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موسسه مالی

شــریف

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

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

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

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

www.ic-pacific.com
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درداغ آن
عزیز...

13بدر :پارک انگرینیون،
اول آوریل...

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

ممحهدی
مدیان

ماکمکتان
میکنیم!!

ص4>> :

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

بودجه سال مالی
 2013-2012استان کبک

Tel.: (514) 700-0303

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
Montreal, Qc, H3B 2N2

ص4>> :

 14آوریلPDA :
گوگوش در مونتریال

«بهجزصحنهومردم،زندگی
برايممفهومنداشت!»....
ص8 :

:خریدفرانچایز

عاشقان ههای

ايرانی–اسرائيلی!

ص13>> :

جامع ه ايران در سراشيبی احنطاط
اجتماعی و اخالقی
ص14>> :

حسین
باقرزاده

دکترانصاری

پزشکی28>> :

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

کاریکاتور

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

>>6

چهارشنبه ها 8صبح

Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

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

>> 37

>> 37

 ص17 :

IBNG

دکتر انوشیروان عندلیبی جـراح دندانپـزشک
ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی

>>11:

>> 7

یحیی آبادی

کلینیکدندانپزشکیویلری

ه7رفتوهز کلینیکمدیکالآلفامدیک

دکتررضایی

صرافی  5ستاره

1253 Guy (514) 933- 8383

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

www.sutton.com

وحیدخلجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-620-5551
NDG:
Tel.: 514-485-4744

جنب دانشگاه

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
514-844-4492

:Guy 1405

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

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

انتقـال ارز

NEW address:

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

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

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

GUY

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

جراحدندانپزشک

Maisonneuve W.

Mobile: 514.567.3169

Chartered Real Estate Broker

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



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

 Amir Samامیرسام

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

1155 Rene Levesque w. #2500

حمیدصدیقکاغذچی

| 5057 Av. Victoria | Montréal, QC H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

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

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

6600 Trans-Canada، Suite 750

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

Tel.: 514-270-0077

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

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

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
2222A Dollard, Lasalle, H8N 1S6
Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

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

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
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امیر سام ،مدیر عامل دفتر امالک  Immo Plus Century21برگزار میمناید:

سمینارویژۀخریداراناولینخانه
First Time Buyer Seminar

امیرسام

Cell.: 514-702-2309

سخنرانان:

DIRECTOR OF CENTURY 21
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 امیر سام مشاور امالک

مدیر عامل دفاتر امالک

Immo Plus Century21

 بهروز آقا باباخانی:

مشاور و متخصص وام مسکن
از شرکت Imeris

 مسعود موج بافان:

خرید خانه اول می تواند با استرس فراوان
همراه باشد ول ی اگر از قبل به تمام مراحل آن
آگاه ی داشته باشید به خاطرهای شیرین و
هیجان انگیز تبدیل میگردد.
ما در این سمینار مرحله به مرحله روند خرید
ملک را به شما بازگو خواهیم نمود:

بازرس فنی و تایید شده ملک
مدیر عامل شرکت Montreal
ProInspection

 وحید خلجی
محضردار رسمی

توجه :به علت محدودیت،
لطفا جای خود را پیش از  3آوریل

زمان:چهارشنبه  4آوریل ۲۰۱۲

amir.sam@century21.ca

مکان:

از طریق ایمیل:
رزرو منایید

ساعت  6:00بعدازظهر

)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard، Lasalle H8N 1S6

 مدارک مورد نیاز برای اخذ وام مسکن
 موارد مهم در هنگام بازدید از ملک
 مخارج جانبی خرید ملک
 بازرسی فنی ملک
 مسئولیتهای خریدار
 آماده کردن خود برای روز محضر

2
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ENTERTAINMENT ه
MELODYpresents...
ر
ج
م
ع
ه
و
ش
ن
ب
ه

Fridays: student nights
(Ladies Free: till 12)

Saturdays: Ladies Free night
+ belly dancer & ....

& live band

در سالن جشن های

12 Bar Grill:
625 32e Ave
Lachine, H8T 3G6

همراه با شادترین

!هایشهر

>> با پارکینگ بزرگ رایگان

 دالر5 :>> ورودی
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد

18+
info: 438-936-6680

Dress to impress!

گیز و زیبا

هیجان ان

untill 11

نانگیز
تهیجا
مسابقا
ه کشی
 قرع،ص
...رق و

DJ

محیطی

کوبی در
قص و پای
ر

4

 سال  18شماره  13  1050فروردین 1391

www.paivand.ca
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ح
م
مهدی مدیان
همسر مهربان و یار همیشگی ام...

 همراه،دلسوز ،فروتن ،ایثارگر ،ارجمند ،مهربان ،بخشنده ،کوشا،بافرهنگ ،بامرام ،پرانرژی ،وقت شناس ،دقیق،
خوش رو ،شوخ طبع ،بی ادعا ،شرمگون -
را در این فصل سرد در میانه ی نوروزی سیاه و تلخ از دست دادم.
غیبت شوک آور او چه بی رحمانه دردناک است...

ه
مدردی

کاش آن شب را نمی آمد سحر
کاش گم در راه پیک بد خبر
ای عجب کان شب سحر اما به ما
تیره روزی آمد و شام دگر
دیده پر خون از غم هجران و او
با لب خندان چه آسان بر سفر
ای دریغ از مهربانی های او
دست پر مهر آن کالم پرشکر
غصه ها پنهان به دل بودش ولی
شاد و خرم چهره اش بر رهگذر
در ارزان زان ما بود ای دریغ
گنج پنهان شد به خاک و بی ثمر
تا "مهدی" رفت آن سحر از پیش رو
بی نشان را خاک تیره شد به سر

تینافرشادگهر
آخرین عکس مهدی،
سحرگاه یکشنبه  25مارس 2012
در پایان جشن نوروز پیوند
که او میزبانش بود...
کاش می دانستم،
کاش...
ک زندگی را خزانی
رفته که بهار فرحنا
تعلق گ
یر فلسفه آفرینش
مشیت پروردگار بر این و این ،بارزترین تفس
بنشیند
از جاودانگی اوست
ماتمزده به انتظار ران هستی و یگانه ر
درفراخنای بی ک
ک شادروان ارجمند
درگذشت دردنا
ن
جناب آقای مهدی محمدیا سلیت عرض نموده،
خانواده های محترم ت
ازماندگان سوگوار و
ت وطول عمر داریم.
را به کلیه ب
آرزوی بهروزی،سالم
برای همگی
چی،

ی ،دکتر مجید فرش
چ

آذر فرش

جامعهایرانیانمونتریال،
دوست و یار دیرین ،انسانی سخت کوش ،ارجمند و دلسوز
در حیطه های فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را از دست داد
جای

زنده یاد مهدی محمدیان،

در میان یاران و دوستانش در این شهر سخت خالی است.
برای کلیه بازماندگان آن دوست ارجمند و مهربان
بویژه همسر گرامی اش خانم تینا فرشادگهر و همچنین

خانم ها و آقایان ،غالم محمدیان ،نغمه و مسعود و افروز محمدیان،
محسن افتخاری ،آذر فرشچی ،دکتر مجید فرشچی،
صمیمانه آرزوی آرامش و روزهای روشن داریم ...

____________________________________
فرشاد فضلی ،خلیل شهرودی ،سینا و ندیم و زهره و محمد رحیمیان ،بیژن اسکندری ،سیامک قبادی ،عباس کرباسفروشان،
زهرا نیک نژاد ،دکترپرویزقدیریان ،دکتر بهروز شریف نائینی وخانواده ،مرتضی صادقی ،یحیی هاشمی ،گیتی پورمهدی،
محمد سلجوقی ،مسعود موجبافان ،علی اشرف شادپور ،حسین صمیمی ،محمد فاضل ،سیروس یحیی آبادی ،دکتر عطا
انصاری ،شهباز خنعی ،پروین زرساو ،لیلی خاقانی ،توران نژاد ،فریبرز گرائیلی ،زری جباری  ،مهری داوودی
منصور کریمی ،مهدی مرتضایی ،سیامک ماهرپور ،رشید دقیقی،تیمور دوستی
محمد مرادی ،احمد مرادی ،هوشنگ عالسوندی ،کمال میر عظیمی ،بیژن جاللی  ،فیروز همتیان  ،بهرام صمیمی ،
مهناز گنجی ،بهروز نصیری  ،محمد پازوکی  ،عبدی ارزانی  ،باقر صدر ،عباس طلوعی،علی نصیریان  ،قدرت عنصری ،
تیمور طبری  ،شهریار طاهری ،داریوش طهماسبی  ،ایرج محمدی،بیژن محمدی
فرید تبرزینی ،علی قربانی ،ابراهیم درویشعلی ،رامین بی طرف ،محمود درایه ،کامی منفرد ،داود وثوقیان ،محمود
رضائیان ،منصور مرادی ،کامبیز رضائیان ،حمید املاسیان ،فریبرز سیستانی ،علی مهدوی ،ایرج شومالی ،محمد خزاعی،
مهدی صاحلی ،رضا جردی ،تورج محمدی ،بهرام محمدی ،شاهین الله زار ،شاهپور الله زار ،مظفر اسدی ،مرتضی
دُر ،همایون همایون فرد ،ایرج انصاری ،علی رضا اسکوئی
حسینی ،علی بهنوش ،سیاوش مرتضوی ،حمید بزرگ ،مهدی ّ
زاده ،علی اصغر سلیمانی پور ،حمید محرابی و دیگر دوستان شما
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ایران...

عفو بین امللل :دست کم ۳۶۰تن در سال گذشته در ایران اعدام شدند
رادیو فردا :س��ازمان عفو بین الملل
در گزارشی اعالم کرده است ،شمار
اعدامها در ایران در س��ال  ۲۰۱۱به
طور چشم گیری افزایش یافته است
و در این س��ال دست کم  ۳۶۰تن
اعدام شدهاند.
س��ازمان عفو بین المل��ل گزارش
س��االنه خود درباره صدور و اجرای
احکام اعدام در کشورهای مختلف

جهان در س��ال گذش��ته میالدی
 ۲۰۱۱را صبح روز س��ه ش��نبه 27
مارس منتشر کرد.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق
بش��ر تصریح کرده است ،پرونده دو
سوم اعدام شدگان در ایران در سال
 ۲۰۱۱در ارتب��اط با قاچ��اق مواد
مخدر بوده است.
در گزارش س�ازمان عفو بین امللل

آمده اس�ت که ایران از نظر شمار
اعدامه�ا همچن�ان در رده دوم
جهانی قرار دارد.

چین با هزاران اعدام در سال گذشته
همچنان در صدر قرار دارد.
س��ازمان عفو بین الملل همچنین
گفته اس��ت :به رغم اینکه در تعداد
زیادی از کش��ورها ش��مار اعدامها
کاهش یافته ،اما ش��مار اعدامها از

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا

خدماتماشامل:

مشاور امالک:

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

____________________

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

cell: (514) 839-7978

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

سرورصدر

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703
F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

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

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

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

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

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

Lida Sara Nouraie

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

www.nouraie.com

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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











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

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






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

Masoud Nasr

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

law

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

5263، boul Cavendish،

Criminal
& penal

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

ازیون عالیdouble pizza :
اوک

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مسکونی  -جتاری

فئودا هودفر

Legal Advisor & Notary

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Me Negar Pishva, notaire BA,

خدمات حسابداری و دفترداری

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

>> برآورد رایگان

مینو اسالمی

تعداد اعدامهای اعالم شده در جهان
در سال  ۲۰۱۱دست کم  ۶۷۶مورد
بوده اس��ت ،این در حالی است که
درس��ال  ۲۰۱۰تعداد اعدامها ۵۲۷
مورد بود .البته این رقم شامل هزاران
اعدام که در س��ال  ۲۰۱۱در کشور
چین صورت گرفته ،نیست.
(دراین ارتباط ،مقالۀ دکتر باقرزاده
را در صفحه  30بخوانید).

محضردار

درخدمت هموطنان گرامی

مسکونی و جتاری

اطالعات معتبری را در اختیار دارد
که نشان میدهد که عالوه بر تعداد
اعدامهای اعالم شده ۲۴۷ ،نفر نیز
به طور «مخفیان��ه» در ایران اعدام
شدهاند.
کش��ورهایی مانن��د ای��ران ،چین،
عربستان ،عراق و کره شمالی برای
گرفت��ن «اعت��راف» از متهم��ان از
شکنجهاستفادهمیکنند.

طری��ق قوه قضاییه در کش��ورهای
خاورمیان��ه و به ویژه ای��ران ،عراق
و عربستان س��عودی افزایش قابل
توجهیداشته است.
طب��ق این گزارش در س��ال ۲۰۱۰
ش��مار اعدامها در ایران دس��ت کم
 ۲۵۲مورد و عربستان سعودی ۲۷
مورد گزارش شده بود.
س��ازمان عفو بین الملل میگوید،

نسرینعینالهی

>>
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امیرکفشداران







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

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

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران :تحریم ها..

نیمی از نفت ایران در خطر
حذف از بازارهای جهان

وال استریت جورنال زیر عنوان «کند
ش��دن عرضه نفت ایران همزمان با
نگرانی ه��ای راجع به ترقی قیمت
ها» می نویسد کاهشدرعرضه نفت
توسط تهران به بازارهای جهان در
ماه مارس در شرایطی صورت گرفته
اس��ت که اوباما با تصمیم گیری در
مورد س��خت تر ک��ردن تحریم ها
روبروست.
به گفته ناظران در بازارها ،بنظر می
رسد صادرات نفت ایران در این ماه،
همزمان با آماده ش��دن خریداران
برای تحریم هائی سخت تر ،کاهش
یافته اس��ت ،و حجم محموله های
صادراتی ب��ا تنزلی بازهم بیش��تر
مواجه خواهد ش��د  -اگر پرزیدنت
اوباما آنگونه که انتظار می رود به این
نتیجه برس��د که بازارها می توانند
خود را با میزان کمتری از نفت ایران
تطبیقبدهند.
به پی��ش بینی پترو لجس��تیکس
سویس  -کارش��ناس در امورحمل
و نق��ل نف��ت  -انتظار م��ی رود تا
آخرمارس  -یعنی س��ه ماه مانده به
عملی ساختن تحریم های اتحادیه
اروپا علیه نفت ایران  -صادرات نفت
ایران در مقایس��ه با ماه پیش از آن،
قریب س��یصد هزار بش��که در روز
کاهش یابد ،و به سطح یک میلیون
و نهصد هزار بشکهدر روز تنزل کند،
که تنزلی معادل  ۱۴درصد است.

در همی��ن حال به گفت��ه رهبران
کنگره آمریکا و مقامات اتحادیه اروپا
تصمیمات تهاجمی ت��ری در حال
شکل گرفتن است.
تحلیلگ��ران و مقام��ات می گویند
تحریم هائی که قص��د از آنها مهار
کردن برنامه اتمی ایران اس��ت می
تواند در غایت نیمی از نفت تولیدی
ای��ران را از بازارهای جهانی حذف
کند.
اما ای��ران ممک��ن اس��ت هرگونه
مصالحه ای را عقب بیاندازد ،به این
امید که تحریم ها قیمت های نفت
را تا آن حد باال ببرد که در آمد ایران
ثابت بماند ،واقتصادهای ش��کننده
غرب را با هزین��ه های گران انرژی
مواجه سازد.
تحریم ه��ای آمریکائ��ی ،که بانک
مرکزی ای��ران  -نهاد فراهم کننده
تمام��ی معامالت نفت��ی  -را هدف
می گیرد در آخر ماه ژوئن ضمانت
اجرائی پیدا می کند ،اگر آقای اوباما
در م��ورد مهلت پایان م��اه مارس
تصمیمی غی��ر منتظره اتخاذ نکند
که مانع از به اجرا گذاش��تن تحریم
ها شود .تحریم های مصوب اتحادیه
اروپا نیز همزمان به اجرا گذاشته می
شود ،هر چند که خریداران اروپائی
مدتی اس��ت کاهش در خرید ها را
شروع کرده اند.
بازارهای نفتی پی��ش از این هم با

کاهش��ی ناگهانی در عرضه مواجه
شده اند که آخرین مورد آن مصادف
با قط��ع تولید نفت در لیبی پس از
وقوع جنگ س��ال گذش��ته در آن
کش��وربود ،بی آنکه به ترقی قیمت
ها منجر شود  -وضعیتی که کمتر
سابقهداشته است.
جنگ لفظی میان ایران و غرب فعال
به باال بردن قیمت ها در سال جاری
کم��ک ک��رده اس��ت .نگرانی های
فزاین��ده در مورد ب��روز اختالل در
عرضه نفت ایران موجب شده است
که قیمت بنزین در آمریکا به سطح
گالنی  ۴دالر برسد(.هرگالن تقریبا
معادل  ۴لیتر است).
تحلیلگران و اداره آمار انرژی آمریکا
می گویند بازارنفت از یک ظرفیت
تولید اضافی ولی محدود برخوردار
است ،که بیشترین آن در عربستان
سعودی قرار دارد.
بعضی ناظران نگران ترقی قیمت ها
در وضعیتی هستند که نفت ایران
س��ریع تر از آنک��ه جایگزینی برای
آن از منابع دیگر فراهم شده باشد،
از بازارها حذف ش��ود  -ضمن آنکه
عرضه نف��ت از محل ظرفیت تولید
اضافی عربس��تان سعودی نیز رو به
کاهش بگذارد.
اما پرزیدن��ت اوباما یک گزارش ماه
فوری��ه اداره آمار ان��رژی آمریکا را
بررسی می کند که فشار بر بازار نفت
را به عواملی متعدد نسبت می دهد
 نه فقط کاهش هائی که در عرضهنفت ایران پیدا شده است.

سیر سه عباسی!
پرینت ِ
لیتر  2عباسی!
ِ Gas
 rentماهی ِ 3عباسی!
سردبیر مفلس رو چو من
وا می داره به رقاصی!!

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان
برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

Tel. : 514-975-0665

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

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

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

سردبیرپیوند
در جشن بزرگ
نوروز پیوند
در سالن املپیا،
 24مارس

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

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

PAIVAND
Published: since1993

سیروس
یحییآبادی
(مونتریال)

جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


•
•
•
•
•

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

Metro: GUY

(514) 849-7711 Ext.: 243

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

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



514-996-9692
Fax:
514-313-5656
Email:

info@paivand.ca

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

قهوه

چای

ش هــر
نبه و ی
کشنبه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده برای
take out

 Tel.:



________________
6107 Sherbooke W.

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

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

1050
دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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مرکزهنرهایرزمیچینی

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

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

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

■ 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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نوروزی دیگر

شعـــر
آخوند و اسد

حسین باقرزاده

اسماعیلخوئی
 یک

ّ
بشار،که یافت ناِم او معنی ی ننگ،
مردم خود هنوز دارد س ِر جنگ.
با ِ
زخم دگری زند،ولی،برخو ِد او
ِ
ِ
شلیک هرآن فشنگ اش از توپ و تفنگ.
 دو

دنیا به شگفت است ز رفتا ِر اسد
خیل اشرا ِر اسد.
وز سنگدلی ی ِ
با این همه  ،زودا که ببیند آخوند
نابودی ی ننگ با ِر ّ
بشار اسد.
 سه

نظام زشتی دارند؛
آخوند واسد ِ
وآیین پلید بل پلشتی دارند؛
ِ
و آیینه ی خود کامگی ی یکدگرند:
زین روی ،یگانه سرنوشتی دارند.
 ۲٨مارس ۲۰۱۲

فردا :...نعمت آزرم

این نیست که رزم را کسی برده ز یاد
فرداست که لرزد آسمان از فریاد،
خشماب خروشندۀ مردم این بار،
خرگاه خلیفه را کند از بنیاد...
پاریس  6اکتبر2011

یقین د ُرم اثر امشو به های های مو نیست
که یار مسته و گوشش به گریه های مو نیست
خداخدا چه ثمر ای مو ّذنا کامشو
خداخدای شمایه خدا خدای مو نیست
نمود خونمه پامال و خونبهامه نداد
زدم چو بر دمنش دست گفت پای مو نیست
بریز خونمه با دست نازنین خودت
چره که بهتر از ای هیچه خونبهای مو نیست
بهار اگر امشو صدبار بمیرم از غم دوست
به جرم عشق و محبت هنوز جزای مو نیست.
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 ۲۰مارس

hbzadeh@btinternet.com

نوروز همیش��ه الهامبخش حیات و شادابی و
تازگی و امید بوده اس��ت .این س��نت هزاران
س��اله ایرانی ک��ه با نوزای��ی طبیعت عجین
شده همیشه فرصتی بوده است تا ایرانیان با
احس��اس رهایی از زمستان سرد و تاریک به
گرما و روش��نی بهار بیندیشند و آینده بهتری را برای
خود و دیگران آرزو کنند .چه غمها و دشمنیها که با
آمدن نوروز به فراموشی سپرده میشوند و چه شادیها
و آشتیها که در آن جان میگیرند .چه روزهای سخت
و س��تمباری که بر ایران و ایرانی گذشته ،ولی با آمدن
نوروز ن��ور امید باز در دلها تابی��ده و غبار ناامیدی و
افسردگی از آنها برگرفته ش��ده است .از این روزها و
نوروزها در دوران معاصر کم نداشتهایم .نوروز  ،۹۱اما،
گویی از جنسیدیگر است .سختیها و ستمها بردوش
ایران و ایرانی سنگینی میکند و ابر سیاهی از جنگ و
نابسامانی اقتصادی بر کشور سایه انداخته است .آیا
روزنه امیدی در پس این ابرها دیده میشود؟
در دوران معاصر ،ایرانیان س��الهای درازی را مملو از
سختی و ستم تجربه کردهاند ،ولی با آمدن نوروز سعی
کردهاند بر غم و اندوه خود چیره شوند و با امید به آینده
بنگرند .شدیدترین این سالها دوران جنگ (-۱۳۵۹
 )۶۷بود که از یک س��و خرابی و کشتار جنگ بیداد
میکرد ،و از س��وی دیگر سرکوب و زندان و شکنجه
و اعدام بود که هر سال هزاران نفر قربانی میگرفت،
و از جانب سوم فشار اقتصادی و کمبود و جیرهبندی
زندگی روزمره مردم را به شدت زیر فشار گذاشته بود.
ولی حتا در این ش��رایط ،نوروز که میرسید میشد
امید بست کهدر سال جدید تحولی رخدهد ،جنگ به
پایان برسد و یا گشایشی در گرفتاریهای مردم ایجاد
ش��ود .یعنی هرچه هم که اوضاع و شرایط نابسامان
بود کمتر انتظار این میرفت که در س��ال بعد اوضاع
وخیمتر و بدتر ش��ود ،و همین کاف��ی بود که آمدن
نوروز به فال نیک گرفته شود و مردم به امید فردای
بهتر از آن استقبال کنند .این امید البته برای  ۸سال
متوالی طول کشید تا تحقق پیدا کند و کابوس جنگ
و خرابیها و نابس��امانیهای ناشی از آن از بین برود،
و یا کشتارهای جمعی دهه اول انقالب متوقف شود.

 ...نوروز  ۹۱گویی از جنسی دیگر
است .سختیها و ستمها بر ایران و
ایرانی سنگینی میکند و ابر سیاهی
از جنگ و نابسامانی اقتصادی بر
کشور سایه انداخته است.
آیا روزنه امیدی در پس این ابرها
دیده میشود؟

فش��ارها و تضییق��ات
اقتص��ادی و سیاس��ی
فعل��ی ای��ران از دوران
جنگ تا کنون بیسابقه
است .در س��ال ۱۳۹۰
دامنه سرکوب و کشتار
و اعدام گس��ترش فوق
العادهای پیدا کرد .آمار ساالنه اعدام به ارقام زمان جنگ
نزدیک شده اس��ت ،و سرکوب آزادیهای سیاسی
و مطبوعات��ی اخیر در دو دهه پس از جنگ کمتر
نظیر داشته اس��ت .نابس��امانیهای اقتصادی ،از
تورم سرس��امآور و افزایش روزانه قیمتها گرفته
ت��ا بی��کاری و گس��ترش روزافزون دامن��ه فقر و
تهیدستی ،قشرهای میانه و کم درآمد جامعه را به
شدت تحت فشار قرار داده است .به رغم این که هنوز
نفت ایران در بازارهای جهانی با قیمت نس��بتا باالیی
به فروش میرس��د رییس دولت رسما اعالم کرده که
ذخیره ارزی «به صفر» رسیده است ،و مردم نگران آن
هستند که با اعمال تحریمهای نفتی در سه ماه آینده
سرنوشت ذخیره (و درآمد) ارزی کشور به کجا خواهد
کشید .مردم فش��ار تحریمهای اقتصادی را در زندگی
روزمره خود احساس میکنند ،و با تشدید تحریمها در
ماههای آینده تردیدی ندارند که این فشارها مضاعف
خواهد شد.

به لحاظ سیاسی ،کشور به بستهترین
نظام سیاسی در طول حیات جمهوری
اس�لامی تبدیل ش��ده اس��ت .نه در
سالهای جنگ و نه در بیست و چند
سال پس از پایان جنگ ،نظام سیاسی
ایران تا این حد بس��ته و در تیول یک
اقلیت حاش��یهای جامعه ایران ک��ه در پیرامون علی
خامنهای ش��کل گرفته قرار نداش��ته است .انتخابات
مجلس شورای اسالمی که در آخرین ماه سال ۱۳۹۰
برگزار ش��د از این نظر بیشتر اهمیت داشت که بسته
ش��دن این نظام سیاسی را به تمام و کمال به نمایش
گذاش��ت .اکنون مردم ایران با حکومتی روبرو هستند
که قوه مجریه آن با خالی کردن بیتالمال ،کشور را به
افالس کشانده است ،قوه مقننه آن کمترین استقالل
رأیی حتادر برابر یک رییس جمهور ضعیف نیز نمیتواند
از خود نشان دهد ،و هر دو این قوه به اضافه قوه قضاییه
تنها مباش��ران و مجریان منویات ولی فقیه هستند .با
انتخابات اخیر ،که قوه مقننهای به مراتب ضعیفتر و
خوارتری به جای مجلس اس�لامی فعلی نشانده ،این
یک دستگی و بسته شدن نظام سیاسی به حد تازهای
رسیده است.
{>> ادامه در صفحه}37 :

Advanced Aesthetics
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

کلینیکاستتیکپیشرفته

مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا

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

توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه

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

 ختفیف دانشجوئی

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

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

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

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

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

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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گوگوشدرمونتریال...
بودن را داشتم .اينجا کمتر با خودم
هستم .بيشتر با موسيقی ام هستم،
بيشتر با مردم هستم و بيشتر روی
صحنه ي��ا در اس��توديوها وقتم را
میگذرانم.

حمل و نقل پارس ماریتایم

 اين تجربه جديد که با مردم بودناست چقدر زندگی شما را متفاوت
کرده از آن لحظهای که با خودتان
بوديد؟
 م��ن از زمان��ی که خ��ودم را
شناختم با مردم بودم و روی صحنه
بودم .به جز آن برايم زندگی ديگری
معنی و مفهوم نداشت .اما  ۲۱سال
يک زندگی ديگری داش��تم .يعنی
يک آدم عادی با يک زندگی عادی و
با يک سری از کارهای روزمره ،البته
يک کمی دست و پا بسته.

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)

«به جز صحنه و مردم ،زندگی
برايم مفهوم نداشت!»

این ش��نبه  14ماه آوریل ،هنرمند
نامی ایران ،آوازه خوان س��ه نس��ل
معاصر ،س��ر راه تور بزرگ خود در
مونتریال در سالن شکوهمند پالس
درزات ،با چند هزار دوستدار صدای
جاودانه اش میعاد خواهد داشت.
ای��ن برنامه در مونتری��ال به همت
واالی گروه پرواز و پرسپولیس انجام
می شود.
در زیر نظر ش��ما را ب��ه گفتگویی
خواندنی با گوگوش جلب می کنیم:

»»»»» «««««

...من از زمانی که خودم را
شناختم با مردم بودم و روی صحنه
بودم .به جز آن برامي زندگی
ديگری معنی و مفهوم نداشت...
اما  ۲۱سال يک زندگی ديگری
داشتم .يعنی يک آدم عادی با
يک زندگی عادی و با يک سری
از کارهای روزمره ،البته يک کمی
دست و پا بسته....

------------- فکر میکنم در اين فعاليت هنریکه شما داشتيد از پيش از انقالب تا

امروز س��ال ها از روی نُتها پريديد
و لحظههای زيادی را بين اين سال
هايی که گذشته اين نوروزهايی که
آمده و رفته ،هم تازه کرديد هم برای
مردم خاطره سازش کرديد.
 بگذاريد قبل از اينکه صحبتهای
راجع به موسيقی را دنبال کنيم من
اول صميمانهترين تبريکاتم را تقديم
همه مردم ايران و همه فارسی زبانان
در هرکج��ای اين دنيا که هس��تند
بکنم .از خداوند بزرگ میخواهم و
دعا میکنم برکت ،شادی ،سالمتی،
آرامش و آزادی برای همه هموطنانم
مهيا باشد و هيچوقت روی جنگ و
خونريزی را نبينيم.
 من میخواستم برويم سراغدورانیکه شما در ايران بوديد و آن موقعی
که فعاليت نمیکرديد ،فکر میکنم
آن موقع شما بيشتر فرصتداشتيد
که هفت سينی درست کنيد ،پای
سفرههفتسينبنشينيد!
 کام�لا درس��ت اس��ت .من در
ايران که بودم در واقع فرصت با خود

داروخـانه

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

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

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

صبح

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

 زياد هم شما زندگیتان مثل مردمعادی نبوده است؟
 ول��ی به هر ح��ال دو تا تجربه
کام�لا متفاوت ول��ی فکر میکنم
کارس��از بوده برايم .خيلی مطالعه
کردم .خيلی سختی کشيدم .مثل
همه مردم جنگ را ديدم.
 دقيق��ا چيزی که فکر میکنم درآلبوم��ی که در لحظ��ه ورودتان به
تورونتو منتشر شد« ،زرتشت» خوب
میش��ود ديد .اين صحنهها در آن
آلب��وم وجود دارد به ويژه خود ترانه
زرتشت.
 کامال درست است .حتی وقتی
اولين ب��ار روی صحنه رفتم چه در
تورونتو و چه در لسآنجلس ،صورت
من و حضور و ايس��ت و زيست من
هم نشان میداد .به گونه ديگری بود.
و به يک س��ری عادات عادت کرده
بودم و با يک سری زندگیهايی که
قبال داشتم و االن هم با آن آشنايی
مجدد پيدا ک��ردم دور بودم و يک
کمی دست و پايم بسته بود در واقع.
 خانم گوگوش ،در باخود بودن بهچه نتايجی رس��يديد؟ چه تغيير و
تحولی را گوگوش در خودش ديد؟
 تمرين میک��ردم با خودم که
تحمل کنم .مدارا کنم .هِرمان هِسه
در يکی از کتابهايش به نام سيدارتا
جملهایدارد که میگويد:
م��ن مثل يک س��نگ م��یروم ته
رودخانه و يک جاي��ی قرار خواهم
گرفت و س��ه تا کار انجام میدهم.
روزه میگي��رم ،فکر میکنم و صبر
میکنم.
{>> ادامه در صفحه}36 :

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

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

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

ایران...

Maison de Voyages

شرکت شل یک
میلیارد دالر بدهی
خود به ایران
را «منیتواند
پرداخت کند»
شرکت هلندی-بریتانیایی «رویال
داچ ش��ل» برای تسویه بدهی یک
میلیارد دالری خ��ود از بابت خرید
نفت ایران دچار مشکل شده است.
خبرگ��زاری رویترز طی گزارش��ی
اعالم کرد که بخاطر تحریم آمریکا
و اتحادیه اروپا اکنون پرداخت بدهی
یک میلیارد دالری این ش��رکت به
ایران امری تقریبا «غیرممکن» شده
است.
چه��ار منب��ع آگاه در گفتگو با این
خبرگ��زاری گفتهاند ک��ه این غول
نفتی از بابت خرید نفت ،مبلغ یک
میلی��ارد دالر -برای خرید هش��ت
میلیون بشکه نفت -به شرکت ملی
نفت ایران بدهکار است.
رویترز با اس��تناد به گفتههای یک
منب��ع صنعت نفت گ��زارش کرده
است که ش��رکت شل به شدت در
تالش اس��ت تا راهی برای پرداخت
بدهی خود به ای��ران پیدا کند ،اما
این مسئله بسیارحساسیت برانگیز
و مش��کل است؛ رویال داچ شل در
حالی که ملزم به رعایت تحریمهای

اعمال ش��ده بر علیه ایران هستند،
میخواهن��د روابط خ��وب خود با
تهران را نیز حفظ کنند.
وزاری خارجه اتحادیه اروپا  ۲۳ژانویه
طی قطعنامهای خرید نفت از ایران
را تحریم کردند و این دور تحریمها
قرار اس��ت از اول ماه ژوئیه (حدودا
 ۱۳هفته دیگر) اعمال شود.
ش��رکت رویال داچ ش��ل با قرارداد
خرید صد هزار بشکه نفت در روز –
به همراه شرکت توتال فرانسه -بعد
از ش��رکت توپراس ترکیه ،دومین
مش��تری بزرگ نفت ایران در غرب
بود.
این ش��رکت  ۷مارس اعالم کرد که
آخرین محموله نفت ایران رادر چند
هفته آتی دریافت خواهد کرد و بعد
از آن ،دیگر نفت��ی از ایران دریافت
نخواهد کرد.
یک مقام آگاه به خبرگزاری رویترز
گفته است که اکنون تقریبا استفاده
از سیستم بانکی برای تسویه حساب
بده��ی از باب��ت خرید نف��ت ایران
غیرممکن ش��ده اس��ت ،یک س��د

وکالی وزارت خارجه آمریکا خواهان رد
شکایت مجاهدین خلق شدند
وزارت خارجه آمریکا می گویند که
فرآیند حذف یا ابقای نام س��ازمان
مجاهدی��ن خلق از این فهرس��ت
نیازمند بررسی های دقیق در میان
اطالعات فوق سری است
وکالی وزارت امورخارج��ه آمریکا
ب��ه ش��کایت س��ازمان مجاهدین
خلق پاسخ دادند و خواستار پرهیز
دستگاه قضایی این کشور از هرگونه
دخالتدر تصمیماتدولتی شدند.
سازمان مجاهدین خلقدر شکواییه

ای از وزی��ر ام��ور خارج��ه آمریکا
خواس��ته که ظرف م��دت  ۳۰روز
درباره حذف نام سازمان مجاهدین
خل��ق از فهرس��ت گروهه��ای
تروریس��تی خارجی کاخ س��فید،
تصمیم گیری کند.
اما وکالی وزارت خارجه آمریکا می
گویند که فرآیند ح��ذف یا ابقای
نام سازمان مجاهدین خلق در این
فهرست نیازمند بررسی هایدقیق
در میان اطالعات فوق سری است.

بزرگ بر سر راه پرداختها
– موضوع��ی که نش��ان
میدهد فشارهای امریکا
واقعا کارآمد بوده است.
یک منب��ع نفت��ی دیگر
به این خبرگ��زاری گفته
اس��ت که موانع پرداخت
تا ح��دودی یکی از عوامل
انصراف ش��رکت توتال فرانس��ه از
خری��د نفت ای��ران در اواخر س��ال
گذشته میالدی بود .توتال با ایران
برای خرید روزانه صد هزار بش��که
نفت قرارداد بسته بود.
ای��ن مناب��ع گفتهان��د ک��ه برخی
مشتریان بزرگ نفتی ایران تاکنون
از طریق بانک اس�لامی «نور» واقع
در دوبی اقدام به تس��ویه حس��اب
بدهیهای خ��ود میکردند ،اما این
بانک تحت فشارهای آمریکا از اواخر
سال گذش��ته میالدی همکاری با
بانکهای ایران را متوقف کرد.
این گزارش با اس��تناد به گفتههای
منابع نفتیدر ادامه میگوید که یک
بخش کوچکی از بدهی شرکت شل
میتواند از حساب بدهی ایران به این
شرکت از بابت توسعه میادین نفتی
«سروش» و «نوروز» تسویه شود.
شرکت انی ایتالیا نیز به همراه این
شرکت از بابت توسعه میادین نفتی
ایران در س��الهای گذش��ته هم از
ایران طلب دارد و هم بخاطر خرید
نفت ایران بدهی دارد.
به گفته ای��ن وکال هر گونه تالش
برای ورود یا دخالت قوه قضاییه در
روند این تصمی��م گیری "بدعتی
خطرناک و نگران کننده" اس��ت و
"قاضی باید این شکایت را رد کند".
به عقیده وکالی وزارت امورخارجه
آمری��کا ،تصمیم گی��ری در مورد
حذف نام سازمان مجاهدین خلق
از فهرس��ت گروه های تروریستی
آمریکا نیازمند تصمیم گیری بسیار
حس��اس در س��طح امنی��ت ملی
این کش��ور است و موضوعی است
مرتبط با مسائل حقوق بشر.

امحدینژاد :فردوسی مکتب پیامرب اسالم را جنات داد!
او همچنی��ن ک��وروش ،پادش��اه
هخامنشی را "جوان ایرانی عدالت
طلب و آزادی خواه" معرفی کرد
و به س��خنان خود در جلسهای
ک��ه نزدی��ک به دو س��ال پیش
به مناس��بت رونمایی از منشور
کوروش در ایران برگزار شده بود
اشاره کرد و گفت:
"البته برخیها هم از این سخنان
من ناراحت شدند".
س��پتامبر دو س��ال قبل ،آقای
احمدی نژاد در مراسم رونمایی
منشور کوروش در تهران ،ضمن
تجلیل از کوروش از او به عنوان
شاه جهان یاد کرد.
اظهارات آقای احمدی نژاد در آن
زمان با واکنشها و انتقادهای تندی
به ویژه از سوی گروههای اصولگرا
رو به رو شد.
اکنون آقای احمدی نژاد می گوید
ک��ه در آن جلس��ه از دو گ��روه نام
برده ک��ه از قدرتمند ش��دن ایران،
میترسند:
"یکدسته قلدرهایی که میخواهند
بر جهان حاکم ش��وند و شخصیت
و فرهن��گ و داش��تههای مل��ت را
چپ��اول کنن��د" و یک دس��ته هم
"آدمهای حقیر و کوچکی هستند

ک��ه میخواهند هم��واره به عنوان
پیش��قراول مل��ت ای��ران نقش
آفرینیکنند".
او اف��زود که این گ��روه دوم "به
ویژه در دویست سال اخیر تالش
کردهاند ملت ایران را کوچک نگه
دارن��د تا بتوانند خ��ود را بر آنها
حاکم کنند".
سومین "جش��ن جهانی نوروز"،
امروز یکش��نبه  ۶فروردین (۲۵
مارس) با شرکت روسای جمهور
کش��ورهای ایران ،تاجیکستان،
افغانس��تان و پاکس��تان در شهر
دوشنبه برگزار شد.
آقای احمدی نژاد به همراه علی
اکبر صالح��ی ،وزیر امور خارجه،
حمید بقایی معاون اجرایی ،اسفندیار
رحیم مشایی ،رئیسدفتر و مجتبی
ثمره هاشمی ،دستیار ارشد خود و
حسن موسوی رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،روز شنبه  ۵فروردین وارد
دوشنبه شد.
قرار اس��ت چهارمی��ن و پنجمین
جش��ن جهانی نوروز در کشورهای
ترکمنستان و افغانستان برگزار شود.

شاهنامه فردوسی = توحید نامه!

