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موسسه مالی

شــریف

تبدیل ارز

___________
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

گـروه پـاسیفیـک

درگذشت تالم بار
زنده یاد جناب آقای مهدی محمدیان
را به پدر مادر ،برادران ،کلیه خانواده های
سوگوار ،بویژه همسر ایشان،
سرکار خامن تینا فرشادگهر تسلیت می گوییم.
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جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

ماکمکتان
میکنیم!!

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

13بدر

:خریدفرانچایز

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

ص13>> :

 MAY DAYروز جهانی کارگر گرامی باد! >> جشن روز اول ماه می:
Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

دکتر انوشیروان عندلیبی جـراح دندانپـزشک
ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی

نینوسگیورگیزنیا

Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

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

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202
Pointe Claire، QC، H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

صرافی  5ستاره

>> 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

انتقال ارز به ایران
در کمتر از  10ساعت
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

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.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Chartered Real Estate Broker

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



Mobile: 514.567.3169

 Amir Samامیرسام

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

Cell: (514) 827-6364

1155 Rene Levesque w. #2500

صرافیخضر

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

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

6600 Trans-Canada، Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

Tel.: 514-270-0077

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

 .......................................ص17 :

کلینیکدندانپزشکیویلری

Ninous Givargiznia، BSc.

Cell.: (514) 816-4080

Montreal, Qc, H3B 2N2

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

پارکآنگرینیون

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

ز بارانی:
در یک رو
اط
ماه می!
ص و پایکوبی و نش آفتاب6 :
ین بار در
ق
ر ار بعدی ا
دید

جوجه کباب ،آش رشته داغ و...
International
Workers` Day

Tel.: (514) 700-0303

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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ری پرشور
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برگزار
میکنند:

بز
ر
گ
پ
ی
شاز

تاریخجدید:

یکشنبه

6ماه می

پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

محل جدید:

چندقدمی
خروجیمترو

نیاز به داوطلب:
دوستانی که مایلند به برگزاری
این پیک نیک یاری رسانند

لطفابادفترپیوندمتاسبگیرند.

غرفه های بازرگانی،
فرهنگی و هنری :

از هم اکنون با دفتر پیوند
متاسبگیرید.

514-996-9692

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...

درفضاییصمیمیوخانوادهگی
همراه با  DJرقص و شادمانی

صیم ،بنوشیم،
بر ق
شادباشیم...

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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در بهت داغ آن عزیز ....

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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حل کلیسای زیبای
به  7ماه آوریل در م
شن
محل کار او) گرانی
سوز ،فروتن ،ایثارگر ،ارجمند ،این ونت (در چند قدمی
دل
ه ،کوشا ،وست م
و به�ت آورش را با
همراه و رفیق ،ع ،مهربان ،بخش�ند
گ غیب�ت ناگهانی
بی نیاز ،بلند طب
ی ،وقت غم بزر
ود را در موسیقی و
با معرفت ،پران�رژ
م؛ خ
بافرهنگ ،بام�رام،
ع ،بی ادعا ،عزیزانش سهیم شدی خاطره های شیرین؛
خوش رو ،شوخ طب
غزل ،پیام و ترانه و
ش�ناس ،دقیق،
شعر و
الس�یک و معاصر
غول های ادبیات ک
ی؛
تال
ی
ب
ی
د
خن
الم
شرمگون و با لب
ک
�مس الدین ،جالل
�ای بزرگش پر از وق�ت و مهر و در ی ،در حال و هوای ش
او ک�ه جیب ه
ایران�
دین  ،فخرالدین و...
فریدالدین ،مصلح ال
ح جویی ،الدین،
سخاوت بود؛
و فروغ و جنتی و...
صل
و فریدون و مهدی
او که روان و هس�تی اش سراسر ،ی و حس و احمد
ن و ایران�ی ،همدل�
غرق کردیم...
عش�ق ب�ه ای�را
حضور و کالم پرمهر
هم ج�ان مان را با
یبود؛
ی با
ن ،یاران و سروران
همبستگ ش به معنای ش�ادی و نش�اط و دم سوتان ،فرهیخته گا
پیشک
او ک�ه حضور
هر تسلی می دادیم؛
د؛
ت بو
شه در سکوت و ش
رامی می داشتیم...
مشارک تین باال می زد ،همی
یاد مهدی را گ
همیشه آس
د؛
در حاشیه ایثار می کر وه نکرد ،از خستگی،
هیچگاه غر نزد ،شک
که
او فهمی ،از نامردمی...
از کج

شعر...

محمدرضا
علیدوستی
رفتی و تنها رها کردی دل بیمار را
دوختی بر در دو چشم خسته ی بیدار را
الحان غریب
مهدیا ،ای هم قفس ،مرغ خوش ِ
بال بگشودی شب و بستی سحرگه بار را
حکم آزادی ازین زندان ما هم می رسد
نوبت ترک قفس بر جان ما هم می رسد
چشم بر بستی و جستی زین مالل-آباد کوی
تا ابد یادت به خیر ای خوش مرام خوب روی
مهربان ،کوشا و بافرهنگدلسوز و سخی
همرهی بی ادعا و شرمگون و نکته گوی
چند روزی بگذرد فرمان ما هم می رسد
نوبت ترک قفس بر جان ما هم می رسد
مهدی خوش طبع ما رفت و ز بند آزاد شد
ما همه غمگین ولی او پر گشود و شاد شد
طبق پیمان ازل ازین خراب آباد رفت
وارد دنیای زیبا و خوش و آباد شد
ناشده پیمانه پر ،پیمان ما هم می رسد
نوبت ترک قفس بر جان ما هم می رسد
چون رسد هنگام رفتن روز و شب را فرق نیست
فارس و افغانی و ترک و عرب را فرق نیست
کرده ها و خاطرات خوب و بد مانند و بس
مال و تحصیالت و عنوان و نسب را فرق نیست
یادبود و مجلس فقدان ما هم میرسد
نوبت ترک قفس بر جان ما هم میرسد

دوست ارجمند ما ،شاعر نام آور ،نعمت
میرزازاده یا نعمت آزرم ،متخلص به
«م.آزرم» ،از اعضای مؤس��س کانون
نویسندگان ایران در سال  ،۱۳۴۷از
پاریس با دلی دردمند و سری پرشور،
ی��ادوارۀ کوتاه زیر ب��رای همراهی با
خان��واده مهدی عزیز برایمان همین
چند ساعت پیش فرستاده است:
گل صبحدم از باد برآشفت و بریخت
با باد صبا حکایتی گفت و بریخت
بدعهدی دهر بین که گل در ده روز
سر بر زد و غنچه کرد و بشکفت و بریخت
دوست فرزانه ام ،مهدی محمدیان جوانتر وپرشورتر از آن بود
که خاموشی برگزیند
وآرام بگیرد،
اما چه می توان کرد که:
ز مادر همه مرگ را زاده ایم
و جهان یادگاراست و ما رفتنی  /زمردم نماند بجز گفتنی
پس تنها صداست که می ماند ...صدای ماست:
گفته های ما وکرده های ماست که در ذهن دوستان می ماند
و به میزانی که (گفتنی) باشند
در ذهن و زبان نسل ها و فصل ها تکرار خواهند شد...
وخوش��ا مهدی که از کرده ها وگفته هایش کتابی از درستی
ونیک خواهی در خاطره دوستان وآشنایان به یادگار گذاشت
واما به همراه فرهیخته و همدلش تینا فرشاد گهر چه می توانم
بگویم جزاینکه سخن رودکی را باز گویم

ب��ا درود ب��ر ش��ما ک��ه برای
بزرگداش��ت جوانی رشید ،هم
میهنیدالور و میهن پرست،
م��ردی پاک ،با اندیش��ه هایی
نیک و کرداری نیک وهمیشه
نیک گفتار دراین جا گرد آمده
اید.
نزدیکان من از باورهای من در
مورد مرگ آگاهند و میدانند که
به باور من،
زندگی زمان کوتاهی در بین دو
نیستی است و بنگرید می بینید
در براب��ر زمانی که به کار برای
ادامه زندگی و زمانی را که برای
حل کردن مشکالت آن و خورد
و خ��وراک وغی��ره وغیره می
گذارد ،بسیار بسیار اندک است.
از سویی مرگ خود نقطۀ نهایی
زندگی است

با درودی بی پایان به همه شما
عزیزان��ی که ب��ا گردهمآئی
خ��ود ،همراه��ی و همدلی
خود را به مناسبتدرگذشت
ناگهانی عزیزمان ،روانش��اد
مهدی محمدیان ،به خانواده
فــرقت ِ
پرحرقت
هائی که از ُ
عزی�� ِز دل و جان��ی ع��زادار
هستند ،نشان میدهید.
برایم جای بس��ی تعجب است که
در مواقع عادی تضاد و تفاوت هائی
بین ما وجود دارد و متاسفانه گاهی
ما این تفاوت ها را ابراز می نمائیم؛
ولی خوش��بختانه در مواقع درد و
غ��م ،در نهایت خلوص این تفاوت
ها را کنار گذاش��ته ،شانه هایمان
را برای تس��لیت و دلداری سرهای
بدرد آم��ده و خس��ته از غم فراق

عزیزی ،نثار نزدیکان می کنیم.
این نکتۀ مهم نشانگر میراث
بزرگی است که از نیاکان
مان ب��ه ارث برده ایم و
به آن افتخار می کنیم.
ما از ن��واده های همان
بزرگمردان و شیرزنانی
هستیم که شعار:
چو عضوی ب��درد آورد
روزگار /دگ��ر عضوه��ا را
نماند قرار
را به ما آموخته اند.
عزیزی را بظاهر از دس��ت داده ایم
و در غم دوریش س��ر در گریبان و
زانوی غم در بغل داریم.
به اینجا آمده ایم زیرا همت و عزت
و شرف ما چنین حکم می کند که
در موقع غ��م و درد ،یار و یاور هم
باشیم.

و خواه ن��ا خواه
هم��ه ب��ه این
مرحله می رسیم
حال یکی زودتر
یکیدیرتر.
و از ای��ن لحظه
است که آرامش
واقعی و ابدی فرا میرسد.
یادآور ش��وم که من با این باور
نمیخواهم بگویم که زندگی بی
ارزش است،
بلکه وارون آن ،بر این باورم که
از زندگی بایستی نهایت سود را
برد
شادکردن
و برای شاد زیستن و
ِ
خودی و حتی بیگانه کوشید.
با گریه در اندازۀ درخور پذیرش
به خاطر احس��اس کمبود فرد
درگذشته مشکلی ندارم
چه برای فرد زنده هم میش��ود
گریست.
البته بیش��تر براین ب��اورم که
بایس��تی کاری کرد ک��ه روان
درگذشته -اگر بر آن باور داریم-

شاد شود.
من فکر نمیکنم روان هیچ
درگذش��ته ای از شیون و
زاری نزدیکانش شاد شود.
بگذریم،
من مهدی ،دوست خوب
از دست رفته مان را چند
سالی است که می شناسم.
همیشه او را فردی مثبت و پر
شور می دیدم.
او و همسر گرامیش تینا خانم
بس��یار گرامی در بیشتر برنامه
های م��ا (انجمن دوس��تداران
زرتشت) شرکت داشتند و بارها
پیشنهاد مرا برای استفادۀ بهای
دانشجویی بسببدانشجو بودن
تینا خانم رد کرده بودند
و همیش��ه می گفتند ما برای
پشتیبانی آمده ایم.
در بس��یاری از برنام��ه ه��ای
اجتماعی ،بویژه اگر رنگ ملّی
هم داشت هر دوی آنها تالشی
فعاالنهداشتند.
مهدی گرامی صبح روز شنبه
 24م��ارس در مطب من بود،

برای کار دندانیش
هن��گام ورود گلدان گلی آورده
بود همراه با سپاسگزاری.
ازش او پرس��یدم ب��ه چ��ه
مناسبت؟ گفت رسم ما اینست
که در دوران نوروز برای دوستان
گل می بریم.
سخن از برنامه شب شد ،جشن
نوروز پیوند ،که او میزبانش بود،
و م��ن گفتم پ��س از مدت ها
امش��ب میخواه��م مث��ل یک
میهم��ان بنش��ینم و از برنامه
استفاده کنم.
سیزده بدر را هم که فرشاد عزیز
میگیرد وم��ن می توانم بزودی
خود را باز نشسته کنم.
تغیـری کرد و گف��ت اگر این
ّ
حرف را تکرار کنی همین االن
برمیخیزم و میروم و گلم را هم
می برم!
این گل به خاطر سپاسگزاری از
زحمات میهن پرستانه شماست
و امید وارم که س��الهای زیادی
اینکار را ادامه بدهید.
خاط��رۀ دیگری ک��ه از او دارم

غم از دست دادن عزیزی در غربت
و گوشه این دنیای بی تفاوت دردی
ست که وصف آن به قلم نمی آید.
ما ب��ه روان ِ
پاک مردی خوش نام،
که همهدوستشداشتند،درود می
فرس��تیم و برای شادی روح بزرگ
وی دعا خواهیم کرد؛ اگرچه خود
نیازمند تسلیت و دلداری هستیم،
ول��ی باز ب��ا قلبی مح��زون و دلی
دوری ظاهری دوس��ت
شکس��تهِ ،
بس��یار عزیزی را به فردفرد اعضاء
خان��واده اش ،مخصوصا پدر و مادر
و همس��ر محترم ایشان و دوستان
وفادارش تس��لیت گفته و برایشان
یک دنیا استقامت و یک دریا صبر
آرزومندیم.
______________
♥

پیام محمد صدیق

رحیمی��ان عزی��زم م��رگ ناگهانی آق��ای مهدی
محمدیان درد ناکترین رویداد تکان دهنده بود که
هر انسانی که او را برای حتی مدتی کوتاه میشناسد
غمگین میکند -من و (همسرم) مهری به خانواده
و دوستان ایش��ان این مصیبت ناگهانی را تسلیت
میگوئیم.

ای آنکه غمگنی و سزاواری  /وندر نهان سرشگ همی باری
رفت آنکه رفت و آمدآنک آمد /بود آنکه بود ،خیره چه غم داری
هموار کرد خواهی گیتی را  /گیتی ست کی پذیرد همواری
شو تا قیامت آید زاری کن  /کی رفته را به زاری باز آری
اندر بالی سخت پدید آرند  /فضل و بزرگواری وساالری

پیام جناب دکتر بهروز شریف نائینی

پیش کس��وت ،چهره نام آشنا
و کوشش��گر فرهنگ��ی جامعه
ایرانی��ان مونتری��ال از انجمن
دوستداران زرتشت....

پیام دکتر پرویز قدیریان

ح
م
مهدی مدیان

اینکه یک روزدیگر همراه با تینا
خانم به مطب آمده بود،
از من پرس��ید میدانی َمجوس
یعنی چی و از کجا آمده؟
گفت��م تا آنجا که م��ن میدانم
تازی��ان واژه مج��وس را ب��رای
ایرانیان بکار میبردن��د و از آن
معنی آتش پرست میگرفتند.
گفت نه و واژه مجوس نام قبیله
ای ست در مرز ایران و اعراب و
هر بار برای غارتگری به کشور
ما می تاختند ،نخست با اینان
روبرو میش��دند و همیشه هم
شکستمیخوردند.
و برای اثبات این سخن در نوبت
بعدی کتاب بسیار پرمحتوایی
را برای��م آوری که تایید کننده
سخنش بود.
او براستی عاشق ایران و ایرانی
بود.
روانش شاد و نام نیکش پایدار.
بار دیگر برای همسر گرامیش و
خانواده و خیل بزرگدوستانش
بردباری و آرامش آرزو می کنم.
پایدار باشید

با مهر دوستی تو آ غاز شد وزمان فرصتم نداد
تا در محبت ژرف تو بیشتر با تو آشنا شوم
ای دوست نوآشنای من!
طبیعت بیرحم تو را ز دیدگاه ما دور کرد
در واپسین تو رنج مرگ تو را بر هستی ما فزود
ای دوست نوآشنا!
تهی گذاشتی دل مشتاق مرا ز مهر
مرگ تو مصیبتی اس�ت که خاط�رات کوتاه
دوستی ما را
بیرحمانه ازجهان بی ثبات برد
ای کاش زمان فرصتی بیشتر بما میداد تا تو را
بیش از گذشت کوتاه شناسا ئیت— بژرفنای
مهربا نی تو می نمود
دیدگاهی فراتربروی ما می گشود
خورش�ید بودی و تابش تو روش�نائی دنیای
صلح بود
افسوس مرگ— وجود مهربان تو را از زندگی
ما ربود
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ایران...

