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H3B 1H9
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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
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زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
I.C.P. Inc.
___________
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

 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

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

1390 دی25
_______
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 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها
نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر
8>> :ص
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:جریمهگرفته اید
 در مونترال،ایران وحشت داشت
به دست پلیس کشته شد! او که
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
حوادث در خاور
 آبسنت،2011

  فرشاد محمدی که از مردن در


چشم انداز حتوالت در مصر
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!فاجعهبار:سرکوبواختناق:ایران

 س��ازمان و وبن��گاران" را "فاجعهبار" توصیف،در نام��های سرگش��اده
، حتی از خودش هم،از همه ج�ا
. کرده است، از ناوی پیالی،گزارشگران بدون مرز
ماکمکتان
!رانده شده بود
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین در ای��ن نامه از خانم پیالی
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
 در، س�ال اخی�ر12   ط�ی
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Tel.: (514) 806-0060
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
Tel.: (514) 700-0303
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1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
)رضاناظم (وکیل
...اتهام جنایی اقامه شده است
همی��ن
و
"ها
ه
"رس��ان
و
"اینترن��ت
Montreal، Qc، H3B 2N2
.....ایران تذکردهد
___________________
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£¿œ MONTREAL
معرفی
IranAir
TORONTO
VANCOUVER
طور "س��رکوب علی��ه روزنامهنگاران
General Sales Agent
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:ارتباط
درهمین
پویا،صولتی
شهرام
YONGE St., PH-A
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE, 7368
1410 Lonsdale
نامزدهای
Strategic Advice &
Execution
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
؛2011 اسکار
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.: (604)
982-0909تواندبازار را
کنترل
 بانکمرکــزیمنی:ایران
3 :ص
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
Toronto@pars.ca
افتد
دام
به
چون
زیرک
مرغ
E- Mail:
montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
مشاور امالک
8 : ص...........  یا منیخواهد؟...کند
مرتضیعقیلی سخنرانی
!حتملبایدش
بزرگ
مونتریال
در
Ninous Givargiznia, BSc.
و هوتن پادشاهنامزد
مصداق
سپاهی-آخوندی
 حکومت11 : ص
:همایون
داریوش
Agent Immobilier Affilie! سالی که نکو است از روزهای اول آن پیدا است2012
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حافظ
شعر
این
 فوریه بیشترینجایزه5
RE/MAX
سال جدید سالی پر تنش و حادثهبار برای ایران و جمهوری
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®›ò fd  سالی که تحریم فعال انتخابات و مخالفت فعال با- خواهد بود
Groupe Immobilier Premium Inc.
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Montrealvr@gmail.com
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فرشاد

محمدی

!گردنهخطرناک

GESTION FINANCIERES EXACTE
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(B. Comm.)

عباسشفیعی

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
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Tel.: 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)
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£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: اید و
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!حکومتمیکنید؟
زنده
          پسرانماتحقیرمیشوندبهخاطراینکهشما

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
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dZ®`صرافی
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INTERNATIONAL
TRADING
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Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

چشم انداز
انتخابات آیندهfÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…

Inc.

ÍÅœZ®™

Fax
Res.

»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر

کاشفی
سعید
حسابداری و مالیات
:مهتاب ثقفی

Mobile: 514.567.3169

IranAir

www.samkashefi.com
 آموزش استفاده
Email:waterhousecmc@gmail.com
از سیستم های حسابداری
General
Sales
Agent
ProFusion Realty RF

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

صرافیخضر

Maryam Khaleghi

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

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

çœ£`›
مدیکالآلفامدیک
کلینیک
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حسین باقرزاده

yf£¥5ç•Z®
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5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
www.parscargo.ca
1405 فلوریداست
De Maisonneuve
O Tel.:در
(514) 844-4492
امالک در
:امیرسامb®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†

کـتنه
ُ ماریا
ماریتایم
مهــاجرت
حمل و نقل پارسامالک

حسابداری
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سیستمorder
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کاریکاتور

یحیی آبادی
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Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Fax:جتاری
(514)
938-4978,
مسکونی و
:مشاور امالک
EMail:
montreal@pars.ca
در آمریکای شمالی
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
www.pars.ca

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

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

...در کشکول پیر

‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
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Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
عندلیبی2178
انوشیروان
 دکترW.
5Star I.P.M. Inc.
Ste-Catherine
35 >>

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا
کلینیکدندانپزشکیویلری

دندانپـزشککاغذچی
جـراح حمیدصدیق

انتقـال ارز

حسین باقرزاده
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1973 (514) 846-0221
1998
6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت
 انواع
Realtor since 1980, Montreal,
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
گذاری
سرمایه
برای

CGA حسابداران
کاندیدای انجمن
MontrealDe
Quebec
H3G
Fax: 514.426.3596
Pointe-claire،
Qc،Montagne,
H9R1S6
4S2
1006,
La
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
1155
Levesque
w. #2500
Tel: Rene
514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029 www. کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
S. Florida
Cote-des-Neiges,
Suite 308
دبی
منایندگی در
 دارنده5450 VA,DC,MD&
Montreal،
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.،
989 H3B
00292K4
Toll
اشخاص
شرکت ها و
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
United
Realty GroupMetro: CDN
Toll Free
: 1-866 989 2229
Tel.:
514.426.7200
(514)
731-1443
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail:
GIT110@yahoo.ca
مالی
های
مشاورت
انواع

GUY
Fax: 514.426.3596
5550 Glades Rd #101 Boca Raton, FL

Mobile: 514.567.3169
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دکتررضایی
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 سال سابقه کاری در کانادا18با
مالیاتیکارت
حسابداری و گرین
خدماتجتـربه
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اینکشرکت ها
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OSuite
6600
Trans-Canada،
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بصورت
 تبدیل و
Tel.:
514.426.7200
بهترین وزمان
Saeed
(Sam) Kashefi BA,CFA
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(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 846-0221

Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
مشاور امالک در مونتریال
______________________
CENTURY 21
Max-Immo
Office:
(514)
990-4666 X594
South shore و
620 boul، St-Jean، Suite 202
Res.: (514) 696-5169

نینوسگیورگیزنیا

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
\ë¸¥±› z të›Z fz£²› Cell.: (514) 816-4080
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 مسکونی و جتاری:امالک
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 ستاره5 صرافی
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NEW address:

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
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

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca
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مریم خالقی
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_____________________
Clinique Dentaire Villeray:
57 Villeray, Montréal H2R 1G2

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

جتاری
Pointe Claire، QC، H9R
3K2  مسکونی و
ninousgivargiznia@hotmail.com
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن
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حمیدصدیقکاغذچی

Real Estate Broker
2178 Ste-Catherine W.Chrtrd.
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South 5Star
Shore, I.P.M. Inc.

Westmount، Qc H3Z 2A5
Maryam Khaleghi Unisex
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Cavendish
Real Estate Broker
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
Business Plan
Cell: (514) 928-5415
Cell: (514) 983-5415 www.christiesgreatestates.com

courtier
Nun’simmobilier
Island agrée
,ND
9515 Lasalle boul.

G

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

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

West Island:

Inc.

fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† 15760
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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
حقوقی
مشاور
و
محضردار
خلجی
وحید
Tel.: (514) 486-5547 • Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
514827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
 امیرسامAMIR SAM
South shore و

5253, Boul.
Decarie, Suite 250,
Montreal,
QcW.H3W
(Metro:
6170
Sherbrooke
Tel.:
514-439-1444
5057| 3C3
Avenue
VictoriaSnowdon)
| Montréal، QC H3W 2N2
www.sutton.com
Chartered Real Estate Broker
Tel.:
514485-4744
 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.

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
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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
Nader Khaksar
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686

353
Kirk
nino

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن
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:ارزی دکتر شریف نائینی
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جراح دندانپزشک
 در کمترین زمان
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_____________________
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
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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

جراحدندانپزشک

544 Beaubien E.
_______________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges، Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.



514-844-4492

Maisonneuve W.

x

Cell: (514) 827-6364

1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.

:Guy 1405
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 در کمترین زمان
 بهترین بها
جنب دانشگاه
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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
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ایران:حقوقبشر...

آغاز سال ۲۰۱۲

با يک اعدام
درهر۴ساعت

و احکام مرگ ديگر

 ۲۱دی :فدراس��یون بینالملل��ی
جامعهه��ای حقوق بش��ر و جامعه
دفاع از حقوق بشر در ایران در بيانيه
مشترکی آوردهاند:
"دولتمردان ايرانی در هفته اول
سال  ۱۸ – ۱۱( ۲۰۱۲دی )۱۳۹۰
با اعدام يک نفر در هر چهار ساعت
به رکورد تازهای دست يافتند.

آنها  ۳۹نفر را در شهرهای مختلف
اع��دام کردند ،از جمله س��ه نفر در
انظ��ار عمومی در کرمانش��اه بهدار
آويخته شدند ".اين بيانيه را بخوانيد.
در روز  ۱۹دی  ،۱۳۹۰ش��عبه ۱۵
دادگاه انقالب اسالمی امير ميرزائی
حکمتی ـ جوان امريکايی ايرانی تبار
ـ را به اتهام «جاسوسی» برای امريکا
محارب ش��ناخت و او را ب��ه اعدام
محکوم کرد .حکمتی که برای ديدار
با خويشاوندانش به ايران رفته بوددر
شهريور ۱۳۹۰دستگير شد .مقامات
ايران چندی پيش از محاکمه اودر ۶
دی ،در روز  ۹آذر « ۱۳۹۰اعتراف»

او به تمام جرايم و پذيرش اتهام ها را
از تلويزيون پخش کردند.
فش��ار بر بازداشت شدگان يا فريب
آنها برای اعتراف و پخش تلويزيونی
اعترافات عملکرد مرس��وم مقامات
جمهوری اسالمی ايران است .ايرانی
های دارای تابعي��ت دوگانه به ويژه
در سال های اخير قربانی بازداشت
در ان��زوای کامل ،اتهام جاسوس��ی
و اعتراف اجب��اری بوده اند ،به ويژه
زمانی کهدولتمردان ايراندر معامله
با غرب بر س��ر مسايل هسته ای يا
مس��ايل ديگر نياز به ابزار چانه زنی
داشته باشند.
بعضی از اي��ن قربانيان ،از جمله دو
روزنامه نگار به نام های مازياربهاری
و رکساناصابری از اين بخت برخوردار
بوده اند که پ��س از رنج طوالنی به
آزادی خود دست يابند.
اما بخت ب��ا همه يار نبوده اس��ت.
زهرا کاظمی ،عکاس خبری ايرانی
ـ کاناداي��ی ،در س��ال  ۱۳۸۲زمانی
که دادستان تهران قاضی مرتضوی
می کوش��يد او را وادار به اعتراف به
جاسوس��ی کند در پی ضرباتی به
جمجه اشدر زندان اويندرگذشت.
مرتضوی هنوز از معافيت از مجازات
بهره مند است.
از س��وی ديگر ،بنا به گ��زارش ۲۰
دی «خانه حقوق بشر ايران» ،ديوان

عالی ايران حکم اع��دام يک طراح
صفحات اينترنتی به نام احمدر ضا
هاشم پور را تاييد کرده است .شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب اسالمی نيز در روز
۱۷دی يک طراح صفحات اينترنتی
ديگر به نام وحيد اصغری را به اعدام
محکوم کرد .س��عيد ملک پور ،يک
طراح ديگر وبگاه ،پس از نقض حکم
اعدام اول او در ديوان عالی کش��ور،
در اوايل ّآب��ان  ۱۳۹۰برای دومين
بار به اعدام محکوم شد .هر سه نفر
اين طراحان وبگاه از سال  ۱۳۸۷در
زندان بوده اند .اصغری ،ملک پور و
متهم ديگری به نام شهروز وزيری،
در نام��ه ای در فروردين  ۱۳۸۸به
شرح شکنجه های پرداختند که آنها
را وادار به اقرار ساختگی کرده بود.
دولتمردان ايرانی در هفته اول سال
 ۱۸ – ۱۱( ۲۰۱۲دی  )۱۳۹۰ب��ا
اع��دام يک نفر در هر  ۴س��اعت به
رک��ورد تازه ای دس��ت يافتند .آنها
 ۳۹نفر را در شهرهای مختلف اعدام
کردند ،از جمله س��ه نف��ر در انظار
عمومی در کرمانشاه به دار آويخته
شدند.
به گزارش عفو بين الملل ،در  ۱۱ماه
اول س��ال  ۲۰۱۱بيش از  ۶۰۰نفر
در ايران اعدام ش��ده اند .اين تعداد
در مقايسه با حداقل  ۵۵۳اعدام در
سراس��ر س��ال  ۲۰۱۰افزايش قابل

واشنگنتپست« :با ادامه سیاستهای کنونی ،جمهوری
اسالمیفرومیپاشد»
یک مقام اطالعاتی آمریکا میگوید
ه��دف از تحریمهای گس��ترده بر
ضد جمهوری اسالمی ،به بنبست
رس��یدن حکوم��ت ،برانگیخت��ن
نارضایتیهای سیاسی در این کشور
اس��ت .او میگوید «در صورت ادامه
سیاستهای کنونی ،فروپاشی رژیم
ایران محتمل است».
روزنام��ه واشنگتنپس��ت به نقل از

توجهی را به نمايش می گذارد.
به اين ترتيب سال  ۲۰۱۱در ظرف
دو دهه گذش��ته ،از سال ( ۱۹۹۱با
حداقل  ۷۷۵اع��دام) به بعد ،از اين
نگاه بدترين س��ال محسوب خواهد
شد.
عبدالکريم الهيج��ی ،نايب رييس
فدراسيون بين المللی جامعه های
حقوق بش��ر و رئيس جامعه دفاع از
حقوق بشر در ايران ،امروز گفت:
«عالوه بر اعدام غيرانسانی و ظالمانه

صدها نف��ر زندانی محکوم به اعدام
در س��ال  ،۲۰۱۱مقام��ات قضايی
ايران با استفاده از اتهام های جعلی
که در حقوق ام��روزی وجود ندارد،
اس��تانداردهای موازي��ن قضايی و
محاکمه عادالنه را به ش��دت نقض
کرده اند.
يادآوری می کنم که کميته حقوق
بشر در ماه نوامبر  ۲۰۱۱استفاده از
‘اته��ام های مبهمی مثل محاربه’ و
اجبار متهمان به ‘دادن شهادت عليه

خود يا ديگران ي��ا اعتراف به جرم’
را به ش��دت مورد انتق��اد قرار داد و
از جمهوری اسالمی ايران خواست
‘الغ��ای مج��ازات اعدام ي��ا حداقل
بازنگری در قانون مجازات را به قصد
محدود کردن مج��ازات اعدام تنها
به «مهمتري��ن جرايم» در باره حق
زندگی مد نظر ق��رار دهد’ و ‘ تمام
فرايندهای قانونی را با رعايت کامل
م��اده  ۱۴ميثاق بين المللی حقوق
مدنی و سياسی انجام’ دهد».

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

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

به مرکز آموزشی و تجاری،
ب کت سن لوک ،نزدیک
در قل
ی رسمی
و نو و  ۳ماه آشپز و مرب 
با تجهیزات کامل

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

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

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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











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

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

law

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

5263، boul Cavendish،

Criminal
& penal

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

ازیون عالیdouble pizza :
اوک

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مسکونی  -جتاری

مینو اسالمی

یک مقام ارشد اطالعاتی در ایاالت
متحده ،گزارشداد که هدف تشدید
تحریمهای هدفدار و فلجکننده بر
ضد جمهوری اسالمی ،برانگیختن
نارضایتیه��ای عموم��ی در ایران
اس��ت تا بهواسطه فشارهای داخلی
و خارج��ی ،حکوم��ت مجب��ور به
عقبنشینی و پذیرش توقف برنامه
بحثبرانگیز هستهای خود شود.

این مقام اطالعاتی آمریکا که نامش
فاش نشده میگوید تحریمها عالوه
بر اینکه مستقیما بسیاری از مقامات
حکومتی ایران را هدف قرار دادهاند
«میتوانند با افزای��ش نارضایتی و
نفرت عمومی از حاکمیت ،مردم را
به خیابانها بکشانند تا از این طریق
رهبران ای��ران درک کنند که زمان
تغییر مسیر فرارسیده است».
{>> ادامه در صفحه}28 :

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

PAIVAND: Vol. 18  No.1040  Jan. 15, 2012

امیرکفشداران







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

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

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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جمهوریاسالمیبرلبه...

گردنه خطرناک!

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

حافظ می گوی��د« :مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل
بایدش» .آیا حکومت آخوندی -س��پاهی مصداق این
شعر حافظ هست؟ یعنی:
  به دام افتاده؟
  مرغ است؟
  تحمل دارد؟
  زیرک است؟
درمورد پرسش اول یعنی مرغ بودن حکومت با دو تعبیر
متضاد روبرو هستیم.
تعبیرنخست ادعای خود حکومت است که بنابر آن پر
پروازش به گستردگی برقراری خالفت اسالمیدر سراسر
کشورهای مس��لمان و باالترازآن تسخیر سرزمین های
کفار و پی ریزی حکومت جهانی اسالم است.
در کوتاه مدت نیز س��ودای سلطه بر منطقه و مشارکت
درمدیریت جهان را دارد.
شاخ و برگ های ادعا و الف و گزاف های بی پایه را که
بزنیم ،از این درخت جز چوب خش��کی بی ریشه باقی
نمی ماند.
تعبی��ر دیگرکه پا بر زمین واقعیت دارد ،این اس��ت که
حکومت آخوندی مرغ هست ،اما پر پرواز ندارد؛ زیرا مرغ
خانگی و پرورشی است که تنها خاصیتش تخم گذاری
اس��ت و تخم مرغ هایش را نیز هم��ان هایی که آن را
پرورش داده اند می برند و می خورند!
پرسش دوم یعنی آیا حکومت آخوندی – سپاهی زیرک
است نیز پاسخی دوگانه دارد.
تا همین چندسال پیش باور عام بر این بود که مکروحیله
گری و دغلبازی آخوندها نشانه زیرکی آنان است ،اما با
آنچه که درس��ال های اخیر روی داده و بی تدبیری ها
و نابخردی های آنان که تاحد نشس��تن بر س��ر شاخ و
بن بریدن فرارفته ،حکایت زیرکی آخوندها اعتبارخود را
ازدست داده و امروز کمترکسی است که آنرا باورکند.
پاس��خ دیگر نیز این اس��ت که این جماعت از ابتدا نیز
زیرکی به مفهوم متعارف کلمه نداشتند وتنها هنرشان
ای��ن بوده که ب��ا رواج خراف��ات بذر ناآگاه��ی و نادانی
بیافشانند ،با کود وقاحت آن را بارور کنند و محصولش را
که غارت و چپاول است درو کنند.
ب��رای مح��ک زدن به عیار زیرکی ی��ا کودنی حکومت
آخوندی ،نگاهی به دو عرصه سیاست داخلی و خارجی
آن کفایت می کند.
درعرصه سیاست داخلی به واگویی سه نمونه از کارنامه
حکومت بسنده می کنم:
 )1   آلودگ��ی هوای تهران و دیگر ش��هرهای بزرگ
به حدی رس��یده که حکومت گاه و بیگاه ناچارمی شود
مدرسه ها را تعطیل کند و به بیماران قلبی و سالمندان
هشدار دهد که ازخانه خارج نشوند.
میزان ماده آالینده بنزن موجود درهوای تهران  20برابر
حداکثر میزان مجازاست.
 )2   به گزارش تارنمای حکومتی "تابناک":
«رییس پلیس مبارزه بامواد مخدر ازکشف  330تن مواد

مخدر در  9ماهه نخست امسال
خبرداده است».
اگر ف��رض را براین بگیریم که
درسه ماهه پایانی سال نیز 110
تن دیگ��ر مواد مخدر کش��ف
شود ،مجموع کشف یک سال
به  440تن می رسد .گفته می
شود که میانگین میزان کشف
مواد مخ��در ح��دود  5درصد
است ،یعنی از هر  100تن مواد
مخدری که قاچاق می شود 5
تن آن کشف و ضبط می شود.
با این حساب می توان مجموع
می��زان م��واد مخ��دری را که
درکش��ور قاچ��اق می ش��ود
 8800تن درس��ال دانست که
با جمعی��ت  75میلیون نفری
مقدار س��رانه برای هرنفر 120
گرم می شود.
این چنین اس��ت ک��ه گزارش
سازمان ملل متحد مقام نخست
در قاچاق و مصرف مواد مخدر
در دنیا را به حکومت آخوندی-
سپاهی داده است.
 )3   آش��فتگی و ازه��م
پاشیدگی ش��یرازه امور اقتصادی درحکومت آخوندی-
س��پاهی به قول سعدی" :داس��تانی ست که بر هر سر
بازاری هست".
ب��ه گزارش "تابناک" ،حبیب الله عس��گر اوالدی که از
پایوران ارش��د اقتصادی نظام و عمود خیمه بازار است
می گوید:
«به نظر می رس��د باتوجه به واردات کاال با دالر 1600
تومانی [که درزمان نوشتن این مطلب به  1720تومان
رس��یده] و مش��کالت تولید در  6ماه آین��ده با کمبود
بس��یاری از کاالها درکشورمواجه خواهیم شد که برای
تهیه آنها باید متوسل به قاچاق شویم و یا این که هزینه
بسیاری بابت قاچاق بپردازیم».
در عرصه سیاست خارجی وضع به مراتب بدتراست زیرا
کشور را در وضعیتی خطرناک و بحرانی قرار داده که در
نهایت ،با هر سناریویی که فرض کنیم ،چاره ای جز این
نخواهد ماند که آنکه زیان و خطر کمتری دارد – یا می
پنداریم که دارد – را انتخاب کنیم.
از آنج��ا که به تجربه ثابت ش��ده که "مصلحت نظام" و
"منافع ملی" با یکدیگر در تضادند و حکومت آخوندی
در هر بزنگاهی با پیروی از «حفظ نظام اوجب واجبات
است» بی لحظه ای تردید اولویت را به "مصلحت نظام"
میدهد ،نتیجه این گزینش برای حکومت "گزینه بد" و
برای مردم ایران تحمل عوارض "گزینه بدتر" خواهد بود.
نمونه ای ازاین رفتار ناهنجار و خالف منافع ملی حکومت
در عرص��ه سیاس��ت خارجی ،راهبرد خیره س��رانه آن
درزمینه پرونده فعالیت های هسته ای است.
{>> ادامه در صفحه}35 :
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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.
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بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
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رضامقصدی

شعـــر

کریسمس

کیست درین کرانه ها
نامِترا سرود کرد؟
چیست که سینه ی ترا
از تپشِ ستاره ها
شعرِسپیدِرود کرد؟
سالِخمیده ،در گذشت
سالِخجسته ،سر رسید.
عقربه های ساعتم
سوی پرنده پر کشید.

دیدار
سالِگذشته بود ،جان
باهمه ی غمِ جهان
عاشقِیک ترانه شد.
سالِگذشته بود ،دل
در تپشِ یگانه اش
شاعرِاین زمانه شد.
خنده به خنده ،با توام!
سالِجوانه های سبز!
آبیِبیکرانه را
در رگِمن ،روانه کن!
منتظرانِعشق را
شادیِهر ترانه کن!
کـلن ۲۰۰۱۲
ُ

reza.maghsadi@gmx.de

www.paivand.ca

ایران..

۲۰۱۲

حسین باقرزاده
 ۳ژانویه ۲۰۱۲

ای��ن «تذک��ر» واکنش
قاب��ل پیشبینی آمریکا
را در پی داش��ت ،و یک
س��خنگوی وزی��ر دفاع آمریکا در پاس��خ
به سوال بیبیسی فارسی گفت« :رفت و آمد
برنامه ریزی شده عادی ناوگان دریایی آمریکا
بر اساس تعهد بلندمدت این کشور به امنیت
و ثبات منطق��ه ادامه خواهد داش��ت» و در
ماه مارس قرار اس��ت ناو هواپیمابر آمریکایی

hbzadeh@btinternet.com

سالی که نکو اس�ت از روزهای اول آن پیدا
اس�ت .و روزهای اول سال میالدی جدید از

تنشهای جدیدی در ای��ران و روابط ایران با
جهان خبر میدهد.
س��پاهیان و بس��یجیان که کنترل سیاست
خارج��ی کش��ور را ب��ه دس��ت گرفتهاند به
رجزخوانی در برابر غرب پرداختهاند و هل من
مبارزمیطلبند.
تحریمهای ش��دید جدیدی علیه جمهوری
اس�لامی همین روزها از س��وی آمریکا اعالم
شده است و متحدان اروپایی آن نیز به دنبال
اعمال تحریمهای مشابهی هستند.
در واکنش به این تحریمها ،ریال ایران به سقوط
آزاد افتاده و دالر به مرز  ۲۰۰۰تومان نزدیک
شده است .و این همهدر بحبوحه تدارکاتی که
رژیم برای یک انتخابات نمایشی دیگر فراهم
آورده ودایره «انتخاب شوندگان» را بیش از هر
زمان محدود کرده است .نشانهها حاکی از آن
است که سال جدید سالی پر تنش و حادثهبار
برای ایران و جمهوری اس�لامی خواهد بود -
سالی که تحریم فعال انتخابات و مخالفت فعال
با جنگ در آن به هم پیوند خواهند خورد.
شروع سال جدید میالدی ،با سه تحول
بحرانساز در ایران همراه شده است.

سال جدید سالی پر تنش و حادثهبار
برای ایران و جمهوری اسالمی
خواهد بود  -سالی که حتریم فعال
انتخابات و مخالفت فعال با جنگ در
آن به هم پیوند خواهند خورد...
«جان سی استنیس» به آبهای خلیج فارس
بازگردد .زمینه ب��رای یک برخورد نظامی در
خلیج فارس آماده میش��ود ،و مقامات ایران
ظاهرا (و دست کم در رجزخوانیهای خود) از
آن استقبال میکنند.
دوم ،درس��ت در همی��ن
روزه��ا کنگ��ره آمریکا در
ضمن تصویب قانون مربوط
به طرح دفاعی این کشور،
حتریمهای کمرش�کنی را
علی��ه جمهوری اس�لامی
ب��ه تصوی��ب رس��اند ،و با
امض��ای آق��ای اوبام��ا این
تحریمها رس��میت یافت.
این تحریمها علیه صنعت
نفت ای��ران ،بانک مرکزی
و بخشه��ای مال��ی رژیم
اسالمی به تصویب رسیده
اس��ت .اتحادی��ه اروپا نیز
تحریمهایی مشابهی را در
دس��تور کار خود قرار داده
و تا آخر این ماه میالدی بر
روی آن تصمی��م خواهد
گرفت .پیشبینی میشود
که این تحریمهادر فاصله
چند م��اه آین��ده اثرات
کمرش��کنی بر صادرات
نف��ت و معام�لات بانکی
ای��ران بر ج��ای بگذارند،

یک�ی ،نمایش ق��درت جمهوری اس�لامی
در آبه��ای خلیج فارس هم��راه با آزمایش
موشکهای قادر ،نصر و نور بود و تهدید رژیم
به این که در صورت تحریم نفت ایران از سوی
کشورهای غربی تنگه هرمز را مسدود خواهد
کرد تا هیچ نفتکشی نتواند از آن جا عبور کند.
تبلیغاتچیهای رژیم مدعی شدند که نیروی
دریایی عمالدر این رزمایش بستن تنگه هرمز
را تمرین کرده اس��ت .رژی��م ایران همچنین
فرصت را برای اعالم جنگ نامستقیم با آمریکا
مغتنم شمرده است ،و از قول سرلشکر عطاءالله
صالحی ،فرمانده کل ارتش نقل شد که با اشاره
به خروج یک ناو هواپیمابر آمریکایی از منطقه
خلیج فارس گفته است:
«به آنها توصیه ،هش��دار و تذکر میدهیم که
این ناو به منطقه س��ابق خود در خلیج فارس
برنگردد چرا که ما عادت نداریم تذکر را تکرار
کنیم و فقط یک بار تذکر میدهیم».

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالکمسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109
D.D.O.، Quebec H9B 2T6

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

،سالتحریم-وجنگ؟

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

و به همین دلیل ،این امر نگرانی ش��دیدی
در محاف��ل حاکم ای��ران ایجاد کرده
اس��ت .تهدیدهای مربوط به بس��تن
تنگ��ه هرم��ز و جلوگی��ری از صدور
نفت سایر کش��ورهای خلیج فارس و
رجزخوانیهای مقامات رژیمدر جریان
رزمایش دریایی اخیر در خلیج فارس
از این نگرانی شدید حکایت میکنند.
نگرانی رژیم از این است که با تحریم
نفت و معامالت بانکی ایران از س��وی
غرب ،درآمد نفتی آن به شدت کاهش
یابد  -امری که به شریان حیاتی رژیم
آسیب شدیدی خواهد زد.

حتول سوم که مستقیما از دو تحول باال تأثیر
پذیرفته است به وضع اقتصادی ایران و سقوط
ناگهانیدالر مربوط میشود .تأثیر تحریمهای
جدید غ��رب ب��ه درآم��د ارزی و مالی رژیم
منحصر نخواهد بود و بر مجموعه اقتصاد ایران
و زندگی اکثریت قاطع مردم اثر منفی خواهد
گذاشت .تحریمهای گذش��ته که به صورت

La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

کلینیکاستتیکپیشرفته

مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا

خدماتکلینیک :لیزرتر
اپ
ی
y
p
ra
e
h
T
r
e
Las
 رفع موهای زائد صورت و بدن،

توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه

 درمان آکنۀ مقاوم،
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچک
 بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو Fillers

 ختفیف دانشجوئی

_______________
700 Bord du Lac,
Dorval, Quebec H9S 2B8

Tel.:514-949-2116 / 514-639-1097

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

Advanced Aesthetics

و بسیاری دیگر

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

گزینشی و محدودتری اعمال شده ،تا کنون
اثرات محسوس��ی بر اقتصاد کشور گذاشته و
به نحو بیس��ابقهای گران��ی و بیکاری را
افزایش داده و تولید و رش��د اقتصادی را
پایین آورده اس��ت .ولی خبر تحریمهای
جدید (و رجزخوانیهای فرماندهان سپاه
و مقامات حکومت��ی) کافی بود که ریال
ایران یک باره به سقوط آزاد دچار شود.
نرخ دالر که در یک ماه گذش��ته حدود
 %۴۰افزایش داشته (و در این هفته فقط
در یک روز  ۲۰۰تومان باال رفت) اکنون
به مرز  ۲۰۰۰تومان نزدیک میشود.
هجوم م��ردم به بانکه��ا و صرافیها از
درجه اعتماد مردم به مقامات حکومتی
حکایت میکند و نش��ان میدهد تا چه
قدر مردم نگران تحریمهای جدید هستند و
رجزخوانیها و تهدیدهای نظامی مقامات رژیم
را نشانهای از وخامت اوضاع در آینده نزدیک
میبینند.

سالی که نکو است از
روزهای اول آن پیدا است.

عقربه های ساعتم
روی زمانِتازه است.
معنیِروزگار من
جان ُو جهانِتازه است.
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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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ساعات کار:

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

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

Tel.: (514) 932-2953

ایران:آشفتگیبازارارزی...

بانکمرکزیمنیتواند
بازار را کنترل کند...
یا منیخواهد؟
نزدیک ب��ه ده روز بع��د از طوفانی
ش��دن بازار ارز ایران و افزایش نرخ
برابری ارزهای عمده در مقابل ریال،
این پرسش برای بسیاری پیش آمده
که چرا بانک مرکزی ایران و دولت
هیچ اقدامی برای کنترل بازار انجام
نم��ی دهند و ریال ایران در تب داغ
بازار در حال آب شدن است.
آیا دولت و بان��ک مرکزی برخالف
آنچه م��ی گویند ،برنام��ه ای برای
مقابله با بح��ران ارز ندارند یا آنطور
که محمود بهمنی رئیس کل بانک
مرکزی می گوی��د این بانک برنامه
هایی برای کنترل قیمت ارز دارد اما
"به صالح نیست" آن را اعالم کند.

ارزش دالر در بازار در س�ال جاری
پنجاه درصد افزای�ش قیمت پیدا
کرده که به معنی تنزل قابل توجهی

در ارزش پول ملی جمهوری اسالمی
است.
تا همین چند ماه پیش بانک مرکزی
که یکی از بزرگترین وظایفش حفظ
ارزش پول ملی اس��ت ،می کوشید
با ایج��اد ثبات در ب��ازار ارز ،مانع از
کاهش ارزش ریال شود.
ام��ا در ح��ال حاضر ،مانند س��ایر
مس��ئولین دولتی ،در برابر سقوط
ارزش ری��ال س��کوت ک��رده و از
اظهارنظر مشخص خودداری ورزیده
است.
آیا سکوت دولت به معنی آن است
که از این افزایش ش��دید بهای ارز
خارجی خرسند است چون به این
ترتیب ،می تواند دالرهای نفتی را با

قیمتی بسیار باالتر از آنچه در بودجه

پیش بینی شده بفروشد و زخم های
کس��ری بودج��ه اش را با این پولها
پانسمانکند؟
برخی کارشناس��ان می گویند که
دولت برای تامین کس��ری بودجه
سال جاری فقط در بخش یارانه ها
به چنین پولهایی احتیاجدارد و حاال
که می تواند هر دالر موجود خود را
به جای مثال یک هزارتومان در بازار
به قیمت یک هزار و ششصد تومان
بفروشند ،چرا از این طریق ،به کسب
درآمد بیشتر مبادرت نکند؟
ب��ه خصوص ک��ه دولت به ش��دت
از س��وی مجل��س و دیگر نهادهای
نظارتی تحت فش��ار اس��ت که چرا
 ۱۵هزار میلیارد تومان از پول بخش
ه��ای دیگر را ب��رای پرداخت یارانه
نقدی هزینه کرده است و اکنون در
ماههای پایانی سال بیش از هر وقت
دیگری با مش��کل تامین پول برای
پرداخت یارانه ه��ای نقدی مواجه
است.
این مش��کل و مش��کالت دیگری

در بخ��ش بودج��ه ب��ه
خصوص پرداخت
ه��ای پایان س��ال
همواره دردسرآفرین بوده
و در چنین وضعیتی ،حتی محمود
احمدی ن��ژاد ،رئیس جمهوری هم
ناگزیر ش��ده حرف قبل��ی خود را
فرام��وش کند که یکب��ار گفته بود
 ۹۰۰تومان هم برای هردالر باالست
و باید قیمت دالر پائین تر بیاید.
بانک مرکزی خنواسنت یا نتوانسنت

در چنین ش��رایطی طبیعی است
که س��پرده گذاران حاضر نباش��ند
پولشان را به بانک بدهند و سودی
۱۲درص��دی بگیرن��د در حالی که
تورم ۲۰درصد است.
عالوه براین ،تیم آقای احمدی نژاد
توزی��ع یارانه های نق��دی را یکی
از موفقیت های خ��ود می داند در
حال��ی که توزیع  ۴۰ه��زار میلیارد
تومان پول نقد بین مردم ،هم حجم
نقدینگی را به شدت افزایش داده و
هم آتش ت��ورم را گذاخته تر کرده
است.
در کن��ار این عوامل ریز و درش��ت،
تحریم های بین المللی به خصوص
تحریم بانک مرکزی ایران از سوی
بریتانیا و آمریکا ،بازار ارز را که از اول
سال ناآرام بود ،چنان به هم ریخته
که ح��اال همه آرزوی بازگش��ت به
همان دوران ناآرام چند هفته پیش
را دارند.
در این آشفته بازار ،شایعه استعفای
محم��ود بهمنی رئی��س کل بانک
مرکزی هم منتش��ر شده است که
برخالف پیش��ینیانش ،طهماسب
مظاهری و ابراهیم شیبانی ،مدیری
گوش به فرمان به حساب می آید و
دستورات دولت آقای احمدی نژاد را
مو به مو اجرا می کرده است.
در خبرها آمده است که آقای بهمنی
حاال برای ادامه کار شرط گذاشته ،و
گفته است دیگر حاضر به اجرای مو
به موی خواسته های دولت نیست.
در چنی��ن صورت��ی ،دول��ت آقای
احمدی ن��ژاد ناچار اس��ت در این
آش��فته بازار ارز ،با رئیس کل بانک
مرکزی هم چانه بزند و یا خواس��ته
هایش را بپذیرد یا استعفایش را.
اگر دولت ش��روط رئیس کل بانک
مرکزی را بپذی��رد ولی نتیجه آن،
مهار بازار ارز نباش��د ،فشار بر دولت
بیشتر می شود.
در مقاب��ل ،اگر دولت درخواس��ت
اس��تعفای آقای بهمنی را بپذیرد،
ش��اید بتواند خود را برای مدتی از
زیر فشار خارج کند و در عین حال
مسئولیت بحران کنونی را به گردن
رئیس کل بانک مرکزی بیندازد.
کاوه امیدوار ( 09ژانویه )


بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده
ارز در بازار است و به همین دلیل هم
نقشی انکار ناپذیر در تنظیم بازار ارز
دارد اما در هفته گذشته هیچ اثری
از این نقش ویژه دیده نشده است.
آیا بانک مرکزی نمی تواند تنش
در ب�ازار را کنت�رل کند یا نمی
خواهد؟
با وج��ود نیازهای دولت و ش��رایط
سیاسی و اقتصادی فعلی در داخل و
خارج از ایران ،بعید به نظر می رسد
که بان��ک مرکزی و دولت بخواهند
هزینه های سنگین افزایش قیمت
ارز را در ش��رایطی که حلقه تحریم
روز به روز تنگ تر می شود ،بپذیرند.
بنابر این ،پذیرفتن این نظر که بانک
مرکزی نمی خواهد بازار را مهار کند،
به خصوص با پیامدهای تورمی این
افزایش قیم��ت ،چندان منطقی به
نظر نمی رس��د و باید در پی دالیل
ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار
ارز گشت.
ش��باهت های این روزها ب��ا دوران
پرتالطم بازار ارز در اوایل دهه هفتاد
خورشیدی بسیار زیاد است.
اما نکته مهمی که این دوره را با آن
زمان متفاوت می کند ،قیمت باالی
نفت در بازارهای جهان��ی و درآمد
سرش��ار نفت است که دست دولت
را برای هر کاری باز گذاشته است.
حجم نقدینگی که شش سال و
نیم پیش وقتی آقای احمدنژاد
به قدرت رسید ،حدود  ۸۰هزار
میلیارد تومان بود اکنون حدود
چهارو نیم برابر شده است و این
 ۳۵۰هزار میلی�ارد تومان مثل
س�یل به هر سمتی سرازیر می
شود ،خس�ارت فراوانی به جای
می گذارد.
دول��ت برای کنت��رل این نقدینگی
برنامه ای نداشته و حتی با کاهش
سود س��پرده های بانکی ،صاحبان
س��رمایه ها را سرگردان
تر و حتی تشویق کرده
که از پولهایشان در بازار جلساتمشارکت
طال و ارز استفاده کنند.

