و عداوت پایان می یابد .البته  -او به دس��ت و پای مادر الله افتاده
هیچگاه برای قاتالن سریالی تالشی ب��ود و از او م��ی خواس��ت ت��ا او را
در کسب رضایت نکردم.
بخش��یده و از اعدام رهایی یابد ،اما
مادر الله می گفت با وجود تهمت ها
 در دادسرای جنایی چگونه
و دهن کجی شهال در دادگاه دلیلی
صلح و سازش اجنام می شود؟
ـ از س��ال  84با ورودم به دادسرای برای ببخشیدن او ندارد.
جنایی تهران هیئت صلح و سازش
فعالی��ت خود را به صورت جدی تر  قاتل سعادت آباد از مرگ می
دنب��ال کرد .در این مدت در پرونده ترسید؟
ه��ای قتلهای ناخواس��ته و فامیلی ـ یعقوب ،متهم پرونده سعادت آباد
س��عی کردیم رضایت اولی��ا دم را س��ه روز قبل از قصاص وقتی برای
بگیرم و موفق ش��دیم طی  6سال صلح و س��ازش به دادسرا آورده شد
 180پرون��ده را به صلح و س��ازش مدع��ی بود اگر رضایت بگیرد س��ر
برسانیم.
س��عیده  -متهم دیگ��ر پرونده – را
می بُ��رد! برای خانواده مقتول جای
 کدام بخشش اعدام برایتان
تعجب بود ک��ه او وقتی یک نفر را
لذت بخش بود؟
ـ بخشش س��ینا پایمرد ،قاتل  18کشته چگونه می تواند باز هم حرف
س��اله برایم بسیار ش��یرین و لذت از قتل بزند ،خان��واده یزدان پس از
بخش بود .سینا در  18سالگی برسر این اظهارات دادسرا را ترک کردند.
خرید مواد مخدر با دوست  21ساله وقتی قاتل روز بعد برای اجرای حد
اش درگیر ش��ده و او را به قتل می به دادسرا آورده شد دیگر قادر به راه
رفتن نبود چ��را که مطمئن بود به
رساند.
وقتی می خواس�تیم حک�م اعدام زودی اعدام می شود.
را اجرا کنیم س�ینا پ�ای چوبه دار  در طول این  6سال آیا هیچگاه

یک پرونده که قات��ل متواری بود
زمانی که پرونده برای اجرای حکم
آمد قاتل همچنان متواری بود .مادر
مقتول یک روز به من مراجعه کرد و
گفت :برای کشتن تو به خاطر فراری
دادن قاتل اس��لحه ای تهیه کردم و
به زودی تورا می کشم .قاتل پسرم
آزاد است.
 تلخترین پروندهای که به یاد

ای�ران ،فیل�م "جدای�ی نادر از س�یمین"
ساختۀ اصغر فرهادی را به اسكار سال 2012
معرفی کرد.
پیش از این" ،جدایی نادر از سیمین" جایزه
خرس طالیی بهترین فیلم جشنوراه برلین
را از آن خود کرد.
روزنامه تهران تایمز نوش�ت :هیئت  9نفره
ای که توسط فارابی تشکیل شده و وابسته
به وزارت ارشاد است هرساله فیلمی را برای
ارسال به اسکار انتخاب می کند.
"اینجا بدون من"" ،یه حبه قند"" ،الزایمر"
دیگر گزینه های معرفی به اسکار بودند ،که
از این میان ساخته ی اصغر فرهادی شانس
حضور در هشتاد و چهارمین دوره اسکار را
پیدا کرد.

دارید؟

 چن��دی پی��ش مادر ی��ک قاتلهنگام دردل با همسایه خودمدعی
می ش��ود قاضی وقت مالقات برای
دیدن فرزندش نمی دهد .وقتی اسم
قاضی را می پرس��ند او اسم قاضی
جعفرپ��ور را می ب��رد .در حالی که
این قاضی تنها به عنوان کش��یک
دس��تور بازداشت را صادر کرده بود.
وقتی که پرونده به دادگاه کیفری و
اجرای احکام نیز آمده بود فرزند این
زن ناجوانمردانه قاضی جعفرپور را
پشت میز کارش به شهادت رساند.
اگر آدرس درست اعالم شده بود آنها
باید س��راغ من و قاضی می آمدند.
یک روز هم قاتل��ی را برای اجرای
حکم شالق به شعبه آورند .وقتی در
یک لحظهدستانش باز شد با شیشه
به سمت من و همکارم حمله کرد
که خوشبختانه توانستیم ازدستش
نج��ات یابیم .این قاتل س��ر راننده
مسافربری را با شیشه نوشابه بریده
ب��ود .او در زندان به چند همبندی
خود نیز تجاوز کرده بود.
 آیا فرد بیگناهی بود که پای
چوبه دار تبرئه شود؟

 بل��ه .در ی��ک پرون��ده اخت�لافخانوادگی فردی نظامی به اتهام قتل
مرد جوانی دستگیر و دادگاهی شد.
پس از صدور حکم اعدام پرونده برای
استیذان به دفتر آیت الله هاشمی
شاهرودی فرستاده شد .در آن زمان
دکتر عقیقی مشاور ایشان ایراداتی را
به پرونده وارد دانس��ته و رئیس قوه
پرون��ده را نقض ک��رد .در حالی که
همه چیز ب��رای اجرای حکم آماده
بود مشخص شد مقتول هنگامیکه
تیر هوایی شلیک می کند این گلوله
به ستون در برخورد کرده و پس از
کمانه کردندر قلبش جا خوش می
کند .نکته قابل توجه این بود که مرد
نظامی هیچگاه در جلسات صلح و
سازش حاضر به عذرخواهی نشد.
 برای اعدام فردی نیز ناراحت

قحطی پسر!
دانشگاه های مالزی:

% 65دخرت،
 %35پسر!

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

جواهری
نیک آذین

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

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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

{>> ادامه در صفحه}34 :

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

شدید؟

 بس��یار .برای قتله��ای خانوادگیبس��یار ناراحت هستم .قتلهایی که
پ��در مادر را می کش��د یا برعکس
آن ،وقتی ف��ردی از اعضای خانواده
مرتکب قت��ل می ش��ود و اعضای
خانواده رضایت م��ی دهند اما پدر
و مادر مقتول از اعالم رضایت س��ر
بازمی زنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش مالزی
با نگران کننده خواندن عدم تعادل
جنسیتیدردانشگاههای این کشور
از ایجاد راهکارهایی برای تش��ویق
بیشتر پس��ران به ادامه تحصیل در
دانشگاهها خبرداد.
به گ��زارش مهر به نقل از س��ایت

خبری وان آسیا" ،وی کا سیونگ"
افزود :اگر چه عدم تعادل جنسیتی
در دانشگاهها مشکلی جهانی است
اما ما باید برای غلبه بر آن راه حلی
پیدا کنیم.
وی در خص��وص اقدام��ات صورت
گرفته برای ارایه مشوق ها به پسران
برای تحصیل در دانش��گاه جزییات
بیشتری ارایه نکرد ،اما ارایه آموزش
های حرفه ای در حین تحصیل در
مدارس را یکی از راههای پیش بینی
شده عنوان کرد که می تواند ارتباط
پسران با سیس��تم آموزش عالی را
تداوم بخشد.
نس��بت دانشجویان پس��ر به دختر
درماه جوالی س��ال ج��اری  65به
30درص��د بوده که ای��ن میزان در
برخی دانشگاههای اسالمی مالزی
به می��زان  70به  30درصد افزایش
یافته است.

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
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مو و ماتیک،
سالح کشتار
جمعی در دست
زنان ایرانی!

آذر نفیسی ،نویس��نده و پژوهشگر
ایرانی مس��ائل زنان ،در مطلبی که
روزنامه تایمز منتشر کرده مینویسد
اعمال قهرمانانه روزانه ش��هروندان
در ایران نش��ان میده��د که آنها
هی��چ گاه مبارزه خ��ود علیه رفتار
توهینآمیز رژیمه��ای خودکامه را
متوقف نخواهند کرد.
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خانم نفیس��ی در
مقدم��ه مطلب
خود ب��ه مورد
بازداش��ت خواهر
یکی از دوستان خود در
ایران اشاره میکند که به خاطر
مقاوم��ت در برابر هجوم ماموران به
یک مهمان��ی کاری ک��ه در محل
کارشان برگزار کرده بودند دو روز در
سلول انفرادی زندانی شد.
وی پس از دو روز با پرداخت وثیقه
از زندان آزاد شد .اما چنین مواردی
هر روز در ایران تکرار میشود.
در رسانههای غربی مطالب فراوانی
در مورد برنامههای هس��تهای ایران
منتشر میش��ود ،ولی به شهامت و
رفتار قهرمانانه نسل جوان زنان ایرانی

که نحوه پوش��ش و
آرای��ش آنه��ا در
محیط ایران مثل
«سالح تخریب و
کشتار جمعی» تلقی
میشود اشارهای نمیشود.
این زنان در محی��ط بیرون از خانه
مق��داری از موهای خ��ود را بیرون
گذاشته و ماتیک میزنند .به همین
خاطر زندانی شده ،شالق خورده یا
جریمه میش��وند .اما فردای همان
روز دوباره همین کار را میکنند.
ای��ن زنان مخالف حجاب یا مخالف
اس�لام نیس��تند ،آنها برای آزادی
انتخاب پوشش مبارزه میکنند.

هیچ حکومتی حق ن�دارد به ملت
خود حک�م کند ک�ه چگونه لباس

در فرهنگ واقعی ایران که س��ابقه
چند هزار ساله دارد در داستانهای
کالسیک ایرانی زنان خود همسر یا
معشوق خود را برمیگزینند.
حکومت ایران ادعا میکند که نسل
جوان تحت تاثیر فرهنگ غرب فاسد
شده است ،ولی زنان ایرانی بدون آن
که لزومی به دنبالهروی از فمینیسم
غربی باش��د میدانند ک��ه انتخاب
همسر حق مسلم آنهاست.
آذر نفیسی در ادامه مطلب خود در
روزنامه «تایمز» ی��ادآوری میکند
که روزهای تظاهرات گس��ترده در
اعتراض به انتخابات تقلبآمیز سال
 ۲۰۰۹اولین باری بود که گزارشها
از ای��ران در ابع��ادی گس��ترده در
رسانههای جهان منعکس شد.
در این گزارشها به خوبی میش��د
دید که مخالفان یک اقلیت طرفدار
غرب نیستند .زنان در کنار مردان،
مذهبیه��ا در کن��ار س��کوالرها،
نوگرایان در کنار سنتگرایان و پیر
و جوان به خیابانها ریختند.
پ��س از فروک��ش ک��ردن م��وج
تظاهرات ،سرکوب حکومت متوجه

بپوش�ند یا آنها را وادار کند که از
تفسیر مشخص حکومت از یک دین
تبعیتکنند.

آذر نفیسی میافزاید که حکومتها
برای حذف مخالف��ان خود راههای
مختلفی دارند ،از جمله بازداش��ت،
شکنجه یا قتل.
اما غص��ب جنبهه��ای زندگی که
هویت یک فرد را تعیین میکند راه
دیگری برای حذف مخالفان است.
آن چ��ه زن��ان ایران��ی در برابر این
ش��رایط انجام میدهند واکنش��ی
غری��زی ب��ه رفت��ار تحقیرکننده و
توهینآمیز حکومت است .به عنوان
انسان ،زنان ایرانی راه دیگری ندارند
جز دفاع از آن چه واقعا هستند.
کس��انی که چنین ترویج میکنند
که گویا زنان ایران به خاطر مسائل
فرهنگ��ی جامعه خواس��تار آزادی
نیستند اشتباه کرده و جایگاه زنان
را تنزل میدهند.

زنان ایرانی قب�ل از وقوع انقالب
اسلامی به حقوق فراوانی دست
یافتهبودند.

آموزش علوم انسانیدردانشگاههای
ایران ش��د .حداق��ل دوازده مورد از
این دانش��کدهها به خاط��ر آن چه
که حکومت آلودگی به اندیشههای
غربی مینامد تعطیل شدند .آیتالله
خامنهای حمله مداوم و خشن خود
علی��ه باقیماندهه��ای آزادیهای
فردی و آزادی بیان را آغاز کرد.
حت��ی آثار نویس��ندگانی نظیر دن
براون و تریسی شوالیه ممنوع شد و
منظومه خسرو و شیرین نظامی زیر
تیغ سانسور رفت.
آذر نفیس��ی میافزای��د ک��ه موج
اعتراضات مردم ایران در طی س��ه
دهه گذشته هر بار از قبل نیرومندتر
ش��ده اس��ت .بدون آن که در مورد
کش��وری مثل ایران که سالها در
وحش��ت و خفقان زیس��ته ،دچار
خوشباوری شویم باید پذیرفت که
برای نس��ل جوان ام��روز و فرزندان
آنه��ا مبارزه ب��رای حقوق و
آزادیهای فردی بخشی از
زندگی روزانه است.
{>> ادامه در صفحه بعد}15 :

مدرسهدهخـــدا
آغاز سال حتصیلی جدید
2012-۲۰۱۱
>> هر شنبه

 -۱تا  ۵بعداز ظهر
نامنویسی دانش آموزان در محل مدرسه.
4976 Rue Notre Dame W,

تلفن تماس :
۵۱۴-۸۲۷-۶۳۶۴

۵۱۴-۴۸۹-۹۸۳۴

کالس های رقص دهخدا

با آرزوی سالمت دوست

آغاز کالس های رقص در مدرسه دهخدا

همکار گرامی و عزیز مدرسه ایرانی دهخدا با
شناختی که ما از روحیه ی مقاوم ،مبارز و مثبت
شما داریم  ،تردیدی نیست که این مرحله ی
دشوار را نیز همچون همیشه با توانمندی پشت
سر خواهید نهاد.
همکاران شما در مدرسه دهخدا با آروزی بهبودی
کامل آن دوست گرامی بی صبرانه در انتظار
بازگشت و همکاری مجدد و ارزشمند شما با این
نهاد فرهنگی میباشد.

برای ثبت نام در کالس های رقص
در مدرسه دهخدا
لطفاً با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
۵۱۴-۸۲۷-۶۳۶۴
۵۱۴-۴۸۹-۹۸۳۴

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

مدرسه ایرانی دهخدا:
مونترال  ۱۳سپتامبر ۲۰۱۱-

هیت اجرائیه مدرسه دهخدا -مونترال

برگزار می کند:
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همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید
شروع برنامه :راس ساعت 7شب
(پایان برنامه ساعت )9

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
>> تلفن اطالعات514-996-9692 :

 7شب

در محل
کتابخان
 e W.ه وست مونت
ook
48 Sherbr
(
نبش رازلین)

مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی

46
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«عدالت اجتماعی» :بازتابی بر بیست و یکمین همایش دوستداران
فرهنگ ایرانی در شیکاگو >> 1تا  4سپتامبر

مهوش شاهق
از  ١ت��ا  ٤س��پتامبر در کنفران��س
"انجمن دوستداران فرهنگ ایران"
توسط ایرانیان بهائی
که همه ساله ّ
در شهر شامبرگ در حومۀ شیکاگو
برگزار می شود ،شرکت کردم.
از هنگام خ��روج از ایران که حدود
سی و اندی س��ال می شود ،هرگز
خ��ود را این چنین در خاک ایران و
حس نکرده بودم
میان هم وطن��ان ّ
که در این کنفرانس.
حدود  ٣هزار و  ٤٠٠ایرانی از اطراف
و اکناف دنیا از اس��ترالیا و نیوزیلند
گرفته تا کانادا و استانهای مختلف
امریکا در این گرد همآئی ش��رکت
کرده بودند.
البتّه بیشتر بهائیان ولی نه منحصر به
آنها ،دگر اندیشانی نظیر من هم در
این گرد هم آئی کم نبودند.
س��خنرانان برجسته و بانامی ،نظیر
خامن شهرنوش پارس�ی پور ،دکتر
ش�اپور راس�خ ،دکت�ر عبدالکریم
الهیجی و خامن مهر انگیز کار تنها

نمونه هائی هستند از آنچه که گفته
شد.
سخنرانان بسیار خوب دیگری هم
بودن��د که به رون��ق و محتوای این
کنفرانس افزودن��د .زمینۀ صحبت
امس��ال این گردهمآئ��ی "عدالت
اجتماعی"بو د.
بر خالف آنچه که به غلط و از روی
دشمنی در بارۀ بهائیان شایع کرده
اند که آنها عالقه ای به وطن ندارند
و فرم��ا ُنبردار کش��ورهای خارجی
ذره
هستند ،عش��ق و عالقۀ به ذر ّه ّ
از خاک ایران ،فرهنگ ایران ،شعر،
موسیقی ،رقص ،زبان فارسی و آنچه
که مربوط به ایران و ایرانی می شود

توسط شرکت کنندگان و سخنرانان
ّ
این کنفرانس در هوا موج می زد و با
حس می شد.
تمام وجود ّ
گردانندگان این کنفرانس فکر همه
چیز را کرده بودند؛ برنامه هائی برای
خانواده ،کودکان ،جوانان ،برنامه های
هنرنمائی آزاد برای به ظهور رسیدن
اس��تعدادهای تازه و نو ،جلسه های
ش��عرخوانی ،برنامه های موسیقی
ایرانی ،رقص ایرانی.

زبان رمس�ی کنفرانس ه�م زبان
فارسی بود.

آنچه که برای من واقعاً شگفت انگیز
تس��لط جوانان ایرانی بهائی به
بود ّ
زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بود.
س��خنرانانی بودند ف��ارغ التّحصیل
از معروفترین دانش��گاه های آمریکا
نظیر هاروارد ،کلمبیا ،ییل با این همه
کام ً
ال مسلّط به زبان فارسی و بیان
سخنرانی به این زبان.

از دیگر نکات چشمگیر و برجسته،
نظم ،ترتیب ،رفتار نیک ،صلح جو و
دلپسند این جماعت بود.
همۀ جلس��ات م ّنظم و سر ساعت
مقرر معموًال از ساعت  ٩صبح شروع
ّ
می شد و تا  ١٢شب ادامه داشت.
آنچ��ه که تا بحال گفته ش��د تنها
نظر شخصی من نیست بلکه همۀ
س��خنرانان غیر بهائی به نکاتی که
من مختص��راً بدانها اش��اره کردم
معترف و مت ّفق القول بودند.
آنچ��ه که م��ن در این چن��د روزه
از پیش��رفته بودن آئی��ن بهائی و
مترقی آن که
دستورات پیشرفته و ّ
نه تنها در زمان پیدایش��ش یعنی
حدود  ١٦٧س��ال پیش بلکه هنوز
هم یکی از پیشرفته ترین آئین های
مذهبی است و گذشته از مطالبی
که در طول سالها آموخته بودم ،یاد
گرفتم از این قرار است:

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

شهریه رایگان!

 )1جهانی بودن انسان

و این که همۀ انس��انها در روی کرۀ
زمین یکسانند و باید در صلح و صفا
با یکدیگر زندگی کنند.

 )٢اگر آئینی سبب نفاق و اختالف
می شود،

بهتر است که ترک آن گفته شود.

 )٣پیامبر این آئین

آیندۀ بسیار چشمگیر و درخشانی
را برای ای��ران پیش بینی کرده اند
که امید وارم و آرزو می کنم که این
پیش بینی ها به وقوع به پیوندد.
کوتاه سخن آنکه این نخستین باری
بود که فقط به پیش��ینۀ درخشان
ایران در درازنای تاریخ مفتخر نبودم
بلکه افتخارم به گرد آمدگان حاضر
در این کنفرانس و آینده ای که ایران
با وجود چنین جوانان و شهر وندانی
در پیش رو خواهد داشت ،بود.

خش��ونت و بیرحمی
رژی��م در س��رکوب
مخالف��ان نه نش��انه
قدرت ،بلک��ه در ضعف و
ه��راس آن ریش��ه دارد .حکومت
ه��م از مخالف��ان سیاس��ی خود
میهراسد و هم از مردم عادی که
با تسلیم نشدن به مقررات و احکام
روزانه رژی��م عمال آن را به چالش
میکشند.

آذر نفیس��ی در پای��ان این مطلب
مینویس��د ک��ه همی��ن واقعیت
سرنوشت بسیاری از زنان از جمله
زنی که در آغاز مقاله به بازداش��ت
وی اشاره ش��د ،سکینه محمدی
آشتیانی که منتظر اجرای مجازات
مرگ اس��ت ،ندا آقاسلطان که در
تظاهرات بعد از انتخابات کشته شد
و شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر
را به هم گره میزند.

هر یک از این زنان پیشینه متفاوتی
دارن��د ،از جایگاهی خ��اص خود
برخاس��ته و اعتق��ادات مختلفی
دارند ،ولی همه آنها به ما یادآوری
میکنند که میت��وان به اقدامات
کوچک و قهرمانانهای که هر روز در
ایران روی میدهد امید بست.
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ش جالل عادل
شی

>> بخش2
پایانی

ام��ا جالب بود که من در آن روزها به هیچ وجه
به خدا و پیغمبرانش فکر نکرده بودم و در نتیجه
دیدن عیس��ای مس��یح در خواب برایم خیلی
عجیب بود .حال غریبیداشتم.
از س��ال تحویل گذشته بود و دلیلی برای بیدار
ماندن نداشتم ،اما هرچه سعی کردم نتوانستم
دوباره به خواب بروم .نمیدانم چطور تا ساعت
 ۱۰صبح صبر کردم.
ب��ه محض اینکه عقربۀ س��اعت ب��ر روی عدد
 ۱۰رفت ،گوش��ی تلفن را برداشتم و به یکی از
دوستانم که ارمنی بود زنگ زدم.
مدتها بود که با او تماسی نداشتم .با این حال
دوستم چندان از ش��نیدن صدای من تعجب
نکرد چون روز اول عید بود و طبیعی بود که به
دوستانم زنگ بزنم و عید را تبریک بگویم.
بعد از سالم و احوالپرسی و تبریک گفتن سال
نو ،بدون مقدمه خوابم را برایش تعریف کردم.در
ادامه از او خواستم که آدرس کلیسایش را بدهد
تا یک بار به آنجا بروم.
جالب بود که بیاختیار جملهای را گفتم که بعداً
خودم هم از گفتنش تعجب کردم.
به او گفتم که من برای آمدن به کلیس��ایتان
دعوتنامهدارم!
دوستم پشت خط سکوت کرده بود.
فکر کردم شاید تلفن قطع شده است ،اما بعد از
چنددقیقهدوستمدر پاسخ گفت:
«یاسمن ،من مطمئن هستم این بار دعوت تو از
آسمان است».
از حرف او چیزی سر در نیاوردم ،اما از آنجا که
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او پیش از آن بارها مرا به کلیسایش��ان دعوت
ک��رده بود و هر بار من بهانهای آورده و از رفتن
خودداری کرده بودم ،فکر کردم دارد سر به سرم
میگذارد.
خالصه آنکه او آدرس کلیسایش��ان را به من
داد و به من توضیح داد که روزهای یکش��نبه
نمیتوانم به کلیس��ا بروم چون جلس��ات فقط
مخصوص اعضای کلیسا است.
ام��ا روز جمعه هفته بعد میتوانم به آنجا بروم.
خیلی هیجانزده بودم و در عین حال اضطراب
داشتم .نمیتوانستم تا روز جمعه صبر کنم.
س��رانجام جمعۀ موعود فرا رسید .بعد از ناهار
تصمی��م گرفتم کمی اس��تراحت کنم تا برای
جلسه سرحال باشم.
بعد از کمی استراحت از خواب بیدار شدم و به
ساعتم نگاه کردم .با ناباوری دیدم که ساعت ۷
بعد از ظهر است.
چطور امکان داشت زمان آن قدر سریع گذشته
باشد!
در هم��ان لحظه احس��اس ناامی��دی عجیبی
بهسراغم آمد .احس��اس میکردم خدا دوست
ن��دارد من ب��ه آن مکان پاک و مق��دس بروم.
صحنههایی از خواب هفتۀ قبلم مدام از جلوی
چشمممیگذشت.
باز فکر خودکشی به سرم زد .گویا هیچ امیدی
برای من باقی نمانده بود .من باید در همان گل
و لجنی که در خواب دیده بودم غرق میشدم!
پس از چند ساعت دوستم با من تماس گرفت.
خیلی نگران وضع روحیام بود .او تشویقم کرد



که ناامید نش��وم و حتماً هفته بعد به
کلیسا بروم.
نیرویی به من میگفت که تو که یک
عمردر ایندنیا با این بدبختی و فالکت
زندگی ک��ردهای ،یک هفته دیگر هم
تحمل کن .پس با دوستم قرار گذاشتم
که هفته آینده همراه او به کلیسا بروم.
سرانجام روز موعود فرا رسید.
باید اعتراف کنم که در طول زندگیام
هیچ وق��ت در جمع گریه نکرده بودم.
غرور ودر عین حال سختیهای زندگی
قلب مرا سنگ کرده بود و گویا سالها
بود که اشکهایم خشک شده بود.
ام��ا آن روز به محض ورود به کلیس��ا
بیاختیار شروع به گریستن کردم.
آن روز ،روز جمعةالصلیب بود.
گویا خداوند زمان را به گونهای تنظیم
کرده بود که م��ن در آن روز خاص به
کلیسا بروم.
ب
وقتی کشیش کلیسا ماجرای مصلو 
شدن عیسای مس��یح را تعریف میکرد ،مو بر
بدنم راست شد .تمام اعضای بدنم بیحس بود.
نمیتوانستم حرکت کنم.
در آخر کشیش از جمع دعوت کرد تا دعا کنند.
او گفت« :عیسای مسیح بر صلیب بههمراه دو
دزد مصلوب ش��د .او به جه��ت گناهان ما درد
کش��ید و تمام گناهان ما را بر دوش گرفت تا
ما را از گِل و لجن بیرون بکشد .اگر امروز شما
هم قلبتان را به عیسای مسیح بسپارید او قادر
است زندگی شما را تغییر دهد و از گل و لجن
بیرون بکشد».
نمیتوانس��تم در برابر قدرت الهی بایستم .در
حالی که س��رم را خم کرده بودم و در سکوت
اشک میریختم ،به عیسای مسیح گفتم« :تا به
امروز هیچ کس نتوانسته زندگی مرا جمع و
جور کند .میگویند تو میتوانی! خوب امروز
من هم این فرصت را به تو میدهم که مرا از
لجن ،گناه و فالکتی که در آن در حال غرق
شدن هستم نجات دهی».
امروز که این شهادت را مینویسم ،سالهاست
که از آن روز میگذرد.
بله ،عیسای مسیح بهراستی تنها کسی بود
که قدرت داشت زندگی مرا عوض کند.

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

باید اعتراف کنم که در طی این سالها محبتی
را که یک عم��ر از آن بینصی��ب بودم تجربه
کردهام  -محبت و عشق الهیای را که بیمانند
است و نظیر ندارد.
خداون��د هر روز مرا محافظ��ت و هدایت کرده
است .جالل بر نام عیسی .او امروز سرور و خداوند
زندگی من اس��ت .میتوانم با اطمینان و یقین
بگویم که اراده و خواست او همیشه نیکوست.
امروز آموختهام که خدایی که وعده داده است
بدون اجازه او مویی از سرمان کم نخواهد شد،
هیچ وقت بد فرزندانش را نمیخواهد .او نه تنها
دو هزار سال پیش مردگان را زنده میکرد ،بلکه
امروز نیز قادر اس��ت مردهای چون مرا حیاتی
دوباره بخشد!
جالل بر نامش!

حبت است

خداوند م
هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

  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

16

Mary Anne
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
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

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

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

Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org
-------------------

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

کتابفروشیزاگرس

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اوتـــاوا

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

همبستگیبازرگانی

M EK IC

IBNG

Info: 514-865-7146

اجنمن ادبی مونتریال

دانشنامهایرانیکا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

کاروانحجمتتعآمسان

قافلة السماء للحج

تاریخ پرواز از کانادا به جده:

از ویژگی های منحصر به فرد این گروه
وجود عالی ترین خدمات معنوی و برگزاری
مراسم مذهبی و ادعیه كمیل ندبه و دعای
عرفه توسط مداحان معروف ایران
روحانیون با سابقه و تجربه و شیخ صالح سیبویه
این كاروان را همراهی میكنند
هدیه ویژه كاروان در هنگام ورود به جده
یك گوشی موبایل به همراه سیم كارت به هریك از مسافران و یك دست حوله
و لوازم احرام یك كاله یك كیف و یك سجاده و حوله صورت و نقاب آفتاب گیرویژه بانوان محترم
اقامت در مكه ساختمان قافله آسمان به صورت نظام هتلی كه هر اتاق توالت و حمام خود را دارد
و شامل یخچال و تلویزیون و سه تخت خواب و واقع در منطقه عزیزیه میباشد
اقامت در مدینه در هتل  4ستاره با سرویس  5ستاره در جوار حرم پیغمبر (ع)
با اتاقهای  2نفره و در صورت تمایل زائر با پرداخت تفاوت مالی آن در مكه و مدینه امكان پذیر میباشد
پذیرایی شامل صبحانه ناهار و شام به صورت بوفه باز و نوشیدنی و میوه  24ساعت
توجه :در تاریخ برگشت هرگونه تأخیر یا تقدیم با مسئولیت زائر محترم میباشد ،در صورت تمایل به
استفاده از اتاقهای خصوصی در مكه و مدینه بایستی حتما قبل از سفر هماهنگی صورت گیرد
مبلغ پرداختی برای هر نفر ( )7150دالر کانادا که شامل بلیت هواپیما و محل سکونت
و مبلغ ویزا چک های مطوف و احرام وگوشی موبایل و سیم کارت موبایل میباشد.
تلفن های مونتریال) 514 ( 366-1509 – ) 514 ( 247-1732 :
(شیخ صالح سیبویه)
 ) 416 ( 6840437حاج محمد
تلفن تورنتو:

Reiki Wellness Center

آموزش ریکی ()Reiki

reikiwellnesscenter@gmail.com

530 Avenue Lafleur, LaSalle, QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

ساعات کار :دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

فعالیت های پاییزی
بنیاد فرهنگی نیما

ه��م میهنان عزی��ز ،کتابخانه نیما،
قدیم��ی ترین نهاد فرهنگی ش��هر
مونترال اس��ت که بیش از  ۲۵سال
سابقهدارد.
این نهاد مس��تقل در خدمت شما
عزی��زان ق��رار داش��ته و از طریق
کمکهای مالی تان تا امروز کارش را
ادامه داده است.
ما با جمع آوری هزاران جلد کتاب
و فراهم نمودن ی��ک مکان دائمی
در خدمت هموطنان مونترآلی قرار

داریم.
ما ب��ر آنیم ک��ه امس��ال در عرصه
زندگی فرهنگی شهر مونترال فعالتر
بوده ،همدوش دیگر نهادها در پاسخ
به نیازهای فرهنگی ایرانیان این شهر
کوشا باشیم.
کتابخانه از این پس در روزهای سه
شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه
از س��اعت  ۵:۳۰تا  ۸:۳۰آماده ارائه
خدمات است.
س��عی خواهیم کرد حد اقل هر ماه
یک برنامه در ش��ب ه��ای جمعه
برگزار کنیم.
ه��م چنی��ن ی��ک روز در هفته به
شهروندان ارش��د ایرانی اختصاص

خواهد یافت ت��ا این عزیزان آنگونه
که خود میخواهند برای آن بر نامه
ریزی کنند.
برنامه های درازمدت ما در آینده از
طریق نشریات شهر به اطالع خواهد
رسید.

