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

شــریف

www.ic-pacific.com

گـروه پـاسیفیـک

Sharif
992
_____

$

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

EXCHANGE
_________________
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1390 بهمن26
_______

کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

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

259B Cote-Vertu

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

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

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

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

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

چشم انداز حتوالت در مصر
1044
 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها

تبدیل ارز

Tel.: 514-996-9692

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

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

PAIVAND: Biweekly
کنکوردیاNewspaper
، مارس12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18, No. 1044, fev. 15, 2012

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

،خطرجنگ،ترور
:جریمهگرفته اید
!نباشید
سیاسی
7 :ص
نگرانمیانه
حوادث در خاور
انزوایآبسنت
،2011و
بیشتررژیم
yf£¥5ç•Z®

ماکمکتان

امسال مراسم سالگرد انقالب چنان سوت و کور بود
!که صدای رسانه های حکومتی را درآورد

3

 مارس24 شنبه
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
در سالن املپیا

 و کور ب��ود که صدای رس��انه های،1357 مراسم امسال سالگرد انقالب
£ fòخبرگزاری
ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜
£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
.درآورد
که با ماجرای مضحک "امام مقوایی" حکومتی راه��م
(ç¿ffZ¬…£±Š)
ç·Å¹Ži£¤“
 «بسیاری از:آغاز شد و با نمایش "ماکت مقوایی" حکومتی "ایرنا" نوشت
jgfZ z ç £¤ g ä…
 بیابانزایی1834بهSte-Catherine
¬Å Z¯¹Å…
dÂ‹ äœ£‹ (514)
Tel.::فرهنگی
(514) 806-0060
Suiteخبرگزاری
301, Tel.: (514) 933-3337
Tel.:
وابستهW.,های
هواپیمای بدون سرنشین امریکایی – رسانه ها و
تهدید
نظامی
عملیات
به
و
گرفته
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
)رضاناظم (وکیل
پس از حملهی اعراب و
اخبارحضورمردمرامنتشرنک...به عنوان فتح خیبر حکومت آخوندی غرب
 تهدید کرده است که،میشود
Montreal، Qc، H3B 2N2
® ZxZ®در
Zاس��راییل
‚¬À £¿œ
معرفی
7 : ...................................» چنان بی رونق و سوت ردند،– پایان یافت
کتابسوزی
و
ايران
به
مغول
IranAir
TORONTO
MONTREAL
VANCOUVER
برابر حمالت
General Sales Agent
پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ ®``Z® وfdآمریکا1006
7368
YONGE
St.,
PH-A
DE LA MONTAGNE,
1410
Lonsdale
نامزدهای
روحانيت
حاکمشدن،آنان
 و،مث��ل» خواهد کرد
«مقابله به
Toronto, Ont. H3J 8H9
Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
 مارس12 : مونتریال£¼`عملیات
®›ò zکهدر برابرMONTREAL,
؛2011 اسکار
Tel.: (905)
762-0700
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
های
ه
سرماي
نابودی
 ازحيثTel.: (604) 982-0909
درحاشیه سفر رمسی و کاری هارپر به چین
رفت
ی
م
انتظار
3 :ص
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: montreal@pars.ca
.استToronto
@زدنیpars.ca
 فرهنگیمثالE- Mail: Vancouver@pars.ca
اس��راییلی به ت��رور متقابل
ترور
www.pars.ca
مرتضیعقیلی سخنرانی
 اگر عملیات چند روز.دست بزند
Ninous Givargiznia, BSc.
تابویایرانی
و هوتن پادشاهنامزدEXACTE
یتوان
داریوشایران باشد م
 اخیر کار رژیم11 : ص
GESTION FINANCIERES
:همایون
Agent Immobilier Affilie
 فوریه بیشترینجایزه5
نتیج��ه گرفت که این
اکران فیلم مستند
چرا تازهRE/MAX
:کانادا
\ë¸¥±›سیاس��ت
z të›Z
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
6>>
: صfz£²›
خداحافظ
سپاه
و
اس��ت
ش��ده
آغاز
اکنون
 شد38 :ص
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
رضا عالمه زاده
واردین بسختی می
}f£¨†
! ق��دس ابتکار این
را درz çœÂ¼±›
عملی��ات
ã¼±›
wZz
äÅÁ†
x£½
Zf
ç…£
gfZ
!
!
 مارس در مونتریال4
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
15Shore,
: ص........... .دست دارد
توانند کار پیدا کنند؟
Lasalle, South

dZ®`` ` `Á…

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
!!میکنیم
رژی��م ایران که تحت
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿†فش��ارهای
fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
œ
®
b
z
قرارx£›g
سیاسی
äÀ ¯
äºÅ–dو10اقتصادی
ä… Øº• روزافزون
700-0303(514) 846-0221 سرپرستی
 به:¬ fZd g£Åœ

ÍÅœZ®™

gfÂ†if£ˆ

14

147

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

Nun’s Island , N D G

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

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

17>> :ص

x£Å¥¿gz®Å`•

5
çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

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

ÍÅœZ®™

مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰
Real Estate Broker

نینوسگیورگیزنیا

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

حسین باقرزاده

yf£¥5ç•Z®
¯ 8383Zzدکتررضایی
(514) 933ã¼±› wZz
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“

مدیریتبازاریابی
5774 Sherbrooke
W.
Tel.: (514)
استفاده
آموزش
 483-5370
______________________
www.parscargo.ca
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
:امیرسامb®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
کـتنه
حسابداری
های
سیستم
از
Office:
(514)
990-4666
X594
ُ ماریا
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
Res.: (514) 696-5169
ماریتایم
مهــاجرت
حمل و نقل پارسامالک

\£Åš£› z

35 >>

gfÂ†if£ˆ

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا
کلینیکدندانپزشکیویلری

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

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

:کانادا/کبک15 >>

...در کشکول پیر
30 >>

کاریکاتور

یحیی آبادی

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z®
ف: میامی1006کاشفی
لfd
سعید
ستارهوریدا
5
صرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
z I.P.M.
Tel.: (514)
:مشاور امالک
عندلیبی2178
انوشیروان
 دکترW. £¼` ®›ò5Star
Inc.938-7277(PARS)
Ste-Catherine
Cell.: (514) 816-4080

دندانپـزشککاغذچی
جـراح حمیدصدیق

انتقـال ارز

7 >>

28 >>

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع

Mobile: 514.567.3169

IranAir

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

روز7
çœ£`›
دکترانصاری
آلفامدیک
مدیکال
کلینیک
هفته
...پزشکی

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine
W. 1253 Guy
لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C(
مونترال
از دانشگاه
 شادپور.ا.ع
xZ®
Z
ä…
gfZ
v£fZ
جتاری
مسکونی و
:امالک
 شهباز11:>>
کانادا/کبک
£…مشاورانجمن
…
CGA
حسابداران
کاندیدای
Á
¥
Tel.:(514) 585-2345
®
:امیرسام
ã
آمریکای
 در,£Åœd
fdvZ®¥œÂ›
£› â¥±Å
ç £¨…£‰ ÍÁ‰( دکترانصاریç¿ffZ¬…£±Š)
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZخنعی
شمالی مالیاتی
حسابداری و
خدمات
 کلیه m£ºœ w£¿†
شادپور.ا.ع
œ
®
تهیه وام مسکن

رایگان
ارزیابی

b
z
>>...امالک
اشخاص
برای شرکت
28>> :پزشکی
جتربهها و
\fÂä…
fêd v£fZ z á ¬¤† 7 >>
À ¯طوالنی
Tel.: (514)
:¬ 11
fZd:>>34g£Åœ
x£›g
äºÅ–d 10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221
امورäدر
با
1998

کانون سال سابقه کاری در کانادا
18عضو دائمی با
مهندسیننفت
6600 Trans-Canada, Suite 750

Pointe Claire، QC، H9R 3K2
 آموزش استفاده
ninousgivargiznia@hotmail.com
از سیستم های حسابداری
General
Sales
Agent
ProFusion Realty RF

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

حسین باقرزاده

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

Ninous Givargiznia، BSc.

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
دبی
منایندگی در
 دارنده5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Montreal،
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.،
989 H3B
00292K4
Toll
اشخاص
شرکت ها و
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
Toll Free
: 1-866 989 2229
CENTURY
21 Max-Immo
Tel.:
514.426.7200
(514)
731-1443
Metro: CDN
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
620 boul، St-Jean، Suite 202

Mobile: 514.567.3169

9

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
!تصاحب کرد
را
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: غذائی
(514) 694-0840
ایراندرآستانهکمبودوگرانیشدیدترمواد

 پنج متهم پرونده فساد بزرگ در ایرانFax (514) 694-4291
Res.
(514) 696-5169
»سوزاند
منطقه را
است
آتشفشانی
«مصر
االرض› متهم شدهاند
میفی
‹افساد
که بهCell
(514)
816-4080
10: ص.....................
............ ...شد
 سراجنام راهی ایران،جسد فرشاد محمدی

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
نرخ روز
بهترین
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`مدیریت
}£Xرشته
Ô z®
gzf b®œ
ã ®¥Á…تضمین
ãÅ¿´†با£…ساعت و
z
انتقـال
مالی
 لیسانسدرD.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
D.M.D.
 سال سابقه کاری در کانادا18با
}gfZ
x£`
`
`
`
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`
`
`
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›Æ†
z
LC
a£`
`
`
`
`
`
¥
¥•Z
jgfZ
z
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NEW address:
)H.E.C(  از دانشگاه مونترالxZ®Á†Montreal,
y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
\Zfd£
®›Z750
fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada،
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200

¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

انتخابات آینده

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

GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL
TRADING

4

13چشم انداز

ç¿†£‹ xÂ £¿

Tel.: (514) 486-5547

11

   اخذ وام برای

شهروندانکانادا
Fax: (514)
938-4978,
EB-5    برنامه
 مسکونی و جتاری
EMail:
montreal@pars.ca
<< بهترین نرخ و هزینه
>> با
گرینکارت

www.pars.ca
(514) 846-0221
Saeed (Sam) Kashefi

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

6>>

35 >>

 با سال ها جتـربه
زمان
اینک بهترین
Realtor since 1980, Montreal,
مونتریال
VA,DC,MD& S.
Florida برای سرمایه گذاری مشاور امالک در
United RealtySouth
Groupshore و
در امالک در فلوریداست
5550 Glades Rd #101 Boca Raton, FL
www.samkashefi.com  مسکونی و جتاری
Cell.:
Email:waterhousecmc@gmail.com
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
\ë¸¥±› z të›Z fz£²› 305-905-8199
ç¿†£‹
 مسکونی و جتاری:امالک
 مشاورxÂ £¿
 ستاره5 صرافی
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
فیروز همتیان
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
gz®Å`•
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž (514) 846-0221
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364
(514)487-0800
•

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

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

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

air cut & eyebrow
h
s
id
k

g face
in
n
a
le
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مریم خالقی

____________________

3363

_____________________
Clinique Dentaire Villeray:
57 Villeray, Montréal H2R 1G2

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

BA,CFA

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
Firouz
Hemmatiyan
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

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.
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<< >> با بهترین نرخ و هزینه

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

Inc.
fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent
Affilié
Tel.: 514-620-5551
مشاور
Lasalle Qc. H8R 2M9 امالک در مونتریالImmobilier
Tel.: (514) 486-5547 Tel.:
1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
514827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
South shore و
5253, Boul.
Decarie, Suite 250,
Montreal,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
6170
Sherbrooke
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
Chartered Real Estate Broker
 مسکونی و جتاری
Tel.: 514-485-4744
 با سال ها جتربه
 ارزیابی رایگان
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه
Tel.: 514-439-1444 | 5057 Av. Victoria | Montréal, QC H3W 2N2
 تهیه وام مسکن
West Island:
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 امیرسامAMIR SAM
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Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca
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INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

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

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £…•z

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
Tel.: 514-620-5551
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
NDG:
•6170çœêÂ‘
\Zfd£ ®›Z fd
}ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
Sherbrooke W.

نادرخاکسار

1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
514485-4744
جتاری
 مسکونیو:امالک
 مشاورFax: 989-0029
Tél.:(514)
989-2229,
www.
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
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محضردارومشاورحقوقی
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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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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.
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Cell: (514) 827-6364

1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.
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توجه ()1
به علت محدودیت
جا ،بلیت خود را از
هم اکنون تهیه کنید.

د
ر
ش
ا
ت
و
گ
ی

توجه ()2
شرکت در مراسم آتش
بازی بیرون سالن
(ساعت  7شب) بدون
بلیت آزاد است.

رقص و پایکوبی

و پریدن از روی
آتش همراه با آتش

زمان :سه شنبه
 13ماه مارس 2012

بازی ،ترقه و...

از ساعت5 :بعدازظهر
تا نیمه شب

 پذیرائی:
همراه با بوفه سرد
ساالد ،ساندویچ

جی فیروز
حا

در محل

چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

Salles De Réception Du Boisé Inc
719 boul Saint-Jean-Baptiste

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری

Mercier, QC, J6R 1G3

)Info: 514-677-7742 (Majid
)Info: 450-699-0311 (Mehdi

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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پیوند برگزار می کند

شام:
فیلهمینیون+جوجه
و
یا  -ماهی سالمون
هم
راه با سوپ و ساالد،
شرا
ب،نوشابه ،دسر ،قهوه
ت :در تپش:

بلی
514-22
3-3336
ود

یت خ
برای رزرو بل س بگیرید
وز با ما تما
همین امر

 با

www.paivand.ca

دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی

پا
رکینگ وسیع رایگان

OLYMPIA
RECEPTION HALLS

3855 Boul Saint-Jean
DDO., QC, H9G 1X2

514.996.9692

شنبه  24مارس

النشکوهمنداملپیا

درس

همراهب
دی اشادترین
جی
رقص و پ های شهر
ایکوبی تا
پاسی ا
ز نیمه شب
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1390  بهمن26  1044  شماره 18 سال

www.ilsmontreal.org

155

the Iranian Literary Society
of Montreal (Canada)
Société littéraire iranienne
de Montréal (Canada)

 راویزمینسوخته،احمدمحمود
در هشتادمین سال تولدش

__________________________________________________________________
____________________________________________________

: سخنران
مهدی مرعشی

2012  فوریه25  شنبه
 بعدازظهر7  تا5 ساعت

 دانشگاه کنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: 520

بدر13
درپارکآنگرینیون
Metro: Guy

:تلفناطالعات

514-651-7955

یک شنبه اول آوریل
514-233-3336
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ایران...

به پیشواز نوروز بزرگ :حلظه حتویل سال نو 1391 - ۲۵۷۱

پنج متهم پرونده فساد بزرگ در ایران
به 'افسادفیاالرض' متهمشدهاند

 15فوريه :صادق الریجانی ،رئیس
قوه قضائیه ایران می گوید که برای
 ۵تن از متهمان پرونده فساد بزرگ
اقتص��ادی در این کش��ور مجازات
"مفسد فی االرض" درخواست شده
اس��ت که مطابق قوانی��ن ایران به
معنای اعدام است.
وی در جمع مسئوالن عالی قضایی
ایران گفت که این  ۵نفر بر اس��اس
مواد  ۱و  ۲قانون مجازات اخاللگران
نظام اقتصادی و ماده  ۴قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و
کالهبرداری ،به افس��اد فی االرض
متهم شده اند.
م��اده  ۱قانون مج��ازات اخاللگران
نظام اقتصادی اعمالی را که مطابق
این قانون جرم ش��ناخته می شود
تشریح می کند ،اما ماده  ۲این قانون
می گوید که اگر این اعمال "به قصد
ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی
یا مقابله با آن یا با علم به موثر بودن
اقدام در مقابله با نظام" انجام ش��ود
و "در حد افس��اد فی االرض باشد"،
مجازات آن اعدام است.
م��اده  ۴قان��ون تش��دید مجازات

مرتکبین ارتش��ا ،اختالس و
کالهبرداری هم می گوید
کس��انی که "با تشکیل یا
رهبری یک شبکه" به این
جرای��م اقدام م��ی کنند ،در
صورتی که مصداق "مفس��د فی
االرض" باش��ند ،با "مجازات مفسد
ف��ی االرض" ،یعنی اع��دام مواجه
خواهند شد.
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در
ای��ران گروهی از فع��االن اقتصادی
و دس��ت اندرکاران سیستم بانکی
متهم هستند که با صدور غیرقانونی
اس��ناد اعتباری به ارزش حدود سه
هزار میلیارد تومان ،به کس��ب سود
پرداخته اند.
گفته می شود که متهم اصلی پرونده
از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک
صادرات در ی��ک کارخانه فوالد در
خوزستانLC ،های (اسناد اعتباری)
جعلی می گرفت ب��دون آنکه وجه
آنها را به بانک بپردازد.
او این اس��ناد اعتب��اری را با قیمتی
پائین تر از قیمت رس��می به بانک
ه��ای دولت��ی و خصوص��ی دیگر

فروخته بود.
خریدار اصلی این ال س��ی ها بانک
مل��ی ایران بود و بانک س��امان نیز
مقدار کمی از آنها را خریده بود.
ب��ا انتش��ار گ��زارش ه��ای
مربوط به این اختالس،
محمودرضا خ��اوری،
مدیر عامل بانک ملی
اس��تعفا کرد ،و محمد
جهرم��ی ،مدی��ر عامل
بانک صادرات و ولی ضرابیه،
مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار
شدند.
یک��ی از معاونان رئی��س کل بانک
مرک��زی ای��ران ه��م ب��رای مدتی
بازداشت شد و مجلس وزیر اقتصاد
را استیضاح کرد ،هر چند در نهایت
به او رأی عدم اعتماد نداد.
اکنون رئیس قوه قضائیه ایران می
گوید که دادس��تانی برای  ۳۲نفر از
متهمان این پرونده کیفرخواس��ت
صادر کرده است.
او اظهار امیدواری کرد که محاکمه
"س��ریع ،عادالنه و قاطع" متهمان
بتواند بر "جراح��ت افکار عمومی"
مرهم بگذارد.
پیش تر سخنگوی قوه قضائیه اعالم
کرده بود که محاکمه متهمان از روز
 ۲۹بهمن ماه آغاز خواهد شد.



نگار پیشوا
محضردار

خدماتماشامل:

____________________

Me Negar Pishva, notaire

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


BA, LLB, DDN
Legal Advisor a& Notary

294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

Cell.: 514-433-2703
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

سرورصدر

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

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

مسعودنصر

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

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

law

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

Lida Sara Nouraie

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime، fraud
Conjugal violence
Assault، threat، sexual infractions
Breaking and entering، theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets، etc.
Pardons and waivers applications

www.nouraie.com











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

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






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

Masoud Nasr

5263، boul Cavendish،

Criminal
& penal

www.masoudnasr.com

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

ازیون عالیdouble pizza :
اوک

Fax: 514-849-5429
negar.pishva@notarius.net

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

مینو اسالمی

Montreal: Tuesday, March 20, 2012
01:11:00 AM

NOTAIRE-NOTARY

مسکونی  -جتاری

فئودا هودفر

 20مارس  2012میالدی

روز سهشنبه  1فروردین  1391هجری شمسی
ساعت  8و  44دقیقه و  27ثانیه

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

ایران:



مونتریال:

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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13بدر

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

تپشتقدیممیکند:

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس
یحییآبادی

امسال را با ما باشید

درپارکآنگرینیون
جوجه کباب ،آش رشته داغ و...

بزن وبکوب

Vol. 18, No.1044, fev. 15, 2012

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

قص و شادمانی..
ور

آگهی :پیوند

514-996-9692

ک شنبه اول آوریل
ی

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

PAIVAND

اطالعات:تپش:

Published: since1993

514-233-3336

پیامد حتریم ها و اجماع جهانی و حتریم ها علیه ایران،
تورم افسارگسیخته و گرانی در سطح کشور بیداد می کند ...

ت
پ
ش
ت
ق
د
ی
ممیکند:

جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


Metro: GUY

Email:

info@paivand.ca

کلبهعموجمال

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب
(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

514-996-9692

Montreal، QC، H3H 2L9

انواع سوسیس آلمانی منقلی

•



514-313-5656

کیـــترینگ
جمـــال

•
•

MONTRÉAL QC
H4B 1L8

Fax:

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

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-939-2700
2087 rue Guy

سه شنبه شب
 21ماه مارس

Voyages Lexus

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver
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Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
نبه و ی
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ن
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ه
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ـ
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ار:
آبگوش
ت
گ
ر
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ن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

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

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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سیوسه سال
گذشته است،...

سکوت ،اوج صدايی است در دل بيداد
و هر که بسپ َردَش دل شود ز خود آزاد
رها زخويش قلم می نگاردش شعری
که واژه واژه ی سرخش ب َود پر از فرياد
سیوسهسالگذشتهاستوبازهمزاهد
تقدس و گويد از امداد!
نشسته بر سرير ّ
و دست های پليد ش به ناخن کينه
حرير پيکر گل را د َرند با اوراد
نه شرم باشدش از نوجوانه و از گل
به کارتيرک دار است و رهبرش جالد
نه مثل باد به فکر تکاثر دانه است
فشانـد عبورش ،اين شياد
که بذر مرگ
َ

ای آن که قسمتت از زندگی همين وقت است

برای آن که بماند حکايتت در ياد،
بيا و شعر بيفشان به خاک زرد وطن
بيا چو سرو بباال و ريشه کن در داد
زبان يگانه واسطه ی حل فاصله است
یــمن زمزمه هامان ز پا فتَد بيداد
به ُ
بهمن ماه۱۳٩٠

بهار در پائیز
وقتی برسی به نزد من روزی،
با گرمی آفتاب ایرانشهر،
یک نسترن شکفته عطر آمیز،
توفان زده سرو پیر را بینی،
اندام ،پر از خراش تندرها،
وز دوری باغ خود غمش لبریز.
روزی که تو در کنار من باشی،
خورشید وشب وستاره می بینند:
یشکفته بهار در دل پائیز...إ
نعمت آزرم.
پاریس 14فوریه 2012

www.paivand.ca

پرسشتلخ!

شعـــر

ويدا فرهودی

PAIVAND: Vol. 18  No.1044  fev. 15, 2012

اس��ب ،مادیان را همراه یک کل��ه قند – به
عنوان حق الزحم��ه – به ده باال نزد صاحب
یک اسب نر برد و خواهان آمیزش آنها شد تا
مادیانش باردار شود:

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

ب��ه زنده یاد مهدی اخوان ثالث نمی توان نس��بت
"ضدانقالب"داد.
این وصله به او نمی چسبد.
بر عکس ،با جرئت می توان گفت
ک��ه او حتی از آی��ت الله خمینی
هم انقالب��ی تر بود زی��را درزمانی
که خمینی آیت الله کاش��انی را به
پرهیز از سیاستدعوت می کرد* یا
"ازصبح تا عصربا او بحث فقهی می کرد"**،
مهدی اخ��وان ثالث در "زمس��تان" خود از
"بس ناجوانمردانه سرد" بودن هوا شکوه می
کرد و از "مسیحا"ی می فروش می خواست
"دربگش��اید" تا او بتواند "وام بگ��ذارد" و با
گذاشتن "حسابش در کنار جام" سهم خود
را ادا کند:

بردیم مادیان را از بهر فحل دادن
برعکس آرزوها ،شد مستجاب ما را!

ب��ا دریافت کله قند ،صاحب اس��ب نر
موافق��ت کرد که اس��بش ب��ا مادیان
درآمیزد اما اس��ب نر براثر ذوق زدگی،
دگرباشی ،ش��یطنت یا اش��تباه از راه
ناصواب دخول کرد!
روستایی اعتراض کرد که چون مقصود
حاصل نشده آن دو باید بار دیگر درآمیزند اما
صاحب اسب نر زیربار نرفت و گفت که اسبش
وظیفه خود را انجام داده است.
روس��تایی ب��ا بدخلقی و پریش��انی به خانه
بازگشت .همسرش که حال اورادید ،دلیل را
جویا شد وبراثر اصرار روستایی ماجرا را گفت:
ک ...نی و کله قندی ،دادیم و بازگشتیم
دیگرنماند وامی ،از هیچ باب ما را!

مسیحایجوانمردم
هوا بس ناجوانمردانه سرد است...
بیا بگشای در ،بگشای...
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابم را کنار جام بگذارم
هوا دلگیر ،درهابسته،
سرهادرگریبان،دستهاپنهان
نفس ها ابر ،دل ها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلورآجین
زمین دلمرده ،سقف آسمان کوتاه
غبارآلودمهروماه
زمستان است.

امسال مراسم
سالگرد
انقالب چنان
سوت و کور
بود که صدای
رسانه های
حکومتی را
درآورد!
حضورمردم را منتشر نکردند».
تارنمای حکومتی دیگری به نام "دانایان" هم
درمطلبی با عنوان "واکنش متفاوت رس��انه
های خارجی" نوشت:
«ش��بکه تلویزیون��ی الجزیره ...به پوش��ش
تصویری و خب��ری راهپیمای��ی  22بهمن
نپرداخت»« ،روزنامه الش��رق االوسط چاپ
لن��دن ...هیچ خبری از ای��ران را درخروجی
خود قرارن��داده اس��ت»« ،الق��دس العربی
دیگرروزنام��ه مهم عربی منطقه نیز ازجمله
رس��انه هایی اس��ت که س��کوت محض را

درباره حماسه حضور درپیش گرفته است»،
«خبرگزاری رویترز ...هیچ گونه پوشش��ی از
راهپیمایی گس��ترده مردم به مناسبت سی
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را
مخابره نکرد»« ،خبرگزاری فرانس��ه نوشت:
ده ها هزارنفردر ش��هرهای مختلف درهوای
زمس��تانی به راهپیمایی پرداختند» و «بی
بی سی اعالم کرد تلویزیون دولتی جمهوری
اسالمی درحال پخش تصاویری ازحضور ده
ها هزارنفراز حامیان حکومت است».
{>> ادامه در صفحه}28 :

زن��ده یاد مهدی اخوان ثالث پس از نقل این
حکایت ،آن را به انقالب  1357ربط می دهد
و با طنزی گزنده و تلخ می پرسد:
گرانقالب این است ،باری به ما بگویید
ما انقالب کردیم ،یا انقالب ما را؟!
***
مراس��م امسال سالگرد
انق�لاب  ،1357ک��ه
ب��ا ماج��رای مضحک
"امام مقوایی" آغاز شد
و ب��ا نمای��ش "ماک��ت
مقوایی" هواپیمای بدون
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS
سرنش��ین امریکایی –
به عن��وان فت��ح خیبر
حکوم��ت آخون��دی – مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی
پایان یاف��ت ،چنان بی
با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
رونق و سوت و کور بود
ل
ی
ز
رت
ر
کلینیک:
خدمات

اپ
که صدای رس��انه های
ی
Laser Therapy
حکومتی راهم درآورد  .رفع موهای زائد صورت و بدن،
توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه
خبرگ��زاری حکومتی  درمان آکنۀ مقاوم،
_______________
"ایرنا" نوشت:
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچک
700 Bord du Lac,
رس��انه
از
«بس��یاری
 بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو Fillers
Dorval, Quebec H9S 2B8
ه��ا و خبرگ��زاری های
 ختفیف دانشجوئی
Tel.:514-949-2116 / 514-639-1097
وابسته به غرب ...اخبار

Advanced Aesthetics

بنابراین ،وقتی زن��ده یاد مهدی اخوان ثالث
انقالب را ارزیابی و درباره آن داوری می کند،
نمی ت��وان بازدن برچس��ب "ضدانقالب" از
ارزش آن ارزیابی و داوری کاست.
س��ال ها پیش ،اخ��وان ثال��ث درقالب یک
حکایت شعری درباره انقالب سرود که مطلع
آن چنین بود:

کلینیکاستتیکپیشرفته

یاد آن زمان که چندی ،ازشور انقالبی
هرگز نبود یک دم ،در دیده خواب مارا

حکایت این بود که روس��تایی فقیری که از
مال دنیا چیز با ارزشی جزیک مادیان جوان
نداش��ت ،درسودای به دست آوردن یک کره

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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

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

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
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225

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

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

تحوالتخاورمیانه...

جنگشیعهوسنی!

www.atimes.com

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی و
سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ساعات کار:

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

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

Tel.: (514) 932-2953

جنگ های فرقه ای
مذهبی:سنیعلیهشیعه،
بازگشتبهقرونوسطاست.
باردیگرخاورمیانهبه
صحنهگستردهبازیقدرت
بینسلطهگرانونیروهای
مذهبیافراطیاسالمی
وهابی اس��ت " ،پروژه ترکیه " که تبدیلشدهاست.
به دنبال تحقق بخشیدن به آرزوی تصاحبمنابعانرژی
رهبری دوباره جامعه اسالمی /سنی با هدف کنترل سیاسی و
بطور اعم اس��ت " ،پروژه جاه طلبی
شیخ قطر " که اینک واسطه حل و اقتصادیچیندرآینده
فصل و اجرای برنامه های امریکا در آنچهدراینکشمکش
خاورمیانه شده است" ،پروژه جهادی بهدستفراموشیسپرده
های تندرو سلفی" از قبیل القاعده شده،خواستههای
که درگیر مبارزه و ستیز با قدرتهای
دموکراتیکمردمیاست.
حاک��م ان��د از جمله

آتشبرخرمنهیزمخشک:
مقاله زیر برگردانی است از نوشتاری
تحلیلی با عنوان فوق به قلم آلیستر
ک��روک ،مدیر موسس��ه تحقیقات
در زمین��ه درگیری ها و منازعات و
مشاور خاویر سولونا مسؤل پیشین
سیاس��ت خارجی جامع��ه اروپا که
در ش��ماره چهاردهم فوریه نشریه
اینترنتی تایمز آسیا
به چاپ رسیده است >> .ترجمه:

حسینصمیمی

مونتریال
افریم هاروی مدیر اس��بق موس��اد
س��ازمان امنیت اس��راییل میگوید:
ه��دف اصلی از جنگی که اینک در
خاورمیانه براه افتاده و شعله میکشد
(درگیریه��ای س��وریه) موقعیت��ی
استثنایی برای جهان ایجاد کرده تا
از ش��ر تهدیدهای ایران رها شده و
یکبار برای همیشه به حضور ایران
در سوریه خاتمه دهد ،و این جنگ
مسلما ضررهای کمتریدر مقایسه با
تشدید تحریم ها و یا جنگ مستقیم
با ایران برای امنیت و اقتصاد جهانی
به همراه خواهد داشت.
پس از شکست ش��ورای امنیت در
محکوم نمودن رژیم بش��ار اس��د و
آماده سازی زمینه الزم برای تغییر
رژیم س��وریه بدلیل وتوی روسیه و
چین ،اینک حکومتهای عربس��تان
سعودی و قطر مصمم شده اند تا با
افزایش کمکهای مادی و لجستیکی
و تامین سالحهای نیروهای مخالف،
دامن��ه درگیریها را گس��ترش داده
و علیرغ��م امکان جنگ داخلی بهر
قیمتی سقوط بشار اسد را رقم زنند.
ام��ا در واقع آنچ��ه وضعیت موجود
را بحران��ی تر نم��وده و با عبور این
جن��گ از مرزهای س��وریه میتواند
آنرا به جنگی تم��ام عیار بین فرقه
های مذهبی اسالمی تبدیل نماید،
"پروژه های جنگی" متمایزی است
که بر پایه منافع استراتژیک نیروها
و کش��ورهای درگیر قرار داشته و از
ش��کاف و عدم اعتماد عمیق فرقه
ه��ای مذهبی اس�لامی به یکدیگر
نش��أت میگیرد .نگرش و مشاهده
این وضعیت این احساس را بوجود
میآورد که به ورطه و مغاکی عمیق
و هولناک نزدیک میگردیم و علت
این ظلمات و سیاهی ،واضح نبودن
اه��داف واقعی هر یک از این "پروژه
های جنگی" یاد شده است و در این
هیاهو همه شعار میدهند که هدف
اصلی آنها کمک ب��ه مردم بی پناه
و در اس��ارت رژیم های دیکتاتوری
اس��ت در حالیکه اهداف واقعی ولی
پنهانی گاه بگونه موازی ،گاه بصورت
نیمه نیمه و دره��م و گاه کامال در
جهت مخالف آنچه ادعا میشود در
حرکتند.
" پ��روژه امریکا " که ب��رای حفظ
منافع و ادام��ه هژمونی در همه جا
حضور دارد" ،پروژه اس��راییل" که
در جنبه هایی با پروژه امریکا تفاوت
هایی دارد و حتی بالقوه میتواند در
جهت مخالف آن باشد" ،پروژه سنی
های اخوان المسلمین " که پس از
ده ه��ای طوالنی اینک در موقعیت
دس��تیابی به قدرت قرار گرفته اند،
" پروژه س��لفی ها و سعودیها " که
خواستار تحکیم پایه های قدرت و
مشروعیت بخش��یدن به سلطنت
در چهارچ��وب قوانین ش��ریعت و
دستورات محافظه کارانه و تندروی
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برنامه ه��ای جنگی
هس��تند که یکباره
زبانه کش��یده اند ..و
البته " پروژه مقاومت
" طوالنی و جا افتاده
شیعه های ایران.
در کن��ار آنچ��ه در
ب��اال آم��د درگیریها
و کشمکش��های
دس��ت نخبگان محافظه کار عرب
اس��تراتژیک در ب��ه
انحصار درآوردن منابع انرژی منطقه باید به برقراری دیسیپلین و قوانین
را نیز باید یادآور شد تا مشخص شود شریعت منتهی گردد.
در نهایت کدامین پروژه خط لوله گاز آق��ای پانه تا وزیر دفاع امریکا اخیرا
تامین کننده نیازهای انرژی اروپا در در مصاحبه ای تلویحا اعالم داشت
طوالنی مدت خواهد بود  :وابستگی که جنگ با ایران در مس��یر منافع
ب��ه برنامه های روس��یه و ایران و یا ملی امریکا نیس��ت و یا حداقل در
وابستگی به دست نشاندگان آمریکا حال حاضر همسوی با منافع باراک
در منطق��ه یعنی قط��ر و ترکیه و اوباما در جریان انتخاب دوباره برای
همچنین شناسایی و محاسبه میزان ریاس��ت جمهوری امریکا نیس��ت،
نیازه��ای انرژی چی��ن درآینده به چراکه در فاصل��ه  9-8ماه مانده به
منابع تولید در منطقه خاورمیانه و انتخابات گو اینکه مسلما با هر گونه
این که آیا آمری��کا قادر خواهد بود عملیات نظامی بر علیه ایران میزان
برای کنترل قدرت اقتصادی چین از محبوبیت اوباما افزایش خواهد یافت،
طریق کنترل منابع انرژی فشارهای ام��ا پی آمدهای ناش��ناخته پس از
حمله از نظر سیاس��ی و اقتصادی
الزم را بر چین وارد نماید یا نه ؟
در تمام ای��ن درگیریها و جنجالها ،میتواند شرایط انتخاباتی را دشوارتر
واقعیت بیداری ملتها و خیزش برای و ب��ه قیم��ت از دس��ت دادن دور
دستیابی به آزادی و دموکراسی گم دوم ریاس��ت جمهوری امریکا تمام
و محو ش��ده و فعال در چهارچوب گردد .باراک اوباما میداند که در این
مبارزات قومی  /مذهبی برای شکل هیاهوی انتخاباتی " ایران " میتواند
گیری ق��درت در آین��ده محدود و کارت وحش��ی و نقش بر هم زننده
کنترل گردیده ام��ا نباید از یاد برد محاسبات انتخاباتی او را بازی کند
که جنبشهای مردمی در هر لحظه و به همین دلیل برای خنثی کردن
میتواند دوباره غلیان کرده و تمامی حمالت جمهوری خواهان در نشان
مع��ادالت بغرنج موج��ود را در هم دادن او بعن��وان مدیری ضعیف در
برابر خطر عمده ایران س��عی دارد
بریزد.
فعال جنگ غرب و کشورهای عرب حداقل به ظاهر هم شده با حمالت
خلیج فارس بر علیه ایران و سوریه و برخورد تند با ایران مواجه گردد در
اس��ت که بر سایر مسایل ارجحیت حالیکه به هیچ گزینه عملی دست
داشته و حکمفرماس��ت .اما اهداف نزن��د .اما خطر بنجامی��ن ناتانیاهو
واقعی این جنگ چیست؟ با یک نگاه نخس��ت وزیر دست راستی و بسیار
بنظر میرسد این اهداف کامال روشن تن��د رو اس��راییل در بر ه��م زدن
باشند ولی در واقع هم امریکا و هم تمامی محاس��بات انتخاباتی اوباما
اسراییل ازدیدگاه سیاستهایداخلی حتی از مجموع تمام حمالت رقبای
خود نس��بت به اهداف این جنگ با جمهوریخواه او بیشتر است.
مش��کالتی روبرو میباشند .از سوی
{>> ادامه در صفحه}32 :
دیگر هم پیمانان عرب
امریکادر این پروژه یعنی
عربس��تان و قطر بگونه جلساتمشارکت
روشن و واضح در ورای
نابود کردن کامل قدرت
سیاس��ی  /نظامی ایران
در ح��ال حاضر ،بدنبال
تضعیف و نابودی هرگونه مونتریال
حرکت اصالح طلبانه در
ساختار سیاسی منطقه
و برپایی سیستم سنی برای دعا و دریافت
محافظه کارانه بر اساس
رایگان کتاب مقدس
دکترین سلفی  /وهابی
همه گیر در دنیای عرب وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
برای مقابله ب��ا ایران در
آینده و س��ایر جنبش نشانی کلیساGrace Ministry :
های اصالح طلبانه دیگر
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4
در منطقه میباشند که با
Mtro: Cote Vertu
نگرش به میزان ثروت و
Tel.: 514-261-6886
قدرت انباش��ته شده در

مسیحیان
فارسیزبان
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ایران :اقتصاد...
ایراندرآستانهکمبودوگرانیشدیدترموادغذائی

خوبی داشتند .بحران مالی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و
دوب��ی به این رون��د پایان
چین سه هفته پیش نسبت
داد .اکنون تحریمهای تازه
به احتمال بروز قحطی در
اتحادیه اروپا نیز این بحران
ایران هشدار داد .نشانههای
را تش��دید کردهاست .این
بروز قحطی آشکارا به چشم
تحریمها کیفیت��ی کامال
میخ��ورد .واردات م��واد
متفاوتدارند».
غذائی از مالزی ،هند ،تایلند،
اگر بان�کمرکزی ایران
ویتنام ،پاکستان و اوکراین
نتواند به معامالت نفتی
مختل شده است.
ب�ا خ�ارج ادام�ه ده�د،
رئیس
عسگراوالدی
اسدالله
در ایران اقتصاد زمین خورده،
دولت به زودی توانائی تامین
اتاق بازرگانی ایران و چین اوایل
بهمن م��اه هش��دار داد که در مشکل اصلی ،نه حتریم نفتی ،هزینهه�ا و پرداخت حقوق
بلکه حتریم مالی است».
کارمن�دان خود را از دس�ت
صورت ادامه سیاستهای ارزی
خواهد داد.
کشور ،ایران به زودی با قحطی
روبرو خواهد ش��د .ای��ن اظهارنظر ،نادرست دولت اس��ت ،کار سادهای فرانکفورتر روندش��او به نقل از یک
کارش��ناس آگاه به مس��ائل ایران
خشم بسیاری از مسئوالن ایرانی را نیست.
اما بیش�تر آنها بر ای�ن باورند مینویسد« :ش��رکتها ورشکسته
برانگیخت.
عسگر اوالدی یک هفته بعد مجبور که تحریمها ،تنها مشکالتی را میشوند ،پروژههای نو میخوابند،
ش��د حرف خود را پ��س بگیرد .اما تش�دید کرده که اقتصاد ایران یارانهها بازهم کاهش خواهند یافت
نش��انههای واقعی کمبود و گرانی از مدتها پیش با آن روبرو بوده و از ای��ن طریق هم تعداد بیکاران و
هم تورم افزایش خواهد یافت».
کمرش��کن مواد غذائی از هماکنون است.
بخ��ش دولت��ی ،ک��ه در دوران 
آشکار شده است.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو ریاس��تجمهوری احمدین��ژاد به حتریممالی خطرناکتر از
در گزارشی مینویس��د« :در ایران شدت پروار شده ،در حال حاضر  ۸۵حتریمنفتی
احتم��اال ب��ه زودی ضروریتری��ن درصد اقتصاد ایران را در دست دارد .روزنامه آلمان��ی تاکید میکند که
چیزها کمی��اب میش��ود .اقتصاد در این بخش ،بهرهوری پائین است ،ایران ممکن اس��ت بتواند با تحریم
زمین خورده اس��ت .مشکل اصلی دیوانساالری به شدت رشد کرده و نفتی مقابله کن��د .زیرا هند ،چین،
کشور ،نه تحریم نفتی ،بلکه تحریم تصمیمگیریها از شفافیت برخوردار کره جنوب��ی و حتی ژاپن به خرید
مالی است».
نیست .نتیجه این وضعیت رشد نف��ت بیش��تر از ایران اب��راز تمایل
فساد مالی است.