بی بی سی :محمود احمدینژاد در
جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان از
کوروش ،پادشاه هخامنشی تجلیل
کرد و گفت که فردوس��ی ،ش��اعر
ایرانی" ،مکتب پیامبر اسالم را نجات
داده است".
آقای احمدی نژاد شامگاه روز شنبه
 ۲۵مارس ،در خانه فرهنگ ایرانیان
در ش��هر دوش��نبه ،طی سخنانی
شاهنامه فردوسی را "توحید نامه"
خواند.
او گف��ت ک��ه مل��ت ای��ران پس از
پذیرش اسالم مش��اهده کردند که
امویان و عباس��یان "که بویی از راه
و مرام پیامبر" نبرده بودند ،بر ملت
ای��ران حاکم ش��ده و "ش��خصیت
ملت را تحقیر و استعدادهایشان را
لگدم��ال کردند" و در این ش��رایط
موحد،
این فردوسی بود که هویت ّ
عدالت خواه ،آزادی طلب و انس��انی
ملت ایران را مجددا احیا کرد.
به گفته آقای احمدی نژاد" :فردوسی
مکتب پیامبر گرامی اسالم را نجات
داده و بار حقیق��ی این مکتب را از
دوش نااهالن برداش��ته و بر دوش
ملت ایران گذاش��ت و این ملت نیز
الحق به خوب��ی از عهده ایفای این
مسئولیتبرآمد".
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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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www.paivand.ca

کانادا...

www.skylawn.net

پذیرش مهاجر برای کانادا بیش از 16میلیارد دالر
در سال هزینه دارد
ایرانتو :ب��ا وجود
اینکه کانادایی ها
معتقدند پذیرش
مهاجر می تواند
کمب��ود نی��روی
متخصص در بازار
کار ای��ن کش��ور
را جب��ران کرده
و کمک��ی ب��رای
تأمی��ن هزین��ه
های بهداشتی و
درمانی جمعیت
س��المند فراهم
کند ،موسس��ه فریزر (که یک گروه
پژوهشی راستگراست) معتقد است
برنام��ه های اخی��ر پذیرش مهاجر
بار س��نگینی را ب��ه دوش مالیات
دهندگان کانادایی تحمیل می کند.
بر مبنای گزارشی که روز پنجشنبه
 15مارس توسط آن موسسه منتشر
ش��د ،کس��انی که بین س��ال های
 1987ت��ا  2004وارد کانادا ش��ده
اند ،ساالنه  6000دالر بیش از حد
تعیین ش��ده از خدمات و سرویس
های دولتی بهره مند شده اند.
" هربرت گروبل" از تهیه کنندگان
گزارش می گوید" :مهاجرانی که از
سال  1987تاکنون وارد کانادا شده
اند ،باندازه قبلی ها در اقتصاد کانادا
مؤثر نبوده اند.
در نتیجه برمبنای مقررات پرداخت
مستمری مالیات بر درآمد و برنامه
های جامع اجتماعی این مهاجران
یک هزینه س��نگین مالی به میزان
 16تا  23میلی��ارد دالر به مالیات
دهن��دگان کانادای��ی تحمیل می
کنند".
آقای گروب��ل و همکارش "پاتریک
گردی" از گ��زارش های اخیر اداره
آمار درباره تفاوت  6.30دالری حق

الزحمه ساعتی مهاجران با متولدین
کاناداییدر سال  2010انتقاد کردند.
اداره آمار همچنین اعالم کرده نرخ
بی��کاری بین مهاجرانی که کمتر از
پنج س��ال در کانادا بوده اند  3تا 5
درصد بیشتر از مردم عادی است.
دولت محافظ��ه کار هارپر همانند
دولت های قبلی لیبرال از دو روش
برای کم کردن کمک های اقتصادی
به مهاجران بهره می برند؛ که یکی
برنامهجنجالی
 تأیید م��دارک تحصیلی خارجیمهاجران و دیگری
 سرمایه گذاری در خدمات جذبشدن در جامعه کانادایی است.
اما گزارش موسسه فریزر با این تفکر
که ما به نیروهای متخصص مهاجر
احتیاج داریم مخالف است؛ حداقل
نه به اندازه  250000نفر در سال.
آنان معتقدند می��زان نیازمندی به
مهاجران توس��ط بخش خصوصی
هدایت می شود.
تهیه کنندگان گ��زارش در گفتگو
با خبرگزاری پس��ت مدیا گفته اند:
"پذیرش مهاجر باعث می شود که
دستمزدها در س��طح پایینی باقی
بماند و این ام��ر درآمد بخش های

خصوصی را افزایش
می دهد.
همین امر باعث می
شود آنان از سرمایه
گ��ذاری در زمین��ه
تربی��ت و آم��وزش
نیروهای کار متولد
کان��ادا و برنام��ه
های حف��ظ نیرو و
تکنولوژی خودداری
کنند.
گ��زارش مذک��ور
همچنی��ن تأکی��د
کرده که تعداد زیاد پذیرش مهاجر
وضعیت کمب��ود نیرو در بازار کار را
بدت��ر می کند چرا که بدین ترتیب
تعداد متقاضی��ان خدمات عمومی
نظیر مسکن بهداش��ت و درمان و
آموزش و همچنی��ن امور زیربنایی
مثل ج��اده ها و فاضالب را افزایش
می دهد.
گروبل و گرودی پیشنهاد کرده اند
که تنها راه حل مشکل مهاجرت در
کانادا تمرکز کردن بر کسانی است
که پیش��نهاد کاری از یک کارفرما
دریافت کرده اند به معنی اینکه نباید
مهاجرفامیلیبپذیریم.
آنان ب��ر این باورند ک��ه توانمندی
زبان تجربه کاری همینطور سطح
قابل قبول از نظر س��نی و آموزشی
می تواند در موفقیت مهاجرانی که
پیش��نهاد کاری ندارند تأثیر داشته
باشد .در واقع شرایطی که از سوی
کارفرمایان برای اس��تخدام نیرو در
نظر گرفته می ش��ود دقیقا همان
هایی هس��تند که ما باید در بحث
پذیرش مهاجر مد نظر قرار دهیم.


رتبه بندی
شهرهای کانادا
برای زندگی:
اتاوا اول ،تورنتو
،47

ایرانتو :شهر اتاوا (مرکز کانادا) برای
سومین س��ال پیاپی رتبه اول را در
بین  190شهر کانادا برای زندگی ،از
آن خود کرد.
مجل��ه  moneySenseدر آخری��ن
ش��ماره خود ،با بهره گیری از آمار
رس��می ش��هرداری ها و اداره آمار
کانادا ،شهرهای مختلف را برمبنای
پارامترهایینظیر
 توانایی مردم در تأمین مسکن،
 درآمدهای خانوار،
 مالکیت خودرو،
 میزان رشد جمعیت،
 میزان جرم و جنایت،
 تعداد پزش��کان برای هر 1000
نفر،
 آب و هوا،
 نرخ بیکاری و
 امکان استفاده از دوچرخه یا پیاده
روی تا محل کار
را مورد بررسی قرار داده است.
در حالی که اتاوا نتوانسته رتبه اول
را در برخ��ی از بخ��ش ها بدس��ت
آورد ،ام��ا در مجم��وع  ،باالتری��ن
امتیاز را کس��ب کرده و بدنبال آن،
شهرهای برلینگتوندر غرب تورنتو،
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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:

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

کینگستون
( بی��ن تورنت��و و ات��اوا)،
هلیفاکس (نووا اسکوشیا) و ریجاینا
(ساسکچوان) رتبه های بعدی را از
آن خود کرده اند.
تورنتو بزرگترین شهر کانادا امسال
توانسته است در رتبه  47قرار گیرد
که پیشرفت قابل توجهی نسبت به
رتبه  88سال قبل ،داشته است.
پیشرفت سیستم بهداشت و درمان
و اش��تغال ،عوامل بهتر شدن رتبه
تورنتو ،در سال  2012بوده است.
پایین تری��ن رتبه بین ش��هرهای
تورنتویبزرگبهبرامپتوناختصاص
یافته که زمانی بهترین ش��هرت را
داشته است.
پنج شهر انتهایی جدول ،به ترتیب
عبارتند از:
 پورت آلبری (بریتیش کلمبیا)، -ترورو ( نوا اسکوشیا)،

 7فردریکتون  56ونکوور
 59سنت جان
 8ادمونتون
 10وینی پگ  75کیچینر
 84ویندزور
 14کلگری
 91سنت کاترین
 18مانکتون
 23کبک ستی  100ریچمون��د
 30ساسکاتون بی سی
104
 31گوئلف
شارلوت تاون
 35ویکتوریا
112
 36لندن
ریچموندهیل
 41الوال
 149مونترال
 42واترلو
 168سوری
 47تورنتو
 54میسی ساگا بی سی

shadim.sky@gmail.com

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،ترکی،

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

کاوارتا ( انتاریو)، ویلیام لیک ( بریتیش کلمبیا) و نیو گالسکو ( نوا اسکوشیا).رتبه برخی شهرهای آشنا ،به شرح
زیر است:

Tel.: 514-660-7135

UN-SAT

عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

 149؟!!
مونترآل

شادی

پیروزیغیرمنتظره
تیم ملی فوتبال
املپیک کانادا بر
آمریکا

دوش��نبه 26 ،مارس ،ایرانتو :تیم
ملی جوانان زیر  23سال کانادا در
چهارچوب بازیهای مقدماتی قاره
آمریکا ( ،)CONCACAFتوانست
در حض��ور بی��ش از  10،000نفر
تماش��اگر ،با نتیجه غیرمنتظره 2
بر صفر ،بر تیم ملی المپیک آمریکا
غلبه کرده و به مرحله نیمه نهایی
صعود کند.

در این بازی که از گروه  Aو در شهر
نشویل ایالت تنسی آمریکا برگزار
ش��د" ،دانیل هن��ری" و "لوکاس
کاوالینی" برای تیم کانادا گل زنی
کردند.
کان��ادا در حالی این مس��ابقه را با
پی��روزی به پایان ب��رد که همگان
تصور م��ی کردند ،آمری��کا بتواند
به آس��انی بر همسایه شمالی خود
چیره شود.
همچنین "رندی ادوینی بونس��و"،
ف��وروارد خطرناک تی��م کانادا ،در
انتهای ب��ازی ب��ا کارت قرمز داور
اخراج شد.
تی��م آمری��کا طی این ب��ازی یک

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

فرصت مس��لم گل زنی را با عکس
العمل بموقع دروازه ب��ان کانادا از
دس��ت داد و داور همچنی��ن گل
دقیقه  48آنها را آفساید اعالم کرد.
هم اکنون ،کانادا با تیم های کوبا و
السالوادر ،در این گروه مساوی کرده
و با  5امتیاز به عنوان تیمدوم بعد از
السالوادور ،قرار است روز شنبه 31
مارس با تیم قدرتمند مکزیک ،رو
به رو شود.
دو تیم اول این منطقه به المپیک
 2012لندن ،راه خواهند یافت.
گفتنی اس��ت کانادا از سال 1984
تاکنون ،هیچگاه نتوانسته است به
المپیک مردان راه بیابد.
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کانادا>>:مروریبررسانهها...

______
علی اشرف
شــادپور

_______

بودجه سال مالی

 2013-2012استان کبک

مقدمه:

یک��ی از وظایف مهم و اساس��ی
دولت ها ،اعم از استانی یا فدرال،
تنظیم بودجه مالی است .به این
معنا که همدرآمدها را پیش بینی
و تنظیم کند و هم هزینه ها را.
اگر هزینه ها ودرآمدها تقریبا برابر
باشند ،بودجه متعادل است.
اگر در ی��ک بودجه بندی میزان
درآمدها بیش از هزینه ها باشد،در
آنصورت دولت پول اضافی خواهد
داش��ت که ب��ه آن SURPLUS
می گویند که ش��اید بتوان آن را
محافظه کاری پوشیده و می گوید:
«مازاد» نامید.
در چنین حالتی دول��ت پس انداز «وقت��ی که الزم نیس��ت ،چرا پول
خرج می کنید؟».
خواهدداشت.
اما اگر برعکس باش��د ،یعنی میزان در بودج��ه تقدیمی وزی��ر دارائی،
هزینه های پیش بینی ش��ده بیش می��زان هزین��ه های دول��ت 70/9
از درآمدهای پیش بینی شده باشد ،بیلیوندالر برآورد شده است با کسر
در آنصورت این شعر سعدی مصداق بودجه معادل  1/5بیلیون دالر ،که
با مقایسه  3/8بیلیون کسر بودجه
پیدا خواهد کرد که می گوید:
سال پیشین ،بیش از دو بیلیون دالر
بر احوال آن مرد باید گریست
کاهش نشان می دهد.
که دخلش بود نوزده خرج بیست!
در این حالت می گویند دولت کسر بش��اند امیدوار اس��ت با یک صرفه
جوئ��ی دو درص��دی در هزینه ها،
بودجه دارد.
فعال س��ال هاست که بس��یاری از بودجه س��ال آینده متعادل گردد و
دولت ها در چنی��ن وضعیتی قرار کسر بودجه از بین برود.
او همچنین می گوید در س��ه سال
دارند.
دولت هائی که با کسر بودجه روبرو آین��ده ب��ا بدس��ت آوردن جمعا 5
هستند ،برای جبران آن ،مجبورند بیلیون دالر اضافه درآم��د (مازاد)،
خواهد توانس��ت مقداری از بدهی
که وام بگیرند.
های کبک را تادیه نماید.
کدام موسسه ها وام می دهند؟
بده��ی کبک ه��م اکن��ون بالغ بر
بانک ها!
آیا بانک از دادن وام طفره می روند؟ 55درص��د تولیدات ناخالص محلی
است!
ابدا!
حتی از آن استقبال هم می کنند ،در بودجه پی��ش رو ،تدابیری برای
چ��ون به��ره فراوانی نصیب ش��ان متعادل کردن بودجه های آینده و
خواهد شد .کدام مشتری معتبرتر از صرفه جوئی برای بازپرداخت بدهی
ها اندیشیده شده است که به بعضی
دولت هاست؟!
از س��وی دیگر ،از نظ��ر روش های از آنها اشاره می شود.
اقتصادی و سیاسی ،با دو نوع دولت وزی��ر می گوید :ه��ر کارفرمائی که
هر یک نفر باالی  65سال را به کار
مواجههستیم:
بگم��ارد ،از س��ال  ،2013از 1000
محافظه کار(کنسرواتور) و
دالر تخفیف مالیات بهره مند خواهد
آزاد (لیبرال).
تف��اوت این دو نوع دولت در مفهوم شد.
کلمات (محافظ��ه) و (آزاد) نهفته همچنین برای هر ش��خص باال 65
س��ال که به کار ادامه دهد تخفیف
است.
محافظه کار به معنی طرفدار حفظ و مالیات��ی او از  450دالر فعل��ی ت��ا
نگهداری است و چنین دولت هائی  1500دالر هم افزایش خواهد یافت.
از نظر سیاسی با تغییرات ناگهانی این تدبیر برای ادامه کار اش��خاص
و سریع مخالفند و از نظر مالی هم مس��ن تر است که از تخصص های
طرفدار صرفه جوئی ،گاهی در حد ویژه ای برخوردارند.
مشخصهدیگر توجه به کسانی است
خسـت ،و اندوختن هستند.
ّ
اما دولت های لیبرال دس��ت و دل که به گونه غیر رسمی از سالمندان
بازترن��د و زیاد نگران کس��ر بودجه یا بیماران نگهداری می کنند؛ مانند
همسران کهدستمزدیدریافت نمی
نیستن .د
البته این بدان معنا نیست که لیبرال کنند .قرار است برگشت مالیاتی این
ها از کسر بودجه استقبال می کنند ،قبیل اشخاص از  600دالر به 700
نه ،بلکه آنان نیز می کوش��ند آن را دالر در س��ال  2012و ب��ه 1000
به حداقل برس��انند یا از بین ببرند؛ دالر در س��ال  2016افزای��ش یابد.
ولی مانند محافظه کاران سختگیر این تدبی��ر هم به منظور کم کردن
بار مالی موسساتی است که چنین
نیستن .د
بهرح��ال ،هر کدام از ای��ن دو طرز خدماتی را ارائه می کنند.
تفکر طرفدارانی برای خود دارد که از جمله تدابیر برای متعادل کردن
در انتخابات به ح��زب مورد عالقه بودجه رساندن مالیات خرید به 9/5
درصد اس��ت که از ژانوی��ه به اجرا
خود رای می دهند.
بع��د از این مقدمه نه چندان کوتاه ،درآمده است .همچنین قرار است از
م��ی پردازیم به اصل مطلب ،یعنی  2010تا  2013س��االنه یک درصد
بودجه س��ال مالی  2012 -13که به مالیات بنزین افزوده شود.
روز سه ش��نبه  20مارس از سوی مالی��ات  200دالری بهداش��ت و
وزیر دارائی کبک ،ریموند بش��اند ،درمان ه��م از  2014برقرار خواهد
شد و همچنین اس��ت افزایش نرخ
تقدیم مجمع ملی کبک شد.
در اثر رکود اقتصادی س��ال  ،2008هیدروکبک.
کبک هم دچار کس��ر بودجه شده منتقدین احزاب اپوزیسیون کبک،
اس��ت .در چنی��ن ش��رایطی ،وزیر هر یک از دی��دگاه خود ،انتقادات و
دارائی دولت لیبرال ژان شاره لباس ایراداتی بر بودجه آقای بشاند گرفته
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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
__________________

و گفته او ،مبنی بر از بین بردن کسر
بودجه و بازپرداخت بدهی های 184
بیلیون دالری کبک ،را توهم نامیده
اند.
گفتنی است که هر دالر بدهی 12
س��نت هزینه برم��ی دارد تا دولت
بتوان��د آن را مدیریت کند .همین
مسئله ما نعی برای کاهش مالیات
هاست.
سوتیتر س��ر مقاله گازت  21مارس
می گوید:
«بهترین خبردر بودجه بشاند آنست
که خبر چندانی در آن نیست»!
افزودن بر امتیازاتی برای سالمندان
که به آنها اش��اره ش��د ،دولت می
خواه��د ب��رای آن��ان تس��هیالت
بازنشستگی فراهم کند.
این همان روش محافظه کارانه است
که مقاله نوی��س دیگر گازت به آن
اشاره دارد.
گفته می ش��ود که ای��ن محافظه
کاری و وعده هائی که به سالمندان
داده می شود برای کشاندن آنان به
پای صندوق های رای به نفع حزب
لیبرال کبک است.
مخصوص��ا که س��المندان بیش از
جوانان به پای صندوق رای می روند.
این ادعا از سوی بشاند رد شده است،
همچنان که هر وزیردارائیدیگر هم
چنی��ن ادعاهائی را رد می کند ،ولو
اینکه نیت واقعی او چنین باشد.
در بودجه پیشنهادی بشاند ،دولت
 125میلی��ون دالر در اختی��ار
ش��هرداری مونترال قرار می دهد تا
صرف جش��ن های  375مین سال
تولد ش��هر مونترال ش��ود که پنج
سال بعد خواهد بود .منتقدین می
گویند این هم شگرد دیگری است
کهدولت می خواهد مردم ،مخصوصا
اهالی مونترال،را به نفع خود تشویق
به رای دادن کند.
ای��ن ادعاهای دول��ت را ،که در نظر
دارد هزینه های خود را کاهش دهد،
کمتر باور می کنند و آنرا به انتخابات
نس��بت می دهن��د .مخصوصا که
محبوبیت دولت شاره در این اواخر
بشدت کم شده و به حد  20درصد
کاهش پیدا کرده است.
موضوع مورد مناقش��ه دیگر که بی
ارتباط با بودجه نیس��ت آنست که
دولت برنامه ش��مال می نامد .این
برنامه شامل اکتشاف و بهره برداری
از منابع انرژی ش��مال کبک است،
که مدت هاست مورد بحث و جدل
های زیادی اس��ت .در نظر است که
انج��ام اینکار به بخ��ش خصوصی
واگذار شود .ولی فعال  500میلیون
دالر در بودجه منظور شده است تا
صرف تحقیقات و بررسی ها در این
زمینه بشود.


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
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 - ۱۸74

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
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نوروزوآمریکا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

پيام نوروزی
باراک اوباما
به ایرانیان
 20م��ارس :میش��ل و م��ن امروز
بهتری��ن آرزوهای خ��ود را به همه
آنهایی که نوروز را در سراس��ر دنیا
جشن می گیرند تقدیم می کنیم.
خانواده ها و دوس��تان در جوامع و
خانه هایی از آمريکا تا جنوب غرب
آسیا گردهم میآیند تا امید را ،که
همراه ب��ا تجدید حی��ات می آید،
جشنبگیرند.
این جشن برای مردم ایران در زمانی
میآید که تنش میان دو کش��ور ما
همچنان ادام��ه دارد .اما همزمان با
این که مردم ب��ا خانواده های خود
گردهم م��ی آین��د ،کارهای نیک
میکنند و رسیدن فصلی تازه را خیر
مقدم میگویند ،انسانیت مشترکی
که ما با یکدیگر داریم به ما یادآوری
می شود .هیچ دلیلی وجود ندارد که
ایران و آمريکا از یکدیگر جدا باشند.
این جا در آمري��کا ،آمریکایی های
ایرانی تبار موفق هستند و به فرهنگ
ما کمک شایانی می کنند.
امس��ال یک محصول ایرانی« ،یک
جدایی» (جدایی نادر از س��یمین)،
باالترین افتخار آمریکایی برای یک
فیلم خارجی را از آن خود کرد.
نیروهای دریایی ما با خطر راهزنی
دریایی مواجه شده اند و دریانوردان
ایاالت متح��ده ش��هروندان ایرانی
گروگان گرفته ش��ده را نجات داده
ان��د .و از فی��س بوک ت��ا توئیتر ،از
تلفن موبایل تا اینترنت ،مردم ما از
ابزار یکسانی برای صحبت کردن با

12

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT
یکدیگر و غنی کردن زندگیهایمان
استفاده می کنند.
با ای��ن حال م��ردم ای��ران به طور
روزافزونی از آزادی اولیه دسترس��ی
به اطالعاتی که می خواهند محروم
می شوند.
در ع��وض دولت ای��ران برای توقف
برنام��ه های رادیوی��ی و تلویزیونی
امواج ماهواره ای را مسدود می کند.
اینترنت را سانسور می کند تا بتواند
آنچ��ه را که مردم ای��ران می توانند
ببینند و بگویند کنترل کند.
رژی��م ایران صرفاً برای حفظ قدرت
خود کامپیوترها و تلفنهای موبایل را
تحت نظارت دارد.
و در هفته های اخیر محدودیتهای
اینترنتی به حدی ش��دید شده که
ایرانی��ان نم��ی توانند ب��ه آزادی با
عزیزان خود در داخل ایران یا خارج
از مرزه��ای آن ارتباط برقرار کنند.
فن آوریهایی که باید مردم را توانمند
سازند برای سرکوب آنها استفاده می
شوند.
به خاطر اقدامات رژیم ایران ،پرده ای
الکترونیکی بهدور ایران کشیده شده
است مانعی که جریان آزاد اطالعات
و اندیشه ها به درون کشور را متوقف
و دیگر بخش��های دنیا را از تعامل با
مردم ایران ،که بس��یار برای عرضه

دارند ،محروم می کند.
می خواهم مردم ایران بدانند آمريکا
در پی گفتگویی است تا نظرات شما
را بشنود و آرمانهایتان را درک کند.
به همین دلیل ما سفارت مجازی را
راه اندازی کردیم تا شما خود بتوانید
ببینید ایاالت متحده چه می گوید و
چه می کند .ما در فیسبوک ،توئیتر
و گوگل پالس از فارسی استفاده می
کنیم.
و در حالی که ما تحریمهایی را علیه
دولت ای��ران وضع می کنیم ،امروز
دولت من دستور العملهای جدیدی
را برای ارائه ش��رکتهای آمریکایی
جهت تسهیل نرم افزارها و خدماتی
که استفاده مردم ایران از اینترنت را
آس��ان تر می کنند ،صادر می کند
ای��االت متحده به معط��وف کردن
توجه��ات به پ��رده الکترونیکی که
مردم ای��ران را از دنیا جدا می کند
ادامه خواهد داد.
و ما امیدواریم دیگران در پیش��برد
آزادیهای اساسی مردم ایران؛ آزادی
برقراری ارتباط با یکدیگر و با دیگر
همنوعان خود ،به ما بپیوندند.
طی س��ال گذش��ته ما ب��ار دیگر
آموختیم سرکوب افکار هرگز نمی
تواند آنها را براند.
م��ردم ای��ران وارث تمدنی بزرگ و

LAWYER

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

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

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

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

باستانی هس��تند .آنها مانند مردم
ه��ر کجای دیگ��ر از ح��ق جهانی
اندیشیدن و سخن گفتن برای خود
برخوردارند .دولت ایران وظیفه دارد
ب��ه این حقوق احترام بگذارد همان
طور که موظف است به تعهداتشدر
مورد برنامه اتمی اش عمل کند.
بگذارید دوباره بگویم که اگر دولت

ایران مسیری مسؤوالنه را در پیش
بگیرد بار دیگر در جامعه کش��ورها
مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
و مردم ای��ران فرصتهای بزرگتری
برای کامیابی خواهندداشت.
بنابراین در این فصل ش��روع های
تازه ،مردم ایران باید بدانند که ایاالت
متح��ده آمريکا در پ��ی آیندهای با

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

ارتباطات عمیقتر بین مردم ما است.
زمانی که پرده الکترونیکی که ما را از
هم جدا کرده کنار رفته و صداهای
شما شنیده شود؛ فصلی که در آن
درک متقابل و امیدهای مش��ترک
ما به عنوان انسانها بر بیاعتمادی و
ترس غلبه میکند.
سپاسگزارم و عید شما مبارک

جشن بزرگ چهارشنبه سوری شاتوگی

سپاسگزاری قدردانی

از متامی یاران  ،دوستان ،هموطنان ،اسپانسر ها و داوطلبانی
که در مراسم جشن باشکوه چهارشنبه سوری شاتوگی،
سه شنبه  13ماه مارس
در حمل سالن جشن های مرسیه،
(که در آن نزدیک به  500نفر از عزیزان شرکت داشتند)
در برگزاری این مریاث فرهنگی با ما همراه
و همیار بودند صمیمانه سپاسگزارمی.
ا گر کمبود ونارسایی در برنامه پیش آمد ،ما را ببخشید.
همچننی از کلیه دوستانی که ایثارگرانه و بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفا به
عشق ایران ،و هدف به حرمت گزاری به مریاث سرتگ ایرانی در مهاجرت،
طی روزهای متمادی کار به برگزاری بهینه و درخور غرور ایرانی این جشن زیبا به
ما یاری رساندند،
سپاسگزارمی و دست شان راصمیمانه می فشارمی.
_______________________________

گروه برگزار کننده جشن چهارشنبه سوری شاتوگی
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زیرسایهشومجنگ!
عاشقان ههای

خوشمزه ترین غذای
مکزیکی در شهر

ايرانی–اسرائيلی!

محمدرضايزدانپناه
___________________

در تاکو تکیال

قبل نوش�ت :اين نوش�ته بر مبنای
وجود دولت ،کش�ور و ملت�ی به نام
اسرائيل است .طبيعی است آنهايی
که ب�ه دالي�ل مختل�ف ب�ه چنين
موجوديتی باور ندارند ،با تمام پيش
فرض ه�ا و اس�تدالالت آن مخالف
هستند.

به مدیریت بیژن احمدی

(نبش شربروک و سن لوران)

  انواع تاکو

  فاهیتاس

  انچالداس

  بوریتاس و...


___________________

جهان چن��د روزی اس��ت که در
حاشيه هل من مبارز طلبی دولت
ه��ای اي��ران و اس��رائيل ،صدای
متفاوتی را از درون جوامع آنها می
ش��نود؛ صداهايی که از عشق به
جای نفرت و از صلح و دوستی در
برابر جنگ می گويند.
ش��ايد نه رون��ی ادری و ميخائيل
تامير و نه هيچک��س ديگری در
اين دني��ا فکرش را نم��ی کرد که
چند جمله دوس��تانه ای که اين دو
طراح گرافيک اسرائيلی خطاب به
مردم ايران در صفحه فيسبوکشان
نوش��تند ،چنين بازتابی را به دنبال
داشته باشد.
ح��اال صفح��ه Israel Loves Iran
(اس��رائيل ايران را دوست دارد) در
فيسبوک توانس��ته در کمتر از ۱۰
روز بي��ش از  ۴۰هزار عضو داش��ته
باشد .اعضايی که اسرائيلی ،ايرانی،
آمريکايی ،اروپايی و  ...هستند.
شهروندان اسرائيلی در اين صفحه
عضو می ش��وند و خطاب به مردم
ايران می گويند:

ما هرگز کشور شما را مبباران منی
کنيم .ما شما را دوست دارمي.

آن سوتر ودر ميان ايرانی ها ،عده ای
گويا منتظر نخستين گام اينچنينی
شهروندان اسرائيلی نشسته بودند.
به فاصله تنه��ا چند روز صفحه ای
به ن��ام From Iran for Peace and
( Democracyاز اي��ران برای صلح
و دموکراس��ی) در شبکه اجتماعی
فيس��بوک راه اندازی شد که ايرانی
ها از سراس��ر دنيا در آن خطاب به
اسرائيلی ها می گويند:
ما مبب هسته ای منی خواهيم .ما
صلح و دموکراسی می خواهيم .ما
دوستانشماهستيم.

حاال صفحات مشابه ديگری هم راه
اندازی شده اند .آنهايی که از عشق و
صلح و دوستی ميان آلمان ،آمريکا،
لهس��تان و  ...با اي��ران می گويند.
شايد در روزهای آينده به تعداد اين
صفحات اضافه بشود .همانطور که به
تعداد اعضای آنها افزوده خواهد شد.
مشخص نيس��ت که اگر قرار باشد
در آينده ای نامعلوم ،جنگی نظامی
و تمام عيار ميان ايران و اس��رائيل
در بگيرد وج��ود چنين صفحات و
عاشقانه هايی تا چه اندازه می تواند
در پيشگيری از فاجعه موثر باشد اما
متوليان و اعضای اين کمپين های
صلح ودوستی می توانند ادعا بکنند
آن کاری که می توانستند و بايد را
انجام داده اند.
حکومت جمهوری اسالمی ايران از
ابتدا بر مبنای ايدئولوژی اس�لامی
شيعه اثنی عشری برپا شد؛ همانطور
که دولت اس��رائيل بر پايه يهوديت
بنيادگرای معتقد ب��ه ارض موعود
(از نيل تا فرات) بنيان گذاشته شد.
هر دو در منطقه بی اندازه با اهميت
خاورميانه.
دشمنی و عداوت ميان اين دو دولت
با اين ايدئولوژی ها ش��ايد اجتناب
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بار با نوشیدنی های متنوع
محیطی گرم ،دلپذیر و شاد

ناپذير به نظر بيايد به خصوص آنکه
رهبران جمهوری اسالمی از همان
ابتدا علم نابودی اسرائيل و محو اين
کشور از روی زمين را برافراشتند.
از نظ��ر روح الل��ه خمين��ی و ديگر
روحاني��ون مالک نظ��ام حاصل از
انق�لاب  ۱۳۵۷س��رزمين ،دولت و
ملتی به نام اسرائيل از اساس جعل
و دروغ و س��اخته امپرياليس��م و
صهيونيسم بين المللی است که بايد
نابود شود.
اس��رائيل ه��م در براب��ر جمهوری
اس�لامی را مته��م به تش��کيل و
حمايت از گروه ها و س��ازمان هايی
مانند جهاد اسالمی ،حماس و حزب
الله می کرد که ب��رای از بين بردن
موجوديتش می جنگند.
س��خنان آيت الله علی خامنه ای،
رهبر جمه��وری اس�لامی در نماز
جمعه دهه فجر س��ال  ۹۰به مثابه
پذيرش رس��می اين نقش توس��ط
حکومت ايران بود.
عليرغ��م اي��ن مس��ئله دولتمردان
اسرائيلی هرگز مانند همتايان ايرانی
خود ،خواس��تار نابودی کشور ايران
نشده اند .مسائلی مانند محو ايران
از نقشه جهان يا نامشروعی کشوری
به نام ايران ،هيچگاه جايیدر ادبيات
رسمی و غير رسمی مقامات اسرائيل
نداشته اس��ت .برخی از ارشدترين
مقام های سياسی و نظامی اسرائيل،
تبار ايرانی دارند يا حتی متولد ايران
هستند.
با وجود اين ،آنها همواره تاکيد کرده
اند که اگر موجوديت اسرائيل را در
خطر ببينند از تم��ام امکانات خود
برای مقابله با آن استفاده می کنند.
اس��رائيل به طور غيررسمی يکی از
عظيم ترين زرادخانه های س�لاح
های هس��ته ای در جهان و به طور
رس��می يکی از پنج نيروی هوايی
قدرتمند و م��درن دنيا را در اختيار
دارد.
در جنگی احتمالی ک��ه واحدهای
زرهی و نيروی زمينی در آن به هيچ
کاری نمی آيند ،جمهوری اسالمی با
يک نيروی هوايی فرسوده و ضعيف،
دل به انواع و اقس��ام موش��ک های
پرش��مار خود خوش کرده که می
توانند تمام نقاط اس��رائيل را هدف
قرار بدهند.
حکومت ايران همچنين روی ارتش
چريکی حزب الله لبنان و موش��ک
ه��ای آن که به راحت��ی می توانند
تا ش��مال و مرکز اس��رائيل برسند،
حساب ويژه ای باز کرده است.
کابوس جنگ هيچگاه در سه دهه

اخير از فراز آس��مان مي��ان ايران و
اس��رائيل دور نش��د و در سال های
اخير با افزايش تنش بر س��ر برنامه
هسته ای جنجالی جمهوری اسالمی
تشديد نيز شده است.
اس��رائيل ماه هاس��ت که متحدان
پرقدرتش در تم��ام جهان را تحت
فش��ار گذاش��ته که ي��ا زودتر مانع
دس��تيابی نظام ايران به تسليحات
هس��ته ای بش��وند يا اينک��ه خود
دست به کار می شود و با جت های
جنگنده و بمب های سنگر شکنش
که می توانند تا اعماق زمين و بتن
نفوذ کنند ،کلک تاسيس��ات اتمی
جمهوری اسالمی را می کند.
رهبران ايران که تاکنون خيال کوتاه
آمدن نداشته اند ،می گويند که به
دنبال بمب اتمی نيستند اما حمله
احتمالی اسرائيل به خود را توفيقی
اجباری برای عملی ک��ردن رويای
خود در نابودی اين کشور می دانند.
اما آنهايی ک�ه حاال در ال به الی
صفح�ات اينترنتی از عش�ق،
صلح و دوستی ميان مردم ايران
و اسرائيل می گويند ،اميدوارند
که با عاش�قانه هايشان بتوانند
اين پيغام را به گوش دولتمردان
هر دو طرف برسانند که جنگ و
نفرت نمی خواهند.
دوستی ميان ايرانيان و بنی اسرائيل،
دوس��تی ای به وسعت تاريخ است.
بخ��ش زي��ادی از يهودي��ان بقای
خود را مديون ک��وروش ،بنيانگذار
امپراط��وری ايران می دانند و خاک
ايران برای سالها مأمن و پناهگاه آنها
بوده است.
آنه��ا می دانند ک��ه حکومت امروز
ايران در يهود دوس��تی هيچ قرابتی
با هخامنش��يان ندارد اما بس��ياری
از مردم اين کش��ور ب��ه امپراطوری
باس��تانی خ��ود و دس��تاوردهايش
نگاهی حس��رت آلود و افتخارآميز
دارند.
در مقابل خيلی از مردم ايران هم می
دانند که تاکنوندر طول تاريخ ،هيچ
درگيری نظامی ميان بنی اسرائيل با
ايرانيان رخ نداده و تمام جنگ های
اسرائيل با اعرابی بوده که بسياری از
ايرانيان آنها را نابودگر تاريخ و تمدن
باستانی خود میدانند.
اين روزها خيلی ها اميدوارند عاشقانه
هايی که تمام دنيا را درنورديده اند،
بتوانند ابرهای سياه جنگی شوم را
از آسمان ميان دو ملتی که تاکنون
هي��چ جنگی را ميان خ��ود تجربه
نکرده اند ،دور سازند.


_______________

Tequila Taco
Hours:
Mon-Wed 11:30 am - 9 pm
Thu-Sat 11:30 am - 11 pm
Sun 2 pm - 9 pm

2 Sherbrooke est.
Montreal, QC H2X

St-Laurent

Tel.: (514) 844-8220

HAQUE
CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









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
Fi
ter
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
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ایران:پرتره...

جامع ه ايران در سراشيبی احنطاط
اجتماعی و اخالقی

در حالی است که هزينهی مصرف
شير يا لوازم بهداشتی يا گوشت در
ايران به اين رقم نمی رسد.
بر اس��اس آمارهای دس��تگاه های
دولی ميان دو تا هفت ميليون نفر
معتاد در ايران وجود دارد (بر اساس
معيارهای مختلف) و اعتياد حتی به
خوابگاه های دانشجويی و کودکان
م��دارس راهنمايی نيز گس��ترش
يافته است.

مجیدمحمدی

(جامعهشناس)
تصوي��ری که امروز رس��انههای
دولتی و ش��به دولتی جمهوری
اسالمی از جامع ه ايران به صورت
پراکن��ده عرض��ه می کنن��د -با
همهی اصراری که بر سفيد نمايی
در داخل و سياه نمايی در خارج
کشور دارند -جامعهای است که از
هر جهت در سراشيبی و انحطاط
است.
کافی اس��ت قطع��ات اطالعات
عرضه شده در رسانههای داخلی
را در کنار هم قرار دهيم و از نگاه
يک پرنده به آن نظری بيفکنيم.
ناهنجاریهايی که م��ی آيد در
ديگ��ر جوامع نيز به چش��م می
خورن��د اما اي��ن ناهنجاریها در
ايران سير صعودی دارند و برنامه
و سياستی نيز برای کاهش آنها به
چشم نمی خورد.




رجوع به پليس

فقر و نابرابری

درس��ال  ۱۲ ،۱۳۸۶ميليون نفر
در جامعه زير خ��ط فقر زندگی
می کردن��د و  ۲ميليون نفر نيز
زير خط فقر خش��ن بودند( .مهر
 ۸ارديبهشت  )۱۳۸۶اين رقم در
س��ال  ۱۳۸۷به  ۱۴ميليون نفر
رسيد( .نوروز ۴ ،ژانويه  )۲۰۰۹در
سال  ۸۰حدود  ۹ميليون نفر در
ايران زير خط فقر بودند و در طی
هفت سال اين آمار به  ۱۴ميليون
نفر رسيد.
حتی بن��ا به آمارهای مس��ئوالن
دولتی در دوران رياس��ت جمهوری
احمدی نژاد که همواره با آمار و ارقام
بازی می کنند" :در ايران يک درصد
اف��راد جامعه زير خط فقر ش��ديد
[گرس��نگی] قرار دارند و تعداد آنها
 ۷۰۰هزار نفراست .تعداد افرادی که
عالوه بر رفع گرسنگی قادر به تامين
هزينه مسکن ،پوش��اک وآموزش
خود نيز نيستند و در واقع زير خط
فقر مطلق زندگی می کنند ،هفت
ميليون و ۸۰۰هزار نفر معادل ۱۱/۱
درصد جمعيت کش��ور هس��تند".
(مدي��رکل دفتر فقرزداي��ی وزارت
رف��اه و تامين اجتماعی ،روزآنالين،
دسامبر )۲۰۰۷
با توجه به اعالم  ۲ميليون و حدود
هشتصد هزار تا يک ميليون تومان
درآم��د به عنوان آس��تانهی گذر از
خط فقر و اع�لام  ۳۹۰هزار تومان
به عنوان پايهی درآمد کارگران در
کنار  ۳۰ت��ا  ۳۵درصد نرخ تورم (با
توجه ب��ه تورم  ۲۷درصدی س��ال
 )۱۳۹۰پي��ش بينی می ش��ود که
ميان  ۶۰تا هفت��اد درصد از مردم
ايران در زير خط فقر قرار گيرند .با
توجه ب��ه افزايش ضريب جينی در
دورهی احمدی نژاد (از حدود ۰.۴۰
تا  )۰.۵۸ش��کاف طبقاتی در ايران
افزايش يافته است.

فساد

فس��اد اقتصادی و س��وء استفاده از
قدرت به بخش��ی جدايی ناپذير از
رفت��ار و منش مقام��ات جمهوری
اسالمی تبديل شده است .اختالس،
واگ��ذاری اموال دولت��ی به خاصان
درگاه والي��ت ،اختصاص طرحهای
ب��زرگ اقتص��ادی ب��ه نظاميان و
امنيتیه��ا ،بخش��ی از اين فس��اد
گستردههستند.