حسینعلیزاده
پژمانحدادی
در مونتریال

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

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

نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

هارپــر :ایران بزرگترین تهدید برای صلح
و امنیت جهان است!

استیون هارپر نخست وزیر کانادا ،به
بن بست رس��یدن مذاکرات ایران و
غرب را بزرگترین تهدید برای صلح
جهانیدانسته است.
هارپ��ر ١٥ ،دی ماه ،در مصاحبه ای
با رادیو آلبرتا ،تنش های فزاینده در
خلیج فارس را ارزیابی کرد.
او گفت« :در باره تهدید ایران برای
صلح و امنی��ت جهانی جای هیچ
نردی��دی وجود ن��دارد .از نظر من،
ایران بزرگترین تهدید برای صلح و
امنیت بین المللی است».
هارپر همچنین افزود شک ندارد که
ایران به دنبال س�لاح اتمی است و
آماده است از آنها استفاده کند.
در حال��ی که تحریم های اقتصادی
جدید با هدف مهار بلندپروازی های
هس��ته ای ایران وضع ش��ده است،
ته��ران در اقدام��ی تالف��ی جویانه
تهدید کرده است تنگه هرمز را که
یک گذرگاه کلیدی برای حمل نفت
در جهان است مسدود کند.
هارپر گفت موض��ع گیری ایران در
قبال تنگه هرمز نمایانگر جدی بودن
خطر ایران است.
وی با موثر خواندن تحریم ها علیه
ایران تاکید ک��رد که کانادا در کنار

متحدان خود همچن��ان به اعمال
تحریم ها ادامه خواهد داد.
هارپر گفت« :روس��یه و چین نیز
که همیشه مخالف مقابله با برنامه
های هسته ای ایران بودند ،با درک
خطر جدی ایران ،به جامعه جهانی
پیوسته اند».
ایران ادع��ا می کند که برنامه های
هس��ته ای تنها برای مقاصد صلح
آمیز اس��ت ولی جامع��ه جهانی از
جمله کانادا بر این باور هس��تند که

هدف اصلی این برنامه ساخت بمب
هسته ای است.
هارپر گف��ت« :من فک��ر می کنم
مشکل این است که جامعه جهانی
بر سر چگونگی مقابله با برنامه اتمی
ایران اتفاق نظر ندارد».
هاپ��ر در مورد س��وریه ،دیگر نقطه
مش��تعل خاور میانه ،ب��ار دیگر بر
تمایل دولت خ��ود مبنی بر کناره
گیری پرزیدنت بشار اسد از قدرت
تاکید کرد.
س��ازمان ملل متحد تخمین میزند
 ٥هزار تن در قیام ضد اس��د که در
زمستان گذش��ته آغاز شد ،کشته
شده اند.
هارپر احتم��ال هر گون��ه مداخله
نظامی بین المللی مش��ابه عملیات
س��ال گذش��ته ناتو برای سرنگونی
قذافی ،دیکتاتور لیبی را رد کرد.
او گفت «:ماموریت لیبی با حمایت
شورای امنیت س��ازمان ملل انجام
گرف��ت و در مورد س��وریه ،کانادا و
متحدانش بدون چنین قطعنامه ای
آماده رفتن به س��وی گزینه نظامی
نخواهند بود».

کالهبرداریهایگستردهاینباردرسفارتکانادادرابوظبی
 20دی ،ایرانت��و :مقامات مهاجرتی
کانادا تأیید کردند تع��داد زیادی از
پرونده های درخواس��ت شهروندی
کان��ادا در س��فارت این کش��ور در
ابوظبی می بایست رد می شدند.
آژانس خب��ری  QMIاین اطالعات
را بر مبنای قانون دسترسی آزاد به
اطالعات و در قالب گزارش بازرسی
کیفیت س��ال  2010بدست آورده
است.
س��فارت کانادا در ابوظبی عالوه بر
امارات پرونده های مربوط کشورهای
حوزه خلیج فارس عربستان و کویت حقوق باالتر دانس��ته است؛ چرا که
را رسیدگی می کند.
متخصصین غربی در امارات معموال
افراد مقیم کش��ورهای حوزه خلیج دو برابر سایرین دستمزد می گیرند.
ف��ارس با ملی��ت ه��ای خارجی از ب��ه عنوان مثال ی��ک تبعه هند در
طریق اسپانسرهای قالبی مدارک کویتدر صورت ارائه ملیت انگلیسی
مرب��وط به اقام��ت در کانادا را تهیه مشمول افزایش قابل توجه حقوق
کرده و تالش فراوانی را برای متقاعد می شود.
کردن افسران مهاجرت نسبت به این "ریچارد کورلند" ،مشاور مهاجرت،
مش��کل دیگری را در ای��ن زمینه
موضوع معمولداشته اند.
این گ��زارش دلیل چنین تالش��ی می بیند" :اگر ع��دم ثبات در یکی
را ،ن��ه ب��رای س��فر و زندگ��ی در از کشورهای خاورمیانه بوجود بیاید
کانادا ،بلکه ارائه مدرک ش��هروندی داش��تن س��ابقه کانادایی می تواند
کانادا به کارفرمایان جهت دریافت کمک خوبی برای حمای��ت اتاوا از
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

فرنازمعتمدی

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

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
قبول وکالت در ایران

خانواده

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

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

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

برای ارایه _________________________
Montreal Office
بهترین
سرویسها 294 Square St-Louis، 2e étage
Montréal QC H2X 1A4
با ما
Tel: (514) 849-9696
متاس
Fax: (514) 849-5429
بگیرید.

آموزشگاهرانندگیآریا
>>
اینگونه افراد گردد".
وی افزود" :بنابراین این امر همانند
یک بیمه تضمینی است که هزینه
های آن توسط مردم کانادا پرداخت
می شود".
کورلند همچنین گفت پیامد چنین
سوء استفاده ای برای کالهبرداران
چندان سخت نیس��ت و تنها ضرر
آن عدم تمدید کارت پالس��تیکی
(شهروندی) آنان است.
جیسون کنی وزیر مهاجرت حاضر
به اظه��ار نظر درب��اره این گزارش
نشده است.

وگوش
گ
ل
رمونتریا

د

محسن
درنامونمتریجو
ال

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

سواال
ت امتحان
رانند
گی کبک به

زبا
ن فارسی
رسید!

>>

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

>>

621-0505

تئوری آموزش کامپیوتری

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

Driving School

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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کانادا...
فاصله عمیق و شگفت انگیز درآمد بین ثرومتندان
کانادایی و مردم عادی

دوشنبه 2 ،ژانویه ایرانتو:
بعضی مدیران عام��ل در کانادا هم
اکن��ون  189برابر متوس��ط مردم،
درآمد کسب می کنند.
به گزارش کانادین پرس ،بر اساس
گزارش جدیدی که از سوی "مرکز
سیاست های آلترناتیو کانادا" منتشر
ش��ده 100 ،رئیس ی��ا مدیرعامل
ش��رکت هایی که نام آنه��ا در بازار
سهام ثبت ش��ده ،از درآمد متوسط
 8.38میلیون دالر در سال ،2010
برخوردار بوده اند.
رق��م مذک��ور 189 ،بار بیش��تر از
متوس��ط  44،366دالر ،درآم��د
کانادایی هایی اس��ت که در س��ال
 ،2010بصورت تمام وقت ،مشغول
کار بودند.
همچنین ای��ن مبل��غ 27 ،درصد
افزایش را از رقم  6.6میلیون دالری
سال  2009نشان می دهد.
در مقابل ،ب��ا در نظر گرفتن میزان
تورم ،متوسط درآمد ساالنه کانادایی
های عادی ،به نس��بت سال قبل از
آن ،افت قابل توجهی داشته است.
"هیوگ مکنزی" کارش��ناس امور
اقتصادی و از تهیه کنندگان گزارش
مذکور می گوید ":فاصله بین 100
رییس ش��رکت در کانادا و ما افراد
عادی ،بسرعت و بی سرو صدا ادامه
می یابد".
وی می افزاید ":دانس��تن پرداخت
های بس��یار عجیب به آنان چیزی
بیشتر از ارضا کردن حس کنجکاوی
ماس��ت .این امر منعک��س کننده
آش��فتگی عمیق در نح��وه توزیع
منابع جامعه کانادا ،آمریکا و بیشتر
کشورهای اروپای غربی است.
آقای مکنزی به س��ال  1998اشاره
می کند ک��ه در آن زم��ان ،میزان
دریافتی رؤسای شرکت ها ،در حد

ازدواج
وزیر دفاع
کانادا با
نازنین
افشین جم

 105برابر دیگران بود .از آن تاریخ،
ای��ن رقم ،س��یر صع��ودی به خود
گرفت.
در سال  ،2008فاصله مذکور 174
برابر بود ،اما بحران اقتصادی باعث
شد در سال  ،2009به  155کاهش
یابد .بیشترین میزان مربوط به سال
 2007و  190برابر  ،بوده است.
این بدان معناست که تا ظهر سوم
ژانوی��ه امس��ال ،افراد مذک��ور ،کل
درآمد س��االنه یک خانواده متوسط
کانادایی را کسب کرده اند.
مکنزی دلیل عمیق تر شدن چنین
فاصله ای را بس��یار پیچیده و ناشی
از ساختار تعریف شده برای مزایا و
پاداش های مدیران بیان کرد.
وی اضافه کرد ":معموال مشاوران به
اعضای هیأت مدیره می گویند که
به مدیران عامل خود چقدر پرداخت
کنند ،آنهم صرفادر مقایسه با میزان
پرداختی س��ایر ش��رکت ها ،و این
رقابت به طور دائم ادامه می یابد تا
به چنین نتایجی برسد".
" همینطور بیش��تر ش��رکت ها از
انتخ��اب ه��ای موجود در س��هام
برای بخش اعظم پول پرداختی به
مدیرعامل استفاده می کنند .کاری
که نه تنها موجب باال رفتن بس��ته
حقوقی او م��ی گردد بلکه طی آن،
میزان دریافت��ی مدیرعامل  ،بجای
وابس��تگی به نحوه فعالیت شرکت،
به بهای س��هام مربوطه متصل می
شود".
مکنزی ،یافتن راه حل برای چنین
مس��ئله ای را ب��ه اندازه خ��ود آن،
پیچیده عنوان کرده است .پیش از
این بحث هایی در همین رابطه در
سطح ایاالت متحده آغاز شده است.
از جمل��ه موض��وع در نظر گرفتن
مالیات متناسب با درآمد  ،بطوریکه

دس��ت هیأت مدیره ب��رای میزان
پرداختی به مدی��ران ،همچنان باز
بماند ،ام��ا در انتها ،دولت در زمینه
ش��یوه کس��ر مالیات از آن تصمیم
گیری کند.
در حالیک��ه مکنزی ،انتظ��ار ندارد،
نخست وزیر کانادا نسبت به اعمال
مالیات های سنگین بر ثروتمندان
اق��دام نمای��د ،وی در عی��ن حال،
پاسخ را در برخی سیاستگذاری ها
جشتجو می کند:
" من در واقع  ،رشد نابرابر درآمدها
در یک جامعه را ،ناشی از عدم تعادل
و ثب��ات اقتصادی می دان��م و این
امر می تواند پاس��خی داشته باشد.
ثروتمن��دان کانادایی و در رأس آنها
رؤسای شرکت های بزرگ ،خود را
در جریان یک س��فر اقتصادی بین
ستاره ها قرار داده اند .اگر بقیه ما در
روی زمین قرار داریم ،آنها در جایی
متفاوت از دنیای ما هس��تند و این
یعنی عدم تعادل".
نفر اول در لیس��ت  ،ک��ه " فرانک
اس��ترونچ" ن��ام دارد ،قطع��ا ی��ک
کهکش��ان از ان خ��ود دارد .وی که
مدیرعام��ل ش��رکت تولید قطعات
خودروی مگنا اس��ت ،سال ،2010
بی��ش از  62میلیون دالر با خود به
خانه برد.
اگر شخص آقای استرونچ را از لیست
حذف کنیم ،متوس��ط درآمد افراد
باقیمانده ،کاهش می یابد.
دونالد واکر ،نف��ر دوم  ،که از همان
شرکت مگناست 16.7 ،میلیوندالر
درآمد داشت.
و باالخره" ،ریچارد واق" که در رأس
بانکی ها قرار دارد ،به عنوان رییس
بانک نوا اسکوش��یا 13.8 ،میلیون
دالر ،حقوق ،دس��تمزد ،پ��اداش و
کارانه داشته است.

م��ی کند .در س��ال 2003
به عنوان ملکه زیبایی کانادا
انتخاب ش��ده و سوابقی در
امور خوانندگی و بازیگری
نیز دارد.
پیتر مک ک��ی نیز با اینکه
قب�لا با زن��ان دیگ��ری در
ارتب��اط بوده ام��ا هیچگاه
ازدواج نکرده است.
وی برای م��دت طوالنی با
"لیزا مری تیو" دختر یکی
از وزرای کابینهدوست بوده،
اما در سال  2004با یکدیگر
قطع رابطه کردند.
همچنین رابطه نامزدی او با
"جانا جوگینویک" یکی از
مدیران شبکه  CTVکه قرار
بود در سال  2009به ازدواج
ختم شود ،ناموفق ماند.
در فاصل��ه بی��ن آن دو زن ،م��ک
کی همچنین در گیر رابطه عمیق
عش��قی با "بلیندا استرونک" ،یکی
از نمایندگان محافظ��ه کار کابینه
گردی��د .رابطه آنه��ا ،بدنبال تغییر
جهت سیاس��ی خانم استرونک ،و
ت��رک پارلمان جه��ت گرویدن به
دولت اقلی��ت لیبرال به رهبری پل
مارتین شکست خورد.
مک کی و افشین جم ،به ترتیب 46
و  32سال سن دارند.
اضافه می شود وزیر دفاع کانادا اخیرا
پیرامون شیوه اس��تفاده از امکانات
دولت��ی ،م��ورد حمل��ه نمایندگان
پارلمان قرار گرفته بود.

امشب چه
شبی است؟!

 14دی ،ایرانت��و :پیتر مک
ک�ی ،وزی��ر دفاع کان��ادا و
دوستدخترایرانی-کانادایی
اش ،نازنین افشین جم ،ملکه سابق
زیبایی کانادا و فعال سیاسی ،اخیرا
در مکزیک ازدواج کرده اند.
مک کی در وبالگ شخصی خود از
اشتیاق خود برای اعالم این موضوع
خب��ر داده و افزوده اس��ت مراس��م
عروسی آنها بصورت خصوصی و با
حضور خانواده و اقوامش��ان برگزار
شد.
وی نوشته است" :بیشتر شما ،طی
ماه های گذشته ،نازنین را در کنار
من و در هنگام بازدید از نوا اسکوشیا
دیده اید .او مهمترین فرد در زندگی
من اس��ت و ما تصمیم داریم ،وقت
بیشتری را در کنار هم در خانه خود

در نوا اسکوشیا سپری کنیم".
مک کی اضافه کرده است که پدرش
"المر مک کی" ،وزیر س��ابق کابینه
محافظه کاران و مادرش "ماشا مک
کی" ،روانش��ناس و فعال صلح ،در
عروسی آنها حضورداشتند.
نازنین افش��ین جم در ایران متولد
شده و در اواخر دهه  1970به همراه
خانواده خود به کانادا مهاجرت کرد.
او هفت سال پیش ،هنگامی که در
اتاوادرباره حقوق بشر ،سخنرانی می
کرد با مک کی آشنا می شود.
افشین جم که در رشته روابط بین
الملل و علوم سیاسی تحصیل کرده،
در زمینه امور حقوق بش��ر ،فعالیت

خشکشوییفرویو
)(Fairview
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

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

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

یامسین

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

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

شادی

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

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،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>>:مروریبررسانهها...

______
علی اشرف
شــادپور

_______

  فرشاد محمدی (از اهالی

کردستان ایران و از جان
بدربردگان از جنگ)که از مردن
در ایران وحشت داشت ،در
مونترال به دست پلیس کشته شد!
  فرشاد محمدی مردی بود که

از همه جا ،حتی از خودش هم،
رانده شده بود!
  طی  12سال اخیر،

درمونتریال 339 ،نفر از سوی
پلیس کشته یا به شدت زخمی شده
اند؛ از میان آنها فقط در سه مورد
اتهام جنایی اقامه شده است.

تـراژدی
وطنزتلخ !

صبح روز چهارشنبه  11ژانویه ،تلفن
زنگ زد .سردبیر پیوند بود .پرسید
برای این شماره چه مطلبی داری؟
گفت��م می خواه��م درباره فرش��اد
محمدیبنویسم.

تایید شد .قدری درباره این موضوع
ح��رف زدیم .ه��ر دو از واقعه پیش
آم��ده متاثر بودیم .فک��ر می کردم
یک��ی دو روز وقت دارم تا مطلب را
آماده کنم .ولی هشدار سردبیر مرا از
اشتباه بیرون آورد:
«فق��ط تا عصر همین ام��روز وقت
داری!»
اگر نتوانستم همه جنبه های موضوع
را پوش��ش دهم ،مقصر من نیستم؛
خودتان میدانید تقصیر کیست!
رس��انه ه��ای مونت��رال در این باره
احساس مس��ئولیت کرده و بیشتر
جنب��ه های قضیه را مورد تفس��یر
قرار داده اند .فکر کردم از کدام یکی
شروع کنم .نوشته خانم ریما الکوری،
ب��ا عنوان «طنز تراژی��ک» ،بیش از
همه بهدلم چسبید.
ریم��ا خانم در الپرس می نویس��د:
«داس��تان فرش��اد محمدی ،که در
ایستگاه متروی مونترال به گونه غیر
عمدی مورد اصابت گلوله پلیس قرار
گرفت و کش��ته شد ،بی نهایت غم
انگیز اس��ت .این م��رد نگون بخت،
که از چن��گال جنگ جان بدر برده
و آزار و اذیت فراوانی را هم متحمل
ش��ده بود ،در پناهگاه جدیدش هم
نتوانست از دس��ت سرنوشت شوم

فرشاد محمدی4 ،
 3ساله،روز جمعه
6ژانویه ،در محل
مترو بوناونچور ،به
ضرب گلوله پلیس م
ونتریال زخمی شد و
سپس در بیمارستان
جان باخت .رسانه
های مونتریال
در جزئیات به چند و
چون این ترا
ژد
ی پرداختند...

آپارمتانفرشاد،
وردان ،یک هفته پس
از اخراج او...

خود فرار کند و در
 34س��الگی چراغ
زندگیش خاموش
گردی��د .فرش��اد
محم��دی قب��ل از
آنکه مورد مراقبت
و درمان قرار گیرد،
کشته شد».
خان��م الک��وری به
Farshad Mohammadi, 34,
چند م��ورد از قتل
was shot by police Fri. Jan. 6,
این
های غیر عمدی از
)(security camera footage
دست اش��اره کرده و
می پرسد «چند مورد
از ای��ن قتل ه��ا باید
اتفاق بیفت��د تا اینکه
این موضوع به عنوان
ی��ک مس��ئله جدی
مطرح شود؟»
س��پس نویس��نده به
ش��رح حاالت روانی و
Au cours de la vigile, jan. 10,
رفتاری فرشاد محمدی می پردازد qui visait essentiellement «à se
souvenir de Farshad Mohamو از ق��ول یک��ی از آش��نایان وی
madi et à dénoncer la brutalité
چنین می نویس��د« :از زندگی او
»policière
چیز زیادی نمی دانیم .او دراینجا
Amir Khadir n'a pas hésité à
فامیلی نداشته است.درموارد لزوم،
qualifier l'événement de «baکس��ی نبوده است که اورژانس را
vure policière».
خبر کن��د .او ،در عین اینکه آدم
«À ma connaissance, la senگوشه گیر ولی سخاوتمندی بودهtence pour quelqu'un qui aurait ،
بار آس��یب های روانی ناش��ی از agressé [un policier] n'est pas la
جنگ را نیز به دوش می کشیدهmise à mort; on a aboli la peine ،
ودر نتیجه گرفتار اعتیاد و فقر هم
de mort, a tranché le politicien
بوده است .بخاطر مسائل متعددی en point de presse. Si nos corps
policiers sont incapables de
که او را احاطه کرده بودند ،از محل
neutraliser quelqu'un comme
زندگیش نیز رانده شده بود .فرشاد
»ça, on a un problème.
محمدی بدلیل ورود غیرمجاز به
___________________
یک محل ،م��ورد تهدید اخراج از
کشور نیز بوده است».
ش��رایطی بوده اس��ت ،مردی که از
اش��اره خانم ریما به ورود فرشاد
محم��دی در س��ال  2008به برج همه ج��ا ،احتماال از خ��ودش هم،
 BELL CANADAجه��ت رانده شده بود.
خوابی��دن بوده اس��ت ک��ه مجرم فرش��اد محمدی که از م��ردن در
شناخته ش��ده بود ،جرمی که برای ایران وحشت داش��ت ،در مونترال
به دس��ت پلیس کش��ته ش��د .اما
تخلیه دردهایش مرتکب شده بود.
در اداره مهاج��رت ،مجازات چنین درب��اره اینکه فرش��اد محمدی در
نخس��تین س��اعات بعدازظهر روز
جرم هائی اخراج از کشور است.
در ماه می  ،2011فرش��اد محمدی جمعه  6ژانویه در ایس��تگاه متروی
برای این حکم تقاضای تجدید نظر  BONAVANTUREمونترال چه
کرده بود .می گویند او شانس این را می کرده و چرا یک افس��رپلیس را
داشته است که بتوانددر کانادا بماند .با چاقو از ناحیه س��ر ،شکم و گردن
او در آرزوی رفت��ن ب��ه اوتاوا و پیدا مجروح س��اخته چی��ز زیادی نمی
کردن ش��غل در آنجا و یافتن س��ر دانیم .چ��ون پلیس هن��وز در این
و سامان بوده اس��ت .اما در صورت مورد اطالعیه رس��می صادر نکرده
اخراج ،می توانست در شرایط بسیار و آن را به پ��س از انجام تحقیقات
موکول نموده و گفته اس��ت افشای
نامناسبی قرار بگیرد.
مردی که در روز جمعه در ایستگاه زودهن��گام این قبی��ل اطالعات به
 BONAVANTUREمورد اصابت جریان تحقیقات لطمه می زند.
گلوله پلیس قرار گرفتهدارای چنین
{>> ادامه در صفحه}34 :

Vigil for Farshad Mohammadi
Artists, singers, songwriters and community activists, Norman Nawrocki, Bobby Dove,
Patrick Hutchinson and Shahrzad Arshadi, among others, joined the Howl! arts collective
at métro Bonaventure Tuesday, to remember and pay tribute to Farshad Mohammadi...

سه شنبه 10ژانویه از
سویجمعیشهروندان
مونتریالدریادوارۀ
مرگ فرشاد در مترو
بوناونچور،درمحلی
که او هدف گلوله
قرارگرفتگردهم
آمدند...

PAIVAND: Vol. 18  No.1040  Jan. 15, 2012

ماریاکُـتنه

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

11:00

تا 18:00
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کبــکوکانادا...

کانادا در صدر
کشورهای با
محیط کار
و حتصیل
چندفرهنگی!

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

ب
ج
زکب

ایرانتو :تقریبا سه چهارم
کانادای��ی ها با پیش��ینه
مختلف فرهنگی و نژادی
در کنار هم تحصیل کرده
و یا مشغول بکار هستند و
این امر کان��ادا را در صدر
مناط��ق چندفرهنگ��ی
جهان قرار داده است.
انجمن مطالعات کانادا با
اعالم این مطلب افزود یک مطالعه
وس��یع در میان چهار کشور نشان
داده است کسانی که در یک محیط
متنوع نژادی کار می کنند ،نسبت
به افراد وابسته به سایر فرهنگ ها از
فکر بازتری برخوردار هستند.
به گزارش آژانس خبری پست میدیا
برمبنای مطالعه ای که در س��طح
کش��ورهای کانادا ،آمریکا ،انگلیس
و فرانس��ه انجام شده ،محیط کار یا
مدارس چندفرهنگی به افراد کمک
می کند با دید وسیع تری در سایر
بخش ه��ای زندگی از جمله یافتن
دوستان یا همسایگان جدید عمل
کنند.
با اینکه کانادا در صدر کش��ورهای
دارای محیط کار متنوع اس��ت اما
مطالعه نشان داده است کبک سهم
کمتری را در ای�ن زمینه ایفا کرده
است.

بطوریکه در مقایس��ه با  73درصد
کانادایی ها که محل کار با تحصیل

ک!

خود را چند نژادی توصیف کرده اند،
تنها  60درصد کبکی ها گفته انددر
محیط چندفرهنگی قراردارند.
 70درصد آمریکایی ها 63 ،درصد
انگلیس��ی ها و  67درصد فرانسوی
هایی که در این نظرسنجی شرکت
کرده اند چنین نظری را ابراز داشته
اند.
مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادا
با اش��اره به وضعی��ت کبک گفت:
"نتیجه نظر سنجی نشان می دهد
تقریبا تمامی مهاجران استان کبک
در شهر مونترآل زندگی می کنند و
آن ش��هر نیز در مقایسه با تورنتو و
ونکوور مهاجر کمتری جذب کرده
است".
کب��ک همچنین س��هم کمتری از
اقلی��ت های فرهنگ��ی را در بخش
عمومی استان دارد.
از هر  10فرانسوی زبان کانادایی 8
نفر گفته اند دوستانشان از فرهنگ
مشابه خودشان است.

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

در حالی که این رقم برای انگلیسی
زبان ها  66و برای برای س��ایر زبان
های غیر انگلیس��ی و فرانسوی 55
درصد است.
مطالعه مذکور همچنین خبر جهت
گیری جدید نژادی در کش��ور می
دهد ،بطوریکه  80درصد افراد بین
 18تا  24سال دارای همکالسی یا
همکار با نژادهای گوناگون هستند.
اما این رقم برای افراد مس��ن تر 75
درصد است.
همان رقم ها برای فرانسوی زبان ها
به ترتیب  70و  50درصد است.
گفتنی اس�ت ه�م اکن�ون 65
درص�د جمعی�ت تورنت�و35 ،
درص�د ونک�وور و  25درصد از
جمعی�ت  3.6میلی�ون نف�ری
مونترآل را مهاجران تشکیل می
دهند.

آیاحبابقیمتمسکندرسال2012
خواهدترکید؟

ایرانت��و :در حالیک��ه ب��ازار جهانی
مسکن طی سال  2011دچار دست
انداز و وقفه های مختلفی گردید اما
وضعیت در کان��ادا به گونه دیگری
بود.
با این وجود نشریه اکونومیست اخیرا
کانادا را به عنوان یکی از  9کشوری
نامیده که بهای مسکندر آنهادست
کم  25درصد بیش از ارزش واقعی
آن عرضه می شود.
همینطور نرخ های موجود در بازار
کانادا و س��ه کش��ور دیگر از جمله
ایاالت متحده بصورت حبابی خوانده
است.
با این حال کارشناس��ان اقتصادی
تغییر خاصی را برای وضعیت موجود
طی سال جدید میالدی پیش بینی
نمی کنند.
"بنجامین تال" از مس��ئوالن بانک
 CIBCدر گف��ت و گو با نش��ریه
گلوب اند میل گفته است:
"بازار فردای مسکن به اندازه دیروز
هیجان انگیز نخواه��د بود .چرا که
در حال حاضر قیمت ه��ا به اندازه
کافی رش��د کرده ان��د .اما در عین
حال ما انتظار سقوط قیمت ها را نیز
نداریم .و ت��ا زمانی که نرخ بهره در
اندازه بسیار پایین فعلی حفظ شده
و مبلغ پیش پرداخت خرید نیز ثابت
بماند ،بهترین سناریو حفظ وضعیت
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موجود بازار خواهد بود".
وی می افزاید" :قیمت
ه��ا از چن��دی پی��ش
وضعی��ت مالی��م تری
بخود گرفته اند و نمی
توان گفت بسیار وحشتناک هستند.
( MLSشبکه سراسری عرضه خانه
ها برای فروش) خود تا حدی قیمت
ها را مالیم کرده و این همان چیزی
است که ما احتیاج داشتیم".
حال باید دید از دید آقای تال ،بازار
آینده مسکن در سال  2012چگونه
سه قش��ر خریدار س��رمایه گذار و
بازسازی کننده را تحت تأثیر خواهد
گذاشت؟

 )1خریداران بار اول:

 توانایی تأمی��ن هزینه های خانهو نرخ بهره مهمتری��ن نگرانی آنها
خواهد بود .قیمت ها همچنان گران
باق��ی خواهند مان��د  .بخصوص در
مراکز شهری مثل تورنتو و ونکوور.
 اما نرخ پایین بهره برای همیش��هنخواهد بود برای همین اس��ت که
شما باید اقس��اط خود را بر مبنای
 2ی��ا  3درصد باالت��ر از نرخ فعلی
محاسبه کنید و اگر فکر می کنید
توانایی پرداخت اقساط را نخواهید
داشت یا ملک کوچکتری بگیرید یا
وام کمتر.
 خریداران بار اول در حال حاضر ازفرصت مناسبی برای بررسی راحت
تر خان��ه های عرضه ش��ده و عدم
تعجیل در تصمیم گیری برخوردار
هستند؛ که نکته مثبتی است.

اما نکته منفی این اس��ت که به هر
حال قیمت ها همچنان بسیار باالتر
از  5یا  10سال پیش است.


 )2سرمایه گذاران و خریدو فروش
کنندگان:

LAWYER

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

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

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

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

فرش پرس

Tapis Perse

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

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

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal، QC، H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

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

 اگر یک بخر -بفروش هس��تید؛یعنی خانه ای را می خرید و انتظار
دارید با اندک تغییری بالفاصله آن را
به قیمت باالتر بفروشید؛ آن
روزها دیگر گذشت.
 حت��ی در برخ��ی مناطقکش��ور ممکن اس��ت ش��ما
ب��ه امید پی��دا کردن
مجبور ش��وید ب��ه زیر قیمت
که
زارت دادگس��تری کب��ک و فرش��اد ن به مونترال آمده بود
خرید نیز بفروشید.
ژانویه ،پناهنده و و
ار این پناهگاهی ام
م
��ت
ش
ادا تقریبا هیچگاه کش
ت کسانی که قرار بوده
جمعه گذشته ش

اد محمدی  34کان
ی مورد اکنون بدس
ایران��ی تبار ،فرش��
روندان را بطور ج��د
 )3بازسازی کنندگان:
مین و تضمین کنند،
�ه
قابل امنیت او را تا
 هزینه بازسازی خانه تا زمانی ساله ،در حادثه ای که جزییات آن ش� ق��رار نداده و هیچ اقدامو کشته شده است.
جه
ست ،با شلیک تو
برای شناسایی عامالن
که نرخ بهره همچنان در حالت بدرس��تی روشن نی
اعضای جامعه ایرانیان
ت��رال در توجه ای
هیچ ما ،گروهی از
ول��ه ه��ای پلیس مون
مجازات آنها نکرده و
هموطن مان را بدست
پایین فعلی قرار داش��ته باشد ،گل
»،در قلب آمران و
م در مونترال قتل
تگاه مترو «بونووانچور
حسوس و بنیادین ه
محکوم می کنیم و از
چن��دان افزایش نمی یابد .و چه ایس
تغییر م
ن داده پلیس قوی��ا
لیس با خانه بدوش��ا
مسئول امور قضایی،
د.
ش
ته
بس��ا زمان خوبی برای س��رمایه شهر کش
رفتار پ
قامات
به این ترتیب ،فرشاد هم به فهرست ش��ده است و شیوه رفتار خشن و تمام م ژه کمیته حقوق بش��ر
گذاری در این صنعت نیز باشد.
بوی
ن خش��ونت های ن
 آنهای��ی که بدنب��ال گرفتن وام بلند باالی قربانیانه توزانه پلیس مونترال با خانه پلیس و واهی��م که چگونگی
یخ
کی
افزوده شد.
وش��ان در همه این سالها دنبال کبک م فرشاد را به دقت مورد
کشته شدن
دوم هستند باید هوشیار باشند که پلیس مونترال کن��ون بیش از بد
ممکن اس��ت بر اثر باال رفتن نرخ از س��ال  1987تا
داده و آمران و عامالن
ی شده و می شود.
حکومت بررسی قرار
مونترال بدست نیروها
انسانی را شناسایی و
اد نه تنها قربان�ی
بهره مجبور به ریفاینانس کردن وام  60نفردر
فرش�
وری این اقدام غیر
د.
�
ان
مه
ده
ج
پلیس کشته ش
ی
قوانین مجازات کنند.
خود گردند.
تاس��فبار فرش��اد ،اس�تبدادی مذهب� د ،بلکه در بر اساس
____________
 بهره متغییر همچنان برای کسانی پی��ش از مرگلامی در ایران ب�و
 Patrick Limاس
بانی خشونت پلیس
یوهمل» و oges
وهی از اعضای جامعه
که می توانند در چنین بازاری دوام
که این جا هم قر
گر
بیاورند و ب��اال پایین رفتن ناگهانی «مار خانه بدوش��انی بودند
ایرانیانمونترال
از جمله
شد.
ماه ژوئن  2011بر اثر خشونت مونترال ناهنده از سوی دولت
نویه  2012مونترال،
بهره باعث شکس��ت س��نگین آنها
پ
در
ن
ترال ،تنها اوبه عنوا
نهم ژا
ته شده بود و با ویزای
ی مرگ آور پلیس مون
کبک – کانادا
نگردد همچنان انتخاب مناس��بی
ها
ن خود کانادا پذیرف
اه فقر و بی خانمانی ،جا
مونترال روزگاردشوار
است.
به گن
اقامتدائمدر
را از دست دادند.
ود را می گذرانده است.
پلی��س مونترال خ
مقامات مس��ئول

تل فرشاد محمدی
بیانیه در باره ق
ست پلیس مونترال
بد

www.paivand.ca

کانادا...

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

کانتینرهای
کانادایی بجای
جتهیزاتنظامی
"سنگ و ماسه" از
افغانستانآوردند!

 20دی ایرانت��و :دبی��ر پارلمانی
وزارت دف��اع کانادا به خبرنگاران
گف��ت محتویات دس��ت کم 10
کانتینر از محموله های متعلق به
پایگاه نظامی کانادا در افغانستان
هنگام انتقال به کانادا به س��رقت
رفته و س��ارقان آنها را با سنگ و
ماسه پر کرده بودند!
دپارتمان دفاع ملی نیز تأیید کرد
بسیاری از امکانات و لوازم نظامی
کانادایی که از طریق کش��تی از
افغانس��تان به این کش��ور حمل
شده ،ناپدید شده اند و تحقیقات
وسیعی به همین منظور آغاز شده
است.
انتقال تجهیزات مذک��ور نوامبر
گذش��ته و پس از بس��ته شدن

حتریم های
ایران دامن
جنیفر لوپز را
می گیرد؟
"اتحاد علیه ایران هستهای"
که یک گروه فشار آمریکایی
اس��ت ،تبلیغات خود علیه
ش��رکت ایتالیایی فیات را
به دلیل همکاری تجاری با ایران
ش��دت بخشیده و از جنیفر لوپز،
هنرپیش��ه و خواننده آمریکایی
خواس��ته تا از بازی در فیلمهای
تبلیغاتی این ش��رکت خودداری
کند.
این گ��روه که علیه ایران و برنامه
هس��تهای آن فعالی��ت میکند،
میگوید ش��رکت ای ِوکو ،یکی از
ش��رکتهای زیرمجموعه فیات،
کامیونهایی را به ایران میفروشد
ک��ه از آن ب��رای "حملونق��ل
موش��کهای بالیس��تیک و
اعدامهای خشونتبار در مالءعام"
استفادهمیکند.
ای��ن گروه میگوید که ش��رکت

 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

پایگاه کان��ادا در قندهار در قالب
یک ق��رارداد توس��ط ش��رکت
مونترآلی " "A.J. Maritimeانجام
می گردد.
رییس شرکت مذکور حوادث این
چنینی را از معضالت حمل و نقل
دریایی خوانده و گفت:
"چنین س��رقت هایی در منطقه
افغانستان یا پاکستان رواج دارد
و کانادا در این زمینه تنها نیست.
همه کشورهای عضو ناتو چنین
تجربه ای را دارند و معلوم نیست
اجناس سرقتی به کجا می رود".
وی افزود  448کانتینر کانادایی
در منطقه باقی مانده  182مورد
به کانادا رسیده و  40کانتینر نیز
در راه هستند.

مقام��ات نظام��ی در عین حال
گفته اند موارد ناپدید ش��ده جزو
تجهیزات تدارکاتی و مهندس��ی
بوده و سالح ها و جنگ افزارهای
دیگر همگی از طریق هوا به کانادا
منتقل شده اند.
گزارش ها حاکیست وزارت دفاع
از محل س��رقت یا ازدست دادن
امکانات خود طـــی س��ال مالی
 2010-11بی��ش از  4.7میلیون
دالر ضرر کرده است.
گفتنی اس�ت از  2500نظامی
کانادای�ی  950نفر برای انجام
امور آموزشی نیروهای افغان
در آن کشور باقی مانده اند.

فیات هم کماکان
ب��ه فعالی��ت در
ب��ازار خ��ودروی
ای��ران ادام��ه
میدهد و "بنا بر
گزارشه��ا قصد
دارد حضور خود
را در ای��ران با باز
کردن نمایندگی
فروش خودروهای
مازرات��ی افزایش
دهد".
گروه "اتحاد علیه ایران هستهای"
در نامهای خطاب به جنیفر لوپز
به وضعیت " نقض حقوق بشر" و
همین طور برنامه هستهای ایران
انتقاد کرده است.
در این نامه از خانم لوپز خواسته
ش��ده تا با حمایت از فعالیتهای
این گروه علیه ایران ،با اس��تفاده
از موقعی��ت خود ،ش��رکت فیات
را مجاب کند تا "سیاس��تهای
غیرمسئوالنه" خود را تغییردهد.
گروه "اتحاد علیه ایران هستهای"
از خانم لوپز خواس��ته در صورت
ادامه دادوس��تد فیات با ایران ،به
"روابط سودآور مالی" خود با این
شرکت پایان دهد.