کردهاند .اما فشار اصلی را تحریمهای
مقصر کدام است؟ حتریمها یا
در گ��زارش س��ازمان بینالملل��ی مال��ی و بانکی به ایران وارد میکند
سیاستهای دولت؟
شفافیت ،ایران در س��ال  ۲۰۱۱به که آمریکا از پائیز  ۲۰۱۰اعمال کرده
فرانکفورتر روندشاو پس از اشاره به لحاظ فس��اد در میان  ۱۷۸کش��ور است .شرکتهای اروپائی از آن زمان
قطع ص��دور روغن نخل مالزی ،که ردیف  ۱۴۶را به خود اختصاس داده تهدید ش��دهاند که اگر به معامله با
ب��رای تولید روغن نبات��ی در ایران است.
جمهوری اس�لامی ادامه دهند ،از
مورد نیاز است ،مینویسد که ایران 
معامل��ه با ش��رکای آمریکائی خود
محروم خواهند شد.
به��ای  ۲۰۰هزار تن برنج را به هند تاثیر بحران مالی دوبی
بدهکار اس��ت و بازرگان��ان تایلند ،نویسنده گزارش فرانکفورتر روندشاو در نتیج��ه ای��ن تحریمه��ا ،نقل و
ویتنام و پاکس��تان دیگر حاضر به معتقد است که جمهوری اسالمی انتقالهای پولی اروپا با ایران متوقف
معامل��ه اعتباری با ش��رکای ایرانی تاکنون به برک��ت درآمدهای نفتی و حسابهای بانکی افراد حقوقی و
خود نیستند .از سوی دیگر اوکراین توانسته است بحران را -گاه خوب و حقیقی ایرانی بسته شد .در نتیجه
شرکتهای اروپائی مستقر در ایران
نی��ز صدور ذرت به ایران را به نصف گاه بد -کنترل کند.
اما به تازگی بیش از هرچیز بحران نتوانس��تند از حس��ابهای بانکی
کاهش داده است.
از دی��د کارشناس��ان اقتص��ادی ،مالی دوبی به اقتصاد ایران آس��یب خود اس��تفاده کنند و بدت��ر از آن،
شرکتهای ایرانی نتوانستند بهای
تش��خیص این ک��ه چه مق��دار از رساندهاست.
مش��کالت فعلی ای��ران ناش��ی از یک کارش��ناس اقتصادی میگوید :کاالهای وارداتی را بپردازند .
دویچه وله
تحریمهای اقتصادی و چه مقدار از «ایرانی ها سرمایهگذاری سنگینی
آن حاصل سیاس��تهای اقتصادی در دوب��ی کردن��د و در آنجا درآمد

آمریکادستاوردهایامتیایرانراکماهمیتخواند!

 15فوريه :دولت آمریکا میگوید که
آنچه مقامات ای��ران امروز به عنوان
دس��تاوردهای جدید اتمی معرفی
کردند "چندان تازه و چندان مهم"
نبوده است.
ویکتوریا نوالند ،س��خنگوی وزارت
امور خارجه آمری��کا به خبرنگاران
گفت که ایران در مورد دستاوردهای
خود اغراق کرده است.
جی کارنی ،یکی از سخنگویان دفتر
ریاست جمهوری آمریکا هم گفت
که مراسم رونمایی از دستاوردهای
تازه هسته ای توسط مقامات ایران
به منظور منحرف کردن توجه ها از
آس�یب هایی بوده است که حتریم
های بین املللی ب�ه حکومت این
کشور وارد می کند.

نخستین صفحه سوخت اتمی تولید
شده در ایران با استفاده از اورانیوم با
غنای  ۲۰درصد ،امروز در مراسمی
با حضور محمود احمدی نژاد ،رئیس
جمهوری ای��ن کش��ور در رآکتور
تحقیقاتی تهران نصب شده بود.
مقامات ایران می گویند که همزمان،
استفاده از اولین زنجیره نسل جدید
س��انتریفیوژهای تولید خ��ود را در
سایت غنی س��ازی نطنز آغاز کرده

اند.
فریدون عباسی دوانی ،معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران  15فوریه در مراس��م رونمایی
از س��وخت اتمی در رآکتور تهران
گفت ک��ه این رآکتور ب��رای تولید
داروهای مورد نیاز در این کشور به
سوخت اورانیوم با غنای  ۲۰درصد
نیاز داش��ت ،اما این نی��از به دلیل
"محدودی��ت ه��ای غیرمنطقی و
خصمانه تأمین کنندگان خارجی"
تأمین نشد.
به گفته او ،قدرت های جهانی سطح
توانایی متخصصان ایرانی را پایین تر
از آن تخمی��ن می زدند که بتوانند
این سوخت را تولید کنند.
او س��اخت مجتمع سوخت هسته
ای را "ضرب شستی به طرف های
خارجی" خواند.
تأمین س��وخت رآکتور تحقیقاتی
تهران مدت ها موضوع مذاکره میان
این کش��ور و اعضای گروه  ۵+۱بود
و آنها به پیشنهاد رئیس جمهوری
ایران می خواستند در ازای دریافت
ذخیره اورانیوم غنی شده  ۳.۵درصد
ایران ،سوخت مورد نیاز را در اختیار
این کشور قرار دهند.

هدف از این کار این بود که با خارج
ش��دن بخش اعظم ذخیره اورانیوم
غنی شده ایران از این کشور ،نگرانی
ق��درت های جهان��ی از احتمال به
کار گرفت��ه ش��دن ای��ن ذخیره در
تولید س�لاح اتمی کاه��ش یابد و
زمان بیشتری برای مذاکرات و حل
و فصل اختالف��ات در این زمینه به
دست آید.
اما دو طرف نهایتا در مورد جزئیات
این ط��رح ب��ه توافق نرس��یدند و
مذاکرات شکست خورد.
آق��ای عباس��ی دوانی در مراس��م
«رونمای��ی» همچنی��ن در م��ورد
سانتریفیوژهای جدید تولید شدهدر
ایران گفت که توان جداس��ازی آنها
۳برابر ماشین های فعلی است و این
امر نشان میدهد که ایران از موانعی
که "دیگران عب��ور از آن را با وجود
تحریم ها ناممکن می دانس��تند"،
گذشته است.
ای��ران همزم��ان ب��ا رونمای��ی از
دستاوردهای جدید هسته ای خود،
در نامه ای به کاترین اشتون ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،برای
از س��ر گیری مذاک��رات اتمی ابراز
آمادگی کرده است.
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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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

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

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران

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

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage

برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

Montréal QC H2X 1A4

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

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

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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مونتریال :ادیو ،فرشاد!

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

جسد فرشاد محمدی،
سرانجام راهی ایران شد...

شنبه  11فوریه ،الپرس:
جسد فرشاد محمدی ،بی خانمان
کشته ش��ده در عملیات پلیس در
ایس��تگاه مترو "بونآوانت��ور" در ماه
گذشته ،باالخره در این هفته راهی
کشور زادگاهش ،ایران ،شد.
این مه��م با کمک یک امام ش��هر
مونترال و سفارت جمهوری اسالمی
ایران در شهر اتاوا انجام گرفت.
کـرد ایرانی ،روز ش��ش ژانویه،
آوارۀ ُ
پ��س از زخمی کردن ی��ک مامور
پلیس با سالح سرد ،به ضرب گلوله
های پلیس از پا درآمد.
از این زمان به بعد ،بخشی از جامعه
ایرانی جمع شده گرد مرکز اسالمی
ایران��ی ش��هر مونترال ،ت�لاش در
سازماندهی بازگشت جسد مقتول به
خانواده اش در ایران داشت.
بعض��ی از اعض��ای جامع��ه ایرانی
مخالف این بازگش��ت بودن��د ،زیرا
فرش��اد محمدی ب��ه خاطر تهدید
امنیتی اش درای��ران به عنوان یک
پناهنده کانادایی به رسمیت شناخته
شده بود.
امام صالح سیبویه ،که برای رجعت
جن��ازه ۷۲۰۰ ،دالر الزم را جم��ع
آوری کرده است ،در این مورد اظهار
داشت:
"خان��واده فرش��اد در آنج��ا خواهد
توانس��ت او را دف��ن کند .بعضی ها
خواس��تند از او ب��رای پیش بردن
اهداف سیاس��ی خویش اس��تفاده
کنند ،اما این یک مس��ئله سیاسی
نمی باشد".
او در این زمینه اضافه کرد:
با کمک خداوند ،توانستیم وجه الزم

را به وس��یله جامعه
جمع آوری کنیم .از
طرف دیگر ،سفارت
به م��ا قول پرداخت
 ۲۰۰۰دالر دیگر را
داده است" .
جهت آماده س��ازی
شرایط برای ارسال
جس��د ،پزش��ک
قانون��ی ،دکت��ر پل
دیون ،مجوز خروج
جسد را روز دوم ماه
فوریه امضاء کرده است.
وی دلیل احتمالی مرگ فرش��اد را
"زخم های ناش��ی از اصابت گلوله
س�لاح گ��رم" ،در غیاب ه��ر گونه
بیماری مسری ،ذکر کرده است.
آقای مارتین بالن ،یکی از مسووالن
خانه تدفین «بلوس��یل» به روزنامه
الپ��رس اظهار داش��ت ک��ه جنازه
مقتول ،چهارش��نبه ،در ساعت ده
نیم ش��ب ،در یک هواپیمای «قطر
ایرالینز» عازم ب��رای دوحا (قطر) و
سپس ایران ،قرار داده شده است.
جسد می بایستی همیندیروز صبح
( 10فوری��ه) به مقصد رس��یده و از
طرف خانواده فرش��اد فقید تحویل
گرفته شده باشد.
آقای م .بولدوک اظهار داشت:
"امام صالح سیبویه ،با تمام کارهایی
که این آقا انجام داده اس��ت ،نشان
داده که واقعا یک انس��ان ش��فیق
می باشد".
یاد آوری می شود که این بی خانمان
 ۳۴س��اله ،اندکی قب��ل از مرگش،
کاش��انه خود را که به وسیله پروژه
دولت��ی «در خانه خوی�ش» ،ویژۀ

ظرفیتمحدود

افراد بی خانمان ،تحت
پوش��ش بود ،به خاطر
اخت�لال روح��ی ،از
دست داده بود.
فرش��اد که از بیماری
روان��ی رنج می برد ،به
اطرافیانش میگفت که
در جن��گ ایران دوش
ب��ه دوش شورش��یان
کـرد جنگیده اس��ت،
ُ
ول��ی هی��چ کس��ی
نمیتوانست صحت این
گفتار رابه درستی ارزیابی کند.
آنچه مسلم است کشور کانادا او را به
عنوان پناهنده قبول کرده بود ،زیرا
دالیل زیادی نشان از آن داشت که
امنیت ویدر تهدید جدیدر کشور
خویش می باشد.
 ۳۰م��اه مه گذش��ته ،محمدی به
دلیل «تخلف» محکوم به اخراج از
کانادا شده بود.
جرم او وارد ش��دن ب��دون اجازه در
یک ساختمان غیرمسکونیدر وسط
شهر مونترال بود.
او برای خواب به آن محل رفته بود.
اما این محکومیت ،به احتمال باال،
ب��ه خاطر وضعیت پناهندگی او ،به
اجرا گذشته نش��د؛ ولی با اینحال،
همانطوری که وکیلش احضار می
دارد ،ای��ن محکومیت او را بس��یار
مشوش کرده بوده است.
سازمان امنیت کبک هنوز در مورد
جزییات مرگ او تحقیق می کند.
ترجمه:
ژوبین اصالح پذیر
مونتریال

'بیشازسیصدنفر'درآتشسوزیزندانیدرهندوراسکشتهشدهاند
 15فوري��ه :مناب��ع رس��می در
هندوراس خبر داده اند که در یک
آتش سوزی در زندانی در این کشور
"دس��تکم سیصد نفر کشته شده
اند".
قربانیان بر اثر سوختگی و یا خفگی
در سلولهایشاندر زندانیدر شهر
کومویاگوا در مرکز این کشور جان
خود را از دست داده اند.
خان��واده زندانیان که در مقابل این
زندان تجمع کرده اند ،می گویند که
برخی از زندانیان توانسته اند با فرار
از سقف و پریدن از باالی ساختمان
جان خود را نجات دهند.
ده ها زندانی به علت گیر کردن در
سلول هایشان نتواستند فرار کنند و
جان خود را از دست دادند.
خوزه گارسیا ،سخنگوی آتش نشانی
کومویاگوا گفته اس��ت که صحنه
آتش س��وزی در زندان "جهنمی"
بوده و زندانی��ان در تالش بوده اند
که خود را از شعله های آتش نجات

دهند.
او گف��ت" :م��ا نتوانس��تیم آنها را
بیرون بیاوریم چون کلید نداشتیم
و نتوانس��تیم زندانبانانی که کلید
داشتند را پیدا کنیم".
زن��دان کومویاگ��وا در فاصله صد
کیلومتری در شمال تهگوسیگالپا،
پایتخ��ت هن��دوراس ق��رار دارد و
حدود  ۸۰۰زندانی در آنجا زندگی
می کردند.
یک مقام دولتی می گوید که حدود
 ۴۵۰نفر در جریان این آتش سوزی
از زندان گریخته اند.
خانواده ه��ای این زندانی��ان برای
گرفتن خبر از وابس��تگان شان به
محل زندان رفته اند.
آلن گومز به رادیوی هندوراس می
گوید" :من به دنبال برادرم هستم.
نمی دانیم چه اتفاقی برای او افتاده
است و به ما هم اجازه نمی دهند که
داخل شویم".
ده ها نفر از مجروحاندر بیمارستان

انتشار اولین بخش از
سرشماری  2011جمعیت
کانادا  33.5میلیون نفر
ایرانتو :اولین اطالعات منتشره از
سرشماری عمومی نفوس کانادا
که در ماه می سال  ،2011انجام
ش��د ،از کوچ تعداد بیشتری از
مردم کانادا به سمت استان های
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های محلی تحت درمان قرار گرفته
اند.
برخی از مجروحان نیز برای درمان
به پایتخ��ت منتقل ش��ده اند که
در میان آنها ح��دود  ۳۰نفر دچار
سوختگی شدید شده اند.
رسانه های هندوراسی گزارش کرده
اند که پیش از آتش سوزی شورشی
در زندان آغاز شده بود؛ ادعایی که
دانیل اورالنا ،رئیس زندان آن را رد
می کند.
آقای اورالنا گفت" :دو فرضیه وجود
دارد .یکی اینکه یک��ی از زندانیان
تش��کی را آتش زده و دیگری آنکه
سیس��تم مدار برق اتصال��ی کرده
است".
در زن��دان های هن��دوراس که در
مقیاس های جهانی بیشترین موارد
قت��ل در آن رخ م��ی دهد ،معموال
بیش از ظرفیت شان زندانی وجود
دارد و بسیاری از آنها از اعضای تیم
های خالفکار هستند.

تـرم بهـاره:

( 10آوریل تا  23جون )2012
Tel.: : 514-737-3642

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

محل ثبت نام

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.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش
غربی حکایت دارد.
بدین ترتیب از کل جمعیت 33.5
میلیونی کانادا ،بیشترین میزان رشد،
متعلق به غ��رب انتاریو تا بریتیش
کلمبیا و کمترین نیز قسمت های
شرقی کشور بوده است.
در س��طح ملی ،جمعی��ت کانادا از
س��ال  2006تا  ،2011حدود 5.9
درص��د ،افزایش را نش��ان می دهد
که بیش��ترین میزان رشد ،در میان
کش��ورهای صنعتی محسوب می
شود.
انتاریو همچنان به عنوان پرجمعیت

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

ترین استان کشور ،به تنهایی 38.4
درص��د کانادایی ها را در خود جای
داده است.
اما نرخ رشد جمعیت در این استان،
بخاطر گرایش تازه واردین به سمت
غ��رب ،کاهش قاب��ل توجهی یافته
است.
 30.7درصد جمعیتدر استان های
شرقی و  30.6درصد نیز در استان
های غربی شامل کبک و آتالنتیک
ساکنهستند.
این برای اولین باردر تاریخ کاناداست
که میزان جمعیت در س��مت غرب

انتاریو بیشتر از شرق آن می شود.
کوچ مردم و بویژه مهاجران به سمت
استان های آلبرتا ،ساسکچوان بدلیل
رش��د فزاینده اقتص��ادی و افزایش
فرصت های ش��غلی در آن مناطق
بوده است.
از هر  10کانادایی 7 ،نفردر شهرهای
بزرگ ،زندگی می کنند.
این در حالیست که حومه های سه
ش��هر تورنتو ،ونکوور و مونترآل 35
درص��د کل جمعیت را بخود جذب
کرده است.
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کانادا>>:مروریبررسانهها...

______
علی اشرف
شــادپور

_______

آیا زیر
م
ح
ص
و
ال
ت
نامرغوب
چین م
د
ف
و
ن
خ
وا
هیم شد؟!

سفررسمیوکارینخستوزیربهچین

در مصاحب��ه ای با نخس��ت وزیر،
(پایین صفحه) ،آقای هارپر به سفر
پیش روی خود به چین هم اشاره
ای کرده بود.
ب��ه نوش��ته گازت ،چی��ن ،بخاطر
اقتص��اد رش��د یابن��ده اش ،عامل
مهمی در پیشرفت آینده اقتصادی
کانادا به حس��اب خواه��د آمد .در
س��ال های پیش رو ،کانادا تجارت
خود با چین و همچنین با س��ایر
کش��ورهای آسیائی را تنوع خواهد
بخشید .چون کشورهای غربی رشد
اقتصادی کند تری داشته اند.
هنگامی که کنسرواتورها به قدرت
رسیدند ،چینی ها از صراحت هارپر
در مورد موازین حقوق بش��ر دچار
تعجب ش��دند .ولی اکن��ون به آن
عادت ک��رده اند .مثال می دانند که
کان��ادا حرفی نخواه��د زد که برای
آنان دردس��ر آفرین باشد .هارپر در
این زمینه می گوید:
«ما دولتی هس��تیم که در سیاست
خارجی ش��فاف تر از پیش��ینیان
خود بوده و بین موضوعات مختلف
تعادل برقرار می کنیم .ولی در عین
حال ،به منافع متقابل اقتصادی هم
متعهدیم».
اکنون کانادا ،بخاطر داش��تن منابع
سرشار انرژی ،بصورت یک ابرقدرت
انرژی ظاهر می شود .اما نقطه ضعف
آن از آنجا ناشی می شود که مشتری
اصلی آن ،یعنی آمریکا ،اخیرا برای
اح��داث یک خط لول��ه نفت دچار
مشکل ش��ده است .بنابر این ،کانادا
باید به فکر مش��تری هائی در آسیا
باشد .یکی از هدف های سفر هارپر
به چین همین است.
باالخره آقای هارپر و همسرش روز
سه شنبه  7فوریه وارد چین شدند.
یک��ی از هدف های این س��فر ،که
دومین از ن��وع خود اس��ت ،ایجاد
دگرگونی و تنوع در روابط تجاری،
توریسم و تامین انرژی است.
گفت��ه می ش��ود که اهمی��ت این
س��فر در آن اس��ت که در سیاست
خارج��ی و اقتصاد کان��ادا ،در قبال
ابر ق��درت آس��یائی ،نقش مهمی
در آینده ایف��ا خواهد کرد ،چرا که
اقتصاد کشورهای آسیائی با سرعت
بیشتریدرحال رشد هستند.
به همین دلیل ،تع��دادی از وزرای
ارش��د کابینه هارپ��ر و چند ده نفر
از بازرگانان و مدیران ش��اخه های
مختل��ف از قبیل :نف��ت و گاز ،هوا
و فض��ا ،جنگل داری ،کش��اورزی و
اورانیوم نخست وزیر را در این سفر
همراهی می کنند.
همچنین رهب��ران جامعه چینی-
کانادائی و رئیس دانشگاه انتاریوی

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
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

پذیرش و ویزای دانشجوئی
غربی جزء همراهان هارپر هستند تا
بتوانند بهترین نیروها را بسوی کانادا
جذب کنند.
در عین ح��ال ،دولت کنس��رواتور
کانادا ،از اینکه چین به همراه روسیه
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
متح��د ،دایر به کناره گیری بش��ار
االسد از قدرت و توقف خونریزی در
سوریه ،را وتو کردند ،اظهار ناامیدی
کرده است.
همچنین قرار بود هارپر ،با استفاده از
این سفر ،رعایت موازین حقوق بشر
در پرجمعیت ترین کشور جهان را
به رهبران آن یادآوری کند.
(البت��ه ای��ن کار الزم اس��ت ،چون
فراموش کاری در این زمینه خوب
نیست!)
ب��رای اینکه روابط تج��اری با چین
ثمرات بیش��تری بب��ار آورد ،هارپر
ش��خص مش��هوری بنام MARK
 ROWSWELLمع��روف ب��ه
 DASHANرا ،ک��ه مج��ری
برنامه های تفننی و تفریحی است،
به عنوان سفیر ُحسن نیت در چین
معرفی کرده است.
از آن گذش��ته ،قرار اس��ت دو فقره
از خرس های چین��ی -پاندا -برای
اقامت��ی موقت در ب��اغ وحش های
کانادا پذیرفته شوند.
به هرحال انتظار می رود که نخست
وزی��ر هارپر قرارداده��ای مهمی را
در زمینه های یاد ش��ده با مقامات
و بازرگانان چین به امضاء رس��انده
باشد.
مقامات چینی س��عی م��ی کردند
روابط تج��اری موجود بی��ن کانادا
و چین را ارتقاء دهند تا به س��طح
تجارت آزاد برسد .اما طرف کانادائی
چندان تمایلی به داشتن روابطی تا
این حد ندارند.
یکی از اس��تادان اقتص��اد در کانادا
می گوید :چین��ی ها حق دارند که
به تجارت آزاد با کانادا دست بیابند،
چرا که بازرگانان چینیدر بازار کانادا

بسیار موفق بوده اند ،ولی بازرگانان
کانادا در چین چنین نبوده اند.
کانادا کشوری قانونمند است و وقتی
ق��راردادی با چینی ها می بندد ،به
تمام مفاد آن پایبند است ،ولو آنکه
بعضی مفاد آن بعدها به ضرر کانادا
تمام ش��ود .ولی بازرگانان کانادائی
چنین تضمین هائیدر چین ندارند
و گاها در آنجا متضرر شده اند.
به همین دلی��ل ،بازرگانان کانادائی
برای بس��تن قرارداد تجارت آزاد با
چین تمایل زیادی ندارند.
اگر چنین قراردادی بسته شود ،آیا
در اینجا هم زیر محصوالت نامرغوب
چین مدفون خواهیم شد؟
البته اکنون هم فاصله زیادی از آن
نداریم .به نوشته الپرس  11فوریه،
در همی��ن «اس��تان زیبای کبک»
 BELLE PROVINCEهی��چ
مغازه بقالی یافت نمی ش��ود که در
آن محصوالت کشاورزی چینی به
فروش نرسد.

فقط واردات کش�اورزی از چین به
کب�ک در س�ال  2010بالغ بر 169
میلیون دالر بود که چهار برابر همین
واردات در ده سال قبل بود.

دلی��ل اینک��ه چین و ق��دری هم
هندوستان توانس��ته اند این گونه
بازاره��ای جهان��ی را از محصوالت
خود پر کنند ،پائین بودن استاندارد
زندگ��ی و ناچی��ز بودن دس��تمزد
کارگران و کشاورزان آنهاست.
در عکس��ی از صفحه دوم الپرس،
یک بانوی چینی در کنار یک مزرعه
تولید قارچ دیده می شود .در زیر آن
عکس نوشته شده است:
«آن��ان از س��اعت  7صبح تا هنگام
خواب در شب کار می کنند».
اگر روزی این زحمتکشان ،کهدولت
های مدعی کمونیسم سنگ آن را
به سینه می زنند ،بیدار شوند و حق
خ��ود را مطالبه کنند و رفاه معادل
همتایان خود در غرب را بخواهند،
آیا باز هم چنین خواهد بود؟!

احتمالتغییرسنبازنشستگیدرکانادا

در روز جمعه س��وم فوریه ،استیون
هارپر ،نخس��ت وزیر کان��ادا ،درباره
قانون بازنشس��تگی ی��ک مصاحبه
رس��انه ای انج��ام داده اس��ت .نظر
به اهمی��ت موضوع و تاثی��ر آن بر
کارکن��ان ،اعم از بخش خصوصی و
دولتی ،بخش هائی از آن را ،به نقل
از گازت  4فوریه ،نقل می کنیم.
در ح��ال حاض��ر ،س��ن قانون��ی
بازنشستگی  65سال است .قانونی
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ک��ه به ای��ن موضوع مربوط اس��ت
)OLD AGE SECURITY (OAS
نامیده می ش��ود .ای��ن اولین بار در
دوران نخست وزیری خود است که
آقای هارپر با ای��ن صراحت در این
باره سخن می گوید .البته وی قبال
به گونه تلویحی به این موضوع اشاره
کرده بود ،که سر و صدای زیادی را
سبب شده بود.
او در مصاحبه یاد شده گفت:

«دولت در حال مطالعه این موضوع
اس��ت که آی��ا بای��د س��ن قانونی
بازنشس��تگی را از  65س��ال باالتر
ببرد؟»
وی جزئیات امر را روشن نکرد .ولی
از قرای��ن معلوم می ش��ود که قرار
است سن قانونی بازنشستگی به 67
سال ارتقاء داده شود.
{>> ادامه در صفحه}24 :

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط 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

)۰۲۱( 971 - ۱۸۶۱

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

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

11

12

 سال  18شماره  26  1044بهمن 1390
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کبــکوکانادا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

دبریستانهاودانشگاههایکانادا
درتسخریجوانانآسیایی

ایرانتو :برمبنای نتایج سرش��ماری اختصاصی سفیدپوستان
حل ک��ردن مع��ادالت
رشد جمعیت در
اخیر رشد جمعیتدر کانادا بیشتر از مشهور بودند.
ریاضی کرده یا واژه های
کانادا بیشتر از همه
همه کشورهای صنعتی جهان است برای بسیاری از مهاجران کشورهایصنعتی عجیب و غریب را هجی
که دو س��وم آن مربوط به مهاجران آس��یایی رم�ز موفقیت جهان است که دو می کنند!
تالش و پش�تکاری است سوم آن مربوط به خانواده ه��ای کانادایی
می شود.
این ت��ازه واردی��ن نه تنها نقش��ه که موجب افزایش قدرت مهاجران می شود .همچنی��ن برخ�لاف
گذشته مجبور شده اند
جمعیتی کانادا را متحول می کنند تمرکز و دقت آنها گردد.
فرزندان خود را به انواع
بلکه چهره سیستم آموزشی کشور را در نوامب��ر س��ال 2010
سرمقاله مجله مک لینز با عنوان " کالس های علم��ی و حتی هنری
نیز بوضوح تغییر میدهند.
این امر بویژه توسط مهاجران چینی "Too Asian? ،به این موضوع اشاره بفرستند تا از قافله آسیایی ها عقب
هندی و فیلیپینی انجام می شود که ک��رده که چگونه بدنۀ دانش��جویی نمانند.
به تنهایی یک سوم کل مهاجران را دانشگاه های مهمی چون دانشگاه چنین تحول��ی در سیس��تم های
تشکیل می دهند و اکثر آنها نیز به تورنت��و ،بریتیش کلمبیا ی��ا واترلو آموزش��ی کش��ورهای غربی سابقه
توسط آسیایی های سختکوشی پر دیرینه ای دارد.
تحصیالت عالی اشتغالدارند.
روزنامه نش��نال پست نوشت :طبق شده که با همه بخش های دانشگاه از جمل��ه در س��ال  1908تنه��ا
گزارش سال  2010مجمع مدارس غریب�ه هس�تند ،اال کالس درس و 9درصد دانشجویان دانشگاه هاروارد
یهودی بودند ،اما از س��ال  1925به
تورنتو 72 ،درص��د فرزندان مهاجر کتابخانه!
آسیای شرقی و  50درصد فرزندان حتی دو دانش آموز سفیدپوس��ت بعد و بدنبال سیل وسیع مهاجرت
مهاجران آسیای جنوبی وارددانشگاه یکی ازدبیرستان های مشهور تورنتو یهودیان از اروپا و روسیه سهم آنها
می شوند؛ در حالیکه این رقم برای تأکید کردند که تنها کسانی که از به حد  28درصد رس��ید .حتی در
بچه های کانادایی  42درصد است .دبیرستان ما موفق به اخذ پذیرش از کلمبیا رقم مذکور  40درصد است.
به عنوان مثال  21درصد جمعیت دانشگاه تورنتو شدند ،آسیایی بودند .در هم��ان زم��ان نیز دانش��جویان
ونکوور از آسیای شرقی هستند ،اما یکی از آنه��ا افزود" :همه بچه های یهودی همانند دانشجویان آسیایی
دوبراب��ر این میزان یعنی  42درصد سفید به دانشگاه هایی مثل کوئین ،فعلی بندرت در برنامه های ورزشی
دانشجویاندانشگاه بریتیش کلمبیا وسترن انتاریو یا حتی مک گیل می و اجتماعی دانش��گاه ش��رکت می
عضوی از جامعه آس��یای ش��رقی رون��د که هم دانش��گاه های خوبی کردند .
هستند و هم بخاطر داشتن برنامه این روند باعث ش��د که مس��ئوالن
هستند.
ش��واهد قطعی بیانگر رقابت مشابه ه��ا و تیم های ورزش��ی کالب ها و دانش��گاه ه��ای ه��اروارد ،ی��ل و
پرینس��تون ک��ه ب��ا بحران رش��د
و یا وس��یع تر در دبیرس��تان های مهمانی هایدانشجویی مطرحند.
ب��ا اینکه مقاله مجل��ه مک لینز به دانش��جویان یهودی مواجه ش��ده
مشهور کشور است.
نویسنده اضافه می کند وقتی مندر وضعی��ت اجتماع��ی مجتمع های بودن��د ،تصمیم گرفتند نوع مذهب
دهه  1980 – 1970به دبیرستان دانش��گاهی پرداخته ،ام��ا موضوع متقاضیان تحصیل در آن آموزشگاه
ها رادر فرم مربوطه بگنجانند .حتی
 Selwyn Houseدر مونت��رآل می بسیار فراتر از این حرف هاست.
رفتم ،تنها سهدانش آموز آسیاییدر رقابت با دانشجویان آسیایی تبدیل متقاضیان در آن تاریخ می بایست
کالس ما بود .اما اکنون که بعد از  25به دغدغه ش�دید خانواده جوانان یک عکس پرسنلی نیز بفرستند تا از
سال برای سخنرانی به همان مدرسه کانادایی ش�ده و توقع�ات آنان از ظاهر و طرز لباس و آرایش او پی به
دعوت ش��دم باید بگویم یک تغییر فرزندانشان را افزایش داده است .ملیت و مذهبش ببرند.
چهره واقعی و همگانی را شاهد بودم .در حالیکه خانواده ه��ای کانادایی بدین ترتیب دانش��گاه های مذکور
نظیر چنین تحول��ی را می توان در عادت داش��تند که بر روی فرزندان نزدیک به دو دهه به خودشان وقت
بسیاری از دبیرستان های طراز اول باهوش خود حساب باز کرده و آنها دادند تا به چالش با رش��د یهودیان
تورنتو مث��ل  Bishop Strachanیا را به راحتی ب��ه مدارس خصوصی بپردازند.
 Havergalمش��اهده کرد .در حالی یا دانشگاه بفرستند ،اکنون آن بچه اما چنین نسخه ای نمی تواند برای
ای��ن مدارس چهره آس��یایی بخود ها باید با فرزندان مهاجرانی رقابت کانادا کارساز باشد و در عصر حاضر
گرفت��ه اند که زمانی به آموزش��گاه کنند که آخر هفت��ه خود را صرف نژاد پرستی قلمداد می شود .در عین
حال کانادا نمی تواند متخصصان و
مغزهای جهان را به این کشوردعوت
کند اما مانع تحصیل فرزندانش��ان
گ��ردد .ضم��ن اینکه چنی��ن افراد
باهوش و با اس��تعدادی برای آینده
کشور نیز مفید خواهند بود.
داروساز
مسئوالن کانادایی کمتر حاضر می
شوند در این باره اظهار نظر کنند.
مثل قضیه وروددختران فوتبالیست
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان
مس��لمان و محجبه ب��ه تیم های
ساعات کار :عصر صبح
کانادایی که عمال ترجیح می دهند
8 :30
6 :30
دوشنبه
با آن کنار بیایند.
8 :30
سه شنبه 6 :30
8 :30
چهارشنبه 6 :30
ناظران خوش بین معتقدند افزایش
8
:30
6
پنج شنبه :30
اس��تانداردها در دبیرس��تان ه��ا و
8 :30
6 :30
جمعه
دانش��گاه ها می تواند ب��رای همه
9
4
شنبه
مفید باشد؛ طبیعی ست که جوانان
10
1 :30
یکشنبه
کانادایی در این میدان رقابت باید از
 نسخه خود را به ما فکس کنید
وقت تماشای تلویزیون و تفریحات
شد.
خواهد
تحویل
بخواهید
داروی شما در اسرع وقت هر جا
خود بکاهند و بیش��تر از گذش��ته
حومه
و
مونترال
جای
 تحویل رایگان دارو در هر
کار کنند .اما بای��د اعتراف کرد که
)13 RACHEL (X: St-Laurent
 Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281بهترین مراکز آموزشی ما یکی پس
از دیگری از دستان متولدین کانادا
Fax: (514) 288-4682
خارج شده و به تسخیر مهاجران در
Metro: St-Laurent، Buss 55
می آید .

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده:

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
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کانادا...

HAQUE

چراتازهواردینبسختیمیتوانندکارپیداکنند؟

ایرانتو :اس��تاد اقتصاد دانشگاه اتاوا
می گوید :چالش هایی که مهاجران
کانادا در مس��یر یافت��ن کار با آنها
درگیر هستند ،نه تنها به توانمندی
های ش��خصی و مه��ارت های آنها
مربوط می ش��ود ،بلکه به ش��رایط
اقتصادی حاکم ب��ر کانادا و موانعی
برم��ی گردد که ما پی��ش پای آنها
گذاشته ایم.
تغییرات و وصله پین��ه های انجام
شده بر روی شیوه پذیرش مهاجران
متخصص نیز نتوانسته است دردی
را دوا کند.
نش��ریه گل��وب اند می��ل از نقل از
آقای "مایلز کوراک" ،استاد اقتصاد
دانشگاه اتاوا می افزاید:
"در پس��تی ک��ه م��ن در وبالگ��م
گذاشتم از کاربران خواستم وضعیت
شغلی خودشان را در دوران بحران
اقتصادی تشریح کنند.
یکی از خوانندگان نوش��ت" :من در
سال  2011به همراه خانواده خودم
وارد کانادا شدم و از آن زمان تاکنون
برغم ارس��ال ده ها رزومه به مراکز
مختل��ف اخیرا تنها یک پیش��نهاد
مصاحبه شغلی دریافت کردم .حاال
من از وضعیتم وحشت کرده ام .من
یک جایگاه شغلی بسیار موفق را در
کش��ور خودم ترک کردم ،با علم به
اینکه نخواهم توانست به این آسانی
شغل مشابهیدر کانادا پیدا کنم.
اما اصال فکرش را نمی کردم به
مرحله ای می رسم که احساس
نامرئی ب�ودن در این جامعه به
من دست بدهد و فردی که هیچ
چیزی برای ارائه کردن نداشته
باشد.
از زمان��ی که پای خ��ود را در کانادا
گذاش��ته ام بطور مرتب برای همه
چیز خرج کرده ایم :شهریه ،تحصیل
بچه ها و غیره..

ظاهرا مهاجران بجز مش��ارکت در
اقتصاد کانادا با پول جیب خودشان
م��ن فکر نمی کن��م ارزش دیگری
برای این جامعه داشته باشند".
پ��س از خواندن این کامنت متوجه
شدم چقدر مسئوالن و برنامه ریزان
کشور در مقابل چنین نگرانی هایی
ساکت و ناتوان هستند.
ش��نیده ام که اخیرا دولت تصمیم
گرفته بار دیگر ش��رایط پذیرش و
محاسبه امتیاز مهاجران متخصص را
به سمت توانمندی بیشتر در زبان
های انگلیسی یا فرانسه تغییردهد.
در حال��ی که ش��خصیت اف��راد و
توانمندی های فردی آنها مش��کل
اصلی در نیافتن شغل نیست ،بلکه
ریشه در سیستم و ساختار بازار کار
و شرایط حاکم بر آن دارد.
ش��اید بتوان پاس��خ این معما را در
تحقی��ق جالب��ی که توس��ط آقای
"فیلیپ آریوپولس" از اقتصاددانان
دانشگاه تورنتو انجام شده یافت.
او در این پژوهش که با عنوان:
Why do skilled immigrants
struggle in the labour
?market

منتشر شده اقدام به ارسال بیش از
 6000رزومه ب��رای کارفرمایان در
دوره شکوفایی اقتصادی کرد.
نکته مهم در این تحقیق این بود که
وی رزومه های مذکور را به ش��کل
دقیق و حسابشده ای با شرایط مورد
نظر خود تنظیم کرده بود.
م��ورد اصلی ک��ه به عن��وان رزومه
ش��اخص برای مقایسه س��ایرین با
آن تنظیم ش��ده بود ،از طرف یک
متولد کانادا با تحصیالت کانادایی،
تجرب��ه کار کانادایی و باالخره نام و
نام خانوادگی مشخص کانادایی بود.
وی ابت��دا چنی��ن رزوم��ه ای را به
کارفرمایان��ی که از طری��ق آنالین

اقدام به درج آگهی استخدام بودند
ارسال می کند و سپس مشابه همان
رزومه را —منتها با اعمال تغییرات
در نژاد ،سابقۀ کانادایی ،تحصیالت و
مدارک کسب شده در خارج از کانادا
و باالخره نام های مشخص چینی،
هندی یا پاکستانی (اسالمی)— به
آن کارفرما ها می فرستد.
در مرحله بعد پ��س از جمع آوری
پاسخ کارفرمایان ،نتیجه گیریهای
زیر را در چهار بخش زیر در گزارش
خود بیان می کند:

 -1دعوت برای مصاحبه شغلی برای
افراد با نام های انگلیسی تحصیالت
و تجربه کانادایی ،س��ه برابر بیشتر
از اف��راد با نام ه��ای چینی ،هندی
یا پاکس��تانی با تحصیالت و تجربه
خارج��ی بوده ( 5درص��د در مقابل
 16درصد)؛ اما در مقایسه با آن هیچ
فرق��ی با متقاضی��ان خارجی که از
انگلیس بودند نداشت.

 -2تنه��ا افرودن ی��ک تجربه کار
کانادای��ی به همان رزومه ش��انس
دعوت ب��ه مصاحب��ه را  11درصد
افزایش داد.

 -3بین کس��انی ک��ه دارای چهار
تا ش��ش سال س��ابقه کار کانادایی
بوده اند ،حتی اگر متقاضی مدرک
کانادایی داش��ته باشد یا نه یا حتی
یک مدرک جدی��د کانادایی گرفته
باشد ،تأثیری در شانس دعوت برای
مصاحبه نداشته است.

 -4متقاضیان کانادایی که فقط در
نام و نام خانوادگ��ی با هم متفاوت
بوده اند؛ آنهایی که دارای نامه های
انگلیسی بودند  40درصد بیشتر از
دیگران برای مصاحبه دعوت ش��ده
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سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
r
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Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
بودند 16( .درصد دربرابر  11درصد)
وی مهمترین نتیجه تحقیق خود را
اعمال یک تبعیض واضح و جدی از
س��وی کارفرمایان متناسب با نام یا
س��ابقه کاری در مراکز غیرکانادایی

دانسته و پیش��نهاد کرده است که
در دوران بحران اقتصادی ،دولت اگر
نمی تواند پاسخگوی نیازهای شغلی
تازه واردین باشد یا باید بطور موقت
از میزان مهاجران بکاهد یا سیاست

های جاری بازار را متناسب با توانایی
های شخصی مهاجران یا کانادایی ها
متحول کند .
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ایران:بیابانزاییفرهنگی...
جايزه کتاب سال و سه دهه
کتابسوزیجمهوریاسالمی
مجیدمحمدی
(جامعهشناس)
جمهوری اسالمی سه دهه است که
دست به کتاب سوزی و از بين بردن
آثار فرهنگی زده است.
آيا دادن چند س��که به نويسندگان
طراز مکتب در مراس��م کتاب سال
جمهوری اس�لامی م��ی تواند آن
کتاب سوزی را از يادها ببرد؟

کتب مقامات رژمي پهلوی و بهاييان

در اولين مرحله از کتاب سوزی در
جمهوری اس�لامی نيروهای کتاب
س��وز به س��راغ کتب نوشته شده
توسط شاهان و خانوادهی پهلوی و
مقامات رژيم سابق و آثار تاريخی و
ايدئولوژيک آن رفتند .در سالهای
 ۱۳۵۷و  ۱۳۵۸حت��ی آزاديخ��واه
ترين نيروهای فرهنگی و سياس��ی
داخل کش��ور نمی خواستند با اين
کت��اب س��وزیها مخالف��ت کنند
(برخی متاسفانه با آن موافق بودند)
چون مته��م به طرف��داری از رژيم
پهل��وی و ضد انقالب می ش��دند و
افکار عمومی خشمگين کامال با اين
اعمال ضد فرهنگی همراه بود.
در همين سالها بود کهدهها و شايد
صدها هزار کاست موسيقی توسط
جمهوری اسالمی تحت عنوان آثار
طاغوتی و مبتذل جمع آوری و نابود
شد.
در مرحل��هی بع��د ،وجين کردن
کتابفروشیها و کتابخانهها از کتب
مربوط به بهاييت آغاز شد .بهاييان
نيز گروهی نبودند که احزاب سياسی
از چپ و ملی و مذهبی بخواهند از
آنها دفاع کنن��د .اين احزاب تنها از
حقوق خودشان دفاع می کردند و نه
حقوق همگانی .اين گروهها هنوز به
آن مرحله از رشد فرهنگی نرسيده
بودن��د که دف��اع از آزادی بيان را از
دفاع از بهاييان تفکيک کنند.
بهاييان نيز از حلقات بسيار ضعيف
اقليته��ا بودند که س��رکوب آنها
و محو آث��ار آنها ب��رای حکومت و
نيروهای مذهبی انقالبی به آسانی
انجام شد.