کمتر مقامی در جمهوری اسالمی
است که در مقطعی از مديريت خود
از قدرت س��وء استفاده نکرده باشد
ب��ا روی کار آوردن قوم و خويش و
دوستان تا استفاده از امکانت دولتی
برای حمل و نقل اعضای خانواده تا
س��فرهای بی دليل به خارج کشور
برای گرفت��ن ارز دولتی و تفريح به
هزينهی دولت تا تحصيل در ضمن
مديري��ت و از گرفتن مق��ام بدون
شايستگی تا درست کردن مدارک
قالبی.
نتيجهی مس��تقيم فس��اد کاهش
اعتماد عمومی و مس��ابقه بر س��ر
رسيدن به همه چيز در مدتی کوتاه
است.
به همين دليل در سطوح پايين تر
نيز با افزايش چکهای برگشتی از
 ۳.۵ميليون در سال  ۱۳۸۴تا حدود
شش ميليون در س��ال  ۸۹مواجه
هس��تيم که فس��اد اقتصادی را در
بطن جامعه گواهی می کند .تعداد
چکهای صادره از سال  ۱۳۸۵تا سال
 ۱۳۸۸از حدود  ۸۰ميليون به حدود
 ۴۸ميليون کاهش يافته است.

مواد مخدر

اعتياد پيامد و کارکردی بجز بيکاری
و فروپاش��ی خان��واده و در پ��ی آن
تضعي��ف پيونده��ای اجتماع��ی و
کاهش سرمايهی اجتماعی ندارد.
افزايش مصرف م��واد مخدر جهت
گيری جامعه به س��وی س��قوط را
بيان می کند .مردم ايران در س��ال
 ۱۳۹۰ح��دود  ۱۵ميلي��ارد دالر
هزينهی مس��تقيم و غير مستقيم
برای مصرف م��واد مخدر پرداخت
کردهاند که تخمين زده می شود تا
سال  ۱۳۹۳به  ۱۸ميليارد دالر می
رسد( .تابناک ۱۸ ،دی  )۱۳۹۰اين

تنه��ا در ش��هر ته��ران در عرض
يک ماه (آذر  )۱۳۹۰هفت ميليون
و  ۳۳۳ه��زار و  ۴۲۸نف��ر با مرکز
فوريتهای پليس��ی  ۱۱۰ارتباط
برقرار کرده اند.
از کل تماسهای برقرار ش��ده ،دو
ميليون و  ۷۵۱ه��زار و  ۶۸۲مورد
منجر به عمليات پليسی و حضور
به موقع مأموراندر سر صحنه شده
اس��ت(معاون عمليات فرماندهی
انتظامی تهران بزرگ ،واحد مرکزی
خبر ۱۸ ،دی .)۱۳۹۰
اين بدين معنی اس��ت که به طور
متوسط همهی شهروندان تهرانی
(فراخوان و ش��کايت يک طرفه به
پليس ممکن نيس��ت و حدود ۱۵
ميليون نفر -مورد در اين ارجاعات
به پليس درگير هس��تند ،با فرض
 ۸.۵ميلي��ون جمعيت برای تهران
يا  ۱۲ميليون ب��رای تهران بزرگ)
در ط��ول م��اه حداقل ي��ک بار با
پليس تماس می گيرن��د و از اين
رقم حداقل در يک س��وم ش��رايط
برخوردها در حدی است که پليس
بايد مستقيمادخالت کند.
اين رقم ني��ز در حال کاهش نبوده
بلکه در آذر  ۱۳۹۰در مقايسه با آذر
 ،۱۳۸۹تعداد تماسهای عملياتی
هفت درصد و کل تماسهای برقرار
شده يک درصد افزايش يافته است.
(همانجا)

مراجعه به دستگاه قضايی

تع��داد پروندههای موجود در قوهی
قضاييه همواره رو به افزايش بوده و
در سال  ۱۳۹۰به حدود  ۱۳ميليون
پرون��ده (ص��ادق الريجانی ،رئيس
قوهی قضايي��ه ،خب��ر آنالين۱۹ ،
مه��ر  )۱۳۹۰يا  ۱۶ميليون پرونده
(مدي��رکل اجتماع��ی و فرهنگی
معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه
قضائيه ،خبر آنالين  ۱۴دی )۱۳۹۰
يعنی ي��ک پرونده ب��ه ازای حدود
چهار ايرانی باالی  ۱۸سال رسيده
است .تنها در س��ال  ۱۳۹۰پرونده
های قضايی  ۱۳درصد افزايش يافته
اس��ت( .محمدباقر ذوالقدر ،معاون
قوهقضائيه ،ايسنا ۲۳ ،مهر )۱۳۹۰
اي��ن رقم در س��ال  ۱۳۸۱حدود ۵
ميليون (روزنامه بنيان ۲۴ ،فروردين
 )۱۳۸۱يعنی حدود يک پرونده به
ازای حدود هف��ت ايرانی باالی ۱۸
سال و در سال  ۱۳۸۶حدود هشت
ميليون يعنی يک پرون��ده به ازای
حدود  ۶ايرانی باالی  ۱۸سال بوده
است.
اکثر اين پروندهها مربوط می شوند
به جرائم مواد مخ��در ،صدور چک
بالمح��ل ،تخلف در ثبت اس��ناد و
امالک ،قولنامهها ،ثبت ش��رکتها،
مالي��ات ،و امور اقتصادی و امنيتی،
ن��زاع و درگي��ری( .محم��د جعفر
منتظری ،رئيسديوان عدالت اداری،

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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

LATE REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زماننامنویسی:

،5 ،4 ،3 ،2
آوریل
آوریل ،12 ،11 ،10
 9تا  11صبح

انگلیسیمقدماتیشبانه:

2012
2012

،5 ،4 ،3 ،2
آوریل
تاریخنامنویسی:
آوریل ،12 ،11 ،10
		
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

		

2012
2012

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

 2آوریل تا  26جون 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 2آوریل تا  26جون 2012
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

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

مهر  ۲۱آبان  )۱۳۹۰مقامات اين قوه
همچنين تحت فش��ار دستگاههای
امنيتی و تبليغاتی جرائم تازهای را
(مثل آب بازی جوانان در خيابان يا
فرس��تادن فانوس به آسمان) خلق
می کنند.

عدم رعايت قانون

نگاهی ب��ه جرائم در جامعهی ايران
بيندازيد :وج��ود  ۶۰هزار خودروی
سرقتی در کشور (تابناک ۱۷ ،تير
)۱۳۸۷؛ بازداش��ت ۵۰هزار س��رباز
ف��راری در س��ال ( ۱۳۸۶ريي��س
س��ازمان وظيفه عمومی ناجا ،گويا
نيوز ۱ ،مرداد )۱۳۸۷
دس��تگير ش��دن  ۳۸۲ه��زار نفر
در موضوع س��رقت در  ۶م��اه اول
( ۱۳۸۹تابن��اک ۵ ،آب��ان .)۱۳۸۹
تنها در تونل توحي��د تهران ،روزانه
به ص��ورت ميانگي��ن  ۶۵۰خودرو
متخلف از طري��ق دوربين جريمه
میشوند( .رئيس پليس راهور تهران،
خبرگ��زاری مه��ر  ۱۸دی )۱۳۹۰
تنه��ا در آذرم��اه  ۵۵۹ ،۱۳۹۰هزار
مورد تخلف برای ورود غيرمجاز به
محدوده طرح ترافيک و  ۱۹۲هزار
تخلف درعدم استفاده از کمربند و
کاله ايمنی در تهران رخ داده است.
(رئيس اجرائيات پليس راهنمايی و
رانندگی کشور ،پايگاه خبری پليس،
 ۲اس��فند  )۱۳۹۰اين بدين معنی
است که در تصور شهروندان تهرانی
رعايت قانون به نفع آنها نيس��ت و
هرکس��ی تالش می کن��د با نقض
قانون از ديگران پيشی بگيرد .عدم
رعايت قانون اس��ت که شهروندان
را ،چه کس��انی که حق��وق ديگران
را نق��ض می کنند و چه کس��انی
که حقوشان نقض ش��ده ،به مراکز
انتظامی و قضايی می فرستد.



احنطاط اخالقی

نص��ب تنديس تمام ق��د ذبيح الله
بخشی (معروف به حاجی بخشی)
در يکی از ميدانهای اصلی ش��هر
کرج با ه��دف "ترويج فرهنگ ايثار
و شهادت و گراميداشت مقام شهدا
و ايثارگران و الگوس��ازی برای نسل
جديد و نس��لهای آينده" (مهدی
ايزدی ،مدير کل اداره بنياد ش��هيد
و امور ايثارگران اس��تان البرز ،مهر،
 ۹بهم��ن  )۱۳۹۰از نمودهای بارز
فروپاشی اخالقی در جامعهی ايران
است.
اين تنديس از نگاه مقامات جمهوری
اسالمی با اين انگيزه نصب می شود
که "نسل جديد و نسل های آينده
اين مرز و بوم بايد اهداف ،آرمانها و
ش��خصيت های فردی و اجتماعی
اسطوره ها و ايثارگران ايران اسالمی
را بشناس��ند و آنها را الگوی گفتار
و کردار خود دهن��د( ".همانجا) در
جامعهای که اس��طورههای معرفی
شده به آن حمله کنندگان به مردم
در خيابانها و ناس��زاگويان و قداره
بن��دان باش��ند جايی ب��رای اصول
اخالق��ی در ح��وزهی عمومی باقی
نمی ماند.
وقتی اعضای انصار حزب الله الگوی
رفتاری جوانان باشند ،آنها هيچ اصل
اخالقی را رعايت نخواهند کرد.
بر اساس يک پژوهش انجام گرفته
که يافتههای آن در "همايش ملی
آسيب شناس��ی مس��ائل جوانان"
ارايه ش��د ۶۰ ،درصد دانش��جويان
مورد پرس��ش اظهار داشتند که به
روشهای مختلف تقلب می کنند.
(خبر گ��زاری مهر ۵ ،ارديبهش��ت
)۱۳۸۷
از وجوه ديگر انحط��اط اخالقی در

جامعهی ايران شوهر دادن دختران
زير پانزده س��ال است .در سال ،۸۵
۳۳هزار و  ۳۸۳دختر زير  ۱۵س��ال
ازدواج کردهاند که اين رقم در سال
 ۸۶ب��ه ۳۵ه��زار و  ۹۳۱م��ورد ،در
س��ال  ۸۷به  ۳۷هزار و  ۹۹۶مورد
و در س��ال گذش��ته ب��ه  ۴۳هزار و
 ۴۵۹مورد رسيده است .آمار ازدواج
دختران زير  ۱۵سال در خالل اين
س��الها نسبت به آمار کل ازدواجها
افزايش  ۴۵درصدی داش��ته است.
(فرش��يد يزدانی ،عضو انجمن دفاع
از حقوق کودکان ،ايسنا ۲۰ ،اسفند
)۱۳۹۰
در همي��ن جامعه اندک��ی آرايش
دخت��ران جوان يا بيرون بودن موی
آنها از زير روس��ری يا تنگی مانتوها
به عنوان انحط��اط اخالقی معرفی
می شود.
نيروی انتظامی برای تحکيم اخالق
در جامع��ه ف��روش عروس��کهای
باربی را ممنوع می کند و دس��تور
جمع آوری آنه��ا را از مغازه ها می
ده��د (تابن��اک ۲۶ ،دی )۱۳۹۰
اما خيابانهای ش��هرهای بزرگ به
محلی برای عرضهی تن فروشانی با
سنين پايين تبديل شده است.
بنا به گزارش ارائه شده در همايش
اس�لام و آس��يبهای اجتماعی در
تهران۱۱ ،درصد روس��پيان تهران
ب��ا اطالع همسرانش��ان دس��ت به
روس��پيگری می زنند .در دهه ۶۰
و  ۷۰س��ن روس��پيگری باالی ۳۰
س��ال بود اما در دههی هشتاد سن
روس��پيگری به  ۱۵س��ال و باالتر
رسيده است (آفتاب ۱۸ ،تير .)۱۳۸۷
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طنزخرسندی
به BBC
و VOA
بخندیم!

اگر امروز خندیدن گناه است
به یاد روزگار «کی»** بخندیم
حضور رهبری وقتی رسیدیم
همینطوری به ریش وی بخندیم
دلم خواهد که بر هرچه ضریح است
به قم ،شیراز ،مشهد ،ری ،بخندیم
به مکه رفته و بر هرچه حاجی
که تا « َمروه» رود لی لی بخندیم
سر گلدستۀ مشرف به گنبد
به کف بگرفته جام می بخندیم
به هرچه فقه و توضیح المسائل
به همراه سه چهارتا  Gayبخندیم
به هر روزی ز هر سالی که بوده
خصوص ًا بیست و پنج دی بخندیم***
شکایت گرچه داریم از جدائی
دمی با معذرت از نی بخندیم
از این بدتر نگردد وضع عالم
اگر حاال نخندیم کی بخندیم؟
وگر گوئی نه بر اینها بخندم
اجازه ده که من تنها بخندم! ****

مرده بدم زنده شدم
گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد
و من دولت پاینده شدم
موالنا

------------------هادی خرسندی
بیا با همدگر هی هی بخندیم
به  BBCو  VOAبخندیم
به رهبرهای کاسبکار غربی
از این  Mondayبه آن  Sundayبخندیم
به آقای پرزیدنت اوباما
که « »*Boرا برده هالیدی بخندیم
کنون که کار از گریه گذشته
بیا تا گریه را از پی بخندیم
___________________________________________

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری

* «ب ُو» سگ خانوادۀ اوباما .میالد 9 :اکتبر  .2008نر ،اخته شده .کاخ سفید آن را «سگ اول» میشناسد – .ویکیپدیای انگلیسی!
** «کی» به معنی شاهنشاه و پادشاه آمده و در زمان سنگدلترین شاهان ،خندیدن در ایران ممنوع نبوده.
ً
*** بیست و پنج دی ،روز تولد خودم! (شوخی کردم) نه ،همینطوری منباب وزن و قافیه آوردم .بعد دیدم تصادفا روز دو حادثۀ
تاریخی! خنده دار اس��ت -۱۳۶۷« :س��الروز صدور فتوای خمینی علیه کتاب آیات شیطانی- ۱۳۸۷ /تاسیس تلویزیون فارسی
بیبیسی **** ».هموطن جان! تو هم بخند .امسال پیروزی با ماست .ممنون!
_________________________________________

یادی از جالل ذوالفنون...

یکشنبه  28اسفند  1390با خبری
تاس��ف برانگیز عجین شد تا دو روز
پایانی س��ال نود با تلخ��ی به پایان
رسد .خبری که از درگذشت "جالل
ذوالفنون" ،آهنگس��از و نوازنده ی
چیره دست سه تار حکایت می کرد.
او ک��ه ده روز پی��ش از آن و پس از
طی کردن عم��ل جراحی قلب باز،
به آمبولی ریه دچار شده بود ،بر اثر
سکته ی قلبی در بیمارستان البرز
کرج در گذشت.
ج�لال ذوالفنون ،که متولد س��ال
 1316در ش��هر آباده بود ،فراگیری
موس��یقی را از ده س��الگی و ن��زد
برادرش محمود ذوالفنون آغاز کرد.
وی پس از آن برای ادامه ی تحصیل
به هنرس��تان ملی موسیقی رفت و
در آنجا با ساز س��ه تار آشنا شد .او
یکی از نخستین دانشجویان رشته
ی موسیقی در دانشکده ی هنرهای
زیبای دانشگاه تهران بود که ورودش
به این دانش��کده موجب آشناییش
با شخصیتهای معتبر موسیقی ملی
ایران نظیر "نور علی خان برومند"
و "داری��وش صفوت" ش��د .همین
آشنایی های مبارک بود که دریچه
ی ذه��ن او را به ش��ناختی تازه از
موس��یقی اصیل ایران و گستره ی
وسیع ساز سه تار گشود .تا جایی که
تمرکز اصلی او از س��ال  1346تنها
به س��ه تار معطوف شد و در این راه
از راهنمایی ها و تدریس اساتیدی
چ��ون چ��ون "ابوالحس��ن صبا"،

"ارسالن درگاهی" و "احمد عبادی"
نیز بهره می برد.
ذوالفنون پس از پایان تحصیالتش
در دانش��گاه ،ضم��ن اس��تفاده از
راهنمای��ی های "یوس��ف فروتن"
و "س��عید هرمزی"  -ک��ه هر دو از
نوازندگان قدیمی سه تار بودند  -در
مرکز حفظ و اش��اعه موسیقی ملی
نیز به تدریس سهتار مشغول شد.
وی در سال های میانی دهه شصت،
زمانی که موسیقیدانان و نوازندگان
مطرحی چون "محمدرضا لطفی"
و "حسین علیزاده" ،کشور را ترک
گفته بودند ،خالء آهنگسازی غنی را
پر کرد تا گرد سکون و انفعال رخسار
این هنر اصیل را تیره نسازد.
به گفته ی برخی صاحب نظران او با
خلق آلبوم "گل صد برگ" – که با
همکاری "شهرام ناظری" تهیه شده
بود  -نقطه ی عطف تاریخ موسیقی
ایران را رقم زد؛ چرا که نقش س��از
سه تار در این آلبوم آنقدر برجسته و
پررنگ بود که گویی این ساز مهجور،
تولدی دوباره را تجربه کرده بود.
پ��س از " گل ص��د ب��رگ" بود که
بس��یاری از هنر آم��وزان ایرانی به
آموختن این ساز راغب شدند و سه
ت��ار از کنج تک نوازی ها و آوازهای
مح��دود به میانه ی می��دان آمد و
درخشید.
اما سهم تعیین کننده ی ذوالفنون
در گسترش شناخت و جلب توجه
عموم جامعه به س��از سه تار  ،تنها

پارستورز

در این آلبوم خالصه نشد.
او پ��س از آن ب��ا آث��اری
چون "آتش در نیس��تان"،
"شیدایی" و برخی کارهای
گروه نوازی با سه تار قدر و
ارج راس��تین این ساز را ادا
کرد.
به گفته ی "ابوالحس��ن مختاباد"
گروه نوازی سه تار با ذوالفنون تثبیت
و به جامعه شناس��انده شد و بعدها
"مسعود ش��عاری" با بهره گیری از
قابلیت های این ساز و توسعه و بهره
گیری از سه تار سوپرانو و ...این فضا
را گسترش داد.
زنده یاد جالل ذوالفنون آثار دیگری
چون" پرند"" ،پرواز"" ،پیوند"" ،دل
آوا" و  ...را نیز سرپرستی کرده است.
تکنوازی هایی که وی در زمینه سه
تار انجام داده و رساله های آموزشی
که در این زمینه نوشته و شاگردانی
که آموزش داده است همگی نشانگر
مکتب و ش��یوه ی یگان��ه ی او در
زمینه ی سه تارنوازی ست .تا آنجا
که سبک او در آموزش و نواختن به
مکتب ذوالفنون شهرت یافته است.
همکاری های متعدد وی در داخل
و خارج از کشور موجب شد تا حوزه
ی سه تار نوازی به خارج از مرزهای
ایران نیز گسترش یابد و مهر تاییدی
بر کارنامه ی هدفمند این هنرمند
حک شود .هنرمندی که به گفته ی
"حسام الدین سراج" صدای سازش
آنقدر عرفانی و دلنش��ین بود که تا
اعماق وجود انسان رسوخ میکرد.


شروع بیزنس

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

مونتریال،ونکوور

نان سنگک

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

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

شیراز
رستوران

انواع خورش ها
وکباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

منایندهشرکتهایهواییمعتبرجهان
MONTREAL

Tel: 1877-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

VANCOUVER

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

شهریه رایگان!

همین امروز متاس بگیرید!

شراب خود را همراه بیاورید!

با 20سال سابقه درخشان

FLY
ANY TIME،
!ANY WHERE

منشی گری اداری

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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چرا زنده را از میان مردگان میطلبید؟

در این جا نیست بلکه برخاسته است...
فرش��تگان در اوج بهت و ورشکس��تگی و
اضطراب زنانی که بر س��ر قبر عیسی آمده
بودند چنین پیغامی را به آنها ابالغ کردند،
پیغام��ی که برای همیش��ه تاری��خ ایمان
مس��یحی را دگرگون ک��رد وجهان بینی
امروزما و سرنوش��ت فردای ما وابس��ته به
پاسخی است که به این پیغام میدهیم.
شاگردان هراسان و لغزش خورده مسیح که
داغ ننگ ،ان��کار و ترس را بر قلب خویش
حمل میکردند و حتی...
صلیب عیس��ی حقیقت مسیحا بودن او را
برایش��ان کمرنگ کرده بود با شنیدن این
پیغام از زبان زنانی ک��ه خود حامالن این
خبر بودند واکنشهای متفاوتی از خود نشان
دادند و چنانکه کالم خدا اذعان میکند در
ابتدا این پیغام را از زبان زنان ،هذیانی بیش
نپنداشتند اما پس از اینکه شخصا با مسیح
قیام کرده رو در رو شدند ،رستاخیز خداوند
را باور کردند و کلیسا متولد شد.
بیش از  ۲۰۰۰سال از آن لحظه که عیسی
قبر را خالی کرد میگذرد ولی هنوز پیغام
آسمان در گوش بشر طنین انداز است که :
چرا زنده را از میان مردگان میطلبید؟

PAIVAND: Vol. 18  No.1050  avr. 01, 2012

www.paivand.ca

رستاخیز مس��یح یکی دیگر از مهمترین
عناصر تش��کیل دهنده پی��ام عهد جدید
را تش��کیل میدهد و اهمیت آن حتی به
زعم بسیاری از متکلمین و متالهین بر سایر
مفاهی��م عهد جدیدی پیش��ی میجوید،
پولس رس��ول نیز در رس��اله اول خود به
کلیس��ای قرنتس در باب  ۱۵به صراحت
اعالم میکند که:
اگر مسیح برنخاست باطل است وعظ
ما و باطل است نیز ایمان شما.

ط��رز تفکر و نحوه پاس��خگویی ما به این
حقیقت است که موضع ما رادر قبال ابدیت
روشن میسازد .ما میتوانیم همچون برخی
از ادیان بر این نقطه نظر باور داشته باشیم
که اصال عیس��ی مصلوب نشده است چه
برس��د به اینکه از میان مردگان رستاخیز
کند ک��ه باور بر چنین تفکری خود ناقض
یافتههای مسلم تاریخی و مغایر با اصل و
ذات ایمان مس��یحی است و یا بر این باور
باشیم که عیسی برنخاست بلکه شاگردان
جسد او را دزدیدند و چنین وانمود کردند
که او برخاسته است که البته این طرز تفکر
نیز در عهد جدید بعنوان تهمتی آشکار به
این نهضت الهی ثبت گردیده است.
و شق سوم اینکه همچون تشنگانی اصیل
پاسخی را در قلب خود بپذیریم و مطابق با
آن زیست کنیم که شاگردان آن را پذیرفتند
و بر اس��اس آن واکنش ،کلیسایی زاده شد
که ابواب جهنم بر آن اس��تیال نداشتهاند و
 ۲۰۰۰س��ال است که به حیات خود ادامه
میدهد و منادی حقیقت است.

در این جا نیست بلکه برخاسته است...
گذر تاریخ و اعصار ،رشد تکنولوژی و دوره
پسامدرنیته هیچ کدام نتوانست ه از قدرت و
تاثیر این پیغام چالش برانگیز اندکی بکاهند.
همانگون��ه ک��ه در هم��ان روزگار ص��در
مسیحیت نیز این پیام برای عدهای هذیان
و دروغ بنظر میرسید اما برای عدهای دیگر
پیروزی عیسی و مهر تایید خدا بر خدمت حال باور بر چنین واقعیتی چه تاثیری
و ماموریت عیس��ی بعنوان مسیح و نجات بر ما دارد؟
ایمان بر عیس��ای مصلوب و قیام کرده که
دهنده بشر.
اینک زنده اس��ت و در ما بواسطه روح خدا

ساکن میشود زیربنای تعریف رابطه انسان
با خدا در دیدگاه مسیحی است.
بعبارت دیگر اینک مس��یح زنده و صعود
کرده نه تنها بواس��طه ایمان و توسط روح
القدس در قلوب مومنین س��اکن میشود
بلکه در آس��مان و در حض��ور پدر بعنوان
کاهن و شفیع برای آنانکه در این عهد تازه
خدا وارد شدهاند شفاعت میکند.
ایمان بر رس��تاخیز یعن��ی ایمان بر اینکه
خدای��ی که روحش عیس��ی را از مردگان
برخیزانید بدنهای فانی ما را نیز زنده خواهد
ساخت بوس��یله روح خود که در ماست و
قرارگیری در این باور اس��ت که زندگی ما
را از باور به یک سلس��له عقاید مذهبی به
ب��اور بر حقیقتی ملموس بدل میس��ازد،
ارتباط با مس��یح زنده چنان حقیقی است
که میتوان آن را تا به حد دس��ت گذاردن
در جای زخمهای مسیح توسط توما (یکی
از شاگردان) ملموس دانست.
رستاخیز مس��یح ضمانت پیروزی خدا بر
شرارت و نجات بشر توسط ایمان بر عیسی
است .خدا ،با برخیزاندن عیسی از مردگان
حقیقی ب��ودن عهد تازه خود با انس��ان و
اصالت ادعای عیس��ی را تضمین کرد و بر
عیسی و ادعایش مهر تایید نهاد.



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

از قیام مس��یح به بعد بشریت وارد عصر
تازهای شدهاست که با پاسخگویی به این
ادعای کلیس��ا مبنی بر رستاخیز مسیح
خ��ود را در موض��ع ایمان و نج��ات و یا
بیایمانی و داوری قرار میدهد.
پاسخ ما چیست ؟
آیا میخواهیم جزو آن گروه افرادی باشیم
که مصداق سخن مسیح هستند:
خوش��ا به حال آنانکه نادیده ایمان آورند
و ی��ا میخواهیم در موضع بیایمانی و یا
انتخابهایدیگر ابدیت را بیمسیح و خارج
از عهد خدا سپری کنیم؟
انتخاب با ماست...

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

روز شنبه  31مارس ،راس ساعت  4بعدازظهر،

در محل کلیسای مونتریال

خد
ا
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ن
د
م
ح
ب
ت است

مبشـر خدا ،MARCO ،با داشنت 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

مدرسه فردوسی

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر
(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

خورشید خانوم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

514-962-3565

تلفن)514( 626-5520 :

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

5206 DECARIE #3

7085 Cote-des-Neiges

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

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

www.cafelitt.ca

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

فرهنگسرایسینا

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

8043 St-Hubert
514-619-4648

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

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

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

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

مرکزفرهنگیزاگرس

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

5347 Cote-des-Niege

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

IBNG

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

اجنمن ادبی مونتریال

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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
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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

سازمانسیاسیفرهنگی

بنیاد فرهنگی سخن آزاد

با تبریکات صمیمانه نوروزی
برنامه های هنری امسال را به اطالع هموطنان مونترالی می رساند






"علیرضا قربانی " به همراه " گروه کرشمه"
جمعه  ۴ماه می:
"پریسا" و "گروه همنوازان"
یکشنبه  ۲۷ماه می:
جمعه  ۱۳ماه جوالی" :مامک خادم"
یکشنبه  ۱۶سپتامبر" :ساالر عقیلی"
" سپیده رییس سادات" به همراه "حمید متبسم" و "گروه مضراب"
جمعه  ۲۶اکتبر:
____________________
جزئیات برنامه ها را به همراه پوستر آنها در شماره های آینده رسانه های ایرانی خواهید دید.
با بهترین آرزوها برای شما در سال جدید

مدرسه فردوسی

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

KhodRahaGaran
.org

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

گروه تئاتر صورتک برگزار می کند:

آتلیه آموزش بازیگری
ACTING WORKSHOP

با :علی شریفیان

بازیگر ،کارگردان و فارغ التحصیل
ممتاز رشته تئاتر
دانشکده هنرهایدراماتیک تهران
پذیرش هنرجو تا  19مارس
شنبه ها 3 :تا  5و سه شنبه ها:
 7تا  9بعد از ظهر

مکان  :کتابخانه نیما

5206 Blvd. Decarie, Metro: Snowdon

شهریه برای عموم  125دالر – دانشجویان  95 :دالر

7085 Cote-des-Neiges
Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565

«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
facebook.com/sooratak

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال3336-223-514 :
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WWW.GALAXIEROUGE.COM

 طراحی و چاپ بر روی لباس و انواع پیش بند ها کاله کیف لیوان
 چاپ بر روی پالک ماشین و طراحی انواع پوستر های تبلیغاتی و چاپ بر روی ماشین.
 طراحی و فروش جدیدترین میزهای کار به صورت آکواریوم
 میزهای آکواریوم با کیفیت بسیار عالی در سایز های متفاوت و با مدل های جدید مکانی پراز
جذابیت و آرامش برای شما به ارمغان می آورد.
__________________________
 اگر می خواهید خانه ای زیبا و متفاوت
داشته باشید سری به ما بزنید.
 میزهای آکواریوم برای دفاترکاری هتل ها
و سالن ها داخل و خارج ساختمان موجود می باشد.
 تک فروشی و عمده فروشی برای فرش گلیم
و انواع صنایع دستی ایرانی موجود می باشد.

__________________________

New elegant and modern Aquarium coffee tables
Aquarium Office Tables Perfect for Environment
Custom-made designs are available on demand
Customize Printing are available on different material
Whole sale 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

اولین مرکز ارسال ارز به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

به مدیریت :بیژن احمدی
در قلب مرکزشهر :مترو گای

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


سرویس  exchangeبا نرخ عالی

Mobile Top ups

ویس شارژ موبایل:
همچنین سر
FIDO, BELL,
Telus, Rogers,
Virigin Mobiles
...

GUY

_______________
Union Mondiale
1863 Ste-Catherine W.
)(Corner: St- Marc
Montreal, QC H3H 1M6

Tel.: 514-937-5192

اتوکوروش AUTO KOROSH
مختصص در تعمیرات و سرویس اتومبیل

  در خدمت ایرانیان گرامی
  با جتربه طوالنی

- AUTO REPAIR
- Brakes, Suspension
- Oil Change
- Rust Proofing
- Tires

   تعمیراتانواعاتومبیل

   تعمیرات ترمز و جلوبندی

   تون آپ و تعویض روغن ،فیلتر و...

   روغنکاریزیرماشین

برای جلوگیری از زنگ زدگی
   فروش ،تعمیر ،و ...الستیک


______________________
5236 boul. Levesque O. Chomedy, Laval H7W 2R9

مخصوص خامن ها و آقایان

514-776-8832

Tel.: 450-682-6682

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به پی
ش
و
ا
ز
گرامی
هموطنان
در خدمت
ن
و
ر
وز
اسپ
ش
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
ی
ا
ل
ه
ا
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>>
جوایز مخ
ص
و
دائمی،
 فر و صاف کردن
ص
ن
و
 rch to end of Mayروزی
(فرناندا)
 میکاپ آرتیست
a
<<
M
ختفی
ف
و
ی
ژ
ه
مانیکور
اپیالسیون
 فیشال 
ب
رای دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب
Salon EVE

5393 Cote-Saint-Luc

متخصص
آرایش عروس

Montreal، QC، H3X2C3

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

کارواش

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

بخشی از خدمات ما:

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

 شستشوی بیرون و داخل همه نوع اتومبیل
 شامپو صندلی
 شامپو موتور
ا
ز
0
3
 نمک زدایی
دالر
ت
ا
0
 پولیش
5
 3دالر
 خط برداری

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

%25

ف ویژه
ختفی
وروزی
ن

یس عالی
سرو
ی تاکسی
برا
ها

همچنی
ن
س
ر
و
ی
س
کامل
ف شستشوی
ر
ش ایرانی
با تعیی
ن
و
ق
ت
ق
ب
لی
________________

5505 Côte Saint Luc
)(corner: Girouard
Montréal, QC H3X 2C6

shahrokhzal@yahoo.com

Tel.: 514-264-0210
Tel.: 514-546-6066
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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
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آبگوشت

لی سنتی
عا
شنبهها:
ساعت 12
از

حلیم داغ عالی

 :از ساعت  10صبح
یکشنبه ها

صبhحcاBrun

همه روزه
صبحانه درصوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

unitedtours@bellnet.ca
_____________________
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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

مخصو
ص صوفی

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

نهناهار

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

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

PAIVAND: Vol. 18  No.1050  avr. 01, 2012

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن
 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی





:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر



________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC
$288,000 - 2.99%
mortgage approved

سرویس کامال رایگان

√
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________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Atosa Tangestanifar

Cell.: 514-995-3041

√

$ 419,000 - 3.19%
mortgage approved

atosa@vantagemortgages.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

دکترعطاانصاری
(podotherapist
/foot specialist)

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ماه6  ختنه کودکان از بدو تولد تا

:خدمات

ماساژ تراپی
 برای از بین بردن:لیزر
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

روز7
هفته

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

Tel.: 514-439-1444

: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

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک












www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy
Montreal، Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

دکتر مهسا زمانی

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

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

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)

Tel.: (514) 933-8383

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

Reflexology
:پزشکان متخصص

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

دکتر شهروز رضانیا

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200
Montreal، Quebec H3H 1M1

(Metro: Guy)

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

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

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   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

معماریداخلی،دکوراسیونداخلی

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

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

با کریستال

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاه افغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

اسپشیال های ماه:

همه نوع
برجن های بامساتی
SELLA, Amanat
40
پوندی42/99 :
TAHA
9
10پوندی8/9 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تازه رسیده)
10پوندی14/99 :

افغانی و ایرانی
رین مواد غذایی
ت ،بنشن ،و...
تازه ت
یوه جات و حبوبا
رین سبزیجات ،م
 ،هندی و ترکی
بهترین و تازه ت
های تازه افغانی
ع نان و شیرینی
انوا
_________________

1555 Boul Provencher
Brossard, QC J4W 1Z3

انواع کارت تلفن

Tel.:(450) 465-0499

Microdermabrasion

فروشگاه وطن

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

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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جشننوروزیبیسابقهپیوند...
دکتر پرویز قدیریان

بیش��تر از چهار صد نفر از مهمانان
پیوند و عاش��قان ایران چنان شب
فراموش نش��دنی و جشن نوروزی
را در کنار هم گذراندند که به گفتۀ
بس��یاری ،مونترال تاکنون ش��اهد
چنین جش��ن و پایکوبی و ش��ادی
کوچک و بزرگ نبوده است.

PAIVAND: Vol. 18  No.1050  avr. 01, 2012

باالتری��ن کالس موج��ود خود دور
می زد و کم و کاستی به چشم نمی
خورد و س��فره هفت سین تدارک
دیده ،چون ستاره ای بر تارک سالن
جشن نوروزی می درخشید.
اتح��اد و ه��م دلی و ابراز عش��ق و
محبت بین دوس��تان و مدعوین در
جشن نوروزی امسال ،رنگ و جالی
دیگریداشت.
گوئی اعضاء یک خانواده بزرگ پس
از یکس��ال دوری به دیدن هم آمده

پیوند برای برگزاری این جشن ملی
س��نگ تمام گذاشته بود و دوستان
و همراه��ان و همدالن پیوند نیز با
دل و جان و همبس��تگی غیرقابل
وصفی برای برق��راری هرچه زیباتر
و ش��کوهمندتر ای��ن جش��ن در
کنار خانواده کوچ��ک رحیمیان و
پیوندشان شب بی نظیری را تدارک
دی��ده بودند .پذیرائ��ی مهمانان در

بودند و مهر و محبت ابراز نشده را بی
چون و چرا نثار همدیگر می کردند
و نکته بین��ان را که گاهی به دنبال
یافتن ایرادهائی هس��تند ،غافلگیر
کرده بودند!
ش��ور و نش��اط از در و دیوار سالن
پذیرائی و اطراف آن به وضوح و بی
پرده نمایان بود.
انگار مدعوین ی��ک پارچه تصمیم
گرفته بودند از هر ذره آن شب لذت
ببرند و یاد بزرگداش��ت های نوروز

ایران را گرامی بدارند.
پیوند عزیز ،ش��ما با این عمل فوق
العاده خود خس��تگی و ت��ه ماندۀ
سرمای زمستان طوالنی را از تن ها
زدودید.
زحم��ات ش��ما و عزی��زان همراه و
همدل ش��ما را قدر م��ی نهیم و تا
نوروز دیگر خاطرات آن شب پرشور
و نشاط و دید و بازدید عزیزان را در
دل و جان زنده نگه می داریم.


Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید
 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

 Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

کلیه اقالم پی
ک
نی
ک
و
3
1ب
د
سی
ر
خ های کوبیده،

برگ ،جیگری

l
Stainless Stee

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

ترشی خانگ

ذبح اسالمی :حـــــالل

1.99

صوص سن لوران،
کباب کوبیده مخ
جه کباب با استخوان
جو
خوان آماده برای کباب
و بدون است

ی مخصوص س
ن لوران رسید

کلوچهنوشین:
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

چای صدف

22

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

23

 سال  18شماره  13  1050فروردین 1391

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1050  avr. 01, 2012

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
ی
سالنآراش

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

www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

بامجربترینآشپزایرانی

در قلب NDG

_________________
دوشنبه تعطیل است
)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
مترو:واندوم ،اتوبوس ( 90یک بلوک غرب مترو)
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ایران:سیاستوجامعه...
 :۱۳۹۰سال مهندسی همه جانبه جامعه
سعیدپیوندی

(جامعه شناس)
 ۱۳۹۰را از منظر ش��يوه حکومتی
و مديريت سياس��ی در ايران شايد
بتوان س��الی ويژه ای دانس��ت چرا
که نوعی سياس��ت مهندسی بسته
و هم��ه جانبه جامعه که از س��ال
های پيش هم وجود داشت با ابعاد
جديدی اجرايی شد .تشديد گرايش
به نظارت همه جانبه از باال از طريق
مهندس��ی جامعه پاسخ جمهوری
اسالمی به بحران سال  ۱۳۸۸است.
مهندسی جامعه به معنای اجرای
سياس��ت کنترل و نظارت گسترده
ای اس��ت که با ه��دف مهار کامل
جامعه و سمت و سو دادن به افکار
عمومی و نيز پيش��گيری از ظهور
بحران های غيرمنتظره صورت می
گيرد .اگر ديکتاتوری ايدئولوژيک را
شکل خشن و بسته مهندسی جامعه
بدانيماشکالمتنوعمهندسیجامعه
نشان دهنده ميزان وجود دمکراسی
و فضای باز در جامعه است.
حکومتی که درباره مقبوليت خود
و کارايی س��از و کار حکومتی دچار
ترديد و عدم اعتماد به نفس است،
از طريق مهندسی بازدارندۀ جامعه
و بس��تن راه مخالف��ان در ت�لاش
تضمين ادامه بق��ای خويش برمی
آيد .اين سياست بويژه در زمانی که
دمکراس��ی و گردش آزاد اطالعات
به هنجارهای مهمی در سطح بين
المللی تبديل شده اند معنای خاصی
پيدا می کند.
حکومت هايی مانن��د ايران تالش
دارن��د ب��دون ت��ن دادن ب��ه بازی
دمکراسی ،چرخش آزادانه اطالعات
و آزادی بي��ان ،نزد اف��کار عمومی
در داخ��ل ،در منطق��ه و در جهان
به عنوان نظ��ام ديکتاتوری معرفی
نشوند.
سياس�ت مهندس�ی جامعه در
ايران س�ابقه  ۳۰ساله دارد ولی
در دوره اخير ابعاد جديدی پيدا
کرده است و دست اندرکاران با
وسواس فراوان در تدارک جامعه
ای هستند که در آن هيج روزنه
ای ب�رای تح�ول و تغيير وجود
نداشتهباشد.
نشانه های مهم رشد سياست جامعه
مهندسی شده در سال  ۱۳۹۰را در
چند زمينه مهم سياسی و اجتماعی
می توان نشان داد.