فشار بر ش��رکتهای بینالمللی
ب��رای پای��ان دادن به همکاری با
ایران از اهداف مش��خص "گروه
اتحاد علیه ایران هستهای" است.
پیش از این هم این گروه اتهاماتی
را علی��ه یک ش��رکت مخابراتی
چینی ب��ه ن��ام ه��واوی مطرح
کرده ب��ود و گفته بود که ایران از
تاسیسات و تجهیزات این شرکت
برای ش��نود مکالم��ات و ردیابی
مخالفان استفاده میکند.
شرکت هواوی چندی پیش اعالم
کرد به دلیل "موقعیت پیچیده"
موجود ،فعالیتهای تجاری خود
در ایران را "به صورت داوطلبانه"
محدود میکند.
آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون بارها
تحریمهایی فرات��ر از تحریمهای
مص��وب س��ازمان مل��ل متحد
علیه ایران تصوی��ب کردهاند که
محدودیتهایی را برای مبادالت
ش��رکتهای ب��ا ایران ب��ه وجود
میآورد.
ایران همواره اعالم کرده که برنامه
هس��تهای این کش��ور صلحآمیز
اس��ت و هدف از آن دستیابی به
تسلیحاتهستهاینیست.

طرح کاهش بودجه دفاعی
آمریکا طی دهه آینده
قرار اس��ت طی دهه آینده،
پانصد میلیارد دالر از بودجه
پنتاگون کاهش یابد.
دولت باراک اوباما می گوید
طرح کاهش بودجه دفاعی
آمریکا توانایی نظامی آمریکا
یا توان این کشور در مقابله
ب��ا تهدیده��ای جهانی را
کاهش نمیدهد.
در زم��ان کس��ری بودجه
گستردهدولت فدرال آمریکا
و افزایش بدهی های دولت،
دولت اوباما به دنبال صرفه
جوی��ی در بودجه ،از جمله
صرف��ه جوی��ی در بودجه
وزارت دفاع است.
هفته گذش��ته باراک اوباما
اس��تراتژی جدی��د دفاعی

آمریکا با مترکز بیش�تر بر
منطقه آس�یا -اقیانوسیه

و کاه��ش اع��زام نیروهای
متعارف زمینی به ماموریت
های دوردست را ارائه کرد.
لئون پان��ه تا ،وزی��ر دفاع
آمریکا  8ژانویه در مصاحبه
با تلویزیون آمریکایی سی
بی اس ،گفت ارتش آمریکا
ن��ه تضعیف و ن��ه منزوی
خواهد شد.
آقای پانه تا گفت« :آمریکا
قوی ترین ارتش جهان باقی
خواهد ماند .ما باید اولویت
بندی کنی��م .اما در نهایت
اگر در هر نقطه از جهان با
یک نیروی متخاصم مواجه
شویم ،قادر به پاسخگویی و

با مدیریت ایرانی

شکست دادن آن هستیم».
وزیر دف��اع آمری��کا درباره
برنام��ه اتمی ای��ران گفت
ته��ران در ت�لاش ب��رای
دس��تیابی به س�لاح اتمی
است.
لئون پانه ت��ا گفت تحریم
های بین المللی علیه تهران،
برای ممانعت از هس��ته ای
شدن نظامی ایران مناسب
و الزم است.
اما او در عی��ن حال گفت:

«رهبران ای��ران باید بدانند
ک��ه اگ��ر در ای��ن راه قدم
بردارند ،جلویش��ان گرفته
خواهد شد».
مارتی��ن دمپ��زی ،رئیس
ستاد مش��ترک آمریکا نیز
در همین برنامه ،به شبکه
تلویزیونی س��ی بی اس از
توضی��ح دادن درباره طرح
های مقابله با موقعیت های
احتمال��ی در م��ورد ایران،
خودداری کرد اما تایید کرد

)(Metro: Snowdon

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

که چنین طرح هایی ریخته
شده است.
آقای دمپ��زی گفت«:ایران
روی توانای��ی های��ی ک��ه
می توان��د ،به طور مقطعی
تنگه هرمز را مسدود کند،
سرمایه گزاری کرده است.
ما روی توانایی هایی سرمایه
گزاری کرده ایم که تضمین
می کند در صورت بس��ته
ش��دن تنگه هرمز توس��ط
ایران ،با آن مقابله کنیم».
اگر کنگره آمریکا نتواند به
اهداف خود ب��رای کاهش
بدهی دس��ت یابد ،کاهش
بودجه نظامی سخت تر می
ش��ود که به شکل خودکار
کاهش هزینه های نظامی
و داخلی را به همراه خواهد
داشت.
عکس :لئون پان��ه تا ،وزیر
دفاع آمریکا و باراک اوباما

Collège Concorde
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داروخـانه

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

ساعات کار :عصر

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

صبح

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

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

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

بهاین6دلیلآمریکاحملهنمیکند!
ابراهیم نبوی

 CNNپنج دلیل مهم را برای اینکه
آمریکا نباید به ایران حمله کند ،ذکر
کرد .ما هم گشتیم و گشتیم شش
دلیل پیدا کردیم و معتقدیم به این
ش��ش دلیل آمریکا عم��را به ایران
حمله نمی کند.

اول :با توجه به اینکه سپاه پاسداران
هر م��اه ده پنج درص��د از بهترین
فرماندهان��ش را اش��تباها نابود می
کند ،و دولت آمریکا تا یک س��ال و
نیم دیگر با ریاست جمهوری اوباما
مشغول فس فس است ،احتماال تا
زمان حمله آمریکا چیزی به اس��م
نیروی نظامی باقی نمانده که کسی
بخواهد به آن حمله کند.

دوم :آمریکا اگ��ر بخواهد به ایران
حمله کند ،باید یک حکومت وجود
داشته باشد که بخواهد آن را از بین
ببرد ،مثال باید  33سال قبل بازرگان
و  31سال قبل بنی صدر و  25سال
قبل موسوی و  20سال قبل هاشمی
و  10س��ال قبل خاتمی و سه سال
قب��ل احمدی نژاد را از بین می برد.
در حال��ی که همه ای��ن افراد بدون
هزینه و زحمت خودش��ان توسط
حکومت از بی��ن رفتند .چون زمان
تدارک جنگ بیشتر از عمر متوسط
صاحب��ان قدرت در ایران اس��ت ،تا
آمریکا بخواهد به ایران حمله کند،
قدرت تغییر کرده اس��ت .مثال حاال
آمری��کا برای ناب��ودی احمدی نژاد
م��ی خواهد حمله کن��د ،در حالی
که احمدی نژاد خودش نابود شده
است ،می ماند خامنه ای ،که احتماال
تا زمانی ک��ه آمریکایی ها تصمیم
شان را بگیرند ،خامنه ای هم توسط
عده ای از حکومت کنار رفته است.

سوم :فرض می کنیم آمریکا حمله
کند و حکومت ایران را تغییر بدهد،
بعدا باید یک حکومت جدیددر ایران
تعیین شود ،دردسر تعیین حکومت
جدید در ایران از یک جنگ خیلی
بیشتر است ،مگر اینکه مردم ایران
تصمیم بگیرند که سرنوشت شان را
خودشان تعیین کنند ،اگر بخواهند
این کار را بکنند ،معموال نیم ساعته
حکومت عوض می شود و نیازی به
جنگ نیست.

چهارم :یکی از مش��کالت مهم در

جنگ با ایران ،مساله
غیرنظامیان اس��ت.
اگر آمری��کا بخواهد
در یک جنگ جدی،
تمام مناب��ع و مراکز
ق��درت و صنع��ت و
شهرنش��ینی کشور
را از بی��ن بب��رد و
مث�لا ای��ران تبدیل
ب��ه کش��وری مثل
افغانس��تان ش��ود،
طبیع��ی اس��ت که
حداقل چهل میلیون
نفر از مردم ایران اول
به پاکستان و عراق و
ترکیه ،بعد به آلمان و
فرانسه و انگلیس ،بعد
به فلوریدا و واشنگتن
و تگزاس و س��رآخر
همه شان به لس آنجلس مهاجرت
می کنند .براساس تجربیات قبلی،
مث��ل ع��راق و افغانس��تان ،آمریکا
حداقل باید ده س��الی در ایران سی
میلیون نفری که همه جایش مشکل
دارد ،باقی بماند .یعنی بعد از جنگ
آمریکا باید اول چهل میلیون ایرانی
را در کشور خودش اداره کند ،سی
میلیون ایرانی ه��م در داخل ایران.
یعنی هزینه اداره این جمعیت بعد از
جنگ سه برابر هزینه جنگ خواهد
بود .و یک دفعه دیدی ایران شد یک
آمریکای سی میلیون نفری و آمریکا
شد یک ایران  300میلیون نفری.

پنجم :با فرض اینکه آمریکا به ایران
حمله کند و حکومت را تغییر بدهد
و بخواهد یک حکومت دموکراتیک
در ای��ران ایجاد کن��د .در آن حالت
حداقل باید ده میلیون آمریکایی به
عنوان سرباز و نظامیدر ایران بمانند
تا مانع از بازسازی استبداد در ایران
ش��وند ،یعنی نصف بودجه کش��ور
آمریکا باید صرف ش��ود تا این افراد
در ایران مستقر ش��وند ،تازه بعد از
اینکه مستقر شدند ،یک سوم شان
م��ی خواهند زن ایران��ی بگیرند یا
شوهر ایرانی بکنند و بچه دار شوند
و خانواده تش��کیل دهند ،یک سوم
شان هم معتاد می شوند و یک سوم
شان هم از صبح تا شب می خواهند
بروند هر هفته شمال یا مهمانی ،بعد
تازه باید پنج میلیون نفر را بفرستد
که بعد از ده سال اگر این افراد حاضر
شوند به آمریکا برگردند ،آنها را که
س��ی میلیون نفر شده اند برگرداند
آمریکا.

روی آوردن پزشکان به مسافرکشی!
رئیس جامعه پزش��کان متخصص
داخلی ایران با اش��اره به مشکالت
پزش��کان برای تامی��ن هزینه های
مطب بعد از هدفمن��دی یارانه ها،
اظهارداشت :متاسفانه این وضعیت
باعث ش��ده تا تعدادی از پزش��کان
به سراغ س��اختمان سازی ،موبایل
فروشی و گاهی اوقات مسافرکشی
بروند.
دکت��ر ایرج خس��رونیا در گفتگو با
خبرنگار مهر به وضعیت معیشتی
پزشکان اش��اره کرد و افزود :بعد از
اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها،
هزینه بخش سالمت افزایش یافت
ب��ه طوری ک��ه برخی از پزش��کان
توانایی تامین هزینه های مطب شان
را ندارند.
وی با انتقاد از متناسب نبودن افزایش
تعرفه ها و نرخ تورم در کشور ،گفت:

آنچه به عنوان رشد تعرفه ها اتفاق
می افتد حداکثر  10درصد و بعضا
بین  5تا  6درصد است .در حالی که
نرخ تورم به مراتب باالتر از این اعداد
و ارقام است.
خس��رونیا با اعالم اینک��ه افزایش
تعرفه ها ب��ا هزینه ها جور در نمی
آید ،ادام��ه داد :این وضعیت باعث
ش��ده آن دسته از پزشکان که نمی
توانند هزینه های تاسیس مطب را
تامین کنند ،به سراغ مشاغلی غیر از
پزشکی می روند.
رئیس جامعه پزش��کان متخصص
داخل��ی ایران ،س��اختمان س��ازی
و موبایل فروش��ی و گاه��ی اوقات
مسافرکش��ی را از جمله مش��اغلی
دانس��ت که پزش��کان ب��رای بیکار
نماندن به سراغ آنها می روند.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه  50درصد


ششم :آمریکا اگر بخواهد به
ایران حمله کند ،باید س��عی
کند که رضای��ت مردم ایران
را جلب کند ،ب��رای این کار
اوال ب��ه هیچ وجه اس��م این
حمل��ه نباید جنگ باش��د،
چون ممکن است مردمی که
خودشان هم خواستار جنگ
آمریکا علیه حکومت هستند
بهش��ان بربخورد و یک دفعه
همه شان علیه آمریکا موضع
بگیرند و نه فقطدر ایران بلکه
در تمام دنیا روزگار آمریکا را
سیاه کنند.
دوم اینکه آمریکایی ها فقط
باید حکومت را از بین ببرند،
نه اینکه بزنن��د مردم را نابود
کنن��د ،وگرن��ه م��ردم ایران
مقاومت می کنن��د ،در مورد اینکه
حکومت ش��امل چه اف��رادی می
ش��ود ،ما خودمان ه��م نمی دانیم،
معلوم نیس��ت چه کس��ی طرفدار
حکومت است ،چه کسی نیست ،یا
تا نیم ساعت قبل چه کسی طرفدار
حکومت بوده و اآلن طرفدار سقوط
حکومت است.
آمریکایی ها باید مواظب باشند به
آثار تاریخی ایران کوچکترین لطمه
ای نخ��ورد ،باید مواظب باش��ند به
فرهنگ ایران توهین نکنند ،به هیچ
وجه نباید به هیچ چیزی که مربوط
به ایران اس��ت کوچکترین اهانتی
بشود ،مهم نیست آن چیز چیست،
ممکن است این چیز "سبزه هفت
س��ین" باش��د که یک دفعه مظهر
فرهنگ ملی ش��ود ،یا حتی " اذان
موذن زاده اردبیلی".
یعنی هی��چ کاری نباید بکنند که
حتی اگر جنگ هم می کنند به ما
بربخورد .بعد از جنگ هم اگر فضای
آزادی در ای��ران ایجاد ش��د و مردم
توانس��تند به خیابان بروند ،ممکن
است یک دفعه بیست میلیون نفر
بریزند توی خیاب��ان و آمریکا را به
عنوان عامل همه جنایات جمهوری
اسالمی محکوم کنند.
اینها را گفتم که حواس تان باش��د،
مردم ایران ممکن اس��ت سی سال
یک وضع را تحمل کنند ،اما همانها
ممکن است س��ه دقیقه هم همان
وضع را تحمل نکنند .به این سادگی
که فکر می کنید نیست.


پزش��کان اگر مطب نداشته باشند
به نان ش��ب محت��اج خواهند بود،
افزود :تنها  10درصد پزشکان کشور
ثروتمند هس��تند و  40درصد نیز
همطراز سایر اقشار جامعه قرار دارند
و اوضاع خوبی دارند.
خس��رونیا ب��ه وضعیت نامناس��ب
پزش��کان عمومی در کش��ور اشاره
کرد و گفت :حدود  60هزار پزشک
عمومی داریم که تنها  10هزار نفر از
آنان به طور کامل فعال هستند.
رئیس جامعه پزش��کان متخصص
داخل��ی ایران همچنی��ن از حضور
پزش��کان س��ن باال در شیفت شب
بیمارستانها انتقاد کرد و افزود :چرا
یک جراح عمومی که  60سال سن
دارد باید برای تامین هزینه زندگی
مجبور شود کشیک شب بیمارستان
باشد .در حالی که او در این سن باید
استراحت کند.

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:

		

زماننامنویسی:

اطـالعاتنامنـویسی

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

انگلیسیمقدماتیشبانه:

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

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

		

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

 9ژانویه تا  30مارس 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 9ژانویه تا  29مارس 2012
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

نان سنگک

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372

نرخ سود سپرد ه بانکی حداقل
 ۲۱درصد شد

در حالی كه پیش از این با افزایش
نرخ س��ود س��پرده بانكی مخالفت
می ش��د ،ش��ورای پول و اعتبار در
جلسه سه شنبه شب خود نرخ سود
سپردههای بانکی را به بیش از نرخ
تورم جدی��د ( 20.6درصد) یعنی
21درصد افزایش داد.
عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو
با مهر با اعالم این خبر گفت :شورای
پول و اعتبار س��ه ش��نبه شب در
بانک مرکزی تش��کیل جلسه داد و
موضوعاتی همچون "ال سی" ریالی
و نرخ سود سپردههای بانکی را مورد
بررسی قرار داد.
س��ید کاظم دلخوش اع�لام کرد:
اعضای ش��ورای پ��ول و اعتبار در
این جلسه موافقت کردند نرخ سود
سپردههای بانکی بیش از نرخ تورم
موجود کشور ( 20.6درصد) افزایش
یاب��د .برهمین اس��اس ،نرخ جدید
سود سپرده  21درصد تعیین شد.

وی اظهارداشت :همچنین مقرر
ش��د بانک مرکزی بخشنامه این
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار را به
بانکها ابالغ کند تا از هفته آینده
براس��اس نرخ سود سپرده جدید
اعمال شود.
عض��و ش��ورای پ��ول و اعتب��ار
همچنین از ساماندهی اعطای "ال
سی" ریالی توسط این شورا خبر
داد و گفت:
ش��ورای پول و اعتبار در این باره
مصوبات جدید به تصویب رساند.
بانک مرکزی در س��الجاری برای
سومین بار بود که پیشنهاد افزایش
نرخ سود سپرده بانکی را به شورای
پول و اعتبار ارائه کرد کهدر نهایت
موفق شد نظر شورای پول و اعتبار
را با این پیش��نهاد جلب کند .در
دو مرحله قبلی این پیشنهاد بانک
مرکزی با مخالفت اعضای شورای
پول و اعتبار مواجه شده بود.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

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

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

www.Iranianicca.com
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جهان...

  ابتدا


  بعد


یک لطیفه این بود که میگفتند
این همه تنع��م و بهرهمندی و
رفاه و خوشبختی از قوه دِماغی
خ��دادادی انگلوساکس��ونها و
ژرمنها و اسالوها و غیره ناشی
میشود و بس.
اما جدیتر این که حتی از نیمه
قرن پیش ه��م این انگاره وجود
داشت که این پول استعمار است
که تفاوت شمال و جنوب را رقم
میزند؛ پولی که در قرون هجده
و نوزده ،از ح��وزه جنوب غارت
ش��ده و در قرن بیستم در قالب
س��رمایه ،به صنعت و فناوری و
زیرس��اخت و غیره تبدیل شده
است.
ترکیب پول استعمار و زادآوری
زیستی غنی و پرمایهدر محدوده
خط همدمای  ۲۱درجه ،اروپا و
آمریکای شمالی و جنوب استرالیا
و نیوزیلن��د را ب��ه چن��ان تنعم
رشکبرانگیزی رسانده است.
اما ب��ه هر حال هر مایه زادآوری
محیط��ی هم ح��دی دارد و هر

www.paivand.ca

حاال دول 
تها کم آورد هاند!

بحرانمحیطزیست:
اوضاعخرابترهممیشود
تص��ور میش��د فق��ط
ساکنان اردوگاه 'داداب'
در ح��ال لم��س آث��ار
قهقرای ت��وان زادآوری
زمی��ن هس��تند ،ام��ا
ای��ن اث��رات در قل��ب
والاس��تریت هم فریاد
زده میشود.
ف��رق نمیکن��د؛ منهت��ن،
لیسبون ،لندن ،آتن یا مادرید.
حاال انگار کارد به اس��تخوان
غربیها هم رس��یده اس��ت.
همه دریافتهاند ماجرا فراتر از
فشار یک گروه یا طبقه برای
ممانعت از حتی اندکی تقلیل
در خوشباشی موجود است.
در اردوگاه ش��مال نیز روز به
روز ب��ر تع��داد نگرانها ،آنها
که مطمئن نیس��تند هفته
آینده ،ماه آینده ،یا سال آینده
روزگار رو به سامانی خواهند
داشت یا نه ،افزوده میشود.
ت��ا همین اواخر ،گمان میش��د
موض��وع ناش��ی از مش��کالت
نظامهای بانکی و مالی است و یا
سوء مدیریت این حزب عوامگرا
یا آن دولت بیکفایت.
یک جایی که هیچ کس انتظارش
را نداشته ،نکتهای خالف انتظار
رخ داده و چیزی کم آمده است.
کدام نکته و کدام چیز؟

بفرستد!
حاال دولتها کم آوردهاند.
التماس میکنند ب��ه مردم که
کمی ،خیلی کم ،بگذارید
کمربندها را س��فتتر
ببندیم.
نکته این است که مردم
نگرانان��د دولتها قدم
به ق��دم جلوت��ر بیایند
و به ای��ن "خیلی کم"
اکتف��ا نکنن��د؛ نگرانی
هوش��مندانه و درستی
است.
  سراجنام


سرمایهای نیز روزگاری مستهلک
میش��ود و دیگ��ر آنقدر س��ود
نمیرساند که پیشتر میرساند.
منابع زیس�تی زمین ،از آب
و خاک گرفته ت�ا هوا ،دیگر
تکافوی ای�ن نی�از فزاینده
جمعیت هفت میلی�اردی را
نمیکند.
کره زمین با یک میلیون انسان
گرسنه ،بزرگترین قحطی تاریخ
را از سر میگذراند.

برای مثال ،این نکته قابل توجه
اس��ت که روند افزای��ش تولید
غالتدستکم بیست سال است
ک��ه از روند رش��د جمعیت کره
زمین عقب افتاده است.
تص��ور میش��د فقط س��اکنان
اردوگاه "داداب" در ح��ال لمس
آثار قهقرای توان زادآوری زمین
هستند ،اما اکنون ثابت شده است
که این اثراتدر قلب والاستریت
هم فریاد زده میشود!
مشکل اردوگاه شمال این است
که سبک زندگی آنها بر مبنای
همان خوشباش��ی بنا نهاده بر
خوشب��اوری بیح��د و حص��ر
متکی ب��ه ان��گاره "پایانناپذیر
بودن" سرمایه استعمار و بیانتها
بودن زادآوری زمین شکل گرفته
است.
عادت کردهاند ک��ه از بدو تولد،
دولت حت��ی بیاید لگن زیر آنها
بگیرد و از درآمد عمومی ،نصف
شب کس��ی برایش��ان الالیی
بخوان��د و پای گور ه��م دولت
برایش��ان گریهکن و جامهدران

چند س��الی است که سالها
دیگ��ر ن��ه عن��وان علمی و
فرهنگی بلکه عمدتاً عناوینی
پی��دا میکنن��د مرتب��ط با
بحرانهای فزاینده زیس��ت
محیط��ی؛ مثل امس��ال که
س��ال "ان��رژی پای��دار برای
همه" نامیده شده و تأکیدی
ب��ر ناپایداری دامنگس��تر و
ویرانگری که یک��ی از نمایه
ه��ای آن ،ش��کاف عظیم در
میزان بهرهمن��دی از انرژی
قابل دس��ترس از یک سو و
مخاطرات ناش��ی از اس��تفاده از
انرژیه��ای زیانب��ار و مخرب از
سوی دیگر است.
حت��ی در این زمینه هم بش��ر
چندان به جلو نرفته است .هنوز
انرژیهای پاک بس��یار گران و
کم در دسترس هستند و هنوز
گسل یک طرفه انرژی از جنوب
ب��ه ش��مال یک��ی از مهمترین
دالیل ناپایداری سیاس��ی و بروز
بحرانه��ای امنیت��ی در جهان
است.
نه؛ ب��رای اردوگاه ش��مال ،این
برندگانمطلقهمهکشاکشهای
سیاس��ی کره زمین در دو قرن
اخیر ،اوضاع هرگز به وضع سابق
ب��ر نخواهد گش��ت .ماجرا فقط
زنگ هشدار دزدان دریایی خلیج
عدن نیس��ت ک��ه نمیخواهند
دیگر به این راحتیها محمولهای
از جنوب به شمال برود.

ی�ک کودک آمریکای�ی به طور
متوس�ط هفتاد برابر یک کودک
چینی یا هن�دی انرژی مصرف
ک�رده و صد برابر او زباله تولید
میکند .وقت آن اس��ت که این

نازپرودگان تنعمها قدری پستان
خشکیده مام زمین را رها کنند و
به او استراحتی بدهند .بله؛ برای
اردوگاه ش��مال ،اوضاع هرگز به
وضع سابق برنخواهد گشت؛ بلکه
خرابتر هم خواهد شد.
ناصر کرمی :اقلیمشناس
  


نرخ بیکاری در آمریکا به پایین ترین سطح خود
در سه سال گذشته رسید

نرخ بیکاری در آمریکا با افزایش
تعداد مشاغل در ماه دسامبر سال
 ،۲۰۱۱به پایین ترین سطح خود
در سه سال گذشته رسید.
آمار منتشر شده از سوی وزارت
کار آمریکا نش��ان می دهد ،بازار
کار در این کش��ور در آغاز س��ال
جدید ،شتاب گرفته است.
افزایش تعداد مش��اغل در بخش
خصوصی در آمریکا ،روند مثبت
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کاهش نرخ بیکاری در این کشور
را نشان می دهد.
نرخ بیکاری که در ماه دس��امبر
سال گذش��ته به  ۸و نیم درصد
رسید ،از چهار ماه قبل از آن سیر
نزولیداشت.
این نرخ به پایین ترین سطح خود
از ماه فوریه س��ال  ۲۰۰۹رسیده
است.
س��ال  ،۲۰۱۱کارفرمای��ان یک

میلی��ون و  ۶۰۰هزار اس��تخدام
جدید داش��تند .س��ال گذشته،
بهترین س��ال برای استخدام از
سال  ۲۰۰۶بود.
اقتصاد آمریکا هنوز باید از بیکاری
 ۸میلیون و  ۷۵۰هزار نفر که در
بحران اقتص��ادی منتهی به ماه
ژوئیه س��ال  ۲۰۰۹بیکار شدند،
بهبود یابد.
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امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

رایگــان:
فرانسوی و یا
انگلیسیبیاموزید!

شهریه رایگان!
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جنات در اوست

خداوندمهرباناستومارادوستدارد
www.paivand.ca

سرگذشتایمانیمیالد
در ی��ک خان��وادۀ نه چن��دان مذهبی در
یکی از ش��هرهای شمال ش��رقی ایران به
دنیا آم��دم .از دوران کودکی عالقه زیادی
به فعالیتهای ورزش��ی داش��تم و از آنجا
که اکثر امکانات ورزش��ی محل در اختیار
مس��جد بود ،بیش��تر اوقات فراغتم را در
مسجد محل میگذراندم .به همین دلیل
خیلی سریع با آداب و رسوم مذهبی آشنا
شدم و در مراسم مربوطه شرکت میکردم.
سالها به همین صورت سپری شد تا اینکه
وارد دبیرس��تان شدم .در این ایام سؤاالت
زیادی به ذهنم میآمد ،س��ؤاالتی دربارۀ
خدا ،آفرینش ،و اینکه چرا زندگی اینقدر
سخت و دنیا تا این حد بیرحم است؟
بارها ب��ا روحانیون مس��جد محلمان در
این باره بح��ث کردم اما هیچ وقت جواب
قانعکنندهاینگرفتم.
در دوران دبیرس��تان با چند نفر دوس��ت
شدم که خیلی قدرتمند بهنظر میرسیدند.
کمکم س��عی کردم به آنها نزدیکتر شوم
و راز قدرتش��ان را کش��ف کنم .آنها هم
ب��ا آغوش باز مرا پذیرفتن��د .اغلب از آنها
میش��نیدم که در مورد موس��یقی راک
و متال صحبت میکردن��د و از طرفداران
این نوع موسیقی بودند .من هم در نتیجۀ
معاش��رت مکرر با این گروه به این سبک
موسیقی عالقه پیدا کردم .جالب بود که هر
گاه به این سبک موسیقی گوش میکردم
نی��روی عجیب��ی را در درونم احس��اس
میکردم و میخواس��تم م��ن هم مانند
خوانندهها فریاد بزنم.
یک روز از یکی از دوس��تانم که اطالعات
بیشتری از موسیقی راک داشت و خودش
هم گیتار الکترونیک مینواخت ،پرسیدم
که موضوع اصلی این آهنگها چیس��ت،
بخصوص اینک��ه من به زبان انگلیس��ی
آشنایی نداش��تم و میخواستم بدانم که
خوانندهها چه میخوانند!
دوس��تم توضیح داد که اکث��ر خوانندهها
از طری��ق این آهنگها به خ��دا اعتراض
میکنند و کلمات توهینآمیز خطاب به
او میگویند .در عین حال آنها شیطان را
میپرستند و از او تشکر میکنند.
در آن زمان بود که متوجه ش��دم دوستم
هم شیطانپرست است و با توضیحاتی که
به من میداد علت و سرمنشأ قدرتی را که
در خشونت او وجود داشت درک میکردم.
بیاختیار به حرفهایش عالقه نشان دادم
و بع��د از مدتی ،من ه��م تصمیم گرفتم
شیطانپرستشوم.
دو سال به همین منوال گذشت و به مرور
زمان تبدیل به پسری پرخاشگر ،دروغگو،
ناپاکلب و معتاد به سیگار شده بودم ،البته
کام ً
ال از این نوع زندگی راضی بودم و لذت
میبردم و میدانستم اینها نشانه پیشرفت و

نزدیک شدن هر چه بیشتر من به شیطان
است.
پس از پایاندورهدبیرستان،در سن شانزده
س��الگی تصمیم گرفتم برای استراحت و
تفریح به تنهایی به تهران و منزل یکی از

اقوام مسافرت کنم .بار سفر را بستم و راهی
تهران شدم.
چن��د روز در ته��ران ب��ه گش��ت و گذار
پرداختم و خیلی زود چون تقریباً پولهایم
تمام شده بود ،خانهنشین شدم.
یک روز در حالی که حوصلهام س��ر رفته
بود ،تصمیم گرفتم س��ری ب��ه کتابخانه
دختر فامیلمان بزنم .در حالی که داشتم
کتابها را زیر و رو میکردم ،چش��مم به
کتاب کوچکی افتاد که بر روی آن نوشته
شده بود:
«انجیلعیسایمسیح».
با لبخندی آمیخته با خش��م کتاب را به
گوشهای انداختم و بجای آن نمایشنامهای
از کتابخانه برداش��تم و شروع به مطالعه
ک��ردم .از آن روز چیزی از درون روحم را
میآزرد.
بهمدت دو روز هر بار چشمانم را میبستم،
تیت��ر طالیی رن��گ روی کت��اب جلوی
چش��مانم ظاهر میش��د که نوشته بود:
«انجیل عیسای مسیح».
س��ؤاالت زیادی ذهنم را اشغال کرده بود؛
اینکه عیسای مسیح کیست؟
چ��را شیطانپرس��تان تا این ح��د از او و
صلیبشمتنفرهستند؟
چ��را آنها با پیامبران دیگ��ر کاری ندارند
و فقط به عیس��ای مس��یح لعنت و ناسزا
میگویند؟
در آخر تصمیم گرفتم بهس��راغ آن کتاب
ب��روم با این امید که ش��اید بتوانم جواب
سؤاالتم را به این طریق پیدا کنم.
به محض اینکه کتاب را باز کردم نیرویی
از درونم مرا از این کار باز داشت و صدایی
به من هشدار داد که «این اشتباه را نکن،
به آن کتاب دست نزن .این کتاب دشمن
تو است .تو شیطانپرست هستی و به تو
ربطی ندارد کهدر این کتاب چهدروغهایی
نوشته شده است».
ام��ا از طرفی مطمئن بودم ک��ه اگر این
کتاب را بخوان��م میتوانم دالیلی
ب��رای دش��منی و تنف��ر از
عیس��ای مسیح بیابم .پس با
این دیدگاه شروع به مطالعه
کردم.
هر چ��ه بیش��تر میخواندم
بیشترگیجمیشدم.چیزهایی
که دربارۀ عیس��ای مس��یح
نوشته شده بود خیلی با آنچه
کهدر مسجد شنیده بودم و یا
چیزهایی که شیطانپرستان
میگفتند تفاوتداشت.
حس��ابی گیج و عصبی شده
ب��ودم .تصمیم گرفتم در این
رابطه با کس��ی ک��ه خودش
مسیحی است صحبت کنم.
ش��روع به تحقیق ک��ردم و
کلیس��ایی را پی��دا کردم که
جلساتش در روزهای جمعه
برای عموم آزاد بود .تصمیم
گرفت��م همان هفت��ه به آن
کلیس��ا بروم .به محض ورود



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

در همان کالسها بود که متوجه گناهانی
که در گذش��ته انجام داده بودم شدم و از
آنها توبه کردم .خداوند نیز مرا از لعنت آن
گناهان آزاد کرد.
بعد از مدتی از اسارت سیگار نیز آزاد شدم.
کمک��م در اوق��ات دعایی که ب��ا آن برادر
داشتیم متوجه شدم که زمان بازگشت به
شهرم فرا رسیده ،گویا خدا میخواست از
من در آن ش��هر استفاده کند .پس با این
دید و رویا به زادگاهم بازگشتم .مدتی بعد
خداوند فرصتهایی مهیا کرد و با تعدادی
از برادران و خواهران مسیحی در آن شهر
آشنا شدم .بعد از یک سال خداوند امکان
خدمت در یک��ی از کلیس��اهای خانگی
شهرمان را برایم مهیا کرد .یک سال پس از
شروع خدمتم نیز خداوند جوابدعاهایم را
داد و پدر ،مادر و خواهرم به خداوند عیسی
ایمان آوردند.
در حال حاضر حدود  10سال از روزی که
قلبم را به عیسای مسیح سپردم میگذرد.
در طی این سالها خداوند معجزات بسیاری
در زندگیام انجام داده است .خداوند دهان
ناسزاگو ،پرخاش��گر و دروغگوی مرا پاک
کرده است و آنچه امروز بر زبان من است
تماماً حمد و ثنای خدای س��رمدی است.
عش��ق به خداوند باعث تبدیل شخصیت
خودخواه من شده و محبت به دیگران هر
روز در وجود من رش��د میکند تا آنجا که
میخواهم تمام وقتم را به رس��اندن پیام
خوش به اطرافیان��م بکنم .هم اکنون نیز
در خدمت ش��بانی مشغول هستم و خدا
را برای این فیض بیکران که در عیس��ای
مسیحدریافت کردهام شکر میکنم.


  اگر احتیاج به دعا دارید،
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هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

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

)(Metro: Mont Royal

با مش��تهایی گره کرده به
س��مت او دویدم ،اما همین
که ب��ه او نزدیک ش��دم و
خواس��تم با مشت ضربهای
محک��م به او بزنم ،دیدم که
دستهایش را باز کرد و مرا
در آغوش گرفت.
خیل��ی عجیب ب��ود چون
من از درون او رد ش��دم و از
پشتش بیرون افتادم.
خواستم دوباره برگردم و به
او حمل��ه کنم ،اما در کمال
تعج��ب متوجه ش��دم که
لباسهای س��یاهی که به
تن داشتم مثل برف سفید
شده بود .به چشمان آن مرد
خیره شدم .محبت و عشق
در چش��مان او موج میزد.
احساس شرم تمام وجودم
را ف��را گرفته بود و با همان
احساس از خواب بیدار شدم.
جمعۀ هفته بعد باز به کلیسا
رفتم .پیغ��ام آن روز دربارۀ
محب��ت و فی��ض خداوند
عیس��ای مس��یح ب��ود .در
تمام طول جلس��ه چشمان
پُرمحب��ت م��ردی ک��ه در
خ��واب دیده بودم مد نظرم
بود.
در پای��ان جلس��ه ،واعظ از
مردم��ی که میخواس��تند
قل��ب و زندگیش��ان را به
عیسای مسیح بسپارند دعوت کرد تا جلو
بروند .دلم میخواس��ت با بقیه جلو بروم،
اما از طرفی خیلی مطمئن نبودم .سرم را
روی نیمکت جلویی گذاشتم و چشمانم
را بستم تا کمی به این موضوع فکر کنم.
ناگهان همان احساسی که چند روز پیش
در خواب داش��تم بهس��راغم آمد ،همان
احساسی که وقتی آن مرد در خواب مرا در
آغوش گرفت .حاضر بودم هر چه داش��تم
بدهم تا این احساس را باز تجربه کنم .پس
بلند ش��دم و به جلو رفتم و دعای توبه را
با واعظ تکرار کردم .احس��اس
میکردم که دچار بیوزنی
شدهام و انگار باری سنگین
از روی شانههایم برداشته
ش��ده بود .هم��ان لحظه
احساس ش��ادی عجیبی
در درونم ب��ه وجود آمد و
بیاختیار شروع به گریستن
کردم.
آن ش��ب قلب و زندگیام
را کام ً
ال به عیسای مسیح
س��پردم و او را بهعن��وان
خداون��د و نجاتدهندهام
پذیرفتم .پس از آن واقعه
برای مدت نزدیک به یک
س��ال در ته��ران ماندم و
مرتب در جلس��ات کلیسا
شرکت میکردم و با یکی
از خادمی��ن کلیس��ا نی��ز
کالسهاییدربارۀ شناخت
بیش��تر خداوند عیس��ای
مسیح شروع کردم.
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هر شنبه

Montreal

به کلیسا در کمال تعجب دیدم که مردم
با شادی دست میزنند ،سرود میخوانند
و بعضیها هم در حالی که چشمانش��ان
بسته است دستانشان را رو به باال بردهاند.

از کس��ی که کنارم نشس��ته بود پرسیدم
که چ��را مردم این کارها را میکنند .او به
من گفت که آنها دارند خدا را میپرستند.
احس��اس عجیبی داشتم .چیزی از درونم
میگفت:
«چرا به منطقهدشمن آمدهای؟ بلند شو و
از اینجا دور شو».
نمیدان��م چرا اما این دفعه نیز با این صدا
مقاومت کردم و در آن جلس��ه ماندم .بعد
از جلس��ه س��ریع خودم را به کس��ی که
سخنرانی کرده بود رساندم و از او سؤاالتم
را پرس��یدم .او به من گفت که عیس��ای
مسیح یک پیامبر نیست ،او منجی ما است
و برای نجات ما آمده و ما را دوست دارد.
وقتی به خانه برگشتم بیشتر ترغیب شده
بودم که انجیل را بخوانم تا ببینم سرانجام
این کتاب چه میشود؟
یک روز ظه��ر در حالی که بر روی تختم
دراز کشیده بودم و صفحات پایانی انجیل
را میخواندم ،به صفحهای رس��یدم که از
خوانندهدعوت میکرد تا قلب و زندگیاش
را به عیسای مسیح بسپارد و نجات یابد.
کتاب را بس��تم و با خ��ودم گفتم من که
احتیاج به نجات ندارم ،اگر کس��ی نیاز به
نجاتداشته باشد ،اقوام و آشنایانم هستند
که یک نفر باید آنها را از دست من نجات
دهد .در همین افکار بودم که خوابم برد.
در خواب ،خودم را دیدم که لباس سیاهی
پوش��یده بودم (البته تعجب نکردم ،چون
معموالً سر تا پا سیاه میپوشیدم).
در خ��واب احس��اس کردم که ش��خص
دیگری پش��ت س��رم ایس��تاده .وقتی با
ترس برگش��تم مردی را دی��دم که چون
خورشید میدرخشید .نمیدانم چرا ،ولی
مطمئن بودم که او عیسای مسیح است.
در آن لحظه احساس تنفر تمام وجودم را
گرفته بود و عیسی و انجیل را دلیل تمام
سردرگمیها و پریشانیهایم میدانستم.
در خواب تصمیم گرفتم به او حمله کنم.

PAIVAND: Vol. 18  No.1040  Jan. 15, 2012

16

Mary Anne

17

چهخبر...