کتب مارکسيستی و گروههای
مذهبیمخالف

در س��الهای  ۱۳۵۹و  ۱۳۶۰با باال
گرفتن اخت�لاف مي��ان طرفداران
خمينی و گروههای مارکسيستی و
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و مغول به
اب
پس از حمل هی اعر ان ،حاکم
ی آن
ايران و کتاب سوز اداران به
وف
شدن روحانيت و رماي ههای
دی س
آن از حيث نابو نیاست.
یمثالزد
فرهنگ

مذهبی مخالف ،آثار مارکسيستی و
کتب گروههای فدايی خلق (اکثريت
و اقلي��ت) ،پي��کار ،راه کارگر ،توده،
مجاهدين خل��ق ،فرقان ،و جنبش
مسلمانان مبارز جمع آوری ،مصادره
و سپس سوزانده يا خمير شد.
ب��ه گ��زارش ش��اهدان عين��ی در
س��الهای  ۱۳۵۹ت��ا  ۱۳۶۱دهها
هزار عنوان و صدها هزار جلد کتاب
که توسط گروههای مخالف منتشر
ش��ده بود در کميتهها مراکز سپاه
و دس��تگاههای اطالعاتی جمهوری
اس�لامی به آتش کشيده شد اما به
واس��طهی فقدان ابزارهای ارتباطی
اين نس��ل کشی فرهنگی به خوبی
مورد ثبت تاريخی واقع نشد.
کشتار افراد و شکنجهی مخالفاندر
زندانها در آن دوره آن قدر گسترده
بود که ديگر کسی کتاب سوزی را
چندان جدی نمی گرفت.
همچني��ن بس��ياری از گروهها در
منطق س��رکوب با ه��م همنوايی
داشتند و سوزاندن نشريات و کتب
مخالفان از هر س��و برای آنها امری
عادی به شمار می رفت.

حتی مطهری و صاحلی جنف آبادی

محو آثار فرهنگی مثل کتاب سوزی
و خمير ک��ردن کتاب تنها گريبان
مخالفان حکومت را نگرفت بلکه آثار
کسانی مثل مرتضی مطهری را که از
بنيانگذاران نظری جمهوری اسالمی
بودند نيزدر بر گرفت .اگر اثری از آثار
خودیها نيز به مصلحت تشخيص
داده نمی شد (آثاری متضمن انتقاد
از نظريهی واليت فقيه يا حکومت
روحانيون يا همرايی با انديشههای
مارکسيستی يا ليبرال) از انتشارشان
جلوگيری می شد.
نمون��هی جالب اين امر خميرکردن
کت��اب اقتص��اد اس�لامی مرتضی
مطه��ری بود که ب��ه دليل پذيرش
برخی مبانی مارکسيس��تی در آن

مثل ممنوعيت مالکيت خصوصی بر
ابزار مدرن توليد خمير شد.
يک��ی از آثار صالحی نج��ف آبادی
که ش��هيد جاويد وی از آث��ار بارز
و م��ورد توج��ه در دهههای چهل
و پنج��اه خورش��يدی ب��ود نيز به
همين سرنوشت دچار شد (نگاهی
بر حماس��هی حس��ينی ک��ه نقد
س��خنرانیهای مطه��ری در ب��اب
تحريفات عاشورا بود).


مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
نامنو یسی ترم بهاره
کالسهایانگلیسیمقدماتی
تاریخنامنویسی
شروع کالس ها
شهریه

مدارک مورد نیاز

کالس های روزانه

کتب روشنفکران مذهبی

در دههی ش��صت پس از سرکوب
گستردهی مخالفان و محو آثار آنها،
حکومت به س��ه دسته اثر فرهنگی
حساسيتداشت:
 آثار روش��نفکران دينی و سکوالر(عمدتا ش��عر و رمان و علوم انسانی
و اجتماعی)،
کاستهای موسيقی ايرانی پيش ازانقالب و مشهور به لس آنجلسی ،و
 فيلمهاي��ی ک��ه از طري��ق ن��واربتاماکس و سپس وی اچ اس توزيع
می شدند.
در اي��ن س��الها چندي��ن کت��اب
نويس��ندگان مذهب��ی مث��ل علی
شريعتی و علی تهرانی و علی گلزاده
غفوری از کتابفروشیها و چاپخانهها
و کتابخانهها جم��ع آوری و خمير
ش��دند .آثار اکثر رمان نويس��ان و
مورخان ايرانی و غير ايرانی نيز مورد
هجوم واقع ش��ده و همان بال بر سر
آنها آمد .همچنين دهها هزار فيلم
ويديويی که برترين آثار سينمايی
دنيا ب��ر روی آنها ضبط ش��ده بود
و صدها هزار کاس��ت موس��يقی از
خانهها و داشبورد اتومبيلها جمع
آوری و نابود شد.

کتب اصالح طلبان

آخرين موج مح��و آثار فرهنگی در
دوران احمدی نژاد انجام شد.
کتب منتشر شده در دوران خاتمی
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کالس های شبانه

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
ی حاکم
از منظردولت نظامی -امنيت 
عمدتا ج��زء کتب ضاله به ش��مار
می آمد .از اين حيث نخس��ت آثار
مخالف��ان از کتابخانههای عمومی

جمع آوری و محو شد و سپس آثار
منتشره توسط موسسات تحت نظر
دولت خاتمی ک��ه در انبارها بودند
(مثال توس��ط مرکز مشارکت زنان)

برای خمير ش��دن ارس��ال شدند.
(کتابهای بی مصرفدولت خاتمی
خمير ش��د ،آفتاب نيوز ۱۴ ،اسفند
)۱۳۸۴

سيمرغ بهرتين فيلم سال جشنواره فجر بدون برنده بود!

مراسم سی اميندوره جشنواره فيلم
فجر يکشنبه ش��ب در تاالر وحدت
برگزار شد.

داوران اين دوره از جشنواره هيچ
فيلمی را شايس�ته دريافت سيمرغ
بهترينفيلمسالجشنوارهندانستند.
بيشتر منتقدان و متاشاگران ،پايني
بودن کيفی شماری از فيلمها و عدم
حضور فيلمسازان برجسته ايران را
از کمبودهای آش�کار اين دوره از
جشنواره فيلم فجر دانسته اند.

جواد ش��مقدری ،رييس س��ازمان
نوبنياد دولتی س��ينمايی ايران ،در
اين مراس��م گفت :نم��ی خواهيم
تک صدايی در سينمای ايران حاکم
باشد.
او در ادام��ه افزود :اين جمعيتی که
در  ۲۲بهمن ماهدر خيابانها حضور

پيدا کردند و از آرمانها و ارزشهای
انقالبی دفاع کردند جايگاهشان در
سينمای ايران کجاست؟
نتيجه اين رويکرد در بخش مسابقه
جشنواره فيلم فجر نمود داشت که
شاهد نزول کيفی فيلمهای سرمايه
گ��ذاری ش��ده از س��وی ارگانهای
نظامی و نهادهای دولتی بود.
عليرضا رئيسيان ،از اعضای هيئت
داوران اين دوره از جشنواره ،گفت:
اگر جشنواره امسال بهترين فيلم را
انتخاب می کرد ،جايزه آن به دولت
تعلق می گرفت؛ چرا که بجز فيلم
«پل چوبی» بقي��ه فيلمهای نامزد
بهترين فيلم س��ال ،س��رمايه گذار
دولتی داشته اند.
منتقدان سينمايی پيش از اين گفته
بودند که تعداد زيادی از فيلم های

راه يافت��ه به بخش مس��ابقه از نظر
کيفيت واجد شرايط نيستند با اين
حال برای برگزارکنندگان جشنواره
افزاي��ش کم��ی فيلم ه��ای بخش
مسابقه بسيار مهم بود که  ۳۲فيلم
را به اين بخش داده بودند.
گفته می شود ارگان های نظامی و
نهادهای دولتی فش��ار زيادی آورده
بودن��د ت��ا فيلمهايش��ان به بخش
مسابقه جشنواره راه يابد.
ب��ه گفت��ه يک��ی از داوران بخش
مس��ابقه ،برگزارکنندگان جشنواره
نيز ظاهرا برای خشنودی همه ارگان
ها راه را ب��رای ورود  ۳۲فيلم با هر
سطح کيفی به بخش مسابقه همواره
کردند.
رس��ول صدرعاملی از داوران بخش
فيلمهای اول نيز با انتقاد از س��طح

کيفی فيلم های اول گفت :سفارشی
شدن فيلم هايی که در اين جريان
ساخته می شوند با محدوديت های
مضامين و استفاده از خالقيت مواجه
می شوند که همين امر موجب می
شود که با افت کيفيتدر فيلم ها به
صورت کلی روبرو شويم.
س��يمرغ مردم��ی ،بهتري��ن فيلم
تماشاگران ،شايد يکی از انتخابهای
جالب جشنواره فيلم فجر باشد که
امس��ال به فيلم «برف روی کاجها»
ساخته پيمان معادی ،اهدا شد.
هيئت داوران بحش مسابقه جايزه
ويژه خ��ود را به داريوش مهرجويی
برای ساخت فيلم «نارنجی پوش»
اه��دا کردن��د که فيلمی اس��ت در
ستايش زيست بوم شهری.
اکبر عبدی بازيگر کمدی سينمای

ايران نيز بخاطر بازی در نقش يک
پيرزن در فيلم «خوابم می آد» برنده
سيمرغ بهترين بازيگر نقش مکمل
مرد شد.
اکبر عبدی به هنگامدريافت سيمرغ
با انتقاد ازديرهنگامیدريافت جايزه
اش گفت :من اين س��يمرغ را بايد
برای فيلم «ای ايران» ناصر تقوايی،

فهيم ترين کارگردان سينمای ايران،
م��ی گرفتم .و يا برای بازی در فيلم
های «هنرپيشه» يا «آدم برفی» می
گرفتم.
فيلم ها يا فيلمسازانی که اکبر عبدی
نام برده بود ،يا همچون ناصر تقوايی
در انزوا هستند يا همچون مخملباف
در تبعيد.
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به دنبال انفجارها و حمالتی که در
روزهای اخیر در هند ،گرجستان و
تایلند صورت گرفته ،انگشت اتهام به
سوی رژیم ایران متوجه شده است.
در هن��د و گرجس��تان که حمالت
علی��ه هدفهای اس��راییلی بوده تا
کنون مدرکی بر دخال��ت ایران به
دس��ت نیامده اس��ت .در تایلند که
چن��د تن از عوام��ل انفجار مجروح
ش��دهاند پلیس دس��ت کم یکی از
آن��ان را یک ایرانی اعالم کرده ،ولی
مشخص نشده که هدف انفجار چه
یا که بوده است .اسراییلیان مدعی
ش��دهاند که هدف این عملیات نیز
اسراییل بوده و رژیم ایران را مسئول
هر سه حملهدانستهاند.
این ادعای اسراییل با توجه به تشدید
تن��ش بی��ن دو کش��ور و اظهارات
مقامات ایراندر مورد انتقام عملیات
ترور متخصصان اتمی ایران در یکی
دو سال اخیر که به موساد سازمان
جاسوسی و امنیتی اسراییل نسبت
داده شده ممکن است چندان دور از
حقیقتنباشد.
ص��رف نظ��ر از واقعیت ام��ر ،این
حمالت نتیجهای جز افزایش خطر
جنگ از یک س��و و انزوای سیاسی
هرچه بیش��تر رژیم ایران در سطح
جهانی از سوی دیگر نخواهد داشت.
در س��ال  ،۲۰۰۸ژن��رال پترائوس
فرمان��ده وقت نیروه��ای آمریکایی
عراق (که بعدا به ریاس��ت سازمان
سیا منصوب ش��د) پیامی از قاسم
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
پاس��داران خطاب به خود دریافت
کرد به این مضمون ( )۱که:
«شما الزم است بدانید که من قاسم
سلیمانی کنترل سیاس�ت ایران در
عراق ،لبنان ،غزه و افغانس�تان را به
عهده دارم .س�فیر [ایران] در بغداد
یک عضو نیروی قدس اس�ت .کسی
هم که قرار است جای او را بگیرد یک
عضو نیروی قدس است».

اظهارات سلیمانی از واقعیتی پرده
بر میداشت که برای بسیاری آشکار
بود:



کتب ممنوعه

فهرس��تی طوالنی از کتب ممنوعه
که رنگ قفس��هی کتابفروشیها را
در ايران نديدند وجود دارد .برخی از
آثار مشهور در اين فهرست عبارتند
از حکمت و حکومت (محمد مهدی
حائری يزدی) ،بيس��ت و سه سال
(منس��وب به علی دشتی) ،توضيح
المسائل ،از کلينی تا خمينی (شجاع
الدين ش��فا) ،و خاطرات حسينعلی
منتظری .همهی کتب فارسی زبانی
که در سه دههی گذشته در خارج
کشور منتشر شدهاند (هزاران عنوان)
شانسی در نجات از زير دست ادارهی
کتاب ارش��اد (دس��تگاه سانس��ور)
نداش��تهاند ،چون بازار اصلی کتاب
فارسی در داخل کشور است و هيچ
نويس��ندهای نمی خواهد آثارش از
خوانندگان داخلی مستقيما محروم
بماند.
فهرس��ت ديگری نيز وجود دارد از
کتابهايی که يک يا چند بار چاپ

عمل نظامی یا تروریستی
ب��ه مناس��بات ای��ران ب��ا
کشوری صدمه بزند این بر
امروز بیاموزید
عهده دس��تگاه دیپلماسی
حکومت است که آن را رفع
فردا بهره ببرید
و رجوع کند.
شاخه برون مرزی س��پاه پاسداران سابقه عملیات نیروی قدس
ن��ه فق��ط مج��ری سیاس��تهای به سالهای جنگ با عراق
ماجراجویان��ه و تروریس��تی رژیم بر میگردد ،ولی از دهه ۷۰
جمهوری اس�لامی در خارج کشور به بعد گس��ترش بیشتری
اس��ت ،بلک��ه خ��ود ،تعیی��ن این پیدا کرده اس��ت .عملیات
سیاس��تها را ،دست کم در منطقه انفجار مجتمع مس��کونی دیپلمحرفهایدر:
خاورمیانه ،به عهده دارد و مستقیما ُخب��ار در س��ال  ۱۳۷۵در
حسابداری
عربستان س��عودی که به
از علی خامنهایدستور میگیرد.
بی دلیل نیست که به موازات انزوای کش��ته ش��دن  ۱۹سرباز
سیاسی رژیم جمهوری اسالمی در آمریکای��ی منجر ش��د ،از
سطح جهانی ،در سطح منطقه نیز س��وی آمریکا و عربستان
منشی گری اداری
تعداد دوس��تان جمهوری اسالمی به حس��اب ایران گذاشته
به س��رعت رو به تحلی��ل میرود و ش��د و گفته میش��ود که
بزرگتری��ن عملیات
نتیجه حمالت اخیر (هند،
نیروی ق��دس پس از
شروع بیزنس
گرجستان و تایلند) چیزی
جنگ بوده است.
ای��ن
هن��گام
آن
در
شهریه رایگان!
جز افزایش خطر جنگ و
عملیات روابط ایران و
انزوای سیاسی هرچه بیشتر
همین امروز متاس بگیرید!
عربستان را تیره کرد
رژیم ایران در سطح جهانی و تا مدتها حکومت
خاتمی از سوی آمریکا
خنواهد بود!
برای تحقیق و روشن
کردن جزئی��ات این
دیپلماسی رژیم در خاورمیانه مرتبا انفجار تحت فشار بود.
ای��ن نی��رو پ��س از حمله
در حال عقب نشینی است.
دستگاه والیت فقیه سپاه پاسداران را نظامی غرب به افغانستان
درداخل کشور بر همه امور سیاسی ،و ع��راق ب��ا ه��دف ضربه
اقتصادی و امنیتی مس��لط کرده و زدن ب��ه نیروه��ای آمریکا
مقدرات کشور را به آن سپرده است .و متحدانش به ش��دت در
همخوانی دارد ،و اس��راییل بیش از شده است  -و سپاه قدس ابتکار این ترور دست بزند مجبور است از خاک
در خارج کشور نیز شاخه برون مرزی ای��ن دو کش��ور مش��غول
کشور دیگری ،و چه بسا کشورهای
س��پاه از آزادی عم��ل نامحدودی فعالیت ش��د و به خصوص در عراق هر کش��ور و نهاد دیگری انگیزه آن عملیات را در دست دارد.
برخوردار است و آن طور که سردار در بس��یاری از ارگانه��ای نظامی ،را دارد که در فعالیت هستهای رژیم در عین حال ،اگر ترورهای منتسب دوست ،استفاده کند .در نتیجه هر
س��لیمانی گفته کنترل سیاس��ت انتظامی و امنیتی کشور نفوذ کرد و ایران خلل وارد آورد و کارکنان آن را به اس��راییل و رژیم ایران را در برابر عمل تروریس��تی علیه اسراییل در
هم قرار دهیم ،صرف نظر از این که یک کش��ور ثالث که به رژیم ایران
خارج��ی در منطقه خاورمیانه را به حتا گفته میشوددر عملیاتی مانند دچار ترس و واهمه کند.
گروگانگی��ری و رب��ودن کارکنان رژی��م ای��ران که تحت فش��ارهای کدام یکدر عملیات خود موفقترند نس��بت داده شود در روابط سیاسی
عهده دارد.
عل��ی خامنهای سیاس��ت خارجی غیرنظامی آمریکایی و انگلیسی (که روزافزون اقتصادی و سیاس��ی قرار و ضرب��ه کاریتری ب��ه حریف وارد بین آن کش��ور و ایران تأثیر خواهد
کش��ور را ن��ه از طری��ق دس��تگاه متعاقباً برخی از آنان کشته شدهاند) گرفته و ب��ه عملیات نظامی تهدید میکنن��د ،از نظر عواقب سیاس��ی گذاشت و ایران را به انزوای سیاسی
میش��ود ،تهدی��د کرده اس��ت که بدون شک رژیم ایران بازنده خواهد بیشتری خواهد کشاند.
دیپلماسی حکومت و بلکه از طریق مستقیمادستداشته است.
ع�لاوه بر ای��ن ،مه��ارت ترورهای
نیروی قدس ،ش��اخه ب��رون مرزی اکنون و با تشدید تنشهای سیاسی در برابر حمالت آمریکا و اس��راییل بود.
بی��ن جمهوری اس�لامی و غرب و «مقابله ب��ه مثل» خواه��د کرد ،و عملیات منسوب به اسراییل تا کنون منتسب به اسراییل رد پای کمی از
سپاه پاسداران ،پیش میبرد.
او وقت��ی میگوی��د در برابر تهدید تهدیدهای اقتص��ادی و نظامی که انتظار میرفت که در برابر عملیات در داخل ایران اجرا ش��ده و از خاک آنها باقی میگذارد ،در صورتی که
تهدی��د میکنیم و ی��ا میگوید ما متوج��ه ایران ش��ده اس��ت ظاهرا ترور اسراییلی به ترور متقابل دست کشور ثالثی برای این کار بهره گرفته عملیات منتس��ب به رژیم ایران در
روزهای اخیر چنان ناحرفهای بوده
چنان ضربه میزنیم که «دشمن» نیروی قدس سپاه پاسداران وظایف بزن��د .اگر عملیات چن��د روز اخیر نشده است.
تواند
ی
م
س��ختی
به
اما،
از کرده خود پشیمان شود به سپاه و مأموریتهای ت��ازهای پیدا کرده کار رژیم ایران باشد میتوان نتیجه رژیم ایران،
{>> ادامه در صفحه بعد}24 :
گرفت که این سیاس��ت اکنون آغاز به داخل اسراییل نفوذ کند و اگر به
پاسداران و به خصوص نیروی قدس است.
عملیات تروریستی علیه متخصصان
متکی است.
نیروی قدس نیز نشان داده است که اتمی ایراندردو سال گذشته عموما
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
در عملیات نظامی و تروریستی آن ب��ه س��ازمان جاسوس��ی و امنیتی
علیه اسراییل و غرب و متحدان آن اس��راییل موساد نس��بت داده
شده انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
در منطقه به هیچ مالحظه سیاسی است .نوع عملیات کامال با مدل عمل
ودیپلماتیک پایبند نیست .اگر یک ( )modus operandiکار موس��اد
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

ش��دهاند اما چاپهای بعدی آنها به
دليل تحول در دولت متوقف ش��ده
اس��ت .تقريبا آثار همهی کس��انی
که آثارش��ان بوی دگر انديش��ی و
دگرباوری و دگر باشی می دهد در
اين فهرست به چشم می خورد.
از اين قبيلاند برخی آثار جالل آل
احمد (سنگی بر گوری) ،محمد علی
جمال زاده (صحرای محشر) ،صادق
چوبک ،فريدون آدميت ،هوش��نگ
گلشيری و محمد علی افغانی (شوهر
آهوخانم) و اکثر آثار صادق هدايت،
احمد کسروی ،غالمحسين ساعدی،
ايرج مي��رزا ،عبيد زاکانی ،ش��جاع
الدين شفا ،سعيدی سيرجانی ،احمد
ش��املو ،ميرزا فتحعلی آخوندزاده،
ميرزاده عش��قی ،و دهها نويس��نده
و گروه سياس��ی و مذهبی در ايران
معاصر.

شعر و ادب فارسی

حتی شعر کهن فارسی که ميليونها
نس��خه از دواوين آنها در خانههای

انتشار اثر است .جمهوری اسالمی با
سانسور دلبخواهی خود باعث شده
هزاران کتاب در نطفه خفه شده يا
ناقص به دنيا آيند.


مردم و کتابخانهها وج��ود دارد در
تجديد چاپ با سد عدم مجوز (مثل
برخ��ی آثار ايرج ميرزا) يا سانس��ور
مواجه ش��د .آثار نظام��ی ،مولوی،
سوزنی س��مرقندی ،خيام ،سعدی،
عبي��د زاکانی ،پروي��ن اعتصامی ،و گراميداشت آثار طراز مکتب
ايرج ميرزا بعضا با سانسور و حذف در کن��ار سانس��ور آثار متف��اوت با
منتشر شدهاند .سانسور شعر معاصر فرهنگ رس��می ،حکومت هر ساله
آن قدر ش��ايع است که ديگر کسی به مجموع��های از آثار طراز مکتب
را متعجب نمی س��ازد .آث��ار فروغ خود ،عمدتا نقد غرب ،آثار روحانيون
فرخزاد ،شاملو ،اخوان ،نيما ،نادرپور و کارگ��زاران فرهنگی رژيم در يک
و ديگران هميشه با سانسور منتشر مراس��م کامال دولتی ب��ه نام کتاب
می شده است.
س��ال جايزه می دهد (برای نمونه
سانس��ور ادبيات داس��تانی همهی نگاه کنيد به آثار برگزيده در بيست
انواع آن (کوتاه و بلند ،ايرانی و غير و نهمين دورهی کتاب س��ال که در
ايران��ی ،درام و غي��ر درام ،معاصر و سال  ۱۳۹۰برگزار شد).
کهن) را در بر می گيرد و به صورت در کنار نويسندگان خودی به چند
يک ع��رف درآمده اس��ت تا حدی نويسنده در حوزههای غير فرهنگی
که اگر يک اثر داس��تانی (از جمله و غير علوم اجتماعی و انس��انی که
آثار اسالمگرايان و خودیها) بدون در عم��ر خويش س��خنی در انتقاد
سانسور منتشر شود تعجب همگان از حکومت به زب��ان نياوردهاند (اگر
را ب��ر می انگي��زد .سانس��ور از بارز نويس��ندهای خودی در ان قلمروها
تري��ن مصاديق محو کتاب پيش از کاری نکرده باش��د) ني��ز جوايزی

داده می ش��ود که جوايز ظاهر ملی
داشته باش��ند .در  ۲۹دورهی کتاب
سال حتی يک اثر از نويسندهایدگر
انديش برگزيده نشده است.
ب��ا افزاي��ش طول عم��ر جمهوری
اس�لامی و بسته تر ش��دن فضای
فرهنگی (غير از دو سال اول دولت
خاتمی) آثار برگزيده کمتر و کمتر
مورد توجه خوانندگان قرار گرفتهاند
و صرفا بخش دولت��ی خريدار آنها
هستند.
***
پ��س از حذف هر گروه سياس��ی و
مذهبی و فکری و فرهنگی در ايران
از عرصهی عموم��ی آثار مربوط به
آنان (نش��ريات ،کتب ،فيل��م ها و
آثار صوتی) نيز به سرعت محو می
شدهاند .حذف در جمهوری اسالمی
هم ش��امل گروه و فرد (با کشتن و
تبعيد و زندانی کردن) و هم شامل
محصوالت فکری و معنوی آنان می
شده است.
پ��س از حملهی اع��راب و مغول به

اي��ران و کتاب س��وزی آنان ،حاکم
ش��دن روحانيت و وفاداران به آن از
حيث نابودی سرمايههای فرهنگی
مثال زدنی است.
بخش مهمی از فرهنگ معاصر ايران
در کتابخانهها و موسسات فرهنگی
و رس��انهای در خارج کشور ضبط و
حفظ شده و مصون مانده است.
دس��تگاههای تبليغات��ی رژي��م
خب��ر دس��تکاری ش��دهی خريد و
خميرکردن يک کتاب در امريکا را
(که نويسندهی آن بر خالف قانون
بدون کسب مجوز از سازمان امنيتی
مربوطه به انتش��ار آن اق��دام کرده
ب��ود) به خبر اول خ��ود تبديل می
کنند اما سالهاست خبری از خمير
شدن و سوزاندن دهها هزار عنوان و
صدها هزار جلد کتاب در جمهوری
اسالمی و محروميت هزاران عنوان
کتاب فارس��ی از انتش��ار در داخل
کشور منتشر نمی کنند.
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آیاپادشاهمرامیشناسید؟
بل��ی او ،او حقیقت��اً باالتر از هر صفت
عالی است که برای توصیفش استفاده
ش��ود .او تنها کسی است که شایسته
است نجاتدهنده کامل خوانده شود.

پادشاه من از هفت نظر
پادشاه است:

آیا شما امروز او را
میشناسید؟

اوست پادشاه یهود.
اوست پادشاه اسرائیل.
اوست پادشاه عدالت.
اوست پادشاه سرمدی.
اوست پادشاه آسمانها.
اوست پادشاه جالل و
اوست شاهشاهان و رباالرباب.

او ب��رای ضعیفان منبع قدرت اس��ت.
او در آزمایشها و وسوس��هها نزدیک
ماس��ت .او با ما همراه و همدرد شده و
ما را میرهاند .او ما را تقویت و حمایت
میکن��د .او م��ا را محافظت و هدایت
میکند .او ش��فای هر بیمار اس��ت .او
جذامیان را پاک میکند .او گناهکاران
را میآمرزد .او تقصیرات ما را میبخشد.
او اس��یران را رس��تگار میس��ازد .او
مدافع ضعیفان اس��ت .او کوچکان را
برکت میدهد .او شکس��تخوردگان
و تحقیرش��دگان را خدم��ت میکند.
او به س��المندان احت��رام میگذارد .او
سختکوش��ان را پ��اداش میدهد .او
افتادگان را بر میافرازاند.

ای کاش شما نیز او را
بشناسید!

پادشاه من مقتدرترین پادشاه است.
هیچ چی��ز قادر به س��نجیدن میزان
محب��ت نامح��دودش نیس��ت .هیچ
دوربین نجومی قادر به تعیین مرزهای
بیپای��ان ثروتش نیس��ت .هیچ چیز
نمیتواند ریزش برکات او را مانع شود.
هیچ چیز نمیتوان��د در برابر عظمت
ق��درت او مقاومت نمای��د .صداقت او
کامل است .او تا ابد پابرجاست .رحمت ولی اینجا یک سؤال باقی است.
او فناپذیر اس��ت .اقتدار او همه جانبه آیا شما او را میشناسید؟
است .مهربانی او بیغرض است.
این است پادش��اه من! او تنها پادشاه
اس��ت! او تنها کلید رسیدن به دانش
آیا شما نیز او را
است .او تنها سرچشمه حکمت است.
میشناسید؟
او عظیمترین پدیدهای است که از افق او تنها در بس��وی نجات است .او تنها
این جهان عبور کرده اس��ت .او پس��ر طریق صلح و آرامش است .او تنها جاده
خداس��ت .او نجاتدهنده گناهکاران عدالت است .او شاهراه قدوسیت است.
اس��ت .او نقطه عطف تمدن انس��انی او تنها دروازه شکوه است.
اس��ت .او یگانه و منحصر بهفرد است.
او یکتا و واالمقام اس��ت .او بیهمتا و
بینظیر است .او عالیترین انگارهدر کل
ادبیات است .او واالترین شخصیت در
کل فلسفه است .او معمای حل نشدنی
نقادان اس��ت .او پایه اساس��ی الهیات
راستین اس��ت .او معجزه اعصار است.

س��لطنت او عادالنه ،یوغ او آسان ،بار
او س��بک ،کاش میتوانستم او را برای
شما وصف کنم اما او وصفناپذیر است.
در مقابل او مقاومت نتوان کرد .بدون
او زندگی نمیتوان کرد .فریسیان قادر
به ایس��تادگی در مقاب��ل او نبودند .و
نتوانستند او را متوقف سازند .پیالطس
در او هیچ جرمی ندید .شاهدان دادگاه
با هم به توافق نرس��یدند .هیرودیس
نتوانست او را از بین ببرد .مرگ نتوانست
بر او غالب شود .و قبر نتوانست او را در
خود نگاه دارد.
چنین است پادشاه من!

بله ،اوس��ت پادش��اه من! و ملکوت و
قوت ،جالل از ان توست تا ابد .پایانش
کجاست؟ تا ابد و تا ابداالباد .و در آخر با
هم بگوییم "آمین" خداوند خدای قادر
مطلق.
__________________




کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

آیا شما او را میشناسید؟

خدمات او گوناگون است .وعدههای او
مورد اعتماد ،زندگی او غیر قابل مقایسه،
نیکویی او نامحدود ،مهربانی او جاودانی
است .محبت او تغییرناپذیر است .کالم
او بسنده اس��ت .فیض او کافی است.

توجه :گشایش و آغاز به کار کلیسای اجنیلی فرانسوی زبان:
Église évangelique Grace

روز شنبه  3مارس ،راس ساعت  4بعدازظهر،

در محل کلیسای مونتریال

خ
د
ا
و
ن
د
م
ح
بت است

مبشـر خدا ،MARCO ،با داشتی عطیه شفا،برای شما دعا خواهد کرد.
ّ
از عالقمندان به شرکت در این جلسه روحانی باغذای سرد ،شیرینی و میوه پذیرایی خواهد شد.
______________________________________
کشیش جالل عادل

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

Mont Royal

Mary Anne
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در شهــر
مدرسه دهخدا
4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

www.paivand.ca

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

www.addhi.org

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

سرویس خانوادگی آتنا

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

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

www.cafelitt.ca

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

فرهنگسرایسینا

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

مرکزفرهنگیزاگرس

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

بنیاد سخن آزاد

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

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

IBNG

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

Info: 514-249-4684
------------------------

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

M EK IC

(514) 651-7955

info@mekic.ca

دانشنامهایرانیکا

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

را فراموش نکنیم!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

KhodRahaGaran
.org

) 514-996-9692

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

Tel. : 514-975-0665

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

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

درخواست کمک و همیاری از هموطنان
برای جنات جان سعید ملک پور از اعدام
متاس��فانه اخبار رس��یده از ایران در
مورد آقای سعید ملک پور ،شهروند
ایرانی  ،مهاجر س��اکن تورنتو بسیار
ناگوار می باشند .دادگاه عالی قضایی
حکم اعدام ایشان را به دالیل واهی و
در طی یک دادرسی که همه حقوق
انسانی ایشان و ابتدایی ترین اصول
قضایی را نادیده گرفت اس��ت ،تایید
کرده اس��ت  .در نتیجه سعید ملک
پور هر لجظه در آستانه اعدام به سر
می برد.
سازمان عفو بین المللی در مونترال و
دیگر شهرهای کبک و کانادا همراه با
جمعی از ایرانیان و عیر ایرانیان سعی
در ابطال حکم اعدام سعید و آزادی
او دارد .س��ازمان دفاع از حقوق بشر
در ایران – مونترال ضمن حمایت از

برنامه های ورزشی
و تفــریحی

این حرکت و شرکت در آن ،از نمامی
عالقمندان حقوق انسانی درخواست
م��ی کن��د ک��ه در روز  25فوریه از
ساعت  1تا  3بعد از ظهر در یکی از
دو نقطه جمع امضا برای آزادی سعید
حضور داشته و به نجات زندگی یک
هموطن کمک نمایند.

  بدمینتون
  فوتسال

  والیبال
  پینگ پنگ 

حکم ،پوکر ،بیلیارد و...

دوستانه و مسابقه

نقاط جمع امضا

 3 – 1بعد از ظهر :
Métro Mont – Royal
 3 – 1بعد از ظهر :

-----------Contact email:
iran.montreal@yahoo.ca

Philips Square – La Baie
انجمن دفاع از حقوق بشر درایران – مونترال

www.addhi.org
info@addhi.com

کانون مهندسان و
آرشیتکت های کبک
شما را به همایش سال
 ۲۰۱۲دعوت میکند

Association of Iranian
Engineers and Architects of
)Quebec (AIEAQ
شراب ،پنیر و موسیقی ایرانی

س��ال  ۲۰۱۲کانون ،تجدی��ددیدار و
آشنایی با اعضا و دوستان جدید کانون
خواهد بود .ش��رکت در این همایش
برای اعضای کانون مجانی میباشد.
 $ ۱۵برای غیر اعضا مبلغ
 $ ۱۰برای دانشجویان مبلغ
پنجشنبه ۲۳فوریه ۲۰۱۲
زمان ۶ :تا  8بعد از ظهر

منتظر حضور ش��ما اعضا و دوس��تان
هس��تیم .هدف از این همایش ،شروع

در محل مرکز فرهنگی ژرژ وانیه
Centre Culturel George-Vanier,
2450, rue Workman, Montreal, QC
H3J 1L8

کتابخانه نیما با
همکاری دیگر
نیروها برگزار
میکند:

 جمعه  ۱۷فوریه کالس
خوش نویسی ساعت  ۷شب
 جمع��ه  ۲۴فوریه فیلم
ی همه خوابیم از بهرام
؛ وقت 
بیضایی ساعت  ۷شب.
5206 DECARIE #3

انتشار دریافت کنید،

شما هم به MAILING LIST

Tel.: 514-485-3652

گروه تئاتر صورتک برگزار می کند:

آتلیه آموزش بازیگری

کالس های تک درس

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

اطــالعیه

مکان  :کتابخانه نیما

5206 Blvd. Decarie, Metro: Snowdon

شهریه برای عموم  125دالر – دانشجویان  95 :دالر

«آخرین شام ژاندارک»

ب��ا هنرجوی��ان این آتلی��ه روی « آخرین ش��ام
ژاندارک» نوشته « رجب محمدین» بطور همزمان
به منظور اجرای این نمایش تمرین خواهد شد.
به علت محدودیت ظرفیت پذیرش هنرجو ،هرچه
زودتر برای شرکت در این آتلیه ثبت نام کنید .
Tel.: 514-544-1298

مدرسه فردوسی

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

Advertise with us

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

بازیگر ،کارگردان و فارغ التحصیل
ممتاز رشته تئاتر
دانشکده هنرهایدراماتیک تهران
(از  3مارس تا  5ماه مه )2012
شنبه ها  3 :تا  5و سه شنبه ها:
 7تا  9بعد از ظهر

در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

>> گرافیک عالی

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

با :علی شریفیان

خودرهاگران

تیراژگسترده

مرکزهنرهایرزمیچینی

ACTING WORKSHOP

سازمانسیاسیفرهنگی

www.paivand.ca
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در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

7085 Cote-des-Neiges

بزرگ ما بپیوندید:

Montreal, QC H3R 2M1

info@paivand.ca

Tel.: 514-962-3565
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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.

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاه افغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

تازه ترین مواد غذای
ی افغانی و ایرانی
بهترین و تازه ترین
سب
زی
جا
ت،
می
وه
جات
و حبو
بات ،بنشن ،و...
انواع نان و شیرینی
های تازه افغانی،
هندی و ترکی

انواع کارت تلفن

__________________________

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 price is available for big quantity
____________________
Visit us at:
2144 BOULEVARD LAPINIERE
BROSSARD, QUEBEC, J4W 1L8
Tel.: (450) 656-8880
Fax: (450) 656-1324

سالنآرایشا وی

خصص
مت عروس
آرایش

1555 Boul Provencher
Brossard, QC J4W 1Z3

Tel.:(450) 465-0499

معماریداخلی،دکوراسیونداخلی

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

Montreal، QC، H3X2C3

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

به علت محدودیت ظرفیت ،جای خود را از پیش رزرو کنید.

مواد غذایی افغانی و ایرانی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

Tel.: 514-755-5416
6710 St Jacques

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

ا
و
ل
ی
ن
پ
ا
ر
ت
ی
ن
وروزی
پ
س
ا
ز
س
ا
ل
ت
حویل!
سه شنبه شب
 21ماه مارس

Montréal, QC H4B 1V8

)(X: Cavendish
Info:Lounge MX
mr_mx6710@yahoo.ca
 age limit 18

ت
پ
ش
ت
ق
د
ی
م
میکند:

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
انواع برجن بامساتی

همه نوع
برجن های بامساتی
an
SELLA, Am at
40
پوندی42/99 :
TAHA
10پوندی8/99 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تا
زه رسیده)
10پوندی14/99 :
_________________

النجزیبایامایکس

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

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

اسپشیال های ماه:

X
M
e
Loung

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
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کافهصوفی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا همه روزه
وایرلس اینتر نت
صبحانه
با غذاهای متنوع،
درصوفی
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آبگوشت

لی سنتی
عا
شنبهها:
ساعت 12
از

حلیم داغ عالی

ا :از ساعت  10صبح

یکشنبه ه

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما
-------

نهناهار

مخصو
ص
ص
و
ف
ی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

(لطفا برای اطالعات
بیشتر و رزرو جا با ما
تماسبگیرید)

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

_____________________
2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com

خــدمــاتآرایــشــی
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

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

 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

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

PAIVAND: Vol. 18  No.1044  fev. 15, 2012
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بهروزآقاباباخانی

داد _ آر Daad-Aar

An Ontario Limited Partnership

حل مشکل انتخاب وکیل در ایران
وکالی دادگستری ایران مقیم کانادا،

چندین وکیل ساکن ایران را آزموده و کارشان را بیمه کرده اند.

در هر پرونده یک گروه وکیل در ایران و یک گروه وکیل در کانادا
همکاری و به ایران و رفت و آمد خواهند داشت.

هر جای دنیا که هستید با ویدیو فون همراه شما هستیم.

_____________________________
www. Daad-aar.com

| 647-977-1092

Tel.: 647-977-1082

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

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

خدماتآرایشی

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

در خدمت
هموطنانگرامی

• جوان سازی پوست

با کریستال

شیراز

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

فروشگاه وطن

دلیوری :رایگان

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

Microdermabrasion

رستوران

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

LiLi

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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جشن نوروز 1391

اجنمنفرهنگیایرانیانوستآیلند

بهار با همه طراوت و زیبائیش از راه مریسد
و ما نیز مقدمش را گرامی می دارمی.
به امید آن که مشا عزیزان نیز با مقدم خود به شکوه این جشن بیفزائید.

جمعه  23مارس 2012

در محل جدید :سالن املپیا
3855 blvd. St-Jean

ق

رعهکشی
جوایز

شبی شاد،
پرشور و
بیادماندنی
.........

به صرف
شام
محل فروش بلیت :مدرسه ایرانی
هر شنبه از ساعت  12 :30تا 3 :30

 24ماه مارس

جشن بزرگ نوروز پیوند:
در سالن پرشکوه املپیا  ......................ص3 :

)2900 LAKE (DDO
WEST ISLAND
Tel.: 514-626-5520

همراه با

حاجیفیروز

دی جی

شهر یا ر

بهای بلیت:

بزرگساالن 40 :دالر
چبه ها 30 :دالر
شروع برنامه ساعت 6 :30
و صرف شام ساعت 7 :30
برنامه تا پاسی از نیمه شب

سالن شکوهمند و زیبای المپیا

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

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
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
در خدمت جامعه
for wedding
ایرانیانمونتریال
& party is available.

ویدا:

خصص
مت عروس
آرایش و ابرو
ن ،بند
ناخ

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

tax includ.

_________________

RESTO YAS

)(NDG

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
دوشنبه تعطیل است

مترو:واندوم ،اتوبوس 90
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جهان...

دولتیونان:مردمحتملفشاربیشرتندارند!
چند زمینه بای��د کار فنی با دولت
یونان انجام پذیرد.
او گفت��ه اس��ت که وزی��ران دارایی
کشورهای اروپایی از رهبران احزاب
یونانی تاییدیه ای مبنی بر توافق آنها
با برنامه ریاض��ت اقتصادی مصوب
دولت و پارلمان یونان،دریافت نکرده
اند.
رهبران اتحادی��ه اروپا در ماه اکتبر
گذشته (چهار ماه پیش) ،پرداخت
وام اضطراری ب��ه یونان را به اعمال
سیاس��ت ریاضت اقتصادی و تغییر
ساختار اقتصاد در آن کشور منوط
کرده بودند.
تغییرات مورد نظر اتحادیه اروپا ،پس
از تایید ش��دن توسط هیات دولت،
روز یکشنبه گذشتهدر میان شورش
های خیابان��ی در یونان به تصویب
مجلس آن کشور نیز رسید.
بر اساس یک گزارش رمسی اقتصاد
یون�ان از س�ال  2007دچار رکود
بوده است.