ارتش و سپاه در ایران 'برای اولین بار رزمایش
مشترک در سطح لشکر برگزار می کنند'
یک مق��ام بلندپایه ارت��ش ایران از
برگزاری مانور نظامی مشترک ارتش
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
سطح لشکر خبر داده که به گفته او
بیسابقه است.
به نظر می رسد که اشاره این مقام
نظامی ب��ه برگزاری مان��ور در رده
لشکر اشاره به تعداد نفرات شرکت

کننده در آن است.
لشکر از یگانهای بزرگ ارتش است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران که
به مناسبت  ۲۹فروردین ،روز ارتش
جمهوری اس�لامی ،ب��ا خبرنگاران
صحبت می کرد ،به زمان و منطقه
برگزاری این مانور اش��اره ای نکرده
است.

آقای پوردس��تان در عی��ن حال از
برگ��زاری  ۸مان��ور نظامی از جمله
اولین مان��ور هوابرد و هوانیروز خبر
داده ک��ه به گفته او قرار اس��ت در
مرزهای جنوبی ایران برگزار شود.
این مقام نظامی ایران گفته اس��ت
که اج��رای مانورهای نظامی باعث
"نشاط خاطر در یگان ها و آمادگی
اجرای ماموریتها می شود".
فرمانده نی��روی زمینی ارتش ایران
می گوی��د" :م��ا اص��رار داریم که

آموزشگاه زبان CIEL

رزمایشهایمان در ش��رایط واقعی
انجام شود و ما در آنها از گلولههای
مشقی استفاده نمیکنیم و به نحوی
عمل میکنیم که سرباز و نیروی ما
بوی ب��اروت و صدای گلوله را حس
کند".
در سالهای اخیر همزمان با افزایش
پی در پی فشارهای جهانی به ایران

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا

خدماتماشامل:

LLB, DDN

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

Cell.: 514-433-2703
F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

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

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

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

Lida Sara Nouraie

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

www.nouraie.com

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

38 Place du Commerce # 280

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

خدمات حسابداری و دفترداری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: (514) 571-6592

Legal Advisor & Notary

Tel.: 514-777-3604

مسکونی  -جتاری

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Me Negar Pishva, notaire BA,
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

مینو اسالمی

____________________

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


Tel.: 514-998-9147

فئودا هودفر

بر س��ر برنامه های اتمی و محتمل
ب��ودن حمل��ه نظامی ،این کش��ور
مانورهای نظامی متع��ددی برگزار
کرده است.
ب��اراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا
تاکنون چند بار گفته است که گزینه
نظامی را در برابر ایران حذف نکرده
است.

آی��ت الله عل��ی خامن��ه ای ،رهبر
جمهوری اس�لامی ایران در اولین
س��خنرانی عمومی خود در س��ال
 ۱۳۹۱خورشیدی ،کشورهای غربی
از جمل��ه آمری��کا را تهدید کرد که
ایران در هر سطحی که مورد حمله
قرار بگیرد ،در همان س��طح جواب
خواهد داد.

محضردار

با مدیریت ایرانی
 آموزش زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و چینی
« کلوپ تکلیف شب» پس از مدرسه
به زبان انگلیسی و فرانسوی
_____________________
با آموزگاران کارآزموده
_____________________
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

مسکونی و جتاری

PAIVAND: Vol. 18  No.1052  avr. 15, 2012

امیرکفشداران







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

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

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران :تحریم ها..
ایران نفت خود را زیر قیمت میفروشد

جمهوری اس�لامی با تس��هیالتی
بیس��ابقه نفت خ��ام خ��ود را به
مش��تریان منتخب عرضه میکند
و این شرکتها میتوانند با مهلت
زمانی ۱۸۰روزه ،صورتحسابهای
خود را بدون بهره بازپرداخت کنند.
پیش از این ایران برای مش��تریان
ویژهی خود تنها مهلتهایی  ۶۰تا
 ۹۰روزه منظور داشته بود.
برخی شرکتهای هندی از جمله
مش��تریان وی��ژه ایران به ش��مار
میآیند.
محاسبات کارشناسان نفتی نشان
میدهد که فروش نفت بدون بهره
در هر ماه به معنای تخفیفی معادل
 ۱ /۲تا  ۱ /۵دالر برای هر بش��که
نفت خام اس��ت .کارشناسان نفتی
تایید میکنند که برخی مشتریان
ویژه و منتخب ایران حتی تا حدود
 ۹دالر ب��رای هر بش��که نفت خام
تخفیفدریافت میکنند.
تاکتیک جدید ف��روش نفت ایران
در حالی علنی ش��ده است که در
روز ش��نبه ۲۶ ،فروردین مذاکرات
اتمی میان جمهوری اسالمی ایران
و گ��روه  ۵+۱در اس��تانبول برگزار
میشود.
پیشتر نیز کارشناس��ان اقتصادی
پیشبینی ک��رده بودند که تنگتر

ایران با فروش ارزانتر نفت خود در
آسیادر صدد جلب مشتریان جدید
است.
به گفته کارشناسان ،این تخفیفها
حتا تا  ۹دالر در هر بش��که است.
از س��وی دیگر تولید نفت ایران در
ماههای اخیر کاهش��ی چشمگیر
داشته است.
ای��ران در پ��ی تش��دید تحریمها
میکوش��د با ف��روش ارزانتر نفت
خود در بازارهای آسیایی از میزان
فشارهابکاهد.
به گفته کارشناس��ان بینالمللی،
جمه��وری اس�لامی این اق��دام را
"نشانه قدرت" خود تلقی میکند،
ام��ا ای��ن تالشه��ا در اصل نقض
تحریمهای بینالمللی بوده و گویای
تاثیرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران
است.
روزنامه آلمانی "فاینانش��ال تایمز
دویچلن��د" مینویس��د که با قطع
خرید نفت ایران از سوی کشورهای
اروپایی ،حال جمهوری اس�لامی
بدنبال یافتن مش��تریان جدید در
آسیا بوده و در این راه حاضر است
نفتخام خود زیر قیمتهای رایج
عرضه کند.
در این گزارش با استناد به گفتههای
کارشناس��ان نفتی آمده است که

شدن حلقه تحریمها سبب توقف
فروش نفت ایران نخواهد شد و نیاز
فزاینده کشورهای آسیایی به انرژی،
راه را برای دور زدن تحریمها آسان
میکند.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

کاهش تولید نفت ایران

سیروس
یحییآبادی

گرچه تحریمنفت ایران از س��وی
کش��ورهای اروپایی از اوایل ژوئیه
امسال آغاز خواهد شد ،اما بسیاری
از کش��ورهای اروپایی واردات نفت
خ��ام خ��ود از ایران را ی��ا متوقف
کردهان��د و یا می��زان آن را بهطور
چش��مگیری کاهش دادهاند .ایران
نیز متقاب َ
ال مدعی اس��ت که صدور
نفت خ��ود به کش��ورهای اروپایی
نظیر آلمان ،یونان و اسپانیا را قطع
کرده است.
به گفته آژان��س بینالمللی انرژی
( )IEAتولید نفت ای��ران در حال
حاضر به سطح تولید سال ۲۰۰۲
میالدی سقوط کرده است .در ماه
فوریه  ۲۰۱۲بهطور متوسط تولید
نفت ایران  ۵۰هزار بش��که در روز
کاهش نش��ان میدهد .این بدین
معناس��ت که تولید روزان��ه ایران
ح��دود  ۳ /۳۸میلیون بش��که در
روز اس��ت که حدود نیم��ی از آن
در داخل مصرف میش��ود .یکی از
دالیل عمده کاهش تولید ،کمبود
سرمایهگذاریدر بخش صنایع نفت
است.

با یاد
شیرین
مهدی
محمدیان
RIP

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
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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

(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

MONTRÉAL QC
H4B 1L8



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

Metro: GUY

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

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

چای

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

غذا آماده برای
take out

 Tel.:

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-939-2700
2087 rue Guy

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

514-996-9692

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

Vol. 18, No.1052, avr. 15, 2012

آگهی :پیوند

مرکزهنرهایرزمیچینی

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

1052

(مونتریال)

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح

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

■ 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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شعـــر

ون و انتخابات آزاد
سی

منایندگی در اپوزی
بحران
دست کم راه و نظر و آرمان و

جمعه ها

آسمان شکست
شکست آسمان از کنج هاج و واج ساکت شهر
هم قد قیام و قیامت

حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

چشم ها را بیاورید
از پنجره به خیابان
از پنجره به خیابان نگاه کنید
آفتاب است که تهی می شود
در شهری که همرنگی را
تیرباران می کنند
و تو
سربریده می شوی در عزا و عروسی

دهد و از اعتبار بیندازد.
ب��ه هر ح��ال ،صرف نظ��ر از گروههای اخیر ،س��ایر
خواست آنان خواست اکثریت مردم ایران است و آنان گرایشه��ا تا ح��دی به ل��زوم گفتگ��و و وحدت یا
چیزی را میخواهند که مردم ایران در کلیت خود آن همبستگی با یکدیگر حول یک سلسله اصول ،هدفها
را میطلبند.
یا برنامههای مشترک پی بردهاند
ممکن
البته
این ادعاها
و ب��ه تالشهای��ی در این زمینه
وقت آن است که یک نهاد
اس��ت درس��ت باشد.
دست زدهاند.
مشکل کار در این است انتخابی از ایرانیان خارج کشور ،نمونهه��ای اخیر ای��ن تالشها
که راه��ی برای محک یک پارملان ایرانیان مهاجر و
نشس�ت اس�تکهلم بود ک��ه دو
زدن صحت و س��قم
م��اه پیش برگزار ش��د و نشست
تبعیدی شکل بگیرد...
آنها در دست نیست.
واشنگنت چند روز پیش .در این
که
کسانی هم هستند
دو نشس��ت طیف��ی از نیروهای
نه خواست مردم ایران و بلکه «مصلحت» آنان را در اپوزیس��یون از گرایشهای مختلف شرکت کردند و
نظردارند .اینان راهی رادر پیش گرفتهاند ،ودر عین پیرامون «اتحاد برای دموکراسی در ایران» (استکهلم)
این که با زبانی تعارفآمیز از خواست مردم ایران و از و «گذار به دموکراسی» (واشنگتن) تبادل نظر کردند و
انتخابات آزاد سخن میگویند قبایی آماده برای قامت از ضرورت وحدت و همبستگی سخن گفتند.
مردم ایران را بریدهاند و آمادهاند تا آن را تن آنان کنند .این نشس�تها همیشه یک دس�تآورد خوب
از این رو ،اینان نیاز چندانی به همکاری و همبستگی دارند:
بادیگران احساس نمیکنند و معموالدر نشستهای دیدار افرادی با مواضع سیاسی مختلف و گاه متضاد با
مشترک اپوزیسیون هم پیدایشان نمیشود ،و بعضا به هم و آشنایی با نظرات یکدیگر و رفع سوء تفاهمها.
تخطئه این نشس��تها بر میخیزند و آنها را توطئه این دستآورد ارزندهای است ،ولی شاید بتوان گفت
این یا آن قدرت خارجی قلمداد میکنند و یا مقدمهای که این بهترین نتیجهای اس��ت که از این جلسات به
«چلـبیسازی»  -و شبیهسازیهای دیگری از دست میآید.
برای
َ
جلوه
مشکوک
کال
را
ها
ش
تال
گونه
این
که
قبیل
این
{>> ادامه در صفحه}36 :

 10آوریل :اپوزیس��یون ای��ران دچار یک
بحران است:
بحراننمایندگی.
در ش��رایط س��ختی که در ای��ران امروز
میگذرد ،و ایران ام��روز از آن میگذرد،
این س��ؤال مطرح اس��ت که چه کسی/
نهادی میتواند از جانب مردم ایران سخن بگوید و یا
مردم ایران را نمایندگی کند.
مدعیان این امر البته کم نیستند:
کس��انی که مرتبا از مردم سخن میگویند و این که
مردم چ��ه میخواهند و چه نمیخواهند .این ادعاها
را نمیت��وان به محک زد .نه در ایران انتخابات آزادی
وج��ود دارد که به ت��وان از آن طریق فهمید که این
ی��ا آن نیرو چند نفره حالج اس��ت ،و نه حتا امکانی
برای نظرخواهی آماری و علمی هست که بر اساس آن
بتوان به تخمینی از محبوبیت این یا آن فرد پی برد.
مع��دودی هم ک��ه ت�لاش کردهان��د از راه دور
(خارج کشور) ش��انس خود را بیازمایند و مردم
را به حرکتی حتا نمادین بخوانند پاسخ چندانی
نگرفتهان��د و ان��زوای خود را بیش��تر به نمایش
گذاشتهاند.
اپوزیس��یون
نیروهای
همه
تقریبا
را
مق��دار
این
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS
دریافتهان��د ،و ب��ه همین دلیل ای��ن روزها ندای
همبس��تگی و همآهنگ��ی و وحدت و تش��کیل
کنفرانسها و مجامع «ملی» متشکل از نیروهای مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی
مختلف اپوزیسیون بیش از هر زماندیگر به گوش
با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
میرسد.
ل
ی
ز
رت
ر
کلینیک:
خدمات

اپ
اپوزیسیون
نیروهای
از
جمعی
بار
ک
ی
هفته
هر چند
ی
Laser Therapy
در این یا آن نقطه اروپا یا ش��مال آمریکا دور هم  رفع موهای زائد صورت و بدن،
توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه
میآیند و نظر میدهند و طرح پیش میکش��ند  درمان آکنۀ مقاوم،
_______________
و در ب��اب لزوم وحدت و همبس��تگی و ضرورت  جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچک
700 Bord du Lac,
هم��کاری نیروهای مختلف با یکدیگر س��خن  بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو Fillers
Dorval, Quebec H9S 2B8
یرانند.
م
 ختفیف دانشجوئی
Tel.:514-949-2116 / 514-639-1097
شرکت در این گردهمآییها دست کم به معنای
اذعان به این مسئله است که هیچ یک از شرکت
کنن��دگان نمیتوان��د (به عنوان ف��رد یا گروه)
به تنهایی نماینده مردم ایران باش��د و از جانب
آنان سخن بگوید .ولی هنوز هستند بسیاری از
این ش��رکت کنندگان که میپندارند اگر خود
تنها محضردار فارسی زبان
آن��ان نمیتوانند از مردم ایران نمایندگی کنند،

دست ها
دست های دریده ی بینا
بر آسمان آبی ی بودن
مشت و گلوله می پاشند
بذرهای کودن کال
باران خون می نوشند
و دشمن درشت می شود از گورزاده های
تاریکی

Advanced Aesthetics

دست آن دست دیوانه
که با رقص خون می خندد
به فکر زمین نیست
که فرزندش آزادی را ندید
و در پی ی نان می دوید
نظاره گر آمد بر مرگ برادری
برادری که شنا می کرد و
خیس باران بود ...تیر باران

کلینیکاستتیکپیشرفته

پیشاپیش قطار قایق هادر فلق
آن که زنده ماند
زیر باران تیر شنا می کرد
تا خبر کند
از پنجره به خیابان طلوع کنید
از پنجره به خیابان
هم قد قیام و قیامت طلوع کنید
ما در ساختن جهان کوتاه نیامده ایم
آفتاب یگانه ای در راه است.