 سال  18شماره  25  1040دی1390

در شهــر

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

(514) 299-1787

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

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

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

فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

(514) 731-1443

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

اجنمندوستدارانزرتشت

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

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

بنیاد سخن آزاد

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

همبستگیبازرگانی

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

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.

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

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

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

154
سخنرانی:

لطیفصمیمی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

سازمانسیاسیفرهنگی

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

(514) 651-7955

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

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

اوتـــاوا

اجنمن ادبی مونتریال

تلویزیونهفتگی

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

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

IBNG

مرکزهنرهایرزمیچینی

مرکزفرهنگیزاگرس

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

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

iranleftalliance@gmail.com

ایرانیکاازآنهمهماست

ایران-مونترال

اجنمنایرانیانوستآیلند

خورشید خانوم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

اجنمندفاعازحقوقبشر

مدرسه فردوسی

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

را فراموش نکنیم!

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

)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

دانشنامهایرانیکا

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

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

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا
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دیدوبازدیدنوروزی

امسالباجشن
پیوند
 24مارس
درسالنپرشکوه
المپیا

حتقیقی نو پیرامون زندگی
و اشعار فروغ فرخزاد

عروس خوشه های اقاقی
 شنبه  28ژانویه 2012
ساعت  5تا  7بعدازظهر
 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W. Room: 520
>> Metro: Guy

info: 514-651-7955

سپاس

گروه فرهنگی SUSAMEDIA
آغاز س�ال نو میالدی  2012را خدمت تمامی هم وطنان و فارس�ی زبانان عزیز مقیم ش�هر
مونتریال شادباش گفته ،سالی سرشار از شادابی و تندرستی و پیروزی برای شما آرزومندیم.

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org

 21ژانویه
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همچنین بر خود الزم می دانیم كه مراتب تقدیر و تشكر خود را به خاطر حمایت بی نظیر شما
از كنسرت آرش در شهر مونترال را به جا آوریم و آرزومندیم كه بتوانیم در برنامه های آتی
پاسخگوی محبت بی انتهای شما عزیزان باشیم.
با كمك شما توانستیم یكی از با كیفیت ترین كنسرت های ایرانی را در شهر مونترال برگزار
كنیم...
_____________________________
اینجا توضیح یک نکته ضروری است،
متاس�فانه مسوولین سالن برگزاری كنسرت ،با عدم انجام صحیح مسوولیت های حرفه ای
خود موجبات ناراحتی برخی از شما عزیزان را فراهم آوردند.
(در پایان کنسرت ،بخاطر مشکلی که در محل «رختکن» پیش آمد ،تعداد (دقیقا)  12عدد
از کت های مهمانان  -به اش�تباه -برده ش�ده ،و تعداد  12عدد کت دیگردر بخش «گمشده
های»سالن باقی مانده است).
یادآوری می کنیم گروه فرهنگی  SUSAMEDIAهمراه با وكالی آن با جدیت پی گیر قضایی
این موضوع بوده تا مسولیت اخالقی خود را در قبال مهمانان خود به جا آورد.
_____________________________
با سپاس مجدد
به امید دیدار شما در كنسرت نوروزی
SUSAMEDIA.
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WWW.GALAXIEROUGE.COM

 طراحی و چاپ بر روی لباس و انواع پیش بند ها کاله کیف لیوان
 چاپ بر روی پالک ماشین و طراحی انواع پوستر های تبلیغاتی و چاپ بر روی ماشین.
 طراحی و فروش جدیدترین میزهای کار به صورت آکواریوم
 میزهای آکواریوم با کیفیت بسیار عالی در سایز های متفاوت و با مدل های جدید مکانی پراز
جذابیت و آرامش برای شما به ارمغان می آورد.
__________________________
 اگر می خواهید خانه ای زیبا و متفاوت داشته باشید سری به ما بزنید.
 میزهای آکواریوم برای دفاترکاری هتل ها و سالن ها داخل و خارج ساختمان موجود می باشد.
 تک فروشی و عمده فروشی برای فرش گلیم و انواع صنایع دستی ایرانی موجود می باشد.
__________________________
New elegant and modern Aquarium coffee tables
Aquarium Office Tables Perfect for Environment
Custom-made designs are available on demand
Customize Printing are available on different material
Whole sale available for big quantity
____________________
Visit us at:
2144 BOULEVARD LAPINIERE
BROSSARD, QUEBEC, J4W 1L8

قدردانی و سپاس
__________________________________

رستوران کارتیه پرس
__________________________________

CARTIER PERSE

__________________________________
باز هم ،همچون سال پیش،
در آغاز سال نوی میالدی گل کاشت.
با قدردانی و سپاس از مدیریت و کارکنان رستوران کارتیه پرس،
که با غذاها و پیش غذاهای خوشمزه و موزیک عالی و پذیرایی بی نظیر،
خاطره ای بیادماندنی و شاد برای همۀ میهمانان بجا گذاشت.
سال نوی میالدی خوشی را برای همه گان آرزومندیم.
_________________________

نسرین و عباس یحیایی

Tel.: (450) 656-8880
Fax: (450) 656-1324
WWW.GALAXIEROUGE.COM

Tapeshmontreal.com
تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه
ایرانیانمونتریال

سالنآرایشا وی

خــدمــاتآرایــشــی

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)
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش

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

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

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

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

Montreal، QC، H3X2C3

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

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی

سوپرپرسپولیس

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

روزانه

لیست بعضی از غذاهای
قیمه ،فسنجان ،قورمه سبزی
زرشک پلو با مرغ
پرسپولیس:
(مخصوصپرسپولیس)
کوبیده ،چنجه ،برگ،جوجه کباب
-------با استخوان و بی استخوان
حلیم بادمجان ،میرزاقامسی
-------------بورانی بادمجان ،بورانی اسنفاج،
عدس پلو با گوشت
ساالد شیرازی ،ماست و موسیر
باقالی پلو با ماهیچه
کوفته ،کباب تاوه ای با سس
---------و بسیاری دیگر...
انواع خورش ها

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

میوه و سبزیجات

ب  NDGانی،
قل
س ایر
در اجنا
و
کلیه اقالم تبرتر
اپذیر
با کیفی ابت ن
ی رق
ت ها
و قیم

ان
ـ
و
ا
ع
غ

ذ
ای اهای
رانی

)6563 Somerled (NDG

Tel.: 514-439-4321
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

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

دستگاهمخصوص«داستر»
گردو غبار و مواد آلرژی زا و آالینده های
فرش شما را می زداید!

Raymond & Heller

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

6681 Av Du Parc

14آوریل
ب
لیتدرتپش
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

وگوش
گ
ل
رمونتریا

د

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
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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یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز

800

دالر

( +تکس)

با مدیریت ژاله مهدوی

کلینیکدندانپزشکیآریا

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

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.

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:

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس

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

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

Montreal، Quebec H3H 1M1

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












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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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

   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

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

مهریصدوقی

کمپانی بیمهالگانس

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه
CAR

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

TAXI

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

MOTO

Tel.: 514-482-4500

COMMERCIAL

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

شیراز

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

دلیوری :رایگان

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

 ویژۀ بانوان

LiLi

مک
ب ان مخ
ص
و
ص
کوپ مش رنگ شینیون ر
ای خا
من
ه
ا
ی
با
حجاب
با مدیریت ایرانی:

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

فروشگاه وطن

رستوران

خوشمزه ت
ر
ی
ن
ک
ب
ا
ب ها
و خور
ش ایرانی
در شیراز

خدماتآرایشی

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

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

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

سرو همه روزه کباب

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

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900
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سالن شکوهمند و زیبای المپیا
درخدمت جامعۀ ایرانی مونتریال

محلی زیبا و شکوهمند برای برگزاری جشن های شما
 مجالس عروسی ها
مجالس نامزدی ،برنامه های فرهنگی و اجتماعی
گردهمایی سمینارهای بیزنسی و بسیاری دیگر
 برای هر اکازیونی
 در اندازه های مختلف
 مناسب برای بودجه های گوناگون
 با منوی غذاهای بی نظیر
 با قیمت های استثنائی
سرویسیدرشانمشکلپسندایرانیان
 در قلب وست آیلند،
 20 دقیقه فاصله با مرکز شهر
 با پارکینگ وسیع رایگان
 از  1995در خدمت شما
_______________________
همین امروز برای آگاهی بیشتر و
رزرو برنامه های خود با ما تماس بگیرید:

OLYMPIA
RECEPTION HALLS

3855 Boul Saint-Jean

Dollard-Des-Ormeaux QC, H9G 1X2

514.626.6000
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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

هزینهمحضر

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

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

رستورانیـاس
www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

. 99

اسپشیالهای
روزانه (ناهار)

ی
سالنآراش

سه شنبه :زرشک پلو با مرغ
چهارشنبه :چلوکباب کوبیده
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

پنج شنبه :خورش قیمه
جمعه :باقالپلو با گوشت
_____________________
 -از ساعت 11/30تا 3بعدازظهر

9

$

لطفابرایتسریعسفارشخودازقبلتلفنکنید.-توجه:اسپشیالهافقطمخصوصروزهایسهشبهتاجمعه

شاملتکس:

مالیات شما را ما می پردازیم!

_________________

RESTO YAS

)(NDG

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
دوشنبه تعطیل است

مترو:واندوم ،اتوبوس 90

23

24

یاد ودب

 سال  18شماره  25  1040دی 1390

www.paivand.ca

ه
مدردی

PAIVAND: Vol. 18  No.1040  Jan. 15, 2012

خانواده های محترم زمان زاده ،فاضل
دوست گرامی جناب آقای محمد فاضل
خانواده های محترم سوگوار

با نهایت اندوه ،درگذشت ،شادروان دکتر جواد زمان زاده
را به شما عزیزان تسلیت می گوئیم.

ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید

پرویز چنگیزی

و دیگر دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون

پریوش آقابزرگی
1956-2012

درگذشت مادری فداکار ،همسری مهربان و بانویی بزرگوار،
خاله نازنین و عزیز دلبندمان

شادروان پریوش آقابزرگی

در مونتریال در سحرگاه  12ژانویه 2012
ما را داغدار کرد.
به این مناسبت در
روز یکشنبه  15ژانویه 2012
از ساعت  2تا  5بعدازظهر
در منزل آن مرحومه ،واقع در:
4788 Richmond
Pierrefonds., QC H9A 2Z2
438-887-3623

گرد هم می آییم و یادش را گرامی می داریم.

خانواده های آقابزرگی ،ابراهیمی

همـدردی

دوست گرامی عقیل نازنین
جناب آقای ابراهیمی ،بستگان سوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت مادر وهمسر بزرگوارتان
زنده یاد بانو پریوش آقابزرگی

با شما شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

محمدرحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکورر

همـدردی

دوست بسیار عزیز عقیل مهربان
جناب آقای ابراهیمی ارجمند
خانواده های سوگوار

یافنت واژه ای برای بیان احساس مان سخت دشوار است.

با قلبی آکنده از اندوه مصیبت وارده را به شما عزیزان تسلیت می گوییم و
برایتان آرزوی صبر و بردباری داریم .ما را در کنار خودتان بدانید.

یاسی ،فرشاد فضلی ،سیامک و رضاهومن

همــــدردی

دوست و هم میهن ارجمند ،سرکار خامن منصوره رادمرد
(پرهیزگار) جناب سرهنگ پرهیزگار
مصیبت واردهراازصمیمقلبخدمتشمانازنینان
و سایر وابستگان تسلیت عرض منوده ،
زندگی طوالنی توام با سالمتی و شادکامی برای همگی شما آرزو داریم.

زری نیک نژاد  -عباس کرباسفروشان

همــــدردی

سرکار خامن منصوره رادمرد
جناب سرهنگ پرهیزگار ،خانواده های سوگوار
از دست رفتن مادر ارجمند و عزیز خانواده تان در ایران را
به شما عزیزان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم بزرگ با خود شریک بدانید.

زهره و محمد رحیمیان و دیگردوستان شما در پیوند

همـــــــــــــدردی
خانواده های محترم ابراهیمی ،آقابزرگی

در اندوه از دست رفنت مادر و همسر گرامی تان
با شما شریکیم و برای سوگواران آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

همـدردی

حیدر اسدی و خانواده

جناب آقای عباس جوامنردی
خانواده های محترم سوگوار

از دست رفتن مادر گرامی تان را در ایران
به جنابعالی و دیگر دوستان و وابستگان سوگوار
صمیمانه تسلیت گفته ،با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان بقای عمر و تندرستی آرزومندیم.
__________________

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه دُروال
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احمد کاظمی موسوی

جواد هم به
جاودانگی
پیوست...

خبر کوتاه بود.
جواد زمانزاده هم رفت.
س��اعتی بعد تصویرش را در سایت
پیونددیدم.
لبخند همیشگی اش را بر لبداشت.
می گفت :نه ،من نرفتمcome on! ،
آن" جواد در گوش��م زنگ
این "کام ِ
زد.
گفتم :معادل فارسی اش را نمیدانم
چیست.
گفت :کام آن! تو باید بدانی من چه
می گویم.
نگاه جواد در تصویر هم نافذ بود .به
زبان حال حرف م��ی زد .دیگر نیاز
به کالم نداشت .یاد تابستان 1978
افتادم .از اتاوا با اتوموبیل به مونتریال
آمده بودم که یک بیمار افس��رده را
به دفتر جواد بیاورم .بیمار س��خت
ساکت و حرف نش��نو بود .جواد به
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او نهیب می
زد:
"کام آن!
حرف دلت
را به من بگو".
در س��اعتی که در دفتر
ج��واد گذراندم چند
ب��ار او را دیدم که به
ضرب نهیب "کام آن" دارد از دهان
بیماران حرف می کشد یا مطلبی را
تویدلشان بگنجاند.
نفوذ در روح و روان بیمار به نظرم از
کوه کنی مشکل تر آمد.
هیچ کس نفهمید که چرا جواد در
 1986مطب کت دو نژ را بس��ت ،و
مؤسسۀ "پیش��برد" را در شربروک
درست کرد .می خواست سربلند راه
رفتن و اعتماد به خود را به نوآموزان
بیاموزد؟
او تالفی سرسختی بیمارانش را شب
ها با ترنّم و رقص شبانه در می آورد.
رش��تۀ الفت و آش��نایی بسیاری از
ایرانیان دهۀ هفتاد و هشتاد به منزل
جواد می رس��د .او ذاتاً مهمان نواز و
پیام آور شادی برای مهمانان بود.
از درد درونش –که مسلماًداشت -با
کسی سخن نمی گفت.
او اهل ِش��کوه و گالی��ه نبود .البته

به زبان قلم و گاه ش��عر
از جدای��ی همس��ر و
کودکان��ش حکایت ها
داشت.
ا م��ا کس��ی نفهمید کدام گناه
نابخش��ودنی ج��واد را محکوم
به تنهایی در س��ال های زوال
عمرش کرد.
او دوست داش��ت که خود را توانا و
کارآمد در ه��ر زمینه ای که همت
بگمارد ،بپن��دارد .از عدم موفقیت
چندان اندیشه نمی کرد.
ش��اید آخرین اقدام ارزش��مندش
مسافرت به ایران و باز کردن مطب
در مشهد باشد .هرچند چند ماهی
بیشتر به طول نیانجامید ،اما همین
قدر نیز نشانگر روح خدمت گزاری و
همت گماری اوست.
ج��واد زمانزاده که آن چنان مهمان
نواز بود ،اینک خود به مهمانی خاک
رفته است .به هر حال او چه با قلم و
چه با کارهایش اثر و جودی خود را
در جامعه باقی گذاشته است.
آیا جامع��ۀ ایرانیان مونتریال غیر از
"زآن ما هم گرفته گیر و می اندیش"
چیزی از همت گماشتن های او را به
حافظۀ عمومی خود سپرده است؟


همــدردی

سپاسگزاری
تونیستیكهببینی
چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری است
چگونه عكس تو در برق شیشه ها پیداست
چگونه جای تو در جان زندگی سبز است
هنوز پنجره باز است....
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سهمگین و سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن فرزند برومند و برادر مهربان و عزیز دلبندمان

شادروان دکتر صدرا صدیقی
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مراسم یادبود ،مراسم خاکسپاری
با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات
و پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل ،ارسال گل و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فردفرد شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده های صدیقی ،محمدی و قنبری

خانواده های محترم زمان زاده ،فاضل
دوست ارجمند و گرامی جناب آقای محمد فاضل
وابستگان و خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه ،درگذشت

شادروان دکتر جواد زمان زاده

را به شما عزیزان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی،
فریدون مودت ،دکتر پرویز بصیری ،مجیدکفائی،
دکتر طهمورث طوسی ،دکترجوادمعین درباری،
محمدشکیب نیا ،دکتر احمد موسوی ،بهمن
ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم اسدی،
دکترمنصورجباری ،علی چنگیزی ،حسین صمیمی،
دکترجاویدموسوی،پرویزعلوی،مسعودعلیزاده،
علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضانژاد،
مسعودجهانگیری،محمدرحیمیان

همـــــــــــــدردی
با یک دنیا تاسف و تالم درگذشت انسانی فداکار و شریف

آقای دکتر جواد زمان زاده

که عمری را در خدمت ایرانیان مقیم مونتریال سپری کرد،
به خانواه های محتر م زمان زاده ،فاضل و سایر بستگان تسلیت گفته،
خود را در این سوگ بزرگ سهیم و شریک می دانیم

خانواده های فرحی ،منکی ،کریمی ،مجاب و امین صاحلی

همـــــــــــــدردی
جناب آقای محمد فاضل،

خانواده های محترم زمانزاده ،فاضل

در اندوه از دست رفنت شادروان دکتر جواد زمانزاده

با شما شریکیم و برای سوگواران آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.
حیدر اسدی و خانواده

سپاسگزاری

با درود فراوان به مدیر محترم هفته نامه پیوند ،جناب آقای رحیمیان،
که با محبتی ستودنی در سوگواری عزیز دلبندمان،

دکتر صدرا صدیقی

شرکت نموده و با قلمی توانا ،در رثای فقدان او و شرح برگزاری مراسم یادبود و خاکسپاری،
در نشریه پیوند مطلبی درج کردند و خانوادۀ ما را مرهون محبت های خویش نمودند.
امید که جمعیت نه چندان کوچک ایرانی مقیم مونتریال همیشه
ودر همه حال بتوانیم پشتیبان و کارگشای یکدگر باشیم.
با سپاس مجدد از جناب آقای رحیمیان

هما محمدی ،حمید صدیقی ،دکتر صدف صدیقی

همـــــــــــــدردی
سرکار خامن حشمت زمانزاده (فاضل) ،کتی خامن و کوروش
عزیز ،دوست ارجمند جناب آقای محمد فاضل
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت برادر و عزیز دلبندتان
زنده یاد دکتر جواد زمانزاده

با شما شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.
زهره و محمد رحیمیان
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مدیریتزندگی...

10جمله
که نباید به
رئیس خود
بگویید!

حتما برای همه ما اتفاق افتاده که
سر کار به هر دلیلی از لحاظ روانی
دچار عصبانیت شده باشیم .حتی
ممکن است گاهی اوقات خواسته
یا ناخواس��ته این آشفتگی در نوع
صحب��ت یا لح��ن ما ب��ا رئیس یا
همکاران مان نمایان باشد .چیزی
که شما می گویید ،تصویری از شما
در ذهن اطرافیان درست می کند
که ممکن است تا سال ها از شما
باقی بماند.
بعضی اوقات ممکن است به رئیس
تان چیزی بگویید و بعد از خجالت
سرخ و سفید شوید ولی این تنها
یک��ی از عواقب آن ح��رف بی جا
اس��ت .ممکن اس��ت حتی آینده
شغلی و پیش��رفت تان را با گفتن
بعضی از حرف ها به خطر بیندازید
و این تنها به خاطر تصویری است
که از شما در ذهن رئیس تان نقش
می بندد .ممکن است رئیس تان
حرف بی جای شما را عینا به خاطر
نداش��ته باشد ولی قطعا احساسی
که آن لحظه به خاطر حرف شما
پیدا کرده ،هنوز با اوست!

اصال چ�را باید این کار را انجام
داد؟
این واقعا احمقانه است!
هرگز این جمل��ه را به رئیس تان
نگویید .این جمله اقتدار او و قدرت
قضاوت او را درمورد درس��ت بودن
یک کار زیرسوال می برد .این باعث
تحقی��ر رئیس تان و کل مجموعه
ای می ش��ود که در آن مش��غول
فعالیت هستید .با گفتن این جمله
شما به طور واضح شایستگی رئیس
تان را به چالش می کش��ید و این
حرکتی عاقالنه نیست.

در شرح وظایف من نیست!
این روزها کارفرمایان دوست دارند

افرادی را استخدام کنند
که به اصط�لاح «همه
کاره»اند .یعنی عالوه بر
وظایف «رسمی»شان،
کارهای دیگر را هم در
«راس��تای» شغل شان
انج��ام دهند .بیش��تر
راغبن��د با کس��انی که
کمت��ر گله و ش��کایت
دارند همکاری کنند.
اگر رئیس تان احساس
کند ش��ما به اندازه کافی مشتاق
نیستید یا شایستگی انجام کاری
که به شما محول ش��ده ،ندارید،
ممکن است تصویر یک فرد ضعیف
در ذهنش نقش ببندد.

تقصیر من نیست!
اینکه واقعا تقصیر چه کسی است
برای رئیس شما اصال مهم نیست.
برای او بیشتر برطرف شدن مشکل
مهم اس��ت وقتی شما می گویید
«تقصیر من نیست»درواقع اینطور
به نظر می رسد که شما هیچ میلی
برای رفع آن مش��کل ندارید و یا
حتی بدتر:
قصد دارید خط��ای خودتان را با
گرفتن انگش��ت اتهام به س��مت
کسیدیگر ،الپوشانی کنید.
این رفتار به رئیس شما نشان می
دهد که نه تنها نمی توان درمورد
یک مسئله به شما اتکا کرد بلکه
شما فردی قابل اعتماد هم نیستید.

مشکل من نیست!
اگ��ر رئیس ت��ان بگوی��د ،آنوقت
مشکل ش��ما هم هست .عالوه بر
این ،مشکلی که در سر کار وجود
دارد ،مشکل همه است .گفتن این
جمله نشان می دهد که
 اوال این مش��کل اصال برای شمامهم نیست
 ثانیا شما یک عضو همدل با گروهتان نیس��تید .پس با گفتن اینکه
مسئله ای ،مش��کل شما نیست،
مسئولیتی را از گردن شما ساقط
نمی کند و باعث ایجاد دلس��ردی
در ذه��ن رئی��س تان نس��بت به
عملکرد شما می شود.

نمی دانم این کار را چطور باید
انجام دهم
درست اس��ت ،ممکن است شما
ندانید کاری را چطور باید انجام

www.paivand.ca

ن مبانید!
و جوا

چـیـزهایــی که می خورید
می تواند به زیباتر شدن شما
کـمک کند .برنامه زیبایی خود
را با صبحانه ،ناهار و ش��ام
آغاز کنید.
غذای��ی زیبایی
ای��ن م��واد
ناخ��ن دندان
پوس��ت ،مو،
را تضمی��ن
و دندان ش��ما
میش��و ند
ک��رده و باع��ث
برسید.
جوانت��ر ب��ه نظر

داد ول��ی موضوع ،ط��رز بیان این
مورد اس��ت .اینکه راحت بگویید
«من نمی دانم چطور باید این کار
را بکنم» نوعی ضع��ف را از طرف
شما نش��ان می دهد و باعث می
شود که رئیس تان این را به عنوان
بهانه ای برای انجام ندادن کار تلقی
کند.
به جای آن جمله بگویید که شما
آماده انجام دادن آن وظیفه هستید
اما به دلیل اینک��ه قبال این کار را
انجام ن��داده اید ممکن اس��ت به
راهنمایی نیاز داشته باشید و از او
بخواهید در این راه به شما کمک
کند.

س�طح کاری من باالت�ر از این
اس�ت که من این کار را انجام
دهم
ش��اید اینطور باش��د ،ش��اید هم
نباشد .ولی چیزی که واضح است،
این اس��ت که شما در یک تیم به
کاری مش��غول هستید و به جای
گوش��زدکردن جایگاه رفیع علمی
تان و س��طح ب��االی دان��ش تان،
آستین باال بزنید و وظیفه ای که به
شما محول شده به درستی و دقت
انجام دهید .این آن چیزی اس��ت
که رئیس تان از ش��ما انتظار دارد
و چیزی غیر از این ،ممکن اس��ت
که فکر کند شما شایستگی الزم
را ندارید.

انج�ام ای�ن کار را غیرممکن
است
گفت��ن این جمله ب��ه معنای این
اس��ت که «نمی دانم چطور آن را
باید انج��ام دهم» یا «نمی خواهم
که آن را انجام دهم» در هر صورت
اگر کس دیگری این کار را برعهده
بگیرد و انجامش دهد ،ش��ما از آن
پس تبدیل به ی��ک آدم ِخنگ و
ناتوان می ش��وید که شایس��تگی

انجام کاری را ندارد.
گفتن این جمله شاید بزرگ ترین
اش��تباه زندگی ش��غلی تان باشد.
اشتباهی جبران ناپذیرد.

بهاندازهکافیحقوقنمیگیرم!
ای��ن روزها با توجه ب��ه نرخ باالی
بیکاری میلیون ها نفر هستند که
اصال حقوقی دریافت نمی کنند و
بسیار خوش��حال خواهند شد که
جای شما خالی شود تا شغل شما
را داشته باشند و این دقیقا همان
چیزی اس��ت ک��ه در رابطه با این
ش��رایط ،در ذهن رئیس شما هم
هست.

سعی ام را می کنم!
رئیس تان از ش��ما نم��ی خواهد
تالش تان را بکنید.
او از شما می خواهد کار را «انجام
دهید»!
تالش کردن جایگزینی برای انجام
دادن محس��وب نمی شود .گفتن
اینکه شما تالش تان را می کنید
به رئیس تان ای��ن را القا می کند
که شما شایسته انجام این وظیفه
نیس��تید و نمی توان به شما برای
انجام این کار اطمینان داشت .پس
با گفتن این حرف ،شما چیزی را
تضمین نمی کنید.

متاس�فانه از لح�اظ زم�ان در
مضیقههستم!
معنی این جمله می شود:
«من نمی خواهم این کار را انجام
دهم!»
اگر س��رتان از لحاظ کاری خیلی
شلوغ است و برعهده گرفتن وظیفه
ای جدید از توان شما خارج است
ای��ن را خیلی راحت به رئیس تان
بگویید و از او بخواهید تا انجام این
وظایف را اولویت بندی کند.
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دیل یک روز بد به ی

یک روز بد قرار نیس��ت تا آخر بد
بماند!
از دنده چپ بیدار شدید؟!
به نظرتان امروز یکی از آن روزهای
وحشتناک است؟
این روزها برای همه ما گاهی پیش
میآید .و معموالً روزی که بد شروع
میشود ،هرچه پیش میرود بدتر
هم میشود و آخر به یک روز واقعاً

و حش��تنا ک
تبدیل میشود.
ای��ن یک تجربه کام ً
ال آش��نا
اس��ت—همه ما روزهایی را
داشتهایم که سراسر استرس و
خستگی بوده است.
اما چرا؟ چرا یک صبح بد باید
کاری کند که کل روزمان بد
باشد؟
این مس��ئله دالیل مختلفی
دارد.
بعضیاوق��ات ی��ک "تاثی��ر
غال��ب" با اتفاق��ات بد وجود
دارد که باعث میش��ود یک
اتفاق بد ب��ه اتفاق بد دیگری
منتهی میش��ود( .مث ً
ال صبح
خواب میمانید به همین دلیل
وقتی پش��ت فرمان توی ترافیک
نشستهاید کلی اس��ترس دارید و
همین باعث میشود دیر سر کار
برسید ،بخاطر دیر رسیدن رئیس
با ش��ما دعوا میکند و به همین
دلیل کار بیشتری سرتان میریزد
و همینطور تا آخر).
همچنین چند اتفاق ب��د در اول

بخورید،زیباشوید
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صب��ح ،رویکرد ذه��ن ما را
منف��ی میکند و باعث میش��ود
استرس بیش��تری برای خودمان
ایجاد کنیم.
ممکن اس��ت با دیگران بدرفتاری
کنیم و باعث شویم آنها هم کمی با
ما غیرمحترمانه رفتار کنند و کمتر
درکمان کنند.
ممکن اس��ت اتفاقات بد بیش��تر
نظرمان را بگی��رد و کمتر متوجه
اتفاقات خوب و مثبت شویم.
ممکن اس��ت فرص 
ت تجربههای
خ��وب را از دس��ت بدهیم چون
ذهنمان را درگیر فک��ر کردن به
اتفاقاتی که صبح افتاده کردهایم.
اما برای اینکه اجازه ندهیم روزی
که بد شروع شده بد تمام شود چه
بایدبکنیم؟
در زی��ر چند ایده عملی به ش��ما
پیشنهاد میدهیم.


با یک دوست خوب حرف بزنید

اینجا ،تاکی��د روی "خوب" بودن
اس��ت .تقاضای حمایت از کسی

ک روز خوب



جوان تر به نظر بیایید

بـ��ادام خـ��واص فـوق
العـ��اده ی ضدپیری
دارد .نه تنه��ا حاوی
مـیــ��زان زی��ادی
ویتامین  Eاس��ت (می
دانید ک��ه این ویتامین
جـزء ویـتـامین هایی
است که معموالً پشت
ظرف ِک ِرم ها و لوازم
آرایشی از آن نام می
بـرنـد)،بـلـکـهحـاوی
میزان زیـادی اسـیـد
چـ��رب هـم مـی
بـاشـد (کـه بـه
نــرم کــردن
پوست کمک
می کند).
همچنی��ن
حاوی آنتی
ا کس��ید ا ن
حواس��تان
ِسلنیم می باشد .اما
باش��د که زیاد از این م��اده ی غذایی
نخورید .درس��ت اس��ت ک��ه خواص
زیبایی و آرایشی زیادی دارد ،اما میزان
کالریش هم باال اس��ت و ممکن است
باعث چاقی شود.


ناخن هایی محکم داشته باشید

با خوردن پروتئین می توانید به ناخن
هایتان استحکام بیشتری داده و آنها
را تقویت کنید .پروتئین باعث ساختن
کراتین (ماده ی تش��کیل دهنده ی
ناخن) می شود.
سینه ی مرغ بدون پوست و استخوان،
گوشت بوقلمون ،ماهی تن و حبوبات
همه در این منظور به شما کمک می
کنند.


موهایی براق داشته باشید

مواد غذایی که ح��اوی میزان زیادی
ویتامین  Bهستند برای براقتر کردن
مو بسیار مفیدند .ویتامین  Bدر تخم
مرغ ،ش��یر ،سبزیجات ،و گوشت مرغ
یافت می شود.
سیلیکا نیز در براق و سالم نگاه داشتن
مو بسیار موثر است .پوست خیار ،پیاز،
ج��و خام و جوانه ی لوبیا منابع اصلی
این ماده ی معدنی به شمار می روند.


خشکی پوست تان را از بین ببرید

ماهی به ش��ما در ای��ن زمینه کمک
زیادی می کن��د .ماهی (به خصوص
ماه��ی های روغ��ن داری مثل ماهی
آزاد) حاوی اس��ید چ��رب امگا  3می
باش��د که به مرطوب کردن و تقویت
پوست کمک می کند.


چین و چروک پوست تان را برطرف
کنید

که مهارت ش��نیدن حرفهایتان
را ن��دارد یا واقعاً و از ته دل رغبتی
برای حمایت کردن از ش��ما ندارد
{>> ادامه در صفحه}30 :

ویتامی��ن  Cس��ازنده ی ک��والژن به
راستی در برطرف کردن و از بین بردن
چین و چروک موثر است.
کی��وی منبعی عال��ی از این ویتامین
به حس��اب می آید چ��ون تقریباً هر
کی��وی بی��ش از  100درص��د از این

ویتامین را در خود

دارد.
 Cاث��رات بس��یار
ویتامین
روی س�لامتی دارد،
مفیدی
که یکی از این تاثیرات
کم��ک ب��ه س��اختن
کالوژن است.
وقت��ی بدنت��ان می��زان
بیش��تری از کال��وژن در
خ��ود داش��ته باش��د،
پوست قابلیت ارتجاعی
و کششی بیشتری پیدا
کرده و چین و چروک
راح��ت ت��ر از بین می
روند.
مناب��ع دیگ��ر ای��ن ویتامین
مرکبات ،انبه ،شهد عسل و پاپایه
است.



دندان هایتان را سفیدتر کنید

هم��ه ی ما می دانیم که س��ودا،
قهوه ،چای و غذاهای
ش��یرین باعث تغییر
رن��گ و لکه دار کردن
دندانها می شوند .اما آیا
میدانستید که سیب و
ب��ه از بین ب��ردن این
کر فس
تغییر رنگ و س��فیدتر کردن دندانها
کمک می کنند؟


گود رفتگی و سیاهی زیر چشم تان را
از بین ببرید

هی��چ کس دوس��ت ن��دارد ک��ه زیر
چش��مهایش گود رفته و سیاه شود.
اما اگر به این وضعیت دچار شده اید،
از ویتامین  Cبه همراه آهن اس��تفاده
کنید.
این دو ماده ب��ا یکدیگر موثرترین راه
برای از بین بردن سیاهی و گودرفتگی
زیر چش��م هس��تند .از سینه ی مرغ
بدون استخوان و پوست (منبعی عالی
از آه��ن) به همراه فلفل س��بز ،زرد یا
قرمز (منبع ویتامین  )Cاستفاده کنید.


پوست تان را براق تر کنید

برای ش��اداب ،مرطوب و س��الم نگاه
داشتن پوستتان آب بخورید.
ممکن اس��ت تابه حال خیلی این را
شنیده باشید ،اما واقعاً صحت دارد.
آب س��موم را از بی��ن ب��رده و باعث
رطوبت دادن به پوستتان می شود.


با سرطان پوست بجنگید

گوجه فرنگیدر این زمینه بسیار موثر
است چون حاوی سه آنتی اکسیدان
مهم ضد سرطان است:
بتاکاروتین ،ویتامین Cو لیکوپن.
گوجه فرنگی را به هر شکلی میتوانید
استفادهکنید:
خام ،پخته یا حتی به شکل ُسس.
اگر می خواهی��د جذب لیکوپن را در
بدنت��ان باال ببرید ،گوجه فرنگی را در
مقدار کمی روغن زیتون بپزید .