عباسمساکار

در سه ش��نبه  ۲۰سپتامبر ساعت
7ش��ب ،کتابخانه میزبان میهمان
گرامی شهر مونترال عباس سماکار،
هنرمند و عضو کانون نویس��ندگان
ایرانی در تبعید است.
این سخنرانی با عنوان "آزادی بیان و
اندیشه" برگزار خواهد شد.

طرحهایکیوان مهجور
در مکیک

>>>تا پایان اکتبر

M E KI C

عکس  :ندیم رحیمیان

_____________

معرفی کتاب  :عزیزمعتضدی

گالری مکیک با خوشحالی از شما دعوت می کند
تا در ش�ب معرفی مجموعه داستان تازه ی عزیز
معتضدی ،نویسنده ی ایرانی
مقی�م مونت�رآل ،با ن�ام « کن�ده کاری روی باد»
شرکتکنید.

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

رادیو صدای
خودرهاگران

صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و
فرهنگی«خودرهاگران»
514-569-9014

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

شهـریاران بی قرار

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

 29اکتبر و تاریخ برگشت  17نوامبر

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:

Tel. : 514-975-0665

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

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

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

5347 Cote-des-Niege

(514) 651-7955

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان

www.cafelitt.ca

(514) 944-8111

8043 St-Hubert
514-619-4648

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

کافهلیت:هرپنجشنبه

Persian Cultural Asso. – Capital Region

Tel: 514-341-5194

مرکزهنرهایرزمیچینی

فرهنگسرایسینا

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم
514-651-7955

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

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

خانـه ایران

www.paivand.ca

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
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www.KhodRahaGaran.
org

زمان :جمعه  ۱۶سپتامبر
ساعت  ۷شب.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

سالم بر قلم ،سالم برواژهها،
سالم بر اندیشه ها
و سالم بر شهریار

گ�روه پژوهش فرهن�گ آذربایجان «س�اواالن»
با همیاری فرهنگس�رای س�ینا ،روز یکشنبه 18
سپتامبر ( 2011روز شعر و ادب ایران) از ساعت 18
تا  ،20/30مجلسی به همین مناسبت و در تجلیل
از استاد شهریار برگزار می کند.
ساواالن مقدم ش�ما دوس�تداران فرهنگ ایران
زمی�ن را گرامی می دارد و حضور ش�ما را در این
مجلس ارج می نهد.
برنامه رأس ساعت  18شروع خواهد شد.

seena cultural center
6528 st. Jacques, Montréal, Qc.H4B 1T6

تهیه وام مسکن

کلینیکمدیکالآلفامدیک

با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

درخدمت هموطنان گرامی

دکتر ریموند رضایی

Tel.:514-606-5626
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
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. Bita
Dr. Faramarz Dehnad
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology












دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

دکترعطاانصاری
(podotherapist
)/foot specialist

بهنازمرتضوی

Reflexology

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

روانپزشک
جراح ارتوپدی
گوش و حلق و بینی Clinic
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
destinaمتخصص زنان
- for all
s
جهاز هاضمه
n
tio
)nts
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

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

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl, ielts, tfiبرای ورود به دانشگاه.

با مدیریت ایرانی

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

»«approved school

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

خدماتآرایشی

LiLi

Collège Concorde

کـاجل زبان کنکـورد

 ویژۀ بانوان
م
ک
ا
ن
مخ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:

در خدمت
هموطنان گرامی

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

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

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

دنویپ شخپزکرم

Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

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

خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau

سالنآرایشا وی
انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه

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

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com
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اوکازیون عالی برای بیزنس:
کلینیک با سابقه 20ساله

جویای:

واقع در بولوار  ROMEدر براسار

پزشک عمومی (خصوصی) پزشک متخصصدندانساز

همچنین جویای شریک دیپلمه و باجتربه برای گشایش

ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

>>مهــــدکودک

ET
!CARP R
E
DUST

در فضای کامال آماده وموجود کلینیک

برای آگاهی بیشتر و دریافت جزئیات کامل لطفا با شماره تلفن زیر متاس بگیرید.

514-999-5168

شیراز

)
دستگاهمخصوص«داستر»،

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

رستوران

دلیوری :رایگان

خوشمز
ه
ت
ر
ی
ن
ک
با
خورش قیمه ،ب کوبیده،
قر
شهر در مه سبزی
شیراز

باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

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

Raymond & Heller

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

6681 Av Du Parc

20
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پرسه در شهر ایرانی...

هر از گاه ،در پرسه های شهری به
ایرانیانی بر می خوریم که داستان
زندگ��ی آن��ان یگان��ه ،ج��ذاب و
شنیدنی است.
افس��ر پلیس ،بهنام م��رادی ،برای
جامعه ما ناشناخته نیست ،در قلب
شهر ایرانی،NDG ،در اطراف تپش
و اخوان اگر کمی آمد و شد داشته
باشید ،به احتمال قوی یکی دو بار
در روز او را می بینید ...با یونیفرم یا
با لباس شخصی ،اما همیشه شیک،
 ،en formeخوش تیپ ،با معرفت،
لبخند بر لب؛
بهنام عاشق ایران است ،همیشه با
کالم شیرین فارسی به استقبال تان
می آید...
ورزش ،بخصوص فوتبال ،را بسیار
دوس��ت دارد« ،جودوکا» و زیبایی
ان��دام کار اس��ت( ،ب��ه عکس نگاه
کنید!)
یک یادآوری :وقتی یونیفرم به تن
دارد ،جدی است و بی رودربایستی،
پس اگر خالف کردید ،و او مچ تان
را گرفت ،انتظار پارتی بازی نداشته
باشید!
راستی یادمان رفت بپرسیم جوان
به این خوش تیپی ،در بازار عش��ق
چه می کند ،جویاست یا !taken
در زیر داستان بهنام را در گزارشی
کوتاه مرور می کنیم:

کمپانی بیمهالگانس

بهنام
مرادی،

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

افسر
پلیس

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

مونتریال

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
بهنام در پاتوق
همیشگیاش،
تپشدیجیتال،
پیوند می خواند...

finished first with a gold
medal in Judo and he is still
training for the New York
games in 2011.
In his off time, officer
Moradi enjoys training and
playing soccer.
!"Don't hesitate to say "Hi
if you meet him on your
!street

a lot of experience and
knowledge, which is still
helpful for his team. Officer Moradi enjoys the diversity of NDG and the big
Iranian community since he
speaks 3 languages.
At the 2009 Vancouver's
Police and Fireman World
Games, Officer Moradi

Benham Moradi

Officer Behnam Moradi, of
Iranian origin, started in the
Montreal Police Department in 2006, in NotreDame-de-Grâce.
In those four years, he also
worked in the street gang
section, where he acquired

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلو جوجه کباب

 2سیخ کوبیده
با گوجه و نان پیتا
فقط 5/50

فقط5/99 ........

چلوجوجهبااستخوان
فقط5/99 ........

چلو چنجه

 6سیخ کوبیده
 4گوجه و نان پیتا
فقط  17دالر

فقط6/99 ........
(با برنج ،بدون ساالد)

وزیری:جوجه وکوبیده

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

کوبیده هرسیخ  140گرم!

فقط9/50 ........

سلطانی:چنجهوکوبیده
فقط8/99 ........

شیشلیک بره

بختیاری:بزودی

تمام بشقاب ها ،با پلو ،سیب زمینی و
ساالد سرو می شود.
5عدد بال کبابی بزرگ با پلو و
ساالد و سیب زمینی

فقط5/99 ........

www.chemineeperse.com
 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
 5شنبه و جمعه 11 :تا  >> 20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

طبخ در حضور مشتری

فقط3/99 ........

www.facebook.com/#!/pages/Cheminee-perse
/208127039243775

حالل

فقط3/50 ........

کوبیده :ساندویچ

 CAR

 HOUSE
 TAXI

 MOTO

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

 COMMERCIAL

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

assurance@eleganceleasing.com

کلینیک دندانپزشکی آریا
دکتر شهروز رضانیا

فقط5/99 ........

کباب ترکی :ساندویچ

 با اقساط
ماهیانه

در مرکز شهر

چلوکبــابکوبیده

فقط9/99 ........
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3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

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

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

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

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

21
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سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

• کوپ • مش • رنگ • شینیون • لیزر • اپیالسیون
• مانیکو ر • پدیکو ر • بند و ابرو • میک آپ و...

S PA C O N C E PT
4491A St- Charles
Pierrefonds, QC,

Tel.: (514) 696-5983

PAIVAND: Vol. 18  No.1022  Sept. 15, 2011

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

ه همکاری
راد زیر را ب
اف
می کنیم:
دعوت
آرایشگـر
سینناخن
+تکنی

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

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.

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

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

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

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

_____________

تنها قالی شویی در مونتریال

به روش سنتی

شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

با مدیریت ایرانی

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

_____________
____________
Bazar Du Tapis
5200 rue De La Savane,
Montreal, QC, H4P 2M8

Tel.: 514-342-3000

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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گروه یاران دیسکوکالب ایرانی

تکنولوژی...

SATURDAY
OCT. 08

شبکهجهـانی
وب 20ساله شد

همه افرادی که قصد استفاده از آن
را داشتند ،بنا نهاده بود و هرگز تصور
نمی کرد که این ش��بکه اطالعاتی
به ابزاری بر کس��ب قدرت و ثروت
بدل شود ،اما روند رشد اینترنت در
دو دهه گذش��ته روایت متفاوتی را
حکایت می کند.
گرچ��ه ش��بکه جهانی وب ش��یوه
تج��ارت ،بازاریاب��ی و ف��روش در
سراسر جهان را متحول کرد ،کسب
و کاره��ای جدید آفرید و ش��اهد
تحوالت و پدیده های بی سابقه ای
در اقتصاد بین المللی بوده ،اما این
ابزار ارتباطی وسیله ای برای تفریح
و خوشگذرانی ملت های مختلف نیز
بوده است.
در حالی که بیشتر صنایع به شیوه
ای تح��ت تاثیر نفوذ و گس��ترش
غیرقابل انکار شبکه جهانی وب قرار
گرفته اند ،حوزه رسانه های عمومی
و اخبار یکی از بخش هایی بوده که
طور چشمگیر و بازگشت ناپذیری
تحت تاثیر این پدی��ده قرار گرفته
است.
پیش از شبکه جهانی وب ،صنعت
نش��ر و روزنامه خودکفا بود و همه
جنبه های خبررس��انی را با ش��یوه
های سنتی انجام می شد اما امروزه
تارنماهای خب��ری همچون وبالگ

احمدی نژاد در نیویورک
بیش از  ۴۰۰زندانی سیاسی

در ساحل رویایی رودخانه سن لوران در الشــین

ها و توئیتر بخ��ش عظیمی از این
مسئولیت را به عهده گرفته اند.
رش��د اینترن��ت در س��طج جهان
خطراتی نیز به همراه داشته است و
دولت ها و کش��ورهای مختلف در
صدد کنترل قدرتمندترین رس��انه
عمومی دنیا برآمده اند و کشورهایی
همچون ای��ران ،چین ،عربس��تان
سعودی ،سوریه و تونس با مسدود
ک��ردن راه ه��ای ارتباطی ش��بکه
جهانی وب ،افکار عمومی ،نارضایتی
های سیاسی و اجتماعی را سرکوب
می کنند.
صاحبنظران براین باورند که شبکه
جهانی وب ش��هروندان کشورهای
جه��ان را قادر س��اخته اس��ت تا با
ارسال پیام خود را به سراسر جهان،
آگاهی رس��انی کنند و کارزارهای
موث��ر و پویایی برای مب��ارزه علیه
حکومت های خودکامه و دولتمردان
ستمگر خود به راه بیاندازند.
صاحبظ��ران و کارشناس��ان امور
اجتماع��ی معتقدند پدیده ش��بکه
جهانی وب کلیه جنبه های حیات
بش��ر مدرن را متحول کرده است و
تاثیر این انقالب اینترنتی ،بازگشت
ناپذیر خواهد بود.


برپای��ه برآورد کمپی��ن بینالمللی
حقوق بش��ر بی��ش از  ۴۰۰زندانی
عقیدت��ی در زندانهای ایران وجود
دارند که «ب��ه دالیلی مانند عقاید
و نوش��ته هایش��ان ،انتقاد از دولت
و سیاس��تهای آن ،ش��رکت در
اعتراضات مسالمت آمیز ،و یا تعلق
ب��ه اقلیتهای مذهبی دس��تگیر
شدهاند».
در این رابطه کمپی��ن به تازهترین
مورد بازداش��ت یعنی دس��تگیری
عبدالفت��اح س��لطانی اش��اره کرده
است«:در تاریخ  ۱۹شهریور ،مقامات
ایرانی عبدالفتاح س��لطانی ،وکیل و
موسسان کانون مدافعان حقوق بشر
را دستگیر کردند .همسر عبدالفتاح
سلطانی ،معصومهدهقان ،به کمپین سیاستتشدیدسرکوب
گفت که ماموران امنیتی به صورت کمپین به تشدید سیاست سرکوب
غیر قانون��ی در دفتر حقوقی وی را اش��اره کرد و این که حکومت ایران
شکستند و مدارک متعدد شخصی حتی اعت��راض به ناب��ودی محیط
و خانوادگی وی را با خود برده اند ».زیست را هم برنمیتابد« :نیروهای
کمپین لیس��تی را منتشر کرده که امنیتی اعتراضات اخیر نس��بت به
توسط شیرین عبادی ،برندۀ جایزۀ سیاستهای زیس��ت محیطی که
صلح نوبل ،گردآوری شده و معرف باعث از بین رفت��ن دریاچۀ ارومیه
 ۴۳حقوقدان ایرانی است که ظرف شده اند را ،به شدت سرکوب کردند
دوسال بعد از انتخابات سال  ۱۳۸۸و صده��ا معترض را ک��ه به صورت
یا زندانی ش��دهاند و یا م��ورد آزارو مس��المت آمیز تجمع کرده بودند،
اذیت قرار گرفتهاند.
دس��تگیر نمودن��د .در تاری��خ ۱۲
به گفته مسئول کمپین بینالمللی شهریور فرانک فرید ،فعال  ۵۰ساله
حقوق بشر «تعداد زیادی از بازداشت حقوق زنان در شهر تبریز در ارتباط
شدگان گزارش داده اند که ماموران با این اعتراضات دس��تگیر ش��ده و

تلفن اطالعات:

514-296-0369
start@ 10:30 p.m.
Ticket: $10
)(+@the door

طبق گزارشات ،در حال حاضر تحت
شکنجه و بدرفتاری قرار دارد».
کمپین نوشت که در ایران کسانی
که جدیترین م��وارد نقض حقوق
بشر را مرتکب میشوند از مجازات
معافند« :در خرداد ماه سال جاری،
در دو حادث��ۀ مج��زا ،دو معت��رض
سرشناس ،هاله سحابی و هدا صابر،
در حالی از حملۀ قلبی فوت کردند
که ماموران دولت��ی به آنها حمله
کرده بودند .مقامات ایران از هرگونه
تحقیقی در خصوص این دو حادثه
خودداری کردند و بار دیگر نش��ان
دادند که ماموران امنیتی و اطالعاتی
و همچنی��ن مقامات ق��وۀ قضاییۀ
ایران ،در خصوص شکنجه و مرگ
بازداشت شدگان و سایر شهروندان
ایران از مجازات معاف هستند».
به گفته کمپین بینالمللی حقوق
بش��ر ،س��رعت اعدامها در ایران از
دیماه س��ال گذش��ته به اوج خود
رسیده اس��ت« :رژیم ایران از دیماه
 ۱۳۸۹تا کنون حد اقل  ۴۰۲نفر را
اعدام کرده است ۲۴۱ ،مورد از این
اعدام ها رس��ما اعالم شده ،اما ۱۶۱
نف��ر از این افراد به صورت پنهانی و
بدون هیچگونه اعالم رسمی اعدام
شده اند .بیشتر این اعدام ها مربوط
به اتهامات��ی مانند جرایم مربوط به
مواد مخدر و زنا بوده و در یک مورد
ش��خصی به جرم ارت��داد در انتظار
اعدام می باشد ،اینها مجازاتهائی

با دیجی
فرانسیس و ...

مسافر کناری مدام خودش را رویم
می اندازد ،دستش را در جیبش می
کن��د و در می آورد ،من به شیش��ه
چسبیده ام اما هر قدر جمع تر می
ش��وم او گشادتر می ش��ود ...موقع
پیاده شدن تمام عضالت بدنم از بس
منقبض مانده اند درد می کنند….
مسافر صندلی پش��ت زانوهایش را
در ستون فقراتم فرو می کند ،یادم
هست موقع سوار شدن قد چندانی
هم نداشت ،باید با یک چیزی محکم
بکوبم توی سرش ،چیزی دم دستم
نیس��ت احتماال فکر کرده خوش��م
آمده که ح��اال دس��تش را از کنار
صندلی به سمت من می آورد….

(تقصیر خودم بود باید با اتوبوس
می آمدم !)

اتوبوس پر است ایستاده ام و دستم
روی میله هاست ،اتوبوس زیاد هم
شلوغ نیست و چشمان او هم نابینا
به نظر نمی رس��د ولی دس��تش را
هس��تند که با اس��تانداردهای بین
المللی مطابقت ندارند».


سوالهایی که کمپین توصیه کرده
است:

کمپین بینالمللی حقوق بش��ر در
ایران پیشبینی کرده که احمدینژاد
با ورود به نیویورک عالوه بر شرکت
در مراسم افتتاحیۀ اجالس عمومی
س��ازمان مل��ل متح��د ،از فرصت
استفاده می کند تا با روزنامه نگاران
و دیپلماتهای بین المللی و با گروه
های خاصی از شهروندان نیویورک
مالقات کند.
بهنظ��ر کمپین از ای��ن فرصت باید
اس��تفاده کرد و این پرسشها را با

Villa
Taormina

2530 Boul. St-Joseph
LACHINE, QC H8S 2N9
Tel.:(514) 634-5548

www.restaurentTaormina.com

اندراحواالتجماعتالنساء
در مملکت اسالمی ایران

(تقصیـــر خودمبود باید جلو
می نشستم !)

>> ادامه از صفحه5 :

اطالعات��ی و امنیتی آنه��ا را مورد
شکنجه ،بدرفتاری ،و ماهها حبس
انف��رادی ق��رار داده اند .آنه��ا را از
دسترسی مکفی به خدمات پزشکی
محروم و در بازداش��تگاههای مملو
از زندان��ی و تح��ت ش��رایطی غیر
بهداشتی بازداشت کرده اند».
کمپی��ن به تعیین گزارش��گر ویژه
برای نظ��ارت و گزارش در خصوص
وضعی��ت حق��وق بش��ر در ای��ران
اش��اره ک��رده و از اعضای س��ازمان
ملل خواس��ته که از فرصت حضور
احمدینژاد در نیویورک برای تاکید
بر اهمیت هم��کاری ایران با احمد
ش��هید و اجازه ورود وی به کش��ور
استفادهکنند.

رقص و پایکوبی با
تازه ترین های روز...

درست در  10سانت از  100سانت
میله ای که من دس��تم را گذاشته
ام م��ی گذارد  ..ب��ا خودم می گویم
"چه تصادفی!" و دس��تم را جابه جا
می کنم … اما تصادف مدام در طول
میله اتفاق می افتد...

(تقصیر خودم است باید این دو قدم
راه را پیاده می آمدم!)

چرخان��ده ام دیگ��ر صاف
نمی ش��ود… چشمانش به
نظر سالم می آید اما بقیه
پول را که می خواهد بدهد
به جای اینکه در دس��تم
بگ��ذارد از آرنجم ش��روع
می کند… البت��ه من باید
حواسم می بود و دستم را با
دستش تنظیم می کردم …
(تقصیر خودم است باید
با ماشین شخصی می
آمدم!)

تقصیر خودم بود !...

بیس��ت س��ال پیش ،روز 8
آگوست ،دانشمندی به نام
تیم برن��رز لی ،که لقب آقا
 SIRب��ه او اعطا ش��ده بود،
اولین صفحه شبکه جهانی
وب را به ص��ورت آزادانه در
اختیار عموم مردم قرار داد.
این شبکه جهانی اینترنتی
از آن زمان تاکنون با سرعت
خ��ارق العاده و بی س��ابقه
ای رش��د ک��رده و بیش از
هر پدیده دیگری بر حیات
روزمره بش��ر تاثیرگ��ذار بوده
است.
شبکه جهانی وب که با ایجاد شبکه
ای از انواع سیم ها و قرار دادن یک
ترمینال در هر من��زل و یا هر اداره
ایجاد می ش��ود و داده های آن بین
کابران تقس��یم می شود ،در سطح
تئوری به طور غیرقابل تصوری ساده
و غیرپیچیده است .
«مرک��ز ش��تاب دهن��ده خطی»
دانشگاه استنفورد اولین محل خارج
از اروپا بود که ِسرور اینترنت را نصب
کرد.
بب��و وایت ،محقق این مرکز یکی از
اولین افرادی بود که از شبکه جهانی
وب استفاده کرد.
وی به «وی  ،»۳یک نشریه اینترنتی
چاپ بریتانیا گفته است «اغلب از من
پرسیده می شود که آیا اولین باری
که در استنفورد از شبکه جهانی وب
اس��تفاده کردم ،از تاثیر چشمگیر
و ش��گفت آوری که این ش��بکه بر
جامعه خواهد داشت ،آگاهی داشتم
و پاس��خ من همیشه منفی است و
گاه به این فکر می کنم که آیا در آن
زمان کس��ی بود که چنین تصوری
داشته باشد؟
با وج��ودی که آقای برنرز ش��بکه
جهانی وب را بر پایه ایده آزادی برای
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پیاده رو آنقدر ها هم باریک نیست
اما دوست دارد از منتها علیه سمت
من عبور کند ،به اندازه  8نفر کنارش
جا هست ولی با هم برخورد خواهیم
کرد … کسی که باید جایش عوض
کند ،بایس��تد ،جا خالی بدهد ،راه
بدهد و … من هستم …

رانن��ده آژانس مدام از آینه نگام می
کند و لبخند می زند… سرم را باید
تا انتهای مسیر به زاویه  180درجه
به سمت شیشه بگیرم ...مدام حرف
میزن��د و از توی آینه منتظر جواب
است ...خودم را به نشنیدن می زنم…
موقع پیاده شدن بس که گردنم را

راننده پشتی تا می بیند خانم هستم
دستش را روی بوق می گذارد… راه
میدهم… نزدیک شیشه ماشین می
ایستد نیشش باز است و دندانهای
زردش از لبان س��یاهش بیرون زده
اس��ت … "خانم ماشین لباسشوئی
نیس��ت ه��ا!"… مس��افرهای توی
ماشین همه نیششان باز می شود…
تا برسم هزار بار هزار تا حرف جدید
می ش��نوم… و مدام بای��د مواظب
ماش��ین هایی که فرمانهایش��ان را
به س��مت من می چرخانند باشم…
موقع رسیدن خسته هستم ...اعصابم
به کلی به هم ریخته است

(تقصیر خودم است زن جماعت را
چه به بیرون رفنت!)

محمود احم دینژاد در میان نهاد:

آیا دولت شما برنامهای برای پذیرش
دکتر احمد ش��هید ،گزارشگر ویژۀ
س��ازمان ملل متحد برای نظارت و
گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران
دارد ت��ا او بتواند ب��ه ادعاهای نقض
حقوق بشر در ایران رسیدگی کند؟

آی��ا حب��س خانگی رقبای س��ابق
انتخاباتی شما ،میر حسین موسوی
و مه��دی کروبی ،مورد تایید ش��ما
میباشد؟ دالیل این حصر چیست؟

پاسخ شما به این ادعا که مسئوالن
عالیرتبۀ نظام جمهوری اسالمی در

قبال نقض حقوق بش��ر از معافیت
مجازات برخوردارند چیست؟

آیا ش��ما فکر می کنید وقتی دولت
خ��ود ش��ما ب��رای س��اکت کردن
اعتراضات مسالمت آمیزمردمی به
زور متوسل شده است ،در جایگاهی
باشید که دولت های عربی در مصر،
لیب��ی ،بحرین ،و حتی س��وریه را
برای شیوۀ پاسخگویی به اعتراضات
عمومی مورد نکوهش قرار دهید؟

ایران چگونه از لحاظ س��رانۀ اعدام،
بزرگترین مجری اع��دام در جهان
شده است؟


(تقصیر خودم است باید با آژانس
می آمدم!)
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کشف شیوه تزریق
ویروس به تومور برای
درمان انواع سرطان

دانش��مندان کانادای��ی موف��ق به
کشف شیوه ای ش��ده اند که برای
درمان بیماران مبتال به س��رطان با
تزریق وی��روس درون وریدی ،فقط
تومورهای سرطانی را هدف قرار می
دهد.
پژوهشگران کانادایی در ابتکاری بی
سابقه برایدرمان سرطان ،آمیزه ای
از تزریق درون وریدی را با ش��یمی
درمان��ی و س��ایر انواع ش��یوه های
درمانی همچون پرتو درمانی به کار
برده اند .در این روش جدید به بافت
های س��الم بدن فرد مبتال آسیبی
وارد نخواهد شد.
دکت��ر جان بل ،دانش��مند ارش��د
«موسسهتحقیقاتیبیمارستاناتاوا»
و یک��ی از نویس��ندگان اصلی این
گزارش گفته است تالش محققان
این بود که امکان تزریق این ویروس
به شیوه درون وریدی به افراد مبتال
به س��رطان ثابت کنند ،چرا که در
گذش��ته این ش��یوه فقط در مورد
حیوانات به کار گرفته می شد.
دکتر بل می گوید« :ما این تحقیق
را ب��ه گونه ای طراح��ی کردیم که
وی��روس فقط می تواند در س��لول
های سرطانی رشد کند و نمی تواند
بر بافت های عادی تاثیری داش��ته
باشد».
این پژوهش��گر کانادایی می گوید
«رویک��رد انتخابی م��ی تواند به ما
کمک کند تا به طور مداوم س��لول
های سرطانی را هدف قرار دهیم و

در نهایت راه را برای بهبودی کامل
از بیماری هموار کنیم».
این محققان  ۲۳بیمار بیمارس��تان
اتاوا را مورد آزمایش قرار دادند که به
سرطان های پیشرفته مبتال بودند و
سلول های سرطانی به چندین اندام
دیگر بدن آن ها گسترش پیدا کرده
بودند.
پزشکان آمیزه ای از یک نوع ویروس
( )۵۹۴-JXرا به بیماران سرطانی که
در این پژوهش شرکت کرده بودند،
تزریق کردند .پس از ده روز که نتایج
تکه برداری از بافت زنده (بیوپسی)
این بیماران آماده شد ،از هر هشت
بیمار در دو گروهی که بیش��ترین
میزان ویروس را دریافت کرده بودند،
در هفت بیمار عالئم تکثیر ویروس
در تومورهای سرطانی مشاهده شد
اما این ویروس بر بافت های س��الم
بیمار تاثیری نگذاشته بود.
ای��ن ویروس ک��ه به نوعی ش��بیه
واکسنی است که برای مبارزه با آبله
ب��کار م��ی رود در تحقیق در مورد
تومورهای سرطانی موثر بوده است.
آن ه��ا می گویند ه��دف آزمایش،
درمان بیماران نبود ،بلکه اثبات این
راهبرد بود که ویروس ها می توانند
از طریق جریان خون به تومورهای
سرطانی منتقل شوند.
دکت��ر بل خاطرنش��ان م��ی کند:
«انتق��ال وی��روس از مس��یر درون
وری��دی به این دلیل ب��رای درمان
س��رطان حیاتی اس��ت که برای ما

فرصتی فراه��م می کند تا به جای
تزریق آن به سراسر بدن ،فقط غده
های سرطانی و تومورهای سراسر
بدن را هدف بگیریم».
وی م��ی گوی��د اهمیت وی��ژه این
پژوهش از این نظر اس��ت که نشان
می دهد ما می توانیم این رویکرد را
به طور انتخابی برای هدف قرار دادن
ژن های خارجی در تومورها به کار
بگیری��م و راه را برای انواع نوینی از
درمان های هدفدار س��رطان هموار
کنیم.
بنا به گفته این پژوهشگر کانادایی،
این نوع ش��یوه های درمانی به این
دلیل مورد توجه پزشکان قرار گرفته
ان��د ک��ه محدودیت های اش��کال
درمان��ی کنون��ی را ندارن��د ،چون
راهبردهایی همچون شیمیدرمانی
و پرتو درمانی ،نه تنها به سلول های
س��رطانی حمله می کنند ،بلکه به
بافت های سالم و عادی بدن بیمار
نیز آسیب می رسانند.
دکتر بل افزود که «ویروس به طور
ویژه در مورد تومورهای س��رطانی
جامدی همچون س��رطان س��ینه،
پوست ،پروس��تات و پانکراس موثر
هس��تند ،اما برای درمان س��رطان
خون و لنف تاثیر کمتری دارند.
دکتر مایکل بیکر ،محقق س��رطان
و اس��تاد علوم پزش��کی دانش��گاه
تورنتو می گوید این پژوهش بسیار
نویدبخش است اما هنوز برای تعریف
بهره گی��ری از این رویکرد به نوعی
درمان قطعی به زمان بیشتری نیاز
خواهد بود و دو یا س��ه س��ال دیگر
زمان الزم است تا داروهای درمانی
و دیگر اقالم پزشکی مورد نیاز برای
تخریب سلول های سرطانی تولید
شوند و این روند توسعه به زمان و
تالش بیشتری نیاز دارد.
دکتر بیکر گفته است با وجودی که
این تیم پژوهش��ی در مورد ویروس
هایدیگر نیز تحقیق کرده است ،اما
این ویروس خاص از «ظرفیت ویژه
ای» برخ��وردار بود زیرا این ویروس
ها زنده هستند و همچون بسیاری از
ویروس های دیگر منفعل نبوده و از
توانایی حمل تعداد بسیاری مولکول
برخوردار هستند ،می توانند تکثیر
ش��وند و در بخش ه��ای دیگر بدن
گس��ترش پیدا کنند که سرطان به
آن ها سرایت کرده است.
این گزارش جدید در ش��ماره اخیر
نشریه علمی «نیچر» منتشر شده
است.