NOTAIRE-NOTARY

حسین دانایی

>> در وست آیلند <<

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالکمسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

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

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

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

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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انتخاباتنوامبرآمریکا...

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

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

کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری این
کشور ،میت رامنی خواهد بود!
انصراف ریک سنتروم
محافظ��ه کاری اجتماعی پررنگ و

بی بی سی ،واشنگتن :کناره گیری ریک
سنتروم از رقابت های درون حزبی
جمهوری خواهان واقعیتی را آشکار
کرده که برای مردم آمریکا تقریبا از
حدود یک ماه قبل روشن بود:
اینکه کاندیدای حزب جمهوری خواه
در انتخابات آتی ریاست جمهوری
این کشور ،میت رامنی خواهد بود.
از آغاز این رقابت های درون حزبی،
ستاره اقبال آقای سنتروم در واقع از
حدود س��ه ماه پیش درخشان شد،
پس از آنکه بر خالف پیش بینی ها
موفق شد در انتخابات درون حزبی
ایالت کلیدی آیووا پیروزی را از آن
خود کند.
تا مدتی پس از آن نیز آقای سنتروم
موفق شد نگذارد فاصله اش از میت
رامنی ،کاندیدای پیشتاز این رقابت
ها خیلی زیاد شود.
اما با هر پیروزی آقای رامنی ،فضای
ریک سنتروم برای ادامه راه تنگ تر
و فشار شاکله حزب جمهوری خواه
برای کناره گیری او بیشتر شد.
پیروزی در انتخاب��ات درون حزبی
جمه��وری خواه��ان در ایال��ت
پنسیلوانیا آخرین امید آقای سنتروم
برای باقی مان��دن در دور رقابت ها

محسوب می شد.
ام��ا در حالی که تنه��ا دو هفته تا
انتخابات پنس��یلوانیا باقیست ،تازه
ترین نظر س��نجی ه��ا از افزایش
سریع محبوبیت میت رامنی در این
ایالت خبر می دهند ،ارزیابی هایی
که احتماالدر تصمیم آقای سنتروم
به کناره گیری نقش مهمی داشته
است.

تاکید زیاد ب��ر ارزش های مذهبی
کاتولی��ک ،آق��ای س��نتروم را نزد
محافظه کاران مذهبی آمریکا عزیز
کرده بود.
این گروه در مجموع حامیان حزب
جمه��وری خواه ،گروه��ی کلیدی
محسوب می شوند.
اما حامیان ثروتمند ش��اکله حزب
که میانه رو ها و مس��تقل ها را هم
در برم��ی گیرد ،آقای رامنی را به او
ترجیح می دهد.
بس��یاری در رده های باالی حزب
جمهوری خ��واه بیم داش��تند که
کاندیدات��وری آقای س��نتروم برای
ریاست جمهوری ،حزب جمهوری
خواه رادر انتخابات نوامبر با شکستی
تاریخی مواجه کند.
با خروج آقای سنتروم از میدان
رقابت ه�ا باید دید آیا هواداران
او ،بویژه محافظه کاران مذهبی
به اردوگاه آقای رامنی خواهند
پیوست یا خیر.
اگر در ماه نوامب�ر این جناح به
پای صن�دوق ه�ای رای نروند،
پیروزی جمه�وری خواهان در
انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری
تقریبا محال خواهد بود.

موج جدیدی از پناهجویان سوری
به ترکیه رسیده است

همزمان با هش��دار ب��ان کیمون،
دبیرکل سازمان ملل متحد ،نسبت
به ش��دت یافتن بحران در سوریه،
مقامات مرزی ترکیه اعالم کردهاند
که از روز چهارشنبه گذشته تاکنون،
بی��ش از دو هزار و  ۳۰۰نفر از مردم
سوریه به خاک ترکیه پناه بردهاند.
پیش از این ،بیش��ترین تعداد ورود
پناهجویان سوری به خاک ترکیهدر
مدت فقط ی��ک روز ،در ماه مارس
ثبت ش��ده بود .در آن زمان ،بیش
از ی��ک هزار نفر پناهجو وارد ترکیه
ش��دند ،ولی دادههای اخیر مقامات
رس��می ترکیه نش��ان میدهد که
تعداد پناهجویانی که از خشونتهای
اخیردر سوریه گریختهاند،دردو روز
گذش��ته ،به رکورد جدیدی رسیده
است.
سازمان ملل متحد از دولت سوریه
خواسته اس��ت تا "هرچه سریعتر"
آتشبس مورد توافق خود را اجرایی
کند.
با این حال ،مخالف��ان دولت اعالم
کردهاند که نیروهای ارتش سوریه به
یکی از مناطق حومهای شهردمشق،
پایتخت سوریه ،حمله کردهاند.
گزارش شده است که روز پنجشنبه،
پنجم آوریل ( ۱۷فروردین) ،صدای
انفجار و تیراندازیدر منطقهدومادر
حومهدمشق به گوش میرسید.
مخالف��ان دولت گفتهان��د که این
حملهها نشانگر تشدید خشونتها از
سوی دولت سوریه است.
بشار اس��د ،رئیس جمهور سوریه با
اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی
عنان ،فرستاده ویژه مشترک سازمان
ملل متح��د و اتحادیه عرب در امور
سوریه ،موافقت کرده است.
در چارچوب این طرح صلح ،روزدهم
آوریل امسال ،به عنوان ضرباالجل
برای برقراری آتشبس در س��وریه
تعیین شده است.

ولی تاکنون نشانههای کمی از عالقه
بش��ار اس��د به تبعیت از مفاد طرح
صلح وجود داش��ته است .مخالفان
آقای اسد میگویند که او به دنبال
"کسب زمان برای در اختیار گرفتن
کنترل اوضاع" است.
گروهی از نمایندگان س��ازمان ملل
متحد نیز بهدمشق رفتهاند تا امکان
اعزام ناظران صلح این س��ازمان به
سوریه را بررسی کنند.
'مناطقجنگی'

سازمان ملل متحد اعالم کرده است
که از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی
در سوریه از بیش از یک سال پیش
تاکنون نزدیک به  ۹هزار نفر کشته
شدهاند.
گفته شده اس��ت که در این مدت،
بیش از  ۴۲هزار نفر از مردم سوریه
نیز از این کشور گریختهاند.
رجب طیب اردوغان ،نخس��ت وزیر
ترکیه ،روز پنجشنبه ،پنجم آوریل،
گفت که برای اجرای طرح صلح ،به
بشار اسد اعتمادی ندارد.
او گف��ت" :او ب��ه م��ردم تیراندازی
میکند ،ولی تظاهر میکند در حال
خارج ک��ردن نیروه��ای ارتش (از
مناطق مسکونی) است .او نیروهای
ارتش را عقب نمیکشد ،بلکه جامعه
بینالملل را فریب میدهد".
بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
متحد ،نیز گفته است که خشونتها
در سوریه روزانه جان افراد بیشتری
را میگیرد .او از بشار اسد خواست تا
"بصیرت و (قدرت) رهبری" خود را
به نمایش بگذارد.
آقای بان در نشست مجمع عمومی
س��ازمان ملل متحد گفت" :شهرها
و روس��تاها در حال تبدیل شدن به
مناطق جنگی بودهاند ...حقوق اولیه
مردم سوریه همچنان زیر پا گذاشته
میش��ود و  ...نی��از ب��ه کمکهای

بشردوستانه به طور چشمگیری در
حال افزایش است".
در چارچوب طرح صلح پیشنهادی
کوف��ی عن��ان ،دولت س��وریه باید
نیروهای ارتش را تا روز دهم آوریل
از مناطق مسکونی خارج کند و به
استفاده از تسلیحات سنگین پایان
دهد .آتشبس کامل در سوریه نیز
 ۴۸س��اعت بعد از این تاریخ برقرار
میشود.
کوفی عنان گفته اس��ت که انتظار
دارد آتشب��س کامل از س��اعت ۶
صبح به وقت محلی روز  ۱۲آوریل
در سوریه برقرار شود.
اما نماینده س��وریه در سازمان ملل
متحد گفته اس��ت که تهدید اصلی
ب��رای برقراری آتشبس ،از س��وی
گروههای مسلح مخالف دولت انجام
میشود .بشار جعفری گفت که این
گروهها تحت حمایت قطر ،عربستان
سعودی و ترکیه هستند.
او همچنی��ن گف��ت ک��ه همزمان
با عقبنش��ینی نیروه��ای ارتش از
ش��هرها ،نیروه��ای پلی��س "برای
محافظت از غیرنظامیان" به فعالیت
خود ادامه میدهند.

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

514.621.2757
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آژانس مسافرتی

اقتصاد جهان

Maison de Voyages

بیکاری در برخی از
کشورهای حوز ۀ یورو
بیداد میکند

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی:

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

بحران مالی کش��ورهای حوزه یورو،
نرخ بیکاری را به باالترین حد خود
در پانزده س��ال اخیر رسانده است.
اس��پانیا با  ۲۳،۶درص��د و یونان با
۲۱درص��د ن��رخ بی��کاری در صدر
جدول کش��ورهای حوزه یورو قرار
دارند.
ب��ر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده از
س��وی ادارهی آمار اتحادیهی اروپا
 ،Eurostatبی��ش از  ۱۷میلیون زن
و مرد در ماه فوریه به صف بیکاران
پیوست هاند.
ای��ن رقم نس��بت به ماه گذش��ته
افزایش��ی بالغ بر  ۱۶۲ه��زار تن را
نشان میدهد.
تنها در ماه آوریل سال  ،۱۹۹۷نرخ
بیکاری با رقمی برابر با ۱۹،۹درصد
باالتر از این میزان بوده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند در
آینده بر ش��مار بیکاران کشورهای
حوزهی یورو افزوده میشود.
بانک مرکزی اروپا در حال حاضر با
شرایط دش��واری روبروست؛ از یک
س��و رکود اقتصادی و ن��رخ باالی
بیکاری کاهش بیشتر بهره را ایجاب
میکند و از سویدیگر افزایش بهای
کاالها ،افزایش آن را میطلبد.
بنا به گفتهی رافائل ب��رون آگوئرا،
کارشناس اقتصادی بانک آمریکایی
 JP Morganن��رخ بیکاری در پایان
سال جاری به  ۱۱درصد میرسد.
او در توضی��ح ای��ن پیشگوی��ی
میگوید:
«کارمندان دولت در بخش خدمات
شغل خود را از دست میدهند ،در
نتیجه درآمده��ا کاهش مییابد ،از
قدرت خرید مردم کاسته میشود و
بهافزایشبحرانبیکاریمیانجامد».
کاهش میزان خرید بخش صنعتی
آملان

بینالملل��ی نظرس��نجی Markit-
 Institutکه میزان خرید س��ه هزار
ش��رکت صنعتی آلمان��ی را مورد
بررس��ی قرار داده اس��ت ،نیز تأئید
میشود:
بر حس��ب نتای��ج این س��نجش،
شاخص میزان خرید صنایع آلمان
حدود  ۱،۳امتیاز کاهش یافته و به
مرز  ۴۷،۷رسیده است.
بر حس��ب جدول اندازهگیری این
موسسه ،هنگامی که شاخص میزان
خرید بخش صنعتیدستکم به ۵۰
امتیاز برسد ،رشد اقتصادی در این
بخش آغاز میشود.
کری��س ویلیامس��ون ،مدی��ر این
موسسهی نظرسنجی ،در این رابطه
میگوید:
«ع�لاوه بر وضعی��ت بحران��ی در
کشورهای حاشیهای ،شاهد ضعف
اقتصادی جدید کش��ورهایی مثل
آلمان و فرانسه هم هستیم».
به نظر این کارشناس ،بخش صنعتی
این کشورهادر س ه ماههی نخستین
س��ال ،به عنوان ترمزی در راه رشد
عمل کردهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که
حتی بخش صنعتی کشور موفقی
مثل آلم��ان نیز نمیتوان��د از روند
افزایش نرخ بیکاری در اروپا در امان
بماند.
به گفتهی این اقتصاددانان« :دورهی
دوسالهی ایجاد اشتغال بهسر آمده
است».
اینان کندشدن روند سرمایهگذاری
را که علت آن رکود اقتصادی است،
یک��ی از دالیل افزایش نرخ بیکاری
یدانند.
م
ای��ن ام��ر ب��ه وی��ژه ب��ر تولیدات
صنعتی آلمان تأثی��ر میگذارد که
صادرکنندهی عمدهی ماشینآالت
و ابزارهای ماشینی مدرن است که
با س��رمایهگذاریهای جدید مورد

داروخـانه

این ارزیابیها از س��وی موسس��هی

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

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

صبح

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

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

استفاده قرار میگیرند.
نرخ بیکاری در اروپا

ب��ا وجود ای��ن ،اوض��اع اقتصادی و
مالی  ۱۷کشور حوزهی یورو بسیار
متفاوت اس��ت .در حال��ی که نرخ
بیکاری در اتریش ( ۴،۲درصد) ،در
هلن��د ( ،)۴،۹در لوکزامبورگ (۵،۲
درص��د) و در آلم��ان ( ۵،۷درصد)
نسبتاً نازل اس��ت ،بحران اقتصادی
بهویژه در کش��ورهای جنوبی اروپا
نگرانکنندهاست.
اس��پانیا با  ۲۳،۶درصد نرخ بیکاری
در صدر این ج��دول و یونان با ۲۱
درصد در مرتبهی دوم آن قرار دارد.
دولته��ای ای��ن کش��ورها ب��رای
مهارک��ردن بحرانه��ای مال��ی و
اقتص��ادی ،از هزینهه��ای خ��ود
کاس��تهاند ،کارمندان بس��یاری را
اخ��راج کردهاند و می��زان مالیات را
افزایشدادهاند .میانگین نرخ بیکاری
در کش��ورهای حوزهی یورو ۱۰،۹
درصد است.
وظیفهی دشوار بانک مرکزی اروپا

بهگفتهی اقتصاددانان ،این شرایط
مس��ئوالن بانک مرکزی اروپا را در
اتخاذ سیاست پولی کارآ با دشواری
روبرو میسازد .در حالی که شرایط
وخیم اقتص��ادی اس��پانیا کاهش
بهره را ایجاب میکند ،بهرهی یک
درصدی برای آلمان بسیار نازل است
و ممکن است به تورم منجر شود.
افزایش بهای کاالها نیز مزید بر علت
شده است .در حال حاضر کشورهای
ح��وزهی ی��ورو با ن��رخ ت��ورم ۲،۶
درصدی روبرو هس��تند .این میزان
مدتهاس��ت که از مرز  ۲درصدی
تورم که بانک مرکزی اروپا تحت آن
قادر به تثبیت قیمتهاست ،گذشته
است.