خدماتمالیاتی

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
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و ناخن ها بزنی��د ،این نواحی
بخش نخست
بیشتركند-
تجمعمي
بررسي
ویروس ها
مرکز
و میکروبها هستند .در صورت
تمی��زی کامل ناخ��ن و نوک
چند روز اخير با بارش شديد باران و رگبار مواجه بود
حالي در
تمام در
انگشتان و تهران
خود به
دست،
ش��هريورماه قرار داريم و هنوز باران پائيزي ميهمان
اكنونیادر دهه
خود از كه
میزباناولبودن
انتق��ال
شهروندان پايتختنشين نشده است.
بیم��اری آنفوالن��زا جلوگیری
اگرچه بارش مداوم باران در ماه سوم تابستان اكثر مردم را غافلگير كرد،
میکنی .
ماما هشدار داد كه ما همچنان در دست و پنجه نرم كردن با مشكات باراني
 مغلوب هس��تيم .قصه آبگرفتگي معابر كه ديگر براي شهروندان تهراني به

تعميق باورهاي ديني
ديني
نافع با
باورهاي
علم
سرماخوردگ��ی نه تنه��ا از راه
>>>>>
با ش��روع فصل سرم��ا ،بیشتر تنفس منتقل می شود ،بلکه از
م��ردم ب��ا استفاده از واکس��ن طریق تماس دست و صورت با
آنفوالن��زا ،سعی م��ی کنند از هر فرد یا جایی که آلوده باشد،
بروز سرما خوردگی و آنفوالنزا ما را تهدید می کند.
دسته��ای خود را حتم��اً قبل
جلوگیریکنند.
ا ّما زدن واکس��ن تنها راه ایمن از تم��اس آن با چش��م ،بینی،
کردن بدن نیس��ت ،ب��ا اجرای دهان ..،بشویید.
توصیه های این مقاله ،نه تنها با از صاب��ون های ض��د باکتری
افزایش مقاومت سیستم ایمنی ،مصرف نکنید ،چ��را که چربی
مانع ابتال ب��ه سرما خوردگی و طبیعی موجود در پوست را که
آنفوالنزا می شوید ،بلکه همواره خود نوعی محافظ محسوب می
از بدنی سال��م و قوی برخوردار شود ،از بین می برد.
از آنجایی که صابون به تنهایی،
خواهید بود.
سیستم ایمنی ،بدن رادر مقابل تمام میکروبها را از بین نمی برد،
باکتریها ،ویروس و ...محافظت برای باالب��ردن سطح بهداشت
م��ی کند ،هرچ��ه مقاومت آن خان��واده ،بهتر اس��ت از مراکز
باالت��ر باش��د ،درص��د ابتال به درمانی و داروخانه ،صابون های
امراض کمتر است ،در این جا به بهداشتی مخصوص ضدعفونی
تهیه کنید.
پنج نکته جهت افزایش سیستم کننده تأیید شده را ّ
این م��واد بهداشت��ی ،عالوه بر
ایمنی بدن اشاره می کنیم:
از بی��ن بردن تم��ام ویروسها و
 )1بهداشت خانواده
میکروبها ،سیستم ایمنی پوست
 )2برنامه غذایی
را نیز به مخاطره نمی اندازد.
مکمالت غذایی
ّ )3
بای��د بدانید که این میکروبها با
 )4خواب کافی
 )5کاهش استرس و اضصراب تماس دست با سوراخ گوش و
نواح��ی آن ،دهان ،سوراخ های

گام ا ّول:
بینی و گوشه ی چشم به داخل
بهداشت خانواده :شسنت
ب��دن سرای��ت
میکنن .د
بنابرای��ن ابتدا
کف صابون را به
ن��وک انگشتان
یک جدول با دو شرح

5

تهران در حالي در چند روز اخير با بارش شديد باران و رگبار مواجه بود
كه اكنون در دهه اول ش��هريورماه قرار داريم و هنوز باران پائيزي ميهمان
شهروندان پايتختنشين نشده است.
اگرچه بارش مداوم باران در ماه سوم تابستان اكثر مردم را غافلگير كرد،
اما هشدار داد كه ما همچنان در دست و پنجه نرم كردن با مشكات باراني
مغلوب هس��تيم .قصه آبگرفتگي معابر كه ديگر براي شهروندان تهراني به
يك مسئله كام ً
يك مسئله كام ً
ا عادي تبديل شده تكرار همان مكرراتي است كه ديگر نه
ا عادي تبديل شده تكرار همان مكرراتي است كه ديگر نه
گام د ّوم:
داد مردم كه فرياد مسئوالن را هم درآورده است.
غذاییكه فرياد مسئوالن را هم درآورده است.
برنامه یداد مردم
ترافيك س��نگين بزرگراهها ،تصادفات پي در پي ،س��رازير شدن آب از
ترافيك س��نگين بزرگراهها ،تصادفات پي در پي ،س��رازير شدن آب از
با ی��ک برنامه ی غذایی شامل
جويها و پيادهروها و خيابانهايي كه بيش��تر به رودخانه ميمانند تا راهي
جويها و پيادهروها و خيابانهايي كه بيش��تر به رودخانه ميمانند تا راهي
(پروتئین،
گروههای
براي عبور از جمله آن مش��كاتي اس��ت كه هميشه لذت بارش باران را به
مش��كاتي اس��ت كه هميشه لذت بارش باران را به
غذاییجمله آن
عبور از
انواع براي
معدنی،)...،
امالح
كام مردم تلخ كرده اس��ت و البته تلختر ،شنيدن پيغام مسئوالني است كه
ویتامین،كام مردم تلخ كرده اس��ت و البته تلختر ،شنيدن پيغام مسئوالني است كه
به ش��هروندان اطمينان ميدهند «آبگرفتگي در بزرگراهها وجود نداشته و
اطمينان ميدهند «آبگرفتگي در بزرگراهها وجود نداشته و
مثل به
ش��هروندانگوشت
گوشت قرمز،
فقط در بعضي نقاط آب جمع ش��ده است ».گويا اين افراد در خيابانهاي
میوهآب جمع ش��ده است ».گويا اين افراد در خيابانهاي
ماهی)،نقاط
در بعضي
فقط
سفید (م��رغ،
شهر تردد ندارند كه اگر داشتند اذعان ميكردند كه ديگر نه پيادهروها كه
شهر تردد ندارند كه اگر داشتند اذعان ميكردند كه ديگر نه پيادهروها كه
توانید
م��ی
سیزیجات،
ها،
حتي بزرگراههاي شهر هم تبديل به گودالي پر از آب شده است!
حتي بزرگراههاي شهر هم تبديل به گودالي پر از آب شده است!
تقویت
را
خود
ایمنی
سیستم
مس��ئله آبگرفتگ��ي معابر كه با آمدن باراني زخم ب��از ميكند و با قطع
مس��ئله آبگرفتگ��ي معابر كه با آمدن باراني زخم ب��از ميكند و با قطع
ش��دن آن دوباره بس��ته ميش��ود ،به طور حتم نبايد در نزديكي پائيز به
بس��ته ميش��ود ،به طور حتم نبايد در نزديكي پائيز به
دوباره
ک��رده وش��دن آن
خ��ود را
سالمت��ی
فراموشي سپرده شود.
فراموشي سپرده شود.
کنترلکنید.
باران آمد آن هم در تابس��تان تا به ما نش��ان دهد كه خدمات شهري و
توانیدتابس��تان تا به ما نش��ان دهد كه خدمات شهري و
میهم در
خون ،آن
باران آمد
بدن می شود.
با کنترل قند
امكاناتمان در حد مقابله با آن نيس��ت .بايد بپذيريم كه تا مش��كلي پيش
امكاناتمان در حد مقابله با آن نيس��ت .بايد بپذيريم كه تا مش��كلي پيش
مصرف قارچ:
ماند و امروز البته نقاط ضعف ش��هر -
ام��راض
بس��یاری از
نيايد ضعفهاي ما نيز پنهان ميماند و امروز البته نقاط ضعف ش��هر ما به
ما به
پنهان مي
هاي ما نيز
از ب��روزنيايد ضعف
كامل عيان شده است .گام س ّوم:
فعالیت
طورکنید.
جلوگیری
كامل عيان شده است.
قارچ موج��ب افزایش طور
غذایی
مکم
سلولهای عامل ایمنی بدنباالمیآمدن آب جويها كه همچون سيل از دو طرف پيادهرو و خيابانها
طرف پيادهرو و خيابانها
های از دو
همچونل سيل
قند،كه
جويها
آمدن آب
با کاهش باال
ّ
شکر و
مص��رف
بود از جمله همان تصاوير آش��نايي است كه نشان داد كوچكترين
كوچكترين
نشان داد
آش��ناييکهاست كه
جمله همان
جاري بود
جاريت
خاصی
شوند .ترکیب قارچ با
م��واد ازغذایی
همچنین
گوارشی و
سیستم
تصاوير آنجایی
حاوی از
ّ
زباله ،بزرگترين فاجعه را ايجاد ميكند.
زباله ،بزرگترين فاجعه را ايجاد ميكند.
همراه
ب��ه
بدن
س��ازی
ایم��ن
ماکارانی،
مثل
زیاد،
طبیعی
قند
روده،
داخل
مفید
های
باکتری
پخت خانگی
مج��روح ش��دن چندين نفر در كش��ور در هفت��ه اخير مث��ال بارز اين
مج��روح ش��دن چندين نفر در كش��ور در هفت��ه اخير مث��ال بارز اين
پروبیوتیک ها ،تأثیر بس��زایی
درصد
برنج ،سیب
سیستمكهایمنی
اساسی
نقشی
ماجراس��ت ،چرا بايد به علت يك بارندگي چند س��اعته كه بهترين فرصت
بهترين فرصت
چنددرس��اعته
بارندگي
علت يك
نان،بايد به
زمینی،چرا
ماجراس��ت،
بدن
تابس��تانتقویت سیستم دفاعی
استفاده در
س��ازينرمال
در حد
خود را
قند خون
کند ،با
بدن را ایفاء
ذخيرهس��ازي منابع آبي و جلوگيري از جيرهبندي آب در تابس��تان
ب��راي
بندي آب در
میجيره
جلوگيري از
منابع آبي و
ذخيره
ب��راي
جايي مواجه ش��وند ،آيا
ش��وند ،آيا
جابهجايي
تردد و
مش��كل
تردد و10جابهصبح
آينده اس��ت ،هموطنان ما با مش��كل از
خواهدداشت.
نگاهدارید.
مواجه بر
غذایی موثر
ه��ای
مکمل
آينده اس��ت ،هموطنان ما با از
در ش��أن مردم ماست كه براي عبور و مرورشان تا زانو در آب گلآلود فرو
گلآلود-فرو
توانیددر آب
میتا زانو
مرورشان
عبور و
ماست كه
مردم
در ش��أن
روغن ماهی:
مواد
ام��روزه
متأسفانه،
سیستم
سیستم،
غذایی براياین
روند و پايش��ان هم براي توقف طوالني در صفوف كثيرالمس��افر اتوبوس
روند و پايش��ان هم براي توقف طوالني در صفوف كثيرالمس��افر اتوبوس
است که
برنامه
زی��ادی از
حج��م
افزایش مادهید
بدن را
دفاعی
تاكس��ي تاول بزن��د! آن هم فقط براي اينكه مديران ما ش��دت بارندگي
مطالعات نش��ان داده و
که بارندگي
ش��دت
اينكه مديران
براي
آن هم فقط
بزن��د!
تاكس��ي تاول
فوق ،و
3
امگا
آمینه
اسیده��ای
وجود
شود.
می
شامل
را
مردم
شامل:
را پيشبين��ي نك��رده و به خيال آنند كه مردم از پش��ت پنجره مش��غول
غذایی را پيشبين��ي نك��رده و به خيال آنند كه مردم از پش��ت پنجره مش��غول
احیای
کتابها و
راهنمایی
می توانید
بارانپادتن
بارش -
بردن از تماشاي بارش باران تابستانياند!
موجوددر روغن ماهی ،باحظ
ها:اند!
تابستاني
تماشاي
حظبابردن از

ر جهت جلوگیری از
راه موث
زا و سرما خوردگی
آنفوالن

مژده مژده

بهترینحلیم
داغ شهر
در توپولی

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

منابع ،رژیم مناسبی را انتخاب با تثبی��ت توانایی جس��مانی،
کنید.
و سالمتی خود را کنترل
شرحسیستمدفاعی
دوافزایش
موجب
جدول با
یک

سلولهایدفاعی بدن،

{>> ادامه در صفحه}30 :

همچنین

بهترین پیتزا و همبرگر

1849
de
Est
حل کرده و
 Maisonneuveمداد
دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با
دارایو دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل
ایرانکرده
مداد حل
روزنامه
جدول را با
4878شرحها
 4878جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

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

وعادیعادي
ویژه ويژهجدول
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________
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چاقیچیست؟

برای سازمان بهداشت جهانی چاقی
با جم��ع شدن مقدار غیرطبیعی یا
بس��یار زیاد چربی در بدن مشخص
م��ی شود ،که ب��رای سالمتی مضر
است؛ و بر اثر دریافت مقدار زیادی
کم انرژی در مدت
کالری و مصرف ِ
چندین سال تولید می شود.
باید بین داشت��ن چند کیلو اضافه
وزن ب��ا چاق��ی ف��رق گذاشت که
اهمیت کمتری برای سالمتی دارد
تا چاقی و چاقی شدید OBESITE
 MORBIDEک��ه ن��وع بس��یار
پیشرفته و خطرناک برای سالمتی
اس��ت و باعث می شود که بین  8تا
 10سال از عمر شخص کم بشود.
تشخیص تنه��ا وزن شخص باعث
تشخیص چاقی نمی شود حتی اگر
اضافه وزن داشته باشد.
ب��رای تشخی��ص ،از ان��دازه گیری
های مختل��ف استفاده می شود که
اطالعات کاملتری را می دهد و اثر
آن را ب��رای سالمتی شخص نشان
م��ی دهد که به فارسی به آن منایه
توده بدن می گوئیم.
نمای��ه ت��وده بدن به نظ��ر سازمان
بهداشت جهانی مفیدترین وسیله
برای اندازه گیری چاقی و فربهی در
انسان های بالغ می باشد و تعیین آن
بوسیله تقسیم وزن بدن به مربع قد
شخص بدست می آید.
 اگر مقدار آن بین  25تا  29.9باشدشخص فربه است
 و باالتر از  30چاق است و باالت��ر از  40چاق��ی کشنده نامدارد
شاخص طبیع��ی برای یک شخص
سالم باید بین  18.5تا  25باشد.
البت��ه این نوع ان��دازه گیری دقیق
نیس��ت ،زیرا مقدار چربی را نشان
نمیدهد.
اگر چربی ها بیشتر دور شکم جمع
ش��ده باشند ،خطر تولی��د دیابت و
بیماری های قلب��ی عروقی خیلی
بیشتر است؛ تا اگر دور باسن و ران
ها جمع شده باشند.
همین طوردر افراد استخواندرشت
و ی��ا ورزشکاران می��زان آن دقیق
نیست.

   اندازه گیری دور شکم:


روش دیگری است که به نمایه توده
بدن کمک م��ی کن��د و آن اندازه
گی��ری دور کمر و شکم است و اگر
باالت��ر از  88سانتی متر  34.5اینچ
برای خانم ها و  102سانتی متر (40
اینچ) برای آقایان باشد ،شخص در
خطر بیماری ه��ای قلبی عروقی و
دیابت است.
   اندازه گیری طول قد و دور

باسن:

روی و دوچرخه سواری را نمی دهد
افرادی که آمادگ��ی ارثی بیشتری
برای چاق شدن دارند ،مسلما در این
نوع محیط زندگی محکوم به چاق
شدن هستند.
البته باز هم این آمادگی به تنهائی
مس��ئول نیس��ت 80 .درصد سرخ
پوستان  PIMAدر آریزونا از چاقی
رنج می برن��د در صورتی که وقتی
که بصورت سنتی خود زندگی می
کردند چاق نبودند.

   


ای��ن متد اندازه گی��ری دقیق تری
است از متد قبلی.
______________________
بهترین راه ب�رای اینکه بدانیم
شخص در معرض خطر بیماری
اس�ت یک آزمایش کامل خون
می باشد.
________________
متاسفانه تعداد اف��راد چاق در سی
سال اخیر بشدت زیاد شده و طبق
سازمان بهداشت جهانی به مرحله
اپیدمی��ک در جه��ان رسیده است
ک��ه شامل تمام سنین و گروه های
 SOCIO-ECONOCIQUEم��ی
شود.
   در تمام جهان  1/5میلیارد نفر از

 20سال به ب��اال اضافه وزن دارند و
 500میلیون بشدت چاق هستند.
در کانادا  36درصد افراد بالغ اضافه
وزن دارن��د و  25درصد واقعا چاق
هستند.
در آمریکا یک سوم مردم واقعا چاق
هستند و یک سوم دیگر اضافه وزن
دارند.
   


علل چاقی

وقت��ی دنبال علت چاق��ی در افراد
می گردیم می بینیم که شخص به
تنهائی مسئول نیست؛ دولت ،شهر،
مدارس ،تهیه کنندگان و فروشنده
گان مواد غذائی هر یک مسئولیتی
در این مسئله دارند.
   دسترسی به مواد غذائی که

مقدار زیادی چربی ،نمک یا شکر
دارند و دارای کالری زیاد و مواد
غذائی کم هستند (جانک فود)
    نوع زندگی:

همراه با استرس زیاد و گوشه گیری
   محل زندگی ک��ه امکانات پیاده


نتیجهگیری
چاق��ی باعث بیماری ه��ای مزمن
می شود که معموال پس از ده سال
اضافه وزن داشتن خود را نشان می
دهند.

 )1دیاب�ت ن�وع  90 ،2درص�د
بیم�اران قندی مش�کل اضافه
وزن و چاقی دارند.
 )2فشار خون
 )3سنگ های صفراوی
 )4چربی خون باال
 )5تنگی نفس و عرق کردن
 )6اپنه خواب
>> و به مقدار کمتر
 )1بیم�اری های قلب�ی عروقی
مانن�د کم کاری قل�ب ،آرتیمی
قلبی ،سکته مغزی
 )2آرتروز زانو
 )3نـِقرس
همین طور این افراد امکان بیشتری
به دچار شدن به انواع س�رطان ها
را دارند.
در ن��زد خانم ها سرط��ان آندومتر،
سینه ،تخم��دان و گردن رحم و در
نزد آقایان سرط��ان پروستات و در
هر دو سرطان های دستگاه گوارش
مانند سرطان روده ،کبد و سیستم
صف��راوی ،لوزالمع��ده (پانکراس) و
کلیه
   کم شدن امکان تولید مثل

(در هر دو سکس)
   دِمانس  ،DEMANCEفلبیث ،و

رفالکس گاسترو ،ازوفاژین
نوع جمع شدن چرب��ی ها در بدن
نقش مهمی در تولی��د بیماری ها
بازی می کند.
جم��ع شدن چربی دور شکم که به
آن ن��وع آندروئی��د ANDROIDE

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

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

>> در مونتریالTel.: 514-223-3336 ،

دکترپرویزقدیریان

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:
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دکترعطاانصاری(کبک)

ataansari@videotron.ca

می گویند خطرناک تر از جمع
شدن آن در شکم و باسن و ران
هاست که ب��ه آن نوع ژینوئید
 GYNOIDEمی گویند.
آقایان معموالدو برابر خانم های غیر
یائسه چربی دور شکم دارند.
بنا به علل هورمونی آقایان به
نوع آندروئید و خانم ها به
ن��وع ژینوئید مبتال می
شوند.
باید توج��ه داشت
ک��ه بعض��ی از
بیم��اری ه��ای
در
مزم��ن مانند دیابت
به علت چاقی کودکان و
نوجوانان در نوجوانان هم دیده می
شون��د و تعداد این بیماری ها رو به
استان
   

افزایش است.
کبک طبق آمار کودکان  4ساله به فعالیت های بدنی
اف��راد چاق در هنگ��ام پیری دچار اندازه کافی میوه و سبزی ،لبنیات و
مشک�لات سالمت��ی بیشتری می مواد گوشتیدریافت نمی کنند.
بهترین عام��ل ب��رای داشتن وزن
شوند و غالبا دچار مرگ زودهنگام یادتان باشد اگر نوزاد گریه می کند متعادل فعالیت بدنی است .بهترین
می گردند.
لزوما گرسنه نیست؛ شاید احتیاج به وسیله برای رفتن به مرکز خرید در
به همین دلیل جوانان امروزه برای محبت بیشتری دارد و یا احتیاج به محله خودمان راه رفتن است .همین
نخس��تین بار ،اولین نسلی هستند مکیدن دارد و یا علت دیگری دارد طور بچه ها را باید تشویق کرد که
که ط��ول عمرشان (ب��ه علت ابتال که باید پیدا ک��رد و بالفاصله نباید بازی های پر فعالیت داشته باشند و
به چاق��ی در کودکی و نوجوانی) از ب��ه او شیر داد و بای��د گذاشت که ورزش کنند.
   
خودش به مقدار احتیاجش که هر 
والدین شان کمتر خواهد بود.
   پیشگیری از چاقی باید از لحظه روز یکسان نیست شیر بخورد .به زور خواب

ندهید.
او
به
را
شیر
شیشه
یک
مطالعات زیادی نشان داده که خواب
ای که کودک شروع به خوردن می
کند شروع ش��ود و مطالعات نشان همچنین کودکان را مجبور نکنید خوب باعث کنت��رل وزن بدن می
داده که چاقی نسبت مستقیم به نوع ک��ه بشقاب ش��ان را تم��ام کنند .شود.
بگذاری��د خودشان بفهمند که کی بی خوابی باعث خوردن بیشتر می
و مدل خوردن در کودکی دارد.
شیرخواره گان آمریکائی از ماه هفتم گرسنه هستند و کی سیر شده اند .شود.
   و باالخره کنترل استرس:

   آب بهترین نوشیدنی است.
تولد تا ماه یازدهم  20درصد کالری 
بیشتر از احتیاجات شاندریافت می از دادن آب می��وه حت��ی طبیع��ی راه حل��ی ب��رای کنت��رل استرس
کنند.
آن بیشتر از یک لی��وان به بچه ها پیدا کنید ب��ه جای اینکه برای آرام
یک سوم کودکان آمریکائی کمتر از خ��ودداری کنی��د .آب میوه کالری کردنش به خوردن روی بیاورید.
________________
دو سال سبزی و میوه نمی خورند؛ زیاد دارد حتی بعضی مواقع به اندازه
ادامه دارد
و آنهائی که می خورند اولین چیزی نوشابه های تجارتی گازدار از اضافه
بخش دوم (پایانی) در شماره بعد
که می خورن��د سیب زمینی سرخ کردن شکر به ماست و پوره میوه هم
کرده است!
خودداریبفرمائید.

فروپاشی جمهوری اسالمی...
روزنامه واشنگتنپست در نخستین
نسخهی همین گزارش به نقل از این
مقام اطالعات��ی نوشته بود« :هدف
نهایی تحریمها علیه ایران ،فروپاشی
رژیم است» اما چند ساعت پس از
انتشار گزارش ،با انتشار اصالحیهای
اعالم کرد که «براندازی رژیم ،هدف
اصلی تحریمها نیست».
این نخستین بار است که یک مقام
بلندپایه دولتی در آمریکا بهصراحت
از اهداف اساس��ی تحریمها سخن
میگوید.
در سخنان پیشین رهبران غربی ،بر
«وادار ک��ردن ایران به تغییر رفتار و
سیاستها در برنام��ه بحثبرانگیز
هستهای» تاکید میشد.
به گفته یکی از دیپلماتهای ارشد
آمریکای��ی «دولته��ای غربی در
تالشان��د تا به جمه��وری اسالمی
بفهمانند که در مع��ادالت هزینه-
فایده خ��ود باید پارامت��ر جدیدی
را ه��م در نظر بگی��رد :اگر بخواهد
همچنان در همین مس��یر حرکت
کند ،فروپاشی رژیم محتمل است».
یکی دیگر از مقام��ات ارشد دولتی
در آمریک��ا ه��م در گفتوگ��و ب��ا
واشنگتنپست گفته است:
«ب��ا وضعیت متزلزلی ک��ه اقتصاد
ایران در نتیجه تحریمها پیدا کرده،
افزایش نارضایتیهای مردم در این
کشور واکنشی طبیعی است ،اگرچه
تحریمها عمدتا برای تحقق چنین
هدفی اعمال نشدهاند».
به اعتقاد بسیاری از مقامات غربی،

>> ادامه از صفحه5 :

ایران قادر ب��ه پرداخت هزین ه ادامه
سیاستهای کنونیاش نیست و در
صورت اص��رار سرسختانه بر اجرای
این سیاستها ،باید هزینه هنگفتی
بپردازد که «ممکن است فروپاشی
رژیم باشد».
تالش آمریکا برای متقاعد کردن
چین به حتریم نفت ایران

قدرتهای غربی در هفتههای اخیر
فشار بر این را بهط��ور بیسابقهای
تشدید کردهان��د .اتحادیه اروپا قرار
است به زودی طرح تحریم صنعت
نف��ت و بان��ک مرک��زی جمهوری
اسالمی را به تصویب نهایی برساند
و ایاالت متحده نیز عالوه بر تصویب
طرحهای مشابه ،در تکاپوی مذاکره
بادیگر مشتریان نفت ایران ،از جمله
چین ،هند ،ژاپن و کره جنوبی است
ت��ا آنه��ا را هم به پذی��رش توقف
واردات نفت از ایران متقاعد کند.
تیموت��ی گایتنر ،وزی��ر خزانهداری
آمریکا برای تحقق همین هدف به
چین سفر کرده است.
آقای گایتن��ر بهصراحت از مقامات
چینی خواسته که از میزان واردات
نفتخام از ایران بکاهند .به گزارش
والاستریتژورنال ،وزیر خزانهداری
آمریکا در گفتوگو با نخس��توزیر
چین گفته است:
«ما در مراح��ل ابتدایی یک تالش
دیپلماتیک گس��ترده برای افزایش
محس��وس فشار بر ایران هستیم و
دالیل متقنی برای توقف خرید نفت
از ایران داریم».

تیموت��ی گایتن��ر اعالم ک��رده که
ایاالت متحده علیه کشورهایی که
با سیاستهای جدید جامعه جهانی
ب��ر ضد ای��ران همگ��ام نشوند هم
تحریمهایی اعمال خواهد کرد.
آقای گایتنر که به گفته منابع خبری
حام��ل پیام قاط��ع «شما ی��ا با ما
هستید ،یا علیه ما» برای «غولهای
آسیایی» است ،در ادامه سفر خود به
ژاپن خواهد رفت.
هن��وز مشخص نیس��ت که چین
بهعنوان یکی شرکا و حامیان اصلی
ایراندرتجارتوسیاستبینالمللی،
با تشدید تحریمه��ا همراهی کند،
اما مقامات چین نس��بت ب��ه آغاز
غنیسازی ۲۰درصدیدر تاسیسات
«فردو» ابراز نگرانی کرده و از ایران
خواستهاند ک��ه همکاریهای خود
با آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی
را تقویت ،و اج��ازه بازدید بازرسان
آژانس از این تاسیسات را صادر کند.
ژاپن ه��م اعالم کرده که در صورت
تضمین منابع جایگزین برای تامین
نیاز نفتی این کشور ،واردات نفت از
ایران را متوقف خواهد کرد .ژاپن از
خری��داران اصلی نفت ایران است و
 ۹درصد از نفت مورد نیاز خود را از
طریق ایران تامین میکند .تا کنون
لیب��ی در کنار عربس��تان سعودی،
کویت و برخ��ی دیگر از کشورهای
حوزه خلی��ج فارس ب��رای افزایش
تولید و تامین نیاز بازارهای جهانی
در صورت تحریم صنعت نفت ایران،
اعالم آمادگی کردهاند .
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دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

قطب
شمال وجنوب
را بدانید
تغییرشکل
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456 Blvd St-Joseph Est
Métro Laurier
جنب Montreal، QC H2J 1J7

Tel.: (514) 267-3454

ابرهای استراتوسفری قطبی که ازن
را ازبین می برند ،جلوگیری می کند.
با این وجود در سال های اخیر دمای
استراتوسف��ر در قط��ب شمال نیز
کاهش یافته که باعث ایجاد صدمات
قابل مالحظه ای در الیه ی ازن شده
است.


منطقه ی ش�مالگان که در قطب
شم��ال قرار گرفته ی��ک چرخه ی
ذوب شدن طبیعی را دنبال می کند
ک��ه در طی آن تقریباً نیمی از الیه
های یخ در طول تابستان ذوب می
شوند و در زمس��تان دوباره یخ می
سرد و بسیار سرد
زنند.
شمال
قطب
یخ
مساحت
زمستان
در
دم��ای هوا در قطب جنوب بس��یار
ً
تقریبا به اندازه ی آمریکا است.
س��رد ت��ر از قطب شم��ال است به
با این حال تحقیقات جدیدی وجود طوری که در بعضی قس��مت های
دارند که ادعا می کنند الیه ی یخی قاره ی قط��ب جنوب برف ها هیچ
که به قطر  ۳,۵کیلومتر در گرینلند وقت ذوب نمی شوند.
قرار دارد به سرع��ت در حال ذوب در طول سال میانگی��ن دمای هوا
ش��دن است به ط��وری که تا پایان در قط��ب جن��وب  -۴۹درج��ه ی
قرن میالدی کنون��ی چیزی از آن سلسیوس است و این در حالی است
باقی نخواهد ماند.
کهدمای هوای قطب شمالدر طول
سایر تحقیقات نشان داده اند که تا زمس��تان  -۳۴درجه ی سلسیوس
پایان این قرن ممکن است منطقه است و در تابس��تان چند درجه هم
ی شمالگ��ان در طول تابس��تان به باال تر می رود.
کلی بدون یخ باشد.
کمترین دمایی که تا به حال بر روی
از طرفدیگردر منطقه ی جنوبگان کره ی زمین ثبت شده -۸۹,۶درجه
که در قطب جنوب ق��رار دارد ،این بوده که مربوط به منطقه ی وستوک
چرخ��ه ی آب شدن ی��خ ها اتفاق در نزدیکی قطب مغناطیسی جنوب
نم��ی افتد و الیه های یخ تقریباً در است.
تمام مدت سال به یک اندازه وشکل قط��ب شمال در واق��ع یک الیه ی
یخی اس��ت و از این جهت در برابر
هستند.
اما تحقیق��ات جدید ثابت کرده اند تغییرات آب و هوا بیشتر تأثیر می
که قطب جنوب هم بهدلیل تأثیرات پذیرد.
گرم شدن کره ی زمین و تغییر در 
آب و هوا در حال ذوب شدن است .خرس های قطبی و پنگوئن ها
اگ��ر در یک روز تم��ام یخی که در اکثر اف��راد فکر م��ی کنند خرس
قطب جنوب ق��رار دارد ،ذوب شود های قطبی و پنگوئن ها زیس��تگاه
( که البته این اتف��اق به این زودی مشترک��ی دارن��د ،اما ای��ن دیدگاه
نخواهد افت��اد) ارتف��اع آب دریاها اشتباه است.
و اقیان��وس ها تا  ۶۰مت��ر افزایش پنگوئن ها فقطدر نیمکره ی جنوبی
خواهند یافت.
زندگی می کنند یعنیدر منطقه ی
جال��ب این است ک��ه قطب شمال جنوبگان ،جایی که بر روی خشکی
سریع تر ذوب می شود ،چون داخل هیچدشمن طبیعی ندارند.
آب اقیانوس است و جریان های آن اگر پنگوئن ها و خرس های قطبیدر
سرعت ذوب ش��دن را افزایش می یک منطقه ی مشترک زندگی می
بخشن��د ،اما ق��اره ی قطب جنوب کردند آنوقت خرس ها هیچ نگرانی
بر روی بس��تری از سن��گ است و در مورد منابع غذایی نداشتند.
بنابراین جریان های اقیانوسی بر آن در ه��ر صورت این اتف��اق نیافتاده
تأثیری ندارد.
اس��ت و پنگوئ��ن ه��ا ب��ه صورت

پرندگانی درآمده اند که قادر به پرواز
سوراخ الیه ی ازن
نیستند و بال های آنها به صورت باله
درست در باالی منطقه ی جنوبگان در آمده اند که در موقع شنا کمک
در الیه ی اُزن سوراخی ایجاد شده خوبیهستند.
که در حال حاضر سه برابر مساحت از ط��رف دیگر خ��رس های قطبی
بزرگترین شکارچیان روی خشکی و
آمریکا است.
الیه ی ازنی که در باالی منطقه ی بومی قطب شمال هستند.
شمالگان قرار دارد هم هر روز نازک آنها در قسمت های یخ زده ی قطب
تر می شود ،ام��ا هنوز سوراخی در شمال حکومت می کنند و از خوک
های آبی ،گاو های دریایی و گاهی
این قسمت وجود ندارد.
البته عبارت س��وراخ الیه ی ازن به حتی نهنگ های کوچک تغذیه می
این معنی نیست که واقعاً به صورت کنند.
فیزیکی سوراخی در این منطقه از 
جو ایجاد ش��ده بلکه به این معنی طالی سیاه
است که ماده ی شیمیایی به نام ازن تقریب��اً بیش از نیمی از ذخایر باقی
(که جو زمین را پوشانده و از آن در مانده ی نفت جهان در زیر یخ های
برابر پرتوهای خورشیدی محافظت قطب شمال ق��رار دارند و بنابر این
می کند) به شدت صدمه دیده و در کشور روسیه قسمت بزرگی از این
بعضی جاها به کلی ازبین رفته است .منطق��ه را در انحصار خود در آورده
صدماتی کهدر نیمکره ی جنوبی به است و سع��ی در استخ��راج آن از
الیه ی ازن وارد شده بسیار بیشتر از طریق خط الرأس لومانوسوف دارد.
نیمکره ی شمالی است و این از آن این مح��ل در واقع ی��ک برآمدگی
جهت است که چون دمای نیمکره زیر آبی در اقیانوس منجمد شمالی
ی شمالی ب��اال تر است ،از تشکیل اس��ت .وسعت این منطق��ه ۱۸۰۰

کیلومت��ر است و تخمی��ن زده می
شود که بیش از  ۱۰میلیارد تن نفت
خام داشته باشد.
آمریکا هم ادعای مالکیت بخشی از
این منطقه را دارد و کشتی های یخ
شکن را به منطقه فرستاده تا قلمرو
خود را در نزدیکی آالسکا مشخص
کند.
به نظر می رسد منابع نفتی در زیر
پوسته ی قاره ی قطب جنوب هم
وجودداشته باشند ،اما پیمان نامه ی
قطب جنوب فع ً
ال هر گونه استخراج
نفتی از این منطقه را شدیداً منع می
کند.
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زندگ��ی می کنن��د ،چه در این پژوهش
گر با بیان اینکه زنان
های اول و دوم را در این زمینه ممکن پناه میبرند.
در
روستا های کوچک و چه در
کشورهای چی
شهر ها مثل بارو در آالسکا،
ن و هندوستاندارند.
ترومس��و در نروژ و مورمانس��ک و
سالکارد در روسیه.

همه جا یخ

جنوبی تری��ن قاره ی کره ی زمین
 ۹۰درصد از کل یخ های زمین را در
خود دارد که برابر با سه چهارم منابع
آب شیرین در جهان است.
بنابر این برخی افراد حتی به این فکر
افتاده اند که بخشی از این یخ ها را
جدا کنند ودر مناطق کم آب جهان
از آن استفاده کنند.
در واق��ع شاه��زاده ی عربس��تان
سعودی محم��د الفیصل برنامه ای
برای بردن یک تکه یخ  ۱۰۰میلیون
تنی از قطب جنوب به شبه جزیره
ی عربستان را در نظر دارد.
در مقابل یخ های قطب شمال بسیار
کمتر از قطب جنوب است.

قاره در برابر اقیانوس

منطق��ه ی شمالگ��ان در واقع یک
اقیانوس است اما منطقه ی جنوبگان
یک ق��اره است که بر روی بس��تر
سنگی و اشکال مختلف زمین مثل
کوه دره و دریاچه قرار گرفته و دور
تا دور آن را نیز اقیانوس در بر گرفته
است.
در ق��اره ی قط��ب جنوب حتا یک
آتشفشان فعال به نام کوه اربوس هم
وجود دارد.
از نقطه نظ��ر اجتماعی و سیاسی،
منطقه ی شمالگ��ان که تنها از یخ

تشکیل شده منافع بسیاری از کشور
ه��ا را در یک جا جمع کرده ،کشور
هایی مثل کانادا ،گرینلند (بخشی
از دانمارک) ،روسیه ،ایس��لند ،نروژ،
سوئد ،فنالند و آمریکا.
همانطور که قب� ً
لا گفته شد قطب
جنوب به هیچ کشوری تعلق ندارد
و هرگ��ز نه به سکونت در آمده و نه
استعمار شده است.

گردباد قطبی

یک پدیده ی جالب که در نزدیکی
قطب های جغرافیایی زمین اتفاق
می افتد گردباد قطب��ی است .این
پدیده یک گردباد عظیم است که در
نزدیکی لبه های عمودی زمین اتفاق
می افتد .گردب��اد قطبی در بخش
های میانی و باالی��ی تروپوسفور و
استراتوسفور قراردارد.
ای��ن گردب��اد ها مناط��ق قطبی را
دربرمی گیرند و بخشی از منطقه ی
آب و هوایی بین جریان های هوای
منطقه ی قطب��ی و مناطق گرم تر
همسایهدردو نیمکره هستند.
گردباد قطبی جنوبگان از شمالگان
قوی تر است و بیشتر هم طول می

کشد.
این مس��ئله بخاطر وجود خشکی
های بزرگ در نیمک��ره ی شمالی
اس��ت که باع��ث تولید م��وج های
اتمس��فری شده و از شدت گردباد
قطبی کم می کنن��د .در مقابل در
قطب جنوب عوامل چندانی برای اثر
گذاشتن بر این پدیده وجود ندارد.

میدان مغناطیسی و منابع معدنی

از آنجای��ی که قاره ی قطب جنوب
بر روی بستر سنگی قرار دارد منابع
معدنی بسیاری هم مثل نیکل ،طال،
نقره ،پالتین و آهن دارد که در قطب
شمال وجود ندارند.
قط��ب های مغناطیس��ی زمین در
نزدیکی قطب شمال و قطب جنوب
قرار دارند.
ب��ه این ترتیب که وقتی می گوییم
قطب مغناطیسی شمال ،به منطقه
ی جغرافیایی ک��ه در شمال وجود
دارد اشاره می کنیم.
اما این درست نیس��ت .چون قطب
شمال مغناطیسی زمین در جنوب
است و قطب جنوب مغناطیسی در
شمال.

ب��ر این اس��اس ،قطب نم��ا شمال
مغناطیسی را نشان نمی دهد ،بلکه
شمال جغرافیایی را نشان می دهد
اما به طور قراردادی گفته می شود
که شمال مغناطیسی نزدیک قطب
شمال و جن��وب مغناطیس��ی در
نزدیکی جنوب جغرافیایی است.
قطب های مغناطیسی کره ی زمین
باقطب های جغرافیایی برابر نیستند
زیرا منطقه ی مغناطیس��ی زمین
مدام در حال تغیییر است.
بر خالف قطب های جغرافیایی ،دو
قطب مغناطیس��ی در حال حرکت
هستند و این مسئلهدر آنها مشترک
است .قط��ب شمال مغناطیس��ی
(جن��وب منطقه ی مغناطیس��ی)
دقیقاً در قطب شم��ال وجود ندارد
و ب��ا سرع��ت ساالن��ه ی  ۵۵تا ۶۰
کیلومتر به سمت شرق در حرکت
اس��ت و ب��ه همین ترتی��ب قطب
شمال مغناطیس��ی (شمال منطقه
ی مغناطیس��ی) هنوز داخل قطب
جنوب است اما با سرعت  ۱۰تا ۱۵
کیلومتر در سال به سمت غرب در

حرکت است.
(منبع:عصرایران)
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«فرمان هدایت جهان در اختیار
 ۱۴۷شرکت ثرومتند»

آنفلوآنزا...

Some familiar names out of top 50
of the 147 companies
2. Capital Group Companies Inc
4. AXA
6. JP Morgan Chase & Co
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
12. Deutsche Bank AG
14. Credit Suisse Group
18. Goldman Sachs Group Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial
Group Inc
25. Bank of America Corporation
31. Aviva plc
34. Lehman Brothers Holdings Inc.
35. Sun Life Financial Inc
36. Standard Life
41. ING Groep NV
46. BNP
50. China Petrochemical

خود حفظ کردهاند.
مجله معتب��ر علمی «نیو
ساینتیست» فهرست ۵۰
بنگاه صدرنشین را منتشر
کرده است.
به نظر میرسد یافتههای
پژوهشگران سوئیس��ی–
که به گفته خود نخستین
بار نموداری فراگیر در این
زمینه ارائ��ه دادهاند – به
ویژه برای جنبش تسخیر
وال استریت کاربُرد داشته
باشد.
«فوربز» در ادامه به نوشته
مجله «نیو ساینتیست»
اش��اره میکن��د ک��ه در
گفتوگو با یک متخصص
نظری��ه سیس��تمها نظر
وی را درب��اره یافتهه��ای
همکاران سوئیسی او جویا
شدهاست.
ای��ن کارشناس میگوی��د مطالعه
گزارش ،ذهنش را «دچار تشویش»
کرده اما در عی��ن حال شگفتزده
هم نشدهاست .چنین ساختارهایی
را در زیستشناسی بسیار دیدهایم،
در قارچها ،گلسنگها و علفها .به
گفته اقتصاددانان این وضعیت زمانی
خطرناک میشود که اشتراکهای
بی��ش از حد با تمرکز قدرت همراه
میشوند ،ک��ه البته ،چه حاجت به
بیان است؟
بهرغ��م ای��ن همه ،شبک��ه هدایت
بنگاههای فراملی را نباید توطئهای
بالفعل برای تسلط بر جهان توسط
یک اقلیت مخفیدانست.
گروهی انتقادی را بر فهرست منتشر
ش��ده وارد میدانن��د و میگوین��د

بس��یاری از شرکته��ا و بنگاههای
موض��وع پژوه��ش ،صاحبان اصلی
داراییه��ای ف��وق نیس��تند ،بلکه
صرفاً نهادهایی هستند که خدمات
مدیری��ت ،ذخی��ره ،ترخی��ص و
کارگزاری ثروت و داراییها را انجام
میدهند.
«نیوساینتیست» نیزدر پایان مطلب
خود به نقل از صاحبنظران تأکید
میکند که باید توجه داشت ،۱۴۷
برای تبانی ،عدد بزرگی است.
بنگاهها و شرکتهای بزرگ جهانی
اگرچ��ه در بازار ب��ا یکدیگر رقابت
دارند اما بر روی منافع مشترکشان
با یکدیگر متحدند .مقاومت در برابر
تغییر در ساختار شبکه ،شاید ،یکی
از این منافع مشترک باشد.