خــدمــات آرایــشــی
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

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

برنامه های کتابخانه و کتابفروشی زاگرس
info@zagros.ca

تقویم ماه سپتامبر

--------------------------- جمع��ه  16 -س��پتامبر  -دو برنامه
در یک شب
 ساعت  : )18( 6مقدمه بر نقد و شرح
غزل های حافظ با دکتر استعالمی
 ساعت  : )20( 8فلسفه تاریخ و فلسفه
سیاسی هگل بادکتر هودشتیان
 انجمن مهاجران با محمد عابدی 17
سپتامبر ساعت 17:30

514-489-8686

آقای عاب��دی مالک و صاحب دبل پیتزا
با  30ش��عبه در سراس��ر کبک ....ایشان
از تجربی��ات خ��ود و از مراحل ثبت یک
موفقیت بزرگ برایمان خواهند گفت
 ح��راج ب��زرگ کت��اب  23 -تا 25
سپتامبر
 شاهنامه خوانی با آزاده احسانی 24 -
سپتامبر ساعت 18:00
 معرفی زبان و خط اوس��تايی 24 -
سپتامبر ساعت 19:00
 آغاز دوره یکس��اله آموزش موسیقی

5155 Décarie

ک��ودک (اٌرف)  25 -س��پتامبر س��اعت
18:00
 رونمايی کتاب "داستان زرتشت" -
انتشارات زاگرس  -مهدی مرعشی – 30
سپتامبر ساعت 19:00
 انجمن مهاجران با دکتر علی دولت
آبادی اس��تاد دانش��گاه کنکوردیا رشته
مهندسی  -شنبه  2اکتبر ساعت 17:30
 انجمن مهاجران با دکتر علی دولت
آبادی اس��تاد دانش��گاه کنکوردیا رشته
مهندسی  -شنبه  2اکتبر ساعت 17:30
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سپاسـگزاری

از کلیه یاران ،دوستان ،سروران و عزیزانی
که به مناسبت درگذشت مادر و عزیز مهربان مان
که در ایران به سرای باقی شتافت،
حضوری ،یا تلفنی ،ایمیلی ،و نیز از طریق درج
پیام های تسلیت در روزنامه،
ارسال سبدهای گل زیبا و کارت های همدردی
با ما اظهار همدردی نمود ه اند،
کما ل تشکر را می نماییم.
دست شما عزیزان را می فشاریم
و برای همه گان روزهای روشن و بهروزی آرزومندیم.
------------------------------

منصور خوش عطر و خانواده

نشست"احتادچپ"درمونترال
 30سپتامبر ،اکتبر  ۱و ۲۰۱۱ -۲

نشستیدیگر از "اتحاد چپ"در شهر
مونترال -کانادادر تاریخ سپتامبر ،۳۰
اکتبر  ۱و ۲۰۱۱ -۲در راه است.
در قطعنامه پایانی آخرین نشستدر
شهر شیگاگو تأکید گردید:
در گ��ذرگاه پ��ر اهمی��ت و تاریخی
کنونی و در شرایطی که نظام جهانی
س��رمایه با بحران عمیق ساختاری
دس��ت به گریبان است ،میلیون ها
کارگ��ر و زحمتکش ب��ه خیل عظیم
بیکاران پیوسته اند ...خواست آزادی و نان به هم گره
خورده و جنبش های توفنده توده ای از خیزش نوین
در روند انقالب جهانی حکایت دارد...
در این راس��تا جنبش ها و مب��ارزات اعتراضی داخل
کش��ور در تجربه خود بیش از پیش براین واقعیت که
رژیم جمهوری اسالمی اصالح پذیر نیستدست یافته
و ب��ا قبول باالترین هزینه ها در جهت س��رنگونی آن
حرکت می کنند.
"اتحاد چپ" با افتخار و با آگاهی به رس��الت تاریخی
دورانکنونیدرسمتجنبشبرایبدیلسوسیالیستی
ایستاده و برای پیشبرد همکاری های مشخص و عملی
بر اساس نکات زیر کار می کند:
اعتقاد به سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی توسط
توده های تحت ستم ایران بویژه کارگران و محرومان.
اعتقاد به اینکه مبارزه ی موثر علیه امپریالیسم و
مبارزه ای پیگیر برای دمکراس��ی و برابری نمی تواند
ج��دا از مبارزه برای سوسیالیس��م و جنبش تاریخی
کارگران و زحمتکشان جهان باشد.
دفاع پیگیر و رادیکال از پلورالیسم سیاسی.
دف��اع از مب��ارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه
کارگ��ران و زحمتکش��ان منطقه با اعتق��اد به اصل
انترناسیونالیسمپرولتری.
دفاع پیگیر و ریشه ای از مبارزات زنان ایران علیه
نابرابری های جنسیتی ،اجتماعی و اقتصادی.
دفاع از اصل حق تعیین سرنوشت ملی و پشتیبانی
از کلیه مبارزات علیه ستم ملی و مذهبی .
نشست مونترال برای بررسی اوضاع تغییر یافته بیندو
نشست ،برای بررسی عملکرد خود و همکار های عملی
کنون��ی و آینده نیروهای چپ و چش��م انداز انقالبی

جهان و ایران برگزار می شود.
"هیئت اجرائیه" اتحاد چپ ایرانیان
در خارج از کشور بدور از هرگونه
تنگ نظری سیاسی و تأکید برروی
پلورالیسم سیاسی در اتحاد بزرگ
چپ بدینوسیله از س��ازمان ها و
اف��راد چپ دعوت م��ی کند برای
بارور کردن این نشست و برگزاری
هرچه با شکوه تر آن یاری رسانند.
همکاری در برگزاری این نشست گا
می است مهمدر گسترش همکاری های سازمان یافته
مستمر طیف چپ انقالبی .
به دعوت ما به هر طریق که امکان دارد پاسخ مثبت
دهید.
هر کجا ام��کان دارد محفل هایی برپا کنید ،اس��ناد
نشس��ت قبلی اتحاد چپ را مورد بررسی قرار دهید و
برای توسعه همکاری های عملی میان نیرو های چپ
و همچنین تنظیم یک تقویم کاری پیشنهادات خود
را ارائه دهید.
مروری بر عملکرد تلویزیون اتحاد چپ کنید و نظرات
و پیشنهادات خود را ارائه دهید.
>> ب��رای ادامه کاری تلویزیون و برای برگزاری این
نشس��ت ،کمک های خود را بویژه در تأمین نیازهای
مالی از ما دریغ نکنید.
ضروریست برای ایجاد نظم در خالل برگزاری نشست
و همچنین رعایت کلیه مسائل امنیتی ،پیشاپیش از
نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان ،تعداد آنها و ...با
خبر باشیم ،در این مورد همکاری نزدیک ضروریست.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی،
زنده باد آزادی و برابری
مبارزه علیه ارتجاع جدا از مبارزه علیه امپریالیسم
نیست
زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائیه اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
 ۱۵اوت  -آگوست  ۲۰۱۱برابر با  ۲۴مرداد ۱۳۹۰
iranleftalliance@gmail.com
تلفن تماس ۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶

حساب بانکی برای کمک رویال بانک کانادا:

۰۶۹۴۱-۴۰۰ ۱۹۵۴
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زندگی...

عذرخواهی

 )۳به هیچوجه گذشته را یادآوری
نكنید

فقط به چیزی ك��ه اكنون در حال
روی دادن اس��ت توج��ه كنی��د.
آتشبیار معركه ش��دن با نقب زدن
به گذشته راه به جایی نخواهد برد.
مطمئن باش��ید ب��ا فراموش كردن
گذشته زودتر به توافق میرسید.


میخواهد

و هوش!

عذرخواهی از همس��ر ی��ا نامزدتان
ممكن است مش��كل به نظر برسد
به خصوص زمانیكه بر سر مساله یا
موضوعی با هم چندین بار مخالفت
كرده باشید و حاال ممكن است در
خود توان گفتن متاسفم را نبینید.
هر چند هر كاری را كه فكر میكردید
به او میفهماند از كرده خود پشیمان
هستید را انجام دادهاید.
در این مطالب چندین روش جهت
عذرخواهی مطرح شده است.
این روشها ب��ه حل و فصل كردن
اختالفات و عبرت گرفتن از تجارب
خواهدانجامید.

 )۱انتقاد را با گشادهرویی بپذیرید

در مجادلهای كه هر دوی شما تصور
میكنید حق با شماست و مشكل
مربوط به طرف مقابل است به ویژه
اگ��ر قبال نیز مكررا بر س��ر موضوع
فعلی بح��ث كردهای��د ،لطفا انتقاد
همسر خود را با روی باز و به راحتی
گوش كنید.

 )۲از شیوه «فاصلهگذاری» برای
رسیدن به آرامش استفاده كنید

در اوج بحث معموال فشار خونتان و
تپش قلبتان باال میرود و با چنین
حالتی ممكن است چیزهایی بگویید
كه لزوما از بیان آنها منظور خاصی
ندارید.
در چنین مواقعی همیشه به مكانی
خل��وت نیاز دارید ك��ه در آن از هم

 )۴به او بگویید كه دشمناش
نیستید

اگ��ر ب��ه آرامی در م��ورد موضوعی
بحث میكنید و همسرتان به یكباره
صدای��ش را باال ب��رده و از كوره در
میرود كافی است به طرفش رفته و
سعی كنید كه او را آرام كنید ،شما
میتوانید دست خود را به آرامی در
دستش قرار دهید تا بفهمد كه این
مجادله بیاهمیت است و مهم عالقه
دو طرفه میان شماست.

 )۵محیط دور برتان را مناسب كنید

محیط اطراف تاثیر مستقیمی روی
احساس��ات م��ا دارد .عصبانیت یك
احس��اس خشن است اما با مراقبت
همراه با توجه محبتآمیز همیشه
میتوان آن را كنترل كرد.
در این روند آرامس��ازی محیط هم
موثر اس��ت مثال در یك خانه منظم
دلب��از طرفین راحتتر ب��ه آرامش
میرسند.

 )۶مشـكلترین كلمـه را به زبان
بیاورید

یك عذرخواهی واقعی میتواند یكی
از دشوارترین پیشنهاداتی باشد كه
ما ارایه میدهیم!
بر خالف تصور همه انسانها ،افراد
قادر به زب��ان آوردن این كلمه بوده
و ت��ا به حال هیچكس بعد از گفتن
آن دچار مشكل نشده و غش نكرده
است.


آی��ا می دانید افس��ردگی با چه
عالیمی بروز می كند؟
آیا این بیماری می تواند با سردرد
های پیاپی همراه باشد؟
افسردگی :همراه با دردهای
جسمی!

افسردگی عالئم روانی شناخته
شده ای دارد:
* ناراحتی همیشگی،
* خودكم بینی،
* از دس��ت دادن عالق��ه و عدم
تمایل به تفریح و...
اما باید دانس��ت كه این بیماری
با بس��یاری از عالئم جسمی نیز
همراه خواهد بود،
مانند دردهای كمر و پش�ت،
درد شكم یا خستگی مداوم.
در نظ��ر گرفتن این ش��كایات
جس��می می توان��د عاملی در
تشخیص سریع تر افسردگی و
درمان مؤثرترش باشد.
طبق مطالعات سازمان جهانی
س�لامت ،در میان بیماری ها
ناتوان كننده 121،میلیون نفر
در جهان مبتال به افس��ردگی
هستند.
عالئم روحی افسردگی به خوبی
شناخته شده اند و همه شان می
توانند قابل جب��ران و درمان پذیر
باشند :ناراحتی و اندوه همیشگی،
خلق و خوی افس��رده ،از دس��ت
دادن تمای��ل به تفری��ح و عالقه
مندی ،اضطراب ،از دس��ت دادن
اعتماد به نفس ،مشكالت تمركز،

www.paivand.ca

chez les adolescents...
جدا شده آرام گرفته و افكار خود را
جمع كنید.
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عالئم روحی
و جسمی
افسردگی
احساس گناه ،خودكم بینی و فكر
كردن به خودكشی.
گله و شكایات جسمی از افسردگی
كمتر شناخته شده اند.
در حالی كه حدود  %70افراد مبتال
به افسردگی حاد در اولین مراحل،
عالئم جسمی را بروز می دهند.

با نوجوانان چگونه
رفتار کنیم

 )۷جمــلهای مهربانانه و دلپذیر
به او بگویید

گاه��ی اوق��ات فرام��وش ك��ردن
حرفه��ای آزاردهن��ده كس��ی كه
دوس��تش داری��د ،مش��كل به نظر
میرسد اما اگر چیزی قابل تعریف را
با آن بیاموزید روبهرو شدن با مسایل
بسیار آس��انتر خواهد شد .در واقع
گفتن یك كلمه محبتآمیز میتواند
زهر دلخوریها را كمرنگ كند.

 )۸بگویید كه دوستش دارید

هنگامیك��ه میخواهی��د به حالت
آشتی و صلح برگردید به همسرتان
بگویید كه دوستش دارید .اطمینان
دادن در م��ورد ای��ن موض��وع كه
احساس ش��ما نسبت به همسرتان
هیچگاه و تحت هیچ شرایطی تغییر
نخواهد كرد ،بس��یار بس��یار خوب
است.


وانان
نوج

 17قدمتا صمیمی شدن با

بعد از اینكه در خانه اوضاع آرام شد،
برای آزاد ش��دن فكرتان از مجادله
برای انجام فعالی��ت تفریحی آماده
شوید.
اگر همس��ر یا نامزدت��ان قبال برای
رزرو بلیت سینما یا هر چیزی اقدام
میكرد ،این بار شما پیشقدم شوید
و ای��ن كار را انج��ام دهید .چنین
تفریحی میتوان��د آخرین ذرههای
ناراحتی را از میان ببرد.


"وقتی به خانه میرسد فورا به
اتاقش م�یرود ،در را میبندد و
ش�روع به صحبت ک�ردنهای
تلفنی با دوستانش میکند".
از این موضوع ناراحتید و نمیدانید...
نمیدانید چگونه میتوانید رابطهای
صمیمی با فرزندتان ایجاد کنید؟
راهکارهای��ی به ش��ما پیش��نهاد
میکنیم تا موفقتر از پیش باشید.


والدین باید اعتماد
نوجوان را نسبت به
خودشان جلب کنند
در غی��ر ای��ن صورت نوج��وان
برای حل مس��ایل خود به دیگران
مراجعهمیکند.


مش��کل اغلب والدین آشنا نبودن
ب��ا ویژگیه��ای دوران نوجوان��ی
اس��ت .به همین دلی��ل رفتارهای
ناخوش��ایند نوجوان را غیرطبیعی
میپنداریم و همین امر سبب بروز
عکسالعمله��ای نادرس��ت در ما
ش��ده و به تیرگی روابط با نوجوان
میانجامد.


نوجوانان به ارتباطات عاطفی سخت
نیازمندند .ارتب��اط کالمی مقدمه
ایجاد ارتباط عاطفی است به همین
دلیل والدین باید با تنظیم ساعات
کاری خود و بسترس��ازی مناسب
در من��زل این فرصت را خود ایجاد
کنند.


عذرخواهی تنها به این معنا نیست
كه بگویید متاس��فید ،بلكه باید آن
اتفاق را برای همیشه فراموش كنید.
در حقیقت فراموشی باعث میشود
كه مس��اله مورد نظر راه بازگشت و
سرایت دوباره به رابطهتان را نداشته
باشد.

یکی از موثرترین روشهای تربیتی
در ای��ن دوره ،روش تغافل یا نادیده
گرفتن اس��ت .یعنی باید مسایل و
مش��کالت نوجوان را بزرگ نش��ان
ندهیم یا او را به لحاظ رفتارهایش
دائم بازخواست نکنیم.


 )۹برای چنــد ساعت بعد
برنامهریزیكنید

 )۱۰ببخشیـد و فراموش كنید

شرق :ترجمه :مانی نامور

خس�تگی ،بی ان�رژی بودن،
مش�كالت خ�واب ،تغیی�ر
در اش�تها ،و البت�ه دردهای
جسمی (پشت و كمر ،شكم،
مفاص�ل ،)...س�ردردها و
همچنینمشكالتگوارشی
از جمله این عالئم اند.
وجود این عالئم جس��می باعث
دشوار شدن تشخیص افسردگی
می شود.
اما اگر این نشانه ها هر چه سریع
تر به عنوان نش��انۀ افس��ردگی
تش��خیص داده ش��وند ،درمان
بیماری سریع تر خواهد بود.
درمان افسردگی ضروری است.
می دانیم كه افسردگی یكی از
آسیب های ش��دید و سنگین
اس��ت كه اغلب آثار ناگواری بر
روی افراد ،خانواده و جامعه دارد.
ی��ك افس��ردگی درمان نش��ده
مش��كالتی ج��دی ب��ر روی
كار اف��راد ،مانن��د كارگـُریزی،
مشكالت رابطه ای و خانوادگی
و ...با خود به همراه دارد.
باید توجه داش��ته باش��ید كه،
احتمال اقدام به خودكش��ی در
افراد افسرده زیاد است.
در كل ،احتم��ال م��رگ در افراد
افس��رده بیشتر اس��ت (به دالیل
مشكالت قلب و عروق ،سرطان)... ،
بناب��ر توصی��ه ه��ا ،بای��د درمان
ضدافس��ردگی و روان درمان��ی به
طور همزمان دنبال شود.

 )1شناخت شخصیت نوجوان

 )2نادیده بگیرید!

 )3راهنمایی به جای دستور دادن

در برخ��ورد با مس��ایل نوج��وان از
خودش کمک بگیرید و به او نشان
دهید که نخس��تین مس��ئول حل
مش��کل او ،خودش اس��ت و برای
حل آن باید اقدام کند .والدین تنها
وظیفه راهنمایی دارند و باید او را از
عواقب کارش باخبر کنند.
والدین باید اعتماد نوجوان را نسبت
به خودشان جلب کنند در غیر این
صورت نوجوان برای حل مس��ایل
خود بهدیگران مراجعه میکند.

 )4آمـوزش

برای کاهش ت��رس و اضطرابهای
نوجوانی ،آموزشه��ای الزم درباره
بل��وغ ،دوس��تیابی ،حل مس��اله،
گذراندن اوقات فراغت ،برنامهریزی
درس��ی و مواردی از این قبیل باید
آموزش داده شود.

 )5برقراری رابطه دوستانه و
عاقالنه

والدین با مراقبت دوستانه و عاقالنه
خود احساس ایمنی و اطمینان رادر

وجود نوجوان ایجاد میکنند.

)6اعتمادسازی

 )7ارتباط کالمی ،مقدمه ارتباط
عاطفی

 )8تاکید بر محبت و پرهیز از
خشونت

ارتباط با نوجوان اگر بر پایه محبت
و عش��ق باشد ،سبب تامین اعتماد
به نفس در او میش��ود ام��ا اگر با
فشار و خشونت همراه شود موجب
اختالالت و دش��واریهای عصبی
میشود.

 )9الگوهای رفتاری والدین

نوجوان��ان نیاز دارند به ش��خصیت
والدی��ن خود تکیه ک��رده و ازآنان
الگوبرداری کنن��د .به همین دلیل
والدین باید سعی کنند شخصیتی
مستحکم و باثبات ودوستداشتنی
داشته باشند.

 )10پرهیز از مناقشات خانوادگی

نوجوانان به محلی برایآرامش نیاز
دارند .محلی امن و مس��تحکم .در
صورتی که خانه محل مناقش��ات و
جر و بحثهای خانوادگی شود بهانه
گری��زی نوجوان از خان��ه را فراهم
میآورد.


 )11گوش دادن

رمز ارتباط موثر ب��ا نوجوان خوب
گ��وش دادن به حرفهای اوس��ت
پس به سخنان او با عالقه گوش فرا
دهید.


 )12تکیه بر نقاط قوت

با مشاهده برخی ضعفها ،نوجوان را

و
تحقی��ر
س��رزنش ی��ا ب��ا دیگران
مقایسهاش نکنید .سعی کنید برای
از میان بردن ضعفها ،بر نقاط قوت
تکیهکنید.


 )13انتظار به اندازه

فراموش نکنید همیشه باید به اندازه
توان و ظرفی��ت وجودی از نوجوان
انتظارداشت.

 )14اجازه خطا کردن به نوجوان
بدهید

کاری نکنید که نوج��وان به دلیل
خطا کردن احس��اس گن��اه کند .
فرصت یافتن راهحل را به او بدهید
تا او در آینده از مش��کالت گریزان
نباشد.
نوجوانان میخواهند مستقل باشند.
پس عقاید خ��ود را بر آنان تحمیل
نکنید .بایستی او را تحمل کرد و با
مشورت گرفتن از او در امور خانه در
کسب استقالل یاریاش کرد.

 )15مشورت با نوجوان

نوجوانان میخواهند مس�تقل
باشند.
پس عقاید خ��ود را بر آنان تحمیل
نکنید .بایستی او را تحمل کرد و با
مشورت گرفتن از او در امور خانه در
کسب استقالل یاریاش کرد.


 )16فعال بودن نقش پدر در تربیت
نوجوان

نوجوان��ان به پدر بی��ش از هر چیز
دیگری نیاز دارند .میخواهند که در
خانواده بر او تکیه کنند و او را الگوی
خود قرار دهند.

 )17پذیرش بدون قید و شرط

نوج��وان را همانط��ور که هس��ت
بپذیرید نه آن طور که در رویا تصور
میکنید.
اگر نوجوان در خانواده مورد احترام
ق��رار بگیرد ،یاد میگیرد خودش را
همانطور که هست بپذیرد.
___________________
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دوست دارید ریحان را بخورید.

با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقالب پيرامون تفاوت عدالت در اديان و مکاتب
با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقالب پيرامون تفاوت عدالت در اديان و مکاتب
ویژه
اسالمي،ه
13مردادماهب
هضم غذا
قابلیت
معده
ترسید
اگـــرم
آگوست
ی4
1432
در رمضان
تأمل 3
1390
پنجشنبه
4856
شماره  4856پنجشنبه 13مردادماه  3 1390رمضان  4 1432آگوست 2011سال هفدهم شماره
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سرطانبه
دستيابي
براي
عدالت
گفتمان
نظريه ناب
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بگیرید:
اگر منیتوانید بخوابید :بوقلمون
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بر تفکر مادي به گفتماني مطلوب در زمينه عدالت دست پيدا کند .همچنين از ديرباز،
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تعريف کند .چالش هميشگي عدالت با گذر از قرون وسطي ،جنبهاي سکوالر ،از دين
تعريف کند .چالش هميشگي عدالت با گذر از قرون وسطي ،جنبهاي سکوالر ،از دين
پيدا کرد و به ابزار کسب قدرت اقتصادي و سياسي
ی نسبي
مفهومي
سياست جدا
و
سياسي
کسبیقدرت
مفهومي نسبي پيدا کرد و به ابزار
جدا و
سياست
خوابی یا
افرادیوكه از ب
نشان داده
اندازد و
اقتصاديكارو می
ده��د و از
ق��رار م
برای تب یونجه و حساسیت.
عسل
كنید:
ش��ایعترین نوع سنگهای كلیوی و می
تقليل در دوره مدرن و پست مدرن تبديل شد .اما در
قدرت
با
مبارزه
براي
سالحي
و
در
اما
شد.
تبديل
مدرن
پست
و
مدرن
دوره
در
تقليل
قدرت
با
مبارزه
براي
سالحي
و
در اینج��ا ب��ه درمانهایی اش��اره هستند .برایدر امان ماندن از سنگ در مطالعهای كه توسط دانشمندان حتی شاید در پیش��گیری از ایجاد كمخوابی رنج میبرند دچار كمبود
ادبيات معاصر عدالت اجتماعي ،عدالت در تمام شئون سياسي ،اقتصادي و حقوقي را
ادبيات معاصر عدالت اجتماعي ،عدالت در تمام شئون سياسي ،اقتصادي و حقوقي را
گوارش هم
دس��تگاه
های
مش��خص
آمریكای��یدرانجام
هستند.در اصول دوم و سوم قانون اساسي کشور ما ،به عدالت همه جانبه اشاره
تریپتوفانميشود.
شامل
جانبه اشاره
عدالت همه
س��رطاما،نبه
اساسي کشور
گرفته،سوم قانون
اصول دوم و
میكنیم ك��ه در آش��پزخانه قابل كلی��ه بهخصوص اگر س��ابقهاش را شامل ميشود.
شود ازکهكلم
ميپ��ر
فنجان
اساسيیك
قانونباش��د.
اصل سومموثر
عس��ل
خوری
بنيادينچای
قاش��ق
ش��د 2
 شده اما تفاوت بنيادين تفکر اسالمي در اصل سوم قانون اساسي مشخص ميشود که
مشخص
اسالمي در
تفکر
تفاوت
دسترسی هستند و بهسرعت شما را دارید بقیه می��ان وعدهها را حذف شده اما
دورمساعد بدون هيچ تبعيض ناروا به منظور رشد فضايل
محيطي
ايجاد
به
موظف
«دولت
فضايل
رشد
منظور
به
ناروا
تبعيض
هيچ
بدون
مساعد
محيطي
ايجاد
به
موظف
«دولت
75
و
فیبر
گرم
3
و
دارد
كالری
34
كنید و برگه زردآلو بخورید.
خوب میكنند
از
موثرتر
بس��یار
غلیظ
و
ای
ه
قه��و
اگر میخواهیــد از كسالت
علمي
هيأت
عضو
است».
فس��اد
مظاهر
همه
با
مبارزه
و
تقوا
ايمان،
براس��اس
اخالقي
علمي
هيأت
عضو
است».
فس��اد
مظاهر
همه
با
مبارزه
و
تقوا
ايمان،
براس��اس
اخالقي