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک

ل شما صرف کمک
ه :کارمزد ارسال پو
توج
ت ایران می شود.
چه های بی سرپرس
به ب

Exchange

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

_______________
Union Mondiale
1863 Ste-Catherine W.
)(Corner: St- Marc

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

Montreal, QC H3H 1M6

GUY

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

Tel.: 514-937-5192
Cel.: 514-944-3279

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران
برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

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

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

ختصص های روزمره
مورد نیاز کانادا بطور
جداگانه پذیرش
خواهند شد
س��ه ش��نبه  22فروردی��ن 1391
23:29
ایرانتو :افراد متخصصی که مایل به
مهاج��رت به کانادا باش��ند تا اواخر
امسال مشمول یک برنامه جداگانه
و سیال خواهند شد.
"جیس��ون کنی" وزی��ر مهاجرت و
شهروندی ،روز سه شنبه  10آوریل
در جریان بازدید از یک پروژه عمرانی
در کلگری با اعالم این مطلب افزود:
"ما هم اکنون با کمبود شدید نیرو
در کانادا ،بویژه در استان های غربی
نظیر آلبرتا مواجه هستیم.
باید اعتراف کرد سیس��تم پذیرش
مهاجر ما تاکنون در پر کردن خالء
تخصصی مزب��ور موفق نبوده و می
توان گفت بس��یار سفت و سخت و
الک پشتی بوده است".
به گزارش ایرانتو به نقل از س��ی بی
سی سیس��تم امتیازبندی انتخاب
مهاجران متخصص بر مبنای کسب
 67امتیاز از  100امتیاز تعریف شده
که پارامترهایی نظی��ر دانش زبان،
تحصیالت ،سابقه کار ،سن و سال و
یاداشتن  job offerاز یک کارفرمای
کانادایی را شامل می شود.
با این سیستم بیشتر از افراد کاری،
متقاضی��ان تحصیلک��رده ج��ذب

www.skylawn.net
می ش��وند ک��ه در
مجموع تنها 3درصد
از نیروه��ای م��ورد
نیازکشور را پوشش
می دهد.
ب��ه همی��ن دلی��ل
دولت تصمیم گرفته
ب��ا پرداخ��ت مبلغ
تقریبی  400دالر به
متقاضیان قبل از 27
فوریه س��ال  2008که بالغ بر  280خواهد کرد.
هزار نفر می شوند آنان را از لیست خبره��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه
کارفرمای��ان در کش��ورهای غربی
انتظار خارج کند.
کنی اضافه کرد ده ها میلیارد دالر بس��یار س��ریعتر از کانادا در صدد
طی  10س��ال آینده در س��اخت و جذب نیروه��ای متخصص و ماهر
سازهای آلبرتا سرمایه گذاری شده بی��ن الملل��ی در صنعت ان��رژی و
که بدین ترتیب کشور دچار کمبود ساختمانهستند.
شدید نیروی متخصص برای تکمیل شرکت های تولید انرژی در کانادا با
اینکه اولویت خود را بر اس��تفاده از
آنها خواهد شد.
ام��ا با وضعیت موج��ود راهی برای نیروهای بومی تنظیم کرده اند ،اما
دسترسی متخصصین مورد نیاز به بدون کم��ک نیروهای مهاجر نمی
کانادا به صورت مهاجر یا مقیم دائم توانند به گسترش شعبه های خود و
جهت مش��ارکت با دوام در اقتصاد رقابت با سایر کشورها بپردازند؛ امری
که هم اکنون به س��رعت در استان
کشور وجود ندارد".
وزیر مهاج��رت اعالم ک��رد برنامه نفت خیز آلبرتا در حال انجام است.
جدید پذیرش مهاج��ر بعدا و طی اضاف��ه م��ی ش��ود دولت ف��درال
همین س��ال رونمایی خواهد شد و کانادا منظور عقب نماندن از س��ایر
انتظار می رود یک سیستم جداگانه کش��ورهای مهاجر پذیر نسبت به
پذیرش سریع و روان برای آندسته ج��ذب نیروهای زبده تمامی تالش
از نیروهای م��ورد نیاز حیاتی برای خود را نس��بت به کم کردن مدت
بخش های س��اخت و ساز حمل و زم��ان انتظار آنان بعم��ل می آورد.
نقل صنع��ت و امور خدماتی ایجاد جذب نیروهای جوان مسلط به زبان
و دارای تجرب��ه زندگی یا تحصیل
گردد.
برنامه ارائه شده همچنین بر موضوع در کانادا جزو سیاس��ت های اصلی
کارائ��ی عملی متقاضیان نس��بت دولتدر برنامه آینده پذیرش مهاجر
به توانمن��دی آکادمیک آنها تأکید خواهد بود.

چرا ایرالین های ارزان قیمت پروازی
برای کانادا ندارند؟
ایرانتو :پنج سال از زمان درخواست
شرکت هواپیمایی  JetBlueآمریکا
برای برقراری پروازهای مستقیم به
شهرهای بزرگ کانادا می گذرد ،اما
برغم موافقت ط��رف کانادایی آنان
اقدامی در این زمینه بعمل نیاورده
اند.
"آلیسون اس��تینبرگ" سخنگوی
شرکت مذکور می گوید امکان ندارد
پ��رواز ارزانی را با هزین��ه های زیاد
فرودگاهی و محیطی در کانادا انجام
داد.
گزارش مجله مک لینز حاکیس��ت
جت بلو تنها ایرالینی نیست که پرواز
به کانادا را گران می داند.
عالوه بر آن ایرالین های دیگری از
هنگ کنگ گرفته تا ویرجین آمریکا
ترجیح داده اند یا پروازی به مقصد
کانادا نداشته باشند یا فعالیت خود
را متوقف کنند؛ چرا که با توجه به
مالیات و س��ایر هزینه های مرتبط
بهای بلیط آنها بطور متوسط 120
دالر به نسبت نرخ موجود در آمریکا
افزایش می یابد.
بویژه این که رشد ارزش دالر کانادا
رقابت در این صنع��ت را برای آنها
غیرممکن می کند.
"فرد لزار" اس��تاد اقتصاد دانش��گاه
یورک با اشاره به روند صعودی بهای
سوخت هواپیما از یک سو و هزینه
های اجرایی فرودگاه ها می گوید:
"س��ال گذش��ته هزینه ف��رود یک
هواپیمای ایرباس A330در فرودگاه
پیرسون تورنتو بالغ بر  20885دالر
بود ،که بر مبنای آمار ارائه ش��ده از
س��وی یاتا جزو گرانترین فرودگاه
های جهان محسوب می شود.
ایندرحالیست که همان هواپیمادر
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آمریکا ب��ا  12367دالر و در ژاپن و
فرانکفورت با  13114دالر به زمین
می نشیند.
این واقعیتی اس��ت که مس��افران
داخلی و بین المللی کانادایی بخوبی
به آن آگاه هستند.
هفته گذشته هزاران تن از کارکنان
شرکت هواپیمایی ایرکانادا اقدام به
اعتصاب کردند و عمال مسافرت های
تعطیالت ماه مارچ مردم با اختالل
روبرو شد.
ش��رکت ایرکانادا ت�لاش می کند
با فش��ار آوردن ب��ر کارکنان خود و
کنترل هزینه های موجود بتواند با
ایرالین های خارجی رقابت کند.
این درحالیس��ت که مشکل اصلی
در سیاستگذاری های دولتی نهفته
اس��ت .رییس ایرکانادا معتقد است
اگ��ر دولت اجازه بدهد آن ش��رکت
ب��ه آمریکا نقل مکان کند ،به دلیل
هزینه ها و مالیات اندکی که شامل
شرکت های مش��ابه می شود ،می
تواند ساالنه یک میلیارد دالر صرفه
جویی کند.
"جورج پتسیکاس" رییس شورای
ملی خطوط هواپیمایی کانادا نیز می
گوید" :ساالنه دست کم  5میلیون
کانادایی (15درصد جمعیت) برای
استفاده از خطوط هوایی و ایرالین
ه��ای آمریکایی به م��رز جنوبی و
شهرهایی نظیر بوفالو ،برلینگتون یا
بلینگ هام سفر می کنند.
حت��ی آمار اخیر انجم��ن هتلداران
کانادا حاکی از آن است که 30درصد
کانادایی ها در نظر دارند طی س��ال
جاری از آن طریق سفرهای خود را
انجام دهند که یک شرمساری برای
ما محسوب می شود".
وی م��ی افزای��د" :وقتی س��خن از

هوانوردی پیش می آید آدم احساس
می کن��د در ی��ک کش��ور جهان
س��ومی قرار دارد ،ام��ا در حالی که
واقعیت برعکس آن است و ما اسیر
سیستمی هس��تیم که بسیار گران
تعریف شده و مردم نیز بدنبال منافع
خود هستند".
حال سوالی که مطرح می شود اینکه
چرا پرواز به کانادا برای ش��رکت ها
اینقدر گران تمام می شود؟
آقای پتسیکاسدلیل آن را مجموعه
ای از ان��واع مالیات ها و هزینه های
فرودگاهی می داند که تنها بخشی
از جزئیات مربوطه در نرخ تمام شده
بلیط دیده می شود.
از جمله مالیات صدها میلیوندالری
اج��اره زمین ف��رودگاه ،که دولت از
س��ال  1990و بدنبال جداش��دن
ف��رودگاه ه��ا از بخ��ش دولتی به
تصویب رسانده اس��ت ،بطوری که
هش��ت فرودگاه بزرگ کانادا جمعا
 241میلیون دالر مالیات طی سال
 2010به دولت پرداخت کردند که
تقریبا نیمی از آن متعلق به فرودگاه
پی یرسون تورنتو بوده است.
در مقابل اکثر فرودگاه های آمریکایی
همچنان در مالکیت دولت مانده اند
و مجب��ور به پرداخ��ت چنان اجاره
بهایینیستند.
عالوه بر آن مسئوالن فرودگاهی می
بایس��ت مالیات امالک و مستغالت
خود را نیز به طور مرتب به شهرداری
ها پرداخت کنند و هزینه سرس��ام
آور امور امنیتی (بین  2.58تا 8.91
دالر برای هر مسافر) بر بهای بلیط
افزوده می شود.
در حالی که دولت آمریکا در چنین
هزینه های مشارکت می کند.
بدین ترتیب طبق آخرین گزارشی،

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

UN-SAT

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

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

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

که از س��وی فوروم اقتصاد جهانی
منتش��ر ش��ده ،کانادا از نظر میزان
حداق��ل مالی��ات و هزین��ه ه��ای
فرودگاهی افزوده ش��ده به بلیط در
بین  139کشور جهان در رتبه 125
قرار گرفته است.
استاد مذکور دانشگاه یورک بر این
باور اس��ت که متقاعد کردن دولت
نسبت به دست کش��یدن از درآمد
یک میلیارد دالری از محل مالیات
هوانوردی با توجه به کسری بودجه
غیر ممکن اس��ت ام��ا این صنعت
تالش می کن��د ،به نحوی از میزان
اج��اره بهای فرودگاه ه��ا مالیات و
هزینه های امنیتی کاس��ته شود تا
با ایجاد زمینه رقابت با سایر ایرالین
های خارج��ی نزدیک به  3میلیون
مس��افر جدید به آنها افزوده شده و
این امر رقم��ی در حد  3.5میلیارد
دالر به اقتصاد کشور بیافزاید.
آنان همچنی��ن معتقدند کانادا می
تواند نقش��ی نظیر دب��ی در امارات

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

متحده عربی را برای اینسوی جهان
ایفا کرده و با حمایت های دولت به
یک هاب بین المللی تبدیل شود.
به نظر می رس��د نگرانی ها درباره
وضعیت هوان��وردی کانادا در برخی
استان ها احساس شده و مسئوالن
محل��ی تصمیم گرفته ان��د در این
زمینهدست به اقداماتی بزنند.
از جمل��ه در بریتیش کلمبیا خانم
کریس��تی کالرک ،نخس��ت وزی��ر
محلی ،با حذف مالیات دی اکسید
کرب��ن از س��وخت پروازه��ای بین
المللی به آنان کمک کرده در هزینه
پروازه��ای ونکوور بی��ن  12تا 16
میلیون دالر در س��ال صرفه جویی
شود.
این حرکت بمنظور قدرت بخشیدن
به فرودگاه های آن استان در رقابت
با فرودگاه های آنسوی مرز جنوبی
صورت گرفته است.
هم اکنون خریداران بنزین معمولی
در بریتیش کلمبیا  23.5سنت باید

مالیات دی اکس��ید کربن بابت هر
لیتر م��ی پردازند که در ماه جوالی
آینده  6.67س��نت ب��ر آن افزوده
خواهد شد.
اضافه می شود سال گذشته و بدنبال
عدم موافقت دولت کانادا با افزودن
دست کم  4پرواز دیگر شرکت های
امارات و االتحاد به مقصد شهرهای
بزرگ این کشور روابطدو کشور تیره
ش��ده و دولت امارات پایگاه هوایی
کانادا در شمال دبی را تعطیل کرد.
همچنی��ن از آن تاری��خ تاکن��ون
کانادایی ها مجبور شدند برای سفر
به امارات ویزا تهیه کنند.
گفته می ش��ود عدم اعطای مجوز
افزای��ش پروازه��ا به ش��رکت های
اماراتی برای حمایت از شرکت های
هواپیمای��ی داخلی ص��ورت گرفته
است.
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کانادا...
20هزار کارمند دولتی کانادا ،در دلهره از دست دادن شغل
ایرانتو :هزاران تن از کارکنان
بخش دولتی کانادا در اتاوا و
سایر ش��هرهای کشور ،این
هفته را با نگرانی و اضطراب
را س��پری می کنن��د ،چرا
که قرار اس��ت برخی از آنها
نام��ه ای مبنی ب��ر حذف
پس��ت س��ازمانی آنه��ا در
محل کارشان دریافت کرده
و احتماال ش��غل خود را از
دست خواهند داد.
دولت محافظه کار برمبنای بودجه ،ادامه دهند و طی چن��د ماه آینده
 19،200ش��غل دولتی را تا س��ال فرصت خواهن��د داش��ت ،تنها در
صورت بازنشستگی یا اخراج یک فرد
 2015حذف نماید.
از آنج��ا که هم��ه کارمندان بخش دیگر در محل کار خود باقی بمانند.
دولتی کانادا قراردادهای کوتاه مدتی دول��ت کانادا در نظر دارد طی س��ه
دارند ،ای��ن نامه به برخ��ی از آنان سال آینده  5درصد از مشاغل جاری
هش��دار خواهد داد ک��ه دیگر نمی خود را در حوزه های خدماتی نظیر
توانند در پس��ت قبلی به کار خود بازرسی مواد غذایی ،ایمنی و نجات

دریای��ی و همچنی��ن
صدور چک های بیمه
کاه��ش ده��د .درصد
کم شدن مش��اغل در
سایر بخش ها ،متفاوت
خواهد بود.
اتحادیه کارمندان با بی
معنیخواندنتوجیهات
ارائه ش��ده اعالم کرد از
س��ال  2010تاکنون،
دول��ت عمال بی��ش از
 30،000پست را حذف کرده است.
اضافه می ش��ود بیش از 130،000
کارمن��د تم��ام وقت و ده ه��ا هزار
کارمند پاره وقت یا ق��راردادی ،در
بخش های دولتی کش��ور در اتاوا و
گاتینو مشغول بکار هستند.

جنجال بر سر قیمت خرید  65فروند جنگنده F-35
ایرانت��و :ذیحس��ابی کل
کشور دولت محافظه کار
را مته��م کرد که قیمت
واقعی خری��د  65فروند
جنگنده  F-35از امریکا
را مخفی کرده و اطالعات
نادرس��تی ب��ه م��ردم و
پارلمان داده است.
ب��ه گ��زارش س��ی بی
س��ی "مایکل فرگوسن"
ک��ه اخی��را مس��ئولیت
حسابرس��ی را برعه��ده
گرفته اعالم کرد در حالی
که هزین��ه نهایی خری��د محموله
مذکور  25میلیارد دالر برآورد شده
وزارت دفاع تنها به  15میلیارد دالر
آن اشاره کرده است.
ای��ن درحالیس��تکه وزارت دفاع در
بررس��ی اولیه خود در سال 2010
تأیید کرده بود که تأمین جنگنده
ها برای دست کم  20سال خدمت
در نیروی هوایی کانادا  25میلیارد
هزینه دربردارد اما یک سال بعد از
آن سخن خود را تغییر داده و دفتر
نخست وزیر اخیرا با انتشار اطالعیه

ای جزئی��ات ت��ازه ای از موضوع را
منتشر کرد.
ای��ن اقدام دولت با اعتراض ش��دید
اح��زاب مخال��ف در پارلمان مواجه
شده بطوریکه "باب ری" رهبر موقت
حزب لیبرالدر جلسه روز پنجشنبه
پارلمان س��ه بار از هارپر در این باره
پرسش کرد و هر سه بار نیز نخست
وزیر از داده پاسخ طفره رفت.
دولت تنها با تأیید نظر ذیحس��ابی
 Auditorتأکید کرده که رقم قبلی
بصورت تخمینی ارائه شده بود.

