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Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9
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www.ic-pacific.com
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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
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

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

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

www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال

چشم انداز حتوالت در مصر

1036

 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

8>> :ص

PAIVAND: Biweekly
کنکوردیاNewspaper
، مارس12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18، No. 1036, Jan. 01, 2012

:جریمه گرفته اید
«احتمال
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
 آبسنت حوادث در خاور،2011

وقوع جنگی
dZ®`` ` `Á…
yf£¥5ç•Z®
ناخواسته در
Tel.:(514) 585-2345 ã ®
,£Åœd
m£ºœ
w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
ÍÅœZ®™
œ
®
b
z
äÀ ¯
Tel.: (514) 700-0303(514) 846-0221 سرپرستی
 به:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
»خلیج فارس
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
)رضاناظم (وکیل
ماکمکتان
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
!! میکنیم¥Á…£…

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

معرفی
IranAir

Montreal، Qc، H3B 2N2

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
fd

پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ ®``Z®
نامزدهای
Strategic Advice &
Execution
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
؛2011 اسکار
General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

مرتضیعقیلی سخنرانی
بزرگ
مونتریال
در
نامزد
پادشاه
GESTION FINANCIERES
 و هوتنEXACTE
 فوریه بیشترینجایزه5
Abbas Shafiee
Real Estate Broker
 شد38 :ص
(B. Comm.)

MONTREAL

TORONTO

عباس شفیعی

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
(514) `Ž

806-0060

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

17>> :ص

،با آرزوی جهانی بدون جنگ
 عدالت،سرشار از صلح و آزادی
...و با آرزوی ایرانی آزاد

VANCOUVER

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

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

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

59
»اعتراضات
انداز
 «بزرگترین راهپیمایی از زمان آغاز چشم:سوریه
انتخاباتآینده وگوش
»! همان شهباز خنعی است،«محمدنوری زاد
گ
7
147
نتریالx£Å¥¿
•
رموgz®Å`
! َد ِمتگرم،هلوی
د
آقایرضاپ
14
!واسالو و کیم
11 : ص

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

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

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Tel.:

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

:داریوشهمایون
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
: صfz£²›
خداحافظ

ç¿†£‹ xÂ £¿

Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

تالطمدربازار
www.pars.ca
ارزایران

3 :ص

مشاور امالک

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

!تصاحب کرد
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی را
اجماع:اسفند
انتخابات
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840
Fax
(514) 694-4291
!تاریخی برای حتریم
Res.
(514) 696-5169
»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
3535 St-Charles, Suite 304
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
14 : صninousgivargiznia@hotmail.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á… مهتاب
مالیات
حسابداری و
:ثقفی
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
Zä…gfZv£º¥œZ
GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL

}gfZ\£›¬‹¯˜®›
کاشفی
سعید
çœ£`›
دکترانصاری
مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

می
çÀÅ¢£œ Ü ®Ž®یدا¥˜d
فلور:امی

حسین باقرزاده
7 >>

 که به پایان آن نزدیک2011 سال

yf£¥5ç•Z®

:مشاور امالک
28 >>توان�د
...پزشکی
:کانادا/کبک
¯ش�ویم می
Zz می
این پیام
کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178
5Star
Inc.
Ste-Catherine
W.
وام برای
لیسانس در رشته مدیریت مالیاخذ
جتاری
و
مسکونی
ã¼±›
wZz
24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
باشد
داش�ته
را
کننده
دلخوش
)H.E.C(
مونترال
دانشگاه
از
شهروندان
 شادپور.ا.ع
6600 Trans-Canada, Suite 750
xZ® Z ä… £gfZ
…انجمنv£fZ
…
کاندیدای
نرخ روز
بهترین
تضمین
با£…ساعت و
 که از شمار خودکامگان به نحوی11:>>
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`مدیریت
}£Xرشته
Ô z®
Á
 کاناداCGA حسابداران
¥
gzf
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®¥Á…
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585
2345
®
انتقـال
مالی
در
لیسانس
D.D.S.
1155
Rene
Levesque
w.
#2500
:امیرسام
D.M.D.
ã
 سال سابقه کاری در کانادا18با
,£Åœd
m£ºœ راw£¿†
£›کاسته و
â¥±Å
ç £¨…£‰ ÍÁ‰
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Žتوجه
3£…£… gfZ
خدماتجتـربه
 با
حسابداری و مالیاتی
کلیه
}gfZ
LC a£`
` ` ` ` ` ¥¥•Z از دانشگاهxZ®Á†y£½²œZd
jgfZx£`z` `ç` ¿Åˆ£¤ ã`g ä…` ` ` Å›Æ† z)H.E.C(
امیدfd
این
درخور
مونترال
®هاœ سال
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
b
z
34\fÂä…
>>...امالک
\Zfd£
®›Z750
fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
اشخاص
و
ها
شرکت
برای
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada،
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و

fêd
v£fZ
z
á
¬¤†
زمان
بهترین
اینک
¯
با
،رو
پیش
سال
در
که
پدیدآورد
846-0221
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹CGA کاندیدای انجمن حسابداران
äÀ
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
1973 (514)
Saeed
(Sam) Kashefi
1998
TRADING

Inc.

ÍÅœZ®™

NEW address:

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

MontrealDe
Quebec
H3G
Pointe-claire،
Qc،Montagne,
H9R1S6
4S2
BA,CFA
1006,
La
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
1155
Levesque
w. #2500
Tel: Rene
514 989-2229
Realtor
since 1980, Montreal,
Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029 www. کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
Mobile:
514.567.3169
5450
Cote-des-Neiges,
Suite
308
دبی
در
منایندگی
دارنده

Montreal،
Qc.،
H3B
2K4
Fax
:
514
989
0029
Toll Free:1-866-989-2229
VA,DC,MD& S.Florida
شرکت ها و اشخاص
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
Toll Free
: 1-866 989 2229
Tel.:
514.426.7200
(514)
731-1443
Metro:
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
4301 N
Federal Hwy .Suit
2, CDN
E-mail:
GIT110@yahoo.ca
Fax:
514.426.3596

IranAir

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

Maryam Khaleghi

24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
Broker
تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

انتقـال ارز

gfÂ†if£ˆ

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو

مریم خالقی

____________________

3363 Cavendish

Maryam Khaleghi

Clinique Dentaire Villeray:

ç¿†£‹ xÂ £¿

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

25 >>

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

مشاور امالک در مونتریال

Qc H3Z 2A5
UnisexWestmount،
(514) 935 3337

کاریکاتور

کـوتنه
ُ ماریا
South shore

:امیرسام
امالک

یحیی آبادی

مهــاجرت
جتاری
 مسکونی و

35 >>

6>>

35 >>
 ارزیابی رایگان
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
 تهیه وام مسکن

 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
äÅÁ† !
ç†£Åš£› z ù£›
fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
حمیدصدیقکاغذچی
2178 Ste-Catherine W.

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

1253 Guy

شهبازFax: (514) 938-4978,
دکترانصاری
E- Mail:
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
شادپور.ا.نرخ و هزینه << ع
خنعی
Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.(514) 846-0221
28>> :پزشکی
_____________________
7 >>
11:>>


رنگجتاری
مسکونی و
:مشاور امالک

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

air cut & eyebrow
h
s
id
k

g face
in
n
a
le
 c

روز7
هفته

متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345کانادا/کبک
Tel.:

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
57 Villeray, Montréal H2R 1G2
برای شرکت ها و موسسات جتاری
Tel.: 514-270-0077
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

30 >>

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES

NEW address:

...در کشکول پیر

(ç¿ffZ¬…£±Š)
Tel.: (514)

305-905-8199
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
LA MONTAGNE,
Zd£`آلفامدیک
œ£˜ ®`مدیکال
`Z®کلینیک
fd 10065DEباقرزاده
،درمتام نقاط دنیا
کلینیکدندانپزشکیویلری
ستاره
صرافی
حسین
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
دکتررضایی
(514)
9338383
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
دندانپـزشککاغذچی
عندلیبی جـراح حمیدصدیق
انوشیروان
 دکترW.
5Star I.P.M. Inc.
2178
Ste-Catherine

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

از سیستم های حسابداری

f£¤¥“Z
z x£¼›Z
£… جونگ ایل های
داشته
کمتری
نقل پارس
حمل و
Cell.:ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ ماریتایم
13 : ص.................................... !باشیم

 انواع مشاورت های مالی
Lighthouse point, FL 33064
 آموزش استفاده
www.samkashefi.brgrealestate.com
از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

GUY

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
سرمایههای مالی
مشاورت
 انواع
}£Í˜®Ž
ÍÁ‰ y¬¿“
،دیکتاتورها
س�قوط
ادامه روند
گذاری
برای
5774 Sherbrooke
W.
Tel.:
(514)
استفاده
آموزش
 483-5370
www.parscargo.ca
b®œ ãهای
®`` ` `¥Á… واسلاوهاول
£… }f£¨†
1405فلوریداست
De Maisonneuve
O Tel.:در
(514) 844-4492
کیم
بیشتر و
امالک در

\£Åš£› z

x£½ Zf ç…£ gfZ !
5Star I.P.M. Inc.

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
Hamid Sedigh 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.
Agent
Affilié
Tel.: 514-620-5551
مشاور
Lasalle Qc. H8R 2M9 امالک در مونتریالImmobilier
مشاور
و
محضردار
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
South shore و
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

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
West Island:
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
15760 boul Pierrefonds

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
•
xZ®
Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £…Tel.:
z 514-620-5551

نادرخاکسار

514485-4744
1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
جتاری
 مسکونیو:امالک
 مشاورFax: 989-0029 www.
Tél.:(514)
989-2229,
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
 با سال ها جتربه
info@khazarexchange.com
Email:
.com
مونتریال و حومه
امالک در
در خرید و فروش

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن
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Nader Khaksar

Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

Tel.: 514-439-1444 5057| Avenue Victoria | Montréal، QC H3W 2N2
www.sutton.com

Tel.: 514-485-4744

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

Bur.: (514)
514-844-4492
364-3315

D.D.S.

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

جنب دانشگاه

www.sutton.com

xZ®Á†y£½²œZd

1973

D.M.D.
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1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

(514) 731-1443
CDN
: دکتر شریف نائینیTel.:ارزی
 خدماتMetro:
 سال جتربه۱۰ با

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

Luciene
l'Allier

جراح دندانپزشک

544 Beaubien E.
_______________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges، Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.
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برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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الجن زیبای ام ایکس
مژده مژده،
همزمان با آغاز سال نوی میالدی
الجن زیبای ام ایکس
در فضایی گرم و منحصربفرد،
با بهترین های موزیک ایرانی،
نوشیدنی های متنوع ،بیلیارد،
پارکینگ وسیع رایگان
هر شنبه شب
از ساعت  10شب
تا  3بامداد
در قلب NDG
در خدمت هموطنان گرامی

Tel.: 514-755-5416
به علت محدودیت ظرفیت ،جای
خود را از پیش رزرو کنید.

Entry: $20
includes 2 drinks.
) (Student with ID $15
 age limit over 24

6710 St Jacques
Montréal, QC H4B 1V8
)(X: Cavendish

Info:Lounge MX
mr_mx6710@yahoo.ca

3
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دکتر جواد زمانزاده
1312-1390
درگذشت برادر و عزیز دلبندمان مان

شادروان دکتر جواد زمانزاده
در مونتریال در غروب روز  29دسامبر،
ما را در اندوهی بزرگ فرو برد.

به این مناسبت در
روز چهارشنبه  4ژانویه 2012
از ساعت  1:30تا  2:30بعدازظهر
در محل سالن یادبود
Kane & Fetterly,
5301 boul. Decarie.
)(corner: Isabella
گرد هم می آییم و یادش را گرامی می داریم.

حشمت زمان زاده ،محمد فاضل،
شیده فاضل ،کتانه فاضل ،شاهین فاضل،
کوروش فاضلGuy Veillet ،
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ایران:زیرسایهجنگ...
«احتمال وقوع جنگی ناخواسته در خلیج فارس»
روز سه ش��نبه  ۶دی ،محمدرضا
رحیمی ،معاون اول رئیسجمهور
ایران گفته بود ،اگر بنا باشد نفت
ایران تحریم شود یک قطره نفت از
تنگه هرمز عبور نخواهد كرد.
در هفتههای اخی��ر با باالگرفتن
تنش در مناقش��ه اخیر هستهای
ایران ،آمریکا و کش��ورهای عضو
اتحادی��ه اروپا ،تالشه��ای خود
ب��رای تحریم نفت ایران را تقویت
کردهاند.
مس��ئول ان��رژی اتحادی��ه اروپا،
روز سهش��نبه  ۱۵آذر ،از تواف��ق
کشورهای عضو این اتحادیه برای
تحریم نفت ایران خبر داده بود.
رضا تقیزاده کارشناس مسائل بین
توگو با دویچهوله
الملل��ی در گف 
عملی کردن تهدید بس��تن تنگه
هرم��ز برای ایران را «خودکش��ی
نظامی و اقتصادی» میخواند که
هیچ وقت جنبه عملی شدن ندارد.
این کارش��ناس مسائل بین المللی
میگوید:
«در صورت مس��دود ش��دن موقت
تنگه هرمز ،تحمل اقتصادی و ذخاير
مالی کشورهای جنوبی خلیجفارس
ای��ن بضاعت را به آنها میدهد که
تحمل بسیار بیشتری از ایرانداشته
باشند .حال آنکه به علت ذخیرهی
ارزی پایینت��ر و ذخای��ر واردات��ی
محدودتر و نیاز بیشتر دسترسی به
بازارهای آزاد ،آس��یبپذیری ایران
حتی در موارد اقتصادی هم بیشتر
از کش��ورهای جنوبی خلیج فارس
است».
رضا تقیزاده معتقد است ،جمهوری
اس�لامی ایران ،نه ق��ادر ،نه مایل و
نه در خط داش��تن سیاست بستن
تنگه هرمز است ولی همیشه از این
عامل ب ه عنوان وسیلهای برای تهدید
استفادهمیکند.
در همی��ن زمین��ه هوش��نگ
حسنیاری کارشناس مسائل نظامی
بهدویچهوله میگوید:
«بس��تن تنگه هرمز از سوی ایران
از نظر نظامی مش��کل اس��ت ،ولی
غیرممکننیست».
دکتر حسنیاری میگوید:
«ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد.
ایران میتواند تانکر غول پیکری را
با هر وس��یلهای که در اختیار دارد
در تنگ��ه هرمز غرق کن��د و در امر
کشتیرانی دریایی اختالل بهوجود
آورد».
یک روز پس از اظهارات محمدرضا
رحیمی درباره بس��تن تنگه هرمز،
حبیبالله س��یاری ،فرمانده نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی در

ایران
بیشتر
از همه
آسیب
خواهد
جریان رزمایشی موسوم به دید! ناخواس��ته در ش��رایط ح��اد

« والیت  »۹۰و در مصاحبه
با پرس تی وی گفت:
بستن تنگه هرمز برای ایران «مثل
آب خوردن است اما امروز نیازی به
بستن تنگه هرمز نداریم زیرا دریای
عمان در کنترل ماست و میتوانیم
عبور و م��رور در این دریا را کنترل
کنیم».
رزمایش��ی ۱۰روزه موس��وم ب��ه
«رزمای��ش والی��ت  »۹۰ب��ا هدف
«تمرین برای بستن تنگه هرمز» از
روز شنبه  24دس��امبر در آبهای
بینالملل��ی دریای عم��ان واقع در
ش��رق تنگ��ه هرم��ز آغاز ش��ده و
همچنان ادامه دارد.
در شرایط تنش آلود سیاسی تا چه
حد امکان شروع جنگی ناخواستهدر
خلیج فارس وجود دارد؟
رضا تقیزاده کارش��ناس مس��ائل
بینالمللیمعتقداست:
«یکی از برنامههای رزمایش کنونی،
مینگ��ذاری در منطق ه تنگه هرمز
اس��ت که امکان برخورد تصادفی با
کشتیها یا رهاشدن مینی باداشتن
ظرفیت انفج��اری در این منطقه را
فراهم میکند».
احتمال شروع جنگی ناخواسته

هوش��نگ حس��نیاری کارشناس
مس��ائل نظام��ی نیز خطر ش��روع
جنگی ناخواسته در خلیج فارس را
«بسیار باال» میداند و میگوید:
«زمان��ی که تنش به حد از اش��باع
میرس��د ،تنها کافیس��ت یکی از
طرفین اش��تباهی مرتکب ش��ود و
این اشتباه به یک جنگ ناخواسته
منتهی شود .احتمال شروع جنگ

تپش
توجهتوجه:
فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها
همه روزه
در
تپش دیجیتال

514

223-3336

ایران ،حدس بزنید:
بچه ها سر صبح اینجا
چه کار می کنند؟!

جواب در صفحۀ7 :

سیاس��ی و در ش��رایطی که
لفـاظی سیاسی باال میگیرد،
ّ
بسیار باالست است .حتی یک اتفاق
کوچک و یک سوءتفاهم نیز میتواند
به چنین مسائلیدامن بزند».
رضا تقیزاده معتقد است ،در ارتباط
با امکان برخ��ورد تصادفی نظامی،
چندی پیش رئیس ستاد نیروهای
مسلح آمریکا پیشنهاد کرد ،یک خط
قرمز ارتباط بین تهران و واشنگتن
برقرار شود که محمود احمدینژاد
ابتدا از آن استقبال کرد ،ولی مقامات
نظامی ایران بعدا این پیشنهاد را رد
کردند.
به گزارش رس��انههای دولتی ایران،
«دو زیردریایی ایرانی» در رزمایش
موس��وم به «والیت  »۹۰ش��رکت
داشتهاند.
هوش��نگ حس��نیاری ای��ن دو
زیردریایی را «از نوع زیردریاییهای
نسبتا قدیمی روسیه میخواند که به
وسیل هدستگاههای مجهز کشورهای
غربی قابل پیدایش هستند».
تهدید به بستن تنگه هرمز از سوی
ایران بازار نفت را دستخوش تغییر
کرده است.
قیمت نفت برنت دریای ش��مال با
 ۳۶سنت افزایش به  ۱۰۸ /۳۲دالر
افزایش یافت.
نفت خام نیز در ب��ازار امریکا با ۷۵
س��نت افزایش به  ۱۰۰ /۴۳دالر در
هر بشکه رسید.
روزانهدر حدود  ۱۵ /۵میلیون بشکه
نف��ت معادل  ۱۷درص��د از مصرف
جهانی از تنگه هرمز عبور میکند.

4
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تالطمدربازارارزایران
دوشنبه 26دسامبر
در یک هفته گذش��ته ب��ازار ارز به
شدت متشنج بوده و بانک مرکزی
نیز تالشی محسوسی برای کنترل
بازار نکرده است.
بعد از چند روز بازار ارز ایران دوباره
آش��فته شده و هر دالر در معامالت
روز  26دسامبر در بازار با افزایشی
شدید به رقم  ۱۵۵۰تومان رسیده
ول��ی در پای��ان معام�لات روزانه با
مقداری کاه��ش ،در حدود ۱۵۳۰
تومان ثابت مانده است.
این افزایش قیمت در حالی صورت
گرفته که نرخ رسمی بانک مرکزی
تغییر چندانی نداش��ته و امروز هر
دالر از س��وی بانک مرکزی ۱۱۲۰
تومان قیمت گذاری شده بود.
بان��ک مرک��زی ای��ران در ماههای
گذشته سعی کرده تا قیمت ارز را در
بازار مدیریت کند ،اما این تالش ها
موفقیتی نداشته و اکنون بحران در
بازار ارز در حالی ادامه پیدا می کند
ک��ه بانک مرکزی برنامه جدیدی را
برای کنترل آن اعالم نکرده است.
اگر چه مهدی غضنفری در همایش
صاردات غیر نفتی گفته که محمود
احم��دی ن��ژاد ،رئی��س جمهور به
محمود بهمنی ،رئی��س کل بانک
مرکزی ،دس��تور داده ت��ا "هر چه
س��ریعتر ب��ازار ارز را در چارچ��وب
مدیریت گذشته سر و سامان دهد".

به نظر می رسد منظور از "چارچوب
مدیریت گذش��ته" همان برنامه ای
اس��ت که بانک مرکزی از یک دهه
پیش تحت عنوان تک نرخی کردن
ارز اجرا می ک��رد ،ولی در ماههای
گذش��ته به دلیل ناتوانی در کنترل
اوض��اع عمال ای��ن برنام��ه را کنار
گذاشت.
دالیل آشفتگی مداوم بازار ارز

گزارشها نشان می دهد که تقاضای
زیاد باعث ش��ده که قیمت انواع ارز
در بازار افزایش پیدا کند ،اما به هم
خوردن روابط تجاری با امارات نیز به
این آشفتگی دامن زده است.
کارشناسان می گویند که ایران بازار
پرس��ودی برای امارات است و این
کش��ور نمی تواند جانش��ینی برای
ایران پیدا کند ،ولی برخالف پیش
بینی ها ممکن است این کشور ناچار
شود در مناس��بات اقتصادی اش با
ایران تجدید نظر کند.
وقفه ای که در روند مبادالت تجاری
بین ایران و امارات رخ داد ،هشداری
به دولت ایران اس��ت ک��ه بیش از
یک پنجم وارداتش را از طریق این
همس��ایه جنوبی تامین می کند و
این کشور در حال حاضر بزرگترین
شریک تجاری ایران است.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی
ایران به خبرگ��زاری مهر گفت که
"نباید اجازه دهیم که نوس��ان های

پ��ر افت و خی��ز در بازارهای اصلی
اقتصاد ایران یعنی بازار ارز بتواند بر
روی تصمیم گیری فعاالن اقتصادی
اثرات اساسی بگذارد".
دولت اکن��ون ارز دولتی در اختیار
واردکنندگان می گذارد اما آشفتگی
بازار ،تج��ار را نگران کرده که نکند
بانک مرکزی س��رانجام برای از بین
بردن فاصله قیمت دولت��ی و آزاد،
قیمت ارز دولت��ی را افزایش دهد و
هزینه های آنها بیشتر شود.
افزای�ش ش�دید نقدینگ�ی ،از
دس�ت رفتن جذابیت بازارهای
م�وازی ،نظی�ر ب�ازار مس�کن،
خودرو ،تلفن همراه و کم بودن
سود س�پرده های بانکی و سود
اوراق مشارکت و افزایش تورم،

برخالف ظاهر ،از باال رفتن قیمت ارز
راضی هستند چون دولت با فروش
ارز به قیمت باالتر می تواند بخشی
از کسری بودجه خود را جبران کند.
برخی نیز وضعیت فعلی را با سالهای
 ۱۳۷۳و  ۱۳۷۴مقایس��ه می کنند
که بحران بدهی های ارزی در ایران
رخ داد و قیمت ارز افزایش یافت.
در هم��ان زم��ان نیز دول��ت اکبر
هاشمی رفس��نجانی برنامه تعدیل

از جمل��ه مش��کالتی اس��ت که به
آشفتگی بازار ارز کمک کرده است.
در عین حال ،دول��ت برنامه حذف
یارانه ها را در دس��ت اج��را دارد و
گزارش��ها نش��ان می دهد که تیم
اقتصادی احمدی نژاد برای پرداخت
یارانه نقدی با کسری۱۵هزار میلیارد
تومانی رو به رو است.
ب��رای همی��ن برخی کارشناس��ان
معتقدند که بانک مرکزی و دولت،

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

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

>>

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

مشاور امالک:

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

cell: (514) 839-7978

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

خدمات حسابداری و دفترداری

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

سرورصدر

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703
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

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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

مسعود نصر

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

38 Place du Commerce # 280

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

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

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

5263، boul Cavendish،

Criminal
& penal

www.masoudnasr.com

Cell.: (514) 571-6592

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مسکونی  -جتاری

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

>> برآورد رایگان

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

فئودا هودفر

اقتصادی را در دست اجرا داشت که
حذف یارانه یکی از اهداف آن بود.
البت��ه آن زمان قیمت نفت بس��یار
پائین ب��ود در حالی که اکنون نفت
ایران با قیمتی بیشتر از یکصد دالر
به فروش می رسد و پیش بینی می
شود که درآمدهای نفتی این کشور
امسال به حدود یکصد میلیارد دالر
برسد.

بهنامآفریدگارعشق

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی
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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

5

6

 سال  18شماره  11  1036دی 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1036  Jan. 01, 2012

www.paivand.ca

سوریه:آخرینحتوالت...

«بزرگترین راهپیمایی از زمان آغاز اعتراضات»

هزار تن از مردم عادی و بازداشت و
فرو ریخت".
قتل دستکم ۳۲
در عین حال ،به نظر نمی رسد که مفقود شدن دهها هزار تن دیگر در
معترض سوریه در
جریان اعتراضات خبر داده اند در
سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود حالیکه حکومت این کشور تاکید
اعتراض های
اعالم کرد که شمار غير نظاميان کشته شده داشته که ماموریت ارتش صرفا
جمعه
در سوريه از زمان آغاز اعتراض ها ،از مرز مقابله با "تروریست های مسلح"
بوده است که از خارج وارد سوریه
جمعه  30دسامبر 2011
پنج هزار نفر گذشته است.
شده اند.
معترض��ان س��وریه ب��ا حضور
حکوم��ت س��وریه ظاه��را ب��ه
ناظ��ران اتحادی��ه ع��رب در
کشورشان برای تظاهرات قوت قلب ورود ناظران اتحادیه عرب به سوریه منظ��ور جلوگیری از انتش��ار اخبار
باعث کاهشی قابل توجهدر عملیات اعتراضات و نحوه برخورد حکومت
گرفته اند
روز جمع��ه با راهپیمایی ده ها هزار ارتش و نیروهای امنیتی این کشور با تظاهرکنن��دگان ،محدویت های
شدیدی را برای فعالیت رسانه های
نفر از مردم در خیابانهای شهرهای علیه معترضان شده باشد.
مختلف این کشور ،نیروهای امنیتی برخ��ی گ��زارش ها حکای��ت از آن خبری خارجی به اجرا گذاشته که
در نتیجه ،تایید مس��تقل گزارش
با تظاهرکنندگان ضد دولتی درگیر دارد ک��ه از زمان ورود ناظران
هایدو طرف امکانپذیر نبوده است.
اتحادیه عربدر روزدوشنبه تا
شدند.
ب��ا اینهمه ،س��ازمان ملل متحد با
بنا به گزارش��ها دستکم  ۳۲نفر در روز گذشته ،دست کم یکصد
استناد به ش��واهدی که در اختیار
شهرهای آش��وب زده حماه ،درعا و و بیس��ت تن به دست ارتش
دارد ،تخمین زده است که تا کنون
س��وریه در نقاط مختلف این
حمص کشته شدند.
بی��ش از پنجهزار ت��ن در جریان
فعاالن مخالف حکومت بش��ار اسد کشور کشته شده اند.
اعتراضات س��وریه جان خ��ود را از
می گوین��د که نیروهای امنیتی در تا کنون هیات ناظران از نقاطی
دستداده اند و با گریختن نظامیان
یک��ی از حومه های دمش��ق برای در حم��ص و ادلیب در مرکز،
معترض و عملیات آنان در مقابله با
متفرق کردن راهپیمایان از "مببهای درعادر جنوب و حما ودمشق،
نیروهای دولتی ،این کشور با خطر
میخی" اس��تفاده کرده و شماری از پایتخت ،بازدید کرده اند.
جنگ داخلی تمام عیار مواجه شده
به گفته گ��روه ناظر بر حقوق
معترضان را مجروح کرده اند.
است.
با ادامه سفر هیات اتحادیه عرب برای بشردر سوریه ،روز پنجشنبه و
هدف از اعزام ناظران اتحادیه عرب
ارزیابی وضعیت ناآرامی های سوریه ،هنگام حضور ناظراندر مسجد
جلوگیری از ادامه و تشدید خشونت
مخالفان از مردم خواسته بودند در جامع دوما ،از نق��اط واقع در
نیروه��ای دولتی علیه معترضان و
"بزرگترین راهپیمایی از زمان آغاز حوم��ه پایتخ��ت ،نیروه��ای
بررسی اظهارات مقامات حکومت
امنیتی به روی چند هزار نفر
اعتراضات" به خیابانها بریزند.
در این مورد بوده است که تنها برای
خبرنگاران می گویند که حضور این که در مقابل مس��جد تجمع
مقابله با "تروریس��ت های مسلح"
ناظران به معترضان برای تظاهرات کرده بودند آتش گش��ودند و
از واحدهای نظامی اس��تفاده کرده
چهار تن را کشتند.
قوت قلب بخشیده است.
است.
مخالفان حکومت با قرار دادن پیامی
_________________
در فیس ب��وک ،خطاب ب��ه مردم امید به احتادیه عرب؟
گفتند:
ارتش آزاد سوریه به دلیل حضور
تظاه��رات اعتراض��ی در
پیش
م��اه
نه
حدود
س��وریه
ناظران احتادیه عرب عملیات
"روز جمعه با سینه هایی برهنه در
برابر گلوله ،به س�وی میدان های و با درخواس��ت از بشار اسد،
مسلحانه خود را متوقف کرده است
رئیس جمه��وری ،برای انجام
ــــــــــــــــــــــــ
آزادی راهپیمایی می کنیم".
گروهی ک��ه خود را "فعاالن انقالب اصالحات سیاسی و مقابله با
در پ��ی ورود هیات اعزامی اتحادیه
 ۲۰۱۱س��وریه" م��ی خوان��د در فساد در تشکیالت حکومتی
عرب ،دولت های فرانس��ه و آمریکا
پیام خود گفته اس��ت که "همانند آغاز شد.
و س��ازمان های بین المللی مدافع
ش��هرهای حمص و حما ،با شاخه درحالیکه بس��یاری از فعاالن
حقوق بشر از دولت سوریه خواسته
زیت��ون در دس��ت ،راهپیمایی می سیاسی س��وری و شماری از
اند تا به اعض��ای هیات اجازه دهد
کنی��م حتی اگر نفرات رژیم بش��ار کش��ورهای غربی بش��ار اسد
آزادانه به بررس��ی اتهامات متقابل
اسد بار دیگر با توپ و مسلسل به ما را ف��ردی طرف��دار اصالحات
حکومت و مخالفان مباردت ورزد.
محس��وب می کردن��د و در انتظار همزمان ،ترکیب و عملکرد ناظران
جواب دهد".
رام��ی عبدالرحمان ،رئی��س گروه واکنش مثبت او به مطالبات مردم اتحادیه عرب انتقادهایی را نیز در پی
ناظر بر حقوق بش��ر در س��وریه ،به بودند ،مقامات دولتی این اعتراضات آورده است.
خبرگزاری فرانس��ه گفته است که را ناش��ی از توطئه غرب و اسرائیل منتق��دان این اق��دام اتحادیه عرب
طرح ابت��کاری اتحادیه عرب "تنها با همکاری گروه های اس�لامگرای گفته ان��د که تعداد اعض��ای گروه
بارقه امید" برای مردم سوریه است تندرو معرفی کردند و به س��رکوب ناظ��ران ب��رای حض��ور در مناطق
و در توضی��ح این نظ��ر خود افزوده خش��ونت آمیز معترضان مبادرت مختلف س��وریه و مش��اهده نحوه
اس��ت که "حضور ناظران در ش��هر ورزیدند.
{>> ادامه در صفحه}30 :
حمص دیوارهای رعب و وحشت را مخالفانحکومتازکشتهشدنچند

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

سیروس
یحیی آبادی
(مونتریال)

ن والیت

برویم از ای
بیا
من و تو..
منو بگیر..
ست
تو د امن تو...
و من د

•
•
•
•
•

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
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
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آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
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514-939-2700
2087 rue Guy
Metro: GUY
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info@paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

1036

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه
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ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
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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

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.

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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صدای تو خوب است
سهراب سپهری

ـــر

شع

صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید
در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف درمتن ادراک یک کوچه تنهاترم
بیا تابرایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد
و خاصیت عشق این است
کسی نیست
بیا زندگی را بدزدیم آن وقت
میاندودیدار قسمت کنیم
بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم
بیا زودتر چیزها را ببینیم
ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض
زمان را به گردی بدل می کنند
بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام
بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را
مرا گرم کن
و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد
و باران تندی گرفت
و سردم شد آن وقت در پشت یک سنگ
اجاق شقایق مرا گرم کرد
در این کوچه هایی که تاریک هستند
من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم
من از سطح سیمانی قرن می ترسم
بیا تا نترسم من از شهرهایی
که خاک سیاشان چراگاه جرثقیل است
مرا باز کن مثل یک در به روی هبوط گالبی
در این عصر معراج پوالد
مرا خواب کن زیر یک شاخه
دور از شب اصطکاک فلزات
اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا
و من در طلوع گل یاسی
از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد
و آن وقت
حکایت کن از بمبهایی که من خواب بودم و افتاد
حکایت کن از گونه هایی
که من خواب بودم و تر شد
بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند
در آن گیر و داری که چرخ زره پوش
از روی رویای کودک گذر داشت
قناری نخ زرد آواز خود را
به پای چه احساس آسایشی بست
بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد
چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد
چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید
و آن وقت من مثل ایمانی از تابش استوا گرم
ترا در سر آغاز یک باغ خواهم نشانید
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سامانۀدروغ...

به"جوانآنالین"سپاه
پاسدارانواذنابش!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

شنبه گذش��ته ،پس از انتشار
نوش��تار "جن��ون ق��درت" در
"گویای م��ن" ،محمدنوری زاد
(سینماگر و نویس��ندۀ دربند)
آن را عینا درسایت رسمی خود
نق��ل کرد .من از این کار نوری
زاد شگفت زده شدم زیرا محور
نوش��تار من انتقاد از او بود که
چ��را با وجود ای��ن همه تجربه
های تلخ و جنایت و ظلم های
سیدعلی خامنه ای ،هنوزهم "به
نیک فرجامی او امید بسته و او
را درکنار جباران تاریخ قرارنمی
دهد"!
ب��ا توجه ب��ه فضای س��نگین
خفقان و اختناق حاکم برقلمرو
حکومت آخوندی ،تنها دلیلی
که توانستم برای این کار نوری
زاد تص��ور کنم انتق��اد پذیری
اوس��ت و این ب��ه احترامی که
برایش قائلم افزود.
نوری زاد درنامه پانزدهم خود به
سیدعلی خامنه ای ،که به جای
جمعه گذش��ته چند روز زودتر
– سه شنبه – منتشرشده بود،
اعالم کرد که مأموران اطالعات
س��پاه پاس��داران او را تهدی��د
ک��رده اند« :پودرت می کنیم و
درصد سایت داخلی و خارجی
آبرویت را می بریم» .نوری زاد
اف��زوده بود که این نامه را چند
روز زودتر منتشر می کند ،زیرا
ممکن است جمعه ای درپیش
نداشته باشد.

دنوری زاد ،همان
حم

«م

برای عملی ک��ردن این تهدید
سه شنبه این هفته 29 ،آذرماه،
س��ایت "جوان آنالین" س��پاه
پاسداران به نقل از سایت "ندای
انقالب" نوشت« :نفاق نوری زاد
بیشتر مشخص شد.
توهی��ن ه��ای ضدانقالب��ی به
بنیانگ��ذار انقالب ،ن��وری زاد
درمطلب��ی که با نام مس��تعار
"ش�هباز خنعی" در وب سایت
خود منتشر ساخته برای فرار از
آنچ��ه که وی عامل اجرای یک
پروژه ضدانقالبی اس��ت ،زشت
ترین وغیرقابل بخش��ش ترین
القاب را به بنیانگذار جمهوری
اس�لامی نس��بت داد تا ادبیات
پراز نفاق وی کامال رنگ عمل
ضدانقالب را به خود بگیرد».
روز بعد یعنی چهارش��نبه 30
آذرماه" ،جوان آنالین" باردیگر
به زع��م خ��ود پ��روژه "بردن
آبرو"ی نوری زاد را دنبال کرد:
«ای��ن روزه��ا انتظ��ار ملت از
مدعیان خط امام این است که
با موضع گیری نسبت به هتاکی
های محمد نوری زاد (ش��هباز
نخعی) وفاداری خود را به امام
و انق�لاب ثابت کرده و درعمل
نشان دهند که امام برای آنان از
همه چیز بهتر است».
در مدتی کمتر از  48س��اعت
چند سایت حکومتی دیگرهم
همی��ن س��از را نواختن��د و
ناجوانمردانه محمدنوری زاد را
متهم کردند که با نام مس��تعار
"ش��هباز نخعی" ب��ه آیت الله

>>> ازصفحۀ  :4ره بچه ها را برای
حکومت اسلامی دوبا عام) آورده است!
تماشای اعدام (در مالء ضو ی��ک خانواده
ع
ایلن��ا :عامالن قتل چهار  29دس��امبر در
قزوینی صبح پنجش��نبه ن در مألعام به دار
واب ش��هر قزوی��
خیابان ن
آویخته شدند.

مینا صاحلی
Real Estate Broker

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

خمینی توهین کرده است.
س��ایت "ارتش سایبری" نوری
زاد را «نویسنده مطلب سراسر
توهین علیه بنیانگذار جمهوری
اس�لامی بانام مستعار "شهباز
نخعی"» معرفی کرد" ،اطالعات.
نت" نوشت:
«نفاق نوری زاد بیشتر مشخص
شد» و "خبرگزاری مهر" به نقل
از روزنامه "وطن امروز" نوشت:
«نوری زاد امام شهدا را همردیف
هیتلر و صدام نامید».
از آنج��ا که خود ن��وری زاد در
نامه هفته گذش��ته اش تهدید
مأموران اطالعات سپاه پاسداران
را افش��ا کرده بود و دم خروس
بیش از آن عیان است که بتوان
آن را تحری��ف یا انکار کرد ،من
تا آنجا که به خودم مربوط می
ش��ود" ،خاموش��ی" را بهترین
پاس��خ برای این رفت��ار به قول
ن��وری زاد «مش��مئزکننده و
سخیف» میدانم.
ا ّما ،از آنجا که به ناجوانمردانه و
بی شرمانه ترین وجه ممکن از
نام من برای دسیس��ه و توطئه
علیه یک انس��ان ش��جاع و با
شهامت س��وء استفاده شده به
ذکرچند نکته خطاب به سایت
دروغگوی "جوان آنالین" سپاه
پاسداران و س��ایت های دروغ
پردازی که با آن ارکستروار عمل
می کنند بسنده می کنم:

 )1قص��د دفاع از ن��وری زاد را
ندارم.
سلیقه و تفکر سیاسی من و او
در دو قطب متضاد قراردارند.
فزون براین م��ی دانم که دفاع
من کمک��ی به او نمی کند و او
ب��ه دلیل این که این موجودات

هباز خنعی است!»
ش

را بهتراز من می شناسد،
خ��ودش بهتر می تواند از
خود دفاع کند.

 )2اگر نویسندگان "ندای
انقالب" و "جوان آنالین"
ذره ای دربن��د ح�لال و
ّ
حرام بودن ن��ان آلوده ای
که برسر س��فره همسر و
فرزندان خود می گذارند
بودند ،باصرف چند دقیقه
وق��ت در "گ��وگل" یاهر
موتور جس��تجوگر دیگر،
درمی یافتند که "ش�هباز
خنعی" نه یک نام مستعار
بلک�ه فردی اس�ت که
عن�وان نوش�ته ه�ای
منتشرش�ده اش یک جزوه
 15صفح�ه ای را تش�کیل
م�ی ده�د 17 ،س�ال بطور
مداوم پیش�ینه قل�م زدن
دارد و کارنام�ه اش ح�اوی
بیش از  800مقاله ،عمدتا در
مخالفت و رد و نفی "والیت
مطلقه فقیه" اس�ت زیرا این
نهاد و شخص ولی فقیه و هرچه
پیرامون او سازمان یافته را برای
ای��ران و ایرانی نه تنها زیانبار و
خطرن��اک ،بلک��ه بدعاقبت و
فاجعه آفرین می داند.
با چنددقیقه صرف وقت بیشتر،
می ش��د این را نیز دریافت که
این مخالفت مح��دود به امروز
و دی��روز نیس��ت و از جمل��ه
نخستین نوشته هایش در سال
 1374عنوان های:
"سراب رهبر و رهبری" و "رهبر
بی رهبر" داشته اند.

 )3آنچه که "ج��وان آنالین"
سپاه پاس��داران و سایت های

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

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

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

{>> ادامه در صفحه}34 :

NOTAIRE-NOTARY

و بسیاری دیگر

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

حکومت��ی همس��و ب��ه عنوان
توهین نوری زاد با نام مس��تعار
"شهباز نخعی" پیراهن عثمان
کرده ان��د ،فراز زیر از نوش��تار
"جنون قدرت" من است:
«جبارانتاریخاعمازچنگیز،
تیمور ،آغامحمدخان قاجار،
اس�تالین ،هیتلر ،خمینی،
ص�دام ،معمرقذاف�ی ،علی
عبدالله صالح و بش�ار اسد
نیز از حقوق�ی برخوردارند
و ای بس�ا ک�ه از مقایس�ه
س�یدعلی خامنه ای با خود
خشنودنباشند».
دراین فراز اگر توهینی هس��ت
– که نیست؛ زیرا با کارهایی که
خامنه ای کرده دشوار می توان
چیزی گفت یا نوشت که ناروا،
ناسزا یا توهین به او تلقی شود
– نسبت به سیدعلی خامنه ای
است و نه آیت الله خمینی.

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ 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)
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ایران:انتخاباتاسفند...
علی کشتگر

ع تاریخی ب
اجما
یعن��ی ن��ه در

>>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

دروغ تازه ای درباره شرکت اصالح
طلبان در انتخابات به هم می بافد و
هـک
یا سایت های اصالح طلبان را َ
م��ی کنند تا بر صفح��ات آن دروغ
های خود را در این باره منتشر کنند
(مثال هک سایت موسوی خوئینی ها
و مجمع روحانیون مبارز) نشان می
دهد که ترس از تحریم چه وحشت
و ولوله ایدر صفوف برگزارکنندگان
انتخابات نمایش اسفند ماه انداخته
است!
اگ��ر انزوای حکومتگ��ران و تحریم
انتخابات نمایشی آنان در شرایطی
رخ می داد که دس��ت کم خود آنها
از انسجام و وحدت کافی برخوردار
بودن��د و از موقعی��ت بی��ن المللی
مس��تحکمی برخوردار بودند ،طبعا
بخت بیشتری برای مدیریت و مقابله
با تحری��م و واکنش های اعتراضی
مردم می داشتند.


ای��ن ی��ک اتف��اق
تاریخی است که همه چهرههای
سرش��ناس اصالحطل��ب زندان��ی
و غیرزندان��ی ،جریان��ات و احزاب
اصالحطلب مثل سازمان مجاهدین
انقالب اس�لامی ،حزب مشارکت،
مجمع روحانیون مبارز ،حزب اعتماد
ملی و حتی چهرههای محافظهکار
اصالحطلب مثل خاتمی و موسوی
خوئینیها هر ی��ک با فرمولبندی
خاص خود عمأل انتخابات را تحریم
ک��رده و در این مورد ب��ا نیروهای
شناختهش��ده اپوزیس��یون همسو
شدهاند

انتخابات شرکت کنند و نه
بی اعتن��اء و با س��کوت از کنار آن
بگذرند.
ترس او بی جا نیست ،انتخابات ۱۰
اسفندماه در فضای متراکم از خشم
و نارضایی ایران ،آنهم در ش��رایطی
ک��ه همه ملتها از تون��س و مصر و
سوریه گرفته تا روسیه علیه استبداد
به اعتراض برخاسته اند ،برای نظام
از هر زمان حس��اس ت��ر و مخاطره
انگیزتر است.
این انتخابات به سه دلیل زیربا همه
انتخابات های گذشته تفاوت اساسی
دارد:


دوره بالندگی این نظام همان یکی
دو سال پس از انقالب است .زمانی
که رهبر نظام محبوب ترین چهره
سیاسی کش��ور بود ،مردم ماهیت
تبعیض آمی��ز و اس��تبدادی رژیم
دینی را نمی شناختند و بر این پندار
بودند که در س��ایه این نظام بهتر و
سرافرازتراز گذشته خواهند زیست.
در آن زم��ان رژی��م نه هن��وز غرق
در فس��اد و غارت ثروت های ملی
ش��ده بود و نه مردم باور می کردند
که روحانیت تا به این حد استعداد
تبه��کاری ،دروغگویی و خیانت به
آرزوه��ا و امید های مل��ی ایرانیان
داشته باشد.
در میان مردم کشورهای مسلمان
نیز ش��نیدن آواز ده��ل جمهوری
اس�لامی از دور خوش بود ،و خیلی
ها نسبت به آن متوهم بودند .خلع
نخستین رئیس جمهور جمهوری
اس�لامی نقطه پایان بالندگی نظام
جدید بود .ش��اید بتوان گفت که از
خل��ع بنی صدر ت��ا دوم خرداد ۷۶
دوره تثبیت و تحکیم نسبی استبداد
دینی در ایران است.
به اعتقاد من از کودتای  ۲۲خرداد
 ۸۸به این سو جمهوری اسالمی
دوران افول خ�ود را آغاز کرده
است.
ویژگی ای��ن دوران ،ب��ی اعتمادی
وسیع عمومی از نظام و بحرانی شدن
همه اندام ها ی آن است .چنان که
امروز ش��کاف میان م��ردم و نظام،
شکافهای درونی نظام ،ناتوانی رهبر
نظ��ام در هماهنگ کردن و هدایت
دسته های حکومتی و آلودگی همه
دستگاهها و نهادهای نظام به فساد و
تبهکاری سازمان یافته به مرحله ای
رسیده است که هیچ سیاست مدار
معتبری نمی تواند از معالجه یعنی از
اصالح آن حرف بزند.
از همین رو است که اصالح طلبان
سرشناس نیز اکثرا ضرورت بازنگری
در س��اختار حقوقی نظ��ام حاکم و
حذف والیت مطلقه فقیه را به مثابه
نخستین گام برای پیشبرد اصالح
پذیرفته اند.
در این ش��رایط نه فق��ط نیروهایی
که از دیرباز اپوزیس��یون جمهوری
اس�لامی بوده اند ،بلکه حتی هیچ
ی��ک از اص�لاح طلب��ان طرف��دار
جمهوری اسالمی نیز حاضر نیست

برای نخستین بار در تاریخ  ۳۲ساله
جمهوری اس�لامی بر س��ر تحریم
انتخابات نوع��ی اجماع ملی پدید
آمده است.
 )۲انزوای بین املللی رژیم و
ترین
غیررقابتی
ماه
اسفند
انتخابات
تشدید بحران اقتصادی کشور!
در۳۲
خود
ن��وع
ترین
فرمایش��ی
و
انزوای روزافزون رژیم در صحنه بین
ساله اخیر است.
المللی نیز در  ۳۲ساله گذشته بی
از ه��م اکنون رژیم از گس��تردگی سابقه است.
دامنه تحریم در تهران وش��هرهای با وجود آن که درآمد نفت ایران در
بزرگ ایران به وحشت افتاده است ۶ .ساله گذشته نیمی از کل درآمد
برای نخس��تین بار تحریم از دایره آن از تاریخ اس��تخراج نفت تاکنون
جریانات رادیکال و ش��ناخته شدن بوده ،بی لیاقتی ،و فساد حکومتگران
اپوزیس��یون فراتر م��ی رود و عالوه همه این درآمدهای سرشار را به باد
بر اپوزیسیون میانه رو ،همه اصالح داده و اینک در شرایط تحریم روبه
طلبان طرفدار جمهوری اس�لامی ،گس��ترش ایران خزانه کشور تهی
روحانی��ون و مراجع ،و حتی چهره است.
هایی از عناصر سرشناس رژیم را نیز گس��ترش دایره تحریم ها به بانک
در برمی گیرد.
مرک��زی و خری��د نف��ت ،بح��ران
از مجاهدین انقالب اسالمی ،حزب مزمن اقتص��ادی را وخیم تر کرده
مش��ارکت و اعتماد مل��ی گرفته تا است .کاهش فعالیتهای صنعتی و
مجمع روحانی��ون مبارز و از اصالح اقتصادی ،فشار بر واحدهای تولیدی،
طلب��ان زندانی گرفته تا چهره های نیمه تعطیل ش��دن شمار زیادی از
معتدل و میان��ه رو مثل خاتمی ،و بنگاهها و ش��رکت های صنعتی و
موسوی خوئینی ها همه و هریک به خدمات��ی ،حاکی از آن اس��ت که
شیوه و کالم خاص خود انتخابات را ایران در آس��تانه یک بحران بزرگ
تحریم کرده اند.
اقتصادی نیز هست.
درست است که برخی از آنها از واژه ای��ن بح��ران که نتیجه مس��تقیم
عدم ش��رکت و یا بالموضوع بودن مدیریت ناکارآمد و فاس��د موجود
ش��رکت به جای تحریم اس��تفاده اس��ت هرچند دود آن مستقیما به
م��ی کنند .اما این گون��ه تفاوت در چش��م مردم می رود ،ام��ا رژیم را
ن��ام گ��ذاری تغیی��ری در ماهیت نیز در براب��ر برآمد اعتراضی مجدد
تصمیم که امتناع از حضور در پای جنبش دموکراسی خواهی آسیب
صندوقهای رای است نمی دهد.
پذیر تر م��ی س��ازد و زمینه های
می توان گفت که برای نخستین بار فراگیرتر شدن جنبش اعتراضی را
در تاریخ جمهوری اسالمی ،موازنه گسترش می دهد.
قوا به سود طرفداران تحریم انتخابات 
برهم خورده است.
 )۳شکاف بی سابقه در حاکمیت!
یا
و
۷۶
خرداد
دوم
اگر در انتخابات
ش��کاف و یا ش��کافهای کنونی در
مهمتر از آن در انتخابات  ۲۲خرداد نظام حاک��م از هر زمان عمیق تر و
 ۸۸اکثریت عظیم مردم و بسیاری حادتر اس��ت .دردوره های بحرانی
از جریانات اپوزیسیون شرکت هرچه ع��زل بنی صدر و آیت اله منتظری
وسیع تر در آن انتخابات را با هدف اقتدار و نفوذ رهبر جمهوری اسالمی
س��د کردن راه پی��روزی کاندیدای (آیت اله خمینی) و مقبولیت نسبی
والیت فقیه برگزیدند تا دریچه ای رژیم در میان مردم س��بب می شد
به سوی فضای باز سیاسی بگشایند که شکافهای پدید آمده به سرعت
ای��ن بار همین اکثریت عظیم بنا را پر شوند.
بر تحریم هرچه گسترده تر گذاشته
{>> ادامه در صفحه}35 :
است.
و این در عمر  ۳۲س��اله
س��لطه نظام جمهوری
اس�لامی ی��ک پدیده جلسات مشارکت
تاریخ��ی و بی س��ابقه
اس��ت .برخ��ی اصالح
طلبان به خارج آمده که
تفاوت میان جمله بندی
های جریانات و عناصر
اصالح طلب را عمده می مونتریال
کنند تا اجماع پدید آمده
میان اص�لاح طلبان را
تحت الشعاع قرار دهند ،برای دعا و دریافت
خواس��ته یا ناخواس��ته
آب به آس��یاب کیهان رایگان کتاب مقدس
و ای��ادی خامنه ای که وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
می کوش��ند این اجماع
تاریخی را مغشوش جلوه نشانی کلیساGrace Ministry :
دهند ،می ریزند ،این که
1345 Rue Lapointe
رسانه های رسمی رژیم
Saint-Laurent، QC H4L 1K4
از جمله برجسته ترین
Mtro: Cote Vertu
رس��انه نوشتاری خامنه
Tel.: 514-261-6886
ای ،یعنی کیهان هر روز

جمهوری اسالمی به دوران افول
خود رسیده است!