ضیافت بزرگ نوروزی پیوند
در املپیا شنبه  24ماه مارس
باقرزاده :ترور و.....

که عالوه بر این که هدفهای اصلی
جان سالم به در بردهاند رد پای ایران
دست کم در یک مورد آن مشخص
شده است.
روزگاری بود ک��ه رژیم ایران ادعای
غرب را که از س��وی جامعه جهانی
س��خن میگوی��د رد میک��رد و
خود را به پش��تیبانی کش��ورهای
مسلمان نشین یا نامتعهد مستظهر
م
یدانست.
اگر آژان��س بینالمللی انرژی اتمی
گزارش��ی علیه جمهوری اس�لامی
منتشر میکرد ،رژیم دست به دامان
کش��ورهای نامتعهد میش��د که از
برنامه هس��تهای ایران دفاع کنند و
آن را صلحآمیز بدانند.
و اگر سازمان ملل یا شورای حقوق
بش��ر ای��ن س��ازمان میخواس��ت
قطعنام��ه در محکومی��ت کارنامه
جمهوری اس�لامی در نقض حقوق
بشر و تبعیض علیه زنان و اقلیتهای
مذهبی و مانن��د اینها صادر کند،
رژیم سعی میکرد با کمک رژیمهای
اس�لامی که بس��یاری از آنان خود
کارنامه مشابهی دارند از تصویب این
قطعبامهها جلوگیری کند  -و بارها
در این کار موفق شده بود.
رژیم ایران «دوس��ت»هایی داشت،
و ای��ن دوس��تان گاه در حمایت از
رژیم ایران در برابر اتهامات ،فشارها
ی��ا تهدیده��ای غ��رب ب��ه کمک
رژیم میآمدند .ولی سیاس��تهای
ماجراجویان��ه رژیم ک��ه از جمله با
گس��ترش فعالیتهای سپاه قدس
افزای��ش یافته اس��ت تع��داد این
دوستان را به شدت به تحلیل برده
است.
یکی از عملیات ناموفقی که به سپاه
قدس نسبت داده شد و تأثیر زیادی
در انزوای سیاس��ی رژی��م ایران در
کشورهای مسلمان نشین و نامتعهد
داش��ت توطئه قتل سفیر عربستان
در آمریکا و انفجار سفارت اسراییل
در آن کش��ور بود .این طرح گرچه

>> ادامه از صفحه15 :
مسخره و عجیب به نظر میرسید،
ولی به دلیل اس��تنکاف رژیم ایران
از همکاری در تحقیق در موضوع و
بازجویی از متهم عضو سپاه قدس،
ب��ه روابط سیاس��ی رژیم ای��ران با
عربستان و تعداددیگری از رژیمهای
اسالمی صدمه زیادی زد .در ماههای
اخیر روابط رژیم ایران با کشورهای
نامتعهد و مس��لمان نشین آن قدر
خراب شده که رژیم کمتر میتواند از
آنان در برابر غرب کمک بگیرد ،و به
سادگی قطعنامههای مجمع عمومی
سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی
به تصویب میرسد.
هم��راه ب��ا تش��دید بحرانه��ای
بینالملل��ی رژیم ای��ران ،انزوای آن
در بین کش��ورهای جهان سوم و به
خصوص در خاورمیانه و همسایگی
ایران افزایش یافته است .در همین
چند روز اخیر خبر رسیده که روابط
ایران با کویت و بحرین و آذربایجان
رو به تیرگی گذاش��ته است ،و علی
الریجان��ی و سرلش��کر فیروزآبادی
به کش��ورهای منطقه خلیج فارس
«هش��دار» دادهاند .اکن��ون نیز که
عملیات ترور در هند و گرجس��تان
و تایلند صورت گرفته است طبیعتاً
مقامات این کش��ورها از رژیم ایران
انتظار دارند که در تحقیقات مربوط
به این ترورها هم��کاری کند .ولی
با س��ابقهای که مقامات جمهوری
اس�لامی در این موارد از خود نشان
دادهاند (که حت��ا در دوران خاتمی
حاضر نش��دند به رغم فش��ارهای
آمریکا و عربس��تان در مورد انفجار
ُخب��ار هم��کاری تحقیقاتی کنند)
انتظ��ار نمیت��وان داش��ت که این
خواست با پاسخ مثبتی روبرو شود،
و نتیجه آن چیزی جز سردی روابط
ایران با این کشورها نخواهد بود.
انزوای سیاسی رژیم ایران در سطح
جهانی که اکنون کشورهای منطقه
را نیز در بر میگیرد آینهای تمامنما
از انزوای داخلی آن است.

همان ط��ور که سیاس��ت ارعاب و
س��رکوب در داخ��ل کش��ور ،رژیم
را بی��ش از هر زم��ان دیگر با مردم
ایران بیگانه کرده و حتا بس��یاری از
نیروهای ه��وادار آن را از خود رانده
اس��ت ،در س��طح بینالملل��ی نیز
سیاس��ت ترور و ماجراجویی رژیم
آن را به انزوای بیسابقهای کشانده
و حتا بسیاری از متحدان سنتی آن
را از خود رانده است.
امروز تنها رژیمهای معدودی که از
روابط خود با ایران س��ودهای کالن
سیاس��ی یا اقتص��ادی میبرند (به
ش��مول چین و روس��یه) حاضرند
در مجام��ع بینالمللی ب��ه دفاع از
رژی��م برخیزند .عل��ی خامنهای با
سیاست س��رکوب در داخل و ترور
و ماجراجویی در خارج که به کمک
اهرمهای نظامی خود ،سپاه پاسداران
و نیروی قدس ،ب��ه اجرا می-گذارد
بیش از هر زمانی رژیم خود را دچار
انزوای داخلی وخارجی کرده است.

_______________

http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/middleeast/
iran/8933482/The-Quds-forceman-who-inspired-the-Britishembassy-outrage-in-Tehran.html

شیرینی
سـرو

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

موفقيتهایهنریوميراث
بجاماندهازويتنیهيوستن

«هميشه تو را دوست خواهم داشت!»

 15فوريه :کریستوس پاپوتسیس ،فعلی ،معادل  325میلیون یورودیگر
وزیر نظم عمومی یونان ،گفته است نیز از بودجه عمومی دولت بکاهد.
کهدولت آن کشور تالش "فوق العاده دولت یونان برای بازپرداخت دیونی
ای" کرده اس��ت که خواسته تصویبسیاستهای که س��ر رس��ید
آنها در ماه آینده
های ریاضت اقتصادی مد نظر
ریاضتی توسط
میالدی اس��ت،
دیگر کش��ورهای عضو حوزه
پارملان یونان با نیاز ب��ه دریافت
یورو را اعمال کند.
گسترده
اعتراضات
وام اضط��راری
او ،پ��س از ای��ن ک��ه اعالم
شد جلس��ه اتحادیه اروپا در خیابانی همراه بود از اتحادی��ه اروپا
دارد.
بروکس��ل در خصوص اعطا
وزیر نظم عمومی
یک وام اضطراری به یونان لغو
شده است ،گفت که اینک بر عهده یونان پس از یک جلسه هیات دولت
گفت که یونان هر چه از دستش بر
اروپا است که مسووالنه عمل کند.
ژان کل��ود یونک��ر ،ریی��س گ��روه می آمده انجام داده اس��ت و "مردم
کشورهای عضو واحد پولی یورو در تحمل فشار بیشتری را ندارند".
درون اتحادیه اروپا ،گفته اس��ت که آقای پاپوتسیس گفت "دولت دارد
دولت یونان نشان نداده که به اعمال تالش فوق العاده ای انجام می دهد
سیاس��ت ریاضت اقتصادی پایبند و م��ا اکن��ون به نهایت ت��وان نظام
اجتماعی و اقتصادی خود رس��یده
است.
اتحادیه اروپا در قبال پرداخت یک ایم .از اینجا ب��ه بعد را باید اتحادیه
وام اضط��راری معادل  130میلیارد اروپا مسوولیت بپذیرد".
یورو از یونان خواسته است که عالوه این در حالی اس��ت ک��ه ژان کلود
بر کاهش هزینه های توافق ش��ده یونکر دی��روز گفته بود که هنوز در
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بيش از دويست ميليون
نس��خه از آلب��وم ه��ا و
ت��ک ترانه ه��ای ويتنی
هيوستن به فروش رفته
و ترانه مشهور وی به نام
«هميش��ه تو را دوست
خواهم داشت!» به مدت
 ۱۴هفته پياپی در صدر
جدول پر ف��روش ترين
ترانه های آمريکا بود.
آلب��وم وی ب��ه ن��ام «
باديگارد» جايزه بهترين
آلبوم در جوايز «گِـرمی»
سال انتشار را از آن خود
کرد و موسيقی متن اين
فيلم س��ينمايی يکی از
پرفروش ترين موسيقی های متن
در تاريخ سينما بوده است.
ويتنی هيوستن برای بازی در فيلم
« همس��ر واعظ »  ۱۰ميليون دالر
دريافت کرد و در س��ال  ۲۰۰۱يک
قراردادی با ارزش  ۱۰۰ميليون دالر
با شرکت توليد موسيقی «آرتيستا»
امضا کرد.
اجرای کنس��رت های وی در طول
سال  ۲۰۱۱بالغ بر  ۳۶ميليون دالر
درآمد داشت.
اما اين خواننده موفق در عين حال
سالها درگير يک طالق پر دردسر و
مبارزه مستمر با اعتياد به الکل و مواد
مخدر بود .وب سايت «ای نيوز» از

قول يکی از مديران مجله آمريکايی
«فوربز» که برای انتشار ميزان ثروت
افراد متمول اعتبار فراوانی دارد می
نويسد:
«شايعاتی وجود دارد که می گويند
ويتنی هيوستن به هنگام مرگ کامال
ورشکسته بود ودر سالهای آخر عمر
خود با مشکل مالی شديدی روبرو
بود».
به اعتقاد کارشناسان مجله « فوربز »
سالهای  ۱۹۹۳و  ۱۹۹۴از نظر مالی
برای ويتنی هيوستون موفقيت آميز
بود و در آن سالها او در فهرست زنان
فعال در صنعت سرگرمی ها از نظر
درآمد در مقام سوم قرار داشت.
اما به نظر می رس��د که ثروت چند
ده و حت��ی چند ص��د ميليونی را
خيلی س��اده تر از آنچه که بسياری
فکر می کنند می توان به باد داد ،و
شايد شخصيت بی ثبات و پرحرارتی
ک��ه صدای منحصر ب��ه فرد ويتنی
هيوس��تن را خلق م��ی کرد همان
دليل اس��ت که ثروت وی را نيز به
باد داد.
برای کسی مثل ويتنی هيوستن که
در سالهای اوج موفقيت خود درآمد
چند صد ميليون دالری داش��ت در
اين س��الهای آخر درآمدهای چند
ميلي��ون دالری ش��ايد ناچيز و به
سادگی قابل خرج کردن بود.
س��ايت «هافينگتون پست» از قول

شادپور :بازنشستگی...
برای این اقدام ،دو هدف ذکر ش��ده
است:
 -1باال بردن میزان نیروی کار
 -2کاس��تن از می��زان هزینه ای
که صرف  OASمی شود ،چون در
اینصورت افراد کمت��ری از آن بهره
مند خواهند شد.
از آنچه در این مصاحبه گفته ش��د
می توان فهمید که بررس��ی س��ن
بازنشستگی حتمی است.
اما نخس��ت وزیر تاکید کرد که این
اقدام شامل کس��انی که هم اکنون
بازنشس��ته هس��تند یا به آن دوره
نزدیک می شوند نخواهد شد.
آقای هارپر درباره بودجه آینده کانادا

24

فردی در ش��رکت توليد موس��يقی
طرف قرارداد با ويتنی هيوستن می
نويسد که وی در س��الهای آخر از
نظر مالی کامال ورشکسته بود و برای
تامين مخارج خود از اين شرکت در
مقاب��ل قراردادهای آينده اش پيش
پرداخت می گرفت.
اسناد مربوط به مالکيت مستقالت
نش��ان می دهد که حداقل دو خانه
به ارزش تقريبی س��ه ميليون دالر
در مالکيت وی بوده که يکی از آنها
درسال  ۲۰۰۶در خطر مصادره بانک
و طلبکاران بود.
در مورد مي��زان مالکي��ت و اموال
ستاره های موسيقی در مطبوعات
عامه پسند اغراق می شود ،بنابراين
بايد منتظر ش��د و دي��د که پس از
اعالم فهرستدارايی ها برای تقسيم
ارثيه دارائی های ويتنی هيوستون
واقعا چقدر بوده است.
به نوش��ته وب س��ايت «ای نيوز»
ش��رکت توليد موس��يقی «سونی»
که صاحب حقوق معنوی اکثر آثار
ويتنی هيوس��تن است مس��لما از
موضوع مرگ اين خواننده مش��هور
برای توليد و فروش بيشتر و دوباره
آثار او اس��تفاده خواهد ک��رد .اين
شرکت پس از مرگ مايکل جکسون
نيز کارزار تجاری مش��ابهی را به راه
انداخت که در نتيجه آن  ۳۵ميليون
نسخه از آلبوم های اين هنرمند در
سراسر جهان به فروش رفت.
ام��ا نکته متفاوت در م��ورد ويتنی
هيوستن اين است که او خالق اشعار
و يا سازنده آثار خود نبود و اين سهم
وی يا بهتر است بگوييم وارثان وی
را از ميزان درآمد ناشی از فروش آثار
او به شدت تنزل می دهد.
به عنوان مثال ترانه س��رای آهنگ
مشهور «هميشه تو رادوست خواهم
داش��ت» دالی پارتون است و بخش
اصلی درآمد از بازفروش اين ترانه به
وی خواهد رسيد.
«کالي��و ديويس» يک��ی از مديران
ش��رکت توليد موس��يقی «سونی»
ک��ه در حقيق��ت اس��تعداد ويتنی
هيوس��تون را در س��نين نوجوانی
کش��ف کرده اس��ت به عنوان مدير
اصلی توليد اولي��ن آلبوم های وی
س��هم زيادی از اين درآمد را نصيب
خود خواهد کرد.
با اين هم��ه برای خوانن��ده موفق
پرفروشی مثل ويتنی هيوستن که
يک زمانی فروش آثار او در حد چند
صد ميليون نسخه بوده است سهم
او از فروش مجدد اين آثار هر چقدر
هم که ناچيز باش��د ب��از هم درآمد
چشمگيری خواهد بود.
در روزها و هفته های آينده مسلما
جزيي��ات مي��راث مالی او بيش��تر
مشخص خواهد شد.


>> ادامه از صفحه11 :

هم مطالب ناروشنی گفته است که
باید صبر کرد و دید وزیر دارائی چه
نوع بودجه ای در بهار آینده تقدیم
پارلمان خواهد کرد.
احزاب اوپوزیس��یون صحبت های
هارپ��ر را «بحران دس�ت ساز» وی
قلم��داد کرده و آن را تخریب قانون
بازنشستگی میدانند.
اما دولت معتقد اس��ت که اگر این
اصالح عملی نش��ود ،هزینه OAS
از  36/5بیلی��ون دالر فعلی به 108
بیلیون دالر در سال  2030خواهد
رسید.
آقای هارپر ،به عنوان دلیل تصمیم
قطعی خود جه��ت تجدید نظر در

 ،OASچنین می گوید:
«از تع��داد جمعیت��ی ک��ه کار می
کنند رفته رفته کم می شود و این
وضع در آینده یک معضل اقتصادی
خواه��د آفرید .روش��ن اس��ت که
بسیاری از کشورها هم می کوشند
سن بازنشس��تگی را باالتر ببرند و
نیروی کار بیشتری را بصورت فعال
نگهدارند .بعضی کشورهای غربیدر
حال کوشش برای حل این مسئله
هستند ،ولی بعضی دیگر در شرایط
یاس آوری بس��ر می برند .فکر نمی
کنم الزم باشد ما در آن شرایط قرار
بگیریم».
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سپاسگزاری
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن فرزند برومند ،همسر فداکار ،برادرزاده مهربان و عزیز دلبندمان

زنده یاد بابک امیری نیکو ونکی

اقوام ،دوستان و عزیزان همیشه همراه
از همه شما که در این ایام سخت جدایی از

پریوش نازنین

با تشریف فرمایی خود ،ارسال گل و یا درج آگهی تسلیت
ما را همراهی نمودید،
کمال تشکر را داریم.
امیداوریم که خداوند فرصت پاسخگویی به زحمات بی دریغ شما را
برای ما فراهم آورد
تا بتوانیم گوشه ای از محبت های شما را جبران کنیم.

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مراسم خاکسپاری  ،مجلس یادبود ،همچنین
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 شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد،
ماراببخشید.

خانواده های

امیرینیکو،ونکی،ابراهیمی

__________________________

خانواده های ابراهیمی ،آقابزرگی و وکیلی

سهام
اپل از
 ۵۰۰دالر
برای هر
سهم باالتر
رفت!
ارزش هر سهم اپل ،برای نخستین
بار از مرز  ۵۰۰دالر گذشت.
حدود پانزده س��ال پی��ش اپل در
آس��تانه ورشکس��تگی بود و ارزش
هر س��همش به  ۳دالر و  ۱۹سنت
رس��یده بود .حاال اپ��ل فاصلهاش با
گذشته را بیشتر کرده است.
قیمت��ی که االن روی ش��رکت اپل
گذاشته اند  ۴۶۰میلیارد دالر است.
سیر صعودی اپل مرهون تالشهای
مدیر عامل پیشین این شرکت استیو
جابز است که سال گذشته میالدی
درگذشت.
اپل ابتدا با ساختن کامپیوتر کارش
را ش��روع کرد و س��پس با ساخت
آیپ��اد پا به عرصه رقابت در زمینه
پخش موسیقی گذاشت.
قدم بعدی آنها س��اخت تلفنهای
هم��راه "آیف��ون" ب��ود .آخری��ن
محصول این ش��رکت هم "آیپد"

است،کامپیوتریکوچککههمیشه
می تواند همراه صاحبش باشد و از
یک کتاب هم نازک تر است.
ماه گذشته اپل اعالم کرد که در سه
ماهه پایانی س��ال  ۲۰۱۱میالدی،
سود خالصش نسبت به مدت زمان
مش��ابه در س��ال قبل  ۱۱۸درصد
افزایش داشته اس��ت .سود آنها در
این م��دت  ۱۳میلیارد و  ۶میلیون
دالر بود.
سودی که اپل در سه ماه آخر سال
 ۲۰۱۱کس��ب کرد ،مقام چهارم را
در تاریخ س��ود دهی یک ش��رکت
آمریکاییدارد.
آق��ای جابز که از موسس��ان اپل در
دهه  ۸۰میالدی بود ،تا پایان همان
دهه از شرکت اپل اخراج شده بود.
در سال  ۱۹۹۷با سقوط ارزش اپل،
از آقای جابز خواهش شد که دوباره
به شرکت اپل بازگردد.

او در بازگشت ،محصوالت جدیدی
را به تولیدات شرکت اضافه کرد و با
آیفون و آیپد موفقیت شرکت اپل
به اوج رسید.
اپل هم اکن��ون در جنگ با رقبای
خود همچون سامسونگ ،گوگل و
 HTCاست.
گزارشها حاکی از آن است که این
شرکت تا یک ماه دیگر می خواهد
سومین نس��ل از آیپد را روانه بازار
کند.
ام��ا همه خبرها درب��اره اپل به این
خوبی نیست.
محیط کاری کارگرانی که در چین
محص��والت اپل را تولی��د انبوه می
کنند بارها مورد توجه رسانه ها قرار
گرفته و این شرکت اعالم کرده که
به زودی یک گروه مس��تقل از این
کارخانه ها بازدید می کنند.
این بازدید به درخواست شرکت اپل
انجام می شود.
یکی از مقام های شرکت اپل در این
باره گفت" :کارگ��ران در هر جایی
حق دارند که در محیط کاری امن
و عادالنهای کار کنند".

ضیافت بزرگ
نوروزی پیوند
در املپیا
شنبه  24مارس

ایران :شمار دانشآموزان مصرف کننده
مواد مخدر چقدر است؟
 25بهمن 1390
براس��اس اعالم ستاد مبارزه با مواد
مخ��در ایران "نیم ده��م درصد" از
دانشآموزان سراس��ر این کش��ور
مصرفکننده مواد مخدر هستند.
با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان
ایرانیدر سال تحصیلی جاری بیش
از  ۱۲میلیون و  ۶۰۰هزار نفر اعالم
شده است ،آمار ستاد مبارزه با مواد
مخدر به معنای وجود بیش از ۶هزار
و  ۳۰۰معتاد در میان دانش آموزان
ایران است.
این در حالی است که علی عباسپور
تهرانی ،رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس ایران در مهرماه
س��ال ج��اری اعالم ک��رده بود که
۳۰ه��زار دانشآموز مصرف کننده
مواد مخدر در سراس��ر ایران وجود
دارد.
اما آم��وزش و پرورش ای��ن آمار را
مستند ندانس��ت و اعالم کرد هیچ
مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
آخری��ن آماری ک��ه وزارت آموزش
و پ��رورش در این مورد اعالم کرده
بود ،حاکی از حضور  ۲هزار و ۴۰۰
دانشآموز معتاد در سراس��ر ایران
بود.
گروه��ی از کارشناس��ان آموزش و
پرورش م��ی گویند ک��ه آمارهای

وزارت آم��وزش و پ��رورش بس��یار
قدیمی اس��ت و به همین دلیل با
آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر فاصله
زیادی دارد.
آنها معتقدند که مس��ئوالن دولتی
باید هر سال آماردانشآموزان معتاد
را به دقت برآورد و منتش��ر کنند و
عدم وجود آمار دقیق در این مورد را
نگران کننده میدانند.
اما وزیر آموزش و پرورش ایران سال
گذش��ته از ارائه آم��ار در خصوص
دانشآم��وزان مصرفکنن��ده مواد
انتقاد کرده و به خبرنگاران گفته بود:
"من اگر آمار دانشآموزان معتاد را
هم داشته باشم ،ارائه نمیکنم .من
منکر نیستم که عدهای دانشآموز
معتاد داریم ،اما شما بگویید کجای
کشور معتاد وجود ندارد".
با این حال برنامههای فرهنگی ،آگاه
سازی والدین با مهارتهای زندگی و
برنامه پیشگیری از اعتیاددر مدارس
از سال  ۱۳۸۹آغاز شده است.
به گفته مسئوالن س��تاد مبارزه با
مواد مخدر ایران ،امسال یک و نیم
میلیون دانشآم��وز و یک میلیون
نفر از والدین دان��ش آموزان تحت
پوش��ش برنامههای پیش��گیری از
اعتیاد قرار گرفته اند و  ۴هزار مربی
در آم��وزش و پرورش هم به همین
منظور تربیت شدهاند.

همچنین طه طاه��ری ،قائم مقام
دبیر س��تاد مبارزه با م��واد مخدر
اعالم کرد که "امس��ال بع��د از دو
دهه ،سیس��تمی برای پیش��گیری
دانش آموزان از اعتیاد مورد استفاده
قرار گرفت تا دانش آموزان در برابر
اعتیاد بیمه شوند ،امیدواریم بتوانیم
با برنامه ریزی های انجام شده میزان
اعتیاد در مدارس را کنترل کنیم و
این نیم دهم درصد نیز نباید وجود
داشته باشد".
حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن
مددکاری ایران معتقد است دانش
آموزان��ی ک��ه در س��نین نوجوانی
هستند ،بیش از سایر افراددر معرض
خطر ابتال به اعتیاد قرار دارند.
او م��ی گوید" :دانش آم��وزان دوره
ابتدایی کمتر درگیر آس��یب های
اجتماع��ی هس��تند ،ول��ی دوران
راهنمایی ودبیرستان حساس ترین
دوره سنی یک دانش آموز بوده که
حتی می تواند به مصرف دخانیات و
مواد مخدر تشویق شود".
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در
بیندانشآموزان از تریاک و هروئین
به مواد جدیدی همچون شیش��ه و
ک��راک از جمله نگرانیهای فعاالن
حوزه آموزش و پرورش است.
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دیگر با هم صمیمی نباشند و مشکلی هم
با این وضعیت نداشته باشند ،میتواند نشانه
نزدیک شدن ازدواجشان به نقطه پایان خود
باشد.
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 .7مشکالت مالی

نشـانـههای پایان
زنـدگیزناشـویی؟!

طبق آم��ار از آکادمی روانشناس��ی امریکا
درمورد ازدواج و طالق ،زنان بیشتر از مردان
شروعکننده طالق و جدایی هستند.
در واق��ع در اکثر موارد طالقهایی که زنان
آغازکننده آن بودهاند ،مردان گیج و سردرگم
متعجبند که اشکال کار کجا بوده است!
این به آن خاطر نیس��ت ک��ه زنان کمتر از
مردان در زندگی زناش��ویی خود احساس
خوشبختی میکنند ،اما دلیل آن این است
که زنان س��الهای زی��ادی را در بدبختی به
زندگی خود ادامه میدهند تا جایی که دیگر
طاقت نیاورده و اعتراض میکنند.
مشاوران ازدواج هشدار میدهند که وجود
ارتباط در ازدواج برای بادوام و ماندگار شدن
آن حیاتی است.
آماری مثل این نش��ان میدهد که در عدم
تمایل به ادامه زندگی زناشویی ،زنان زیادی
جس��ارت الزم را دارن��د و نظراتش��ان را به
همسر خود اعالم میکنند.
با این حال نشانههایی وجود دارد که بفهمید
زندگی زناش��ویی تان به پایان خود نزدیک
است.
برای اینکه بفهمید چه زمان در زندگی تان
مش��کل بوجود میآید نیاز نیست که فکر
بقیه را بخوانید.
تش��خیص واضحتری��ن و ابتداییتری��ن
نشانههایی که زندگیزناشوییتان به مشکل
خورده است ،میتواند کمکتان کند بموقع
زندگیتان را نجاتدهید.
در زیر به  10نشانه اشاره میکنیم.

 .1نداشنت عالیق مشترک

بااینکه برای زوجها طبیعی است بخواهند
به دنبال عالیق شخصی خودشان باشند اما
زمانی میرس��د که این فاصله بسیار زیاد و
مشخص میش��ود .زوجها از انجام کارها به
همراه هم دست میکشند و زمان بیشتری
را جدا از هم میگذرانند.
روانشناس��ان این را نشانه مشخص طالق
میدانن��د چراکه افراد ب��ه دنبال لذتهای
خارج��ی میروند چ��ون نم��ی توانند آن
کیفیات را در ازدواجشان پیدا کنند.

 .2رفتارهای انتقادی

رابط��ه معموال طوری آغاز میش��ود که دو
طرف شدیداً به هم عالقه نشان میدهند و

اشکاالت همدیگر را بهراحتی میپذیرند.
با گذش��ت زمان ،کیفی��ت ازدواج کاهش
مییابد و زوجها به دنبال اشکاالت همدیگر
میگردند و آنها را به هم متذکر میشوند.
ای��ن مکانیزم رفت��ار به آنها ای��ن امکان را
میدهد احساس عدم ارتباطشان را توجیه
کنند ودیگر نخواهند با هم باشند .اگر حس
میکنید نمی توانید هیچ کار درستی پیش
چشم همسرتان انجام دهید ،احتماالً زمان
جدایی نزدیک است.

 .3رازها و دروغها

زمان��ی را به یاد بیاورید که عادت داش��تید
همه چیز را با همدرمیان بگذارید .همسرانی
که دیگر به هم نزدیک نیس��تند ،اطالعات
را از هم پنهان میکنند و حرفهایشان را با
همسرشاننمیزنند.

 .4اجتناب

بعضیها میگویند از روبهرو ش��دن و بحث
دوری میکنند .اما در همه ازدواجهایی که
به پایان خود نزدیک است زمانی میرسد که
دیگر بحث کردن ارزش ندارد.
این زمانی اس��ت که زوج از ح��رف زدن با
هم طفره میروند و خودش��ان را با کارها و
آدمهای دیگر مش��غول میکنند تا مجبور
نشوند با همسرشان حرف بزنند :چیزهایی
مثل تلویزیون و بیشتر وقتها بچهها.

 .5نرسیدن به تفاهم

ح��دود  75درصد از همه زوجها حداقل در
یک مورد مهم هیچوقت به تفاهم نمیرسند.
مداوم س��ر آن موضوع با هم جنگ و جدل
میکنند .اگر س��ر یک موضوع دیگر با هم
به اختالف بخورند ،این موضوع را هم وسط
میکشند.

 .6نبود رابطهجنسی و صمیمیت

برای زوجها عادی است که با گذشت زمان به
رکود صمیمیت برسند .اما اگر ماهها و حتی
سالها از زمانی که شمادو نفر با هم صمیمی
بودید میگذرد ،میتوانید این را نشانه وجود
مشکلدر رابطهتان قلمداد کنید.
حتی در ازدواجهای ناپایدار هم صمیمیت
جنسی نشاندهنده این است که هنوز میلی
به بق��ای ازدواج وج��ود دارد .وقتی زوجها

کدامنوشیدنیهادرکاهشوزنموثرند؟
نوش��یدن آب قبل از وع��ده های
غذایی در کنترل وزن موثر اس��ت
بطوریکه آب با پرکردن حجم معده
به احساس سیری کمک می کند.
آب ماده ای ارزان و قابل دس��ترس
برای کاهش وزن است و تحقیقات
نشان داده نوشیدن آب زیاد میزان
سوخت و س��از بدن را افزایش داده
وموجب الغر شدن می شود.
مصرف نوشیدنی هایی نظیر چای

(بدون قند و ش��کر) و همچنین
چای س��بز به دلی��ل دارا بودن
آنتی اکس��یدان های ف��راوان در
کنترل وزن نقش دارند.
مصرف لبنیات (بخصوص لبنیات
کم چرب) و همچنین استفاده از
سبزیجات ومیوه های تازه هم در
تامین آب بدن موثر اس��ت و هم
موجب کاهش وزن می شود.
بر اس��اس تحقیقات انجام شده

متخصصین گ��زارش میکنند که بیش از
نیمی از زوجها بر س��ر مس��ائل مالی با هم
بحث و جدل میکنند.
ش��اید پول یک مس��ئله اصلی نباش��د اما
میتواند موجب بروز مسائلی که با فردیت،
کنترل و خودمختاری و استقالل در ارتباط
است ،شود.

 .8مراقبت نکردن از خود

وقتی بهنظر میرسد همسرتان به خودش
نمیرس��د ،ش��دیداً نش��انه این است که
ازدواجتان مراحل انتهایی خود را میگذراند.
بهداشت شخصی و رسیدگی به خود بخش
مهمی از رابطه است و اگر انجام نگیرد ،راهی
برای دور کردن کردن طرف مقابل است.

 .9فقدان احترام

احت��رام گذاش��تن به یکدیگ��ر در زندگی
زناش��ویی برای ماندگار و بادوام ش��دن آن
امری الزم و ضروری است.
وقتی شما یا همسرتان به همدیگر احترام
نگذارید ،چه با حرف نزدن با همدیگر باشد
چه انجام کارهایی که میدانید همس��رتان
اص ً
ال دوست ندارد ،بدانید که فقط زمینه را
برای طالق مهیا میکنید.
در این م��ورد ،زوجها همیش��ه در انتهای
ازدواج احساس گناه میکنند و گاه کودکانه
امیدوارند که کارهایشان اینقدر طرفشان را
ناراحت بکند که خودش دنبال طالق برود.

 .10خیانت.

خیانت همیشه هم به طالق منجر نمیشود.
اما بیش��تر ازدواجها بعد از بیوفایی چندان
دوامی پیدا نمیکنند.
و اگر هم ماندگار شوند ،تاثیرات آن کیفیت
رابطه و خوش��بختی زوج را پایین میآورد.
خیلی از زوجهایی که بهدنبال طالق هستند
از این راهکار استفاده میکنند.
تغییر رفتار نسبت به همدیگر میتواند بسیار
زیرکانه باشد .در گذش��ته خیلی از مردان
و زن��ان تمایلی به ابراز احساس��ات و بیان
حرفهای خود به همدیگر نداش��تند و به
دنبال مشاوره هم نمیرفتند چون دوست
داش��تند زندگی زناشوییشان واقعاً کامل و
بیعیب به نظر برسد .با گذشت سالها این
"دروغ" دیگر جایی ندارد.
با این حال فشارهای اجتماعی ازدواج و ترس
از اینکه طالق به معنی شکس��تخوردگی
فرد باشد ،باعث میشود زوجها کارهایی را
که برای نش��اندادن طالق انجام میدهند،
مخفی کنند تا کمی گناهشان را کمتر کنند.
اما اگر نشانههایی را که در مقاله ذکر کردیم،
در زندگیتان مشاهده کردید ،شاید روزهای
پایانی زندگی زناش��ویی تان را میگذرانید؛
اگر میخواهید زندگیت��ان را نجات دهید،
توصیه می کنیم فوراً برای تقویت رابطهتان
اقدام کنید.


اولی��ن قدم ب��رای انتخاب
رژیم س��الم ،خوردن انواع
م��واد غذایی و ب��ه مقدار
متعادل است.
تحقیقات ص��ورت گرفته
نشان می دهد كه مصرف
این  7ماده غذایی بیماری
های قلبی ،سرطان سینه
و پوكی استخوان را از زنان
دور می كند.


 )1گوجه فرنگی:

به گفت��ه محققان مصرف
م��واد غذای��ی سرش��ار از
لیكوپن مثل گوجه فرنگی
می تواند در دفع س��رطان
س��ینه و گردن زخم موثر
باشد.


)2بذر كتان:

دانش��مندان تركیب های
مفی��دی را همانند چربی
های ام��گا 3و فیبر در بذر
كتان یافت��ه اند .مطالعات
انجام شده در كلینیك مایو
نشان می دهد مصرف 40
گرم بذركتان می تواند به
كاه��ش تری گلیس��یرید

كمك كند .البته پزش��كان
مصرف بذر كتان در دوران
بارداری را پیش��نهاد نمی
كنند.


 )3كلم پیچ:

این گیاه خوراكی كه حاوی
آنتی اكس��یدان ها است از
چش��م محافظت می كند
و ع�لاوه بر این سرش��ار از
ویتامین  Cو كلسیم است.

 )4ماهی:

مص��رف ماه��ی بخصوص
ماه��ی آزاد بدلی��ل روغن
موج��ود در آن م��ی تواند
به رش��د جنین در دوران
ب��ارداری كم��ك كن��د.
همچنی��ن از آنجای��ی كه
درصد باالیی از زنان بر اثر
بیماری ه��ای قلبی جان
خود را از دست می دهند،
خوردن این ماهی می تواند
در پیش��گیری از بیماری
های قلبی مفید باشد.

 )5آب آلبالو:

مصرف آب آلبالو نه بهدلیل

ویتامین  Cآن بلكه بهدلیل
آنتی اكسیدان های موجود
در آن توصی��ه می ش��ود.
آنتی اكسیدان های موجود
در آب آلبالو م��ی تواند از
رش��د باكت��ری در دیواره
مثانه جلوگیری كند.

 )6ماست یونانی

(ماستچكیدهپرپروتئین):
خوردن این ماست به دلیل
داش��تن پروتئین ب��اال به
كاهش وزن و حفظ ماهیچه
ها كمك می كند .همچنین
زنان با مصرف این ماس��ت
می توانند دوران كهنسالی
را راحت تر بگذرانند.

 )7گردو:

مصرف گ��ردو م��ی تواند
از بروز س��رطان س��ینه و
پوكی استخوان جلوگیری
كند .مطالعه صورت گرفته
نشان می دهد كه مصرف
روزانه گردو بروز و پیشرفت
س��رطان سینه را به تاخیر
می اندازد.

عالئمگرسنگیكاذبرابشناسید

وقتی معده ش��ما شروع به
س��روصدا میكند ،معموال
این س��ر و صداه��ا به این
معنی است كه شما گرسنه
هس��تید و بدنتان به مواد
غذایی نیاز دارد.
گرس��نگی روشی است كه
بدن به واس��طه آن به شما
اعالم میكند به مواد مغذی
احتی��اج دارد ت��ا بتواند به
كاره��ا و فعالیتهای خود
بهتر ادام��ه دهد .اما گاهی
اوقات نشانهها و واكنشهای
دیگ��ری در بدن وجود دارند كه اگر آنها را
به درستی درك نكنید ممكن است به هله
هوله خوری و مصرف تنقالت ترغیب شوید.
آكادمی آمریكایی پزشكان خانواده در این
مقاله عالئم «گرس��نگی كاذب» را منتشر
كرده كه به قرار زیر است:
 گاهی تشنگی موجب میشود بیدلیل
كالری وارد بدن خ��ود كنید .برای ارضای

راز کاهش وزن این نیست که تنها
به محتویات بشقاب غذا نگاه کنید،
بلکه برخی نوشیدنی ها ،همچون
  آب   ،آب س��بزیجات   ،چای
ش��یرین نش��ده   ،قهوه و   شیر
کم چرب در کاهش وزن تاثیر دارند.
تحقیق��ات ثاب��ت کرده اس��ت که
نوش��یدن آب زیاد میزان سوخت و
ساز بدن را افزایش میدهد و همین
امر موجب کاهش وزن می شود و
شما می توانید برای تنوع بخشیدن
ب��ه طعم آب از چن��د قطره لیمو و

این حس كافی اس��ت یك
لی��وان آب بنوش��ید تا به
مصرف نوش��ابههای مضر
نیاز پیدا نكنید.
 ولع ب��رای خوردن یك
غذا یا خوردن��ی خاص در
ش��ما احس��اس گرسنگی
كاذب بوجود میآورد.
 وجود احساساتی چون
ب��ی حوصله گی و کس��ل
بودن ،عصبانیت ،تنهایی و
افس��ردگی نیز میتواند در
شما گرسنگی كاذب ایجاد

كند.
 ق��رار گرفتن در یك جمع دوس��تانه یا
برنامه اجتماعی گاهی ش��ما را به خوردن
غیرضروری ترغیب میكند.
 رسیدن ساعت معمول غذا خوردن نیز
عامل دیگری اس��ت كه در شما گرسنگی
كاذب ایج��اد میكند در حالی كه ممكن
است واقعا گرسنه و نیازمند به غذا نباشید.

حتی ترکیب مق��داری آب گوجه
فرنگ��ی با آب می تواند نوش��یدنی
سالم ،خوش طعم و گوارا باشد.
فیب��ر موجود در س��بزیجات و آب
سبزیجات عالوه بر تامین فیبر بدن
در افزایش سوخت و ساز بدن مفید
است و همچنین چای سبز و چای
قرمز و اولونگ (چای سنتی چینی)
حاوی آنتی اکسیدانهایی هستند که
عالوه بر کاهش وزن ،سموم انباشته
شده در بدن را پاکسازی می کنند.
تحقیق��ات حاکی از آن اس��ت که

نوش��یدن ی��ک فنجان قه��وه در
صبح منجر به افزای��ش کافئین و
س��رکوب احس��اس گرسنگی می
ش��ود و همچنی��ن ش��یر منبعی
عال��ی از پروتئین ها،ویتامین  Dو
کلسیم است که به رشد و استحکام
استخوانها کمک زیادی می کند و
یکی از مهمترین نوش��یدنی های
بدن محسوب می شود.
(عصرایران)
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تبليغات محيطي امروز به يكي از عناصر جداييناپذير چهره شهرهاي
تبليغات محيطي امروز به يكي از عناصر جداييناپذير چهره شهرهاي
كوچك و بزرگ تبديل شدهاند .از اين رو ساماندهي و هدايت استفاده از
كوچك و بزرگ تبديل شدهاند .از اين رو ساماندهي و هدايت استفاده از
اين روش تبليغاتي بخصوص در كالنشهرها در مديريت شهري به عنوان
اين روش تبليغاتي بخصوص در كالنشهرها در مديريت شهري به عنوان
يك اصل در همه جاي دنيا پذيرفته ش��ده است و در هماهنگي با ديگر
هماهنگي با
است و
پذيرفتهماهش��ده
جاي دنيا
4880همه
اصل در
سال هفدهم يك
ديگر2011
سپتامبر
شوالدر5 1432
6 1390
14شهريور
دوشنبه
شماره
م شماره  4880دوشنبه 14شهريور ماه  6 1390شوال  5 1432سپتامبر 2011
فاكتورهاي منظرساز شهر به كار گرفته ميشود.
فاكتورهاي منظرساز شهر به كار گرفته ميشود.
تبليغات محيطي يك رسانه معموالً ثانويه و البته غالب است كه سطح
تبليغات محيطي يك رسانه معموالً ثانويه و البته غالب است كه سطح
پرهیز کنید.
باالي دسترس��ي و تكرار و معرفي رنگارنگ محصوالت را با اثرگذاري بر
دسترس��ي و تكرار و معرفي رنگارنگ محصوالت را با اثرگذاري بر
در فصل زمستان با سردتر شدن ب��رای ای��ن کار میتوانی��د از هستند ،باالي
ادراك مخاطب امكانپذير ميس��ازد .اين مخاطبان ،شهرونداني هستند
ادراك مخاطب امكانپذير ميس��ازد .اين مخاطبان ،شهرونداني هستند
هوا بیشک بدن شما به مراقبت ماس��کهای مرط��وب کننده
كه حق بهرهگيري از نماي مناسب در فضاي شهر را بايد برايشان فراهم
گيري از نماي مناسب در فضاي شهر را بايد برايشان فراهم
بهره
حق
كه
و رسیدگی بیشتری نیاز دارد.
صورت استفاده کنید .همچنین الکل وقتی تبخیر شود
ساخت.
ساخت.
اینکه
از
قبل
حتی
کنید
سعی
موثر
در زیر هفت نکات مهم و
تازگی
و
خنکی
احساس
با وجود آن كه گفته ميشود در شهرهاي مختلف كشورمان ،نصب و
با وجود آن كه گفته ميشود در شهرهاي مختلف كشورمان ،نصب و
بالفاصله
و
شدید
خارج
حمام
از
کمک
مطرح ش��ده که به شما
در
اما
کن��د
ی
م
ایج��اد
بهرهبرداري از تابلوهاي تبليغاتي براساس اصول مطالعه شده و مشخصي
بهرهبرداري از تابلوهاي تبليغاتي براساس اصول مطالعه شده و مشخصي
آب
با
را
خود
بدن
اینکه
از
پس
برابر
در
خواهند کرد تا خود را
بین
از
را
رطوبت
عوض
انجام ميش��ود ،هنوز هم اغتش��اش بصري ايجاد ش��ده با رشد فزاينده
انجام ميش��ود ،هنوز هم اغتش��اش بصري ايجاد ش��ده با رشد فزاينده
اس��تفاده از انواع ناقص و ناهماهن��گ تبليغات محيطي را نميتوان انكار
ترجیحا ناقص و ناهماهن��گ تبليغات محيطي را نميتوان انكار
اس��تفاده از انواع
مشکالت سخت و احتماال آزار و صابون شستید ،از لوسینهای میبرد .بنابراین
كرد.
كرد.
محصوالت فاقد الکل
دهن��ده مرتبط با فصل س��رد بدن برای مرطوب کردن پوست از
كارشناسان ،تخريب محيط زيست،ايجاد خطر براي رانندگان وسايل
كارشناسان ،تخريب محيط زيست،ايجاد خطر براي رانندگان وسايل
زمس��تان مونتریال مصون نگه اس��تفاده کنید .این اق��دام به
نمایید.
استفاده
نقلي��ه و عاب��ران پياده ،هزينه باال و امكان اس��تهالك باال و تخريب را از
نقلي��ه و عاب��ران پياده ،هزينه باال و امكان اس��تهالك باال و تخريب را از
رطوبت پوست بدن شما اضافه
دارید.