متوسط بهای مسکن در شهرهای
کاناداهمچنانروبهافزایشاست

توقف ندارد و فروش بهاره به
یمن هوای نسبتا گرم رود تر
از موعد آغاز شده است.
حتی مش��اوران قدیمی مسکن
نیز از روند رو به رشد بهای مسکن
در تورنتو طی  10سال گذشته ابراز
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نمایندگان مخالف که از
پاسخ های محافظه کاران
قانع نش��ده اند خواستار
اس��تعفای پیتر مک کی
وزیر دفاع شده اند.
"توماس مولک��ر" ،رهبر
حزب مخالف نئودمکرات
نیز اعالم ک��رد تردیدی
نیست دولت ما در عرصه
بی��ن الملل��ی اطالعات
غلطی به پارلمان ارائه می
کند و این موضوع بسیار
جدی است.
در عین حال مسئوالن وزارت دفاع
در توجی��ه رفتار خود گفته اند رقم
تخمینی اولیه ش��امل هزینه های
نگهداری و حقوق پرسنل مربوطه به
مدت  20سال که حدود  9میلیارد
دالر می شود ،نبوده است.
پیتر مک کی با دفاع از عملکرد خود
حاض��ر به عذرخواه��ی در این باره
نشده و نمایندگان مخالف نیز تأکید
کرده اند ماجرا را تا رسیدن به نتیجه
مورد نظر دنبال خواهند کرد.

ایرانتو :متوس��ط بهای مس��کن در
تورنت��وی ب��زرگ ب��ا  10.5درصد
افزایش نسبت به ماه مارچ سال قبل
به نیم میلیون دالر رسید.
بهره خریداران در هراس رس��یدن
نرخ بسیار پایین بهره و کاهش تعداد
به هدف خ��ود پیش از پایان یافتن
خانه های قابل عرضه به بازار ،باعث
موعد بهره پایین یعنی از 120
صعود قابل توج��ه قیمت ها و
رقابت خری��داران برای تصاحب متوسط بهای مسکن مونتریال روزدیگر هستند.
به گفته یکی از مسئوالن مجمع
ملک مورد نظر در بس��یاری از
 330هزار دالر است.
مشاوران اگر چه لیست موجود
مناطق شهر شده است.
به نسبت ماه مارچ سال قبل از
برمبنای گزارش منتشره از سوی
مجمع مشاوران مس��کن تورنتوی شگفتی می کنند؛ بویژه اینکه کانادا تعداد خانه های بیشتری برخوردار
ب��زرگ( )GTAترکیب عوامل فوق اخیرا ش��اهد بحران اقتصادی بوده اس��ت ام��ا پاس��خگوی تقاضاهای
باعث رسیدن متوسط بهای مسکن و ع��دم ثبات اقتص��ادی هم اکنون موجود نیست".
وی تأکید می کند" :اگر رقایت بین
به  504117دالر و در ش��هر تورنتو گریبانگیر اکثر نقاط جهان است.
و منطقه ( )416حتی به  550000از سوی دیگر برای مشاوران مسکن خریداران به شکل فعلی ادامه یابد
این سوال هنوز مطرح است که چرا مطمئنا متوسط بهای خانه در طی
دالر گردیده است.
این در حالیس��ت که طی ماه مارچ لیست خانه های قابل فروش ثایت سال  2012بمراتب بیشتر از 500
س��ال قبل متوس��ط قیم��ت بین مانده و م��وارد دیگری عرضه نمی هزار دالر خواهد شد".
اضافه می ش��ود هم اکنون متوسط
شود؟
 456234تا  498050دالر بود.
این اطالعات پس از بررسی بیش از به گفته یکی از آن��ان کمبود خانه بهای مس��کن در ونک��وور نزدیک
 10هزار ملک فروخته شده در ماه های زی��ر  700هزار دالر بش��دت ب��ه  800هزار دالر ات��اوا  370هزار
محس��وس بوده و بازار به��اره را با مونت��رآل  330هزار و کلگری 400
مارچ بدست آمده است.
هزار دالر است.
گرمی بازار مسکن حاکی از آن مشکل مواجه ساخته است.
اس�ت که رش�د قیمت ها قصد با توجه به احتمال ب��اال رفتن نرخ
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عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
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ماواسرائیل..

آیامیتوانزشتیهاراقسمتکرد؟

چرا این مقایسه؟

بس��یاری از کس��انی که سالها در
تحت تبلیغات جمهوری اس�لامی
و چپه��ای ض��د امپریالیس��ت و
در چارچ��وب دنی��ای نظریهه��ای
دوگانهگرا (خیر و ش��ر) ،کینههای
تاریخ��ی و در عی��ن حال دنیاهای
آرمانی -تخیلی زندگی کردهاند علی
رغم مخالفت امروز با این رژیم هنوز
نتوانستهاند خود را از نگاه تابو وار به
اسرائیل خالص کنند.
آنها هنوز نتوانستهاند بر خوی تهمت
زنی به مخالفان و منتقدان خود (با
برچسب بیگانهدوست ،عاشق سینه
چاک امریکا ،و خائن و ستون پنجم
دش��من خواندن آنان) غلبه کرده و
صرفا بر مبنای آزادی و دمکراس��ی
و حقوق بش��ر ،کش��ورها را داوری
کنند .این نگاه تابووار مانع از توجه
به شباهتها و تفاوتهای جمهوری
اسالمی و اسرائیل شده است.
در این نگاه تابو وار حتی از س��وی
برخی نویسندگان و روزنامه نگاران
مخالف جمهوری اسالمی ،اسرائیل
صدها درجه پلید ت��ر از جمهوری
اسالمی معرفی می شود.
آی��ا واقعیات این ن��گاه را تایید می
کنند یا نقض؟
بر اس��اس همین نگاه ،بس��یاری از
منتقدان (چپ مذهبی و غیرمذهبی
ایرانی) اس��رائیل حاضرن��د در یک
کنفرانس در کنار مقامات جمهوری
اس�لامی بنش��ینند (اگر ای��ن امر
کمت��ر اتفاق م��ی افتد ب��ه خاطر
آنس��ت که مقامات س��ابق و امروز
جمهوری اس�لامی حاضر نیستند
در کن��ار آنه��ا بنش��ینند) و با آنها
گفتگو کنند ،اما حاضر نیستند در
یک کنفرانس در کنار دانشگاهیان
طرفدار اسرائیل قرار گیرند (تا مبادا
از سوی جمهوری اسالمی برچسب
صهیونیستی بخورند یا دامنشان به
صهیونیزم آلوده شود).
مقایس��هی جمهوری اس�لامی با
اس��رائیل بر اس��اس ش��اخصهای
عقالنی ،عرفی و ش��ناخته شدهی
بین المللی چشم مدافعان و مخالفان
اسرائیل را بازتر می کند:
طرفداران اس��رائیل که با جمهوری
اسالمی دشمنی دارند خواهند دید
که رژیمش��ان در برخ��ی زمینهها

نوشتهای برای ضد
صهیونیستهایایرانی

اس�رائیل و جمهوری اسلامی
ایران در باالی فهرست ناقضان
حقوق بشر قرار دارند.
مدافعان حقوق بشر در سراسر عالم
با این دو رژیم مشکالت جدی دارند.
وضعیت فلس��طینیان و ایرانیان در
سرزمینهایی اش��غال شده (یکی
توس��ط اس��رائیل و دیگری توسط
اراذل و اوباش) برای هر انسانی جدا
از گرایشهایش دردآور است .برای
هیچ کس روشن نیست چه زمانیدو
ملت اسرائیل و فلسطین روی صلح
را خواهند دید ،همچنان که روشن
نیست چه زمانی ایرانیان روی آزادی
و دمکراس��ی و دولتی بدون غلبه و
اس��تیالی اراذل و اوباش را خواهند
دید .خامنهای و نتانیاهو بس��یاری
را به یاد جنایات علیه بش��ریت می
اندازند .اما م��ا بر فراز رنگین کمان
و در باغه��ای ع��دن زندگ��ی نمی
کنیم .مادردنیای مقایسهها زندگی
می کنی��م .کدامیک از این دو رژیم
پروندهی سیاه تری در عدم رعایت
حقوق بشردارند؟ اصوال چرا باید این
دو رژیم را مقایسه کرد؟
نخست به پرس��ش دوم رسیدگی
کنیم.

چقدر شبیه جمهوری اسالمی
است و مخالفان ایرانی اسرائیل
نیز متوجه خواهند ش��د که
کشور دوست داشتنی آنها نه
تنها دس��ت کمی از زشتکار
ترین رژیمهای سیاسی نداشته
بلکه ممکن است فراتر از آنها
رفته باشد.
کابوس جمهوری اسالمی
برای رسانهها

مطبوع��ات اس��رائیل از آزادتری��ن
مطبوعاتدردنیاست.
مهم ترین و ج��دی ترین انتقادات
به رژی��م و دولتهای اس��رائیل در
رسانههای همین کشور مطرح می
ش��ود .از حیث انتق��اد به رفتارهای
دولتهای اس��رائیل ،مطبوعات این
کش��ور از مطبوعات ایاالت متحده
روش��ن ت��ر و آزادانه تر به انتش��ار
مطالب انتقادی در مورد اس��رائیل
م��ی پردازند .منابع اصلی کتبی که
جه��ت گیری انتقادی به اس��رائیل
دارند مطبوعات اسرائیل است .ایران
بزرگترین زن��دان روزنامه نگاران در
دنیاست.
همچنی��ن رس��انههای بین المللی
بیشترین حضور را در اسرائیل دارند.
حتی رسانههای جمهوری اسالمی
در اس��رائیل خبرنگار دارند از جمله
پرس تی وی ،شبکهی خبر ،العالم،
خبرگزاریه��ای ایرن��ا و ف��ارس ،و
الکوثر .تصور خبرنگاری اسرائیلی یا
خبرنگاری که حقوقش را اس��رائیل
می پردازد در جمهوری اسالمی غیر
ممکن است.
تهدیدها

مقامات رس��می رژیم والیت فقیه
(ازجمله هر دو رهبر و برخی روسای
جمهور) بارها اعالم کردهاند که می
خواهند کش��ور اس��رائیل را از روی
زمین پاک کنند و شهروندان یهودی
این کشور را به دریا بریزند اما دولت
اسرائیل رس��ما چنین تهدیداتی را
علیه هیچ ملتی بیان نکرده اس��ت.
اس��رائیل در منطق��های زندگ��ی
م��ی کند که بس��یاری از گروهها و
دولتهای منطقه می خواهند آن را
ناب��ود کنند .از این جهت نمی توان
برنامهی اتمی اسرائیل را با برنامهی
اتمی ایران مقایس��ه ک��رد .ایران از
سوی هیچ دولتی به نابودی تهدید
نشده است و برنامه ی اتمی آن وجه
مقابله با تهدیدهای وجودی ندارد.
اسرائیل از بمب اتمی خویش تنها به
صورت بازدارنده استفاده کرده است،
گرچه خلع س�لاح اتمی منطقه به
نفع همگان است.
دمکراسی

اسرائیل حداقل یک دمکراسی برای
ش��هروندان یهودی اسرائیلی است
گرچه شهروندان عرب آن به مراتب
حقوق و آزادیهای بیشتری نسبت
به سنیان یا بهاییان ایرانی در داخل
کش��ور دارند .حت��ی در چارچوب
صهیونیزم ،دمکراسی اسرائیلی برای
همهی یهودیان عالم اس��ت .اما آیا
دولت شیعی تحت حاکمیت والیت
فقیه دمکراسی برای شیعیان عالم
است؟ حتی بنیانگذاران جمهوری
اس�لامی و طرف��داران والیت فقیه
امروز برانداز شمرده شده و از ابتدایی
ترین حقوق خود محرومند.
حاکمیت قانون

ش��کایت برده و توانس��تهاند طرف
اسرائیلی و دوات اسرائیل را محکوم
کنن��د و در م��واردی نی��ز
موفقیتی نداش��تهاند .کدام
موردی را س��راغ داریم که
یک مقام جمهوری اسالمی
یا حت��ی یک بس��یجی با
شکایت یک بهایی یا سنی
محکوم شده باشد؟
آی��ا ش��هروندان ایرانی می
توانند از روحانیون حاکم در
ایران شکایت کنند؟ شکایت
تاج��زاده از جنت��ی به کجا
انجامید؟ شهروندان یهودی اسرائیل
دارای حق��وق مس��اویاند اما حتی
شهروندان شیعی ایران دارای حقوق
مساوی با روحانیون حاکم و وفاداران
به آنها نیستند .آیا حتی شهروندان
ش��یعی جمهوری اسالمی با اعتقاد
به قانون اساسی و والیت فقیه رسما
و قانونا حقوق مس��اوی دارند؟ چه
کسی می تواند باور موسوی و کروبی
به قانون اساسی رژیم و والیت فقیه
را انکار کند؟

اعراب اس��رائیلی و فلسطینیان در
مواردی ب��ه دیوان عالی اس��رائیل

یادآوریهای تاریخی

ایرانیان تجاوزهایی را که به کشور و
میهن آنها شده مرتبا به خاطر می
آورند (حملهی اع��راب ،مغولها یا
مقدونیان) اما جنایات و تجاوزهایی
که خود مرتکب شدهاند نمی خواهند
به یاد آورند .آی��ا ایرانیان می دانند
در حملهی ن��ادر به هند چند هزار
هندی کشته شده است؟ آیا ایرانیان
می دانند خود مرتکب چه جنایاتی
علیه ه��م میهنان خ��ود در دوران
صفویه ،افشاریه و قاجار شدهاند؟ به
هنگام مقایسهی اسرائیل و جمهوری
اسالمی (مقایسهی تاریخی شصت
ساله با تاریخی سه هزار ساله) تنها
به صد سال اخیر اشاره می کنند که
ایرانیان به کشوردیگری حمله نکرده
یا جایی را اش��غال نکردهاند (البته
تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر در
این اشاره نادیده گرفته شده است).
در این باب باید به س��راغ مصریان،
افغانها،گرجیها،تاجیکان،هندیان،
بحرینیه��ا و دیگر بخشهای جدا
ش��ده از ای��ران رفت و پرس��ید که
آیا در زمان حکوم��ت ایرانیان آنها
احساس اشغال شدگی داشتهاند یا
خیر .بر همین اساس رفتن به تاریخ
و دشمنیها و اشغالها و تجاوزها را
که همهی ملتها کم و بیش نقشی
در آنها داش��ته اند به خاطر یکدیگر
آوردن مشکلی را از هیچ سمتی حل
نمی کند.
اگ��ر قرار به انتقام گیری باش��د ،آیا
ایرانیان شایس��تگی بیشتری دارند
که به واسطهی اعمال قدرت بریتانیا
بر دولت ایران در برهههایی از تاریخ
به س��فارت این کشور حمله کنند
ی��ا امریکایی��ان و هندی��ان و دهها
ملت دیگر که کشورش��ان رس��ما
مستعمرهی بریتانیا بوده و هنوز هم
ملکه در آنجا به رس��میت شناخته
می ش��ود؟ (مثل کانادا و استرالیا)
آیا مسلمانان عرب و عثمانی قرنها
بخشهای��ی از اروپ��ا را به اش��غال
خود در نیاوردند؟ چرا از اشغالگری
آنها کمتر سخنی به میان می آید؟
اسرائیل در میان ملل و دول متجاوز
تنهانیست.
امپریالیسم خوب ،امپریالیسم بد