ریش��ه خرد ش��ده زنجبی��ل یا یك
داروهای بدون نس��خه ضدس��رفه ،درصد از نیاز روزانه به ویتامین  Cرا شوید :ماهی تن
دانشگاه کاشان در مورد تفاوت ماهوي توسعه و پيشرفت در فرهنگ غربي و اسالمي
دانشگاه کاشان در مورد تفاوت ماهوي توسعه و پيشرفت در فرهنگ غربي و اسالمي
كند.
ی
م
تامین
شدید
های
ه
س��رف
دفعات
و
شدت
كاهش
باعث
زنجبیل
چای
فنجان
شده
كنس��رو
تن
ماهی
از
گرم
85
كشمش
باالست:
تان
ن
خو
فشار
اگر
حسابی
كه
هایی
آن
برای
گفت :ماهيت توسعه در فرهنگ و تمدن غرب ،توسعه اقتصادي و مادي است اما نگاه
گفت :ماهيت توسعه در فرهنگ و تمدن غرب ،توسعه اقتصادي و مادي است اما نگاه
عنوان 
ده��د.
كاه��شدرمی
ك��ودكان
اسالمدر
 60عدد كشمش تقریبا میشود یك را
حركت
ناشی از
امگا3
میل ویگرم
حدود
حاوی
اعصابشان به هم ریخته :موز
انسان به
بیماریرفاه
جهت تأمين
تهوعاي در
حالتوسيله
آن به عنوان
اقتصاد در
 800بوده
همهجانبه
اسالم
وسيلهاي در جهت تأمين رفاه انسان به
آن به
بوده و اقتصاد
همهجانبه
عدالت
مبين اسالم،
ته��وعدين
حال��تافزود :در
محمد اخوان
معتقدند،مطرح
موجودي الهي
است.عنوان
عدالت
اسالم،
مبين
دين
در
افزود:
اخوان
محمد
شود.
مي
مطرح
الهي
موجودي
عنوان
عسل
در
موجود
های
ن
اكسیدا
ی
آنت
ب��ارداری
س��فر و
شود .و
امگا3ميباعث
محققان
و
فیبر
گرم
یك
حاوی
كه
پر
مش��ت
اگر مشكل یبوست دارید :اجنیر
زمانی كهدیدیددكمههای لباستان
اقتصادي تنها بخش کوچکي از عدالت اجتماعي است ،در حالي که نهايت هدف تفکر
اقتصادي تنها بخش کوچکي از عدالت اجتماعي است ،در حالي که نهايت هدف تفکر
در
موجود
میكروب��ی
د
ض
عوام��ل
و
است.یش��ود .محققان هنوز بهدرستی
معيشتاز م
پیشگیری
و
روحی
كس��الت
رفع
كه
اس��ت
پتاس��یم
گرم
ی
میل
212
درست بسته نمیشوند ،بروید سراغ
فیبر
گرم
3
خش��ك
انجیر
ع��دد
4
غربي باال بردن سطح رفاه و
غربي باال بردن سطح رفاه و معيشت است.
كاهش
را
گلو
های
ت
باف
الته��اب
آن
زنجبیل
در
ای
ه
م��اد
چه
دانند
ی
نم
شود.
ی
م
روحیه
باالرفتن
و
اضطراب
باال
خون
فش��ار
كنترل
برای
هردو
موز .تحقیقات نش��ان داده یك موز
روده
حركات
تنظیم
باعث
كه
دارد
اين اس��تاد گروه الهيات و معارف اس��المي با بيان اينکه نظامهاي س��لطه جو با
اين اس��تاد گروه الهيات و معارف اس��المي با بيان اينکه نظامهاي س��لطه جو با
كند .البته
مفهومآرام م
بیمار را
متوسط  105كالری و فقط  14گرم در قال��ب یك رژی��م غذایی توصیه بهرهداده و
شود
تهوع م
سركوب
موجود در
اس��یدهای
خوردن
تأکيد می
دانند ،بهتر
مي دفع
بزرگ و
چنين
کرد:یدر
حالتتأکيد
ميدانند،
باعثتوس��عه
ماهی،مترادف با
عدالت ،آن را
چربمفهوم
برداري از
بهره
شود.چنين
کرد :در
مترادفبهبا توس��عه
ی آن را
عدالت،
برداري از
دموکراسي
صلح و
توجيه
کشتار مردم
لشکرکشي و
فرهنگي
باعثصلح و
حکومت
باشد!با توجيه
طبیعیبيگناه
کشتار مردم
لشکرکشي
قند دارد .همین مقدار شما را سیر میشوند .مطالعات متعددی نشان فرهنگي
عسلوواقعا
شرطی كه
خطر بوده و
حکومتبی
ايجاداین ماده
هرحال
عنوانبيگناهامابا به
تغذیه با
متخصصان
دموکراسي عود توس��ط
پیش��گیری از
ايجادمیوه
ای��ن
همراه اس��ت ،در حالي که تنها منافع گروههاي خاصي م��ورد توجه قرار دارد .اخوان
همراه اس��ت ،در حالي که تنها منافع گروههاي خاصي م��ورد توجه قرار دارد .اخوان
كرده و قند خون را به شكل مالیمی داده ك��ه پلیفنله��ای موجود در 
فناوريشود .درمانی موثر برای افسردگی توصیف فاقد عوارض جانبی معمولداروهای
(بواسیر) می
مجدد هموروئید
نتيجه توسعه غربي را پيش��رفت در بخش سختافزاري ،اقتصادي ،نظامي و فناوري
نتيجه توسعه غربي را پيش��رفت در بخش سختافزاري ،اقتصادي ،نظامي و
و
دهان
است(خش��كی
ته��وع
د
ض
با
تن
ماهی
خوردن
اس��ت.
ش��ده
درصد
5
انجیر
مقدار
این
همچنین
خستگی
احساس
همیشه
اگر
دانست و تصريح کرد :اسالم عدالت در همه ابعاد سختافزاري و نرمافزاري پيشرفت را
باال میبرد .در ضمن همین موز  30موادغذایی مش��تق از خانواده انگور دانست و تصريح کرد :اسالم عدالت در همه ابعاد سختافزاري و نرمافزاري پيشرفت را
آلودگی).وي دايره عدالت را در اسالم
قراربداده است.
بهتریآرمان
تاثی��رواالترين
گرفته و آن را
مورد نیاز مقداردر نظر
منگنز اسالم
عدالت را در
دايره
قرمز خود قرار داده است.
ایآرمان
واالترين
كنید :و آن را
ی گرفته
درصد ویتامین  B6مورد نیاز روزانه مث��ل همین كش��مش و آب انگور در منظر
دارد خودخوا
كمی نان
درصد
پتاسیم ووي10
فلفل دمله
توس��عه و حاکم بر آن دانست وگفت :در جوامع
گس��تردهتر
غربي
چونبرخالف ديدگاه
كند .در جوامع
دانستیوگفت:
توس��عه و حاکم
از
تر
گس��ترده
غربي
ديدگاه
برخالف
نان،از 
موجود در
كربوهی��درات
روزانهبرراآنتامین م
را تامین میكند .این ویتامین باعث در حفظ سالمت قلبی عروقی تاثیر فلفل دلمهای قرمز غنی از ویتامین
غربي اين رابطه وجود نداشته و پيشرفت منهاي عدالت در جريان است .يکي ديگر از
غربي اين رابطه وجود نداشته و پيشرفت منهاي عدالت در جريان است .يکي ديگر از
داده و
افزایش
خون را
داده،
نش��ان
مطالع��ات
میشود مقدار سروتونین تولید شده بسزایی دارند از جمله كاهش فشار C
چای
دانشگاه معده
بابونهمنابع
جديد به
سوزد؟ :نگاه
تان مدریمورد اينکه
کاشان نيز
معارف
علمي گروه
س��روتونینهيأت
اعضاي
کاشان نيز در مورد اينکه نگاه جديد به منابع
دانشگاه
معارف
اس��ت.علمي گروه
اعضاي هيأت
ش��دن
يافتنروحیه
بهب��ود
مغز اندك��ی افزایش یافت��ه و توان خون.
مقابله
برای
نابماده
بهترین
ویتامین
التهاب،
بابون��ه باعث
درباره چای
واکاويریحان
دارد؟:
مشكل
شكمتان
مفهوم
بهب��ودواکاوي
چيست ،گفت:
عدالت مستلزم
دوراسالمي
ديدگاهوناب
باعثديني و
مفهوم
گفت:
چيست،
عدالت مستلزم
درباره
اسالمي
يافتنCديدگاه
ديني و
شود.اسالمي بسيار ضروري است.
اصيل
عدالت در
ضروري است.
عدالت در
منابعی
كسالت م
مطالعات نشان داده ،ماده شیمیایی احساس
مقابله با شرایط دشوار و اضطرابها 
بسيارواسطه
اسالميكه به
اصيلاست
منابعهایی
استرس
با
اسپاس��م و گاز دس��تگاه گ��وارش
ديدگاه
ني��زیعدال��ت
جوامع2ش��يعي
 حس��ين س��تار اظهار داش��ت :حتيمدر
ني��زدرعدال��ت
ش��يعي
در جوامع
داش��ت:
آزاداظهار
س��تار
حس��ين
را در شما افزایش میدهد.
حتي از
شوند.
ایجاد می
های
رادیكال
خوری ازبابونه
قاشق چا
یشود.
ديدگاه بین
ریحانازباعث از
موجود
اوژنول
اگر از سروصدای معده رجن
اميرالمؤمنين(ع) بسيار ناش��ناخته مانده و تنها به مصداقهاي عدالت توجه شده در
اميرالمؤمنين(ع) بسيار ناش��ناخته مانده و تنها به مصداقهاي عدالت توجه شده در

سویدیگر
امام جوش
کالم آب
دقیقه در
م��دت 20
تهوعبس��يار مهمتر را به
پیش��گیریامامدل درد،
مباني عدالت بس��يار مهمتر اس��ت .ويرفتن و
میبرید :ماست
علي(ع) از
عدال��ت را در
اس��ت .وي
حالتعدالت
همیشهکهازمباني
حالت اگر حالي
علي(ع) از
عدال��ت را در کالم
حالي که
كردن
برشمرد وعین
ویتامین  Cدر
شد میل
خنك
عدالتكه
ارکانكمی
كنید و
تأكيد كرد :از نظردم
اسهال
شكمی یا
عدالتپ
تهوع ،كرام
زجنبیلی
ايمانچای
ناراحتــید:
اگرمیخواهیدسنگنسازید:
اجتماعي،
شعور
شامل
ايشان
برشمرد و
مباني
اجتماعي،
هایشعور
شامل
ايشان ارکان
برطرفاز نظر
تأكيد كرد:
یك فنج��ان و نیم ماس��ت طبیعی مباني ايمان
موجب
اجتماعي
برطرفشعور
برایبينش و
كنید.است.
بردباري اجتماعي
متع��ددیقضايي و
عميق ،عدالت
علم
اجتماعي
است .بينش
قضايي و
خستگی،عدالت
(كمچرب/پروبیوتیك) غذا را به شكل علم عميق،
بردباريسوخت
اساسی در
نقشی
مشكل
شدن این
موجب بین
موضوع از
شعور این
ش��ود.وعلت
اجتماعي می
زردآلود
نش��ان داده،
مطالع��ات
بابونهو به
چاینکرده
روزنگران
معيشتي
نسبت به
هاي
ش��ود
جمله یك مي
نکردهازو به
معيشتي نگران
وضعيت
رياضتهاي
هشت عدد زردآلوی خشك حاوی  2موثری از دس��تگاه گ��وارش عبور ميوش��ود
مردمبهرابدن
اقتصادي كه
برعهده دارد
س��از آهن
وضعيت بار در
است چند
مردم را الزم
باكتریها
برخ��ی از
نسبت بهرفتن
اقتصاديپودر
یخوری
رياضتچا
قاش��ق
چهارم
پيامدهاي اجراي عدالت در جامعه بينديشند.
پيامدهاي اجراي عدالت در جامعه بينديشند.
گرم فیبر و فقط  3میلیگرم سدیم میدهد .از س��وی دیگر ماستهای كمك میكند اكسیژن بیشتری وارد سالمونال و لیس��تریا توسط اوژنول زنجبیل ،نصف قاش��ق چایخوری بخورید( .منبع :مجله سیب سبز)
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راز ساده سالمتی11 ...

بگذار ،غــذا ،دوای تو باشد!!...

طال درحاشيه ماندند
ماندند
ه با

یک جدول با دو شرح

4856

یک جدول با دو شرح

4856

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

جدول عادي

 جدولهای ویژه و عادی:

افقي:
 -1نوع��ي حج – يكي از آث��ار تاريخي
و ديدني اس��تان بوش��هر واقع در شهر
2
سعدآباد از توابع شهرستان دشتستان
 -2دالور ،نت��رس – به صورت جدي و 3
برابر با مقررات و تشريفات – ناشايست
4
 -3دستورها – بصير – سمبل
 -4زبان��دار بيزبان – ضد باطل – ديلم 5
– كلمه تصديق
6
 -5ماهي كنس��روي – رنجور و مريض
7
– دينداري
 -6ابتال و گرفتاري – بيمار – ش��كايت
8
معموالً شفاهي!
9
 -7مقابل كلي – طناب – خالي
 -8از بيماريهاي بومي آفريقا – عقايد
10
– همسن
 -9فر و ش��كوه – گونهاي ديگر نش��ان 11
دادن – رس��يدگي به جرايم سياسي و 12
مطبوعاتي ...است
 -10پ��ول ژاپ��ن – لب��اس درويش – 13
اختياري
14
 -11تأس��يسكننده – كوكب – مايه
15
حيات
 -12پس��وند نگاهدارن��ده – الس��تيك
باالتر از سرهنگ
ماشين – اصفهان سابق – تيز
 -9الي��ه ،طبق��ه – آس��مانها – امر به
 -13كشوري در خاورميانه – مدرسه قديم
رفتن
– مريخ
 -10پيش��رفت كردن – پرندهاي ش��بيه
 -14زب��ان م��ا – جزي��ره ايراني اس��تان
كبك – دلير
هرمزگان – اندازه لباس
 -11هرگ��ز نه – مدفن حضرت رس��ول
 -15فيلم��ي به كارگرداني قدرتاهلل صلح
اكرم(ص) – كج ،خميده
ميرزايي با بازي جواد رضويان ،رضا شفيعي
 -12عنوان رجال – دريا – بخش كيس��ه
جم و آناهيتا همتي – ابزار نجاري
مانند دستگاه گوارشي – وجود دارد
عمودي:
 -13آرزوي بزرگ – دلداري – به علت
 -1دادگس��تري – يكي از صنايع دستي
 -14رش��ته پهن – پوش��يده و مخفي –
ايراني و رايج در بعضي اس��تانها از جمله
زينت دادن
كرمانشاه ،كردستان ،همدان و فارس
 -15مداف��ع مليپوش تي��م ملي فوتبال
 -2تي��م انزل��ي – عض��و ناطق – ش��هر
كشورمان كه ماه گذش��ته به تيم العربي
صنعتي
قطر پيوست – آدم خوش زبان و طنزگو
 -3واح��د پول خودم��ان – بار درخت –
نوشته شده و گنجانده شده
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خدمات ارزی

514-844-4492
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ويژه عادي
جدول
جدول

5
4
3
كننده 2
افقي 15 14 13 12 11:كمك 1
10 9
8
 -1نوع��ي حج – يكي از آث��ار تاريخي 1-9آزمون – از نيروهاي سهگانه ارتش
و ديدني اس��تان بوش��هر واقع در شهر – گياه شيرين!
2
سعدآباد از توابع شهرستان دشتستان
 -10گل س��رخ – ظرفي در آشپزخانه
دهانه باز – از شعراي متصوف آذري
 -2دالور ،نت��رس – به صورت جدي و با 3
برابر با مقررات و تشريفات – ناشايست در قرن هشتم هجري
4
 -3دستورها – بصير – سمبل
 -11نوع��ي مار زه��ردار – پيگيري –
 -4زبان��دار بيزبان – ضد باطل – ديلم 5
مشك دريده
– كلمه تصديق
 -12ترس ناگهاني – زاپاس خودرو –
6
 -5ماهي كنس��روي – رنجور و مريض ساز موالنا – يك شركت اتومبيلسازي
7
– دينداري
فرانسوي
 -6ابتال و گرفتاري – بيمار – ش��كايت
 -13پرتاب گلوله – زودباور – غدهاي
8
معموالً شفاهي!
در پشت جناغ سينه كودكان
9
 -7مقابل كلي – طناب – خالي
 -14قادر – تنبل – چشم روشني
 10س��ريالي با ب��ازي كتايون رياحي
 -8از بيماريهاي بومي آفريقا – عقايد -15
– همسن
و مصطف��ي زماني – اث��ري از جوزف
 -9فر و ش��كوه – گونهاي ديگر نش��ان 11
اونيل()2008
دادن – رس��يدگي به جرايم سياسي و 12عمودي:
مطبوعاتي ...است
 -1دي��دار از اماك��ن متبرك��ه – از
 -10پ��ول ژاپ��ن – لب��اس درويش – 13
معماران بناي تفكر اس��المي انقالبي و
اختياري
س��ازماندهندگان تشكيالت انقالب
از 14
 -11تأس��يسكننده – كوكب – مايه اسالمي ايران
حيات
 15-2ش��يوه و روش – پادش��اه
 -12پس��وند نگاهدارن��ده – الس��تيك خوارزمشاهي – ماركي بر خودروهاي
باالتر از سرهنگ
افقي:
ماشين – اصفهان سابق – تيز
سنگين
 -9الي��ه ،طبق��ه – آس��مانها – امر به
مايكل
كارگرداني
به
فيلمي
–
 -1وقت
رفتن– نش��انهها و معجزهها – از
قديم باخب��ر
 -13كشوري در خاورميانه – مدرسه -3
ژانر جنگي – داستاني
چيمينو–در
مريخ
پيامبران -10پيش��رفت كردن – پرندهاي ش��بيه
حقه –
-14عروس
 -2همراه
مغز اس��تان
التهابايراني
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آب –– دلير
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–
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 –-15سنت
 -3دربهدر
كارگرداني–قدرت
خميده – باالي
كج ،اف��كار
تسلس��ل
صلح وج��ود –
-5
اكرم(ص) –
ساحلي ميرزايي با بازي جواد رضويان ،رضا شفيعي
فرنگي
 -12عنوان رجال – دريا – بخش كيس��ه
تفرجگاه
رقمي– –
آناهيتايك
جم–و عدد
 -4طريق
ابزار نجاري
همتي
ميوه
فرياد بلند –
ممس��ك –
-6
قابلدارد
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گوارشي –
دستگاه
مانند
معروف
كوير
تهران – عمودي:
خوردن  -13آرزوي بزرگ – دلداري – به علت
شيدا
شيفته و
-1ايستاده –
 -5تپه –
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يكي
–
دادگس��تري
چ��روك پارچه
 -6بيگانگان – قواي نظامي يك كش��ور -7
ش��يرينيو ومخفي –
نوعي پوش��يده
رش��ته–پهن –
-14
ايراني و رايج در بعضي اس��تانها از جمله
لذيذ – بازيكن محبوب
س��نتيدادن
كرمانشاه ،كردستان ،همدان و فارس كلوچه زينت
– پنهان كردن
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تيم
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–
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 15 14 13 12 11 10 9 8كمككننده
 -9آزمون – از نيروهاي سهگانه ارتش
– گياه شيرين!
 -10گل س��رخ – ظرفي در آشپزخانه
با دهانه باز – از شعراي متصوف آذري
در قرن هشتم هجري
 -11نوع��ي مار زه��ردار – پيگيري –
مشك دريده
 -12ترس ناگهاني – زاپاس خودرو –
ساز موالنا – يك شركت اتومبيلسازي
فرانسوي
 -13پرتاب گلوله – زودباور – غدهاي
در پشت جناغ سينه كودكان
 -14قادر – تنبل – چشم روشني
 -15س��ريالي با ب��ازي كتايون رياحي
و مصطف��ي زماني – اث��ري از جوزف
اونيل()2008
عمودي:
 -1دي��دار از اماك��ن متبرك��ه – از
معماران بناي تفكر اس��المي انقالبي و
از س��ازماندهندگان تشكيالت انقالب
اسالمي ايران
 -2ش��يوه و روش – پادش��اه
خوارزمشاهي – ماركي بر خودروهاي
افقي:
سنگين
 -1وقت – فيلمي به كارگرداني مايكل
 -3باخب��ر – نش��انهها و معجزهها – از
چيمينو در ژانر جنگي – داستاني
 -2همراه عروس – حقه – التهاب مغز پيامبران
 -4جوي آب – باختر – دم و دس��تگاه
سر همراه با تشنج و پريشان حواسي
 -3دربهدر – سنت و خلق و خو – خانه – خيط شده
 -5وج��ود – تسلس��ل اف��كار – باالي
ساحلي
 -4طريق – عدد يك رقمي – تفرجگاه فرنگي
 -6ممس��ك – فرياد بلند – ميوه قابل
تهران – كوير معروف
خوردن
 -5تپه – ايستاده – شيفته و شيدا
 -6بيگانگان – قواي نظامي يك كش��ور  -7چ��روك پارچه – نوعي ش��يريني و
كلوچه س��نتي لذيذ – بازيكن محبوب
– پنهان كردن
 -7آباد ،برقرار – چنگنواز خسروپرويز تيم رئال مادريد
 -8رشتههايي از پوست يا ساقه گياه –
– نوشيدني سنتي
 -8نوش��تن – مخف��ف بدت��ر – از انجيلها – از شهرهاي غربي ايران
 -9رونده – گروهي س��رباز
– بخشش
حل جدول ويژه شماره 4855
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نظري��ه – واح��د پول
چين – طايفه غرب ايران
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خدماتآرایشی

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

دکترعطاانصاری(کبک)

دیورتی
کولیت
چیست؟

از بعد از چهل سالگی معموالدیورتی
کول ها بوجود می آیند یعنی کیسه
های کوچکی حداکثر به اندازه یک
تیله در نقاط مختل��ف روده بزرگ
تولید می ش��ود که ب��ه آن دیورتی
کولوز می گویند.
دیورتی کول��وز  Diverticuloseمی
تواند در تمام دستگاه گوارش ،مری،
معده ،روده کوچک هم تولید بشود.
دیورتی کولوز بر اثر انفالماس��یون
دیورتی کول ها بروز میکند.
دیورتی کولوز مشکلی است که در
کش��ورهای غربی زیاد دیده میشود
و ح��دود 50درصد مردم قبل از 60
سالگی دچار هس��تند و در بیشتر
اوقات دیورتی کول ها هیچ عالمتی
ندارن��د و آنه��ا را برای تش��خیص
مش��کالت دیگر دس��تگاه گوارش
کشف می کنند ،یک دیورتیکولیت
یعنی انفالماسیون و عفونت دیورتی
کول باعث درد شدید میشود.


علل

دیورت��ی کول معموال در قس��مت
های ضعیف روده بزرگ بر اثر فشار
داخل روده تولید می شود.
اگر فشار زیاد باشد این قسمت دچار
کشیدگی ش��ده ،تولید یک پارگی
کوچک و زخم کوچک بر روی جدار
دیورتی کول می کند و باعث عفونی
شدن آن میشود و اغلب اوقات علت
بروز آن گوشه گیری و عدم فعالیت
های بدن��ی و رژیم غذایی فقیر و یا
عاری از فیبرهای غذایی می باشد.


مشکالتی که می تواند تولید کند

جدار دیورتی کولیت می تواند پاره

PAIVAND: Vol. 18  No.1022  Sept. 15, 2011

-

شده و عفونتی
در پری ت��وان تولید کند که به آن
پری توانیت می گویند.
پری توان پوشش��ی است که روده
ها و حفره ش��کمی را می پوشاند.
در صورت وجود پ��ری تونیت باید
بالفاصله به بیمارستان مراجعه کرد،
زیرا یک اورژانس پزشکی است.
دیورت��ی کولیت می تواند آبس��ه،
خونریزی ،بسته شدن روده بزرگ و
روده کوچک هم تولید کند؛ به ندرت
ممکن است که تولید فیستول هم
بکند ،یعنی یک مجرای غیرطبیعی
از روده بزرگ به سایر اعضای داخلی
ش��کمی مانند مثانه ،روده کوچک،
رحم و یا واژن باز بشود.

غ��ذا را خ��وب
بجوید
 اگر ب��ه اندازهکاف��ی فیبر در
غذایتان نیست،
از مکم��ل ه��ا
استفادهکنید.



چه موقع به پزشک مراجعه کنیم.

 اگر تب باالی  38درجه باشد
درد شکمی شدید
عدم تحمل مایعات
بای��د بالفاصله به بیمارس��تان
مراجعه کرد.


عالئمبیماری:

عالئمی ک��ه زیاد دیده می ش��وند
عبارتند از:
 درد ناگهانی و ش��دید در س��متچپ شکم ،گاهی درد شدید نیست
و به تدریج در عرض چند روز شدید
می شود.
 حساس بودن شکم تب حالت تهوع -یبوست و یا اسهال



عالئمی که کمتر دیده می شوند

 استفراغ باد کردن شکم خونریزی از معقد احتیاج مرتب به ادرار کردن حس��اس بودن شکم بر اثر بستنکمربند و یاخم شدن به جلو


عواملی که کمک می کند شخص
مبتالشود

 داشتن بیش از  40سال -مصرف کم فیبرهای غذایی

Diverticulosis, (which, when
symptomatic, is known as
"diverticular disease") is the
condition of having diverticula
in the colon, which are outpocketings of the colonic mucosa and submucosa through
weaknesses of muscle layers in
the colon wall.
These are more common in
the sigmoid colon, which is a
common place for increased
pressure.
This is uncommon before the
age of 40, and increases in
incidence after that age...



 نداشتن فعالیت های ورزشی و بیتحرک بودن



پیشگیری:

داشتن زندگی فعال و تغذیه شامل
مقدار کافی فیبرهای غذایی
(حبوبات ،ن��ان و ماکارونی با دانه
های کامل ،برنج قهوه ای ،س��بزی
ها و میوه ها) امکان مبتال شدن به
دیورتی کولوز ودیورتی کولیت را کم
میکند.


چندراهنمایی:

 بتدریج میزان فیبرها را در اغذیهخود افزایش دهید.
 از م��واد غذای��ی فرآوری ش��ده وتصفیه ش��ده و نان وماکارونی های
س��فید کمتر اس��تفاده کنی��د (یا
استفادهنکیند)
 مایعات به اندازه کافی بنوشید گوشت و چربی های حیوانی کمترمصرف کنید
 پروبیوتیک ها را مصرف کنید فعالیت های ورزشی منظم داشتهباشید.
 به محض احساس قضای حاجتبه توالت بروید.

درمان های
دارویی

دکترعطاانصاری در

کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

Tel.: (514) 933-8383

و مقاوم بشوند.
برای کم کردن درد از
داروهای ضد درد که
احتیاج به نسخه ندارند ،مثل تایلنول
و غیره می شود استفاده کرد.
درصورت لزوم پزشک داروهای ضد
درد قوی تجوی��ز میکند حتی اگر
باعث تولید یبوست بشودو وضع را
بدتر کند.


دیورتی کولیت باعالئم بسیار مهم
جراحی

قرار گرفته باشد و رادیوگرافی وضع
روده را نش��ان بدهد و تش��خیص
دیورتی کولیت را نشان بدهد.


طب مکمل
 استفاده از مکمل فیبرهایمحلول در آب برای اشخاصی که

 15تا  25درص��د افرادی که دچار
دیورتی کولوز هستند ،روزی دچار
از دیورتی کولوز مزمن رنج می برند
دیورتی کولیت خواهند شد .درمان  )1قطع قس��متی از روده بزرگ که و برای پیشگیری از دیورتی کولیت
بیماری بستگی به شدت نشانه های دیورتی کولیت مهم دارد که ممکن حاد مفید است ،مخلوط آنتی
آن دارد .اکث��ر م��وارد یعنی حدود است با باز کردن شکم همراه باشد و بیوتیک و انواع این نوع فیبرها هم
85درص��د موارد احتی��اج به عمل یا با الپاروسکوپی که سه یا  4سوراخ موثر بوده
جراحی نیست.
کوچک بر روی ش��کم باز کرده وبه  -دانه های کتان
درم��ان ب��دون جراح��ی ب��ا رژیم کمک دوربین انجام می شود و الزم در آلمان دانه های کتان با رژیم فیبر
غذایی مخصوص در  5مرحله و در نیست شکم باز شود.
محلول برایدیورتی کولیت استفاده
بیمارستان انجام می شود.
 )2اگ��ر مس��افت زی��ادی از روده شد و مقدار آن یک قاشق غذاخوری
 )1رژیم صددرصد مایع همراه مواد دچار ش��ده باشد که امکان نداشته دانه های خرد ش��ده یا آرد شده در
غذایی از طریق سیاهرگ
باش��د روده را ب��ه رکت��وم (آخرین یک لی��وان آب (حداقل  150میلی
 )2رژیم نیمه مایع
قسمت روده بزرگ) وصل کرد ،یک لیتر)  2تا  3بار در روز.
کم
فیبر
مقادیر
 )3رژیم غذایی با
یعنی
شود،
می
الزم
کولوس��تومی
اخطار:
 )4رژیم غذایی با مقدار زیاد فیبری سوراخی در روی شکم بازکرده ،روده
که در آب حل می شود و مقدار کم را به آن پیوند می زنند و یک کیسه ازدانه ا کامل برای کسانی کهدیورتی
فیبرغیرمحلول
برای جمع آوری مواد خروجی روی ک��ول در روده ه��ا دارند ،اس��تفاده
 )5رژیم برای دیورتی کولوز با مقدار سوراخ چسبانده می شود Stomie .نشود ،زیر می توانند به دیواره روده
زیاد فیبر از همه نوع
ممکن است دائمی باشد و یا موقتی چسبیده و تولید التهاب بکند.
تا هنگامی که انفالماس��یون از بین
همواره سالمت و موفق باشید.

برود و وقتی که دیگر انفالماسیون
داروها
www.mihantv.
آنتی بیوتیک ها برای کنترل عفونت وجود نداش��ت یک عم��ل جراحی
com
دیگ��ر روده بزرگ را به رکتوم وصل
ها الزم می شود.
بس��یار مهم است که مقدار تجویز می کند.
دکتر عطاانصاری
استان
در
جراحی
عمل
برای
شده توسط پزشک مصرف شود که معموال
درتلویزیونمیهن:
باکتری ها نتوانند به آن عادت کنند کبک باید بیمار سه بار تحت درمان
سه شنبه ها:از 6
تا  7بعدازظهر

سیگار در سال  ۲۰۱۱باعث
مرگ  ۶میلیون نفر در
سراسر جهان خواهد شد.
مرکز پیش��گیری و کنترل بیماری
ها در ایاالت متحده آمریکا ،موسوم
به س��ی دی س��ی ،می گوید تعداد
س��یگاری های بزرگسال در آمریکا
کاهش یافته است.
ای��ن مرکز م��ی گوید آن گ��روه از
بزرگساالنآمریکاییهمکهسیگاری
هستند ،تعداد کمتری سیگار مصرف
می کنند.
گزارش س��ی دی س��ی می گوید
نزدیک به  ۲۰درصد از بزرگس��االن
آمریکایی ،یا  ۴۵میلیون نفردر سال
 ۲۰۱۰سیگار کشیدند.

ا ی��ن
تع��دا د
 ۳میلی��ون
نفر کمتر از
آمریکای��ی های
سیگاری در سال  ۲۰۰۵است.
ام��ا توماس فری��دن ،مدی��ر مرکز
پیش��گیری و کنترل بیماری ها در
آمریکا می گوید کاهشی که در این
 ۵سال در تعداد سیگاری ها صورت
گرفته است ،کندتر از کاهش تعداد
سیگاری ها در پنج سال قبل از آن
است.

دکتر فریدن گفت «افراد سیگاری
کمتر سیگار می کشند ،اما می توان
خیلی بهتر از این عمل کرد».
مصرف سیگار و همچنیندر معرض
دود سیگار دیگران بودن باعث مرگ
حدود نیم میلیون آمریکایی
در سال می ش��ود .در ازای
هر م��رگ مرتب��ط با
مصرف س��یگار۲۰ ،
نفردچار بیماری های
مرتبط با مصرف سیگار
هستند.
سازمان بهداشت جهانی می گوید
مصرف سیگار در سال  ۲۰۱۱باعث
مرگ نزدیک ب��ه  ۶میلیون نفر در
سراسر جهان خواهد شد.
سی دی سی می گوید ترک سیگار،
بهتری��ن راه بهب��ود زندگ��ی برای
سیگاری ها است.

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
ودرمانبیماریهاست!

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده جلدهای1-5 :

>> در مونتریال،
فروشگاه تپش >>

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

28

دکترپرویزقدیریان

Tel.: 514-223-3336

Tel.: 416-689-7269
Fax: 514-323-2147
برای سفارش جزئی و
USA: 1-310-709-8334
کلی به شماره ها
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
و ایمیل زیر مراجعه کنید:
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سینما :کانادا...