معايب تبليغات محيطي ميخوانند كه خود ،معايبي به همراه دارد.
معايب تبليغات محيطي ميخوانند كه خود ،معايبي به همراه دارد.
استفاده
 )5از سشوار
اص��الح س��اختار انواع تابلوه��اي تبليغات��ي از مهمتري��ن الزمههاي
س��اختار انواع تابلوه��اي تبليغات��ي از مهمتري��ن الزمههاي
اص��الح
میکند.

سامانبخش��ي به اين بخش از نماي شهر است .تدوين ضوابط و مقررات
نکنید .سامانبخش��ي به اين بخش از نماي شهر است .تدوين ضوابط و مقررات
 )1حتما از پاککنندههای

يكپارچ��ه و البت��ه اجراي بموق��ع و هماهنگ آن ،ح��ذف تابلوهايدس
تها ،پاها ،زانوها و يكپارچ��ه و البت��ه اجراي بموق��ع و هماهنگ آن ،ح��ذف تابلوهاي زائد
زائد
شدن و
پوست و صورت که حاوی کرم 3ـ هرچند حمام آب داغ در در مورد موه��ا نیز اگر موهای فصل س��رما ،خش��ک
به
نیاز
نیز
شما
های
جن
براي آر
و مس��تعمل از سطح ش��هر ،شناسايي مكانهاي مناس��ب براي نصب و
نصب و
و مس��تعمل از سطح ش��هر ،شناسايي مكانهاي مناس��ب
هستند ،استفاده کنید.
ش��کنندهازدارید
در
اس��ت.
اصولبها
خوردن ل
بهرهبرداري از تابلوهاي تبليغاتي ،رعايت اصول فني در س��اخت س��ازه و
فني در س��اخت س��ازه و
ترکرعايت
بایدتبليغاتي،
تابلوهاي
فصل زمستان بیشتر میچسبد ،خشک وبهرهبرداري
مراقبت دارند.
ترک
و
خشکی
کار
این
اما
بدانید کهفرمبویژه
مواق��ع از
های چر
بهرهروغن
این پاککنندهه��ا که معموال
فرم انواع تابلوها و فراهم آوردن ش��رايط بهرهگيري از فناوريهاي نوين،
فناوريبهاي نوين،
گيري از
اینش��رايط
سرما ،آوردن
فصلو فراهم
انواعدرتابلوها
ب��رای پ��اک ک��ردن آرایش و خوردگی پوست را تشدید
ش��ود بااست مديران شهري را در عمل به اين الزمه ياري كند.
 15بنابرای��ن توصی��ه می قادر
كند.
 SPFياري
ب��ا الزمه
لب اين
عمل به
شهري را در
قادر است
مديرانخشک
سشوار برای
استفاده از
حداقل
کننده
پوست صورت از آنها استفاده میکند.
روغنس��وي ديگر به بهبود محتواي تبليغات نيز بايد توجه شود چرا كه
روغكهنهای طبیعی مثل از
شود چرا
ک��ه توجه
نيز بايد
تبليغات
بهبود محتواي
س��وي
ک��ردن از
ديگررابهبدتر
اوض��اع
موه��ا،
ترجیحا
نمایید
اس��تفاده
ب��راي يك تبليغ اثربخش بايد به نوعي در ش��هروندان ش��ادابي و انرژي
ب��راي يك تبليغ اثربخش بايد به نوعي در ش��هروندان ش��ادابي و انرژي
حتماابتدا
بنابراین
خش��کی و
م��واد ضد
موهاآن كهح��اوی
مینرال
ايجادكند .عالوه بر آن كه دس��تگاههاي فرهنگي متولي بايد مس��ير
درخ��ت چای ،روغ��ن نيز
بايد مس��ير
فرهنگي متولي
دس��تگاههاي
عالوه بر
ايجادكند.
میکنید اگر فاقد کرم باش��ند بنابراین توصیه میکنیم به جای میکند .نيز
خشک کنید
رطوب��ت پوس��ت را در فص��ل آب داغ با آب ولرم حمام کنید را با حوله خوب
معابربرخی
باش��ند.
کنندگی
ترمیم
(امالح معدنی) یا گلیسیرین این
روش��ني براي فعالي��ت تبليغاتي براي گذرگاهها و معابر ش��هري تدوين
ش��هري تدوين
گذرگاهها و
براي
فعالي��توتبليغاتي
روش��ني براي
دارید .طراحان نيز الزم اس��ت نسبت به فرهنگ شهروندان ،خصوصيات
قس��متها را چرب نگه كنند،
خصوصيات
شهروندان،
نيز الزم
طراحاننیاز
كنند،سشوار
سرما از بین میبرند و مشکالت و پس از دوش گرفتن ،بالفاصله اگر هنوز به
درخت
فرهنگروغن
نسبتروغبهنها از
دارید،اس��تاز این
شهرنشيني و بافت شهري مورد نظر نيز دقت داشته باشند.
داشته بهباشند.
شهري مورد
بافتتا حد
شهرنشينياز وآن را
پوستی از قبیل خشکی پوست بدن خ��ود را با حوله خش��ک زم��ان اس��تفاده
دقتاند که
چاینظرتهیه
نيز شده
درمان برای مثال دستها و پاها را قبل
براي آن كه چنين هدفي در همه فضاي شهري كشور نمود پيدا كند،
براي آن كه چنين هدفي در همه فضاي شهري كشور نمود پيدا كند،
امکان کاهشدهید.
را تشدید میکنند.
خواب مرطوب کنید و بعد با
ترک خوردگیهای دردناک در از
کنید.
كار تبليغات محيطي هم بايد به كاردان س��پرده شود .بنابراين تبليغات
كار تبليغات محيطي هم بايد به كاردان س��پرده شود .بنابراين تبليغات
لبوکمک
 وابس��ته به فعاليته��اي پوست
درواقعمی

پوشیدن دس��تکش و جوراب،

وابس��ته به فعاليته��اي غيرخصوصي و درواقع دولت��ي نيز بايد همپاي
کنند.نيز بايد همپاي
دولت��ي
غيرخصوصي
باشید
سطحلب ها
 )4از مصرف محصوالت پوست  )6مواضب
 )2حتما در طول روز پوست
رطوبت آنها را حفظ نمایید.
سطح كيفي و فني ديگر الهمانهاي تبليغي شهر پيش رود.
هاي تبليغي شهر پيش رود.
فني ديگر الهمان
كيفي و
روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي شهري يكي از فضاهاي كارش
فضاهاي كارش
شهري يكي از
شناسي
اجتماعي
روانشناسي
و مو که حاوی الکل زیاد
خود را مرطوب نگه دارید.
زمستان،
طول فصل
جامعهدر
در و )7
معضالت
یکی از بزرگترین
را در همين تبليغات ش��هري مييابد؛ جايي كه اثرگذاري و اثرپذيري در
را در همين تبليغات ش��هري مييابد؛ جايي كه اثرگذاري و اثرپذيري در
خانگی
پخت
يكي از كوتاهترين زمانهاي ممكن صورت ميپذيرد.
يكي از كوتاهترين زمانهاي ممكن صورت ميپذيرد.
نش��ان میدهد که نش��انی از
ش��هري وکهنزديكگزارش
اطالعاتمیگوید
است .پلیس
اتهام
ارتق��ايمظان
ادعا کرده بودند که پس از این که دختر
ارتق��اي س��طح كيفي انتقال اطالعات ش��هري و نزديك كردن آن به
كردنهاآن به
قتلانتقال
كيفي
س��طح
شهروندانبه خانه این زوج دیده نشده
ورود به زور
صحيحاست.
عالقمند بوده
جهاني ،آقای پاتر
استانداردهايبه دختر
آقای پاتر را از فهرست دوستان خود در او
استانداردهاي جهاني ،دس��تيابي سريع و صحيح اطالعات به شهروندان
اطالعات به
دس��تيابي سريع و
كيفيت اطالعات شهري،
اس��ت.شهري،
كيفيت اطالعات
ش��هري از
هایساختار
ارتقاي
گردش��گران،
این ش��بکه اجتماعی پاک کرده و
پیش ت��ر گزارشهایی ومبنی
نظرصبح
گردش��گران ،ارتقاي ساختار ش��هريازاز10
گزارشنظرکردهاند
آمریکایی
رس��انه
اند ،به
چون محيط شهر و مجموعه مبلمان شهري ،دوام سازههاي تبليغاتي و
تبليغاتي وش��بکههای اجتماعیزيبايي
سازههاي
مبلمان
محيط شهر و
ب��ر این که
دوامدر
شهري،ژانویه
روز ۳۱
مجموعه زوج
اجس��اد ای��ن
زيبايي که
دس��ت آن دختر مورد آزار و اذیت قرار
ايجاد امنيت رواني براي عموم ش��هروندان اهدافي است كه با ساماندهي
ايجاد امنيت رواني براي عموم ش��هروندان اهدافي است كه با ساماندهي
باعث جدایی زوجها ،بیکاری
برداش��ت،س
پیداگامشده فی
ش��ان در
تبليغات خانه
پدری که از حذف دخترش از فهرس��ت گرفتهاند .آقای پاتر بهدو فقره قتلدرجه
تبليغات محيطي در ش��هر بايد به س��وي آنها گام برداش��ت ،چراكه اگر
بوک اگر
چراكه
سیتیآنها
مانتین س��وي
ش��هر بايد به
محيطي در
به
منجر
ک��ه
نفر
دو
آش��نایی
یا
اف��راد،
است.
دخترش
نس��بت به منفعتها و صرفههاي اقتصادي كوتاهم��دت ،در اولويت قرار
دوس��تان ی��ک زوج اهل ایالت تنس��ی یک و کشتن بیلی پین ودوست نس��بت به منفعتها و صرفههاي اقتصادي كوتاهم��دت ،در اولويت قرار
بگيرند ،قاعدتاً تضمينكننده فزوني آن در بلندمدت نيز خواهند بود.
پیننيز خواهند بود.
بلندمدت
آن در
كنندهبارفزوني
تضمين
آمریکا ناراحت شده بود ،به اتهام قتل آنها بیلی جین هیورث متهم شده است.بگيرند ،قاعدت
ازدواجشان شده گزارش شده بود ،اما این
پدر آقای
توسط
آخرین
ایناً زوج

11

11

ن حوزوي نسبت به ضعف اخالق حرفهاي در رسانهها

اي ناهنجاريهاي
هاي
رسانه
اهنجاري
القي
كندرا تشديد ميكند
اعي
ي

هفت اقدام ضروری برای
حفاظت از بدن در زمستان

مژده مژده

بهترینحلیم
داغ شهر
در توپولی

شنبه ها و یکشنبه ها

قتل به خاطر حذف
دوستی در فیسبوک!

بازداشت شد.
چهارش��نبه 8
مایک
کالنت��ر
ریسباروزدو شرح
جدول
یک
فوریه اعالم کرد که قربانیان نزد پلیس

4880

تلفن رزرو:
514-523-9494

کودک هشت ماهه این زوج بدون هیچ
آسیبی در آغوش خانم هیورث پیدا شد.
جیمی کورد ،دوس��ت آقای پاتر هم در

که با آنها زندگی میکند زنده دیده شده
قصد رفتن
همانبا روز
یکصبح
بودند که
دوبهشرح
جدول
به محل کارش آنها را ترک کرد.

4880

نخستین بار است که پروندهای جنایی
به حذف از فهرس��ت دوستان در فضای
مجازی مرتبط شده است.

همچنین

بهترین پیتزا و همبرگر

1849 de Maisonneuve Est

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

وعادیعادي
ویژه ويژهجدول
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________
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 - 15 14 13 12 11 10 9 8انتها
 -8حكوم��ت عصر هيتل��ر  -رمزدار -
عدد ترتيبي
 -9بعد اول!  -معالجه  -خزان
 -10مرداب  -متهم  -ديدن
 -11صنعت��ي در ش��عر فارس��ي -
آئينهاي سنتي  -گرداگرد لب
 -12جزيره ايراني  -وسايل بنيادين -
الهه خورشيد  -ولگرد
 -13نش��اني  -روشن و درخشان  -از
ماههاي فرنگي
 -14آواره  -جامه  -جوانمردي
 -15كنايه از مراحل س��ير و س��لوك
عارف ت��ا رس��يدن به كم��ال  -انعام
شاگرد مغازه
عمودي:
 -1موج��ود نامرئ��ي  -اث��ري از لويي
آراگون شاعر فرانسوي سده بيستم
 -2عكسالعمل  -سرباز نيروي دريايي
 پنبهزن -3مج��روح  -از فل��زات  -ق��درت و
عظمت الهي
 -4ب��ه قول ناصر خس��رو ،زيور بش��ر
افقي:
 - 1درختي هميش��ه س��بز  -فيلمي از اس��ت و زيور كيهان  -سعي  -گمان -
درخت سهي
فريدون جيراني ()1390
 -2استخوان سرانگشت  -اقامت گزيدن  -5ماي��ه داروي��ي كه به ب��دن تزريق
ميشود  -بت جاهليت  -يازده
 سبزي خوراكي -3خجالتي  -رتبه و پايگاه  -خانه چوبي  -6پنهان كردن  -دستافزار باغبان  -يكي
 -4پس��ت  -ماي��ه روش��نايي  -تيرچه از مواد رسمي دوچرخه سواري پيست
چوبي  -سوره سيام قرآن كريم كه در  -7يكي ديگر از اعداد ترتيبي  -ش��هر
ايالم  -خوشه برنج
مكه نازل شده و داراي  59آيه است
 -5س��ماق  -ب��ه آدم الغ��ر و ضعي��ف  -8يكي از شهرهاي كوچك و سرسبز استان
آذربايجان غربي  -جيحون  -ترسناك
ميگويند  -سرشار
 -6زنجي��ر  -بني��اد چي��زي  -صداي  -9سنجش  -پي در پي  -كريم
 -10ج��دا از ديگ��ران  -خزنده خوش
كوبيدن در
 -7محب��س  -مادر زبانه��اي اروپايي خط و خال  -چاشني ادويهدار
 -11خوان��دن گوس��فند
 نشس��تن براي ش��كار -حل جدول ويژه شماره 4879
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بازارچه فرنگي
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پزشکــی

اصل ای��ن درخت چای ب��ا برگ های
همیشه سبز در کوهستان های جنوب
غربی چین -شمالی تایلند و میانمار بوده
ودر حالت وحشی آن می تواند تا بیشتر
از  20متر ارتفاع داشته باشد ولی وقتی
آن را بکارند برای اینکه به راحتی برگ های
آن را بکنند معموال نمی گذارند که بیشتر از
 1/5متر ارتفاع داشته باشد.
رنگ های چای:

چای می تواند سفید ،زرد ،سبز و سیاه باشد
که تمام آن ها از یک نوع درخت تولید می
شود و فقط بر اثر طرز تهیه و اکسیداسیون
برگ ها باعث تغییر رنگ می شود.
اگر برگ ها کم اکس��یده بش��وند رنگ آن
سبز است و اگر طوالنی باشد رنگ آن سیاه
می ش��ود و بین این دو رنگ سبز متمایل
به آبی خواهد داشت که به آن OOLONG
یا اژدهای سیاه می گویند که اکسیداسیون
کامل ندارد.
به نظر می رسد که چای سبزدارای بیشترین
خواص درمانی است و به همین جهت امروز
در این باره صحبت می کنیم.

برای پائین آوردن مقدار کلسترول

مق��دار روزانه  1200میلی گ��رم تا 2300
میلی گرم عصاره چای سبز و یا  491میلی
گرم ت��ا  714میلی گ��رم CATECHINE
نتایج خوبیداشته است.

1
چایسبز


برای پیشگیری از سرطان

 3فنجان دم کرده چای س��بز در روز دارای
آثار پیشگیری از بعضی سرطان ها را دارد و
این آثار با نوشیدن بیشتر از  3فنجان بیشتر
می شود و می شود روزی  10فنجان نوشید.
باید توجه داش��ت که مصرف بیش از 500
میلی گرم کافئین در بعضی اش��خاص می
تواند دارای آثار ثانوی بد داشته باشد.
چای س��بز حاوی کافئین و آنتی اکسیدان
های زی��ادی از فامی��ل CATECHINES
هاست که مهمترین آنها  EGCGنام دارد.
یک برگ چای سبز حاوی  0/5درصد تا 10
درصد کافئین و  15تا  30درصد کاتش��ین
دارد که کاتش��ین آن  50ت��ا  75درصدش
 EGCGمی باشد.
 THEANINEعامل فعال دیگری در چای
هست که توجه محققین را جلب کرده زیرا
دارای خاصیت آرام بخش بر روی سیس��تم
اعص��اب و تقویت کننده سیس��تم دفاعی
ب��دن را دارد .مکم��ل های زی��ادی حاوی
 THEANINEدر بازار هست ولی مطالعات
کافی هنوز انجام نگرفته.

شنبه  24ماه مارس

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

برای سفارش جزئی و کلی با
شماره ها ،ایمیل و تارمنای
زیرمتاسبگیرید:

دکترپرویزقدیریان

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
ونکورر
لس آجنلس

دکترعطاانصاری(کبک)

Tel.: 905-709-2788
Tel.: 604-825-3603
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2147
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net

دکترعطاانصاری در

ataansari@videotron.ca

یک فنجان چای سبز ( 250میلی لیتر)
دم کشیده از  2/5گرم برگ چای سبز
حاوی  50تا  150میلی گرم از کاتشین
ه��ا و  30تا  50میلی گرم کافئین می
باشد که  4تا  6برابر کمتر از یک فنجان
قهوه فیلتر شده می باشد.
میزان  EGCGدر چای ها متفاوت است ولی
می ش��ود تخمین زد که حدود  60درصد
کاتشین ها باشد.
چای سبز به علت اینکه کمتر اکسیده شده
حاوی مقدار بیش��تری از کاتش��ین
هاست در حدود  30درصد در حالی
که چای س��یاه ح��دود  9درصد به
همین دلیل قدرت آنتی اکس��یدان
چای سبز خیلی بیشتر از چای سیاه
است.
عصاره چای س��بز ب��ه صورت قرص
یا کپس��ول را می ش��ود از فروشگاه
ها تهی��ه کرد که میزان چای س��بز در آن
متفاوت است از  100تا  750میلی گرم در
کپسول بنابراین بسیار مهم است که هنگام
خرید میزان کاتشین ها و یا  EGCGو میزان
کافئین آنرا بهدقت مالحظه کنید.

تاریخچه چای سبز
قدیمی ترین مدرکی که از چای سبز به جا
مانده  8قرن قبل از میالد مسیح بوده که در
نوشته های چینی در کتاب نغمه هاست –
این چای در مراحل اولیه فقط برای مقامات
درباری و ارتش��ی بوده و در دوران سلس��له
 TANGعمومی می ش��ود و حدود  8قرن
بعد از میالد مسیح خواص تقویت کننده آن
شناخته ش��ده و شروع به کشت و تهیه آن
می ش��ود و از چین به ممالک اطراف مانند
مغولستان و تبت صادر می شود و به تدریج
در تم��ام دنی��ا در ژاپن از قرن نهم توس��ط
روحانیون بودائیدر اوائل قرن هفدهم توسط
کشتی های تجارتی هلند اروپا چای را می
شناس��د و در هلند ،ایتالیا ،آلمان ،پرتغال و
باالخره انگلس��تان موفقیت زیادی پیدا می
کند به طوری که بطور رسمی روزانه نوشیده

ضیافت بزرگ نوروزی در املپیا
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کلینیک مدیکال آلفامدیک

می ش��ود (در حدود
سال های  )1800به
نام «چای ساعت !»5
در ق��رن نوزده��م
انگلیس��ی
شکس��تهه��اآن درراز ارتوپـدی
کاش��تن آن را
هند در دارجیلینگ  ،سری النکا ساختکفیهایطبی
و بعدا در آفریقای ش��رقی و کنیا
پرورش داده و سیس��تم تخمیر انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
آن را توس��عه داده چ��ای خیلی مچبند،زانوبند،کرستهایطبی
اکسیده شده س��یاه رنگ تولید
داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
ک��رده و اولین صادر کننده چای
در جهان شدند .امروزه بعد از آب 1253 Rue Guy >> Metro: Guy
چای بیشترین نوشیدنی مصرف
ش��ده در دنیاس��ت و چای سبز
 18درص��د مصرف چای در دنیا
برنامه های پزشکی
را تشکیل می دهد و چای سیاه  80درصد
چین اولین تهیه کننده و بعد هند و کنیا

درمان کلیه
مشکال ت
پا

Tel.: (514) 933-8383
دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV



حتقیقات علمی روی چای سبز
درمان CONDYLOMES
یا زگیل های تناسلی

در سال ( FDA 2006سازمان غذا و داروی
ایاالت متحده آمریکا) اجازه استفاده از یک
پماد که حاوی عصاره چای سبز بود را برای
درمان خارجی و سطحی این زگیل ها صادر
ک��رد .این پماد ک��ه  VEREGENنام دارد
حاوی  15درصد از کاتشین های چای سبز
می باشد.
در مطالعات کلینیکی بر روی اشخاصی که از
زگیل های معقدی و واژینال رنج می بردند
باعث از بین رفتن زگیل ها و یا کم ش��دن
و کوچک ش��دن آنها در بیش از  50درصد
بیماران ش��د و در نزد چن��د بیمار از تولید
دوباره آنها جلوگیری کرد.
این دارو در آمریکا توس��ط نس��خه پزشک
تهیه می ش��ود و در کانادا نه بعنوان دارو و
نه بعنوان محصول بهداشتی طبیعی اجازه
فروش ندارد.

شهباز :پرسش تلخ...

آنچه که این تارنمای حکومتی نمی
داند یا می دان��د و بروی خود نمی
آورد ،این است که همه خبرگزاری
های مهم و معتبر دنیا که کار خود
را بلدن��د و با ش��گردهای دغلبازانه
رس��انه ه��ای حکوم��ت آخوندی
هم آش��نا هس��تند ،طبیعی است
که راهپیمایی "چن��د ده هزارنفر"
جیره خ��واران حکومتی که بیش از
سه ونیم میلیون نفر حقوق بگیردارد
و با ترفندهایی چون صدوربخشنامه،
س��وء اس��تفاده از باورهای مذهبی
مردم ،اتوبوس مجانی ،شارژ ایرانسل
رایگان تلفن همراه ،ساندیس ،کیک،
ساندویچ ،موز ،پرتقال و ...راهپیمایی
برگزار می کند را جدی نگیرند و آن
رادرشمار خبرهای مهم قرارندهند.
س��وت و ک��وری و ب��ی رونق��ی
راهپیمایی  22بهمن امس��ال حتی
درتصاویری که رسانه های حکومتی
منتشرکردند هم قابل مشاهده بود.
در عکسی هوایی که خبرگزاری
"مه�ر" ازمی�دان آزادی
منتش�رکرد ،خالی بودن بخش
بزرگ�ی از میدان به خوبی دیده
می شد.
این پش��ت کردن اکثری��ت بزرگی
از م��ردم ب��ه حکوم��ت آخوندی را
حتی درمقایسه با راهپیمایی های
حکومتی و فرمایشی پیشین یعنی
 22بهمن و  9دی سال قبل هم می
تواندریافت.
درآن راهپیمایی ه��ا ،اگرچه هردو
فرمایشی وباصرف هزینه های گزاف
بودند ،حکومت از موفقیت نس��بی
بیشتریبرخورداربود.

در تلویزیون میهن به مدیریت
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت

www.mihantv.com



پائین آوردن میزان کلسترول

در سال  2008یک مطالعه بزرگ بر روی اثر
چای سبز برای بیماری های قلبی عروقی و
امکان دچار شدن به آن نشان داد که میزان
کلسترول بد ( )LDLدر بیماران پائین آمده
و بع��د از آن چندین مطالعه کلینیکی این
تجربه را ثابت کرده و مقدار آن بین 1200
تا  2300میلی گرم عصاره چای سبز یا 491
تا  714میلی گرم کاتشین های این چای در
روز بوده است.
یادآور می ش��وم که مقدار کمتر اثری برای
کم کردن کلسترول نداشته است.
بخش  2پایانی در شماره بعد

>> ادامه از صفحه7 :
به عنوان نمونه ،درآنچه که بوق های
تبلیغاتیحکومتتظاهرات"حماسه
 9دی" م��ی نامند ،زن��ان خیابانی
تهرانحضورپرشمارتریداشتند.
ماج��رای حضورای��ن زن��ان – که
قربانیان ناکارآم��دی و بی کفایتی
حکومت آخوندی هستند – چنین
است که بنابرآمار تنهادرتهران بیش
از  600هزار زن خیابانی هستند که
محل کسب و کارشان خیابان یعنی
جایی اس��ت که "برادران باج خور"
– همتایان "ب��رادران قاچاقچی" –
برآن س��لطه کامل دارند و عالوه بر
دریافت نقدی و "جنسی" این زنان
را وامی دارند که در راهپیمایی های
"شکوهمند" حکومتی نیز شرکت
کنند.
در راهپیمایی  22بهمن امسال ،به
مقدار زیادی از ش��مار این زنان ،که
معم��وال ارادت ویژه خ��ود به مقام
معظم رهبری را با در دست گرفتن
پوستر او یا بستن سربند "لبیک یا
خامنه ای" نشان می دهند ،کاسته
شده بود.
از "ده ه��ا هزارنفر"ی ک��ه از روی
اجبار و ناچاری –یا به میل خود– در
راهپیمایی  22بهمن امسال شرکت
کردند ک��ه بگذریم ،ازمی��ان ده ها
میلیون ایرانی که به انقالب  1357و
راهپیمایی سالگرد آن پشت کردند،
کم نیست شمار کسانی که تلخکامی
زنده یاد مهدی اخوان ثالث را درک
و همان پرس��ش تلخ را از خود می
کنند!

____________________
*"ویکی پدیا"« :ش��رح حال آیت الله
کاشانی :خمینیدرخالل نهضت ملی
ش��دن نفت درنامه ای از وی خواست
ت��ا با تقویت جبهه دین��ی نهضت ،از
سیاست گرایی فاصله بگیرد».
** تارنمای "راسخون"( :گفتگو
با مهندس س��ید ابوالحسن کاشانی،
فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی،
الله ثقفی
ب��ه نق��ل از آی��ت
– پدر همس��ر آیت الل��ه خمینی : -
«ما تابستان ها همراه دامادمان آقای
خمینی به ده شهرس��تانک واقع در
لواسانات می رفتیم و آقای کاشانی را
هم دعوت می کردیم .آقای کاشانی
و آق��ای خمینی از صبح تاعصر باهم
بحث فقهی می کردند».


شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453
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دکتربهمنفصیحپور
آنها معموالً غیرمستقیم و از طریق
رسانههایی مثل کامپیوتر و تلفن
برقرار میشود.


َســرخوردگی ناشی از زندگی
مجازی

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

باوجود این واقعیت که تکنولوژی
به اف��راد این امکان را میدهد که
ب��ا افراد زیادی در سراس��ر جهان
ارتب��اط برقرار کند اما در واقعیت،
Tel.: (514) 267-3454
باوجود تعداد زیاد دوستانی که در
شبکههایاجتماعیمثلفیسبوک
دارید ،باز هم نتیجه کار یکی است؛
حبابی تکنولوژیکی که موجب تنها
ش��دن و جدایی شما از ارتباطات
انسانی واقعی میشود.
تا زمانی ک��ه از اف��راد دیگر جدا
ش��ده باش��ید ،احس��اس تنهایی
& Centre de consultation
خواهی��د کرد ،زیرا این دوس��تان
  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

D’intervention psychosociale
مجازی نمیتوانند به خوبی نیازها
  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

Soraya Pourati
Travailleuse sociale M. Sc
و خواستههای شما را در درازمدت
  خدمات الزم برای تازه مهاجران در بدو ورود به کانادا

Membre de l’Ordre Professionnel
برآورده کنند.
  بیمه های خصوصی ودانشجویی و تصادفات کار

Des Travailleurs Sociaux du Québec
consultante interculturelle
علت این کمبود رضایت این است
   CCST, CAVAC, IVACپذیرفته می شود

Couverture des assurances privées &étudiants
که اکثر افراد از تکنولوژی بعنوان
مالیاتی
اظهارنامه
برای
شده
تایید
و
رسمی
رسید
  صدور

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC
راهی برای پرت کردن حواس خود
از احساساتشان استفاده میکنند.
  6900 Decarie Boulevard, Suite3210 Montreal, Quebec H3X 2T8 
Metro: Namur
این باعث میش��ود به طور موقت
pourati-soraya@hotmail.com
کامال محرمانه
با تعیین وقت قبلی
احس��اس خوبی پیدا کنند اما در
آخر این وس��یله انح��راف حواس
موجب سرخوردگی آنها میشود
زیرا نیازهای واقع��ی آن فرد را به
خوبی ارضا نمیکند.
به همین دلیل اس��ت ک��ه معموالً س��ال آینده چه اجتماعی پیش رو ارتباطات ش��کل اصل��ی ارتباطات
شما را شکل دهد ،سالمت ذهنی و
بعنوان مثال ،تصور کنید که فردی دوستیهای آنالین به بیرون ودنیای خواهیمداشت؟
احس��اس تنهایی میکن��د اما به واقعی کش��یده میشود زیرا ارتباط نسل بچههای امروز که بیشتر زمان جسمی و همچنین زندگی اجتماعی
جای اینکه به این احس��اس خود رودررو تنها راه برآورده شدن کامل روز خود را صرف تماشای تلویزیون شما تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
و بازیه��ای کامپیوتری میکنند ،پس تا زمانی که بیشتر ساعات روز
گوش دهد ،ب��ا َچت کردن آنالین نیازها ماست.
چطور میتوانند وقتی بزرگ شدند را صرف ارتب��اط با مردم در زندگی
با دیگران حواس خود را از تنهایی 
خود منح��رف میکند .ب��رای آن تاثیرات تکنولوژی بر روابط
درس��ت با دیگ��ران ارتب��اط برقرار واقع��ی کنید ،خطر اینک��ه نتوانید
لحظه ممکن اس��ت آن فرد تصور اجتماعی
ارتباط��ات معنادار و بادوام داش��ته
کنند؟
کند که نیازش برآورده ش��ده است یک��ی از تعیینکنندهترین عواقب و اگر نتوانند ارتباط خوبی با دیگران باشید ناچیز خواهد شد .اما اگر همه
زیرا چت کردن با دوستان اینترنتی تنهایی اجتماعی ناشی از تکنولوژی برقرار کنند ،چطور میتوانند روابطی وقتتان صرف ارتباطات مجازی شود،
آن احساس تنهایی را به طور موقت تاثی��ر آن بر رواب��ط میانفردی در معن��ادار و بادوام با دیگران داش��ته باید مراقب آیندهای که در انتظارتان
از او دور میکند.
است باشید.
باشند؟
دنیای واقعی است.
ام��ا با گذش��ت زم��ان ،ای��ن فرد وقت��ی به ط��ور مجازی ی��ا تلفنی آیا خواهند توانست افرادی از جنس چرا؟ چون مهارته��ای الزم برای
س��رخوردهتر میشود زیرا هرچقدر صحب��ت میکنی��د ،ارتباط ش��ما مخال��ف را به س��مت خ��ود جذب موفقی��ت در ارتباط با دیگ��ران را
هم که آنالین بادوستان خود گفتگو محدودتر از زمانی خواهد بود که آن کنند؟ و اگر اینطور اس��ت ،چنین نخواهیدداشت .یک نمونه کلیشهای
روابطی اگر ارتباط کالمی کافی در برای نش��ان دادن این را میتوان در
کن��د ،یک��ی از نیازه��ای پایهای و فرد را به صورت رودررو میبینید.
اساسی او برآورده نمیشود:
بعنوان مثال ،آنالی��ن حرف زدن با آن نباش��د ،چه مدت طول خواهد معتادان به اینترنت مش��اهده کرد
یک ارتباط واقعی با یک انسان یک نفر استفاده از زبان بدن ،تن صدا کشید؟
که هیچوقت نمیتوانند برای خود
واقعی.
ت دختر یا چند دوست کنار
و ارتباط چشمی را در خود نخواهد با اینکه همه اینها کمی هشداردهنده دوس�� 
هرچه آن فرد این احساس تنهایی داشت.
به نظر میرس��د اما همین حاال هم خودداشته باشند.
خ��ود را طوالنیتر نادی��ده بگیرد ،درنتیجه ،هرچه ارتب��اط رودرروی عالئم هش��دار در اط��راف ما وجود آنچ��ه واقعاً نگرانکننده اس��ت باال
دردناکتر ش��ده و می��ل آنها برای کمتری با دیگران داش��ته باش��ید ،دارد و درنتیج��ه آن تعداد زیادتری رفتن تعداد کسانی است که ترجیح
استفاده از آن وسیله انحراف حواس مهارته��ای اجتماعی ش��ما بدتر از انس��انها هر روز تنهاتر و تنهاتر میدهند وقت خ��ود را در اینترنت
(چ��ت کردن آنالین) ب��رای نادیده خواه��د ش��د .تاثیر ضعی��ف بودن میشوند.
س��پری کنند و در واق��ع اینترنتی
گرفتن احساس��ات خود بیشتر می مهارته��ای اجتماعی بعدها ایجاد تنه��ا راه برای غلبه بر این تنهایی و زندگی کنن��د تا اینک��ه در دنیای
ش��ود .اگر این ادامه پیدا کند ،فرد روابط ب��ادوام و بامعن��ا در خارج از جلوگی��ری از آمدن آین��دهای تنها واقعی ارتباط برقرار کنند.
دچار افسردگی خواهد شد.
دنیای مجازی را برای ش��ما دشوار این است که دست از نادیده گرفتن اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ،به
اگر تابحال با کس��ی اینترنتی چت خواهد کرد.
احساس��ات خود برداش��ته ،به آنها نقطهای در اجتماع میرس��یم که
کرده باش��ید و خواسته باشید که بعنوان مثال نخواهید توانس��ت به گ��وش داده و به درس��تی واکنش ارتباط��ات رودررو چیزی مربوط به
در دنیای واقع��ی با او قرار بگذارید ،راحتی حرف خود را به زبان بیاورید دهید.
گذشته به شمار خواهد رفت.
آنچه تجربه کردهاید همین احساس و نمیتوانید حرفهایدیگران را هم 
اگر افراد با هم ارتباط برقرار نکنند،
س��رخوردگی اس��ت ک��ه برایتان درک کنید.
تعداد افراد کمت��ری با هم مالقات
تکنولوژی خنثی است
توصیف کردیم .این نشان میدهد به نظرتان دور از ذهن میرسد؟
قبل از اینکه به سراغ این برویم که کرده ،عاشق ش��ده ،ازدواج کرده و
که نمیتوانید با هم��ان روشهای نه ،اینطور نیس��ت ،چون خیلیها چطور میتوانید بر این تنهایی غلبه بچهدار میشوند.
قبل نیازهای خود را برطرف کنید .هس��تند که در دنی��ای واقعی هم کنی��د ،باید خاطرنش��ان کنیم که در آخر این میتواند به کاهش رشد
نمون��ه دیگری که نش��ان میدهد از اصطالحات گفتگ��وی اینترنتی تکنولوژی اص ً
جمعیت کره زمین منجر شود .با این
ال چیز بدی نیست.
کهدر زمان حال این مسئله منحصر
چطور روابط مجازی قادر به برطرف استفاده میکنند .این وقتی با کسی تکنولوژی مسئلهای خنثی است.
کردن نیازهای ما نیستند را میتوان که با این اصطالحات آش��نایی دارد نحوه اس��تفاده از آن است که آن را به کشورهای پیشرفته و توسعهیافته
در دوستیابی آنالین مشاهده کرد.
است که میتوانند به میزان کافی از
حرف میزنید اشکالی ندارد اما اگر خوب یا بد میسازد.
اکثر افراد آشنا شدن و ایجاد روابط اینطور نباش��د ممکن اس��ت برای همچنین اس��تفاده از تلفن یا چت تکنول��وژی در اختیار مردمان خود
عاشقانه اینترنتی را مفرح میدانند طرف مقابل به نظر برس��د به زبانی آنالی��ن برای ارتباط ب��ا دیگران بد قرار دهند ،هرچه این تکنولو ِژیها
اما در آخر این عش��قبازی مجازی بیگانهصحبتمیکنید.
نیس��ت .هدف این مقال��ه محکوم پیشرفتهتر شوند ،جذب آن بیشتر
چندان ارضاکننده نخواهد بود.
بااینک��ه ای��ن نمون��های ناچی��ز و کردن این فعالیتها نیس��ت ،هدف خواهد شد.
غیرمتداول است اما نشان میدهد این است که خطرات احتمالی آنها 
که چطور ارتباط مجازی میتواند بر را چه برای شما و چه برای جامعه به برخورد با تنهایی
ارتباطات واقعی و رودرروی شما نیز طور کل گوشزد کنیم.
از راهکاره��ای زیر ب��رای کمک به
اثر بگذارد.
اس��تفاده از این راهه��ای ارتباطی درک و واکنش درس��ت به تنهایی

مجازی به تعادل خوب و بیاشکال خود استفاده کنید.
اس��ت .اما اگ��ر از تکنولوژی بعنوان ♣
آیندهای تنها؟
اگر تصور کنیم ای��ن نوع ارتباطات وس��یلهای ب��رای نادی��ده گرفتن  .1احساستان را تشخیص دهید.
مجازی ادامه یابد ،به نظر در  20-30احساسات اس��تفاده شود و این نوع
{>> ادامه در صفحه}30 :

___________

456 Blvd St-Joseph Est
Métro Laurier
جنب Montreal، QC H2J 1J7
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طی چنددهه اخیر ،احساس تنهایی
در بین مردم بسیار متداول شده و
به نظر میرس��د که پیشرفتهای
تکنول��وژی در این زمینه بیتقصیر
نبوده است.
درنتیجه این پیشرفتها ،انسانها
ه��ر روز با افراد بیش��ماری روبهرو
میش��وند اما برخالف گذشته که
این ارتباطات به صورت رودررو بود،
در اجتماع امروز ،اکثر این ارتباطات
از طری��ق صفحه تلویزیون ،مانیتور
کامپیوتر یا تلفنهای همراه صورت
میگیرد.
در این مقاله ،میخواهیم ببینیم چرا
این ش��کل کور از ارتباطات یکی از
دالیل اصلی احساس تنهایی آدمها
باوجود بودن انس��انهای بیشمار در
اطرافشان شده است.

اهمیت ارتباطات رودررو

انس��انها از نظر ژنتیک��ی اینطور
طراح��ی ش��دهاند ک��ه از طری��ق
ارتباطات معن��ادار با افراد واقعی به
رضایت رسیده و درنتیجه از طریق
آن فایده ببرند.
بعنوان مث��ال ،نوزادانی که در زمان
نوزادی و کودک��ی زیاد بغل گرفته
شوند ،نس��بت به آنهایی که ارتباط
فیزیکی کمی با آنها برقرار میشود،
وقتی بزرگتر میش��وند درشتتر و
سالمتر شده و رشد عضالنی بهتری
خواهندداشت.
نمونه دیگ��ر آن میتوان��د افرادی
باشد که دوستان زیادی در زندگی
خود دارند .این افراد معموالً شادتر،
خوشبختتر و س��المتر هستند و
معموالً بسیار بیشتر از افراد تنها عمر
میکنند .علت ای��ن فواید ذهنی و
جسمی هر چه که باشد ،این واقعیت
وجود دارد که روابط واقعی انس��انی
موجب کاملتر کردن ما میشوند و
بدون آن بدن و زندگی ما شروع به
شکسته شدن میکند.