در مضحکه ای که علی خامنه ای به
نام انتخابات در اسفندماه به صحنه
می آورد ،شرکت کند.

ساعات کار:

ای حتریم!
ر

انتخابات به سبک علی خامنه ای،
میدان هیچ گونه رقابت قلم و سخن
و رویارویی مسالمت آمیز اندیشه ها
نیست.
خامنه ای برای انتخابات اسفند ماه
دو راه پیش روی مردم باز گذاشته
است:
 حض��ور در پای صندوق هایی کهاز هم اکنون تکلیف آن معلوم است
 و یا سکوت!اما ترس خامنه ای از آن اس��ت که
اکثریت عظیم ملت که قطعا این بار
تن به سیاهی لشکر شدن انتخابات
فرمایش��ی نم��ی دهند ،راه س��وم
برگزینند.

 )۱حتریم وسیع

مسیحیان
فارسیزبان
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کانادا از حتریم
ایران چقدر متضرر می شود؟

کارشناس��ان کانادایی اظهار کردند
ک��ه ام��کان دارد کان��ادا ب��ه دلیل
تحریمهایی که اخیرا بر ایران اعمال
کرده و توقف فعالیت سرمایهگذاران
مهاجر را منجر شده است ،میلیونها
دالر در حوزه س��رمایهگذاری ضرر
کند.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری فرانسه
از مونترال گزارش داد :در ماه نوامبر
کانادا سومیندور از تحریمها را علیه
ایران به دلیل دنب��ال کردن برنامه
هستهای در این کشور اعمال کرد.
ای��ن تحریمه��ا در عم��ل "کلی��ه
تبادالت" با ایران را هدف میگیرد.
ونس��ان واالیی ،وکیل ایرانی مقیم
مونترال روز سه شنبه 27دسامبر به
خبر گزاری فرانسه گفت:
اگرچه این قانون اس��تثنائاتی دارد
ام��ا به ش��کلی موث��ر مان��ع از آن
ارس��ال وجوه ایرانیهایی می شود

که خواس��تار مهاجرت ب��ه کانادا
هس��تند؛ زیرا آنها نمی توانند در
بانکهای کانادا حساب باز کنند.
این گزارش حاکی است :ایرانیها
(پس از چین) دومین گروه بزرگ
س��رمایه گذاران مهاجر در کانادا
محسوب می شوند.
اطالعات گردآوری ش��ده فقط در
استان کبک نش��ان می دهد که
آنها  1695تقاضا در سال 2010
داشته اند؛ این رقم در مورد چینی
ها در هم��ان س��ال  5999بوده
است.
یک عض��و اتحادیه صنعتی کانادا
اظهار کرد که هر کارگشای مهاجر
سرمایه ای را با خود به همراه می
آورد که به او اجازه می دهد 784
ه��زار دالر را با ی��ک وام بانکی به
عنوان بخشی از برنامه دولت برای
پنج سال سرمایه گذاری کند.
ام��ا در تاریخ  22دس��امبر وزارت
مهاجرت کبک اعالم کرد کهدیگر
تقاضاهای مهاجران سرمایه گذار
احتمالی را نمی پذیرد زیرا در انتظار
دریاف��ت جزییات بیش��تر از جانب
دولت فدرال است.
در عین حال بانکها خاطرنش��ان
کردهاند که از این پس برای مهاجران
ایرانی حساب باز نمیکنند و بنا بر

The newest wave of economic sanctions placed
against Iran by the Canadian federal government:
Since the enactment of the
federal regulation dealing
with economic sanctions on
Iran (the “Special Economic
Measures”), economic activity between Iran and Canada
have steadily gone from bad
to worse.
Initially, the federal government chose specific individuals and companies towards
which sanctions will be
applicable.
However, following the most
recent modification of the
regulation (November 21st
2011), the sanctions are now
aimed at prohibiting any Canadian individual or company
from performing almost any
financial transaction with Iran
or any person in Iran.

این دیگر به آنها وامی نمیدهند.
عضو اتحادیه صنعتی کانادا هشدار
داد ک��ه ای��ن ام��ر همچنی��ن به
شرکتهای کانادایی که به صادرات
و واردات کاال ب��ا ای��ران می پردازند
ضربه خواهد زد.

شگفتی ناظران ازانتقال مخفیــانه اورانیوم
خطرناک از کانادا به آمریکا
ایرانت��و :مقامات کانادای��ی در یک
عملیات کامال س��ری ،مواد بس��یار
خطرناکی را که می تواند در ساخت
بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد از
طریق زمین و سپس دریا به آمریکا
منتقل می کنند.
به گزارش س��ی بی سی و برمبنای
داده های بدس��ت آم��ده از طریق
قانون دسترسی آزاد به اطالعات این
نقل و انتقاالتدر چهارچوب معاهده
مرزی بین دو کش��ور انجام ش��ده
و ه��دف از آن جلوگیری از دس��ت
یابی گروه های تروریست به چنین
موادی اعالم شده است.
محموله مذکور از نی��ورگاه "چاک
ریور" در انتاریو تهیه ش��ده و حاوی
صدها کیلوگرم اروانیوم غنی ش��ده
بوده که برای ساخت چندین بمب
مشابه بمب ویرانگر هیروشیما کافی
بود.
اما با وجود خطر بسیار باالی تشعشع
رادیو اکتیوی در مس��یر حرکت به
سمت مرز آمریکا کمیسیون ایمنی
هسته ای کانادا هیچ برنامه ای برای
آگاهی بخشی به مردمی که در آن
مسیر ساکن بودند نداشته است.
انتقال مواد مذکور از سوی پروتکل
امنیتی بسیار حساسی حمایت می
شد که طی آن همه مراحل مربوطه،
از جمله مسیر ،شیوه حمل و نقل،
ظرفیت و برنامه مربوطه کامال سری
بوده است.
مقامات مسئولدلیل عمومی نکردن
قضی��ه را بروز حساس��یت و مطرح

آژانس مسافرتی

جر ایرانی
ذارانمها

تسرمای هگ

وقففعالی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

ش��دن پرسش های متعدد از سوی
مردم اعالم کردند.
ح��دود یک س��ال پی��ش موضوع
انتقال  16ژنراتور از مرکز هسته ای
"بروس" کانادا به اروپا موجب ایجاد
مباحث مختلف گردید.
دول��ت ف��درال اطمین��ان داده که
تاکن��ون در هی��چ کج��ای جهان
خط��ری از ناحیه حمل و نقل مواد
هسته ای بروز نکرده و چنین نقل و
انتقالی قبال نیزدرداخل کشور انجام
می شده است.
یک کارشناس امور هسته ای گفته
اس��ت معموال در اینگونه عملیات
دستبرد سارقین یا حمله به کاروان،
اصلی ترین نگرانی حمل کنندگان
اس��ت ،چرا که خطر انفجار یا نشت
اورانیوم غنی شده از منابع مربوطه
وجود ندارد.
بنابرای��ن دلیل اصل��ی مخفی نگاه
داشتن چنین نقل و انتقالی حفاظت
آن از راهزنان است.

9

در عین حال تشعشع رادیواکتیو در
صورت باز شدن منابع همچنان به
عنوان یک خطر مهم مطرح است.
این گزارش حاکیست طی دو دهه
گذش��ته ،یعنی زمانی که مجتمع
تولید ایزوتوپ های پزش��کی چاک
ریور در اس��تان انتاری��و فعال بوده،
محمول��ه های اورانیوم غنی ش��ده
بطور مرتب از آمریکا به کانادا منتقل
می شد.
در حالی که کانادا همه کش��ورهای
جه��ان را برای حرکت به س��مت
اروانیوم غنی ش��ده در سطح پایین
تحت فشار قرار می داد خود سرگرم
جمع آوری و نگهداری اورانیوم غنی
شده در سطح باال بوده است.
واش��نگتن ت�لاش دارد کلیه مواد
خطرن��اک مورد نیاز برای س��اخت
بمب اتمی را از کشورهایی که امکان
حفاظت از آن ها را ندارند به آمریکا
منتقلکند.

محسن
درنامونمتریجو
ال

سواالت گواهینامۀ
موتورسیکلت موجود است

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

گاناگر..
ماشینرای
ما در مراکز

Driving School

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

>>

>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

621-0505

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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خشکشوییفرویو

 20دسامبر ،ایرانتو:
با اینکه مهاج��ران در
کانادا از سطح معلومات
باالیی برخوردار هستند
اما ش��انس آنه��ا برای
یافتن کار بسیار کمتر
از متولدین کاناداست
و درآمدشان نیز ناچیز
است.
به گزارش سی بی سی،
رویال بان��ک کانادا در

ل بانک از
هنده رویا
ش تکان د
ان کانادا
زد مهاجر
گزار
ی و دستم
ضعیت شغل
به نسبت دیگران بسیار بیشتر می
و
زمان نیز  21درصد شود.

یک گ��زارش
عجیب اعالم کرد اگر قرار بود دولت
ف��درال به مهاجران کانادا با س��واد
مش��ابه متولدین این کشور حقوق
و دس��تمزد یکسانی قائل شود ،این
امر  30.7میلیارد دالر برای اقتصاد
کشور تمام می شد!
به همیندلیل با توجه به اینکه کانادا
همواره تالش می کند تحصیل کرده
ترین و متخصص ترین اف��راد را از
س��طح جهان دعوت کند ،آمیخته
کردن آنها با جامعه فعلی کانادایی
بسیار دشوار می گردد.

بی�ش از  40درصد ت�ازه واردین
دارای مدرک لیس�انس ی�ا باالتر
هس�تند در حالی که این رقم برای
متولدین کانادا تنها17درصد است.

در س��ال  2005مجموع مهاجرانی
که دارای شغل تمام وقت در کانادا
بودن��د ،بطور متوس��ط درآمدی در
حد 45هزار دالر در سال داشته اند،
ام��ا برای مهاجران اخیر ،این میزان
 28700دالر است.
گ��زارش روی��ال بان��ک همچنین
حاکیست در سال  2006در شرایط
کامال یکس��ان مهاجران تمام وقت
بای��د  57هزار دالر بطور متوس��ط
درآمد میداشتند،در حالیکه همان

کمتر از این مبل��غ دریافت می
کردند.
ام��ا هم اکن��ون فاصل��ه مذکور به
56درصد رسیده و هر مهاجر شاغل
مبلغ  37200دالر کمتردریافت می
کند.
کارش��ناس ارش��د روی��ال بانک ،با
تأکید بر رفع مش��کل بهره برداری
از مهاجران تحصیل کرده در شغل
های س��طح پایین ،گفت در حالی
که هم اکن��ون  20درصد جمعیت
کش��ور را مهاج��ران تش��کیل می
دهند بنابراین کوچکترین اصالح در
وضعیت شغلی و درآمدی مهاجران
می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کانادا
بگذارد.
عالوه بر حقوق کمدر گزارش مذکور
به شانس کمتر مهاجران برای یافتن
کار در مقابل کانادایی ها نیز پرداخته
شده است.
در سال  1981نرخ بیکاری به میزان
 8درصد تقریبا در بین کانادایی ها و
مهاجران یکسان بود.
اما در سال  2006نرخ مذکور برای
مهاج��ران  6.9و ب��رای کانادایی ها
 6.4درصد شد که اگر فاکتورهایی
نظیر تحصیالت ،سن ،جنس ،مکان
و تجرب��ه کاری را در نظ��ر بگیریم
نرخ واقعی بیکاری در بین مهاجران

حتی در بین کسانی که اخیرا وارد
کانادا ش��ده اند ،نرخ بیکاری به حد
 12درصد نیز می رسد.
در س��ه ش��هر اصلی کان��ادا یعنی
تورنتو ،ونک��وور و مونترآل وضعیت
بدتر از جاهای دیگر است.
بگونه ای که فاصله درآمد مهاجران
در این شهرها با کانادایی ها حدود
 15ه��زار دالر در س��ال یعن��ی
26درص��د اس��ت؛ درحالیک��ه این
وضعیت برای س��ایر شهرها حدود
 3300دالر یعنی  6درصد است.
شانس یافتن کار برای مهاجران در
سه شهر مذکور نیز  2.8درصد و در
شهرهای دیگر  1.3درصد کمتر از
شهرهایدیگر است.
مدیر امور تازه واردین و چندفرهنگی
رویال بانک نیز یادآور شد:
"چنین گزارشی نشان می دهد ما
هن��وز میزان اس��تعداد و تخصصی
را که ت��ازه واردین به کان��ادا آورده
اند نشناخته ایم .و در واقع یکی از
خس��ارت های بزرگی که به ما وارد
می شود از همین ناحیه است .کانادا
ب��ر پایه ت��وان و همراهی مهاجران
بنا نهاده ش��ده و امروز بخوبی این
واقعیت را مشاهده می کنیم".

کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

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

995 boul St-Jean
) (Pointe Claire

Tel.: 514 694-7036

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
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

خانواده
های
کانادایی
بدهکارتر
و فقیرتر
شدهاند

ایرانتو :س��قوط بازار س��هام ،باعث
کاهش متوسطدارایی خانواده های
کانادایی به  4،600دالر طی س��ه
ماهه سوم سال جاری گردیده است.
اداره آمار با انتش��ار گزارش��ی اعالم
کرد ،اگر چه دارایی بالقوه صاحبان
مسکن افزایش یافته ،اما این امر نمی
تواند کمکی به کاهش هزینه های
نگهداری آن بنماید.
گزارش س��ی بی س��ی حاکیست
همزمان ،کانادایی ها نسبت به اخذ
وام های کالن ادام��ه داده و بدهی
های خ��ود را به مبلغ  600دالر به
نسبت س��ه ماه دوم و  2،200دالر
به نسبت س��ال قبل افزایش داده و
آن را ب��ه  46،100دالر برای هر نفر
رسانده اند.
در مجم��وع ،می��زان بده��ی مردم
در بخش وام مس��کن ،ب��ه مقدار 1
تریلی��ون دالر و در بخش اعتباری
 448میلی��ارد دالر افزای��ش یافته
است.
رییس بانک مرکزی کاناداهشدار داد
که مردم باید جل��و ولخرجی های

)(Fairview

 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

خود را ،بخص��وص در زمینه خرید
مسکن ،بگیرند چرا که سطح بدهی
های مردم هم اکنون به  149درصد
میزان درآمد رسیده است که بیشتر
از آمریکا و انگلیس است.
این درحالیس��ت ک��ه اداره آمار در
گ��زارش خود ،حتی ای��ن میزان را
فرات��ر از رق��م مذکور و ب��ه میزان
 150.8درصد اعالم کرده است.
اداره آمار دلیل چنین امری را بیانگر
رش��د مداوم اس��تقراض م��ردم در
مقابل ثابت ماندن میزان دخل آنها
و افزایش قیمت ها می داند.
ایندومین سه ماهه متوالی است که
دارایی خالص خانواده ها سیر نزولی
می یابد.
ه��م اکنون رق��م متوس��ط دارایی
خانواده در حد  180،100دالر است
که  2.1درصد کاهش را نس��بت به
سه ماهه قبلی نشان می دهد.
جمع دارایی خال��ص ملی به 795

میلی��ارد دالر در س��ه ماهه س��وم
افزای��ش یافته که این رقم در س��ه
ماهه دوم 772 ،میلیارد دالر بود.
همچنین مجموع بدهی های دولت
حدود 47درصد تولید ناخالص ملی
بوده که آنهم حدود  0.7درصد رشد
را نسبت به سه ماهه دوم نشان می
دهد.
اضافه می شود سیستم مالی کانادا
هم اکنون بر بدهی ها استوار است
و مردم مدام تش��ویق می شوند در
زمینه ه��ای گوناگون ،اقدام به اخذ
وام و قرض کنند.
هم اکنون در حالی نرخ بهره بسیار
پایین ،مردم را به سمت خرید خانه و
امالک سوق میدهد که رشد حباب
گونه بهای مس��کن ،بگونه ای ادامه
می یابد کهدیگر نمی توان اطمینان
داشت نس��ل های بعدی بتوانند با
درآمد متوسط ،یک آپارتمان یا خانه
مناسب برای خود خریداری کنند.

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.

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

لیونرسید

کبکبه8می
مجعیت

با پیشرفت
ه��ای علم��ی و
صنعتی ،ک��ه ازدیاد
جمعیت هم یکی از
نتایج آنهاس��ت ،کار
آمارگی��ری و تجزیه
و تحلی��ل آن ه��م
اهمیت زیادی پیدا
کرده است.
چ��ون ب��رای برنامه
ه��ای
ری��زی
کش��اورزی ،آموزش��ی ،بهداشتی و در آمریکای شمالی و از جمله کانادا متخص��ص جمعیت شناس��ی ،در
غی��ره اس��تفاده از نتایج آم��اری از و کبک ،آمارگیری و استنتاج از آن س��ال  ،1970هنگامی که گزارش
همیشه رایج و مورد استفاده و گفتگو شد جمعیت کبک به  6میلیون بالغ
ضروریات امروزی است.
از سویدیگر،دولت ها برای سنجش است.
شده اس��ت ،این موضوع در آگهی
میزان مقبولیت خود در میان مردم یک��ی از زمین��ه ه��ای آمارگیری های تجارتی آن زمان انعکاس یافت
و همچنین مقب��ول بودن یا نبودن جمعیت شناسی یا دموگرافی است .و به یک شعار تبلیغاتی آبجو تبدیل
عملکردش��ان ناگزیر از مراجعه به در روزنامه گازت شماره  14دسامبر ش��د و باعث تحریک احساس��ات
آمارگرانهستند.
 ،2011اطالع��ات آم��اری جالبی ناسیونالیس��تی کبکی ها گردید ،و
در کشورهائی که دولت برای مردم درب��اره جمعیت کبک درج ش��ده حاص��ل آن هم به قدرت رس��یدن
اس��ت ،دولت ها سعی می کنند ،با اس��ت که بخش هائی از آن به قرار پارتی کبکوا  PQبود.
خانم ژرارد انتظار دارد که کس��ی با
اس��تفاده از نتایج نظرس��نجی ها ،زیر است:
اشتباهات خود را اصالح کنند.
   با رش��د یک درصدی س��الیانه عنوان کردن رقم  8میلیون ،ش��عار

اما در کش��ورهائی که م��ردم برای جمعیت در کبک ،اکنون  8میلیون تبلیغاتی تازه ای بسازد.
   ازدیاد یک درصدی جمعیت

دولت هس��تند ،اگر نتیج��ه آمارها هستیم.
مطابق میل حکام نباش��د ،آنان به این خبر در تلویزی��ون های کبک در کبک ،که باالترین رش�د در
جای اصالح کار خ��ود ،آمارگران را انعکاس چندانی نداشته است ،ولی  50سال اخیر است ،حاصل ورود
تنبیه یا زندانی می کنند.
اداره آم��ار آن را رس��ما اعالن کرده مهاجرین؛وهمچنینافتمیزان
عزیمت کبکی ها به استان های
چنین حکامی به مفهوم این ش��عر است.
فارسی اهمیتی نمی دهند که می آیا خبر ازدیاد جمعیت مهم اس��ت دیگر است.
گوید:
و تاثی��ری در جری��ان امور بجا می
عکس تو گر آینه بنمود راست
گذارد؟
{>> ادامه در صفحه}12 :
خود شکن آینه شکستن خطاست! ب��ه گفت��ه خان��م ش��انتال ژرارد،

سالح های گرم
باید منحصرا در
اختیار مقامات
مسئول باشد
وجود س�لاح ه��ای گرم ،مخصوص��ا تفنگ های
اتوماتیک،در نزد اشخاص غیر مجاز مسئله پیچیده
ایس��ت که تاکنون راه حل معقولی برای آن پیدا
نشده است.
تنها راهی که بتواند حتی المقدور جامعه را از شر
آنها در امان نگهدارد ثبت رس��می آنها در مراجع
قانونی ،مثال پلیس است.
با اینکه بعضی دولت ها ،از جمله دولت اس��تانی
کبک ،ممنوعیت داش��تن س�لاح های گرم ثبت
نشده را جدی می گیرند ،ولی همه دولت ها چنین
نمی کنند.
یک��ی از علل جدی��ت دولت کب��ک در این مورد
کشتاری است که در دسامبر سال  1989در پلی
تکنیک مونترال اتفاق افتاد .در این حادثه 14دختر
جوان بیگناه قربانی شدند.
قاتل ،که دچار عدم تعادل روانی بود ،به یک تفنگ
اتوماتیک جنگی مسلح بود که در آن زمان ممنوع
بوده است.
به دنبال این حادث��ه ،گروهی از زنان مبارزه ای را علیه
مردان دارنده تفنگ براه انداختند.
همین امر باعث ش��د که درسال  1996سازمانی به نام
«مرکز سالح های گرم کانادا» شکل بگیرد.
امید می رفت که این سازمان بتواند کنترل دقیقی روی
این معضل اجتماعی داش��ته باشد .اما به مصداق ضرب
المثل «خوش درخش��ید ولی دولت مس��تعجل بود»،
(مصرعی از غزل های حافظ) کارها چنان که انتظار می
رفت پیش نرفت.
در این مورد ،مقاله ای به قلم فرانسوا خاویه ریبوردی در
الپرس  15دسامبر چاپ شده است.
در این نوش��ته از اطالعات مندرج در آن مقاله استفاده
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شده است.
مرکز س�لاح های گ��رم کانادا از دو لحاظ با شکس��ت
عظیمی روبرو شده است.

از نظر اقتصادی ،قرار بود برنامه ثبت سلاح های گرم
دو میلیون دالر هزینه داشته باشد ،در حالی که هزینه
آن بالغ بر دو بیلیون دالر ،یعنی هزار برابر ،شده است!

از دید اداری هم نابسامانی آن چنان بوده است که امروز
مشکل بتوان گفت که سالح های گرم چگونه و توسط
چه کسانی ثبت شده اند.
اکن��ون از  30نوع مختلف ثبت و  90درصد اش��تباه و
اهمال صحبت می شود.
{>> ادامه در صفحه}25 :

ماریا کُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

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

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

درکمال خرسندی با خط های مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱
جهت هر سه خط باید شماره داخلی  ۳۷۴۷را وارد بفرمائید.
ساعات تماس به وقت ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴
)۰۲۱( 971 - ۱۸۶۱
)۰۲۱( 971 - ۱۸۷۸
)021( 971-1873
داخلی3747

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00
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کانادا...

امیرکفشداران

مأموران زن از
پلیسسلطنتی
کانادا شکایت
می کنند

ایرانت��و :ده ها تن از زنانی که قبال
در نیروی پلیس کانادا در شهرهای
مختلف خدم��ت می کردند ،علیه
وضعیت ناگوار درون آن س��ازمان،
برخوردهای تبعیض آمیز ،تمسخر
و آزارهای جنسی توسط همقطاران
خود ،شکایت می کنند.
تاکن��ون  25نفر از نیروهای فعلی و
سابق از گروهی از وکال خواسته اند
تا مسئولیت به جریان انداختن این
پرونده را برعهده بگیرند.
گزارش س��ی بی س��ی حاکیست
"الکس��اندر زیت زف" وکیل مقیم
شهر تاندربی در انتاریو ،که به همراه
ش��ش وکیل دیگر ،مش��غول تهیه
شکایت نامه مذکور است ،گفت او از
هر پلیس زندر استان های مختلف
کانادا ،قصه مشابهی را شنیده است.
"دیوید کلین" وکی��ل اهل ونکوور
نی��ز گفته اس��ت تعداد زی��ادی از
پلیس های زن برای همین منظور

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT
به او مراجعه کرده اند و قرار اس��ت
ش��کوائیه ای را در اوایل سال آینده
تنظیم کند که ممکن است میلیون
ها دالر غرامت را شامل گردد.
وی در عی��ن ح��ال گف��ت" :پول
نمی تواند س�لامتی کس��ی را به او
بازگرداند ،پول نم��ی تواند خانواده
های ازهم پاشیده را دوباره کنار هم
جمع کند یا باعث بازیافتن ش��غل
افراد بی��کار گردد .پ��ول می تواند
بخشی از ماجرا باشد ،اما همه دلیل
آن نیست".
ق��رار اس��ت ادعانامه م��ورد نظر ،از
سوی چند تن ارائه شود اما از قاضی
خواسته خواهد شد امکان پیوستن
سایر شاکیان را به آن فراهم سازد.

موضوع ش��کایت مأم��وران مؤنث
پلیس سلطنتی از وضعیت حاکم بر
آن س��ازمان  ،پس از آن مطرح شد
ک��ه دو نفر از آنان بطور جداگانه ،به
طرح مش��کالت خود در رس��انه ها
پرداختند.
همین امر موجب ایجاد یک صفحه
فیس بوک��ی ویژه به همین منظور
گردیده و طی آن ده ها تن دیگر از
همکاران آنها اقدام به بیان درد دل
های مشابه کردند.
آن��ان معتقدند اف��کار عمومی پس
از مطلع ش��دن از اوضاع اس��ف بار
موجود ،بسیار شگفت زده خواهند
شد.

آزمایش واکسن  HIVساخت پژوهشگران کانادایی روی انسان
VOA, DEC 21

ب��رای اولین ب��ار در تاریخ پیدایش
ویروس  ،HIVپژوهشگران کانادایی،
واکسن «اچ آی وی» را برای بیماری
ای�دز تولید کرده اند که از س��وی
«س��ازمان غ��ذا و داروی ای��االت
متحده» تایید شده و مجوز آزمایش
آن بر روی انسان صادر شده است.
این خبر روز  ٢٩آذر ماه ،در دانشگاه
«وسترن انتاریو» کانادا اعالم شد.
دکتر چیل یانگ کانگ ،پژوهش��گر
و استاد دانش��کده پزشکی و دندان
پزشکی «شولیک» اعالم کرد:
«ما برای رس��یدن به این مرحله با
چالش های بس��یاری روبرو شدیم.
این نخستین بار است که من برای
آزمایش این واکس��ن روی انس��ان
رضای��ت کام��ل و اطمینان خاطر
دارم».
دانش��مندان دانش��گاه «وس��ترن
انتاری��و» که تحت حمای��ت مالی
شرکت سرمایه گذاری دارویی به نام

«ساماگن» هستند ،این واکسن را از
طریق اصالح ژنتیکی ویروس کشته
شده پرورش داده اند.
به گفته پژوهشگران ،این واکسن در
آزمایش های نخستین ،ایمنی بسیار
باالیی در براب��ر ویروس ایجاد کرده
اس��ت و تاکنون استفاده از آن هیچ
عارضه جانبی نداشته است.
دکتر کانگ می گوید« :تایید سازمان
غ��ذا و داروی ای��االت متحده برای
آزمایش کلینیکی این واکس��ن بر
روی انسان نقطه عطف بسیار مهمی
برای ما است .زیرا احتمال دارد این
واکسن با جلوگیری از ابتالی انسان
به بیماری ایدز جان میلیون ها نفر را
در سراسر جهان نجات دهد».
وی می گوید «:تا کنون س��ه روش
کلینیکی برای تولید واکسن «اچ آی
وی» امتحان شده است که همگی
از ویروس زنده برای تولید واکس��ن
استفاده می کردند.
هیچ کدام از پژوهشگران تا به حال

روش ما یعنی اس��تفاده از ویروس
کشته شده ،را به کار نگرفته بودند».
واکس��ن « ، »SAV001در ح��ال
حاضرسهمرحلهآزمایشاتکلینیکی
انسانی را پیش رو دارد.
در مرحله نخس��ت که در ماه ژانویه
س��ال  ٢٠١٢آغاز خواهد شد ،این
واکس��ن بر روی  ٣٠نف��ر داوطلب
مبتال به ایدز آزمایش می ش��ود و
عوارض جانبی آن مجدداً محاسبه
خواهد شد.
در مرحل��ه بعدی این واکس��ن بر
روی  ٦٠٠انس��ان سالم (اچ آی وی
منفی) که به شدت در معرض ابتال
به وی��روس ایدز قرار دارند ،آزمایش
خواهد شد تا واکنش سیستم ایمنی
بدن انس��ان به واکسن اندازه گیری
شود.
در مرحله سوم ،تاثیر این واکسن بر
روی  ٦هزار نفر داوطلب س��الم که
احتمال ابتال به بیماری ایدز در آنها
بسیار باال است ،آزمایش خواهد شد.

اتاوا در ریسک یک زلزله شدید قرار دارد

ایرانتو :کارشناس��ان وقوع یک زمین
لرزه بزرگ در اتاوا را جدی می دانند.
زلزله خفیفی که تابستان سال گذشته
در ش��هر  Val-des-Boisواق��ع در
ش��مال اتاوا بوقوع پیوست ،به مردم
یادآور شد که بر روی گسل خطرناکی
زندگی می کنند.
گزارش س��ی بی سی حاکیست این
امر ممکن است موجب بروز زلزله ای

حتی شدیدتر از زمین لرزه اخیر 6.3
ریشتری نیوزیلند باشد.
قدرت زلزله س��ال گذش��ته پایتخت
کانادا 5.2 ،ریشتر ،برآورد شده بود.
در عین حال ریسک زلزله در اتاوا پس
از شهرهایی نظیر و نکوور و مونتریال
است.
"جان آدام��ز" از اداره منابع طبیعی
کانادا حتی سخن از زمین لرزه ای به

کبک :آمار جمعیت شناسی....
در س��ال  ،2010کبک به 54000
نفر مهاجر خوشامد گفته است که
از  130کش��ور جهان بسوی کبک
سرازیر شده اند.
   در می��ان ت��ازه واردین به کبک،

مراکش��ی ها با  5654نفر مقام اول
را دارند و بعد کش��ورهای الجزایر و
فرانسه دوم و سوم هستند.
ایران هم ب�ا  1250نفر در ردیف
دوازدهم ایستاده است.
نبوا دوگی ،استاد دانشگاه UQAM
فکر نمی کند ک��ه خبر  8میلیون
شدن جمعیت در کبک ،مانند سال
 ،1970موجب غلیان احساس��ات
ملی در این استان شود.
به عقیده وی 6 ،میلیون از س��وئی
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قدرت  7یا باالتر در اتاوا یا ش��هر St.
 Lawrence Valleyبه میان می آورد.
وی م��ی گوید" :آنچه ک��ه اکنون ما
نس��بت به آن نگرانیم ،وق��وع زلزله
 6.2ت��ا  6.3در  30تا  40کیلومتری
اتاواست .این برای اتاوا بسیار بد خواهد
بود .چنین حادثه ای باعث فروریختن
ساختمان ها و وارد آمدن آسیب جدی
به امور زیربنایی شهر می گردد".

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

جمعیت زیادی نیست ،از سویدیگر
اکثر آنان فرانسوی زبان بودند.
بناب��ر این ،در آن زم��ان ،این تصور
پی��ش آمد که ما فق��ط  6میلیون
هستیم ،پس باید با هم باشیم.
اکنون  8میلیون ش��دن خود قوت
قلبی است و از س��وی دیگر ،بافت
جمعیتی هم با حض��ور مهاجرین
تغییر پیدا کرده اس��ت ،به گونه ای
که همه این  8میلیون کبکی بومی
متعصب فرانسوی زبان هم نیستند.
به این ترتیب ،احتمال تحریک شدن
احساسات ملی ،آن هم بوسیله یک
آگهی بازرگانی نظیر برچسب آبجو،
کم است.
   به عقیده کارشناس��ان جمعیت
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 با مدیریت خامن سعیده دشت
با اینک��ه اعالم چنین موضوع مهمی
می بایس��ت همراس��تا با برنامه های
ب��رای آمادگی و مقابله با باش��د ،اما
کارشناسان اذعان کرده اند که موفق
به کشف شیوه معماگونه حرکت الیه
ه��ای زیرزمینی در منطقه نش��ده و
نتوانسته اند ،آن را ردیابی کنند و هنوز
مشخص نیست گسل های موجوددر
زیر ش��هر چه هنگامی قصد جنبش
خواهند کرد.
به همین دلیل هیچ برنامه ویژه ای از

>> ادامه از صفحه11 :
شناس��ی ،کبک به ازدیاد جمعیت
خ��ود عالقمند اس��ت و تنه��ا راه
رس��یدن ب��ه آن در حال حاضر هم
مهاجرپذیری است.
ولی تقلیل فرانسوی زبانان ،مخصوصا
در جزیره مونترال ک��ه در اکثریت
هم نیستند ،واهمه ای در کبکی ها
ایجاد کرده و مهاجر پذیری را تا حد
زیادی زیر سوال برده است.
اما جمعیت در کب��ک در حال پیر
شدن است.
   پیش بینی می شود که در سال

 26 ،2031درص��د جمعیت را 65
ساله به باالها تشکیل خواهند داد،
در حالی که تعداد زیر  20س��اله ها
تنها  20درصد خواهد بود.

LAWYER

ای��ن جری��ان پیرش��دن جمعیت
مهاجرپذیری را اجتناب ناپذیر می
سازد.
زیرا قبل از س��ال  ،1960نرخ ازدیاد
جمعیت بین یک و نیم تا سهدرصد
بود که بیش��تر حاصل متولدین در
کبک بود .ولی اکنون چنین شرایطی
وجود ندارد.
   یکی دیگر از علل کندی رش��د

جمعیت در کبک مهاجرت کبکی
ها به جاهای دیگر اس��ت .به عنوان
نمونه ،در سال  12000، 2006نفر
کبک را به مقصد کانادای انگلیسی
زبان ترک کرده اند.
ولی اخیرا این نوع مهاجرت کاهش
پی��دا کرده و ب��ه  3یا  4ه��زار نفر

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

مسئوالن حوادث غیرمترقبه ،جهت
مقاوم سازی س��اختمان ها ،آموزش
های عمومی برای مقابله با زلزله و یا
فعالیت های پش��تیبانی و امدادی در
اتاوا اعالم نشده است.
گزارش س��ی ب��ی س��ی همچنین
حاکیس��ت ،ی��ک گ��روه تحقیق در
دانش��گاه اتاوا س��رگرم آماده سازی
راهنمای شیوه پاسخگویی به زلزله در
این شهر هستند.
اما بخاطر تخصصی ب��ودن موضوع،

ممکن است انتشار آن یک سال دیگر
بطولبیانجامد.
در جری��ان زلزل��ه س��ال ،2010
کارمن��دان ادارات و س��اکنین برج
های مسکونی ،بدلیل عدم آشنایی
با چنی��ن روش هایی ،سراس��یمه
به بیرون ریختن��د ،در حالیکه می
توانس��تند حتی در زی��ر یک میز
محکم پناه بگیرند.

محدود شده است.
مثال در س��ال  2010در اثر کاهش
مهاجرت از کب��ک و افزایش آن به
کبک 30000 ،نفر به جمعیت کبک
افزوده شده است.
   موضوعدیگر سن متوسط کبکی

هاست که اکنون  41/4سال است،
در حالی که در سال های  1950و
 1960زیر  25سال بوده است.
در س��ال  ،1990عم��ر پیش بینی
ش��ده برای زنان  7س��ال بیشتر از
مردان بود ،که اکنون این اختالف به
 4سال تقلیل پیدا کرده است.
فعال عمر پیش بینی شده برای زنان
 83/6سال و برای مردان  79/6سال
است.
   در پایان ،به چند آمار جالب هم

مربوط به س��ال  2010اش��اره می

کنیم.
 از می��ان متولدی��ن در کبک ،اقالیکی از والدی��ن  27درصد آنان در
خارج از کانادا به دنیا آمده است.
 نرخ س��رانه تولد در کبک  1/7نفراست.
 سن متوس��ط مادران هنگام تولداولین فرزندشان  28سال است.
  63درصد متولدین خارج از ازدواجرسمیهستند.
 سن متوسط  41سال است.  22درصد کبکی ها زیر  20سال و 16درصد آنان باالی  65سال دارند.
 باالخ��ره در س��ال 1009 ،2010پسر بچه ویلیام نامیده شده و 454
دختر بچه لئا نام گرفتند.


www.paivand.ca

جهان...

واسالو
و کیم!

ه��اول ناش��ی از قل��م او از جمله
نمایشنامه نویسی اش بود».

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

حدود سه هزاروهفتصد سال پیش
زرتشت خردمند و اندیشمند بزرگ
ایرانی ،ک��ه هرگز ادعای پیامبری
از جان��ب خدا نک��رد ،نظم حاکم
برجهان را در رودررویی ازلی و
ابدی نیکی و بدی تبیین می
کرد.
روزهای شنبه و یکشنبه این
هفت��ه 17 ،و  18دس��امبر،
دوتن از مردان سیاسی که بر
کش��ور خود حکومت کرده و
بر سیاست جهان نیز –هریک
به نوعی– اثر گ��ذارده بودند،
از دنی��ا رفتند و درگذشتش��ان در
صدر خبرهای رس��انه های جهان
قرارگرفت.
یکی از این دو ،واسلاو هاول است
که بامداد یکشنبه 18دسامبر ازدنیا
رفت.
او که شاعری پراحساس ،نمایشنامه
نویسی چیره دس��ت ،نویسنده ای
توانا و مهم تر از همه انس��انی مبارز
و باورمند ب��ه آزادی ،دموکراس��ی
و حقوق بش��ر ب��ود ،در روندی که
برمبنای مب��ارزه بدون خش��ونت
ق��راردارد و توس��ط خ��ود او بنیاد
گذارده شد و به "انقالب مخملین"
موس��وم گردید ،برای نخستین بار
در کش��ورش ،در انتخابات��ی آزاد و
دموکراتیک ،به ریاس��ت جمهوری
برگزیده ش��د و در مدتی که در این
س��مت بود ،ضمن وفادارماندن به
ه��دف ها و آرمان هایش و پرهیز از
افتادن دردام قدرت –که سرنوشت
بس��یاری از حاکمان است– تالش
بس��یار ک��رد تا کش��ور خ��ود را از
یک دیکتات��وری مخوف و بس��تۀ
کمونیستی به یکدموکراسیدارای
اقتصاد آزاد تبدیل کند.
او کهدر  29دسامبر  1989به سمت
رییس جمه��وری چکوس��لوواکی
برگزیده ش��د ،وقتی با درخواس��ت
های جدایی طلبانه بخش اسلوواکی
روبرو ش��د ،ب��ا آن که خ��ود با این
جدایی مخالف ب��ود ،برگزاری یک
همه پرسی را سامان داد و با این کار
جلوی یک جنگ داخلی احتمالی،
همانن��د یوگوس�لاوی ،را گرفت و
زمانی که نتیجه همه پرسی به سود
جدایی دو بخش چک و اسلوواکی
رقم خورد ،از سمت خود استعفا داد.
اودرسال  1993به ریاست جمهوری
چک انتخاب شد و تاسال  2003در
این سمت باقی ماند.
واسلاو هاول انس��انی بزرگ��وار و
باگذشت بود.
با آن که س��ال های بسیاری را در
اثر مبارزه با حکومت کمونیس��تی
چکوس��لوواکی در زندان گذرانده و
آسیب های جسمی و روحی فراوانی
بر او وارد شده بود ،که می توانستند
توجیهی برای انتقامجویی باش��ند،
پ��س از انتخاب به س��مت رییس
جمهوریدر پایان سال  ،1989یکی
از نخستین اقداماتش صدور فرمان
عفو عمومی بود.
واس�لاو ه��اول در دوران ریاس��ت
جمهوری خدمات بزرگی به کشور
خود و اروپای درهم ریخته و آشفته
آن زمان کرد.
خ��ودش می گفت ک��ه مهم ترین
کارش انح�لال پیمان ورش��و بوده
است.
او مداف��ع سرس��خت عضوی��ت و
مشارکت کشورهای اروپای شرقی –
از جمله جمهوری چک – در پیمان
نظامی آتالنتیک شمالی "ناتو" بود.
از واسالوهاول نوشته های بسیاری
بج��ا مانده که موضوع بیش��تر آنها

آزادی،دموکراسی و عدالت اجتماعی
هستند.
از جمله کتاب های او می توان از:
 قدرت بی قدرتان (،)1985 زندگی در حقیقت (،)1986 نامه هایی به اولگا (،)1988 توزیع صلح (،)1991 نامه های سرگشاده (،)1991 تفکرات تابستان (،)1992-93 ب��ه س��وی ی��ک جامع��ه مدنی(،)1994
 هنر[بدس��ت آوردن] غیرممک��ن( )1998و
 به سوی قلعه و بازگشت ()2007نام برد.
فعالیت های انسان دوستانه واسالو
هاول جایزه ها و نش��ان های ارزنده
بسیاری برایش به ارمغان آوردند که
جایزه صلح گاندی ،جایزه س��ازمان
عفو بین الملل ب��رای ارتقاء حقوق
بشر و نشان آزادی ریاست جمهوری
امریکا از آن جمله اند.
در سال  2009نیز جایزه "کوآریگا"
را دریاف��ت ک��رد .ا ّم��ا پ��س از آن
که در س��ال جاری ای��ن جایزه به
والدیمیرپوتین داده ش��د ،آن را به
عنوان اعتراض پس داد.
لـِخ والس��ا ،مبارز ب��زرگ و رییس
جمهوری پیشین لهس��تان که به
خاطر کوش��ش هایش جایزه صلح
نوبل را دریافت کرده ،می گفت که
این جایزه [نوبل] (به جای او) باید به
واسالو هاول داده می شد.
درگذش��ت واس�لاوهاول موج های
بزرگی از ابراز تأسف و تأثر برانگیخت:
آنجال مرکل ،صدراعظم آلمان او را
یک «اروپایی بزرگ» نامید.
باراک اوباما ،رییس جمهوری امریکا
گف��ت« :اوثاب��ت کرد ک��ه رهبری
اخالقی از هر س�لاحی نیرومندتر
است».
دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا
گف��ت« :اوب��ه گس��ترش آزادی و
دموکراسی درسراسر قاره اروپا به ما
یاری رساند».
خ��وزه مانوئ��ل باروس��و ،ریی��س
کمیس��یون اروپا او را «یک اروپایی
واقعی و قهرمان آزادی و دموکراسی
در سراسر زندگی اش» نامید.
نیکوال س��رکوزی ،رییس جمهوری
فرانس��ه درباره اش گفت« :با مرگ
ه��اول ،جمه��وری چک یک��ی از
بزرگترین میهن پرس��تان ،فرانسه
یکی از دوستان و اروپا یکی از مردان
خردمند خود را ازدست دادند».
و جرزی بوزک ،رییس پارلمان اروپا
نیز واسالوهاول را «کسی که انقالب
مخملین و بازیاب��ی اتحادیه اروپا را
نمایندگی می کند» توصیف کرد.
نش��ریه معتبر "تلگ��راف" هم پس
از مقایسه واس�لاوهاول با لخ والسا
نوشت:
«اگ��ر لخ والس��ا نیروی خ��ود را از
رفقای��ش در کارگاه های کش��تی
س��ازی می گرفت ،قدرت واس�لاو

درگذش�تۀ دیگ�ر ک��ه در بامداد
روزشنبه  17دسامبر از دنیا رفت،
با هر سنجه و معیاری  180درجه
با واسالو هاول تفاوت داشت.
به گ��زارش تارنم��ای رادیوصدای
آلمان:
«رییس دولت کمونیس��تی کره
ش��مالی ،کیم جونگ ایل در سن
 69سالگی درگذش��ت .در زمان
حکوم��ت [ 17س��اله] وی ی��ک
میلیون ش��هروند کره ش��مالی از
گرس��نگی جان دادند تا این
رهبر خودکامه سیاست هسته
ای خ��ود را دنب��ال کند و به
سالح هسته ای دست یابد...
در س��ال ه��ای  1996ت��ا
 1999ح��دود یک میلیون
نفر درکره شمالی جان خود
را از دست دادند».
این تارنما درباره جانشین
رهبر درگذش��تۀ کره شمالی می
نویسد:
«کی��ش ش��خصیتی ک��ه در
کشورهای کمونیس��تی مرسوم
اس��ت از هم اکنون دست به کار
ش��ده تا رهبر جوان [ 28س��اله]
ک��ره ش��مالی را نی��ز مانند پدر
و پدربزرگ��ش به عن��وان "رهبر
محبوب و عظیم الشأن" معرفی
کند».
به گ��زارش تلویزیون دولتی کره
شمالی ،پسرکوچک کیم جونگ
ایل به نام کیم جونگ اون با لقب
"وارث کبیر" جانش��ین او خواهد
بود.
خاندان کیم ازسال  1948که کیم
ایل سونگ ،پدر کیم جونگ ایل
با حمایت اتحاد جماهیرشوروی،
جمهوریدموکراتیک خلق کره را
پایه گذاری کرد ،بر مسند قدرت
نشسته اند.
درب��اره میراث��ی که ای��ن "وارث
کبیر" به ارث برده ،می توان چند
نکت��ه از گزارش��ی را که تارنمای
"ایران پرس نیوز" منتش��رکرده،
نقل نمود:
  «در کره شمالی تنها کسی که

حق فکرکردن دارد رهبر حکومت
است که "فرمانده بزرگ" نامیده
می ش��ود .وقتی فرمان��ده بزرگ
درباره مس��ئله ای حرف زد دیگر
هیچکس حق ندارد درآن زمینه
اظهارنظرکند».
  «حدود  %37از جمعیت فعال

 20میلیون��ی ک��ره ش��مالی در
بخش کشاورزی مشغول فعالیت
هستند».
ب��ا این ح��ال این ش��مار درخور
توج��ه از تأمین مواد غذایی برای
جمعیت  23میلیونی کره شمالی
ناتوانند و کمبود مواد غذایی مردم را
به خوردن علوفه واداشته است.
حدود یک سوم زنان و کودکان کره
شمالی با سوء تغذیه روبرو هستند.
  «مردم کره ش��مالی حق خروج

از روستاها یا شهرهایشان را ندارند.
درواق��ع همه در هم��ان جایی که
زندگی می کنند زندانی هستند».
  «درک��ره ش��مالی کس��ی حق

انتخ��اب همس��ر و ازدواج را ندارد
مگ��ر با موافق��ت وزارت اطالعات و
امنیت کشور .یعنی دختر و پسری
که عاشق هم شده اند ،باید گزارش
کاملی از نحوه عاشق شدنشان،دلیل
عاش��ق شدنش��ان ،میزان عالقه و
احساسی که نسبت به یکدیگردارند
و خیلی چیزهای دیگررا در چندین
صفحه بنویس��ند و تحویل مقامات
امنیتیبدهند».
  «دانش آموزان موظف هس��تند

آخرین خواب های سیاس��ی خود
و والدینش��ان را ب��ه نماینده وزارت
اطالع��ات و امنیت در کالسش��ان
گزارش کنند».
{>> ادامه در صفحه}34 :

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

با مدیریت ایرانی

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

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

موسسه
زبانفرانسه
Le monde de la
langue française

داروخـانه

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

ساعات کار :عصر

 دروس تقویتی
 کالس های کمک درسی
 انجام تکالیف مدرسه
نشانی:
4915 A, Bld St. Charles
Pierrefonds H9H 3E4

514-961-4579
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6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

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

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

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

13

14

 سال  18شماره  11  1036دی 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1036  Jan. 01, 2012

www.paivand.ca

ایران...
ف.م.سخن

َدمِ تگرم!
ضاپهلوی،
آقایر

می دانم تا چشم
دوس��تان سلطنت
طل��ب (ش��اخه ی
خواهان
مش��روطه
ِ
ِ
دمک��رات
نیم��ه س��کوال ِر غی��ر
پادش��اهی اعلیحضرت
طرفدا ِر
ِ
رضا-س��یروس ش��اه دوم) به این
عن��وان بیفت��د حکم ب��ر ارتداد،
ببخش��ید بر ت��وده ای ب��ودن و
چپ بودن و کمونیس��ت بودن و
غیره ی نویس��نده خواهند داد و
اگر دس��ت شان به نگارنده برسد
ش��یردون ش��کمبه اش را (ب��ه
اصطالح بازجویان سابق ساواک)
بیرون خواهند کش��ید ،ولی بابا
جان بگذارید جمله به قول آقای
کرباس��چی منعقد شود بعد ما را
بکوبید.
آقای رضا پهلوی

کرد.
آقا عی��ش مان
تکمیل و جگرمان همچین خنک
می شود.
حق دارن��د آن ها که می گویند
چرا از ش��اهزاده رض��ا پهلوی به
خاطر ش��کایتی که مطرح کرده
است تعریف و تمجید نمی کنید و
کار او را با سکوت خود ،بی اهمیت
جلوه می دهید .راست می گویند
کس��انی که این را م��ی گویند و
سکوتدر مقابل این کار ،کا ِر بدی
ست و باید همه ی ما از کار شما
تعریف و تمجید کنیم که مالحظه
می فرماییدداریم می کنیم .خب،
همین جوری که بد است ،تعریف
و تمجیدمان به این شکل ،لوس
و خنک اس��ت و بلد هم نیستیم
به شیوه ی پاچه خارانه تعریف و
تمجید کنیم ،و فقط یک جمله
بلدیم ک��ه در این جور مواقع که
خیلی احساساتی می شویم به کار
می بریم و آن همان چیزی ست
که در تیتر این مطلب آمده یعنی
"آقای رضا پهلویَ ،دمِت گرم!"...