انتخابات مهندسی شده

انتخابات مجلس نهم و نوع نظارت
شورای نگهبان و به ميدان فرستادن
نامزدهای انتخابات��ی و تالش برای
کشاندن مردم به پای صندوق های
رای از نظر سياسی بارزترين شکل
مهندسی سياسی جامعه بود.
در اين الگ��وی انتخاباتی با آنکه از
رقاب��ت دمکراتي��ک و آزاد خبری
نيس��ت و هيجان چندانی هم برای
انتخاب��ات وج��ود ن��دارد ،ول��ی به

ظاه��ر بي��ش از  ۶۰درصد مردم به
پای صندوق ه��ای رای می روند و
حکومت هم ديگ��ر نيازی به تقلب
ب��رای جلوگيری از "نف��وذ" عناصر
نامطل��وب و غير مطمئن در چرخه
قدرت ندارد.
در انتخاباتی که در آن رقابت بر سر
برنامه و گفتمان های متفاوت نيست
بازی "دمکراتيک" از درون فاس��د
می ش��ود و انتخابات در عمل ديگر
از معنايی که در يک جامعه متعارف
وجود دارد تهی می گردد.
در چنين اوضاع و احوالی اس��ت که
نامزدها همان گونه کهدر رسانه های
داخل ايران هم اش��اره ش��د ،بجای
وع��ده انتخاباتی و مب��ارزه و رقابت
سالم سياسی کارشان به رشوه دادن
به مردم و يا خريد رای کشيده می
شود .برای حکومتی که مسئله اصلی
اش اعالمدرصد شرکت کنندگاندر
شب انتخابات است چه تفاوتی می
کند که رای مردم آگاهانه باشد و يا
از طريق خريد شناس��نامه به درون
صندوق رفته است.
مه��م ،تبلي��غ "معجزۀ مش��ارکت
مردم��ی" در اين نمايش سياس��ی
دوره ای اس��ت .اتفاق��ی که در پی
انتخابات مجلس در ايران افتاد و تا
روزها همه جا صحبت از مشارکت
 ۶۰درصدی ب��ود و پيروزی بزرگ
جمهوری اسالمی بدون آنکه کسی
چن��دان نگ��ران نتيجه اح��زاب و
برندگان و بازندگان آن باشد.
در انتخاب��ات اخي��ر همانگونه که
دست اندرکاران گوناگون حکومتی
بارها گفته بودند مسئله اصلیدرصد
مشارکت مردم بود که می بايست از
نظر سياست بين المللی جمهموری
اس�لامی را "بيمه" می ک��رد؛ چرا
که الزم اس��ت به افکار عمومی دنيا
نشان داده شود ايران با سوريه بشار
اسد ،ليبی قذافی ،تونس بن علی و
مصر حسنی مبارک متفاوت است
و نظام به ظاهر چند حزبی با نوعی
دمکراسی بسيار محدود و بی خطر
وج��ود دارد .با انتخاب��ات بی خطر
اقليت کوچکی از مخالفان بی خطر
و يا کم خطر به مجلس راه پيدا می
کنند و همه چيز هم تحت نظارت
کامل خواهد بود.
عمکرد مجل��س کنونی تا حدودی
مصداق اين مهندسی حساب شده
بود؛ بطوري که حت��ا برای فعاليت
های عادی "چراغ س��بز" "مقامات
عاليرتبه" الزم بود.
مس��ئولين در پی مجلس��ی باز هم
بی خطرتر بودند و مجلس جديد از
مجلس کنونی هم مطيع تر خواهد
ب��ود چرا که از ش��مار مخالفان کم
خطر و بی خطر بازهم کاسته شده و
در عمل آنها نيروی چندانی نيستند.
تجربه بحران  ۱۳۸۸به برنامه ريزان
حکومتی نشان داده است که تعادل
امنيتی و سياس��ی موجود بس��يار
شکننده است و هر نوع شکافی در

درون حکوم��ت می تواند به بحران
سراسری بزرگی تبديل شود .راه حل
امروزی حکومت هدف جلوگيری از
بروز هر نوع بحران سياسی را نشانه
رفته است.

رسانه های مهندسی شده
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نوروز پیوند :سپاسگزاری

24

آقای رحیمیان ،دوست عزیز و گرامی
بدین وسیله از زحمات بی دریغ و مدیریت بی نظیر شما،
همچنین همکاری همسر مهربان تان و نیز کلیه افرادی
که در برگزاری جشن با شکوه فرخنده نوروزی 1391
با پذیرایی بسیار گرم و موزیک بسیار شاد و لذت بخش
در سالن زیبای المپیا برگزار کردید که مورد استقبال بی نظیر
هموطنان و ایران دوستان قرار گرفت؛
مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز می دارم
یوسف تیزهوش
هر روزتان نوروز ،نورزوتان پیروز!

سياست رسانه ای جمهوری اسالمی
که سال گذش��ته با پيگيری دنبال
ش��د را می توان حرکت به س��وی
نوعی مهندسی جامع رسانه ای نام
داد.
هدف اين سياس��ت غلبه بر دنيای
بيرونی در جنگ رس��انه ای اس��ت
که جمهوری اسالمی خود را در آن
درگير کرده است.
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اگردر گذشتهدست اندرکاران بيشتر
به سانس��ور و نظارت بر مطبوعات ترس��اندن مردم در مح�لات انجام برای مث��ال تالش هاي��ی که برای
تمايل داشتند امروز دشمن شماره ميشود تالشی است برای قطع رابطه جداسازی جنس��يتی در واحدهای در جتربه پوتني-مدويدف در روسيه
ي��ک در فلس��فه مهندس��ی نظام افکار عمومی با خارج.
آموزشی و يا در سطح جامعه صورت و يا در چني و اشکال خشن تر آن را
اس�لامی اينترنت و سرعت آن و يا الگ��وی جمهوری اس�لامی در اين می گيرد هدف دفاع از نظم اسالمی در برمه (میامنار) و يا کره شمالی
تلويزيون ماهواره ای است.
جنگ رسانه ای کشوری مانند چين و سنتی و مبارزه با گسترش فرهنگ می توان ديد.
س��ال  ۱۳۹۰بيش��ترين محدويت است و همس��ويی دو دولت در اين "غربی" را دنب��ال می کنند .بومی در روس��يه هم انتخابات و نوعی از
ه��ا درباره س��ايت ه��ای اينترنتی زمينه اتفاقی نيست.
سازی پذيرش دانشجو و يا سهميه آزادی مطبوعات محدود وجود دارد
مجاز اعمال شد و فعاليت بازدارنده 
بندی جنسيتی بيشتر بادغدغه های ولی مافيای قدرت همه جا بر رفتار
"ارزشی" به جامعه جوانان تحميل شهروندان نظارت می کند تا کسی
برای مس��دود کردن س��ايت های مهندسی تربيت نسل جوان
"نامطل��وب" و "دش��من" ابع��اد مس��ئولين جمهوری اسالمی روند می ش��وند .هنجار ش��کنی جامعه پايش را بيش از حد مجاز از گليمش
جديدی پيدا کردند.
های مدرن شدن از پائين جامعه را بويژه جوانان برای مسئولين معنای دراز نکند.
م��ا در حقيقت با نوعی جنگ تمام خطری برای آينده حکومت و نظم سياس��ی و مقاومت فرهنگی دارد و در روس��يه هم ح��دود  ۶۰درصد
به به همين خاط��ر هم آنها جنگ مردم به پای صندوق های رای می
عي��ار در دني��ای مج��ازی (به قول اسالمی به شمار می آورند.
آقاي��ان جنگ نرم) روبرو هس��تيم پدي��ده هايی مانند بی حجابی ،کار رس��می عليه پديده های نامطلوب رون��د و پوتين بي��ش از  ۶۰درصد
با هدف جلوگي��ری از چرخش آزاد زن��ان ،افزاي��ش بی س��ابقه طالق ،اعالم می کنند و مدرسه و دانشگاه و آرا را از آن خ��ود م��ی کن��د تا به
خبرها.
پائين آمدن نرخ ب��اوری ،باال رفتن رسانه ها به اصلی ترين ميدان های افکار عمومی گفته ش��ود که نوعی
حضور امنيتی و يا بسيج در فضای س��ن ازدواج ،طوالنی ش��دن دوره جنگ اجتماعی تبديل شده اند.
مشروعيتدمکراتيک پشت سر اين
مجازی بخش��ی از همين جنگ در زندگی مجردی و بسياری رفتارهای همينروايتدربارهآموزشجنسيتی رفتار پدرساالرانه وجود دارد.
فضای مجازی است.
ديگر هم��ه و همه در نگاه صاحبان و آم��اده کردن زن��ان و مردان برای همه اين حکومت ها با وجود تفاوت
ط�رح اينترن�ت ملی و ي��ا قطع و قدرت دينی نش��انه ه��ای تحوالت ايفای نقش های اجتماعی متفاوت ه��ای ف��راوان از نوع زمين��ی و يا
وصل شدن دايمی شبکه اينترنت" ،ضد ارزش��ی" جامعه ايران" ،نفوذ و منطبق بر ارزش های دينی است .آسمانی دغدغه حفط قدرت و ترس
س��رعت اينترنت ،نظارت روزافزون فرهنگ غربی" و ضعيف شدن سنت کار به آنجا کش��يده ش��ده که حتا از چرخش واقعی قدرت و مشارکت
مسئولين در س��ال  ۱۳۹۰صحبت م��ردم دارند و به ناگزير دچار نوعی
بر کافی نت ه��ا ،حضور امنيتی در به شمار ميروند.
فضای مجازی و تالش برای نظارت گشت و گذاری در رسانه های ايران از کتاب های درس��ی متفاوت برای "پارانويای" امنيتی و بيماری ترس
بر رفتارهای کارب��ران نيز اقداماتی نشان می دهد که دست اندرکاران دختران و پس��ران به ميان آوردند .از غيرخودی می شوند و مخالفان و
هس��تند که بايد در چهارچوب دينی و سياسی بيش از آنکه نگران تش��ديد فش��ارهای های مذهبی و دگر انديشان و کشورهای خارجی را
مبارزه ب��ا اينترن��ت آزاد درک بيکاری چند ميليونی و اعتياد وسيع سياسیدر سطح واحدهای آموزشی فقط بصورتدشمن می بينند.
باش��ند دغدغه کم رنگ شدن اين نوعی پاسخ وارونه جمهوری اسالمی مهندسی بس��ته جامعه در خدمت
شوند.
به نيازها و خواست های نسل جوان اي��ن "پارانوي��ای" امنيتی و جنگ
همين روايت درباره شبکه های ارزش ها را دارند.
برنام��ه ه��ا و طرح ه��ای گوناگون است.
با دش��من فرضی اس��ت .همه اين
ماهواره ای صدق می کند.
بررس��ی های رس��می منتشر آموزش��ی که در س��ال گذشته در 
حکومت ها با تفاوت های خود دچار
توهم کارايی و موفقيت اين روش ها
شده در رسانه های مجاز نشان سطح نظام آموزش��ی و رسانه ها و الگوی های مهندسی جامعه
ميدهد که استفاده از ماهواره حتا ديگر نهادهای تاثير گذار با پيگيری جمهوری اس�لامی چيز زيادی در هم هستند با آنکه تاريخ نشان داده
در شهرهای سنتی مانند قم نيز به ميان کش��يده و يا اجرا ش��دند زمينه مهندس��ی بازدارنده جامعه است که مهندسی جامعه هيچگاه
ب��ی ترديد مهم ترين ت�لاش برای خل��ق نک��رده اس��ت .رژي��م های نمی تواند تضمين کاملی برای ادامه
طرفداران بسياری دارد.
حکومت از ابعاد گسترده استفاده مهندس��ی اجتماعی ايران اس��ت .ايدئولوژيک قرن بيستم همگی اين حکومت آمرانه و مافيايی باشد.

از ماهواره ها توس��ط مردم کم اين طرح های ه��م ابعاد مذهبی و نوع مهندس��ی بسته را تجربه کرده
و بي��ش خب��ر دارد و تهاجمی سياسی دارند و هم ابعاد اجتماعی اند.
که از ابتدای س��ال  ۱۳۹۰برای و مديريتی.
روايت جديد اين شکل مهندسی را
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بهارایرانی...

بهار
ایران
ابراهيم نبوي

واژه به��ار را ای��ن روزه��ا زیاد می
شنویم و درهم شدن آن با سیاست
به معنای "به��ار عرب" برایمان جز
آنکه معنای نو شدن طبیعت را دارد،
شاید معنای نوشدن جامعه و جهان
را هم دارد.
اگرچه ش��کوفه های سفید و قرمز
بهار عرب که ش��ادی را زیر پوست
همه ملت ه��ا بخصوص آنها که در
س��یاهی زمستان اس��تبداد گرفتار
بودند ،دوانده ب��ود زودتر از آنکه ما
را به ش��ادی و زیبایی بکش��اند ،به
سرنوشت نه چندان خوش یمن این
بهار آورد .نم��ی دانیم که با همین
چن��د گلی که از بهار تونس و لیبی
و مصر بر دامان دنیای عرب نشست
دل خوشداریم ،یا منتظر بمانیم که
تابستان و پائیز و زمستان هم بیاید.
سبز اگر بود این بهار ،باورمان بشود
ک��ه از خرداد ما ب��ود که نفس هوا
تازه شد و گرچه روزهای سختی را
گذراندیم ،امادرسی شد این حکایت
برای مردمان که آری می شود و می
ش��ود به اتفاق جهان گرفت و حتی
اگر می بینم و می بینی که موج موج
کج اندیشی در جهان اسالم رخ می
نماید ،اما این موج ها اگر در ساحل
آزادی بنش��یند چن��ان نرمخویی

س��احل آن را جذب خواهد کرد که
دیگر سد س��کندر استبداد نخواهد
بود ،بهار همین است ،هر روز جهان
به شکلی اس��ت و هر روز امید گل
دادن شکوفه ای است و هر روز امید
نفس کشیدن زمین است.
امس�ال مان هم گذش�ت و بد هم
نگذشت ،نمی گویم صد سال بهتر از
این سال ،و می دانم که اگر سالهای
دور از خانه بسختی می گذرد ،ولی
دیر نیست و دور نیست که روزهای
سخت بگذرد و هوای بهار خانه را با
تمام وج��ود تنفس کنیم و در بوی
یاس ها و نرگس های دشت دشت
ایران زنده شویم که اگر زنده ایم به
عشق آن خاک است که پاک است
و می خواهیم که س��رزمین پاکان
بماند.
امس�ال گذشت ،س��خت نگذشت
که می دانم و م��ی دانی که دانایی
در میان آنان ک��ه آینده را خواهند
س��اخت ،جوان��ه های ب��ارورش به
گل نشس��ت و تن��ه آن تنومندتر و
شاخسار آن انبوه تر و سایه آن برای
آرام گرفتن و هوش��مندانه تر رفتار
کردن ،گس��ترد ،چنانکه بس��یاری
از آنان که تحمل ش��نیدن و گفتن
با هم را نداش��تند به شنید و گفت
نشس��تند و آن��ان ک��ه در محبس
محص��ور دیوارهای دش��وار گرفتار
بودند ،چنان طاقتی آوردند که چاره
ای برای داروغه گان و ش��حنه گان
نماند جز اینکه بدانند و یقین بیاورند
که پشت این زنان و مردان به خاک
نخواهد سائید و هر چه دیرتر بروند،
بار خودشان را سخت تر کرده اند.
نردبانی است که هر چه از آن باالتر
می روند ،س��خت تر از آن س��قوط

خواهند کرد و استخوانشان سخت
تر خواهد شکست.
امسال گذش�ت ،روسیاهی نمایش
صندوق های معجزه اسفندی ،چنان
ب��ی اعتبار بود که حتی س��ردمدار
روسیاهان که پس از هر شعبده ای
ش��یپور کر کننده اش را چون صور
اسرافیل بر گوش مردم می گذاشت
و عربده کش��ان ادع��ای پیامبری و
سروری می کرد ،از پس حریم حرم
اش نیام��د بیرون که می دانس��ت
کس��ی مقیم آن نمانده و نیس��ت.
نرفتیم به خیابان و خود را مسخره
بازی ش��ان نکردیم و گفتیم بگذار
بشمارند و صفر بگذارند ودل شان به
همین خوش که خود گویان و خود
خندان اند و در حسرت باورمندان.
که کسی باورشان نمی کند .مردمان
بر دوش نشس��ته و م��ی بینند که
گرگان و سگان در این روزهای آخر
زمس��تان چه به جان هم افتاده اند
و چه می درند همدیگر را .آن یکی
از این جی��ب ملت برمی دارد ،و آن
دیگر از آن یکی جیب.
آقا! لطفا دست تان را از جیب مان در
بیاورید .چیزی باقی نمانده .گفتند
برو بی��رون و رف��ت ،آن دیگری را
گفتند بیرون شو و رفت ،هر که را که
محل اعتبارشان بود و اندک آبرویی
نزد مردمان داشت ،بیرون کردند و
حاال چنان به جان هم افتاده اند که
نه از تاک ش��ان نشانی مانده و نه از
تاکنشان شان.
امسال گذش�ت ،بهار آمد و ما سبز
تر از همیش��ه ،خس��ته اما امیدوار،
دس��ت های مان بزرگ است برای
گرفتن دس��ت دوس��ت به دس��ت
مان و می دانیم که س��رزمین مان
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بنیاد سخن آزاد در غم از دست دادن مهدی محمدیان
با همسر و همه دوستان فرهنگ دوست او شریک است ،

مرگ نا بههنگام او برای دوستدارانش باور نکردنی است و
نبودنش ضایعه بزرگی برای جامعه ایرانیان مونترال است
بیا یید در سوگ او با تینا همسرش و دیگر افراد خانواده اش
بهسکوتبنشینیم .

تسلیت

خانواده های محترم فرشادگهر ،محمدیان
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت عزیز دلبندتان

زنده یاد آقای مهدی محمدیان
با شما شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

مدیریت و کارکنان سوپراخوان

را ه��ر چه که به ترکمانچای چینی
و جزیره فروش��ی عربی فدیه کرده
باش��ند ،گوئی که بیمار مشرف به
موت��ی را مانند که هر چه مال خود
و مال مردمان است می بخشد شاید
روزی بیشتر بماند .گفته بود رفیق
مان و مرد بارانی س��بز مان که این
نامردم��ان خواهند رف��ت ،خواهند
رفت و تا بروند خانه و سرزمین تان
را به آتش خواهند کشید ،و نگذارید،

یاد ودب

خش��م بر دل تان ننشیند ،نگذارید
سرزمین س��وخته بگذارند و بروند.
نه می خواهم بگویم که امسال سال
آخر عمرش��ان است ،نه می خواهم
بگوی��م رخت و بخت م��ان را برای
زندگی زیبایی که دوست می داریم
آماده کنیم .می خواهم بگویم شانس
بزرگ ملت ما ،علیرغم تلخی هایی
که شاید در سالی که می آید بسیار
باشد ،اما روشنایی را ندیدن در پس

این شب تیره ،بی بصیرتی است .و
ما حاال گرم و زنده و سبز ،با تنوعی
گونه گون از مردمان به گونه گونی
سرزمین مان ،می رویم تا جهان را
نو کنیم .نو می سازیم و همه چیز را
تازه می کنیم .سال سال هوشیاری
و اتحاد میان همه دوستان سرزمین
ماست.


یک سال گذشت...

صدیقه عبدی (الوانی)
آذر  -1315فروردین 1390

مارد بخدا ماه رد این خاهن تو بودی روشن گر این کلبه دیواهن تو بودی
از خا طر دل اه رنود یاد تو هرگز آن که هب نیکی همه جا انم توبودی
یک سال از رحلت مادری فداکار ،ایثارگر و عزیز،
گذشت و ما هنوز در یاد ارجمند او سوگواریم...
در تاریخ شنبه  7آوریل از ساعت  2تا  4بعدازظهر
بر سر مزار آن مرحوم مغفور
در محل گورستان دسورس به نشانی
4239, boul. des Sources
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2A6
514-836-6060

جمع می شویم.
حضور یاران و آشنایان ارجمند
موجب تسالی خاطر بازماند گان است

خانواده الوانی

م نشست فت ل مح
ف
د ی ی و ر ی و ی هب ل ما
هنوز بوی گل و عطر یاسمن باقیست
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ی بدون ترس و آزاد
دگ

برای داشنت یک زن
 6روش

ش��ما می توانید خود را از
زندان ذهنی که ترس آنرا میسازد رها کنید.
ارزش داشتن دارد ،باید برای
هر چیزی که ِ
بدس��ت آوردنش تالش کرد ،و ش��ما الیق
داشتن یک زندگی بدون ترس و آزاد هستید.
روش��های زیر به ش��ما کمک می کند که
ترسهای خود را تبدیل به آزادی کنید:

 .1ترس یک احساس است ،نه یک واقعیت

این یک خبر خوب است و برای اکثر افرادی
که دچار ترس و هراس در زندگی هس��تند
یک نکته غافلگیر کننده می باشد.
ما همواره در حال تغییر دادن احساساتمان
هستیم ،بنابر این می توانیم احساس ترس را
نیز تغییردهیم!
ترسهای مرگبار تنها نوع ترس آگاهانه بشمار
می روند .وقتی زندگی شما در خطر است،
واکنش "مبارزه-یا-فرار" طبیعی و ضروری
است.
اگرچ��ه در اغلب اوق��ات زمانی که واکنش
"مبارزه-یا-فرار" در ش��ما فعال می شود در
موقعیت مرگباری قرار ندارید.
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شما میتوانید یک واکنش ترس اولیهداشته
باشید ،تشخیص دهید که در معرض خطر
مرگبار قرار ندارید ،و ذهن خود را برای ایجاد
شفافیت آرام کنید.
>> واکنش "مبارزه-یا-فرار"در حقیقت یک
واکنش تکاملی بدن اس��ت .این پاسخ یک
پاس��خ حاد به استرس خوانده می شود که
توسط والتر کانون در سال  1929توصیف
گردید.
بر اس��اس این تئوری حیوانات در مقابله با
خطرات یک سری ش��ارژهای الکتریکی از
دستگاه سمپاتیک خود صادر می کنند که
آنها را برای فرار یا مبارزه آماده می سازد.

 .2مافیای ذهن شما یک زورگو است!

ذهن ترس آور شما ،یا "مافیای ذهن" ،مانند
مافیای واقع��ی عمل میکند با این فرق که
بجای اخاذی کردن پول ،مافیای ذهن شما
لذت و خوش��حالی را اخاذی میکند به این
گونه که با القای "ممکن است اتفاق بیفتد"
شما را میترساند .خیلی چیزها ممکن است
اتفاق بیفتد یا نیفتد ،بنابراین قدرت خود را
برای آنچه که ش��ما میخواهید اتفاق بیفتد

تحت کنترلدرآورید.


 .3در زمان حال باشید

هوش��یاری در زمان حال یک ضرورت برای
متوقف کردن روند تبدیل افکار ترس آور به
واقعیت و تصمیم گیری های فرمایشی است.
به گذشته اهمیت ندهید و مانند یک پیش
گو نیز نباشید.
لحظه حال منحصر بفرد است -نه قب ً
ال بوده
و نهدر آینده تکرار خواهد شد .بنابرایندیگر
جمالتی مانند " فالن اتف��اق خواهد افتاد
چون همیشه همین بوده "،را تکرار نکنید.


مطالعات نش��ان داده که داوطلب شدن
برای انجام کارهای بشردوستانه برای تنها
دو ساعت در هفته احساسات خوشحالی در
داوطلبان را افزایش و احساسات افسردگی را
در آنها کاهش داده است.
از اف��رادی ک��ه دچار ت��رس و اضطراب در
زندگی بودند به طور اجباریدر یک کلینیک
خواسته شد که انجام کارهای نوعدوستانه را
تجربه کنند و نتایج بسیار مثبت بود .تفکرات
ترس آور ،منزوی کننده هستند .تقسیم
هایتان بادیگران
د ا ش��ته
تری��ن راه
س��ریع

میتواند به درمان شما کمک
ش��ایانی کند .افراد کارآزموده
در این حوزه با تعداد بسیاری
از کس��انی که دچار مشالت
مشابه شما بوده اند برخورد
داش��ته اند و ب��ا انبوهی از
تجربیات آماده درمان شما
می باشند.


 .4مدیتیشن

اگر روزانه زمانی را برای تمرینات س��کون و
س��کوت اختصاص دهید ،عضله "در زمان
حال باشیدِ" شما تقویت خواهد شد .زندگی
کردن بیشتر در زمان حال ،ترسهای ایجاد
ِ
ش��ده توسط "س��فر به آینده" را به "هنوز
اتفاق نیفتاده ها" و ترس��های ایجاد ش��ده
توسط "سفر به گذشته" را به "دیگر وجود
نداردها" تقلیل خواهد داد.

 .5قدردانی و سپاسگزاری عملی را
مترین کنید

ب��رای خارج
شدن از انزوا و ورود به
زندگی است.

 .6به متخصص
مراجعهکنید

مالقات با یک رواندرمانگر
متخص��ص و صحب��ت با او

با  15 SPFیا باالتر استفاده نمایید.

بزرگ ش��دن غدد لنفاوی ،خارش
پوست ،عرق کردن در شب ،تب بی
دلیل و کاهش وزن.

همیش��ه از کاندوم استفاده کنید
مگر اینکه در ی��ک رابطه طوالنی
مدت مطمئن باشید.
از آنجا که س��رطان های مختلفی
وجود دارد ،عالئم هش��دار دهنده
بسیاری نیز وجوددارد کهدر زیر به
برخی از عالئم آن اشاره می کنیم.
البته این لیس��ت ب��ه هیچ عنوان
کامل نیست .در صورت مواجهه با
هر نوع عالمت مشکوک به پزشک
مراجعهکنید.

 دهان و گلو:

 رابطه جنسی ایمن داشته
باشید:

 مثانه و کلیه:

عالئم هشدار دهنده
اولیه انواع سرطان
گزارش��ی که در یازدهم دس��امبر
 1997توس��ط مرکز پیشگیری از
س��رطان هاروارد منتشر شد ،نتایج
گزارش سال  1996را که عنوان می
کرد  50درصد از سرطان ها با ایجاد
اصالحات مناسب در سبک زندگی،
سیاس��ت های جامع��ه و تمرینات
بالینی قابل پیش��گیری هستند را
تایید می ک��رد .گزارش  1996ذکر
می کند ک��ه  50درصد از خطرات
س��رطان را می توان با دنبال کردن
یک رژیم غذایی سالم که کم چربی
و پر فیبر باشد و مقدار کمی گوشت
قرمز در آن اس��تفاده شود ،ورزش،
کاهش مصرف الکل و ترک سیگار
پیشگیریکرد.
گزارش  1997ش��واهد مش��خصی
از رابط��ه س��رطان روده ب��ا کمبود
فعالیت فیزیکی به دس��ت آورد که
در آن 15درص��د از کلیه س��رطان
ه��ای روده با اضافه کردن فقط 30
دقیقه ورزش ب��ه برنامه روزانه قابل
پیشگیریهستند.
سرطان رودهدومین سرطان کشنده
جهان بوده و هر سال  55000نفر را
به کام مرگ می کشد.

دکت��ر گراه��ام کولدی��ز از مرک��ز
پیشگیری از س��رطان هاروارد می
گوید" ،ورزش مس��تقیماً با کاهش
خطر س��رطان روده مرتبط است و
فرد می تواند با فعالیت بیشتر خطر
ابتال به آن را در خود کاهش دهد".
براس��اس ای��ن گ��زارش بی��ش از
60درصد از افراد بزرگسال و تقریباً
 50درص��د از ک��ودکان فعالی��ت
جسمی کافی ندارند.
این گزارش افزای��ش آموزش های
ورزش��ی در مدارس و صرف هزینه
بیش��تر برای س��اخت محیطهای
ورزش��ی مثل محل عبور دوچرخه،
زمین های بازی و راه های مخصوص
پیاده روی برای کودکان و بزرگساالن
را الزم می داند.
خانم ها می توانند احتمال ابتال به
سرطان گردنه رحم را با ویزیت منظم
پزش��ک زنان خود کاه��ش دهند.
در ای��ن ویزیت ها باید آزمایش��ات
مخصوص شناس��ایی سرطان برای
بیمار انجام گیرد.
انجام ماموگرام نیز باید از سن  35تا
 40سالگی آغاز شود.
تایید اخیر  FDAاز آزمایشات جدید
بر اس��تروژن ،پیروزی برای خانم ها
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مش��اهده خون در ادرار ،احساس
درد یا سوزش ،افزایش ادرار.

در جنگ مقابل سرطان داخل رحم
که یکی از متداولترین انواع سرطان
در خانم هاست به حساب می آید.
استروژن های کنونی خانم ها را در
خطر بسیار زیادی از سرطان سینه
و سرطان داخل رحم قرار می دهد.
همچنین سرطان های رحم و مقعد
رابطه بسیار قوی با ویروسی که فقط
از طریق رابطه جنس��ی منتقل می
شود دارد.
س��رطان رحم یکی از متداولترین
بیماری های کشنده در خانم های
جوان اس��ت .تحقیق��ات اپیدمیک
به وضوح نش��ان می دهد که خطر
سرطان رحم با فعالیت جنسی زود
هنگام خانمها ،خانم هایی که شرکاء
جنسی متعدد داش��ته اند و روابط
جنسی حفاظت نشده ،افزایش می
یابد.

نکات مربوط به
پیشگیری از سرطان
 مرتب ورزش کنید:

حداق��ل  30دقیق��ه در روز .ورزش
منظم خطر ابتال به سرطان را حداقل
تا  30درصد کاهش می دهد.
 رژیم غذایی متعادل و سالم
داشته باشید:

یک رژی��م غذایی ک��م چربی و پر
فیبر که در آن از گوشت قرمز کمتر
استفاده ش��ود و خوردن میوه ها و

سبزیجاتکافی.
 سیگارتان را ترک کنید یا
اصلًا هیچوقت سیگاری نشوید:

کشیدن سیگار خطر ابتال به سرطان
را تا  30درصد افزایش می دهد.
آیا واقعاً ارزشش را دارد؟
 مصرف نوشیدنی های الکلی
را کاهش دهید:

شاید یک نوشیدنی کوچک در روز
برخی از خطرات مربوط به سالمتی
مثل بیماری ه��ای قلبی را کاهش
می دهد اما همین یک نوش��یدنی
در روز احتمال س��رطان سینه را تا
30درصد افزایش می دهد.
 کشیدن سیگار در کنار مصرف
الکل

به طرز قاب��ل توجهی خطر ابتال به
س��رطان های دهان ،مری و س��ایر
سرطان ها را افزایش می دهد.

 برای اجنام آزمایشات مربوط

به زنان به طور مرتب به پزشک زنان
خود مراجعه کنید.
 آزمایشات ماهانه سینه را هر
ماه اجنام دهید.

 از کرم ضدآفتاب استفاده
کنید:

در ط��ول روز از کرم های ضدآفتاب

 سینه:

توده ،خارش ،قرمز شدن نوک سینه
ک��ه به دلیل بارداری ،ش��یردهی یا
قاعدگینباشد.
 رحم:

خونریزی در فواص��ل دوره ماهانه،
هر نوع ترش��ح غیرعادی ،قاعدگی
دردناک ،قاعدگی شدید که نیاز به
مراجعه به پزشک داشته باشد.
 روده بزرگ:

خونریزی روده ،مش��اهده خون در
مدفوع یا تغییر عادات مزاجی مثل
اسهال مداوم یا یبوست عالئم هشدار
دهنده ای هستند که حتماً نیاز به
مراجعه به پزشک دارند.
 حنجره:

سرفه منظم ،گرفته شدن صدا.

 لوکیمیا:

رن��گ پریدگی ،خس��تگی ،کاهش
وزن ،عفون��ت های مکرر ،خونریزی
بینی ،درد مفصل یا استخوان ،کبود
شدن سریع بدن
 ریه:

س��رفه های مکرر ،بزاق خلط سینه
خونی ،سنگین ش��دن سینه و درد
سینه.
 لنفاوی:

هر نوع زخم مزمن در دهان ،زبان ،یا
گلو که درمان نشود.

 ختمدان:

متاسفانه این نوع سرطان تا مراحل
آخر پیشرفت آن ،معموالً هیچ نوع
عالئمی ندارد.

 لوزاملعده:

این نوع س��رطان نیز تا مراحل آخر
پیش��رفت آن ،معم��والً هی��چ نوع
عالئمی ندارد.

 پوست:

تغییر رنگ ،س��ایز و ظاهر خال ها،
ایجاد زخم که شبیه به خال هستند،
ایجاد تومر یا توده در زیر پوست که
ش��بیه به زگیل است و درمان نمی
شود.
 معده:

استفراغ خونی ،هضم مکرر غذا ،درد
پس از غذاخوردن ،کاهش وزن.

مرگ های ناشی از سرطان از ابتدای
دهه نود برای اولین بار رو به کاهش
بوده است و میزان آن تا 153000
نفر در س��ال  1996درمقایس��ه با
 158000نف��ر در اوای��ل این دهه
کاهش یافته است.
قسمت عمده این کاهش را می توان
به بروز کمتر سرطان ریه در آقایان
مربوط دانشت اما س��رطان ریه در
خانم ها رو به افزایش اس��ت و این
می تواند عالمت هشدار خوبی برای
خانم ها برای ترک سیگار باشد.
آمار سرطان پوست نیز رو به افزایش
اس��ت پس حتماً از کرم ضدآفتاب
استفاده کنید .این کاهش همچنین
تا قسمتی مربوط به کاهش سرطان
سینه اس��ت که به دلیل تشخیص
ه��ای زود هن��گام و آزمایش��ات
ماموگرام مقدور شده است.
پیشگیری از سرطان تعهدی است
که تا آخر عمر گریبان شمااس��ت و
هیچوقت برای شروع دیر نیست.
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عملک��رد کلیه ها و مراقبت از کلیه را همراه دارد .به همین دلیل است که
مغز و قلبتان باید بطور مداوم ویزیت پزشک متخصصتان باعث می شود از
فش��ارخونتان را تحت کنترل یکی از مهمترین اندام های بدنتان که کلیه
است مراقبت کنید.
داشته باشید.
تمام اهميت و ضرورتي كه دارند هميش��ه
گاه��ي انجام بعضي امور ب��ا



تا خطر ابتال به نارس��ایی های کلیوی را در ضعیف می کن��د ،پس مراقب
به نظر می رسد که اکثر افراد وقتی صحبت خودتان پایین بیاورید .عالوه بر این سیگار باش��ید .حتی برخ��ی داروهای
از خطر بیماری کلیوی می رس��د انکار می ضربان قلب و فش��ار خونتان را هم باال می مت��داول موج��ود در داروخانه
کنند .خوش��بختانه چند اقدام پیشگیرنده برد .درست است که ترک کردن سیگار کار ها مث��ل داروه��ای ضدالتهاب
ضرورتي كه دارند هميش��ه
انجام بعضي امور ب��ا تمام
سختی است اما اگر می خواهید از گاه��ي
سالمتیتان
غیراس��تیروئیدیاهميت و(مث��ل
برای جلوگیری از بروز آن وجود دارد.
نهاییروزانه ما جا ميافتند .يكي از
هایباالي
حرف بلند
ش��وند و از ليست
واقع مي
سدیم)ما جا ميافتند .يكي از
باالي روزانه
ليست بلند
واقع ميش��وند و از
مغفول
منظم سر
مغفولهای
 .9از چکاپ
ندارید.
امیدواریم که راهبردهای زیر به شما کمک مراقبت کنید ،هیچ انتخابدیگری
ناپروکسن
ایبوپروفن یا
باز نزنید.اي��ن كارها برنامهريزي روزانه اس��ت .برنامهريزي با تمام اهميتي كه دارد و
اي��ن كارها برنامهريزي روزانه اس��ت .برنامهريزي با تمام اهميتي كه دارد و

می تواند موجب ناراحتی های
کند سالمت تان را بهتر کنترل کنید.
خوشبختانه
بیماری کلیوی رو به رشد است.
توصيههاي فراواني كه درباره انجام آن ميش��ود عمدتاً براي بس��ياري از ما
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بس��ياري از ما تنه��ا در محدودههاي خاصي مثل تحصيالت و مس��افرت و
بس��ياري از ما تنه��ا در محدودههاي خاصي مثل تحصيالت و مس��افرت و
کند .براي
ترريزي
برنامه
هایتانكهرا اصل
در حالي
عملکردكند
خاص معنا پيدا
بایدهاي
مناسبت
برای کنترل وضعیت برخي
ريزي براي
برنامه
دارنداصل
حالي كه
كند در
معنا پيدا
دوز
باید با
کلیوی
ناراحتی
خاص که
مناسبتهايافرادی
حفظ
طوالنی
کلیه
مرتب
سالمتیتان
برخيبس��یار
به خاطر داشته باشید که اضافه وزن بسیار نوش��یدن مقدار کافی آب اهمیت
است .طي
کارمهم
ضروري و
كلي،
هایو ساعات
آزمایشروزها
طيپزشک بروید و تمام
ضروري و مهم
روزها و ساعات و به
زیاد باعث پایین آوردن عملکرد کلیه ها می زیادیدارد مخصوصاًدرگرمای تمام
زندگيبرخی
طول حتی
كلي،شود.
متفاوتیطورتجویز
سختی
خیلی
زندگي سالم
طولزندگی
سبک
مربوطهورابه طوریک
گیاهان واست .نزد
تابستان.
س��الهاي اخير كتابها و مقاالت و مطالب زي��ادي در خصوص روشهاي
س��الهاي اخير كتابها و مقاالت و مطالب زي��ادي در خصوص روشهاي
نیس��ت .به همین دلیل اس��ت که باید این
ش��ود .شاخص توده بدنتان ( )BMIرا اندازه کس��انی که دچار سنگ کلیه هستند یا در مکمل ها می تواند به کلیه ها ضرر برساند .انجامدهید.
برنامهريزي و اهميت مردم كش��ورهاي مختلف جهان نسبت به آن منتشر
برنامهريزي و اهميت مردم كش��ورهاي مختلف جهان نسبت به آن منتشر
یک
از
بتوانید
تا
بگیرید
جدی
را
ها
توصیه
كه با استفاده از نويسندهها و موضوعات مختلف 
بگیرید و آنرا با وزن سالمتان مقایسه کنید .گذش��ته سنگ کلیه داش��ته اند،
ش��ده است .مطالبي كه با استفاده از نويسندهها و موضوعات مختلف سعي
سعي
برایمطالبي
بایداست.
ش��ده