حبابتکنولوژی

بااینک��ه تکنول��وژی ارتباط جهانی
را ممکن کرده اس��ت ،اما برعکس
موجب ارتباط انس��انی کمتر شده
است.
نمون��ه خ��وب آن را میت��وان در
خانوادهها مش��اهده کرد .برخالف
گذش��ته که خانواده دور هم جمع
میشدند و شام را در کنار هم صرف
کرده و ب��ا هم گفتگ��و میکردند،
این روزه��ا ،افراد معموالً به تنهایی
در جلوی تلویزیون نشس��ته و غذا
میخورند.
وقت��ی با ه��م ح��رف میزنند هم
معموالًدرمورد مسئله مهمی نیست،
زی��را دیگ��ران نمیخواهند مزاحم
تماشای برنامه شما شوند.
در برخی خانوادهها ،اعضای خانواده
حتی کنار همدیگر هم نمینشینند
و غذاهای فوری و آماده به آنها کمک
میکند که هر زمان و در هر مکانی
که دوست دارند غذای خود را صرف
کنند.
متاس��فانه این تنهایی خودتحمیل
فقط مخص��وص زمان ش��ام و غذا
خوردن نیس��ت ،زیرا بع��د از صرف
غذا نیز هر عضو خانواده به راه خود
میرود .بعضیدوباره جلوی تلویزیون
رفت��ه ،بعضی مش��غول اینترنت یا
بازیهای کامپیوتری شده و بعضی
هم یا موزی��ک گوش میدهند و یا
از طریق تلفنهمراه خود با دوستان
خود َچت میکنند.
نتیج��ه این حباب تکنول��وژی این
اس��ت که افراد ارتباطات رودررویی
کمتری با یکدیگرداشته و ارتباطات

29

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

Tel.: 514-690-1798
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طنز.. .
نظر باباطاهر
در مورد
گلشیفته
عریان!

بدل یا اصل  ،مو کاری ندارم /
دلم در سینه افتاده به تاپ تاپ
***********
خوشا آنان که پاریس جایشان بی/
درون کافه ها ماویشان بی
اگر گشتن چو بابا نیمه عریون/
خدا را شکر شلوار پایشان بی

لبخن

 دولت مرفه:

دو گاو دارید .آن ها را می دوشید
و بعد شیرش��ان را به خودشان
میدهید.
 بوروکراسی:

تعریف
چند مفهوم
سیاسی!
   سوسیالیسم:


به هر وبالگ و هر سایتی که آیم /
نشــان از قامت رعنا ته وینُم
***********
یکی آنسوی دنیا گشته عریون/
یکی اینجا شده غمگین و دلخون
گناه هر کسی بر خود نویسند/
چه باید کرد با مخلوق نادون
***********
خدایا کار تو خوب و خ َفن بی/
ولی این بنده بی چاک و دهن بی

 

ش
ی
ا
ل
های

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

دو گاو داری��د ،ازدواج می کنید.
همسر شما آن ها را می دوشد.

 متحجریسم

پشیمونم بگو تقصیر مو چیست /
گناه مو فقط ضعف بصر بی

س
و
پ
اسپ ر

 ایده آلیسم:

دو گاو دارید.دولت هر دوی آن
ها را می گیرد تا شما و همسایه
تان را در شیرش شریک کند.

 فاشیسم:

***********
به کافی نت روم آنجا ته وینم/
به اینترنت روم درجا ته وینم

 سازمان ملل:

دو گاو دارید .فرانس��ه ش��ما را
از دوش��یدن آن ه��ا و آمریکا و
انگلیس گاو ها را از شیر دادن به
شما وتو می کنند .نیوزلند رأی
ممتنع میدهد.

دو گاو دارید .یک��ی را نگه می
دارید.دیگری را به همسایه خود
میدهید.

***********
خدایا دین تو اندر خطر بی/
دلم بازیچه ی اهل هنر بی

گلی بر جایزه لغزیده پایو /
در اینجا سوی بابا سنگش آیو

دو گاودارید.برای تهیه شناسنامه
آن ها  17فرم را در  3نسخه پر
می کنید ولی وقت ندارید شیر
آنها را بدوشید.

 رئالیسم:

 کمونیسم:

***********
مکن کاری که "بهزاد" ننگش آیو/
که با انسان نادون جنگش آیو

www.paivand.ca

دو گاو داری��د .ازدواج می کنید.
اما هنوز خودت��ان آن ها را می
دوشید.

وست آیلند

به اینترنت بدیدم یک کلوزآپ/
نمی دونم که اصل یا فتوشاپ

بزنید!
د
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

دو گاو دارید .زش��ت اس��ت گاو
ماده را بدوشید.
 فمینیسم:

دو گاو دارید.شیر را به دولت می
دهید .دولت آن را به ش��ما می دو گاو دارید.حق ندارید گاو ماده
فروشد.
را بدوشید.
 کاپیتالیسم:

 پلورالیسم:

دو گاو دارید.ه��ر دوی آن ها را دو گاو نر و ماده دارید هر کدام را
می دوشید.ش��یرها را به زمین بدوشید فرقی نمی کند.
می ریزید تا قیمت ها همچنان  لیبرالیسم:
باال بماند.
دو گاو داری��د .آن ه��ا را نم��ی
 نازیسم:
دوشید چون آزادیشان محدود
دو گاو دارید.دولت به سوی شما می شود.
تیراندازی می کندو هر دو گاو را  دمکراسی مطلق:
می گیرد.
دو گاو دارید.از همسایه ها رأی
 آنارشیسم:
می گیرید که آن ها را بدوشید
دو گاو دارید.گاوها ش��ما را می یا نه.
 سکوالریسم:
کشند و همدیگر را می دوشند.
 سادیسم:
دوگاو دارید پس نیازی به دین
دو گاو دارید .به هر دوی آن ها نیست.
تیر اندازی می کنید و خودتان  ایرانیسم :
را در می��ان ظرف ش��یر ها می گاوها و ش��یرها را فدای رهبر و
اندازید.
رئیس جمهور و مالها میکنید
 آپارتاید:
و خودت��ون و خان��واده تون به
دو گاو دارید .ش��یر گاو سیاه را امیدآق��ای زم��ان زندگ��ی رابه
به گاو سفید می دهید ولی گاو بدبختی و فالکت ادامه می دید
و بهش هم افتخار می کنید!!
سفید را نمی دوشید.

فرآیند
پیری

به صرف ش��ام با همدیگر
ببخشا گر قصوری رفته از دست/
گرفتند و س��رانجام توافق
همش تقصیر این فیلتر شکن بی
کردند ک��ه به رس��توران
ــــــــــــــــــــــ
چشمانداز بروند زیرا محیط
ی س��ر و صدایی
آرام و ب�� 
دارد.
     ١٠س��ال بعد در سن
کشیش��ی در اتوبوس نشسته بود که یک ولگرد چند دوس��ت قدیمی که 
همگ��ی  ٤٠س��ال س��ن  ٧٠سالگی ،دوباره تصمیم
مست و الیعقل سوار شد و کنار او نشست
مردک روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد داشتند میخواستند باهم گرفتند که ش��ام را با هم
قرار بگذارند که ش��ام را با بخورن��د و س��رانجام پس
و بعد از مدتی از کشیش پرسید
همدیگر صرف کنند و پس از بررس��ی رس��تورانهای
پدر روحانی روماتیسم از چی ایجاد میشود؟
کش��یش هم موعظه را ش��روع ک��رد و گفت از بررس��ی رس��تورانهای مختلف تصمی��م گرفتند
روماتیسم حاصل مستی و میگساری و بی بند مختل��ف س��رانجام باهم که به رستوران چشمانداز
تواف��ق کردن��د ک��ه ب��ه بروند زیرا هم آسانسور دارد
و باری و روابط جنسی نا مشروع است
م��ردک ب��ا حالت منفعل دوباره س��رش گرم رستوران چشمانداز بروند و ه��م راه مخصوص برای
زیرا خدمتکاران خوشگلی حرکت صندلی چرخدار.
روزنامه خودش شد
    و باالخره  ١٠سال بعد

بعد کشیش از او پرسید تو حاال چند وقت است دارد.
     ١٠سال بعد که همگی که همگی  ٨٠س��اله شده

که روماتیسم داری؟
 ٥٠ساله شده بودند دوباره بودند یکبار دیگر تصمیم
مردک گفت من روماتیسم ندارم
تصمیم گرفتند که شام را با گرفتن��د ک��ه ش��ام را با
اینجا نوش��ته است پاپ اعظم دچار روماتیسم
همدیگر صرف کنند .و پس همدیگر صرف کنند و پس
بدی است
از بررس��ی رس��تورانهای از بررس��ی رس��تورانهای
از م
مختلف ،س��رانجام توافق مختل��ف س��رانجام توافق
شهدیه پرس�یدن
حال میکنی؟ گف د با کدام عبادت
کردند ک��ه به رس��توران کردند ک��ه به رس��توران
ت :نماز م ّیت!
چشمانداز بروند زیرا غذای چش��مانداز بروند زیرا تا به
پرسیدندچرا؟
گف
حال آنجا نرفتهاند!!
خیلی خوبی دارد.
ه ت :وضو که ن ِمخه.
رک
و
ع
و
س
�
ج
ده
مک
      ١٠س��ال بعد در سن

کف ه نِدره! صفش�م
ک�ه خرتوخره!
ش
ات
م
 ٦٠سالگی ،دوباره تصمیم
در نمیری! آخ
رشم ناهار ِمدن!!

ولگرد مست و کشیش

تدریس خصوصی پیانو
برای همه سنین

تکنولوژی و ما...
تنهای��ی در نتیجه نداش��تن رابطه
معنادار در زندگی ایجاد میش��ود.
شما ممکن اس��ت بخاطر نداشتن
دوس��تان زیاد و یا بخاطر نداشتن
رابطه عاشقانه احساس تنهایی کنید.
♣

 .2معنای تنهایی را بخاطر آورید.

تنهایی به شما میگوید باید کسی
را پیدا کنید که برایتان مهم باشد و
برایش مهم باشید.
♣
 .3تصمیم بگیرید چرا احساس
تنهاییمیکنید.

چرادوست یا شریک زندگی ندارید؟
آیا نمیتوانید بخاطر اینکه بیش��تر
زم��ان خ��ود را ص��رف اینترنت یا
تلویزیون میکنید ،با کسی ارتباط

استاد شیدا قرچه داغی

Tel :514-484-8748

sheida.g@hotmail.com

>> ادامه از صفحه29 :
برقرار کنید؟ آیا این فعالیتها باعث
میشود نتوانید با افراد جدید آشنا
شوید ودوستیابی کنید؟
♣

 .4چیزی برای تغییر احساس تان
پیدا کنید.

اگر میخواهید دوستان جدید پیدا
کنی��د ،باید ب��رای آن تالش کنید.
ای��ن یعنی تا جاییک��ه میتوانید با
افراد جدید آش��نا شوید و از طریق
فعالیتهایی که به اتفاق هم انجام
میدهید ،روابط نزدیک با آنها برقرار
کنی��د .به طور کلی ،ه��ر چه زمان
کمتری با مردم رابطه داشته باشید،
تنهاتر خواهید بود.
 خالصه
تنهایی محص��ول متداولی از تکیه

بیش از حد بر تکنولوژی اس��ت که
خود بعنوان ُمس��کنی برای درمان
مشکلی که ایجاد کرده است استفاده
میشود.
هرچه زمان بیشتری را صرف ایجاد
روابط مجازی کنید ،یا سعی کنید
از طریق این سرگرمیها به تنهایی
خود کمت��ر فکر کنید ،ایجاد روابط
معنادار و بادوام برای شما در دنیای
واقعی سختتر خواهد شد.
ای��ن ناتوان��ی در ایج��اد رابط��ه
بعدها موج��ب احس��اس تنهایی،
س��رخوردگی ،اعتیاد به آن راههای
منحرف کردن ح��واس ،و در آخر
افسردگی میشود.
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>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

سپندارمذگان
این روز در تقویم
زرتشتی مصادف
میشود با  ۲۹بهمن،
یعنی چهار روز
پس از روز ولنتاین
فرنگی!
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
 14فوریه ( ۲۵بهمن ماه) ولنتاین

را به عشقمان تبریک بگوییم یا ۲۹
بهمن ماه سپندارمذگان را؟

چند س��الی اس��ت که  ۲۵بهمن
(۱۴فوریه) روز ولنتاین و خرید گل
و عروسک  ،شکالت و … در ایران
باب شده است .اکثر جوان ها بدون
اط�لاع دقیق از این ک��ه ولنتاین
چیست ،فقط می دانند که در این
روز باید برای کس��انی که دوست
دارند هدیه بخرند.

♥

ولنتاینچیست؟

در قرن سوم میالدی که مطابق می
ش��ود با اوایل امپراطوری ساسانی
در ایران ،در روم باستان فرمانروایی
بوده اس��ت به نام کلودیوس دوم.
کلودیوس عقاید عجیبی داشت؛ از
جمله اینکه سربازی خوب خواهد
جنگید که مجرد باش��د؛ از این رو
ازدواج را برای سربازان امپراطوری
روم قدغن می کند .کلودیوس به
قدری بی رحم و فرمانش به اندازه
ای قاطع بود که هیچ کس جرات
کمک به ازدواج سربازان نداشت.
اما کشیش��ی ب��ه ن��ام والنتیوس
(ولنتاین) ،مخفیانه عقد سربازان
روم��ی را با دختران محبوبش��ان
جاری می کرد.
کلودی��وس دوم از ای��ن جری��ان
خبردار می شود و دستور می دهد
که ولنتاین را ب��ه زندان بیاندازند.
سرانجام کش��یش به جرم جاری
کردن عقد عش��اق با قلبی عاشق
اعدام می شود.
بنابرای��ن او را به عن��وان فدایی و
ش��هید راه عشق می دانند و از آن
زمان نهاد و سمبلی می شود برای
عشق.
اما متاس��فانه و با کم��ال تعجب،
بعضی ایرانیان ِ ام��روز ،با بیش از
چهاره��زارو پانصد س��ال تمدن،
برگزاری جش��نها و مناس��بتهای
بیگانه را نشانه ی تمدن و فخر می
دانند!
همه اسم "ولنتاین" را شنیده اند
و مراسم آن را مانند سایر بیگانگان
بجا می آورند ،ولی تا به حال اسم
"سپندارمذگان" به گوششان هم
نخورده است.

"سپندارمذگان"چیست؟

در ایران باستان ،نه چون رومیان از
سه قرن پس از میالد ،که از بیست
قرن پی��ش از میالد ،یعنی حدود
دوهزار سال پیش از تولد ولنتاین،

می��ان آریائیان روزی موس��وم به
روز عش��ق (س�پندارمذگان ی�ا
اسفندارمذگان) بوده است.
این روز در تقویم زرتشتی مصادف
اس��ت با پنجم اس��فند م��اه و در
تقویم جدید ایرانی ،که ش��ش ماه
اول سال س��ی و یک روز حساب
میشود ،ش��ش روز به جلو آمده و
دقیقا مصادف میشود با  ۲۹بهمن،
یعنی چهار روز پس از روز ولنتاین
فرنگی.
زرتش��یان جش��ن س��پندارمذ
(س��پندارمذگان – روز زن و روز
زمین) را هرساله در پنجم اسفند
ماه برگزار می کنند.
در ایران باس��تان هر ماه را س��ی
روز حس��اب میکردند و عالوه بر
اینکه ماه ها اس��م داشتند ،هریک
از روزهای ماه نیز یک نام داشتند.
بهعنوان مثال:
 روز اول« :روز اهورامزدا»،
 روز دوم :روز بهمن (سالمت،
اندیشه) که نخستین صفت خداوند
است،
 روز س��وم :اردیبهشت یعنی
«بهترین راستی و پاکی» که باز از
صفات خداوند است،
 روز چه��ارم :ش��هریور یعنی
«ش��اهی و فرمانروایی آرمانی» که
خاص خداوند است و
 روز پنجم« :سپندارمذ» بوده
است.
"سپندارمذ" لقب ملی زمین است.
یعنی گستراننده ،مقدس ،فروتن.
زمین نماد عش��ق اس��ت چون با
فروتنی ،تواضع و گذش��ت به همه
عشق میورزد .زش��ت و زیبا را به
یک چشم مینگرد و همه را چون
م��ادری در دام��ان پر مه��ر خود
امان میدهد .ب��ه همین دلیل در
فرهنگ ایران باستان "سپندارمذ"
را بهعنوان نماد عشق میپنداشتند.
پسوند "گان" هم به معنی "جشن"
است ،و در نتیجه "سپندارمذگان"
ب��ه معنی "جش��ن س��پندارمذ"
(جشن روز زن و زمین) است.
در هر ماه ،یک بار ،نام روز و ماه

آن هم "اس��فندارمذ" نام داشت،
جشنی با همین عنوان میگرفتند.
"سپندارمذگان" جش��ن زمین و
گرامیداشت عشق است که هر دو
در کنار هم معنا پیدا میکردند.
در این روز زنان به ش��وهران خود
با محبت هدی��ه میدادند .مردان
نی��ز زن��ان و دخت��ران را بر تخت
شاهی نش��انده ،به آنها هدیه داده
و از آنها اطاعت میکردند .جش��ن
"سپندارمذگان" یا "اسفندگان"،
روز گرامیداش��ت زن��ان در ایران
باستان بوده است.
در ب��اور ایرانى ،م��رد داراى قدرت
مردانگ��ى و تفک��ر و خ��ردورزی
اس��ت ،در براب��ر آن زن نیز داراى
مهرورزى ،عش��ق پاک ،پاکدامنى
و از خودگذش��تگى فراوانى است
ک��ه هر یک از ای��ن دو به تنهایى
راه ب��ه جایى نب��رده و حتى روند
پویایى گیتى را هم به ایستایى مى
کشانند.
اشوزرتش�ت خوش��بختى بشر را
وابس��ته به میزان دان��ش و خرد
انس��ان م��ى داند نه جنس��یت و
قومیت و رنگ و ن��ژاد و از دیدگاه
وى همه انس��ان ها _ همه زنان و
مردان _ داراى حقوق برابرند.
او دختران را در گزینش همس��ر
آزاد ش��مرده و عشق پاک و دانش
نی��ک را دو معیار اصلى مى داند و
خوشبختى همس��ران جوان را در
زندگى زناش��ویى در این مى داند
که هر یک بکوشند تا در راستى از
دیگرى پیشى جویند.
ملت ای��ران از جمل��ه ملت هایی
اس��ت که زندگی اش با جش��ن و
شادمانی پیوند فراوانیداشته است،
به مناس��بت های گوناگون جشن
میگرفتند و با س��رور و شادمانی
روزگار میگذرانده اند.
این جشن ها نشاندهنده فرهنگ،
نحوه زندگی ،خلق و خوی ،فلسفه
حی��ات و ک ً
ال جهانبینی ایرانیان
باستان است.


یکی میشده است کهدر همان روز
که نامش با نام ماه مقارن میشد،
جشنی ترتیب میدادند متناسب با
نام آن روز و ماه.
مث� ً
لا ش��انزدهمین روز ه��ر ماه
"مهر" نام داش��ت که در ماه مهر،
«مهرگان» لقب میگرفت.
همی��ن ط��ور روز پنجم ه��ر ماه
"س��پندارمذ" یا "اسفندارمذ" نام
داشت که در ماه دوازدهم سال که

جلسه اجنمن زنان
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

جدائی نادر از سیمین

اکران از تاریخ  24فوریه در
مونترال در سینماهای
AMC Forum, Beaubien, Ex-centris,
Quartier Latin

و از دوم مارس در سینماهای سراسر کبک

آغازی نو در راه عدالت و برابری
چند هفته ای می ش��د که به اتفاق
خانواده سه نفری قدم بر خاک کانادا
نهاده بودیم و از همان روزهای اول
چشمم به جمال مجالت و روزنامه
های رنگارنگ فارسی زبان مونترال
باز ش��ده بود  .ولی طی روزهای اول
آنچنان درگیر رف��ت وامد به ادارات
وسازمانها و ثبت نام مدرسه و خرید
وس��ائل آپارتمان اج��اره ای بودیم
که امکان اینکه س��ر فرصت بتوانم
مقاالت و اخبار ای��ن مطبوعات را
بخوانم ،نداشتم .
تا اینکه یک روز چش��مم به بخش
اگهی های مجله هفته افتاد و متوجه
شدم که انجمنی بنام اجنمن زنان
مونترال وجود دارد ولی فقط با ذکر
آدرسی .کنجکاوانه تلفن را برداشتم
وب��ا مجل��ه هفته تم��اس گرفتم و
ازشون خواستم اگر شماره ای از این
انجمن دارند در اختی��ارم بگذارند.
آقائی از آنطرف خ��ط اعالم کردند
در صورت کسب ش��ماره ای با من
تماس خواهند گرفت ...چند روزی
گذشت ولی خبری از ارسال شماره
تلفن نشد  .فهمیدم که باید خودم
پیگیر باشم بهمین دلیل مجددا با
مجله تماس گرفتم وخوش��بختانه
پس از پیگیری ،همانروز شماره ای
به من داده شد  .دیگر درنگ نکردم
وبالفاصله با ش��ماره مذکور تماس
گرفت��م وخانمی با صدای مهربان و
دلنشین که حکایت از میانسالی وی
داش��ت  ،جواب تلفن را داد و منهم
از فرصت اس��تفاده کردم وسئواالت
متعددی از ایشان پرسیدم و اولین
چیزی که برای آن اشتیاق داشتم،
دیدار این جمع نازنین از زنان ایرانی
مقیم مونترال بود.
بنابرای��ن زم��ان و مکان جلس��ه را
یادداشت نمودم و تا زمان برگزاری

جلس��ه انجم��ن لحظه ش��ماری
میکردم .شاید بپرسید چرا لحظه
شماری؟ لحظه شماری برای
اینکه بگویم از آنچه کهدر
طی این سالهای آخری
که در وطن ب��ودم  ،چه
جورها وس��تم هائی که
بر خواهران و مادران من
برفت ،سرگذشت غم انگیز
بخش عظیم��ی از زنان وطنم که از
ظلم و ستمی که در حقشان روا می
ش��د آگاه نبودند ،حتی واژه ای بنام
حقوق زن به گوششان ناآشناست،
خالصه آنکه سرش��ار بودم از گفتن
درد و شنیدن مرهمی برای دردهایم
که همچنان می ت��وان امیدوار بود
به آینده ،با تالش و مبارزه مس��تمر
حتی از فرسنگ ها دورتر از مرزهای
کشورم.
در جلس��ه از همه ج��ا و همه چیز
در م��ورد زنان صحب��ت کردیم ،از
خشونتی که علیه تو میشود ،از بی
عدالت��ی ها ،از قانونی که بی قانونی
را ب��رای تو دامن زده .از روند تکامل
و پیش��رفت جوامع و تو نخواستی
از قافله عقب بمان��ی .وتو به دنیای
اطرافت با حسرت می نگریستی.
از س��رزمین نابراب��ری ه��ا گفتیم،
ازتالش��ی ک��ه به به��ای زن��دان و
ش��کنجه و محرومی��ت از فعالیت
های اجتماعی جهت تغییر و اصالح
قانون در جریان اس��ت ،قانونی که
می بایست باالتر از فرهنگ ما باشد،
چرا ک��ه قانونی که یک پله باالتر از
فرهنگ آن جامعه باشد باعث رشد
وتعالی آن جامعه میگردد.
ول��ی متاس��فانه در ای��ران قانون از
فرهن��گ و موقعیت زن��ان عقب تر
است که به نوبه خود باعث پسرفت
بیشتر فرهنگی ما نسبت به تعالی

بنیادپژوهشهایزنان

بیست و سومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای بین الملی
زنان ایران در ماه ژوئن  2012در شهر بوستون (ایاالت

س��ایر فرهنگ ها در دیگر
جوامع شده است.
اکن��ون زم��ان آن
فرارسیده است
ک��ه قوانینی
ب��رای ت��و و
همجنس��انت
وض��ع ش��ود
تا به واس��طه
آن ،زن��ان و م��ادران و دختران ما،
در شرایطی یکس��ان ،توانایی ها و
اس��تعدادهای خود را شکوفا سازند
تا مادران و پدران ما به نوبه خود از
میوه های این ش��کوفایی بهره مند
گردند و بطور مداوم بخاطر آوریم که
موضوع استیفای حقوق زنان ،فقط
مرب��وط به امور زنان نیس��ت ،بلکه
مربوط به تمام امور زندگی ماست.
با تامل در مطالب عنوان ش��ده می
توان گفت که فعالیت انجمن هایی
از جمله انجم��ن زنان مونترال یک
واقعیت عینی است که میخواهد به
شکلی ،حیاتش تداوم یابد وتثبیت
شود .و شایس��ته است که بمنظور
"تثبیت و استقرار" اینگونه انجمن
ها انبوه داوطلبان جذب شوند تا این
ساختار بتواند بر پای خود بایستد و
نمونه آن س��بب ساز تولد نهادهای
پایدار در جامعه مدنی کشور باشد.
سخن بسیار است و مجال کم ولی تا
دنیا بر قرار است سایه پرعظمت تو
بر روی زمین گسترده خواهد بود.
نسلها از پی هم آمده و خواهند رفت
ولی ریشه های تو عمیق و عمیق تر
در دل جاودانگی زنده خواهد بود.
ای حضور زندگی،
به سر رسد زمان بندگی.
ارادتمند شما مریم(مونتریال)

متحده) برگزار خواهد شد .فرصتی بسیار ارزنده برای
آش��نائی با فعالین جنبش زنان ایران از سراسر جهان.
برای نامنویسی به سایت زیر مراجعه نمائید:
www.iwsf.org
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ازنازی بپرس!...

   زمانی که دری از ش��ادی

به رویت بس��ته می شود؛ در
دیگری گش��وده می گردد.
ولی ما همچنان به در بسته
می نگریم و به دری گشوده
شده است نگاه نمی کنیم.
   به ظاهر اعتماد نکن!

چون بیشتر وقت هادروغین
است.
به دارائی ها دل نبند!
زیرا ناپدید می شوند.

   در جستجوی کسی باش
که با تو بخندد.
زیرا خنده می تواند یک روز
پراندوه را به روزی ش��ادمانه
دگرگون کند.

   آنچه آرزوی توست درباره
اش خیال پردازی کن.
هر جا که آرزو داری برو
و هر چ��ه را ک��ه آرزو داری
جست و جو کن.
زیرا زندگی همان گونه است
که تو به آن شکل می دهی.
   خوش ش��انس ه��ا الزاما

صاحب بهترین ها نیستند
آنها فقط بهترین هائی را که
سر راهشان می بینند جست
و جو می کنند.
   زیباترین آینده بستگی به

آن دارد که بدی های گذشته
را فراموش کنیم.
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به همه خوبان
م

تقدی

   اگ��ر ب��ر خط��ا های

گذش��ته که ت��و را آزار برای این یکی...
می دهند چیره نگردی
هرگز از زندگی گذشته
ات رهائ��ی نخواه��ی مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم میزد .مردی را در
یافت تا شیرینی اکنون فاصله دور می بیند که مدام خم میش��ود و چیزی را از
و آینده را تجربه کنی .روی زمین بر میدارد و توی اقیانوس پرت میکند .نزدیک

   با تمامی وجودت تر می شود ،میبیند مردی بومی صدفهایی را که به ساحل
زندگی کن و همیشه می افتد در آب میاندازد.
به رغم دش��واری ها  -صب��ح بخیر رفیق ،خیلی دلم می خواهد بدانم چه می
لبخند بزن.
کنی؟
   


   هرگز س��خنان  -این صدفها را در داخل اقیانوس می اندازم .اآلن موقع مد
دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی
را
آمی��زت
مه��ر
را
آنها
اگر
و
آورده
دریا
ساحل
به
را
ها
صدف
این
و
دریاست
خشنتر  ،عصبیتر  ،کالفهتر و تلختر
از کس��انی ک��ه به تو آب نیندازم از کمبود اکسیژن خواهند مرد .
و جالبتر اینکه با اطراف هم کاری نداری
دلگرمی نیاز دارند  -دوس��ت من! حرف تو را می فهمم ولی در این س��احل
همه اش را نگه می داری و دقیقا سر کسی
دریغ نکن.
هزاران صدف این شکلی وجود دارد .تو که نمیتوانی آنها
خالیمیکنی
ها
واژه
ای��ن
بگذار
یک
همین
تازه
و
هس��تند
زیاد
خیلی
برگردانی
آب
به
را
که دلتنگ اش هستی
چ��ون خورش��ید ساحل نیست .نمی بینی کار تو هیچ فرقی در اوضاع ایجاد
   

گرم��ی بخ��ش نمی کند؟
یک وقتایی هست که
آس��مان زندگی مرد بومی لبخندی زد و خم شد و دوباره صدفی برداشت
باید لم بدی یه گوشه
ش��ان را روشن و به داخل دریا انداخت و گفت:
و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی...
کند.
 "برای این یکی اوضاع فرق کرد!!"بعدشمبگی:
   زندگی تنها

به سالمتی خودم که اینقدر تحمل
کش��یدن
نفس
داشتم...
ث نکنم و بگذارم در
ق بح
نیست.
   

یاد گرفتم با احم ش خوشبخت زندگی
وی
خ
نه
زندگی راستین زمانی است دنیای احمقا
به خود احترام می گذارم
م چون چیزی برای
د .با وقیح جدل نکن
که نفس انسان می گیرد.
یک چای داغ می ریزم
کن
روحم را تباه می کند
دست دادن ندارد و
   زندگی زیباست

داخل زیباترین بشقاب خانه
از
چون حتی اگر دنیا
م
کن
ی
ور
د
تو
چون
دوستانی
با
ویژه
به
یک دانه شیرینی می گذارم
 .از حسود
م باز هم از من بیزار
را هم به او تقدیم کن
باشد که زندگانی ات از شادی
همراه یک آهنگ دلنشین به خود می
به بودن در جمعی که
خواهد بود.تنهایی را
سر شار شود.
گویمبفرمائید
ق ندارم ترجیح دهم
به ...آن تعل
چای تان سرد نشود!
و از تمام تنهایی ام لذت می برم

چای تان سرد نشود!
دلتنگکهباشی!

صمیمی :حتوالت خاورمیانه ...
ناتانیاهو هیچ وقت خواس��ته قلبی
اش برای شکست اوباما در انتخابات
 2012و پش��تیبانی نا مح��دود از
جمهوریخواهان برای رسیدن به این
هدف را پنهان ننموده و عطف به این
هدف میتوان به هیاهو و فعالیتهای
اسراییلدر کشمکش با ایران بعنوان
فاکتوری اساسی در مبارزات داخلی
و انتخاباتی امریکادقیق تر نگریست
تا تجزیه و تحلیل و محاسبه منافع
و زیان ناش��ی از درگیری نظامی با
ایران.
و در این منظر اس��ت که سیاس��ت
"تغیی��ر رژیم" در س��وریه اهمیت
بسیار خاص پیدا میکند چرا که هم
در اس��راییل و ه��م در امریکا گروه
قابل توجه ای از تصمیم گیرندگان
مخالف حمله مس��تقیم نظامی بر
علیه ایران و رویاروی��ی با عواقب و
پیامدهای ناشناخته آن میباشند.
در پاس��خ به این چالش اس��ت که
تنگ تر ک��ردن محاصره اقتصادی
فلج کننده بر علیه مردم ایران و هم
زمان ساقط کردن حکومت بشاراسد
در س��وریه به سود برپایی حکومت
تندروی دینی کامال ضد ایرانی برای
خش��نودی عقابه��ای جنگ طلب
طراحی و به اجرا درآمده است و در
این چهارچوب اس��ت که به گمان
مدیر سابق موس��اد مردم ایران بار
دیگر برعلی��ه آخوندها و رژیمی که
به مدت سی س��ال زجر و بدبختی
را ب��رای آنها به ارمغ��ان آورده و بر
ایشان تحمیل نموده است برخواهند
خواست و بدون شک تغییر آرام رژیم
از درون بمراتب از ریسک جنگ غیر
قابل پیش بینی کم هزینه تر خواهد
بود.
اما س��وال بزرگ این اس��ت که آیا
چنین نقش��ه ای میتوان��د ضامن
عبور بی خطر باراک اوباما از مسیر
انتخاب��ات آت��ی باش��د؟ و تمامی
کوش��ش ه��ا و زحم��ات ناتانیاهو،
لیکودها و الب��ی جنگ طلب برای
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پی��روزی جمهوریخواهان را خنثی
نمای��د؟ این مانور و حرکت بس��یار
ظریف و ماهرانه ایست که کاخ سفید
باید انجام دهد و این در حالیس��ت
که هرگونه حرکت و اقدام مستقل
اسراییل بدون آگاهی از پیش امریکا
قادر اس��ت تم��ام این مع��ادالت و
محاسبات را نقش بر آب نماید.
تجربه نش��ان داده ایرانیان هیچگاه
بطور جمعی به "فش��ار" های وارده
عکس العمل نشان نداده و نمیدهند
و اگر امریکا و هم پیمانان عربش در
ساقط کردن حکومت بشاراسد موفق
نگردند ،آنگاه تنها گزینه باقیماندهدر
مرحله پایانی انتخابات برای اوباما ،راه
حل نهایی بر اساس محاسبات اوباما
و نه شرایط تحمیل شده بر او ،یعنی
افزایش غیر قابل تحمل فشارها برای
رس��انیدن شرایط به حرکت نهایی،
یعنی جنگ؛ خواهد بود چیزی که
جنگ طلبان حاکم بر ایران نیز آن را
با صدای بلند خواستار آنند.
ناگفته نماند که ش��اید در تنگنا و
بن بست قرار گرفتن اوباما در رابطه
با ایران ،نتیجۀ اتخاذ سیاست "فشار
هم��راه ب��ا مذاکره" طراحی ش��ده
توسط دنیس راس (مشاور پیشین
کاخ سفید) بود که بعد مذاکرهدر آن
هیچگاه بصورت جدی پیگیری نشد.
ادامه و گس��ترش جن��گ روانی و
افزایش فشارها و مجبورکردن جنگ
طلبان داخل ایران به عقب نشینی
و اج��رای پروژه جنگه��ای قومی /
مذهبی و چراغ سبز نشان دادن به
شیوخ حاشیه جنوبی خلیج فارس
در دمیدن ب��ه آتش جنگ و نفرت
شیعی  /سنی با هدف نهایی کنترل
قدرت ش��یعی در منطقه ،آمریکا و
اتحادیه اروپا را عمال خواس��ته یا نا
خواسته به شرکای بازسازی قدرت
مذهبی س��نی در منطق��ه تبدیل
نموده که خود بالق��وه خطر ایچاد
ن��وع دیگ��ری از جن��گ را افزایش
میدهد که بنظ��ر میاید غرب از آن

قاعدۀ
بازی...

فرض کنید زندگی همچون
یک بازی است .قاعده این
بازی چنین است که بایستی
پنج توپ را در آن واحد در هوا
نگهدارید و مانع افتادنشان بر
زمین شوید.
جنس یکی از آن توپها از
الستیک بوده و باقی آنها
شیشه ای هستند.
پر واضح است که در صورت
افتادن توپ پالستیکی بر روی
زمین ،دوباره نوسان کرده و باال

خواهد آمد ،اما آن چهار توپ
دیگر به محض برخورد  ،کامال
شکسته و خرد میشوند.
او در ادامه میگوید :آن چهار
توپ شیشه ای عبارتند از
خانواده ،سالمتی ،دوستان و
روح خودتان و توپ الستیکی
همان کارتان است.
كار را بر هیچ یك از عوامل فوق
ترجیح ندهید ،چون همیشه
كاری برای كاسبی وجود دارد
ولی دوستی كه از دست رفت
دیگر بر نمیگردد ،خانواده ای
كه از هم پاشید دیگر جمع
نمیشود ،سالمتی ازدست رفته
باز نمیگردد و روح آزرده دیگر
آرامشی ندارد


خدابردرخانۀمن!

غاف��ل اس��ت و آن کشمکش��های
میانه روهای اخوان المسلمین برای
دستیابی به قدرت با سلفی  /وهابی پیرزن با تقوای��ی در خواب خدا رو پیرمرد از او خواس��ت تا ب��ه او غذا
بدهد.
های سعودی است که با تمام نیرو دید و به او گفت:
به مبارزه درپیش��گیری از به قدرت خدایا من خیلی تنهام  .آیا مهمان پیر زن با عصبانیت سر فقیر داد زد
و در را بست.
رس��یدن اخوان گردیده اند چرا که خانه من می شوی؟
این تنها راه ادامه س��لطه وسیاست خدا قبول کرد و به او گفت که فردا نیم س��اعت بعد باز در خانه به صدا
در آمد.
محافظه کارانه حکومت مطلقه آل به دیدنش خواهد رفت.
سعودمیباشد.
پیرزن از خواب بیدار ش��د با عجله پیر زن دوباره در را باز کرد.
این بار کودکی که از سرما می لرزید
در حالیکه بظاهر تمام این حرکتها شروع به جارو کردن خانه کرد.
ب��رای مقابله با گس��ترش مقاومت رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه از او خواست تا از سرما پناهش دهد.
پیرزن با ناراحتی در را بست و غرغر
ش��یعه های ایران ،س��وریه و لبنان ترین غذایی که بلد بود پخت.
کنان به خانه برگشت.
اس��ت اما در واقع کشمکش داخلی سپس نشست و منتظر ماند.
فرقه های گوناگون اسالمی است که چند دقیقه بعد در خانه به صدا در نزدیک غروب ب��ار دیگر در خانه به
صدا در آمد.
درگیر منازعات برای تثبیت موقعیت آمد.
و ق��درت خویش��ند و این در حالی پیر زن با عجله به طرف در رفت آن این بار نیز پیرزن فقیری پش��ت در
بود.
اس��ت که تمام آنها با تمام وجود از را باز کرد پیر مرد فقیری بود.
تمدن و ارزشهای غرب متنفر بوده و
با دستاوردهای آن در مبارزه دایمی
میباشند.
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روس��یه و چین در دست امریکا
غه های برن
ده ماشین
تبدیل گردد .ش��اید در این بازی

اتحادیه اروپا که علیرغم داشتن
جمعیت چشمگیر مسلمان و نیاز
و وابستگی حیاتی به منابع انرژی،
کورکورانه در مس��یر منافع امریکا
Tapeshmontreal.com
در حرکت اس��ت
باشد.خود در نهایت از تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه
بازندگان اصلی

ایرانیانمونتریال

زن از او کمی پول خواس��ت تا برای
کودکان گرسنه اش غذا بخرد.
پیرزن که خیلی عصبانی شده بود با
داد و فریاد او را دور کرد.
ش��ب ش��د ولی خدا نیامد .پیرزن
نا امید ش��د و رفت که بخوابد و در
خواب بار دیگر خدا را دید.
پیرزن با ناراحتی کفت:
خدایا مگر تو قول ن��داده بودی که
امروز به دیدنم خواهی اومد؟
خدا جواب داد:
بله من سه بار آمدم و تو هر سه بار
در را به رویم بستی! 

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.
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جایگاه«گردآفرید»
فصلی تازه در تاریخ هنر نقالی!