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion، Montreal، QC، H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

اطـالعاتنامنـویسی

2012 ،12 ،11 ،10 ،9
ژانویه
ژانویه 2012 ،19 ،18 ،17 ،16
 9تا  11صبح

انگلیسی مقدماتی شبانه:

2012 ،12 ،11 ،10 ،9
ژانویه
تاریخنامنویسی:
ژانویه 2012 ،19 ،18 ،17 ،16
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
- Canadian/Quebec
Immigration Documents
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

مالحظه می فرمایید که با ش��ما
سخن گفتن   -حتی همین امروز
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
که صاحب قدرت نیس��تید -کار
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
آسانی نیست و آدم باید به اندازه
ی س��خن گفتن با ولی فقیه
 9ژانویه تا  30مارس 2012
		
روزانه:
خ��ب .تعریف م��ان را کردیم
دقت کند که چیزی از دهان
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
شکایت رضا پهلوی از رهبر
حاال می خواهی��م زحمت را
اش ّنپ��رد که م��ورد تهاجم
 9ژانویه تا  29مارس 2012
		
شبانه:
کم کنیم ولی این زبان و فکر
هواداران شما قرار بگیرد.
ابتدای نام ایران به اتهام نقض حقوق بشر
بی صاحاب همین جوری ما
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
مثال کافی ست در
پرسش
که
دهد
می
قلقلک
را
به
یا
نیاوریم،
شما ش��اهزاده
 BBCپنج شنبه  15دسامبر:
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
جای وارث تاج و تخت ،پس��ر رضا پهل��وی ،ولیعهد س��ابق ای��ران خواهان هایی مطرح کنی��م که مثال
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
محمدرضا ش��اه خطاب تان محاکمه آیت الله علی خامن��ه ای ،رهبر این آقای رضا پهلوی ،هواداران شما
__________________________________
کنیم تا نوش��ته مان خوانده کشور به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در که در ایام بی قدرتی شما این
برخورد
جوری با مخالفان شما
نش��ده روانه ی س��طل زباله دیوان بین المللی کیفری شده است.
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
شود (حاال هواداران تان دارند آق��ای پهلوی پنجش��نبه در ی��ک کنفرانس می کنند اگر روزی روزگاری
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
در دل ش��ان ب��ه من فحش مطبوعاتی اعالم کرد که آیت الله علی خامنه قدرت به دس��ت ش��ما (و در
ْ
Website: www.hsmontreal.com
اصل آن ها) بیفتد با مخالفان
می دهند که جونت باال بیاد ،ای باید مس��وول اعدام ،بازداش��ت و شکنجه
شما (و در ْ
اصل خودشان) چه
بگو ببینیم چ��ه می خواهی مخالفان سیاسیدر ایران شناخته شود.
بگویی ،ما را همین طور با این به گفته آقای پهلوی ،او ش��کایتی را به همراه جوری برخورد خواهند کرد؟
نوشته داری می کشی دنبال گزارشی از عملکرد آیت الله خامنه ای به پنج یا مثال آقای رضا پهلوی شما
 7دقیقه:
ک دقیقه تا
که خودت س��هامدار شرکت
خودت).
عضو دائمی شورای امنیت ارائه خواهد داد.
ی
نگک داغ
نان س
عرض کنم حضورتان که اوال رضا پهلوی با اش��اره به قی��ام های مردمی در های زیادی هستی ،حاضری،
سفره شما!
کشورهایی مانند مصر ،لیبی و سوریه و شرایط نه جان م��ن ،این تن بمیرد،
حالتان چطور است؟
سر
س��هامداران
اکثریت
حاضری
را
تان
ب��زرگ
ثانی��ا خدا پدر
گفت:
ایران
کیفیت عالی ،بهای مناسب
بیامرزد که عجب اسم فامیلی "در شرایطی که با نظام های سرکوبگر و آن ش��رکت ،ی��ک نف��ر را به
در قلب NDG
برای ش��ما انتخاب کرد .این بسیار خشن روبرو هستید ،انتظار می رود عنوان مدیر عامل مادام العمر
برکناری
اسم فامیل یک جوری هست جامعه بین المللی به کمک شهروندان این انتخاب کنند و حق
>> ساعات کار:
او را –با رای اکثریت -از خود
که نمی توان ب��ه راحتی اول کشورهابشتابد".
شخصا
شما
آیا
کنند؟
س��لب
برخالف
ایران،
مردم
اصلی
آن "آق��ا" آورد ،و نم��ی توان به گفته او مش��کل
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
به راحتی ب��دون عنوان آن را اولویت های کشورهای خارجی موضوع نقض حاضری چنی��ن کاری بکنی
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
و اگر نه ،چط��ور انتظار داری
به کار بُ��رد .یعنی نمی توان حقوق بشر است.
دوشنبه:تعطیل
___________________
به راحتی به شما گفت آقای آقای پهلوی گفت ش��کایت تنظیم شده علیه مردم –گیرم اکثریت -ش��ما
>> NDG:
پهلوی ،و نمی توان به ش��ما آق��ای خامن��ه ای" ،به عنوان مس��وول اصلی و خان��دان ش��ما را ب��ه طور
6925 Sherbrooke W.
پهلوی خش��ک و ارتکاب جنایت علیه بش��ریت بر مبنای نقض مادام العمر بر تخت سلطنت،
گفت رضا
ِ
بنشانند،
پادشاهی
ببخشید،
خالی.
است.
کشورمان"
در
بشر
حقوق
Tel.: 514-894-8372
آهنگ این کلمه یک جوری ای��ران از امضاکنن��دگان اساس��نامه دی�وان و ی��ا آقای رضا پهلوی ش��ما
س��ت که اول اش حتما باید بیناملللی کیفری نیست و دادستان های این که م��درن و قرن بیس��ت و
اعلیحضرت��ی علیاحضرتی دادگاه نمی توانند علیه مقام های این کش��ور یکم��ی هس��تی و دل ات نه
به نام خداوند بخشنده مهربان
واالحضرتیواالگهریشاپوری کیفرخواس��ت صادر کنند ،مگر این که مانند برای خ��ودت و خان��واده ات فیلم "مأموریت غیرممکن" پرفروشترین
شاهدختی چیزی بیاید والاّ به لیبی ،شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده که برای ایران می سوزد ،چرا
فیلم هفته در آمریکا شد
این سیس��تم پادشاهی عهد
گوش خوش آهنگ نمی آید ،آنها را به آن ارجاع دهد.
آن
و
کنی
نمی
رها
را
دقیانوس
المللی
بین
دیوان
دادستان
و آخ��ر آن هم اگر آریامهری ،لوئیز مورنو اوکامپو،
چهارمین قس��مت از مجموع��ه فیلمهای "مأموری��ت غیرممکن" با نام
بزرگ ارتشتارانی ،چیزی گفته کیفریدر واکنش به سخنان رضا پهلوی گفت :را یک س��ره دور نمی اندازی "مأموریت غیرممکن−پروتکل شبح" با بازی تام کروز توانست در سه روز
نش��ود یک جورهایی ناقص "ش��هروندان جهان در حال فراگیری مراجعه و مثل ی��ک سیاس��ت مدار نخست تعطیالت کریسمس به عنوان پرفروشترین فیلم در سینماهای
است....
به این دادگاه هس��تند ...ما نهاد جدیدی را به امروزی برای انتخاب ش��دن آمریکا لقب بگیرد.
مالحظه می فرمایید که من جهانی��ان عرضه کردیم تا دنیا به جای بهتری مح��دود و خدمتگ��زاری به به گزارش نشریه سینمایی "هالیوود ریپورتر" جدیدترین فیلم تام کروز
از ش��ما تعریف هم می کنم تبدیل شود".
مردم داوطلب نمی شوی که توانست در گیشه ،قسمت دوم فیلم شرلوک هلمز با نام "شرلوک هلمز−
و نوش��ته ام همیشه انتقادی
ما هم بیاییم پشت سرت قرار بازی سایهها" را با موفقیت پشت سر بگذارد.
نیست.
بگیریم و از این سوال های بی مأموریت غیرممکن بیش از  ۲۶میلیون دالر فروش داش��ته است .فیلم
از بس از طرف هواداران ش��ما تا به پوشیده اند.
حال کس��انی شرلوک هلمز با بازی رابرت داونی جونیور با فروشی نزدیک به  ۱۸میلیون
ربط ،که برای این که ِ
غره دیده ایم شاید این ای نوش جان شان!
را که منتظرند ما چنین حرف های دالر در رده دوم جدول جای گرفته است.
امروز چشم ّ
جور نوش��تن ها باعث شود با نگاه (البته ب��ه لباس ،ن��وش جان نمی نامربوطی را در این جا مطرح کنیم
)210 St-Jacques (Lachine
عطوفت به ما نگاه کنند .این از این .گوین��د ولی کلم��ه ی دیگری پیدا بگیریم ،آن ها را مطرح نمی کنیم و
Tel.: 514-366-1509
این نوشته را فقط به تعریف و تمجید
اما یک کم هم از زباندانی ش��ما و نکردم این جا به کار ببرم).
ATENA ZAKERIN
I.T.P Travel
514-247-1732
هم
باز
دهیم.
می
اختصاص
شما
از
هم
تان
زدن
شیکپوشی شما تعریف کنم که این انگلیسی و فرانسه حرف
تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
(450) 638-7078
بین
مجامع
در
که
شکایتی
خاطر
به
برد
می
لذت
ها را همدر شمادوستدارم ،و از بس که معرکه است و آدم
Fax: 450-638-4507
>> با بهترین قیمت ها
>> همچنین برای آمریکا
اسالمی
حکومت
رهبر
علیه
المللی
باشد
داشته
اپوزیسیونی
در حکومت فعلی ایران ،آدم درست در کشورش
 210سنت ژاک غربی >>مترو
5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2
متشکریم...
کردید
مطرح
صحبت
ها
خارجی
با
جوری
حس��ابی ندیده ایم ،شما که هیچ ،که این
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
Cell: 514-649-0109 Tel: 514-735-7884

بنشاند.
جایشان
ر
س
را
ها
آن
حتی دیدن پدر و مادر تاجدارتان در کند و
ِ
itp.atena@yahoo.ca
www.itptravelinc.com
ساعــات کار:
جشن های دوهزار و پانصد ساله با خب ،این ها را مش��اهده می کنیم
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
آن لباس های تشریفاتی به آدم حال بعد می بینیم این آدم تر و تمیز زبان
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
از ساعت  13لغایت 18
می دهد ،گیرم زمانی به این لباس دان رفت پاریس علیه رهبر حکومت
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
ه��ا پوزخند می زدی��م می گفتیم اس�لامی (که بی بی سی به او
می انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
هماهنگی قبلی الزم است.
مردم دارند از گرس��نگی و فقر می گوید "رهبر ایران" و نه حتی "رهبر
میرند ،ببین این ها چه جوری لباس جمهوری اس�لامی ایران") شکایت
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
www.Iranianicca.com

نان سنگک

مرکزاسالمی
ایرانیان

آژانــسمسـافرتی
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مرگدیکتاتور...

سلسلۀکمونیستیکره
شمالیدومین سلطان
خویش را از دست داد:
کیم جونگ ایل که در
س��ال  ۱۹۹۴به جای
پدرش کیم ایل سونگ
ب��ر تخ��ت رهب��ری
«جمهوری دمکراتیک
خلق ک��ره» تکیه زده
بود ،جای خ��ود را به
فرزند س��ی ساله اش
کیمجونگاونسپرد.


طنز سیاه

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

کره:

صفاتی که نظام حاکم
ب��ر نیمه ش��مالی کره
یدکمیکشد(جمهوری
 +دموکراتی��ک +خلق)،
یک��ی از عری��ان تری��ن
طنزهای س��یاهی اس��ت
که تئاتر سیاست در یکصد سال
گذشته به نمایش گذاشت.
و آنچ��ه در درون مرزه��ای قفل
خورده این کشور بر بیست و پنج
میلیون نفر از مردمان نگون بخت
اش م��ی گذرد ،نش��انه ریاکاری
دنیایی اس��ت که م��ی تواند بر
تبه��کاری هایی چنین آش��کار
چشم ببندد.
رایج ترین ش��عار حاک��م بر کره
شمالی چنین فرمان میدهد:
«همچون کیم ایل سونگ و کیم
جونگ ایل بیندیش��یم ،س��خن
بگوییم و عمل کنیم».
اکنون با بر تخت نشس��تن کیم
جون��گ اون ،ن��ام او در کنار دو
«س��تاره درخشان» پیشین قرار
خواهد گرفت.
کره ش�مالی یکی از پیامد های

جنگ جهانی دوم اس�ت که در
سال  ۱۹۴۸زیر حمایت شوروی
در بخش شمالی شبه جزیره کره
به وجود آمد ،حال آنکه در بخش
جنوبی همان شبه جزیره ،نظامی
زیر حمایت آمریکا شکل گرفت.
در م��اه ژوئ��ن  ،۱۹۵۰با حمله
نیروهای شمال به جنوب ،جنگ
بزرگی آغاز شد که در آن ارتش
زیر فرماندهی کیم ایل سونگ با
برخورداری از پشتیبانی گسترده
«داوطلبان» چین مائوییس��تی،
به منظ��ور تامین وحدت کره در
زیر سلطه کمونیس��م ،رودرروی
نیروهای غربی و عمدتا آمریکایی
قرار گرفت که زیر پرچم سازمان
ملل متحد می جنگیدند.
این تهاجم به نتیجه نرسید و دو
ط��رف ،در پی آت��ش بس ژوییه
 ،۱۹۵۳در پشت همان مرزهای
بر جای مان��ده از جنگ جهانی
دوم (مدار سی و هشت) ،متوقف
شدند.
جنگ خونین سه ساله کره ،یکی
از نخستین زورآزمایی های بزرگ
شرق و غرب در پی جنگ جهانی
دوم بود.
دستگاهتبلیغاتیاستالینی،باتوان
بی نظیر خویش ،توانست بخش

حسابداری

یکملتودوجتربه

بسیار وس��یعی از افکار عمومی
جهان را به س��ود مهاجمان زیر
رهبری دستگاه مخوف کیم ایل
سونگ ،بسیج کند.
ش��عار «یانک��ی ب��ه خان��ه ات
برگ��رد» بر دی��وار بس��یاری از
پایتخت های غرب نقش بس��ت
و شمار چشمگیری از سرشناس
تری��ن روش��نفکران جه��ان از
«امپریالیست ها» می خواستند
به «خلق قهرمان کره» اجازهدهد
زیر رهبری رفیق کیم ایل سونگ
متحد شود.
پی��کار روش��نفکران ب��ه س��ود
کمونیس��ت های کره شمالی به
ایران هم کشیده شد.
شعر معروف ش��املو برای رفیق
«ش��ن چوی» کره ای به همین
مناسبت سروده شد:
شن چو کجاست جنگ؟
در خانه تو
کـره
در ُ
در آسیای دور؟
ش��اعر مش��هور معاصر ایران را،
در دفاع از بنیادگ��ذاران یکی از
تبهکارتریندیکتاتوری های قرن
بیستم ،نباید سرزنش کرد.
فضای جهان در آن زمان ،و سال
های دراز بعد از آن ،چنین بود و
هنوز همان سنت ،البتهدر ابعادی
بس��یار کوچک تر ،در بخشی از
روشنفکران ریشهدارد.
نور و تاریکی

از پایان جنگ سه ساله کره تا به
امروز ،طی حدود ش��صت سال،
دو نیمه شبه جزیره ،در دو سوی
همان مدار سی و هشتدرجه ،به
دو راه کامال متفاوت گام نهادند.
این دو راه ،نتایجی به بار آوردند
که برای بسیاری از پژوهشگران،
از جمله اقتصاددانان ،گنجینه ای
از تجربه را به نمایش می گذارد.
آنها که هواپیمای شان شبانگاه از
فراز ش��به جزیره کره می گذرد،
شمال را فرو رفته در تاریکی می
بینند ،حال آنکه جنوب غرق در
نور است.
درخشش اقتصادی کره جنوبی،

گ��ذار آرام آن از دیکتات��وری به
مردمساالری و شکوفایی اش در
عرصه ه��ای گوناگون فرهنگی،
نم��اد یک��ی از ش��گفت تری��ن
«معجزه» ه��ای اقتصادی چند
دهه گذشته است.
امروز کره جنوبی ،که سیزدهمین
قدرت اقتصادی دنیا اس��ت ،در
فروش رآکتورهای هسته ای به
ابوظبی بر آلمان و فرانس��ه غلبه
می کن��د و در عرصه تکنولوژی
های نوین نیز «گاالکسی» را به
دنیا ارائه می دهد که دست کمی
از «آی پاد» آمریکایی ندارد.
کره شمالی اما ،به رغم برخورداری
از ثروت های زیر زمینی (فلزات
گرانبها و خاک های کمیاب) در
رده نود و سومین اقتصاد جهان
(هش��تاد پله پایین تر از جنوب)
دست و پا می زند و طی دو دهه
اخیر ،بارها هزاران نفر از مردمان
اش با ف��رو رفتن در کام قحطی
های مخوف ،جان سپرده اند.
همی��ن امروز ه��م ،بدون کمک
های غذایی جنوب ،شمالی ها با
گرسنگی های مرگبار دست به
گریبان خواهند شد.
رژه ه��ای آنچنانی همراه با انبوه
سالح ها ،نتوانسته است این فقر
سیاه را بپوشاند.
به این س��ان دو نیمه یک شبه
جزی��ره ،با یک تاریخ و یک زبان
و ی��ک مذهب ،به دلیل گزینش
های اقتصادی خود ،به دو نتیجه
کامال متفاوت رسیده اند.
این تجربه ثاب��ت می کند که با
انتخاب های درس��ت در عرصه
اقتص��ادی ،م��ی ت��وان حتی بر
بسیاری از بن بست های تاریخی
و فرهنگی غالب آمد.
عکس این س��خن نیز درس��ت
است:
چه بس��ا ملت هایی که با تاریخ
و فرهن��گ درخش��ان ،به دلیل
گزین��ش های نادرس��ت ،به روز
سیاه نشسته اند.
این را ،ایرانیان ،خوب می دانند.
رادیو فردا :فریدون خاوند

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی :ساالنه حدود
 ۲۵۰۰قتل در ایران رخ میدهد

۰۵/۱۰/۱۳۹۰
رئیس پلی��س آگاه��ی نیروی
انتظام��ی گفت :س��االنه حدود
 ۲۵۰۰قت��ل در کش��ور رخ
میدهد .ب��ه گزارش خبرگزاری

ایسنا ،حس��ن بتولی همچنین
گف��ت که بر اس��اس آمارها ،در
سال گذشته ،حدود  ۹۷۰مورد
تجاوز به عنف ثبت شده است.
با ای��ن همه ،این مق��ام نیروی

 21ژانویه

انتظام��ی گف��ت ک��ه آمارهای
جنایی ،ناقص هس��تند و حجم
آمارهای س��یاه و خاکس��تری
باالست و بعضی اوقات نیز آمارها
با وضعیت موجود انطباق ندارد.

خدمات مالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

رایگــان:
فرانسوی و یا
نگلیسیبیاموزید!
ا

شهریه رایگان!
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دعای سال نو

دعایم این اس�
زمینی تو بر تم ت که در این سال ج
دی
د
بر
کا
ت
آ
س
مان
یو
امی
ای خدا
جهان ببارد و جمیع
این سا ی پدر ،تو را شکر م 
ی
کن
م
که
روحانی و جسمانی تو را پیروی و اط بندگانت در آسایش
هن
وز
فر
ص
ل جدید و
اع
یدانم غفل ت مرا تمام نکردهای و به دعا م 
سال گذشت هام اردم ساختهای .م 
یکنم مملکت ایران را از هر س ت و عبادت نمایند.

ت
ها
و
ک
وت
اه
در
�ان

ی
دف
م
تر آسمانی ثب
ها و گناهان حفوظ بداری.
حۀ س�وئی مصون و
از من از آنها خبر داری و مرا مهلتت شده است ،زیرا که
تو
به
ر
تر
هب
و
را
بی
ن
ش
ما
تر
را
ی
اری ده
و
دادهای
اطاعت و بندگی نمایم ،زیادتر معرف تا بهتر از گذشته تو را خدمت و امنیت و آسایش ر که تمام ه ّم خود را م
ت
ک
عا
نگو صروف ترقی و آبادی
تو
ما
یا
ن
ل
را
ر
ما
وم و بهتر
یند و بدی 
حاصل کنم ،بیشتر رو به وز
یام ده تا رضایت تو را بجویم.
ی�
را و وکلای ما را فکر و تدبیر عطا فرمانه تو را خدمت کنند.
ار

مر
کمتر دل
تا ب
پیش از قید و بند آن ر در گرو این جهان بن
را جوعۀ خود را مرتب و منظم کنند و خد هطور شایسته امور
دم
و
خ
ود
را
هر
ر
مت
وز بی
سته،
روح خ
تدوس�تی و وط گزاران دولت و ملت
ای خدای پدر ،گناهان و غ وجودم را برای ملکوت تو آماده سازم.ش از کمال ج دمتگ�زاری و مل 

ن
خو
فل
دی
اه

ت
ی
ت
ها
و
ع
ا
ی گذ
خ
مانت ان
طا فرما تا با
داوند بیامرز و عطا فرما تا با کمک روشت هام را ب هخاطر اس�م عیسای ایرانی�ان را جملگی جام وظیفه نمایند.
خ
ح
ا
از
لق
دم
خ
د
وا
ت
و
س
ب
اطاعت تو فعا 
در این سال جدید
غفلت بی�دار فرما
و طال�ب
لتر و جد 
دع
ای
م
ای
یتر باشم و فرصت باقی را از کف ن در دشمنا نجات تو گردن�د و بسوی شبان اعظ تا جویای تو باشند
م
ن
از پیش ن است که در سال ج
ده
دید کلیسای جامع تو در تمام جهان بی م .راه و خیا و بدخواهان و مفسدان خارجی و داخل خ�ود رجوع نمایند.
گسترش یابد.
ی
ل
ما
ش
ک
را
ج
ه
خ
دای
ود
ت
بر
فر
گر
ما
دن
تا
این سال
د،
از
عطا فرما را بر تمامی ابناء بشر
و رنجبران و
مب
ز
ار
حم
ک
ت
فر
ک
ما!
شا
ن
را
آ
سای
که بغض و حس
نعمات خود را در ا ین سال بر ما و ش و برکت عطا فرما.
برچیده شود و بجای آ د و کین هجویی و جن
گ
و
بر
اد
رک
بر
ش
تم
ب
ی
ام

ه
از
ج
ن صل
بین ملل
خاطر نام خدا
هان مزید گردان،
ح و محبت در همه
وند ما عیسی مسیح
آمین.
جا حکمفرما گردد.

2012



(یک
نیایش قدیمی ایرانی)

لیل برای
 12د

کریسمس

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
داستان فرشته ها

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

ش جالل عادل
کشی

Mary Anne

16
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کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

ایرانیکاازآنهمهماست

اجنمندفاعازحقوقبشر

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

ایران-مونترال

مدرسه فردوسی

514-651-7955

(514) 299-1787

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

www.addhi.org

)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

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

فرهنگسرایسینا

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

مرکزفرهنگیزاگرس

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

(514) 731-1443

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 944-8111
------------------------

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

همبستگیبازرگانی

Persian Cultural Asso. – Capital Region

IBNG

8043 St-Hubert
514-619-4648

Info: 514-865-7146
------------------------

M EK IC

اوتـــاوا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

اجنمن ادبی مونتریال

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

(514) 651-7955

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
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همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

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

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

سازمانسیاسیفرهنگی

خودرهاگران

مرکزهنرهایرزمیچینی

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

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

Tel. : 514-975-0665

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

تقویم برنامه های فرهنگی زاگرس

 شنب��ه  31دسامب��ر ساعت :11
کارگاه نیم روزه آموزش خوشنویسی
 شنبه  31دسامبر ساعت :19:30
کنسرت آموزشی هنرجویان گیتار
 جمعه  6ژانوی��ه ساعت  6عصر:
فلسفه نیچه بادکتر هودشتیان
 یکشنب��ه  19ژانوی��ه ساع��ت 5

عصر:آموزش خاطره نویس��ی برای
نوجوانان
 پنجشنب��ه  26ژانوی��ه ساعت 5
عصر :ثبت نام کالس آموزش گیتار
با رضا رضایی
 شنب��ه  28ژانویه ساعت  6عصر:
شاهنامه خوانی با آزاده احسانی

KhodRahaGaran
.org

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

ال

514-690-6343
 شنب��ه  28ژانویه ساعت :19:30
آموزش داستان نویس��ی با مهدی
مرعشی
 یکشنب��ه  29ژانوی��ه ساعت 11
صبح :ثبت نام کالس آموزش سه تار
با استاد شاهین فیاض

جوامع بشری همواره در جس��تجوی ابزاری برای شنا
خ��ت و تعریف هوی��ت خود میباشند ک��ه خاطرات
مشترک اعضای آنها یکی از این ابزار ها است.
ب��ا توجه به روابط دو جانبه خاطرات فردی و جمعی،
تبادل بین آنها یکی از راه های بوجود آوردن خاطرات
مشترک و نگهداری از آن است.
خاطرات مشترکدر تبیین و تداوم هویت نقش اساسی
دارن��د و این نقش در جوامع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بس��زایی بر خورداراست و میتواند شکاف بین
نسل ها را پر کند و ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.
ب��ه این ترتیب ه��دف اصلی «کافه خاط��رات» ایجاد
فضایی است برای تبادل خاط��رات فردی و مشترک
جامع��ه ایرانی مونترال که در نهایت منجر به تبیین و
تقویت هویت آن گردد.

چارجوب برگزاری کافه خاطرات

چار چوب «کافه خاطرات» بر مبنای گفتگو است.

شیرین و مهــم
مثل زبان مــادری!

این گفتگو در فضایی غی��ر رسمی و صمیمی برگزار
میگردد که در آن مهمان برنامه ،که یکی اعضای جامعه
ایران��ی مو نترال است ،خاطرات خود را در زمینه های
تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بصورت گفتگو
با مجری برنامه ارائه میده��د و در پایان به سئو االت
شرکت کنند گان پاسخ خواهد داد.
مهمان این گفتگو:

آقای علی اشرف شادپور

تاریخ :دوشنبه  9ژانویه 2012
زمان 18:30 :تا 20:30

مکان:

Westmount Library- Westmount Room
)4574 Sherbrooke Street W. (Westmount
)(Metro: Vendome, Bus 24

مسئله بعد از ورود کودک به دوره سوم آموزش ( 7تا )9
بیشتر خود را نشان می دهد.
وجود افراد چن��د زبانه در یک جامعه باعث
•
پیشرفت آن جامعه می گردد.
تجربه نشان داده است که کودکانی که در کالس های
زبان مادری شرکت می کنند در درس های عادی خود
نیز موفقیت بیشتری کسب می کنند و کمتر با مشکل
مواجه می شوند و این مسئله در دوره سوم و چهارم (7
تا  9و  10تا  )12بسیار مشهود است.
فرص��ت را از دس��ت ندهید ،همین ام��روز اقدام کنید،
کودکاندلبندتان رادر مدارس فارسی زبان متنوع سطح
شهر مونتریال نامنویسی کنید.
موفق باشید.

 21ژانویه

در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال

محسن
درنامونمتریجو

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

کافهخاـطرات

مادران و پدران عزیز آیا می دانید که:
کودکان زبانی را که توسط عزیزانش صحبت
•
می شود راحت تر یاد می گیرد!
زبان مادری در ایجاد حس اعتماد به نفس و
•
شناخت هویت دانش آموز اهمیت بسزایی دارد!
تسلط به زبان مادری اساس توانایی کودک
•
در یادگیری است!
کودکی که به زبان مادری خود تسلط دارد
•
راح��ت تر زبان ه��ا و دروس دیگر را یاد می گیرد و این

در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

17

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

18
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درج عکس
س
ر
دب
ی
ر
پ
ی
لهو
وند
دو ولعب هالووین ،شمارۀ در مجلس
س
آن ت��ان خ��وش ذوق 15دسامبر،
دی
دا
گ
ر
ش
تک
ی را بر
ه از سر شو
از
سر غیض و خش��م خ طبعی ،یا
(
با
تش ّبث به علم بهین والله اعلم!)
ۀ
ع
ف
ک
ت
و
ش
س
اپیه،
های��
بایمیلند(! ی را به دف
ت��ر پیوند
):
دو ع
س
و ت ک�� زیر
ر
ا،
فا
ر
غ
ا
ز
وض
شرح
می ی��ح ،خدم
ت
تا
ن
ع
ر
ضه
کنیم...
تا د
ای
نو ر این ��ام
م
با
ر
ک
سال
ی می�
لادی ،دل
تان
تازه شود!
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

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

تنهایی

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

سالنآرایشا وی

Raymond & Heller

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

گوگوش وگوش
ریال گ
ل

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

6681 Av Du Parc

درمونت

د

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

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی

سوپرپرسپولیس
لیست بعضی از غذاهای

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

پرسپولیس:

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

رمونتریا

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

کوبیده ،چنجه ،برگ،جوجه
کباب
با استخوان و بی استخوان
-------------عدس پلو با گوشت
باقالی پلو با ماهیچه
----------

انواع خورش ها

قیمه ،فسنجان ،قورمه سبزی
زرشک پلو با مرغ
(مخصوصپرسپولیس)
-------حلیم بادمجان ،میرزاقامسی
بورانی بادمجان ،بورانی اسنفاج،
ساالد شیرازی ،ماست و موسیر
کوفته ،کباب تاوه ای با سس
و بسیاری دیگر...

ب  NDGانی،
س ایر
قل
در اجنا
الم و
رتر
یه اق
کل
یفیت ب اپذیر
ابت ن
ک
با
ی رق
ت ها
و قیم

ان
ـ
و
ا
ع
غ

ذ
ا
ه
ا
ای ی
رانی

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

میوه و سبزیجات

)6563 Somerled (NDG

Tel.: 514-439-4321
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مژ
د
ه
گشای مژده
ش یا
ف
ت
!

آژانسمسافرتی

پارستراول

PARS TRAVEL Consultant

با مدیریت الهه صاحلی

مشاور مجرب با  20سال سابقه در امور مسافرتی

_______________
مناینده اصلی خطوط هوایی معتبر جهان 1006 de la Montagne
Montreal, Qc H3G 1Y7
سفر به اقصی نقاط جهان
Tel: 514-846-7277
تورهای هوایی
Tel: 514-444-4549
metro: Lucien L'lier
خدمات بیمه

سفر به ایران با بهترین قیمت

روبروی Bell Center
email:
elaeh@pars.ca

خدماتآرایشی

LiLi

 ویژۀ بانوان
مک
ا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:
در خدمت
هموطنان گرامی

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

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
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کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

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

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200

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

)(Metro: Guy

Montreal، Quebec H3H 1M1

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز

800

با مدیریت ژاله مهدوی

دالر

( +تکس)

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

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

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)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












دکترعطاانصاری

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

جراح ارتوپدی
روانپزشک
بینی
و
حلق
گوش و
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

(podotherapist
)/foot specialist

Montreal، Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

• کوپ • مش • رنگ • شینیون • لیزر • اپیالسیون
ه همکاری
• مانیکو ر • پدیکو ر • بند و ابرو • میک آپ
و...د زیر را ب
ا
ر
ف
ا
می کنیم:
عوت
S PA C O N C E PT
د آرایشگـر
4491A St- Charles
سین ناخن
 تکنیPierrefonds، QC،
- Esthet
ician
Tel.: (514) 696-5983

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

فروشگاه وطن

تازه ترین مواد غذایی افغانی و ایرانی در وطن
بهترین و تازه ترین گوشت حالل
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت
انواع نان و شیرینی های تازه

نا
ن بربری،
ن
ان خاصه
افغ
ر انی :همه
وزه گ
رم و تازه

سرو همه روزه کباب

   بیش از  15سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran،
Mashhad، Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe، Caribbean، etc.
- Travel Insurance،
- Special Cruises، Hotel، Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W.، Suite 504
Montreal، Qc
)(Metro Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643
Cell: 514 834 2166
Fax: 514 868 1115
Email: maryagency@gmail.com

_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
توجهتوجه:

فروش بلیت برنامه ها
و کنسرتهای
مونتریال و اوتاوا
همه روزه در
تپش دیجیتال

SHAHRZAD BEAUTY SALON

om
c
.
k
o
o
b
e

c
www.fa

ESH

• کوپ
• رنگ
• مش
• هایالیت
• براشینگ
• بند وابرو
• اپیالسیون
• مانیکور
• پدیکور
•الکترولیز
• و فیشال

TAP
r
o
f
k
o
o
l

کلیه
اطالعات
م
ر
ب
و
ط
ب
ه برنامهه
و کن
ای هنری
سرتهای
ا
ی
ر
ا
ن
ی
مونتریا
س
ل بر روی
ایت فیس
ب
و
ک
ت
پ
ش
بجوئید!

514-223-3336

شیراز
رستوران

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

دلیوری :رایگان

خوشمز
ه
ت
ر
ی
ن
ک
باب ها
و خور
ش ایرانی
در شیراز

قالیشوییبازارفرش
باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

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

||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
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کی روز شاه جهان سوی کوه
گذر کرد با چند کس هم گروه
پدید آمد از دور چیزی دراز
سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز
دو چشم از برِ سر چو دو چشمه خون
ز دود دهانش جهان تیره گون
نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ
گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ
به زور کیانی رهانید دست
جهانسوز مار از جهانجو ی جست
بر آمد به سنگ گران  ،سنگ خرد
همان و همین سنگ بشکست ُگرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
نشد مار کشته  ،ولیکن ز راز
ازین طبع سنگ آتش آمد فراز

با صم
ی
ی
م
ت
اهن
ـب
رت
ن
ریک
اه
و
ش
ا
د
ب
ا
ش اه
و با گرم رت ین س
ـپ
اس اه...
خد م
ش
ع
ت
ن
م
ا
ز
زی
ا
ی
ل
ک
ه
رد
س
ای
ک
ش
ه
گ
ذ
ت
،
همانند هم
ی
ش
م
پ
ه حا ی و ش
ت
ی
بان ما بودید!
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه
خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری برای

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

برای هر
بیزنسی
ت کاترین
سن
غربی

رستوران یـاس
www.restaurantyas.ca

آ
م
ا
د
ۀ
پذ
ی
ر
ا
ی
ی
از
مه
م
ا
ن
ی
مجا ها و
ل
س شما

ی
ل
ا
سا نآر ش

Korean Hair Salon
for New Korean Style
Korean, Japanese and Chinese Stylists
for perm and color.
- Cosult for the damaged hair.
- Nail arts and Make up
for wedding
& party is available.

خصص
مت عروس
آرایش

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

فقط در یا

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

در قلب NDG

_________________

بامجربترینآشپزایرانی
)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
دوشنبه تعطیل است
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BBCپنجشنبه  ۸دی ۱۳۹۰
در یکی از تندترین حمالت علنی
نمایندگ��ان مجلس علیه محمود
احمدینژاد ،یک��ی از نمایندگان
از رئی��س جمهور ای��ران خواست
توضیح دهد با آنچه درآمد ۱۴۰۰
میلیارد دالری کشور طی  ۶سال

این نماینده مجلس نوشته است:
«آقای احمدینژاد ،شما عالوه بر
پاسخگوییدر خصوص منابع مالی
خود به مجلس و پیشگاه ملت ،باید
در زمینه مواضع خود نیز پاسخگو
باشید ،چرا که مساله هولوکاست،

دانش مهاجران درباره تاریخ کانادا
بیشتر از خود کانادایی هاست!
ایرانتو:یکنظرسنجیجدیدواقعیت
عجیب��ی را درباره میزان اطالعات و
دانش مهاج��ران و متولدین کانادا
نسبت به تاریخچه این کشور هویدا
کرده است.
"انجمن مطالعات کانادا"در مونترآل
ک��ه این نظرسنجی را به مدت یک
س��ال از بی��ش از  2300نفر بعمل
آورده ،در گزارش��ی آورده است 82
درصد کسانی که در خارج از کانادا
متولد شده اند دارای دانش قوی یا
بسیار قوی از تاریخ کانادا بوده اند.
در مقابل تنها  70درصد متولدین
کانادا اطالعات تاریخی خود را قوی
یا بسیار قوی اعالم کرده اند.
 27درص��د مهاج��ران در مقاب��ل
16درص��د متولدین کان��ادا (یعنی
تقریبادو برابر) میزاندانش تاریخی
خود را بسیار قوی دانسته اند.

اندر
احوال
ینگه
دنیا!

حسن رجب نژاد

نه در مسجد دهندم ره که مستی
نه در ميخانه ؛ کاين خمار خام است
ميان مسجد و ميخانه راهی است
غريبم ؛ عاشقم ؛ آن ره کدام است ؟
زندگی ما در امريکا ؛ زندگی عجيب
و غريبی است .عجيب و غريب از اين
بابت که راه و رس��م زندگی مان با
همه جای دنيا فرق دارد.
م��ا ،اينج��ا ،کله سح��ر از خواب پا
ميشويم ،دوشی ميگيريم و صورتی
صفا ميدهيم و تکه نانی به سق می
کشيم و راه می افتيم.
بعدش از طل��وع آفتاب تا بوق شام
سگدوميزنيم
سگدو ميزنيم که چه بشود؟!
 که خانه مان بزرگتر بشود که فرش های خانه مان گرانقيمتتر بشوند
 که هر سال ماشين زير پای مان راعوض کنيم و هی به اين و آن فخر
بفروشيم
 که هر ماه چهار تا کراوات و شش تاپيراهن بخريم که هيچوقت فرصت
استفاده از آنها را پيدا نکنيم.
اين امريکای الک��ردار ،ما را به يک
ماشين واقعی تبديل کرده.
هفت��ه ای هف��ت روزش جان می

رییس انجمن مذکوردلیل احتمالی
این ام��ر را الزام مهاجران به تقویت
اطالعات تاریخی خ��ود در مقاطع
مختل��ف و بویژه برای کس��ب حق
شهروندی کانادا بیان کرده است.
وی می افزای��د" :اینگونه افراد برای
شرکت در آزم��ون شهروند مجبور
به یادگیری امور تاریخی هستند ،اما
متولدین کانادا دانسته های خود را از
دوران مدرسه کسب کرده و برخالف
مهاجران اقدام به بهنگام سازی آنها
نکرده اند".
در گزارش مذکور همچنین مشخص
شده است مهاج��ران بخاطر اینکه
در مجموع نسبت به کانادایی ها از
تحصیالت باالتری برخوردار هستند،
سریع تر تونسته اند چنین اطالعاتی
را بیاموزند.
رییس انجمن در قسمت دیگری از

کنيم تا قسط خانه و ماشين و بيمه
و پول زلم زيمبو هايی را بدهيم که
هيچوقت به کارمان نخورده است و
خودم��ان هم نمي دانيم چرا آنها را
خريده ايم!
اينجا مملکتی است که بقول گفتنی
ها سر آدم را می شکنند اما گردو به
دامانش نمی ريزند!
اينجا کشوری است که نمی شود باد
به بروت انداخ��ت و گفت من نواده
اتول خان رشتی ام؛
اينجا جايی است که اگر پول داشته
باشی می توانی روی سبيل شاه نقاره
بزن��ی و اگر درخ��ت تنبلی بکاری،
حاصل��ش چي��زی ج��ز گرسنگی
نخواهد بود.
اينجا ينگهدنياست؛
جايی است که بقول معروف ،موسی
ب��ا عصا راه ميرود و اگر دير بجنبی؛
ه��م از شوربای ق��م ميمانی هم از
حلوای کاشان...
ما در اينجا؛ آنچن��ان گرفتاريم که
سالها ميگذرد آسمان باالی سرمان
را نديده ايم.
سالهاست که هي��چ ستاره ای را در
هيچ جای آسمان نشمرده ايم.
سالهاست که ص��دای زنجره ها به
گوش مان نخورده است.
سالهاست ک��ه جوانی مان را پشت
دي��وار های نادان��ی و زياده خواهی
جا گذاشته ايم و حاال وقتی جلوی

اظهارات خود دلیل عالقه مهاجران
ب��ه تاریخ کانادا را آگاهی یافتن آنها
نسبت به نظام چندفرهنگی مربوطه
دانست که موجب بنیانگذاری چنین
کشوری شد.
در واقع ت��ازه واردی��ن خودشان را
بخش��ی از تاریخ کان��ادا تصور می
کنند.
وزارت مهاج��رت و شهرون��دی
کان��ادا سال گذشته کتابچه آزمون
شهرون��دی را در  63صفحه بازنشر
ک��رده و بخش بزرگ��ی از آن را به
تاریخ کانادا اختصاص داده است.
اضاف��ه م��ی ش��ود اگر چ��ه تاریخ
تأسیس کان��ادای متح��د به سال
 1864میالدی یعنی  147سال قبل
برمیگردد ،اما معموال مبدأ آغاز شکل
گیری این کشور همزم��ان با ورود
اولین گروه های مهاجر از انگلیس و
فرانسه به این سرزمین یعنی اواخر
قرن پانزدهم مطرح می شود.