اکرانآثارفیلمسـازانایرانی
در سـی و ششمیـن دورۀ
جشنوارهبیناملللیفیلمتورنتو
«جشنواره بین المللی فیلم تورنتو»
ب��ا نمایش بیش از س��یصد فیلم از
شصت کشور جهان روز پنج شنبه 8
سپتامبر فعالیت های ده روزه خود
را آغاز کرد.
این جش��نواره پنج ش��نبه شب با
اکران فیلم مستندی در مورد گروه
موس��یقی « یو  »٢به طور رس��می
افتتاح شد.
این نخستین بار در تاریخ برگزاری
این جشنواره است که با اکران یک
فیلم مستند افتتاح می شود.
بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری
س��ال  ٢٠١١کانادا با نمایش ٢٦٨
فیل��م بلن��د و  ٦٨فیل��م کوت��اه از
کشورهای سراسر جهان به مدت ده
روز در بزرگترین شهر کانادا برگزار
می شود.
«جشنواره بین المللی فیلم تورنتو»
س��ال  ٢٠١١همچنی��ن میزب��ان
مس��تندهای در مورد سارا پیلین،
نامزد احتمالی ریاس��ت جمهوری
ایاالت متح��ده و یک روز از زندگی
جعفر پناهی ،فیلمس��از سرشناس
ایرانی در بند خواهد بود.
«این یک فیلم نیست» ،ساخته جعفر
پناه��ی ،و مجتبی میرطهماس��ب،
همکارش نی��ز برای اولی��ن بار در
بخش س��ینمای جهان «جشنواره
بی��ن المللی فیلم تورنت��و» به طور
رایگان برای عالقه مندان نشان داده
می شود .
این مستند زندگی جعفر پناهی در

حصر خانگی و وضعیت س��ینمای
امروز ایران را بررسی می کند.
برپایه گزارش های روز پنجش��نبه
رس��انه های کانادا و جهان ،مقامات
جمه��وری اس�لامی ،مجتب��ی
میرطهماسب را ممنوع الخروج کرده
اند و از سفر وی به کانادا ممانعت به
عمل آورده اند.
ای��ن در حالی اس��ت که مطبوعات
کان��ادا از اجازه س��فر جعفر پناهی
و دخت��ر وی به تورنت��و برای اولین
اک��ران جهان��ی اثر مش��ترک این
فیلمساز سرشناس زندانی و مجتبی
میرطهماسب خبردادند.
مس��تند نیک برومفیل��د و جوآن
چرچیل با یک نگاه انتقادی به سارا
پیلین ،فرماندار پیش��ین آالسکا و
نامزد احتمالی ریاس��ت جمهوری
ایاالت متحده از ح��زب جمهوری
خواه برای اولین بار در این جشنواره
بین المللی اکران می شود.
هنرپیش��ه های مع��روف هالیوود
همچ��ون برد پیت ،ج��رج کلونی و
نیز کارگردان های برجس��ته فیلم
های غیرداستانی مانند ویم وندرس،
جانات��ان دم��ی و ورن��ر هرتزوگ و
مورگان اسپورالک در این جشنواره
جهانی شرکت کرده اند.
رها شیرازی ،فیلمساز جوان ایرانی
کانادای��ی مقیم تورنت��و نیز با فیلم
کوت��اه «آب» ( )Acquaدر ای��ن
جشنواره معتبر جهانی شرکت کرده
اس��ت .این فیلم کوتاه از س��ویی به
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دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

نقش آب در حیات بشر و نمایانگر
ضرورت وج��ود آن می پردازد و از
س��ویی دیگر به آب به عنوان یک
ماده حیاتی برای عبادت و آداب و
رسوم سنتی آدمیان نگاه می کند.
رها ش��یرازی متولد تهران است و
زمان��ی که کودکی بی��ش نبود ،به
کانادا مهاجرت کرد .او در دانش��گاه
ی��ورک در تورنتو در رش��ته فیلم و
س��ینما تحصیل کرد .فیلم کوتاه او
زی��ر عنوان «چهار دیوار» در س��ال
 ٢٠٠٧در این جش��نواره به نمایش
درآمده بود.
«جدایی نادر از سیمین» اثر اصغر
فره��ادی نیز از جمل��ه دیگر فیلم
های س��اخته کارگردان های ایرانی
است کهدر بخش «سینمای معاصر
جهان» بزرگترین رویداد فرهنگی و
هنری صنعت فیلم و سینمای سال
 ٢٠١١کانادا اکران خواهد شد.
«به امی��د دی��دار» جدیدترین اثر
محمد رسول اف نیز از جمله دیگر
فیلم های ایرانی است که برای اولین
بار اکران می شود.
محمد رسول افدر این فیلم زندگی
یک وکیل ج��وان را به تصویر می
کشد که در شرایطی که همسرش
خارج از ایران و در تبعید به سر می
برد ،خود با یک بارداری ناخواس��ته
و پیچیدگ��ی ه��ای اداری و نظام
مردس��االری ایران و چالش بسیار
برای ترک کشور مادری اش دست و
پنجه نرم می کند.
برگزارکنندگان این جش��نواره که
برای اولین بار در سال  ١٩٧٦برگزار
ش��د ،موفقیت آن را در گرو توجه و
عالقه مردم کانادا به فیلم و نقش این
جشنواره به عنوان یکی از بزرگترین
و موف��ق ترین بازاره��ای فروش و
توزیع تولیدات فیلم و سینمای کانادا
و جهان می دانند.
سی و ششمین دوره «جشنواره بین
المللی فیلم تورنتو» تا  19سپتامبر
ادامه خواهد یافت.

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

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

Tel.: (514) 267-3454

مصرفبرقگوگلبهاندازۀمصرفبرقیکشهر

استفاده میکنیدِ ،سرورهای گوگل
که جستجوی برقآس��ای آنالین
یا تبادل دادهها را برای ش��ما میسر
میکنن��د ،چه میزان انرژی مصرف
میکنند؟
در س��ال گذش��ته س��رورهای این
کنسرن غولآس��ا ،مصرفی برابر با
 ۲/۲۶کیلووات در ساعت داشتهاند،
برابر با مصرف شهری  ۱۰۰تا ۲۰۰
هزار نف��ری برای مث��ال در ایاالت
متحده.

او در مصاحب��ه با نیوی��ورک تایمز
میگوید ،کاربری که به جای راندن
خودرو برای رس��یدن به کتابخانه و
جستجو بهدنبال یک واژه یا مطلب،
پای اینترنت مینش��یند و از گوگل
استفاده میکند ،در مصرف سوخت
صرفهجویی کرده است.
او اضاف��ه میکند« :ان��رژی که یک
کاربر گوگل در ماه بر روی یک سرور
اس��تفاده میکند تنها میتواند یک
المپ  ۶۰واتی را برای س��ه ساعت

تنها صداست که می ماند ...

مصرف ماهیانه کاربر ،روشنایی یک
آیا تا به حال فکر کردهاید هنگامی المپ  ۶۰واتی برای  ۳ساعت
اورس هولت��زل یک��ی از
که در گوگل ی��ک واژه وارد
میکنید و در انتظار نتیجه گوگل
مدیران گوگل امادر وبالگ
میخواهد
رسمی این شرکت تالش
میمانی��د  ،یا زمانی که یک
ویدیو را در یوتیوب تماش��ا «سبزتر» کرده است تا به این اعداد
و ارق��ام از زاویهی دیگری
میکنی��د ی��ا حت��ی وقتی شود!
نگاه کند.
از س��رویس ایمی��ل گوگل

روشن نگهدارد».
هولتزل اما در ابتدای همین پست
وبالگی تاکید کرده اس��ت که این
کنسرن به س��ختی در حال تالش
برای کاهش میانگین مصرف انرژی
است که سرویسهای گوگل به آن
نیازدارند.
گوگل س��ال گذش��ته ۲۵درصد از
انرژی مصرفی خود را از انرژیهای
تجدیدپذیری مانند انرژی حاصله از
توربینهای بادی تأمین کرد.
س��هم انرژی های س��بز در تامین
برق این کنسرن در سال  ۲۰۱۱به
۳۰درصد رسید.
تنها  ۵درصد از میزان انرژی مصرف
شده در این کنسرن ،صرف جستجو
با ماشین جستجوی گوگل میشود
که بر اس��اس دادههای این شرکت
تقریبا یک میلیارد بار در روز کاربران
از آن بهره میگیرند.
بر اس��اس همین گزارش ۱۰۰ ،بار
جستجوی گوگلیدر اینترنت انرژی
احتیاج دارد به اندازهی مصرف یک
المپ  ۶۰وات در  ۲۸دقیقه.
کارشناس��ان محیط زیست اما این
محاسبات را نادقیق میدانند.
چرا که ب��ه باور آنها می��زان انرژی
مصرفی توس��ط کامپیوتر ،لپ تاپ
ی��ا تبلت در هنگام اس��تفاده از این
خدمات ،محسوب نشده است.

شهرزاد
ارشدی

زیبا کاظمی
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طنز...

خرمش
رجب

محمدرضا عالی پیام (هالو)

شنیدم که دزدی زبل نیمه شب
ربود از طویله خر مش رجب
رجب تا که شستش خبر دار شد
جهان پیش چشمش شب تار شد
درون طویله دو زانو نشست
زمین و زمان را دم فحش بست
یکی گفت تقصیر از آن توست
که قفل طویله نبستیدرست
یکی گفت گیرید معمار را
بنا کرده کوتاه دیوار را
یکی گفت تقصیر از شحنه هاست
که هر روز بر پا چنین صحنه هاست
یکی گفت :نه ،بوده تقصیر خر
چرا ؟ چون که می کرد اگر عر و عر
و یا یک کمی جفتک و گرد و خاک
مسلم که آن دزد می زد به چاک
شنیدم که با غیض مشدی رجب
در آن بین می گفت  :یاللعجب
که هر کس به نوعی ست در اشتباه
فقط دزد در این میان بی گناه
قلم دست هالو چو در کار شد
بدانید تاریخ تکرار شد
شنیدم که در حومه ی اصفهان
به شهری که نام خمینی بر آن
به دست گروهی از اشرار پست

 11سپتامبر :شهبازخنعی...

حریم خصوصی مردم شکست
نه در شب ،که در روز جمعی پلید
به دستان خود فاجعه آفرید
نه از چوب قانون هراسی به دل
نه از آدم و آدمیت خجل
شنیدم که فرمود شیخ االنام
نبودند زن ها علیه السالم
و آن دیگری گفت :از مرد و زن
همه مست بودنددر انجمن
یکی گفت :آن جا به جای نماز
همه بوده مشغول آواز و ساز
یکی گفت  :الحق که مردانشان
ز غیرت نبردند هرگز نشان
یکی از بزرگان صنف پلیس
چنین گفت با لحن رک و سلیس
که تحقیق کردیم بسیار زود
«حجاب زنان» مشکل کار بود
خالصه همه بوده تقصیر کار
به جز آن تجاوز گر نابکار
کجایی ببینی عمو مش رجب
که ما خوش بتازیم  ،دنده عقب
اگر در دهات تو خر می برند
در این خطه ناموس را می درند
جلو روی شوهر  ،برادر ،پدر
تجاوز نمایند بیدردسر
چرا این همه ظلم و هتک زنان
در امالک آقا امام زمان

کنید!

گرانی مرغ

کلمات قصار حماریه!

نمونه برجسته
ای از کاربرد این
چماق تمس��خر
و اس��تهزاء را در
س��ال های پیش
از انق�لاب در قالب
کت��اب "دایی جان
ناپلئون" و س��ریال
تلویزیونی هنرمندانه
ای که از آن ساخته شد
دیدیم و ش��اهد بودیم
که چگونه باور ریشه دار
"کار انگلیسی هاست" که پشتوانه ای از
تجربه های تلخداشت ،چنان به ریشخند
و تمسخر گرفته ش��د که در سال های
بعد هیچ کس جرئت نکند برپایی انقالب
 1357را به "انگلیسی ها" نسبت دهد و
به این ترتیب از این ابزار برای صاف کردن
جادهء برپایی انقالب اس��تفاده – یا سوء
استفاده – شد.
به نظر نگارنده این کار یعنی به ُس��خره
گرفتن "نظریه توطئ��ه" ،خود مصداق
بارز "توطئه" اس��ت زیرا افکار عمومی را
کرخ��ت و بی حس می کن��د ،از تمایل
عامه مردم به مش��ارکت فع��ال در امور
جامعه می کاهد و از هش��یاری و آگاهی
نسبت به انواع توطئه ها باز می دارد.
ازس��وی دیگر ،در آن س��وی طیف نیز
کس��انی با باور مطلق به ناشی از توطئه
بودن هر رویداد مهم سیاسی و اجتماعی،
به دامان اغراق ،دروغ و خیال پردازی می
آویزند و با ای��ن کار عمال نقش مردم را
در رون��د رویدادها چنان نفی و انکار می
کنند که گویی اصال مردمی وجود ندارند
تا بتوانند برآنها اثر بگذارند.
این گروه د ّوم ،در تضاد با آنچه که به نظر
می آید هدفش��ان باشد ،یعنی افشا و از
میدان بدر کردن توطئه گران ،عمل می
کنند.
به این معنی که توطئه گران را بس��یار
بزرگت��ر از آنچه هس��تند می نمایانند و
عمال در میان مردم گرد یأس و نومیدی
می پاش��ند که حریف آنق��در مقتدر و
تواناست که هر اقدام و مقاومتی بیهوده
است و کاری دربرابرش نمی توان کرد!
درکن��ار همه ع��وارض منف��ی ،تلفات
وحش��تناک و قربانیان پرشمار ،فاجعه
تروریستی  11سپتامبر  2011یک پیامد

>> ادامه از صفحه7 :

مفید و مثبت نیزداشت که سود آن عاید
مردم شریف و صلح جوی ایران شد.
در همان لحظه هایی که بس��یاری افراد
در کش��ورهای عربی و س��رزمین های
فلسطینی به دست افش��انی و پایکوبی
پرداخته و نقل نبات و شیرینی پخش می
کردند ،جوانان فهیم و هوشمند ایران در
تظاهراتی خودجوش با دردست گرفتن
ش��مع به س��وگواری و ابراز همدردی با
بازماندگان قربانیان فاجعه تروریس��تی
پرداختند و با این کار خود همه نس��بت
های ناروایی را که حکومتشان در بیش
از دودهه در زمینهء گروگان گیر ،افراطی
و تروریس��ت بودن مردم ایران برای آنان
خریده بود شستند و پاک کردند.
این رفتار انسانی نظر رایج افکار عمومی
دنیا و بوی��ژه مردم ایاالت متحده امریکا
نس��بت به مردم ایران را ع��وض کرد و
دولتمردان امریکا پس از آن آموختند که
حساب مردم ش��ریف ایران را از حساب
جبار و فاس��د آن جدا
حکومت غاصبّ ،
نگهدارند.
ای��ن اق��دام جوانان ایران چن��ان ژرف و
اثرگذار بود که گ��ذر زمان نه تنها آن را
بیرنگ یا کمرنگ نک��رد ،بلکه بر ژرفای
آن تا جایی افزوده ش��د که همین هفته
وزارت امورخارجه امریکا با انتشار بیانیه
ای به مناسبت دهمین سالگرد حمالت
 11سپتامبر ،از همدردی مردم ایران در
سال  2001تش��کر کرد .در این بیانیه
گفته شده:
«هرگز مهربان��ی مردم ای��ران را در آن
روزهای دشوار فراموش نخواهیم کرد و از
شماسپاسگزاریم».
ایاالت متحده امریکا ،به دستاویز فاجعه
تروریستی  11س��پتامبر  ،2001دوماه
پس از آن رخداد به افغانستان و دوسال و
نیم بعد – در ماه مارس  – 2003به عراق
لش��کر کشید ،آنها را اشغال کرد و با این
کار عمال به شمار قربانیان  11سپتامبر
بیش از صد برابر افزود.
هدف این لشکرکشی و اشغال ها به گفته
دولتمردان امریکا "جنگ با تروریسم بین
المللی" بود.
امروز در دهمین س��الگرد  11سپتامبر،
این دولتمردان منطقا باید به این پرسش
پاسخ گویند که نتیجه کارنامهء ده ساله
شان چیس��ت و آیا در این جنگ پیروز

شده اند و جهان امروز امن تر از ده سال
پیش است؟!
ب��اراک اوباما ،رییس جمه��وری ایاالت
متحده ،با گریز از دادن پاسخ صریح ،که
چیزی جز اعتراف به شکست نمی تواند
باشد ،با بیانیدیپلوماتیک می گوید:
«امری��کا ده س��ال پ��س از آن حمالت،
اکنون قویتر است و القاعده در سراشیب
شکست قرار دارد».
آیا براس��تی چنین اس��ت و امریکای تا
خرخره در قرض ناش��ی از لشکرکش��ی
ه��ا فرورفته ،با دورنمای آینده ای تیره و
کسر بودجه ساالنهء بیش از هزاروپانصد
میلی��ارد دالر ،از امری��کای پیش از 11
س��پتامبر  ،2001که ج��رج دبلیوبوش
دولت را با اقتصادی سالم و محکم و بدون
کسر بودجه از سلف خود بیل کلینتون
تحویل گرفته بود قویتر است؟!
و آیا القاعده ای که چنان رعب و هراسی
در امریکا پراکنده که در دهمین سالگرد
 11سپتامبر شهردار نیویورک برای این
که شهامت و شجاعت خود را نشان دهد
و ت��رس مردم را بریزد اعالم می کند که
در این روز با مترو س��ر کار خود خواهد
رفت ،براس��تی در سراش��یب شکست
قراردارد و مهم تر از این ،آیا تروریسم تنها
در القاعده خالصه می شود؟!
چن��د روز پس از  11س��پتامبر ،2001
جرج دبلیوب��وش رییس جمهوری وقت
امریکا به دو نکته اشاره کرد که اگر توجه
کافی به آنها می ش��د ،خطوط عملکرد
آینده ایاالت متحده و ارتباط آن با "نظریه
توطئه" روشن می شد.
نکت�ه ا ّول این که ج��رج دبلیوبوش از
جنگی که می خواست براه اندازد با عنوان
"جنگ صلیبی" نام برد و
نکته د ّوم (نقل به مضم��ون) این که :
"این جنگ بیس��ت س��ال طول خواهد
کشید"!
جدی
این حرف ها از آن رو باید بیش��تر ّ
گرفته می ش��د که ام��روز ،در دهمین
س��الگرد فاجعهء  11سپتامبر ،دستکم
نیمی از پیش بینی جنگ بیست سالهء
جرج دبلیوبوش درست از آب درآمده و با
آنچه که دراین ده سال گذشته می توان
پیش بینی کرد که جهان در در نیمه راه
رسیدن به دنیایی آشفته تر و پرآشوب تر
یا یک ناکجاآباد قراردارد!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

خودتان را معرفی ی راه می رفت که
س��توی در خیابان
لئون تول
روزی نه به عابری تنه زد.
ن و بد وبیراه گفتن
ناآگاها
شروع به فحش داد
عابر بی وقفه
دتی که
توی کالهش را از
کرد  .بعد از م را فحش داد،تولس
خوب تولستوی
ت
سرش برداشت و محترمانه معذر لئون تولس��توی
در پایان گفت  :من
خواهی کرد و
مرغ ،آهنگ جدایی ساز کرد
هستم  .عابر که بسیار شرمگین :چرا شما خودتان
خواهی کرد و گفت
ناگهان از سفره ام پرواز کرد
بود ،عذر
شده تر معرفی نکردید ؟
شکست
از فراقش قلب بشقابم
چنان غرق معرفی
را زود
واب گفت  :شما آن
قاشق و چنگال من در غم نشست
تولستوی در ج
د! که به من مجال
دید او فیش حقوقم را مگر؟
خودتان بودی
این کار را ندادید.
کاین چنین از پیش من بگرفت پر
مرغکم رفتی تو از پیشم چرا
کردی از پیش خودت کیشم چرا
من به تو خیلی ارادت داشتم
حشر و نشری با کبابت داشتم
خاطراتت مانده در کنج اجاق
بعدازتفکیک
سوخت قلب دیگ تفلون از فراق
ران و بال و سینه ات یادش
بخیر جنسیتیمهدکودک
قلب چون آیینه ات یادش بخیر
با سس قرمز چه زیبا می شدی
ودانشگاه...
خوب و دلچسب و دالرا می شدی
ای فدای ژامبون رنگین تو
سوپ های داغ و آن ته چین تو
ناز کم کن پیش ماها هم بیا
لطف کن ،یک شام ،اینجا هم بیا
دستمان از گوشت دور است ای نگار
پس تو دیگر اشکمان را در نیار
زندگی بی تو جهنم می شود
سکته ،اسبابش فراهم می شود
ای فدای ُق ُـد ُق ُـدایت ،باز گرد
این دل و جانم فدایت ،باز گرد
بی تو باور کن که مردن بهتر است
از جهان تشریف بردن بهتر است
از خر شیطان بیا پایین عزیز
عشوه کم کن ،زهر در جامم مریز
تازگی از دیگران دل می بری
 در زندگ�ی زخمهایی هس�ت که
هرکه بامش بیش ،با او می پری
دلیل خوب نشدنش فقط و فقط خریت
در نبو ِد هیکل زیبای تو
زخم ،دنبال بهانه نگردین!
صاحب
تو
پای
دلخوشم با سنگدان و
ِ
پس چه شد آن بال های خوشگلت
لک زده است این دل برای شنسلت
 آیا میدانس�تید که انسانها به جز
ذهن یخچالم پُر است از یاد تو
کودک درون و ِ
ِ
والد درون و بالغ درون....
بازگرد ای خوشگل تو دلبرو
یک عدد خر درون هم دارند ...که گاهی
تخم خود را ال اقل از ما نگیر
زمام امور را به دست میگیرد؟
تا که با خاگینه اش گردیم سیر

در باب
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  2اکتبر

می خواهید در انتخابات پریوز شوید ،از
خودتان مایه بگذارید نه از زنان

زیبایی در برابر زشتی معنا
می دهد .حقیقت در برابر
دروغ قد می کشد.
و عدال��ت در برابر س��تم
استوار می شود.
اصوال تمام مفاهیم انسانی
در براب��ر متضاد خود معنا
دارد.
مدتی اس��ت به واس��طه
ش��روع مبارزات انتخاباتی
زود هن��گام ،در اتاق های
قدرت هم��ه زورمندان از
هر دس��ته و تباری تالش
می کنند با طرح موضوعی
عجیب و غیر قابل باور در
سطح افکار عمومی جامعه
خود را مطرح سازند.
و عجیب ت��ر این که هیچ
ک��س از فس��اد اداری و اخت�لاس
ه��ای روزمره در بان��ک ها ،یا حتی
از اصالح س��اختار اقتصادی و اقدام
عاجل برای رفع بیکاری و فقر و تورم
افسارگسیخته ،سخنی به زبان نمی
آورد.
حنای اصالح سیاست خارجی نیز
رنگی ندارد.
ابت��دا از جداس��ازی جنس��یتی در
دانشگاه ها آغاز کردند.
سپس وعده ایجاد دانشگاه های تک
جنسیتی رادردستور کار قراردادند.
جالب این که صبح یکی ،بخشنامه
صادر می کند ولی عصر همان روز،
نفر دیگری از دولت ،این تصمیمات
را لغو می کند.
بع��د نوبت ب��ه الیح��ه حمایت از
خانواده رسید.
الیح��ه ای که جنبش زن��ان آن را
الیحه ضد خانواده نامیده بود و برای
حمای��ت از کرامت و ش��أن زنان و
م��ردان ایرانی و حفاظت از حریم و
حرمت خانواده ها ،بر حذف دو ماده
از آن اصرار ورزیده بود.
اما آنچه روی داد به مدد روشنگری
ه��ای حقوقدان��ان زن ،فریبکاری
بزرگیست علیه زنان کشور!
یک گروه قدرت طلبدیگر با انتشار
ویژه نامه رایگان ،مس��ئله حجاب را
زیر سوال می برد و جنجال بپا می
کند.
بدیهی است کشمکش هایدروغین
بین آنها آغاز شده است اما مردم ــ
یا دقیق تر بگویم زنان کشور مان ــ

تالش��ی مضاع��ف برای
اداره زندگ��ی روزمره می
نمایند.

واقع َا کاله تان را قاضی
کنید و از خودتان بپرسید
ک�ه آی�ا واقع� َا انصاف
اس�ت که منش�اء همه
ناهنجاریهای مملکت ،به
حضور زنان در اجتماع
خالصه شود؟

در این جدل ها و جنجال ها نقشی
ندارند.
ناگفته نماند که از نظر زنان ،آزادی
در انتخاب پوش��ش ،حداقل حقوق
یک انس��ان در جامعه به شمار می
رود.
اما طرح جداسازی جنسیتی نوزادن
و کودکان خردسال مهد کودک ها
در عین خن��ده دار بودن ،ابتذال را
نهادینه می کند.
گویا رنج این گوش��ت قربانی یعنی
زن��ان و مادران رنجدی��ده را پایانی
نیست.
اجرای ط��رح های ارتق��ای امنیت
اجتماعی تان نیز که تجربه نش��ان
داد غیر از تذکر و توهین های لفظی
و فیزیک��ی و بازداش��ت دختران ،و
اف��زودن نارضایتی م��ردم ،و بویژه
خانواده ها ،متاسفانه هیچ دستاوردی
نداشت.
آقایان می خواهیددر انتخابات پست
زیبا و پرمایه نمایندگی را تصاحب
کنید از خودتان مایه بگذارید.
من صادقان��ه می گویم ه��ر روز و
ساعت از زندگی زنان در این جامعۀ
زور گو ،ستم بزرگیست.
زنان عالوه بر انجام وظایف تحمیلی
س��نتی نظیر نگهداری کودکان و
کاره��ای خانه ،ای��ن روزها ناچار به
تأمین بخشی از هزینه های زندگی
مشترک نیز هستند.
باور کنید ک��ه آنان در محیط های
ش��غلی و اغلب ناامن ،با تحمل رنج
دستمزد نابرابر و عدم ثبات و امنیت،

پیکنیکتابستانی
بزرگ

پیامد استقبال بی نظیر پیک نیک بزرگ
پیون��د در تاری��خ  24ج��والی در پارک
انگرنییون ،این بار به خواس��ت بسیاری از
هموطنان در تاریخ یکشنبه  4سپتامبر به
همان محل در پارک رفتیم ،جنب مترو،
در میان افرا و غان های سر به فلک کشیده
تا روزی را با هم باشیم ،برقصیم ،بنوشیم،
با گرمای حضور هموطن وبا یادایران شاد
باشیم.
هواشناس��ی از آغاز هفته از باران و رگبار
و حرف می زد؛ اما ش��ما به دل دریا زدید؛
برای این که می دانس��تید ما بی گدار به
«آب» نمی زنیم!
چادر بزرگی در مرکز همایش برپا کردیم،
و بساط را براه انداختیم ،آسمان که یک بار
غـرنبیده بود( ،و یک بار در پایان
سر صبح ُ
برنامه ،همان لحظه که کامیون بارهای ما از
در پارک بیرون رفت!) رخصت داد!

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

نظامی گری و
خشونت علیه زنان
دو روی سکۀ
"دیگریسازی"

در حیرت��م از این همه
س��اده اندیشی و یا ساده
ان��گاری مردمان جامعه؛
ک��ه ب��دون توج��ه ب��ه
مطالعات و انبوه تجربیات
لوسیندا مارشال
جامع��ه ش��ناختی؛
برگردان :فرانک فرید
روانشناس��ی،اقتصادی و
فرهنگ��ی ،منش��اء تمام (توجه :این مطلب به منظور درج در
مشکالت و نارسایی های جامعه را پیوند کوتاه شده است).
حضور زنان بدانیم.
مدرسهفمینیستی:
هر روز که از خواب بیدار می شوید از آغاز به كار "ش��بكه فمینیستی
تالش می کنید در محدود س��ازی صلح" در س��ال  ،2001من درباره
حقوق زنان جامعه گوی س��بقت از میلیتاریسم و خش��ونت علیه زنان
رقبا را بربایید.
بارها و بارها نوش��ته و یا سخنرانی
ایندر حالی است که همه میدانیم كرده ام .مش��كالت زی��ادی که در
جمع های صرف��اً مردانه تا چه حد آن س��الها ش��اهدش بوده ام حتی
ابتذال را دامن می زنند.
حادتر هم ش��ده اند و درپرداختن
البته جمع های صرفاَ زنانه نیز لزوماَ به ای��ن فجایع بهبود قابل مالحظه
از این آفات ،بی نصیب نیستند.
ای حاصل نشده است .بنابراین من
اخالق اجتماعی و رفتار نجیبانه و كم��اكان در حال نوش��تن و گفتن
انسانی در برخورد اجتماعی متقابل درب��اره این موضوع هس��تم ،و این
دو جن��س تعریف می ش��ود .زنان نوشته گزیده ای از سخنرانی من در
در برخوردهای اجتماعی در محیط دانشگاهدیتون است.
بسته تک جنسیتی،دلیلی بر کنترل
لوسیندامارشال
رفتاره��ا و رعایت حداکثری اخالق
_________________
نمی یابند مردان هم همینطور!
وقتی انفجار مبب ،خشونت و نسل
ِ
سرخط خبرها را تشكیل می
اساساَ مفهوم جنسیت و توانایی ها کشی
و ضعف ه��ا در تعامل و همکاری و دهند ،آنچه برجا می ماند ،بدن
گاه تقاب��ل دو جنس معنا پیدا می زنان به مثابه بخش غیر قابل ِ
رؤیت
کند بنابراین ،هر گونه جداس��ازی كارزار است.
به مفهوم از دس��ت رفت��ن اخالق
مارگو وال استروم (نماینده ویژه سازمان
اجتماعی است و هر گونه محدودیت
ملل در حوزه خشونت علیه زنان در مواقع
م��ن در آوردی ،موجبات تش��دید
جنگ)
زمینه
ن��ا هنجاریهای اجتماع��ی و
-----------------گسترش خشونت رادر جامعه ،پدید برای اینك��ه كاملن متوجه موضوع
می آورد.
خشونت علیه زنان شویم الزم است
ما به هزار زبان گفته ایم که به کمتر با دیدگاهی جنس��یتی به آن نگاه
از برابری کامل رضایت نمی دهیم كنی��م و من امروز روی این س��ؤال
ویژگی
چراکه ما بهترین ها را برای جامعه تمركز خواهم كرد كه کدام
ِ
و فرزن��دان و مردان این س��رزمین میلیتاریس��م ،زن��ان را باالخص در
خواستاریم.
موقعیت های مخاطره آمیز قرار می
شهال فروزانفر :مدرسه فمینیستی دهد.

پا
یان

بوی خوش کباب و عطر مهربان بالل
همراه با ش��ور موس��یقی ش��اد و ایرانی و
پایکوبی و دست افش��انی پیر و جوان در
میانه ی میدان ،چای داغ و انواع نوشیدنی
ها از قبل در ش��رجی مهیا بود ...دوستان
زیادی آمده بودند...
آنها نیز که ازدغدغه باران خانه نشین بودند،
جای همه شان راخالی کردیم.

سپاس وصد سپاس از همۀ شما!
از تک تک داوطلب��ان بامعرفت ،مهربان،
فداکار ،از همه آن ها که بی چشمداشتی،
تنها به عشق ایران و دیدار لبخند بر چهره
هموطن ،س��اعت های متمادی در کمپ
آش��پزخانه جل��وی آتش ع��رق ریختند،
سپاسگزاریم،
از مهدی عزی��ز ،علی قربانی (که از خواب
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اول ،قدرت فردی یا به عبارت دیگر،
قابلیت ها و نیروهای درونی خو ِد فرد
س��پس ،ق��درت جمعی ی��ا ِ
قدرت
جامعه (كه همه ی ما در آن مشترك
هستیم).
دس��ت آخرِ ،
قدرت برتر (که به باور
بسیاری می توان با اعمال قدرت از
باال به توانمندی دست یافت).
میلیتاریسم و نظام پدر ساالری ــ
كه میلیتاریسم از آن دفاع می كند
ــ مبتنی بر همین قدرت نوع سوم
است كه زنان را باالخص در معرض
خطر شكنجه ،خش��ونت و آزار قرار
می دهد.
برای كسب توانمندی به این طریق
الزم اس��ت ِ
قدرت برت ِر خ��ود را بر
چیزی یا كسی اعمال كنید و برای
اعمال آن ،نیاز دارید ِ
هدف مزبور را
"دیگری" قلمداد كنید..
وجه اساسی میلیتاریسم و خشونت
علیه زنان ،همی��ن خلق "دیگری"
است .خلقدیگری یعنی ایجاد تمایز
ساختگی بین دو گروه از مردم.
این "دیگری" به مثابه كمتر یا كهتر
یا پائین تر تعریف می ش��ود .وقتی
"دیگری" به عنوان كمترتلقی شود
یا باید نابود ش��ود و یا مورد حمایت
قرار گیرد.
امروزه تلفات غیر نظامیان  %70كل
تلفاتاقداماتنظامیراتشكیلمی
دهد.