اجنمن
دوستاران
زرتشت :گزارش
جشن سده

س��ر دم رابه او اعطا نمودند .نقالی در ایران
نمایش کهن ،حماسی وتک نفره است ،که
قرنها به وسیله مردان در قهوه خانه ها و یا
فضاهای باز اجرا می شده است .گردآفرین
کوشش کرده با پژوهش ،گردآوری و ثبت
شیوه های گوناگون از پیشکسوتان این هنر
سنتی در قهوه خانه ها ،خانقاه ها و زورخانه
ها و برگزاری اجرای گس��ترده در سرتاسر
ایران وجهان این نمایش آئینی ملی را زنده
نگهدارد.
جناب دکتر شریف نائینی به بیان فلسفه
برگزاری جشن س��ده و باورهای ایرانیان و
ارج نهادن آنان به سه عنصر آب و خاک و
آتش پرداختند .گروه موسیقی برگ سبز،
صابرجلیل زاده س��نتور ،افشین معظمی
تنبک و بانو مژگان اس��دپور با آوای زیبا و
گیرای خود تصنی��ف ای وطن را خواندند.
همچنین پیش در آمد و رنگ زرد ملیجه
به وسیله این هنرمندان جوان نواخته شد
که مورد توجه و تشویق همگان قرارگرفت.
سپسدکتر ُزروان مبتکر با آوای طنین انداز
و توانمند خود به چکامه خوانی پرداختند،
که مورد توجه باشندگان قرار گرفت.
سپس بانو گردآفرید باحافظه و آوای پرتوان
ویژه خود به اجرای نقش های گوناگون از
داستان های ش��اهنامه فردوسی که خرد،
پاکی و درستی همراه با مهر ،عشق  ،از یک
سو ،و جنگ با پلیدی ها در سوی دیگر هر
بیننده ای را به ژرفترین بخش درونش ،آن
گوهره پاک وجود می کشاند

همه رخش اندیشه را زین کنیم
جهان را به شهنامه آذین کنیم
هر آنکس که شاهنامه خوانی کند
چه مردو چه زن پهلوانی کند
در پایان برنامه تابلو بسیار زیبائی که بوسیله
هنرمند ارجمند مهدی شریفی خطاطی و
طراحی شده بود به همراه دسته گلی زیبا
به بانو گردآفرید اهداء شد.
این انجمن از تمامی گرامییانی که با کمک
های مالی خود پش��توانه م��ا در برگزاری
این جش��ن بودند؛ و ازجن��اب دکتر زروان
مبتکرکه با آوای پر طنین خود چکامه هائی
از ش��اهنامه را خواندند؛  ....و جناب خسرو
ش��میرانی که همواره پوس��ترهای جشن
های ملی را بط��ور رایگان در مجله هفته
به چاپ میرسانند؛ و جناب خسرو وزیری
که با قرار دادن پوستر این جشن در نشریه
اینترنتی پوش��ه بطور رایگان و همچنین
جوانان هنرمند بانو مژگان اس��دپور ،صابر
جلیل زاده ،افشین معظمی  ،مهدی شریفی
که بدون چش��م داشتی هنرشان را در این
جشن به نمایش گذاشتند و بانو میترا (از
بیکری میترا) که با مهرشان همچون جشن
ها پیشین از باش��ندگان با شیرینی های
خوش��مزه پذیرائی کردند؛ و جناب فرشاد
تپشدیجیتال که همواره با کمک هایشان
یاور برگزاری جشن ها هستند؛ و همچنین
از جناب سعیدبهی ،سردبیر ارجمند مجله
پیام پارس بدین وس��یله سپاسگزاری می
نماید .دبیر انجمن

ب��ا ر گا ه
غز نی��ن
انجم��ن دوس��تداران زرتش��ت
هم نیس��ت
وماهنامه پیام پارس بیاری یکدیگر
یادداشتی از بی سامانی اواخر
تا قول و قراری
جشن سده رابصورت شاهنامه خوانی
محمداستعالمی عصر ساسانیان
برای نظم شاهنامه
با دعوت از گرد آفرید خنستین بانوی نقال
ه��م ،آرش و
پدید آمده باشد.
ایرانی به مونترال در س��المه  4فوریه
بله! صحبت روی برنامۀ موفق فری��دون و کاوۀ
نخس��تین تدوین
 2012درس��الن س��ینمای کتابخانه
گردآفرید است که سالها پژوهش و آهنگری نداشت
حکی��م
ش��اهنامۀ
دانش��گاه کنکوردیابرگزارنمودن��د.
تالش او ،با تکیه بر س��تون استوار ک��ه تازی��ان را
ه��م
ط��وس
جش��ن با اعالم یک دقیقه سکوت
عش��ق به ایران ،همراه ب��ا مقابله با به عم��ق بادیه
هنگا م��ی
برای جانباختگان راه آزادی و س��رود
سنت ها ،و درگیر شدن با موانع بی بازگردان��د و
انجام
ب��ه
جاودانۀ ای ایران آغاز ش��د .درابتداجناب
براند.
ایران
از
را
منطق ،او را خسته نکرده ،و حاصل پتیارۀ اهریمن
سبکتگین
محمود
که
رسیده
مهندس کاکاوند مدیرمسئول ماهنامه پیام
ناشناختۀ
س��پاهیان
از
یکی
آندر نقالی هنرمندانۀ چهارم فوریه،
پارس به باش��ندگان خوش آمد گفته ،به
معرفی بانو گرد آفرید پرداختند.
ستایش و حیرت عاشقان ایران را به فاطمۀ حبیبیزاد (گردآفرید) سامانیان بوده و خود بارگاه و
او نخس��تین بان��وی نقال ش��اهنامه در
دنبال داشته اس��ت .اما به قول ما بر تاریخ نقالی فصل تازه یی سلطنتی نداشته است.
تاریخ ایران اس��ت .نقالی حماسی پهلوانی
آفرین��ش ش��اهنامه های
پیرمردها «راقم این سطور» همیشه
افزوده است...
و پرده خوان��ی را در قهوه خانه ها ،خانقاه،
مس��عودی م��روزی و
باید به مقدماتی اش��اره کند تا
زورخانه هادرمحضرمرشدان ودراویش این
ذهن عزیزان برای درک روشنی در روزگاری که سراسر مشرق زمین دقیقی و فردوسی ،پایان
سنت آموزش دیده وبه اجرا گذاشته است.
غرق در خرافات است،شیرزنی به رسالت هنر نقالی نبوده،
از سخن او آماده شود :
مرشدانش در خانقاه به شیوه ای سنتی و
و نیاز فرهنگی و روحانی
طی مراسمی ،عصای نقالی وسپس حکم با
میدان بیاید ،هنری را که همیشه
جامعۀ ایرانی به این هنر
نزدیک به پنجاه سال است
تائیدیه نقالی را به او واگذارکردند .مرشدان
مردان
چنگ
از
بوده
مردان
خاص
ّ
هنوز بر جاست.
که من با یک س��ؤال بی جواب
زور خانه هم یکی از قدیمی ترین زنگ های
درگی��رم :وقتی که موال علی به درآ َو َرد ،و با آرایشی به صحنه بیاید اگ��ر گردآفری��د چنین
خالفت رس��ید ،به والیاتی که که در آن نشانی از اعتراض و طغیان ش��وری در بینندگان و
ابوبکر و عمر و عثمان تس��خیر نیست ،اما آن پیام و هشداری که شنوندگان برنامه هایش
پدید می آورد ،همین شور
کرده بودند سرکش��ی کرد ،در
باید باشد ،هست...
و حال ،انگار به او می گوید:
بصره به س��راغ کسانی رفت که
بگو که هرچه می گویی از دل
نان مسجد و منبر را می خوردند و
مثل این که مقدمه چینی هادارد ما برخاسته است !
بس��یاری از آنها را مؤمن و مسلمان
اما کار گردآفری��د ،یک رویۀ
ندید و دستور داد که آن منبرها را بیشتر از متن سخن می شود.
دویست سالی از آن ویرانی گذشته س��تایش انگیز دیگر هم دارد
بشکنند و آن مسجدها را ببندند،
و تنها یکی را منع نکرد ،و او حسن بود که درس��ت در قلم��ر ِو خاندان ک��ه او را در ص��ف آرش ها و
بصری بود که در تاریخ صدر اسالم ،نریم��ان و در زادگاه رس��تم ،آن کاوه ها و یعقوب ها می نشاند:
هم فقیه و صاحب فتوی است و هم رویگرزادۀ عاش��ق که در مدرس��ۀ در روزگاری که سراسر مشرق
جوانم��ردی درس خوانده و دلیری زمین غرق در خرافات اس��ت
در شمار بزرگان تصوف و عرفان.
اما وقتی که موال از بصره می رفت ،آموخته بود ،دکان رویگری را بر هم و ب��رای تحمیل خرافات هزار
همان حسن بصری به دنبال او دوید زد و هم پیمان با عاش��قان دیگر به هزار آدم می کشند ،شیرزنی
به میدان بیاید که از مرز سنت
و تمن��ا کرد که موال علی به او وضو رهایی ایران کمر بست.
یعقوب لیث می دانس��ت که نه آن ها بگذرد ،هنری را که همیشه
گرفتنبیاموزد.
خاص مردان ،و این اختصاص
نه
و
اند
بوده
مسلمان
گردان
بیابان
آموزش
آن
و
آوردن��د
طش��ت آبی
ّ
انجام گرفت ،و اس��م آنجا هم شد :آن دو سلسلۀ اموی و عباسی که در آن ب��ا غیرت و تعصبی همراه
باب ّ
قلمر ِو خس��روان ساسانی به شکوه بوده اس��ت ،از چن��گ مردان
الطشت!
ُ
درآ َو َرد ،و خ��ود با پوش��ش و
اگ��ر این روایت عط�ار را باور کنیم ،شاهانه رسیده بودند.
یعنی آداب و تکالیف شرعی و سنت او عاش��ق اصالت های ای��ران بود ،و آرایش��ی به صحنه بیاید که
رسول خدا تا سالها پس از درگذشت وقتی که برای ستایش او شعری به در آن هم نش��انی از اعتراض
و طغیان نیست ،اما آن پیام و
او ،هن��وز ضابطۀ دقیق و روش��نی عربی می ساختند ،اخم می کرد:
نیافته بود و بس��یاری از بزرگان هم بهزبانیکهمناندرنیامبچرابایدگفت؟ هشداری که باید باشد ،هست.
نقالی در سراسر تاریخ
درس��ت نمی دانستند که چه طور
پس از دو قرن س��کوت ،ش��عر
وضو باید گرفت و چه طور نماز باید فارس��ی با یعقوب لیث زندگی تازه ای�ران هم�واره ی�ک هنر
آغاز می کند ،و هنر نقالی و بازگویی نمایشی موفق و شورانگیز
خواند؟
حاال ش��ما ب��ه من بگویید که داس��تانهای حماسی ایران کهن در ب�وده ،اما اگ�ر تاریخ آن را
آن هزاران بیابان نش��ین گرسنه و کاروانسراها و میدان ها ،هم با یعقوب درس�ت بنویس�یم ،بای�د
صادقانه نوشت که فاطمۀ
تمدن��ی که در زم��ان عمر بن جان تازه می گیرد.
بی ّ
ّ
الخطاب به ایران «ُهجمه»! کردند ،نمی دانم که ما به سهم هنر نقالی حبیبی زاد (گردآفرید) بر
آیا مسلمان هم شده بودند؟ یا فقط در مقابله با ستم حاکمان اموی و ای�ن تاریخ فص�ل تازه یی
افزوده است.
ش��یوۀ قتل و غارت را از آن س��وی عباسی ،چه قدر آشناییم؟
بادیه به این سو آورده بودند که لقمه در جامع�ۀ قرن س�وم و چهارم ن�ام او در تاریخ هنر ایران
هجری ،که یک آموزش همگانی باید بماند ،و این جاودانگی
ها چرب تر بود؟
غرب ش��به جزیرۀ عربس��تان از وج�ود ن�دارد ،آن که ب�ه مردم پ�اداش شایس�تگی و
در ِ
روزگاران کهن یک شاهراه کاروانی هش�دار می دهد و اصالت های رشادتی است که او دارد ،و
وجود داش��ت ک��ه بازرگانان مصر ملی را ب�ه آنها می شناس�اند ،همه نداشته اند.
و حجاز و ش��ام و آسیای صغیر در نقال است که مردم خوش ترین آن فصل تازه هم باید گزارش
عرب س�اعات زندگی اجتماعی خود س�الیانی پژوه�ش و تلاش،
آن رفت و آمد م��ی کردند ،و ِ
هش�یاری
با
هم�راه
راهیابی
و
به
گرسنه و بی سامان هم با حمله
و
گذرانند
می
او
صحبت
پای
را
تبد
ی
ل
س
ی
س
ت
هم
ب�ه
و
گ�ردآوردن
متان�ت،
آنچه
کاروانها و با غارت اموال آنها ،به
می
جانش�ان
و
دل
در
آن
تأثیر
م های
پیوستن دانس�تنی های بسیار
می خواست می رسید.
ماند.
یک حدس منطقی این اس��ت که یک ق��رن هنر نقالی ت��ا نیمۀ قرن باش�د ،و از پیون�د آنها آفریدن
عمر بن ّ
الخطاب یا رن��دی از یاران چه��ارم ،زمینۀ اجتماعی مناس��ب نمایش�ی هنرمندان�ه ،که همۀ
را
کهن
نقاالن
کار
ه�ای
اصالت
داده
خبر
بیابانی
عرب
مش��تی
او به
فراهم
را
ها
شاهنامه
آفرینش
برای
ب��ود که ای��ن طرف هم ن��ان و آبی می کند ،و هنگامی که حکیم طوس در خ�ود دارد ،و جل�وه و جالی www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
هست که فراوان تر است و به انتظار تمام هستی خود را نثار این آفرینش دیگری هم بر آن افزوده است.

کشیدندر سر راه کاروانها هم نیازی می کند ،کار او پاسخی به ضرورت
(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
PESH
A
T
r
o
f
نیست.
زمان اس��ت ،و هنوز هیچ نشانی از
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
look
ک
ل
ی
ه
ا
ط
ال
عات
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
مربوط به
برنامهها
ی
ه
فالیر)...
(پوستر،
گرافیکی
کارهای
انجام
½
½
ن
ر
ی
و کن
ا
ی
ر
سرتهای
ا
ن
ایرانی
های
کتاب
جدیدترین
فروش
½
½
ی
مونتریال ب
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ر
و
ی
س
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½
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از میان نامه ها...

بازتابی بر نامه محمد
وطنخواه به شعر
«ما امت بیچاره و
دربند منازیم»
رضاهومن

 )1 مگر علی بن ابی طالب فرانسوی
بوده اس��ت؟ زبانم الل! واژه «عرب» اسم
اس��ت نه صف��ت .مانند :هن��دی -ترک-
روس -پ��ارس .و به انس��انانی با ملیت و
موقعیت جغرافیای��ی معین داللت دارند.
در زبان پارس��ی هم جمع عرب می شود
عربان .مطمئن هستم شما از روی سهو
«عرب ها» نوش��ته اید نه به دلیل اینکه
عربان را با برگ چغندر یکی گرفته باشید.
 )2 از سوی دیگر شما به خود حق می
دهید عربان را با صفت «بادیه نش��ینان»
بیارائید یا بیاالئید و قانون مطبوعات هم
کاری به کارتان ندارد .جل الخالق!!
 )3 ام��ا بادی��ه نش��ین در مقاب��ل
شهرنشین قرار می گیرد و کنایه از تمدنی
پائین تر و پست تر دارد .تصادفا این بادیه
نش��ینان عرب بوده ان��د نه بلژیکی! پس
چگونه است که شما حق دارید عربان را
بادیه نشین بنامید که واقعیت است و نه
اهانت .اما شاعر گمنام با گفتن «عربی!»
مرتکب اهانت شده است.
 )4 مثال ش��اعر باید به جای واژه ی
عربی می گفت :انسانی یا شخص یا آدمی
یا کس��ی یا مردی یا یک نفر .مگر شاعر
برای شعر گفتن باید سلیقه من و شما را
در نظر بگیرد؟ یا قبال از هفتاد میلیون نفر
رفراندوم بگیرد؟

سازمان های سیاسی
خارج از ایران و
وسایل ارتباطات
جمعی یک جانبه
قضاوتمیکنند!

و ناخوشایند نسبت به ایران چیز دیگری
توجه ما را جلب نمیکند .اعتصاب غذای
زندانیان سیاسی ،نارضایتی مردم از گرانی
و فقر شقاوت و زورگویی دولت و ...عنوان
تیترهای عادی مقاالت است.
ای��ن روش طوری در بنیان س��اختمانی
این سیستم حک ش��ده که کوچکترین
اظه��ار عقی��ده ای خارج از این مس��یر،
مزدور جمهوری اسالمی معرفی شده ،باید
خاموش ماند.
س��ازمانهای سیاسی و مدافع حقوق بشر

 وطن خواه: ...او «عل��ی ابن ابی طالب» می دانس��ت
که قصد جانش را دارند ولی بدون سالح
نظامی و صرفا با س�لاح ایمان به محراب
رفت .شما «شاعر گمنام» ممکن است به
خرافات اعتقاد داشته باشید که نتایج آن
احتماال از نوع تربیت و نگرش شما بهدین
و دینداران باشد اما اجازه فراگیر کردن آن
را ندارید.
 )1 ظاهرا محمد آقای ما به خرافات
اعتقاد ندارد .اما خرافه یعنی باور داشتن به
امری موهوم که با دانش و تجربه و عقل و
خرد منافاتداشته باشد .پس اگر علی ابن
ابی طالب میدانسته است که قصد جانش
را دارند ،این یعنی باور داشتن به تقدیر .و
تقدیر به دست خداست و بس .بنابر این
برادر مجاهد جناب آقای عبدالرحمن ابن
الملجم ،مجری امر خداوند بوده است .پس
چرا قصاص می شود؟!
ممکن است بگویید این هم تقدیر الهی
است .پس معاویه و شمر و یزید و سنان
ابن ابی الخشتک و هیتلر و جرج بوش و
صدام حسین و خمینی و ابراهیم یزدی و
شاعر گمنام شهر و من و شما هم تقدیر
الهی هستیم؛ اگر این خرافه نیست پس
چیست؟!
 )2 البته س��ردبیر پیوند بدش نمی
آید که جرج بوش از بردن نامش در ردیف
صدام حسین و ابراهیم یزدی و من و آقای
وطن خواه برآشفته ش��ده و طبق قانون
مطبوعات بخواهددر پیوند مقاله بنویسد!

در پیوند پانزدهم دسامبر ،شعری با تیتر
«ما امت بیچ��اره و دربند نمازیم» از یک
شاعر مونترالی و بدون نام چاپ شد.
یکی از خوانندگان «پرغیرت و با همت!»
مانند همیش��ه ب��ه تریج قب��ا و عبایش
برخورده و در پیوند یکم ژانویه گذش��ته
با امضای محمد وطن خواه ،نه ش��عر که
شاعر را ،به نقد کشید.
برای آنکه نشان دهیم در کسانی همچون
آقای وطن خواه چه نس��بتی بین آگاهی
و غیرتش��ان ب��رای حمله به ش��اعر و یا
نویس��نده موجود است ،بیائید نگاهی به
تراوشات فکری و احساسی ایشان که در
میان ما ایرانیان اکثریت را دارند بیندازیم.
م��ی خواهیم بدانیم که چگونه این وطن
خواهان ایرانی به جای کش��یدن شعر به
نقد به دوختن دهان ش��اعر به نسیه می
پردازند.
محمد وطن خواه می نویسد:
 وطن خواه:عنوان شعر گونهای از «شخصی بی نام و  ...بکارب��ردن لف��ظ ع��رب م��را ب��ه یاد
نشان» مرا بر آن داشت تا از نشریه محترم انترناسیونالیسم نازی ها می اندازد .شاید
پیوند خواهش کنم که این متن را «بنابر این فکر ،پیوندی با تفکر هیتلری دارد و
قانون مطبوعات در همان صفحه» به چاپ نظریه پوشالی نژادهای برتر را تداعی می  -وطن خواه:
برس��اند .من شاعر نیس��تم تا پاسخ این نماید.
...اگ��ر مردی از روی عالقه ذاتی و از روی
نوشته پر از توهین و افترا را به شکل شعر 
واژه
معن��ی
خ��واه
وط��ن
  آق��ای
شکایت به کرده ی تروریست های زمان
بی��ان نمایم .و در ضمن زبان غیر مودبانه انترناسیونالیس��م را نمی داند و از تئوری گالی��ه دارند و به س��ر و س��ینه ی خود
را هم بلد نیستم .ولی با این اوصاف سعی نازیسم هم چیزی سر در نمی آورد.
م��ی زنند ،کمتر جای تعج��ب دارد تا به
نازیس��م،
می کنم بند بند آن را مورد «عنایت» قرار جن��اب وط��ن خ��واه مکتب
شکل «غیرمسئوالنه عمل فرد تروریست
دهم!
برعکس
درست
انترناسیونالیس��م ندارد.
را ضمن��ی و به صرف ایرانی بودن نادیده

معتقد به اصالت و برتری نژاد سفید آریایی پنداشتن».
 )1آق��ای وط��ن خواه چی��زی از «قانون از نوع اروپایی با مذهب مسیحی است و
مطبوعات کانادا» نمیداند.
من و شما را هم خیلی آدم نمی داند.
 )1 خوانن��ده تیزه��وش درک کرده
می
آن
به
محدود
این قانون ،آزادی بیان را
دهم
می
ق��ول
خوانندگان
ب��ه
ب:

  
اس��ت که برای محمد وطن خواه ش��عر
داند که در اثر نوشته ای که با «واقعیت» هیچ جوان نئونازیس��ت عقل برگشته و گفتن ش��اعر گمنام« ،بط��ور عینی و نه
مناف��ات و مغایرت دارد ،بطور مس��تقیم خالکوبی شده ای پیدا نخواهد شد که یقه ضمنی» عملی است تروریستی که نباید
هیچگونه خسارت جانی -مالی یا حیثیتی ی س��ردبیر پیوند را گرفته و بنا بر قانون نادیده پنداشته ش��ود و آقای وطن خواه
به دیگران وارد نیاید.
مطبوع��ات و در همان صفحه برای آقای احساس مسئولیت می کند مومن! اما این
بدیهی اس��ت منظور از حیثیت( ،آبرو و وطن خواه بنویس��د :ممد آقا جون ،شما بی نام و نش��ان بودن شاعر بد جوری به
شخصیت افراد حقیقی و حقوقی است.
که خ��ودت از نژاد پاک آریایی هس��تی ،ایشان قلقلک داده است.
به
ربطی
پس شعر شاعر گمنام شهر هیچ
عشری
اثنی
ای
شیعه
نوع
از
و
مس��لمان
 )2 اگ��ر ش��خصی «عالق��ه ذاتی»
پیوند
به
که
آقای وطن خواه پیدا نمی کند
«ملی-
ش��ود
می
این
هس��تی،
که
ه��م
داشته باشد که به سر و سینه خود بزند،
زور بیاورد که «بنابر قانون مطبوعات! و در مذهبی -اصی��ل» یعنی چیزی ش��بیه در اصطالح روانپزشکی می گویند به
همان صفحه!» هر چه دلش می خواهد فاشیس��م خودمون .پس چط��ور جرات بیماری خودآزاری دچار است.
بنویسد.
می کنی نظریه نژاد پرس��تی را پوشالی  )3 جناب وطن خواه عمدا قضیه

کنی؟!
توهین
دیگران
عقاید
به
و
بنام��ی
را خالصه کرده اس��ت و زنجیر زنی و
 -2واژه «عنایت» اش��اره به توجه نمودن و شخصیت ما نازی ها را لگد مال کنی؟
خاک و گل به سر مالیدن و قمه زدن را
و نظر داش��تن و پرداختن از باال و همراه
درز گرفته است .ولی وجدانش معذب
با خردمندی است و به غیر از پادشاهان،
خواه:
وطن
است چون بالفاصله می گوید:
معموال متصف به اول شخص نمی شود... .منظور ش��ما «ش��اعر گمنام» از سنگ
ولی «با این اوصاف!» که آقای وطن خواه سیاه اگر مهر نماز است که همگان واقفند  -وطن خواه:
بند بند شعر شاعر گمنام مونترال را مورد آن نمادی سمبولیک از پاکی زمین است ...ام��ا من هم می دانم که افراط در این
«عنایت» قرار داده اند ،بد نیست به نظر و صرفا س��نت است و نقشی در راز و نیاز مراس��م که ام��روز به آن پ��ر و بال می
اینجان��ب نیز کمی «عنای��ت!» فرمایند« .مومن» ندارد.
دهند زائیده افکار شاهان صفوی و دین
انشاالله!
 )1 ای باب��ا حاج آق��ا وطن خواه! ما سیاست زده است.

تا حاال خیال می کردیم که سنگ سیاه  )4 نخیر ،بدتر شد! محمد آقا جان
گرامی،
هموطن
خ��واه،
وطن
جناب
)3
در
که
است
معروف
حجراالس��ود
همان
سینه زنی و زنجیر زنی و قمه زنی زائیده
شما که خودتان اش��اره کردید که شاعر خانه کعبه قرار دارد و با مهر نماز فرق می افکار شاهان صفوی نیست .زائیده افکار
نیستید و نمی توانید پاسخ شاعر گمنام را کند .مومن!
آخونده��ای دوران صفوی اس��ت و دین
با شعر بیان نمایید ،پس چرا در امور وزن  )2 حال که از مهر نماز و پاکی زمین سیاست زده نشده است بلکه این سیاست
و قافیه شاعردخالت می کنید؟
س��خنی به میان آمد ،بگذار به واقعیتی است که دین زده شده است .شما چرا زور
از
کامل
برخ��ورداری
با
البته
کنم
اش��اره
می زنی که بوق را از سر گشادش بزنی ها!
 وطن خواه:قانون مطبوعات! بیش از ده س��ال است
اگر پیرو محمد (ص) باش��یم به یاد می که س��ربازان کافر آمریکایی جهانخوار و  -وطن خواه:
آوریم که او چگونه با مظاهر بت پرستی و انگلیسیان محترم! در بیابان های اطراف ...اگر غی��رت و همتی نزد ایرانیان نبود،
«خرافه بادیه نشینان» برخورد نمود.
بص��ره و کربال و نجف و کوف��ه و بغداد و امروز پاس��خ بی احترامی ش��ما «شاعر

   نه واال من سنم قد نمی دهد که به یاد سامره گوش��ت خوک می خورند و آبجو گمن��ام» در پیوند دیده نمی ش��د .پس
بیاورم .جنابعالی «عنایت» فرموده خودتان می نوشند و همانطور ختنه نکرده و سرپا بدانی��د هم غیرت هم هم��ت و هم ادب
پاسخ دهید که پیغمبر اسالم «چگونه» با می شاشند .و س��وغات زائرین اهل بیت هنوز نزد ایرانیان زنده است.
مظاهر بت پرستی و خرافه بادیه نشینان مهر و تسبیح است ،تربت حرمین مطهره 
  آقای وطن خواه .ش��ما که ش��عر یک
برخورد نمود» .تا ما هم بدانیم.
با اسانس و رایحه ی عالی! به شرطی که شاعر را عملی شنیعی میدانی و غیرت و
اصل باش��د و نه  .MADE IN CHINAهمت هم که ماشاالله کم نداری و طرفدار
 وطن خواه:البته مهر نماز آق��ای وطن خواه از تربت قانون مطبوعات هم که هستی و مسلمان
کشتند.
کوفه
در
را
«عربی»
...می گوئید
قدمگاه
از
محمدی
گل
عطر
با
است
الرضا
و مومن بد نیس��ت قان��ون مطبوعات در
نمی گوئید انس��انی را چ��ون در ماهیت نزدیک نیشابور .انشاالله!
اسالم را از خود قرآن برایت مثال بیاورم:
انسانی «عرب ها» هم شک دارید.
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حامد حایری

زمانی که نش��ریات ایرانی در کشورهای
خارجی را ورق میزنیم جز مطالب ناگوار
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ه��م به نوبه خود در این یک جهت بینی
سهیم بوده و نسبت به عقایدی که با تعبیر
آنه��ا از آزادی و آزادگی مغایرتی داش��ته
باش��د ،احس��اس ناامنی کرده و از خود
انعطافی نشان نمیدهند.
موض��وع مورد مث��ال که م��ی تواند این
تناقض و یکسویه بینی را برای ما روشن
کن��د ،عکس العمل ع��ده ای از ایرانیان
مقیم مونت��رال در واقعه اخیر مرگ یک
ایرانی تباربدست پلیس مونترال بود.
بطوری که تمام سازمانهای حقوق بشر و

بامتام قوا در مقابل
حمله به ایران
مقاومتکنیم!
شایستهالهامی

(مونترال)
ضد بشری و باج گیران
سیس��تم جهان 
ی ّ
جامعه بین المللی ریا کارانه مردم را بخاطر
ٔ
منافع خ��ود در معرض خطرات جنگ و
ی از آن قرار میدهند و در این
عوارض ناش 
رابطه با عامل ترس همیش��ه توانسته اند
مردم را با سیاس��تهای شوم خود همراه
کنند.
قبل از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی
ترس از خطر کمونیس��م و حاال ترس از
خطر تروریس��م ،و با دادن اطالعات غلط
و ی��ا ندادن آن مردم را در بیخبری نگاه
میدارن��د .هن��وز چهل در ص��د از مردم
آمریکا نمیدانند اگر عراق به دلیل داشتن
س�لاحهای کش��تار جمعی مورد تجاوز
حمل��ه آمریکا قرار گرف��ت و به نابودی
و
ٔ
کشیده ش��د ،این س�لاحها اصال وجود
ی نداشت.
خارج 
حاال که این کشور به ویرانی کشیده شده
آستانه تجزیه قرار دارد هیچ کس به
و در
ٔ
یاد نمیآورد ک��ه اگر در عراق دیکتاتوری
حاکم بود ،مردم حد اقل می توانس��تند
براحت��ی در خیابانه��ا راه بروند و زندگی
ساده خود را داشتند و بدون اینکه شب
و روز بر سرشان بمب ببارد و کشتار بکند
و فضای آن کشور را مسموم و آلوده کند
ی زمان دیکتاتور
و طوری بشود که زندگ 
را آرزو کنند؛ همان دیکتاتوری که آمریکا
ی از او حمایت میکرد.
زمان 
دولت آمری��کا و هم پیمانانش بخصوص
بعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به
دلیل سیستم ساختاری ،بنایشان تجزیه و
تکه تکه کردن کردن کشورهای دنیا است
و در این راه از هیچ کوششی دست بردار
نیستن .د
به یاد بیاوریم که در زمان آقای کلینتون
کش��ور یوگسالوی تکه تکه شد و هزاران
هزارنفر کشته شدند ،بدون این که کسی
از جامعه بین المل��ل آخ بگوید و یا ناله
یی سر بدهد.
از وضعی��ت هائیت��ی بع��د از آن زلزل��ه
ی صحبت نمیکند و کسی
وحشتناک کس 
نمیپرس��د بر سر آن میلیونها میلیون
ی دائماً به
دالر کمک مردمی چه آمد ،ول 
کوبا که توانسته اس��ت شصت سال زیر
تحریمهای سخت خود را سر پا نگاه دارد

خط و نشان میکشند که آن سرویسهای
اجتماع��ی از قبیل آموزش و بهداش��ت
بیمههای اجتماعی پیشرفته را
مجانی و ٔ
هم از آنها بگیرند و به درد سایر کشورهای
آن منطقهدچار کنند.
در تمام این مدت هم تمام قطعنامههای
سازمان ملل را که به نفع خود و اسرائیل
نبوده وتو کرده و هیچ کشوری هم جرات
ابراز عقیده نداش��ته است ،با وجود اینکه
تریلیونها دالر به چین مقروض اس��ت،
ی به آن کش��ور شاخ و شان ه میکشد ،و
ول 
اگرچه هزاران تقلب انتخاباتی در آمریکا
ی تقلبهای روسیه را مهم
رخ میدهد ،ول 
علــ��م کردن عده یی
جلوه میدهد و با َ
در کشور روسیه از انتخاب دوباره پوتین
میخواهد جلوگیری بکند و این مس��اله
نتیجه مسخره یی میرساند که
کار را به
ٔ
انسان ناخواسته مدافع ستمکاران طرف
مقابلمیشود.
و جنگ ایران...

در ای��ن چن��د هفته گذش��ته که طبل
جنگ و حمله به ایران از طرف اسرائیل و
آمریکا بیشتر از گذشته زده میشود ،بدون
اینکه به نتایج شوم آن بیندیشند نه تنها
خودشان بلکه کش��ورهای دیگر را هم با
باج گیری همراه خود میکنند ودر صورت
مخالفت آنها را مورد غضب قرار میدهند.
وسائل ارتباطات جمعی هم بدون شناخت
ی به این خبرها دامن میزنند
و یا با آگاه 
بدون آنکه به دانند آتش این جنگ دامن
تمام کشورها را خواهد گرفت.
روزنامه
نمون��ه ی��ی از ای��ن خبره��ا در
ٔ
۲۴س��اعت ،در تاریخ چه��ارم ژانویه در
صفح��ه ی تور دنیا ب��ود به این مضمون
"ایران در خلیج فارس کشتیهای دریایی
هواپیما بر آمریکا را تهدید میکند".
در توضیح این خبر نوش��ته بود که یک
مس��ئول س��طح باالی ایرانی به آمریکا
هشدار داده است که از دو باره فرستادن
کش��تیهای جنگی حام��ل هواپیما بر
ی آمریکا از این مس��اله
خودداری کند ول 
سر باز زده است.
خانه شما
با این منطق اگر کس 
ی از دیوار ٔ
باال برود و شما از او بخواهید که از حیاط
شما خارج شود ،او را تهدید کرده اید.
آمریکا به خاطر اوضاع اقتصادی خراب و
ی یک در صد جامعه
سوء استفادههای مال 
آنقدر ب��ا وقاحت عمل میکند که زمانی
که کش��تی های جنگی را هم به آنسوی
دنیا میفرس��تد و گلوی اقتصادی ایران را
میفش��ارد میگوید که این ایران است که
صلحدنیا را تهدید میکند.
نمیدانم ش��ما صحبتهای آق��ای اوباما را
در س��خنرانی ساالنه اس��تیت آو یونیون
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ش��نیدید .هر جمل��ه آن تهدی��د بود بر
کشوری که در صد سال گذشته به هیچ
کشوری تجاوز نکرده است.
این تهدیده��ا و تحریمهای اقتصادی به
مثابه جنایت علیه بشریت است و مردم
کش��ور ما و حت��ا مردم آمری��کا در این
تشنجات بیش��تر از همه آسیب خواهند
دید.
ی که این تهدیدها بیشتر شده است
از زمان 
کمک اقتصادی و دادن اسلحه به اسرائیل
بیشتر شده و اخیرا هم با عربستان یک
معامله تسلیحاتی کالن انجام شده است
ٔ
زرادخانههای
هدف هم همین اس��ت که ّ
اسلحه سازی کارشان بیشتر رونق بگیرد.
و اگر این ترس وجود نداشته باشد کنگره
آمریکا نخواهد توانست براحتی این قوانین
را تصویب کند.
صد پنجاه و یک نماین��دٔه ()۱۵۱آمریکا
در کنگره بزرگترین س��ر مایه گذارهای
ش��رکتهای اسلحه س��ازی می باشند
نتیجه
و تصوی��ب این قوانین آنه��ا را به
ٔ
دلخواهشان میرساند تا با تشنج آفرینی
ماشین جنگی شرکتهای اسلحه سازی
روش��ن باش��د و با ابداع ترفند مبارزه با
تروریس��م ،جنگ در هم��ه ی نقاط دنیا
براه افتد.
متاس��فانه بعد از تخریب افغانس��تان و
ی روسیه و چین دیر
عراق مخصوصاً لیب 
به صرافت افتادهاند که نباید اجازه دهند
آمریکا بیش��تر از این پیشروی کند ،چرا
که دارد به دروازههای آنها نزدیک ش��ده
حلقه محاص��ره را تنگ میکند .در دو
و ٔ
قطعنامه
س��ه روز گذش��ته با وتو کردن
ٔ
سازمان ملل در مورد سوریه مورد لعن و
نفرین خانم سوزان رایس نماینده آمریکا
در س��ازمان ملل متحد ق��رار گرفتند و
خانم هیالری کلینتون هم طبق معمول
س��خنرانی قرایی در رابطه با حقوق بشر
کرد .در توصیف ری��اکاری او باید گفت
ی که در رابطه با همسرش حقوق
کس�� 
بش��ر خود را یا نمیداند و یا به خاطر جاه
طلبی زیر پا میگذارد چطور میتواند با این
حرارت از حقوق دیگری حرف بزند برای
من قابل تفسیر نیست.
به هر حال هدف از نوش��تن این مطالب
فقط برای ایناس��ت که ی��ادآوری کنم
زمان آن رس��یده است که (با هر عقیده
و نظ��ری که هس��تیم) در مقابل حمله
به ایران مقاومت کنیم و هر چه بیش��تر
جلوی این جنگ خانمانسوز را بگیریم که
خطر این حمله و تجاوز با دیگر کشورها
فرق میکند چرا که بشریت را به زوال و
نابودی خواهد برد.


فکر نمی کنند که هر ایرانی هر کجا
خودش��ان از بزرگترین جنایتکاران می اما شد ،ویرانی کشورش و کشته شدن
باش��ند .پس چگونه می توانند طرفدار که باتگانش را به دست هیچ دولتی نمی
بس��
شند!
مردم سوریه با در قتل عام بندگان خدا پذیرد.
آن دو کش��ور
ایی که به قیامت و روز رستاخیز ایمان
بن��ام «او» که بازگش��ت همه بس��وی نقش بزرگی ایف��ا می کنند .هیتلر این آنه ��د با تمام قدرت در برابر ش��یطان و
دارن
نین جنایتی که اسد هیوال می کند،
«اوست»
روان��ش تا پای جان جهاد می کنند و
رس��والن و چ
با س�لام و صلوات بر تمامی
پی رین قطره خونش��ان در مقابل دین
بود.
رده
نک
رحمت
دولت های بی غیرت و بی تا آخوس و مملکت خود ایستادگی می
نام
حق بر پیروان راستین آنها
ایمان اسالمی نما در برابر و نند و هرگز تسلیم شیطان نمی شوند.
و ب��ا س�لامی گرم بر ش��ما
وحش��یانه ترین جنایات ک نان می جنگند ،می میرند ،اما سازش
دولت مزدور اسد سکوت موم
خوانندگان فارس��ی زبان در
نمی پذیرند.
سراسر گیتی ،مخصوصا شهر
اختیار کرده اند.
ولت گوس��اله نمی داند با بد قومی سر
انش��االه ب��ه زودی همه د
مونترال.
جهان بر علیه شاخ خواهد شد.
ملت های
گ��ر امنی��ت در جهان نخواه��د بود،
قتل عام در سوریه
حکوم��ت ه��ای ظال��م دی های خوش به تلخی می گراید ،هرج
ای��ن روزه��ا همگان ش��اهد
کشورشان به پامی خیرند ،روزمرج بر جهان حاکم می ش��ود ،اقتصاد
آشفتگی حال حکومت های
زی��را یکی از عالمت های و نابودی مطلق می رسد ،قتل و جنایت
جهان می باش��یم جهانی که
آخ��ر زم��ان ،همین قیام به س��ری می ش��ود ،و جه��ان هر روز
پایانش نزدیک اس��ت .هر روز
ملت ها بر علیه دولت ها سرانین و خونین تر می گردد .انس��انیت
خبرهائی از سراس��ر جهان به
می باشد.
خو ��ان می رود و درنده خوئی همگانی
نابود باد رهبرانی همچون از می
گوش می رسد .در حال حاضر
شود.
داغ ترین خبره��ا ،یکی قتل
اسد ،که بزرگترین ضربه مییکا ،اروپا و اسرائیل غاصب بدانند که
ه��ا را ب��ه پیکر اس�لام آمر
عام مردم مس��لمان سوریه به
ردم غیور و مسلمان ایران هیچ هراسی
می زنند .ش��رم م
دست مزدوران حکومت بشر
محمدیکه در برابر چنین از مرگ ندارند.
اسد هیوال می باشد .هر روزه
بر ش��ما
دتان باشد:
تعدادی بیش��مار از بن��دگان بی پناه در ظلمی عظیم خاموش نشسته اید!
یا ��ار عج��ز پیش س��تم پیش��گان
«اظه
کشور سوریه به خاک و خون کشیده می حمله اسرائیل به ایران
نظامی خطاست!»
شوند و هیچ دولتی دست کمک به سوی یکیدیگر از خبرهای مهم ،حمله
ولت اسرائیل ،با توافق و کمک آمریکا و
طرف علی اصغر محمدی و جمعی از
آنها دراز نمی کند.
د
از
مسلمانان و پیروان راه حق
دولت های اس�لامی نما شاهد جنایات انگلستان به ایران می باشد.
اکدولت خون آشام اسد ،بزرگترین
ولت های نادان جهان گمان می کنند
کانادا -مونترال 2012/2/10
هولن
جنایتکار قرن بیست و یکم می باشند ،اما د مله به کشورایران کهن ،جهان رو به
حق نگهدارتان
ح
با
��ح و آرامش خواهد رفت و بعد از آن
به روی پلید خود نمی آورند.
هر که از حق منحرف گردد /نیکی را
چ��را؟ زی��را آن دولت ها نیز دستش��ان صل بندگان سر تعظیم و اطاعتدر برابر
بدی انگارد و بدی را نیکی پندارد
می باشد .همه
خون مردم خودشان آغشته
آمریکا و انگلستان فرو خواهند آورد.
درولت های فاشیس��ت چین و روس��یه
د

علی اصغر محمدی

نشریات با مقاالت پی در پی و گردهمایی
در میادین ش��هری سعی کردند مقامات
پلیس و دولتی را محکوم کرده و در ضمن
یادبودی هم ازشخص معدوم کرده باشند.
در حالی که این گردهمایی و همدردیها
قابل ستایش بوده ،باعث همبستگی بین
افراد در جهت بهبود جامعه هست ،وقتی
می بینیم که همین اتفاق در تهران برای
تعدادی از دانشمندان فیزیکی ما میافتد
که در اثر توطئه های تروریستی ظرف دو
س��ال اخیر جان خود را از دست داده اند

و کوچکتری��ن یادی و یادبودی برای آنها
نمیشود ،صداقت این تظاهرات مورد سوال
قرار میگیرد.
صرف نظر از وابستگی و تعهدات سیاسی
این افراد ،همه اینها یک ایرانی معتقد با
سوابق علمی و دانشگاهی گسترده بوده
و به ناحق در اثر یک توطئه سیاسی جان
باخته اند.
لیک��ن متاس��فانه کوچکتری��ن ندائی از
هم��دردی از مردم و س��ازمانهای مدافع
حقوق بشر و نشریات بعنوان تاسف و تالم

بر نخاست؛ گویی جان این افراد آن ارزش
معنوی و بشری را ندارد که برایشان جمع
شوند و تاسف بخورند.

من بنوبه خود فقدان این افراد برجسته
را که جان خ�ود در راه بهبود ملت ایران
از دس�ت داده تس�لیت گفت�ه از هم�ه
هموطنان خواستارم تا بهر طریق ممکن
در جهت کش�ف این بالی تروریس�تی
که دانش�مندان ایران�ی را هدف بمبهای
پالستیکی خود قرارداده کوشا باشند.