ببرید.
لذت
سالم
زندگی
داشته
درس��تی
مراقب رژیم غذاییتان باشید و منظم ورزش تامین آب بدنش��ان برنامه
بروید.
پیش
 .10با متخصص کلیه تان
کنید.
اقدام
مديريتدیابت
برایوکنترل
برنامهريزي و مديريت زم��ان را تبيين كنند .تمام اين موارد
اهميت
دارن��د
تمام اين موارد
كنند.
خودتبيين
زم��ان را
.7ريزي
دارن��د اهميت برنامه
بس��ياري از ما به اش��تباه تصور ميكنيم اين كه هرروز
اس��ت
حالي
تحقیقات نش��ان می در
بیماریكه هرروز
عواملكنيم اين
تصور مي
یک��یماازبه اش��تباه
بس��ياري از
کنید .بای��د کاری کنید که ورزش جزئی از باشند .البته باید مراقب باشید در
حالياندازه
بیش از
افرادكهمبتال
ک��ه
دهد
متداولترین
اس��ت كهدیابت
دنبالبيدار ميش��ويم و با خروج از خانه به كارهاي روزمره
مشخص
يك س��اعت
()ESRDخانه
آخر خروج از
ش��ويم و با
س��اعتبامشخص
يك
درص��ورت نیاز
برنامه زندگیتان درآید .منظ��ورم از ورزش ه��م آب مص��رف نکنید.
درص��ورت
روزمرهبیم��اری های کلیوی
كارهاي به
میبهباش��د
بيدارایميمرحله
کلی��ه
خوداس��ت كه ما در كارهاي خود برنامهريزي داريم .در
متخصص معنا
پردازيم به اين
کردن دس��تورات مي
ريزي5داريم .در
برنامه
كارهاي
مرحلهكه 1ما در
معنااز اس��ت
پزش��ک
مرحله
خودو تا
ش��ده
ش��روع
فق��ط پیاده روی ،دویدن ی��ا تمرین با وزنه پزشک خود مشورت کنید .ميپردازيم به اينکه
حال��ي كه تمامي اين كارها فقط يك بخ��ش نامنظم از رفتارهاي روزانه ما
حال��ي كه تمامي اين كارها فقط يك بخ��ش نامنظم از رفتارهاي روزانه ما
نیست ،حتی باغبانی ،کاریهای خانه داری ،
عالوه بر
کنن��د.
کلیه وضعی��ت بهتری پیدا می
عملکرد
روزهکه
اینجاس��ت
ساماندهيرود.
است كه بدون هيچپیش می
ساماندهي مناسبي هر روزه تكرار ميشود.
بدون هيچ
است كه
شود.
تكرار مي
مناسبي هر
ً
معموال
کلیه
ای��ن ،مراحل پایانی نارس��ایی
درمان
خيليکههانیاز
نظر رود
پیشاز می
دليلجایی
باشید.به همينه��ا تا
دليل باش��د كه از نظر خيليها برنامهريزي براي انجام
همين
ش��ايد به
براي انجام
بهريزي
برنامه
باش��د كه
ب��اال و پایین رفتن از پله ها یا بازی کردن با  .5یک رژیم غذایی متوازن داشتهش��ايد
متابولیسم
خونی،
مشکالتدیگری مثل کم
بي این
ش��ود.
آنکلیه
کردن
كارهايکنترل
بچه ها هم نوعی فعالیت فیزیکی به حساب یک رژی��م غذایی پرکربوهی��درات
ساعت و زمان آن مشخص است بيفايده است .در حالي
روزانه كه
كارهاي
درمان در حالي
فايده است.
میاست
مشخص
جایگزینزمان
روزانه كه ساعت و
برایاز برنامهريزان مش��خص ش��دن زمان دقيق كارهاي
بس��ياري
ش��دن زمان دقيق كارهاي
ريزان
شاملاز برنامه
دیابت را سخت تر می کند .كه به اعتقاد بس��ياري
می آید.
اعتقادسازی
موادمعدنی اس��تخوانكهو بهآماده
مش��خصشود.
پیوند می
دیالیز یا
روزان��ه و برنامهريزيهاي بلن��د مدت يا كوتاهمدت ب��راي تكميل يك كار
تكميل يك كار
مدت يا
ب��ه بلن��د
ريزيهاي

جایگزین
درمان
ب��رايکنترل
مدتتحت
كوتاهتان را
خون
دقت قند
برنامه اگر
روزان��هازونان،
موادغذای��ی پر کربوهیدرات عبارتند
را
ناتم��ام مانن��د مطالعه يك كتاب يا تكميل يك دوره آموزش��ي ميتواند به
قق منویات رهبر معظم انقالب در فضاي دانشگاهي را ناتم��ام مانن��د مطالعه يك كتاب يا تكميل يك دوره آموزش��ي ميتواند به
پاستا ،حبوبات ،سیب زمینی ،برنج و سیریال .داشته باشید بهتر می توانید از بروز بیماری
 .2مراقب کلسترول تان باشید.
طرز معجزهآسايي به كارهاي روزانه ما سرعت بخشد و از رخوت و روزمرگي
طرز معجزهآسايي به كارهاي روزانه ما سرعت بخشد و از رخوت و روزمرگي
ارتباط ش��ریان ه��ای کوچک خون ک��ه بیماری
فش��ارخون
کلسترول باال همیشه با بیماری قلبی ،سکته مصرف زیاد نمک هم با
آن بكاهد.
بكاهد.
آن
ش پایاني
نامیده می
و بیماری های کلیوی همراه است .به همین مستقیمدارد.
اين موضوع به اندازهاي حقيقت دارد كه براي پي بردن به آن تنها كافي
جلوگیریتنها كافي
شودبردن به آن
براي پي
میکرودارد كه
ش��ریانیحقيقت
اين موضوع به اندازهاي
اس��ت مروري كنيد بر روزهايي از س��ال كه در دوران مدرسه با برنامهريزي
برنامهريزي
مدرسه با
درالًدوران
س��ال كه
روزهايي از
مروري كنيد بر
کمبود
همراه با
معمو
اختالل
کنید .ای��ن
اس��تکلیوی
دلیل اس��ت که کنترل س��طح کلسترول بسیاری از افراد مبتال به بیماری های
به انجام امور خود ميپرداختيد .برنامه ريزيهايي كه اگرچه در ظاهر بسيار
ظاهر بسيار
در
اگرچه
كه
هايي
ريزي
برنامه
پرداختيد.
مي
خود
امور
انجام
خونتان برای سالمت ش��ما ضروری است .به مصرف زیاد نمک حساس به
هستند ،بدنشان پروتئین در ادرار همراه است و در آخر منجر
ساده و بيارزش جلوه ميكرد اما فقط به دليل آنكه در حين سادگي چرخه
ساده و بيارزش جلوه ميكرد اما فقط به دليل آنكه در حين سادگي چرخه
به آسیب کلیویدیابتی می شود.
س��عی کنید یک رژیم غذایی سالم ،ورزش ورم کرده و فشارخونشان هم باال می رود.
كارهاي روزانه ما را در يك دايره منظم محصور ميكرد به شكل عجيبي در
كارهاي روزانه ما را در يك دايره منظم محصور ميكرد به شكل عجيبي در

باشید
منظم و مصرف داروهایی که پزشک برایتان عالوه بر این ،همیشه به خاطر داشته
موفقيت و پيشرفتهاي تحصيلي ما مؤثر بود.
موفقيت و پيشرفتهاي تحصيلي ما مؤثر بود.
تواند
می
تجویز می کند را رعایت کنید.
زمانکنید.
کنترل
اينكهتان را
فشارخون
متأس��فانه امروزه با وجود اينكه فرصت و زمان بيش��تري براي گسترش
بيش��تري براي گسترش
فرصت و
.8با وجود
ک��ه رژیم های غذایی پرچربی نیز متأس��فانه امروزه
محدوده برنامهريزيهاي ش��خصي داريم به داليل نامشخصي اصل موضوع
نامشخصي اصل موضوع
عاملبه داليل
دومینداريم
ش��خصي
برنامهريزيهاي
محدوده
یکی از
موجب تصلب ش��ریان ش��ود ک��ه

متداول بیماری
فشارخون
يعن��ي توجه و تالش براي انجام كارهاي روزان��ه در حلقه برنامهريزي را از
حلقه برنامهريزي را از
كارهاي روزان��ه
هایبراي
توجه و تالش
يعن��ياست.
بزرگترین عوامل بیماری های کلیوی
خیل��یدراوقات
انجاماس��ت.
کلیوی
 .3سیگار را ترک کنید.
ياد بردهايم.
ياد بردهايم.
سیگار کشیدن یا استفاده از سایر دخانیات 
فشارخون باال موجب حمله های
یکی از عوامل مهم در بیماری های کلیوی  .6از مصرف برخی داروهای خاص و
قلبی ،نارس��ایی قلبی ،سکته یا
جدول با
جدول با دو شرح
مواد مضر خودداری کنید.
شرحش��ود.
کلیویدوهم می
یکبیماری
یکباشد.
مزمن می
دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
حلدارای
ایران
روزنامهمداد
شدنها را با
جدول
ضعیفاز شرح
یکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمایل
صورت
در
است.
ویژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ایران
روزنامه
جدول
از
جلوگیری
برای
کنید
ترک
را
س��یگارتان
امروز
همین
پس
را
ها
کلیه
عملک��رد
ممنوعه
مواد
مص��رف
4885
4885

برودهای دانشگاه برود
ظرفیت
دانشگاه
یسراغ
،
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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افقي15 14 13 12:
11 10 9 8
 -1معادل پايانه  -بازيكن خط حمله
محترم شمردن  -صورتي كمرنگ
در فوتبال
 -8زبان1عرب  -اندوهگين  -سخت
2 --9
 -2همس��ر مرد  -فدراس��يون شنا
تم��ام  -غذاي مج��ردي  -جار و
نامناسب
جنجال 3
 -3كاره��ا  -ديگ��ر  -ناحي��ه ،طرف
 -10بلي در مكالمه  -آبگير  -سياره
4
لشكر
تير
 -4زود نيس��ت  -دندان��ه س��وهان -
صاحبخانه  -دربهدر  -عصب
5 -11
همسايگي  -جاوداني
بخش��نده ،كري��م  -ن��ور كم -
-12
6
 -5پوس��تين -سست رأي  -لقب امام
سمت و جهت  -چروك پارچه
7 -13
عليالنقي (ع)
آس��وده از وضع��ي دش��وار ي��ا
ناخوشايند  -كم قطر  -نژاد
 -6ش��هري در اس��تان مازن��دران 8 -
همدم  -يازده!
 -14قراول  -شعله  -فال ميگيرد
9
 -7شعر ،قصيده  -در جنگ ميگيرند
 -15از آثار ديدني و باس��تاني قزوين
 دروازه غشاي10خارجي قلبعمودي:
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پیشگیری
تغذیه:

در زمان قدیم پرهیز از بعضی غذاها
اولیندرمان نقرس بود ولی متاسفانه
امروزه به عل��ت وجود داروهائی که
غلظت اسید اوریکدر خون را پائین
می آورند .پزشکان الزم نمی دانند
که رژیم غذائی به بیماران بدهند.
غذاهای غن��ی از پیورین باعث می
شوند که مقدار اسید اوریک در بدن
ب��اال برود و بعضی از این غذاها را در
هنگام حمله بیماری نباید مصرف
کرد.

   قهوه:


اثر بدی بر روی نق��رس ندارد ،زیرا
مقدار پیورین آن بس��یار کم است
و قاب��ل توجه نیس��ت .بعض��ی از
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده
که نوش��یدن روزانه قهوه دارای آثار
کمی برای پیشگیری از نقرس می
باشد البته نباید از آن بعنوان داروی
پیشگیری استفاده کرد.

   ویتامین :C


رابطه بین ویتامی��ن  Cدر اغذیه و
اسید اوریک در خون در یک مطالعه
روی  1387مرد توسط HEALTH
PROFESSIONAL FOLLOW
 UP STUDYنش��ان داده ش��ده
که هر قدر میزان ویتامین  Cبیشتر
باش��د می��زان اس��ید اوریک کمتر
است .البته این کشف جدید باید با
مطالعاتدیگری مقایسه شود.
>> توجه:

رژیم های تولی��د کننده CETON
برای مبتالیان به نقرس پیش��نهاد
نمی ش��ود .این رژیم ها مواد قندی
بس��یار کم و مواد چربی زیاد دارند
و باعث کم شدن دفع اسید اوریک
توسط کلیه ها می شوند.

   


داروها و درمان داروئی

اولین مسئله درباره داروها این است
ک��ه مقدار داروئی را که برای ش��ما
نوشته شده رعایت کنید.
بعضی داروها باعث می ش��وند که
امکان بازگش��ت حمالت کم شوند.
اگر دارای آثار ثانویه ناخواسته بودند
و یا روی شما اثر نداشت به پزشک
خودتان مراجعه کنید.
امروزه هی��چ داروئی ب��رای درمان
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دکترعطاانصاری(کبک)

ِ
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THREE SEEDS
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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

Tel.: 905-709-2788
Tel.: 604-825-3603
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2174
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net

دکترعطاانصاری

ataansari@videotron.ca

نق��رس وجود ن��دارد و برای
درمان از دو راه اس��تفاده می
شود.
   آرام کردن س��یمتوم های

بیم��اری مانن��د درد و تورم
در یک حمله حاد توس��ط
داروهای آنتی انفالماتوار
   پیش��گیری از بازگش��ت

بیم��اری و صدماتی که می
توان��د تولی��د کند توس��ط
داروه��ای کم کننده اس��ید
اوریک در خون
   داروه��ای آرام کننده درد

و ت��ورم در هن��گام حمل��ه
بیماری آنتی انفالماتوارهای
غیراس��تروئیدی که توسط
پزش��ک تجویز می ش��وند،
عبارتند از:
 ADVIL, MOTRINو
ی��ا داروهای دیگ��ری مانند
NAPROSYN, ALEVE,
 ANAPROXکه سریعا اثر
می کنند.
داروهائی که برای پیشگیری از
انفالماتواره��ای
آنت��ی
اگ��ر
بازگشت بیماری و عوارض بد آن
از
نشد
واقع
موثر
غیراس��تروئیدی
بکار می روند
 COLCHICINEاز راه ده��ان
استفاده می شود ( .)CALDIMAYای��ن داروه��ا ب��رای ک��م ک��ردن ک��ه ادامه پیدا کرده بعد از دو هفته
این دارو باعث کم کردن درد و تورم  URICEMIEبرای پیش��گیری از درمان میزان اسید اوریک در خون
می ش��ود و اولین داروئی است که حمالت و صدمات کلیوی و لطمات بیمار رضایت بخش است.
ب��رای آرام کردن بیماری نقرس به دائم��ی به مفاصل به دو طریق بکار این داروها از فعالیت یک آنزیم که
مدت طوالنی استفاده شده .ایندارو می روند ودارای نتایج جالب هستند .در تولید اسید اوریک دخالت دارند
جلوگیری می کند .باید توجهداشت
فاصله حمالت بیم��اری را کم می
کند ولی ب��رای جلوگیری از تولید 
   اضافه کردن دفع اسید اوریک :ک��ه این داروها نباید قب��ل از پایان
رسوب کریستال های اسید اوریک بعضی از داروها روی کلیه ها اثر می کامل یک حمله حاد بیماری مصرف
در مفاصل اثری ندارد .اکثر بیماران گذارند .بطوری که بدن اسید اوریک شوند زیرا ممکن است باعث شدت
بیشتری را دفع می کند و مقدار آنرا آن بشوند.
دچار عوارض ناخواسته ،مانند:
   
تهوع ،استفراغ ،اس��هال و دردهای در خون کم کرده باعث می شود که 
ش��کمی ش��ده اند بنابرای��ن دیگر کریستال هادر مفاصل جمع نشوند .تغذیه در زمان حمله بیماری
انتخاب اولیه برای درمان نیست.
داروهائی که بیشتر موثرند عبارتند  -از نوش�یدن الکل خ�ودداری
اگ��ر داروهای باال ب��رای کم کردن از  BENECIDو  ANTURANCکنید.
آثار بیماری موثر واقع نشد پزشک و  .PROBALANاین داروها برای اگر ممکن نیس��ت بیش��تر از یک
شما می تواند از کورتیکواستروئیدها اش��خاصی که از ک��م کاری کلیه و مرتبه در روز و  3بار در هفته نباشد.
مانن��د  PERDNISONEاز راه س��نگ های کلیوی رن��ج می برند  -از خوردن گوشت شکار ،ماهی
دهان و یا تزریق داخل مفصل بیمار کنتراندیکههستند.
و حیوان�ات دریائی ک�ه حاوی
   کم کردن تولید اسید اوریک:

استفاده کند.
مقدار زیادی پیورین هس�تند
   توجه:
داروهای��ی مانن��د  ALOPRIMو خودداری کنید.

آسپرین که یک داروی ضد تورم و  ZYLOPRIMبه خوبی از صدمات تجربه نش��ان داده ک��ه یکی از این
درد بسیار شناخته شده است برای مفصلی که در طول زمان در بیماران غذاها می تواند عامل حمله بیماری
نقرس کنتراندیکه می باش��د زیرا نقرسی تولید می شود جلوگیری می بشود.
باعث باال رفتن مقدار اسید اوریک کند .در شروع درمان در  24ساعت  -از خ�وردن غذاه�ای خیل�ی
اول به مقدار قابل توجهی از میزان چرب خودداری کنید.
در خون می شود.
   

اس��ید اوریک خون کم می ش��ود  2 -ت�ا  3لیت�ر مایع�ات در روز
بنوشید بطوری که نصف آن آب
باشد.
 -تغیی�رات دیگ�ری در تغذیه

در کلینیک مدیکال
آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

روزان�ه دارای
آث�ار متف�اوت
در سلامتی
اش�خاص دارد و می تواند
1253 Rue Guy
مفیدباشد.
Tel.: (514) 933-8383
برای این کار با یک متخصص
تغذیه یا ناتوروپات مش��ورت
شود.
تا یک و نیم میلی گرم هر س��اعت
برای کم ک��ردن درد می توان از یا هر دو ساعت تا هنگامی که درد
کمپرس های س��رد و گرم روی وجود دارد میزان روزانه مصرف آن
مفاصل استفاده کرد.
نباید بیش��تر از هش��ت میلی گرم
 ورزش و اس�تراحت کاشی سین باشد.   اخطار:

هممفیدند.
   

این گیاه سمی است و نباید بیشتر
طب مکمل
از میزانی که کمیسیون اروپا تعیین
کرده مصرف کرد و باید بین مرحله
:CASSIS
برگ های این گیاه برای اول و مرحله دوم درمان  3روز فاصله
درم��ان مش��کل ه��ای باش��د .مصرف کالشیک برای خانم
بیماری های رماتیسمی های بار کنتراندیکه است.
بکار م��ی رود .مطالعات
زیادی توسط انجمن های گیالس
طب گیاهی در اروپا ،استرالیا ،هند مصرف  200گرم گی�لاس تازه در
و آمریکا انجام ش��ده ک��ه آثار آنتی روز در زم��ان قدی��م داروی درمان
انفالماتوار برگ های این گیاه را ثابت نقرس بوده و برای پائین آوردن اسید
کرده و مقدار آن  250میلی لیتر آب اوریک خون و پیشگیری از حمالت
جوشان را بر روی  5تا  12گرم برگ بیماری بکار می رفته.
های خشک ریخته  15دقیقه صبر میوه های مشابه مانند آلبالو ،بلوبری
کنید دو فنجان در روز بنوشید و یا (بلوئه) کاسیس ،توت و توت وحشی
پنج میلی گرم عصاره مایع آنرا دوبار نیز برای درمان بکار می رفته که هم
در روز قبل از غذا میل کنید.
چنین کالژن نس��وج غضروف ها و
COLCHIQUE
 تاندون ها را نیز تقویت می کنند.D'AUTOMNE
عصاره گیالس را هم می شود خرید
کمیسیون اروپائی مصرف این گیاه و استفاده کرد .با عصاره دم گیالس
را برای درمان حمالت حاد بیماری اشتباه نشود.
قبول دارد .عامل اصلی درمانی این گیاهان دیگری نیز وجود دارند که
گیاه  COLCHICINEمی باش��د برای آرامش درد و تورم نقرس بکار
که الکالونیده است که امروزه برای م��ی روند ولی از نظ��ر علمی هنوز
درم��ان درد و ض��د نقرس بکار می ثابت نشده که آیا واقعا موثرند یا نه.
   

رود .کالشی سین اثری بر روی مقدار
اس��ید اوریک در خون ندارد ولی از
انفالماس��یون ها جلوگیری
می کن��د .دانه ها و گل ها
برنامه های پزشکی
و پی��از این گیاه برای تهیه
دکتر عطا انصاری
 COLCHIQUEبکار می
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
روند.
برای درمان یک حمله حاد
بیم��اری معادل یک میلی
در تلویزیون میهن به مدیریت
گرم کالش��ی س��ین از راه
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت
دهان شروع می کنیم و بعد
www.mihantv.com
مقدار کمتر نیم میلی گرم
ساختکفیهایطبی
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی
داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا

Mihan TV

شکالت 'ممکن است سبب الغری بشود'

نتای��ج جدی��د تحقیق��ات
دانش��مندان نش��ان م��ی
دهد ،کس��انی ک��ه هر از
گاهی شکالت می خورند،
الغرترند.
محقق��ان ،ب��ا بررس��ی رژیم
غذایی  ۱۰۰۰نفر در آمریکا به
این نتیجه رسیده اند.
آنها به این نتیجه رسیده
اند که کسانی که چند
بار در هفته ش��کالت
م��ی خورند ب��ه طور
متوسط الغرتر از کسانی
هس��تند که گاه به گاه شکالت می
خورند.
به گفت��ه این دانش��مندان ،گرچه
ش��کالت پر از مواد پر کالری است
اما دارای مواد دیگری هم هست که

28

کمک می کند افراد وزن کم کند.
در این تحقیق آم��ده که مهمتر از
میزان مصرف شکالت ،تعداددفعاتی
است که فرد شکالت می خورد.
سر تیم محققان می گوید که یافته

آنها نشان می دهد که فقط میزان
کالری مصرفی در چاق شدن افراد
مهم نیس��ت ،بلکه گاهی مهم
این اس��ت که منشا آنها از
کجاست.
البت��ه پی��ش از ای��ن هم
رد
انش��مندان
د
تحقیقاتشان به اثرات
خ��وب ش��کالت پی
ب��رده بودن��د .ب��رای
مثال پیش از این نتایج یک
تحقیق نش��ان داده بود که شکالت
برای قلب خوب است.
در آن تحقیق آمده بود که مصرف
گونه های خاصی از شکالت منجر
به تغییراتی در فشار خون می شود
و حتی کلسترول خون را هم تنظیم
می کند.
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دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

فواید عایل اهدای
خون برای سالمتی

اه��دای خون ح��دوداً فقط یک
س��اعت از وقت برنامه پرمشغله
زندگ��ی ش��ما را م��ی گی��رد و
درعوض می تواند جان انسانی را
نجاتدهد.
اهدای خون نه فقط برای کسی
که که سلولهای خونی را دریافت
می کند ،بلکه برای سالمت اهدا
کننده نیز فواید بسیار دارد.
گرچه آش��کارترین فایده اهدای
خون ،احساس فوق العاده ناشی
از بخشیدن چیزی به کسی که
به شدت به آن نیاز دارد است اما
فواید آن بر س�لامتی اهداکننده
فراتر از اینهاست.
تحقیقات نش��ان داده است که
به طور کل برخی مردم معموالً
بیش��تر از میزان مورد نیاز روزانه
خود آهن مصرف می کنند.
مصرف آهن بیش��تر از حد توصیه
ش��ده ،تولید رادیکال های آزاد در
بدن را بیشتر می کند.
رادیکال ه��ای آزاد موج��ب ایجاد
تغییرات سلولی می شود که عملکرد
طبیعی س��لولها را مخت��ل کرده و
خط��ر برخی بیماری ه��ای مزمن
مثل بیماری های قلبی و سرطان را
افزایش می دهد.
این مش��کل در مردها و خانم های
یائسه حادتر می باشد چون خانم ها
قبل از یائسگیدر چرخه های عادت

بر پای��ه پژوهش جدیدی
ک��ه توس��ط ی��ک تی��م
پزش��کی آمریکای��ی در
ش��ماره  ۲۷فوریه نشریه
بی.ام.جی .اوپن»
«ژورنال
ِ
به چاپ رس��یده اس��ت،
مصرف قرص های خواب
ک��ه در میان بس��یاری از
م��ردم طرف��دار دارد ب��ه
میزان چهار برابر احتمال
ب��روز م��رگ زودرس را
تشدید می کنند.
به گ��زارش خبرگزاری
فرانس��ه ،مص��رف
کنندگان دوز باالیی از قرص
های خواب نیز تا  ۳۵درصد نسبت
به کسانی که از این داروها استفاده
نمی کنند بیش��تر در معرض خطر
ابتال به بیماری سرطان قرار دارند.
گزارش یافته های این پژهش��گران
دلیلی برای این مس��ئله ذکر نمی
کند.
پزشکان تحت رهبری دکتر «دنیل
کریپ��ک» از مرک��ز پژوهش های
خواب کلینیک «اِس��کریپس» در
ایالت کالیفرنیا ،با بررس��ی س��وابق
پزشکی بیش از  ۱۰هزار و  ۵۰۰فرد
بزرگسال ساکن ایالت پنسیلوانیا که
داروی خ��واب مصرف می کردند و
مقایسه این افراد با  ۲۳هزار و ۶۰۰
نفر دیگ��ر که بدون ق��رص خواب
زندگ��ی می کردند ب��ه نتایج فوق
دست یافتند.
تحقیق یاد شده حدود دو سال و نیم
به طول انجامیده و مجموعه گسترده
ای از داروهای خواب موجود در بازار
را مورد بررسی و آزمایش قرار داده
است .تعداد کل مرگ و میرهای رخ
داده در ه��ر دو گروه تحت آزمایش
در این ب��ازه زمانی ناچیز بوده و در
کل به هزار نفر هم نرسیده است.
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عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________

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

ماهیانه آهن اضافه را دفع می
کنند.
اف��رادی که بی��ش از حد از
گوش��ت قرمز اس��تفاده می
کنن��د نیز در خط��ر افزایش
میزان آهن در بدن هستند.


اما اهدای خون چطور به
افزایش میزان آهن کمک می
کند؟

اه��دای خون مق��داری از این
آهن اضاف��ه را که م��ی تواند
موجب تولی��د رادیکال آزاد در
بدن شود ،بیرون می برد.
درواقع ،تحقیقات نش��ان داده
اس��ت که مردهایی که خون
اهدا می کنند معموالً کمتر در
خطر ابتال به بیماری های قلبی
قرار دارند.
از آنجا که بیماری های قلبی متداول
ترین علت مرگ در مردان است ،این
می تواند یکی از بهترین فواید اهدای
خون بر سالمتی آنها باشد.



از کجا باید فهمی�د که بیش از
اندازه آهن از دست ندهیم؟
قبل از اینک��ه اجازه اهدای خون به
ش��ما داده شود ،سطح هموگلوبین
ش��ما که میزان آه��ن در بدنتان را
ارزیابی می کند ،بررسی می شود.
اگر این س��طح پایین باش��د اجازه

Tel.: (514) 267-3454

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

اهدای خون در آن روز به شما داده
نمی شود.
هر زمان که برای اهدای خون پیش
قدم شوید ،سطح هموگلوبین شما
سنجیده می شود و فقط هر هشت
هفته یکبار اجازه اه��دای خون به
هرکس داده می ش��ود ت��ا از خالی
ش��دن بیش از حد آه��ن از بدنتان
جلوگیری ش��ود .این می تواند راه
بسیار خوبی برای چک کردن مداوم
میزان آهن خون نیز باشد.
با در نظر گرفتن فوایدی که اهدای
خون ب��ر س�لامتیتان دارد درکنار
فواید معن��وی آن ،مطمئناً اهدای
خون داوطلبان بسیار بیشتری پیدا
خواهد کرد .فقط کافی است هر دو
ماه یکبار یک س��اعتی را روی یک
صندلی اهدای خون استراحت کنید
تا از کلیه فواید جسمی و معنوی آن
بهره مند شوید .همیشه یادتان باشد
شاید یک نفر نیازمند این بخشش
سخاوتمندانه شما باشد.



اما همین نتایج کافی است
ک��ه زن��گ خط��ر را برای
طرفداران پرشمار داروهای
خواب آور به صدا در آورد.
گ��زارش تیم پزش��کی در
ادامه م��ی افزاید« :تخمین
می زنیم که حدود ش��ش
تا ده درصد از بزرگس��االن
آمریکایی در سال  ۲۰۱۰از
این داروها استفاده کرده اند
و درصد این استفاده در بخش
های��ی از اروپا از این میزان نیز
فراتر بوده است».
تحقیق ه��ای پیش��ین درباره
قرص های خواب ارتباط مصرف
این دسته دارویی با تصادف های
خودرویی و زمی��ن خوردن های
خطرناک و مرگبار را آش��کار کرده
بود.
ع�لاوه بر این دو ،م��وارد دیگری از
جمله «نش��انگان [س��ندروم] شب
خ��واری» از قبی��ل بلعی��دن غذا و
مس��دود ش��دن مری و همچنین
عارضه زخم معده نیز از اثرات سوء
مص��رف داروهای خ��واب آور اعالم
شده بود.


پژ
و
ه
ش
گ
ر
ا
ن :قرص
خوا
ب
من
ی
م ُ خواباند،
ی کشد!
با وجود این ،پزش��کان
م��ی گویند که تفاوت��ی فاحش در
میزان مرگ و میر ها وجود داش��ته
اس��ت .احتمال مرگ کس��انی که
حدود  ۱۸ت��ا  ۱۳۲قرص خواب در
س��ال مصرف می کردند تا حد ۴.۶
برابر بیشتر از اعضای گروه «کنترل»
تحقیق بوده است.
حتی کسانی که کمتر از  ۱۸قرص
خ��واب در طول س��ال مصرف می
کردند ۳.۵ ،برابر بیش��تر از بقیه در
معرض مرگ ناگهانی قرار داشته اند.
در گ��زارش یافته های این پژوهش
تصریح شده است:
ارقام و آمار تقریبی نشان می دهند
که در س��ال  ۲۰۱۰تنها در ایاالت
متحده آمریکا گروه داروهای موسوم
به «هیپنوتیک» (همان قرص های
خواب) عامل ح��دود  ۳۲۰تا ۵۰۷
هزار مورد مرگ و میر بوده اند.
محققان تأکید م��ی کنند اگر چه
یافته های شان رابطه معنادار آماری
بین میزان مرگ و میر و اس��تفاده
از داروهای خواب آور را نش��ان می
دهن��د ،ولی هنوز موفق نش��ده اند
دلیلی برای بروز این مسئله بیابند.

شیرینی
سـرو

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

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

Travailleuse sociale M. Sc
کانادا
به
ورود
بدو
در
مهاجران
تازه
برای
الزم
  خدمات

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

Des Travailleurs Sociaux du Québec
consultante interculturelle
   CCST, CAVAC, IVACپذیرفته می شود

Couverture des assurances privées &étudiants
مالیاتی
اظهارنامه
برای
شده
تایید
و
رسمی
رسید
  صدور

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

Tel.: 514-690-1798

  6900 Decarie Boulevard, Suite3210 Montreal, Quebec H3X 2T8 
Metro: Namur
pourati-soraya@hotmail.com
کامال محرمانه
با تعیین وقت قبلی

خدماتآرایشی

LiLi

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

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022
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حسین باقرزاده
hbzadeh@btinternet.com

ایران تنها یک دلیل و شاخص الزم
بود همین نحوه رفتار و برخورد آن
به مسئله اعدام کفایت میکرد.
رژیمه��ای زی��ادی در جه��ان به
کشتن و بستن و سرکوب و زندان
و شکنجهدست میزنند؛ ولی همه
ای��ن کردارها یک توجیه «عقلی»
دارد:
حفظ یا اعمال قدرت.
کش��تن خونس��ردانه فرد اسیر و
بیدفاع و بیخطر که به نام اعدام
انجام میشود ،اما ،کمتر توجیهی
در حف��ظ یا اعمال قدرت میتوان
داشته باشد.
حکومتی که میتواند فرد اس��یر
را م��ادام العمر در بند نگهدارد چه
نیازی به کشتن او دارد؟
تنه��ا توجیه��ی از ای��ن ن��وع که
میتوان ب��رای آن پیدا کرد ارعاب
است  -ارعاب مردم که اگر دست از
پا خطا کنید جای شما بر سر دار
اس��ت .ولی غالب مستبدان جهان
دریافتهاند که این ارعاب را میتوان
با زندانهای طوالنی نیز تأمین کرد
بدون این که دس��ت به خش��ونت
عریان بزنند و با کش��تن یک اسیر
بیدفاع و بیخطر تنها درجه زبونی
خود را به نمایش بگذارند.
آم��ار اع��دام در ایران ک��ه پس از
کشتارهای هزارانه دهه اول انقالب
روب��ه کاهش بود پ��س از روی کار
آمدن محمود احمدینژاد در ۱۳۸۴
رو به افزایش گذاشت.
نقش احمدینژاددر افزایش اعدامها
البته مستقیم نبود .کنترل اعدامها
در دس��ت ق��وه قضاییه ب��ود و قوه
مجریه نمیتوانست مستقیمادر آن
دخالت کند.
تف��اوت امر در این بود که در دوران
ریاستجمهوریهاشمیرفسنجانی
و محمد خاتمی ،این دو تا حدی در
برابر افکار عمومی جهانی و فش��ار
نهادهای حقوق بشری حساسیت به
خ��رج میدادند و به نوبه خود برای
کاهش اعدامها بر قوه قضاییه فشار
وارد میکردند.
احمدینژاد ،اما ،این حساس��یت را
نداشت و دست قوه قضاییه را کامال
باز گذاشته بود ،و این امر عمال باعث
شد که آمار اعدام از هنگام روی کار
آمدن او مرتبا افزایش پیدا کند.
این افزایش در دو سه سال گذشته،
یعن��ی از هن��گام انتص��اب صادق
الریجان��ی ب��ه عنوان ریی��س قوه
قضاییه ،س��یر تصاعدی پیدا کرد و
آمار اعدامها ساالنه بین  ۵۰تا ۱۰۰
درصد افزایش یافته است.

 27مارس :سازمان عفو بینالملل
گ��زارش س��االنه خ��ود در باره در ایران تنها
مجازات اعدام در جهان در سال توجیهی که
میتوان برای
 ۲۰۱1را منتشر کرده است.
خواندن این گزارش و درک این اعدام پیدا
واقعیت که در قرن  ۲۱میالدی کرد ارعاب ول�ی در بین این
 ۲۰کش�ور ه�م
هنوز انسانهاییدر نقاط مختلف
است...
وض�ع یکس�ان
جهان ب��ه خود اجازه میددهند
نیست.
که جان انس��ان دیگ��ری را به
صورت رسمی و سازمان یافته و در اکثری��ت قاطع این کش��ورها نیز با
کمال خونسردی بگیرند عرق شرم حرکت جهانی به س��وی لغو اعدام
همراه ش��دهاند و از آمار اعدامهای
بر صورت انسانی مینشاند.
ولی برای یک ایرانی شرمآورتر این خود نسبت به سال  ۲۰۱۰کاستهاند.
اس��ت که در جهانی که پیوس��ته ول��ی در بین آنان  3کش��ور از این
و همآهن��گ به س��وی لغ��و اعدام روند پی��روی نکردهاند و بلکه دقیقا
پیش م��یرود ،آمار اعدام به صورت در جهت عکس آن گام برداشتهاند
تصاعدی در کش��ورش باال رفته و  ۳ -کش��وری که حکومتهای آنان
همه رکوردهای جهانی را شکسته گرای��ش ش��دید اس�لامی دارند و
اس��ت .مقامات جمهوری اسالمی عبارتند از ایران ،عربستان و عراق.
ارمغانه��ای قانون��ی و رفت��اری عفو بینالملل میگوید که در سال
بینظی��ری (در زمینه تبعیضهای گذش��ته ،آمار اعدام در خاورمیانه
جنس��یتی و عقیدتی و س��رکوب نسبت به سال پیش از آن  ۵۰درصد
آزادیهای ف��ردی و اجتماعی) به افزایش یافته است ،و بیشترین رقم
جه��ان امروز عرض��ه کردهاند ،ولی این افزایش به جمهوری اسلامی
شاید بزرگترین ارمغان آنان عطش ایران متعلق اس�ت  -افزایش��ی که
سیریناپذیر آدمکشی باشد.
باعث ش��ده آمار اعدام در جهان به
و در بین مقام��ات عالیرتبه رژیم ،جای س��یر نزولی روند صعودی به
صادق الریجانی ظاهرا بیش از هر خود بگیرد.
کس دیگر در این امر ُمصر اس��ت ،بن��ا ب��ه گ��زارش ای��ن س��ازمان،
و مس��ئولیت افزایش تصاعدی آمار پرجمعیتترین کشور جهان ،چین،
همچنان بیش��ترین آم��ار اعدام در
اعدامها را به دوش میکشد.
بیدلی��ل نیس��ت که ای��ن رییس جه��ان را به خود اختص��اص داده
ق��وه قضایی��ه اکنون در فهرس��ت اس��ت و تع��داد آنها به «ه��زاران
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا قرار نفر» میرس��د ،ولی حتا این کشور
نیز مج��ازات اعدام را برای  ۱۳جرم
گرفته است.
در گزارش عفو بینالملل میخوانیم حذف ک��رده و به رون��د جهانی به
که هنوز مجازات اعدام در برخی از سوی کاهش مجازات اعدام پیوسته
کشورها وجود دارد ،ولی تعداد این است .در مقابل ،جمهوری اسالمی
کش��ورها به س��رعت رو به کاهش است که
اوال ایران هفدهمین کش��ور جهان
است.
۲۰۱۱
س��ال
در
گزارش،
این
بنا به
(از نظر جمعیت) را به دومین کشور الریجان�ی نش�ان داده اس�ت که
تنها در  ۲۰کش��ور از  ۱۹۸کش��ور اعدام کننده جهان تبدیل کرده؛
در اعمال خش�ونت قضایی حد و
جهان ،آدمکش��ی به صورت اعدام ثانیا به تنهایی در این کش��ور یک م�رزی منیشناس�د ،و در دوره او
رخ داده اس��ت .یعنی حکومتهای درص��دی جهان بی��ش از مجموع است که عالوه بر افزایش بیسابقه
 ۱۷۸کشور دیگر ،این سال را بدون تمامی کش��ورهای دیگ��ر (به جز موج اعدامهای اعالم شده و اعالم
این که آدمی اسیر را دست بسته و چین) انسانها را اعدام کرده؛
نش�ده ،صدور و اجرای احکام ضد
بیدفاع بکشند ،گذراندهاند.
ثالثا بیش از هر کشور دیگری آمار انسانی فراوان دیگری از قبیل شالق
در این  ۱۷۸کش��ور هزار مشکل و اعدام آن در س��ال  ۲۰۱۱نسبت به و قصاص عضو و قطع عضو و مانند
رنج و جنایت و تبعیض و س��تم و سال پیش از آن افزایش یافته و این اینها نیز بیشتر شده است.
فساد و فحش��ا و اعتیاد و تروریسم افزایش به حدی بوده که روند نزولی افزایش آمار اعدامها در این دو س��ه
و نابسامانیهای دیگر وجود داشته آمار اعدامدر جهان را معکوس کرده؛ س��اله را باید تا حد زیادی مرهون
اس��ت ،و بس��یاری از حکومتهای رابعًا با وضع قوانین جدید به صورت ریاست او بر نظام قضایی جمهوری
آنها با سرکوب و زندان و شکنجه گستردهای جرایم مستوجب اعدام را اسالمیدانست.
در این موج خشونتبار و ضد انسانی
ب��ا مخالفان خود برخ��ورد کردهاند افزایش داده؛ و
ول��ی به خود اج��ازه ندادهاند که به خامسًا بیش از هر کشور دیگری به که در جهت عکس روند جهانی و در
آدمکشی رسمی و «قانونی» دست اعدام نوجوان��ان و اعدام در مأل عام مقابله با آن در جمهوری اسالمی به
بزنند.
دست زده است  -آماری در آدمکشی راه افتاده و شدت یافته است ،صادق
اعدام آن ق��در چندشآور و مذموم دیوانهوار و اشتهای سیریناپذیر برای الریجانی را باید مته��م ردیف اول
شده است که بسیاری از دیکتاتورها اسیر ُکشی که هیچ کشور دیگری ،شناخت.
و مستبدین جهان نیز از آن دوری هر چند عقب مانده و اس��تبدادی و این واقعیتی اس��ت که در س��طح
میکنند .تنها ده در سد کشورهای قرون وسطایی ،به گرد پای آن هم جهانی نیز به رسمیت شناخته شده
است.
جهان در طول یک س��ال گذشته نمیرسد.
دس��ت به اعدام زدهان��د و کاری را و راس��تی اگر ب��رای نش��ان دادن درست در همین روزها اتحادیه اروپا
سبعیت ،وحشیگری ،بدویت  ۱۷تن از مقامهای دولتی و قضایی
که هیچ حیوانی به حیوان دیگر روا درجه ُ
نمیدارد با جان انسان کردهاند.
فرهنگی و ایدئولوژیکی رژیم حاکم بر جمهوری اسالمی را به اتهام «نقض
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

سالنپذیرایی
و رستوران هانی رز

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

اسپشیال
های نوروزی
چلو
کباب کوبید
 9ه با نوشابه:
12/9
چلوجو
جه کوبیده با
نوشابه:
12/99
سبزی پلو ماه
ی با نوشابه:
12/99

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

Delivery:514-876-4442

فاحش حقوق بش��ر» در ایران مورد
تحریم قرار داده است.
در بین اسامی این فهرست نامدست
کم  ۶مقام قضایی به چشم میخورد
که عالیترین آنها صادق الریجانی
است .در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح
ش��ده که صدور بس��یاری از احکام
اعدام ،شالق ،قطع عضو و سنگسار
و احکامی مانند ریختن اس��ید در
چش��م محکومان ،با امض��ا و تایید

1228 DRUMMOND

Tel: 514-876-4446

آقای الریجانی بوده است .همچنین
از سال  ۲۰۰۹که آقای الریجانی به
سمت ریاست قوه قضائیه منصوب
ش��ده ،بازداش��ت فعاالن سیاسی و
مدافعان حقوق بشر شدت پیدا کرده
اس��ت .به این ترتیب ،اتحادیه اروپا
شخص صادق الریجانی را مسئول
غالب موارد نقض حقوق بش��ر و از
جمله آمار فزاینده اعدام در دو سال
اخیردانسته است.