آينه می ايستيم ،با ديدن موهای
سپيد بر شقيقه مان ن��ا باورانه
از خودمان م��ی پرسيم :ای داد
و بي��داد! م��ا کی پي��ر شديم و
خودمان خبر نشديم؟!
داشتم گلس��تان سعدی را می
خواندم به داستانی بر خوردم که
انگار تصوي��ری است از زندگانی
امروزين ما:
بازرگانی را ديدم که صد و پنجاه
شت��ر بار داش��ت و چهل بنده و
خدمتکار.
شبی ،در جزي��ره کيش ،مرا به
حجره خويش برد.
همه شب ديده بر هم نبس��ت،
از سخنان پريشان گفتن که :فالن
انب��ارم به ترکس��تان اس��ت ،فالن
بضاعت به هندوست��ان و اين قبالۀ
فالن زمي��ن است و ف�لان مال را
فالنکسضمين.
گاه گفتی :خاطر اسکندريه دارم که
هوايی خوش است.
باز گفت��ی :نه ! که دري��ای مغرب
مشوش است ،سعديا ،سفری ديگرم
در پيش است که اگ��ر کرده شود،
بقيت عمر به گوشه ای بنشينم.
گفتم  :آن کدام سفر است؟
گفت :گوگ��رد پارسی خواهم بردن
به چين ،که شنيدم قيمتی عظيم
دارد ،و از آنج��ا کاسه چينی به روم
آورم ،و ديبای رومی به هند ،و فوالد
هندی به حلب ،و آبگينه حلبی به
يمن ،و بَرد يمانی به پارس ،و از آن
پسِ ،
ترک تجارت کنم و به دکانی
بنشينم .انص��اف؛ از اين ماليخوليا
چندان فرو گفت که بيش طاقت
گفتنشنماند.
گفت :ای سعدی! تو هم سخنی
بگو از آنها که ديده ای و شنيده
ای .گفتم :
آن شنيدستی که روزی تاجری
در بيابانی بيفتاد از ستور
گفت :چشم تنگ دنيا دار را
يا قناعت پر کند يا خاک گور!

است.
سی��د فاض��ل موس��وی ،نماینده
خدابنده ودبیر کمیسیون اصل ۹۰
مجلس ،روز  ۲۸دسامبر همچنین
آقای احمدینژاد را متهم کرد که
با مواضع خود راه وضع تحریم های
بین المللی علیه جمهوری اسالمی
را هموار کرده است.
او همچنیندولت آقای احمدینژاد
را ب��ه دولت رضا خ��ان ،بنیانگذار
اقتدارطل��ب سلس��له پادشاه��ی
پهلوی در ایران ،متهم کرد.
این نماینده در ادامه سخنان خود
خواه��ان روشن ش��دن وضعیت
حقوقی حصر میرحسین موسوی
و مهدی کروبی ،از رهبران مخالفان
دولت ایران ،شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،
ارگان رسمی مجلس ایران ،سید
فاض��ل موس��وی در صحن علنی
مجلس گفت:
«دول��ت نهم و ده��م طی  ۶سال
گذشته ،حدود  ۱۴۰۰میلیارددالر
درآمد داشته است ،لذا باید گزارش
دهد ب��ا این مبلغ برای کشور چه
اقداماتی انج��ام داده است .ضمن
اینکه امروز دول��ت در قامت یک
ح��زب تم��ام عی��ار وارد عرص��ه
انتخابات شده است کهدر واقع این
سمی
مساله برای کشور به منزله ّ
مهلک است».
ای��ن نماینده مجل��س همچنین
دولت را در استخراج منابع نفت و
گاز میدان پارس جنوبی در خلیج
ف��ارس که ای��ران و قطر مشترکا
مالک آن هستند ،به کوتاهی متهم
کرد.
فاضل موسوی در ادامه نطق علنی
خود از موضع گی��ری های چند
س��ال اخیر محم��ود احمدینژاد
درباره انکار نسل کشی یهودیان به
دست نازیهادر جنگ جهانیدوم
و تهدید علیه اسرائیل انتقاد کرد.
خبرگزاری کار ایران ،ایلنا ،از قول

اشاره به ماجرای درگیری فیزیکی
روز س��ه شنبه  27دسامبر رئیس
سازم��ان هدفمندس��ازی یارانه با
یکی از نمایندگان مجلس گفت:
«جمله زشت��ی را که روز گذشته
در مجل��س

د دالر چکار کرد؟»
لیار

ینژاد با  ۱۴۰۰می
«دولت احمد 
اخیر خواند ،چکار کرده
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مس��ا له ا ی
فراموش شده بود ،اما مواضع شما
 ۱۰سال تحریم های موجود علیه
کشورمان را جلو انداخت».
پنج س��ال پیش ش��ورای امنیت
سازم��ان مل��ل پ��س از دریافت
گ��زارش آژانس بین المللی انرژی
اتمی اولیندور تحریمهای جهانی
را علیه جمه��وری اسالمی وضع
کرد و تاکن��ون عالوه ب��ر افراد و
شرکتهای دخیل در پرونده اتمی،
بسیاری از موسسات مالی ایران از
سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم
شدهاند.
در حال��ی که رهبران ایران عمدتا
این تحریمها را بیاثر میدانند ،ولی
بعضی از مسئوالن هزینههای آن را
کمرشکن توصیف کردهاند.
فاضل موسوی ،نماینده خدابنده،
همچنین از موض��ع گیری های
محم��ود احمدینژاد پس از اعالم
پی��روزیاش در دهمی��ن دوره
انتخاب��ات ریاست جمهوری سال
 ۱۳۸۸انتقاد کرد.

او گفت« :آیا میدانید کاغذ پاره
خوان�دن (قطعنامههای حاوی)
حتریمها و خس و خاشاک و بزغاله
گفنتها چه هزینههایی برای کشور
دربرداشتهاست؟»

آقای احمدین��ژاد دو سال پیش
در جری��ان جشن اع�لام پیروزی
انتخاباتیاش در میان هوادارانش
در میدان ولیعصر تهران مخالفان
را خس و خاشاک نامید.
ناظران میگویند ک��ه بکار بردن
این اصطالح برای توصیف کسانی
که به نتای��ج اعالم شده انتخابات
اعتراض داشتن��د ،بر آتش خشم
معترضان دامن زد.
همچنی��ن قطعه فیلم��ی از یک
سخنرانیدیگرمحموداحمدینژاد
در اینترن��ت منتشر ش��د که در
آن میگفت کس��انی ک��ه به امام
دوازدهم شیعیان ب��اور ندارند ،از
بزغالهبیشعورترند.
سید فاض��ل موس��وی سپس با

شنیدی��م،
رضاخان برخاسته از همان محیط
یک روز به مجل��س اهانت کرد و
روزی دیگر فرد دیگری مجلس را
همان خطاب کرد که او گفته بود،
اما همین رضا خان سه دوره (آیت
الله سید حسن) مدرس را تحمل
کرد».
این اولین باری نیست که بعضی
از نمایندگ��ان مجل��س محمود
احمدینژاد را با رضا خان مقایسه
میکنند.
در اردیبهشت امسال نیز غالمرضا
مصباحی مق��دم ،نماینده تهران،
رفت��ار آق��ای احمدین��ژاد در
«نپذیرفتن جایگاه مجلسدر راس
امور» را ی��ادآور رضا خان ارزیابی
کرده بود.
سید فاض��ل موس��وی ،نماینده
خدابنده در ادامه نطق علنی خود
به انتق��اد از نحوه برخورد دستگاه
قضایی با میرحس��ین موسوی و
مهدی کروبی پرداخت و گفت:
«آیا ق��وه قضائیه نبای��د در مورد
حصرها چارهای بیاندیشد ودر این
زمینه با حک��م قانونی عمل کند
و مراح��ل تفهیم اته��ام را رعایت
کند؟»
آقای��ان موسوی و کروبی از بهمن
ماه س��ال پیش تح��ت بازداشت
خانگ��ی ق��رار دارند ،ول��ی هنوز
مقامه��ای دادستانی اتهامی علیه
آنها مطرح نکردهاند.
همچنین به گ��زارش خبرگزاری
ایلنا ،سید فاضل موسوی خواهان
فراهم شدن مشارکت همه احزاب
و گروهها در عرصه سیاست ایران
ش��د و گفت« :اگر شرایط عادی و
عادالن��ه در کشور ایجاد شود۶۵ ،
تا  ۷۰درصد رای کشور به جریانی
غیر از جریان حاکم» داده میشود.
بن��ا ب��ه گزارشه��ا ،در پایان این
سخنرانی گروه��ی از نمایندگان
علیه سید فاض��ل موسوی شعار
«مرگ بر ضد والیت فقیه» دادند
و عدهای دیگر «احسنت» گفتند.
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�ا،
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واقع��های ک��ه روز سه
شنب��ه  27دسامب��ر در
زنده یاد دکتر صدراصدیقی
مجلس شورای اسالمی
اتفاق افت��اد ،به خودی
را به شما عزیزان و خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوئیم.
خود مسئله مهمی نبود.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.
ی��ک نماین��ده مجلس
ب��ا یک مق��ام دولتی به
صورت لفظی و فیزیکی
درگیر شدن��د ،دومی به
حیدر اسدی و خانواه
صورت اول��ی سیلی زد
و به دنبال آن به دستور
اقتصادی به دنبال میآورد.
رییس مجلس از صحن
ی
ب
و
گرانی
سابق��ه
افزای��ش
ولی
مجلس اخراج شد.
>> ادامه از صفحه11 :
کانادا :سالح های گرم...
بیکاری و تورم در یک سال گذشته
درگیریه��ای لفظ��ی و فیزیکی
برنامه این سازمان چنین آغاز می ای��ن وضعیت نابس��امان سبب است.
نشان داد که اجرای چنین طرحی
در سای��ر پارلمانه��ای جهان و به
شد که همهدارندگان اسلحه باید اعتراضات��ی در سرتاس��ر کشور بطوری که مالحظ��ه می شود،
به صورت ناپخته و در متن نظامی
خص��وص در کشوره��ای جه��ان
کار ثبت اسلح��ه از هدف ساده
به ش��دت آل��وده به فس��اد مالی
اظهار نامه ای درباره سالح خود شده است.
سومی به کرات دیده شده است ،و
پر کنند که شامل اطالعاتی مانند بخشی از این معترضین عبارت جمع آوری اطالعات شروع و به
و اداری گرچ��ه در کوت��اه م��دت
با توجه به ترکیب اجتماعی کسانی
مارک ،شماره سری ،کالیبر ،طول بودند از کشاورزان ،کلکسیونرها ،کارآموزی ،امتحان ،انبار کردن،
بخش��ی از قشرهای ک��م درآمد و
که ب��ر کرسیهای مجلس شورای
تله گ��ذران برای شکار حیوانات حمل با تدابیر ایمنی و باالخره به
تهیدس��ت را به صدقههای دولت
اسالمی تکیه زدهاند و اعضای دولت
لوله ،حجم مخزن و غیره باشد.
بر مبنای ای��ن برنامه ،دارندگان و همچنین بومیان و کسانی که تشکیل پرونده های جنائی منجر
دلخ��وش میکرد ،ول��ی دردی از
احمدین��ژاد پدیدهای از این قبیل
سالح هائی که بص��ورت هدیه این سالح ها را در مشاغل خود شده است که با اهداف اولیه هیچ
دردهای مزمن اقتصادی جامعه را
نباید کس��ی را شگف��ت زده کرده
تناسبی ندارد.
نمیتوانسته عالج کند و در نتیجه
یا یادگار از نس��لی به نسل دیگر الزمداشتند.
باشد.
منتقل شده بودند نمی توانستند باالخره هم این گونه افراد از ثبت حال اگ��ر ،بر اثر فشار طرفداران
تنها بر این دردها افزوده است.
ولی برخ��ورد اخیر بیش از آن چه
این اطالعاتدرخواستی را فراهم س�لاح خود مع��اف شدند .ولی داشت��ن اسلحه ب��دون مجوز و
طرح هدفمند ک��ردن یارانهها
که ی��ک کشمک��ش دو جانبه
در تم��ام طول اجرای این برنامه حت��ی ثبت نش��ده ،برنامه ثبت
بین نماینده فریمان در مجلس درگیری فیزیکی یک مناینده مجلس شاهبرنام��ه احمدین��ژاد بود و
کنند.
پرسشنام��ه ای ه��م ضمیم��ه شکایات به گونه روزافزون ادامه س�لاح ها لغو ش��ود و به دنبال
به ش��دت مورد تأیید و حمایت
و رئی��س سازم��ان هدفمندی
آن اطالعات جم��ع آوری شده
یارانهه��ا باشد ،نم��ودی از یک با یک مقام دولتی در مجلس منودی ک��ل حاکمیت و ب��ه خصوص
اظهار نامه ش��ده بود که شامل داشت.
اطالعات درباره زندگی شخصی تنهادارندگان کارت ثبت اسلحه ،فعلی ه��م نابود گردد  -به دلیل
انشقاق و برخ��ورد عمیقتر در از یک برخورد عمیقتر در حکومت نمایندگ��ان مجلس نی��ز قرار
و خانوادگی پاسخ دهندگان بود .یعنی کس��انی که ،طبق برنامه اشتباه��ات موج��ود چنین هم
داشت.
ارکان حکومتی است:
است :انشقاقی که منایندگان
از آنجائ��ی که س�لاح های گرم اعالم شده ،س�لاح های خود را خواهد ش��د -در آنصورت بگونه
انشقاقی که نمایندگان منتظر منتظراالنتخاب مجلس را به مقابله اصل طرح البته اگر حساب شده
وسیل��ه قت��ل تع��دادی از زنان به ثبت رسان��ده و کارت گرفته نامعق��ول ،تنها داده های کبکی
االنتخاب مجلس را به مقابله با با دولتی واداشته است که آخرین و دقیق و با ارزیابی کارشناسانه
بدس��ت همس��رانشان ب��وده ،بودند ،مجبور شدند ،در صورت ها (طبق تقاضای دولت کبک)
عواق��ب مثبت و منف��ی آن در
دولتی واداشته است که در زیر
پایگاههای اجتماعی خویش را
ضروری بود که میزان خطرناک خرید اسلح��ه جدیدیا تعویض ،حفظ و به کبک منتقل خواهد
ی��ک نظام سال��م اداری و مالی
فش��ار سیاسته��ای مخرب و
بسرعت از دست میدهد...
بودن سالح ها هم در اظهار نامه خب��ر آن را ب��ه اط�لاع مقامات شد.
سازمانده��ی و اج��را شده بود
فقرآفرین اقتصادی و اجتماعی
رسانده و ک��ارت خود را تجدید در چنی��ن حالت��ی ،احتم��ال
میتوانست قابلدفاع باشد.
خود آخرین پایگاههای اجتماعی
یا ضمیمه آن قید شود.
اینکه پلیس کبک ،طبق همان
خویش را به سرعت ازدست میدهد اکنون نمایندگان مجلس میگویند ولی ط��رح و اج��رای آن به دست
در ضم��ن ،این برنام��ه وسیله کنند.
ای ش��د در دس��ت  RCMPدر زمان اجرای برنامه ثبت سالح اطالعات اشتباه آمیز و شاید هم
نه فق��ط از ای��ن سرمایهگذاریها حکومتی خرافی ،فاسد و فسادپرور
و به انزوا کشانده شده است.
ژاندارم��ری رویال کان��ادا برای های گرم ،تصمی��م گرفته شد غلط ،گرفت��اری های نامعقولی
درگیری ف��وق در رابطه با طرحی خبری نیس��ت ،بلکه دول��ت برای نتیجهای جز این نمیتوانستداشته
کنت��رل دارندگان اسلحه گرم و ب��رای هر اسلح��ه  10دالر حق برای افراد فراهم آورد زیاد است.
پیش آم��ده که از سوی نمایندگان پرداخ��ت یارانهه��ای نق��دی ب��ه باشد.
در نتیجه تشکی��ل پرونده برای الثبت دریافت شود ،که بعدها در ام��ا سئ��وال این اس��ت که چرا
درآمدهای دیگر کشور نیز دستبرد و اکنون که طبل رسوایی این طرح
مجلس تهیه شده بود.
مجرم��ان بالفعل .همین جریان اثر اعتراضات متعدد آن هم لغو اطالع��ات اشتباه آمیز باید نابود
در این طرح ،مجلسیان تفسیری از زده و ی��ک کمبود بودجه وسیع در از پش��ت بام افتاده و نارضایی مردم
شون��د؟ چ��را هم��ان اطالعات
ماده  ۱۲قانون هدفمند کردن یارانه هزینهه��ا و پروژههای دولتی ایجاد اوج گرفت��ه است ،هنگ��ام مالمت
کار را از مسیر اصلی خود خارج گردید.
گویا  10دالر در مقابل پول کالن تصحی��ح و ثبت و ضبط نشوند،
کردن دیگری و خود را از مسئولیت
کرده است.
ها ارائه کردهاند که کارکرد دولت را کرده است.
ام��ا اطالعات جم��ع آوری شده خرید اسلحه مبلغ زیادی است! مخصوصا که  10دالر حق الثبت
عالوه بر اختالل در پروژه های برق مبرا شناختن آغاز شده است.
در این زمینه مردود میشمارد.
درباره سالح های گرم ،که توسط ای��ن برنام��ه بعدها گس��ترش هم گرفته نمی شود؟ برای جمع
قانون هدفمند کردن یارانه ها به این و گ��از و مشک��ل پرداخ��ت حقوق این کار به خصوص برای نمایندگان
اداره ای واق��ع در می��را میشی پیدا ک��رد و نوبت ب��ه گذراندن آوری همی��ن اطالع��ات مبالغ
منظور تدوین شده ب��ود که دولت کارگ��ران شرکته��ای دخیل در مجل��س اسالمی در هفتههای آخر
 MIRAMISHIک��ه مس��ئول کارآموزی ب��رای بکاربردن این هنگفت��ی پ��ول وق��ت و انرژی
یارانههایی را که به صورت سوبسید آنها ،وزیر بهداشت خود دولت نیز عمر ای��ن مجلس اهمیت بیشتری
اینکار بود ،شامل اشتباهاتی است قبی��ل سالح ه��ا و متعاقب آن مصرف شده است.
برای مواد اولیه غذایی و حاملهای از ع��دم جب��ران هزینههایی که به پیدا میکند.
که میبایستی از سوی صاحبان هم گذراندن امتحان مهارت در آیا جان بیگناهان کمتر از هوس
انرژی میپرداخت ،قطع کند؛ نیمی دلیل افزایش بهای حاملهای انرژی اینان فرصت را غنیمت شمردهاند تا
داشتن اسلحه گ��رم و سود بازار
از آن را ب��ه صورت یارانههای نقدی بر ای��ن وزارتخانه تحمیل شده (و مس��ئولیت خود را از عواقب اجرای
سالح ها اصالح می شدند .بعضی کاربرد آنها رسید.
اوقات هم اطالع��ات داده شده ،ب��ا این همه ،ارزش این کارت ها اسلحه ارزش دارد؟!
به مردم باز گرداند و نیم دیگر را در جبران آنهادر قانون هدفمند کردن قان��ون هدفمن��د ک��ردن یارانهها

یارانهها بر عهده دولت گذاشته شده سلب کنند و هم��ه اشکاالت آن را
عمدا یا سهوا ،نادرست بوده اند .از استانی به استان دیگر متفاوت
پروژههای تولیدی به کار بگیرد.
اکنون مجلسیان مدعی هستند که بود) زبان به شکایت گشوده و گفته به گردن دول��ت بیندازند ،تا دو ماه
دولت نه فقط درآمد حاصله از قطع اس��ت که با گذشت  7م��اه از سال دیگر که هنگام رأیگیری برایدوره
سوبسیدها و بلکه کل عواید حاصله  ،۱۳۹۰این وزارتخانه هیچ دریافتی جدید مجلس فرا میرسد ،با سلب
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
از فروش حامله��ای انرژی را برای از م��ازاد هزینهی نفت��ی نداشته ،و مسئولیت از نحوه اجرای طرح شاید
پرداخت یارانههای نقدی بکار گرفته «مشکل تاثیر هدفمندی یارانهها بر
بتوانند برای خ��ود رأیی دست و پا انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
است ،و این ام��ر به معنای قطع یا حاملهای انرژی در مراکز بهداشتی کنند.
کاهش بودجههای عمرانی و تولیدی و درمان��ی کامال مشه��ود است ،به درگی��ری و انشق��اق شدیدی که
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
و اساسی ،حتا در خود صنایع برق و طوری که تنه��ا در بیمارستانهای در ط��ول یک سال اخی��ر در درون
دانشگاه��ی  ۷۷۰میلی��ارد تومان حاکمی��ت رخ داده است از یک سو
گاز و آب بوده است.
به قول محم��د دهقان عضو هیات افزایش هزینه در پی داشته است» .با تشدی��د بحرانه��ای سیاسی و دیگری تبری بجوید و نقش خود را اسالمی ب��ه تشخیص خ��ود یا به عمومی مرتبا رو ب��ه افزایش است،
فرم��وده رهبر نظ��ام از احمدینژاد و رأیگی��ری پیش رو در اسفندماه
رئیسه مجلس که یکی از طراحان سیاستهای ناپخته و پوپولیس��تی اقتصادی کش��ور مرتبا توسعه پیدا در ایجاد بحران ناچیز جلوه دهد.
اصلی این طرح است ،پس از اجرای اقتصادی دولت ،همراه با فساد مالی میکن��د و از سوی دیگر این امکان کشتی در ح��ال غرق شدن است و حمایت میکردند و حتا پای پیروزی آین��ده ب��ه احتم��ال زی��اد یکی از
او در انتخابات مغش��وش سال  ۸۸بیروحترین نمایشهای انتخاباتی
قانون حذف یارانه ها «بس��یاری از و اختالسه��ای میلی��ارد دالری و را به اطراف درگیر داده تا مسئولیت هر کس به فکر نجات خویش.
پ��روژه های برق و گ��از و آب دچار بودجههای عظیمی که در چاه ویل ای��ن بحرانها را به گردن یک دیگر طرح��ی ک��ه مجل��س اسالمی در صحه گذاشتند .اکنون کار به جایی رژیم در طول حی��ات  ۳۳ساله آن
اختالل شده اس��ت و شرکت های نهادهای مذهب��ی و نظامی و شبه بیندازند.
تفس��یر ماده  ۱۲قان��ون هدفمند رسیده است ک��ه وقتی طرحی در خواهد بود.
ذیربط نه تنها ق��درت پاسخگویی نظامی حکومت و نیروهای وابسته دول��ت ،مجل��س ش��ورای اسالمی کردن یارانهها بادو فوریت از تصویب انتق��اد از دول��ت در مجلس به رأی در این شرایط ،درگیریهای درون
ندارن��د بلک��ه در پرداخ��ت حقوق آن در فلسطین و لبنان و سایر نقاط را مس��ئول کارشکنیه��ا و تعلیق گذران��ده ،و به درگی��ری فیزیکی گذاشته میشود نسبت طرفداران حاکمیت مرتبا افزای��ش مییابد و
پرسنل خود نیز دچار مشکل شده ریخته میشود ،از یک سو ،و افزایش سیاستهای دولت معرفی میکند؛ حسین حس��ینی نماینده فریمان احمدینژاد به مخالفانش به کمتر از موج اته��ام و ضد اته��ام ،عناصر و
ارگانهای مختلف حکومتی را در بر
اند».
تحریمهای بینالمللی در سالهای قوه قضاییه و طرفداران خامنهای با به��روز م��رادی رئی��س سازمان یک پنجاهم میرسد.
این سخن که از سوی نماینده دولت اخیر از سوی دیگر ،شرایط بس��یار «جری��ان انحراف��ی» (اطرافی��ان هدفمندی یارانه ه��ا منجر شد ،از آیا یکی دو سال پیش کس��ی تصور خواهد گرفت .درگیری فیزیکی یک
تکذیب شده حاکی از بحران عمیقی سختی برای طبقات متوسط و پایین احمدینژاد) را مسئول اختالسهای یک نظردیگر نیز حائز اهمیت است .میکرد که رییس جمهور برگزیده نماینده مجلس با یک نمایندهدولت
است که طرح ناپخته و پوپولیستی جامعه پیش آورده و بخش بزرگی از میلیارد دالری میشناسند؛ مجلس این طرح که ب��ه وضوح در انتقاد از و م��ورد حمایت خامن��های به این تنها نمودی از یک اختالف عمیقتر
هدفمند ک�ردن یارانهها در ظرف آنان را به زیر خط فقر رانده است.
است که بی��ن نهاده��ای مختلف
دول��ت را به تخل��ف از قانون متهم دول��ت تنظیم شده بود با  ۱۵۷رای سرعت از اوج به حضیض بیفتد؟
کمتر از یک سال پیش آورده است .ط��رح هدفمن��د ک��ردن یارانهه��ا میکن��د؛ و احمدینژاد از فشار قوه موافق ۱۳ ،رای ممتنع و تنها  ۳رای رژیم حاکم بر ایران بیش از آن که از حکومتی شکل گرفته و ممکن است
این طرح قرار بود بودجه عظیمی را یک��ی از این سیاسته��ا بود که به قضاییه به ط��رفداران و اطرافیان مخال��ف به تصویب رسی��ده است .تهدید خارجی یا شورش داخلی در تا حد ح��ذف یکدیگر امتداد پیدا
پس از حذف سوبس��یدها به خزانه ادع��ای دولت میبایس��ت نه تنها خود مینالد و آن را توطئهای علیه یعن��ی از  ۱۷۳رأی دهن��ده حاضر خطر سقوط باشد به یک خونریزی کند .رژیم جمهوری اسالمی بیش از
دولتی سرازیر کند و ،پس از کس��ر به کاهش فق��ر میانجامید و بلکه دولت قلمداد میکند.
آن که از یک عامل نفی کننده خارج
کمتر از  ۲درصد به نفع احمدینژاد درونی مبتال شده است.
ری��زش نیروهای داخل��ی آن که با از خود (از داخل یا خارج کشور) در
یارانهه��ای نق��دی ،میلیاردها دالر ب��ا اختص��اص بودج��ه عظیمی از در مت��ن بحرانه��ای روز افزون و رأی دادهاند.
ب��رای سرمایهگذاری در امر تولید و محل صرفهجوییهای این طرح به مصیبتباری که جامعه ایران را فرا فرام�وش نکنیم ک��ه در سالهای انتخاب��ات مغشوش س��ال  ۸۸اوج خطر باشد در خطر فروپاشی درونی
هزینههای توسعه و عمراندر اختیار فعالیته��ای تولیدی ،چرخ اقتصاد گرفته است هر یک از این جناحها گذشته و تا همین یک سال پیش ،گرفت در یکی دو سال اخیر شدت است.

کشور به ک��ار میافتاد و کار و رشد و ارگانها در ص��دد آن است که از اکثریت قاط��ع نمایندگان مجلس یافت��ه اس��ت .سط��ح ناراضیهای
دولت بگذارد.
با نهایت تاسف و اندوه ،درگذشت فرزند و عزیز دلبندتان،

درگیری «فیزیکی» مجلسیان
با دولت احمدینژاد
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مدیریت زندگی ...


 )1فرصتهای��ی را میبینند و پیدا
میكنند كهدیگران آنها را نمیبینند.

 )2از مشكالت درس میگیرند ،در
حالی كه دیگران فقط مشكالت را
میبینند.

 )3روی راهحلها تمركز میكنند.

 )4هوشیاران��ه و روشمندان��ه
موفقیتشان را میسازند ،در زمانی
كهدیگران آرزو میكنند موفقیت به
ن آید.
سراغشا 

 )5مث��ل بقیه ترسهایی دارند ولی
اجازه نمیدهند ترس آنها را كنترل
و محدود كند.

 )6س��واالت درس��ت را ب��ه شیوه
صحیح از خود میپرسند .سوالهایی
كه آنها را در مس��یر مثبت ذهنی و
روحی قرار میدهد.

 )7ب��ه ن��درت از چی��زی شكایت
میكنند و انرژیشان را به خاطر آن
از دست نمیدهند .همه چیزی كه
شكایت كردن باعث آن است فقط
قرار دادن فرد در مسیر منفیبافی و
بیثمر بودن است.

 )8سرزنش نمیكنند (واقعا فایدهاش
چیست؟) آنها مسوولیت كارهایشان
و نتایج كارهایشان را تماما به عهده
میگیرند.


 )9وقت��ی ناچارند از ظرفیتی بیش
از حد ظرفیتش��ان استفاده كنند
همیش��ه راه��ی را برای ب��اال بردن
ظرفیتشان پیدا میكنند و بیشتر
از ظرفیتش��ان از خود توقع دارند.
آنها از آنچه دارند به نحو كارآمدتری
استفادهمیكنند.

 )10همیش��ه مشغ��ول ،فع��ال و
سازنده هس��تند .هنگامی كه اغلب
افراد در حال استراحت هستند آنها
برنامهریزی کرده و فكر میكنند تا
وقتی كه كارشان را انجام میدهند
استرس كمتریداشته باشند.

 )11خودشان را با افرادی كه با آنها
هم فكر هستند ،متحد میكنند .آنها
اهمیت و ارزش قسمتی از یك گروه
بودن را میدانند.

 )12بلندپرواز هستند ودوستدارند
حیرتانگیز باشن��د .آنها هوشیارانه
انتخ��اب میكنند ت��ا بهترین نوع
زندگی را داشته باشند و نمیگذارند
زندگیشان اتوماتیكوار سپری شود.

 )13بهوض��وح و دقیقا میدانند كه
چه چیزی در زندگی میخواهند و
چه نمیخواهند .آنها بهترین واقعیت
را دقیق��ا برای خودشان مجس��م و
طراحی میكنند به جای اینكه صرفا
تماشاگر زندگی باشند.

 )14بیشت��ر از آنك��ه تقلید كنند،
نوآوری میكنند.


آد مهای موفق
www.paivand.ca

 )15در انج��ام
كارهایش��ان امروز و فردا نمیكنند
و زندگیش��ان را در انتظار رسیدن
بهترین زمان برای انج��ام كاری از
دست نمیدهند.

 )16آنهادانشآموزان مدرسه زندگی
هس��تند و همواره ب��رای یادگیری
روی خودشان كار میكنند.
آنه��ا از راهه��ای مختلف��ی مث��ل
تحصیالت آموزشگاه��ی ،دیدن و
شنیدن ،پرسیدن ،خواندن و تجربه
كردن یاد میگیرند.

 )17همیش��ه نیم��ه پر لی��وان را
میبینند و توانایی پی��دا كردن راه
درست را دارند.

 )18دقیق��ا میدانند كه چه كاری
باید انجام دهند و زندگیشان را با از
شاخهای به شاخهای دیگر پریدن از
دست نمیدهند.

 )19ریسكهای حسابشدهای انجام
میدهند؛ ریسكهای مالی ،احساسی
و شغلی.

 )20ب��ا مشك�لات و چالشهایی
كه برایشان پی��ش میآید سریع و
تاثیرگذار روب��هرو میشوند و هیچ

وق��ت در
مقابل مشكالت سرشان
را زیر برف نمیكنن��د .با چالشها
روب��هرو میشون��د و از آنه��ا برای
پیشرفت خودشان بهره میبرند.

 )21منتظر قس��مت و سرنوشت و
شانس نمیمانند تا آیندهشان را رقم
بزند .آنها بر این باورند كه با تعهد و
تالش و فعالیت ،بهترین زندگی را
برای خودشان میسازند.

 )22وقت��ی بیشت��ر م��ردم كاری
نمیكنن��د؛ آنها مشغ��ول فعالیت
هستند .آنها قبل از اینكه مجبور به
كاری بشوند ،عمل میكنند.

 )23بیشتر از اف��راد معمولی روی
احس��اساتشان كنترل دارند .آنها
همان احساساتی رادارند كه ماداریم
ولی هیچگاه برده احس��اساتشان
نمیشوند.

 )24ارتباطگرهای خوبی هستند و
روی رابطهها كار میكنند.

 )25ب��رای زندگیشان برنامه دارند
و سع��ی میكنن��د برنامهش��ان را
عملی كنند .زندگی آنها از كارهای
برنامهری��زی نش��ده و نتایج اتفاقی
عاری است.


فرق دارند!
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 )26در زمانی كه بیشتر مردم به هر
قیمتی میخواهند از رنج كشیدن
و ب��ودن در شرایط سخت اجتناب
كنند ،افراد موف��ق قدر و ارزش كار
كردن و ب��ودن در شرایط سخت را
میفهمند.

 )27ارزشه��ای زندگیشان معلوم
است و زندگیش��ان را روی همان
ارزشها بنا میكنند.

 )28تع��ادل دارند .وقت��ی از لحاظ
مالی موفق هس��تند ،میدانند كه
پول و موفقیت مترادف هم نیستند.
آنها میدانند افرادی كه فقط از نظر

چند روش برطرف کردن خماری
ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی

والدی
ده ن معموال تمایل دارند
هر
ك
ار
ی
كه
م
ی
ت
وان
ند تا ع
ند انجام
الئم سرماخوردگی در
اما پزشكان داروهای سرماخور كودكشان بهبود یابد
دگ
خردساالن زیر  4سال توصیه نم ی و ضدسرفه را برای
یكنند.
آكا
من دمی پزشك��ان خانواده
در
آم
ری
كا
چن
دی
ن
اسب را
جایگزین
برای بهبود عالئم سرم
سنی ارائه كردهاند كه باید به جا اخوردگی در این گروه
متخصصان این آكادمی توصیه ی دارو استفاده شوند.
میكنند:

كودك خود را به استراح
 مایعات زیاد به كودك ت زیاد تشویق كنید.
خود بدهید.
 ب��را
نمك ی درمان گرفتگی بین
ی
از
ق
طر

ه
ها
ی
م
ح
لو
برا
ل آب
 ب��ه ی كودك استفاده كنید.
ه
نگ
ام
ش
ب
در اتاق كودك
قراردهید.
یك دستگاه بخور سرد
 شیر
بخ��ار آب داغ را در حمام باز
كن
ید
به
ط
ور
ی
كه
حمام
كند
و سپس از كودك خود
دوش آب باز است در فضای بخ بخواهید در حالی كه
ار
وان بنشیند و بخار آب گرم را ت كرده حمام و خارج از
نفس كند.

جلوگیری

از سرماخوردگی
ک
ودکان بدون دارو

کروفر نگذارید!
 6چیز رادر مای
همهی غذاها را نمی توان با
مایکروفر گرم کرد ،برخی را هم باید
قبل از گرم کردن ،برای استفاده در
مایکروفر آماده کرد.
مردم آمریک��ا در سال  1934برای
اولین ب��ار از یک وسیله برقی برای
گرم ک��ردن برخ��ی م��واد غذایی
استفاده کردند.
البته گرم ک��ردن غذا با این وسیله
برقی که تقریباً مانند مایکروفرهای

ام��روزی ب��ود ،خیل��ی طول
میکشی��د اما ام��روزه میتوانیم به
راحتی ظ��رف مدت کمتر از  2تا 3
دقیقه ،غذای کام ً
ال خنک یخچالی را
داغ کنیم.
شم��ا در طول روز یا هفته چند بار
از مایکروفر برای گ��رم کردن مواد
غذایی مختل��ف استفاده میکنید؟
آیا میدانید قرار دادن برخی از مواد
غذایی داخ��ل مایکروف��ر میتواند
برایتان دردسرساز شود؟

بیندازید.

ختممرغ

بد نیست نگاهی
به فهرست مواد
غذای��ی ممنوعه
ب��رای مایکروفر

هرگز تخمم��رغ خ��ام را با پوست
یا ب��دون پوست داخ��ل مایکروفر
نگذارید .پوست تخمم��رغ خام در
اثر حرارت باالی مایکروفر ،میترکد.
ترکیدن زرده تخممرغ بدون پوست
در اثر حرارت ب��االی مایکروفر هم
دور از انتظار نیست.


آنهایی که تا نقطه مستی از مشروبات
الکل��ی استفاده میکنن��د ،معموالً
دچار عالئ��م خم��اری hangover
میشوند.
بد نیست بدانید در میان آنهایی که
آنقدر نوشیدنی الکلی مینوشند که
مست شوند ،کسانیکه مقدار زیادی
باید استف��اده کنند درمقایس��ه با
آنهایی که با مقدار کمتری مس��ت
می شون��د ،بیشت��ر دچ��ار عالئم
خماری میشوند.
درنتیجه ،بهتری��ن روش درمان
خماری ،در وهله اول پیشگیری از
آن با ننوشیدن الکل است.
که بخصوصدر ایام تعطیالت سال
نوی میالدی کار آسانی نیست!
اقدامات دیگری نیز برای جلوگیری
از خم��اری میتوان انج��ام داد ،اما
زمان��ی ک��ه عالئم خم��اری شروع
میشود ،فقط چن��د انتخاب پیش
رویتان است ک��ه از شر آن خالص
شوید.
بعضی از راههای درمان متداول برای

هویج

هویج از سبزیهای نس��بتاً کم آب
است و با توجه به بافت تقریباً سفتی
که در وسط آن وجود دارد ،گذاشتن
آن داخ��ل مایکروف��ر باعث خشک
شدن یا حتی سوختنش میشود.

ماهی و میگو

باف��ت گوش��ت ماه��ی و میگ��و از
گوشتهای دیگر بسیار نرمتر است،
به همین دلیل اگر ماهی و میگو را
خام یا پختهداخل مایکروفر بگذارید،
گوشت آنها از هم میپاشد و تمام
دیوارههای داخلی دستگاه را کثیف
میکند .چربی بیش از اندازه و بافت
ن��رم ماهی تن هم باع��ث پاشیدن
تکهه��ای آن در اثر ح��رارت باالی
مایکروفرمیشود.

گوجهفرنگی

گوجهفرنگ��ی یک��ی از پرآبترین
صیفیهاست که اگر به صورت خام

خماری ،واقعاً تاثیر زیادیدر از میان
بردن عالئم آن ندارند و بعضی حتی
وضعیت را بدتر هم میکنند.
چه راه هایی برای خماری موثر
نیست

باوره��ای اشتب��اه زی��ادی درمورد
برطرف کردن خم��اری وجود دارد
که سالیان سال است درمیان مردم
شایع شده است .اکثر آنها هیچ پایه
و اساس علمی ندارند:


نوشیدن دوباره الکل:

برخ�لاف عقیده عم��وم ،نوشیدن
دوب��اره مش��روب در روز بعد برای
برطرف ک��ردن تاثیرات خماری در
طوالنی مدت موثر نیست .ازآنجاکه
وقت��ی محتوی الکل خ��ون فرد به
صفر برمیگردد ،عالئ��م بدتری از
خماری برمیگردد ،نوشیدن دوباره
مش��روب در روز بعد فقط اتفاقی را
که غیرقابل اجتناب است ،به تاخیر
میان��دازد .ممک��ن است در

26

مالی در سط��ح مطلوبی قرار دارند،
موفق نیستند .ایندر حالی است كه
خیلیها خیال میكنند پول همان
موفقیت است .ولی آنهادریافتهاند كه
پول هم مثل بقیه چیزها یك وسیله
است برایدستیابی به موفقیت.

 )29اهمیت كنت��رل داشتن روی
خ��ود را درك كردهان��د .آنه��ا قوی
هس��تند و از اینكه راهی را میروند
كه كمتر كسی میتواند برود ،شاد
میشوند.

 )30از خودشان مطمئن هستند.
(منبع :شرق)
کوت��اه مدت عالئم را کمتر کند ،اما
رساندن مقدار بیشتری الکل به کبد،
بعدها ناراحتی را بیشتر خواهد کرد.
عالوه بر این ،اینکار موجب نوشیدن
بیشتر مشروبات الکلی و وابستگی
بیشتر به آن میشود.


قهوه تلخ:

(ب��ا شوی مه��ران مدی��ری اشتباه
نشود!) قهوه تلخ میتواند احس��اس
خستگی همراه با خماری را تسکین
داده و با تنگ کردن رگهای خونی،
ب��ه از بین بردن سردرد کمک کند،
اما این تسکین کام ً
ال موقتی است و
عالئمدوباره برخواهد گشت.
از ای��ن مهمتر ،قهوه ادرارآور است و
موجب از بین رفتن آب بیشتری از
بدن شده و درنتیجه عالئم خماری
را افزایش میدهد.
همچنین ،ممکن است قهوهدر ابتدا
کمی از عالئم را کاهش دهد ،اما در
طوالنی مدت مشک�لات بیشتری
ایجاد میکند.
{>> ادامه در صفحه}34 :

و سالم داخل مایکروفر قرار
داده ش��ود ،در اثر باال رفتن
بیش از اندازه درجه حرارت
آب داخ��ل آن ،میترکد و
مشکلسازمیشود.

غذاهای آبکی و سسهای
گوشتی

حج��م ب��االی آب این مواد
غذای��ی ،داغ شدن بی��ش از اندازه
آبشان و ترکیدن اجزای ریز موجود
در آنه��ا (مانند لوبیا ،لیمو یا نخود
و نخودفرنگی) میتواند باعث آلوده
شدن فضایداخلی مایکروفر یا حتی
آسیب دی��دن لوازم داخلی دستگاه
شما شود.

گوشت استیک

گوشت تک��های خام به
خص��وص اگ��ر گوشت
گوسال��ه ب��دون چربی

باش��د ،پ��س از ق��رار دادن داخل
مایکروفر مانن��د الستیک ماشین،
سفت و غی��ر قابل مصرف میشود.
دلی��ل این موضوع هم تبخیر بیش
از اندازه آب درون بافت گوشت طی
فرآیند پختن است.