مونترال
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Immigration
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what it takes for igrate
someone to imm
to Canada?!

husband and wife work
o Canadians realize
to make ends meet.
what it takes for
They learn that there are
someone to immigrate to
barriers stopping them
Canada?
from finding their ideal
In my personal opinion no, As everyone may already know, the
Canadian Embassy in Damascus Syria
job, and accept less then
being in the field of immimenial jobs.
gration for the last 5 years, has closed its doors a few months ago,
While in their country
made me realize how hard and all files pertaining to potential new
comers from Iran, have had their files
they were civil engiit is, how difficult it is, a
neers, architects, doctors,
potential new comer needs transferred to Warsaw Poland.
We’ve had lot of calls from our clients
specialists, they find out
to meet the requirements
worried that their files are now in
that they now need to
of Canadian Immigration,
Warsaw, Poland, and how will they get a upgrade their educaand believe me it is not
Poland Visa if an interview is required.
tion to the Canadian
easy, the requirements are
Standards.
almost impossible to meet, Let me get something straight here,
the applications are being processed in
But upgrading their
 high education is
Poland, but in case of a request for an
education for most new
needed,
comers means they need
 a moderate knowledge interview, the interview will take place
in Ankara, Turkey, and all Iranians
to have enough financial
of English or French or
support to be able to
sometimes both is needed, have access to travel to Turkey with no
problems.
meet the requirements a
 sufficient job experiIt wasn’t enough the delay being caused
doctor needs to practice
ence in your field of
by the Federal Skilled Worker Program,
medicine, or an architect
education is required,
the backlog seems to be growing at an
to be an architect in
 accumulations of all
incredible pace, now we are adding to
Canada, the same for all
documents, and having
the transfers of files going to Warsaw,
engineers, either civil,
them translated either in
Poland. Many clients are calling my
mechanical, industrial,
English or French, time
office, worried that their file may get lost electrical, it all needs to
being put in achieving all
in transportation. They are asking what
be upgraded to Cathe necessary documents,
nadian standards and
for example waiting for an I can do to avoid this, seriously dear
clients of mine, what can I do, I am not
this requires time and
Iranian university to give
the one transporting the files, (I wish I
money, and most will
you the degree and tranwere), we just have to put faith in their
just overcome the barrier
scripts, employer letters
system, keep our fingers crossed and
by accepting whatever
describing in details your
wait to see what the outcome is, I am an
job comes along because
duties and responsibilities
immigration consultant not God.
of finances, they have
on a daily basis, mention
Believe me I feel for everyone, and
children they need to
of your salary and insurunderstand everyone’s concern and
support, expenses to
ance money paid to date.
worries, realistically will the worries and meet.
Having family in Canada
concerns change the fact that files are
It is hard, hard is putalso is a great advantage,
being transferred, that mishaps may hap- ting it mildly, it can be
self financial support
extremely difficult for
needs to be shown reassur- pen, gosh I hope and pray with all my
heart that none of my files, or any other
some.
ing the Canadian Governimmigration consultants or lawyers have
ment you have the means
o Canadians, next
any of their files misplaced or lost in the
to support yourself during
time you see a new
process.
the transition upon arrivcomer in your neighboring to Canada.
hood, your work place,
family is counting on them to
Ones you have met all the
at the school your children
pass the interview, although
above required qualifications,
attend, at your children’s sport
the spouse always attends the
accumulations of documents,
events, concerts, community
interview, and is also asked a
everything gets submitted
events, look at them, and feel
few questions, both need to
to the Central Intake Ofwhat they have gone through
satisfy the immigration officer
fice (CIO) in Sydney, Nova
to come to Canada to make a
without a doubt, that they will
Scotia, from there they issue
better life for their children,
successfully settle in Canada
a file no. and the process now
it is all about their children,
and overcome any obstacles
continues from the Visa office
so they can live in a country
they may encounter.
dealing with your country of
The whole process is stressful, where they can grow, and have
residence.
the opportunity to express
nerve racking, and at the same
their talents, without it being
he wait is extremely long,
time hopeful.
suppressed from some dictaapplication is now in
ut the real struggle haptor regime. Let us show our
review, background checks
pens when the new comer
true Canadian spirit, I see too
are being made, medical exarrives to Canada with his/her
aminations are required, in the
family, little do they know this many Canadians who have
never suffered the hardship of
meantime the potential new
is where it all starts, they are
living in an unstable country,
comer is waiting, in hopes
now in a new country, differthat it will soon be their turn
ent language, different culture, put a title on new comers, this
appalls me, and upsets me
to present themselves for an
diversity of people, unlike
immensely, we are all children
interview, the day of the interfrom the country they came
of immigrants, and live in
view arrives. This is no easy
from, they see that in Canada
this beautiful country of ours
task, of course the interviewee
they may have neighbors from
because of our parents have
is nervous, stressed, hoping
all corners of the world.
sacrificed for our well-being.
that he/she will be able to
The new comers have a difsatisfy the immigration officer
ferent outlook of what Canada
Stay healthy, keep safe, and
that he/she will be an asset
is all about, yes Canada is a
make sure laughter is in
to Canada, the interviewee is
free democratic country, a
worried that he/she will be
peaceful country, a safe haven, your everyday life.
able to understand everything
politically stable, but daily life
that is being asked by the imcan also be difficult in Canada, __________________
Maria Cottone
migration officer, and answer
money does not grow on
Certified Canadian
accordingly, the whole process trees, our roads are not paved
Immigration Consultant
can be overwhelming, and
of gold, we work hard, the
www.mariacottone.com
stressful, mostly more for the
majority of households both
mariacottone@hotmail.com
main applicant who his/her
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 نش��نیدید بزرگ مردی چون، ندیدید...
مرح��وم مصدق ب��ه پش��توانه قاطبه ی
مردمی بس��اط اس��تعمار پی��ر را چگونه
برچید؟
  روی س��خنم این بار ن��ه با آقای وطن

:خواه که پرسشی از خوانندگان است
آن پانزده بیست میلیون مردم وطن خواه
دوران مصدق آیا غیرتشان از آقای وطن
خواه خودمان کمتر بوده اس��ت یا دانش
!شان
. مسئله این است:به گفته شکسپیر


B

هنگام مطالعه آنه�ا به دنبال
ج�واب ب�رای ای�ن س�والها
:باشید
ی و یا فروخته
 آیا خانههای فروش
ش��ده دارای کابین��ت چوب��ی با
کیفیت چوب عالی هستند؟
آی��ا دارای پیش��خوان گرانیت با
رنگهای مد روز هستند؟
 از...آی��ا دارای یخچ��ا ل و گاز و
جن��س اس��تیل هس��تند که در
هنگام فروش ب��رای خریدار باقی
)؟inclusions( میمانند
اگ��ر پاس��خ این س��والها مثبت
 شما هم هنگام نو سازی،هستند
آش��پزخانه تان در هم��ان حد و
.اندازه هزینه نمایید
ی در محلهای مناسب و
 اگر ش��خص
ی میکند باید که نحوه
 معقول زندگ
فکرش در مورد باز س��ازی منزلش
.نیز به همان صورت مناسب باشد
ی دارای
 ��ممک��ن اس��ت ک��ه ملک
ی
 ی ب��ا کارای
 ی ول
 آش��پزخانه قدیم
ی به
  اما خریدار با نگاه،الزم باش��د
ی و پیش��خوان
 کابینتهای قدیم
کهن��ه و گاز و یخچ��ال فرس��وده
ناخودآگاه به فکر هزینهها و استرس
تعمیرات و نو سازی میافتاد و اولین
چ��اره را در کم کردن قیمت ملک
مییابد (اگر عالقه مند به خرید آن
.)ملک باشد
بنا بر این اگ��ر نمیخواهید وقت و
هزینهای را صرف ارتقاء آش��پزخانه
ت��ان بنمایید باید که برای دریافت
.پیشنهاد خرید پایین آماده باشید
این نکته را هم باید به یاد داشت که
نباید در این مورد دچار اس��ترس و
.وسواس شد
ی مواقع با انجام تغییرات جزئی
 بعض
میتوان آش��پزخانه خ��ود را از آن
.ی بیرون آورد
 حالت قدیم
به عنوان نمونه رنگ آشپزخانه را به
.ی گرم و خنثی تبدیل نمایید
 رنگ
اگر آش��پزخانه تان در هم ریخته و
نامرتب اس��ت (این امر به ندرت در
ایرانیها مشاهده میشود) به آن سر
و سامان بدهید و لوازم غیرضروری
ی به
  رنگ.را از جلوی دید ب��ر دارید
کابینتها زده و دستگیرههای آنرا در
.صورت لزوم عوض نمایید
در آخر اینکه آش��پزخانه مهمترین
بخش در به فروش رس��اندن ملک
 بنابراین قبل از بازسازی و،میباشد
 با مقداری تحقیق در،تعمیرات آن
امالک محله تان و پرس و جو درباره
قیمتها و کیفیت مواد مصرفی در
مورد بازسازی میتوانید به حد اقل
هزین��ه ممکن برای انج��ام این امر
دست یابید و اینکه صرف این هزینه
ی و از
 چه مقدار بازدهی از لحاظ مال
ی در هنگام فروش ملک
 لحاظ زمان
 شاد و سربلند باشید.خواهد داشت
۲۰۱۲  فوریه۱۳

و

رازفروش
ملکمسکونی

)counter(
.اشاره نمود...
اغلب خری��داران
خواه��ان ملکی
هس��تند ب��ا
آش��پزخانه مدرن
و ام��روزی ک��ه در هن��گام ورود به
منزل جدید قابل اس��تفاده و بهره
 اما به دلیل پر هزینه،برداری باش��د
 خودشان تمایلی به انجام این،بودن
.تعمیرات و نوسازی ندارند

ام�ا آش�پزخانه م�درن از نظر
خریداران چه میباشد؟
جواب این س��وال بستگی به قیمت
.متوسط ملک در منطقه دارد
به عنوان فروشنده مهمترین امری
که باید در نظر بگیرید این است که
ی بیشتر از
 قیمت ملکتان نباید خیل
قیمت متوسط امالکدیگردر محله
.تان باشد
مثال اگر قیمت متوس��ط امالک در
، دالر باش��د۱۰۰۰۰۰ محل ش��ما
بنابراین نوس��ازی آش��پزخانهای با
، کف پوش مرمر،پیشخوان گرانیت
کابین��ت با بهترین ن��وع چوب که
 دالر را۴۰۰۰۰ هزینهای بیش��تر از
 سرمایه گذاری،برایتان داشته باشد
مناسبی به نظر نمیرسد و مطمئنا
ی زیادی طول میکشد تا
 زمان خیل
.برای ملکتان خریداری پیدا شود
برای آنکه بدانید که تا چه حد هزینه
کردن برای آشپزخانه تان مقرون به
 تادر موقع فروش آن،صرفه میباشد
 بهتر است که از،متوجه ضرر نشوید
ی در محله
 تعدادی از امالک فروش
.تان بازدید نمایید
م��ی توانی��د از مش��اور امالکتان
بخواهید که لیست ویزیتهای آزاد
 را ک��ه معم��وال درOpen House
 در،روزهای یکشنبه برگزار میشود
منطقه ت��ان برایتان آماده س��ازد و
در موعد مق��رر از آن امالک بازدید
نمایی��د و یا اینک��ه از مش��اورتان
یو
 بخواهید که لیست امالک فروش
فروخته شدهدر محله تان را همراه با
.عکس آنها برایتان تهیه کند

امیر سام

هیچ می دا نید کدام قس�مت از
،ملک اس�ت که در سراسر دنیا
دالالن و بساز و بفروشها از آن
به عنوان بهترین وس�یله برای
فروش س�ریع تر ملک استفاده
 طراح�ان من�زل از،میکنن�د
قدرت آن باخبرند و مش�اورین
املاک اهمی�ت آن را به خوبی
!میدانند؟
این بخش از منازل ما آنقدر اهمیت
دارد ک��ه در سراس��ر دنی��ا از آن به
.عنوان قلب خانه یاد میشود
:ی میگوید
 یک ضرب المثل قدیم
!شکم راه به دست آوردن قلب است

The stomach is the way to
the heart.

حال دیگ��ر همه میدانن��د که راز
. آشپز خانه میباشد،فروش ملک
آشپزخانه اس��ت که ما اغلب وقت
.خود را با خانواده در آنجا میگذرانیم
 در کنار-و روح مان- ی که جسم
 جای
.خانوادهدر آنجا تغذیه میکند
در عص��ر حاضر ک��ه افرادبه دنبال
ی با طرح دلباز و آشپز خانه
 خانههای
 آشپز خانه به،) هس��تندopen( باز
قطعه کانونی اغلب اتاق های نشیمن
.تبدیل شده است
به همین دلیل است که آشپزخانه
ی را در خرید و فروش
 ��نقش مهم
.ملک ایفا میکند
این قسمت از ملک مهمترین قسمت
در نمایش وعرضه ملک میباش��د؛
ی که هر روز با آن سر و کار
 قس��مت
خواسته،دارید و در اغلب مهمانی ها
یا ناخواس��ته مهمانها سری به آنجا
.خواهند زد
ی از
  آش��پزخانه یک،ع�لاوه بر اینها
قسمتهای پر هزینه از لحاظ تعمیر
چه از لحاظ- و نوس��ازی میباش��د
 چه از لحاظ مواد-هزینه دس��تمزد
و وس��ایل مورد نیاز برای بهسازی و
.نوسازی
ب��ه عنوان مثال میت��وان به انواع و
 انواع،اقسام کاشی ها و سرامیک ها
 پیشخوان، کابینت ها،کف پوش ها

امیرسام

Cell.: 514-702-2309

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

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

34 :>> ادامه از صفحه
 صنعت نفت ایران از57  در انقالب.ش��د
.ملی به مالیی تغییر یافت
  در جنبش سبز ش��ما هم آقای وطن

 پیش��گام وطن خواهش نخس��ت،خواه
وزی��ری بوده اس��ت که حاکم ش��رعش
خلخال��ی و رئیس زندان��ش الجوردی و
 این اشخاص.رئیس جمهورش خامنه ای
 اما تا دلت،جان فشانی که چه عرض کنم
.بخواهد جان افشانی! نموده اند
: وطن خواه-

: وطن خواه«بیچاره ودرمانده؟» حتما مردمی را می...
گوئید که در بسیاری از برهه های تاریخ
کشور جانفشانی کرده اند و در سده اخیر
.از پیشگامان حرکت های مردمی بوده اند
 نهضت-از جمله در جنبش مشروطیت
 و57  انق�لاب-ملی ش��دن صنعت نفت
.جنبش سبز
  انقالب مش��روطیت تنها شرطش این

بود که شاه حکومت نکند ودیدیم که چه
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 (که. به اس��ارت و زندان بیندازند13 آیه
.)صدایش در نیاید
اما دوست گرامی آقای وطن خواه شما با
این همه غیرت و همت چرا گیر داده ای
!به یک جوجه شاعر گمنام در مونترال؟
اگر راس��ت می گوئی برو دنبال درش��ت
 برو دنبال س��لمان رش��دی! برو.هایش
دنبال کشیش��ی که می خواست قرآن را
آتش بزند! که عافیت دنیا و آخرت را با هم
برایت دارد و اسمت هم در تاریخ در کنار
.خالد اسالمبولی ثبت می شود

.خدا بسیار سخت است
) این عذاب مختصر قتل و اسارت را13(
در دنیا بچشید و (بدانید) که برای کافران
.در قیامت عذاب آتش (دوزخ) مهیا است
ترجمه مهدی الهی قمشه ای

،پس معلوم شد که مس��ئولیت مومنان
یافتن «کافر» (شاعر گمنام شهر؟!) است
، گردن ط��رف را بزنند11 تا طبق آی��ه
 انگش��تان دست او را قطع12 بعد در آیه
کنند (کهدیگر ننویسد!)دست آخر طبق

...نامه ها

13-12-11  آیه های، سوره االنفال:قرآن

) و یادآر ای رسول آنگاه که پروردگار11(
،تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم
مومنان را ثابت قدم بدارید که همانا من
ت��رس در دل کافران می افکنم تا گردن
هایش��ان بزنید و هم انگش��تان (و دست
.آویزهایشان) قطع کنید
) این کیفر کافران را برای آن است که12(
با خدا و رسول او سخت ضدیت و مخالفت
کردن��د و هر کس با خدا و رس��ول او راه
شقاق و مخالفت پیماید (بترسد که) عقاب
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نكردن از خودروهاي ش��خصي و احترام به حقوق ديگران در بهرهمندي از
خدمات حمل و نقل عمومي است.
با وجود توصيههايي كه همواره از س��وي مسئوالن راهنمايي و رانندگي
كشور در جلوگيري از تردد خودروهاي تكسرنشين بويژه در ايام پرترافيك
www.paivand.ca
محصان با وجود
همانند مهرماه ميشود ،اما باز شاهديم كه بويژه والدين
info@paivand.ca
ب��راي بهرهمندي فرزندان آنها از س��رويسهاي مدارس
هم��ه امكاناتي كه
فراهم ش��ده است ،اما باز فرزندانش��ان را با خودروهاي شخصي به مدارس
ميآورند.
توقفهاي هر چند كوتاه جلوي وروديهاي مدارس كه در همه نقاط
اعم از كوچه ،خيابان و گاه مس��يرهاي كمت��رددfor
پراكندهاند ،نه فقط به
کارهم
آموزان
دانش
ساير
رستورانرا براي
ترافيك دامن زده ،بلكه سختيهايي
در قلب
سابقه
سال
تردد32
معروف ،با
سرويسهايي
شخصي از
دکوراسیون
السیته ،با
خودروهايتجاری
جايمسکونی و
فراهم ميكند .اگر والدين بهمرکز
بيشتر
راحتي
فقط
نه
كنند،
اس��تفاده
مطمئن براي تردد فرزندان خودزیبا ،تجهیزات کامل ،و بسیاری دیگر...
اطالعاتكاهش
بزرگي هم به
پايتختزیر
ترافيكیا ایمیل
ب��ارتلفن و
بیشتر با
آنه��ا را فراهم ،بلكه كم��ك برای
بگیرید:امان نخواهند
ترافي��ك در
اين
از
ه��م
كردهان��د ،چ��ه اين كه خود آنها
تماس
ماند!
A very well known restaurent with 32 years
از س��وي ديگ��ر ب��ا فرهنگس��ازي ميتوان آن دس��ته از اف��رادي كه با
in business well decorated fully equiped
سرنش��ين تردد ميكنند را دست كم همزمان با بازگشايي
خودروهاي تك
آپارمتان
معاوضه
best location in a residential and commercial
در
البته
ببرند.
به��ره
عمومي
نقل
و
حمل
وس��ايل
از
كرد
مجاب
م��دارس،برای معاوضه
آپارتمان
and office complex is up for sale. For more
اسپانیا
دبی و
اي��نتهران،
در
غافل
عمومي
نق��ل
و
حمل
ناوگان
توس��عه
مهم
نكته
از
نبايد
مي��ان
information please call or E-mail us:
عمومي
مونتریال كه شلوغي مترو ،اتوبوس و ساير وسايل نقليه
پرواضح اس��ت
ماند.ملکی در
با
Max_Jahangiri@hotmail.com
زیر در منصرف ش��دن افراد جامعه در بهرهمندي از اين
شمارهاي
كننده
تعيين
نقش
بیشتر با
اطالعات
برای
بگیرید
خدماتتماس
دارد.
)(514
910-6643
بگیرند.
تماس
جدی
متقاضیان
لطفا
هر چند اكنون پيش��رفتهاي بس��ياري در بخش ن��اوگان حمل و نقل
درون ش��هري پايتخت داشتهايم ،اما با توجه به حجم استفاده كنندگان از
زیباییدر
استبيشتري به توسعه آن كرد و بويژه در ايام پرترددي
برازندگیتوجه
ناوگان ،بايد
اين
آرایشگاه
فروش امكان بهرهمندي عده
برایعمومي،
خودروهاي
افزايش ش��مار
با
ماه،
مهر
چون
TAILLEUR
 deكرد.
فراهم
بيشتري از افراد را از اين امكانات
Le salon
coiffure
اينسابقه
كه56درسال
  با
به نظر ميرسد نكته مهمي
کاری،فراموش ميشود ،توجه به
مواقع
عالی،
وموقعیت
درمحل
  

 ROSEعمومي
دروني كردن مس��ائل فرهنگي مهمي چون استفاده از حمل و نقل
MARIE
  با مشتری ثابت،

30سال
جايشما با بیش از
درخدمت
سرنشين
تك
خودروهاي
به
باشد.مکان به ریوسود Maryam&Roe
  به دلیل نقل

لباس
انواع
تعمیر
تجربه 
__________________ بويژه در ايام شلوغ مانند
متأس��فانه در مواجهه با مسائلي چون ترافيك
های زنانه و مردانه  باسفارش
20هزار
اعياد ،تعطيات يا بازگش��ايي به مبلغ:
دالرگيريها دقيقه نود صورت
تصميم
م��دارس،
شخصی  متخصص در چرم
__________________
وابس��ته ب��ه برنامهريزيهاي
مش��كات
گي��رد ،در
مي
و
رسد:
پوست حال��ي كه حل اينبفروش می
فرهنگيویــژه برای
 تخفیف
باشمارهاي ك��ه حتي لحظهاي
مس��ئله
هموطنان طولبرایس��ال
بلندمدت و در
اس��ت.لطفا
اطالعات بیشتر
نميتوانگرازامی
4491 St-Charles
آن غافل ماند! تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)

ایران
ی
 Tel.: 514-996-9692اکازیونعالیفروشرستوران
بخری
د
!
RESTO
SALE

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

ف نيست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

ل با دو

Montreal, QC, H4B 2M5

شرحfarzaneganmontreal@yahoo.ca

4881

Tel.: (514) 775-6508

(514) 844-1879

azfev'12Up

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

Bijan

514-419-1039

514-686-7684

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

azfev2012Up

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آموزشویلن

رفوکارفرش

)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735
pirazjun1

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
جدول روزنامه
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید .تــدریسویلن
تعمیرات ختصصی انواع
و ایرانی کالسیک
جدول ويژه
جدول عادي
دستباف توسط
فرش
مبتدی و پیشرفته
وانگلیسی
فارسی
تایپ
(بامشتـــری)
سابقه
16سال
با
سیامک:
متخصصایرانی
Construction
درسالن شهرزاد
ترجمهانگلیسی،آموزش
آموزش موسیقی
دعوت به همکاری میشود
514-487-9105
887-6160
) -7 15 14 13 (438برچس��ب – تركي��ب دو يا چند
12 11
آفیس،تبدیل 10 9 8
میکروسافت 7 6
ساختمانی 5 4 3
2 1
امور
(514) 228-1111
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
ن از ديدن چيزي
خسيس
–
ماده
1
کلیه امور ساختمانی
(514) 489-6901
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Renovation

خدماتکامپیوتری

آشپـزی

آرایشگر
باجتربه

azfev1paid2

azaug15akvUp
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فروش باررستوران

رستوران بار پرتغالی
در قلب  NDGدر موقعیت عالی،
با پرمیت کامل رستوران وبارو...

Bar/ Restaurant Portugues
B.B.Q. Style in NDG.
Very well located in street,
Beautiful ambiance fully bar
licence, restaurant license outdoor terrasse in Summer,
Ideal for business person or
family business.
For more info please contact:

(438) 936-0998
moe7150@yahoo.ca azfev1-4issUP
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تعمیرگاهمکانیکاتومبیل
AUTO mechanic garage
on large corner property.

 Strategically located on busy street.
Stable clientele All equipment included.
Good lease terms.
Asking $79,000
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
و تدریس زبان فارسی
برای کودکان و همچنین
بزرگساالن غیرفارسی زبان
 مبتدی تا پیشرفته

>> در ریوسود

450.907.3960
farshad UP azfev12

gbaa4@hotmail.com

CAR for SALE
هوندا سیویک 2002سالم،
اتوماتیک با کولر و شیشه
برقی ،کارکرد 237000
کیلومتر >>  3900دالر

514-884-2106
!pirbrossard

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

e-mail:hadykarbas@gmail.com
MLS:8678756

نانوایی برای فروش
نانوائى با سابقه طوالنى
و بازار گسترده در سطح شهر
به فروش مى رسد
تلفناطالعات:

514-937-2585
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

نرم افزار ،اسکن مدارک
شتي
خصوصیورزش – جاده ،طريق – از
تدریس  -8اسباب
انـجام امور آشپزی
نازل2ترین قیمت
ضدعفوني با
نرخ
وعکس>> با بهترین
كننده
فرانسه
زبان
پادشاهان ساساني
به یک نفر کارمند برای
حرفــــه ای
Tel.: 514-571-2603
3
514-887-5195
ي
کشور فرانسه)
(فارغ التحصیل
امر
–
حاضر
زم��ان
در
–
هس��ته
-9
انجام امور خشکشویی
هفته
چند روز در
Cell: 514-730-7462
(514) 685-4777
از
–
قديم
�رگرد
فیزیک
و
ریـاضی
+
>> در منزل شما
4
به روفتن
آشنا به زبان فرانسوی
رمسی
مترجم
ها
خامن
ویژه
(خامن سالی)
دانشگاه)
تا
دبیرستان
(از
مانند
و
مثل
–
ادب
بي
تصدي��ق
-10
در ناحیه مونتریال شرقی
استخدام
5
(514) 754-4592
جامهیکو کارگر ساده برای کار
– سبك به
نظير
–
514-803-1845
نیازمند یم.
رضانوشادجمال
کیمیا
توسط
گاراژاتومبیل6
درناحیه
(شیشه)
پـاپ
 -11ديروز – رسمكننده – پولدوست
Tel.: 514-750-0574
مترجم رسمی و عضوجامعه
خاطرهحتویلدارییکتا
– شكس��تویلدرسن لوران نیازمندیم.
مترجمان کبک
(514) 699-1380
عضو جامعه مترجمان رسمی
7
خدمات – آزاده
دروست آیلند (سیاوش )
کامپیوتر،
اطالعات بیشتر با شماره
ه – بزرگ برای
ترجمه رسمی کلیه
کبک و ایران
مدارک ،دعوتنامه و تدریس ریاضیات
ها
خامن
توجه
قابل
خباز
–
فشفشه
–
آتشدان
-12
بگیرید:
تماس
زیر
تائیدترجمه
)(514
867-1756
8
حسابداری/گرافیک
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
ه – انديشهها
Tel.: 514-575-7080
آبگير – س��وره بنياس��رائيل –
Tel.: 514-509-8377
و فیــزیک
خدمات مربوط به ترجمه
 -13نصب
عیب یابی و تعمیر
ان��گل
ن��داز –
9
پاسخنرمداده شده استخدام
(514) 675-0694
هرگونه سخت افزار و
توسط مهندس
اعداد
از
ي گال –
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
(438) 390-0694
10
انی
شهریاربخشی
ورق
و
ش��هري در
س��خت نيس��ت –
شبکه رسانی-14
اخوان
سوپر
زدایی
ویروس
الکترونیک
ر
انی
بازگرداندن
و نصب ضدویروس 
كرمان – مگر
استان
با ای ـار
دعوتنامهرسمی،
وپا – مقابل شوخ یر
>> جهت شعبات  1و
 11دام
پايتخت 2در مترجم رمسی
(آرش کشوری)
ـ
رفته:
ازدست
مفروضات
ا ستخ
توسط شادی
سياه –
كشوري در قاره
-15
ک ید!
ترجمه مدارک
DATA RECOVERY
چند
به
آیلند
وست
و
NDG
>> کلیه مقاطع:
!
12
ا نید
کن
نغمه سروران
ک
لوسيا
(514) 678-6451
سنتافزار:
آموزش هرگونه نرم
اط ديدني استان
514-624-5609
College،University
نفر Cashierو کارگر ساده
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
طراحی
ازمبتدی تا پیشرفت ،
13
عمودي:
514-889-3243
High-Shool
ترجمهوتأییدترجمه
خالص
وبسایت :شرکت و خصوصی
نیازمنداست.
رسمی اسناد و مدارک،
با سابقه  tutoringدرمدارس
كوروش – مدعيالعموم
عکسمادر
تبدیل فیلم و -1
14
افتخار
نشان
ه! –
های شما
PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
لطفا به شعبات اخوان
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
مونترال و تدریس در موسسات
گرافیک
طراحی
روی  DVD
فقر
–
باشد
نو
اگر
اس��ت
خور
پلو
-2
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
15
تنظیم فرم های مالیاتی:
since
مراجعهکنید:
کنکور تهران
تأییدامضاء
– ماه ميادي –
خميازه
–
بهترین
شرکت 
و
خصوصی
90
19
*درصورتعدمرضایتجلسه
محل:مرکزشهرمونترال
514-485-4744
محمودایزدی
رنگ مو
داستان كريستوفر فرانك – يكتا
سرویس -3 
بهترین قیمت
 -8س��ريع – گفتوگوي شكوهآميز –
افقي:
اولرایگانمیباشد.
نزدیکمترومک-گیل
514-620-5551
Location: Downtown
عضوجامعه مترجمین کبک
514-830-5757و حرف
 - 1گياه��ي طبي ش��بيه زردچوبه – – سخن
س – يار خوش! – كلمه تصديق
ثبت نام :با ظرفیت محدود
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
ل ايران
–
هميش��گي
پايدار،
–
تار
 -9تي��ره و
طريق
–
آس��يايي
نظامي
پيم��ان
-4
near McGill Metro
ورم پلك چشم
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
Call، text or e-mail for an
هزاردستان
–
ش��بو
تضمین تائید ادارات و سازمان های
شبح
جمع
فرهنگ
داريوش
فيلم
–
ميانبر
514-827-6329
 -2اندوهگي��ن – هن��ر گوشن��واز –
appointment
ایالتی و فدرال
Queenدر5301
Mary
)(X Decarie
ت
–
طافروش��ي
وزني
–
يازده!
-10
 -5چرك زخم – كتاب ديني يهوديان
Tel.: 514-745-0318
514-889-8765
ماهي فروش
514-620-3255
کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس

–
بار
يك
روز
سي
nsarvaran@hotmail.com
موتوري
قايق
–
شيوه
قاعده،
Cell.: 514-246-8486
 -3بيب��اك – از نامه��اي دختران – – سبيل
غیرفوری
فوری و
اقامت دائمی
، pc
سیتی زنی وcar
احترامي
توهين ،بي
کارترتبه –
پله و
-11
 -6صدا – نوع��ي ماهي – ورم عفوني
امامپرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی محدودهاي شامل چند شهر
عکس
شده – از 
القاب
– كاه فرنگي
 -4آئين خداپرستي – صدمه – مردان – از ويتامينها
CD
به
موزیک
نوار
تبدیل
معني كه
S
حكومت
 -12يكتا – پاسخ منفي – قاضي DV, VH
 Hi8, Miniبه DVD
 -7فراموشي – بازسازي – انديشهها
ها – حد عرب
دس��ت آن
سیستم
متام
ویدئو از
ايق ،به 
پرداخت
پيش
كننده –
نوارهایتوبه
تبدیل -13
 -5پسوند دال بر زمان – اسب سركش  -8زاپاس – هزار س��ال پس از تاريخ
هد يافت
چيز
چند
وسط
معين – كالبد مرده
 -14حك��م – برادر دروغين كمبوجيه – گريزان – ضمير متكلم وحده
 -9ثبات – ج��ار و جنجال – نگهبان
 -6نام گاگارين – علم نجوم – جواب
بهنامآفریدگارعشق
گاهي برقي كه براي – مركز فيليپين
__________
مزرعه
ا
ر
ها
دل
زد
اهیم
و
خ
گره
هاي
اداري
فرمان
–
جا
بي
آش��اميدني به كار  -15بيوقت و
	• کوتاه کرد ن مو
–را با مهر
زندگی
عشق و
رفتن
 -10ب��ا ي��ك باپ��ا
آقایان 10 :دالر
صفحه 27
عادی:جدول از
جدول
حل 
4880
ويژه شماره
های ویژه و حل
4880
حلشماره
جدول عادی
مت��داول – مخفف از ما –
دهان –
مجری مراسم زیبای
خامن ها:
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كام پرسش
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ایرانی
قنات –  1ا ب ا د ا ن ي گ ر ي ن و ي چ  1ج و ز ه ن د ي ق ص ه پ ر ي ا  -11م��زد – عقد
 14-16-18دالر
گذاش��تن –
ن د ي م ه
ا
م
ك ا
و
ز
 2ب ا
ا س
ر ي و
س ك ن ي
 2ن ا خ ن
	•بند صورت 12 :دالر
 3ق ر م ز ك و ر ك ا ش ي ا  3ك م ر و م ق ا م ت ا ر م خاك صنعتي لیلیصمیمی
ایالت کبک)
كنرسمی از
 -12گندم خرد(با مجوز
بادي
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
ن ن ر
م
ق ي ا
م
ا
 4ح ل م
و م
ر
د س ت ك
ا ب
 4د ن ي
��ين –
ش
و
ر
ه
ر
ر
ه ك ت ا
 5ق ا
م م ل و
ه
ت ك ي د
 5ل ش
ن – درختچه بوم��ي نواحي
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
514-825-3170
ت
چ ن
ه م د ل
ا ن ي
ق ا
 6و
6
ا ي ه
م
س ل س ل ه
ا
ت ق گرمسير – غاف شمشير
ج��اي
–
>> کالس آموزش آرایشگری
ج ن ب
ر ب ا ن ي
 7ق ا ن و ن
گ و ا ه  78رز ان دي اش ن م رل ام وت زي ن ه اش خت رم  -13فالگي��ر – همخانه –
ميانهاي
و د
م ر
ا
ا ن
 8ب م
در مدت  3ماه ،با تضمین
پ ا ي ي ز درودگر
_________________________
م ن د ر س
ا
و
ا
م د
د
 9ي ا
ا
و
ا
م د
و م
 9د
ا  -14موي گردن ش��ير –
و
ن ا ن د و
م د ر ن
 10ن س
ا ش ا
ت م
ظ ن ي ن
 10گ ي
بهاترين
Suite208
گرداگردقرچه داغی
استاد– شیدا
ج ر
ز د م
ب ا
ب ر خ ي
 11ا
ن س
ا س م
م ر
ج ن ا س
 11ي
فرانسوي
آقاي
س��ه پول
Metro: Cote Vertu
س و ي
ن ر
ل س ا ن
 12ل ب و
ا
ر
ت و ش ه
 12ت ن ب
رمانيسنین
برای همه
ل ا ت  -15زمين ساخت –
ا
ج ل ا ل
م
ا
ي م
 13م د ر ج
و ي ن
ژ
ن ا ي ر
ر س
د
 13ا
Tel :514-484-8748
كويست»
«پاالگر
از
معروف
–
اله��ا
ا ف
ن د
ا ب ت ر
 14ل ب ا ل ب
ف ت و ت
ل ب ا س
ا
ر
و
ا
 14ز
sheida.g@hotmail.com
د س ت ا ر ا ن نويسنده سوئدي
د ي
ا
 15ه ف ت و
ا ت ش ج ه ن م
 15ل و ن د و ي ل

فال تاروت

azsept15

azmai15salimi

آموزشگیتار

azaug15akvUp

azsep152011free

خشکشویی شیک

noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

aznov15`11alijaaniup

azfev11Pd

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

فال قهوه

Uazjune12011



azsept'11

Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز

arman:toendofFeb2011>P

514-488-7121

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

تدریسخصوصیپیانو

997 Decarie،

(514) 336-5666

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
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www.paivand.ca

Le monde de la langue française

ATENA ZAKERIN

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

>> با بهترین قیمت ها

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884

www.itptravelinc.com

استخدام

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

طراح داخلی

به یک نفر برای مدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.

انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ

Interior
Design

Cherche personne avec
ou sans experience pour
gerance location suites
appartements hotel
pres de centre ville a
montreal a courte ou
longue duree,logement
est offert plus salaire et
prime.

برای اطالعات بیشتر:

fazelazoct15

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

Tel.: 514-662-2579
l.kazemian@gmail.com
aznov1UP

تعمیراتساختمان

هرگونهتعمیراتداخلی
ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

514-812-5662

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با خانم مینا طیرانی تماس حاصل فرمایید .
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 :
Tel.: 514-961-4579

لیلیکاظمیان

azfev2012 sam.soudmand@yahoo.com june01-2010UPmrs soudmand

MMUNITY

موسسه  Le Monde De La Langue Françaiseبه منظورتقویت و آموزش زبان فرانسه
دانش آموزان و بزرگساالن آغاز به کار کرد :
  کالس های آماده سازی برای امتحانات ورودی به

  کالس های تقویتی برای ارتقایدرک و فهم

مطالب ،نحوه صحیح خواندن و نگارش به زبان فرانسه مدارسخصوصی
  موسسه Le Monde De La Langue Française

و همچنین غنی سازیدامنه لغاتدانش آموزاندر
هماهنگباریتمیادگیریعزیزاندانشآموز،برنامه
سطوحمختلف
  کالس های کمکدرسی برای انجام تکالیف مدرسه ریزی الزم را انجام میدهد

  در پایان هر ماه ارزیابی کاملی از پیشرفتدانش

و رفع اشکال
  کالس های آماده سازی برای انتقالدانش آموزان از آموزان به عمل می آید.

  کالس های بزرگساالن نیز به طور نیمه خصوصی

دورههایتطبیقی
دایرهستند.
() welcome class- Classe d’accueil
به مدارس عادی فرانسه زبان
  ارزیابی اولیه به صورت رایگان انجام خواهد شد.


توسط طراح داخلی

Tel: 438-992-9482

PARTICIPATE in our
CO

موسسه زبان فرانسه

آژانــسمسـافرتی

I.T.P Travel
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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

اجــاره

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

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

Tel.: 514-481-6765

tiljuly'12Pd

اجارهآپارمتان تدریسگیتار
<< پـاپ <<

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

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

سفرتورونتو

سامانامانی

514 641 2379
azjune15

514-371-7700

آموزشگیتار

azoct1zarijabri

استخدام

کالسیـکوپاپ

azsep15akhpaidfor2

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

آموزش سنتور

AKHAVAN FOOD

رضارضـائی

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

از 8صبح تا 8شب

در کلیه سطوح

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

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

514-585-6178

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

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

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

514-483-0303

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

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

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

جای شما در این صفحه
خالی است!

5200 De La Savane،

با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-342-3000

info@paivand.ca

سفر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
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.

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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

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 ..........................
249-4684 ..................................... 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

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

خیاطی (آلتریشن)

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

تابلوسازی

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

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

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،
765 GREENWOOD Rd.،
W. Vancouver، B.C.، V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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 )

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

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

به چند ویترس و یک کارگر
ساده برای کار در رستوران
یاسنیازمندیم.

514 585 - 2345
514 846--0221

www.paivand.ca

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

رستوران یاس



 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؟...

||Bazar Du Tapis

استخدام

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

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

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

PAIVAND

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

eveazjuly15UP

اجارهاتاق
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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 ................
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کنسرت «آن و آن»
حسین علیزاده وپژمان حدادی،
استقبال پرشور عاشقان موسیقی ایرانی،
در شبی که تاسال ها به یاد بسیار ی خواهد ماند..
جمعه شب  27ژانویه،
به همت خانم طاهره متبسم از گروه سخن آزاد،
در محل کلیسای زیبای وست مونت
(411رازلین نبش شربروک)
ـــــــــــــــــــــــــ

گـردآفرید شنبه  4فوریه،
شاهنامه خوانی ُ
در محل سالن سینما «دِسوو» کنکوردیا،
شبیزیباوبیادماندنی،
به همت انجمن دوستاران زرتشت،
(گزارش انجمن و نوشتۀ زیبا دکتر استعالمی
ارجمند را در صفحه- 33 :حتما -بخوانید).

یاشاسینجناب
شادپور

مبارک اولسون

روز شنبه  4فوریه این هفته که گذشت،
دوست و همکار دیرین پیوند ،جناب آقای
علی اشرف شادپور ،در محل فرهنگسرای
سین��ا ،هشتادمین زادروز خ��ود را ،طی
سورپریز پارتی پرهیجانی (!) که از طرف
بستگان و یاران ایشان برنامه ریزی شده
بود ،جشن گرفتند.
جناب شادپ��ور بزرگ ،عزی��ز و مهربان،

جمعه شب 10 ،فوریه ،در محل سالن ژزو ،ایرانیان
مونتریال ،بهدیدار محسن نامجو ،اعجوبۀ موسیقی
ایران رفتند .دوستداران (غالبا جوان) نامجو ،با شور
و انرژی غریبی ساعاتی را مسحور هنر نوازش،
خوانش و بیش از همه طنز یگانه و قدرتمند او بودند.
عکس :نامجو بر صحنه ژزو  +هجوم بی پایان برای خرید و
دریافت امضای هنرمند در سالن.
ب��ا آرزوی بهتری��ن ه��ا و صمیمانه تری
شادباش ها ب��رای شما وخانواده عزیزتان
خانم کتایون ،ماندانا ،پانته آ،دافنه و ونسان
عزیز؛ باشدکه س��ال ها همینطور خوش
تی��پ ،شیک و برازنده ،خن��دان و استوار
ساق و سالم و بخشنده و همانند همیشه
با ذهنی جوان و پویا ،جوینده و کوشا،
در این شه��ر در جمع کوچک ما بمانید

وبپایید و ببالید.
و ما در مقام دوستی کوچک
آن ته ته لیست بلند یاران و دوستان شما
باقی بمانیم و از حضور پربرکت ،فروتن و
مهربان و پرسخ��اوت و پرمهر شما بهره
ببریم.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

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
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فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

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

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی



پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس
www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

گوگو دش

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

ر

مونتریال

)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

Tel.: (514) 806-0060
ضیافت بزرگ نوروزی در املپیا
شنبه  24ماه مارس

 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
____________________

سفارش غذا پذیرفته می شود
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

پارستورز

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond

 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

بدون وقت
قبلی

Strategic Advice & Execution

Unisex

Email:

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

سالنآرایشفریبا

باطعــمخانگی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (450) 676-9550

عباسشفیعی

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: 450-934-7744

کافهپرشیا

Tel.: (514) 489-8484

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

3

عینک فرهت

جواد ایراخنواه

MONTREAL
Tel: 514-938-7277

____________________
5655 Sherbrooke W.

3363 Cavendish

(514) 487-0800

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

NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

وست آیلند

VANCOUVER

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

NDG

ایمیل و تکست و فیس بوک
و ...را فراموش کنید!

کارتهایتبریک
نفیساخوان
بهترین راه تبریک نوروز

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

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

قهوه ادنا
ADNA

لیمو شیرین عالی !

www.akhavanfood.com

.99/lb

عناارنج آبدار
لی رسید

>>> زمستان امسال :بهرتین حلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