صادق الریجانی در واقع عالیترین
مقام جمهوری اس��ت که از س��وی
کش��ورهای خارجی م��ورد تحریم
قرار میگیرد .او رییس قوه قضاییه
است و در ساختار جمهوری اسالمی
موقعیت��ی بالفاصل��ه پ��س از علی
خامنهای و در ردیف رییس��ان قوه
مجریه و مقننهدارد.
ت��ا به ح��ال دهها نفر ب��ه دلیل
دست داشتن در فعالیتهای
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زنان...

جلسه اجنمن زنان
با سالم و صمیمانهترین تبریکات نوروزی،
ی
همه شما تبریک میگویم و سال 
سال نو  ۱۳۹۱را به ٔ
ی و صلح و آرامش برایتان آرزو
پر از سالمت 
میکنیم .
جلسه آینده انجمن با عنوان :

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

و

همبستگی
جنبشزنــان

برایمخالفتباجنگ
مریم حس��ینخواه " -نه به جنگ"
صدایی اس��ت که امسال در آستانه
هشتم مارس ،روز جهانی زن ،بلندتر
از همیش��ه از بخشه��ای مختلف
جنبش زنان ایران شنیده میشد.
با وجود همه فشارها و سرکوبهایی
که این جنبش در یک سال گذشته
متحمل شده است و علیرغم ادامه
بازداش��ت ش��مار زیادی از فعاالن
و همراهان این جنبش از یکس��و
و تصوی��ب و ابالغ قوانی��ن نابرابر و
محدودکننده از سوی دیگر ،فعاالن
جنبش زنان همچن��ان در تکاپوی
رس��یدن به "جهانی بهتر" هستند
و در کنار مطالباتی که سالهاست
در پی آن هستند ،امسال دلنگرانی
جن��گ و بحرانه��ای احتمالی در
ایران را نیز دارند.
ش��ماری از فعاالن جنب��ش زنان،
امروز ،هش��تم مارس طی بیانیهای
ضمن هش��دار به جامعه بینالملل
به خاطر "شرایط خطرناکی" که به
خاطر "سیاستهای تشنجآفرین"
جمهوری اس�لامی ای��ران و برخی
دولتهای خارجی به مردم تحمیل
شده است ،نوشتهاند:
"ادامه این ش��رایط ،س��ایه جنگ
را برکشور ما میگس��تراند ،فضای
جامعه را نظامی میکند و مردم و به
خصوص زنان را در معرض افزایش
تبعیضات و انواع خش��ونت و فقر و
فالکت قرار میدهد".
فعاالن جنبش زن��ان در این بیانیه
"هرگونه تحریکات نظامی و تحریم
اقتصادی" را که "بهطور مس��تقیم
معیشت شهروندان ایرانی را با بحران
مواجه سازد" ،محکوم کردهاند
فعاالن جنبش زن��ان که همچون
گذش��ته بر رعای��ت حق��وق برابر
شهروندان بدون توجه به گرایش و
هویت جنسی ،جنسیتی ودینی آنها
تاکیددارند ،معتقد هستند:
"پایان دادن به سرکوبها ،گسترش
هستهای یا نقض حقوق بشر از
سوی کشورهای عمده جهان
و به خصوص آمری��کا و اتحادیه
اروپا مورد تحریم قرار گرفتهاند ،ولی
هیچگاه تحریمشدگاندر این سطح
از قدرت قرار نداشتهاند.
این برای اولین بار اس��ت که رییس
یک��ی از قوای س��هگانه کش��ور در

"من با جنگ مخالفم برای
اینکه تصورش برای من
با فقر ،آوارگی و ویرانی
همراه است .من با جنگ
مخالفم برای اینکه تصویرش
برای من تصویر زنی است
که از سیر کردن شکم
کودکانش عاجز است".

مشارکت مدنی و سیاس��ی زنان و
مداخله زنان در مقابله با خش��ونت
روزافزون و جلب مشارکت گروهها و
اقشار مختلف مردم و اقوام و ملیتها
در تصمیمه��ای خطی��ر مملکتی،
تضمینکننده کاهش تشنج و صلح
پایدار است".
آین��ده آزاد ،از فعاالن جنبش زنان
که در وین اقامت دارد ،با اش��اره به
اهمیت شنیده ش��دن نظر مردم و
به ویژه جنبش زن��ان درباره حمله
نظامی به ایران میگوید:
"جامعه ایراندر حال حاضر تبدیل به
جامعهای شده که فقط صدای طبقه
خاصی از حاکمیت توسط رسانههای
رسمی به جامعه بینالمللی منتقل
میشود و این صدا متاسفانه بسیار
جنگافروز و تحریککننده است".
به گفته وی ،فعاالن جنبش زنان با
درک این نیاز برای انتقال نظر خود
به جامعه بینالمللی تالش میکنند:
"با توجه به صدماتی که هر درگیری
نظامی ،برای زنان و کودکان در پی
دارد ،این موضعگیری جنبش زنان
بسیار طبیعی است".

سیاست تبعیض

بیانیه شماری از فعاالن جنبش زنان
با اعتراض به گسترش تبعیضهایی
مانند "تفکیک جنس��یتی"" ،عدم
ایجاد فرصتهای شغلی و اجتماعی
برابر"" ،کنترل بیشتر بدن و پوشش
زنان" و "مح��دود کردن آزادیهای
فهرس��ت تحریم یک بل��وک قوی
جهانی (اتحادیه اروپا) قرار میگیرد.
با تحریم الریجانی ،دو رییس دیگر
قوای کشور و شخص علی خامنهای

نیز از تیررس حتریم جهانی چندان

دور خنواهند ماند .کشورهای غربی
رژیم ایران را به تحریمهای سیاسی
و اقتصادی جدیدی در سال جاری
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ف��ر د ی
و
ا جتما ع��ی
فرهنگ��ی"" ،توبیخ و بازداش��ت
و ص��دور احکام س��نگین برای
زنان فع��ال مدنی و سیاس��ی"،
"وجود ح��دود  ۷۰۰هزار ازدواج
اجباری دختران زیر  ۱۸سال" و
"هفتهزار زن زندانی و بیش از
 ۴۰زندانی عقیدتی زن" را نتیجه
سیاستهای تبعیضآمیز شمرده
است.
آینده آزاد تمرکز جنبش زنان بر
"مخالفت با جن��گ" را در ادامه
مطالبات آنها میداند و میگوید:
"مخالفت با جن��گ به این معنا
نیست که مشکالت زنان داخل
ای��ران حل ش��ده و ی��ا برابری
حقوقی که زنها سالهاست به
دنبال آن هستند به دست آمده
اس��ت .قوانین تبعیضآمیز علیه
زن��ان همچن��ان رو ب��ه افزایش
هستند و در پی آن خشونتهای
رسمی ازجمله از سوی نهادهایی
همچوننیروهایانتظامیوبسیج
و خشونت خانگی علیه زنان نیز
رشد کرده است .همانطور که در
بیانیه هم آمده با نزدیک شدن سایه
جنگ به ایران ،فقر زنان و خشونت
علیه آنها بیشتر شده است".
امضاکنن��دگان ای��ن بیانی��ه برای
خروج از بحران کنونی که دامنگیر
ایران شده است" ،احترام به قوانین
بینالمللی را ب��ه حکومت ایران" و
"اتخاذ روشهای مسالمتآمیز را به
طرفهای خارجی" توصیه کردهاند.
آنها "هرگونه تحری��کات نظامی و
تحری��م اقتصادی" را ک��ه "بهطور
مستقیم معیشت شهروندان ایرانی
را با بحران مواجه س��ازد" ،محکوم
کردهاند.
همراهی ب��ا زنان خاورمیانه از دیگر
محورهای مورد توجه جنبش زنان
ایران در س��ال گذش��ته است و در
بیانیهای که به مناسبت روز جهانی
زن صادر ش��ده نیز این مسئله بار
دیگر مورد توجه قرار گرفته اس��ت.
فعاالن جنبش زنان با تاکیددوباره بر
حمایت از "مقاومت" زنان خاورمیانه
برای "کسب حقوق برابر" ،آوردهاند:
"م��ا معتقدیم ک��ه اتح��اد زنان و
مشارکت و همبستگی آناندر روابط
منطق��های و بینالمللی به کاهش
تش��نج و اس��تمرار صلح و به ایجاد
روابط انس��انیتر در سراس��ر جهان
کمک میکند".
صب��ری نجفی ،فعال حق��وق زنان
مقیم ایتالیا نیز معتقد است اگر چه
جنبش زنان در  ۳۳س��ال گذشته
تالشهای بس��یاری ب��رای تحقق
برابری جنسیتی داشته است ،با این
وج��ود تبادل تجربه بین زنان ایران
و کشورهای عربی میتواند همچنان
آموزنده باشد و ما میتوانیم در کنار
همدیگر برایدرد مشترکمان چاره
بیندشیم.
وی با تاکید بر لزوم هماندیشی بین
زنان منطقه ،میگوید کهدر کنار هم
قرار گرفتن جنبش زنان کشورهای
منطق��ه آنه��ا را به حق��وق خود

نگرانی برای امکان وقوع جنگی که
سایه آن در منطقه هر روز پررنگتر
میش��ود ،فق��ط از س��وی فعاالن
جنبش زنان ایران نیست .جودیت

تهدی��د کردهاند ک��ه تحریم صادق
الریجان��ی میتواند نش��انهای از آن
باشد.
رژیم ایران پروندهای چنان سنگین
از لح��اظ نق��ض حقوق بش��ر دارد
که جامعه جهان��ی در متهم کردن
عالیترین مقام��ات آن به جنایات
ضد بشری مشکل چندانی نخواهد

داش��ت .از می��ان این��ان ،ص��ادق
الریجانی که به ح��ق میتوان او را
میرغضب جمهوری اس�لامی لقب
داد در س��رکوبهای قضایی دو سه
س��اله اخیر نقش مستقیم داشته و
اکنون در صف اول تحریمش��دگان
عالیرتبه رژیم از سوی اتحادیه اروپا
قرار گرفته است.

به یاد سیمین دانشور ،اولین
ی نویسنده رمان
زن ایران 
برگزار خواهد شد
ی که مصادف با روز سیزده به در
و از آنجای 

نزدیکتر کرده و جنبشهای زنان
را به صورت یک نیروی فکری موثر
در تصمیم گیریهای کشورهایشان
تبدیلمیکند.

جنگ ،چشم در چشم زنان

"من با جنگ مخالف��م برای اینکه
تص��ورش برای من با فق��ر ،آوارگی
و ویرانی همراه اس��ت .من با جنگ
مخالفم برای اینکه تصویرش برای
من تصویر زنی اس��ت که از س��یر
کردن شکم کودکانش عاجز است".
ای��ن صدای هدی ،یک��ی از فعاالن
جنبش زنان است که در یک ویدئو
از نگرانیهایش برای جنگ میگوید.
س��ایت "تغییر برای برابری" ،یکی
از اولی��ن رس��انههای "کمپین یک
میلیون امضا" ب��رای تغییر قوانین
نابرابر نیز ،در آستانه هشتم مارس با
انتشار یک سلسله گزارش ویدئویی
میگوید ک��ه زن�ان منیخواهند
"قربانیانخاموش"جنگباشند.

ای��ن بخش از جنبش زن��ان که در
س��الهای گذش��ته تمامی تالش
خ��ود را معطوف به تغیی��ر قوانین
تبعیضآمیز کردهاس��ت ،میگوید
ک��ه امس��ال در روز جهانی زن ،بی
آنکه فرصتی برای ش��ادی یا طرح
مطالباتش��ان در خیابان داش��ته
باش��ند ،این روز را بهانه ای کر دهاند
ت��ا بگویند" :با جن��گ مخالفاند و
میخواهند که صدای بلندی باشند
بر سر کس��انی که به هر بهانهای با
لبخندی بر لب به اس��تقبال جنگ
میروند".
از دی��دگاه ای��ن بخ��ش از فعاالن
جنبش زن��ان ای��ران" ،جنگ الزم
نیست با مبب توی شهرهایمان فرود
بیاید .سایه جنگ هم زندگی ما زنان
را تغییر میدهد.

ه��ر روزی که در جنگ یا ش��رایط
جنگی س��ر میکنی��م ،هم��راه با
نگرانی از مرگ دستاوردهای سالها
مبارزهمان برای برابری است .جنگ
برای ما یعنی خشونت ویرانگر علیه
زنان و کودکان ،یعنی سرکوب هرچه
بیش��تر ،یعنی خاموش شدن همه
مطالبات و اعتراضات مدنی".
آنها میگویند:
"ام��روز پی��ش از آنک��ه جنگی رخ
داده باش��د ،زندگی زنان س��ختتر
شده است و جنگ چشم در چشم
زنان دوخته و ق��دم به قدم نزدیک
میشود".


تها بر ضد انواع
همبستگی فمنیس 
جدیدنظامیگری
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است ،ناهار خود را آورده
ساعت  ۱۲:۳۰به جمع بزرگ ایرانیان در پارک
ی پیوندیم.
 angrignonم 
با امید به دیدارتان،

زمان :یکشنبه  1آوریل 2012

 --ساعت  11صبحبه همه شما خوشامد می گوییم.
8043 St. Hubert (Metro:
)Jarry
Tel.: 514-619-4648
ی مونترال
هیئت اجرایی انجمن زنان ایران 

گ��روه "اتح��اد زن��ان ب��رای آینده
خاورمیانه" ،حدود یکس��ال پیش،
توس��ط گروههای مختلف مصری،
تونسی و ترک و با احساس لزوم یک
همبستگی فراملی تشکیل شد .این
گروه ازجمله برای همبستگی زنان
منطقهفعالیتمیکند.
ماللی جویا ،فعال حق��وق زنان در
افغانس��تان یکی از زنانی اس��ت که
به پرسش گروه "زنان علیه جنگ،
تحریم و نظامیگری در خاورمیانه"
پاسخ داده اس��ت .وی که کشورش
در س��الهای گذشته تجربه جنگ
را پشت سر گذاشته است ،میگوید:
"نه تنها زنان بلکه ملت (از مرد و زن)
در جنگها و تحریمهای اقتصادی
همواره قربانی میشوند.

باتلر ،فیلس��وف پساس��اختارگرا و
نظریهپرداز فمینیست پست مدرن
نیز ب��ا اعتقاد به اینکه "اکنون هیچ
چیز مهمتر از پیش��برد ارتباطات و
پیوندهای جمعی فمینیس��تها بر
ضد ای��ن انواع جدی��د نظامیگری
نیست" ،میگوید":ما باید فرمهایی
برای همبستگی جهانی پیدا کنیم
که بر ضد نی��روی ویرانگری که راه
خود را برای پیش��روی قدرت خود
حتی بر زبان ما میجوید ،کار کنند.
ما باید ،مثل همیشه ،زبان و بدنمان
را از طریق تمرین انتقادی مقاومت
پس بگیریم".
وی ب��ا مش��ارکت در گ��روه "زنان
علیه جنگ ،تحری��م و نظامیگری
در خاورمیانه" اعالم کرده است که
"ایاالت متحده آمریکا و همدستانش
بیش از حد در دف��اع از ارزشهای
مترقی ازجمله حقوق زنان سرعت
عمل دارند و حتی جنگ را به اسم
رهاییبخشی زنان شروع میکنند.
فمینیستها باید نسبت به این انواع
جدید ،مترقی و صلحآمیز جنگ در
موضع منتقد بمانن��د .زیرا با وجود
اینکه آنها به اس��م و بهانه ما حمله
میکنند ،ولی زندگی ما و ش��رایط
زیربنایی زندگی مش��ترکمان را از
بین میبرند".
شماری از فعاالن حقوق زنان که در
این طرح نقش دارند ،این پرسش را
در فعالیتهای خود مطرح میکنند:
"برای مقابله با نظامیگریدر منطقه
و دولته��ای نظامی چه باید کرد و
نقش جنبشهای زنان و جنبشهای
جهانیدراین میان چیست؟"
آنها با این پرس��ش به سراغ فعاالن
سرش��ناس جنب��ش زنان و س��ایر
جنبشه��ای مدن��ی در ای��ران و
س��ایر نقاط جهان رفتهاند و از آنها
خواس��تهاند که از تجربههایش��ان
درباره جنگ بگویند و بنویسند.
به گفته ستاره سجادی ،فعال حقوق
زن��ان ،دس��تاندرکاران ای��ن طرح
که زیرگ��روه طرح بزرگتری به نام
"اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه"
اس��ت ،با ارس��ال یکسری پرسش
ب��ه فمینیس��تها و اف��رادی ک��ه
دغدغه مس��ائل زنان را دارند در پی
آن هس��تند تا به پیشبرد مباحث
ض��د جن��گ و بازگوی��ی تاثیرات
مخ��رب آن بر زندگی زن��ان و پیدا
کردن راهکاره��ای جدید مبارزه با
نظامیگری ،کمک کند.
جودیت باتلر :ما باید فرمهایی برای
همبستگی جهانی پیدا کنیم که بر
ضد نیروی ویرانگری که راه خود را
برای پیشروی قدرت خود حتی بر
زبان ما میجوید ،کار کنند .ما باید،
مثل همیش��ه ،زبان و بدنمان را از
طریق تمرین انتقادی مقاومت پس
بگیریم



گزارش عفو بینالملل نشان میدهد
که رژیم ایران چه کارنامه سیاهی در
زمینه اعدام دارد و تا چه حد صادق
الریجان��ی در اعمال این سیاس��ت
نقش داش��ته است .ولی نه همه آن
چ��ه را که در قوه قضاییه جمهوری
اس�لامی میگذرد میتوان به پای
الریجانی نوشت و نه جنایات رژیم

جمهوری اس�لامی تنها به این قوه
محدود میش��ود .رژی��م جمهوری
اسالمی پروندهای سنگین در نقض
حقوق بشر دارد ،و عالوه بر مباشران
مستقیممواردنقض،تکتکمقامات
عالیرتبه رژیم مستقیم یا نامستقیم
مسئولیت آن را به دوش میکشند.


تاریخ ملتها نش�ان داده است که
ارزشهای�ی چون صل�ح ،حقوق
بش�ر ،حقوق زن ،امنی�ت و ثبات
توس�ط جنگ و مداخله کشورهای
بیگانه هرگز به دست منیآید .حتی

مبارزه ما را به خاطر به دست آوردن
همچ��ون ارزشهایی مش��کلتر و
وخیمتر می سازد".
س��تاره س��جادی که پیش از این
نیز فعالیت در کمپین یک میلیون
امض��ا را تجربه کرده اس��ت ،درباره
تمرکز امسال جنبش زنان بر مسئله
مخالفت با جنگ میگوید:
"االن اولوی��ت ذهن��ی م��ا جنگ و
نظامیگ��ری در منطقه و تحریمها
هستند .آنها اکنون بیش از هر چی ِز
دیگر زندگ��ی ما زنان را به مخاطره
انداختهان��د و برای ما لزوم نش��ان
دادن یک عکسالعمل نسبت به این
خطرها بدیهی است" ..
وی ب��ا بیان اینکه چگونگی نش��ان
دادن این عکسالعمل پرسشهای
زی��ادی را پیش روی فعاالن حقوق
زنان قرار داده است ،ادامه میدهد:
"تعیی��ن یک راهکار مش��خص در
وضعیتی که سرعت اتفاقات خیلی
بیشتر از آن چیزی است که حدس
میزدیم ،کار راحتی نبود .به همین
دلیل تصمیم گرفتیم این پرسشها
را با دیگران ه��م در میان بگذاریم؛
چرا که پرس��یدن خیل��ی مواقع از
مطمئن بودن به جوابی مش��خص،
بهتر است".
فعاالن ط��رح "زن��ان علیه جنگ،
تحریم و نظامیگری در خاورمیانه"،
همچنان در انتظار پاسخ زنان فعال
کشورهای مختلف جهان هستند و
در روزهای آین��ده دیدگاههای آنها
را درباره جنگ و مداخله نظامی در
منطقه بهدو زبان فارسی و انگلیسی
منتشرمیکنند.
_______________
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45دستورالعملشگفتانگیزبرایزندگی


 .1به مردم بیش از انتظاراتشان
ببخش��ید و این کار را با روی
خوش انجام دهید.

 .2ش��عر مورد عالقه تان را از
بر کنید.

 .3هر آنچه را که می ش��نوید
باور نکنید ،همه دارایی تان را
خرج نکنید و هر چقدر که می
خواهیدنخوابید!

 .4وقتی میگویید "دوس��تت
دارم" ،واقعاً داشته باشید.
ر
 .5وقتی میگویید "متاسفم"،
در چش��م ط��رف مقابل نگاه
کنید.

 .6پیش از ازدواج حداقل شش
ماه نامزد بمانید!

 .7به عشق در نگاه اول اعتقاد
داشته باشید.

 .8هیچگاه به رویاهای دیگران
نخندید.

 .9عمیق و مش��تاقانه عشق
بورزید .ممکن اس��ت صدمه
ببینید ولی این تنها راه کامل
زندگی کردن است.


 .10در اختالف��ات ،منصفانه
مبارزه کنی��د .بدون صدا زدن
اسامی افراد.

 .11م��ردم را از روی
خویش��اوندان ش��ان م��ورد
قضاوت قرار ندهید.

 .12آرام صحبت کنید ،سریع
فکر کنید.

 .13وقتی کسی از شما سوالی
می پرسد که تمایلی به پاسخ
دادن نداری��د ،لبخن��د زده ،و
س��وال کنید" ،چرا میخواهی
بدانی؟"

 .14بیادداشته باشید که عشق
ب��زرگ و کامیابی های بزرگ
ریسک بزرگ می طلبند.

 .15ب�ا مادرت�ان در تماس
باشید.

.16وقتی کسی عطسه میکند
به او بگویید "عافیت باشه!"

 .17وقتی شکست میخورید،
درس��ی که از آن شکست می
آموزید را فراموش نکنید.

 .18س��ه چیز را بیاد داش��ته

شنبه شب  ۱۷مارس

گزارش جشن نوروزی
بنیادنیکو

هموطنان ،حامیان بنیاد نیکو
پایان اس��فند م��اه یادآور ش��ور و تالش
ایرانیان برای برپایی مراسم عید نوروز و نو
شدن سال خورشیدی است.
همه ما با خاطرات دور و نزدیک هیجانات
آن ،مانوس هستیم.
به ی��اد می آوریم م��ادر و پدره��ای ما،
همس��ایه ها و خالصه همه مردم چگونه
ب��رای ای��ن مراس��م از ج��ان و دل مایه
میگذاشتند و نتیجه همین تالش ها امروز
در دل ما نهال عشق و عالقه به این مراسم
ابا و اجدادی را کاشته است.
خاط��رات نوروزی با تلخیها و ش��یرینی
هایی برای ما همراه اس��ت.یادمان است
وسایل کهنه و فرسوده ،از داخل خانه ها
دور ریخته و لوازم جدیدتر جایگزین آنها
میش��د.لباس های نو ،همیشه بچه ها را
خوشحال می کرد.
اما یادمان نرفته اس��ت که بعضا صورت
همه بزرگتر ها و بچه ها نیز همیشه شاد
نبود!
تعدادی از ایرانی هایی که این خانواده ها
رابه یادداشتند و میخواستند که لب های
آنها نیز در ش��ب عید  ۱۳۹۱ش��اد باشد
درجمع پر مهر بنیاد نیکو در شنبه شب
 ۱۷مارس شرکت داشتند.
امس��ال مونترال در مجموع شاهد تعداد
زیادی برنامه مشابه برای سال نو بود .این
امر مردم را در انتخاب هر جشن ،به ویژه
آن برنامه هایی که برای اولین بار در عید
نوروز برگزار میشد ،مورد تردید قرار داده
ب��ود .این مورد به عنوان یک��ی از عوامل
استقبال کم از مراسم بنیاد خیریه نیکو
بر آورد شده است که درمقایسه با مراسم
قبلی ،قابل تامل است.

 -۱هزینه گزاف اجاره سالن (دوم) بهدلیل
کارشکنی مسولین مربوطه به سالن (اول)
که ارزان قیمت تر هم بود،
 -۲خرید بلیت ها عمد تا در روز برگزاری
مراس��م بجای پیش خرید آنه��ا و عدم
امکان برنامه ریزی مناسب برای تهیه غذا
به تعداد نفرات ،موجب اس��راف در مواد
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باشید:
احت��رام ب��ه خود ،احت��رام به
دیگران و پذیرفتن مسئولیت
همهکارهایتان.

 .19اجازه ندهید یک مشاجره
کوچک یک دوستی بزرگ را
خراب کند.

 .20وقتی متوجه اشتباه خود
ش��دید ،قدم های فوری برای
جبران آن بردارید.

 .21وقت��ی گوش��ی تلفن را
برمی دارید لبخند بزنید ،فرد
تماس گیرنده لبخند شما رادر
صدایتان خواهد شنید!

 .22ب��ا زن یا م��ردی ازدواج
کنید که عاشق صحبت کردن
با او هس��تید .وقتی سن تان
باالتر میرود ،مهارتهای محاوره
ای به ان��دازه مهارتهای دیگر
اهمیت پیدا خواهد کرد.

 .23مقدار زمانی را در تنهایی
سپری کنید.

 .24آغوش تان را برای تغییر
باز کنید ولی نه به اندازه ای که
ارزشهایتان زیر سوال رود.

 .25بیاد داش��ته باش��ید که

غذایی گردید،
 -۳افزای��ش هزینه اجرای موس��یقی در
مقایسه با برنامه های قبلی ما .و ...همگی
موجب افزایش هزینه های این مراس��م
ش��د .اما آنچه مهم جلوه ک��رد ،برگزاری
برنامه با نظم و ترتیب خاص خود بود.
در این جا باید از کلیه ش��رکت کنندگان
ک��ه با رعایت مثال زدن��ی نظم و ترتیب
مجلس ،که هم��واره از اص��ول بنیادین
این بنیاد خیریه می باشد کمال تشکر و
امتنان به عمل آید.
برنامه آن شب درساعت  ۳۰ ،۱۹آغاز شد.
آغاز گر برنامه ،اجرای جمعی سرود ملی
و زیبای ای ایران بود که هنرمند نوجوان
 ۱۱ساله ''نلی بزرگزاد '' با نوای پیانو خود
مردم را همراهی میکرد.
پس از اعالم برنامه آقای غیور متنی زیبا را
با عنوان فلسفه عید نوروز قرائت کرد که
در آن به جزییات بوجود آمدن این جشن
باستانی اشاراتیداشت.
در این متن به س��نن قدیمی ایرانیان که
بعضا درحال حاضر اجرا هم نمی ش��وند،
توجه شده بود.
همچنین وی آداب و رس��وم فعلی را در
مناطق مختلف کش��ور و در کشورهای
همجوار که نوروز را خجسته می دارند را
نیز مد نظر قرار داده بود.
سپس نوبت گروه موسیقی بود که به هنر
نمایی بپردازند .آقای��ان فرهاد مرتضوی
(خوانن��ده) ،پیمان صی��ادی (خواننده و
نوازنده تنبور ) ،سعید کامجو (کمانچه)،
پوریا پورناظری (دوتار و دف) هنرمندان
بخش موسیقی س��نتی بر نامه آن شب
بودند که با اجرای چند قطعه موس��یقی
زیبا به گویش��های مختلف ،گویای حس
یگانه ملت ایراندر جشن های ملی بودند.
زمان��ی که این ترانه ها اجرا میش��د برق
شادیدر چهره های هم میهنان به وضوح
دیده میشد.
این یگانگی فرهنگی نقطه مشترک ملت
بزرگ ایران است که به دلیل اصالت ملی
ما نقطه قوت ما محسوب میشود.
بنیاد نیکو هم��واره در برنامه ریزی های
خود سعی بر آن دارد تا با اتکا به این قدرت
عظی��م ،نظر هموطنان را به مش��ترکات
فرهنگی و ملی همچون مساعدتدر امور
خیریه معطوفدارد.
پس از این بخش نگار طیرانی جوانترین
عض��و بنیاد نیکو که به همراه دوس��تش
برای پ��روژه درس��ی PEIخ��ود ،فروش

گاهی س��کوت بهترین پاسخ
است.

 .26بیش��تر کتاب بخوانید و
کمتر تلویزیون تماشا کنید.

 .27ش��رافتمندانه و خ��وب
زندگی کنید تا در زمان پیری
وقتی به گذش��ته فکر کردید،
فرصتی دوباره برای لذت بردن
از آن پیدا کنید.

 .28ب��ه پروردگار توکل کنید
ولی درب ماش��ینتان را قفل
کنید.

 .29وجود فضایی عاشقانه در
خانه تان بسیار مهم است .هر
آنچه که میتوانید برای ایجاد
خان��ه ای آرام ،آس��وده و امن
انجامدهید.

 .30در اختالفات با کسی که
دوس��تش دارید ،ب��ا موقعیت
کنونیدست و پنجه نرم کنید؛
گذشته را پیش نکشید.

 .31مفه��وم عمی��ق و ژرف
مطالب را درک کنید.

 .32دانش خود را به اشتراک
بگذارید .این روشی است برای
دستیابی به ابدیت.

وسایل دست دوم ()GARAGE SALE
را در تاریخ  ۱۴آوریل تدرک دیده اس��ت،
به زبان فارسی همه را به همکاری دعوت
کرد تا با سپردن وسایل غیر قابل استفاده
و در حد کیفیت خ��وب خود به این امر
خیر کمک نمایند.او افزود که کلیه درآمد
حاصله از این فروش از طریق بنیاد نیکو
صرف امور خیریه میشود .سپس الکساندرا
نیز همین توضیحات را به زبان فرانس��ه
برای مردم بیان کرد.
خانم مینا طیرانیدر بخش بعدی برنامه از
کلیه بچه هایی که با نقاشی های کودکانه
خود به استقبال بهار آمده بودند و نقاشی
های آنها مزین س��الن برگزاری شده بود
تش��کر کرد و از مردم خواست تا با خرید
این نقاشی ها به شکل همت عالی ،بچه ها
را نیز تشویق نمایند.
و سپس با معرفی این کودکان کادو های
تهیه شده به آنها تقدیم شد .بنیاد نیکودر
کلیه برنامه های خود سعی نموده است تا
از کودکان و نوجوانان ایرانیدر برنامه های
خود استفاده نماید.
هدف اصلی ما در این امر ،سهیم نمودن
آنان در فعالیت های فرهنگی کامیونیتی
ایرانی میباشد.تا آنان با حفظ اصالت ایرانی
خود در انتقال فرهنگ کشورمان به نسل
های بعدی نقشیداشته باشند.
صرف شام بخش بعدی برنامه بود.
بنا به پیش��نهاد مکرر دوستان و حامیان
نیکو در س��اده برگ��زار کردن مراس��م،
خصوص��ا بخش ش��ام و پذیرایی ،این بار
بنیاد نیکو تصمیم گرفته بود تا با سرو شام
سرد و س��وپ جو خوشمزه و خانگی که
با تالش و همیاری تنی چند از دوس��تان
تهیه شده بود از مهمانان پذیرایی به عمل
آورد .ضمن اینکه بخش چای و قهوه نیز
به ط��ور رایگان در خدم��ت عزیزان بود.
کیک های بسیارخوشمزه توسط سرکار
خانم خوش عاطفه که هموارهدرکناربنیاد
نیکو بوده اند ،به طور رایگان تقدیم شده
بود.
پس از صرف ش��ام شعری بسیار زیبا در
وصف به��ار از مرحوم فریدون مش��یری
توس��ط خان��م طیرانی قرائت ش��د ،که
آقای مهرگان (پیانیست عزیز ما ) ،آن را
همراهیمیکردند.
در ادام��ه با قرائت ی��ک اطالعیه ،از کلیه
هموطنان که تمایل به شناخت بیشتر از
فعالیت های بنیاد نیکو رادارنددعوت شد
تا در تاریخ  ۲۰آوریل  ۲۰۱۲به آدرسی که


 .33ب��ا محی��ط
زیس��ت مهربان
باشید.

 .34با پ��روردگار
راز و نی��از کنید.
قدرت بیکرانی در
این کار است.

 .35وقتی کسی
از ش��ما تعری��ف
میکن��د هیچگاه
حرف��ش را قطع
نکنید!

 .36حواس تان به
کار خودتان باشد.

 .37به کسی که
زم��ان بوس��یدن
شما چشمانش را
نمی بندد اعتماد نکنید!

 .38یکبار در س��ال به جایی
بروید که تابحال نرفته اید.

 .39اگ��ر درآمد زیادی دارید،
بخش��ی از آن را در زمان زنده
بودنتان برای کمک به دیگران
اختصاصدهید.
این بزرگترین ل��ذت بردن از
ثروت است.


در ذیل صفحه درج ش��ده است تشریف
بیاورند تا اطالعات الزم به آنان ارائه شود.
در بخ��ش بعدی برنامه آقای س��یاوش
کبی��ری (خوانن��ده) آق��ای مه��رگان
در (پیانیس��ت) و آق��ای رض��ا رضایی
(گیتاریس��ت ) ب��ه اج��رای ترانه های
دلنشین پاپ ایرانی که همگی خاطرات
بسیار زیبایی را برای مردم تداعی میکرد،
پرداختند.
اولین تران��ه اجرای «ب��وی عیدی بوی
توت» مرحوم فرهاد مهراد بود که با حال
و هوای نوروزی مراسم ،خاطرات دوران
کودکی را زنده میکرد.
سپس اجرای آنها با آهنگی ازگوگوش به
نام «با هم» ادامه پیدا کرد که با تشویق
بی نظیر مردم مواجه بود.
دراین قسمت از برنامه ،قرعه کشی که با
پخش تعدادی جوائز به حضار و دریافت
کمک مالی همراه بود ،انجام شد.
فروش��گاه اخ��وان ،آقای نادر خاکس��ار
(مش��اور امالک) و آقای غیور این بخش
را حمایت کردند.جا دارد از این دوستان
کمال تشکر را به عمل آوریم.
در بخش پایانی برنامه بار دیگر گروه پاپ
به روی س��ن آمدند تا با اجرای موزیک
ه��ای دیگر ،ش��ادی را به خانه مدعوین
ببرن��د .ترانه های گل گل��دون من و باد
بهاری پایان برنامه آنها بود؛ البته با تشویق
مکرر مردم ترانه ای دیگر هم به احترام
آنان خواندند و سن را ترک کردند.
در اینجا الزم اس��ت از آقای سام وفایی
نیز که با تالش خود سیستم صوتی سالن
را به خوبی انجام داد ،سپاسگزاری کنیم.
در پایان مج��ددا از کلی��ه حامیان امور
خیریه به خص��وص از یاران بزرگواربنیاد
نیکو تشکرمیکنیم که بدون حمایت آنها
و پیشنهادات و انتقادات آنها قادر به ادامه
فعالیتنیستیم..
این برنام��ه نیز بدون ت�لاش و حمایت
دوستان نامبرده در زیر میسر نبود از فرد
فرد آنها سپاسگزاریم و آرزوی موفقیت و
تندرستی برای آنها داریم :
خان��م ها:نگار ،پروین ،مرجان ،آویش��ن،
مریم ،شهرزاد ،نیلوفر ،ملی ،پروانه ،الناز،
نلی
آقایان :مسعود ،ساالر ،امید ،میثم ،شهرام،
کیارش ،وحید،
عکاس:الکساندرا ،شیرینی :فریده خوش
عاطفه؛ سفره هفت س��ین :شیرین روح
الهی و علی شریعتیان ،فرهاد مرتضوی:

با ما
د
ر
ت
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ن
د
ر
ت
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س باشید!
 .40بخاطر داش��ته باشید که
دس��ت نیافتن ب��ه چیزی که
دوس��ت داری��د گاهی خوش
اقبالی است.

 .41قوانین را بیاموزید سپس
برخی را بشکنید.

 .42بیاد داشته باشید بهترین
رابطه آن است که عشق شما
به یکدیگر بزرگتر از نیاز شما
به یکدیگر باشد.

خواننده موس��یقی ایرانی ،علیرضا (فیلم
بردار)
فروشگاه س��ن لوران ،فروش��گاه اخوان،
گالری مکیک و مجله هفته که منعکس
کننده اخبار بنیاد نیکو بودند.
همه ایندوستان به طورکامالداوطلبانه به
ما یاری رساندند.
بنا به رسم همیشگی ،بنیاد نیکو پس از
هر مراسمی اقدام به انتشار گزارش مالی
خود میکند که به شرح زیر به استحضار
عالقمندان میرسد :
هزینه سالن ۱۱۵۰:دالر
کرایه لوازم صوتی ۲۲۷ :دالر
مسول سیستم صوتی  ۲۰۰ :دالر
دو گروه موسیقی  ۱۸۰۰ :دالر
تهیه غذا  ۷۰۴:دالر
دکوراسیون ،تبلیغات  ۶۰۳ :دالر
جمع هزینه ها ۴۶۸۵ :دالر


 .43موفقی��ت خود را اینگونه
محک بزنید که چه چیزی را از
دست می دهید تا چه چیزی
را بدست آورید.

 .44بخاطر داش��ته باشید که
شخصیت شما سرنوشت شما
است.

 .45متهورانه به عش��ق خود
نزدیک شوید.

کل فروش بلیت ۳۲۶۵ :دالر
فروش غذا و سایر اقالم خوراکی ودریافتی
های متفرقه  ۱۰۱۰ :دالر
کمک ها  ۲۰۳:دالر
کل در آمد  ۴۴۷۸:دالر
رقم نهایی  ۲۰۶:منفی
همانطور که مشاهده نمودید رقم نهایی
منفی بوده و متاسفانه درآمدی
عای��د بنیاد نگردید .اگر چ��ه هدف ما از
برگزاری جشن نوروزی عالوه بر احترام
به س��نت دیرینه مان ،جلب حمایتهای
شما هموطنان و یاری رسانی به نیازمندان
کشورمان در این ایام نوروزی بوده است،
اما م��ا این بار به این ه��دف نائل نیامده
ایم .آرزومندیم ت��ا در برنامهای آینده با
کمک و پشتیبانی بیشتر شما هموطنان،
مشکالت همیاری هایمان به نیازمندان
بر طرف گردد.
با سپاس ،بنیادنیکو
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بازگشت جیمز کامرون از سفرش به عمیق ترین نقطه زمین

زندگی و سالمت...
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خواب دیدن یکی از مرموزترین
و جالبترین پدیده ها در زندگی
ما بشمار می رود.
در طی دوران رومیان باستان ،حتی
برخی از رویاها برای تحلیل و تعبیر
برای سیاستمداران بازگویی می شد.
تصور این بود که رویاها پیام هایی از
طرف خدایان هستند.
تعبی��ر کنن��دگان خ��واب حت��ی
فرمانده��ان را در جنگها و مبارزات
همراهی می کردند.
عالوه بر این گفته می شود بسیاری
از هنرمندان ایده های خالقانه خود
را از رویاهایشان الهام گرفته اند.
اما م�ا در واقعیت تا چ�ه اندازه
درب�اره ماهی�ت رویاه�ا اطالع
داریم؟
در اینج��ا  15واقعیت جالب درباره
رویا آورده شده است.