درنگ

درنگ

مریم واديپور

تصوير وارونه مجريان قانون در رسانه ملي

مریم واديپور

تصوير وارونه مجريان قانون در رسانه ملي
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همه ما ديگر با سبك سريالهاي تلويزيوني كه معموالً براي ايامي چون
همه ما ديگر با سبك سريالهاي تلويزيوني كه معموالً براي ايامي چون
م��اه رمضان يا عيد نوروز به منظور س��رگرمي و پر كردن اوقات فراغتمان
م��اه رمضان يا عيد نوروز به منظور س��رگرمي و پر كردن اوقات فراغتمان
تهيه ميشود ،آشنا شدهايم.
تهيه ميشود ،آشنا شدهايم.
س��ريالهايي ك��ه گاه از ابت��دا به راحت��ي انتهاي داس��تان را ميتوان
آگوستتوان
داس��تان را مي
انتهاي
راحت��ي
ابت��دا به
شنبهك��ه 8گاه از
س��ريالسههايي
2011
30 1432
رمضان
29 1390
شهريور ماه
شماره  4877سه شنبه  8شهريور ماه  29 1390رمضان  30 1432آگوست 2011سال هفدهم شماره 4877
پيشبيني كرد و در غير اين موارد كه انتهاي داستان براي بيننده غيرقابل
پيشبيني كرد و در غير اين موارد كه انتهاي داستان براي بيننده غيرقابل
سرخوردگی
یاس و
اس��ت،احساس
پيشبيني شما
پيشنقطه
ش��ده است .ای��ن افراد
بيني اس��ت ،متأس��فانه در انتها گاه ب��ه اندازهاي بيمحت��وا به پايان
دیگر بهدیرپايان
پیدابيمحت��وا
اندازهاي
انتها گاه ب��ه
متأس��فانه در
اینكه پشيمان ميشويم از دنبال كردن آن!
رسد
انرژیكردن
چناندنبال
شويم از
پشيمان
شما را
کنید.ميآنها
ميرسد كه می
مي از
آن!صرف ضعفهای شما را پیدا میکنند و
اما بح��ث ما نه نقد س��ريالهاي تلويزيوني اس��ت -كه الحق جاي
الحقبهجاي
تلويزيوني
امیالهاي
س��ريال
خواستهنقد
اما بح��ث ما نه
کنند که
ه��ا و
خ��ود می
خواستههای خود میرسند.
اس��ت -كهطریق
صحيح و منصفانه آنها خالي اس��ت -بلكه موضوع اصلي تصويري
نق��د
تصويري
اس��ت-
برایخالي
چیزیآنها
منصفانه
نق��د صحيح و
بلكهیماند.
باقی نم
خودتان
دیگر
شما را
باورها و اعتماد به نفس
اصلي افراد
موضوع این
كه معموالً در اين س��ريالها از گروههايي از افراد جامعه مانند
اس��ت
اس��ت كه 
برای
مانندیدهند .این افراد راهی
جامعهقرار م
معموالً در اين س��ريالها از گروههايي از افرادهدف
پزش��كان ،پرس��تاران يا كاركنان زحمتكش نيروي انتظامي و پليس
پزش��كان ،پرس��تاران يا كاركنان زحمتكش نيروي انتظامي و
پليسبه انجام کاری پیدا میکنند
اجب��ار شما
منفی گراها
كش��ور ارائه ميش��ود كه در مواردي مورد نقد صاحبان اين حرف هم
كش��ور ارائه ميش��ود كه در مواردي مورد نقد صاحبان اين حرف هم
این
به
و
دهی��د
انج��ام
لزوم��ا
ک��ه
ی
نم
و
ها
ی
خوب
درک
ب��ه
ق��ادر
قرار ميگيرد.ای��ن دسته
قرار ميگيرد.
های
شماازاحساس هویت ،اولویت
تصويره��اي ترتیب
آنها بگویید
نیس��تند .اگر
گاهيیها
اگر چ��ه شاد
چ��ه گاهي ميتوان به س��ختي از كنار تصويره��اي متفاوتي كه از
اگر
متفاوتي كه
ب��هكنار
س��ختي از
ميتوان به
مس��اله
واقعیت
درک
توانایی
و
شخصی
حتما
است
قشنگی
بسیار
روز
امروز
صاحبان حرف مختلف ارائه ميش��ود ،گذش��ت اما ب��ه راحتي نميتوان از
کهمختلف ارائه ميش��ود ،گذش��ت اما ب��ه راحتي نميتوان از
صاحبان حرف
حول
دنیا
ناگاه
به
و
دهید
ی
م
ازدس��ت
الوقوعی خبر
ناگ��وار وقری��ب
تصويري كه از پليس در سينما و تلويزيون كشور ترسيم ميشود ،گذشت.
گذشت.
ترسيم ميراشود،
تلويزيون كشور
اتف��اقدر سينما
تصويري كه ازاز پليس
قراركارشناس��ان اين عرصه تصوير پليس ايران در رسانه ملي نمادي
عقيده
مح��ورنمادي
میان رسانه ملي
ايران در
تصوير پليس
عرصه
دهند؛ اين
كارشناس��ان
خواستهها و اولویتهایبهآنها
امتحان
موفقیت
اگر از
به عقيده می
از قان��ون و حاكميت بوده و عالوه بر هويتي حرفهاي ،ماهيتي سياس��ي و
سياس��ي و
حرفهاي،
درهويتي
دهید ،بر
خبرو عالوه
خود بوده
حاكميت
ماهيتيیگیرد.
سختی م
مقابل از
از قان��ون و ترم
ديپلماتي��ك دارد ،ضمن اين كه مس��لماً اين تصاوي��ر مخاطبان گوناگوني
مخاطبان گوناگوني
تصاوي��ر
مس��لماً اين
ضمن اين
ديپلماتي��ك دارد،
دهند! 
كهشما
نهایی به
امتحانات
هشدار می
دارد كه دس��تهاي از آنها مخاطب غيرايراني و گاه جزو مخالفان و دشمنان
دشمنان
و
مخالفان
جزو
گاه
و
غيرايراني
مخاطب
آنها
از
اي
دارد كه دس��ته
کنند.
ی
م
نابود
را
شادی
آنها
همیشهناامیدها
ايران اس��المي هس��تند كه همواره با افكار پليد و غيرانساني خود به دنبال
ايران اس��المي هس��تند كه همواره با افكار پليد و غيرانساني خود به دنبال
جدید و بک��ری داشته باشید،
دید مثبت شما به زندگی جای خود را اگر طرح
بهانهاي براي س��ياه نمايي و ضعيف نش��ان دادن كشورمان در عرصههاي
بهانهاي براي س��ياه نمايي و ضعيف نش��ان دادن كشورمان در عرصههاي
بدبین��ی و منفی بافی میدهد .قبل
اطمینان
شم��ا
ب��ه
ناامیدها
همیش��ه
بينالمللي ميگردند.
بهگردند.
بينالمللي مي
در
گرایی
منفی
شوید،
متوجه
آنک��ه
حال در از
خواهید
رو
روبه
شکست
با
که
دهند
ی
م
حال در اين ش��رايط هر ايراني و ايران دوس��تي ،ب��ا ديدن تصويري كه
اين ش��رايط هر ايراني و ايران دوس��تي ،ب��ا ديدن تصويري كه
همه
و
شده
جایگزین
شما
روح
و
ذهن
را
شما
شوید،
ی
م
موفق
که
زمانی
و
شد؛
از پليس كش��ورش در رس��انه ملي ارائه ميشود ،ناخودآگاه به خود ميآيد
از پليس كش��ورش در رس��انه ملي ارائه ميشود ،ناخودآگاه به خود ميآيد
خاکستری
پشت
شادیها
شیشه
رویایی در
موفقيتها ودلتنگ
اين همان پليس��ي است كه هر روز شاهد موفقيتها و رشادتهاي
افسرده میکنند .اگر كه آيا
رشادتوهاي
های شاهد
هر روز
است كه
پليس��ي
كه آيا اين همان
کهزحمتكش آن در صحنههاي مختلف جرم و قتل و تخلف و غيره
پرس��نل
تخلف و
آن در
زحمتكشمی
پرس��نل پنهان
داشتهغيرهباشید ،هش��دار میدهند
شودصحنههاي مختلف جرم و قتل وسر
هس��تيم ؟يا اين كه اين تصاوير با اخب��ار متعددي كه از تالشهاي پليس
اين كه اين تصاوير با اخب��ار متعددي كه از تالشهاي
هس��تيم ؟يا
پليسآرزویتان غیرممکن است.
دستیابی به
براي مقابله با ش��رارتها و هجمههايي كه عليه كش��ور ميش��ود،
«آنچه هس��ت» را باوراي��ران
ش��ود،
این مي
دیگرانعليه كش��ور
موردهايي كه
همیشه ودرهجمه
ش��رارتها
با
مقابله
دارند و
افراد
اي��ران براي افرادی که
شنويم،همخواني دارد؟
نسبت به «آنچه خواهد شد» مي
دارد؟
ميشنويم،همخواني
مشکوک و
قضاوت میکنند
بهتر اس��ت كمي منصف باش��يم و به دور از همه تعارف��ات اين تصوير
بهتر اس��ت كمي منصف باش��يم و به دور از همه تعارف��ات اين تصوير
هستند.
ناامید
بینید،
دلفریب می
شمااززیبا و
مواردی که
غيرواقع��ي پليس ضعيف را از رس��انه ملي كش��ور پاك كني��م .ميگوييد
ميگوييد
پاك كني��م.
كش��ور
رس��انه ملي
ضعيف را
غيرواقع��ي پليس
شود
موجب
اف��راد
این
ب��ا
معاشرت
ی
م
عجیب و
افراد
اس��ت،این
غيرمنصفانهبه نظر
غيرمنصفانه اس��ت ،كافي است مروري ساده در سريالهايي كه ماه رمضان
است.هايي كه ماه رمضان
غیرجذابسريال
مروري ساده در
است
كافي
پخشرا به
موارد اعتم��اد به نفس خود
خودباوری و
خاصاین
بدانید،
جالب
شما نظر
ن��وعشد ،اگر
نوع شخصیت که باید از آنها
شد ،داشته باشيد .البته نه در اين مورد خاص بلكه در بيشتر موارد
بلكه در بيشتر
مورد
جدیدیدررا اين
باشيد .البته نه
داشته
خواهی��د ش��د .از بدتری��ن ای��نپخش
اشاره
که
حالی
در
بدهی��د.
دست
از
راحت��ی
اگر
شمارند.
ی
م
اشتباه
کل
به
را
آن
افراد
دوری کرد:
همواره ش��اهد به تصوير كش��يدن يك پليس كم تجربه ،ناآگاه و ناآشنا به
شخصیتها میتوان به موارد ذیلهمواره ش��اهد به تصوير كش��يدن يك پليس كم تجربه ،ناآگاه و ناآشنا به
خود هس��تيم كه هرچه مافوق او ميگويد ،متوجه نميش��ود و گاه
گاه تغییر فقط نتیجه وظايف
متوجه نميش��ود و
ميگويد،
مافوق او
سلیقهكه هرچه
هس��تيم
هم��ه ما دوس��ت داریم ب��اور کنیم که کرد:
نوآوری و
پیشرف��ت و
کنید ،آنها
ستایش
دوستی را
وظايف خودشما
هاي مهمي ازجرم و داستان آن را از دست ميدهد و گاه هم ماجرا
صحنه
هم ماجرا
دهد و گاه
دست مي
نگرانیآن را از
مایهداستان
ازجرم و
نزدیکان م��ان آدمهایی متعادل  ،شاد و 
ها و
گذاری است ،رویای ناممکن
بدعت
کنند.
مهميبد یا
صحنههاي آن را
قلمداد می
خانگی
پخت
جنايت تصوير شده
هاي قتل و
ها .هم ميزند ،پليس��ي كه دير به صحنه
شدهدستیابی به دوردسترا به
مانندقتل و
صحنههاي
همیشهكه دير
اف��رادپليس��ي
را به هم ميزند،
تصويربرای
منفیجنايتتالش
قاضیبهتقریبا
دارای ذهنی سالم هستند اما بارها پیش خودشیفتهها
ميرسد .پليس��ي كه آخر از همه متوجه اصل قضيه ميشود و ...گاه از آن
و ...گاه از آن
پليس��ي كه آخر
مي
هستند .از همه متوجه اصل قضيه ميشود
رسد .گراها
آمده که متوجه شدیم واقعیت غیر از این این اف��راد شدیدا حس خودبزرگ بینی
س��وي بام ميافتيم؛ يعني پليس��ي كه در ايفاي نق��ش حقيقي آن اغراق
س��وي بام ميافتيم؛ يعني پليس��ي كه در ايفاي نق��ش حقيقي آن اغراق
اینگونه
با
را
خود
وقت
اعظم
قسمت
اگر
است.
گرد
دارند و چنی��ن میپندارند که دنیا
آنهایی که منیتوانند صممیمیشوند
شده است.
شده است.
صبح
10
از
شما
که
کشد
ی
نم
طولی
بگذرانید،
افراد
روزهای
بهتری��ن
از
یک��ی
کنید
تصور
کنترل
مانند
افراد
ای��ن
چرخد.
ی
م
آنها
كشورافراد هیچگاه حس صمیمیت
کنار این
منطقي اين اس��ت كه دست كم متوليان رسانه ملي و در
منطقي اين اس��ت كه دست كم متوليان رسانه ملي و فيلمسازان كشور
فيلمسازان
خواهید شد.
حدی
قبلخنده
نخواهی��د کرد؛ داستانی
مختلف ،از كارشناس��انو وراحتی
ازترس��يم نقش گروهها و حرف مختلف ،از كارشناس��ان و مش��اوران
مش��اوران
آنهاها و حرف
یکی ازگروه
هم نقش
ازترس��يم
زندگی تان را آغاز کرده اید و پروردگار را گرها موذی و حیله گر نیستند و تا قبل

کنند.
لبخندی
فقط
آنها
اما
کنید
ی
م
تعریف
دار
هرگروه بهره برده و با مش��ورت آنها اقدام به س��اخت فيلم كنند ،تا از اين
برای همه زیباییها و نعمتهایش شکر آشکار خواستههای خود را بیان میهرگروه بهره برده و با مش��ورت آنها اقدام به س��اخت فيلم كنند ،تا از اين
میکنی��د که ناگهان رویارویی با یکی از گاهی به نظر میرسد باید به آنها گفت:
بی
پی
در
دهن��د.
ی
م
تحوی��ل
مودبان��ه
رایها
طريق به غناي كار هنري خود هم بيفزايند.
هنري خود هم بيفزايند.
خودكار
طريق به غناي

زندگی...

11

11

ور و رئیس سازمان محیط زیست در گفتوگو با

طبيعي از بحران ها
بحران ها
ميراث
از
این
با
دوستی
دلويت قرار دارد
8

اشخاصرا
بههمبزنید!

مژده مژده

بهترینحلیم
داغ شهر
در توپولی

شنبه ها و یکشنبه ها
تلفن رزرو:
514-523-9494

آشنایان بالفاصله شما را از عرش به زیر «فقط خودت مهم نیستی که!»
تخصص این عده کنترل دیگران به نفع
میآورد.
این افراد فقط خواستهه��ای خود را در خودش��ان است؛ و ممک��ن است چنان
مثبت
و
خوشبی��ن
انس��انی
اگر
باد
به
شم��ا
نیازهای
و
گیرن��د
ی
م
نظر
اصال
شما
که
باشند
داشته
ه��م
مهارتی
یک جدول با دو شرح
حت��ییک جدول با دو شرح
بهترین پیتزا و همبرگر
{>> ادامه در صفحه}29 :
منفی
رابطه
این
در
شود.
ی
م
گرفت��ه
فراموشی
که
زمانی
تا
نشوید
آنه��ا
کنترل
متوجه
دارای ودو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل کرده
ایران
مداد
روزنامه
جدولها را با
باشی��د ،در کنار چنین اشخاصی جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح
توجهی آنه��ا ،شما غمگین و افس��رده
میشوید.

4877

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

4877

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي
جدول ويژه

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
افقي:

-1پ��رزور و نيرومن��د  -مظل��وم 1

1

2

3

4

5

6

7

شاهنامه
 -2خبر ش��ادي  -قصاب  -از نامهاي
خ��داي باريتعال��ي به معني بس��يار 3
بخشنده
4
 -3حش��ره س��مي  -جن��گ  -كلمه
5
تصديق
 -4ردپاي آب!  -زاپاس  -فاش كردن 6
 زن همنشين7
 -5چش��م پوشي كردن  -سوره دهم
8
 آب منجمد -6مخفف اگر  -شهر صنعتي  -چند 9
زائر
10
 -7آگهي چاپ ش��ده تبليغاتي  -برد
11
معروف  -عقايد
 -8قص��د  -ميدان جنگ و نمايش 12 -
لرزش ،جنبش
13
 -9گويشي در كشورمان  -آخرش ته
14
چاه است!  -غوطه خوردن در آب
 -10واح��د وزن  -همس��ر زن 15 -
دوستي ،عالقه
 -8عظم��ت و ش��كوه  -ب��االي كوه -
 -11پهلوان  -نوعي س��س  -بيش��هزار
پدربزرگ بخاري
ني
 -9كاشف گردش خون  -حاال  -آينده
معصومين
از
ش��ده
نقاش��ي
چهره
-12
 -10جانور پوست قيمتي  -سنگ ترازو
 منق��ار كوتاه  -ماچ آب��دار  -ربالنوع  -بزرگي ،شكوهمصريان
 -11مرك��ز ويتن��ام  -آرم��ان  -بارش
 -13ق��دم  -امت��زاج آب با جس��مي  -مشكل به مقصد برسد
واجب و ضروري
 -12ضمي��ر بيگان��ه  -س��وره زن��ان -
دروغ
عجايب
س��رزمين
 -14مسافر
گرماي غيرعادي بدن  -دين برتر
نيست  -واحد انرژي
 -13خطاب بيادبانه  -دستگاهي جهت
 -15ش��هر محل كتيبهه��اي گنجنامه توليد انرژي اتمي  -ايزد
 طبق قانون اساس��ي پ��س از رهبري  -14بازديد و رس��يدگي  -واحد بوكسبزرگترين مقام رسمي كشور است
 ذخيره ،پساندازعمودي:
 -15تعزيه  -بازسازي
 -1ماده رنگي جامدي براي
حل جدول عادی شماره 4876
نقاشي  -تصفيهخانه
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و
اصل
 -2ع��دد ترتيب��ي
1
ه م چ ش م ي
چ ش م و
و
ا ب ر
نژاد  -آكنده و پر
2
ا
و ي د
ه
ن ر م ي
ا ب ل
ز
 -3حلق��وم  -مرگ موش -
3
ا ق
ن ر
ط ن ا ب
ه
د
ا
ز
ا
د ل و
د
و
ر
و
ي ك
ر ب
 4د
بيآن نتوانست زيست
ت
ل
ر ي ا
ع
ا
ا ب د
 5ي س
 -4فرم��ان مغولي  -دويدن
6
ش ح
ل
س ي ا
م
ا ي ت ا
 اشاره به شخص نامعلوم -ح ل م
ز ب ا ن
م ر
ا
و
 7پ ر
ادات تشبيه
ت و ك ي و
ا ي ز
 8ي ت ي م ه
 -5يادداشت  -درآوردني از
ل ي
ا
ه
ا ن ج ي ن
ل
و ن
 9ر
م
ن ا ك ا
ا ي ن ه
 10خ ش
روزگار  -پرستو
ن م
ا ب
ر
س ه
و ي
ب د
 11ر
 -6صفت روب��اه  -جايگاه -
ك ا ش
س ت
م س ك ن
و ل
 12ا
برابر
ا س ت
ر
د
ر گ ز
ه
 13ب ل و ف
ر
و ف و
ل
ن پ ا
ه
ر
ا
و
 -7خويش��اوندي  -از دست  14ا
رفته  -گمان
ز ي ر ك
ا ن س
و ف ر
د
ر
 15ت و
2

خدمات ارزی

514-844-4492

8

9

افقي-7 15 14 13 12:
بيزاري5
ميلي و 4
دربرگيرنده 2 -بي 3
1
11 10
صندلي راحتي
-1پ��رزور و نيرومن��د - -
مظل��وم 1

6

7

 -8نوع��ي پارچه  -رم��زدار  -نقطه
شاهنامه
2
شروع
 -2خبر ش��ادي  -قصاب  -از نامهاي
تظاهر به نيكي  -جمع مصيبت
خ��داي باريتعال��ي به معني -9
بس��يار 3
 مزه دلچسببخشنده
4
 -10ترام��وا  -سرس��راي هت��ل -
 -3حش��ره س��مي  -جن��گ  -كلمه
دروازه 5
تصديق
ي��ك خودمان��ي  -دوري از
-11
 -4ردپاي آب!  -زاپاس  -فاش كردن 6
مسابقه  -راننده كشتي
 زن همنشين7 -12
دس��تورها  -بلي در مكالمه -
 -5چش��م پوشي كردن  -سوره دهم
بيماري8جلدي  -عدد يك رقمي
 آب منجمد -13نيتوخالي  -بروسلوز  -بخش
اصلي و9آهنگين اپرا
 -6مخفف اگر  -شهر صنعتي  -چند
مي��ل خانم ب��اردار  -چنگ -
زائر
10 -14
فريب دادن
 -7آگهي چاپ ش��ده تبليغاتي  -برد
 11هفتم  -نهادي در سيستم
 -15هنر
معروف  -عقايد
 12كه (گروهي از) پرونده و يا
پروندهها
 -8قص��د  -ميدان جنگ و نمايش -
پوشهها را در خود دارد
لرزش ،جنبش
13
عمودي:
 -9گويشي در كشورمان  -آخرش ته
انع��كاس ص��دا  -از اصح��اب
14 -1
چاه است!  -غوطه خوردن در آبكهف
 -10واح��د وزن  -همس��ر زن 15 -
 -2ابزاري در مطبخ  -قوري بزرگ
افقي :دوستي ،عالقه
 -8سه گانه
 از نيروهايعظم��ت و ش��كوه  -ب��االي كوه -
بيش��هزار
بررسيپهلوان -
 -1دانش -11
بخاري  -همين
پدربزرگپيوست
س��وي ديگر -
س��س -3 -
نوعيعملكرد
ساختار و
پروتئينه��انيدر مقي��اس ب��زرگ  -حاال
 -9كاشف گردش خون  -حاال  -آينده
معصومين
شكست -12
پوستكوچك
جانور نيزه
نم��ودن -
خوردن چهره نقاش��ي ش��ده از -4
قيمتي --سنگ ترازو
تربيت -10
النوعتره  -مركز فراري
نوعي
مركز
كالغ
فرنگ��ي
رب
آب��دار
ماچ
كوتاه
منق��ار
 -2س��پهبد-
 بزرگي ،شكوه -5پهلوان  -نوعي پارچه  -تلخي
بنگالدش
مصريان
 -11مرك��ز ويتن��ام  -آرم��ان  -بارش
رفيق و متفقال��رأي  -نگهداري
لغزانبا -6
ق��دم--بلبل -
محبت
 -3دوستي و
جس��مي
آب
امت��زاج
-13
 -4س��وداي نال��ه  -ع��دد ترتيبي  -شده  -خوبمشكل به مقصد برسد
واجب و ضروري
س��وره زن��ان -
ضمي��ر -بيگان��ه
آتش��گير كه به  -7درون -12
مادهاي اس��فنجي و
منطق��هاي
جمجم��ه
دروغ
عجايب
س��رزمين
 -14مسافر
دين برتر
گرماي
بدن--يار
غيرعاديكرج
ييالقي در
وس��يله نوعي قارچ بر تن��ه درختان كوهس��تاني و
زردانرژي
واحد
نيست -
 -13خطاب بيادبانه  -دستگاهي جهت
كاسني
پديد ميآيد -
عروس
نامه
گنج
ه��اي
كتيبه
محل
ش��هر
 -5آغ��از -15-
ايزد
اتمي
انرژي
توليد
خمره
چي��ن
س��خن
 -8زي��ن و ب��رگ  -كام��ل كردن -
رهبري  -14بازديد و رس��يدگي  -واحد بوكس
بزرگ
 طبق قانون اساس��ي پ��س ازتوانبزرگترين
رسميزمان
مقامفيلم -
المللي
 -6جشنواره بين
انداز
پس
ذخيره،
است رود پ��رآب ايران  -نوار تزئيني -
كشور -9
بيآغاز  -رونمايي
عمودي:
 -15تعزيه  -بازسازي
اشتباه معروف
 -1ماده رنگي جامدي براي
 -10ب��ه وس��يله  -اجازه
4876
جدول
شماره 4876
جدول -ويژه
تصفيهخانه
حل نقاشي
شمارهنان
عادی نوع��ي
ش��ده -
حل داده
شكل 15 14 13 12 11 10
اي 9 8
لوله 7
باريك 6
5 4 3 215 114 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -2ع��دد ترتيب��ي  -اصل و
ه م چ ش م ي
چ ش م و
و
ه ج و 1ا ا نب ر
و ش ي ز
د
 1ش و ف ر
هندسه
درس
ابزار
-11
آكنده و پر
 2ي خ ا بنژاد -
2
ا
و ي د
ه
ن ر م ي
ف ر ي بز ا ا ب ل
ل ك
س ا
الهه ههندو  -صدمه
ا ق
ن ر
ط ن ا ب
د
ا
 ر 3ا ا تزمرگ هموش م
حلق��وم -خ ت
ل
 -3ك
ا ي ي
 3ل
ن��ام
ا 4ند ير ب  -12يآدم
4
د ل و
د
نش��ده! ر  -و
و
ك
زيست م
ر
نتوانست ا
ت
آن ز
م و بي ع
ا
جيحون -
ت
ل
نش��انه ا
ر ي
ع
ا
قدي��م د
ا ب
س و س ن 5ي نس
ز ب ا ن ه
 5ت ت
مغولي  -دويدن
 -4فرم��ان
6
ش ح
فصيح ل
س ي ا
م
فعل ت ا
ا ي
ر
ش ي ا
د ي ه ي م
 6ب گ
اس��تمراري -
نامعلوم -
 7ق م ا ر -اشارهل به وشخص
ح ل م
ز ب ا ن
م ر
ا
و
ج 7دپ هر
ز ي ن ه
بودن
تشبيه
ادات
ت و ك ي و
ا ي ز
ب خ ا 8ري ات ي م
ر
ر
د
ا ي ك ا
 8ل
گون��هاي
 -13ه س��ره -
ل ي
ا
ه
ا ن ج ي ن
ل
از ب 9هر مو ن
درآوردني م
يادداشت ه -ك ل
 9ع ي ن  -5س ي ا
هنري
ساندويچ  -وصله
م
ن ا ك ا
ا ي ن ه
ا گ ي ر 10خ ش
پرستو و
روزگار ا -ر
ج ب
و
 10ه
ضعيف
 -14وبه يآدم الغر و
ن م
ا ب
ر
س ه
ب د
ه ن ي ن  11ر
ا
ا ف
ن د
 11ت
ش م
جايگاه
روب��اه
صفت
-6
مانند
مثل و
ك 12ما او ل ميگويند -
ك ا ش
س ت
م س ك ن
ر
ه
ب ت و ل
 12ي ك ي
 13م ر ن دبرابر
ا س ت
ر
د
سرزمين ر گ ز
ه
و 13اب رل و  -ف
د
ا
و ن
ن ر
خويش��اونديس -ااز
ر
حشرات و ف و
ل
اي پاز ا
 -15هراستهن
ر
ا
 14ر ا كو
م
ي ا
ا -7س
 14و س و
دست ش
پي
ز ي ر ك
بودنن س
ا
ر  -دپيو درف ر
ا 15هت يو
ر
گمان ر ي د
د
رفته  -ا
ل م
 15ر ي ا

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

همچنین

1849 de Maisonneuve Est
جدول ويژه

>>حل در صفحه 36

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8دربرگيرنده  -بيميلي و بيزاري
 صندلي راحتي -8نوع��ي پارچه  -رم��زدار  -نقطه
شروع
 -9تظاهر به نيكي  -جمع مصيبت
 مزه دلچسب -10ترام��وا  -سرس��راي هت��ل -
دروازه
 -11ي��ك خودمان��ي  -دوري از
مسابقه  -راننده كشتي
 -12دس��تورها  -بلي در مكالمه -
بيماري جلدي  -عدد يك رقمي
 -13نيتوخالي  -بروسلوز  -بخش
اصلي و آهنگين اپرا
 -14مي��ل خانم ب��اردار  -چنگ -
فريب دادن
 -15هنر هفتم  -نهادي در سيستم
پروندهها كه (گروهي از) پرونده و يا
پوشهها را در خود دارد
عمودي:
 -1انع��كاس ص��دا  -از اصح��اب
كهف
 -2ابزاري در مطبخ  -قوري بزرگ
 از نيروهاي سه گانهافقي:
 -1دانش بررسي ساختار و عملكرد  -3س��وي ديگر  -پيوست  -همين
پروتئينه��ا در مقي��اس ب��زرگ  -حاال
 -4تربيت نم��ودن  -نيزه كوچك -
شكست خوردن
 -2س��پهبد فرنگ��ي  -كالغ  -مركز نوعي تره  -مركز فراري
 -5پهلوان  -نوعي پارچه  -تلخي
بنگالدش
 -3دوستي و محبت  -بلبل  -لغزان  -6رفيق و متفقال��رأي  -نگهداري
 -4س��وداي نال��ه  -ع��دد ترتيبي  -شده  -خوب
مادهاي اس��فنجي و آتش��گير كه به  -7درون جمجم��ه  -منطق��هاي
وس��يله نوعي قارچ بر تن��ه درختان كوهس��تاني و ييالقي در كرج  -يار
پديد ميآيد  -كاسني زرد
عروس
 -5آغ��از  -س��خن چي��ن  -خمره  -8زي��ن و ب��رگ  -كام��ل كردن -
بزرگ
توان
 -6جشنواره بينالمللي فيلم  -زمان  -9رود پ��رآب ايران  -نوار تزئيني -
بيآغاز  -رونمايي
اشتباه معروف
 -10ب��ه وس��يله  -اجازه
حل جدول ويژه شماره 4876
داده ش��ده  -نوع��ي نان
15
14
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
باريك لولهاي شكل
ا ن
ه ج و
و ش ي ز
د
 1ش و ف ر
ف ر ي ب ا  -11ابزار درس هندسه -
ل ك
س ا
 2ي خ ا ب
م ر ا ت الهه هندو  -صدمه
ل خ ت ه
ا ي ي ك
 3ل
ا ن ي  -12آدم نش��ده!  -ن��ام
4
ر م
ت ا
ع ز
م و
ا
ن قدي��م جيحون  -نش��انه
س و س ن
ز ب ا ن ه
 5ت ت
6
ر
ش ي ا
د ي ه ي م
ب گ فعل اس��تمراري  -فصيح
ز ي ن ه
ل و
ر
ا
 7ق م
ج د ه بودن
ر
ر
د
ا ي ك ا
 8ل
ب خ ا ر ا  -13س��ره  -گون��هاي
ه ك ل
س ي ا
 9ع ي ن
م ب ه م ساندويچ  -وصله هنري
10
 11هت و ن دج اب اف ر ا هو ان يگ ني ر ش م  -14به آدم الغر و ضعيف
ك م ا ميگويند  -مثل و مانند
ر
ه
ب ت و ل
 12ي ك ي
ا د و ا ر  -سرزمين
و ن
ن ر
 13م ر ن د
م ش ر ك  -15راستهاي از حشرات
ي ا س ا
ا س
 14و س و
ر ا ه ي  -پي در پي بودن
ر ي د
د
ا
ل م
 15ر ي ا

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

27

28

 سال  18شماره  11  1036دی 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1036  Jan. 01, 2012

www.paivand.ca
Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de Médecine de l’Université de Kisangani، R.D.C.

پزشکــی

دکترعطاانصاری در

دکترعطاانصاری(کبک)

کلینیکمدیکالآلفامدیک

ataansari@videotron.ca

آرتریت
کلم��ه آرتری��ت از ARTHRON
به زب��ان یونانی ،به معنای مفصل و
 ITEبه زبان التین ،به معنای تورم
ساخت��ه شده و برای بیش از یکصد
بیماری مختلف که همگی باعثدرد
در مفاص��ل ،لیگامان ها ،تاندون ها،
استخوان ها و سایر نس��وج دستگاه
عضالن��ی ،استخوانی می شود ،بکار
می رود.
سابقا ب��رای این بیم��اری ها کلمه
روماتیس�م بکار می رفت که امروزه
مصرف ندارد.
تقریبا از هر  6نفر کانادائی یک نفر
از یک��ی از انواع آرتریت رنج می برد
(منبع :اداره آمار کانادا).
بعضی از ان��واع آرتریت ها همراه با
تورم هستند ولی نه همه آنها.
تورم یک عکس العمل طبیعی بدن
است وقتی یکی از نسوج بدن صدمه
دیده و یا عفون��ی می شود و تولید
تورم ،درد و قرمزی در آن ناحیه می
کند.


علل:

آرتری��ت م��ی تواند بر اث��ر صدمه
دیدن و ضربه ،عفونت و یا فرسایش
طبیعی و یا حتی بر اثر یک بیماری
 AUTO- IMMUNEک��ه ب��دن
توسط نس��وج خودش مورد حمله
قرار می گی��رد ،تولید شود و امکان
دارد ک��ه هیچ دلیلی ب��رای بوجود
آمدن آن نداشته باشیم.
بطور کلی دو نوع آرتریت وجود دارد:
آرتروز:

بیشتر از همه انواع آرتریت دیده می
شود و بر اث��ر فرسایش بوجود می
آید و یک آرتری��ت تخریب کننده
است .تخریب غض��روف که سطح
مفصلی استخ��وان را می پوشاند و
محافظت م��ی کند بر اثر فرسایش
باعث می شود که زائده های کوچک
استخوان��ی در آن محل پیدا شود و
اکثرا در مفاصلی که مقدار زیادی از
وزن بدن را تحمل می کنند ،پیش
می آید .مانند آرتروزهای مفصل رانی
لگنی ،زانوها ،پاها و ستون مهره ها
(ستون فقرات) .این آرتروزها معموال
بر اثر باال رفتن سن یا سنگینی زیاد
وزن و یا تکرار حرکات یک مفصل بر
اثر ورزش تولید می شود و به ندرت
قبل از چهل سالگی دیده می شوند.

پولی آرتریت روماتوئید:

یک بیم��اری انفالماتوری است که
مفاصلدست ،مچدست و پاها اولین
مفاصل مورد حمله قرار می گیرند
و سایر مفاصل هم می توانند دچار
شوند زیرا انفالماسیون تمام مفاصل
بدن را فرا می گیرد.
این نوع آرتریت معموال در حدود 40
تا  60سالگی تولید می شود ولی می
توان��د در سال ه��ای اولیه بلوغ هم
دیده شود.
این بیماری  2تا  3مرتبه بیشتر در
نزد خانم ها دیده می شود که در نزد
آقایاندلیل آن مشخص نیست.
این بیماری می تواند بر اثر بیماری
ه��ای  AUTO-IMMUNEو یا بر
اثر روش زندگی و یا ارثی باشد.


انواع دیگر آرتریت:

 )1آرتریت عفونی:

وقتی ک��ه یک مفصل مس��تقیما
عفونی شده و تولید تورم می کند.

 )2آرتریت فعال شده:

آرتریت بر اثر عفونتدر مفصل فعال
شده ولی مفصل مس��تقیما عفونی
نشده

 )3آرتریت جوانان:

یک نوع آرتریت روماتوئید نادر کهدر
کودکان و نوجوانان دیده می شود و
بر اثر باالرفتن سن شخص بیماری
آرام می شود.

 )4آرتریت نقِ رسی:

بر اثر رسوب کریستال ها در مفاصل
تولید می شود .اگر کریس��تال ها از
ن��وع اسید اوریک باشن��د ،نقرس و
اگر از جنس فسفات کلسیم باشند
 PSEUDOGOUTEنامی��ده می
شوند.
 )5آرتریت پسیوریازیک:

نوعی آرتریت که بر اثر پسوریازیس
تولید می شود.

LUPUS )6

نوع��ی آرتریت به حس��اب می آید.
زیرا بر اثر بیم��اری های AUTO-
 IMMUNEتولید می شود.
نوع��ی بیم��اری نس��وج ه��م بند
 CONJONCTIFSم��ی باشد که
بیشتر از انواعدیگر خطرناکتر است و
باعث تورم پوست ،عضالت ،مفاصل،
قلب ،ریه ها ،کلیه ها ،عروق خونی و
دستگاه عصبی می شود.

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

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

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

آرتریت چیست؟

بند می شود .م��ی تواند به مفاصل
حمله کرده و تولی��د آرتریت تورم
بکند .اسکلرودرمی مداوم می تواند
بر اعض��ای داخلی مانند قلب و ریه
ها و کلیه ها ودستگاه هاضمه حمله
کند.

SPONDYLARHRITE )8
:ANKYLOSANTE

تورم مزمن مفاصل ستون مهره های
پشتی که به تدریج پیشرفت کرده
باعث سختی حرکات ودرددر ناحیه
پشت ،قفسه سینه و مفاصل رانی،
لگنی می شود.

)9سندروم
GOUGEROTS-SJOGRON

یک بیم��اری ات��و ایمیون بس��یار
خطرناک است که ابتدا به غده ها و
مخاط چشمی و دهان حمله کرده
باعث خشکی در این اعضاء به علت
کم شدن ترشح اش��ک و بزاق می
شود .در مراحل اولیه فقط غده های
بزاقی و اشکی مبتال می شوند و در
مراحل بعدی می تواند همراه با سایر
بیماری های اتوایمیون مثل آرتریت
روماتوئید و لوپوس بشود.

 )11بیماری های دیگری

از آرتری��ت وجود دارد و همین طور
بیماری هائی که می تواند با آرتریت
همکاری کند مانند:
،FACIITE PLANTAIRE
فیبرومیالژی، بیماری ،LYME بیماری استخوانی ،PAGET بیماری  RAYNAUDو سندروم کانال کارپیناکث��ر بیماری ه��ای آرتریت مزمن
هستند و بعضی از آنها باعث تخریب
مفاصل می شوند ودر نتیجه حرکت
مفصل کم و سخت شده باعث الغر
شدن عض�لات مربوط��ه و شدت
پیشرفت بیماری می شود و به مرور
زمان غضروف مفاصل صدمه دیده
و استخوان فرسایش یافته و مفصل
تغییر شکل میدهد.

سپمتوم های آرتریت

ان��واع مختل��ف آرتریت ه��ا عالئم
مخص��وص به خودش��ان را دارند و
همین طور عالئم ی��ک آرتریت در
نزد همه یکسان نیست.
معم��وال آرتریت در اکث��ر مواقع با
 )10پولی میوزیت
درد و سخت��ی حرکات یک مفصل
:POLYMYOSITE
یک بیماری نادر است که باعث تورم شروع می شود در حالی که آرتریت
 )7اسکلرودرمی:
یک بیماری اتو ایمیون مزمن است در عضالت شده باعث از دست دادن روماتوئید اغلب هم��راه درد و تورم
چندین مفص��ل با ه��م است باید
که باعث سختی پوست و نسوج هم قدرت آنها می شود.
بخاط��ر داشت که درد در مفاصل و
دستگاه عضالنی استخوانی در تمام
آرتریت ها مشترک 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!

>> در مونتریالTel.: 514-223-3336 ،

دکترپرویزقدیریان
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فروشگاه تپش >> Tel.: 416-689-7269
Fax: 514-323-2147
برای سفارش جزئی
USA: 1-310-709-8334
و کلی با شماره ها و E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:

پیشگیری

بهتری��ن راه ب��رای پیشگی��ری از
آرتریت ه��ای پی��ش رون��ده ،مثل
آرت��روز بای��د وزن طبیعی داشت و
برای آرتریت روماتوئید هنوز امکان
پیشگیری وجود ندارد.
اکث��ر بیماران که به هر نوع آرتریت
دچار شده اند م��ی توانند با تغییر
وضع و ن��وع زندگی شدت دردها را
کم ک��رده و از متخصصین مختلف
مانن��د فیزیوتراپ ،کین��ه زیولوک،
ماسوتراپوت ،اِرگوتراپ��وت ،و غیره
کمکبگیرند.
درده��ای آرتریت��ک در ن��زد افراد
مختلف یکسان احساس نمی شود
و شدت درد بس��تگی ب��ه شدت و
پیشرفت بیماریدارد بعضی وقت ها
موقتا دردها کم می شوند.
هنوز علت واقعی بیولوژیکیدردهای
آرتریتی مشخص نیست .ولی بنظر

Tel.: (514) 933-8383

L'arthrite
est une inflammation aiguë ou chronique
des articulations dont l'origine est rhumatismale ou infectieuse.
Elle ne désigne pas la pathologie répertoriée sous le nom d'arthrose, mais un signe
clinique d'une des nombreuses maladies
articulaires.
C'est une maladie généralement bénigne,
mais qui peut être très invalidante.
Elle serait le plus souvent déclenchée par le
frottement anormal des fibres d'un tendon
)(composées essentiellement de collagène
anormalement sollicité, sur un os ou sur une
articulation...

م��ی رس��د
ک��ه دریاف��ت
ا کس��یژ ن
توسط نس��وج
نق��ش مهمی
را ب��ازی م��ی
کند و کمبود
اکسیژن بر اثر تولید تورم در مفاصل
و وجود تانسیون در عضالت است.
بناب��ر ای��ن ق��رار دادن عضالت در
آرام��ش باعث بهتر ش��دن جریان
خون و ک��م شدن درد م��ی شود،
برعکس نگرانی ،استرس و افسردگی
باعث تشدید درد می شود.
برای کم ش��دن دردها حتی بطور
موق��ت باید که کارهای زیر را انجام
داد:
>> استراحت ،آرامش و خواب

ضد دردهای آرتریتیک
اولین سالح ّ
استراح��ت است مخصوص��ا در نزد
اف��رادی که دچار استرس ،نگرانی و
خستگیعصبیهستند.
ورزش های تنفس��ی ،تکنیک های
آرام بخ��ش و مدیتیشن کمک می
کنند که بدن آرامش بیشتریداشته
باشد .پیشنهاد م��ی شود برای کم
ش��دن درد شب ها حداقل  8تا 10
ساعت خوابید.

ورزش

بیمار آرتریتک بای��د مرتب ورزش
کن��د تا قدرت حرک��ات مفصلی را
حف��ظ کن��د و از الغ��ری عضالت
جلوگیریکند.
ورزش به علت آزاد کردن آندرفین
 ENDORPHINEدر ب��دن اث��ر
آنالژیک (کم کردن درد) دارد.
البته باید تعادل بی��ن استراحت و
فعالیت های بدنی را حفظ کرد.
اگر خس��ته شدید و یا درد داشتید،
باید به خ��ود استراح��ت بدهید و
برعکس اگر زیاد هم استراحت کنید
باع��ث سختی حرک��ات مفاصل و
عضالت می شود.
بهتر اس��ت که ب��رای ورزش های
مناسب با فیزیوتراپ یا کینه زیولوگ
یا ارگوت��راپ مشورت شده و ورزش
را ب��ه تدریج طوالنی تر کرد و بطور
مرتب و آهس��ته و نرم انجام داد در
صورتی که امکانداشته باشد ورزش
در آب گرم فش��ار کمتری بر روی
مفاصل وارد می آورد.

درمان های داروئی

هی��چ داروئی برای درم��ان آرتریت

وجود ندارد و بطور کلی داروها برای
کم کردن سپمتوم های تورمی مانند
درد و تورم بکار می روند و یا بر روی
عام��ل تولید کننده تورم اثر کرده و
باعث کم ش��دن سرعت پیشرفت
بیماری می شوند.
اگر داروها موثر واقع نشوند و مفصل
نتواند فعالیت خودش را ادامه بدهد
پزشک م��ی توان��د پیشنهاد عمل
جراحی ب��رای ترمیم مفص��ل و یا
تعویض آن بکند.


طب مکمل

هیچ ن��وع درمان سنتی و یا مکمل
قادر به درمان آرتریت نیست.
و داروی معجزه آسا وجود ندارد ولی
بعضی از درمان های آلترناتیو ،مانند
گلوگزامین می توان��د باعث از بین
رفتن و یا کم شدن درد بکند.
استف��اده از گرما و سرم��ا برای کم
کردن درد مفاصل بطور موقت برای
هر نوع آرتریت مفید است.

گــرما:

برای عضالت دردناک و سخت شده
گرما باع��ث آرامش عضالت و بهتر
شدن گ��ردش خون در مفاصل می
ش��ود .می شود دوش گرم گرفت یا
 15دقیقه درآب گرم خوابید و یا از
کیسه های گرم شونده یا بطری آب
گ��رم روی مناطق دردناک استفاده
کرد.

ســرما:

ب��رای تورم ح��اد وقتی که مفصلی
دردناک و متورم است یک کیسه یخ
کهدر یک حوله خیس پیچیده شده
به مدت  15تا  20دقیقه باعث کم
شدن درد و بی حسی می شود .بهتر
است برای مفاصل بی حس استفاده
نشود.
کنتراندیکاسیون از سیستم درمان
توس��ط گرما و یا سرم��ا در صورت
وج��ود مشکالت در گ��ردش خون
مخصوص��ا اگر بر اث��ر دیابت باشد
و بیم��اری  RAYMANDنبای��د
استفاده کرد.
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5فناورتكاندهنده
در 5سالآینده!

بالدرنگ و با كمترین میزان تحریف
بپردازند.


زمینلرزه كرده و همچنین
هشدارهای اولی��ه را برای
رویدادهایی مانند سونامی
كه ممكن استدر پی زلزله
رخ دهند ،ارائه میدهد.
از دیگ��ر قابلیته��ای این
اختراع ،توانایی اندازهگیری
سری��ع و تحلی��ل منطقه
خس��ارتدیده از یك زلزله
برای كمك به اولویتبندی
واکنشهای اضطراری مورد
نیاز پس از بالیای طبیعی
است.


حملونقل شخصی و
پایانی بر گزارشات
ترافیكیسنتی

یکی از مهیج تری��ن اتفاقاتی را که
برایتان پیش آمده تعریف میکنید
ام��ا آنها فقط سرس��ری سر خود را
تکان میدهند.
روابط ای��ن دسته اف��راد مبتنی بر
معیارهای سطحی و بی معنی است.
زمان��ی که شما واقعا به یک دوست
نیاز دارید ،آنها نیس��تند .زمانی که
نیازمند انتقادی سازنده هستید ،از
همانی که هستید تعریف میکنند و
اگر حمایت بخواهید ،شما را محکوم
به شکست میدانند.

حرمت شکنها

در س��ال های آین��ده ،فناوریهای
تحلیل پیشرفته ب��ه افراد در یافتن
مسیرهای كم ترافیك و سریع برای
دستیابی به مقصد خ��ود از طریق
توصیههای شخصی كمك خواهند
كرد.
یام در حال ساخت
دانشمندان آیب 
الگوه��ای جدید ب��رای پیشبینی
نتایج تغییر مس��یرهای حملونقل
ب��رای ارائه اطالعاتی هس��تند كه
گزارش��ات ترافیكی سنتی را پشت
سر خواه��د گذاش��ت .محققان با
استفاده از مدلهای ریاضیاتی جدید
وفناوریهایتحلیلپیشبینیكننده
ب��ه تحلی��ل و تركی��ب چندی��ن
سناری��وی محتمل مؤثر بر انتخاب
مسیر مناسب از جمله عواملی مانند
حوادث ترافیكی ،محل جایگیری
فرد ،ساختوسازهای كنونیدر حال
برنامهریزی جادهای ،روزهای شلوغ
هفت��ه ،ساعت ك��اری ،رویدادهای
محلی و آبوهوا خواهند پرداخت.


>> ادامه از صفحه27 :



این افراددر بدترین زمان و به بدترین
شکل ممکن حرفی میزنند یا کاری
انجام میدهند؛در یک کلمه حرمت
نگاه نمیدارند .شاید این فرد کسی
باشد که به او اعتماد کرده بودید اما
او از این اعتماد سوءاستفاده کرده و
رازتان را برمال میکند .شاید یکی از
نزدیکان تان باشد کهدر کارهایی که
به او ارتب��اط ندارد دخالت میکند،
یا شاید همک��اری باشد که رفتاری

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

شركت فن��اوری  IMBطبق برنامه
هرساله خود به انتخاب پنج فناوری
بدی��ع پرداخته كه طبق برآورد آن،
زندگ��ی بشریت را ط��ی پنج سال باتری هایی كه از هوا برای تولید
آینده تغییر خواهدداد.
انرژی استفاده میكنند
های
در ششمی��ن برنامه
ی
پیشگوی
از دیگر پیشبینیهای این شرکت
«پن��ج در پن��ج» ،ای��ن شرك��ت ماشینآالت بینالمللی کسب و کار،
آمریكایی ابتكاراتی همچون امكان ارتقای ترانزیستورها و فناوری باتری
برقراری ارتباط از طریق سهبعدی ،بوده ك��ه دستگاهها را ت��ا  10برابر
باتریهایی با سوخت هوا و استفاده بیشت��ر روشن نگه داشته و یا حتی
از رایانهه��ا برای انرژی بخشیدن به دردستگاههای كوچكدیگر نیازی به
شهرها مطرح شدهاند.
وجود باتری نخواهد بود.
این پیشبینیها بر اس��اس بازار و دانشمن��دان ب��ه ج��ای باتریهای
گرایشه��ای اجتماعی مورد انتظار سنگی��ن لیتیوم یونی ام��روزی در
برای متحول کردن زندگی انس��ان حال كار بر روی باتریهایی هستند
و همچنی��ن فناوریه��ای جدید كه مانند انسان از هوا برای واكنش
آزمایشگاهه��ای شركت آیبیام در با فلز پر ان��رژی استفاده كرده و یك
سراسر جهان هستند.
مهاركننده كلی��دی را در باتریهایی

با طول عمر بیشت��ر از بین خواهد
برد .در صورت موفقیت ،نتیجه یك
ارتباطات سه بعدی بیدرنگ با
باتری سبك ،پرق��درت و قابل شارژ
دوستان
در پن��ج س��ال آین��ده ،تعام�لات مجدد خواهد بود كه قادر به انرژی
سهبعدی به شم��ا اجازه خواهد داد بخشیدن به هر چی��ز از خودرهای
تا ب��ا هولوگرام ه��ای سهبعدی ،با برقی گرفته تا دستگاههای مصرفی
دوستانت��ان بیدرنگ تعامل داشته است.
تامین انرژی شهری با استفاده از
دارد
تصمی��م
ام
ی
ب��
ی
آ
همچنین
باشی��د .در حال حاض��ر فیلمهای
رایانهها
میان
از
را
باتری
امك��ان،
صورت
در
تلویزیون��ی و سینمای��ی به سوی
نوآوریه��ای انجام شده در رایانهها
استفاده از ای��ن فناوری پیش رفته برداشته و میزان انرژی هر ترانزیستور و مراك��ز داده ،منج��ر ب��ه ایج��اد
و ب��ا پیچیدهت��ر و كوچكتر شدن را تا كمتر از  0.5ولت كاهش دهد .فناوریهایی شده كه از گرما و انرژی
دوربینه��ای هولوگرافی سهبعدی در این ص��ورت دستگاههایی مانند اضافی این دستگاهها برای گرمایش
برای قرار گرفت��ن در گوشی تلفن تلفن همراه و كتابهای الكترونیكی ساختمان ها در زمس��تان و تامین
هم��راه ،میتوان ب��ا تصاویر ارتباط نیازی به باتری نخواهند داشت.
ان��رژی تهویه مطبوع در تابس��تان
برق��رار ك��رده ،به جس��توجو در 
استفادهمیكنند.
فناوریهای جدید این شركت مانند
اینترن��ت پرداخته و ب��ه شیوههای دستیابی به مجموعه عظیم
جدید با دوستان گفتوگو كرد.
اطالعات با شكلگیری گروه جدید سیستم های آبسردكن روی تراشه
تبدیل
دانشمندان در حال كار برای
میتوانند به بازیافت انرژی حرارتی
شهرونداندانشمند
گفتوگوهای ویدئویی به حضور از در پنج س��ال آینده ،حس��گرهای پردازشگرهای رایانهای برای ارائه آب
راه دور سهبعدی هستند .این شیوه موج��ود در گوشی ،خ��ودرو ،كیف داغدر ساختمانها بپردازند.
از پرتوه��ای نوری منتش��ر شده از پول و حتی نوشتههای درون سایت یك پروژه آزمایش��ی در سوئیس ،با
اجسام برای ساخت یك تصویر از آنها توئیت��ر ب��ه جم��عآوری اطالعاتی استفاده از سیس��تم رایانه در كنار
استفادهمیكند.
پرداخته كه بهدانشمندان یك تصویر این فناوری ق��رار است تا  30تن از
همچنی��ن این شی��وه منج��ر به كلی و ف��وری از محیط ف��رد ارائه انتشارات دیاكسید كربن در سال
بكاهد.
هوشمندترشدناطالعاتدیجیتالی خواهد داد.
خواهد شد.
میتوان از این دادهها برای مبارزه با یك شبكه مویرگهای میکروسیالی
دانشمندان مركز تحقیقاتی آیبیام گرم شدن جه��ان ،نجات گونههای در كاه��ش گرما با سطح هر تراشه
اكنون در ح��ال كار بر روی راههای در معرض خط��ر و ردیابی گیاهان در خوشه رایانه متصل بوده كه آب
جدید ساخ��ت اطالعات سهبعدی یا حیواناتی كه اكوسیس��تم اطراف را تا حدود میكرونها فلز نیمهرسانا
ب��وده و به دنبال فناوری هس��تند جهان را به خطر میاندازند ،استفاده پمپاژمیكند.
ب��ا این میزان نزدیك��ی جریان آب
كه به مهندسان اج��ازه خواهد داد كرد.
تا وارد طراحی بناه��ا و برنامههای آیب��یام اخی��را به ثب��ت شیوهای ب��ه هر تراشه ،میتوان گرما را بطور
نرمافزاری شده و به شبیهسازیهایی پرداخته كه یك سیس��تم را قادر به كارآمدتری حذف كرده و همچنین
از چگونگی شیوع بیماری در سراسر انجام تجزیه و تحلیل دقیق پس از آب داغ در اختیار داشت.
جهانهای سهبعدی تعاملی بصورت واقع��ه از رویدادهای ل��رزهای مانند

رابطه تان را با این ها به هم بزنید!
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تحقیرآمیز پیشه کرده است.