سیس��تم دفاعی بدن را تقویت می
کند.
روغن ماهی سرش��ار از ویتامین د
و آ میباش��د و از آنجایی که کمبود
ویتامین آ (کنترل کننده عدم نفوذ
ویروس در بدن) یکی از دالیل عمده
ی ابت�لا به آنفوالنزا محس��وب می
شود ،مص��رف آن موجب مقاومت
ب��دن در برابر این بیم��اری خواهد
شد .با مش��ورت پزشک می توانید
در م��دت کوتاهی از نوعی ویتامین
آ پادتن ،استفاده کنید .الزم به ذکر
اس��ت که مصرف خ��ارج از توصیه
پزشک از این پادتن ،اثرات سمی در
بدن خواهد داشت.
 روغن نارگیل:روغ��ن نارگیل به دلی��ل دارا بودن
مق��دار زی��ادی اسی��د الریک ،ضد
میکروب ،ضد وی��روس ،ضد انگل،
ضد سم��وم می باش��د .بنابراین به
نوعی مص��رف آن مانعی بزرگی در
مقابل آنفوالنزا خواهد بود.
 دیگر مکمالت:گیاهان س ّنتی و ادویه ها ،مثل سیر،
زنجبی��ل ،پونه ی کوهی ... ،نیز می
تواند در افزایش سیستم ایمنی بدن
مفید باشد.
 ویتامین سی :مص��رف روزانه  3تا  4گرم ویتامین
س��ی (مع��ادل  3000ت��ا 4000
میلی گرم) ،طی س��ه وعده در روز،
(بخصوص در  24ساعت اولین روز
سرماخوردگ��ی) ،ب��دن را در برابر
ویروس آنفوالنزا محفوط می دارد.

گام چهارم:
خواب کافی

ع��دم خواب کافی هم��واره یکی از
عوامل مهم در کاهش ایمنی بدن و
ابتال به امراض می باشد.
طبق مطالعات جدید ،عواملی چون،
مقدار ترشح هورمون ها ،سوخت و
ساز ب��دن و کورتیزل ،در کیفیت و
داشتن یک خواب راحت ،موثرند.
عدم ترشح مناس��ب هورمون ها و
اختالل در متابولیس��تم بدن ،یکی
از دالیل اختالل در سیستم ایمنی
بدن و حتّی ایجاد سرطان محسوب
می شود.
ساعت خواب در شب بس��یار مهم
خاصی
اس��ت ،چرا ک��ه در ساعاتی ّ
از ش��ب در خ��واب ،غ��دد مربوطه
ترشح��ات الزم را انجام می دهند،
طبق تحقیقات انج��ام شده ،خواب
قبل از نیمه ش��ب ،موثّرتر از خواب
بعد از آن است.
در واقع ،خ��واب و استراحت کافی،
ارزانترین راه حفظ سالمتی است.

گام پنجم:
کاهش استرس

طب��ق آخری��ن آم��ار ،است��رس و
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

استیونهاوکینگ

 70ساله شد

استیون هاوکینگ ،فیزیکدان و
اخترشناس برجسته جهان ،وارد
هفتادمین س��ال زندگی خود
شد.

)(born: 8 January 1942

>> ادامه از صفحه27 :
با شروع فصل سرما با محاسبه میزان
ویتامین موج��ود در برنامه غذایی
خود ،می توانید مقدار ویتامین سی
الزم را کنترل کنید.
درصورت تمایل به استفاده ی بیشتر
با پزشک مشورت کنید.
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اضطراب ،عامل اصلی شش بیماری
م��رگ آور ،شام��ل ،سکت��ه قلبی،
سرطان ،بیماری های ریوی ،اختالل
و تورم کبد ،تصادفات و خودکشی،
اعالم شده است.
ع�لاوه ب��ر م��وارد ف��وق ،استرس
مس��تقیماً سیس��تم دفاعی بدن را
تضعیف و منجر به بیماری عفونی و
بروز حساسیتها می شود.
بیشت��ر استرس ها منش��اء روانی و
روح��ی دارند ،بنابرای��ن با متعادل
کردن فعالیتهای جس��مانی ،کاری
و حتی ورزش ،م��ی توانید آرامش
بیشتری را کسب کنید.
در صورت��ی که در هر کدام از موارد
حد پی��ش بروید،
ف��وق ،بی��ش از ّ
ناخودآگاه سیس��تم ایمنی خود را
تضعیف و در نتیجه سالمتی خود را
تحت خطر قرار می دهیم.
سعی کنید با مروری بر برنامه های
خ��ود ،اشتباهات را پی��دا و اصالح
کنید .هیچ چیزی جای سالمتی را
نمی گیرد.
توصیه ما این است که اگر به دلیل
مشک�لات اجتماع��ی و اقتصادی
ام��روزی ،قادر به اجرای تمامی پنج
راهکار فوق نیستید ،حداقل بهداشت
را رعایت کرده ،البت��ه الزم به ذکر
است با رعایت آنها نه تنها مانع بروز
و ابتال به آنفوالنزا خواهید شد ،بلکه
همه ی جوان��ب سالمتی خود را تا
آخر عمر تضمین می کنید.


وست آیلند

۰۶/۱۰/۱۳۹۰
پژوهشگران سوئیس��ی ب��ا بررسی
پایگاهدادههای مربوط به  ۳۷میلیون
شرک��ت و سرمایهگ��ذار از سراسر
جهان به ای��ن نتیجه رسیدهاند که
بخش عظیم��ی از کل ثروت جهان
در اختیار  ۱۴۷شرکت قرار دارد.
ب��ه گ��زارش نشریه «فورب��ز» ،سه
متخص��ص نظری��ه سیس��تمها از
مؤسسه سوئیس��ی فناوری فدرال
در شهر زوریخ ب��رای ارائه مدلی از
داراییه��ای مجموع��ه شرکتها و
بنگاههای اقتصادی ،پس از بررسی
فهرست یاد شده ،به تحلیل ۴۳۰۶۰
بنگاه فراملی و میزان سهام اشتراکی
مابین این بنگاهها پرداختند.
نتیجه تحلی��ل در قالب مدلی ارائه
شده که نشاندهنده نحوه مالکیت
داراییها و س��ود بهدستآمدٔه این
بنگاهها بوده که نقش��های جامع از
ساختار قدرت اقتص��ادی کنونی را
ارائه دادهاست.
ب��ر ای��ن اس��اس ،نم��ودار کنترل
بنگاههای اقتص��ادی جهان شکلی
«پاپیونمانن��د» دارد و متشکل از
هستهای شامل ۱۴۷شرکت مختلف
است که پیرامون مرکز نمودار قرار
گرفتهاند.
اما نکته حائز اهمیتدر تفسیر شکل
بهدستآمده ،این حقیقت است که
 ۱۴۷شرک��ت تشکیلدهنده نقطه
مرکزی بخش چشمگیری از سهام
یکدیگر را در مالکیت مشترک دارند
و روی ه��م  ۴۰٪از موجودی ثروت
شبکه به ایشان تعلق دارد.
از مرکز نمودار به سمت بیرون ،و در
مقیاسی بزرگتر ،تعداد  ۷۳۷شرکت
 ۸۰٪داراییهای یاد شده را در حلقه
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ای��ن در حالی است ک��ه پزشکان
نیم قرن پی��ش و پس از تشخیص
بیماری حرکتی او:
amyotrophic lateral sclerosis (ALS, known in the US
)as Lou Gehrig's disease

گفته بودند هاوکینگ فقط یکدهه

روز خوب ،روز بد...
باعث میشود احساس بدتری پیدا
کنید.
بهترین کاریکه برای ایجاد حس
تع��ادل میتوانید انج��ام دهید این
است که کس��ی را پیدا کنید که به
حرفها و احساساتتان گوش دهد،
با شما همدردی کند و بعد کمکتان
کند به نکات مثبت قضیه نگاه کنید
و رویکردی تازه برایتان ترسیم کند.
بعض��ی اوق��ات حت��ی شنی��دن
حرفهایتان و همدردی کردن باعث
میشود خودتان بتوانید از آن حالت
بیرونبیایید.
یک وقفه مدیتیشنی ایجاد کنید
مدیتیشن ابزار بس��یار خوبی برای
کمک به تغییر رویکرد ذهن است.
حت��ی ی��ک مدیتیشن  5ت��ا 10
دقیقهای ه��م میتواند شم��ا را از
استرستان جدا کرده و کمکتان کند
با یک دیدگاه تازه روز را دنبال کنید.


به نعمتهایی که خداوند بخشیده
فکر کنید

قدردانی و شکرگ��ذاری فواید عالی
برای کنترل استرس و سالمت شما

زن��ده خواهد
ماند.
آ ق��ا ی
هاوکینگ که
ه��م اکنون
استاددانشگاه
کمبری��ج و یکی از سرشناس ترین
دانشمن��دان جهان اس��ت ،به علت
بیماری ک��ه دارد و تم��ام عضالت
بدنش ب��ی حرکت اس��ت ،تنها از
طریقدستگاه های الکترونیکی قادر
به تکلم و ارتباط است.
اکن��ون او جدا از شهرت علمی اش،
خود ب��ه یک پدی��ده علم پزشکی
تبدیل شده که توانسته نیم قرن پس

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

از تشخیص بیماری اش زنده بماند.
نظریات او پیرام��ون "راز خلقت" و
چگونگی پیدایش جهان هستی ،او
را به شهرت جهانی رسانده است.
نظری��ه مهبان�گ  Big Bangآقای
هاوکینگ ،به عنوان منشاء کهکشان
به طور گسترده در میان دانشمندان
مورد قبول بوده است.
پرفس��ور هاوکینگ ک��ه در کتاب
پرفروش خ��ود "تاریخچ��ه زمان"
(سال  ،)۱۹۸۸نقش خدا در خلقت
کهکشان را پذیرفته بود اخیرا اعالم
کرد که خلقت جهان بدون "وجود
خدا" هم ممکن بوده است.

>> ادامه از صفحه26 :
دارد .وقت��ی به ای��ن فکر میکنید
که چق��در نکات خوب و مثبتی در
زندگیتان است فکر کردن به بدیها
و نقاط منفی خیلی سخت میشود!
 10نعم��ت یا استعدادی که بخاطر
آن ق��دردان و شکرگ��ذار خداون��د
هستید را بشمارید و ببینید چطور
رویکردتان عوض میشود و روزتان
را زیباتر میبینید.

ورزش کنید

خیلی وقتها کم��ی ورزش کردن
همه چیز را تغیی��ر میدهد .تولید
اندورفین استرس شما را از بین برده
و ان��رژی منف��ی را از روزتان بیرون
میکشد ،حتی اگر آن ورزش برای
چنددقیقه باشد.
ت��ازه تناسباندام ه��م چیز خیلی
خوبی است!


شکالت بخورید

بله ،شاید این کم��ی با نکته قبلی
در تض��اد باشد اما یک تکه کوچک
شک�لات با یک فنج��ان چای سبز
و ی��ک وقفه کوتاه باع��ث میشود
استرس تان را بیرون بریزید و کلی

روحیهتان عوض شود .البته ممکن
است این نکته برای همه موثر نباشد.

چالش را بپذیرید!

دیدگاهیکهمیتوانیدتغییرشگرفی
در تجربه شما از استرس ایجاد کند
این است که موقعیت موجود را نه به
شکل یک تهدید بلکه به شمل یک
چالش ببینید.
یک تغییر کوچک در طرز نگاهتان
به موقعیت کمکتان میکنددر نقاط
منفی اسیر نشوید و خیلی زود از آن
بگذرید.
ممکن است یک روز درد دل کردن
با یک دوست خ��وب روز بدنتان را
تغییر ده��د و روز دیگر راهکارهای
دیگر به دردتان بخورد.
تنها ک��اری که میکنی��د باید این
باشد که سعی کنید به هر طریقی
انرژی منفی را از خودتان و روزی که
پی��ش رو دارید دور کنید .شما هم
میتوانید راههای مختلفی که برای
خودتان موثر بوده به ما معرفی کنید
تا همه از تجربیات هم استفاده کنیم.
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زنان...
گفتگو با اعضای
سازماندمکراتیک
زنان تونس ،برنده ی
جایزه ی  2011بنیاد
سیمون دوبوار:

دوشنبه 12دی 1390
تغییر برای برابری /شعله ایرانی:
"حتی اگر شکست بخوریم ،به آسانی
و بدون نبرد نخواهد بود .سازمان های
زن��ان تونس قوی هس��تند و سازمان
یافت��ه .البته که همه نگ��ران از دست
دادن حقوق برابر زنان هس��تیم و اگر
موفق نشوی��م که قانون اساسی جدید
سکوالر و حافظ حقوق برابر زنان را به
پارلمان تحمیل کنیم ،روزهای سختی
را در پی��ش رو خواهی��م داشت .برای
همین هم هست کهدر این نبرد سخت
بیش از هر چیز ،به حمایت بین المللی
سازمان های زنان نیازمندیم".
این سخنان احالم بالحاج رییس هیات
مدیره و سخنگوی سازمان دمکراتیک
زنان تونس است.
سازمانی که یک ماه پس از این گفتگو،
برنده ی جایزه ی امسال بنیاد سیمون
دوبوار شد.
ی��ک روز پس از تظاهرات��ی بزرگ در
روز گشای��ش پارلمان جدید تونس در
 22نوامبر ،در دفتر سازمان دمکراتیک
زنان در شهر تونس نشس��ته ایم و در
مورد مسائل زنان با اعضای هیات مدیره
گفتگو می کنی��م .احالم بالحاج که به
تازه گ��ی به ریاست هی��ات مدیره ی
سازمان انتخاب شده یکی از شخصیت
های شناخته شده و مورد احترام مردم
تونس و نامی شناخته شدهدر عرصه ی
بین المللی است.
او که از مبارزان چپ و فمینیست علیه
نظام دیکتاتوری بن علی است بارها در
دوران ب��ن علی دستگیر و حبس شده
است.
اکثر سازمان های زنان در کشور تونس
با دخالت ،تحت نظارت و با کمک های
دولتی ایج��اد می شدند و فعالیت می
کردند .آنها عموما وابسته به ارگان های
حزب حاکم بودند .سازمان دمکراتیک
زنان تونس یکی از معدود سازمان های
زنان تون��س است که از سال  1989با
برنامه ایی فمینیس��تی در عرصه های
دفاع از حقوق زنان ،مبارزه علیه خشونت
و دفاع از حقوق همجنسگرایان ،مقابله
با فرهن��گ پدرساالرانه و برای افزایش
مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در
جامعه ،مستقل از دولت و در مخالفت
با سیاست های دیکتاتور سرنگون شده
فعالیت می کرد.
به همین جهت این سازمان همواره به
عنوان یک��ی از خوشنام ترین سازمان
ه��ای مدنی تونس شناخت��ه می شد.
سازم��ان دمکراتیک زن��ان در انقالب
تونس که اکنون اولی��ن سالگرد آن را

www.paivand.ca
>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

جلسه اجنمن زنان

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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همراه مردم و اعضای��ش از پیشروان

تظاهرات ها بودن��د .در روز گشایش
پارلمان جدید تونس که نوعی مجلس
موسسان است ،از احالم بالحاج برای
شرک��ت در مراسم افتتاح به مجلس
دعوت شده بود.
از او پرسیدم چه احساسی داشت.
با خنده ایی تلخ تعریف می کند که
حس خوب��ی نداشته و آنچ��ه دیده
نگرانش کرده است.
   م��ن بیس��ت سالی اس��ت که در
اپوزیس��یون علی��ه حکوم��ت بن
علی فعال ب��وده ام و تقریبا از دوره
دانشجویی اکثر کسانی را که به هر
نوعی مخال��ف بودند ،می شناسم.
دی��روز در مجل��س جدی��د تعداد
کمی را بازشناختم .اکثر کس��انی
که به عن��وان کاندیداهای احزاب،
از جمله حزب اسالمگرای النهضه
صاح��ب کرسی شده ان��د را هرگز
در هیچکدام از برنامه ها و مبارزات
اپوزیس��یون ندیده بودم .زنان نماینده
تقریبا هیچک��دام سابقه ی فعالیت در
جنبش زنان ندارند.
 آیا نگران تونس هستی؟ بالحاج پاسخمی دهد:
   خیل��ی نگرانم .ما به یم��ن انقالب
بس��یاری حقوق جمعی م��ان را حفظ
خواهی��م کرد .نگرانی ام بیشتر متوجه
ی از دس��ت دادن حقوق و آزادی های
ف��ردی است .نگ��ران وخام��ت اوضاع
اقتصادی که بیشتر از همه دامن زنان
را می گیرد هم هستم .رشد بیکاری و
افزایش روزانه قیمت مواد غذایی بیش از
همه زنان را تحت فشار خواهد گذاشت.
سعاد راص��ب از اعضای هیات مدیره و
استاد دانشگاه ،هم می گوید که اوضاع
نگران کننده است و اسالمگرایان تمام
تالشش��ان را خواهند ک��رد که قوانین
مربوط به حق��وق زنان را تقلیل دهند
و قان��ون اساس��ی را بر اس��اس احکام
شریع��ت تنظیم کنن��د .او از جمله به
تشدید فعالیت بنیادگرایان در مدارس
و دانشگاه ها علیه معلمها و استادان زن
و در شهرهای کوچ��ک علیه زنان بی
حجاب اشاره می کند.
بالحاج اضافه می کند که اسالمگرایان
می دانند که جامعه ی تونس به آسانی
تن به حکومت مذهبی نمی دهد و فکر
نمی کند که آنها اول از همه سراغ قانون
چند همسری و یا حجاب اجباری بروند
اما سعی خواهند کرد که مبانی قانونی
را طوری تنظیم کنند که در دوره های
آت��ی بتوانند به م��رور قوانین را تغییر
دهند.
 از بالحاج م��ی پرسم که الویت امروزسازماندمکراتیک زنان چیست؟
   م��ا باید همه ی نیرویم��ان را برای

نوجوان��ان در آمریک��ا منتشر شده
اس��ت ،خشونت فیزیک��ی و روحی
موجب از بین رفتن بخشهایی از قشر
خاکستری مغز می شود.
این آسیب از جمله منجر بهدشواری
فراگی��ری در مدرس��ه و اختالالت
رفتاری نوجوانان می شود.
بر اساس تحقیقات جدید انستیتوی
پزشکی دانشگ��اه  ، Yaleنوجوانانی
که مورد ضرب و شت��م قرارگرفته
و یا مورد ب��ی اعتنایی عاطفی قرار
گرفته اند ،از قشر خاکستری کمتری
در قس��متهایی از مغز در مقایسه با
کس��انی مورد این آزار و اذیتها واقع

زمان :یکشنبه 5فوریه 2012

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

مجمععمومی
اجنمن زنان
مجمع عمومی انجمن زنان مونترال

روز یکشنبه  15ژانویه از ساعت  11صبح تا 14
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

تصویب یک قانون اساسی دمکراتیک
و سکوالر بس��یج کنیم و مردم را برای
رای دادن ب��ه نمایندگ��ان واقعی شان
در دور آین��ده ی انتخابات آگاه کنیم.
این الویت مب��ارزات ما در سالی که در
پیش رو داریم هست .باید تالش کنیم
که قوانین بهتری در زمینه ی خشونت
علیه زنان تصویب شود و قوانین حافظ
حقوق فردی و آزادی ها در قانون جدید
گنجانده شود.
ما بای��د به خواست های انقالب تونس
برای آزادی و عدالت اجتماعی و وفادار
بمانیم .باید مردم و به ویژه زنان را برای
فشار آوردن به کسانی که برای نوشتن
قانون اساسی جدی��د انتخاب شده اند
سازماندهیکنیم.
از یک سو با تشکیل جلس��ات و البی
گری و از سوی دیگر در ائتالف با دیگر
سازم��ان های زن��ان و احزاب سیاسی
موافق ،با سازماندهی از پایین و بیرون
از مجلس .ک��اری که ما از همین حاال
شروع کرده ایم .مثال ما نمایندگان زن
احزاب مختلف را به یک جلسه مشورتی
دعوت کردیم .حتی از اعضای زن حزب
النهضه هم دعوت کردیم که متاسفانه
برخورد بسیار ناهنجار و تهدید آمیزی
داشتند.
سازمان دمکراتیک زنان از سازمانگران
اصلی تظاه��رات های متع��دد مقابل
مجلس جدید بوده است.
خواس��ت ه��ای تظاهرکنندگان حول
آزادی ه��ای سیاس��ی و اجتماع��ی،
خواست عدالت اجتماعی و برابر حقوقی
زنان ،تصویب قوانین سکوالر ،مخالفت
با دخالت دولت ه��ای بیگانه از جمله
اسراییل ،فرانسه ،قطر و آمریکا در امور
داخلی تونس ...متمرکز است.
 -سازم��ان ه��ا و اح��زاب اسالمگرا در

خشونتوحتقیرعاملحتلیلرفنتقشرخاکستریمغز
ژیال افتخاری -روانشناس
 14دی :تحقیق��ات در زمینه مغز،
اعص��اب وروان طی ده��ه گذشته
وسع��ت و سرعت قاب��ل توجه ای
داشت��ه و به دان��ش روانپزشکان و
روانشناس��ان در جهت فهم برخی
اختالالت رفت��اری ،کمک شایانی
کرده است .تاثیرات روانی خشونت
و آسی��ب های ناش��ی از آن برفرد،
خانواده و جامعه ،موضوع بحث های
فراوان شده است.
بر اساس یک یافته جدید که درماه
ج��اری در مجله پزشکی کودکان و
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نشده اند ،برخوردارند.
مجموعأ  42نوجوان که خشونت را
تجربه و آن را گزارش کرده بودند و
یا مورد تحقیر قرار گرفته بودند در
این بررسی شرکت کردند.
داده ه��ای رادیولوژی��ک نشان داد
که آنان قشر خاکستری (بافتهایی
ک��ه ح��اوی سلولهای مغ��ز است)
کمت��ری داشتن��د .ای��ن نوجوانان
سابقه هیچ اختالل روانی تشخیص
داده شده نداشتن��د اما مشکل یاد
گی��ری و اختالل رفتاری کامال بارز
بود .پرفس��ور ،Hilary Blumberg
مسئول این تحقیقات در انسیتوی

کشورهای عرب��ی از شیوه
ی کمک رسانی مس��تقیم
و ارائه خدمات اجتماعی به
منظور کسب نفوذ ،اعتبار و
اعتماد در میان مردم استفاده می کنند.
ایج��اد مراکز درمانی مجانی و یا ارزان،
مدرسه ،تاسیسات ورزشی برای جوانان
و خدمات مشابه .چرا شما از این شیوه
ها برای نزدیک تر شده به مردم استفاده
نکردید؟ بالحاج پاسخ می دهد.
    یک دلیلش این است که در دوران
بن عل��ی چنین اقدامات��ی فقط برای
اسالمگرا ه��ا که با استف��اده از مراکز
مذهبی و یا تحت عن��وان امور خیریه
خود را سازمانده��ی می کردند امکان
پذیر بود .برای دیگران چنین کارهایی
و نزدیک شدن به مردم تقریبا جرم بود
و دردسرساز.
امثال من در دوره ی بن علی برای هر
قدمی که بر م��ی داشتیم تحت فشار
بودی��م .اما حاال با شرایط جدید و پس
از انق�لاب ،همه ی م��ا داریم روی این
موض��وع فکر می کنیم ت��ا شیوه های
کارم��ان را با شرایط تطبیق دهیم و با
رویکرد به ی��اری رسانی به مردم برای
حل مشکالت اجتماع��ی و اقتصادی
شان با اسالمگراها رقابت کنیم.
بنیادگراها روی مشک�لات روزمره ی
اقتصادی و اجتماعی مردم فوکوس می
کنند و ب��ه آنها کمک های عینی می
رسانند و این رمز موفقیت آنهاست.
اساسا بخش سکوالر اپوزیسیون معتقد
اس��ت که مشک�لات را بای��د از ریشه
خشکاند و باید برای تغییر نظام سیاسی
و اجتماعی بر سیاستمداران فشار آورد
تا جامعه در کلیتش به رفاه دست یابد.
با توجه به شرایط ویژه شاید ما باید در
کن��ار این بخش از مب��ارزه که اساسی
اس��ت ،روی یاری رسانی مس��تقیم به
مردم هم کار کنیم.
{>> ادامه در صفحه}32 :

روانپزشکی دانشگاه  Yaleمی گوید:
"م��ا در اینجا ب��ا نوجوانانی مواجه
هستیم که بیماری تشخیص داده
ش��ده ای ندارن��د ،ام��ا آثارفیزیکی
خشون��ت رابا خود حمل می کنند.
این یافته ها می توانند به ما کمک
کنند تا دال یل دشواری در فراگیری
درس��ی  ،افس��ردگی و یا اختالالت
رفتاری را بهتر بفهمیم " .فاکتورهایی
مانند جنسیت ،سوءاستفاده جنسی،
ب��ی اعتنائ��ی عاطف��ی و روحی یا
جس��می بودن خشون��ت در محل
آسیب مغز تاثیر گذار هستند.
تحلیل رفتن قشر خاکس��تری در
بخش قدامی مغز ب��ا نوع خشونت
ارتباط و تناسبی ندارد.
اما در بخشهای دیگر مغز تجربه فرد

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

بد حجامب بدحجامب بی حجاب

من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب
خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب
پایه اسالمتان را ای امام جمعه ها
می کنم با تار مویی من خراب اندر خراب
گور بابای شما بر جد و آبای شما
از جهنم تا بهشت و وحشت و رنج و عذاب
ننگ و نفرت بادتان ای کرکسان ،شادی کشان
زن به چشمان شما شد برده ای در رختخواب
روی لب الله و اکبر سنگسارم کرده اید
تا گلو در خاکها ای قاتالن آفتاب
روسری را در خیابان قعر آتش افکنم
گیسوان را میدهم شادی کنان من پیچ و تاب
می روم در ساحل دریا کمی عریان شوم
پیکر زیبای خود را تا زنم رقصان بر آب
لب بگیرم از لب معشوق خود در کوچه ها
شیخکان را افکنم با بوسه ها در اضطراب
تو چه دانی آیت الله پشمکی از شور و حال
کشک خود را زیر ماتحتت سر منبر بساب
من زنم زن مذهبم تنها جهان آزادی است
می گشایم بال و پر در آسمانها چون عقاب
آن سبو بشکست و آن پیمانه ها بر خاک ریخت
مرد ساالری شده است در گور ای عالیجناب
من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب
خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب

از ن��وع خشونت به نقطه مشخصی
مرتبط بود .مثلن بی اعتنائی عاطفی
به بخشهایی از قشر خاکستری مغز
ارتب��ا ط داش��ت که احس��اسات را
تنظیم می کند.
محققی��ن در ای��ن تحقیق��ات پی
بردند که خشونت تاثیرات متفاوتی
بر(آسیب دیدگ��ان) زن و مرد می
گ��ذارد .در مردان ،آن بخش از قشر
خاکس��تری ک��ه مس��ئول کنترل
انگیزش های ناگهان��ی (impulse
 )controlو ی��ا اعتیاد است ،از بین
م��ی رود .در زن��ان تحلی��ل رفتن
قشر خاکس��تری در قسمتی که در
افسردگی ها نیز معمول است ،یافته
شده است.
 Blumbergمعتق��د اس��ت که این

تحلیل رفتن احتماال دائمی نخواهد
بود"م��ا در یافته ای��م که بویژه مغز
نوجوانان از توان شکل پذیری باالیی
برخوردار است و این مهم است که
از بروز بدرفتاری (در مورد ناجوانان)
جلوگیری شده و به جوانانی که مورد
تعرض قرار گرفته اند کمک شود".
______________
توضیح:
قـدامی
بد نیست بدانید که بخش ُ
مغز کارکردهایی مانن��د توان حل
تض��اد ،مدیریت ،ت��وان تشخیص،
حافظه و سازماندهی را هدایت می
کن��د .این بخش تا سن  24سالگی
می تواند رشد کند.
منبع:

http://psychcentral.com/
news/2011/1...
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 سال  18شماره  25  1040دی 1390

ازنازی بپرس!...
عزیزترین بخش زندگیت!

بچه ای نزد
تاریخ مشرق زمین،
شیوانا رفت (در ِ
شیوانا کش��اورزی بود که او را استاد
عشق و معرفت ودانایی میدانستند)
و گف��ت " :مادرم قص��د دارد برای
راض��ی ساختن خ��دای معبد و به
خاط��ر محبتی که ب��ه کاهن معبد
دارد ،خواهر کوچکم را قربانی کند.
لطف��ا خواه��ر بی گناه��م را نجات
دهید!"
شیوانا سراسیمه به سراغ زن رفت و
با حیرت دید ک��ه زن دست و پای
دخترخردسالش را بسته و در مقابل
در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر
را ببرد.
جمعیت زی��ادی زن نگون بخت را
دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با
غرور وخونسردی روی سنگ بزرگی

کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا
بود.
شیوانا به س��راغ زن رفت و دید که
زن به شدت دخترش را دوست دارد
و چندین بار او را درآغوش می گیرد
و م��ی بوسد .ام��ا در عین حال می
خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم
معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی
را به زندگی او ارزانی دارد.
شیوانا از زن پرسید که چرا دخترش
را قربانی می کند.
زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته
است ک��ه باید عزیزترین پاره وجود
خ��ود را قربانی کند ،تا بت اعظم او
را ببخش��د و ب��ه زندگی اش برکت
جاودانه ارزانی دارد.
شیوانا تبسمی کرد و گفت" :اما این
دخت��ر که عزیزتری��ن بخش وجود
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ت
قدیم به همه خوبان

تو نیس��ت! چون تصمیم
ب��ه هال ک��ش گرفته ای.
عزیزترین بخ��ش زندگی تو همین
کاهن معبد است که به خاطر حرف
او تصمیم گرفته ای دختر نازنین ات
را بکشی! بت اعظم که احمق نیست.
او به تو گفته است که باید عزیزترین
بخ��ش زندگ��ی ات را از بین ببری
و اگ��ر تو اشتباهی ب��ه جای کاهن
دخترت را قربانی کنی .هیچ اتفاقی
نمی افتد و شاید به خاطرسرپیچی
از دستور بت اعظم بال و بدبختی هم
گریبانت را بگیرد ! "
زن لختی مکث ک��رد .دست و پای
دخترک را باز ک��رد .او را در آغوش
گرفت و آنگ��اه درحالی که چاقو را
محکمدردست گرفته بود ،به سمت
پله سنگی معبددوید.

اماهی��چ اث��ری
از کاه��ن معبد
نبود!
م��ی گویند از
آن روز ب��ه بعد دیگر کس��ی کاهن
معبد را در آن اطراف ندید!
هیچ چیز ویرانگرتر از این نیس��ت
كه متوجه شویم كس��ی كه به آن
اعتماد داشته ایم عمری فریب مان
داده است...
انسان به دلی�ل انسان بودنش،
متعهد به حقیقت است ،بیش و
پیش از ه�ر دین ،مسلک ،نژاد،
خویشاوندی ،قومیت و ...
در جهان تنها یک فضیلت وجود
ی است.
دارد و آن آگاه 
و تنها یک گناه و آن جهل است.

پرپروانهشکستن
هنرانساننیست!

یک
اشتباه

جان��ی کوچول��و
با پ��در و م��ادر و
خواه��رش سال��ی،
برایدیدن پدربزرگ
و مادربزرگ رفته بودن به مزرعه.
مادرب��زرگ یه تیرکمون به جانی
داد تا باهاش بازی کنه.
موقع بازی جانی به اشتباه یه تیر به
سمت اردک خونگی مادربزرگش
پرت کرد که به سرش خورد و اونو
کشت.
جانی وحش��ت زده شد ...الشه رو
برداشت و برد پشت هیزمها قایم
کرد .وقتی سرشو بلند کرد دید که
خواهرش همه چیزو دیده ...ولی
حرفی نزد.
مادربزرگ ب��ه سالی گفت" :توی
شستن ظرفها کمکم کن!"
ولی سالی گف��ت" :مامان بزرگ،
جان��ی بهم گفته ک��ه میخواد تو
کارای آشپزخونه کمک کنه!"
و زی��ر لبی به جانی گفت" :اردکه
رو یادت میاد؟!"
جانی ظرفا رو شست.
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بع��د از ظه��ر اون روز پدربزرگ
گفت ک��ه میخواد بچه ها رو ببره
ماهیگیری ولی مادربزرگ گفت:
"متاسفانه من برای درست کردن
شام به کمک سالی احتیاج دارم"
سالی لبخندی زد و گفت" :نگران
نباشید چونکه جانی به من گفته
میخ��واد کمک کن��ه" و زیر لبی
به جانی گف��ت" :اردکه رو یادت
میاد؟"...
اون روز سال��ی رفت ماهیگیری و
جانی تو درست کردن شام کمک
کرد.
چند روزی به همین منوال گذشت
و جانی مجبور بود عالوه بر کارای
خودش کارای سالی رو هم انجام
بده .تا اینکه نتونست تحمل کنه
و رف��ت پیش مادربزرگش و همه
چیز رو بهش اعتراف کرد.
مادربزرگ لبخن��دی زد و اونو در
آغوش گرفت و گفت" :عزیز دلم
میدونم چ��ی شده .من اون موقع
کنارپنج��ره بودم و هم��ه چیزو
دیدم اما چون خیلی دوستت دارم
بخشیدمت .من فقط میخواستم
ببین��م تا کی میخ��وای به سالی
اج��ازه بدی به خاطر یه اشتباه تو
رو در خدمت خودش بگیره!"
♥

مامانب��زرگ،ای��نچی��ه
م��یخون��ی؟!

تاکسیدربستی،
اختالس و دیگر
قضایا. .

دزدی دزدیه...