 .1شما  %90از رویاهای خود را
فراموش می کنید

در ط��ی  5دقیقه ق��دم زدن نیمی
از رویای خ��ود را فراموش میکنید،
بع��د از  10دقیقه  %90آن فراموش
خواهد شد!

 .2نابینایان هم رویا می بینند

اف��رادی که بعد از تولدش��ان نابینا
میش��وند ،قادرن��د تصاوی��ر را در
رویاهایشان ببینند .کسانی که نابینا
متولد می شوند ،هیچ تصویری نمی
بینند ،ام��ا دارای رویاهایی واضح از
حواس دیگر مانند صدا ،بو ،المسه و
احساساتهستند.

 .3همه انسان ها رویا می بینند

همه اف��راد رویا می بینند (مگر در
مواردی که اختالالت ش��دید روانی
در میان باشد) .اگر تصور میکنید که
رویا نمی بینید ،قطعاً می بینید ولی
آنها را فراموش می کنید.


 .4در رویاها فقط چهره هایی می
بینیم که از قبل آنها را می شناسیم

ذه��ن ما چهره ابداع نمی کند– در
رویاهایمان صورت هایی می بینیم
ک��ه قبال در طول عم��ر خود با آنها
برخورد داش��ته ایم اما ممکن است
نشناسیم یا بیاد نیاوریم .ما در طول
زندگیمان صدها هزار چهره را دیده
ای��م ،بنابراین منبع ب��ی انتهایی از
شخصیتها را برای مغزماندر اختیار
داریم تا بتواند آنها را برای دیدن رویا
مورد استفاده قرار دهد.

 .5همه افراد بصورت رنگی رویا
منی بینند

تحقیقات نشان داده است که %12
انس��انها منحصراً خوابهای س��یاه و
س��فید می بینند .مابق��ی رویاهای
کام ً
ال رنگی می بینند.
مطالعات انجام گرفته بین سالهای
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 1915ت��ا  1950نش��ان میداد که
اغلب مردم خوابهای س��یاه و سفید
می بینن��د ،اما این نتایج از س��ال
 1960ش��روع به تغییر کرد .امروزه
تنه��ا  %4.4از رویاهای افراد زیر 25
سال سیاه و سفید است .تحقیقات
اخیر این تغییرات بوج��ود آمده را
تا حدی مربوط به تبدیل فیلمها و
تلویزیون های سیاه سفید به رنگی
می داند.

 .6رویاها منادین و مسبولیک
هستند

اگ��ر درباره موض��وع خاصی خواب
ببینی��د ،لزوماً آن روی��ا درمورد آن
موضوع خاص نیست .رویاها به زبان
نمادین عمیق��ی صحبت میکنند.
رویای شما از هر نمادی که استفاده
کند احتمال اینکه نماد خودش باشد
بسیار اندک است.

 .7احساسات

اضط��راب متداول ترین احساس��ی
اس��ت که در رویاها تجربه میشود.
احساسات منفی رایج تر از احساسات
مثبتهستند.


 .8می توانید  4تا  7رویا در یک
شبببینید

بطور متوسط میتوانید هرکجا از 1
تا  2ساعت در هر شب رویا ببینید.


 .9حیوانات نیز رویا می بینند

مطالعات زیادیدر خصوص بسیاری
از حیوانات انجام گرفته کهدر همگی
آنها امواج مغزی در طی رویا دیدن
همانند انسانها بوده است .به سگی
ک��ه خوابیده نگاه کنی��د .پنجه ها
طوری حرک میکنند که گویی در
حال دویدن اس��ت و صداهای زوزه
شنیده میش��ود که گویی در حال
تعقیب کردن چیزیدر خواب است.


 .10فلج شدن بدن

مرحله  REMیکی از مراحل طبیعی
خواب اس��ت ک��ه در آن چش��مها
بسرعت حرکت میکنند .این مرحله
در اف��راد بالغ بی��ن  25تا  %30کل
زمان خواب را تشکیل می دهد که
تقریبا  90تا  120دقیقه بطول می
انجامد.
در طول مرحله  REMبدن توسط
مکانیزم خاصی در مغز فلج میشود
تا از به حرکت درآمدن فیزیکی بدن
زمان خواب دیدن جلوگیری شود.
پس از بیدار شدن این مکانیزم بدن
را از حالت فلج خارج میکند.

 .11ترکیب رویا

ذهن محرکهای خارجی که حواس
مادر حین خوابدرگیر آنها هستند
را تفس��یر ک��رده و ب��ه بخش��ی از
رویاهایمان تبدیل میکند .به عبارت
دیگر گاه��ی در رویاه��ا صدایی از

دنیای واقعی میشنویم و آنرا به نحوی
در رویای خود ترکیب میکنیم .مث ً
ال
ممکن اس��ت زمانی که برادر شما
در حال نواختن گیتار اس��ت خواب
ببینید که به یک کنسرت موسیقی
رفته اید.

 .12زنان و مردان بطور متفاوت
رویا می بینند

مردان تمایل دارند بیش��تر در مورد
مردان دیگر خ��واب ببینند .حدود
 %70از شخصیتهای رویای یک مرد
را مردان دیگر تشکیل می دهند .از
طرف دیگر رویای یک زن را تقریبا
تعداد برابری از زنان و مردان تشکیل
می دهند .عالوه بر این احساس��ات
خشونت آمیزدر رویای مردان بیشتر
از زنان است.


 .13رویاهای وابسته به اطالع یا
الهام قبلی

جیمز کام��رون ،کارگردان فیلم
تایتانی��ک از س��فرش به عمیق
تری��ن نقط��ه از اقیان��وس آرام
بازگشت.
او به جایی رفت که پیش از این
تنها دو نفر و آن هم پنجاه سال
پیش به آنجا سفر کرده بودند.
آقای کام��رون به تنهایی به این
سفر رفت و قصد داشت که شش
س��اعت را در اعماق اقیانوس به
گش��ت و گذار بپردازد .فیلم سه
بعدی بگیرد و نمونه هایی را برای
دانشمندان جمع آوری کند.
این نقطه از اقیانوس درازگودال
ماریانا نام دارد .دراز گودال ،نقاط
عمیقدر کره زمین هستند کهدر
زیر اقیانوس ها جای دارند.
عمق درازگودال ماریانا ،از ارتفاع قله
اورست بیشتر و حدود یازده کیلومتر
است.
جیمز کام��رون برای رس��یدن به
عمیق ترین نقطه این درازگودال دو
ساعت در راه بود.
زیردریایی او در این سفر" ،دیپ سی
چلنجر" نامدارد و تنها سرنشین آن
هم خود آقای کامرون است.
خرج ساختن این زیر دریایی و سفر
او را خود فیلم ساز ،موسسه نشنال
جیوگرافی��ک و ش��رکت رولکس
پرداخت کردند.
یادگار کودکی

جیم��ز کام��رون پیش از ش��روع
س��فرش ،به خبرنگار بی بی س��ی
گفت که این س��فر برای "به انجام
رساندن یک رویا" انجام می شود.
او گفت در زمان کودکی اش ،مردم
ان��گار در رمان های تخیلی زندگی
می کردند" :انس��ان ب��ه ماه رفت و

کوستیو ،در اقیانوس ها به تحقیق
مشغول بود".
آق��ای کام��رون م��ی گوی��د" :من
در چنین ش��رایطی بزرگ ش��دم.
اینها ارزش��های دوران کودکی من
هستند".
ساختاسترالیا

زیر دریایی آقای کامرون در کش��ور
استرالیا ساخته شده است.
در چند سال گذشته ،آقای کامرون
ب��ه ص��ورت مخفیانه ب��ا همکاری
مهندس��انی که در استرالیا هستند
مشغول ساخت این زیر دریایی بوده
است.
"دیپ س��ی چلنجر" یازده تن وزن
دارد و طول آن هفت متر است.
بیشتر قسمت های این زیردریایی
از «ف��وم» اس��ت ،به ج��ز صندلی
کارگ��ردان ک��ه از ف��والدی محکم
ساخته شده است.
جیمز کامرون به ای��ن زیر دریایی
"اژدر عمودی" لقب داده اس��ت که

زمین

نتایج بررس��ی ها در بین مجموعه
ت
صور کنید که بتوانیم
گسترده ای از مردم نشان داده است
س��ن زمین را فشرده
که بی��ن  18تا  %38از افراد حداقل
و
هر صد میلیون سال
یک بار رویای وابس��ته به اطالع یا
آ
ن را یک س��ال در نظر
الهام قبل��ی و  %70دژآوو (وقایع از
بگیریم !
پی��ش
پیش دی��ده ش��ده) را تجربه کرده
پستا
نداران را به دنیا آورد .
در اینصورت کره زمین
مان
ند
ف
رد
ی
اند .درصد افرادی که باور داش��تند
در اوای��ل هف
رویاهای وابس��ته به اطالع یا الهام  ۴۶ساله خواهد بود!
ته پیش میمون های
آدم نم��ا به
هیچ اطالع
آدمه��ای میمون نما
ی در مورد هفت س��ا
قبلی امری امکان پذیر است حتی
ل تبدیل شدند!
ف��
بیشتر نیز بوده اس��ت ( بین  63تا اول ای��ن رد وج
ود
ن��
دا
رد
و
در
آخر هفته گ
باره س�
اط �الهای میانی زندگی او نیز سراسر ذشته دوران یخبندان
.)%98
ز
می
العات کم و بی��
ن را فرا گرفت .
ش
پرا
کن
ده
ا
ی
* وابس��ته به اطالع یا الهام قبلی ،داریم!
انسان جدید
فقط حدود  ۴ساعت
ا
س��
ت که
که ن��گاه به آینده نی��ز گفته می اما این
را میدانیم که در س��ن  ۴۲طی ه روی زمین میباش��د و
شود ،عبارتست از ادراک و آگاهی س��الگ
مین ی
یافتن از مفاهیم و اطالعات آینده ش ی ،گیاهان و جنگلها پدیدار کشاورز ک س��اعت گذش��ته
ی
ده و
را کشف کرده است !
ش��روع به رشد و نمو
کر
ده
ب
ی��
ش
که توس��ط اطالع��ات مبتنی بر اند.
از ی
صنعتی ک دقیقه از عمر انقالب
حواس طبیعی در زمان حال قابل اث�
نمی گذرد و…
�ری از دایناس��ورها و
خز
ند
گا
ن
استنباطنیست.
ح
اال بب
عظیم الجثه تا همین
ینید انس��ان در این
یک
سا
ل
پی
ش

یک
نبود!
دقیق��ه چه بالئی بر
ُ
 .14هنگام خر و پف کردن
یعنی زمین آنها رادر سن ۴۵سالگی سر این بیچاره  ۴۶ساله
نیست
دیدن رویا امکان پذیر
آ
ور
ده
به
است !
چش��م خود دید و تق
ری
با
۸
م
اه
اینترنت
این موضوع در سراسر
او
از این بهشت یک
پخش شده اس��ت ولی کمی
مشکوک بنظر می رسد چون
مدرک عملی قابل اس��تنادی برای
تعیین صحت آن وجود ندارد.

 .15می توانید در رویا ارگاسم را
جتربه کنید

تجربه رابطه جنسی در رویا امکان
پذیر اس��ت و حتی لذت آن کمتر
از لذت برقراری یک رابطه جنس��ی
در زندگی واقعی نیست .نکته جالب
این است که میتوانید در رویا بدون
اثرات خیسی همانند زندگی واقعی و
به همان شدت به اوج لذت و ارگاسم
برس��ید .احساساتی که در رویاهای
روشن حس میشوند (از قبیل لمس،
لذت و غی��ره )...میتوانند به همان
میزانی ک��ه در دنیای واقعی تجربه
می ش��وند لذت بخش و قدرتمند
باشند.


تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

آب را می شکافد و با سرعت
به اعماق زمین می رود.
این زیر دریایی درست شبیه
ی��ک اس��تودیوی تلویزیونی
کوچک است؛ با نورافکن های
فراوان ودوربینهاییدر اطراف
آن.
آق��ای کامرون گفت��ه که در
بازگش��ت م��ی خواهد یک
مستنددرباره سفرش بسازد.
زیردریایی همچنیندو بازوی
محرک دارد .این بازوها برای
جم��ع آوری نمون��ه از کف
اقیانوس است.
گروهی از محقق��ان در کنار
آقای کامرون کار خواهند کرد
تا ببینند آیا گونه جدیدی کشف می
ش��ود یا نه .خود آق��ای کامرون که
گفته "علم مهمتریندلیل" سفرش
هست.
اولین نفر بعد از پنجاه سال

جیمز کامرون ،سومین نفری است
که به این عمق از اقیانوس می رود.
پیش از او دو نفر دیگر در پنجاه سال
پیش به چنین سفری رفته بودند.
س��فر قبلی به درازگودال ماریانا ،را
دان والش و ژاک پیکارد انجام داده
بودند .اولی یک افسر بازنشسته در
نیروی دریای��ی آمریکا بود و دومی
یک دانشمند سوئیس��ی در رشته
اقیانوس سنجی بوده است.
آنه��ا  ۲۰دقیق��ه بر ک��ف اقیانوس
ماندن��د .ام��ا چیز چندان��ی از کف
اقیانوس ندیدند .چرا که بر اثر ضربه
ای ک��ه هنگام فرود آم��دن آنها به
زمین وارد شد ،گل و الی بلند شد و
دید آنها را مخدوش کرد.


آش��
غالدانی کامل ساخته
است.
او خ
ودش را به نسبتهای
سر
و نسل س��ام آوری زیاد کرده،
۵۰۰
خانواده از جانداران را
منقرض کرده است!
س��وختهای
این سیاره را مال خود
کرده و ه
و االن مه را به یغما برده است!
ه��
م
بی تقص مثل کودکی معصوم و
یر
ای
س
تا
ده
و
به این حمله
برق آسا نگ
اه
می
کن
د.
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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باش��د با عبور هر عابر بياعتنايي به چراغ قرمز ،فريادتان بلند ميش��ود و
اعصابتان به هم ميريزد.
اين داد و بيدادها البته در جايي كه شما در جايگاه همان عابر پياده قرار
 www.paivand.caشما طلبكار
ميگيريد رنگ و ش��كل ديگري به خود ميگيرد ،در آن زمان
info@paivand.caكه راننده عصباني تا چراغ س��بز بعدي معطل بماند!
ميش��ويد و چه باك
اين بيمباالتي كه معموالً
کامپیــوتر
كرات
به
نشناسي
وظيفه
ش��هروند
هر
س��وي
از
عالی
اکازیون
نمايش ميگذارد كه در آن افراد
وب را به
تكرار ميش��ود چهره زشتي از شهر
سایت
رستوران
فروش
خود هستند.
خواستههاي نابجاي
فكر
نه به فكر حقوق ديگري كه تنها به
  طراحی وب سایت برای
ً
ميان
رستوراندعواي
قیمتیداد و بيداد و
معموال با
نابجاوكه
موسسات با
يكي از همين خواس��تههاياشخاص
 32سال
معروف ،با
توجهيهای
  آموزش زبان
مناسب
مرکز
در کار در
سابقه
رعايتقلبحق
عابران پياده
يابد ،بي
رانندگان و مسافران خاتمه مي
برنامهنویسیکامپیوتر
السیته ،با
تجاری
و
مسکونی
تقدم اس��ت ،مس��ئلهاي كه باالخره پليس را واداش��ت تا در ميادين شلوغ
)(C, C++, Java, PHP, C#
دکوراسیونزیبا،تجهیزات
)(514شهروندان متخلف را بگيرد،
649-9366جلوي
ش��هر با در دست داشتن تابلوي ايست
کامل ،و بسیاری دیگر...
خاطر
آسودگي
هميشه
برخالف
بار
عابران پياده نيز مجبور ش��دند كه اين
برای اطالعات بیشتر با
كنند!
پيادهو یاتوقف
تماس
ایمیل زیر
را كنار بگذارند و در برابر سوت پليس پشت خطوط عابرتلفن
بگیرید:مأمن
خطوطي كه هميش��ه مأمن امني براي عابران پياده بود ،از اين پس
هنگامA very
well known
امن��ي نيز براي رانندگان خودروها خواهد ب��ود .خودروها ميتوانند
چراغ س��بز بدون اينكه بيم تصادف با for
restaurent
داش��ته 32 years
in
باشند ،باwithسوت
عابر پيادهاي
آپارمتان
معاوضه
business well decorated fully
هوندا سیویک 2002سالم،
پليس
درinحقيقت
آپارتمان بابرایخيال
پلي��س
equiped
best location
معاوضهراحت از گ��ذرگاه عابر پياده عبور كنندa .
residential
commercial
عبورشیشه
اجازهکولر و
اتوماتیک با
حاليandكه در
نداشته باشند ،در
ش��هروندان متخلف
تا و اسپانیا
ايس��تادهدبی
در تهران،
and office complex is up for
237000
moreعابر
informationهاي
اجازه عبور از گذرگاه
کارکردوجه
برقی،به هيچ
رانندگان بودند كه
باگذشته
sale. For
اينمونتریال
ملکی در
ش��دنplease
call or E-mail
خطوط عابر us:
 3900دالر
پياده ،رد
کیلومترهم>>هدف از
نداش��تند!زیراگرچه هنوز
را
پياده
اطالعات بیشتر با شماره
برای
Max_Jahangiri@hotmail.com
اس��ت ،اما به نظر ميرسد در
خيابان
عرض
از
آسوده
خيال
با
ش��هروندان
بگیرید
تماس
514-884-2106
)(514
844-1879برخي
)(514برخي رانندگان منظم ظلم ش��ده اس��ت ،چرا كه
در حق
اين مورد
910-6643
رانندگان پشت چراغ سبز ميمانند تا آخرين عابر نيز عبور كند!
متخلف يكي پس از ديگري ظلم آشكار در حق رانندگاني
زیباییآيادرعبور
عابراناست
برازندگی
فروش
برای
آرایشگاه
كه دقايق طوالني منتظر سبز ش��دن چراغ قرمز بودهاند ،نيست! در اينكه
TAILLEUR
بخش��يدن به تقاط��ع خيابانها با
coiffureنظم
پلي��س راهنمايي و رانندگي براي
Le salon de
کامپیوتر
تعمیرات
سابقه کاری،
  با 56
وضع جريمههاي سنگين 
اعمال
رانندگان
سالقابل
سختگيري
لپ تاپ
توجهي را براي و
عالی،
وموقعیت
ايندرمحل
  
ميكند ،حرفي نيس��ت اما 
اجرا
نيز
پياده
عاب��ران
برابر
در
بايد
وض��ع
 نصب ویندوز و
  با مشتری ثابت،

به
هایآنها
توجهي
كهازآنها
ش��ود،
جانبی
يك س��رتصادفي هس��تند كه بر اثر بيبرنامه
30سال
چرابیش
شما با
درخدمت
  به دلیل نقل مکان به ریوسود

و آنتی ویروس
لباس
تعمیر انواع
تجربه
است.
وجودآمده
__________________
 بازیابی اطالعات از دست
باسفارش
های زنانه و مردانه 
20هزار دالر
مبلغ:
بهترين به
به
كه
باشد
عابري
طوالني
كردن
متوقف
راهكار
رسد
مي
نظر
به
رفته و سایر خدمات
شخصی  متخصص در چرم
صورت اين
__________________كند ،آيا در اين
رسد:مي
خودروهامیرا رد
خاطر وعجله
پوستزياد چراغ س��بز بفروش
)(514
660-4856
باشمارهاي پش��ت چراغ قرمز را
 60ثانيه
اطالعاتانتظار
برای براي
حوصلهاي
اينكه
بهانه
 عابر
بیشتر لطفا
تخفیفبهویــژه برای هموطنان
(پیمان)
بگیرید:
تماس
زیر
تلفن
امی
ر
گ
ندارد ،باز هم مرتكب اين بيقانوني خواهد شد!

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای
انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

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

azmar15'12Up

sedighian.alireza@gmail.com

CAR SALE

!pirbrossard

کامپیوتر

Bijan

azmar:paidtoendofaug2012

azfev2012Up

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Construction
امور
ساختمانی 2
1
ش بريدن قطعههاي

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

514-937-2585

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

azfev'12Up

514-686-7684
514-419-1039
استاتیک
1231 Ste-Catherine W.
Montreal, QC, H4B 2M5
Suite 304
farzaneganmontreal@yahoo.ca
رفوکارفرش
الکترولیز
ول با دو شرح
Tel.: (514) 775-6508
انواع
ختصصی
تعمیرات
ویلنبه حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
صورت تمایل
 4886جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در
آموزش
لیــزر
فرش دستباف توسط
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
ویلن
تــدریس
MARIE ROSE
و ایرانی کالسیک
متخصصایرانی
 Renovationآموزشگیتار
جدول ويژه
جدول عادي
Maryam&Roe
مبتدی و پیشرفته
514-487-9105

پـاپ
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سیامک :با 16سال سابقه
آموزش موسیقی
(438) 887-6160

azfev1paid2

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

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

34

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
Mechanic garage $79,000 includes all
;equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
Old Mtl pub/resto, best location
;$645,000
  
Busy Pizzeria with good lease in Laval
;$140,000
  
Libanese franchise restaurant,
Longueuil, Mall location, $195,000.
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

استخدام

رستورانکبابسرا

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-933-0-933

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

استخدام

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

514-660-3150
azmar15

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

 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

استخدام

رستوران هاني رز
به چند ويترس
و خانم جهت كار در
آشپزخانهنيازمنديم.
514-876-4446
514-876-4442

خصوصی كوت��اه تبليغاتي در صدا و
تدریس  -7قطعه
سیاوش )15 14 13 12 11 10 9 8 7
آیلند ( 6
دروست 5
4 3
سيما -نام فرنگي آمار
کلیه امور ساختمانی
زبانفرانسه
(514) 867-1756
هاي مناس��ب براي 1
4491
St-Charles
س��خن زير
اميد -اثر ماتيس��ن-
-8
(فارغ التحصیل کشور فرانسه)
قیمت
ترین
نازل
ت وس��ايل با
موردنياز
)(SPA CONCEPT
2
خشم -آدمي
 +ریـاضی ولب از
انـجام امور آشپزی
فیزیک
دانش��گاهي
علمي
Tel.:
علمي 514-887-5195
514-833-1519هاي
يك��ي از معروفتري��ن رمان
(ازدبیرستان تا-9
حرفــــه ای
Cell: 514-730-7462
ت
3
دانشگاه)
(514) 685-4777
Tel.: 514-694-3735
TRANSPORT COMPANY
سيمون دوبوار -آرام خودماني
چند روز در هفته
غ��ب -پرنده صلح-
و
کارمنددوزبانه
یک
به
514-803-1845
4
مترجم رمسی
تكبر -چند نفر كه در يك خانه
-10
>> در منزل شما
دارای گواهینامه رانندگی
تدریس ریاضیات
استخدام
(خامن سالی)
زندگي ميكنند -كريم -يازده!
خ��وراك اس��تيك5 -
آرایشگر
برای انجام امور داخل و
رضانوشادجمال
 آزمايش به یک کارگر ساده برای کارزبان
آموزش
نوشتن
نامه
جوانمردي-
-11
)(514
754-4592
و فیــزیک
مترجم رسمی و عضوجامعه
گاراژاتومبیل 6
خاطرهحتویلدارییکتا
بیروندفتر
(شیشه)درناحیه
باجتربه
ول -پندار -با هوي
دليل-
فرانسویاس��ب ايراني -حجت و
-12
مترجمان کبک
رسمی
مترجمان
جامعه
عضو
نیازمندیم.
ویل سن لوران
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و توسط مهندس
بصـورت متام وقت
7
Preparatoryبا خورد آيد(بامشتـــری)
کبک و ایران
 coursesعمارت-
ها
خامن
توجه
قابل
برای اطالعات بیشتر با شماره
تائیدترجمه
درسالن شهرزاد
الکترونیک
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
هامونتماس8بگیرید:
ه به درياچه زیر
فورا نیازمندیم.
ك��ردن-
باط��ل
جل��ودار-
-13 the Office
for exams
Tel.: 514-575-7080
میشود
همکاری
به
دعوت
ترجمه
به
مربوط
خدمات
(آرش کشوری)
québécois
Tel.: 514-509-8377
Tel.: 514-892-5433
 de la langueفراموشي
(514) 228-1111
خوب -به تنهايي9 -
(514) 675-0694
-française
-OQLF
>> کلیه مقاطع:
مس��طح-
 -14م��وزه پاري��س-
)(514
489-6901
(438) 390-0694
ورق
و
addressed
to
all
College،University
شهریاربخشی
10
انی
فرمانروايان
professionals
جام گرفتن يك كار،ایرانی
ر
High-Shool
ی
ا
دعوتنامهرسمی،
كاملترين وسيله سنجش نيرو
-15 information
For more
با ـار
 يكي از ارگانهاي 11مترجم رمسی
با سابقه  tutoringدرمدارس
استخدام
توسط شادی
ـ
 registerوand to
فرهاد
كوه
خودرو-
هاي
توانايي
ک
حد
ارک
د
م
ترجمه
ید!
مونترال و تدریس در موسسات
12
نغمه سروران
کنید!
please call
کن
(514) 678-6451
چوپان-
كالم
وس-
عمودي:
کنکور تهران
514-624-5609
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
برندهخامن ها
درخت عش��اق-ویژه
13
514-274-7603
ا -مجلس اعيان
ترجمهوتأییدترجمه
انگليسي
-1
*درصورتعدمرضایتجلسه
514-889-3243
or visit our site
مدارک،
و
اسناد
رسمی
استان
و باس��تاني
اولرایگانمیباشد.
سال
پزشكي
نوبل
جايزه
در
س��هيم
www.prepatest.ca
14
PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
کیمیا
توسط
اهان
ثبت نام :با ظرفیت محدود
2003
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
nce
si
ض -جويبارها -ياد 15
تأییدامضاء
)(514
699-1380
واج��ب
 -2گماش��ته و نماين��ده-
1990
ده
محل:مرکزشهرمونترال
محمودایزدی
514-827-6329
خلق
نماي
انگشت
كردن-
مرواريدها
ه به جاي دور -ريحان صومعه -بدهي-
افقي:
نزدیکمترومک-گیل
 -9خستگي -نويسنده -گرد
Location: Downtown
 -1جانور پس��تاندار از تي��رهگاوان با  -3از سبكهاي كش��تي -مخفف از
عضوجامعه مترجمین کبک
514-620-3255
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
پرمهره
هاي
ارگونه -بهشت شداد -10 -نوعي شيريني -از تيم
برابر
آن-
موهاي
و
شانه
روي
هاللي
هاي
ش��اخ
near McGill Metro
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
آزادگان
ليگ
فوتبال ايران كه امسال در
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
 -4نغمه -به��ر آمادگي آن را بندند-
دراز و تابدار -پيرومتر
ند قد!
appointment
ایالتی و فدرال
ایرانی
Queenبند
Maryدارد -آب
دشمن (X -حضور
5301
)Decarie
آماس
عصر-
زياد-
عمق
در
روش
رسم،
خرسند-
ريا-
بي
-2
Tel.: 514-745-0318
استخدام
514-889-8765
کارت،زش��ت و
كش��ورمان-
خبرگزاري
-11
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس

ها
دارايي
پاك-
بسيار
-5
nsarvaran@hotmail.com
 -3يك��ي از قطعات خ��ودرو -لباس
کنید!
Cell.: 514-246-8486
ناپسند
�اده نگارش-
مددكار-و، pc car
سیتی زنی
کارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری ات��اق عمل -ماده رنگي جامدي براي  -6كالمي براي ش��گفتي -به فرموده
ترتيبي-
اع��داد
از
بعيد-
فاصل��ه
 عکس پرتره -12
بخشنده مهربان
به نام
التحصیلی
فارغ
خانوادگی)،
و
(فردی
خداوند عل��ت
اميرالمؤمني��ن (ع)
حض��رت
ضمير مفعولي -حشره مزاحم تابستاني نقاشي
رستوران شیراز
تبدیلاميد،
 از دس��تدادننوار موزیک به CD
 DVش��ب بس��يار بدبختي ...است -غم
نص��رت -فرزن��د و VHS
خش��ك-
صحراي
دودم��ان-4DV,-
ni
Mi
,
Hi8
-13
به D
ارجمند در ميان مس��لمانان -گردش  -7ش��يوه كار -از خودروه��اي
ویدئو از متام سیستم ها
 تبدیل نوارهای
نامناسب
كودكانه -از ادات استفهام 514-485-2929
تشريفاتي شركت ايران خودرو -افترا
رب -علت ايج��اد اين  -14مس��افر س��رزمين عجاي��ب-
 -8يرن��ا -ع��زم قوي -نيك��ش به جا
 -5كنايه از آدم لجوج -ديرنشين
واكن��ش متقابل ميان تهيدست -لوله گياهي
گردش
ماند-
كارگرداني
ب��ه
مش��هور
د باكتري ب��ا بدن فرد  -15فيلم��ي
نوعي
باديه-
جن��س
آلماني-
بله
-6
__________
چيز
اسكورسيزي-
مارتين
خطرناك
مار
لغت-
فرايند-
-9
انگليسي
قلم
باد-
	• کوتاه کرد ن مو
دلجوي��ي-
از
اثري
نش��ده!-
آدم
-10
آقایان 10 :دالر
شماره27
صفحه
های ویژه و
جدول
جدول حل
حل 
4885
عادی:جدولازويژه
حل
4885
عادی شماره
آلبركامو -خرماي پخته
خامن ها:
�د -پيك��ر
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1خ��ط باس��تاني -از
 14-16-18دالر
چ ش م س ف ي د
 1ب ر ك ل ي و م
د
ر
ا
و
ر
ف و
ل
 1ت ر م ي ن ا
گازهاي بيرنگ و بيبو
مري گرم-
ا
و
ر
ا
ن
ر ت ب ه
 2ق م ر ي
ر
ن ا ج و
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azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

استخدام

azmai15salimi

آشپـزی

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

pirazjun1

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

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

noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

azsep152011free

AZ MAR 01 2012

1010 Sherbrooke W.

فال قهوه

Uazjune12011

azsept'11

فال تاروت

Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز

azmar2012

azfev11Pd

514-488-7121

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

مرکزاسالمی
ایرانیان

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

997 Decarie،

(514) 336-5666

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
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آژانــسمسـافرتی

I.T.P Travel

ATENA ZAKERIN

>> همچنین برای آمریکا

>> با بهترین قیمت ها

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884

www.itptravelinc.com

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

فرانچایز برای فروش

 بزرگترین فرانچایز غذاییونانی درسراسر کانادا،
با رشدی چشمگیر
 با بیش از  80محل عالی، کارآموزی کامل، سیستم کامال آماده آیا اولین بیزنس خود را در
کانادا راه اندازی می کنید؟
این فرصت طالیی را از دست
ندهید
 محل هایی با موقعیت
استثنایی برای عرضه در
اختیارشماست:

تعمیراتساختمان

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

514-812-5662

www.paivand.ca

DDO. St-Laurent,TMR,
Rosemere, Brossard,
Laval E., Downtown.

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

Tel: 514-942-8070
Jolszenka@aei.ca

اجــاره

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

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

Tel.: 514-481-6765

اجارهاتاق

<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379
azjune15

آموزشگیتار

در کلیه سطوح

صابر جلیل زاده

azoct1zarijabri

استخدام

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور
ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

514-371-7700

AKHAVAN FOOD

رضارضـائی

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

از 8صبح تا 8شب

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

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
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
پارس.ت��ورز (877) 938-7277 .................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 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

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
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 1-800780-3103.................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

آقای جوان ایرانی عالقمند به
آشنایی باخانم ایرانی به هدف
ازدواج می باشد

ازدواج

برای آشنایی و اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:

سفرتورونتو

ارز

گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
989-2229 ................................................ GIT
شریف223-6408..............................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
انصاری،همایون898-1590...........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
معلمی،نانسی929-6362................................
هودفر،فئودا 433-2703..................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111 .......................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
249-4684 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

REPARATION
TERRASSE CHEMNIEE
FLAGSTONE
CIMENT PAVE-UNI
ASPHALTE FONDATION
CLOTURE Etc.

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
بها و سرویس عالی

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

(هر طرف)

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

LANDSCAPING
CEKIC

bastami.milad@yahoo.ca

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

نیازمنــدیها

امور لند اسکیپ

Tel: 514-662-7112

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

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

سرویس حرفه ای به بهای عالی
گارانتیTRAVAUX GARANTIE :

 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؟...

برای اطالعات بیشتر همین امروز با فضیل
تماسبگیرید:
(514) 684-8450
(514) 233-6936

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

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

استخدام

رستوران یاس

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

514-483-0303

صــرافی5
ستاره

5200 De La Savane،

Tel.: 514-342-3000

سفر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

پیوندمان را حف

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

2178 Ste-Catherine W.

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

جویای همسر

514 585 - 2345
514 846--0221

www.paivand.ca

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

fazelazoct15

tiljuly'12Pd

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

MMUNITY

ورودی به مدارس خصوصی
 -۴آماده سازی برای انتقالدانش
آموزا ن از ueilclasse d'accبه
مدارس عادی
 -۵کالس های بزرگساالن به
صورتنیمهخصوصی

برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با خانم مینا طیرانی
تماسحاصلفرمایید.
4915 A, Bld St. Charles Pierrefonds H9H 3E4
Tel.: 514-961-4579

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

اجارهآپارمتان تدریسگیتار

azsep15akhpaidfor2

جهت آموزش و تقویت زبان
فرانسه
 -۱کالسهای تقویتی و کمک به
انجامتکالیفمدرسه
 -۲درک مطلب و نگارش و .....
-۳آماده سازیبرایامتحانات

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

eveazjuly15UP

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

Le monde de la langue française

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

www.opasouvlaki.ca

PARTICIPATE in our
CO

جویایبازیگر موسسه زبان فرانسه

جهت تولید یک فیلمداستانی
بلند ،به یک بازیگر مرد ایرانی
نیازمندیم .تجربه بازیگری عامل
یدر گزینش ما
تعیین کنندهی 
نیست ،اما از متقاضیان انتظار
میرود واجد مشخصات زیر باشند
بین  ۳۵تا  ۶۵سال ،با نظم و
منش حرفه یی ،قادر به شرکت
در روز های تمرین ،نشست ،و یا
فیلم برداری.
جهت کسب اطالعات بیشتر
از طریق ایمیل آدرس زیر با ما
ارتباط بر قرار کنید ،اگر مایل به
شرکتدر تست بازیگری هستید
ی از خود را ضمیمه
حتما عکس 
ایمیل کرده و به ما ارسال کنید.
@bahman.tavoosi
gmail.com

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
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تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 609-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

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

تاکسی

این گروه ب��رای ضبط رادیویی «به
سوی طبس» در جس��تجوی چند
هنرپیش��ه و گوین��ده اس��ت« .به
سوی طب��س» سفرنامه زیبایی به
ایران است که «ویلی شیرک لوند»
نویس��نده سوئدی فنالن��دی تبار
نوشته اس��ت .این سفرنامه بوسیله
«فرخنده نیکو» و «ناصر زراعتی»
ترجم��ه و بوسیله « خان��ه هنر و
ادبی��ات گوتنب��رگ» سوئد چاپ
و منتش��ر شده است .گ��روه تئاتر
صورتک قص��د دارد این اث��ر را به
صورت یک نمایش رادیویی ضبط و
در قالب سی دی به صورت «کتاب
گویا» منتشر کند.
برای اطالع��ات بیشتر و چگونگی
همکاری ،با ما تماس بگیرید:

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

حمل و نقل بین املللی

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

کتابفروشی

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

کلیسا

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................
هادی ،افخم 737-6363 ..................................

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

محضر

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................

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

دندانسازی (البراتوار)

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...

شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

ویدیو

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

چاپ

گان پیوند )

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

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

جواهری

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

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

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

دندانپزشک

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

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

خشکشویی

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

ساختمان و دکور داخلی

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه
پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت،
ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود:
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

دیش و ساتالیت

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 212-6858 .........................................

مراکز پخش پیوند

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

حمل و نقل

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

ترجمه

info@paivand.ca

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
ن��ور 939-2099 ..........................................
پرسپولی��س 439-4321 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

داروخانه

تدریس رقص

با ما تماس بگیرید.

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

جای شما در این صفحه
خالی است!

514-544-1298

384-8043 ...................................... CLICK

اطلس 485-8585 ............................................

تبلیغات

گروه تئاتر صورتک
در جستجوی
هنرپیشه و گوینده

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

رستــوران

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش
فـال

کامپیوتر

کارواش

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

کایروپرکتیک

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

کاجل زبان

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

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..........................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

وکیل دعاوی

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................
تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ..............................
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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مونتریال:ایرانی...
 MICعلیه رایو کانادا
شکایت می کند

عطاهودشتیان

در پی پخش برنامه تحریف آمیز "آنکت"
رادیو کان��ادا برعلیه " MICانس��تیتوی
مدیری��ت کان��ادا (ام آی س��ی)" که این
جان��ب سرپرستی آن را بعه��ده دارم ،در
مطل��ب منتشر ش��ده در شماره پیشین
"پیوند" ،اعالم شده بود که ام آی سی در
صدد خواهد بود تا امکانات شکایت علیه
رادیوکانادا را بررسی نمايد.
اکنون دوهفته بعد از پخش این گزارش
تلویزونی و مشورت با وکالی متخصص ،و
در پی دیداری با نماینده دفتر وزیر علوم
کب��ک در روز جمعه  16م��ارس درباره
وضعیت ام آی سی ،برآن شده ایم که این
اقدام را آغاز کنیم.
شکای��ت ام آی سی (ب��رای آن دسته از
خوانندگانی که این واقعه را از ابتدا دنبال
کرده اند) بر دو پایه استوار است:
 )1اگر چه گزارشگر برنامه "آنکت" خود
چند بار در طول برنامه عنوان میکند که
هم مدارک ارائه شده توسط دانشگاه دلتا
درآمریکا رسمی و قانونی است ،و هم اینکه
ام آی سی "مدرک ساز" نیست (بلکه ارائه
مدرک دانشگاه دلتا در ایالت کبک بدون
مجوز می باشد) ،با اینحال این خبرنگار،
گزارش مربوط به ام آی سی در آن برنامه
را در میان انبوه گزارش های دیگر درباره
دیپلم سازان و مدرک فروشان و مافیای
ای��ن تجارت قرار داده ،به آن شکل كه به
بیننده این امر الهام میشود که ام آی سی
هم یکی از آن بزهکاران است.
این واقعی��ت را بارها از طریق مصاحبه و
مشاه��ده و بررسی عک��س العمل های
بینندگان مالحضه کرده ایم.
از نگ��اه ما ،این انتق��ال گنگ اطالعات و
خلط مبحث ،در عمل اعتبار ام آی سی -

گوگوش...