آنهایی که همیشه متوقع هستند

هیچ وقت نمیتوان این افراد را راضی
و خوشح��ال نگه داش��ت .آنها قدر
شما را نمیدانند و خواستههایشان
غیرواقعی و نامعمول است؛ همیشه
دنبال مقصر جلوهدادن شما هستند
و هرگز مس��وولیت چی��زی را خود
قبولنمیکنند.


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

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

Tel.: (514) 267-3454

تپش تقدیم می کند:شب های شاد و پرشور ایرانی

>> سال نو ،شنبه  31دسامرب >> در ROSEBOWL

سالن پذیرایی و رستوران هانی رز
مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میؤه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۱۵تخفیف ویژٔه افتتاحیه برای هموطنان عزیز
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا آش و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد که چنین
کیفیتی فقط در هانی رز وجود دارد
ّ
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل در خدمت مجالس و
میهمانیهایشماست
-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
----------------------------------MONTREAL, QC, H3G 1V7

Delivery:514-876-4442

1228 DRUMMOND

Tel: 514-876-4446
سبزی و مصرف بیش
از حد الک��ل ،عوامل
موث��ری در تشکیل
توموره��ای سرطانی
هستند.
حال آنک��ه بر اساس
این تحقی��ق جدید
و بر خ�لاف حدس
پژوهشگران ،اضافه
وزن

حتقیق جدید:

۴۰درصد

سرطــانها

اجتنابپذیرهستند

در م��ردان و بی��ش از  ۱۵درصد از
بیماریه��ای توم��وری در زنان از
سیگار نش��ات میگیرن��د .مصرف
سیگار نه تنها باعث به وجود آمدن
سلوله��ای سرطان��ی در ششها
میشود ،بلکه میتواند در اندامهای
دیگر بدن همچون حنجره ،دهان یا
معده نیز سلولهای سرطانی ایجاد
کند.
ع�لاوه بر سیگار ،مص�رف کم میوه
و سبزیج��ات یا مصرف بیش از حد
گوشت و منک ،بر اساس این تحقیق،
مسئول بیش از ۹درصد سرطانها
هستند.
اف��زون بر ای��ن ،بی��ش از  ۵درصد
بیماریهای سرطانی برمیگردد به
اضافه وزن.

بس��یاری گمان میبرند که ابتال به
بیماری سرط��ان به سرنوشت افراد
بس��تگی دارد ،ام��ا تحقیقی جدید
نشان میدهد که ابتال به این بیماری
تا حدودی به عواملی برمیگردد که
اجتنابپذیر هستند و خود انسانها
در مورد آنها حق انتخاب دارند.
بر اس��اس تحقیق مرکز پیشگیری
از سرطان دانشگ��اه "کوئین مری"
لندن ،شکلگیری حدود  ۴۰درصد حرکت کم بدن ،نور شدید خورشید
از تمام تومورها به عواملی برمیگردد و عفونت نیز میتوانند باعث سرطان
که اجتنابپذیر هستند.
شوند.
نتایج این تحقیقدر نشریهی علمی 
" British Journal of Cancerکمبود ویتامین در مردها و اضافه
 "Researchمنتشر شده است.
وزن در زنان

دانشمن��دان در این تحقیق تفاوتی
بین ابتال به سرطان در زنان و مردان
سیگار مهمترین عامل
مهمترین و معروفترین عاملی که نی��ز یافتهان��د .در حالی که مصرف
باعث بیم��اری سرط��ان میشود ،سیگ��ار در هر دو جن��س اکثرا به
سیگار است .تحقیقات جدید نشان سرطان میانجامد ،در مردها بیشتر
دادند که  ۲۳درصد از موارد سرطان کمبود ویتامین ،مصرف کم میوه و

در

زن�ان

مهمترین عامل ابتال
به سرطان بوده است.
به گفتهی آنان ،این
باعث تعجب بود که
در زنان ب��ه عنوان مثال اضافه وزن
عامل قویتری از مصرف الکل است.
نتایج دیگری که دانشمندان در این
تحقیق یافتند ،از این قرارند:
 یک��ی از ده مورد ابتال به بیماری
سرطان پستان از اضافه وزن نشات
میگیرد.
 کمبود ویتامی��ن و مواد معدنی
خطر ابتال به توم��ور مری را حتی
بیش از مصرف الکل باال میبرد.
 مواد غذای��یای که حاوی نمک
زیاد هستند میتوانند باعث تشکیل
سلولهای سرطانی در معده شوند.
تغییر شیوهی زندگی

اما تنهادانستن و شناختن اینکه این
عوام��ل میتوانند منجر به سرطان
شوند ،کافی نیس��ت .مهم آن است
که افراد شیوه و سبک زندگی خود
را تغییردهند.
اگر این چنین باشد دیگر ساالنه ۵
میلیون نفر بر اث��ر عوارض مصرف
تنباک��و ج��ان خ��ود را از دس��ت
نمیدهند و دیگر بیش از یک و نیم
میلیارد نفر در دنیا با مشکل اضافه
وزن مواجه نخواهند بود.
به گفت��ه دانشمن��دان ،مهم است
که انس��انها بدانند که همواره حق
انتخابدارند.
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سهمخوددر

برخورد حکومت با معترضان کافی
نیست و عالوه بر این ،ناظران برای
رف��ت و آمد و حفظ امنیت خود به
ارتش سوریه وابسته اند.
برخی از مخالفان حکومت نیز گفته
ان��د که با توجه به حض��ور ماموران
امنیتی و اطالعاتی حکومت ،حتی
هنگام حضور ناظران اتحادیه عرب،
مخالفان حکومت جرات آن را ندارند
با آنان مالقات کنن��د و مشاهدات
خود را شرح دهند.
همچنین ،این واقعیت که تعدادی
از اعض��ای هیات ناظران از کارکنان

را نخواهی��م پذیرف��ت و در
اعتراض به خیابانها خواهیم
رفت".
در لیب��ی که پ��س از هشت
ماه جنگ ب��ه دوران طوالنی
بازسازی نیازمند است ،زنان
در حال شکلدادن برداشت
خود از جامعه آینده هستند.
پ��س از سرنگون��ی حکومت معمر
قذافی سازمانهای زنان بسیاری در
این کشور تشکیل شدهاند که سالن
اجتماعات دارند و نشس��تهایی در
زمینهه��ای اجتماع��ی ،سیاسی و
اقتصادی بهمنظ��ور افزایش آگاهی
زنان برگزار میکنند.
امیره الشکری ،بنیانگذار یکی از این
سازمانهای غیردولتی در طرابلس
میگوید:
"م��ا در ح��ال حاضر تنه��ا از زنان
میخواهیم که بهشکل گسترده در
انتخاب��ات شرکت کنن��د .این خود
چالش بزرگی است".
به گفته خانم الشکری ،سازمان آنها
هزاران دعوتنامه برای زنان فرستاد
تا در کنفرانس��ی با موضوع "حقوق
خود را میشناسید؟" آزادانه شرکت
کنن��د اما تنها نزدیک به  ۵۰نفر در
این نشست شرکت کردند.
ای��ن فع��ال عرص��ه حق��وق زنان
میافزاید:
"در ای��ن دوره حس��اس میت��وان
فهمی��د که چنی��ن موضوعی زنان
را بهپی��ش خواهد ب��رد .زنان لیبی
برای عمل تنبل شدهاند چون فکر
میکنند صدای آنها شنیده نخواهد
شد و تغییری ایج��اد نخواهد کرد.
افزایش آگاهی؛ این آن هدفی است
که ما در حال حاضر داریم".
اینس میلود ،دانشجوی  ۲۱ساله که
انجمنی در حمای��ت از حقوق زنان
ایجاد کرده ،معتقد است که "تغییر"
از هماکنون آغاز شده و زنان بیشتر از
خانههای خود خارج میشوند.
وی که در یک شهر کوچک در غرب
لیبی زندگی میکند میگوید:
"پیشت��ر من از خانه به دانشگاه و از
دانشگاه به خانه میرفتم اما اکنون
تم��ام روز را بیرون هس��تم .مادرم
میگوید من مثل یک پسر شدهام".
میلودمیافزاید:
"اینجا زنان بااستعداد بسیاری وجود
دارند ک��ه استعدادهایشان از بین
میرود .آنها همچون دوران قذافی
میترسن��د .ما ت�لاش میکنیم به
آنها نشان دهیم که آزاد هستند".


>> ادامه از صفحه6 :
برخی دولت های عربی هستند که
خ��ود در معرض اعتراض مردم قرار
دارند و به خص��وص انتخاب ژنرال
محم��د احمد مصطف��ی الدابی به
ریاست هیات باعث نگرانی در مورد
عملکرد این هیات شده است.
سپهبد الدابی از افس��ران اطالعات
ارتش سودان بوده است در حالیکه
دادگاه کیفری بین المللی به دلیل
عملک��رد نیروهای دولت��ی و شبه
نظامیان تحت حمای��ت دولت آن
کشور در منطقه دارفور ،برای رئیس
جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب

جنایت علی��ه بشریت تحت پیگرد
قرار داده است.
در خب��ری دیگر در م��ورد سوریه،
نظامیان مخالف حکومت که خود را
"ارتش آزاد سوریه می نامند" گفته
اند از زمان ورود ناظران اتحادیه عرب
به این کشور ،عملیات مسلحانه خود
علی��ه نیروهای دولت��ی را به حالت
تعلیق در آورده و آتش بس یکجانبه
ای را به اجرا گذاشته اند.
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

کشتار در سوریه...

 

"هیچگاه
بهاندازه امروز
در خیابان به من نسبت به آزادی
ناسزاگفتند".
ای��ن در حال��ی زنان نگران
است ک��ه حزب
نبودهام!"

النهضه وعدهداده
است که قوانین
سختگیرانه اسالم��ی را بر جامعه
تحمیل نخواهد کرد و به حقوق زنان
احترام خواهد گذاشت .اما بسیاری
از زنان سک��والر به این وعدهها باور
ندارند.
هدی بنزید ،زن باحجابی کهدر یک
شرکت بیمه کار میکند میگوید:
"در حال حاض��ر النهضه نمیتواند
چنین تهدیداتی را بهپیش برد چون
در این صورت همه علیه آن خواهند
شد اما آنها میتوانند دیرتر اهداف
خود را عملی سازند .شیوه زندگی ما
در آینده میتواند تهدید شود".
درانتخاباتمصرنیزاخوانالمسلمین
گ��روه اسالمی و ح��زب سنتگرا و
تندروی النور متعلق به مس��لمانان
سلـفی بیشترین کرسیهای مراحل
َ
نخست را بهدست آوردهاند.
ای��ن دو حزب اسالم��ی گفتهاند از
جامع��های که بیشت��ر "اسالمی و
اخالق��ی" خواهد ب��ود ،پشتیبانی
میکنند.
اما آنها نیز وعده دادهاند که قوانین
سختگیرانه از جمله در مورد زنان
و حجاب اجباری را به اجرا نخواهند
گذاشت.
با این حال بهنظر فعاالن زن در این
کشور خشونتهای خانگی و آزار و
اذی��ت و تبعیض در محل کار علیه
زنان مصری افزایش یافته است.
همچنی��ن در شهره��ای کوچک
مصر ازدواج اجباری دختران جوان
همچنان متداول است.
با اینکه کسی نقش اصلی نیروهای
اسالم��ی در این س��ه کشور شمال
آفریقا را منکر نمیشود ،اما شرایط
ه��ر ک��دام در هر م��ورد مشخص
متفاوت است.
ناظ��ران در این زمینه ،جامعه لیبی
را نس��بت به جامع��ه مصر و تونس
سنتیتر و محافظهکارتر میدانند.
سماء احمد که در پس��ت مصر کار
میکندمیگوید:
"زنان مصر قوی هستند .اینجا لیبی
نیس��ت .اگر اسالمگرایان بخواهند
قوانی��ن سختگیران��های را به اجرا
گذارن��د جامعه مص��ر آن را قبول
نخواهد کرد".
وی میافزای��د" :م��ا چنین چیزی
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بهارعربی

 1دی >> رادیو زمانه
در لیبی همچون در مصر و تونس،
زن��ان میپرسند "به��ار عربی" چه
نتایجی برای آن��ان بههمراه خواهد
آورد.
رویت��رز در گزارش��ی از یک جشن
ی در مرکز طرابلس مینویسد
عروس 
که در آن زنان با حنا زدن به دست و
پای تازهعروس همراه با طنین طبل
به رقص و پایکوبی میپردازند.
سارا بوروی��ن ،دختر  ۲۳ساله که با
دس��ت زدن در انتظار آمدن عروس
اس��ت از آرزوی زن��ان لیبی پس از
حکومت سرهنگ قذافی میگوید.
ای��ن دانشج��وی رشت��ه مهندسی
میگوید:
"من برابری زنان را میخواهم .زمان
ما نیز فرارسیده است .من میخواهم
زنان هم حق داشته باشند کاری را
که دوست دارند انجام دهند".
از زمان��ی ک��ه حکومته��ای این
کشورها سرنگون شدند بس��یاری،
بهوی��ژه در غرب از بهقدرت رسیدن
گروههای اسالمی ک��ه اهدافشان
میتواند برخالف حقوق زنان باشد،
ابراز نگرانی کردهاند.
در تونس ،جایی که "بهار عربی" آغاز
شد و حکومت زینالعابدین بنعلی
سرنگون گردید ،ب��ا روی کار آمدن
گروه اسالمی النهضه ،زنان سکوالر
گرد ه��م آمدهاند تا از شیوه زندگی
خود دفاع کنند.
آنها بهوی��ژه از گروههای سیاسی
خواستهان��د تا اج��رای قانون سال
 ۱۹۵۶که در آن زنان و مردان برابر
عنوان شدهاند ،تضمین شود.
ای��ن قوانی��ن در  ۱۳اوت  ۱۹۵۶در
زمان نخستوزیری حبیب بورقیبه،
"پ��در استق�لال" و رئیسجمهور
تونس در سالهای  ۱۹۵۷تا ،۱۹۸۷
طرح گردید و در یکم ژانویه ،۱۹۵۷
با هدف دستیابی به برابری بین زنان
و مردان در بسیاری از مناطق به اجرا
در آمد.
از مواردی ک��ه در این قوانین آمده
است میتوان به لغو چندهمس��ری
و حق��وق برابر زن و مرد در طالق و
ازدواج اشاره کرد.
سعیده قرشی ،وکیل دادگستری و
فعال انجمن زنان تونس��ی دمکرات
میگوید:
"هیچگاه بهاندازه امروز نس��بت به
آزادی زنان نگران نبودهام".
وی میافزاید:
"تهدید زنان در هم�� ه عرصهها ،از
جمل��ه در چگونگ��ی پوشش آنها
و اینک��ه چگونه میاندیشند ،دیده
میشود .اگر با آنها (اسالمگرایان)
نباشی به تو توهین میشود و مورد
آزار و اذیت ق��رار میگیری .پس از
صحبتهایی که در تلویزیون کردم،
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از حسین پناهی ،بازیگر ،کارگردان ،نویسنده ،شاعر ایرانی
   قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.
   بعد از مرگم ،انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشتنگاری قرار دهید.
   به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند ،من به آن مشکوکم!
   ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند.
   عبور هرگونه کابل برق ،تلفن ،لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب کیدا ممنوع است.
   بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگامدلتنگی ،گورستان را تماشا کنم.
   کارت شناسایی مرا الی کفنم بگذارید ،شاید آنجا هم نیاز باشد!
   مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند.
   روی تابوت و کفن من بنویسید :این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.
   دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند .در چمنزار خاکم کنید!
   کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند ،باید هم قد باشند.
   شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید!
   به بهشت نمیروم اگر مادرم آنجا نباشد!

آی آزادی !
اگر روزی به سرزمین من رسیدی،
در قالب چشم هایی سرد و ترسناک
نیا.
برای مان از مرگ نگو.
به گورستان نرو،
گورستان پایان است.
این بار توی دهان هیچ کس نزن،
وعده ی توخالی نده،
نفت را بر سر سفره ها نیار،
نان مان را بر سرسفره هایمان
باقی بگذار.
از آب و برق مجانی نگو.
از تالش انسانی بگو،
از سازندگی و آبادانی بگو.
از تعهد کور نگو،
از تخصص و دانش و شعور بگو.
آی آزادی!

اگر روزی به سرزمین من رسیدی،
با شادی بیا .با تهجر نیا،
با مارش نظامی و جنگ نیا،
با آواز و موسیقی و رنگ بیا.
با تفنگ های بزرگ در دست
کودکان کوچک نیا،
با گل و بوسه و کتاب بیا.
از تقوا و جنگ و شهادت نگو،
از انسانیت و صلح و شهامت بگو.
آزادی یک نعمت نیست،
یک مسولیت است
ما را با خودت آشنا کن،
ما از تو چیز زیادی نمی دانیم.
ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم.
ما به وسعت یک تاریخ
از تو محروم مانده ایم.
ای نادیده ترین !
اگر آمدی با نشانی بیا
که تو را بشناسیم.

هان! آی آزادی،
اگر به سرزمین ما آمدی،
با آگاهی بیا
تا بر دروازه های این شهر
تورا با شمشیرگردن نزنیم،
کـند تاریخ نگذاریم
تا در حافظه ی ُ
که تو را ازما بدزدند،
تا تورا با بی بند و باری و هیچ
َبـدل دیگری اشتباه نگیریم.
آخرمیدانی؟
بهای قدم های تو بر این خاک
خون های خوب ترین فرزندان
این سرزمین بوده است.
بهای توسنگین ترین بهایدنیاست.
پس این باربا آگاهی بیا.
با آگاهی.
با آگاهی.
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جلسه اجنمن زنان

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زمان :یکشنبه 8ژانویه 2012

این گزارش واقعی است

نشریه شفاف-محمد روحی:
ای��ن روزها دیگر ،کمت��ر کنار خیابان
کالنشهرهایی همچون تهران ،اصفهان
و شیراز زنان خیابانی را می بینیم.
نه اینکه نبینیم ،اما نسبت به گذشته،
کمتر صحنه چانه زدن یک زن خیابانی
با سرنشین یک خودرو سواری را کنار
خیابان و بر س��ر قیمت مشاهده می
کنیم.
پس زنان و دختران خیابانی کجا رفته
اند؟!
آی��ا دست از این کار برداشته و اصالح
شده اند؟
پاسخ منفی است!
این روزها باید زنان خیابانی را در خانه
های تیمی فساد جستجو کرد.
این روزها ،مردانی ب��ه عنوان رابط در
گوش��ه و کنار شهر حض��ور دارند که
مشتریان هرزه گی باید برای دسترسی
به زنان خیابانی ،ابتدا با این رابط ها وارد
مذاکره شوند.

بیشترشان موتوری هستند

نکته جالب توجه تر آن است که بیشتر
ای��ن رابط ها ،موتورسوارند و در برخی
نقاط پرتردد شهر اتراق کرده و مردان
رهگذر را با نجواهای زیر لبی ،برای هرز
شدن وسوسه می کنند:
« خانوم!»...


رابط ها مشتری را به کجا می برند؟

برای مس��تند شدن گزارش ،در نقش
یک مشتری با یکی از این رابط ها که
ابتدای خیابان تخت ط��اووس تهران
اطراق کرده بود وارد مذاکره شدیم.
پس از آن که اعتماد او را جلب کردیم
شم حرفه ای اش مطمئن شد
و از روی ّ
که پلیس نیستیم ،آدرسی را روی یک
تکه کاغذ نوشت و به ما داد.
آدرس حوالی میدان رسالت بود.
خانه ای بود قدیمی.
زن��گ زدیم .م��ردی  35ساله در را باز
کرد.
گفتیم که از طرف «شاهین» آمده ایم.
دور و بر را نگاهی کرد و اجازه داد وارد

شنب��ه  ۲۶آذر  ۱۳۹۰براب��ر با ۱۷
دسامبر ۲۰۱۱

افزایش نگران
کننده ابتال به
ویروس ایدز
در میان زنان
پریسا آزادیان
یکی از نمودهای گسترش ناهنجاری
های اجتماعی در جامعۀ آفت زدۀ ما
رشد روزافزون مبتالیان به ویروس
ایدز و گسترش این بیماری در میان
فقیرتری��ن الیه های جامع��ه و از
جمله زنان تن فروش است.
در کش��وری که سن تن فروشی به
کمت��ر از  14سال رسی��ده ،و آمار
معت��ادان به مواد مخدر و بخصوص
معت��ادان تزریقی در کش��ور رو به
افزایش است ،تردیدی نیس��ت که
وی��روس ایدز ب��زودی ب��ه صورت
اپیدمی بیش از هر چیز دامان اقشار
فقیر و زحمتکش را خواهد گرفت.
پیشتر وزیر بهداشت دولت احمدی
نژاد ،مرضیه وحید دستجردی علت
گسترش بیماری ایدز را به افزایش
رفتارهای پرخطر نس��بت داد ه بود
و گفته بود که "زمانی نگران انتقال
ایدز از طریق خ��ون آلوده و اعتیاد
تزریقی بودیم اما ام��روز رفتارهای
پرخطر جنسی و روسپی ها موجب

شویم.
نزدی��ک ب��ه  18زن و دختر با
سر و وضعی نامناسب نشسته
بودند .بعض��ی هایشان سیگار
می کشیدند و بعضی دیگر هم
مشروبات الکلیدستشان بود.
دو م��رد دیگ��ر در اتاق��ی بغل
آشپزخانه سرپا ایستاده بودند و
حرف می زدند.
مردی که کنار ما بود گفت:
«هر کدومو می خواین انتخاب
کنین .قیمت ها فرق
می کنه .از  30تومن
داری��م تا  100تومن.
اگ��ه مک��ان نداشته
باشین می تونین اینجا
باشین اما  20تومن اضافه تر باید برای
مکان بدین».

«اراذل» سردسته تیم های فساد
هستند

اراذل و اوباش ،زنان خیابانی را زیر پر و
بال خود گرفته اند تا از این راه بتوانند
خودشان هم درآمدی داشته باشند!
یکی از این زنان خیابانی« ،پریس��ا-ر»
است که قبال خ��ودش به تنهایی کار
می کرده ،اما ب��ه توصیه یکی از زنان
دیگ��ر ،عضو تیم «فرش��اد» شده تا از
خیلی چیزها در امان باشد.
وقتی می پرسیم منظورش از «خیلی
چیزها» چیست ،می گوید:
«وقتی تنه��ا کار می ک��ردم ،بعضی
مشتری ه��ا بعد از اتمام ک��ار ،پولمو
نم��ی دادن و وقت��ی اعتراضم باال می
گرفت ،حمل��ه می کردن و کتکم می
زدن .البته بعضی ها هم بیشتر از مبلغ
طی شده ،می دادن .عضو این تیم ها
شدن ،احس��اس امنیت در ماها ایجاد
می کنه».
البته «نس��یم» یکی دیگر از دختران
خیابانی است که نظر متفاوتی در این
باره دارد.
او لیسانس حسابداری دارد اما به گفته
خ��ودش ،از سال  83تا  88دنبال پیدا
کردن یک ک��ار آبرومندانه ب��وده ،اما

افزایش موارد ابتال به ایدز شده است.
ب��ه طوری که ساالنه  5تا  10نفر از
طری��ق روسپی ها مبتال به ویروس
ایدز میشوند".
مینو محرز ،رئیس مرکز تحقیقات
ای��دز وزارت بهداشت ایران ،در مهر
م��اه  ۱۳۹۰نیز گفته بود که یافته
های مراکز تحقیقی و کلینیک های
مختلف نشان میدهند که در یک
سال اخی��ر  ۹۹درصد موارد جدید
ابتال به ویروس ایدز از طریق تماس
جنسی بودهاند.
او همچنین گفته بود که:
"ه��م اکن��ون ح��دود  ۳۰درص��د
مبتالیان جدید به ویروس ایدز ،زنان
هستند".
طبق آم��ار رسمی وزارت بهداشت
بیش از  23هزار نفر مبتال به ويروس
اي��دز در كشور وج��ود دارد .اما به
گفته عباس صداق��ت ،رئیس اداره
ایدز وزارت بهداشت،
"بر اس��اس آمارهاى حاصل از مدل
اپيدميولوژيك  UNAIDSو سازمان
جهانى بهداشت كه بر پايه محاسبات
رياضى و رصد دقي��ق كارشناسان
است��وار است؛ مي��زان مبتاليان در
اي��ران  83ه��زار نفر تخمي��ن زده
شده است و اين يعنى  60هزار نفر
مبتالى شناساي��ى نشده در كشور
وجود دارد".
س�ازمان بهداش�ت جهانی اما
میزان مبتالیان به ایدز در ایران
را بسیار بیش�تر از آمار رسمی
دولت میداند.
یک عضو هیئت علمیدانشگاه علوم
پزشکی تهران نی��ز در رابطه با آمار
مبتالیان به ویروس ایدز گفته که:
"آمارهای غیر رسمی ابتالی حدود
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مجم�ع عموم�ی
اجنمـن زنان
مجمع عمومی انجمن زنان مونترال
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چون پارتی نداشته دستش به جایی
بند نشده است.
نسیم می گوید که به اختیار خودش
وارد تیم نشده ،بلکه او را با اجبار عضو
تیم کرده اند.
خود او می گوی��د« :برای خودم تنها
کار می کردم و نزدیک به  38 ،37زن
و دخت��ر دیگه رو هم می شناختم که
تنهایی کار می کردن .اما یه شب ،یه
پژو  405نگهداشت و یه قیمت خوب
گفت .سوار شدم .وقتی رسیدیم توی
خونه ،چهارتا قلچماق ریختن سرم...
بعد هم گفتن از ای��ن به بعد برای ما
کار می کنی وگرنه زنده نمیذاریمت».


هر روز به زنان خیابانی افزوده می
شود

نسیم حرف هایش را اینگونه ادامه می
ده��د« :پارسال(س��ال  )89که به زور
وارد این تیم��م کردن 30 ،نفر بودیم،
امسال شدیم  50نفر».
از او م��ی پرسیم که علت روی آوردن
برخی زنان و دختران دور و اطرافش به
هرزه گی چیست ،می گوید:
«وقتی هیچ حمایت��ی از سوی دولت
ب��رای دختران و زنانی ک��ه نیاز مالی
دارن وجود نداره ،باید چه خاکی توی
سرشون بریزن؟
یه دوست��ی دارم به اسم سارا که االن

 ۱۰۰ه��زار نفر و در پیشبینیهای
بدبینانه ت��ا  ۳۰۰هزار مبتال را بیان
داشته اما این آمارها قطعی نیست و
تخمینیاست".
محمدرض��ا رضاي��ى ناي��ب رييس
كميسيون بهداشت مجلس فقدان
آم��وزش را دليل اصل��ى فاصله 60
هزار نفرى آمار رسمى و تخمينى بر
اساس  83هزار نفر مبتال دانسته و
گفت" :كه فرد مبتال بدون آگاهى از
بيمارى خود ازدواج ميكند ،همسر
خود را مبتال ميكند و نوزاد مبتال به
دنيا ميآورد".
صداقت نیز ضمن اعتراف به رشد 2
دهم درصدی زنان مبتال به نسبت
س��ال قبل  ،به به خطر شيوع موج
سوم ايدز اشاره کرد و گفت:
در اين الگو اف��رادى كه خود رفتار
پرخط��ر نداشتهاند به خاطر ابتالى
همس��رانشان در مع��رض ايدز قرار
ميگيرند و اين الگو زنان را در كشور
بيشتر تهديد ميكن��د و در نتيجه
جمعيتى مبتال ميش��ود كه رفتار
پرخطر نداشته است و به اين ترتيب
احتمال ابتالى نوزادان هم از طريق
ي يابد".
ايدز را افزايش م 
فره��اد درودى نماين��ده برنام��ه
مشترك ملل متح��د در زمينه ایدز
نیز هش��دار داده که بر اساس مدل
اپيدميولوژيك��ى كه توسط سازمان
بهداش��ت جهان��ى و UNAIDS
طراحى شده  ،ای��ران در حال ورود
به موج سوم شي��وع ویروس ایدز از
طريق انتقال جنسى است.
نگرانی های دست اندرکاران وزارت
بهداش��ت بخوب��ی پ��رده از خطر
گس��ترش ویروس ای��دز در کشور
برداشته ،خطری که سالمت زنان

یکساله وارد تیم شده.
این زن که شوهرش معتاده و  2تا بچه
داره ،سه سال دنبال یه وام  5میلیون
تومنی بوده که یه کار توی خونه برای
خودش دست و پا کنه ولی دستش به
هیچ جا بند نمی شه.
همه درها وقتی بس��ته باشه و آدم به
نقطه بحران برس��ه ،راهی جز خراب
شدن براش نمی مونه .می مونه؟ »
نسیم می گوید« :تن فروشی اش را ما
می کنیم اما باید به فرشاد پورسانتش
را بدهیم».


در محل انجمن برگزار خواهد شد.
با شرکت هر چه گسترده تر خود به پر بارتر کردن آن
بکوشید.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

بنیادپژوهشهایزنان

بیست و سومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای بین الملی زنان
ایران در ماه ژوئن  2012در شهر بوستون (ایاالت متحده)
برگزار خواهد شد.
فرصتی بس��یار ارزنده برای آشنائی با فعالین جنبش زنان
ایران از سراسر جهان .برای نامنویسی به سایت زیر مراجعه
نمائید:
www.iwsf.org

زنان خیابانی به خانه های تیمی
خزیده اند

در سایه غفلت دول��ت از آسیب های
اجتماعی به ویژه آسیب های اخالقی
که در ارتباط مس��تقیم با شرایط بی
ثبات اقتص��ادی است ،زنان و دختران
خیابانی رو به افزایش هستند.
اما چون به خانه های تیمی خزیده اند
و کمتر در خیابان ها ظاهر می شوند،
مدیران دولتی خیال می کنند ،پدیده
زنان خیابانی موضوعی نیست
ک��ه ارزش رسیدگی داشته
باشد!


را بشدت تهدید میکند.
نکته ای ک��ه در اظهارات آنان قابل
توجه است ،این است که آنها بشدت
نگران سالمتی زنانی هس��تند که
باصطالح "رفتار پر خطر جنس��ی"
نداشته اند و افزایش شمار مبتالیان
را به عدم آگاهی و آموزش نس��بت
داده اند.
آنه��ا فرام��وش میکنند ک��ه ما در
کش��وری زندگ��ی میکنی��م ک��ه
معیارهای اسالمی گلوی شهروندان
را میفشارد.
مبلـغ جهل و
گران
حکومت
مداخله
ّ
خرافه در زندگی خصوصی و روزمره
م��ردم و فق��دان آزادی های فردی
از یک ط��رف و شرایط دهشتناک
اقتصادی و افزایش فقرو بدبختی و
نابرابری های اجتماعی از طرفدیگر
موج��ب شده ک��ه ناهنجاری های
اجتما عی در ابعاد وسیعی گسترش
یاب��د و مردم ستمدیده ما را اعم از
زن و مرد در یک چرخه نگون بختی
گرفتار کند.
سخنان صداقت رئی��س اداره ایدز
وزارت بهداش��ت در ای��ن رابط��ه
توصی��ف این چرخه نگ��ون بختی
جامعه ماست .
او میگوی��د" :همس��ران مص��رف
كنندگان تزريقي ،اف��راد مرتبط با
زنان خيابانى و غيره از جمله افرادى
هستند كهدر معرض ابتال به ايدز قرار
دارند .تمام اين جمعيت همپوشانى
دارن��د و ب��ه ص��ورت جمعيت پل
عمل ميكنند و نميتوان آنان را به
صورت جدا از هم ديد ،بلكه تمامى
اين جمعيتها را بايد در برنامههاى
مداخالتى با يكديگر مورد مالحظه
قرار داد".

و ی��ا گ��زارش مع��اون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشک��ی زاهدان که
اع�لام ک��رده میزان ابتال ب��ه ایدز
در می��ان زنان استان سیس��تان و
بلوچستاندو برابر میانگین کشوری
است و او دلیل اصلی آن را شرایط
فرهنگی و ترددهای غیر قانونی به
کشورهای همسایه و چند همسری
افراد مبتال عنوان کرده است.
ام��ا راه حل پیشنهادی رييس اداره
ايدز وزارت بهداشت برای جلوگیری
از گسترش ویروس ایدز شایان توجه
است.
او با دور زدن این واقعیت که در نظام
اسالمی به زنان ج��ز بعنوان ابزاری
برای ارضاء تمایالت جنسی مردان
نگاه نمیشود و درهمین نظام چند
همس��ری نه تنها تبلیغ شده بلکه
قان��ون نیز هس��ت ب��ه دادن درس
اخالق به مردم میپردازد.
صداقت در این رابطه میگوید:
" بهت��ر اس��ت جوانان ب��ا در پيش
گرفتن اعتقادات دين��ى و باورهاى
اجتماعى اولين تجربه جنسى خود را
به تعويق بيندازند ،اگر قادر به انجام
اين كار نيستند ازداشتن شريكهاى
متعدد جنسى پرهيز كرده و از روش

تك همس��رى و وفادارى به خانواده
پيروىنمايند.
او در ادام��ه گف��ت" :اف��راد متاهل
هم بهت��ر اس��ت به همس��ر خود
وف��ادار باشند و ارتباطات خارج اگر
چارچوب خانواده نداشته باشند در
صورت عدم رعايت تمام اين موارد و
قرار گرفتندر معرض ارتباط جنسى
كنترل نشده خود رادر معرض رفتار
جنسى پرخطر قرار ندهند".
همچنین محمدرض��ا رضايى نايب
رييس كميسيون بهداشت مجلس
نیز به عملکرد صدا و سیما و وزارت
بهداشت در زمینه آموزش و طالع
رسانی در مورد ایدز انتقاد کرد.
برای صدا وسیما که بودجه هنگفت
و وقت خود را صرف تبلیغ عفاف و
حجاب و سرکوب زنان میکند ،وقت و
امکاناتی باقی نمیماند که به آموزش
زنان برای پیشگیری اختصاص یابد.
در سیستم آموزشی کشور ،آموزش
رفتارهای جنس��ی جرم وتابو تلقی
شده و آموزشهایی نظیر تمکین از
شوهر و رسم همسرداری جایگزین
میشوند.
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از نازی بپرس!...

  تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر
تفاوت قدمت آنها نیست.
برای مث��ال کشور مص��ر بیش از
 3000سال تاریخ مکت��وب دارد و
فقیر است!
اما کشورهای جدیدی مانند کانادا،
نیوزیلن��د ،استرالیا ک��ه  150سال
پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند،
اکن��ون کشورهای��ی توسعهیافته و
ثروتمندهستند.
  تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند
در می��زان مناب��ع طبیع��ی قاب��ل
استحصال آنها هم نیست.
ژاپ��ن کشوری است ک��ه سرزمین
بسیار محدودی دارد که  80درصد
آن کوههای��ی اس��ت ک��ه مناسب
کش��اورزی و دامداری نیس��ت اما
دومین اقتصاد قدرتمند جهان پس
از آمریکا را دارد.
این کشور مانند یک کارخانه پهناور
و شن��اوری میباشد که مواد خام را
از همه جهان وارد کرده و به صورت
محصوالت پیشرفته صادر میکند.
مثال بعدی سوئیس است.
کشوری که اص� ً
لا کاکائو در آن به
عملنمیآیدامابهترینشکالتهای
جهان را تولید و صادر میکند.
در سرزمین کوچک و سرد سوئیس
که تنه��ا در چهار ماه سال میتوان
کش��اورزی و دامداری انج��ام داد،
بهترین لبنیات (پنی��ر) دنیا تولید
میشود.
سوئیسکشوریاستکهبه

 پس تفاوت در چیست؟

تف��اوت در رفتارهای اس��ت که در
ط��ول سالها فرهن��گ و دانش نام
گرفته است.
وقتی که رفتارهای مردم کشورهای
پیشرفت��ه و ثروتمن��د را تحلی��ل
میکنی��م ،متوج��ه میشوی��م که
اکثریت غالب آنه��ا از اصول زیر در
زندگی خود پیروی میکنند:
 )1اخالق به عنوان اصل پایه
 )2وحدت
 )3مسئولیت پذیری
 )4احترام به قانون و مقررات
 )5احترام به حقوق شهروندان
دیگر
 )6عشق به کار
 )7حتمل سختیها به منظور
سرمایهگذاری روی آینده
 )8میل به ارائه

کارهای برتر و فوقالعاده
 )9نظمپذیری

ام��ا در کشورهای فقی��ر تنها عده
قلیلی از م��ردم از این اصول پیروی
میکنند.
در کشور ما کسی که زیاد کار کند
تراکتور نامیده می شود!
کس��ی که به قوانین احترام بگذارد
بچه مثبت است!
کس��ی که اخالقیات را رعایت کند
برچسب پاستوریزه خواهد گرفت!
کس��انی که حقوق دیگران را زیر پا
م��ی گذارند و افراد قالتاق ،آدم های
زرنگ خوانده می شوند
انس��ان های منظم اف��راد خشک و
بیحالهستند
همه به دنبال یک شبه رفتن ره صد
ساله
و...
  بیایید از خودمان شروع کنیم
و از همین لحظه!
ما ایرانیان فقیر هس��تیم نه به این
خاطر که منابع طبیع��ی نداریم یا
اینکه طبیعت نس��بت به ما بیرحم
بودهاست.
  م��ا فقیر هس��تیم ب��رای اینکهرفتارمان چنین سبب شدهاست.
  ما برای آموختن و رعایت اصولفوق که (توسط کشورهای پیشرفته
شناسایی ش��ده است) فاقد اهتمام
الزم هستیم.
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 )1اعداد و ارقام غیر
ز
م
یش
ضروری رو دوربنداز!

این اع��داد شامل سن ،ق��د و وزن
میشه
بگذار دکترها راج��ع به این عددها
نگران باشن
خ��وب واس��ه همینه ک��ه بهشون
ویزیت می دی.


 )2دوستهای شاد و خوش

)6
گاهی اوقات یه کم
اشک بریز!

سخت��ی کشیدن هس��ت ،غمگین
بودن هست اما ادامه بده
تنها کسی که تمام طول زندگیمون
کنار ماست ،خود ما هستیم
پس تا وقتی که زنده ایی زندگی کن


 )7دور و اطرافت رو

و خرم و سر حالت رو برای خودت
نگه دار!
ب��ا آدمه��او چیزهایی پ��ر کن که
آدمهای ب��ی حس و حال تو رو هم دوستشونداری
بی حال می کنن
با دوستها و فامیل ،با یادگاری هات،
( اگ��ه خودت جزو ای��ن دسته ای حیووون خونگ��ی ،موسیقی ،گل و
حواست باشه!)
گیاه و خالصه هرچیزی...

خوب حاال خونه ات پناهگاه و محل
آرامشت شد؟
 )3دائم در حال یادگیری باش!
سعی کن بیشتر راجع به کامپیوتر ،بگو ببینم ،رابطه ات با خدا چطوره؟
کاره��ای دستی،باغبانی و خالصه 
هرچی که فکر می کنی یاد بگیری  )8سالمتیت رو جشن بگیر
هیچوقت نگذار مغزت بی کار بمونه و بهش اهمیت بده!
"مغز بیکار پاتوق شیطانه"
اگه سالمی ،سعی کن این وضعیت
این شیطان هم اسمش آلزایمره!
رو حفظ کنی

اگ��ه وضع��ت متغی��ره ،سعی کن
متعادلش کنی و حالت رو بهتر کنی
 )4از چیزهای ساده ،لذت ببر!
اگر هم فک��ر می کن��ی تنهایی از

پسش بر نمی آیی ،از یک نفر کمک
 )5اغلب بخنـــــد!
بگیر.
قهقهه های بلند و طوالنی

اونقدر بخند که نفست بند بیاد
ِ
مست ناراحتی هات سفر
اگه دوستی داری که خیلی باهاش  )9به
می خندی ،پس خیلی باهاش وقت نکن!
بگذرون
ب��رو به یک مرکز خری��د ،برو به یه

محل��ه ی دیگه ،حتی برو یه کشور

ریالودسامبرشلوغ!
ونت

ایرانیانم

اراده بر س��اخنت خویش...
امنیت ،نظم و سختکوشی مشهور
است و به همین خاطر به گاوصندوق
دنیا مشهور شدهاس��ت (بانکهای
سوئیس).
اف��راد تحصیلک��ردهای ک��ه از
کشورهای ثروتمند با همتایان خود
در کشورهای فقیر برخ��ورد دارند
برای ما مشخص میکنند که سطح
هوش و فهم نیز تفاوت قابل توجهی
در این میان ندارد.
نژاد و رنگ پوست نیز مهم نیستند.
زی��را مهاجرانی ک��ه در کشور خود
برچس��ب تنبل��ی میگیرن��د ،در
کشورهای اروپایی به نیروهای مولد
و فعال تبدیل میشوند.
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دسامبر در گاهنم��ای برنامه های
فرهنگ��ی اجتماع��ی کامیونیتی
ایرانی��ان مونتری��ال م��اه شلوغ و
پررونقی است.
از این بابتدسامبر امسال استثنایی
بود.

سال��ن (تقریبا
در
را
دسامب��ر
11
ِ
سول��داوت!) ژزو ،مهم��ان صدای
توانمند حس��ن انعام��ی و پیانوی
بی تالی نرمینه خانم افندی ،ماهنی
های ش��اد آذربایج��ان ،ترانه های
عاشیق�لار و چند قطع��ه از اپرای
کوراوغلو بودیم.
این برنامه به کوشش گروه ساواالن
برگزار شده بود.

   دو هفته پایانی دسامبر امسال
همچنین شاهد برگزاری دو شب
یلدا بودیم.
هر دو برنامه به هدف ارتقاء میراث
فرهنگ��ی و صرف شام و شب چره
و ...ص��د البت��ه همراه ب��ا رقص و
پایکوبی.
اولی ،شنبه ش��ب  17دسامبر ،به
همت دوست��ان مدرس��ه دهخدا
و کتابخانه نیم��ا در محل «مرکز
فرهنگی»  Manoirانجام شد.
جشن شب یلدایدوم ،به روال همه
ساله به هم��ت انجمن دوستداران
زرتش��ت ،جمع��ه  23دسامبر در
سالن زیبای المپیا ارائه گردید.
البته گفتنی اس��ت رستوران های
شهر نیز (مثل شیراز ،یاس و کارتیه
پرس)در جمعی کوچکتر ،شب یلدا
و کریسمس را نیز جشن گرفتند.

   
دسامبر همچنین شاهددو کنسرت
بزرگ به فاصله یک هفته از یکدیگر

بود :آرش و لیال!
ِ
کنسرت (واقعا) بزرگ آرش،
اولی،
جمعه شب (زمهریری!) 23دسامبر
در محل سالن  Embassyبا حضور
نزدیک به  1300نفر برگزار گردید
و ب��ه گ��واه بس��یاری ،بخصوص
ج��وان ترها ،شبی زیبا ،بی تالی و
بیادماندنی در خاطرۀ بسیاری باقی
گذاشت.
(اگرچه تلفن های بسیاریداشتیم
سراسر گالیه از مشکلی کهدر پایان
برنامه در خصوص بی نظمی که در
مورد بازپس گرفتن کت و پالتوهای
مهمانان پیش آمده بود .در شماره
آینده در این مورد خواهیم نوشت)
در این کنس��رت حضور مهمانان
غیرایرانی نیز چشمگیر بود.
کنسرت لیالفروهر ،پنجشنبه شب
 29دسامب��ر (ی��ک ش��ب قطبی
دیگ��ر!) در سالن باشک��وه پاالس
انج��ام گرفت و بس��یاری را شاد و
سرخوش از مرور خاطرات قدیم به
خانه روان کرد.
(رندی از َپـرس��ه هایش در حین
این دو برنام��ه می گفت :دختران
ایرانی ،زیبا و شیک و خوش پوش؛
آقاپس��رها ساده و گ��اه شلخته!!
(عهده علی الراوی!)
   

یکشنبه  18دسامبر در 153مین
برنامه ی انجم��ن ادبی (به همت
واالی محمد فاض��ل) در دانشگاه
کنکوری��ا ،مخاط��ب دکت��ر بابک
خلعتب��ری( ،ادبی��ات تطبیق��ی
چیست؟) بودیم.
   

 16دسامب��ر ،دکتر پرویز قدیریان
در جمع دوستداران خود ،در سالن

زیبای کتابخانه وس��ت مونت ،در
سمین��اری تحت عن��وان فرهنگ
تغذی��ه سالم و بهداش��ت خانواده،
حضور یافت.
ای��ن برنامه که ب��ه کوشش پیوند
ترتی��ب داده شده ب��ود ،با نمایش
اسالیدهای معروف دکتر قدیریان
و ...البته مث��ل همیشه ،با پرسش
های بی انتهای (!) حضار همراه بود.
   

دوست��ان همبس��تگی بازرگان��ی
ایرانی��ان مونتری��الIBNG ،
جشن س��ال نوی میالدی خود را
چهارشنبه ش��ب  28دسامبر (در
سرمای قطبی!) در محل رستوران
کازاگرک (السال) برگزار کردند:
از فرازه��ای این مهمانی صمیمانه
(به جز کلکسیون شراب های عالی
دوستان!) قرعه کش��ی (طوالنی!)
هدایا و جوایز بسیاری بود که غالبا
از سوی اعض��ای گروه به مهمانان
ارائه شده بود.
برندۀ خوش شانس این شب ،آقای
نادربزرگمند (چه نام با مسمایی!)
از کمپانی «یونی تک» با یک فقره
(ناقابل) بلیت رف��ت و برگشت به
ایران به خانه رفت!
گفتنی است این بلیت به کوشش
خانم فرناز معتمدی ،آژانس House
 of Travelاز س��وی QATAR
 AIRLINEبه  IBNGهدیه شده
بود.
__________________
عکس ها گوشه ای از شام IBNG
و برنده خ��وش بخت و همچنین
سخنرانی دکت��ر قدیریان را نشان
می دهد!

ود

دیگه
ام��ا هیچ وقت جای��ی نرو که
باعث سرافکندگی و احساس گناهت
بشه

 )10از هر فرصتی که داری
استفاده کن

و به همه کس��انی ک��ه دوستشون
داری ،عشقت رو نشون بده.

 7پند جاودان...