زندگی صحنه یکتا
ی هنرمندی ماست/
ه
رکسی نغمه خود خ
واندو از صحنه رود/
ص
ح
نه
پ
یوسته بجاست /
خرم آن نغمه که
مردم بسپارند بیاد/
مس��افر( :با خونس��ردی) میبینی؟
یادمان باشد اگر
خاطر مان تنهاشد /
م��ن االن دقیق��ا حال ت��و رو دارم
طلب عشق زهر ب
وقتی داشتی الستیک ماشین می
زندگی زیباس ی سرو پائی نکنیم/
ت ای زیباپسند/
خریدی .مرد حس��ابی فکر کردی
زنده اندی
یادمان شان به زیبائی رسند/
ما که االن سوار ماشین تو شدیم و
باشد از ا
مروز خطائی نکنیم /
 3برابر کرایه رو داریم میدیم راضی
گر که در
خویش شکستیم/
هستیم؟ ما هم مجبوریم سوار شیم!
مامان بزرگ :
صدائینکنیم/
وقتی تو به عنوان یه شهروند عادی
آره اما فقط با
پر
پر
وانه شکستن
پیغمبرخدا
اینجوری سواستفاده میکنی از مدیر
هنر انسان نیست /
گر
شکستیم به غ
بچه  :منم
یه بانک که میلیاردها تومن سرمایه
یادمان باشد ا فلت من و مائی نکنیم  /طوالنیه ،ولی قول میدم شد ماشین��ش رو بذاره به
گر شا
اگه تا آخرش بخونین
پیغمبر
میتونم
زیر دستشه چه انتظاری داری؟ اون
خه گلی را چیدیم /
عن��وان وثیقه .بن��ده خدا
کتاب قصهدعا میکنی؟
وقت پرپر شدن
بچه  :مامان بزرگ این
ش
سا
شین
منی
پشیمون
زو
ن
بشم؟
وائ
ی
ن
ک
نی
م/
هم یکی مثل تو در مقیاس باالتر.
االن خ��ورده ب��ه مشکل،
یاد
ما
ن
با
این
عزیزم
بزرگ:
مامان
ش
د
ا
ماهه
چه کتابیه تو چند
گر
خا
مامان بزرگ
طر مان تنهاشد /
راننده آچمز شده ب��ود و سرش تو
ت��وی این روزه��ای بارانی دارند ماشینش رو مصادره
طل
ب
خداست!
کتاب
های
قصه
ع
ش
تموم
داری میخونی و
ق
ز
هر
ب
 :نه
ی سرو پائی نکنیم
اخیر منتظر تاکسی موندن میکنند .یه ع��ده دزد دارند میلیارد فرمون بود...
کتاب
بزرگ
مامان
بچه:
نمیشه؟!
بچه  :چرا؟
واقعاخیلی سخته مخصوصا میلیارد اختالس میکنند کسی هم مس��افر که حاال کامال دست باال رو
چی؟
یعنی
خدا
کتاب
این
:
بزرگ
مامان
مامان بزرگ
وقت��ی رانن��ده ه��ا هم بی خبردار نمیشه اون وقت این جوون داشت با خونسردی ادامه داد:
کتابی
یعنی
بزرگ:
مامان
مامان
من
شده
تموم
عزیزم،
 :آخه خدا پیغمبر ها رو
که خدا حرف هاشو به
بزرگ  :آره عزیزم اما تو
دزدی دزدیه ...البته منظورم با شما
انصاف��ی به خ��رج داده و از رو ببین چه جوری سر میدوونند!
هیدوباره میخونمش!
از اول خودش انتخاب
که
میگه
پیغمبرخودش
دستهات کثیفه و گناه
بچه  :کی امتحانشو
نیستا ولی خداوکیلی چنددرصد از
جابجایی مس��افر به صورت عادی مسافر:
میکنه
بگه
ما
به
دارین؟
مردم ما اون کاری که بهشون سپرده
نوش جونش!
داره  ،خودم نشونت میدم خودداری کنند.
بچه  :اونا مگه با ما فرق
به
خودش
خدا
چرا
بچه:
اینکه
بزرگ
مامان
:
بچه
لبخند،
با
:
بزرگ
مامان
شده رو خوب انجام میدن که انتظار
این اتفاق برای م��ا رخ داد و راننده راننده( :نگاه متعجب)
دارن؟
نمیگه؟
ما
نداره
عکس
داستانهاش
عزیزم
دیگه
سال
چند
مامان بزرگ  :نه عزیزم
دارند یه مدیر بانک کارش رو خوب
خط ،بی توجه به صف مسافران که نوش جون کی؟!
که
خدا
بزرگ:
مامان
،
لبخند
با
:
بزرگ
مامان
خیلی
فهمیدنش
:
بچه
بچه  :اگه فرق ندارن
انجام ب��ده؟ فرقض این��ه وقتی اونا
منتظر ماشی��ن بودند کنار خیابون مسافر:
حرف نمیزنه عزیزم!
پس چرا خدا منو انتخاب نه نداره عزیزم
سخته؟
نوش جون کسی که  3000میلیارد وجدان کاری ندارند کسی بویی نمی
داد میزد:
بچه :پس چیجوری با
بچه  :مامان بزرگ این
مامان بزرگ  :نه...
نمیکنه؟
ب��ره ،اما گندکاری یه مدیر بانک رو
تومن خورده
"دربست"!!
حرف
خودش
پیغمبر
چرا اینجوری نوشته
هی
اینقدر
بچه  :پس چرا
مامان بزرگ  :آخه دیگه
مامان بزرگ  :این به زبون نگاه معنی دار و اعتراض های گاه و راننده( :ب��ا لحن عصبی آمیخته به همه میفهمند! برادر من تو خودت
؟
میزنه
میخونیش؟
دوباره
خدا پیغمبر انتخاب
رو اص�لاح کن ت��ا اون مدیر بانک
بی گاه مسافران هم راننده رو کالفه تمسخر)
اونم
با
:
بزرگ
مامان
عربی نوشته عزیزم
من
آخه
:
بزرگ
مامان
نمیکنه  ،همه حرفاشو
جرات همچین خالف��ی رو نداشته
بچه  :مامان بزرگ مگه تو کرده بود و هم ما رو ،به خاطر همین نکنه اون بابا فامیل شما بوده؟
وحی
بهش
نمیزنه
حرف
دوست
خیلی
هاشو
قصه
گفته
من و ی��ک خانم و دو آقای دیگه با مسافر :نه! فامیل من نبوده ،اما یکی باشه!
میفرسته
عربی بلدی؟
دارم
بچه  :آها پس دیگه خدا
مامان
چیه
وحی
:
بچه
مامان بزرگ بعد از چند
همدیگه ماشین رو با کرایه  6000بوده مثل همین م��ردم .مثل شما! راننده که گوشاش تو اون هوای سرد
مگه
بزرگ
مامان
:
بچه
قصه بهتری بلد نیست
بزرگ؟
ثانیه سکوت  :نه عزیزم
امتحان
شما
از
رو
ها
قصه
تومن دربست گرفتیم که برای هر مگه این یارو از مریخ اومده اختالس از شدت خجالت حسابی سرخ شده
بگه
بچه  :آها پس تازه
میگیرن؟
مس��افر نفری  1500تومن میافتاد کرده؟! یا اون مدیر بانک از اورانوس بود گفت :چی بگم والله!
مامان بزرگ  :دستورهای مامان بزرگ  :با لبخند ،
فرشته
یک
با
که
خداست
اینقدر
چرا
فهمیدم
عزیزم
نه
بزرگ:
مامان
من اولین نفری بودم که تو مس��یر
درحالی که کرای��ه خط فقط  550به ریاست رسیده بوده؟
نه عزیزم این بهترین قصه
میگه
پیغمبرش
به
ای
نیش
و
میخ
من
و
خداست
کتاب
این
هاش بوده دیگه
رانن��ده :نه آقا جان اونا از ما بهترون باید پیاده میش��دم و طبیعتا طبق
تومن بود.
حرف
مگه
فرشته
:
بچه
سکوت....
:
بزرگ
مامان
میکنم
دعا
باهاش
بچه  :مامان بزرگ میشه
به هر ترتیب سوار تاکسی شدیم و اند .من ب��رای یک جفت الستیک ق��رار اجباری با رانن��ده باید 1500
میزنه؟

بچه  :مامان بزرگ تو با
من کتاب رو ببینم
راننده شروع کرد از مشکالت ماشین باید  3روز برم تعاونی اون وقت اون تومن کرایه میدادم .وقتی خواستم
و گیر نیومدن الستیک و بنزین آزاد  3000میلیارد تومن رو میخوره یه پیاده شم یه اسکناس  2000تومنی
به راننده دادم.
زدن صحبت ک��ردن و به اصطالح آبم روش!
همون جلسه که پیش تر شرح دادم مس��افر :خب آقا جان راضی نیست راننده گفت  50تومنی دارید؟
زنان تونس و بنیادگرایی >> ...ادامه از صفحه31 :
با تعج��ب گفتم بل��ه دارم و دست
نخر! الستیک نخر...
شروع شد.
هم بالح��اج و هم فع��ال کهنه کار اگر می توانستیمدر مناطق مختلف می خوانند .می دانند که زنان آگاه ،کنار راننده مرد جوانی نشسته بود راننده ( :با صدای بلند) چرا نامربوط ک��ردم ت��و کیف��م و یه سک��ه 50
جنبش زن��ان راص��ب ،اعتراف می خانه های امن زنان ایجاد کنیم حتما قوی تری��ن اپوزیس��یون در مقابل که انگار از خی��س شدن زیر بارون میگی مرد حسابی؟! مجبورم بخرم! تومن��ی به رانن��ده دادم .راننده هم
الستیک نخرم پس چ��ه جوری با یک اسکن��اس  1000تومنی و یک
دل خوشی نداشت.
کنند که جنبش زن��ان از امکانات می توانستیم به شکلدیگری با همه قدرت گیری بنیادگرایان هستند.
اسکناس  500تومنی بهم برگردوند
اندکی ب��رای سازماندهی این قبیل ی اقشار زن��ان ارتباط برقرار کنیم .اگر افراطیون مذهبی در دور آینده وقت��ی سخنران��ی رانن��ده درباره ماشین کار کنم ؟
فعالیت ها برخوردار است .راصب که م��ا از منابع مالی ک��ه بنیادگرایان ی انتخابات برنده شوند و حاکمیت مشکالت بنی��ادی مملکت شروع مسافر :وقتی شما کهدستت به هیچ و گفت :به سالمت!
ش��ان را تثبیت کنن��د حتمن از ما شد خیلی سریع خ��ودش رو وارد جا بند نیس��ت و یه رانن��ده عادی همونط��ور که با نگاهم تاکس��ی رو
روانشناس است و بیشتر با مس��ائل برخورداند بی بهره ایم.
انتقام خواهند گرفت! همان طور که بحث کرد که بهتره ادامه بحث رو به هستی وقتی میبینی بارندگی شده که تو هوای بارونی مه آلود حرکت
خشونت علیه زن��ان و کودکان کار
صورت یه گفتگوی دو طرفه دنبال و مسافر مجبوره زود برسه به مقصد میکرد رو دنبال میکردم چترم رو باز
می کند می گوید:
هنگام خداحافظی از احالم باحلاج از شما زنان ایرانی گرفتند.
میای ماشین��ی که باید تو خط کار کردم و پ��وال رو تو کیفم گذاشتم...
   مثال ما بیست سال است کهداریم با یادآوری سرنوشت فعالین جنبش احالم بالحاج و سعاد راصب به اتفاق کنیم:
آروم شروع کردم ب��ه قدم زدن و با
کنه رودربست میکنی...
با حداقل امکانات و با مشکالتی که زنان ایرانی پرس�یدم که آیا نگران دیگر اعضای هیات مدیره ی سازمان راننده تاکسی:
خودم فکر میکردم یعنی من هم باید
رژیم بن علی برایمان می تراشید ،به امنیت خودش و فعالین جنبش زنان دمکراتیک زنان تونس به داخل اتاق ب��رادر خانم��م ی��ه وام  6میلیون راننده پرید وسط حرف طرف که:
خودم رو اصالح کنم...
زنان مورد خشونت قرار گرفته کمک نیس�ت ،آیا مورد آزار و اذیت قرار کنفرانسدفتر سازمان بر می گردند تومن��ی میخواست بگی��ره مجبور آقا راضی نبودی سوار نمیشدی!
ت��ا اج�لاس هفتگی ش��ان را برای
می کنیم .اما نتوانسته ایم حتی یک نگرفتهاند؟!
ریزی
برنامه
و
ه��ا
فعالیت
بررس��ی
فمینیس��ت
فعاالن
برای
خانه ی امن برای این کار تهیه کنیم    اوضاع
Tapeshmontreal.com
و مجبوریم زنان م��ورد تهدید قرار پرخطر شده است .همین االن شروع های آینده برگزار کنند.
تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال
گرفته را مثال به هتل بفرستیم.

کرده اند به تهدید ما .ما را فواحش
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ایران و آقا...

نامههای
سرگشاده
بهرهبر:
تجلیخشم
وبیزاری

همانطور ک��ه در شماره های پیش
پیون��د خواندید ،ب��ه دعوت محمد
نوریزاد ،نویسنده و فیلمساز منتقد،
موج تازهای از نامههای اعتراضآمیز
به س��وی آیتالله خامن��های روان
شده است .در نامههای اخیر برخی
شخصیته��ا ،هم تن��دی آشکاری
دی��ده میش��ود و هم نومی��دی از
گرفتن پاسخیدرخور.
محم��د ن��وریزاد ،در پانزدهمین
نامهی سرگشادهی خود به آیتالله
خامن��های ،از تالشگران دلس��وز و
باوج��دان کش��ور دعوت ک��رد که
به رهب��ر جمهوری اسالم��ی نامه
بنویس��ند ،از شرایط ناگوار بگویند،
مسئولیت او را در برابر خدا و میهن
ی��ادآوری کنن��د ،هرچن��د امیدی
نیس��ت که "مقام ولی فقیه" برای
این هشدارها و شکوهها گوشی شنوا
داشته باشد.
"به کارهای خود ادامه دهید!"

سای��ت "سح��ام نی��وز" ،پایگ��اه
اطالعرسانی "ح��زب اعتماد ملی"
نامهای از مجتب��ی واحدی ،مشاور
مهدی کروبی را منتشر کرده است.
واحدی در نام��هی سرگشاده خود
پیشاپیش گفته است که انتظار ندارد
رهبر انق�لاب از راهی که در پیش
گرفته برگردد و ب��ه "آبادی ایران و
سربلندی اسالم" توجه کند.
او خط��اب ب��ه آیتالل��ه خامنهای
میگوید :ترک راه��ی که در پیش
گرفتهاید "جز با کوچ شما به دنیای
دیگر ی��ا به پایان رسی��دن ریاست
متزلزل شما بر کشور میسر نخواهد
بود".
سردبیر سابق روزنامه "آفتاب یزد"،
نومید از تغییر رویهی رهبر انقالب،
مینویسد:
«شما هیچگاه ب��ا اراده خود ،تن به
تغییر و اصالح ندادهاید و هرگاه که
فشارهای داخلی یا خارجی ،تغییر
و اصالحی را بر شما تحمیل کرده،
شما پ��س از پشت س��ر گذاشتن
بحران ،نه تنها ب��ه جایگاه پیشین
بازگشتهاید ،بلکه تمام تالش خود را
به کار گرفتهاید تا احساس حقارت
ناشی از تغییر تحمیلی را به نحوی
جبراننمایید».
او سپس با ذکر چندین نمونه از این
گونه "عقبگردهای مصلحتی" در
کارنامهی سیاسی رهبر انقالب ،از او
میپرسد:
«امروز که شرایط کشور از هر زمان
دیگری بحرانیتر و عملکرد شما از
ه��ر دوره دیگری مناقش ه برانگیزتر
است .شما هی��چ نشانهای از تمایل
به اصالح از خ��ود بروز ندادهاید .لذا
نمیدانم دوستانم به کدام امید شما
را به اصالح فرا میخوانند؟»
ب��ا این آگاهی است ک��ه واحدی از
آیتالله خامنهای تقاضا میکند:
«از شم��ا میخواه��م ب��ه کارهای

خودتان ادامه دهید ،زیرا تنها با ادامه
موقت حکومت شما ،آخرین حلقهها
از زنجیره آگاهی مردم ایران تکمیل
خواه��د ش��د ...ت��ا خوشبینترین
ایرانی��ان نی��ز بدانند که ن��ام ایران
ملعـبهای در دست مزدوران
واسالمَ ،
شماست ...اگر شما چند صباحدیگر
ب��ر تخت لرزان خوی��ش بنشینید،
سادهلوحترین هموطنان من هم باور
خواهند کرد که شما به چیزی جز
بقای حکومت خویش نمیاندیشید
و برای آن حاضرید همه سرمایههای
ملی ،عقیدتی و فرهنگی ملت ایران
را به حراج بگذارید».
نویس��ندهی نامه سرگشاده نتیجه
میگی��رد که رهبر انق�لاب به رغم
رفت��ار جابران��ه و تفرعنآمیز ،برای
حف��ظ قدرت خود ب��ه سازشهای
خوارکننده نیز آماده است.
او مینویس��د« :امروز شم��ا آنقدر
ضعیف شدهاید که حت��ی در برابر
عروس��ک دستساز خ��ود ،یعنی
محم��ود احمدین��ژاد ،ه��م یارای
ایس��تادن ندارید .او از دو سال قبل
با ابالغ احکام متعدد به نام مشایی
و نشاندن او بر صندلی کنار خود در
جلسات هیئت دولت ،دستور شما
برای برکناری او از سمت معاون اولی
را به تمسخر گرفت».
مشاور مه��دی کروبی رهبر انقالب
را مته��م میکند ک��ه القاب دینی
مانند "آیتالله" را به دلخواه در راه
اهداف و مقاصد سیاسی خود به کار
میبندد.
فـقه��ای نام��ی و معتب��ر را که از
ُ
حکوم��ت او دوری جوین��د را ب��ه
سادگی از این عنوان محروم میکند،
و آنگاه مشتی نوکران دستآموز را
"آیتالله"میخواند.
او م��ن باب مث��ال از مالیانی مانند
مصباح ی��زدی و سیداحمد خاتمی
نام میبرد.
"عبرت تاریخی"

عبدالعلی بازرگ��ان ،از فعاالن ملی
– مذهب��ی ،نامهی خ��ود را خطاب
به "رهبر نظام والیت مطلقه فقیه"
مرقوم کرده است.
او ب��ه یاد رهبر جمه��وری اسالمی
میآورد که اطرافیان او از چه قماشی
هستند:
«شم��ا مشت��ی ُمـقلد و م��داح و
مجیزگوی ی��ا فرصتطلب شیفته
قدرت و ثروت را میدان دادهاید».
آقای بازرگ��ان به آیتالله خامنهای
یادآوری میکند که چه عاقبتی در
انتظار او و شیوهی حکمرانی اوست:
«شم��ا امروز همه امور ملک و ملت
را در ید قدرت خود گرفته و تسلط
مطلق��ه بر همه شئ��ون کشوری و
لشکری پیدا کردهاید ،میدانید که
اتحاد جماهیر ش��وروی هم با همه
قدرت و شوکتش نتوانست به شیوه
استبدادی ادامه حیات دهد و بدون

حمله خارجی درهم پاشیده
شد.
و ام��روز درست ۲۰س��ال از
آن عب��رت تاریخی میگذرد،
موجبات چنین سرانجامی ،به
اضافه خطر تهاجم خارجی،در
انتظار ای��ران است که ممکن
است مملک��ت م��ا را هم به
سرنوشت عراق و افغانس��تان
تبدی��ل کن��د و صده��ا هزار
قربانی به جای گذارد .در این
صورت آیندگان خون آنان را
به پای شما خواهند نوشت.
آیا به چنین عاقبتی اندیشیده
و پاسخ خود را در برابر خدا و
خلق او آماده کردهاید؟»
"چه دشمنی با این ملت دارید؟"

ابراهیم نبوی نیز با نوشتن نامهای از
دعوت محمد نوریزاد استقبال کرده
است.
این روزنامهنگار طنزنویس به زبانی
س��اده از باله��ا و نابس��امانیهای
بیشماری میگوید که به خاطر ادامه
حکومت "ولی فقیه" ،دامان ایرانیان
را گرفته است.
او مینویس��د« :اصال به این موضوع
فک��ر کردهاید ک��ه چندی��ن نفر،
چندهزار نفر ،چند میلیون نفر ،فقط
به خاطر اینکه شما بر سر کار بمانید،
بیمار و افس��رده و غمگین و نسبت
ب��ه ی��ک زندگی طبیع��ی و عادی
نومیدند؟ چقدر م��ردم خودکشی
میکنند ،به خاطر اینکه شما زندهاید
و حکومت میکنید؟ چقدر از مردم
فرزندانشان را نمیبینند ،چون شما
میخواهید رهبر باشید؟...
میدانید چق�در از دختران این
س�رزمین فاحش�ه میشون�د،
چقدر پسران این س�رزمین به
تحقیر ت�ن میدهن�د و چقدر
پ�دران جل�وی فرزندش�ان
سرشکسته میشوند و ...چون
شما حاکم این کشورید؟ چون
شم�ا ه�ر روز ورزش میکنید
و س�الم میمانید ت�ا میلیونها
نفر در س�کوتی وحشتبار خفه
شوند و بمیرند و آرزوی سعادت،
خندی�دن ،شادمان�ی ،ش�وق،
نش�اط ،زندگی را به گور ببرند
یا آنچنان نش�اط و زندگی را در
دوررس ببینند که انگار هرگز به
آن نخواهند رسید؟»
نویس��نده سپ��س ب��ا اش��اره ب��ه
ناآرامیهای پ��س از انتخابات دوره
ده��م ریاس��ت جمه��وری ،که به
سرکوب "جنبش سبز" ودستگیری
رهب��ران و فع��االن آن منجر شد،
مینویسد:
«بهترین زنان و مردان این کشور را
که برای حفظ مصلحت ایران پشت
سر موس��وی ،نش��ان سبز مقدس
کش��ور را بر دست و ب��ازو داشتند،
زدید و کشتید و به محبس افکندید،

تپـشدیجیتــال
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و به دروغ ی��ک ارتش را پول دادید
تا تمام حکومت را تسخیر کند که
همی��ن جوانک ن��ادان را بر کرسی
ریاست نگه دارد .در این اشتباه حتی
خود احمدین��ژاد هم از شما کمتر
مقصر بود».
آقای نبوی سرنوشت رضاشاه پهلوی
و محمدرضا شاه و آیتالله خمینی را
به یاد "رهبر انقالب" میآورد.
او میگوی��د که آنه��ا نیز خطاهای
بزرگ��ی مرتک��ب شدند ،ام�ا این
درای�ت را داشتن�د ،که "وقتی

look for

6162 Sherbrooke w.

فهمیدند اشتباه کردهاند ،مردم
و کش�ور را قربانی نکردند .شما
چه اص��راری دارید که ای��ران را از
روی نقشه جه��ان محو کنید؟ چه
دشمنی ب��ا این ملت دارید؟ آیا این
ملت چون شما را دوست ندارد ،باید
حقیر و فقیر و معتاد و فاسد و بیمار
و مسموم و بی منزلت شود؟ آیا این
کشور چون اندازهاش از شما بزرگتر
است ،بای��د نابود ش��ود چون شما
نمیخواهیدبروید؟"

نامهی نب��وی ب��ا این پی��ام پایان
میگیرد که دیگر نمیتوان به تغییر
رویهی رهبر جمهوری اسالمی امید
داشت و خطاب ب��ه او میگوید که
اکنون دیگر تنها یک راه باقی مانده
است:
«مردم منتظر نشس��تهاند تا بروید.
متاسف��م که راهی ب��رای بازگشت
شرافتمندانه باقی نگذاشتید ،حداقل
زودتر بروید و بگذارید مردم بیش از
این از حضورتان در رنج نیافتند».
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فرشاد محمدی :تراژدی و طنز تلخ ...
آنچه از نوشته ه��ای روزنامه ها
برمی آید گویای اینست که بعد
از زخمی شدن یک افسر پلیس از
سوی فرشاد محمدی ،افسر دیگر
پلیس به محمدی فرمان میدهد
که به زمین بخوابد و دست های
خود را روی سرش بگذارد و از این
قبیل فرامین که پلیس در مواقع
لزوم با تحکم می گوید.
گوی��ا فرش��اد محم��دی دستور
پلیس را اجرا نکرده و پلیس هم
گلوله ای بس��وی او شلیک کرده
که باعث مرگ وی شده است.
درباره علت تیران��دازی پلیس و
محل نشانه گی��ری و همچنین
مجه��ز بودن یا نب��ودن ماموران
پلی��س به تعلیمات خ��اص این
قبیل موارد حرف و حدیث فراوان
است .در مقابل ای��ن سوال «که
چ��را پلیس به ج��ای استفاده از
گ��از اشک آور و یا گاز خردل و یا
تیراندازی به پا یا دست افراد ،به
قسمت باالی بدن او شلیک می
کند؟» کارشناسان امور پلیسی و
جنائی می گویند:
بکارگی��ری گازه��ای ب��ی حس
کنن��ده یا تیراندازی به قس��مت
ه��ای پائین ب��دن در م��واردی
موث��ر واقع نمی شود .بنابراین به
ماموران پلیس آموزش داده می
شود که بخش هائی از باالی بدن
را هدف بگیرند .در سایر کشورها
هم به همین گونه عمل می شود.
از آنچه در مورد فرشاد محمدی
تاکنون می دانیم اینست که او از
اهالی کردستان ایران بود و از جان
بدربردگان از جنگ ،که همین امر
موجب بروز عدم تعادل روانی در
وی گردیده است.
دالیل اقدام به تقاضای پناهندگی
او هم هنوز معلوم نیست .ولی وی
از رفتاره��ای نامناسبی که با وی
شده بود می نالیده است.
به ه��ر روی ،او درسال  2006با
عنوان پناهنده ب��ه کانادا آمده و

تحت حفاظت دول��ت کانادا قرار
گرفت��ه است .ام��ا او ب��ا موانع و
مشکالت قضائی و مهاجرتی کانادا
نیز روبرو شده است.
اینها همان مشکالتی هس��تند
که بعض��ی از اشخ��اص عطای
پناهندگی و مهاجرت را به لقای
آن بخشی��ده و برمی گردند .ولی
فرش��اد محمدی نمی توانس��ته
چنین بخششی داشته باشد .به
همین دلیل هم ناراحتی روانی او
تشدید می ش��ود .اما امیدوار بود
که در کانادا ایمن خواهد بود.
خانم ژانت دن��ش ،مدیر اجرائی
انجم��ن مشاورین کان��ادا برای
مهاجری��ن ،از اینک��ه مقام��ات
مهاج��رت کانادا محم��دی را ،با
داشتن اجازه اقامتدائم ،بالفاصله
محکوم به اخراج کرده اند تعجب
می کند.
به ب��اور خانم ژان��ت ،اخراج یک
نفر مقیم دائمی تنها در صورتی
مجاز است ک��ه وی برای جامعه
خطرناک باشد .او فکر نمی کند
ک��ه ورود فرشاد محمدی به برج
 BELL CANADAجه��ت
خوابیدن ،جان کسی یا جامعه را
به خطر می انداخت.
ژان��ت می گوید «محمدی هرگز
از رعب و وحشت بازجوئی ها رها
نشد .کانادا می بایستی نگران این
امر م��ی شد ،در صورتی که ما او
را بسوی یک بازجوئی دیگر روانه
می کردیم».
مشکل دیگر محمدی به درمان او
مربوط می شد که از عدم تعادل
روانی رنج می برد.
دان بابو ،رئی��س انجمن وکالی
مهاجرت کبک می گوید:
«پناهندگ��ان تنها دو سال تحت
پوشش درمان��ی قرار می گیرند،
ول��ی بع��د از آن مشم��ول این
خدمات نیس��تند .مواردی وجود
دارد که ،بعد از انقضای دو سال،
این افراد به مداوا و مراقبت های

www.paivand.ca

>> ادامه از صفحه11 :
درمانی روانی نیازمند هستند».
خانم ریما (الپرس) در جای دیگر
مقاله اش با لحن دلسوزانه ای می
پرسد:
«هنگامی که پلیس ها به سوی
فرشاد محمدی می رفته اند ،در
ذهن او چه می گذشته است؟ آیا
خاطرات جنگ را مرور می کرده
است؟»
ریما خ��ود جواب م��ی دهد که
کس��ی نم��ی دان��د و هرگز هم
نخواهددانست.
سپس خان��م ریما به پیچیدگی
های رسیدگی به چنین اتفاقاتی
پرداخت��ه و به قانون��ی اشاره می
کند ک��ه برای بهب��ود وضع این
نوع تحقیقات ارائه شده .ولی وی
معتقد است که آن قانون هم به
مغز مسئله نمی پردازد.
به نوشته خانم الکوری ،در مدت
 12سال اخیر 339 ،نفر از سوی
پلیس کشته یا به شدت زخمی
شده ان��د که از می��ان آنها فقط
در س��ه مورد اتهام جنائی مطرح
شده است .خانم الکوری به بحث
دیگ��ری هم در م��ورد وظایف و
محدودیت های پلیس در چنین
مواردی می پردازد ولی در نهایت
شرایط فعل��ی را قابل قبول نمی
داند.
اما کسانی کهدر همسایگی فرشاد
محمدی می زیسته اند و او را تا
حدی می شناخته اند می گویند
«زمانی که او آرام بود ،رفتار کامال
معمولی داشت و با مردم گفتگو
می ک��رد و خیلی م��ودب بود و
حتی به دیگران خوراکی و آبجو
تعارف می ک��رد .اما هنگامی که
عصبانی می شد ،خشونت زیادی
از او سر می زد».
طبقگفتهبعضیمقاماتمسئول،
هم اکنون ه��زاران نفر از افرادی
که تعادل روان��ی ندارند در نقاط
مختلف شهر پراکنده هستند که
نباید آنجاها باشند .زیرا آنان هم

نمیگذارد .از
باقرزاده :سال  2012و ایران...
>> ادامه از صفحه 7 :این رو ،ظاهرا
رژی��م قص��د
مجموعه این تحوالت از یک سال تحریمهای جدید و شبحدرگیری دارد به جای سالح تطمیع ،حربه
بحرانی و مشقتب��ار در پیش رو نظامی در خلیج فارس که از هم تهدید را به کار گیرد و با ایجاد ج ّو
برای مردم خب��ر میدهد .جهان اکنون ب��ر کشور ما سایه انداخته نظامی و عمده کردن خطر حمله
غرب ک��ه از سالها گفتگو برای (و به سادگی میتواند به بمباران خارج��ی به تحریک احس��اسات
شفاف سازی یا تعلیق غنی سازی تأسیس��ات هس��تهای و نظامی ملی بپ��ردازد تا شاید با توسل به
هستهای ایران به نتیجهای نرسیده کشور نیز توسعه یابد و از کنترل آن م��ردم را به حمایت از خود و
است اکنون به آخرین حربههای خارج شود) آن قدر از سوی مردم شرکت در رأیگیری ترغیب کند.
غیر نظامی خود که تحریم-های خطرناک تشخیص داده شده که از ای��ن رو ،تحریم فعال انتخابات
فلج کننده است متوسل میشود .در روزه��ای اول سال بهای ریال و مخالفت فعال با جنگ در یک
رژیم ای��ران ،اما ،ظاهرا اصرار دارد ناگهان��ی سقوط ک��رد و مردم را رابط��ه شدیدا به هم پیوسته قرار
که این تحریمه��ا را به درگیری به صفکش��ی در برابر بانکها و میگیرند .یعنی اگر انتخابات به
ص��ورت صریح و قاط��ع تحریم
نظامی بکشاند یا با تهدید به آن ،صرافیهاکشاند.
نش��ود و در عین ح��ال لبه
غرب را وادارد که از توسل به این در همین شرایط ،رژیم
سال
تیز مخالفت با جنگ متوجه
تحریمها دست بکش��د .ولی در ایران در ت��دارک یک
۲۰۱۲
سیاسته��ای جنگطلبانه
شرایطی که جامع��ه غرب مرتبا نمایش انتخاباتی دیگر
سال
رژی��م نگ��ردد ،رژیم ممکن
به هدفهای نظامی فعالیتهای است  -نمایشی که به
هس��تهای رژی��م ای��ران بیشتر دلیلانحصارطلبیهای انتخابات است در تاکتیک خود موفق
مظنون شده و تخمینهای زمانی بیسابق��ه رژی��م ریاست شود و در جو نظامی و جنگی
برای رسی��دن رژیم ب��ه توانایی قاعدتا میبایس��ت از جمهوری که ایجاد کرده عده بیشتری
تولید سالح اتمی به یکی دو سال سوی قاطب��ه مردم با در آمریکا از مردم را به پای صندوقهای
کاهش یافته اس��ت ،تهدیدهای بیاعتنایی روبرو شود .و فرانسه رأی بکشاند .رژیم اگر بتواند
رژی��م ایران شانس بس��یار کمی رژیم ک��ه در گذشته نیز هست! م��ردم را متقاع��د کن��د که
کشوردر خطر حمله خارجی
ب��رای «ترساندن» غ��رب خواهد غالبا سع��ی داشته با
است ،و ب��ه این وسیله غرور
تطمیع و فریب مردم را
داشت.
سال  ۲۰۱۲سال انتخابات ریاست به پای صندوقهای رأی بکشاند ملی مردم را به نفع خود تحریک
جمهوری در آمریکا و فرانسه نیز این بار نیز قطعا ای��ن حربهها را کند ،به سادگی خواهد توانست با
هست و سختگیریدر برابر رژیم تا آنجا ک��ه بتواند به کار خواهد انجام انتخابات در چنین فضایی
به آن کمی شور و هیجان دهد و
ایران یک حربه برنده انتخاباتی در گرفت.
این کشورها بشمار میآید .غرب ولی تحریمها و شرایط نابسامان سپس تصاویر آن را به عنوان سند
ممکن است هنوز نیازی به توسل اقتص��ادی کشور همراه با تصفیه محبوبیت نظام ب��ه رخ جهانیان
ب��ه گزینه نظامی علیه ایران پیدا خونی��ن سیاسی ک��ه رژیم پس بکشان��د .از این رو ،صرف تحریم
نک��رده باشد ،ولی رژی��م ایران با از رأیگی��ری ریاست جمهوری انتخاب��ات (که البت��ه الزم است)
بازی خطرناک خود میتواند این  ۸۸ب��ه راه انداخ��ت ،جای مانور کافی نیس��ت ،و تأیی��د ضمنی
چندانی از این نظر برای آن باقی تبلیغ��ات رژی��م که مس��ئولیت
گزینه را به غرب تحمیل کند.

برای خود خطرناکند و هم
برای عموم .بنابراین عموم
مردم نیازمند حفاظت هس��تند.
اما این نیاز تنها زمانی مطرح می
شود که یک فرشاد محمدی دیگر
قربانی می گردد.
در شهر مونت��رال ،فراهم کردن
تخ��ت ،جهت پناهگ��اه های بی
خانمانان ،از ضروریات است تا به
محض مشاهده افرادی که تعادل
روان��ی ندارند ب��ه آنجاها هدایت
شوند ،حتی علیرغم عدم تمایل
آن فرد .البته برای اینکار سازمان
های مجهز و مفصل��ی هم الزم
است .ولی در حال حاضر ،تنها 6
نفر پلیس ودو یا چهار نفر مددکار
اجتماعی برای تمام شهر مونترال
در خدمت هس��تند که در حکم
هیچ است.
امیدواری��م هم دولت کبک و هم
شهرداری مونترال به وظایف خود
آشنا شده و به آنها عمل کنند تا
از تعداد قربانیان این قبیل حوادث
کاسته شود.
اما ما ایرانیان ساکن مونترال هم
بیتقصیرنیستیمووظایفیداریم.
تاکن��ون انجمن ه��ای متعددی
از سوی ایرانیان فعال و مس��ئول
تشکیل شده اند که برای کمک
به چنین اف��رادی اقداماتی انجام
دهند .ولی متاسفان��ه ،به دالیل
گوناگون از جمله عدم همکاری
عموم��ی ،همه آنها با شکس��ت
مواجه ش��ده ان��د .نباید منتظر
باشی��م تا یک فرش��اد محمدی
دیگر هم قربان��ی شود تا تاسفی
بخوریم و قطره اشکی نثار نمائیم
و قدری ه��م به زمین و زمان بد
بگوئیم .ب��ا قدری همت ،گذشت
و صرف وقت می ت��وان کارهای
مفیدی انجام داد .پرداخت مبلغ
کمی پول هیچ کس را فقیرنمی
کند ولی انسان یا انسان هائی را از
کام مرگ ناروا می رهاند.
به امید غلیان چنین همتی

برخورد یا حمله نظامی با ایران را
عمدتا متوجه غرب و به خصوص
آمریکا و اسراییل میداند تنها به
این تاکتیک رژیم کمک میرساند
و میتواند فعالیتهای مربوط به
تحریم انتخابات را خنثا کند.
به عبارت دیگر ،اصالحطلبانی که
کجدار و مریز با موضوع انتخابات
اسفن��د برخ��ورد میکنن��د و از
تحریم صریح آن سر باز میزنند
ب��ه موفقیت ای��ن تاکتیک رژیم
کم��ک خواهند کرد ،و کس��انی
ک��ه در مخالف��ت با جن��گ ،به
جای هدفگی��ری سیاستهای
جنگطلبانه رژیم داد و فریادهای
خود را فقط یا عمدتا متوجه آمریکا
و اسراییل و عموما غرب میکنند
تنها به آسیاب جنگطلبی رژیم
آب میریزن��د و او را در ای��ن
سیاست ی��اری میرسانند .وقت
آن است ک��ه در سال پر تنش و
بحرانی کهدر پیشداریم نخبگان
سیاسی و اجتماع��ی و فرهنگی
جامعه ،با احس��اس مس��ئولیت
تم��ام ،از یک سو با سیاستهای
جنگطلبانه رژیم مخالفت کنند
تا شای��د از کشاندن ایران به یک
درگیری نظامی خانمانسوز با غرب
اجتناب ش��ود ،و از سوی دیگر با
تحریم فعال انتخابات اسفند،این
نمایش فریب دهنده را شکست
دهند .ب��رای دموکراسی و صلح،
باید با ه��ر دوی اینها به صورت
فعال به مقابله برخاست.
___________________
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خواجهها و نقش ایوان!
مسعودنقرهکار
_________________
ایکاش آقای عبدالکریم سروش
حداق�ل به راه آق�ای رضا پهلوی
میرف�ت و بهج�ای نش�ان دادن
راه نکونامی و نیکس�رانجامی به
فقیهی ک�ه مرتکب جنایت علیه
بش�ریت شده اس�ت خواستار و
پیگیر محاکمه او میشد!
_________________
آیت الله سید عل��ی خامنهای،
رهبر حکومت اسالمی ،مرتکب
جنایت علیه بشریت شده است.
محاکمه این روحانی
درخواست
ٔ
جنایتکار سالیانی ست از سوی
اپوزیس��یون حکوم��ت اسالمی
در خ��ارج کشور ،و جس��ورانه
و شجاعان��ه از س��وی برخ��ی
از شخصیته��ا و چهرهه��ای
اپوزیس��یون در داخ��ل کش��ور
مطرح و پیگیری شده است.
اخیرا نی��ز آقای رضا پهلوی این
خواس��ت را مطرح کرده است و
برآن است تا موضوع را به سازمان ملل
بکشاند.
ای��ن گونه طرحه��ا و اقدامها در کنار
ارزش افشاگران��ه و تبلیغ��ی ،تالشی
دلگ��رم کنن��ده ب��رای دادخواهان و
بازماندگان قربانیان حکومت اسالمی
نی��ز خواهد ب��ود ،حتی اگ��ر از سوی
کس��انی چون آقای رض��ا پهلوی و با
تاخی��ری چند ساله مطرح و پیگیری
ش��ود ،و حتی اگر به فیل هوا کردن و
بهره برداریهای سیاسی ی شخصی و
گروهی آغشته شده باشد.
به ب��اور من افشای بیشترجنایتهای
ای��ن آیت الله علیه بشریت و پیگیری
ِبه محاکم��ه کشاندناش توسط آقای
رضا پهلوی میباید مورد حمایت قرار
بگیرد؛ ضمن اینکه از ایشان خواسته
شود به وکالی محترم و تازه واردشان
تفهیم کند که با اندک تفاوتهایی عمر
ای��ن دست طرحها و اقدامها در خارج
از کش��ور به بیش از سه دهه میرسد
و ای��ن عزی��زان بهتر اس��ت به حرف
بزرگترها هم گوش کنند!
برخی از وکالی آق��ای پهلوی خیال
میکنند تبعیدیان و اپوزیسیون خارج
از کش��ور در این حدود سی و دو سال
کارشان در تبعید باد زدن همدیگر بوده
و چشم انتظاریِ اینکه یا ِر شاطری از
سینه تنور
راه برس��د و نان آم��اده به ٔ
بچسباند.
در رابط��ه ب��ا ای��ن ن��وع «طرحها و
اقدامها» نادیده گرفتن وارج ننهادن به
تالشهای مؤثرو ارزشمند شورای ملی
مقاومت ،به وی��ژه سازمان مجاهدین
خلق ایران ،سازمانها و احزاب چپ و
دموکرت ،و ملیون ،تشکلهای حقوق
بش��ری و فرهنگی و هن��ری به ویژه
کانون نویس��ندگان ایران در تبعید و
انجمن قلم ایران در تبعید ،و بسیاری
از شخصیتها و چهرههای سیاسی و
محاکمه
فرهنگی پیرامون در خواست
ٔ
آیت الله خمینی (تا پیش از مردناش)
و آیت الله خامنهای و تالشدر راستای
تحقق آن از طری��ق مجامع گوناگون
بین المللی قدر ناشناسی و بیانصافی
عارضه گروه گرایی و
ست؛ بیماریای
ٔ
خود محوری ،که معتاداش شدهایم.
در همی��ن ارتباط علیرغم انتقادهایی
که به روش و منش آقای اکبر گنجی
رواس��ت ،نمیبای��د تالشهای ایشان
نیز در افش��ای جنایتهای حکومت
اسالم��ی و پیگی��ری محاکم��ه علی
خامنهای نادیده گرفته شود.
ِ
بازار ارشاد فقیه!