از آنجا كه اکثریت جامعه متش��کل
از زنان و كودكان اس��ت ،در نتیجه
بیش��ترین تلف��ات جن��گ از بین
آنهاست.
 چه ویژگی منازعات نظامی زنان

یکشنبه 4
سپتامبر پارک
انگرینیون

2

نوش��ین صبح یکشنبه
را داو گذاش��ت!) از
فرشاد فرخیان ،مهربان،
از محمد سلجوقی عزیز
که برغم خستگی ساعت
های ایستاد و بالبخند مهربانش کباب ها
را آماده کرد؛ از بیژن اسکندری و سیامک
قبادی (این برنامه بدون حمایت های بی
دریغ شما میسر نمی بود!)
از رضا هومن مهربان ،که تمام وقت خود را،
پشت میز کوپن ( +ولووی ضرب المثالی!!
خود را ) در اختیار ما گذاش��ت ،رضاجان
مرسی!
از مجید توسلیان عزیز ،بخاطر اهدای بالل
خوشمزه از راه دور (ساتن)
از آقای علی اجزاچی ،فریبرز گرائیلی،
از محمد سمندریان عزیز ،در ساعت های
پایان آشپزخانه به کمک بچه های خسته

انسان با سه روش اساسی در پی
كسب توامنندی است:

آمد؛ از رضا بالدی خودمان بخاطر عکس
ه��ای زیبایش در هم��ه ی برنامه های
پیوند ،از فیروز همیتان و ..و ...از همه ی
شما که هر کدام به سهم خود گوشه ای
از کار را گرفتند
راستی جا و یاد همه بروبچه هایی نیز که
بار پیش با ما بودند و این بار نتوانستنددر
جمع ما باش��ند خالی و گرام��ی ...خلیل
شهرویی ،فرزاد موالیی ،آقای ایزدی عزیز،
خانواده سیاح گرامی ،خدیجه خانم ،سمیه
جان ،ناصر خان و...
اگر نامی از قلم افتاد ما را ببخشید.
یک بار دیگر دوستی و سخاوت های شما
را ارج می گذاریم ،به امید دیدار در برنامه
های بعدی.

عکس ها در صفحه 38

را بخصوص آسیب پذیر و بی دفاع
می سازد؟
 در وهله ی اول تضعیف یا تالشی
دولتها و عدم اجرای قانون
 عوامل دیگر ش��امل بی خانمان
ش��دن؛ دورافت��ادن از خان��واده،
بخص��وص دور افت��ادن از م��ردان
سرپرست و نان آور؛ و پناهندگی
 و در نهایت از دست دادن شغل و
یا منبع درآمد
موارد زیر سهل الوصول ترین راههای
شكنجه و آزار جنسی زناندر نتیجه
نظامی گری است:
 تجاوز
 بردگی جنسی /قاچاق جنسی
 ازدواج و بارداری های اجباری
 زن كشی و نسل کشی
نكات دیگری كه در این رابطه باید
مد نظر قرار گیرد:

 دیگر جنگ ها نه در میدان نبرد
كه در ش��هرهای ب��زرك و كوچك و
روستاها صورت می گیرد.
 در جنگها غالبن بدن زنان بخشی
از زمین جنگی محس��وب می شود
كه نیروهای متخاصم برسر آن یا بر
آن نبرد می كنند!
 اغل��ب ،ب��دن زنان ج��زو غنایم
جنگی به حساب می آید ،و یا تحت
فرعی" جنگ
عنوان كلی "خسارات ِ
نادیده گرفته می شود.
 خش��ونت علیه زن��ان با خاتمه
جنگ باتمام نمی رسد( .همه ما از
تجاوز سربازان حافظ صلح سازمان
ملل گزارش��هایی شنیده ایم و یا در
مورد سربازانی كه پس از بازگشت به
خانه هایشان مرتكب ضرب و جرح
یا قتل همسران خود می شوند).

ارقام به خودی خود گویا هستند:

 در نس��ل كشی رواندا به بیش از
 500000زن تجاوز شد.
 شصت و چهار هزار زن در طی
جنگ در سیرالئون مورد تجاوز قرار
گرفتند.
 چهل هزار زن در بوسنی و هرزه
گووین قربانی تجاوز شدند.
 چهار هزار و پانصد مورد تجاوز
تنها در طی  6ماه در یكی از مناطق
{>> ادامه در صفحه}33 :

ایران ،کشور اعدام وبازداشت

«بازداشت  ۳۲هزار نفر به اتهام
قاچاق کاال طی  ۵ماه»
روزنامه جام جم از بازداشت « ۳۲هزار نفر» طی پنج ماه
نخست سال « ۱۳۹۰به اتهام قاچاق کاال» خبرداده است.
به گ��زارش این روزنامه ،فتحالل��ه زمانیان رئیس پلیس
مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی «از انهدام  ۳۹۲باند قاچاق
و دستگیری بیش از  ۳۲هزار متهم در این رابطه طی ۵
ماه نخست سال جاری خبر داده است».
به نوش��ته جام جم این مقام نیروی انتظامی همچنین
گفته «در  ۵ماهه اول امس��ال  ۲۵ه��زار و  ۷۷۸پرونده
قاچاق تشکیل شده است که  ۱۹۸۰فقره از این پروندهها
مربوط به دانهدرشتهای اقتصادی با ارزش بیش از ۱۰۰
میلیون تومان بوده است».
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی همچنین
آماری از توقیف رس��یور و آنتنهای دریافت شبکههای
تلویزیونی ماهوارهای ارائه کرده و گفته «از آغاز سالجاری
تاکنون بیش از ۸۰هزار دستگاه ریسیور ماهواره و نزدیک
به  ۵۰۰هزار دستگاه الانبی و  ۲۶۱هزار دیش ماهواره
نیز کشف و متهمان تحویل مراجع قضایی شدهاند».
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درآمدروزانهمیلیونیکارمندان
برخیبانکهاازدالیلارز!

از نازی بپرس!...

در حوض زندگیتان

کوسه بیندازید!

در گذش��ته های نه چندان دور آدم
هایی که دنبال آب باریکه بودند یا یه
شغل مطمئن دولتی داشند ،خیلی
آدمهای منطقی و موفقی محس��وب
می شدند .آهسته برو آهسته بیا که
گربه ش��اخت نزن��ه! را به عنوان یک
روش زندگی ،خیلی از خانواده ها به
فرزندانشان یاد می دادند…
اما گذش��ته ها گذش��ته… این روزها
برای موفقیت باید جس��ور بود… باید
خطر کرد… باید مسئولیت همه چیز
را بر عهده گرفت…
ای��ن روزها ش��ما ش��خصا خودتان
باید خودتان را مجبور به پیش��رفت
کنید… در همه چی .در سطح زندگی
شخصی ،در سطح زندگی اجتماعی،
در زندگی حرفه ای و…
نوش��ته ی زیر از جمله نوشته های
بسیار زیبایی که به کسانی که تصمیم
دارن��د فرصت کوتاه حیات را زندگی
کنند پیام شفافی میدهد…
شما هم از همین دسته اید ؟؟

ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند.
اما آب های اطراف ژاپن سال هاست
که ماهی تازه ندارد .بنابر این برای غذا
رس��اندن به جمعیت ژاپن قایق های
ماهی گیری ،بزرگتر شدند و مسافت
های دورتری را پیمودند .ماهیگیران
هر چه مس��افت طوالنی تری را طی
می کردن��د به همان می��زان آوردن
ماهی تازه بیشتر طول می کشید.
اگر بازگش��ت بیش از چند روز طول
می کشید ماهی ها ،دیگر تازه نبودند
و ژاپنی ها مزه این ماهی را دوس��ت
نداشتند.
برای حل این مس��ئله ،شرکت های
ماهیگیریفریزرهاییدرقایقهایشان
تعبیه کردن��د .آن ها ماهی ها را می

برای
نگه

مهر :برخی کارمندان شعب ارزی بانکها با کشاندن
داللی ارز بهدرون نظام بانکی شگردهای جدیدی را
برای کسب سود به کار میبرند که این کار میتواند
برای آنان روزانه درآمد بیش از یک میلیون تومانی
به همراه داشته باشد ،این در حالی است که درآمد
ماهانه آنان شاید نیمی از این رقم باشد.
بانک مرکزی در اواس��ط سال گذشته برای از بین
رفتن بازار س��فته بازی و داللی ،محدودیتهایی را
ب��رای عرضه ارزهای دالر و یورو در ش��عب بانکها،
صرافی های بانکی وصرافی های معتبر قائل شد،
براین اس��اس قرار ش��د که دالر و یورو با دریافت
مدارک از قبیل ویزا برای مسافران به میزان محدود
پرداخت شود.
براساس ابالغیه بانک مرکزی ،بانکها و صرافی های
بانک��ی و مجاز تنه��ا  2000دالر و  1350یورو به
متقاضیاندریافت ارز ارائه می کنند ،اما نکته جالب
این است که بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد
بازار واس��طه گری چنین اقدامی را کرده است ،اما
برخی کارمندان بانکی ش��عب و واحدهای ارزی،
خود این امر را دامن می زنند!

ت��ا ز ه
داشتن ماهی
شرکت های ماهیگیری ژاپن هنوز هم
از مخازن نگه��داری ماهی در
قایق ها استفاده می کنند ،اما
حاال آن ها یک کوسه کوچک
به داخل هر مخزن می اندازند.
کوس��ه چندتای��ی ماهی می
خ��ورد اما بیش��تر ماهی ها با
وضعیتی بس��یار س��رزنده به
مقصد می رسند!
زیرا ماهی ها برای زنده ماندن
سخت تالش می کردند!!
شما هم می توانید!
 به جای دوری جستن
از مشکالت به میان آن ها
شیرجه بزنید .
 از بازی لذت ببرید.
 اگر مش��کالت و تالش
هایتان بی��ش از حد بزرگ
و بی شمار هستند تسلیم
نشوید ،ضعف شما را خسته
می کند به جای آن مشکل
را تشخیصدهید.
 ع��زم بیش��تر و دانش
بیش��تر داش��ته و کم��ک
بیشتریدریافت کنید.
 اگ��ر به اهدافتان دس��ت یافتید،
اهداف بزرگتری را برای خود تعیین
کنید.
 زمانی که نیازهای خود و خانواده
تان را برطرف کردید برای حل اهداف
گروه ،جامعه و حتی نوع بش��ر اقدام
کنید.
 پ��س از کس��ب موفقی��ت آرام
نگیرید ،شما مهارت هایی را دارید که
می توانید با آن تغییرات و تفاوتهایی
را در دنیا ایجاد کنید.
 در مخزن زندگیتان کوس��ه ای
بیندازید و ببینید که واقعاً چقدر می
توانیددورتر بروید شنا کنید!

خود را
مجبور به
پیشرفت
کنید!

گرفتند آن ها را
رویدریا منجمد
می کردند.
فریزره��ا ای��ن
ام��کان را برای
قایق ها و ماهی
گی��ران ایج��اد
کردند که دورتر
برون��د و م��دت
زم��ان طوالن��ی
تری را روی آب
بمانند.
اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه و
منجمد را متوجه می شدند
و مزه ماهی یخزده رادوست
نداشتند.
بناب��ر ای��ن ش��رکت های
ماهیگیری مخزن هایی را
در قایق ها کار گذاش��تند
و ماه��ی را در مخ��ازن آب
نگهداری می کردند .ماهی
ها پس از کمی تقال آرام می
شدند و حرکت نمی کردند.
آنها خسته و بی رمق ،اما زنده بودند.
متاس��فانه ژاپنی ها م��زه ماهی تازه
را نس��بت به ماهی بی حال و تنبل
ترجیح می دادند! زیرا ماهی ها روزها
حرکت نکرده و م��زه ماهی تازه را از
دست داده بودند.
باز ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت
به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می
دادند.
پس شرکت های ماهیگیری به گونه
ای باید این مسئله را حل می کردند.
آنها چطور می توانستند ماهی تازه
بگیرند؟

اگر شما مش��اور صنایع ماهیگیری
بودید ،چه پیشنهادی می دادید؟

سفته بازی از کجا آغاز می شود؟

به نظر می رس��د که بازار س��فته بازی و داللی ارز
از بدنه نظام بانکی آغاز می شود .کارمندان شعب
ارزی برخی بانکها شگردهای جالب و زیرکانه ای را
برای منفعت طلب��ی در فروش ارز یورو به کار می
برند که از چشم مدیران نظام بانکی دور می ماند
و نیازمند ورود هرچه سریعتر بانک مرکزی به این
ماجرا است.
با توجه به اینکه پرداخت یورو به مسافران در قبال
ارائه مدارک و ویزا به می��زان محدود  1350یورو
است ،برخی کارمندان شعب ارزی به مشتریانی که
ساعتها در صف برای دریافت ارز مورد نیاز خود می
ایس��تند ،عنوان می کنند که تنها مبالغی که می
توانند بپردازند  500یورویی است!
بدین ترتیب اگر کارمندان بانکی سه اسکناس 500
یورویی به مشتری بپردازند ،مشتری باید  150یورو
ب��ه وی بازگرداند ،این در حالی اس��ت که معموال
مش��تریانی که س��اعتها در صف برای خرید یورو
ایستاده اند 150 ،یورو به عنوان مابقی پول ندارند
که به کارمند بانک بدهند ،چون تصور اینکه باید
پولی را به باجه بازگردانند ،نداشته اند ،حتی بانکها
در این حالت معادل  150یورو اس��کناس دیگری
مانند ریال را نیز قبول نمی کنند.

اـفرادمتولدـهرماه چهشغلی پیدا می كنند!

محققان انگلیس��ی در یك تحقیق
آماری كام ً
ال جدی اما عجیب نشان
دادند كه افراد متولد هر ماه در آینده
چه مش��اغلی را انتخاب خواهند
كرد.
ب��ه گ��زارش مه��ر،
دانشمندان علم نجوم
باره��ا تائی��د كرده
اند ك��ه طالع بینی
از روی حرك��ت
ستارگان و كواكب
و یا كف بینی ریشه
علمی ندارد.
ش��اید ب��ه همی��ن
منظور پژوهش��گران
اداره مل��ی آمار انگلیس
در یك تحقیق كام ً
ال جدی و
با استفاده از اطالعات تازه ترین
سرش��ماری ماههای تولد افرادی را
كه در  ۱۹شغل مختلف مشغول به
كار هستند تجزیه و تحلیل كرده و
نوع ارتباط میان ماه تولد و ش��غل
آینده را تعیین كردند.
برپایه این بررس��ی ها ب��رای مثال
بیش��تر دندانپزش��كان متول��د ماه
دسامبرهستند!
درحالی كه ماه فوریه برای پرورش
هنرمندان ماه ایده آلی است!
«پی��ك» تعداد پزش��كان عمومی و
ماموران مالیات در ماه ژانویه افزایش

می یابد!
م��ا ه
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م��ا ر س

خلبانان و
ب��ر ا ی
موسیقیدانان ماه مناسبی است!
ماه ژوئن مهد روس��ای ش��ركتها و
برندگان نوبل اس��ت؛ به طوریكه از
 ۲۲نف��ر از آخرین برندگان نوبل ۵
برنده متولد این ماه هستند!
اما ماههای تابستان برای فوتبالیست
ش��دن خوب نیس��ت ،هرچند می
توانی��د امیدوار باش��ید ك��ه فرزند
تابستانی شما از این شانس برخوردار
باشد كه روزی رئیس جمهور شود!

در واق��ع "بیل كلینت��ون" و "باراك
اوبام��ا" مه��ر تائیدی بر ای��ن ادعا
هستند.
براساس گزارش «دیلی میل» ،تعداد
بناها و آریشگرهادر ماه سپتامبر
افزایش می یابد.
درحال��ی كه م��اه نوامبر
دوره تولی��د بیم��اران
اسكیزوفرنی و قاتالن
سریالی است!!
متولدین آوریل بهتر
اس��ت كام� ً
لا ناامید
ش��وند چ��ون ممكن
اس��ت دیكتاتور شوند!
به طوریكه صدام و هیتلر
متولد این ماه هستند.
البته نباید چندان نا امید شد.
چ��ون نوابغی چون چارلی چاپلین
هم متولد این ماه هستند.
ش��اید هم یك��روز ملكه ش��دید و
سالیان طوالنی به ملكه بودن خود
ادامه دادید (ملكه الیزابت دوم متولد
آوریل است).
♣
ارتباط میان مشاغل و ماههای تولد
از دیدگاه اداره آمار انگلیس:
ژانویه:

درصد ب��االی پزش��كان عمومی و
ماموران مالیات

فوریه:
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فقط  500یورویی داریم!

بنابراین برخی کارمندان بانکی پیشنهاد جالبی را
به مشتری می دهند .آنها عنوان می کنند که اگر
مشتری می خواهد می توانددر خارج از شعبه بانک
و در ب��ازار آزاد  150یورو را تهیه کرده و دوباره در
صف ایستاده و پول مورد نیاز خود را تهیه کند ،اما
مشتریان معموال ترجیح میدهند که مبلغ کمتری
دریافت کنند اما دوباره به بانک مراجعه نکنند.
براساس محاسبات کارمندان بانکی ،مشتریان اگر
مبل��غ هزار یورو را از بانک بگیرن��د 350 ،یورو در
اختیار کارمند باقی میماند ،در این حالت کارمند
به مش��تری پیش��نهاد می دهد که اگر  150یورو
برای برگرداندن مبلغ ندارد و نمی خواهد که مجددا
زمان��ی را برای تهیه یورو در ب��ازار آزاد صرف کند
و دوباره به بانک بازگردد ،بهتر اس��ت که یا 1000
یورو دریافت کند و یا معادل همان مبلغ ارز دیگری
مانند دالر به میزان  2000دالر دریافت کند.

پیشنهادجالبکارمندانارزی

اما نکته جالب تر این است که مشتری که 1000
یورو را دریافت کرده است ،مهر  1350یورویی در
مدارک وی ثبت میشود ،یعنی کارمند بانک می
تواند ادعا کند که این مبلغ را به مشتری پرداخت
کرده و کار غیر قانونی را انجام نداده است ،مشتریان
نیز چون در عمل انجام ش��ده قرار می گیرند ،این
پیشنهاد کارمند را قبول میکنند.
ناگفته نماند که در ابتدای صبح و آغاز کار شعبه،
از متقاضیان دریافت ارز ثبت نام به عمل می آید،
که تعداد آنها ش��اید به  50نفر هم برسد ،این در
حالی است که موضوع پول خرد از سوی بانک به
مشتریان اعالم نمی شود تا آنها مدت زمان طوالنی
را در صف نمانند.
برای بررسی بیشتر این موضوع به یکی از شعبات
بانکی که نسبت به انجام این کار مبادرت می کرد،
مراجعه شد و از مشتریان سئواالتی را پرسید.
یکی از مشتریان به خبرنگار مهر گفت :آیا می شود
که بانکی که کار ارزی انجام میدهد ،پول کوچکتر
از  500یورو را نداشته باشد .آیا بانک و شعبه ارزی
و یا باجه ارزی ،اسکناس  100 ،50و  200یورویی
ندارد؟
درآمد روزانه میلیونی کارمند برخی بانکها از
داللی ارز

مشتری دیگری گفت :برای اینکه در این خصوص
ضرر کمتری را تقبل کنم ،مجبور شدم که به جای
 1350یورو 2000 ،دالر دریافت کنم ،اما حال باید
ب��ه بازار آزاد مراجعه کرده و دالر را به یورو تبدیل
کنم که در این حالت هم ضرر دیگری متوجه من
خواهد شد.
مش��تری دیگری گفت :کارمندان شعب ارزی که
اینگونه اقدامات را انجام می دهند ،س��ود باالیی را
کس��ب میکنند ،زیرا مبلغ  350یورویی که باقی
می ماند را می توانند به قیمت دولتی بدون اینکه
مدیران بانکی متوجه آنها نشوند ،برداشت کرده و
آن را در بازار آزاد بفروشند و سود آن را در جیبشان
بگذارند.
وی اف��زود :با این اقدام در هر ف��روش ،حدود 70
هزار تومان نصیب کارمند بانکی می شود ،با توجه
به اینکه تعداد مراجعات مردم به این شعب هم باال
است ،بنابراین سود زیادی را کسب می کنند .اگر
فرض کنیم روزانه  20نفر به بانک برای دریافت ارز
مراجعه کنند ،مبلغیدر حدود یک میلیون و 400
هزار تومان درآمد آن کارمند با این شگرد می شود.

ماه مناسب برای هنرمندان و كنترل
كننده های ترافیك

ماه ایده آل برای روس��ای شركتها و
برندگان نوبل

خلبانان و موسیقیدانان

ماه مناس��ب برای بناه��ا ،رانندگان
قطار ،آرایش��گرها و آدمهایی كه از
راههای عجیبی معروف می شوند:
جولین آس��انژ ،جی .كی رولینگ،
دانیل ردكلیف (بازیگر هری پاتر)

مارس:
آوریل:

جوالی:

ضری��ب هوش��ی پایین ت��ر از حد
متوس��ط و تولید دیكتاتور :صدام،
هیتلر؛ شاید هم نابغه شدید :چارلی
چاپلین

آگوست:

چن��د فوتبالیس��ت از جمله دیوید
بكهام و تعداد بیشتری سیاستمدار
(جان اف كندی و تونی بلر)

سپتامبر:

می:

ژوئن:

بازه��م تعداد زیادی بن��ا ،اما رئیس
جمهور هم در ای��ن ماه زیاد متولد
شده است :باراك اوباما و بیل كلینتون.

فوتبالیستهاوافرادمعروفدانشگاهی

اكتبر:

ماه مناس��ب برای كس��انی كه می
خواهند عمر طوالنیداشته باشند.
به طورمتوس��ط متولدی��ن این ماه
 ۲۱۵روز بیش��تر از متولدی��ن ماه
مارس زندگی می كنند.
نوامبر:

این احتمال وجود دارد كه به یك قاتل
زنجیره ای و یا بیمار اس��كیزوفرنی
تبدیل شوید.

دسامبر:

متوسط تعداد دندانپزشكان در این
ماه زیاد است!
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کبک و کانادا :بازار امالک...
تصمیمبانکمرکزیکانادامبنیبرحفظ
بهره وام کلیدی ()key Intrest Rate

امیر سام اتفاق نظر اغلب
خریداران ملک مبنی
بان��ک مرک��زی کان��ادا در تاریخ  ۷بر مطمئن بودن سرمایه
س��پتامبر  ،۲۰۱۱تصمیم خود
گذاری در امالک

مبنی بر حفظ ن��رخ بهره وام
کلیدی را به مق��دار  ۱درصد
(که از س��پتامبر  ۲۰۱۰ثابت
بوده اس��ت) را اع�لام نمود و
دلیل آن را نیز وخیم تر شدن
ی و افزایش
چشم انداز اقتصاد جهان 
ی که
شدت نوسانات در بازارهای مال 
توسط بانک مرکزی در ماه جوالی
حدس زده شد ،عنوان نمود.
در س ه ماه دوم سال  ۲۰۱۱اقتصاد
ی منقبض شد ( )0%۱اما با
کانادا کم 
وجود این بانک مرکزی کانادا برای
ش��ش ماه دوم سال رشد اقتصاد را
تخمین زده است.
همچنی��ن این بان��ک پیش بینی
میکند که کم ش��دن فش��ارهای
ی از تورم ،همان طور که افزایش
ناش 
قیمت مواد غذایی و سوخت متعادل
میشوند ،ادامه خواهد یافت
جلسه بعدی بانک مرکزی کانادا در
رابطه با تغییر نرخ بهره در تاریخ ۲۵
اکتبر  ۲۰۱۱خواهد بود.
نرخ یک شبه  Overnight Rateکه
به بهره کلیدی Key Interest Rate
معروف اس��ت ،نرخی میباشد که
موسسات مالی بزرگ
بر اساس آن ٔ
کان��ادا پول خود را به مدت یک روز
قرض میدهند.
ای��ن نرخ که توس��ط بانک مرکزی
وضع میش��ود ،ب��ه ای��ن بانک از
طریق مکانیزم سیاست انتقال پول
این اج��ازه را میدهد ک��ه بر روی
فعالیتهای اقتصادی و تورم به صورت
ی مدت تاثیر
می��ان مدت و طوالن�� 
گذار باش��د و معموال هیئت مدیره
این بانک در سال  ۸جلسه از پیش
تعیین ش��ده برای تعیین این نرخ
برگزار میکند.
بانک مرکزی از طریق تصمیم گیری
بر روی تغییرات نرخ بهره کلیدی به
طور غیر مس��تقیم بر روی شرایط
بازار فروش مجدد Resale market
کانادا و کبک تاثیر میگذارد.
هر تغیی��ری بر روی ای��ن بهره ،بر
روی نرخ بهره وام بانکها از قبیل وام
مسکن متغیر و ثابت اثرگذر است.

Cell.: 514-702-2309

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

خشونت و زنان ...
جمه��وری دموکراتیک کنگو (زئیر
سابق) صورت گرفت.
 و صدها مورد تجاوز به طور روزانه
در دارفور صورت می گیرد.
با اس��تناد به این ارقام قابل توجه و
باور نكردن��ی قربانیان هم می توان
ذاتی
گفت که خشونت علیه زنانِ ،
میلیتاریسماست.
دره��م تنیدگ��ی نظامی گ��ری و
خشونت علیه زنان معضلی جهانی
اس��ت ،اما این بار م��ی خواهم روی
این موضوع متمركز شوم كه این امر
چگونه در مورد ایاالت متحده امریكا

با وجود اینک��ه اغلب این مهاجران
یدر منطقه مونترال
تصمیم به زندگ 
دارند ،نواحی دیگر این استان نیز در
سالهای اخیر شاهد افزایش جمعیت
بوده اند.
در بی��ن  ۱۸۱۵۰۰مهاجری که در
ی س��الهای  ۲۰۰۴ت��ا  ۲۰۰۸به
ط
کبک پذیرفته شدند و هنوز در این
ی میکنند (در ماه ژانویه
استان زندگ 
 ۶۵.۲ )۲۰۱۰درص��د آنه��ا (تقریبا
 ۱۱۸۳۰۰نف��ر) هن��وز در جزی��ره
مونترال سکنیدارند.
منطق��ۀ  Monteregieحدود ۱۰.۲
درصد ،الوال  ۶.۹درصد ،شهر کبک
 ۴.۴درصد و  Outaouaisنیز پذیرای
 ۲.۵درصد مهاجرین جدید بودند و
 ۱۲منطقه اداری دیگر این اس��تان
 ۱۱درص��د ّ
کل جمعیت مهاجرین
جدید را در خود جا دادند.

بر اس��اس یک نظر سنجی
اینترنت��ی ک��ه توس��ط
س��ازمان وام و مسکن کانادا
( )CMHCانج��ام ش��د،
۸۶درص��د خری��داران در کانادا بر
این عقیده هستند که صاحب ملک
بودن یک س��رمایه گذاری مطمئن
بلند مدت میباشد.
همچنین این نظر س��نجی خاطر
نش��ان میکن��د ک��ه  ۸۸درص��د
مورد
خری��داران قبل از خرید ملک
ی ایجاد
کاهش تدریج 
نظرش��ان ،از قدرت باز پرداخت وام
مس��کن خود آگاه ی کامل دارند و اشتغال در ماه آگوست
نسنجیده به این امر اقدام نمینمایند .در کبک
حتی ۳۹درصد از این افراد مقدار باز بر اس��اس اطالعات اداره آمار کانادا،
پرداخت ماهیانه وام مسکن خود را سطح اشتغال اس��تان کبک در ماه
کم 
ی باالتر از میزان حد اقل ممکن آگوست مقداری تغییر نشان داد.
تنظیممیکنند.
بعد از ایجاد  ۹۲۰۰کار جدید در ماه
افزون بر این ،طبق این نظر سنجی ،جوالی ،اقتصاد کبک تعداد ۴۵۰۰
در یک س��ال گذش��ته  ۳۹درصد کار در ماه آگوست از دست داد.
از خری��داران ملک ام��ور مربوط به این رقم نمایان گر  ۱۶۳۰۰ش��غل
وامش��ان را از طریق مش��اورین وام جدید از ابتدای سال میباشد.
مسکن انجام داده اند.
در کانادا در ماه آگوست  ۵۵۰۰شغل
همچنین رس��انههای اجتماعی در کمتر نسبت به ماه جوالی به ثبت
حال تبدیل ش��دن ب��ه یک منبع رسید.
اطالعات 
ی مهم در زمینه وام مسکن این کاهش در ایج��اد کار ،بعد از ۴
میباشند.
ماه متوالی افزایش در اشتغال زایی
در ّ
کل  ۱۱درصد ش��رک کنندگان به وقوع پیوست.
در این نظر س��نجی از رس��انههای افزایش اشتغال زاییدر بخشدرمان
ی در ماه آگوست (۵۰۱۰۰
اجتماعی برای کس��ب اطالعات در و سالمت 
رابطه با وام مسکن استفاده کرده اند .شغل جدید) با کاهش ۲۴۳۰۰شغل
این رقم در س��ال گذشته  ۳درصد در زمینه س��اخت و ساز ،و ۱۳۵۰۰
بود.
ش��غل در امور حم��ل و نقل و انبار
این نظر سنجی از تاریخ  ۲۵فوریه تا داری و ه��م چنین از دس��ت دادن
 ۲۵مارس  ۲۰۱۱انجام شد و تعداد  ۱۱۵۰۰شغل در امور منابع طبیعی
 ۳۵۱۲نفر که به تازگی وام مسکن همراه بود.
دریاف��ت کرده بودند ،به آن پاس��خ نرخ بیکاری در استان کبک در ماه
دادند.
آگوست به مقدار  ۷.۶درصد رسید
که نس��بت به ماه ژوالی  ۰.۴درصد
افزایش مهاجرت به
افزایش داشت.نرخ بیکاری در کانادا
کبک در  ۵سال گذشته
نیز ب��ا  ۰.۱درصد افزای��ش به ۷.۳
سس��ه آمار درصد رسید.
مو
ٔ
بر اس��اس اطالعات ٔ
۵۴۰۰۰
تعداد
کبک در سال ۲۰۱۰
شاد و سربلند باشید
مهاجر جدید از سراسر دنیا به کبک
 ۱۳سپتامبر ۲۰۱۱
وارد شدند که باالترین میزان در ۵۰
سال گذشته میباشد.