♥ در بخشی��دن خط��ایدیگران
مانند شب باش
♥ در فروتنی مانند زمینباش
♥ در مهر و دوستی مانندخورشید
باش
♥ هنگام خشم و غضب مانندکوه
باش
♥ در سخ��اوت و کمک ب ه دیگران
مانند رود باش
♥ در هماهنگ��ی و کن��ار آمدن با
دیگران مانند دریا باش
♥ خ��ودت ب��اش همانگون��ه ک ه
مینُمایی
پس از تعمقدر این هف 
ت پند به این
کلمات یک بار دیگر دقت کن:
شب ،زمین ،خورشید ،کوه ،رود،دریا
ِ
و انسان...
زیباترین آفریده ها...

از میان نامه های رسیده

محمد وطن خواه

-----------بازتابی بر دیدگاه های
شاعر گمنام مونتریال
-----------عنوان شعر گونه ای از شخصی بی
نام و نشان (من��درج در پیوند یکم
دسامبر) مرا بر آن داشت تا از نشریه
محترم پیوند خواهش کنم این متن
را بن��ا بر قانون مطبوع��ات در مان
صفحه به چاپ برسانند.
من شاعر نیستم تا پاسخ این نوشته

پ��ر از توهی��ن و افت��را را به شکل
شع��ر بیان نمای��م و در ضمن زبان
غیرمودبانه را هم بلد نیستم.
ولی با این اوصاف سعی میکنم بند
بند آن را مورد عنایت قرار دهم.
این ''ما''ی ''بیچ��اره' 'و ''نمازخوان''
کیست .منظور شما از ''ما'' البد یکی
خود شما آقا یا خانم شاعر هستید
که از فرط ایمان این چنین بی پروا
ب��ه عقاید دیگران توهین میکنید و
شخصیت آنها را لگد مال میکنید،
اگر نه در کجا کسی جرات بکاربردن

کلمه بیچاره را به هموطن خود دارد
و با فکر کوچک خود کس��انی را که
فارغ از مال دنیا به خدای خود پناه
میبرند را ''دربند'' می پندارد.
شما ممکن است به خرافات اعتقاد
داشته باشی��د که نتایج آن احتماال
از ن��وع تربیت و نگرش شما به دین
و دینداران باشد ،ام��ا اجازه فراگیر
کردن آن را ندارید .اگر پیرو محمد
(ص) باشی��م به یاد می آوریم که او
چگونه با مظاهر بت پرستی و خرافه
بادیه نشینان برخورد نمود.
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ایران...

اینامهکهمیروی
بهسویش...
نوشابه امیری

nooshabehamiri(at)yahoo.com

آقایخامنهای!


 ۱ـ نامه ام را با این شعر آغاز می کنم" :ای نامه که
می روی به سویش!"...
شما حتما آن را شنیده و خوانده اید و مصرع بعدیش
را هم می دانید .من اما مصرع دوم را تغییر داده ام.
   پدرانی که می میرند و آخرین دیدار با فرزند نیز از

نه! نمی نویسم؛ آقای نوری زاد توصیه به ادب کرده.
آنان دریغ می شود؛ پدر محبوبه کرمی.

 ۲ـ م��ن به نقش شخصیت در تاریخ ب��اور دارم؛ از  جوانانی که کلیه هایشان را زیر شکنجه شبروان
گمنام شما از دس��ت داده اند و درمان را نیز از آنان
همین رو مدت هاست خطاب به شما می نویسم.
شمایی که فرصت های فراوان تاریخیداشتید تا نامی دریغ داشته اند؛ حسین رونقی ملکی.
از خود به جای گذارید به نیکی ،اما انتخاب تان این  مردمانی که ب��ر اثر فقر و بیکاری خودکشی می
بود که مس��اوی احمدی نژاد شوید؛ احمدی نژادی کنند؛ تنها  ۱۲۰۰نفر در استان ایالم خودکشی کرده
که بخودی خود "رقمی" نیست ،حتی اگر میلیاردها اند در همین چند ماه.
دزدیده باشد برای بردن همه کرسی های بی مصرف  دخترکانی که در روز روشن و در نبود امنیت ،مورد
مجلس شما و در ای��ن خیال که حاکم بعدی ایران تجاوز قرار می گیرند؛ میدان تره بار تهران.
 نوجوانان��ی که از فرط فقر و ناچاری خودسوزی را
باشد.
او ام��ا نزدیک ترین تصویر شماست درآینه .آینه که بر زندگی ترجیح می دهند؛ پسر  ۱۷ساله ورامینی.
بشکند ،او نیز در هم می ریزد؛ آینه ای که ترک های  بچه هایی که راهی به مدرسه ندارند؛ در ۱۱استان
کشور ،کودکان ما از تحصیل بازمانده اند؛ بیش از ۱۴
بسیار برداشته است.
میلیون ایرانی بی سوادند.

 ۳ـ در آین��ه ترک خورده تصاویر تکرار می شود؛ هر  زحمتکشان��ی که دیگر به دنیای ک��ار راه ندارند؛
بیک��اری در کش��ور بیداد م��ی کند؛ بی��ش از ۱۵
چند کج و معوج.
چنین است که صحن��ه سیاسی جمهوری اسالمی درصد[اینها تازه آمارهای رسمی ست]
 زندانیانی که ج��ای خواب ندارند؛ سه برابر زندان
پرشده از دیگر جلوه های شما؛
 ش��ورای نگهبانی که هذیان م��ی گوید و مردمان های کشور زندانی داریم. تولید کنندگانی که در پای واردات بی رویه قربانی
ساعت مرگ رئیس اش را انتظار می کشند،
 مجلس خبرگانی که ب��ه درد «فاتحه»خوانی می می شوند؛ کارخانه هایی که در حال ورشکس��تگیکام��ل اند؛ صنایعی ک��ه چراغ ش��ان خاموش می
خورد،
 سپاهیانی که عسس شده اند و بر سر گردنه نشسته شود[صنای��ع کشور تنها با نیمی از ظرفیت خود درحال کار کردن هستند]
اند،
 مجلس��ی که (از تنی چند که بگذریم) محفل کار  بیماران��ی که از درم��ان باز مان��ده اند؛ وضعیتبهداشت در کشور در حد فاجعه است؛ دولت حتی
چاق کن ها ،دالل ها و ملیجک هاست،
 قوه به اصطالح قضاییه ای که ویرانه ایست و دزد را پول وزارت بهداشت را نمی دهد. سارق��ان خرده پایی که یک دست و یک پایشان
هم بدان نباید سپرد،
 دولتی که شرکت سهامی خاص فاسدان و رماالن و قطع می شود؛ آن هم در حکومتی که نباید داستاناختالس را در آن«کش»داد.
پشت هم اندازان «هزار سایت»ی ست،
 نهادهایی امنیتی که شبروانی گمنام اند در سلول و....و ای��ن همه داستان پر آب چشم میهن ما نیس��ت،
ها ،و ....و
آقای خامنه ای!
این یعنی همه جلوه های گوناگون شما.
جن��گ و ویرانی بر ایران ما خیم��ه زده؛ کشورهای

 ۴ـ و این«شم��ا» ،مرد اول ،صحنه ای هس��تید که جه��ان ،یکی بع��د از دیگری علی��ه «گربه» سخت
در آن ه��ر روز ،مداح��ان «آلت» دست ،حس��ین را جان ما به«اجماع» می رسند ،از همه جهان برایمان
می کشند ،شمشیر علی به رخ می کشند ،زینب به مافیای روسی مانده و بشار اسد قاتل وحزب الله مزد
اسیری می فرستند ،طفالن مسلم به باد پنکه های بگیر .همسایگان  ،خواب نابودی و ضعف ایران را می
ه��راس می سپارند ،معاوی��ه را بازسازی می کنند و بینند ،دشمن��ان در آب های خلیج همیشه فارس،
شم��ر را نفرین و..تا از شما ،نه امام و پیامبر که سایه دندان نشان می دهند ،در خزر ،سهم مان را باال می
ای از خدا بس��ازند؛ آن هم در حضور ملتی که دیگر کشند ،گازمان را می برند ،نام مان را می برند و...
ن��ه به یاد صحنه کربال ،ک��ه در غم صحنه دلخراش
ایران ،قمه می کشد بر بودن خویش؛ «بودن»ی که آقای خامنه ای!
هنوز این همه خونی نیس��ت که از تن زخمی ایران
معدودی از صحنه های آن چنین است:
 طفالنی که گزمه های شما شبانه به خانه هایشان ما جاریست ،شما اما خواب موروثی کردن حکومت
ریختند ،پدران و م��ادران شان بردند ،خانه هایشان می بینید ،شما هنوز از دین و عدل علی و «بیداری
اسالمی» سخن می گویید و...
شخم زدند و...تخم هراس را در دل شان کاشتند؛
چه بگویم؛
طفالن نسرین ستوده و احمد زیدآبادی.
 مادران��ی که ح��ق ندارند غ��م «کوهیار»شان را خودتان مصرع دوم این شعرا بیابید.


باصدای بلند فریاد کنند؛ پروین مخترع.

شما از سر ناآگاه��ی و با چشمانی
بس��ته به دنبال ''ایزد دانا ''به سوی''
قبله ''هم می گردید ،چرا که به قول
ایمان مداران به هر جا رو کنی روی
او بینی .منظور شما از'' سنگ سیاه''
اگر مهر نماز است که همگان واقفند
آن نمادی سمبولیک از پاکی زمین
است و صرفا سنت است و نقشی در
''راز و نیاز ''مؤمن ندارد.
در جمله از ''علم و دانش گذشتن''
شاید حضرتعالی تشویق به خروج و
فاصل��ه گرفتن از علم را در قرن ۲۱
پیشنه��اد کنید ،ول��ی نیک روشن
است هم��ان داعی��ه داران دین در
داخل کشور هم ،زمانی که علم را در
خدمت امیال خودشان و در جهت
تحکیم 'پایه های قدرت مطلقه شان'
باشد از آن سود جوئی میکنند.

ب��ه کار بردن لفظ ع��رب مرا به یاد
انترناسیونالیسم نازی ها می اندازد.
تعجب آنک��ه در کشور محل اقامت
مجدانه میکوشد ما این تفکر
ما که ّ
غلط را از ذهن هایمان پاک کنیم.
و در حالی که ایده گلوبالیزاسیون در
دنیای امروزی مطرح است شما هنوز
به دنبال کشف ناموفقیت های خود
از ایده نژاد پرستی کمک میخواهید.
شاید این فکر ،پیوند با تفکر هیتلری
دارد و نظریه پوشالی نژاد های برتر
را تداعی مینمایید.
میگویی��د ''عرب��ی ''را در ''کوف��ه''
کشتند؛ نمیگویید انسانی را ،چوندر
ماهیت انسانی عربها هم شک دارید.
چه برسد ب��ه اصل ترور شخصیتی
که ،در حال عبادت و بر روی سجده
معب��ودش در محراب ب��ه شهادت

میرسد .او میدانست که قصد جانش
را دارند ول��ی بدون سالح نظامی و
صرفا با سالح ایمان به محراب رفت.
چون میدانست که خون او هم چون
وجود مبارکش درخ��ت آزادگی را
آبیاری خواهد نم��ود .او سرسپرده
''ایزد دانایی'' بود که ازآن نام بردید.
اگر مردم��ی از روی عالقه ذاتی و از
روی شکایت به کرده تروریست های
زمان گالی��ه دارند و به سر و سینه
خود میزنند کمتر جای تعجب دارد
تا به شکل غیرمس��ووالنه عمل فرد
تروریس��ت را ،ضمن��ی و به صرف
ایرانی بودن نا دیده پنداشتن.
اما من هم میدانم که افراط در این
مراسم که امروز به آن بال و پر زیاد
هم میدهند ،زایی��ده افکار شاهان
صف��وی و دین سیاس��ت زده بوده
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
است.
باز جنابعالی با بکار گیری ''ما'' قصد
دارید که افکار خود را به مومنین هم
تسریببخشید.
در وهله اول بای��د بگویم اگر تصور
میکنید تمام دی��ن داری در جلب
منفعت شخصی خالصه شده است
ک��ه حضرت عال��ی از لحاظ فکری
به حکام فعلی کشور عزیز ما بسیار
نزدیک هستید و اگر قصدتان ترجمه
دی��ن به چیزی است که صرفا برای
رفع نیازه��ای روز مره آدمیان بنیاد
گذاشته شده است ،پس رسالت آن
را درک نک��رده ای��د و آن را با یک
سوپر مارکت اشتباه گرفته اید!
آن��ان که از دی��ن فقط در خصوص
لغات مورد عالق��ه جنابعالی چون
''زنا''" ،گوشت خ��وک'' (که بنده از
روی شرم تمام آنها را تکرار نمیکنم)
اظهارفض��ل میکنن��د ،قطعا همان
دکان داران و دین فروشان هستند
که جز آن ک��اال ها که روزی آنها را
تامین میکند سخندیگری ندارند و
شما با اج��ر و بها دادن به این گونه
حرف و حدیث ها عمال بازار آنها را
گرم میکنید .پس باز می بینیم شما
هم برای خود دکانی باز کرده اید.
اگر جن��اب شاع��ر تم��ام ارکان و
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افکارشان ''با یک ب��اد ''از بین رفته
است ،پس بی دلیل نبوده است این
چنین آسمان و ریس��مان را به هم
ببافند تادلیل شور بختی هایشان را
بیابن��د .اما این اجازه را هم ندارند تا
گستاخانه به آرا و نظرات هم وطنان
اهانت نمایند .لطفآ حساب خود را از
مردم جدا کنید.
گفتید در'' مذهب ما'' ،راستی شما
مذهبی هم داشته اید که همچون''
غازها'' پیرو بقیه بوده باشید؟
اگر ''غیرت و همت��ی'' نزد ایرانیان
نبود ،امروز پاسخ بی احترامی شما
در پیونددیده نمیشد.
پس بدانیده��م غیرت ،هم همت و
هم ادب هنوز نزد ایرانیان زنده است.
باز تک��رار ش��ده است ''بیچ��اره و
درمان��ده'' حتما مردمی را میگویید
که در بس��یاری از برهه های تاریخ
کشور جانفشانی کرده اند و در سدۀ
اخی��ر از پیشگام��ان حرکت های
مردمی بوده اند .از جمله در جنبش
مشروطیت ،نهضت ملی شدن نفت،
انقالب  ۵۷و جنبش سبز.
ب��ه راستی اگر همه به فک��ر ''نذر و
نیاز'' بودند چرا به دنبال خطر و اعاده
حیثیت خود بر می آمدند.
گفته شد ''همه ثروت ما را بردند به

چپاول ما امت فقریم و همه دست
درازیم''ندیدید،نشنیدیدبزرگمردی
چ��ون مرحوم مصدق ب��ه پشتوانه
قاطبه مردمی بساط استعمار پیر را
چگونهبرچید.
یا ندیدید چه ط��ور خون پاکترین
جوانان کش��ور طی  ۸س��ال برای
نجات کشور از چنگ��ال اهریمنان
داخلی و خارجی به زمین ریخت.
نیک بدانی��د و آگاه باشید که ملت
ای��ران امروز هم تم��ام مشکالت را
زیر نظر داشته و به موقع وارد عمل
خواهند شد.
ملت عظیم ایران هم صاحب ''عقل
و خرد'' است و هم مبتکر در علم و
عمل و با همت و هوشیاری ''دوباره
وطن'' را در می یابد.
و ب��رای این منظور نی��از به اتحاد و
یگانگی تمام نیروهای کشوردارد.
بکوشیم به جای طعنه زدن به عقاید
قاطبه م��ردم و حت��ی اقلیت های
قومی ،دین��ی ومذهبی با احترام به
یکدیگر ''پایه''های استوار این خانه
را مستحکم تر نماییم.
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رایگیری برای
استفاده از کاندوم
در صنعت پورن!

 08دی :رایدهندگ��ان در شهر
لسآنجلس ،همزم��ان با شرکت
در رایگی��ری مقدماتی انتخابات
ریاس��ت جمه��وری آمریک��ا در
م��اه ژوئ��ن ،درباره ی��ک موضوع
دیگر ه��م تصمیمگیری خواهند
ک��رد :استف��اده از کان��دوم برای
هنرپیشگانفیلمهایپورنوگرافی!
لس آنجلس ،دومین شهر بزرگ
آمریکا ،مرکز تجارت چند میلیارد
دالری صنع��ت پورنوگرافی است

و فع��االن در زمین��ه بهداش��ت
عموم��ی میگویند این صنعت با
"بیماریه��ای مقاربتی" عجین
شده است.
"بنیاد خدم��ات بهداشتی ایدز"
سالهاست ک��ه تالش میکند از
طریق البی و مذاکره با مسئوالن
شه��ری و ایالت��ی ،قانون��ی را به
تصویب برساند ک��ه بر اساس آن
بازیگ��ران فیلم ه��ای مخصوص
بزرگس��االن ب��ا صحنههای بی
پرده جنس��ی ،مجبور به استفاده
از کان��دوم شون��د و صاحبان این
صنعت هم مالیات اضافهای برای
بازرسیها در این زمینه بدهند.
اکنون این بنیاد اعالم کرده است

شهبازخنعی :نوری زاد و من...

 )4اعت��راف می کنم که به خاطر
رعایت کوتاه نویسی ،در پروراندن
و ادای حق مطلب کوتاهی کرده ام
و می بایست در فراز مزبور توضیح
م��ی دادم ک��ه در می��ان جباران
ن��ام ب��رده ،خمینی ب��ی اخالق و
نابکارترین است زیرا بیشتر جباران
دیگ��ر هرچه کرده اند براثر سلطه
سیاسی-نظامی ب��وده که اگرچه
جنایت است و قابل دفاع نیس��ت،
اما به نوعی قابل توجیه است.
اما ،خمینی با نش��ان دادن درباغ
سب��ز و دادن وعده ه��ای آزادی و
دموکراسی مردم را فریب داد و به
قول خودش "خدعه" کرد.
ف��زون برای��ن ،درش��رح زندگی

www.paivand.ca

که ب��رای ب��ه رای گذاشتن این
موض��وع بیش از  ۷۱ه��زار امضا
جمع کرده که بسیار بیشتر از حد
نصاب  ۴۱هزار امضا برای به رای
گذاشتن رسمی یک موضوع است.
مایکل واینس��تین ،رئیس بنیاد
خدم��ات بهداشت��ی ای��دز ب��ه
خبرگزاری رویترز گفت" :هزاران
م��ورد از بیماریه��ای مقاربتی
در این صنعت وج��ود دارد ...آنها
نمیخواهند با این موضو ع روبهرو
شوند ،چون پای سکس در میان
است ،پای پورن در میان است".
به گفته آقای واینستین مقامهای
شهری و ایالتی تاکنون حاضر به
مواجه شدن با این مسئله نشدهاند

>> ادامه از صفحه7 :

هیچیک ازدیگر جباران تاریخ نمی
ت��وان سراغ کرد ک��ه در ماه های
پایانی عمر فرمان کشتار چندهزار
جوان زندانی سیاسی را صادر کرده
باشند و خمینی ب��ا این کار لقب
جنایتکارترین جبارتاریخ را نیز به
خود اختصاص داد.

 )5این هم از فرآورده های کارخانه
بی شرمی و وقاحت آخوندی است
که قلم به مزدهایی جیره خوار که
در سایت هایی که همه میدانند با
نیت تداوم بخشیدن به خودکامگی
برقرارن��د بی آن که نام خود را زیر
نوشته هایش��ان بگذارند ،شخص
شجاع و باشهامتی که باقبول انواع
سختی و خط��ر درسایت رسمی

خود مطلب می نویسد یا نقل می
کند را به پنهان شدن پشت نقاب
مستعار نویسی متهم می کنند.

 )6موض��وع اصلی نوشتار "جنون
قدرت" ،به خالف آنچه که "جوان
آنالی��ن" و ...می کوشن��د وانمود
کنند نه آیت الله خمینی ،که مرده
و به تاریخ پیوسته و داوری نهایی
درب��اره اش هم به عهده آن است،
بلکه سیدعلی خامنه ای ،متهم به
جنایت علیه بشریت و کسی است
که عملکرد روزم��ره اش به بهای
جان چند یا چندین انس��ان تمام
می شود و با پایمال کردن حقوق
میلیون ها انسان دیگر زندگی را بر
آنان تلخ کرده است.

>> ادامه از صفحه 13 :سخنگ��وی وزارت
شهبازخنعی :واسالو و کیم...
امورخارجه چین هم
احتمالی فرهنگ غربی را از ذهنش
گفت« :ما از دریافت
  «دوازده روزنامه در کره شمالی بزداید.
خبر ناگوار درگذشت کیم جونگ

ایل ،رهبر فقید کره شمالی متأثر
منتشر م��ی شوند ا ّم��ا خبرنگار
ندارن��د! این روزنام��ه ها موظف به خالف واسلاو هاول ،واکنش شدیم».
هستند که هرروز خبرهایی که از های بین المللی به درگذشت کیم در می��ان واکنش ها به مرگ کیم
وزارت اطالع��ات و امنیت دریافت جونگ ایل بیشتر اب��راز نگرانی از جونگ ایل ،حتی می توان مواردی
میراثی بود ک��ه او بجا گذاشته تا ب��ا رگ��ه های��ی از ابراز ش��ادی و
می کنند را عینا منتشرکنند».
شادمانی یافت.
با چنی��ن میراثی ،روشن است که ابراز تأسف و تأثر.
چ��ه انتظاری می ت��وان از "وارث در می��ان مع��دود واکن��ش های وزارت امورخارج��ه اندون��زی می
ح��اوی تأسف و تأث��ر ،می توان از گوید:
کبیر"داشت.
با آن که درمورد او گفته می شود سخن��ان علی الریجان��ی ،رییس «مرگ رهبر کره شمالی می تواند
ک��ه در سوییس تحصی��ل کرده ،مجلس شورای اسالمی نام برد که نقطه عطف��ی درتاریخ این کشور
ا ّم��ا اوال این تحصیل تا سن پانزده گفت« :با تأس��ف و اندوه فراوان از باش��د و جهانیان به این مس��ئله
سالگی ب��وده و نیمه کاره هم رها درگذشت جناب آقای کیم جونگ خوشبینهستند».
ش��ده و دوما پ��س از بازگشت از ایل رهب��ر بزرگ کش��ور دوست تارنمای ایران مالزی هم نوشت:
سویی��س" ،رهبرمعظ��م" سیزده جمهوری خل��ق کره مطلع شدم« .مرگ سرنوشت محتوم همه است
س��ال فرص��ت داشته ت��ا "وارث این واقعه تأثرانگیز را به جنابعالی ولی کیم جونگ ایل مرگش امیدی
کبیر" را آنگونه که دلخواهش بوده و خانواده آن مرحوم تس��لیت می است برای مردم کره شمالی و کره
جنوبی و امید به صلح و آزادی».
شس��تشوی مغزی کن��د و اثرات گویم».

خماری پس از نوش خواری...
>> ادامه از صفحه 26 :ب��ه خم��اری
است—سردرد،
ضعیفترمیکند.
گیجی و احساس سبکی سر.


سری��ع تری��ن راه برای تس��کین
مصرف تیلنول ()Tylenol
این عالئم نوشی��دن مقدار زیادی
نتُست سوخته
خوردن نا 
قبل از خواب:
ای��ن روش درمان کمی عاقالنه به کربن میتواند در بدن مثل فیلتر آب است .نوشیدنیه��ای انرژیزا
نظر میرسد اما بهدودلیل مناسب عمل کن��د و برای درمان برخی از و ورزش��ی نیز ن��ه تنه��ا کمآبی
انواع مسمومیت از زغال فعالشده ب��دن را بهب��ود میبخش��د ،بلکه
نیست.
یکی اینکه تاثی��رات استامینوفن استفاده میکنند اما کربن موجود الکترولیته��ای الزم را جایگزین
(تیلن��ول) معموالً قب��ل از شروع در نانتس��ت سوخته زغال فعال میکند.
عالئم خماری از بین میرود و بهتر نیس��ت و در ب��دن آن عملکرد را 
است که بعد از شروع عالئم مصرف ندارد.
ُمسکنها:
شود.
که
ب��ازار
در
موج��ود
محصوالت
آسپیری��ن و ایبوپروفن میتوانند
دوم اینکه ،وقتی کبد مشغول کار بعنوان درمان خم��اری به فروش س��ردرد و درد عضالن��ی ناشی از
کردن روی الک��ل و متابولیزه آن میرسند و حاوی کربن هس��تند خماری را از بین میبرند اما نباید
است ،قادر نخواهد بود استامینوفن باید قبل از نوشیدن مشروب مورد در ص��ورت دلدرد و حالتته��وع
را مثل همیش��ه متابولیزه کند و استفاده قرار گیرند ،نه پس از شروع استفاده شوند.
این موجب التهاب کبد و احتماالً آن.
این داروها به خودی خود دستگاه
تخریبدائمی کبد میشود.
گوارش را اذیت میکنند و ممکن

ُمسکنهای خماری چه میکنند؟ اس��ت بر عالئ��م گوارشی خماری
تنها درمان واقع��ی خماری زمان اضافه کنند.
خوردن غذاهای چرب و
است .اگر دیگر الکل استفاده نشود ،طی خم��اری نباید از استامینوفن
سرخشده
اگر قبل از نوشیدن الکل غذاهای عالئم خماری باید بی��ن  8تا  24استفاده شود زیرا متابولیسم الکل
مسمومیت استامینوفن را افزایش
پرچرب بخوری��د ،روغنها داخلی ساعت از بین بروند.
معده را پوشان��ده و جذب الکل را کاره��ای زیادی هس��ت که برای میدهد.
تسکین برخی از شدیدترین عالئم همچنی��ن ،ایبوپروف��ن نی��ز اگر
کندترمیکنند.
درصورت کمآبی بدن مصرف شود
این میتواند شدت خماری را کمتر خماری میتوان انجام داد.
گاهی اوقات موجب نارسایی کلیه
کند ام��ا خ��وردن غذاهای چرب 
مخصوص��اً در افرادیک��ه عملکرد
صب��ح بعد از نوشی��دن مشروبات آب یا نوشیدنیهای انرژیزا
الکلی ،فقط ب��ا اذیت کردن معده تاثیرات الکل بر کمآب شدن بدن کلیوی ضعیفیدارند ،شود.
و رودهه��ا ،دستگ��اه گوارشتر را دلیل بسیاری از مشکالت مربوط 
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و هر ی��ک آن را ب��ه دیگری
"پاس دادهاند".
او میگوید":م��ا ب��ه عن��وان
آخرین چ��اره ،موضوع را به
رایدهندگ��ان واگ��ذار می کنیم
که خود شاه��دی است بر فقدان
نظارت مسئوالن بر این موضوع".
طی پنج سال گذشتهدفتر نظارت
بر سالم��ت و بهداشت شغلی در
کالیفرنیا ،تهیهکنندگان فیلمهای
پورنو در لسآنجل��س را به دلیل
انج��ام تخلفات مختل��ف ،حدود
 ۱۲۵ه��زار دالر جریمه کرده ،اما
بیشتر این جریمههادردادگاههای
تجدید نظر لغو شده است .

در آستانه سال نو

ابوجعفر خدیر

مونتریال

نویس��ندگان "ج��وان آنالین"
سپ��اه پاس��داران و سایت های
حکومت��ی همس��و ،ب��ه جای
پنهان شدن ناجوانمردانه پشت
آیت الله خمین��ی و پرتاب کردن
تیرهای زهرآگی��ن تهمت و افترا،
اگر براستی دربن��د حالل و حرام
بودن نانی که می خورند هستند،
بحث را به مجرای درست و اصلی
آن یعنی عملکرد سیدعلی خامنه
ای برگردانن��د و اگر م��ی توانند
قدرت قلم خ��ود را دردفاع از او به
کار گیرند "تا سیه روی شود هرکه
دراو غش باشد".
ب��ا امید این که تذکر این نکات به
"جوان آنالین" سپ��اه پاسداران و
اذنابش مفید واقع شود!


واسالوه��اول و کی��م جونگ ایل
در دو س��ر طیفی قرارداشتند ،که
به گفتۀ خردمندانه زرتشت نظم
جهان را اداره می کند.
یکی نماد نیکی و خرد و خیرخواهی
و دیگ��ری نم��اد خودکامگ��ی و
ستمگ��ری و پایمال کردن حقوق
دیگران.
چیره شدن یک��ی از این دو نماد
بردیگ��ری سرنوشت جهان را رقم
می زند.
سال  2011که به پایان آن نزدیک
م��ی شویم م��ی تواند ای��ن پیام
دلخوش کننده راداشته باشد که از
شمار خودکامگان به نحوی درخور
توجه کاسته و این امید را پدیدآورد
که در سال پیش رو ،با ادامه روند
سقوط دیکتاتوره��ا ،واسالوهاول
های بیشتر و کیم جونگ ایل های
کمتریداشته باشیم!
  

ختممرغ:

ازآنجاکهتخممرغحاویسیستئین
است ک��ه استالدهی��د موجود در
ب��دن را تجزیه میکن��د ،خوردن
آن صبح بعد از نوشیدن مشروبات
الکلی میتواند به از بین بردن سم
متابولیکی ناش��ی از الکل در بدن
کمک کند.

مـوز:

الکل نیز مانند همه مواد ادرارآور،
پتاسیم بدن را تخلیه میکند.
خ��وردن م��وز یا سای��ر میوههای
سرشار از پتاسیم ،در زمان خماری
میتواند پتاسیم و الکترولیتهای
موردنیاز بدن را تامین کند.
نوشیدنیهای انرژیزا نیز معموالً
منبع خوبی از پتاسیم هستند.


سوپ گوشت:

اگر بخاطر عالئ��م خماری قادر به
خوردن غذاهای جامد نیس��تید،
میتوانید سوپ گوشت را امتحان
کنید .این میتوان��د به جایگزین
کردن نمک و پتاسیم ازدست رفته
نیز کمک کند.


میوه و آمبیوه:

سیاره بس��یار زیب��ا و مرواریدی که
شانس زندگی بر روی
آن را یافته ایم حاصل
 15میلی��ارد س��ال
حرک��ت ،انفجاره��ا،
تشعشع ه��ا ،فعل و
انفعاالت و انبس��اط
های بادکنکی کائنات
و ...ب��وده و ده میلیارد
سال طول کشیده تا بتواند با حفظ
رابط��ه عاشقانه اش ب��ا خورشید از
آن ج��دا ش��ده و مس��تقال در مدار
اختصاصی خویش به دور آن بگردد
و نیز پنج میلیارد سال زمان برده تا
خود را برای ما موجودات دو پا آماده
سازد.
در این مسیر ودر پی انفجار بزرگ که
مهبانگ نام گرفته است از مراحلداغ
جهنمی (میلیاردهادرجه سانتیگراد)
پر مخاط��ره ،پر مهلکه عبور کرده و
از تص��ادم ها ،تصادف ها ،انفجارها و
تالش��ی جان بدر ب��رده و خود را به
اینجا رسانده که به جواهر یا مروارید
آسمان شهره آفاق گشته و نصیب ما
گردد.
انسان وقتی به هستی می اندیشد با
تمام اطالع��ات و داده هائی که علم
فیزیک و ستاره شناسی در اختیارش
نهاده است نمی تواند حتی در عالم
خیال از محدوده شناخته شده خود
که  15میلیارد سال نوری قطر آنست
و آن را منطق��ه جهان��ی (ZONE
 )COSMIQUEنام نهاده است فراتر
رود ،بقیه فضای بیکران کامال از حوزه
دید ،درک ،و دریافت او خارج است.
نسفت
هیچ عاقلدر این معنا ُ
هر کسی آمد حدیثی گفت و خفت

با این مقدمه مختصر شاید بتوانیم قد
و قواره و وزن و مختصات خودمان را
در این کائنات برآورد کنیم.
بناب��ر این اگر خ��ود و حضورمان را
با صفر و لحظه مع��ادل بگیریم راه
خطا نرفته ای��م در اغراق آمیزترین
و بزرگنمائی ترین شکل می توانیم
خ��ود و حضورم��ان را چنین تعبیر
کنیم:
آمد شدن تو ،اندرین عالم چیست
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد
حال اگر چنی��ن است چرا بشر این
چنین نابهنج��ار ،ناسازگار به ظلم و
ستم و جفا لحظه را از دست می دهد
و به صل��ح ،عدالت ،صفا و وفا پشت
کرده است؟
حیرت آور است؟!

شاید جواب همان باشد که اندیشمند
و فیزیکدان نابغه قرن بیستم آلبرت
انشیتن گفته است:

دو چیز بی نهایت است؛
اول کائنات؛
دوم حماقت نوع بشر!

اگر ب��رای اول شکی باشد برای دوم
هیچ شکی نیست.
ویرانگری شتابانی را که در پهنه این
سیاره زیبای منحصر به فرد،در میانه
رفته را نیز در ب��دن جبران میکند و
این به ب��دن کمک میکند سریعتر از
سمیت آزاد ش��ود .درنتیجه میوهها و
آبمیوهها میتوانن��د به کاهش شدت
عالئم خماری کمک کند.

مصرف می��وه و آبمی��وه در زمان خط آخر

خماری ،انرژی شم��ا را باال برده و
ویتامینه��ا و موادمغذی از دست

نوشیدن مقدار زی��ادی آب طی شب

میلیاردهای دیگ��ر ،و بنابر شناخت
بشر ،نظ��ام وحشی سرمای��ه داری
مبتنی بر استخراج انبوه ،تولید انبوه،
فروش انبوه ،مصرف انبوه و تخریب
انبوه و حتی کشتار انبوه به راه انداخته
است آنرا به ویرانی قطعی تهدید می
کند .در این ب��اره اخترشناس
نامی قرن ما ،استفن هاوکینگ،
چنین می گوید:
نه در قرن های دور بلکه در
یکصد سال آینده سیاره ما
قابل زیست نخواهد بود.

سالی که گذش��ت شوربختانه
باز شاهد لشکرکشی ها ،بمباران ها،
شرارت ها و کشتاره��ای سوداگران
بین الملل��ی بودیم که به بهانه های
شیطانی دنبال طعمه می گشتند و
صدمات جب��ران ناپذیری به محیط
زیست و پیکر آن زدند.
سالی که گذشت ،در کشور سرکرده
و نمونۀ سرمایه داری (یعنی آمریکا)
در حالی که تریلیون ها دالر در بانک
ها انباشته بود،
 چهل میلیون نفر هن��وز به دارو ودرماندسترسی نداشتند؛
 42درص��د ثروت کش��ور در دستفقط یک درصد باقی ماند و
 ثروت 400نفر از  700بیلیون دالرتجاوز کرد.
 به همین دالئل واضح از هر پنج نفرآمریکائی یک نفر یا در کارتن ،یا در
ماشین و یا در خانه این و آن خوابید
و از سر پناه امن محروم گشت.
با این ترتیب حال و روزگاردیگر نقاط
دیگر دنیای سرمای��ه داری روشن و
حسابش پاک است.
 یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،پرتغال و ایرلندبه پای ورشکستگی رسیدند،
 صدها هزار کارگر،دانشجو ،مزدبگیردر خیابان های لن��دن ،پاریس ،بن
و دیگر شهره��ا و پایتخت ها ،برای
مطالبات قانونی خ��ود به تظاهرات
و اعتراض��ات پرداختند و از تحصن
وال استری��ت و از اعتراضات به حق
مردم آمریکا پشتیبانی کردند و هفته
ها و ماه ها در تحصن زیر چادرها بسر
بردند.
 با همه این ه��ا پیشرفت فناوری،مخاب��رات ،ارتباط��ات و اطالعات و
تسلط نسل جوان آگاه و هوشیار دنیا
بر این فن��اوری از یک طرف و رشد
و توسع��ه اعجاب انگی��ز ده و یازده
درص��دی ویتنام و چین و رشد قابل
مالحظه هند و مالزی و اندونزی و...
انتقال بخش بزرگی از تولید جهانی
به آسیا و خاورمیانه ،کنترل و انحصار
تولیدات صنعتی و نظامی را از چنگ
سلط��ه گران سنتی و تاریخی خارج
کرده و راه را بر یکه تازی های غرب
دشوار ساخته است.
 به�ار عربی ن��ه تنه��ا امیدها رادر منطق��ه بلک��ه در سرتاس��ر دنیا
برانگیخته و عمردیکتاتورهایدست
نشانده را بر لب ب��ام رسانده است و
دنیائی آبادتر ،آرام تر و امن تر را وعده
می دهد.
با آرزوی سالی سرشار از عدالت و
آزادی

و قبل از خ��واب میتواند عالئم ناشی
از کمآب شدن ب��دن بخاطر نوشیدن
مشروبات الکلی را کاهش دهد.
ام��ا تنها چی��زی ک��ه میتواند عالئم
خماری را به بهترین وجه تسکیندهد
گذشت زمان است.


35

 سال  18شماره  11  1036دی1390

www.paivand.ca

کبک و کانادا :بازار امالک...

ٔ
چگونگی انتخاب مس�تاجر خوب
امیرسام

صاحبان ام�لاک استیجاری
خواهان مستاجری هستند که
اجاره خود را به موقع پرداخت
نمایند و همچنین از ملک مورد
ی نگهداری نمایند.
نظر به خوب 
بنا بر این تحقیق کردن در مورد
متقاضیان اجاره ،قبل از اجاره دادن
ی از مهمترین اصول در
ملک ،یک�� 
مدیریت امالک درآمدزا محس��وب
میشود.
مستاجرین معموال در هنگام اجاره
ی میکنند ک��ه حداقل
ملک سع�� 
اطالع��ات را به صاح��ب ملک ارائه
دهند.
بنا بر این از وظایف اولیه مالک این
ی کند اطالعات الزم
میباشد که سع 
را از مستٔاجر دریافت نماید.
انجام دادن تائیدیه اعتباری (Credit
 )Checkب��ه مالک کم��ک زیادی
مینماید تا مستٔاجر مشکل دار را از
مستٔاجر خوش حساب تمایز بخشد
و از پشیمانی و مخ��ارج بیهوده در
آینده جلوگیری نماید.
پ��ر کردن ف��رم درخواس��ت اجاره
 Rental applicationاز اص��ول
اولی��ه و مهم برای اجاره دادن ملک
میباشد.
درخواس��ت نامه اج��اره باید شامل
ی باشد ک��ه پاسخ به آنها
سوالهای 
برای اجاره دادن ملک مهم باشد.
نظیر محل سکونت قبلی،
 مشخصات و تلفن مالکین قبلی،یو
 محل کار فعل  مشخصات کارفرما، میزان حقوق ،وی و...
 طول مدت کار درمحل فعل به ای��ن نکته توج��ه داشته باشید
که متقاضی حتما به تمام سواالت
موجود جواب کامل بدهد.
معموال مس��تاجران خوب و خوش
حس��اب با رضایت خاط��ر به تمام
سواالت جواب خواهند داد.
ی از مواردی که مالک باید حتما
یک 
قب��ل از اج��اره دادن ملک خود به
متقاضی از آن اطمینان حاصل کند
ای��ن است که آیا فرد متقاضی تا به
حال در دادگاه اداره مسکن (Regi
 )Du Logementمج��رم شناخته
شده است یا خیر.
این امر را میتوانید به آسانی از طریق
اداره مسکن انجام دهید.
کافیس��ت که به این اداره مراجعه
نمایی��د ( ۱۴۲۵خیاب��ان Rene

 Levesqueغرب��ی و ی��ا ۵۱۹۹
شرب��روک شرق��ی) و اس��م
متقاضی را در کامپیوترهای
موج��ود در آنجا ک��ه برای
همی��ن امر میباش��د ،وارد
نمایید.
اگر شخص مورد نظر دارای
پروندهای در این سازمان بوده
باشد حتمادر آنجا یافت میشود.
بعد از انجام تائیدیه اعتباری ،نوبت به
تحقیق در مورد اطالعات موجود در
فرم تقاضای اجاره میرسد.
با مقایس��ه کردن اطالعات گزارش
اعتب��اری  Credit Checkو ف��رم
درخواست اجاره میتوان تشخیص
داد ک��ه فرد متقاضی ص��ادق بوده
است یا خیر.
ی دیگ��ر از مواردی ک��ه باید در
یک 
این مورد انج��ام داد تماس گرفتن
با رفرنسهای موجود در تقاضانامه
اجاره ،نظیر صاحب خانههای قبلی
و کارفرمای��ان شخ��ص متقاض��ی
میباشد.
حتم��ا از وی بخواهید که نامهای از
مح��ل کارش شامل ای��ن اطالعات
برای شما بیاورد:
 طول مدت کار در محل فعلی، ِسم��ت و در آم��د و مشخصات وتلفن تماس کارفرما.
این نکته را نبای��د از یاد برد که به
ی فرد
نظ��رات صاح��ب خانه قبل�� 
متقاضی اکتف��ا ننمائید چرا که اگر
شخص متقاضی مستٔاجر بدی بوده
باش��د و صاحب خانه قبل 
ی بخواهد
ک��ه از شر او خالص شود ،شاید که
اطالعات صحیح درباره وی به شما
ارائه ندهد.
همچنی��ن در حین انج��ام مراحل
انتخاب مستٔاجر به مس��اله دزدی
هویّ��ت  Identity theftنیز (که این
روزها رو به افزایش میباشد) توجه
ینمایید.
خاص 
حتما از متقاضی دو کارت شناسایی
عکس دار نظیر گواهینامه رانندگی
ی تقاضا نمایید
و کارت بیم ه پزشک 
و از تطاب��ق امضا ی فرم تقاضا نامه
ی اطمینان
اجاره و گواهینامه رانندگ 
حاصلنمایید.
هم چنین به پ��رورش دهند گان
ی از درد سرهای
ماری جوانا (که یک 
مالکان امالک استیجاری میباشد)
توجه خاص 
ی نمایید ،چرا که اغلب
این افراد از ملک استیجاری برای این
منظوراستفادهمینمایند.
اغل��ب آنها به مل��ک توجه خاصی

حتریم انتخابات اسفند ماه...
در آن زم��ان دسته های حکومتی
جرات و قدرت آن را نداشتند که از
منویات آیت اله خمینی فراتر روند
و کار اختالفات به آنجا کشیده شود
که رهبر از عهده هماهنگ کردن و
رهبریدسته های حکومتی برنیاید.
اما رهبر ضعیف شده و از همه نظر
زیر سئوال رفته کنونی ،رهبری که
هم در می��ان مردم منزوی و منفور
اس��ت و هم در می��ان روحانیون و
بسیاری از دلبستگان و معتقدان به
جمهوری اسالمی زیر سئوال است،
نمی تواند نقش آیت اله خمینی را
در پر کردن شکافهای نظام و همراه
ک��ردن باطنی و قلب��ی دسته های
رقیب با خود ،ایفا کند.
هیبت و اتوریته خامنه ای از کودتای
 ۲۲خرداد  ۸۸ب��ه این سو از درون
نظامدرهم شکسته است.
برکس��انی که تحوالت ای��ران را از
نزدی��ک زیر نظ��ر دارن��د ،پوشیده
نیس��ت که اشتباهات و ندانم کاری

ندارند و بیشتر به قدرت ولتاژ و آمپر
برق محل مورد اجارهدقت مینمایند.
بیشت��ر مایل به پرداخ��ت اجاره به
صورت نقد میباشند (در این مورد
در مقالهای به طور مفصلدر گذشته
بحث ش��د) بنابراین تا حد امکان از
قبول پول نقد برای اجاره خود داری
کنید.
اطالعات تمام مستاجرین را که در
ی میکنند را نگاه
ملک تان زندگ�� 
دارید.
شم��اره پالک ماشی��ن ،مدل و نوع
ی را که ق��رار است در
ماشینهای�� 
پارکینگ ملک شما پ��ارک شوند،
داشته باشید.
تا ح��د امکان اول م��اه خودتان به
سراغشان بروی��د و اجاره را دریافت
کنید.
ی کنید که به عن��وان مالک از
سع 
ی خود نسبت
حقوق و وظایف قانون 
ی کسب
به مس��تاجرین اطالع کاف 
نمایید.
ب��رای این امر میتوانی��د که از وب
سای��ت سازمان مس��کن که حاوی
اطالعات مفی��دی در ای��ن زمینه
میباشددیدن فرمایید:
ca.qc.gouv.rdl.www
به خاطر داشته باشید که اگر ملک
ی بدون مستٔاجر باشد
شما برای مدت 
بهت��ر از این است که به مس��تٔاجر
بدحساب و مشکل دار اجاره بدهید
چرا که مخارج و درد سرهای آن در
ی بیشتر خواهد بود.
آینده خیل 
در آخر نیز باید یاد آور شوم که حتما
ی کهدر
تمام تحقیقات و بازرسیهای 
مورد اجاره دادن ملکتان به شخص
متقاضی باشد را قبل از اجاره دادن
ملک انجام دهی��د و از تمام جهات
از مس��تٔاجر خود اطمینان حاصل
نمایید ،چرا که بعد از امضای قرارداد
اجاره بیرون کردن مستٔاجر از ملک
دربیشتر موارد امکان پذیر نمیباشد.
در موارد امکان پذیر هم کاریس��ت
ی مدت.
پرهزینه و طوالن 
فقط در موردی میتوان مستٔاجر را
زود از ملک بیرون نمود که اجاره را
نپردازد و آن هم حدود س ه ماه طول
میکشد( .اگر خوش شانس باشید!)
سال نوی میالدی خوشی را برای
شما و خانواده ی محترم تان
آرزومندم.
شاد و سربلند باشید
 ۲۹دسامبر ۲۰۱۱

>> ادامه از صفحه8 :

های خامنه ای از کودتای  ۲۲خرداد
به این سو موجب فرسایش و ریزش
مداوم نیرو در میان وفاداران به وی
بوده است.
او نخست از رهبری نظام به رهبری
یک جناح تنزل کرد و در گام بعدی
با پیدایش چن��د دستگی در درون
این جناح ،تا سطح سردسته یکی از
باندهای حاکم سقوط کرد که پیامد
مس��تقیم آن ناتوان��ی او در رهبری
هم��ه جناح ها و گ��روه بندی های
رژیم است.
خامنه ای ب��رای برگزاری انتخابات
فرمایشی مجلس نهم فقط با "فتنه"
یعنی جنب��ش دموکراسی خواهی
سب��ز و فراتر از آن با اکثریت عظیم
مردمی ک��ه تقلب انتخابات��ی او و
خونریزی های پ��س از آن را شاهد
بوده انددست به گریبان نیست؛ بلکه
ب��ا نیمی از همان جناحی که نقشه
کودتا و سرکوب خونین معترضان را
به کمک آن به اجرا گذاشت درگیر