دراینمیانه،سویدیگرشاهدناهار  بازار
ِ ارشاد و موعظت و اندرز  دادن به فقیه
جنایتکار نیز هستیم ،و حکایت ارشاد و
پند و اندرز و انذار و موعظت و نصیحت

وراهنمای��ی این
آیتاللههنوزباقی
س��ت ،ک��ه تازه
تری��ناش انتشار
نام��ه
موعظ��ت
ٔ
آقای عبدالکریم
س��روش ا ست،
تالش «رعی��ت وار»ی ک��ه به دلیل
نزدیکی زیس��تی و مذهب��ی با آیت
الله خامنهای سب��ب شده است آقای
سروش علیرغم اینکه «به عین الیقین
پایان دولت سحر» خامنهای را نزدیک
ببیند باز بکوشد «راه نکونامی و نیک
سرانجامی» به این موجود نشاندهد و
از ثواب امر به معروف و نهی از منکرنیز
سودی نصی��ب خود کند ،نکو نامی و
نیک سرانجامی جنایتکاری که جنایت
علیه بشریت مرتکب شده و جامعهای
را به سوی نابودی روانی و فرهنگی و
اخالقی و اقتصادی سوق داده است.
این نوع خ��رج ک��ردن بیانصافانه از
کیس��ه دهها هزارقربانی دگراندیشی
ٔ
و بازماندگ��ان آنان فق��ط از کشکول
کسانی بیرون میآید که منافع معنوی
و مادیشان به حیات حکومت اسالمی
گره خورده باشد.
متا سفانه آقای سروش به جای تالش
برای تحقق دادخواهی و اجرای عدالت
در ب��ارٔه یک��ی از ب��زرگ جنایتکاران
تاریخ معاصرایران با پهن کردن بساط
ارشاد و پند و اندرز و انذار و موعظت و
نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر
که جلوه فروشیها و کرشمههای قلمی
و ادبیاش بر اص��ل ماجرا میچربند،
چنی��ن پیوند و گ��ره خوردگیای به
تماشا گذاشته است.
گویی آقای سروش پیامد موعظتها
و اندرزهای زنده یاد سعیدی سیرجانی
و نامهه��ای او به آیت الله خامنهای و
رفسنجانی و خاتمی را که حدود بیست
سال پیش انتشار یافت ،فراموش کرده
است؛ نامههایی که پاسخشان زندان و
وقیحانه جاسوسی
شکنجه و اتهامهای
ٔ
و ارتکاب به لواط و عضویت در شبکه
قاجاق مواد مخ��در و تهیه مشروبات
الکلی در خانه خود و فروش و مصرف
آن و ....ب��ود و سرانجاماش نیز مرگ با
شیافپتاسیم.
محاکمه آیت الله
باری ،تالش ب��رای
ٔ
خامن��های حتی اگر آقای رضا پهلوی
تکرارش کند ارزش افشاگرانه و تبلیغی
دارد و ارزشمند است ،و ارشاد و و پند
و اندرز و اِن��ذار و موعظت و نصیحت
این روحانی جنایتکار نیز بویژه اگرآقای
عبدالکریم سروش بر آن اصرار ورزد و
قلمی کند ،علیرغم تلوث خالی از تفنن
نیست.
در ای��ن میانه اما حواسم��ان باشد و
یادمان ن��رود که خانه از پای بس��ت
موریانه
ویران اس��ت و تا هنگامی که
ٔ
خمینیسم و حکومت اسالمی حیات
داشته باشد خانهمان ،ایرانمان ویران
خواهد ماند.
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در هنگ��ام خرید ملک ،گاهی اوقات
ی ب��ر خوردمی کنیم که
ب��ه واژههای 
توصی��ف کنن��ده نوع ملک ب��وده و
هریک ویژه گی ها و مزایای مخصوص
به خود رادارا می باشند:

  :Attached house


ی اط�لاق میشود که از هر دو
به ملک 
طرف به ملکهای مجاور چس��بیده
باشد.

انواعملک

  :Detached- Semi


ی که فقط از یک طرف به ملک
ملک 
مجاور چسبیده باشد و از کنار دیگر
آزاد باشد

  :Detached


ی که از هیچ طرف به ملکهای
ملک 
مجاور چسبیده نباشد .به عبارتیدیگر
هیچ دیوار مشترکی با همس��ایگان
مجاور خود نداشته باشد.

  :Single Family


ی گفته میشود که شامل یک
به ملک 
دستگاه مجزا باشد و بر روی قطعهای
از زمین ساخت��ه شود .این نوع ملک
از لحاظ خصوصی ب��ودن ()privacy
بهترین نوع ملک میباشد.

  :Duplex


شام��ل دو واحد مجزا میباشد که بر
روی یکدیگ��ر ساخته ش��ده اند .این
نوع ملک ،درآمدزا محس��وب میشود
چرا که اغلب صاحبان این نوع ملک
ی کرده و واحد
در یک واحد آن زندگ 
دیگر آن را اجاره میدهند.

  :Row house-Townhouse


ب��ه تع��دادی از خانهه��ای Single
ی در
 familyگفت��ه میشود که همگ 
کنار یکدیگر واقع ش��ده و با دیواری
مشترک از یکدیگر جدا میشوند.
اختصاصی بودن این ملک نسبت به
یدر
 single familyکمتر میباشد ول 
عین حال دارای حیاط مجزا میباشد
و قیمت و مخارج نگهداری آن نسبت
به  single familyبا شرایط یکس��ان
کمترمیباشد.

  : Stacked Townhouse


معموالً ب��ه خانهه��ای دو طبقهای
اطالق میشود که بر روی همدیگر و
ی و بیشتر ساخته
در ردیف های  ۴تای 
میشوند و ه��ر واحد ممکن است که
در دو سط��ح ساخته شود و هر واحد
دارای درب ورودی مجزا میباشد.
  :Link or carriage house


به امالکی که دی��وار گاراژ آنها با هم
مشترک باشند اطالق میشود.

  :Manufactured House


ب��ه خانههای پیش ساخت��ه شده در

Immigration

...local rite
!of passage

کارخانههای مخصوص این کار اطالق
میشود که بنا به درخواست خریدار به
محل مورد نظر انتقال پیدا میکند و بر
روی فونداسیون کار گذشته میشود.

  :Condominium


بنا به تص��ور رایج ک��ه کاندومینیوم
را نوع��ی از مل��ک میشناسن��د،
ی از مالکیت
کاندومینیوم ن��وع خاص 
میباشد و میتوان��د شامل برجهای
بلند با تع��داد آپارتمان های زیاد و یا
اینکه مجتمعه��ای  town houseو
یا غیره باشد .معم��والً کاندومینیوم
انتخاب اول اشخاص جوانی میباشد
که برای اولین بار قصد خرید ملک را
دارند.

  


در اینج�ا ب�د نیس�ت ب�ه شرح
مختصری از تاریخچ�ه این نوع
ملکبپردازیم:
شروع ساخ��ت و ساز کاندومینیومها
به اوایل ده��ه  ۱۹۸۰باز میگردد .در
آن زمان کاندومینیوم مخصوص افراد
ثروتمن��دی بود که به نوعی موفقیت
یدر آپارتمانهای لوکس
خود را با زندگ 
به رخ دیگران میکشیدند همچنین
افرادی که خواهان محلی برای زندگی
بودند ک��ه مس��ولیت نگهداریهای
روزم��ره آن بر عهدهشان نباشد ،این
نوع مل��ک را ترجی��ح میدادن��د .با
گذشت زمان و با ساخت و ساز رو به
افزایش کاندومینیوم ها ،دیگر لوکس
ب��ودن ،مشخصه اول ای��ن نوع ملک
محسوب نمیشود و همین امر باعث
ش��ده که قیمت آنها ب��ا بودجه افراد
ی که قصد خرید اولین ملکشان
جوان 
رادارند مطابقت بیشتری نماید.
در ابت��دای ساخ��ت کاندومینیومها
صاح��ب هر واح��د ماهیانه مبلغی را
به عن��وان شارژ ماهیانه به سندیکای
ساختم��ان پرداخ��ت میک��رد تا به
ی هیچ
مصرف مخارج روزمره برسد ،ول 

>> ادامه از صفحه6 :

نیس��ت و بق��ای آن را به خطرمی
ان��دازد .بنابراین ،حکومت درجهت
رعای��ت "مصلحت نظ��ام"" ،منافع
ملی" که درتضاد با آن است را زیرپا
می گذارد.
این ال��زام ب��ه رعای��ت "مصلحت
نظام" خ��واه و ناخواه حکومت را به
رفتارهایی می کشاند که با زیرکی
سازگ��ار نیس��ت و بنابرای��ن پاسخ
پرس��ش دوم این است که حکومت
آخوندی -سپاهی زیرک هم نیست.

پاسخ پرسش سوم:

ی که
بودجهای ب��رای تعمیرات اساس 
ی شد ،اختصاص
در آینده بدان نیاز م 
نمییافت .به این دلیل که در سالهای
اولی��ه ساخ��ت این نوع مل��ک (دهه
 )۱۹۸۰این ساختمانها نوساز بودند و
مالکان آن نیازی به این امر احساس
نمیکردند ،چرا که طرز تفکر این بود
ی کنار گذاشت تا در
ک��ه چرا باید پول 
مواقعی به کار آید که شاید آنها مالک
آن واحد نباشند.
در سال  ۱۹۹۴پارلمان کبک قانونی
را به تصویب رسانید که به موجب آن
تمام مالک��ان کاندومینیومها موظف
بودند که صن��دوق ذخیره (reserve
 )of fundتشکی��ل داده و مبلغ��ی
از ش��ارژ ماهیانه را ب��ه این صندوق
اختصاص داده تا در موقع اضطراری و
یا در هنگام تعمیرات بزرگ و اساسی
ساختمان از آن استفاده گردد.
ام��روزه نزدی��ک ب��ه  ۱۰۰۰۰واحد
آپارتم��ان ه��ر ساله در ک�لان شهر
مونت��رال ساخت��ه میش��ود و تعداد
معامالت آنها نیز تقریبا دو برابر تعداد
معامالت خانهه��ای Single family
میباشد و میبینیم که اغلب افرادی
که قصد اولین خرید مل��ک را دارند
بیشتر خواهان این نوع ملک هستند
که خ��ود به نوع��ی از سبک زندگی
تبدیل شده است؛ سبکی که بسیاری
از م��ردم را به مرکز شهرها کشانده و
همچنین منبع در آمد دیگری برای
شهرداری ها ایجاد کرده است.
کاندومینیومه��ا دارای دو دست��ه
تفکی��ک ش��ده  Dividedو تفکیک
نش��ده  Undividedمیباشن��د ک��ه
در شمارهه��ای گذشته در ب��اره آن
توضیحاتی ارائه شد.
شاد و تندرست باشید
 ۱۲ژانویه ۲۰۱۲


"دردام افت�اده اس�ت؟" مثبت
است.
تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید
نفت ای��ران و آشفتگ��ی هایی که
درهمی��ن مراحل ابتدایی و پیش از
اجرایی شدن ای��ن تحریم ها پدید
آمده اند ،تأییدی براین دردام افتادن
هستند.
و اما پاسخ پرسش چهارم یعنی آیا
اکنون ک��ه دردام افت��اده "تحمل
دارد؟" نیز آشکار و روشن است.
حکومت آخوندی -سپاهی که اکنون
در دام خودکرده هایش افتاده ،فاقد

تحمل شرایط "دام" است تا بتواند
راهی معقول برای رهایی ازآن بیابد.
مدام خود را به در و دیوار می کوبد،
عربده می کش��د و رجزمی خواند،
رزمایش نظام��ی دریایی و زمینی
برگزارمی کند ،برای همه دنیا خط
و نشان می کشد و به بس��تن تنگه
هرمز تهدید می کند و روزبه روز هم
عرصه را برمردم خود تنگتر می کند
غافل از این که ب��ا این کارها ترس
و ضعف و ناتوانی خود را به نمایش
می گذارد.
نتیجه این که امروز ،بیش از هرزمان
دیگردرتاریخ چند هزار ساله –حتی
در مقایس��ه با بزنگاه های حساس
مانند حمله های اسکندر ،اعراب و
مغول ها – کش��ور درمعرض انواع
خطره��ا اع��م از ناب��ودی و ویرانی
زیرساخت ها و سرمایه های ملی و
تجزیه و متالشی شدن است.
آی��ا م��ام میهن م��ی توان��د به ما
فرزندانش درگذردادن کشور از این
گردنه خطرناک اعتماد کند؟!
  

f you grew up in Montreal or anywhere across
Quebec, chances are you've slipped on a pair of
skis and snowplowed down a hill at least once in
your life. It's kind of hard not to in a location that
would freeze hell over six months of the year.
Add to that chill eighty some alpine ski hills scattered throughout the province of Quebec and over
200km of cross-country ski trails on the island of Mon!treal, and you've got yourself a local rite of passage
Montreal winter can be nothing short of enchanting for
people from out of town. As for residents, well, many
locals love this city to pieces yet dread the cold, shorter
days of Montreal winter life, bearing the season like
a ball and chain, one that can drag on for half of the
year, from November to mid-April. But somehow, that
joie de vivre Montrealers are known for never quite
extinguishes itself and legion is those who thrill in its
seasonal sports, winter-themed cuisine and assorted
comforts.
ontreal is on fire in the dead of winter, from outdoor raves in sub-zero temperatures to restaurant
week to festivals honouring snow, lights or whatever
else organizers can pinpoint as a celebratory fixation,
this is not the season to stay home and sulk.
Au contraire, even in the dead of winter Quebecers are
braving the cold and enjoying the traditional winter
celebrations

I

?Is it fair
NO.

شهبازخنعی :گردنۀ خطرناک...
مقامات ریزودرشت حکومت آشکارا
م��ی گویند که دلیل این لجاجت و
خیره سری ،که می تواند سرانجامی
بسیار خطرناک برای ایران و ایرانی
داشته باشد ،این است که می دانند
اگردراین زمینه کوتاه بیایند و تسلیم
شوند ،کشورهای غربی پرونده حقوق
بشر را روی میز خواهند گذاشت.
چنین استداللی ع��ذر بدتراز گناه
است و تضادی که ازآن سخن گفتم
چهره می کند و خ��ودرا نشان می
دهد.
آیا درمیان  75میلیون نفرجمعیت
ای��ران ،بج��ز پای��وران و کارگزاران
وابس��ته به حکومت کس��ی هست
که منافعش در عدم رعایت حقوق
بشرباشد؟!
پس چرا حکومت نمی تواند بخاطر
"منافع مل��ی" حقوق بش��ر را هم
رعای��ت نماید و غائله ای که دارد به
بحران سرنوشت ساز بدل می شود را
ختم به خیر کند؟!
پاسخ ساده است:
رعای��ت – حت��ی ظاه��ری –
حقوق بش��ر به "مصلح��ت نظام"
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The reason being is that
because the Federal
Skilled Worker program is
very limited and the caps
fill up rather quickly, a lot
of interested candidates
who wish to immigrate
to Canada will use the
Quebec Program where
it is quicker and easier,
I should rather say was
easier, The Quebec Immigration Minister wants
to make sure that new
arrivals remain in Quebec,
instead of just using it as a
passage way to immigrate
to Canada and then moving to other provinces in
Canada, with a knowledge
of French the new comer
will have more chances of
succeeding in Quebec and
their chances of moving
elsewhere in Canada is
less. Of course they may
do so ones they have
landed at the Montreal International Airport there is
nothing stated in the regulations that a new comer
who immigrates through
the Quebec Program needs
to settle in Quebec, not
at all, the new comer is
free to settle anywhere in
Canada, as long as they
land in Montreal.
Happy Winter everyone,
enjoy the outdoors.
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

M

IMMIGRATION NEWS
)(QUEBEC

Coming into force of the mandatory use of language
proficiency tests FOR THE QUEBEC PERMANENT
WORKER PROGRAM.
consistent and fair. An
application that is handed
ffective December 6,
in without the French test
2011, all new canfor both main applicant
didates from the skilled
and spouse if applicable
worker subcategory who
and without the IELTS for
wish to obtain points in
the main applicant will be
the selection grid for their
returned.
French proficiency (applicants and spouses) and
eaning that as of
English proficiency (appliDecember 6th,
cants only) must enclose
2011, all applications
with their immigration
under the Quebec Skilled
application attestations of
Worker Program need to
results recognized by the
have a Teste d’evaluation
Ministère. Children acFrancais (TEF) for both
companying their parents
main applicant and spouse
are exempt from this new
if applicable, and the main
requirement.
applicant also needs to
In addition to optimizing
show an English exam
the Ministère’s selection
(IELTS). This is making
practices, standardized
it harder for new comtests ensure that the evalu- ers who are interested in
ation of candidates for
immigrating to Canada
their French and English
through the Quebec Perproficiency is accurate,
manent Worker Program.

E
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فروش مرسدس بنز رکورد شکست

خودروسازی دایملر در آلمان اعالم
ک��رده است که ف��روش مرسدس
بنزه��ای تولیدی ای��ن شرکت در
سال  ۲۰۱۱می�لادی به رکوردی
جدید رسید.
بر اساس اعالمدایملر ،میزان فروش
خودروه��ای مرسدس بنز در سال
 ۲۰۱۱میالدی ،ب��ا هشت درصد
افزایش به یک میلیون و  ۲۶۰هزار
و  ۹۱۲دستگاه رسید.
همچنین با در نظر گرفتن فروش
خودروهای مدل اسمارت و میباخ،
خودروسازی دایملر در سال ۲۰۱۱
میالدی یک میلی��ون و  ۳۶۰هزار
دستگاه خودرو فروخته است.

ف��ر و ش
بیشترین
محص��والت ای��ن شرک��ت در
کشورهای چین ،روسیه و هند بوده
است.
میزان عرض��ه خودروهای تولیدی

این شرک��ت در آمریکا  ۱۳درصد
افزای��ش داشت و ب��ه  ۲۴۵هزار و
 ۲۳۱دستگاه رسی��د .این رقم در
چین با  ۳۱درص��د افزایش۱۹۳ ،
هزار و  ۳۳۹دستگاه اعالم شد.
در عین ح��ال ،فروش محصوالت
دایمل��ر در غرب اروپ��ا یک درصد
کاه��ش داش��ت .بح��ران مال��ی
کشوره��ای حوزه ی��ورو دلیل این
کاهش اعالم شده است.
تقاضا ب��رای خودروهای اسیووی
(شاس��ی بلند) تولید مرسدس بنز
هم در تمام  ۱۲ماه سال گذشته در
باالترین میزان بوده است.

نشگاه ها
36
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با پايان يافتن ماه مبارك رمضان و آغاز موج دوم س��فرهاي تابس��تاني
www.paivand.ca
مقاصد جديد براي
بس��ياري از خانوادهه��ا در اين اي��ام به دنبال انتخ��اب
مسافرت هستند.
info@paivand.ca
از آنجا كه متأس��فانه تاكنون برنامهه��اي فرهنگي ويژهاي براي معرفي
و آموزش صحيح س��فر صورت نگرفته و بس��ياري از افراد س��فر را صرفاً با
مقاصد هميش��گي و تك��راري تجربه ميكنند.به نظر ميرس��د با توجه به
CONDO
SALE
مدارس
forقبل از بازگشايي
تابستان تا
كاهش دما و شروع مسافرتهاي پايان
شهرهاي كمتر
اين زمان فرصت خوبي اس��ت براي تجربه سفر به مقاصد
Brossardو in
1470
Palerme
# 106,
Brossard
rueبراي
خانوادهها
افراد و
بس��ياري از
شناخته ش��ده .عجيب است كه توجيه
Spacious
2 bdrm
floorياmain
unit
w/
پرجاذبه مانند
شهرهاي
شمال و
ش��هرهاي
انتخاب مقاصد تكراري مثل
indoor
storage
ش��يراز ،اصفهان  ،مش��هد و ...جاذبههايspace.
parking,شهرها
تفريحي اين
س��ياحتي و
Steps
Mall.
fromتجربه
 Champlainبارها
جاذبهها را بارها و
است در حالي كه شايد بسياري از افراد اين
Great
first-time
buyer
opportunity.
كرده باش��ند .مث ً
ال ش��نيدن اين جمله بسيار عادي ش��ده كه «ما هميشه
Asking $195,000 Immediate availability
ميرويم فالن ش��هر» يا «فالن ساحل بسيار قشنگ است» يا «چون چند
MLS:8622848,
فالن جا رفتهايم ترجيح ميدهيم به جاي يك مقصد جديد
تدریساست كه
سال
ریاضی
Call: Hady Karbasfrooshan,
ب��از همان جا برويم» .اين ريس��كناپذيري ما در زمين��ه انتخاب مقاصد و
وفیزیک
ش��هرهاي جديد از يك سو موجب ش��ده كه ازدحام جمعيت مسافران به
Realسوي ديگر
باشد و از
متمركز
مقصد خاص در بيشتر ايام سال
سمتسالهچند
دبیرستان
دوره 3
Chartered
Estate
Broker
و
دبیرست��ان،
 Agenceعدم
Immobiliereبه دليل
هاي ناشناخته
دانشحوه��ای از مقاصد و شهرهاي ديگر در
ب��رایبس��ياري
Centor
استان &
Hypothecaire
دانشجوهای ترم آمادگی
مس��افران و گردشگران مدتها در ليست شهرهاي بدون طرفدار
استقبال
e-mail:hadykarbas@gmail.com
saffa.seraj@gmail.com
قرار بگيرند.
رس��د اكنون كه با ماليمتر شدن گرماي طاقتفرساي فصل
در نظر مي
زیبایی به
برازندگیاست
TAILLEURمناس��بتري براي آغاز سفر فرارس��يده است بهتر باشد به
تابس��تان زمان
امور
انـجام
آشپزی و استانهاي كمتر شناخته
به شهرها
سري
جاي انتخاب مقاصد هميشگي
حرفــــه ای
گردش��گري اين شهرها استفاده
ش��ده بزنيم و از جاذبهها و پتانسيلهاي
چند روز در هفته
بهينه ببريم.
MARIE ROSE
>> در منزل شما
30سال
از
بیش
درخدمت شما با
فراواني است كه بس��ياري از مقاصد
تأس��فسالی)
به راس��تي جاي تعجب و (خامن
Maryam&Roe
تجربه  تعمیر انواع لباس
) (514كافي مس��افران و خانوادهها
 754-4592اطالع
باسفارش تنها ب��ه علت عدم
 داخلي
گردش��گري
های زنانه و مردانه
چرممس��افري ايام به سر برند در حالي كه بسياري از مقاصد
متخصصودربي
بيخبري
در
شخصی 
پوست
و
مانند شهرهاي شمالي از فرط ترافيك و ازدحام جمعيت به آستانه
تكراري
ویــژه برای
 تخفیف
استخدامتوان به آساني با يك جستوجو
هموطنانآن هم در حالي كه مي
نزديك شوند
انفجار
گرامی
4491 St-Charles
شدA .
مقاصدAآشناK H
اين V A
و پرسوجوي مناسب با N
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Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای
انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

Renovation

Construction
امورساختمانی
کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

خدماتکامپیوتری

تایپفارسیوانگلیسی
ترجمهانگلیسی،آموزش
میکروسافتآفیس،تبدیل
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
نرم افزار ،اسکن مدارک
وعکس>> با بهترین نرخ
Tel.: 514-571-2603
azsept15

azmai15salimi

استخدام

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیمومدو سال تجربه)

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355

آموزشگیتار
پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

(514) 223-2525

noushintilmai2010paid

Bijan

آشپـزی

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

azaug15akvUp

514-419-1039
(514) 867-1756
1231 Ste-Catherine W.
WEST ILSLAND
Suite 304
به یک شیرینی پز درجه
دول با دو شرح
یک ایرانی نیازمند است.
مجری مراسم
شرحها را با مداد حل کرده و
یکی از
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا
Tel.:
514-620-5551
عقد
ایرانی حل شرح دوم بپردازید.
شرح اول ،به
سپس با پاک کردن جواب
تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
514مبتدی و پیشرفته
جدول ويژه
جدول عادي
(بامشتـــری)
سیامک :با 16سال سابقه
825-3170
درسالن شهرزاد
حمل و نقل بین املللی
آموزش موسیقی
دعوت به همکاری میشود
887-6160
Tel: 514-384-5632
)–(514
 228-1111رنگ
پرن��دهاي با س��ر بلوطي
)-8 15 14 13 12(438
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 www.nettoyeursex1
www.parscargo.ca
خدماتکامپیوتر،
امهاي بين فتحعليشاه
press.com
داماد
تازه
–
تنگه
(514) 489-6901
azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

آموزشویلن

4879
خشکشویی

pirazjun1

پارس ماریتایم

Nettoyeurs
EXPRESS

جویـای کار

آرایشگر
باجتربه

azaug15akvUp

تدریسگیتار

تعمیراتساختمان

تدریس حرفه ای گیتار،

پاپ و جاز

 مبتدی تا پیشرفته

>> آرش زمانیان

در خدمت هموطنان گرامی

514-804-5575
azjan12unpaid

کامپیـوتر

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

خدماتمالیاتی

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
azjan12unpaid

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

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

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

تدریسریاضیات

  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

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

1
Your garments
fresh
 -9واض��ح – س��رب س��ياه – لقب
حسابــداری
خصوصی
تدریس
كهنand cleaned
as early
– كشوري در قاره
بانوان
به یک نفر کارمند برای
امور مربوط به رانندگی
!as the2same day
گــرافیک
و
ي ايران
فرانسه
زبان
به
جهش
–
داير
–
منفي
پاسخ
-10
انجام امور خشکشویی
Cell: 514-730-7462
CEL: 514-889-7392
(حیدر)
كشوري در مديترانه – 3
(514) 685-4777
عیب یابی و تعمیر  نصب
فرانسه)
کشور
التحصیل
(فارغ
صف
–
جلو
آشنا به زبان فرانسوی
هرگونه سخت افزار و نرم
Tel: 438-402-8850
نه
4
مترجم رمسی
كوچك
ویژهماهي
پيشخانه – نوعي
 +ریـاضی و-11
فیزیک
خامن ها
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
در ناحیه مونتریال شرقی
يابانهاي تهران – قله
شبکه رسانیویروس زدایی
دانشگاه) ماندگي
(ازدبیرستان تا – بوي
5
نیازمند یم.
و نصب ضدویروس بازگرداندن
رضانوشادجمال
قابلتوجهخامنها
کیمیا
توسط
سوار
سمي –
514-803-1845ربودن – حشره
-12
مفروضاتازدست رفته:
Tel.: 514-750-0574
مترجم رسمی و عضوجامعه
خاطرهحتویلدارییکتا
د عوعو سگ ميشود – 6
سر
 -13گلي خوشبو – نااميد – پشت
DATA RECOVERY
مترجمان کبک
(514) 699-1380
عضو جامعه مترجمان رسمی
نه
آموزش هرگونه نرم افزار:
 -14گرايشها – تهمتن زابلس��تان
ترجمه رسمی کلیه
7
کبک و ایران
مدارک ،دعوتنامه و تدریس ریاضیات
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
جنگ
–
گرم
ماه
–
د
تائیدترجمه
زاده
لوئیزداداش
قاصد
–
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
وبسایت :شرکت و خصوصی
8
Tel.: 514-575-7080
ه
و فیــزیک
خدمات مربوط به ترجمه
 -15بازيگ��ر س��ريال ملك��وت –
نسخه خود را به ما فکس
تبدیل فیلم و عکس های شما
و ورق
تهنشين مايعات استخدام
ش صاب��ون –
(514) 675-0694
انقباضداروی9
گرافیک
طراحی
روی  DVD
را
تان
و
کنید
توسط مهندس
(438) 390-0694
تنظیم فرم های مالیاتی:
– خارج از تنظيم
شهریاربخشی
عمودي:
بگیرید:
حتــــویل
10
شادی
توسط
اخوان
سوپر
خصوصی و شرکت
الکترونیک
–
آب
گ انسان – جوي 13 RACHEL
-1نوع��ي اخت��الل التهاب��ي مزمن
بهترینسرویس
دعوتنامهرسمی،
>> جهت شعبات  1و
)Tel.: (514
و نام سوره 11 288-486464
ايمن��ي– 2در مترجم رمسی
(آرش کشوری)
و وابس��ته ب��ه دس��تگاه
بهترینقیمت
Tel.: (514) 288-9281
(514) 678-6451
ترجمه مدارک
چند
به
آیلند
وست
و
NDG
>> کلیه مقاطع:
سالح گرم كوچك كه
های
 تبدیل سیستم
فروش
ماهي
12 288-4682
نغمه سروران
)Fax: (514
514-830-5757
514-624-5609
College،University
گيرد – درازش نش��انه
کارگر ساده
 Cashierو
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ثروت
ت��ازه به
نفر –
ویدئویی -2چ��راغ دريايي
13
514-889-3243
High-Shool
ترجمهوتأییدترجمه
ت.
جدیدترین – ميوه ترش ونیازمنداس
شيرين
 فروش رسيده
رسمی اسناد و مدارک،
با سابقه  tutoringدرمدارس
ناك – سخن زشت – 14
ایرانی
PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
–
دخترانه
ن��ام
–
ش��نا
انواع
آلبومهای  -3از
اخوان
شعبات
به
لطفا
دعوتنامه
تنظیم
شفاهی،
ترجمه
مونترال و تدریس در موسسات
خويشيها
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
فرآيند تبديل مايع به گاز
since
مراجعهکنید:
تأثير – نوعي شيريني 15
سرویس دی.جی.
کنکور تهران
تأییدامضاء
نشانه
عنصر بدن – نت ششم –
-4
1990
*درصورتعدمرضایتجلسه
محل:مرکزشهرمونترال
6162 Sherbrooke w.
514-485-4744
– داستان – جا
محمودایزدی
گسترده – طرز و قاعده
افقي:
مقعر
–
مصدر
اسم
Tel.:
514-223-3336
اولرایگانمیباشد.
نزدیکمترومک-گیل
–
مهربان
زشكنن��ده و
514-620-5551
Location: Downtown
عضوجامعه مترجمین کبک
 -9شامي – چاشني ش��له زرد – توانايي  -1خونريز و ظالم – فيلمي از حسن  -5فرق سر – ش��ليك با مسلسل –
ثبت نام :با ظرفیت محدود
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
مالي
هدايت
بيكاره
near McGill Metro
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
و گنديده – نصب و عزل
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
كودكان
سينه
جناغ
پشت
در
اي
غده
-10
تنبيه
–
ب��دكار
–
آين��ده
ف��رود
-2
قول
به
–
ديرنشين
–
سفيد
جگر
-6
514-827-6329
)Decarieاز
ي رئيس ستاد مشترك
appointment
ایالتی و فدرال
5301
Queen
Mary
(X
– مرد بخشنده – ماه سرد
اداري
ابوعلي س��ينا زينت و آرايش دانش...
Tel.: 514-745-0318
514-889-8765
ت
514-620-3255
مدیکالجنگ
سفيد – در
 -11جگر
کارت،
پاسپورتی(،تضمینی)،
 عکس
ميگيرند –  -3عل��م آموخت��ن – برت��ري – است
nsarvaran@hotmail.com
Cell.: 514-246-8486
فيلم س��ينمايي جدايي
کارتزني
فلز،سكه
سیتی زنی وpc car
اقامت دائمی فوری و غیرفوری سوره44
 -7حجم فرعوني – مش��هد سابق –
كارگرداني اصغر فرهادي
خيره –
(فردی وبا تاك آيد –
 عکس پرتره -12
التحصیلی
نگاهفارغ
خانوادگی)،
سخني از  -4سرزمين – محبت – به سوي
دستبند زنانه
اين ش��هر استان اردبيل
ناخرسندي – حبلالوريد
 تبدیل نوار موزیک به CD
ضمير
-5
Hi8اول شخص مفرد – آئينها  -8س��اقه زيرزميني – كوه افسانهاي
S
VH
,
DV
ni
Mi
,
عي و كوههاي مش��جر و
به DVD
 -13فرومايگان و اوباش –
كوبنده مطبخ – كاالي وازده
– معبد ترسا
سیستم ها
 تبدیل نوارهای ویدئو از متام
ت
– نهيكننده
 -6از قديميترين شهرهاي خوزستان  -9مقابل فروش – سريالي ()1389
صادي كه اثر قيمت را بر  -14قان��ون چنگيز – ماه��ر و چاالك – – ديري��ن – گردن كلف��ت – پيچ و بسيار زيبا و متفاوت از محمدحسين
كوزه سفالي
تاب
شاكردوس��ت
آفریدگاروعشق
لطيف��ي با بازي الناز بهنام
ار رقابتي بررسي ميكند
__________
هاي
رش��ته
از
–
پاكدامني
خرم��ي،
-15
 -7نماينده – شيريني يزد – باال
امين حيايي – بيداد گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
	• کوتاه کرد ن مو
ورزشي
مهر
 -10ب��ه دي��وار زندگی را
آويزندبا –
– ش��يريني و
آقایان 10 :دالر
شماره27
صفحه
 4878ویژه و عادی:
جدولهای
جدولحل
حل
ماش��ين زراعت – نش��انه
4878
از ويژه
حل جدول
عادی شماره
ذيذ تبريز –
خامن ها:
فعل استمراري
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كتف – آسياب بدن
 14-16-18دالر
وب – س��رخ
ل ع د س
ا
ر ش د
خ و
 1ج م ي ل
مجری مراسم زیبای
م ع ر ك ه گ ر ف ت ن
ل
ا
 1پ د
ي ا ش ا ر – آنفلوانزا
2
ب ل و ك
ا ي ا ب
2
م
ا
ح ر
ا
ه ل
ك ا
و
ا ب ر
	•بند صورت 12 :دالر
ایرانی
عقد– پ��اره
ت ي ن ا  -12به��ره پ��ول
ي ا س ي
 3ي ا س و ج
رف همراهي
ر ك
ا
ل
م و ي ز
ر
ا
 3د ي و
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
ر ا ن كردن – كالم ش��گفتي –
ن ت ر س
ا ب
 4ن ن ر
س م ن
ر س
د
ا
و س
 4گ ر م
عبدالعظيم –
ا ر ي ك ه ل ي ق ه گ سالمندان لیلیصمیمی
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
5
ا
5
ش
ن ي س ت
ر
ا
ل
ت ا
ا
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
م ي ن و
ا
 6م ر غ م ي ن
ن
ا
ا ي س ت
م
ا
ا ف ر ج
 6ن
ك ش  -13ت��اول ل��ب – زور و
ي��ا كاري –
>> کالس آموزش آرایشگری
514-825-3170
7
م و ت
ا س پ ر غ م
ر
ف ا
7
ا
م ن
خ و ش ب خ ت
ر س
ه
سنگيني – بازار سهام
س��ند – من
8
8
خ و ن
ا ت
م و
ا
در مدت  3ماه ،با تضمین
م ا ي و س  9رد اق رت ي نپ ا ان دن وي ل ا رن اك دت ي  -14واحد پول عربس��تان
_________________________
ر
م و
ر ت ش ب د
ا
 9ن ي ش
رستوران
ا م ي د و ا ر – طلبي��دن – ي��ك
م قدرتمن��د
ا ت ي ه
 10ي ت
ر پ ي چ
ا
ن
ا
م ت و ن
 10د ت
Suite208
ا خودروي سواري ،محصول
م ه
ا
م ن
و ت
م ر
 11ا
ي
ا
ا ت ي ل
ب ش ا ش
 11ي
عات و عواقب
Metro: Cote Vertu
ن ه ي كره جنوبي
ز ي
ا ت و
ن
ن
 12ي ا
خ م س
ا س
ر ن ج ش
 12ش ت ا
ل
ا
م ن
 13ن ب ا ت
ا ت
ر
ت و
ك ا ت د
 13م ب ر م
ن ي و ش ا  -15آبگوش��ت س��اده –
حش��تآور –
ر
و ف و
د ن ه
ر
 14و
ا
ا ي د
م ه ي ا
ا ي ا ب
 14ن
ق ر ا ن كتاب��ي در لغ��ت عربي به
ا ب
ل ع ق
و ي ب ا
 15ر
ت د ي ن
ن ي
ا
ه ج ه
ه ك د
 15د
514-485-2929
ه ي م ه فارسي از زمخشري
ن – عريض،

فال تاروت

azaug1free

داروخانه

فال قهوه

Nikpourpaidtojune2012

خشکشویی شیک

noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

azsep152011free

aznov15`11alijaaniup

تپش

azfev11Pd

Uazjune12011

دیجیتال

azsept'11

arman:toendofFeb2011>P

عکاسیرز

514-488-7121

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

سالن آرایش

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شیراز

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

Coiffure

997 Decarie،

(514) 336-5666

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

Interior
Design

لیلیکاظمیان

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

برای اطالعات بیشتر:

)(wholesale price

l.kazemian@gmail.com

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

aznov1UP

az15fev11factrd-vic

اجــاره

پرستــاری
ازساملندان

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

514-484-7335

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

اجارهآپارمتان

Tel.: 514-481-6765

آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ وروشن تازه بازسازی
شده درمنطقه NDG
شامل یخچال و Stove
و دارای  Fanدر حمامو
آشپزخانه (منصور)
 750دالر درماه
514-655-5609

tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

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

استخدام

تدریسگیتار

آموزش سنتور

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

در کلیه سطوح

سامانامانی

شیرینی
سـرو

514 641 2379
azjune15

صابر جلیل زاده

آموزشگیتار

514-585-6178

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

کالسیـکوپاپ

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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 621-0505 ..............................................

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

استخدام

رستوران شیراز

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

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

(هر طرف)

با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-342-3000

info@paivand.ca

سفر روزانه به

تـورونتو
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

صــرافی5
ستاره

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

مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
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..............................

جواهری

2178 Ste-Catherine W.

جای شما در این صفحه
خالی است!

5200 De La Savane،

رفت و آمد هرروزه

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 .............................
اسالمی ،مینو 967-5743..............................
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 .....................
معلمی ،نانسی 929-6362............................
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....................................

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa، Toronto، Vancouver

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

صوفی 989-8383 ..........................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

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

داروخانه

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

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

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

تاکسی

تبلیغات

تدریس خصوصی
تدریس رقص
ترجمه

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

تعمیراتساختمان

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

حمل و نقل

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................
بی��ژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

فـال

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

کامپیوتر

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

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

ت؟

گان پیوند )

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

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

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

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

خیاطی (آلتریشن)

تابلوسازی

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

•
•

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

514-996-9692

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

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
پرسپولی��س 439-4321 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

پزشک

MONTRÉAL QC H4B 1L8

مرکز شهر مونتریال:

نیـازمنـدی هـای پیوند

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

 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؟...

بها و سرویس عالی

TORONTO

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

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

||Bazar Du Tapis

514 585 - 2345
514 846--0221

azjuly15Up zagros

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

سفرتورونتو

قالیشوییبازارفرش
تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

PAYVAND

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

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

AKHAVAN FOOD

<< پـاپ <<

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

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

azsep15akhpaidfor2

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

fazelazoct15

Tel.: 514-662-2579

Tel.: 514-904-1028

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 :

توسط طراح داخلی

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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ش��ادی 678-6451 ........................................
224-0-224.................................... KamNik

کارواش

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

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کاجل زبان

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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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انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

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

کیف

یت عالی

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

قیم
ت مناسب

39
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

)(Montreal، Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
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 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

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: (514) 933- 8383

حسابداریومالیات

H4X 1Y9

QC

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: 450-934-7744

18 Westminster N.Suite 20

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

) 2550 Lapiniere (Brossard

فارغ التحصیل McGill University

Metro: Guy Cond

ر

مونتریال

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

سالنآرایشفریبا کنسرتمثنوی :استادحسینعمومی،
کیاوضیاطبسیان
Unisex



 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

در مونتریال:

........ص38 :

 21ژانویه
MONTREAL
Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

3363 Cavendish

VANCOUVER

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

(514) 487-0800
وست آیلند

NDG

نعارنج آبدار
الی رسید

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

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

باطعــمخانگی

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

Tax planning & preparation For:

>>  1و  2فوریه

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

پارستورز

1253 Rue Guy

گوگو دش

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

 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
____________________

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

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

عباسشفیعی

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

انــواع
کارتتلفن

کافهپرشیا

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

قهوه ادنا
ADNA
لیمو شی

رین عالی !

www.akhavanfood.com

.99 /lb

انار درشت
عالی رسید

>>> زمستان امسال :بهرتین حلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