ضد امپریالیستهای ایرانی اسرائیل
را کشوری سلطه جو و بهدنبال بسط
نفوذ منطقهای معرفی می کنند اما
به رفتار دولت جمهوری اس�لامی
در ای��ن باب بی توجهاند .فرماندهی
کل ارت��ش جمهوری اس�لامی به
صراحت از همسایگان ایران دعوت
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

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

جویای بازیگر
ی نیازمندیم.
جهت تولید یک فیلمداستانی بلند ،به یک بازیگر مرد ایران 
یدر گزینش ما نیست،
تجربه بازیگری عامل تعیین کنندهی 
اما از متقاضیان انتظار می رود 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 ایمیل کرده و به ما ارسال کنید.
حتما عکس 
bahman.tavoosi@gmail.com

کل منطق��ه میباش��د… جمهوری
اس�لامی ایران ابزارهای گوناگونی
را در اختی��ار دارد ک��ه در نهای��ت
آمری��کا چارهای ج��ز ترک منطقه
نخواهد داشت ،لذا به آنها میگوییم
بهتر اس��ت حاال که رفته اید دیگر
بر نگردی��د و در صورت بازگش��ت
مش��کالت احتمالی آینده بر عهده
شما خواهد بود( ”.مسعود جزایری،
معاون فرهنگ��ی و تبلیغات دفاعی
ستاد کل نیروهای مسلح ،ایسنا۱۴ ،
دی )۱۳۹۰

می کند که ب��ه جای اتکا بر ایاالت
متحده (امپریالیسم بد) به جمهوری
اس�لامی (امپریالیس��م خوب) اتکا
کنند“ :دوستان جمهوری اسالمی
بدانند اگر در کش��ور ب��رادری مثل
ایران تکیه کنند بهتر از آن اس��ت
که با وابستگی به کشورهای غربی
و آمریکا هم حیثیت،آبرو و هم پول
خود را از دست بدهند( ”.فارس۱۳ ،
دی )۱۳۹۰
مقامات نظامی س��پاه از گفتن این
موضوع که کش��ورهای منطقه باید
ب��رای امنی��ت خود ب��ه جمهوری
اس�لامی پناه بیاورن��د ابایی ندارند :داوری میان بد و بدتر
“گر چ��ه ایران به تنهای��ی قادر به در دنیای��ی که کارنامهی بس��یاری
حفظ و تامین امنیت منطقه است ،از ملتها و دولتهایش��ان چندان
لکن پیشنهاد ما همکاری کشورهای سفید نیس��ت مجبور به مقایسه و
منطقه برای ایجاد امنیت پایدار در پرهیز از یک س��ویه نگری هستیم.

اگر با معیارهای آزادی و دمکراسی
به سراغ کشورها برویم ،به جمهوری
اس�لامی امتیاز بیشتری می دهیم
یا اس��رائیل؟ آیا جمهوری اسالمی
بیشتر صلح جهانی را تهدید می کند
یا اس��رائیل؟ آیا جمهوری اسالمی
بیش��تر مخالفان خود را ترور کرده
اس��ت یا اس��رائیل؟ آی��ا جمهوری
اس�لامی بیش��تر در زندانه��ا آدم
کش��ته است یا اس��رائیل؟ پاسخ به
این پرسشها به ضد صهیونیستها
و ضد امپریالیستهای وطن پرست
ایرانی کمک می کن��د داوریهای
منصفانه تری در ب��اب دولتهایی
که دشمن یا بیگانه می پنداشتهاند
و دولتهایی که خودی می پندارند
داشته باشند.
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گوناگون..
حذف آموزش رقص و آواز از مهد کودکهای ایران

ولیالل��ه نصر ،مدیرکل بهزیس��تی
استان تهران می گوید این سازمان با
مهدهایی که برنامههای غیراخالقی
از جمله رقص ب��ه کودکان آموزش
دهند ،برخورد می کند.
وی افزود« :برنامههای آموزشی باید
در راستای موازین اسالمی باشد».
«متاسفانه در سالهای اخیر برخی از
مهدهای کودک برنامههای آموزشی
غیراخالقی از جمله رقص و آواز به
کودکان آموزش دادهاند به طوری که
امسال با مهدهای متخلف برخورد
شدیدی صورت میگیرد».
مدیرکلبهزیستیاستانتهرانافزود
«مهده��ا حق آم��وزش برنامههای
غیراخالقی را ندارند».
آقای نصر افزود :یکی از اصلیترین

برنامههای سازمان بهزیستیدر سال
جاری کنترل برنامههای آموزشیدر
مهدهای کودک است به طوری که
باید این برنامهها در راستای موازین
اسالمی و شرعی باشد.
روزنامه مردم س��االری ب��ا انتقاد از
س��خنان مدیرکل بهزیستی استان
تهران نوش��ت «استفاده از شعرها و
آوازهای بچگانه و موسیقی و حرکات
نمایشی خالف عرف و شرع نیست.
حال در چنین شرایطی شاهد این
قضیه هستیم که مدیرکل بهزیستی
اس��تان تهران از حذف رقص و آواز
از برنامه های مهدکودک ها سخن
میگوید».
روزنام��ه مردم س��االری همچنین
نوش��ت «کودکان بین  ۲تا ۶ساله

در مقایس��ه با نوب��اوگان و کودکان
نوپا زمان بیش��تری را دور از خانه و
والدین خود سپری می کنند .طی
 ۳۰س��ال گذش��ته در ایران ،تعداد
کودکان��ی که به مهده��ای کودک
میروند افزایش یافته اس��ت و مهد
کودکها برنامهه��ای متنوع اغلب
شادی را متناس��ب با سن و سال و
روحیات حس��اس کودکان به آنها
ارایه می دهند».
پیش��تر مقامات جمهوری اسالمی
از فعالی��ت  ۱۴ه��زار و  ۷۰۰مه��د
کودک در اس��تانهای سراسر ایران
خبر دادهان��د .این تعداد مهد۷۰۰ ،
هزار کودک را زیر پوش��ش خدمات
فرهنگی قرار داده اند.

قمر آریان ،نویسنده،
پژوهشگر و مترجم
ایرانی درگذشت

فارغالتحصیلشد.
او در طول تحصیل
از حضور استادانی
چ��ون بدیعالزمان
فروزانف��ر ،احم��د
بهمنیار ،علیاصغر
حکم��ت ،ج�لال
همای��ی ،محم��د
معی��ن ،ذبیحاللـه
صف��ا و حس��ین
خطیبی بهره مند شد و به آموختن
زبانهای باستانی پرداخت.
رس��اله دکترای او درباره مسیحیت
و تأثیر آن در ادب فارس��ی بود که
بعدا با عنوان "چهره مسیح در ادب
فارس��ی" در قالب کت��اب به چاپ
رسیده است.
ترجمه کتاب "جهان اس�لام" (اثر
برتول��د اش��پولر) ،ترجمه "ش��رق
نزدی��ک در تاریخ" (اثر پروفس��ور
فیلیپ خوری حتی) و "کمالالدین
بهزاد" از دیگر آثار به جای مانده از

اوست.
مق��االت ،اش��عار و
ترجمهه��ای وی در
مجالت ادبی تهران
از جمله یغما ،سخن،
مه��رگان ،مرواری��د
و راهنم��ای کت��اب
منتشر می شد.
همچنین یک دوره
یک س��اله راهنمای
کتاب به سردبیری وی منتشر شده
است.
"لغتنام��ه آئی��ن مس��یح در زبان
فارسی"" ،مقایسه میان داستانهای
ایران��ی و دانمارکی" (ترجمه مقاله
ای از آرتور کریستین سن)" ،ایران
و سیاحتنامهها"" ،ویژگیها و منشأ
پیدایش سبک مشهور به هندی در
سیر تحول شعر فارسی" و "اسالم"
(نقد کتاب برنارد لوئیس) از جمله
مقاالتی اس��ت که از او در نشریات
مختلف منتشر شده است.

قمر آریان ()۱۳۰۱-۱۳۹۱

قمر آریان ،نویس��نده ،پژوهشگر و
عضو شورای عالی علمی مرکز دایره
المعارف بزرگ اسالمی،درگذشت.
خانم آریان که در س��ال  ۱۳۰۱در
ش��هر مشهد متولد شده بود ،بعد از
مدتی بیماری ،روز چهارش��نبه ۲۳
فروردین در  ۹۰س��الگی در تهران
درگذشت.
او همس��ر عبدالحسین زرین کوب،
ادیب و تاریخ نگار صاحب نام ایرانی
( )۱۳۰۱-۱۳۷۸بود.
بر اساس آنچهدر سایت رسمی مرکز
دائره المعارف اس�لامی آمده ،خانم
آریان در سال  ۱۳۳۷با درجه دکترا
در رش��ته ادبیات از دانشگاه تهران

خوشمزه ترین غذای
مکزیکی در شهر
در تاکو تکیال

به مدیریت بیژن احمدی

(نبش شربروک و سن لوران)

  انواع تاکو

  فاهیتاس

  انچالداس

  بوریتاس و...


بار با نوشیدنی های متنوع
محیطی گرم ،دلپذیر و شاد

_______________

Tequila Taco

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

انتشار گزارش های جدید ابعاد تازه
ای از زندگ��ی در اردوگاهه��ای کار
اجباری کره شمالی را برمالء کرده
است.
این گزارش جدید توسط یک کمیته
در واش��نگتن منتشر ش��ده که بر
مسایل حقوق بشری در کره شمالی
تمرکز دارد و جزئیات بسیاری را در
مورد بدرفتاری ها با مخالفان دولت
کره شمالی نشان می دهد.
این گزارش از شکنجه ،سقط جنین
اجب��اری و اعدام های گس��ترده در
چنین اردوگاههایی خبر میدهد.
گزارشی که شاهدی جدید بر ادعای
وجود  ۱۵۰هزار زندانی سیاسی در
کره شمالی است؛ ادعایی که دولت
این کشور آن را رد کرده است.
روبرت��ا کوهن ،دبی��ر کمیته تهیه
کننده این گزارش می گوید:
"دستگاه سرکوب دولت کره شمالی
باید متوقف و منحل شود".
تهیه کنن��دگان این گ��زارش می
گوین��د که از اظه��ارات  ۶۰زندانی
س��ابق ای��ن اردوگاهه��ا و زندانبان
های سابقی که موفق به فرار از کره
شمالی ش��ده اند برای دستیابی به
اطالعات سود جسته اند.
آنها همچنی��ن از تصاوی��ر ماهواره
ای برای تعیین نقاط اس��تقرار این
اردوگاهها استفاده کرده اند.

این گزارش تاکید می کند که شبکه
ای پیچیده از زندان ها و اردوگاههای
کار در کره ش��مالی ب��رای تنبیه و
سرکوب مخالفان و کسانی که تالش
ک��رده اند به کره جنوبی فرار کنند،
وجود دارد.
گزارشگران این تحقیق می گویند
که بس��یاری از زندانیان بر اثر سوء
تغذیه و کار سخت در معادن ،مزارع
و کارخانه ها جان داده اند.
'اعدام ،سقط جنین اجباری'

محققان تهیه کنن��ده این گزارش
همچنین مدارکی به نقل از شاهدان
عینی ارایه کرده اند که از اعدام های
گس��ترده در انظار عمومی خبر می
دهد .اعدام شدگان اغلب زندانیانی
بوده اند که اقدام به فرار کرده بودند
یا غذا دزدیده بودند.
در بخ��ش دیگری از ای��ن گزارش
شواهد جدیدی از شکنجه متناوب،
ضرب و جرح و سقط جنین اجباری
ارایه شده است.
س��قط جنین در م��ورد زنانی روی
داده که از چین بازگش��ته بودند و
مس��ئوالن به گمان داش��تن نطفه
یک مرد چینی در رحمشان ،آنها را
مجبور به سقط جنین کرده بودند.
زندانی��ان س��ابق ک��ه در تهیه این
گ��زارش هم��کاری ک��رده اند می

St-Laurent

Tel.: (514) 844-8220

HAQUE
CONSULTANTS

افشاگریهای جدید از اردوگاههای کار
اجباری کره شمالی
گویند که آنها را برای دهها سال به
اردوگاههای کار اجباری فرس��تاده
اند بدون آنکه محاکمه ای برایشان
برگزار شده باشد یا حتی تفهیم اتهام
شده باشند.
دول��ت ک��ره ش��مالی ب��ه منظور
پیشگیری از بروز مخالفت ها کودکان
و اعضای خانواده این زندانیان را هم
به مجازات های مش��ابهی محکوم
کرده است.
یک زن زندانی سابق گفته که او را
به خاط��ر خواندن یک ترانه مربوط
ب��ه کره جنوبی زندانی ک��رده اند و
بسیاری تنها به خاطر ارتباطداشتن
با دوستان و اقوام در کره جنوبی یا
ژاپن به زندان رفته اند.
دیوید هاوک ،نویسنده این گزارش
که نخس��تین بار نتای��ج تحقیقات
خ��ود را در س��ال  ۲۰۰۳منتش��ر
ک��رده بود اکنون م��ی گوید که به
ش��واهد جدیدی دس��ت یافته چرا
که پناهجویان جدی��دی که از کره
ش��مالی گریخته اند راوی اطالعات
تازه ای هستند.
اکنون حدود  ۳۰هزار پناهنده کره
شمالی تنها در سئول پایتخت کره
جنوبی زندگی می کنند که بسیاری
از آنها اقامت در زندان یا اردوگاههای
کار اجباری را تجربه کرده اند.