بعنوان یک نهاد قانونی
که سالهاست در مرکز
شه��ر مونترال فعالیت
دارد -و نی��ز مدیر آن
را ،در اذه��ان عمومي
خدشه دار کرده است.
(همی��ن خلط مبحث
برای هموطنان ایرانی
نی��ز پرسشهای��ی را
برانگیخت).
 )2م��ورد دوم شکایت
م��ا ،اطالع��ات کامال
نادرست��ی س��ت که
در آن گ��زارش درباره
پارتن��ر های جهاني ام
آی سی داده شده است.
در آن گ��زارش آم��ده اس��ت ک��ه "اکثر
پارتنرهاي ام اي سي هویت قانونی ندارند"
وداراي مجوزدانشگاهي نيستند.
درحاليكه اطالعات مربوط به پارتنرهای
ام آی سی ،مدتی پیش از پخش گزارش
مربوطه از رادیو کانادا ،و طبق درخواست
گزارشگ��ر آن ،از دفت��ر ام آی س��ی ،به
رادیو کانادا بط��ور کامل ارسال شده بود.
اما ،علیرعم آنکه م��دارک ارسالی دال بر
قانونی ب��ودن همه پارتنرهای ام آی سی
در جهان بود ،بازهم در آن گزارش از عدم
هویت قانونی و نداشتن امتیاز دانشگاهی
پارتنره��ای ما سخن رفته اس��ت .و این
تحریف اطالعات است.
ی��اد آوری کنیم که م��ا در حال حاضر با
دانشگ��اه های معتب��ر کشورهایی چون
فنالند ،ترکیه ،افغانس��تان ،قزاقس��تان و
ویتنام همکاری میکنیم.دودانشگاه پارتنر
ما در ویتنام و ترکیه ،به وسعت دانشگاه
مک گی��ل مونترال و شای��د هم بزرگتر
باشند .آی��ا اینها دانشگاه های غیرقانونی
هستند؟
م��ا مدارک مبنی ب��ر اعتبار رسمی همه
دانشگاه همکار مان در جهان را پیش از

پخش برنام��ه "آنکت"
ب��ه اطالع رادی��و کانادا
رسانده بودی��م ،با این
حال "آنکت" به انتشار
اطالعات تحریف شده
ادامه داد.
الزم ب��ه تذکر است که
از مدتها پی��ش ،ام آی
س��ی ب��ه وزارت علوم
کبک اعالم ک��رده بود
که فعالیت دانشگاهی
در کب��ک ن��دارد و این
موض��وع در وب سایت
این موسس��ه نی��ز به
روشن��ی آم��ده است و
درست ب��ه همین دلیل
بود که خبرنگار برنامه آنکت را با روی باز
در دفتر خود در مرکز شهر مونترال پذیرا
شدیم.
این مالحظات را میتوانید با نگاهی به وب
سایت ام آی سی باز بینی نمایید.
www.micanada.org

همچنین ،برای کس��ب اطالعات درباره
اعتب��ار رسم��ی و فعالیت ه��ای قانونی
دانشگاه دلت��ا در آمریک��ا ،کافی ست با
دفتر ایندانشگاه تماس حاصل نمایید ،تا
مدارک تائیده رسمی آن برای شما ارسال
ش��ود ،زیرا اینها هم��ه اطالعات عمومی
ست.
www.delta-university.org

از دیدگاه ما ،گزارش "آنکت" رادیو کانادا
یک شانتاژ و صحنه سازی کامل بر علیه
ام آی سی میباشد ،زیرا فعالیت های این
موسسه همیشه قانونی بوده است.
برای اطالع از هویت و کارکرد ام آی سی
و دسترسی به دالیل مدون درباره تحریف
آمیز بودن گزارش رادیو کانادا ،لطفا به این
ویدئو رجوع نمایید:
http://www.youtube.com/
watch?v=mgQQyL79lG8

>> ادامه از صفحه8 :

اي��ن خيلی عبارت بامس��مايی بود
ب��رای من .و من به غي��ر از روزها و
شبهايی ک��ه گرفتاریهای جنگ
و گرفتاریه��ای کميت��ه و زندان و
بازجويی بود؛ بقيهاش سعی میکردم
در خانه با مطالعه و با موسيقی و با
فيلم بيشتر در ارتباط باشم  .و کمتر
با مردم در ارتباط بودم.
 حاال فکر میکنيد اين آزار دهندهنيس��ت برای کسی که ستاره است
و ک��اری را دوست دارد که میبيند
ديگراندارند انجام میدهند يا حتی
همکارهای قديم��یاش دارند انجام
میدهند ول��ی او خودش نمیتواند
آن خواسته را برای خودش برآورده
کند؟
 راض��ی بودم ب��ه آن اتفاقی که
برايم افتاده .خوشح��ال بودم برای
هرکسی که میتوانست روی صحنه
باشد ،پشت ميکروفون باشد ،جلوی
دوربين باشد .يک کم دلتنگی ...يک
کم که نه ،خيلی دلتنگی میکردم.
خيلی درذهنم صحنه را میديدم و
خودم را روی صحنه تصور میکردم.
ولی به هرحال فقط ي��ک رويا بود
برايم و فکر میکردم ديگرآن اتفاق
نمیافتد.
 خانم گوگوش ،اخيرا حتما ديديدکه روزنامه لسآجنلس تاميز مطلبی
را درباره موسيقی پاپ ايران منتشر
ک��رد و اش��اره کرده ب��ود به شما و
همچنين کوروش يغمايی...
نظرتان چیس��ت ...آن صحبتی که

موسيقی پاپ آن دوره توانسته بود
يک هارمونی قشنگی بين فرهنگ
ايرانی و فرهنگ غرب ايجاد کند؟
   آن دوره دورهای بود که شکوفايی

موسيقی پ��اپ بود .اولي��ن بار بود
که ي��ک عده خوانن��ده و يک عده
موزيسين و ترانهسرا کارهای نويی
ارايه دادند .که حاال ديگر قضاوتش
با مردم است .مهم نيست چه کسی
انجام داده .مه��م اين است که اين
اتفاق افتاده ،فکر میکنم.
 مس��اله مهمی ک��ه در آنجا به آنتاکيد شده مساله تجربهگرايی بود
که همي��ن تجربهگرايی باعث شده
بود ي��ک اتفاق خاصی در موسيقی
بيافتد .اين مساله االن در موسيقی
ام��روز پاپ ايران تا چ��ه اندازه قابل
لمس است؟
 موسيقی پاپ امروز يک شکل
و شماي��ل ديگهای پي��دا کرده که
نمیدانم چه اسمی میشه روی آن
گذاشت .ولی آنچه که مس��لم است
تا يک جايی موسيقی پاپ ما همان
وضعيت را ادامه داد ولی از يک جايی
که فکر میکنم با اينترنت و موسيقی
رپ همراه بود اينها با هم يک سری
سبک ايجاد کردند که االن نمی دانم
چه اسمی می شود روی اين سبک
گذاشت...
 ی��ک جورهايی شبي��ه موسيقی R&Bش��ده .شايد اينطوری بشود
گفت؟
 نظ�ر م�ن اي�ن اس�ت که

موسيقی ما لهجه پيدا کرده .يک
لهجه خاصی پيدا کرده که نمیدانم
چيست .ولی آنچه مسلم است ريتم
ح��رف اول را ام��روز در موسيق��ی
میزند .منظ��ورم در موسيقی پاپ
است.
 اين اتفاق اتفاق مفيدی بوده برایموسيقی پاپ ايران ،يا نه اين اتفاق
منحرف کرده موسيقی پاپ ايران را؟
از کيفيتش کم کرده؟
 بينيد ما ملودی دلنشين کمتر
داريم .کالم که خيلی برای من مهم
است در ترانههايی ک��ه میخوانم،
اين يک کمبود است فکر میکنم
در موسيقی پاپ امروزمان .نه اينکه
بگويم اصال نيس��ت ول��ی به ندرت
پيش میآي��د .يک کارهای ديگری
دارن��د میکنند .يک ج��ور ديگری
حرف میزنند درموسيقی پاپ و با
ريتم بيشتر کار میکنند تا با ملودی.
ملودیها بيشتر اقتباسی است .کمتر
ملودی اصيل(اوريجينال) است.
 کيفي��ت زندگی خود م��ا در ايناجتم��اع و کيفي��ت زندگ��ی خود
هنرمند ،مثال خانم گوگوش نسبت
به گذشت��ه چقدر تاثير داشته روی
اين دگرگون شدن فضای موسيقی؟
 همنفس�ی آهنگساز  ،ترانهسرا
و خواننده يک اث��ر زيبا میآفريند.
نمیدان��م من چون اي��ن تجربه را
داشتم مث��ل شماع��یزاده ،اردالن
سرفراز ،مثل فريد زوالن��د ،اردالن
سرفراز ،مثل اي��رج جنتی عطايی،
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واروژان ،مثل زويا و واروژان.
متاسفان��ه اينج��ا هم��ه از هم دور
افتاديم.

دلم میخواس��ت همانجور افراشته
ببينم��ش .االن هم نمیدانم اطالع
داريد ي��ا نه طوفان کمی بيمار بود
و خوشبختانه با شيمیدرمانی کمی
بهتر ش��ده و آرزوی سالمتی کامل
برايش دارم .بزرگترين نويسنده زن
مان خانم دانش�ور را در روز جهانی
زن از دس��ت دادي��م .اين اتفاق هم
اتفاق ناگواری بود.

 تالش برای بقا به نوعی؟ بله .يک فراغ بالی داشتيم يک
موقعی ک��ه االن نداريم آن را .همه
چيز امن و امان بود و در نتيجه همه
به راحتی به کار هنر میپرداختند.
االن متاسفان��ه هنر يک کم رنگش
کمرنگ ش��ده .نمیدانم من راجع
به ک��ار هنرمن��دان داخ��ل کشور
نمیخواهم اظه��ار نظر کنم؛ چون
من االن دارم اينجا فعاليت میکنم.
همه دارند تالش میکنند که بقای
خودشان را حفظ کنند.

 همچنين آقای بوتيمار هم خواستماضافه کنم که ايشان هم...
 بله .ايشان را هم خبردار شدم.

 روابط هم از جنس روابط گذشتهنيست بين هنرمندان؟
 خ��ب اين پرت افتادنها و اين
نگرانیها ...اينکه نمیدونيم فردامان
چه پيش خواهد آمد...

 میدان��م که شما اخب��ار را دنبالمیکنيد و مطلع هستيد از آن چيزی
که اطرافتان میگ��ذرد .مهمترين
خبر هنری که سال گذشته شنيديد
و فک��ر کرديد که خيلی خبر داغی
بود به نظرتان جه خبری بود؟
 اصغ��ر فرهادی و فيلم جدايی
سيمين و نادر.
 شما ب��ازی سينمايی کرديد .فکرمیکنيد که اي��ن فيلم چطور بود؟
ديديد اص�لا فيلم جدايی ن��ادر از
سيمين را؟
 بله .دو سه بار .فيلم را بس��يار
دوست داشتم .بس��يار بازیها روان
بود .بسيار قصه روان بود .زندگی يک
خانواده متوسط ولی کمی فرهيخته.
بسيار پسنديدم فيلم را.
 بازيگریچطور؟ بازی کدام بازيگرخيلی نظر شما را جلب کرد و به نظر
شما بازیاش واقعا تاپ بود؟!
 هم��ه .ه��م پيمان مع��ادی و
هم ليال و ه��م دختر آقای
فرهادی .م��ن بازی شهاب
حسينی...؟ شهاب حسينی.
بسيار بازیاش را پسنديدم.
همينطور خانمی که نقش
همس��رش (ساره بيات) را
بازی میک��رد .همه خوب
بودند .حتی پدر پيمان (علی
اصغر شهبازی).کارگردانی
بسيار هوشمندانه بود.
 اگ��ر ازشم��ا بپرسند کهتلخترين خب��ر هنری که
شنيدي��د در همي��ن سال
گذشته چه بود...
 از دس��ت دادن ه��ر
کدام از هنرمندان مان .االن
حضور ذهن ندارم .آخرين
اتفاق بد هنری میتوانيد شما کمک
کنيد؟
 آخرين خبر تلخی که من به يادممیآي��د درگذشت آق��ای منوچهر
بود که شما ه��م با ايشان اجراهای
متفاوت داشتيد .از جمله در برنامه
هایتلويزيونی.
 بل��ه .بع��د از منوچه��ر ،نادره
نازنينم رف��ت .خ��وب پارسال هم
منوچهر را از دست داديم هم نادره
هم آقای رضا بديعی و هم بيژن .خب
بيژن دوست نزديکتری بود به من.
منوچهر رادر سالهای گذشته بيشتر
میديدمش .اينجا يک بار ديدمش
ولی خيلی صميمانه بود ديدارمان.
خيل��ی متاسف ش��دم از بيماريش
و دل��م میخواس��ت ببينمش ولی
نمیخواستم در عين حال منوچهر
سخاي��ی را ج��ور ديگ��ری ببينم.

 خان��م گوگوش يک اتفاقی که درسال گذشته افتاد خيلی سر وصدا
کرد مث��ل بمب حداقل در اينترنت
ترکيد ودر ايران هم صحبتش بسيار
بود عکسی بود که شما با محمدرضا
ش�جريان انداخته بوديد و منتشر
شد روی فيس بوک .چطور شد که
شما اصال به کنسرت آقای شجريان
رفتيد؟ مثل بمب واقعا ترکيد؟!
 آقای شجريان دوست بس��يار
نازنين من هس��تند ک��ه از قديم با
ايشان يک سالم و عليک��ی دارم و
ارادتی ب��ه کارش��ان دارم .قبال هم
کنسرتهايشان را رفتم .ولی ترجيح
میدهم که خيلی بی سرو صدا باشد
که برايشان مشکلی ايجاد نشود .اين
بار هم خيل��ی بی سروصدا رفتم به
کنسرتشان ولی خب پشت صحنه
خود اهالی صحنه عکس گرفتند و
اين را در اينترنت منتشر کردند.
البتهدفعات قبل موقعی که من رفتم
به ديدن ايشان هم اينترنت اينقدر
فع��ال نبود برای ما و هم عکاس آن
دور و بر نبود.
 مدتهاس��ت که صحب��ت از آلبومشم��ا در ميان اس��ت و حتما االن
مخاطبان میگويند که آلبوم خانم
گوگوش چه زمانی منتشر می شود
و به دستشان میرسد؟ میخواهيد
اطالع��ات تازهای درب��اره اين آلبوم
بدهيد؟

 از اول��ی ک��ه داشتي��م با هم
صحب��ت میکردي��م منتظ��ر اين
سوالتون بودم! من قول داده بودم که
آلبومم را برای نوروز آماده کنم .که
متاسفانه اين تالش من ميسر نشد.
از اين بابت از همه کسانی که منتظر
انتشار اي��ن آلبوم بودند عذرخواهی
میکنم ولی ق��ول میدهم زياد به
درازا نکشد .اما اولين ويديوی امسالم
را برای نوروز با ترانه زيبايی ازدوست
و همکار قديمی و عزيزم شماعیزاده
منتشر میکنم که با شعری خيلی
زيبا از بابک صحرايی است که خيلی
خاطره انگيز هم هست .تنظيم بسيار
دلنشين نيکان که شماعیزاده قبال
اين را اجرا کرده و همين چند وقت
پيش منتشر شد با صدای خودش.
ول��ی از آنجاي��ی ک��ه اي��ن ترانه را
خيلی دوست داشتم از شماعیزاده
درخواس��ت کردم که م��ن هم اين
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ترانه را اجرا کن��م که مورد قبول و
استقبالش هم واقع شد.
 تران��ه سرايش يک��ی از دوستانصميم��ی خود م��ن اس��ت .بابک
صحرايی در ايران.
 بله .نشريه خوبی هم در ايران
ديدم که منتشر می کنند.
 بله «ترانه ماه». خالص��ه در آلب��وم جديدم با
کسانی که همکاریدارم میخواهيد
بگويم؟
 حتما ولی يک اشارهای بد نيستبکني��م .اين شايد دومي��ن ترانهای
است که شما و آق��ای شماعیزاده
به طور مشترک اجرا کرديد .بعد از
مرداب.
 دقيقا .اتفاقا میخواستم ...اين
را روی صحنه گفتم .من اين ترانه را
قبل از اينکه پخش شوددر کنسرت
اخي��رم در ونکوور اج��را کردم روی
صحنه .و قبل از اينکه اجرا کنم يک
مقدمهای روی صحن��ه برای مردم
گفتم که همين موضوع بود.
اشارهداشتم که زمانی ترانه مرداب را
که برای من شماعیزاده ساخته بود
جلوی دوربين تلويزيون ايران برنامه
چشمک اين کار را اجرا کرد که به
من ي��اد بدهد و بعدا خوب تصميم
گرفت که خودش بخواند .بسيار هم
مورد توجه قرار گرفت و خيلی هم
موفق ب��ود .از آنجا که کار را خيلی
دوس��ت داشتم اين تران��ه را شبی
در [کاب��اره] شکوفه نو شبی بود که
برای تولد خانم حسن شماعیزاده
يک سورپرايز داده بودم دعوتشان
ک��رده بودم آنجا اين تران��ه را روی
صحنه برای اولين بار اجرا کردم که
شماعیزاده خيلی پسنديدآن نحوه
اجرا را و به همان صورت هم منتشر
شد .اين دومين ک��اری بود که اول
با صدای حسن (شماعیزاده) درآمد
و من دوست داشتم که اين را اجرا
کنم.
 حاال بپردازيم ب��ه ديگرانی کههمراه شما هستنددر آلبوم اخير.
 در آلب��وم اخير انشاءالله بی
حرف پيش اگ��ر دوستان ياری
کنند ...روزبه بمانی عزيز و عليرضا
افک��اری نازنين سه ت��ا کار زيبا
دارند که اجرا کرده ام ازآن ها .رها
(اعتمادی) عزيزم و بابک سعيدی
خوب نازني��ن سه ترانه دارند که
آنه��ا را هم اجرا کردم که يکی از
ترانه ها در حال ضبط ،کمی اش
در تلويزيونشان(من و تو) پخش
ش��د .اضافه کنم ک��ه با شوبرت
آواکيان عزيز ...با بابک روزبه هم
کار مشترکیداريم.دو ترانه است
و س��ه تنظيم .ي��ک آهنگ هم
که روی شعری از ديوان شمس
حضرت موالن��ا خودم ساخته ام
که تنظيمش را شوب��رت به عهده
دارد.
 اين تجربه آهنگسازی ...چون قبالنديده بودم که شما کار آهنگسازی
هم انجام بدهيد ...فکر میکنم جزو
تجربههای جديدتان هست ،يا قبال
هم چنينداشتيد تجربههايی؟
 زرتشت کار خودم است.
 ولی باز به اسم بابک امينی درآمده. تنظيم��ش را بابک انجام داده.
من دوتا آهنگ در زرتشت دارم که
کار خودم است.
 چرا درآن آلبوم اين اسامی دقيقنيامده ؟ حتی مثال يکی از کارها بايد
برای بابک بيات باشد...
 بله.
 ولی اسمها... بله .آهنگ بوی سفر .نه هيچوقت
اين تجرب��ه را نداشتم .اين
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I have noticed not
too many people
have heard of white
tea, we have green
tea and white tea,
the health benefits of
white tea surpasses
the health benefits of
green tea, although
both very high in antixoidants, there are
some health benefits
in white tea, that we
do not get from green tea.
White Tea Antioxidants
Antioxidants are nutrients that protect
the body from damage by free radicals. Free radicals are nasty things that
go around wreaking havoc on your
body, damaging DNA and accelerating aging. Antioxidants scoop them
up and neutralize them. White tea is
loaded with these protective nutrients.
Cancer Prevention
White tea may have profound power
against cancer-causing cells and
against many different types of cancer,
such as colon, prostate, and stomach
cancers. Flavanoids, a class of antioxidants, inhibit the growth of cancer
cells and prevent the development of
new ones. In some cases, white tea
has been found to work as well as
prescription drugs, but without the
side effects.
Lower Blood Pressure
Studies show that white tea can thin
the blood and improve artery function.
It helps lower high blood pressure and
maintain a healthy one. By promoting strong and healthy blood vessels,
white tea guards against the ravages
of stroke.
Lower Cholesterol
Catechins, another group of antioxidants, have been found to reduce cholesterol, and white tea is teeming with
them. Cholesterol is a special type of
fat and is necessary for health. There
is good cholesterol and bad cholesterol, and white tea increases the good
while decreasing the bad. This helps
prevent hardening of the arteries and
blockage of blood flow.
Heart Protection
By thinning the blood, lowering blood
pressure, and reducing cholesterol,
white tea protects the heart and the
entire circulatory system. Researchers
have also discovered that people who
drink 2 or more cups of tea a day are
almost 50% less likely to die after suffering a heart attack. White tea is truly
a remarkable heart tonic.
Stronger Bones
Studies have found that people who
drank tea regularly had greater bone
density and strength than non-drinkers. White tea may also have beneficial effects for sufferers of arthritis
and osteoporosis.
Antibacterial & Antiviral
White tea is a natural killer of bacteria
and viruses. The antioxidants so
abundant in white tea tone the entire

7 :>> ادامه از صفحه
 یا فش��ار مردم به،تحریم یا جنگ
ست��وه آمده از س��وء سیاست نظام
 به تغیی��ر این نظام یا تغییر،حاکم
 و یا خطر جنگ،رفتار آن منجر شود
.به دالیل دیگری بر طرف گردد
 و،هرچ��ه ک��ه باش��د ن��وروز است
نمیتوان به نوروز اندیشید و امید را
 پس به رغم همه این.از دس��ت داد
نابسامانیها و ستمبارگیها و خطرها
و تهدیدها از نوروز استقبال میکنیم
 که آینده- و به آینده امید میبندیم
را فقط قدرتمندان نمیسازند و بلکه
همان طور که تحوالت خاورمیانه در
 نشان داد مردم به ستوه۱۳۹۰ سال
 اگر اراده،آمده هر کشوری میتوانند
. سرنوشت خود را رقم بزنند،کنند
با این روزنه امید است که باید آمدن
ن��وروز را گرامی داشت و برای ایران
و ایرانیان و هم��ه آنانی که این روز
را ب��زرگ میدارند بهترینها را آرزو
. و چنین باد.کرد
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...بازارامالک:کبکوکانادا

MARIA khanoum

aturday March 24, Payvand
Newspaper threw a party out
of this world, Mr. Rahimian along
with his beautiful wife Zohreh Aziz
knew exactly what they were doing,
the location was phenomenal, if you
took the time to absorb the beauty of
the Sofreh Haftsin, you would have
noticed the details, what attracted my
eye was this beautiful round platter
in the middle of the Haftsin with a
bulb of garlic surrounded by Senjed,
encircled by greenery, I wanted to take
it home with me!
While mingling with friends and acquaintances, hors d’oeuvres kept coming, the service was impeccable, I just
couldn’t pass on the hors d’oeuvres,
wherever I turned there was a waiter
with big platters of either breaded butterfly fried shrimps, breaded scallops,
breaded zucchini, breaded potatoes,
chicken kebabs, the list was never
ending, my husband warned me to
stop eating, I just couldn’t, everything
was so delicious.
upper was scrumptious, unfortunately I had filled my tummy with
so much hors d’oeuvres that when
supper rolled around, I was regretting on my greediness on the hors
d’oeuvres, but believe me, I managed
supper too. How can I describe the
taste of the soup served, I am getting
hungry just thinking about it, and
the main course of the meal, I chose
salmon, with asperagus, pearl potatoes, and baby carrots, oh my tummy
was full, but there was no way I could
have passed on this beautiful dish in
front of me.
o many gifts were being given
away, was really hoping to win a
trip anywhere around the world, but
2 lucky women won, I wonder where
they will choose to go, Iran maybe, if
I were to win, I would definitely have
chosen Iran, it’s been a little over 3
years that I have not been, and I miss
everyone, miss the streets of Tehran,
people who have not been will never
understand what goes on in the streets
of Tehran, New York City is nothing
compared to Tehran, it’s a city full
of life, no matter what time of day or
night. I think it’s time I book a trip to
one of my favorite cities in the world.
Mr. Rahimian and Zohreh Aziz, thank
you for a Nowrooz Party that will
always be cherished in my memory,
both my husband and I enjoyed every
single moment of it.
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ی به
 ی که بازپرداخت وام با توجه در ای��ن حالت موسس��ه مال
 معن
immune system, providing protection
against a variety of invaders and a
موسس��ات که
از
اتوماتیک
طور
در
بهره
نرخ
کاهش
یا
و
افزایش
به
ٔ
wide range of diseases. Its helps guard
 افزایش یا کاهش این نوع وامها را بیم ه مینمایند،طول مدت وام
against the common cold and flu, and
can ease the symptoms of HIV.
Genworth  و یاCMHC  این نوع وام در نگاه مانن��د.خواهد داشت
Healthy Teeth and Gums
 درخواس��ت بیم ه مینمایند...اول جذاب به نظر میرسد چرا که و
White tea contains small amounts of
، کمتر و در ص��ورت واجد شرایط بودن،بهره آن نسبت به نوع ثابت
fluoride and other nutrients which
keeps the teeth strong and healthy. It
موسسات درصدی از بهره وام
.میباشد
ٔ این
also kills the bacteria which causes
 وام باز
را ب��ه عنوان حق الزحمه بیم ه از
plaque, tooth decay, and bad breath.
Healthy Skin
Open Mortgage
.متقاضیدرخواستمینمایند
Free radicals from staying out in the
داشت
توجه
نکته
این
به
باید
وام
نوع
بازپرداخت این
sun too long, stress, and a poor diet
can damage the skin and cause it to
ب��ه صورت جزئ��ی و یا ک��ه در هنگام اخذ وام مس��کن
prematurely age. By scavenging these
ی که در آن
 ی و بنا به صالحدید مجبور نیستید از بانک
 کل
free radicals, white tea protects the
بنمایید؛
وام
تقاضای
دارید
حساب
بدون
وام
متقاضی
فرد
skin and helps to reverse some of the
damage. Drinking white tea promotes
پرداخ��ت هی��چ گونه بلکه از هر بانک و موسس��ه مالی
healthy and radiant skin.
جریم��های امکان پذیر میتوانی��د ای��ن درخواس��ت را
Other Health Benefits
White tea has many other benefits to
. معموالً به��ره این وام بنمایید.میباش��د
offer. It may reduce blood sugar and
ی

مال
موسسه
هر
دیگر
طرف
از
.بسته آن میباشد
ٔ باالتر از نوع
help prevent and alleviate the sympخاص
های
سیاس��ت
و
معیارها
:
 وام بسته
toms of diabetes. It reduces stress and
increases energy.
Closed
mortgage
خودش را در عرضه وام مس��کن
White tea may or may not aid in
.ی از دارد
 ب��ا پرداخت تمام یا قس��مت
weight-loss. Studies suggest tea may
increase metabolism and encourاین نوع وام قب��ل از فرا رسیدن ب��ه عن��وان مثل ممک��ن است
age the body to burn more fat, but a
ی برای اخذ وام مس��کن
 ) مشمول جریمه شخصTerm( ،مدت
balanced diet and regular exercise are
ًخواهید شد و معموال
جریمه آن به بانک رویال مراجعه نماید و بر
more likely to produce results. Still,
ٔ
adding white tea to your weight-loss
 بانک،نیز معادل سه م��اه بهره وام و یا حسب شرایط فرد متقاضی
plan can't hurt.
تفاوت نرخ بهره شما با نرخ بهره رویال قادر به پرداخت وام مسکن
Review Of Health Benefits
By now you can see that white tea has
ی همان
 روزمیباش��د (هر ک��دام که رقم به این شخص نباشد؛ ول
a great range of effects on the body
شخص با همان شرایط به بانک
)باالتری باشد
and a tremendous number of benefits
to your health. Its supreme power is in
مونترال مراجعه نماید و این بانک
 وام با بهره قابل تبدیل
preventing disease and disorder.
Convertible Rate
بر اس��اس معیارها و سیاستهای
White tea protects against cancer,
پرداخت
به
ق��ادر
خودش
خاص
متغیر
بس��تۀ
 وام،این ن��وع وام
heart disease, and stroke, the leading causes of death in the industrial
.میباشد با این تفاوت که متقاضی وام مس��کن به این شخص باشد
world, as well as numerous other
وام این امکان را دارد که در طول بنابراین برای دریافت وام مسکن
conditions. It eases the symptoms of
illness and promotes recovery. White
مدت ق��رارداد و بنا به صالحدید بهت��ر است که با مش��اور امالک
tea strengthens the circulatory and
 و مش��اور وام مس��کن مشورت.خود آن را به وام ثابت تبدیل کند
immune systems as well as bones and
نمایید چرا که این افراد به دلیل
 وام عرفی
teeth, and builds healthy skin.
It is a superb tonic and one of Nature's
Conventional Mortgage
تجرب��ه ک��اری و رابط��ه نزدیک
great gifts. I encourage you to add it to
ی و بانکها از
 ��موسس��ات مال
ٔ ب��ه وامی اطالق میش��ود که وام ب��ا
your life. To your good health!
For those who are familiar with face
 درصد به سیاستها و معیارهای بانکها برای۲۰ گیرن��ده حداق��ل
book, you may also visit my page
عنوان پیش پرداخت خرید ملک پرداخت وام مسکن آشنایی دارند
called Nutrition and Well Being with
،و میتوانند طب��ق شرایط شما
Maria Cottone, please feel free to like
.پرداخت کند
my page, you will get daily Nutriی

با
که
بانک
از
را
تان
مس��کن
وام
:شده
بیمه
 وام
tional & Well Being advise, since my
Insured
Mortgage
می
نماید
مطابقت
شم��ا
شرایط
illness in early 2009, I new passion
has grown inside of me, and many
. خریدار مبلغی تقاضانمایند،در این ن��وع وام
of my friends and clients know that
باشید
سربلند
و
شاد
موفق و
 درصد به عنوان پیش۲۰ کمتر از
I am studying natural health science,
I prefer healing the body with whole

.پرداخت میپردازد
foods, no matter what disease you
may have, our bodies are more than
willing to heal, feed your body
well, and your body will shine
for you, eating healthy is so
 اندی جی، مث�لا در دوبی.میکنند
much more then what we think, و درام در ارکس��ترش آورد و روی
trust me, visit my page on face
کار رهبری ارکستر را انجام میداد صحنه اجرا ک��رد به اين دليل به او
book, I guarantee you won’t be
 در صورتی که.يا در دورههای گذشته بابک امينی گفتند خواننده جاز
disappointed.
 ويگن. اين جاز نمیخواند پاپ میخواند.و در جاي��ی منوچهر چشمآذر
Stay healthy, keep safe, and
make sure laughter is in your
.چه تاثيری میگذارد روی اجراهای برای ما سلطان جاز ايران است
everyday life. 

... نوروزی دیگر:باقرزاده

 در شرایطی آغاز۱۳۹۱  سال،ترتیب
میشود که سایه سنگین تحریمهای
اقتصادی شدیدتر یا حمله نظامی (یا
هر دو) کشور ما و مردم آن را تهدید
.میکند
 ب��ا ای��ن واقعیتها و۱۳۹۱ س��ال
، گرانی، فقر:تهدیدها شروع میشود
 نظ��ام بس��ته سیاسی و،بیک��اری
 در تاریخ جمهوری اسالمی.جنگ
 با۶۰ تنها سالهای جنگ در دهه
 با.شرایط امروز قابل مقایس��ه است
 ک��ه در آن هنگام نوروز،این تفاوت
که میرسید مردم با این مصیبتها
به طور بالفع��ل سر و کار داشتند و
میتوانس��تند امید ببندند که سال
.جدید گشایشی در کار ایجاد شود
 نوروز با خطرات بالقوه به، اما،امروز
مراتب بزرگت��ری از راه رسیده و به
 دلنگرانی برای مردم ما،جای امید
 اگر امیدی.به ارمغان آورده اس��ت
باشددر تحوالتی است که پیشبینی
 در این است که فشار.نمیتوان کرد

از نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی
که بگذریم خطر جن��گ است که
 ای��ران و ایرانیان را۱۳۹۱ در س��ال
 از، از ای��ن نظر نیز.تهدی��د میکند
،۱۳۶۷ پایان جنگ با عراق در سال
هیچگاه کشور ما تا این حد در خطر
 در دو سه ماهی که از.نبوده اس��ت
آغاز س��ال جدید میالدی میگذرد
 و،بارها سخ��ن از جنگ رفته است
حتا برای اولین بار در طول سالیان
دراز در ب��اره زم��ان حمله اسراییل
(با کم��ک آمریکا با ب��دون آن) به
 البته.ای��ران گمانهزنی ش��ده است
 زمان حمل��ه از «مارس،تا کن��ون
»ت��ا ژوئن» به «سپتامب��ر تا نوامبر
 ولی به رغم تأکیدهای،عقب افتاده
آمریکا و کشورهای اروپایی بر ادامه
فشارهای سیاسی و اقتصادی (یعنی
تحریمهای شدیدتر که سنگینی آن
بر دوش مردم خواهد افتاد) احتمال
حمله نظامی به ایران در سال جدید
 و به این.به صفر نزدیک نشده است

... کوروش يغمايی. گل يخ
... زويا زاکاريان. رفيق جوانی
 شماعیزاده. آهنگساز بیرقيب
... شهيار قنبری، از مثلت ترانه. پيشگام ترانه
... ايرج جنتی عطايی. پير ترانه
... اردالن سرفراز خيلی سخته! برای اينکه اينقدر
. عشق. دوست...دوستش دارم
... مسعود کيميايی. قيصر. گوزن ها
... صابر آتشين. آموزگار
... شهرام ناظری. لژيونر
... ناصر چشمآذر. موسيقی متن
... منوچهر چشمآذر. تنظيم کننده
... اللهزار. تآتر
... اصغر فرهادی. سينما
با سپاس از شما
 محمد ضرغامی:رادیوفردا

صحنهای شم��ا؟ آيا تغيير اين افراد
لهجه اجراها را عوض میکند ؟
 در ک��ار م��ن تاثيری. کم��ی
 فورمت ارکس��تراسيون.نمیگذارد
 رنگ.شايد يک کم جا به جا میشود
 من هم با.خاص خودش��ان را دارند
شوبرت کار ک��ردهام هم با منوچهر
.چشمآذر؛ مرسی که يادآوری کرديد
.که بسيار هم تجربههای خوبی بودند
چند سال با اندی جی کار کردم ولی
باب��ک امينی از ايران با من به کانادا
و آمريکا آمد و االن هم مقيم کانادا
.است با همسرش

 من يک اسمی را به، خانم گوگوششما می گويم و شما اگر میتوانيد
.ي��ک جمل��ه در م��وردش بگوييد
آمادگیاش را داريد؟
. نمیدانم
... محمدرضا شجريان. اصالت
... عارف. رفيق آذری من
... واروژان. متحول کننده موسيقی پاپ
... ويگن میدانيد که جاز. سلط��ان جاز
يک سبک موسيقی است ولی چون
ويگن اولين کس��ی ب��ود که گيتار

وام
مسکن
امیرسام

ی از
  آگاه،هنگام خرید ملک
انواع وام مسکن کمک بسزایی
در تصمیمگی��ری و انتخاب
 بنا.نوع وام مسکن می نماید
بر این در این قسمت توضیحاتی
در رابط��ه با انواع وام مس��کن و
اصطالحات مربوط به آن ارائه می
.نمایم
Term : مدت
مدت زمان وام مس��کن به تعداد
ی گفته میشود
 ماهها و یا سالهای
موسس��ه مالی
که قرارداد وام با
ٔ
بسته می شود و این مدت میتواند
۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷ ، م��اه۶ ، م��اه۳
. سال باشد۲۰  و ی��ا حت��ی۱۰،
 وام گیرنده،در پایان این م��دت
ی از وام
 میتواند که تمام یا قسمت
را بدون جریمه پرداخت کند و یا
اینکه بعد از اتمام این مدت برای
موسسه
پرداخت باقیماندٔه وام با
ٔ
.مالی به مذاکره بپردازد
 وام مسکن با بهره ثابت
(Fixed Rate)

بهره و پرداخت ای��ن نوع وام در
طول م��دت قرارداد ثابت خواهد
ب��ود و نوسانات و تغیی��رات در
 تٔاثیری بر این نوع وام،ن��رخ بهره
(در طول مدت قرارداد) نخواهد
.داشت
 وام مسکن با بهره متغیر
Variable Rate

 به��ره وامی که،در ای��ن نوع وام
توس��ط فرد متقاض��ی پرداخت
میش��ود ثابت نمیباش��د بدین

دو تا ک��ار را هم که در زرتشت
داشتم در همان سالهای سکوتم
گاهی مینشس��تم پ��ای پيانو و
کمی با خودم زمزمه میکردم و اين
 ولی به هر حال.کارها را ساخته بودم
.هيچوقت جدی نگرفته بودم آن را
 برای.و هنوز هم ج��دی نمیگيرم
.اينکه خودم را آهنگس��از نمیدانم
اينها کارهايی است که از دلم برآمده
.و اميدوارم دوستش داشته باشند
 ولیدر آلبوم جديدتان از قديمیهاخبری نيست جز آقای شماعیزاده؟
 اين بار دارم با دوستان جوانم. نه
.همکاریمیکنم
 اي��ن فکر میکنيد به کيفيت کاراضاف��ه میکن��د؟ چ�ون خيلیها

میگوين�د که کارهاي�ی که خامن
گوگوش از قدميیه�ا میخوانند
...خيلیعميقتراست

 به هر حال جوانها هم بايد يک
 يک.جاي��ی هنرشان بروز پيدا کند
 من.جايی کارهايشان شنيده شود
دوست دارم که با جوانها کار کنم و
 در.تجربه جوانها را هم کسب کنم
ضمن دوستان قديمی ام کمتر کار
. يا دور افتاديم از هم.میکنند
 يک مس��اله هم در مورد اجراهای دراين مدتی که.صحنه شما است
 ديده،کارهای شما را دنبال کردهام
ام کسانی که به عنوان رهبر ارکستر
 اصوال تغيير،با شما کار میکنن��د
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دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
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دیانعزیز

هدیمحم

دشیرینم
بایا
باهمیاری :

سفره هفت سین امسال کار
هنرمندانه خامن شیرین روح الهی

مهدیغفوری،
از انجمن
مهندسین:
تبریکنوروزی..

پس از فیله مینیون ،گوشۀ
کوچکی از پیست رقص!
ب�ا س�پاس از همه شم�ا که
باحض�ور گ�رم خ�ود شب�ی
بیادماندن�ی برای ما به یادگار
گذاشتید...
سپاس ویژه از همه اسپانس��رها،
QATAR
بخص��وص
 ،KLM ،AIRWAYSفروشگاه
اخوان،
و ب��ا تشکر از هم��ه دوستانی در
برگزاری جشن نوروز پیوند یار و
همراه ما بودند.
بویژه همۀ دوستان ما در IBNG
بخصوصدوست ارجمند،
 -گیتی پورمهدی

 علی پاکنژاد فرناز معتمدی مسعود موج بافان خانم حمیرا مرتضوی حسین صمیمیگلفروشیوحید
 خانم توران نژاد شیری��ن روح اله��ی و خانوادهارجمندشان (سفره هفت سین)
 ندیم و سینا رحیمیان فرشاد فضلیجمشیدعزیز،
دی جی تیمور

علیپاکنژاد:
MC

توران نژاد:
پای همیشه و مهربان
برنامههای پیوند در
پست جاودانۀ خود!

سردبیربرای کوپن های قرعه
کشی بازارگرمی می کند!
کاپیتان،حسینصمیمیارجمند،
سنت حق شناسی ازکوشندگان
جامعه ایرانی مونتریال را
بر پا می دارد...

پس از نبردی
طوالنی سرانجام آقای
اسد صالحی در
Silent Auction
تابلوی نفیس استاد
علی اصغر معصومی
را با خود به خانه برد!
تبریک!
عکس :آقای صالحی
را همراه با خانم
حمیرامرتضوی
(همسرشان)نشان
می دهد.

سرکار خانم یحیایی ،یکی از دو برندۀ
خوش شانس ،جایزه بلیت رفت و برگشت به هرجای
دنیا (ازمونتریال) را از مسوول قطر ایرویز:
Mr. Feras ALMouaqat
Directeur Des Comptes
Qatar Airways

دریافت می دارد.

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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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...

Tel.: 514-996-9692

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

پرشیا

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

Metro: Guy Cond

ر

مونتریال

)Abbas Shafiee (B. Comm.

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

گوگو دش

Strategic Advice & Execution

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

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

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

Tel.: (514) 489-8484

بهروزآقاباباخانی

Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

سالنآرایشفریبا
 کات مو
 رنگ
 بند و ابرو

Unisex

 فر
 هایالیت

 مانیکور
 تاتو ابرو و...

بازرسیحرفهایساختمان
MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

 Cut: man/women
 color, perm, highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
)(men, woman
 manicure
 tatto for eyebrow,
lips, eye
 cleaning face
& eyebrow

با مدیریت مسعود موج بافان:

عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

____________________

3363 Cavendish

(514) 487-0800

مسکونی و جتاری

  شامل بیش از 400نکته قابل رویت

از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و )...
  با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات

_______________________

قبل از خرید خانه خود،
با ما جهت بازرسی ساختمان
مشورت کنید.

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

وست آیلند

NDG

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
و استثنایی امسال
در بهار گرم
یه وسائل پیک نیک
کل
و کبابخوری
وان فراموش نشود!
دراخ

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

www.akhavanfood.com

قهوه ادنا
ADNA

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 