امیرسام

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

>> ادامه از صفحه31 :
صادق است.
 دالیل متعددی براین امر وجود
دارد:
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 امری��كا دارای بزرگترین قدرت
نظام��ی جهان اس��ت و بنابر حجم
گسترده ی عملیات نظامی آن ،ابعاد
وسیع مس��اله متوجه ما آمریکائیها
بوده و هست.
 بیش��تر ما (حاضرین در جلسه
س��خنرانی) ش��هروندان امریكایی
هستیم و به گمانم قبل از نشانه روی
انگشت اتهام بس��وی دیگران ،بهتر
اس��ت در باره ام��کان خطاكاربودن

خود س��خن بگوییم و مس��وولیت
تغییر آن را به عهده بگیریم.
>> افغانستان

 بیایی��د ابتدا در باره افغانس��تان
صحبت كنیم .چنانچ��ه قبلن هم
متذكر ش��دم یكی از توجیهات ما
برای حمله به افغانستان آزادی زنان
افغانی ب��ود .اما چنانچ��ه دیده بان
حقوق بشر هم ،سال قبل اعالم كرد
یكی از بدترین شكستها متوجه آن
بوده است.
"زنان افغان یكی از بدترین شرایط را
در جهان دارند .خشونت علیه زنان
"شایع" است و دولت افغانستان در
حمایت از زن��ان در مقابل جنایاتی
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
نظیر قتل و تجاوز عاجز است".

دیده بان حقوق بشر -دسامبر 2009

 امروزه:

 اكثری��ت زن��ان افغانی در مقابل
خشونت خانگی آسیب پذیرند.
 نظ��ام قضائی كم��ك ناچیزی به
زنان��ی كه از این خش��ونت ها جان
بدر برده اند می كند .در مواقعی كه
شاهدی بر ماجرا نیست آنها متهم به
زنای محصنه می شوند.
 قربانیان اغلب محبوس ش��ده یا
زنان در معرض
به قتل می رس��ندِ .
خش��ونت خانگی ،ب��ه فجیع ترین
اقدامات ،نظیر خودكش��ی و قربانی
كردن خود كشیده می شوند.
بیمارس��تان س��وختگی هرات 90
مورد از خودس��وزی زنان را در تنها
در  11ماه گزارش كرده است.
 در افغانس��تان میزان خودكشی
زنان باالتر از مردان است.
 70 ت��ا  80در صد زنان را قبل از
 12سالگی وادار به ازدواج می كنند.
واقعن بازارهایی وجود دارند كه زنان
را برای فروش به آنجا می برند.
 مدرس��ه رفتن برای دختران به
دلیل بمب گذاری و یا اسیدپاشی پر
مخاطره است.
 تعدادی از رهبران برجسته زن به
قتل رسیده اند كه عاملین آنها حتی
مجازات نشده اند.
>> عراق

و ح��اال به عراق می رویم كه دوباره
همان توجیه عدم آزادی زنان برای
آنجا هم وجود داشت .با اینكه زنان
عراقی مش��كالت جدی داشتند اما
در میان زنان عرب ،آنها از بیشترین
سطح آزادی برخورداربودند.
اما در عراق پس از حمله امریكا:
 سه چهارم از یك میلیون زن بیوه
در عراق ،به هنگام جنگ ،همسران
خ��ود را از دس��ت داده ان��د ،كه یا
حمایتی جزئی از آنها می ش��ود یا
كاملن بی پناه مانده اند.
 زن��ان زیادی به اردن و س��وریه
پناهنده ش��ده اند و اغل��ب بدور از
خانواده هایش��ان كه می توانس��ت
مراقب و پشت و پناهشان باشد ،بسر
می برند.
 در قانون اساسی جدید كه امریكا
هم موافق آن بوده اولویت به احكام
شرعی داده شده تا به قوانین مدنی.
 قت��ل ه��ای ناموس��ی ب��ه طرز
چشمگیری افزایش پیدا كرده است.
 قاچ��اق جنس��ی در ش��رایطی
معاش خانوده
كه زنان برای ام��رار ِ
هایش��ان مجبور به تن فروشی می
ش��وند یا ب��ه قاچاقچیان جنس��ی
فروخته می ش��وند ،بطرزی شگرف
افزایش یافته است.
..................
ح��اال م��ن م��ی خواهم راج��ع به
اقداماتی صحبت كنم كه می توان
در س��طح ملی و بین المللی برای
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تغیی��ر الگویی كه اج��ازه تعدی به
زنان را در اقدامات نظامی می دهد،
انجام داد .تمهیداتی برای پرداختن
به ای��ن موضوع وجود دارند .یكی از
مهمترین آنها "كنوانسیون رفع همه
اش��كال تبعیض علیه زنان" اس��ت
که خش��ونت علیه زنان را به عنوان
خش��ونت علیه حقوق آنان تعریف
ك��رده و در واق��ع در حکم اعالمیه
جهانی حقوق زنان است.
 185كش��ور جه��ان در آگوس��ت
 2009این كنوانس��یون را تصویب
كردند.

اما ایاالت متح�ده امریكا یكی از
معدود كشورها به همراه كشورهای
اندكی نظیر ایران و سودان است كه
آن را نپذیرفته اند.

همچنین در مصوبه های ش��ورای
امنیت سازمان ملل متحد ،قطعنامه
های��ی وجود دارد كه دانس��تن آنها
ضروری اس��ت .اولین آنها قطعنامه
 1325اس��ت كه به تأثیرات بیش
از حد مخرب نبردهای مسلحانه بر
روی زنان ،و كم بها دادن به نقش��ی
كه زنان می توانند در جلوگیری از
جنگ و ایجاد صلح داش��ته باشند،
می پردازد و به بالاس��تفاده ماندن
نیروهای زنان در حل معضل اذعان
داشته و بر مش��اركت كامل و برابر
آنان به عنوان عامالن صلح و امنیت
تأكید می كند.
قطعنام��ه  1820نیز كلیه طرفین
درگیر در منازعات را به قطع كامل
خشونت جنسی علیه غیرنظامیان
اجبار كرده و به ضرورت محافظت از
زنان و دختران در مقابل همه اشکال
خشونتهای جنسی فرا می خواند.
همچنین م��ا دی��وان کیفری بین
المللی را داریم كه در س��ال 1998
ایجاد ش��ده كه طبق مق��ررات آن
خشونت جنس��ی ،جنایت جنگی
محسوب و در آن تمهیداتی لحاظ
شده تا مجرمین ،مسوول جنایاتی
باش��ند كه در طول جنگ مرتكب
شده اند.
همچنین برای تسهیل در رسیدگی
بهتر به جرایم جنس��یتی تدابیری
اتخاذ شده و نیز استانداردهایی برای
محافظت از قربانیان و نیز شاهدان
و وکال و مش��اوران حقوقی در نظر
گرفته شده است.
ای��االت متحده با دیوان بین المللی
نیز مخالف اس��ت و در آن ش��رکت
نمی کند.
دس��ت آخر اینکه ،اینجا در ایاالت
متح��ده الیح��ه ی بی��ن المللی
خشونت علیه زنان هم در کنگره و
هم سنا دوباره مطرح شد.
این می توان��د اولین اقدام حمایتی
امریکا در کمک رسانی خارجی ــ
در نوع خودــ برای متوقف ساختن
خشونت و فقر جنسیت محور باشد
که ب��ه ایجاد فرصت های اقتصادی
برای زنان و ممانعت از خشونت علیه

دختران در م��دارس و در نهایت به
توانمندسازیزنانبیانجامد.
م��وارد مذک��ور برخ��ی از ابزارهای
موجود در سطح ملی و بین المللی
هس��تند .اما ش��ما و من که عضو
کنگره یا نماینده ی س��ازمان ملل
نیستیم؛ بنابر این می خواهم شما را
با این سؤال ترک کنم که هر یک از
ما ــ که اکنوندر اینجا حضورداریم
ــ ب��رای تغییر این پارادایم چه می
توانیم انجامدهیم؟
برای دستیابی به صلح واقعی فراگیر
ِ
ارتباط بین "دیگری
برای زنان ،باید
س��ازی" منجر به نظام��ی گری و
ِ
"دیگری سازی" منجر به خشونت
جنسی را درک کنیم .ایجاد صلح در
جهان ،مستلزم ایجا ِد صلح (احتراز از
خشونت) در خانه های ماست.
نکت��ه ی آخر اینکه باید خش��ونت
های جنس��ی نیز همچون س��ایر
خشونت های جنگی جدی گرفته
ش��وند .الزم اس��ت قبول کنیم که
خشونت جنسی ابزار جنگ است .با
راهی شدن مردان به جنگ ،زنان و
کودکان قربانیان بی گناه جنگ ها
باقی می مانند .باید این موضوع را در
مرکز توجه قرار دهیم.
اگر به خاطر داشته باشید ،در ابتدا
سه روش قدرت طلبی را برشمردم
و اینکه باید کاری اساس��ی صورت
گیرد تا از ِ
قدرت برتربودگی وارهیم و
به جامعه ی مبتنی بر قدرت فردی
و قدرت جمعی (همه افراد جامعه)
برسیم .
م��ا احتیاج ب��ه ی��ک تغییر جهت
اساس��ی برای تغییر این پارادایم و
حرکت به سوی تفکر گروهی داریم
 تفکری که رنه آیزلر[ ]1پیشگام آنبود .به جای دشمن انگاری دیگران،
بهتر اس��ت ببینیم چگونه می توان
با تشریک مس��اعی در پی ارائه ی
راه ح��ل برای ایجاد روابط عادالنه و
معنیدار باشیم.
تنها در این صورت است که واقعن
قدرتمند خواهیم شد.
س��عی من بر ای��ن بود ک��ه چهره
میلیتاریسم را از دیدگا ِه جنسیتی
در یک نگاه به شما نشان دهم .اگر
ما بدنبال پایان بخشی به منازعات
و استقرار صلح هستیم ،بدون لحاظ
کردن اثرات میلیتاریس��م بر زنان و
فرادادن
شنیدن صدای آنان و گوش
ِ
واقعی به گفته های آنان ،نمی توان
تصویری کامل از اثرات نظامی گری
و چگونگی پای��ان دادن به آن ارائه
داد.
اص��ل این مقال��ه را در س��ایت زیر
بخوانید:
http://www.facebook.com/note.
php?note_id=10150304134202356

منبع:

www.feministpeacenetwork.
org/2010/04/13/the-other-terrorism-militarism-and-violenceagainst-women/
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راز های آرامش ...

خوبان
ه

م به هم

تقدی

تعریف زندگی در
چند جمله کوتاه!

دوست عزیزم!
بی گم��ان بعض��ی از این جمالت
بعضی هارا با مفهوم ومعنای زندگی
آشنا کرده است!
 تنها اتاقی همیش��ه مرتبه و
همه چیز س��ر ج��اش میمونه ،که
توش زندگی نکنی!
 اگ��ه زندگیت گاهی آش��فته
میشه و هیچی س��ر جاش نیست،
بدون هنوز زندهای!
 اما اگر همیشه همه چی آرومه
و تو چقدر خوشحالی! یه فکری برای
خودت بکن!
 هر چه بیشتر احساس تنهایی
کنی ،احتمال ش��روع ی��ک رابطه
احمقانه بیشتر میشود!
 حاصل عش��ق مترس��ک به
کالغ ،مرگ یک مزرعه بود!
 آس��مان فرصت پرواز بلندی
است؛ قصه این است چه اندازه کبوتر
باشی!
 گفتم :ای جنگل پیر تازگیها
چه خبر؟
پوزخندی زد و گفت :هیچ ،کابوس
تبر!
 گفت :چند سال داری؟
گفتم :روزهای تکراری زندگیم را که
خط بزنم ،کودکی چند سالهام!
 گاهی با دویدن برای رسیدن به
کس��ی ،دیگر نفسی برای ماندن در
کنار او باقی نخواهد ماند!

 فراموش��ی و نادانی مش��کل
امروز ماست!

روزان��ه ه��زاران انس��ان به دنیا
میآین��د ...ام��ا انس��انیت در حال
انقراض است!
 وقت��ی آدم��ا میگن ب��ارون رو
دوست داریم ولی تا بارون میاد چتر
باز میکنن...
وقتی میگن پرنده رو دوست داریم
ولی تو قفس نگهش میدارن...
باید از دوست داشتن آدما ترسید!

 حماقت یعنی ادامه دادن همان
رفتار و مس��یر همیش��گی و انتظار
نتیجه متفاوتداشتن!
 ش��رط دل دادن ،دل گرفت��ن
است ،وگرنه یکی بی دل میشود و
دیگری دو دل!
پروانه گاهی فراموش میکند که
زمانی کِرم بوده است و کِرم نمیداند
ک��ه روزی ب��ه پروان��های زیبا بدل
خواهد شد...

ودشوار ترین کار جهان این است که
کسی باشی کهدیگران میخواهند

با تمام فقر ،هرگز محبت را گدایی
مکن
و ب��ا تمام ث��روت هرگز عش��ق را
خریداری نکن

هر کس ساز خودش را می زند ،اما
مهم شما هس��تید که به هر سازی
نر قصید

ش��جاعت یعنی  :بترس ،بلرز ،ولی
یک قدم بردار

کشتن گنجشکها ،کرکس ها راادب
نمی کند.

خوب گوش کردن را یاد بگیریم
گاه فرصتها بسیار آهستهدر میزنند

دنیا خوابی اس��ت که اگر آن را باور
کنی پشیمان می شوی

چقدرس��خت اس��ت،خندان نگ��ه
داش��تن لب ها در زمان گریس��تن
قلب ها


تپش دیجیتال :مجموعه ای نفیس
از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش

514-223-3336
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کر ش��ده است که باید

ال
پنجم سپتامبر2011

 اگر کاسبی نیست که دوست
بفروشد...
در عوض آنقدر دوس��تان کاس��ب
هستند که تو را به پشیزی بفروشند!

ایران :آقای اعدام...

 حرف هایم را تعبیر میکردی...
س��کوتم را تفس��یر ...دی��روزم را
فراموش ...فردایم را پیشگوئی...
به نبودنم مشکوک بودی ...در بودنم
مر ّدد ...از هیچ گالیه میساختی  ...از
همه چیز بهانه...
من کجای این نمایش بودم؟

به یاد دارید؟

 علم فیزیک دروغ میگوید!
برای دیدن نیاز به نور نیست ،فقط
دلیل الزم است!
 پرواز كن آنگونه كه میخواهی
و گرنه پروازت می دهند آنگونه كه
میخواهند!

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی!


نه طوطی باش که گفته دیگران را
تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته
خود را هدر دهی

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی،
بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن

اگر کسی به تو لبخند نمیزند ،علت
را در لبان بسته خود جستجو کن

ساده ترین کار جهان این است که
خود باشی
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کاش می شد وقتی بیشتر اولیا دم
می بخشنددادستان به عنوان مدعی
العموم وارد شده و براساس اختیاراتی
که میتوان با قانون گذاری جدید به
او داد اجازه اجرای حکم قصاص در
اینگونه پرونده ها را ندهد.
 پرونده خاصی در این خصوص
 پرونده بهنود ش��جاعی بسیار آزاردهنده بود .متاس��فانه بهنود خیلی
زجر کش��ید .خانواده مقت��ول ابتدا
اعالم کردند حاضرند وی را ببخشند
اما وقتی مصطفایی  -وکیل فراری -
متوجه موضوع شد آن را مطبوعاتی
و بی��ن المللی کرد ت��ا آن را به نام
خود تمام کند .وقتی اولیا دم متوجه
این موضوع ش��دند احساس کردند
حقش��ان پایمال ش��ده و خواستار
قصاص ش��دند .روزی ک��ه بهنود را
پای چوبه دار آوردیم پدر مقتول در
کنار او بود و بهنود را نوازش می کرد.
پدر مقتول به مصطفایی گفت :تو او
را باالی دار بردی ،حق مار ا پایمال
کردی .متاسفانه بهنود خیلی زجر
کشید.
 به جز اعدام حکم دیگری نیز

ش��ادی خود را به هیچ چیز و هیچ
کس وابس��ته نکن تا همیشه از آن
برخوردار باشی
اجرا کرده اید؟

ـ به جز اعدام تاکنون سه حکم
جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم قطع ید نیز اجرا کردم.
باشه وگرنه خوابمان میگیره ،دست در یکی از پرونده ها دو سارق مسلح
انداز ها نعمتند
افغانی را که بارها نیز با دس��تبند و

پابند موفق به فرار شده بودند پس
برای بدس��ت آوردن چیزهایی که از دستگیری در افغانستان قطع ید
تاکنون نداشته ای ،باید کسی شوی ک��ردم .همچنی��ن در پرونده دیگر
که تاکنون نبوده ای
سارقی را که  12سال حبس داشت

پس از بارها عفو قطع ید کردم.
مگر میشود با سنگ انداختن پیاپی  برای پرونده آمنه (قربانی
در آب ،م��اه را از حافظ��ه ی آب اسیدپاشی)چهکردید؟
گرفت؟
 درآن زمان جلسات صلح و سازش
در داس��رای جنایی برگزار می شد.
تجربه بهترین درس است هر چند در این جلس��ات افرادی از سفارت
حق التدریس آن گران باشد...
اسپانیا حضور داشتند و از آمنه می

خواس��تند که علی��ه حکم قصاص
همیش��ه دلیل ش��ادی کسی باش صحبت کند ام��ا او هیچگاه قانون
نه قس��متی از ش��ادی او و همیشه کشورش را زیر سوال نبرد .کار آمنه
قس��متی از غم کسی باش نه دلیل در بخشش بسیار قابل ستایش است.
غم او
همچنین تالشهای شخصدادستان

برای اجرای حکم قانونی و جلوگیری
سعی نکنید موفق شوید ،بلکه سعی از تجری مجرمان قابل تقدیر است.
کنید با ارزش شوید
اگر دادستان پیگیر این پرونده نبود
حکم آمنه تا ابد اجرایی نمی ش��د.
متاسفانه باید در مورد پرونده آمنه
بگویم وقتی او نیاز به کمک داشت
هی��چ وکیلی به او کم��ک نکرد اما
امروز پس از این عمل قابل ستایش
همه می خواهند به او کمک کنند.
 رتیل سیاه چگوه اعدام شد؟

 این مرد شیطان صفت با کمیندرمقابل مدارس جنوب ش��هر خود را
بازرس آموزش و پرورش معرفی می

>> ادامه از صفحه13 :
کرد .او از دانش آموزان می خواست
به دلیل تاخیر در آمدن به مدرسه با
او به اداره بروند .این شیطان صفت
سپس با موتورسیکلت کودکان را به
مکانی خلوت می برد و به آنها تجاوز
می کرد .در خصوص این پرونده 13
نف��ر در دادگاه حاض��ر و از این مرد
جانی شکایت کردند.
 آیا قاتالنی که از مرگ رهایی
یافته اند به دیدارتان می آیند؟

 در گذشته بس��یاری از قاتالن بهدیدارم می آمدند .پس��ری که برسر
معامله صوری دالر پسر یک صراف
را کش��ته بود و ما توانستیم برایش
رضایت بگیریم از افرادی بود که به
دیدارم می آمد .همسر قاتل طناب
قرمز نیز چند بار به دیدنم آمد .اتهام
او معاونت در قتل بود.
 خاطرات شیرین نیز از اعدام
دارید؟

 وقتی می خواس��تیم قاتل جوانیرا اعدام کنی��م ،هنگامی که طناب
دور گردن��ش ب��ود مرا ص��دا کرد و
خواس��ت پابندش را باز کنیم چون
او را اذی��ت م��ی ک��رد .در پرونده
دیگر قاتلی که جس��د قربانی خود
را س��وزانده بود هنگام مراسم اعدام
وقتی از او خواستیم آخرین خواسته
اش را بگوید دو نخ سیگار خواست.
همچنیندرپرونده قتل و مثله کردن
جس��د خواهر و برادری در ورامین
قاتل برای رضایت روی پای مقتوالن
افتاده بود اما پدر مقتول مداوم فریاد
می کرد .وقتی علت را جویا ش��دیم
مدعی شد پاهایش س��وخته اند و
قاتل روی آنها افتاده است.
 چرا برای قاتالن سریالی
رضایتمنیگرفتید؟

علیرضا قاتل طناب قرمز به خاطراینکه سه زن بی پناه را ناجوانمردانه
کشته بود و اولیادم حاضر به بخشش
نبودند ما نیز نتوانستیم برای او کاری
کنیم .یا در پرونده ورامین که فردی
س��ر فرزندان خود را بریده و جسد
یک خواه��ر و ب��رادر را مثله کرده
بود نمی توانس��تیم برایش رضایت
بگیریم .او حتی چندین تجاوز نیزدر
پرونده خودداشت .ضمن اینکه افکار
عمومی که از عمل آنها متاثر ش��ده
بود اجازه نمی داد در خصوص صلح
و سازش اقدام کنیم.
 قاتالن سریالی چه قدر
خطرناکهستند؟

ـ قاتالن س��ریالی واقع��ا خطرناک
هستند .عده ای از آنها اگر بار دیگر
آزاد شوند این کار را ادامه می دهند.
آنها معتاد به انجام قتل هستند.

 آیا گذشت از قصاص غیره
منتظره نیز داشته اید؟

 -بل��ه .در یک پرونده قتل پس��ری

هنگام خروج از مسجد متوجه فرار
س��ارقی می شود .وقتی این پسر به
دنبال سارق می رود در یک کش و
قوس سارق با کارد قلب پسر جوان
را می ش��کافد .پدر مقتول وقتی به
دادسرا می آمد چهره بسیار عصبانی
داشت و ما حتی می ترسیدیم صلح
و س��ازش را مطرح کنی��م .قبل از
اجرای حکم نیز دعا می کردیم پدر
مقتول دس��ت به کاری نزند .اما روز
اجرای حکم این مرد عصبانی با قلبی
رئوف متهم را تنها برای رضایب خدا
بخشید .ابتدا فکر می کردیم شوخی
می کند اما این بار مصمم تر گفت
به خاطر رضای خدا بخش��یدم .این
تنها گذشت غیره منتظره در طول
این  6سال بود.
 کدام قاتل به حق اعدام شد؟
 وقت��ی قهرمان س��ابق بوکس باهمس��رش دچار اختالف ش��دند،
همس��رش خانه را ترک و به منزل
پدرش می رود .این قهرمان عصبانی
به خانه پدر زنش حمله ور ش��ده و
عالوه بر همسر ،پدرزن و مادر زنش
را نیز کش��ت .وقتی اعدام شد برای
او دهه��ا حجله گذاش��ته و مدعی
ش��دند به ناحق اعدام شد .معتقدم
این حکم به درستی اجرا شد .همه
کسانی که محکوم ش��ده بودند به
موجب عمل خودشان و جنایتی که
مرتکب شدند محکوم شده و مراحل
قانونی طی شده بود و به ناحق کسی
تاکنون اعدام نشده است.
 چه توصیه ای برای خانوده
مقتول و قاتل دارید؟

 اگ��ر اتفاقی اینچنین��ی رخ داد ازهمان ابتدا موضوع را مدیریت کنند.
حرکت��ی انجام ندهند ک��ه خانواده
مقتول عصبانی ش��ود .ب��ه عنوان
مثال در پرونده بهن��ود پدر وی به
خان��واده مقتول اعالم کرده بود دیه
 30میلی��ون تومان اس��ت ،اما من
 70میلی��ون جلویتان م��ی اندازم.
همین حرف باعث جریحه دار شدن
احس��اس خانواده مقتول ش��د .به
خانواده مقتوالن توصیه می کنم هر
خانواده ای سعادت و هنر گذشت را
ندارند .همچنین نهادهای غیردولتی
برای کمک به هر دوخانواده از نظر
حقوقی و مالی و مشاوره روانشناسی
باید احیا شوند.
 در مورد اطالع رسانی پرونده
ها توصیه ای ندارید؟

 اگر خبرنگاران با آگاهی از پروندهاطالع رسانی می کردند بسیار خوب
بود .آنه��ا باید از خانواده مقتول نیز
حمایت کنند نه اینک��ه همصدا با
رس��انه های بیگانه با اعمال فش��ار
بخواهند که خانواده مقتول رضایت
دهند.
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once in a
life time
chance!

______________
Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (Candidate)
Taxation and business consultant
___________________________
n the last issue of this column we spoke
briefly about the life time capital gain deduction available to Canadians. In this month’s
column we will take a closer look at this little
known tax credit.
It’s not every day that the government tells
you that you can make up to $750,000 of
income without paying a single dollar in taxes.
So, now you are asking yourself; how can I
claim this credit and why is the government
allowing such a thing to take place?
The life time capital gain exemption is the
governments’ way of encouraging individuals to start and grow their own small businesses. So if you ever wanted to start you own
business here is more incentive to do so. The
concept is quite simple start you own business
and let it grow, if you ever sell this business
you will be allowed an exception on the first
$750,000 of gains you made when selling the
business. Here are some of the basic guidelines that must be respected in order for you to
be eligible for the deduction:

O

Qualified small business corporation
(SBC) shares:

The Canadian Revenue Agency defines a
small business corporation as a Canadian
controlled private corporation (CCPC), in
which all or substantially all (90% Or more)
of the fair market value of the assets are used
principally in an active business carried on
primarily in Canada. Now if you are asking
yourself what is active business income? Look
no further, active business income is most
types of income gained through a business;
however, active business income does not
include investment income, and income from a
specified investment business. This means that
buying and selling real estate in order to gain
an income does not qualify, simply because
real estate property is considered and investment (as it should be). The assets however
may include shares or debt of one or more
other small business corporations that are
connected with the corporation. So its does not
have to be the shares of a single company!
So here is a scenario you start your first
restaurant with an initial capital investment
of $100,000 after 10 years you decide that
you might want to try something else, so you
sell your restaurant to a interested buyer for
a million dollars. If this is your first business then you would be eligible to deducted
$750,000 of your total gain as a life time
capital gain exemption, and instead of declaring $900,000 ($450,000 Taxable capital gains)
of income on your tax return and paying a
whopping $217,000(24.11% of $900,000) in
taxes. You simply claim $150,000 ($900,000
minus $750,000) in capital gains and only pay
$36,000 in taxes. Now that’s a tax saving you
can only take advantage of once in a life time!
The rules relating to the capital gains exemption are complex, and professional advice
should be obtained for anyone who is hoping
to take advantage of this deduction. Long
term planning is necessary to ensure you
qualify.
________________
Dariush Zandi, MBA

Taxation and business Consultant.
Darius.Zandi@zandconsulting.com

514-652-4887
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Very soon immigration
will be responsible for all
labour force growth...

I

mmigration has been a sustaining
feature of Canada’s history and
continues to play an important role in
building our country.
From Confederation to the global
transformations of recent years, hardworking people have come to Canada
from all over the world with their skills
and entrepreneurial talents, to reunite
with family members, or to seek security and stability.
Collectively, they have contributed to
the development of Canada’s economy,
society and culture.
In fact, Canada has long been a
destination of choice for immigrants.
We have one of the highest per capita
rates of permanent immigration in
the world—roughly 0.8% in recent
years—and have welcomed 3.5 million
immigrants in the last 15 years.
anada is also a leader in granting newcomers the full range of
rights and responsibilities that come
with citizenship. Indeed, on average,
80% of permanent residents become
citizens within four years of arriving.
The current immigration system must
manage multiple objectives. Immigration has a role both in helping to meet
the labour market needs of today and
in helping to build the skilled workforce of the future. It helps reunite
families, build strong communities,
and, in keeping with a proud Canadian
tradition, supports global humanitarian efforts through the resettlement of
refugees and providing assistance to
asylum seekers.
The immigration system also protects
the health, safety and security of Canadians, a responsibility that Citizenship
and Immigration Canada (CIC) shares
with security partners such as the
Canada Border Services Agency, the
RCMP, CSIS, and the Public Health
Agency of Canada.
s natural population growth in
Canada slows, with fertility rates
below replacement levels, immigration will be an increasingly important
source of population and labour force
growth. In 2009-2010, for example,
the number of births exceeded the
number of deaths in Canada by about
134,000, while net international migration (including inflows and outflows
of permanent and temporary migration
and of Canadian-born individuals)
added about 255,000 individuals to the
population, accounting for about two
thirds of population growth.
That being said, research underscores
that immigration is not a viable remedy for population aging. A 2009 study
by the C.D.
Howe Institute concludes that improbably huge increases in immigration
(i.e. from the current 0.8% to nearly
4% of the population) in the short term

C

A

زیبـــاییدربرازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

سال تجربه30 درخدمت شما با بیش از
 باسفارش شخصی  تعمیر انواع لباس های زنانه و مردانه
 متخصص در چرم و پوست
 تخفیف ویــژه برای هموطنان گرامی
---------------------------

514-419-1039

1231 Ste-Catherine W. Suite 304

would be required to stabilize Canada’s current old-age dependency ratio.
With an aging population, the number
of retirements from the labour force
is increasing, currently reflecting the
“bulge” of aging baby boomers.
Very soon, the number of new entrants
from Canadian schools and universities will equal (or fall short of) the
number of retirees, leaving immigration responsible for all labour force
growth.
The number of school leavers is expected to be in the order of 400,000
per year -- while the number of immigrants entering the labour force
directly on arrival each year is in the
range of about 130,000.
Without immigration, labour force
growth would shrink, making overall economic growth more difficult to
achieve.
o while immigration will help
to alleviate labour shortages and
contribute to regional needs, it is not
the “silver bullet” for the aging of the
population.
Here is how the mix breaks down currently. About 60% of the immigrants
who come to Canada annually are in
the economic class. About 26% come
in the family class. The remaining
approximately 14% are primarily protected persons (refugees) but includes
others taken for humanitarian and
compassionate reasons.