2 Sherbrooke est.
Montreal, QC H2X

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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جهان...
پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میامنار
پرویزداورپناه
این دیگر دروغ ا ّول آوریل نیست.
پیروزی خانم س��وچی در انتخابات
میانمار اثبات ک��رد که حق برتر از
زور است.
خانم سوچی توانسته است روز اول
آوریل سال جاری یکی از  ۴۵کرسی
پارلمان میانمار (برمه) را
ت آورد.
به دس 
انتخابات می��اندورهای
میانمار روز یکشنبه (اول
آوریل) پس از اصالحاتی
که در این کشور صورت
گرفته از اهمیت زیادی
برخ��وردار اس��ت .آنگ
سان س��وچی  ۲۰سال
از عم��رش را در حبس
خانگی گذرانده است و
ح��زب وی یک��ی از ۱۷
حزب مخالفی است که
در این انتخابات شرکت
کرده است.
خانم س��وچی چهره ای
مصمم در سراسر جهان
اس��ت ک��ه بیش��ترین
س��الهای زندگی اش را
در راه آزادی و آرمان��ش
داده اس��ت .آرمانی که
بر اساس آن می خواهد
کش��ورش ،میانمار ،از زیر یوغ رژیم
دیکتاتوری رها شود.
خانم سوچی گفته است:
«من به نبرد مسلحانه اعتقاد ندارم،
زیرا این س��نت را ب��ه جای خواهد
گذاش��ت تا هرکس که سالحهای
مجهزتری در اختیار دارد ،قدرت را
از آن خ��ود کند .حتی اگر جنبش
دموکراس��یخواهی از راه توسل به
روشهای خشونتآمیز به پیروزی
برسد ،باز در ذهن مردم این اندیشه
را بهج��ای خواهد گذاش��ت که هر
که زورش بیشتر است ،برنده نهایی
است .این تفکر ،کمکی به برقراری
دموکراسینمیکند*».
خانم سوچی معتقد است:
«ش��رافت سیاسی به معنای صادق
بودن در عرصه سیاست است .یکی
از مهمتری��ن چیزها ب��رای فردی
ک��ه در ای��ن عرص��ه کار و فعالیت
میکند ،این اس��ت ک��ه وی هرگز
نباید مردم کشورش را فریب دهد.
سیاس��تمداری که م��ردم را فریب
میدهد ،فاقد شرافت سیاسی است
و س��ران حکومت کش��ور من اص ً
ال
معنای شرافت سیاسی را نمیدانند،
زیرا همواره مشغول فریبدادن مردم
هستند*»...
آنگس��ان س��وچی ک��ه در عین
داشتن گرایشهای بودایی ،بخشی
از دوران نوجوان��ی و جوانی خود را
در هندوس��تان گذران��ده و به باور
برخی محققان ،زندگیدر این کشور
به تأثیرپذیری وی از اندیش��ههای
مبارزاتی گان��دی و رویکرد وی در
نب��رد سیاس��ی عاری از خش��ونت
انجامیده ،خود معتقد است:
«من خودم را نه یک سیاس��تمدار
گاندیوار تلقی میکن��م و نه یک
سیاس��تمدار بودایی .البته من یک
بودایی هس��تم و در ط��ی تمامی
مراح��ل زندگ��یام تالش ک��ردهام
به اص��ول آئی��ن بوداییعمل کنم.
واقعیت این است که من ستایشگر
کس��انی هس��تم که جنبش اولیه
اس��تقالل برمه را پایهریزی کردند.
دلی��ل اصلی من ب��رای مخالفت با
روشهای مبارزاتی خش��ونتآمیز
این است که توسل به این اقدامات
باع��ث پایهریزی یک س��نت غلط

میشود؛ سنت تغییردادن وضعیت
سیاسی از راه توسل به زور .اگر شما
خواهان پایهریزی یک سنت قوی از
دموکراسی در کشور هستید ،یکی
از اصول اساس��ی برای آفریدن این
سنت ،ایجاد تغییر سیاسی صلحآمیز
از طریق بهش��مار آوردن اراده مردم
اس��ت؛ ارادهای که خود را از طریق

صندوقهای رأی آش��کار میکند و
نه از طریق نیروهای مس��لح .ما که
خواهان تغییردادن نظامی هستیم
که معتقد است «حق با کسی است
ک��ه زور دارد» ،بای��د اثب��ات کنیم
«حق» برتر از زور است.
«...نب��رد برای دموکراس��ی نبردی
برای بهبود زندگی روزانه ماس��ت و
نبردی است دائمی و توقفناپذیر...
م��ن میدانم که رژیم توانایی این را
دارد که هر بالیی که دوست دارد بر
سرم بیاورد و با این حال هیچ ترسی
از آنها ندارم .نترس��یدن من ناش��ی
از ناآگاهیام نس��بت به این توانایی
رژیم نیست .نترسیدن من ناشی از
عدم نفرت من به رژیم است .ترس
و نفرت دس��ت در دس��ت هم جلو
میروند*»...
آنگ سان سوچی دختر ژنرال آنگ
س��ان است که در س��ال  ۱۹۴۷در
مورد استقالل میانمار کهدر آن زمان
برمه خوانده می شد ،با بریتانیا وارد
مذاکره شد .ژنرال آنگ سان یکسال
بعد ،و زمانیکه آنگ سان سوچی تنها
دو سال داشت ،ترور شد.
آنگ سان س��وچی در سال ۱۹۸۸
و پس از بیس��ت س��ال تحصیل در
خارج از کش��ور از جمله در بریتانیا،
به میانمار بازگش��ت .در این سال،
میانماردستخوشتظاهراتگسترده
مردم برای دموکراس��ی و سرکوبی
های ارتش بود و سرانجام نظامیان
حکومت را در دست گرفتند.
س��وچی وارد سیاس��ت ش��د و ب��ا
گروهی از همفکرانش اتحاد ملی و
دموکراسی را بنیاد نهاد و خود دبیر
کلی آن را بر عهده گرفت .حکومت
نظامیان او را بازداشت کرد و شرط
آزادی او را خ��روج وی از برمه اعالم
داشت .اما آنگ سان سوچی از ترک
میانمار خودداری کرد و در انتخاباتی
که س��ال بع��د تحت فش��ار دولت
نظامیان برگذار ش��د پیروز گردید.
اما انتخابات توسط حکومت نظامیان
باطل وآنگ س��ان سوچی بار دیگر
بازداشت ش��د .نتیجه این رسوایی
بین المللی ،اعطای جایزه صلح نوبل
به آنگ س��ان در س��ال  ۱۹۹۵بود،
اما نظامیان تسلیم نشدند .در همان
سال ،دولت ،آنگ سان را رها کرد اما

حکم بر آن داد که اگر وی میانمار را
برای دیدن خانواده اش ترک کند،
دیگر هرگز اجازه بازگشت نخواهد
یافت.
آنگ س��ان برای ب��ار دوم تصمیم
گرفت در میانمار بماند .او از دیدن
کودکانش محروم بود و دیگر هرگز
ش��وهرش را که در س��ال  ۱۹۹۹از
بیم��اری س��رطان
درگذشت ندید.
در طول بیست سال
گذش��ته ،همزمان
ب��ا دریاف��ت جوائز
متعدد ،آنگ س��ان
س��وچی زندگ��ی
شخصی اش را فدای
کش��ورش کرده ،اما
اوت��ا انتخاب��ات اول
آوری��ل ۲۰۱۲ب��ه
هدف نرس��یده بود،
گرچ��ه هن��وز هم
آخری��ن س��خن را
نگفته است.
آنگ س��ان سوچی
(Aung San Suu
 )Kyiدر سال ۱۹۴۵
در رانگ��ون پایتخت
کشور میانمار بهدنیا
آمد.
ن��ام وی برگرفت��ه از
 ۳ن��ام پ��درش ،ژنرال آنگ س��ان،
نام مادربزرگ پدریاش س��و ،و نام
مادرش چی است.
پدرش بنیانگ��ذار ارتش نوین برمه
(میانم��ار) و از مذاک��ره کنندگان
استقالل برمه از انگلستان در سال
 ۱۹۴۷بود.
وی که یکی از قهرمانان اس��تقالل
برمه شناخته میشود ۶ ،ماه پیش از
اعالم استقالل این کشور کشته شد.
م��ادرش نیز به عن��وان یک چهره
سیاسی در دولت جدید برمه حضور
داش��ت و به عنوان سفیر به هند و
نپال اعزام ش��د و فرصت��ی فراهم
آورد تا آنگ س��ان در س��ال ۱۹۶۴
به تحصیل علوم سیاسی در دهلی
بپردازد.
آنگ سان س��وچی در  ۱۹۶۹دوره
کارشناسی در رش��تههای فلسفه،
علوم سیاسی و اقتصاد را در کالجی
در آکسفورد به پایان رساند .سپس
به مدت  ۳سال در نیویورک زندگی
ک��رد و در س��ازمان مل��ل ب��ه کار
پرداخت.
او همزم��ان مجبور بود برای تأمین
مخارج خود مطالب��ی برای مایکل
اریس محقق فرهنگ تبت بنویسد.
آن دو در  ۱۹۷۲ب��ا یکدیگر ازدواج
کردن��د .او در  ۱۹۸۵دکترای خود
را در دانش��گاه لندن از دانش��کده
مطالع��ات مش��رقزمین و آفریقا،
دریافت کرد*.
آنگ سان س��وچی در سال ۱۹۸۸
ب��رای نگه��داری از م��ادر بیمارش
به برمه بازگش��ت و از همان س��ال
فعالیتهایدموکراسیخواهانه خود
را آغاز کرد.
او پس از بازگش��ت به برمه درگیر
مبارزات علیه ژنرال نه وین،دیکتاتور
وقت شد که در  ۱۸سپتامبر ۱۹۸۸
طی ی��ک کودتای نظامی به قدرت
رسید .این مبارزات توسط ارتش به
شدت سرکوب شد.
دیدار او با شوهرش مایکل اریس نیز
در کریسمس  ۱۹۹۵آخرین دیدار
بود .در آن زمان آنگ س��ان در برمه
باقی ماند و شوهرش کشور را ترک
کرد ،ول��ی درخواس��تهای بعدی
شوهرش برای دریافت ویزا با امتناع
دولت برمه روبرو شد.

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

اری��س در  ۱۹۷۷از س��رطان غیر
قابل عالج خود آگاه ش��د .علیرغم
درخواست مس��تقیم کوفی عنان و
پاپ ژان پ��ل دوم از حکومت برمه
ب��رای دادن ویزا ،دیکتاتورها به این
بهانه که امکانات الزم برای نگهداری
از مایکل اریس را ندارند از دادن ویزا
به او سر باز زدند.
آنان در عوض پیش��نهاد دادند که
آنگ سان س��وچی برای دیدار او از
کش��ور خارج شود .او به طور موقت
از بازداشت خانگی در آمد تا بتواند از
کشور خارج شود.
ول��ی او که میدانس��ت در صورت
خروج دیگر اجازه ورود به کش��ور را
نخواهد یافت از این کار امتناع کرد.
اریس در سال  ۱۹۹۹در روز ورود به
 ۵۳سالگی خود درگذشت.
در ماه م��ه س��ال  ۱۹۹۰حکومت
نظام��ی برم��ه دس��تور برگ��ذاری
انتخاب��ات را ص��ادر کرد .ب��ا اینکه
سوچی در رانگون در حبس خانگی
به سر می برد ،حزب تحت رهبری او
(لیگ ملی برای دموکراسی) در این
انتخابات با اکثریت قاطع به پیروزی
رسید.
ژنرالهای ارتش از پذیرش پیروزی
لیگ ملی برای دموکراس��ی سر باز
زدند و همچنان قدرت را در میانمار
در دس��ت دارند .با وج��ود اعطای
جایزه صلح نوبل به خانم سوچی ،او
تا سال  ۱۹۹۵در حبس بود.
رفت و آمد خانم س��وچی به شدت
محدود ش��د .او بار دیگر در س��ال
 ۲۰۰۰بازداشت ،و  ۲سال بعد بدون
قید و شرط آزاد شد.
آنگ سان سوچی نپذیرفت که برمه
را ترک کند و گفت ترجیح میدهد
در کن��ار مردم کش��ورش بماند .در
حدود یک س��ال بع��د ،در پی بروز

درگیری بین هواداران خانم سوچی
و طرفداران دولت ،بار دیگر سوچی
زندانی ش��د .از آن موقع تا پیش از
آزادی سال  ،۲۰۱۰سوچی تقریبا بی
وقفه در حبس بوده است.
در س��ال  ،۲۰۰۳خانم س��وچی در
اولین حضور خود در انظار عمومی
پس از چندین سال حبس ،از پشت
دروازهه��ای خانهاش با ع��دهای از
راهبان بودایی معترض مالقات کرد.
چن��د روز بیش��تر نگذش��ت ک��ه
نظامیان برمه برای سرکوب آنچه که
جدیترین خطر برای ژنرالهای این
کشور طی  ۲دهه گذشته محسوب
میشد،دست به سرکوب خشونتبار
اعتراضات زدند.
از آن زمان تا ب��ه امروز ،در مواردی
معدود به دیپلمات های ارشد بین
الملل��ی اجازه داده ش��ده تا با آنگ
سان س��وچی دیدار داشته باشند.
دولتهای غربی همواره برای آزادی
خانم سوچی تالش کردهاند.
سوچی ۲فرزند پسر دارد که یکی از
آنها ،به نام کیم آریس ،ساکن تایلند
است .وی صاحب چند نواده میباشد
که آنها را ندیده است.
آنگ س��ان س��و چی در  ۱۳نوامبر
 ۲۰۱۰از بازداشت خانگی خارج شد.
با اجرای فرمان آزادی آنگسان سو
چی ،رهبر مخالفان دولت میانمار و
برچیده شدن ایستگاههای پلیسدر
اطراف خانه وی ،دوران حصر خانگی
این برنده جایزه صلح نوبل سرانجام
سپری ش��د و صدها نفر از حامیان
خانم سوچی ،وی را در مقابل درب
منزلش مشاهده کردند.
پیداس��ت که راه یافتن یک یا چند
نماینده ی حزب خانم  ...به پارلمان
در یک انتخاب میان دوره ای که از
بیش از ششصد نماینده ی مجلس

تنها چهل و پنج تن از آنان باید از نو
کمی
انتخاب شوند از لحاظ ظواهر ّ
می تواند کم اهمیت پنداشته شود.
ام��ا در واقع آنچه ب��ه این انتخابات
اهمیت بس��یار می بخشد ،عالوه بر
ورود رهب��ر بالمن��ازع آزادیخواهان
برمه ب��ه پارلمان ،ک��ه در حوزه ی
انتخاب��ی خود بیش از ن��ود و نه در
صد آراء را نیز به دست آورده است،
این اس��ت که با هلهله های شادی
صدها هزار تن از مردم این کشور که
از پیروزی رهبر خود چون جشنی
ملی اس��تقبال کرده اند و می کنند
دیکتاتورها باردیگر می بینند کهده
ها سال خفقان نیز نمی تواند عشق
ب��ه آزادی را در یک مل��ت از میان
بردارد .هرچند که نمودارشدن چنین
حقیقتی برای چند صدمین بار همه
ی نظام ه��ای دیکتاتوری جهان را
بیش از پیش از مردم و اراده ی آزاد
آنان بیمناک می سازد و بر دل های
بس��یاری از آنان لرزه می افکند ،اما
چنین واقعه هایی همچنین اخطاری
است به همه ی آنها.
ای��ن اخطار بدین معنی اس��ت که
م��ردم گاه می توانند با بهره برداری
از کمتری��ن فرصت��ی پای��ه ه��ای
خودکامگ��ی آنان را متزلزل کنند و
حتی کل نظامی را که بر آن یله داده
اند از میان بردارند.
دکتر پرویزداورپناه
 ۱۴فروردین  ۲ - ۱٣۹۱آوریل
۲۰۱۲
ـــــــــــــــــــ
ماخذ:
*کتاب « راه من» ،زندگی و اندیشه
های آنگ س��ان سوچی ،ترجمه ی
بیژن اشتری ،انتشارات فرهنگ.
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سوریه...

همراهی ناگزیر ایران با طرح عنان

پیامهای صریح تهران

مقامهای ایران انتظارهایشاندرباره
بحران س��وریه را به ش��کلی نسبتا
صریح با نماینده ویژه سازمان ملل
در میان گذاشتند.
"علی اکبر صالحی" وزیر امورخارجه
جمهوری اسالمی صبح چهارشنبه
( ۲۳فروردی��ن) در کنفرانس��ی
مش��ترک با عنان ضمن حمایت از
رییس جمهوری سوریه اعالم کرد:
"آقای بش��ار اس��د قول تغییرات و
پاس��خگویی به خواستههای مردم
را داده اس��ت و باید فرصت الزم به
حکومت دولت س��وریه داده ش��ود
تا این تغیی��رات به طور طبیعی در
داخل س��وریه توسط دولت و تحت
رهبری اسد صورت بگیرد".
او ط��رح کوفی عنان ب��رای پایان
دادن به نزاع میان دولت و مخالفان
حکومت سوریه را نیز مورد تایید قرار
داد و گفت" :تا زمانی که آقای عنان
به ش��یوه کنونی رفتار کند ،ایران از
طرح وی برای حل بحران س��وریه
حمایت خواهد کرد".
منظور وزیر امورخارجه ایران به طور
روشن این بود که جمهوری اسالمی
تا زمان��ی از طرح آتشبس حمایت
میکند که در آن بحثی از براندازی
حکومت اسد به میان نیامده باشد.
در همین حال "محمود احمدینژاد"
رییس جمهوری ایران نیز در دیدار
با کوفی عنان خواستار عدم دخالت
قدرته��ای دیگر در امور س��وریه
ش��د .او گفت که "اجرای هر طرح
و راه��کاری در س��وریه باید فارغ از
فشارها و دخالتهای دیگران باشد
و هرگونه خشونت در این کشور باید
متوقف شود".
طرح کوفی عنان در راس��تای همه
اهداف تهران قرار ندارد چرا که ایجاد
آتشبس میتواند زمینهساز تقویت
اعتراضهای مسالمتآمیز مخالفان
ش��ود .امری که درنهایت تضعیف

حکومت اس��د را در پی خواهد
داشت
وی ضمن ابراز نگرانی از دخالت
احتمالی ناتو برای پایان دادن به
خش��ونتها در سوریه گفت که
این نیرو در صدد تسلط بر شرق
اس��ت و ابایی از بیان هدف خود
در این باره ندارند.
در ع��وض کوف��ی عن��ان طی
دیدارهای رس��می با مقامهای
جمه��وری اس�لامی از آنه��ا
خواست که بخشی از راه حل در
بحران سوریه باشند.
او ب��ا اش��اره ب��ه دغدغهه��ای
جمهوری اس�لامی درباره طرح
آتشبس گفت:
"دولت سوریه خواستههای خود را
در این زمینه اعالم کرده که نیروهای
مخالف باید حمالت را متوقف کنند
و ما با آنها در تماس بودیم و پاسخ
مثبت آنها را دریافت کردیم اما به
هر حال باید تضمینی داده شود که
هم دولت و ه��م طرفهای درگیر
آتشب��س را رعایت ک��رده و به آن
احترام بگذارند" .