شده است.
او ح��اال ب��رای پیشب��رد انتخابات
فرمایشی بای��د هم با اکثریت مردم
که این بار قرارشان بر تحریم است
مقابله کند و هم با جریانی که از خط
او انح��راف پیدا کرده و خود مجری
انتخابات است ( دولت احمدی نژاد)
درگیر شود.
و از آن ج��ا که بناب��ر آن است که
لیس��ت مورد تائید رهب��ر ،اکثریت
مطلق کرس��ی های مجل��س را از
آن خود کند ،دع��وا میان بازیگران
نمای��ش انتخاباتی برسر تقس��یم
کرسی ها بسیار جدی است.
ما البته ازداده های نسبتادقیقی که
موسس��ات آمارگیری و نظرسنجی
افک��ار عمومی در کشوره��ای آزاد
جهان به تحلیل گران ارائه میدهند
محروم هس��تیم ،اما دنب��ال کردن
هم��ه روزه تح��والت ای��ران از بدو
تولد جمه��وری اسالمی تا به امروز
و شواه��د و قرائنی ک��ه از کودتای
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healthy
eating habits,
to exercise, to make the
right choices when we are
famished, to choose the
fruit instead of the chocolate bar or the granola bar
which contain unwanted
calories and sugars, a fruit
will boost your immune
system has natural sugars
and you will feel great after
making that wise choice.
Stay away from refined
sugars as much as possible stick to raw sugar,
cane sugar, maple sugar,
or honey, make sure your
honey is either raw or unpasteurized and from Quebec, other honeys bought
at a super market which are
highly processed have no
health benefits whatsoever,
the same for Maple Syrup.
We unfortunately judge
people by the way they
look, unfortunately this is
all too wrong, since studying Naturopath/ Iridology
I have had case studies of
beautiful men and women
looking well fit, but unfortunately their insides are
not as fit, we judge quickly
by the way they look on the
outside, while their insides
are suffering and crying out
for help.
The main purpose of staying fit is staying healthy,
eating healthy avoiding red
meets, and adding more
raw vegetables and fruits
to your diet, the results are
phenomenal. Lots of health
talk comes in handy for the
coming New Year, hope
everyone will be taking
it into consideration, and
remember an apple a day
keeps the doctor away.
From our home to yours,
wishing everyone a heartfelt Happy New Year, may
2012, bring you all lots of
joy, peace, love, laughter
and an abundance of good
health & success.
Stay healthy, keep safe and
make sure laughter is in
your everyday life.
__________________
Maria Cottone
Canadian Certified Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

انتخاباتی به بعد شاهد هستیم ،مرا
به این نتیجه می رساند که صحنه
انتخاب��ات اسفندم��اه مجلس نهم
چنین است:
  اکثریت عظیم م��ردم در تهران
و شهره��ای ب��زرگ این ب��ار نه ی
بزرگ خود را به خامنه ای با تحریم
انتخابات میدهند.
تحریم نمایش  ۱۰اسفند برای همه
کس��انی که رای شان دزدیده شد و
برای همه آنهایی که از سالخی ها و
سرکوب های ایادی خامنه ای هنوز
ب��ر تن و جان زخ��م دارند ،فرصتی
است برای ابراز انزجار از دیکتاتور و
دفاع از شرافت و غیرت ملی.
  اقلیتی هم کهدر شهرهای کوچک
و روستاهای کشور به دالیل محلی و
قومی و غیره از تحریم تبعیت نمی
کنند،؛ نه به نامزدهای مورد حمایت
خامنه ای بلکه عمدت��ا به "جریان
انحرافی" یعنی به باند احمدی نژاد
و مشای��ی که در این دو ساله رندانه
حساب خود را از روحانیون و خامنه
ای جدا کرده اند ،متمایل هستند.
   ام��ا از آنجا که خامنه ای مصمم

Stay healthy,
stay fit,
!my friends

we
have every intention to do so, the reason
we hardly ever succeed
is because we are being
hard on ourselves, take a
smoker for example who
has smoked a pack a day
for 20 years or more and all
of a sudden wants to quit
cold turkey, it won’t work,
what we should say instead
is I will cut down, I will
not exceed 10 cigarettes a
day for the first 2 months,
and cut down 1 cigarette
every month after that, by
the next New Year you will
be smoke free, or loosing
unwanted pounds for an
overweight person, making
drastic changes in your
everyday life style is hard,
it is done slowly, by cutting
down on fats, sodas, and
increasing on exercise, by
the next New Year, you
may have reached your
goal to be able to do what
you wanted to this New
Year, it is a process, the
same for not wanting to
drink alcohol, now that
is the most unrealistic
of all, a glass of wine, in
moderation has lots of
health benefits, plenty of
antioxidants, and good for
our overall health, again I
mentioned 1 glass of wine
with dinner, not drinking to
the point that you are drunk
and pass out.
Or the person who has
not exercised all their life
and all of a sudden wants
to commit to an exercise
regime 7 days a week, this
is unrealistic, it will lead
you to giving up, twice a
week or 3 times a week
is more realistic and your
chances of staying on track
are greater.
We all over eat during the
holidays and that is perfectly fine, it’s what we do
everyday that counts, our
everyday life style is what
makes up for our overall
health. I do not believe in
diets, diets are a fad, we
need to change our life
style in order to maintain

است اکثریت مطل��ق کرسی های
مجلس نهم را به اصول گرایانی که
حساب خود را از "جریان انحرافی"
جدا کرده اند بس��پارد ،پس از اعالم
نتایج انتخاب��ات ،این اقلیت شرکت
کننده نیز ب��ه جمع مردم معترض
خواهد پیوس��ت و در حکومت نیز
دعوا میان دسته های حکومتی باال
خواهد گرفت.
اگ��ر م��ردم و جنب��ش دموکراسی
خواهی آماده از سر گیری اعتراضات
باشند ،انتخابات اسفندماه و روزهای
پس از آن مناسب ترین شرایط برای
فراگیر شدن اعتراضات است .چرا که
هم زمینه های همبستگی ملی میان
مردم در براب��ر دیکتاتوری مذهبی
فراهم است و هم وخامت بحران در
حاکمیت.
رویاروئ��ی باند خامنه ای و احمدی
ن��ژاد و اث��رات آن در بدنه نیروهای
مسلح کار سرکوب را برای خامنه ای
دشوار تر می کند.
این ی��ک اتفاق تاریخ��ی است که
همه چهره ه��ای سرشناس اصالح
طلب زندانی و غیرزندانی ،جریانات

!HAPPY 2012
ith Christmas behind
us, we are all looking
forward to a great 2012
hopefully bringing peace
on earth.
The Beauty of New Year’s
Eve for me is spending the
last day of the year with
family and close friends,
good food, good wine,
reminiscing about the old, I
have always wondered how
many bottles of champagne
or sparkling wine get
popped around the world at
the stroke of midnight, the
cheers, the kisses, the hugs,
wishing all our loved ones
the best year yet.
Spending the last sunset of
the year, and bringing in
the new sunrise of the New
Year, this is how we have
always celebrated New
Year in my family.
It sure makes for a long
night, as kids we loved it,
now our kids love it, but
we (the older ones) really
struggle through it, It has
always made so much
sense to me, spending the
old and the new with the
people we love most in our
lives.
New Year begins,
bringing in new
hopes, dreams, and the
infamous new resolutions
come in, where for most
of us by mid January our
New Year’s resolutions are
forgotten.
We all have good intentions, but are our New
?Year’s Resolution realistic
Can a smoker really go
cold turkey on January 1st,
can we really make drastic
changes in our diets over
night so that we can loose
our unwanted pounds,
can we really quit drinking alcohol, can we really
get rid of our debts in one
year, can we really start
exercising everyday, they
are all unrealistic New Year
Resolutions, when we say
them we really mean them,

W

A

و احزاب اصالح طلب مثل سازمان
مجاهدین انق�لاب اسالمی"حزب
مشارکت" مجمع روحانیون مبارز،
ح��زب اعتماد مل��ی و حتی چهره
ه��ای محافظ��ه کار اص�لاح طلب
مثل خاتمی و موسوی خوئینی ها
هریک ب��ا فرمول بندی خاص خود
عمال انتخاب��ات را تحری��م کرده و
دراین مورد با نیروهای شناخته شده
اپوزیسیون همسو شده اند!
گروهی از آنان گفته اند شرکت
در این انتخابات خیانت است.
برخی از آنان هم با توجه به معنای
واژه تحریم که به معنای حرام کردن
است ،عدم شرکت را ترجیحداده اند.
اما تفاوت این فرمولبندی ها در برابر
اجماعی که میان همه این گروهها و
افراد پدید آمده چندان مهم نیست.
مهم آن است که همه با هم در عمل
به انتخابات فرمایشی نه گفته اند.
چهارشنبه  ۷دیماه ۱۳۹۰
Ali.keshtgar@yahoo.fr
  

ديني
ديني
هاي
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ا
یرانی

رگباربودمواجه بود
مواجه
باران و
شديدرگبار
بارشباران و
شديد
اخير با
روزبارش
اخير با
روز چند
حالي در
حالي در چند
تهران درتهران
پائيزي ميهمان
www.paivand.caميهمان
باران
پائيزي
بارانهنوز
داريم و
قرارهنوز
داريم و
ش��هريورماه
ش��هريورماه قرار
اول دهه اول
اكنون در
 سال  18شماره  11  1036دی  1390كه اكنونكهدر دهه
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نشده است.
است.
نشين
نشده
پايتخت
شهرونداننشين
شهروندان پايتخت
info@paivand.ca
غافلگير كرد،
غافلگيرراكرد،
اكثر مردم
مردم را
تابستان
سوم اكثر
تابستان
در ماه
بارانسوم
مداوم ماه
باران در
بارش
مداوم
اگرچه
اگرچه بارش
مشكات باراني
مشكات باراني
نرم كردن با
كردن با
نرمپنجه
دست و
دست ودرپنجه
همچنان
همچنان در
هشدارماداد كه ما
اما هشداراماداد كه
خدمات مالیاتی
شهروندانبهتهراني به
شهروندان تهراني
برايديگر براي
ديگر كه
كه معابر
آبگرفتگي
آبگرفتگي معابر
هس��تيم .قصه
هس��تيم .قصه
مغلوب مغلوب
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ً
ً
ﮐﻮﭼﮏنه
ديگر
كه
نه
ديگر
است
كه
مكرراتي
است
مكرراتي
همان
تكرار
همان
شده
تكرار
تبديل
شده
عادي
تبديل
ا
كام
عادي
مسئله
ا
يككام
يك مسئله
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
درآورده است.
هم است.
درآورده
مسئوالن را
مسئوالن را هم
فرياد كه فرياد
كه مردم
داد مردمداد
ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻓﺮﻣﻬﺎﯼ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
س��رازيرﺗﻬﯿﻪ ﻭ
است
برازندگی
در
زیبایی
از
آب
شدن
از
آب
س��رازير
شدن
پي،
در
پي
پي،
تصادفات
در
پي
تصادفات
ها،
بزرگراه
ها،
س��نگين
بزرگراه
س��نگين
ترافيك
ترافيك
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦراهي
مانند تا
راهي
مي
مانند>>تا
رودخانه
به مي
رودخانه
بيش��تر
كه به
بيش��تر
خيابانهايي
خيابان وهايي كه
پيادهروها
روها و
پيادهها و
جويها وجوي
ﺣﺴﯿﻦ
TAILLEUR
514-242-6034را به
بارشبهباران
باران را
لذت
بارش
هميشه
كهلذت
هميشه
مش��كاتيكهاس��ت
مش��كاتي اس��ت
آنجمله آن
عبور از
برايجمله
براي عبور از
كه است كه
مسئوالني
مسئوالني است
شنيدن پيغام
تر،پيغام
شنيدن
البته تلخ
تلختر،
اس��ت و
كردهو البته
اس��ت
كردهتلخ
تلخمردم
كام مردمكام
وجودو نداشته و
وجودهانداشته
بزرگراهدرهابزرگراه
«آبگرفتگي
«آبگرفتگي در
دهند ميدهند
اطمينان
اطمينان مي
ش��هروندان
ش��هروندان
به
به
بیش از
جمعشما با
درخدمت
خيابانهاي
خياباندرهاي
اين افراد
افراد در
30سالگويا
اين
است».
گويا
ش��ده
است».
ش��ده
جمعآب
آبنقاط
بعضي
بعضيدرنقاط
فقط در فقط
لباس
تعمیر
اذعان
اگر تجربه
كه
پيادهروها
تدریس كه
روها
ديگر نه
كه پياده
ديگر نه
كردند
كه
انواعمي
كردند
اذعان
داشتندمي
داشتند
ندارند كه
ترددكه اگر
ندارند
شهر ترددشهر
دام
ریاضی
های زنانه و مردانه  باسفارش
اجــاره
شده است!
است!
شده آب
چرمپر از
آب
گودالي
از
پر
به
گودالي
تبديل
به
هم
تبديل
شهر
هم
هاي
شهر
بزرگراه
هاي
حتي
حتي بزرگراه
ستخ
در
متخصص
شخصی 
خوابه،
یک
زیبا،
کاندوی
وفیزیک قطع
قطع و با
ميكند
ب��ازو با
زخمكند
ب��از مي
باراني
زخم
آمدن
باراني
با
كه
آمدن
معابر
با
كه
آبگرفتگ��ي
معابر
آبگرفتگ��ي
مس��ئله
مس��ئله
!
و پوست
ا نید
سنت لوک،
آن کت
درناحیه
پائيز به
نزديكي
به
پائيز
در
نزديكي
نبايد
در
حتم
نبايد
طور
حتم
به
ش��ود،
طور
به
مي
ش��ود،
بس��ته
بس��ته
آن
دوباره
ش��دن
ش��دن
ک
هموطنان
برای
ویــژه
تخفیف
دوبارهمي 
دوره  3ساله دبیرستان
استخر
عالی،
منظره
با
گرامی
سپرده شود.
فراموشيشود.
سپرده
فراموشي
ب��رای دانشحوه��ای دبیرست��ان ،و
سالن
آمادگی
دانشجوهای ترم
شهري و
خدماتو
شهري
كه
خدمات
نش��ان دهد
514-419-1039كه
نش��انمادهد
تابس��تان تا به
تابس��تان تا به ما
ورزش ،هم در
آمددرآن
هم
باران
سونا،آن
داخلی،آمد
باران
جاکوزی وپارکینگداخلی،
saffa.seraj@gmail.com
1231
Ste-Catherine
W.
مش��كلي پيش
مش��كلي پيش
بپذيريم كه تا
بايد كه تا
بپذيريم
نيس��ت.
بايد
نيس��ت.
آن
با
مقابله
آن
حد
با
مقابله
در
مان
حد
امكانات
در
مان
خدماتکامپیوتری امكانات
Suite 304
همچنین گاز ،یخچال،
ش��هر ما به
ضعفما به
نقاطش��هر
ضعف
نقاطالبته
البتهامروز
ماند و
امروز
پنهانومي
پنهاننيزميماند
هاي ما
نيز
ضعف
ما
هاي
نيايد
ضعف
تایپفارسیوانگلیسی
نيايدلباسشویی ،خشک کن
شده است.
است.
عيان
كامل
عيان
ترجمهانگلیسی،آموزش طور كامل
Construction
شدهمبل،
قطعه
طوردو
ظرفشویی و
خيابانوهاخيابانها
طرفوپيادهرو
پيادهرو
طرف دو
همچوندوسيل از
كه سيل از
همچون
جويها
شود:كه
آب
جويها
آمدن
آب
نوامبراجارهباال
ازباال آمدن
میکروسافتآفیس،تبدیل
داده می
امور ساختمانی
كوچكترين
دادترين
كوچك
دادنشان
نشان كه
است
كه
آش��نايي
است
تصاوير
تصاوير
جمله
همان
 514-481-8099از
بود
جمله
جاري
انواع فایل به یکدیگر ،نصب جاري بود از
آشپزی
آش��ناييامور
همانانـجام
Tel.:
کلیه امور ساختمانی
مدارک
اسکن
افزار،
نرم
كند.
مي
ايجاد
كند.
مي
را
فاجعه
ايجاد
را
بزرگترين
فاجعه
بزرگترين
،
زباله
،
زباله
حرفــــهای
نرخ
بهترین
با
وعکس>>
مث��ال بارز اين
اخيربارز اين
مث��ال
هفت��ه
هفت��هدراخير
كش��ور
در
در
كش��ور
نفر
چندين
در
نفر
ش��دن
چندين
مج��روح
ش��دن
مج��روح
چند روز در هفته
با نازل ترین قیمت
MARIE
ROSE
فرصت
بهترين
فرصت
بهترينكه
س��اعته
چند كه
س��اعته
بارندگي
يك چند
بارندگي
بايد به
چراعلت
ماجراس��ت ،به
 Tel.: 514-571-2603ماجراس��ت ،چرا بايد
شما
منزل
علتدر
يك >>
514-887-5195
تابس��تانتابس��تان
بندي آب در
آب در
جيره
بندي
جلوگيري از
جيره
جلوگيري از
منابع آبي و
آبي و
س��ازي
ذخيرهمنابع
س��ازي
ب��راي
ب��راي ذخيره
Maryam&Roe
سالی)
(خامن
ویلن
تــدریس
ش��وند ،آيا
مواجه آيا
جاييش��وند،
مواجه
جاييجابه
) (514و
تردد
مش��كلجابه
مش��كل تردد و
هموطنان ما با
هموطنان ما با
آينده اس��ت،
آينده اس��ت،
754-4592
و ایرانی کالسیک
استخدام
گلآلود فرو
آبفرو
زانوگلدرآلود
مرورشاندرتاآب
مرورشان تا زانو
براي عبور و
عبور و
براي كه
مردمكهماست
ماست
ش��أن
در ش��أندرمردم
پیشرفته
و
مبتدی
كثيرالمس��افر اتوبوس
كثيرالمس��افر اتوبوس
صفوفدر صفوف
توقفدرطوالني
طوالني
براي
توقف
براي هم
همش��ان
ش��انپاي
روند و
روند و پاي
پـاپ
به یک پیتزامیکر باتجربه
سابقه
16سال
سیامک :با
استخدام
ش��دت بارندگي
ش��دتمابارندگي
اينكهمامديران
مديران
براي
اينكه
برايفقط
فقط هم
بزن��د! آن
تاولآن هم
بزن��د!
تاكس��ي
تاول
تاكس��ي
و
و
(مینیمومدو سال تجربه)
موسیقی
آموزش
4491 St-Charles
مش��غول
مش��غول
پش��ت پنجره
پش��تازپنجره
مردم
كه
مردمHاز
آنند
خيال
كه
آنند
Nبه
خيال
نك��رده و
)(438و به
بين��ي
نك��رده
پيش
بين��ي
دروست آیلند (سیاوش ) را پيش را
شهر
برای کار درمرکز
887-6160
A
K
A
V
A
)(SPA CONCEPT
تابستانياند!
تابستانياند!
بارش باران
باران
تماشاي
تماشاياز بارش
حظ بردن
حظ بردن از
(514) 867-1756
نیازمندیم.

ب
خرید!

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

نیازمندیهای

انی
ایر

Renovation

Bijan

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آشپـزی

azsept15

azmai15salimi

آموزشویلن

آموزشگیتار
azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

دو شرح
شرح
جدول با
کل با دو

خشکشویی
48784878

مجری مراسم

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

azaug15akvUp

azaug15akvUp

jalilh2001@yahoo.com azap15

azjan12unpaid

noushintilmai2010paid

laleharaieazraznov15UP

Tel.: 514-266-1355

جویـ�ایکار

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

Tel: 438-402-8850

ماریتایم
پارس
جدول ويژه
ويژه
جدول

Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

دوم (حیدر)
بپردازید.
بپردازید.
دومشرح
شرح حل
حلاول ،به
شرح
اول ،به
جواب
شرح
کردن
جواب
کردنپاک
سپس با
سپس با پاک

Nettoyeurs
عادي
جدول
جدول عادي
EXPRESS

825-3170

azaug1free

تایپ فارس�ی

حمل و نقل بین املللی

باجتربه
(بامشتـــری)

درسالن شهرزاد
دعوت به همکاری میشود
(514) 228-1111
(514) 489-6901

Tel: 514-384-5632
www.nettoyeursexحيات حيات
www.parscargo.ca
کامپیوتر15 14 1513 1412 1311 1210 119 108 9 7 8 6،
خدمات7 5 6 4
5 3 4 2 3 1 2 press.com
1
بدون درنگ
درنگ
آخ��رت -
آخ��رت  -بدون
 -8دني��ا و
 -8دني��ا و
كنترل اتومبيل
دستگاهاتومبيل
هازكنترل
به بهای عالی (آرش)
Your garments
fresh
حسابــداری
1
خصوصی
تدریس
كردنand cleaned1
as early
اختياري
اختياري
جمع
كردن
جمعخود
دور
Tel: 514-574-7915
آهنگ as2the
same
و گــرافیک
!2 day
آوي��ز  -آوي��ز
لطاف��ت
لطاف��ت -
نازك��ي ،نازك��ي،
فرانسه -9دل
 -9دل
تنبل -
ناموس- -آهنگ
و -تنبل
akhosravi53
زبان
CEL: 514-889-7392
عیب یابی و تعمیر  نصب
@gmail.com
جمع نكته
ديواري -نكته
ساعت  -جمع
ديواري
ساعت
کشور فرانسه)
(فارغ التحصیل
3
3
هرگونه سخت افزار و نرم
خامن-هاراجي
راجي
ویژهآينده
بيگانه -
هنوز -آينده
بيگانه
-10
-10وهنوز
بلندبسيار بلند
باشد
بسيار
حاش��ا
يباشد
فیزیک
 +ریــاضی
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
4
4
در
اي
جزيره
در
اي
خشكيده
جزيره
ده -
ر
مركز بحرين
بحرين
جوانمردي -
جوانمردي  -مركز
-11
-11
زدایی
ویروس

رسانی
شبکه

(ازدبیرستان تادانشگاه)

فال تاروت

تعمیراتساختمان

استخـدام
استخدام منشی

جهتشرکت
به یک خانم مسلط به زبان
فرانسه و انگلیسی و آشنا
با امور شرکتی ،ترجیحا با
سابقه قبلی در این زمینه
نیازمندیم.
Tel.: 514-582-3444
hadimor@hotmail.comazdec1

کامپیـوتر

آموزش علوم پایه کامپیوتر ،و
تخصصیمتمرکزبرتکنولوژی
های مایکروسافت و سیسکو
saffa.seraj@gmail.com
noushintilmai2010paid

pirazjun1

رانندگی
مربوطدربه
آرایشگر
ایرانی
ایرانعقد
مداد وحل کرده و
حلباکرده
ها را
مداد
شرح
یکیهاازرا با
ابتداشرح
یکی از
ابتداشرح
حل دو
شرح
دو به
تمایل
حل
صورت
تمایل به
صورت
اموراست.
ویژه»
است .در
عادی و
«شرحویژه»
عادی و
«شرح دو
دارای
دارای دو
روزنامه
جدولایران
جدول روزنامه
514-
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تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777
noushintilmai2010paid

)(514

مترجم رمسی

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

در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

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

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن
شیپ و ارائه خدمات مربوطه

1010 Sherbrooke W.
Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

تدریس ریاضیات

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

514-931-2231
noushintilmai2010paid

استخدام

خشکشویی شیک

به یک نفر کارمند برای
انجام امور خشکشویی
آشنا به زبان فرانسوی
در ناحیه مونتریال شرقی
نیازمند یم.
Tel.: 514-750-0574

و نصب ضدویروس بازگرداندن
5
5
پيم��ان
س��ازمان
س��ازمان
هذي��ان -
هذي��ان -
-12 -12
قابلتوجهخامنها
پيم��انکیمیا
توسط
514-803مفروضاتازدست رفته:
است
است -
بسهمان
يست -
مان
پوشاك -
طرز
پوشاك
شمالي
طرز
آتانتيك
شمالي
آتانتيك
DATA RECOVERY
6
بس 6
(514) 699-1380
(514) 675-0694
آموزش هرگونه نرم افزار:
ق
ناشايست
ناشايست
كار
انجام
كار
از
بازداشتن
انجام
از
بازداشتن
تدریس ریاضیات
7
7
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
(438) 390-0694
تائیدترجمه
وجود ندارد
ندارد
گ-
ود
زاده
لوئیزداداش
ثروت  -ثروت -
شاخهاي
شيرينياي -
شيريني شاخه
-13 -13
وبسایت :شرکت و خصوصی
Tel.: 514-575-7080
و فیــزیک
8
8
اش��اره
اش��اره
توقف
فرمان
توقف
ت
شنونده شنونده
نسخه خود را به ما فکس
تبدیل فیلم و عکس های شما
و ورق
استخدام
گرافیک
طراحی
روی  DVD
را
تان
داروی
و
کنید
بودن��ش
بودن��ش
فراوان��ي
فراوان��ي
ن��ورد
-14
ن��ورد
-14
توس�طمهندس
9
9
تنظیم فرم های مالیاتی:
شهریاربخشی
حتــــویلبگیرید:
درخت
اضافه-
درخت
اضافههاي
شاخه
رونق
باعث
رونق
نوروزي
باعث
س��فره
نوروزي
سر
س��فره
بر
سر
بر
شادی
توسط
اخوان
سوپر
خصوصی و شرکت
الکترونی�ک
10
محلي در مكه 10
13
RACHEL
مكه
در
ميشود ميشود
بهترینسرویس
دعوتنامهرسمی،
>> جهت شعبات  1و  2در
Tel.: (514) 288-4864
نويس��نده مترجم رمسی
(آرش کشوری)
بدن
بخش
بدن
حيات
بخش
مايع
حيات
11
11
بهترینقیمت
نويس��نده
فالتكن فالت
اثري از
 -15كن
 -15اثري از
Tel.: (514) 288-9281
(514) 678-6451
ترجمه مدارک
 NDGو وست آیلند به چند
>> کلیه مقاطع:
سیستم های
 تبدیل
نغمه سروران
Fax: (514) 288-4682
514-830-5757
هيزم
انگليسي
هيزم
انگليسي
معاصر
معاصر
12
12
514-624-5609
College،University
عمودي:عمودي :نفر Cashierو کارگر ساده
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ویدئویی
تري��ن درجه
درجه
عالي
تري��ن
م��ار -
الي
514-889-3243
High-Shool
ترجمهوتأییدترجمه
13كش 13
گيتاشناختيت.
نیازمنداس
كش -دانه
مسلح
يروهاي دانه
سلح -
گيتاشناختي
معني نامهاي
جدیدترینبهنامهاي
معني
فروش -به -1
1 
رسمی اسناد و مدارک،
با سابقه  tutoringدرمدارس
آلبومهای ایرانی
اخوان
شعبات
لطفا -به
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
14
14
ترين
قديمي
قديميازترين
(جغرافيايي)ازاست
(جغرافيايي) است -
مونترال و تدریس در موسسات
رمسی
مترجم
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
دی.جی.
سرویس
اصل��ي
هاي-
اصل��ي
نوش��ته
رته-هاي
کنید:
مراجعه
کنکور تهران
جهان
شده
جهان
شناخته
شده
شناخته
جواهرات
جواهرات
15
15
تأییدامضاء
*درصورتعدمرضایتجلسه
رشتشهر رشت
محلي
شهر
رشت
لي
6162
Sherbrooke
w.
و
ش��رف
و
ش��رف
دوس��تي
دوس��تي
وس��ط
-2
وس��ط
-2
مونترال
شهر
مرکز
محل:
514-485-4744
محمودایزدی
Tel.: 514-223-3336
اولرایگانمیباشد.
نزدیکمترومک-گیل
قوم
خونخوار
قوم
رهبر
خونخوار
حال
هبر
غذا
به
ميل
غذا
به
ميل
افقي:
افقي:
ناموس
ناموس
514-620-5551
Location: Downtown
عضوجامعه مترجمین کبک
ثبت نام :با ظرفیت محدود
فرموده
به
فرموده
بچه!
به
شيريني
بچه!
شيريني
قفل
يار
-9
قفل
يار
-9
مع��روف
مع��روف
غذاه��اي
غذاه��اي
از
زيب��ا
از
1
زيب��ا
1
جار
چپ��اول
جار
چپ��اول
ش��تر
س��اخ
ش��تر
-3
س��اخ
-3
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
near McGill Metro
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
آزردگي ،ناراحتي
آزردگي ،ناراحتي
ن عرب -خوزستاني
خوزستاني
عبادت��ي جز با
عبادت��ي جز با
هيچ (ع) هيچ
س��جاد
ام��ام(ع)
ام��ام س��جاد
زننده زننده
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
514-827-6329
هاي
پرداختني
هاي
پرداختني
از
س��ياب
 ازساختمان
ساختمان
تعدادي
تعدادي
بازگش��ت
بازگش��ت
-2
-2
ندارد
ارزش
ندارد
...
عميق
ارزش
شناخت
...
عميق
شناخت
دستوري
دستوري
جمله
جمله
پخته
چغندر
پخته
-4
چغندر
-4
appointment
ایالتی و فدرال
خدا
ه
پسرانه
نامي
پسرانه
هم
نامي
كنار
هم
كنار
ندا
حرف
ندا
جهان
حرف
ارسنيك
جهان
-10
ارسنيك
-10
Tel.:
514-745-0318
514-889-8765
جزيره ايراني
جزيره-ايراني
اسم -مصدر
مصدر
نشانه
 نشانه -اسم514-620-3255
nsarvaran@hotmail.com
Cell.: 514-246-8486
به
متصل
به
الكترود
متصل
الكترود
قاطع
و
از
بويراحمد
از
بويراحمد
و
كهگيلويه
و
كهگيلويه
مركز
-3
مركز
-3
زم��ان
زم��ان
س��امانه
س��امانه
گاه
مخف��ف
گاه
-11
مخف��ف
-11
الهههردريا  -هر
دريا -
شوهر -
برادر -الهه
شوهر
برادرزن
 -5زن -5
دخترانه
دخترانه
نام
ها
رنگ
نام
ها
رنگ
يهوديان
ديني
يهوديان
كتاب
ديني
آغاز
بي
آغاز
بي
فصل يسنا
فصل يسنا
روشنايي
روشنايي  -بي
لوس  -مايه
 -4مايه
- -4لوس -
فراهم -
آماده-واز نام
فراهمواحد تنيس
تنيس -
خواني -
قرآنواحد
خواني -
قرآنمي��ز
هاي مي��ز-12
هاياز نام-12
بصي��ر  -پدر
بصي��ر --پدر
مخف��ف-خ��وب
مخف��ف خ��وب
باك -6
باك -بي-6
پا
عضو
پا
عضو
بخار
ماشين
بخار
مخترع
ماشين
مخترع
فرمانروايان
فرمانروايان
مردگان مردگان
داخل
س��لطنت -
س��لطنت  -پنبه
 -5تخ��ت
مقابلتخ��ت
بين -5 -
مارشال
مارشالكهمك
حي
مقابل
نزديك
نزديك -بين -
تيزهوش��ي
تيزهوش��ي -
لوهان -13
لوهانمك -13
اي ب��ا نام
پرن��دهنام
پرن��ده-اي ب��ا
سرپرس��ت
سرپرس��ت -
داخل -7
پنبه -7
دوات
دوات
تأثير
تح��ت
تأثير
دنيا،
تح��ت
آين��ده
دنيا،
ف
فروش
فروش
گوناگونيگوناگوني
سبزقبا -سبزقبا -
دلنشين
دلنشين
و
زيبا
كوچك،
و
زيبا
كوچك،
اي
پرنده
اي
-6
پرنده
-6
برد
كار
ب��ه
برد
جمعي
كار
ب��ه
ب��اط
معي
نامدار
ش��عراي
نامدار
ش��عراي
از
چوبي
از
خان��ه
چوبي
-14
خان��ه
-14
هم رأي
نصيحت -
نصيحت  -هم
 -8مسافر --8مسافر -
آفریدگارعشق
رأيبهنام
بهشت  -بغل
ندارد!بهشت --بغل
ميانهاي -
معنويندارد!
معنوي باميانهاي
سدهباششم -
سده ششم -
__________
اس��تان
اس��تان
در
ش��هري
در
ش��هري
- -9باخ��ت
 -9باخ��ت
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
پايان
ريحان
پايان
ريحان
دريايي
فانوس
دريايي
-7
فانوس
-7
ي:
ناسپاس  -معما
 - -15معما
 -15ناسپاس
	•کوتاه کرد ن مو
درفش -درفش
كردستان
كردستان -
زندگی را با مهر
متفكر
انه
كر
آقایان 10 :دالر
مغول��ي -
مغول��ي -
فرم��ان فرم��ان
-10 -10 487727
صفحه
حلويژهاز
عادی:
های
جدول
حل

شماره
4877
ويژه
شماره
جدول
جدول
ویژه و حل
4877
شماره
4877
عادی
شماره
جدول
حلعادی
مه��م بودن  -حل جدول
بودن -
پخته
خرماي
پخته
خرماي
بدگو
بدگو -
خامن ها:
ود
12 14
11 13
10 129 118 107 96 85 74 63 52 41 3 2 1
14 13 15
12 14
11 13
10 129 118 107 96 85 74 63 52 41 3 2 151 14 13 15
مكالم��همكالم��ه
-11دربل��ي در
-11ن 15بل��ي
 14-16-18دالر
ا
خ بت ا ن خ ت
مقابل ه 1ن اي هن نپ ين نج په ن جس هي ا سو يش ا  1و پش ر  1و پت ري و و تم يي وك م يب كا
دمان��ي 1 -
 مقابلزیبای
مراسم
مجری
س��مت س��مت
هن��ر -هفتم -
هن��ر -هفتم
ا و خه
ا سخ ل
رس تل
 2ب ش  2ا بر شت ا
ا د با ك د ا ا ك ا
ا غب ر
ا غ لر
ا وب ه  2ا ژ ب ن  2ر ژ ا نل ر
	•بند صورت 12 :دالر
ك ،كمقطر
ر
راست راست عقد ایرانی
 3ر ت 3ي رل ت يم لب ا مر بز ا ه ر
ا ل ني ز ل ي ز
ا ه ر ز ا ان ر
ا ه دز
ز ا هر ي ا  3ر وي د  3ا ود د
نوعي
مسيحي
نوعي
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
 4ن
پرندهپا  -پرنده
س��رو
بي -
س��رو پا
ايراني م  4ني مد ك ي دل كو ل ا ون ي اس نه ي 4س ا ه ه  4اي هك م ي كق مو قق و ا ص قد اك ص د-12ك بي -12
ايرانيقوم
ولين
صمیمی
لیلی
5ي كخ
اي ضو ن يس و ني سخ
 5ا گغ م ا ا غض م
 5گ
ه ب
ا ه مب
ا نم م
 5ا كب ت ا د با ت دن ا م
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
ابزار نجاري
نجاري
ابزاروفا -
مظه��ر
مظه��ر وفا -
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
ميوه
مغول
ميوه
د--
و
ر
و
ا
و
ر
ز
ا
و
ك
ز
ا
ر
ك
ا
ا
ر
ر
ا
گ
ر
گ
ا
گريبان لباس
گريبان -لباس
 67پ و 67س پت و ر س تي رم ا ين مي ا نا ير ا ا  6ر م ا تك 6نض مم تكان نضل م اس انتك لر اساج تكهل ر و اجهم هلب و ال هم -
>> کالس آموزش آرایشگری
ل
ب
7
7
514-825-3170
شهري -درشهري در
 --13طايفه
 -13طايفه
ا
سرگوس��فند ا را ه 8ن اگ ه نم گع ر مك عه ر كت هك ا تن ك  8ا ا ن ر 8م اك ر مم كر م م و ر ز م و م زب د م ا ب د
8
��فند راتضمین
با
ماه،
3
مدت
در
_________________________
نوعي  -نوعي
آذربايجان -غربي
آذربايجان غربي
 9ل ر 9ي ل رچ يا
ه چك ا ن ه كا نب ت ا ن بي ت  9ن ر ي ي  9ا ر يم اص ا مي صب ا يش بي ر شي ين ر ي ن
دخترانه
م
رستوران
 10ا
فراگرفتن 10ك اي ل كو ي لش و و ه شر و ه و ر د و 10د س 10م ست ر مو ت رل و ا ب لي ا بگ يل گ لزردآلو زردآلو
راگرفتن
خاص -
Suite208
توطئه -توطئه
فهمي��ده
فهمي��ده -
 11ي ل  11يك لچ ا كپ چ ان پي ز نا ير ز ات ر  11يت ه  11ير ه ا ن ر د ا نن د ا و نب ا ر و بت ر -14ت -14
Metro: Cote Vertu
نب كو س ب و ر سع
 12ش م 12ا شي مل ا ين لك
و
د
ل گ ا د لو
اگ ي ا
م ا ري
12ر ا ع و 12ا ا م و ر ا
بخشنده بخشنده
ناگهاني  -مرد
ناگهاني  -مرد
صي��لاز -
يكي
ا ل تا
يكيگاز ا 13م گ ا ه مي د ه ر يا دت ر
ل ا تر ي ا ا ر ي ا
ات لب م تا بل مت ا
ز لم ا 13ز ن م ا 13ل ن
13
حساب كتاب
نوعي كتاب
-15حساب
جهان ل 14ي اس ل ير سا س رت ا سك تا ل كر اي ل 14ر و ي ي 14ا و ر ي ا ه ر ا ر هپ ا ر ا پغ ف ا ا غل ف ا-15ل نوعي
ي جهان
ن
شهرهاي  14ا
كامپيوتركامپيوتر
خوزستانه  -م 15د ه ا من د ا ر ني ي رس يج يم سه جو مر ه 15و سر ي 15ن سم يا ن مد ا ا ي د ر اك يت ر و كر تي و -ر ي -
15
ستان -
�تان

داروخانه

فال قهوه

Nikpourpaidtojune2012

azsep152011free

تپش

azfev11Pd

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

aznov15`11alijaaniup

azsept'11

Uazjune12011

دیجیتال

arman:toendofFeb2011>P

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

سالن آرایش

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شیراز
514-485-2929

14صفحه 14
صفحهدر
سودوکو
اعداد در
سودوکو
جدول
جدول اعداد

Coiffure

997 Decarie،

(514) 336-5666

37
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www.paivand.ca

آژانــسمسـافرتی

جهت تقویت ،و پیشرفتدانش آموزان و بزرگساالندر وست آیلند به شرح زیر بر گزار میشود:

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

Tel: 514-735-7884

فرشایرانی
TAPIS

>> با بهترین قیمت ها

Cell: 514-649-0109
itp.atena@yahoo.ca

انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ
توسط
طراح داخلی

برای اطالعات بیشتر:

)(wholesale price

پرستــاری
ازساملندان

اجــاره

az15fev11factrd-vic

aznov1UP

اموراستــاتیک

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

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

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

اجارهاتاق

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

پرستارساملندان

514-371-7700
azoct1zarijabri

514-769-4075

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

استخدام

تدریسگیتار

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

شیرینی
سـرو

514 641 2379
azjune15

صابر جلیل زاده

آموزشگیتار

514-585-6178
tilMar'10P

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شه��رزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

842-8000
938-7277
388-1588
849-7711

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارسی دهخ��دا484-2098 ........
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................

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

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

تـورونتو
TORONTO

تدریسموسیقی

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

جای شما در این صفحه
خالی است!

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)

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

514-660-0440

اوتاوا :استخدام H I R E

استخدام در موسسه خدمات مهاجرتی پویندگان جم
در اتاوا

.۱تسلطبهزبانفارسیوانگلیسی Internet؛
(نوشتن،خواندنومکالمه)؛
.۴عالقهمنــدبهیــادگیریامور
.۲استخدامتماموقت؛
مهاجرت؛
 .۳آشنایی به  Excel، Wrodو

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

ازدواج

شی��خ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

ارز

پاسیفیک 289-9022 ...................................
5است��ار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
شری��ف 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 ..............................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد سخ��ن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

تبلیغات

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa، Toronto، Vancouver

تعمیراتساختمان

ست��ون 212-6858 .........................................

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

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

خیاطی (آلتریشن)

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوف��ی 989-8383 ........................................
شی��راز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

روانشناسی  /روانکاوی

برای ما بنویسید اما...

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی

سروی��ن 562-6453 .................................

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

دیش و ساتالیت
دندانپزشک

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش
فـال

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شری��ف نائین��ی 731-1443 ..................

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

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

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

دندانسازی (البراتوار)

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره ش
ما در این لیست نیس

ت؟

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

کایروپرکتیک

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

کاجل زبان

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

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

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

داروخانه

رستــوران

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

کوتاه زیباتر است

گرافیک و طراحی

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

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

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.

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

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

ترجمه

•
•
•
•
•

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

گاراژ (درب)

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

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

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

گان پیوند )

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

تدریس رقص

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،

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

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

تدریس خصوصی

514-996-9692

•
•

نیـازمنـدی هـای پیوند

الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

MONTRÉAL QC H4B 1L8

مرکز شهر مونتریال:

aznov15

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

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...
------------------------

رزومه خود را به ایمیل یا فکس زیر ارسال کنید:
jamshidi123@rogers.com
Fax: 613-424-3888

azjuly15Up zagros

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

بها و سرویس عالی

رفت و آمد هرروزه



 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؟...

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

س�فر روزانه به

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

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

رفت و آمد هرروزه

tiljuly'12Pd

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

azsep15akhpaidfor2

TORONTO

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-484-7335

فرنازمعتم��دی .....................
پارس.ت��ورز ........................
اسک��ای.الن .....................
یونی.گل��وب .......................

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

PAYVAND

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

سفرتورونتو

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

Tel.: 514-662-2579

Tel.: 514-904-1028

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

fazelazoct15

لیلیکاظمیان
l.kazemian@gmail.com

نیازمنــدیها

زمان :دوشنبه تا پنج شنبه ها :از ساعت  15:30تا  19و شنبه ها :از ساعت  10تا 14
نشانی4915 A, Bld St. Charles Pierrefonds H9H 3E4 :
برای ثبت نام با خانم مینا طیرانی تماس حاصل فرمایید514-961-4579 :

Interior
Design

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

ارزیابی اولیه به صورت رایگان انجام خواهد شد.
در پایان هر ماه ،ارزیابی کاملی از دانش آموزان ،به عمل خواهد آمد .
هم چنین کالس های بزرگساالن نیز به صورت نیمه خصوصیدایر هستند.

طراح داخلی

ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

MMUNITY

 دروس تقویتی  کالس های کمک درسی  انجام تکالیف مدرسه
 کالس های آماده سازی برای انتقال
از  classe d’accueil / welcome classبه مدارس عادی
 کالس های آماده سازی  ،برای امتحان های ورودی به مدارس خصوصی

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

www.itptravelinc.com

PARTICIPATE in our
CO

موسسه زبان فرانسه Le monde de la langue française

ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel
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کامپیوتر

کارواش

249-4684 ...................... UNI-TECK
پیوند 996-9692 ...........................................

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

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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با مدیریت
،ایرانی
در خدمت
ایرانیان
گرامی

399

Valeur de
Value of

3000$

* Limit one sign up per customer.
Valid on one appointment per month
per customer for one year of laser hair
removal. *Valid on three of the following
areas only: underarms, bikini line,
midline, upper lip, chin, sideburns, cheeks,
back of the neck, front of the neck,hands,
feet or ear or one of the following areas
only: legs, back, chest, arms, full bikini.
Appointments are required and subject to
availability. 24 Hr cancellation reschedul
-ing policy applies;. All services must be
used by same customer, cannot be shared.
PROMOTIONAL VALUE EXPIRES on
November 15,, 2012.

Maquillage Flash
& Mis en plis
Flash Make-up & Blow-dry
Coupon

découverte!
Discovery
coupon

$

dʼépilation laser avancée! of advanced laser hair removal
sur 3 petites zones ou 1 grande zone
on 3 smaller parts or 1 bigger part.*

:به مدت یک سال

 قسمت کوچک یا یک قسمت بزرگ3برای

Offre d’une durée limitée!
Limited-time offer

seulement/

30

+tx

5674 Monkland, Montreal, H4A 1E4 (angle Harvard)
WWW.LAQUAFURE.COM

Sur présentation de ce coupon. Expire le 15 décembre 2011

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

READY TO EAT

کی
فیت عالی
قیم
ت مناسب

ORANGES

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

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

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

GREEN GRAPES

ENGLISH CUCUMBERS

CONCOMBRES ANGLAIS

1
POTATOES

LAITUE ICEBERG
LETTUCE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

CANTALOUPES

RAISINS VERTS

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

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

facebook.com/laquafure

ناپذیر
بهای رقابت
عالی در س�وپراخوان
س�بزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
& به
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TO کیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À MANGER
READY TO EAT

Rapide. Sans douleurs. Efficace
Highspeed. Painfree. Effective

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

See stores for more specials

بهترین هدیه برای کریسمس و سال نو

Appelez-nous pour votre prochain rendez-vous!
Call us to schedule your next appointment!

$

+tx

Pour une année/For one year

AVAILABLE FOR THE
FIRST 30 CALLERS!

Pour une sortie spéciale

39
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Seulement/Only

FRESH
POMEGRANATES

EGGPLANTS

PATATES

AUBERGINES

POMMES DE GRENADES
FRAÎCHES

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

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

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

SPECIAL

STUFFED VINE LEAVES

BEATRICE
CHOCOLATE MILK

FROMAGE BALADI CHEESE

NATURAL ALMONDS

ROASTED, SALTED
HAZELNUTS

FEUILLES DE VIGNE FARCIES

LAIT AU CHOCOLAT
1L

SPECIAL

ABBASZADEH SAFFRON
SAFRAN
1g

LAMB SHOULDER

ÉPAULE D’AGNEAU

GRAIN FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE GRAIN
g
.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN RED SUMAC
SUMAC ROUGE
250 g

JAHAN BROWN, WHITE OR
SELLA BASMATI RICE

AMANDES NATURE

RIZ BASMATI BRUN, BLANC OU SELLA
4 kg

NOISETTES RÔTIES, SALÉES

ROASTED, SALTED
PISTACHIOS

GROUND LAMB

AGNEAU HACHÉ

PISTACHES RÔTIES, SALÉES

Halal

PAESE MIO OLIVE OIL
HUILE D’OLIVE
750 ml

AKHAVAN
PITTED PRUNES

AKHAVAN
APRICOTS

ROASTED, UNSALTED
ALMONDS

GOLDEN RAISINS

ABRICOTS
1 lb.

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES

RAISINS DORÉS
454 g

CORTAS HUMMUS

CORTAS ORANGE
BLOSSOM WATER

CORTAS PICKLED
VINE LEAVES

PRUNES DÉNOYAUTÉES
1 lb.

Halal

Halal

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ

Halal
BISCUITS AUX RAISINS

15 oz.

EAU DE FLEURS D’ORANGE
500 ml

ST-CHARLES
ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

FEUILLES DE VIGNES
MARINÉES
1L

FRESH HALAL TURKEYS
AVAILABLE
DINDES HALAL FRAÎCHES
DISPONIBLES

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

SHERBROOKE

DECARIE

CHOUX À LA CRÈME

RAISIN COOKIES

CAVENDISH

CREAM PUFFS

BLVD.
PIERRFONDS
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فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 18, No. 1036, Jan. 01, 2012

)(Montreal، Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 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 ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
تازه...
 CD و  DVDافغانی
ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

H4X 1Y9

QC

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

ر

مونتریال

Tax planning & preparation For:
- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
و...
 فر
 Cut: man/women
 color، perm، highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
)(men، woman
 manicure
 tatto for eyebrow،
lips، eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

باطعــمخانگی



 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 
ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

سفارش غذا پذیرفته می شود
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

با 20سال سابقه درخشان
FLY E،
در خدمت هموطنان سراسر کانادا
!TIM E
Y
N
A
مونتریال ،ونکوور
ER
H
W
Y
AN
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان

عینک فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

3363 Cavendish

وست آیلند

www.akhavanfood.com

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

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

VANCOUVER

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

(514) 487-0800

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

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

پارستورز

1253 Rue Guy

گوگو دش

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

سالنآرایشفریبا
Unisex

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

حسابداریومالیات

18 Westminster N.Suite 20

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

فارغ التحصیل McGill University

Email:

کلینیکمدیکالآلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

عباسشفیعی

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: 450-934-7744

کافه پرشیا

با آرزوی سایل سراسر
برکت و بهروزی
برای هموطنان گرامی

قهوه ادنا
ADNA
رین عالی !

لیمو شی

.99 /lb

انار درشت
عالی رسید

>>> زمستان امسال :بهرتین حلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