S

I

t is worth noting that less than half
of those who come in as economic
immigrants are principal applicants –
their spouses and dependants are also
included in this category.
However, a large portion of these
spouses and dependents (along with
those in the family class and refugees)
eventually join the labour market and
become economic actors as well.
Economic immigrants are chosen
because of what they can contribute to
the Canadian economy.
Clearly, there are stresses in the system.
In the parents and grandparents
category, there are currently about
165,000 individuals with applications
in process.
As of December 2010, there were over
500,000 individuals (principal applicants and their dependents) with applications in process as federal skilled
workers.
Altogether, there are presently over
1 million people awaiting a decision
across all categories and more joining daily.
There is also currently a legal obligation to process all applications in the
inventory.
Significant resources are required to
manage the backlog and implementing

وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اي كه بمناس�بت
دهمين س�الگرد حملات يازدهم س�پتامبر به
"نيويورك و واشنگتن منتشر كرده از "همدردي
. تشكر كرده است۲۰۰۱ مردم ايران در سال
در اين بيانيه گفته ش�ده است در سراسر جهان
از جمله شهرهاي ايران مردم به نشانه همدردي
به قربانيان اين حادثه ش�مع روشن كرده و براي
.لحظاتي سكوت كردند
 "هرگز محبت:وزارت خارجه آمريكا افزوده است
م�ردم اي�ران را در آن روزهاي دش�وار فراموش
".نخواهيم كرد و از شما سپاسگزاريم

reasonable service standards is difficult
in the face of long and growing wait
times in many categories.
In light of this imbalance between the
number of applications we receive and
the number of people we can accept,
CIC has begun to take steps to limit
the intake of applications.
A noteworthy example is the legislation introduced in 2008 (“Ministerial
Instructions”) which removes the
obligation to process all applications
and enables the Minister to better manage new application intake and stop
backlog growth.
Ministerial Instructions allow the
Minister to limit intake to align with
CIC’s capacity to process in a reasonable timeframe.
Applications that do not meet the criteria of the “instructions” do not have to
be processed to decision and fees are
refunded to applicants.
It should be noted that the legislation
specifies that the instructions cannot
be applied to refugees overseas or in
Canada or to humanitarian and compassionate requests made from within
Canada.
While progress has been made in some
areas, much work remains in addressing backlogs and improving wait times
For the past 25 years, Canada has
maintained immigration levels averaging between 225,000 and 250,000
immigrants per year.
In 2010, Canada admitted close to
281,000 permanent residents, the highest level since 1957.
But they Citizenship and Immigration
Canada is not mentioning how many
permanent residents are being issued
removal orders when travelling back to
Canada from their home country. Yes
they have accepted 281,000 permanent
residents in 2010, but how many will
be loosing their permanent residency
because they have not met their residency obligations which is 730 days in
the last 5 years.
The backlog in Canada Immigration is
unbelievable at the moment, I personally have clients that their applications
are still in the proccess mode since
2008, how will Immigration manage, I have no idea, the backlog goes
way beyond 2008 at this point. What
happened with the promise of shortening processing times with applications
received on or after February 28, 2008.
Keep safe, stay healthy, and make sure
laughter is in your everyday life.
__________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

:آمريكا
هرگز محبت مردم
ايران در يازده
سپتامبر را فراموش
!مني كنيم
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گذش��ته از قصاص و انتقام ،كس��ي به روزهاي تاريك آمنه كه قرار اس��ت
تا پايان عمر تحمل كند فكر كرد يا نه؟ و فكر كرد كه هفت س��ال با يك
دنياي تاريك پلههاي دادگاه را براي رسيدن به يك حق مسلم باال و پائين
www.paivand.ca
كردن يعني چه؟
info@paivand.ca
چنين فكرهايي بود آمنه بهرامي امروز از س��طر اين اخبار فراتر
ش��ايد اگر
ميرفت .نمي دانم چرا بيش��تر وقتها اتفاقهاي بزرگ با تمام بيانتهايي كه
دارند تنها چند روز س��ر زبانها ميافتند و مهم��ان خاطره رنگ پريده اخبار
ميش��وند و بع��د از آن در بايگاني زمان براي هميش��ه ب��ا خيال راحت خاك
ميخورند!
MARIE
ROSE
ش��دن در
مختص تيتر
نيس��ت كه فقط
خبري
قهرمان
يك
بهرامي
آمنه
زیباییدربرازندگیاست
Maryam&Roeكه با
صفحات حوادث روزنامهها باش��د .او اسطوره گذش��ت است .اسطورهاي
TAILLEUR
صورتش ،چشمهايش ،جوانياش و روزهاي
گذشتش نه يك جوان مجرم ،كه
درخشان زندگياش را تا پايان عمر بخشيد.
اي��ن روزها كه هم��ه جا حرف از جرم و جنايت و رواج خش��ونت اس��ت،
30سالجرح روحاني آمر به معروف ،ترور
ضرب و
شما باشهر،
خميني
تقريباً همه با جنايت
بیش از
درخدمت
4491 St-Charles
چند نفر
لباسآمنه بهرامي را ميشناسند؟
انواع نفر
تعمیرچند
آگاهند اما
دانشجوي فيزيك و...تجربه 
)(SPA CONCEPT
باسفارش
همينو مردانه
های زنانه
Tel.:جوان
514-833-1519دختر
خش��ونت و سياهي ،يك
 اوج
روزهاي
ميدانند درس��ت در
شریک
شخصی  متخصص در چرم
بخشيد؟
كشورش
خاطر
به
را
اش
جواني
قصاص
و
انتقام
لحظه
جویایايراني در
Tel.: 514-694-3735
و پوست
واقع��اً
هموطنان رواج روحيه گذش��ت و بخش��ش
رس��انه براي
فعاالن
عنوان
ویــژه برای
تخفیف
همکـارم��ا به 
یا
كردهاند؟ چ��را آمنهها كم كم از ي��اد ميروند اما
چ��ه كردهاي��م؟ ديگران چه گرامی
ریاضیات
تدریس
secondaireداد اندازه
آمنه نشان
514-419-1039باقي ميمانند؟
Restaurant/متهمان هميشه در رأس اخبار
 Epicerieمجرمان و
  دوره دبیرستان
به یک نفر شریک و یا همکار
1231
Ste-Catherine
W.
است آن هم در اين
زبانما
دهه
فرانسوی
  به
آرش��يوهاي تكراري اخبار ما نيست .آمنه اسطوره
برای رستوران و یا دپانور،
Suite 304
لحظهفوقكهلیسانس
  توسط

فرانسه وخاطر
گفت:از «به
لوراناس��طورگي! فرق آمنه و آرش كمانگير آن
عصر بي
درخیابان سن
پلی تکنیک مونتریال
تدریس داد
سابقهنجات
10سالنفر را
بیش ازچند
ميبخشم» چيست؟ چرا دهقان فداكار كه  باجان
كشورمآرتور)
(بین پاین و پرنس
نیازمندیم.
سعیدیان )
كتابها تدريس ميش��ود اما آمنه كه جان (رامین
گذشت را نجات داد
انسانيت و
در
514-344-6796كم
بايد
Tel.:
برود؟امور آشپزی
كم از خاطرههااجنام
514-931-2231
ایاعضاي شوراي شهر هم زمزمههايي درباره
نفر از
شنيدم هفته گذشته چند
حرفه
هفتهو حتي پيش��نهاد دادهاند خياباني را به
كردهاند
بزرگوارانه
روز در
تقدير از اين حركت چند
خدماتکامپیوتر
منزل شما
نام آمنه بهرامي نامگذاريدركنند.
 آموزش از
خامن سالی
مبتدیانتها را در
هاي بي
حرف باقي نمان��د ،كاش آدم
ویلن اي��ن زمزمهها در حد
تــدریسكاش
تا پیشرفته
کالسیک
)(514
754-4592
یابیكه هر روز
گذش��تي
و
انس��انيت
خاطر
به
كاش
نگنجانيم،
خبر
چند
و ایرانیكوچكي
 تعمیر و عیب
پیشرفته
مبتدیو
يادمان باش��د
نصب كاش
باش��يم،
انواع ویندوز
بيش��تر از قبل در جامعه ميميرد ،نگران آمنهها 
سابقه
16سال
سیامک:
خاطرهها
ویروس آسان
را آنقدر
موسیقیاس��طوره گذشت اس��ت ،اس��طوره دهه ما ،او
آموزشباآمنه
به نصب
زدایی و
استخدام
بهترین آنتی ویروس ها
نسپاريم!!!...
(438) 887-6160

انی
ایر ام
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است ید!
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Renovation

Construction
امور ساختمانی
کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیمومدو سال تجربه)

ک

استخدام

autoultimax

به یک کارمند آشنا به زبان
های فرانسوی و انگلیسی،
دارای گواهینامۀ رانندگی،
برای شتسشو و تحویل
اتومبیل ،در نمایشگاه
اتوآلتیمکس فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-487-0009
Tel.: 514-651-7443

Bijan

azjuly15pazukiUPd

خدماتکامپیوتری

تایپفارسیوانگلیسی
ترجمهانگلیسی،آموزش
میکروسافتآفیس،تبدیل
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
نرم افزار ،اسکن مدارک
وعکس>> با بهترین نرخ
Tel.: 514-571-2603

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آشپـزی

azsept1

noushintilmai2010paid

آموزشویلن

azsept15

آموزشگیتار
پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

AKHAVAN

 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

برای کار درمرکز شهر
WEST ILSLAND
(514) 867-1756
نیازمندیم.
شرح
جدول با دو
درجه
پز
شیرینی
یک
به
Tel.:
514-266-1355
 آموزش و نصب نرم
است.
مجری مراسم
شماحل کرده و
مداد
افزارهایرا با
یکی از شرحها
نیازمندابتدا
ایرانیشرح
صورت تمایل بهیکحل دو
به در
است.
ویژه»
دخلواه
رانندگی
مربوط
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی وامور
Tel.: 514-620-5551
ایرانیاول ،به حل شرح دوم بپردازید.
جواب شرح
سپس با پاک کردن
www.systemexpert.ca
عقد
(حیدر)
514-294-8242
Tel: 438-402-8850
جدول ويژه
جدول عادي
514-

جویـ�ایکار

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

4857
jalilh2001@yahoo.com azap15

خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS

1 www.nettoyeursexش��يريني محلي ايراني كه
press.com
جود ج��وز و آرد نخودچي 1
Your garments fresh
and
as early
2 cleaned
رود پرآب
ي خوبي دارد-
!as the same day
3 514-889-7392
CEL:

azaug1free

825-3170
2

3

4

5

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

6

7

8

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

فال تاروت

tanjo1380@yahoo.com mai-sep'11Pd

فروش/معاوضه
اوکازیون

Café Mont-Plaisir
برای فروش
یا معاوضه با
آپارتمانیدر تهــران

Tel.: 514-578-5222
azjuly1-rezahavaledarUP

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

حمل و نقل بین املللی
Tel: 514-384-5632باربري و كاميونهاي س��نگين است،
15 14 13 12 11 10
(514) 685-4777
شعله -حرف
www.parscargo.caدر اين شهر قرار
گرفته-ها
ویژه خامن

تایپ فارس�ی
9

پارس ماریتایم

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

azaug15akvUp

azaug15akvUp

به بهای عالی (آرش)

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

استخدام

TRANSPORT
COMPANY
به یک نفر رانندهمسلط
به زبانهای فرانسوی و
انگلیسی ،برای انجام امور
داخل و بیرونیدفترکمپانی
حمل و نقل
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

noushintilmai2010paid

تنفرس��وره  -49جانش��يني -پرداختمترجم رمسی
تدریس خصوصی-7
توسط کیمیا

تدریس
خصوصی

----------مقطع ابتدایی و
دبیرستان
به زبان فرانسوی
و حومه Brossard
(طاهره روانشاد)
Tel.: 514-581-8742
azsep15UP

azaug15

خیاطی

pirazjun1

azmai15salimi

استخدام

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

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

نیازمندیهای
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تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 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

آژانــس
مسـافرتی

ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel

تورهای  1و  2روزه برای
تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا
>> با بهترین قیمت ها

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

زبانفرانسه دين
خاطرهحتویلدارییکتا
699-1380
)(514ميشود -عضو جامعه مترجمان رسمی
فروش
و
خريد
بورس
در
(فارغ التحصیل کشور فرانسه)-8
عیب یابی و تعمیر  نصب
ي در اس��تان كردس��تان-
(آرش کشوری)
هرگونه سخت افزار و نرم
کبک و ایران
4
عشق
راه
مسافران
سپاسگزار-
جه دوم در رياضي -دربدر
فیزیک
و
ریــاضی
+
>> کلیه مقاطع:
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
ی
جايي-
در
ش��دن
ماندگار
س��ره-
-9
مترجم رمسی
زدایی
ویروس

رسانی
شبکه

5
College,University
ن
از
سوس��ه -سبيل -پرش
خدمات مربوط به ترجمه
(ازدبیرستان تادانشگاه)لباس خانمها ایرا دام
و نصب ضدویروس بازگرداندن
High-Shool
ها
خامن
توجه
قابل
(514) 675-0694
 -10 514-803-1845انبار كش��تي-ستخ
6
مفروضاتازدست رفته:
اي!با خاصيت  (438) 390-0694رضانوشادجمال
ميوه
با سابقه  tutoringدرمدارس
ا
ب عكس -مظهر سردي-
DATA
RECOVERY
د
مترجم رسمی و عضوجامعه
طبي -بيماري تورم کن
7
مونترال و تدریس در
وريدیدر ساق پا
آموزش هرگونه نرم افزار:
مترجمان کبک
وعي مار
موسسات کنکور تهران
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
 -11زب��ان مردم پاكس��تان -ميوهاي
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و
معروف 8
ب��ازي
تلف��ن-
رع
مرکزشهر
درقلب
رمسی
ترجمه
وبسایت :شرکت و خصوصی
*درصورتعدمرضایتجلسه
تائیدترجمه
آبدار -خالف پيش
شما
های
عکس
و
فیلم
تبدیل

استخدام
يا
كشتي
يك
كارمندان
ه
ورق
و
9
اولرایگانمیباشد.
 -12مادر بزرگ -تله -ضمير فرانسوي-ترجمه رسمی اسناد و مدارک
Tel.: 514-575-7080
بیزنسی،
با سال ها سابقه
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم
و
شود
مي
ته
مرکزخرید
در
ثابت،
مشتری
ثبت نام :با ظرفیت محدود
تنظیم فرم های مالیاتی:
نوشته تصاوير
فن نقش كردن
10
اخوان
سوپر
دعوتنامهرسمی
وارد به بهای
پرتردد،
شادی
توسط
قدیمی وآن
 پول آلم��ان -ازخصوصی و شرکت
رويدرعكس-
ريز
هاي
خانه
مردم-
-13
مناسب
عالی و شرایط بسیار
بهترین
بهترین سرویس 
11
2
و
1
شعبات
جهت
>>
سروران
نغمه
514-827-6329
زن گندمگون
لطفامتقاضیان جدی تماس
قیمت
مترجم رسمی و عضو
(514) 678-6451
 NDGو وست آیلند به چند
عمارت 12
ندان شوي -ظاهر بگیرند:
مونس
سياهرگ-
دشمن-
فرار
-14
514-620-3255
های
سیستم
تبدیل

514-830-5757
سرویس اتاوا
انجمن مترجمان کبک
ساده
کارگر
و
Cashier
نفر
مثل��ث-
روا -ش��هري در
 -15الف��ت دادن -گردش��گري
ویدئویی
Tel.:514-935-2424
13
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
514-889-8765
 فروش جدیدترینزمينشناسي نیازمنداست.
حسن اجراي سياستهاي
14
رفت :از مونتریال:
ز اختيارات ايشان است
لطفا به شعبات اخوان
آلبومهای ایرانی عمودي:
15
عطر مايه -جانور كيسه دار
مراجعهکنید:
سرویس دی.جی -1 .از نق��اط ديدني
>>  7صبح <<
اس��تان مازندران -مترجم رمسی
تراليا
فرنگي
كاله
514-485-4744
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
6162 Sherbrooke w.
نگه
پوشيده
زيارتگاه-
ار-
محمودایزدی
افقي:
عقيم
دنيا-
ردياب-
-2
علم��ي
تربيت��ي،
س��ازمان
فان��ي-
-9
Tel.: 514-223-3336
514-620-5551
>>  5بعدازظهر <<
شهریاربخشی
سخت
بسيار
خاك-
كشكينه-
-3
با
ها
س��رخس
رده
از
پاي��ا
گياه��ي
-1
متح��د-
مل��ل
س��ازمان
فرهنگ��ي
و
عضوجامعه مترجمین کبک
 -4ناگهاني -جاودانگي -گريه پرصدا و ■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
 ديشب -شبكه رايانهايدعوتنامهرسمی،
س��اقههاي باري��ك و برگه��اي ري��ز-
جزءعمده
هرطرف 15 :دالر
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
مصرف
غيرقابل
قارچ
آزاردهنده-
اوس��ت-
 بهش��ت زير پاي -10كينه جو -نهيب ،پرخاش -چاشني آسياب دستي
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ترجمه مدارک
abehn082@uottawa.ca
ایالتی و فدرال
تپانچه
كم-
گرم-
نيمتنه
-5
نشين
چادر
ولي -گروه مردم
ادويهدار
 -2پوس��ته -جمل��ه دس��توري -نوعي
514-624-5609
Tel.: 514-745-0318
Tel.:(514) 966-4572
فراموشي-
عقب-
به
حركت
نش��انه
-6
ه��م -قت��ل با نقش��ه قبلي -11 -ويتامين جدول -سند -نادر
ياقوت
514-889-3243
Cell.: 514-246-8486
ايستادگي
 -12ميگيرند تا پ��رواز كنند -درخت  -3معالجه -مقيم -پاافزار
 -4سوزان -خودروي كاروان -زمين دار  -7خورش��يد -آت��ش ان��داز گرماب��ه-
ل بيم��اري -اش��عه رنتگن -انگور -جاري -مرد تازي
كشوري در اروپا
شرط بندي
 -13زن ديرنشين -پوشيده و مخفي -بزرگ -پيچ و شكن
 -5درختچ��ه بومي نواحي گرمس��ير از  -8خط باستاني -سنگي شبيه عقيق-
ش��ده و پي��چ و ت��اب پي��دا جمع امين
كارمند
ي از آنتوان چخوف نويسنده  -14مركز لهستان -اسبابي فلزي براي تيره سماقيان -راستي خبر -واحد طول
 -9فلز س��كه زني -قند ش��ير -صداي
وس
ورزش -سرگردان
هند
بهنامآفریدگارعشق
گربه
__________
ي:
بيان
علم
در
كتابي
منفي-
پاس��خ
-15
شركت
يك
كه
ايسوزو
شركت
دفتر
-6
دخترزد دل ها را با عشق و
فاضالب-خواهیم
گره
 -10قاصد-
	•کوتاه کرد ن مو
ر مش��يرالدوله پيرنيا محقق،
نقليه
وس��ايل
خ��ودرو،
س��ازنده
ژاپني
جرجاني
عبدالقاهر
از
عربي
زبان
به
زندگی را با مهر
 -11ماه كم حرف -وسيلهاي
ترج��م معاص��ر-
آقایان 10 :دالر
4856ویژه و عادی:حل از
شمارههای
جدول
براي پرواز -زيردست
485627
صفحهشماره
جدول ويژه
حلعادی
جدول
حل
ن
خامن ها:
 -12ماه��ي ع��رب -مقابل
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ن -كارها -سخت
 14-16-18دالر
مراسمخوش
مجریخزنده
 1ز م ا ن ش ك ا ر چ ي گ و ز ن روز -ناپديد-
زیبای
ن ه
ا
ر چ ه ل خ
ا
غ
ه
 1ع م ر
ح ي ل ه س ر س ا م خط و خال
	•بند صورت 12 :دالر
ا
و
ر
ا
ن
ر س م ي
 2د ل ي ر
 2ي ن گ ه
ایرانی
عقد
سؤال -ماده برگ
واحدي
پارچه-
نوعي
-13
3
د
ا
م
ن
ا
ن
ي
ب
ر
م
ا
و
ا
3
ا
ل
ي
و
ت
ر
ي
س
ه
ر
ا
و
ا
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
ي دنيايي
ر ي
ا
ر م
ه
ا
ح ق
ل
ا
 4ل
و ي ن
ا
س ه
ه
ا
 4ر
خاك
لیلی كه از
ل و ت در وزن -ظرفي
صمیمی
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
ع
ت د ي ن
ر
ا
ب ي م
 5ت ن
آغوش-
و
ي -جنب
5
و
ه
ل
ا
و
ف
ق
و
ت
م
ل
ت
شود ایالت کبک)
ساخته رسمی از
كائولن (با مجوز
6
ن ق
س ق ي م
م خ م ص ه
6
س
د
ش
ت
ر
ا
ر
ا
ي
غ
ا
نرم
خاك
عالي-
>> کالس آموزش آرایشگری
افزار-
 -14از دروس -دست
514-825-3170
ت ه ي
ن
ا
ر ي س م
 7ج ز ي ي
چ ا ي
م ت ي ن
ا
ر
ا ي ر
 7د
خبر
تشنه
حال
ز
ي ا ر ر س اي��ن ش��هر را در كن��ار
8
ل
ه م س ا
ا
ر
ا
ا
ا ب و ل
در مدت  3ماه ،با تضمین
ب ت ر
 8ك ت ا ب ت
_________________________
��رم و حيا -ميوه
نيويورك،
ن ب ا ت لن��دن ،توكي��و و
ع ل ن ي
د
ن م و
ا
و
ه
ا
 9ج
ر ي ا ي ي
د
 9ت س ت
رستوران
د ي
ا
ر
ا
خ ر ق ه
 10ي ن
ابرشهرهاي جهان مينامند
Suite208
و ح د ي
ا
ك ا س ه
ز
 10ر
ا ب
ه
ر
س ت ا
م و س س
 11م
مناك -برابري
ا ف ع ي
 11ب
ا د ا م ه ش ن  -15از زبانه��اي
Metro: Cote Vertu
ا
ب ر
ج ي
ت ا ي ر
ن
 12ب ا
ن ي
ي د ك ي
و ل
 12ه
ر ن و برنامهنويسي -نوعي عارضه
اي
پرنده
ش -موفق-
م
ا
ر
ب ه
م ك ت ب
د ن
ر
 13ا
ل و
ا
ه
 13ش ل ي ك
ت ي م و س پي��ش رون��ده عصب��ي كه
ك
س ا ي ز
س ي ر ي
ر س ي
 14ف ا
و
د
ك ا
ه ل
ك ا
ا ن ا
 14ت و
ميانسال و
زنان
در
بيش��تر
ت ي ش ه
 15ي ك ج ي ب پ ر پ و ل
از
ديدني
يان��ت-
514-485-2929
ه ل ن د
م ب ر
 15ي و س ف پ ي ا
سالمند اتفاق ميافتد

Pizzaria
for sale

فال قهوه

ربماتپسزاNikpour:

Cell: 514-730-7462

azfev11Pd

azsep152011free

azsept'11

تپش

Uazjune12011

دیجیتال

toendofmay2010P

arman:toendofFeb2011>P

Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com

Pd:jan'10

سالن آرایش

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شیراز

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

Coiffure

997 Decarie,

(514) 336-5666
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استخدام

آموزشگیتار
کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد
سابق زبان انگلیسیدانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان TOEFL
خواندن و بحث در مورد
و IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
کتاب هایدانشگاهی
نوشتن مقاالتدانشگاهی

azjuly15alidousti

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

azjuly15Up zagros

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

اجــاره

tiljuly'12Pd

اموراستــاتیک

اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف،
باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:

رستورانشیشپوله
باکوئیزینلبنانی،باموقعیت
عالی ،جنب سینما ،واقعدر
منطقه سن لئورنارد ،با60
صندلی ،بادرآمد خوب
و مشتریدائم
بفروش می رسد
لطفا2بعدازظهربهبعد
تماس بگیرید :امیر

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

پرستارساملندان

)(wholesale price

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

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

خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شمادر تمام مدت
شبانهروز(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-233-3665
514-767-9190 up

514-769-4075

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

رستوران شیراز

پرستــاری
ازساملندان

به یک نفر ویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

514-484-7335

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

azjuly15

شیرینی
سـرو

استخدام

azmai012011

514-585-6178
tilMar'10P

998-1453

آموزش سنتور

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

سـابلـت

آپارتمان 4ونیم ،بصورت سابلت،
تا اول سپتامبر 2012

یکمـــاهرایگان

azjune15

با الهام از قلعه حیوانات

Animal
Farce
فیلم کمدی در You Tube

)(438

استخدام

برای دیدن این فیلم دریوتیوب (با کیفیت باال) کافی است
نام فیلم را به انگلیسی تایپ کنید.
این فیلم در  12قسمت است و پیدا کردن
همه قسمتهای آن بسیار ساده است.
تلفن اطالعات 514 989 8077 :نادر دولتشاهی

AKHAVAN FOOD
به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
م��ژگان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

842-8000
938-7277
388-1588
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.........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

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

PARTICIPATE in our
CO

اجارهآپارمتان
آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ و با شرایط عالی
درقلب  NDGشامل برق و
آب گرم 750 ،دالر درماه
برای اطالعات بیشتر تماس
بگیرید:منصور
514-570-2010

MMUNITY

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

azsep15akhup

نیازمنــدیها

ایرانی
ب
خرید!

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

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

استخدام

514-483-0303

سالن آرایش

Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.

(514) 489-6901

تدریسموسیقی
تدریس پیانو ،ارگ ،تئوری
موسیقی و هارمونی کالسیک
 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکول موزیکشولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی و
مشاوره رایگان در انتخاب و
خرید ساز)

skysky66@yahoo.ca

ازدواج

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

ارز

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

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 .............................
سلیم سادات 438-838-7770 ....................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر ،مسعود 571-6592 ............................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
نانسی معلمی 929-6362 ............................
اسالمی ،مینو 967-5743..............................
هودفر،فئودا 433-2703 ..............................
CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................

فرهنگسرایسینا488-3000 .......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
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

Tel.: 514-

989-8383

Distributed Free

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

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

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

سوپر و فروشگاه

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................
خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانپزشک

تعمیراتساختمان

روانشناسی  /روانکاوی

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

دیش و ساتالیت

ترجمه

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

شیرینی پزی

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

یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

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
برای ما بنویسید اما...

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره شما در

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

داروخانه

تدریس رقص

MONTRÉAL QC H4B 1L8

•
•

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

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کوپلی2:و،1
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز،
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،
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود :فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...
------------------------

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

تبلیغات



مرکز شهر مونتریال:

نیـازمنـدی هـای پیوند

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

اجنمن ها و سازمانها

____________
2070
Maisonneuve W.

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

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

شهـرزاد

کافه
صوفی

PAYVAND

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

514-660-0440

2178 Ste-Catherine W.

سامانامانی

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

azsept1

<< پـاپ <<

سینابطحایی

تـورونتو

514 - 585 2345
514 -846-0221

تدریسگیتار

صابر جلیل زاده

س�فر روزانه به

در قلب وست مونت واگذار می
شود) .شامل همه چیز(
Tel.: 514-224-1629

صــرافی 5
ستاره

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

فرنازمعتم��دی .....................
پارس.ت��ورز ........................
اس��کای.الن .....................
یونی.گل��وب .......................

فروشرستوران

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

www.paivand.ca

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

به یک خانم
مسلط به تایپ فارسی
و زبان های فرانسوی و
انگلیسی ،برای اموردفتری،
بصورت پاره وقت
نزدیک مترو رادیسون
نیازمندیم
Tel.: 514-996-2725
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این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کاجل زبان

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

کتابفروشی

زاگرس 489-8686 .........................................

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

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

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

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

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

271-7750...................... RayamondHeller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

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

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

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

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

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

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

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

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

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

فـرش
فـال

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

وکیل دعاوی
ویدیو

محضر

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

38
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گرینیون
ان

پیکنیکتابستانی
2

مبر پارک
ه 4سپتا
کشنب

ی

www.paivand.ca

به روایت تصو نشاط،
دمانی،
،شا
بستگی
رقص ی،هم
پایکوب
ران...
ی
شق به ا
اترند!
وع
ها گوی
عکس
رگبار!
در

پا
یان

بزرگ

photo's: S.A Beladi
Nadime Rahimian
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لیپوماساژ و لیفت ماساژبا دستگاه LPG
از بین بردن سلولیت و صاف کردن پوست
از بین بردن چاقی موضعی
سفت کردن پوست
به جریان انداخنت عروق خونی
با مشاوره رایگان به (زبان فارسی)
با تکنیسین باسابقه درخشان:

>> بی تا امینی

با LPG
ا
ز
ه
م
ا
ن
جایی که
د
و
س
ت
ال
دارید،
غر شوید!

بدو
ن
ن
ی
ا
ز
ب
ه
جراحی

خدمات  liftmassageصورت
فعال سازی کالژن پوست
از بین بردن چین و چروک
شاداب و بشاشسازی صورت

برا ی اطالعات بیشتر با شماره زیر
متاس بگیرید514-989-1990 :
و یا به وبسات زیر مراجعه منایید:
www.LciLasercom.com

انواع میوه جات و س�بزیجات با کیفیت عالی در س�وپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

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

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

39

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

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

LAVAL
شعبه2

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

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: 450-934-7744

هالویین امسال :با تپش دیجیتال...

PAiVAND

کافه پرشیا
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 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
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Tel.: 514-996-9692

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی

Email:

کلینیکمدیکالآلفامدیک



یخانگیسرو
شیـرین 

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس
www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

1253 Rue Guy

Lipomassage
& Liftmassage

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ
)Abbas Shafiee (B. Com
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
14 Place Du Commerce, Suite 330

خ
ر
س
ن
د
ا
پکمدی

Verdun, Qc H3E 1T5

Montrealvr@gmail.com

Tel.: (514) 806-0060

سالنآرایشفریبا
 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

مژده به خامن هایی که
در پی اندامی زیبا هستند؛
باجدیدترینتکنیک
به اندام رویایی خود برسید
اگر در پی اندام زیبا و متناسب
هستید ،به ما مراجعه کنید

LIFT MASSAGE

این تکنیک چربی های اضافی بدن را
از بین برده ،شما را به اندام رویایی تان می رساند!

LIFT MASSAGE

بلیت در تپش

با این تکنیک می توانید صورتی جوان و زیبا داشته باشید!

LIFT MASSAGE

514-223-3336

سلول های پوست صورت شما را فعال کرده ،چین و چروک
ها را از بین می برد!

's cut

با ارائه این آگهی %50
ختفیف ویژه دریافت منایید.

 man
en cut , highlight
 wom
r, perm t
 colo
hair cuce & eyebrow
s
id
 k
ing fa
n
a
 cle

Unisex

الیپوماساژ

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800
وست آیلند

St-Laurent Coiffure & Spa:

3833 Boul. St-Jean,
DDO, QC H9G 1X2

)(Adj. Baton rouge

Tel.: (514) 941-0296

Afsaneh
www.dreamformelpg.webs.com
Email: afidreamform@yahoo.ca

NDG

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

34

.99

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

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

الغری موضعی با نتیجه شگفت انگیز

دانشگاهکنکوردیا

عباس شفیعی

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترک 
ی

جن مرغوب
بر
رویال
 40پوندی

رین عالی !

.99/ lb

لیمو شی

www.akhavanfood.com

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک
انواع کباب و جوجه،
منقل ،بادبزن و..