«بشار اسد خط قرمز ایران است!»

اشکان پارسا
آتشبسی شکننده میان نیروهای
دولتی سوریه و مخالفان مسلح از
صبح پنجش��نبه  12آوریل (۲۴
فروردین) برقرار شده است.
این یعنی که تالشهای "کوفی
عنان" نماینده ویژه سازمان ملل
در امور سوریه ناکام نبوده است.
عنان ط��ی روزهای اخیر با همه
طرفهای دخیل در بحران سوریه
به گفتوگو نشست.
او طرح صلحی را در دست دارد که
از حمایت ش��ورای امنیت سازمان
ملل متحد و اتحادیه عرب برخوردار
است.
بر اساس این طرح الزم است پس از
برقراری آتشبس ،واحدهای ارتش
همراه با جنگافزارهای س��نگین و
تکتیراندازان از مناطق مس��کونی
خارج شوند تا معترضان بتوانند به
برگزاری تظاه��رات علیه حکومت
مبادرت ورزند.
تا پیش از بامداد پنجش��نبه انتظار
چندانی برای به ثمر رس��یدن این
طرح وجود نداشت اما عنان در سفر
روز چهارش��نبه ( ۲۳فروردین) به
ایران توانست که موافقت مقامهای
جمهوری اس�لامی را نسبت به این
طرح جلب کند.
کمتر از  ۱۲ساعت بعد آتشبس در
سوریه برقرار ش��د .این میتواند به
نش��انه حرفشنوی و تبعیت دولت
بعث سوریه از تنها متحد استراتژیک
منطق��هایاش یعن��ی جمه��وری
اسالمی تعبیر شود.

چارچوب اصالحات آغاز
ش��ده از س��وی رئیس
جمه��ور قانون��ی این
کش��ور و زیر نظر بشار
اسد محتمل است ،هر
گونه برخورد غیر اصولی
با موضوع سوریه آثار و دیپلمحرفهایدر:
تبعات مخربیدر فضای
حسابداری
منطقهای و فرامنطقهای
خواه��د داش��ت ،هیچ
کس حق ندارد حقوق
مش��روع مردم سوریه
منشی گری اداری
را نادی��ده بگیرد و باید
فرصت الزم به بشار اسد
داده ش��ود تا اصالحات
انج��ام ش��ود و مداخله
شروع بیزنس
خارجی در امور سوریه
و ایج��اد درگیریهای
مسلحانه از جانب برخی
کش��ورهای منطق��ه
همین امروز متاس بگیرید!
ک��ه بهصراح��ت اعالم
کردهاند تا براندازی بشار
ایستادهاند بالفاصله باید
قطع شود".
نویس��نده این تحلیل
همچنین اش��اره کرده بود
که راهحل مساله سوریه،
پایبن��دی همه طرفها به
قواعد دموکراسی است اما
توضیح بیشتری در اینباره
نداده بود.
ای��ن گزارهه��ا رویهمرفته منطق
اس��تراتژیک جمه��وری اس�لامی
پیرامون س��وریه را نشان می دهد.
منطقی که متک��ی به تثبیت رژیم
اسد تحت هر شرایطی است.
کیفیت عالی ،بهای مناسب

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

تالش برای تثبیت اسد

مقامه��ای ای��ران مدعیان��د ک��ه
اعتراضها علیه حکومت سوریه به
صورت س��ازمانیافته و با تحریک
قدرته��ای خارجی برای س��اقط
کردن بش��ار اس��د انجام میشود و
ه��دف از آن حذف یک��ی از معدود
کشورهای منطقه است که در خط
مقاومت علیه اسراییل قرار دارد.
منظور وزیر امورخارجه ایران از ایراد
"تا زمانی که آقای عنان به ش��یوه
کنونی رفتار کند" ،به طور روش��ن
این ب��ود که جمهوری اس�لامی تا
زمان��ی از ط��رح آتشبس حمایت
میکند که در آن بحثی از براندازی
حکومت اسد به میان نیامده باشد
در پس ای��ن ادعای تهران ،نگرانی
نس��بت به از دس��ت رفت��ن یکی
از مهمتری��ن حوزهه��ای نف��وذ
منطقهایاشدیده میشود.
دمشق تنها متحد استراتژیک ایران
در حال حاضر است و سقوط دولت
اسد ،پیامدهای واقعی و البته روانی
مهمی بر جمهوری اسالمی خواهد
داشت.
ایران بر همین اس�اس طرفدار
بیقید و ش�رط ادامه حکومت
اسد است.
این سیاس��تی است که هم به طور
رسمی و هم به طور غیر رسمی در
محافل سیاسی و رسانهای حکومت
مطرح میشود.
پایگاه خبری تابناک از رس��انههای
محافظ��هکاران ای��ران در تحلیلی
همزمان با حض��ور کوفی عنان در
ایران به " ۶پیام مهم در پاس��خ به
پیشنهادات عنان" اش��اره کرد که
در واقع رئوس دغدغههای ایران در
بحران سوریه را بازتاب میدهد.
در این تحلیل آمده بود که "بش��ار
اس��د خ��ط قرمز ای��ران اس��ت و
جمهوری اسالمی بههیچوجه اجازه
سقوط رییس جمهور قانونی سوریه
را نمیدهد ،هر تغییریدر سوریهدر

نان سنگک

پیامدهای شکست احتمالی طرح
صلح

آتشبسی که از صبح روز پنجشنبه
در سوریه برقرار شده است هنوز به
حدی ش��کننده است که نمیتوان
امید چندانی به استمرار آن داشت.
در صورت شکس��ت آتشبس ،فضا
برای ط��رفداران مداخله خارجی
در سوریه هموارتر ش��ود .برخی از
کش��ورهای غربی و اعضای اتحادیه
عرب از ط��رح ایج��اد منطقه امن
برای حفاظت از غیرنظامیان سوری
در براب��ر حم�لات نیروهای دولتی
حمایتمیکنند
چنان که برای نمونه منابع مخالفان
حکومت سوریه صبح روز پنجشنبه
( ۲۴فروردی��ن) فیلم��ی از ش��هر
"زبدانی" منتش��ر کردند که نشان
م��یداد تانکهای ارت��ش در حال
حومه ش��هر
مخفی کردن خود در ٔ
هستند.
همچنیندر حالی که براساس طرح
عنان ،تمامی نیروهای نظامی باید از
شهرها خارج شوند و محاصره پایان
یابد و به کمکهای انساندوستانه
اجازه ورود داده ش��ود اما بر اساس
گزارشهای رسانهها ،محاصره پایان
نیافت��ه و تنها آتشبار قطع ش��ده
و هنوز خب��ری از ورود کمکهای
انساندوستانهنیست.
بیانی��ه وزارت دفاع س��وریه در روز
چهارشنبه ( 23فروردین) نیز یکی از
نشانههایی است که امید به استمرار
صلح را کمرنگ می کند.
در این بیانیه آمده بود که حکومت
س��وریه "ب��ه حمل��ه گروهه��ای
تروریس��تی ب��ه نهاده��ا و نف��رات
حکومتی ،شهروندان و اموال دولتی
و خصوصی واکنشی متناسب" نشان
خواهند داد .انتظ��ار میرود که در
صورت شکست این آتشبس ،فضا
برای طرفداران مداخله خارجی در

شهریه رایگان!

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

در قلب NDG
>> ساعات کار:

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372

پارستورز

با 20سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

مونتریال،ونکوور

منایندهشرکتهایهواییمعتبرجهان

FLY
ANY TIME،
!ANY WHERE

سوریه هموارتر شود.
برخی از کشورهای غربی و همچنین
اعض��ای اتحادی��ه ع��رب از ط��رح
ایجاد منطق��ه امن برای حفاظت از
غیرنظامیان سوری در برابر حمالت
نیروه��ای دولتی حمایت میکنند.
مخالفان حکومت سوریه نیز تاکنون
بارها خواهان دخال��ت ناتو و ایجاد
منطقه پرواز ممنوع در ش��هرهای

VANCOUVER

MONTREAL

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

بحرانزده این کشور شدهاند.
اینهاسناریوهاییاستکهجمهوری
اس�لامی با آن مخالفت کامل دارد
چرا که در تضاد با اهداف تهران برای
تثبیت حکومت اسد است.
البته طرح کوفی عنان نیز کامال در
راستای اهداف تهران قرار ندارد چرا
که ایجاد آتشبس میتواند زمینهساز
تقویت اعتراضهای مس��المتآمیز

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

مخالفان شود.
امری کهدرنهایت تضعیف حکومت
اسد را در پی خواهد داشت .بنابراین
همراهی کنونی تهران با طرح کوفی
عنان را میتوان یک انتخاب ناگزیر
و ناشی از نگرانی نسبت به احتمال
کاربرد سناریوهای دیگر در سوریه
تلقی کرد.
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رد که "من و پدر یک

مس��یح علنا اعالم ک

چنین اس��ت "وقتی
ص قرآن در این مورد
ن
که بزودی هستیم"
حضرت مریم خبر داد
جبرئیل به
نامه ای به دوست
رد جواب شنید "چگونه
پسری بدنیا خواهد آو
نتیجهآنکه:
ب��اری تعال��ی و روح
یزی ممکن استدر صورتی که من مس��یح و خ��ود ذات
چنین چ
ست بسیار ارجمند:
تند و این معنی کامل
دو
ستم و تاکنون هیچکس از مخلوقات القدس همه یک هس
ع
ج
مر
ها
مسلمان ما قرآن را تن
باکره ه
خداوند از بدو خلقت
ن
ن
نی
درا
چ
س نداشته است" و بعد
اغلب برا
وحدانیت می باش��د.
فانی با من تما
حقایق الهی میدانند.
تعدد اراده فرمود خود
ت
م
خ
ری
کشف و شنا
اون��د روح خود را در م
بوس��ائل مختلف و م
پژوهش یکی از همین می خوانیم "خد
بشناساند و فرستادن
از
د
اینک نکاتی چن
او به کالم خ��دا ایمان آورده حامله را به مخلوقات خویش
م حضورتان می نمائیم به این دمید و
ته تا ابراهیم و موسی
برادران تقدی
رسل وانبیاء از آدم گرف
اث��ر هدایت روح پ��اک خدا با گردید".
ازلی و ابدی خداوندی
امی��د که در
همه نشانه این مشیت
که
نه
گو
مان
ه
ن
♥
آ
ب
طالعه و تحقیقدر مطال
ت محبت خدا بصورت
ال و تقدس مسیح:
م
اس��ت و باالخره نهای
در عزیز ما را  )2کم
ی
را
ب
م
ن
س��یح را عاری از گناه
ی مسیح زنده روحا ای
ی گردی��د و در لباس
عیس
دید و قرآن عیس��ی م
عیس��ی مس��یح تجل
ج��ات داد و زندگی ج
و مقدس معرفی می
جای آدمیان گناهکار
منور گردانید ،ن
شناس��د و او را کامل
جسمانی بدنیا آمد و ب
را نیز منور کرده نجات
م گفت "فرزند او بدون
رد و برای کفاره گناهان
جاودان بخشید ،شما
نماید .جبرئیل به مری
زحمت کشیده رنج ب
د.
مای
فر
طا
د و زندگی جاودانی ع
و نجات کامل نصیب
ده
آنان باالی صلیب رفت
مسیح و خطامیباشد".
ی
س
عی
ش
حدود دو هزار سال پی
فرمود و بعد از مسیح
در
مسیح است :جمیع مخلوقات خود
♥
د.
ملیان مختص عیسی
تن
خ
سا
ن
گو
نمود ک��ه مردمان را
گر
د
شاگردانشدنیا را
 )3شفاعت عا
ح تنها کسی روح الق��دس را مامور
ده نجات انجیل (خبر
ص قرآن عیسی مسی
مژ
از آن زمان تاکنون
مطابق ن
باره عاقبت هر فردی هدایت نماید.
ش) به گوش جهانیان رسیده و می رسد .س��ت که می تواند در
ا
خو
ورت خداوند قرار گیرد.
ب دانشمندانی که زندگی مسیح را مورد از افراد بشر مورد مش
از همین جا ناشی می
اغل
نا بر این عقیده تثلیث
صرفنظر از عقیده و مرام
ب
سر و روح القدس که هر
د،
ان
مطالعه قرارداده
♥
که تنها خدا بر اجنام آن قادر است :ش��ود یعنی پدر و پ
خود ،عیسی را بزرگترین رهبر و  )4اعمالی
مان های مختلف بصور
و مس��لک
��رآن تنها خ��دا م��ی تواند به سه یک هستنددر ز
د.
ان
ده
ق
کر
ب
��
ی
س
رف
ح
مع
جسم شده و می شوند.
بر
موثرترین منبع نیکی
زندگی عطا کن��د .آدم معمولی گوناگون متجلی و م
ی
مان
س
آ
ب
تا
ت
ک
دا
را
�و
ن
موج�
ی قرآن که مسلمانان آ
�ون که حقیقت کامل
حت
می تواند بوجود آورد.
خواننده عزیز -اکن�
ن
ری
رت
ب
و
ن
ن
ی
ری
س
گت
مگ
زر
ی
"ب
را
حت
بدالئل ناش��ی از نص
ی
س
عی
خود میدانند،
رباره مسیح می گوید "در تکه وحدانیت خدا حتی
و دنیای آینده" بشمار می آورد .صورتی که د
در این دنیا
��ده دمید تا پرنده ای خلق رآن به شما مکشوف
ق
می خوانیم "اگر تو (مسلمان) ای گل نفس زن
در خود قرآن
گردید هدای��ت روح
م
ای
ته
خ
سا
ف
�و
ش�
د".
رباره آنچه ما" خدا" مک
کن
که تنها خدا می تواند مرده را لقدس را پذیرا شوید
د
ا
ک هستی از مسیحیانی که قبل در قرآن آمده
(قرآن)در ش
د می خوانیم که عیسی مسیح چون موضوع حیات
زنده کند .و بع
را خوانده اند بپرس".
از تو انجیل
و ممات ابدی مطرح
��ل را هادی و نور می چنین قدرتی را داشت.
و در ج��ای دیگر انجی
اس��ت .مبادا غفلت
که خود تصدیق کننده
خواند و ادعا می کند
سی مسیح تصویر کاملی از ذات ک��رده از حی��ات
بنا بر این عی
حقیقت انجیل است.
باش��د .قرآن می گوید "او کلمه جاودان��ی مح��روم
خداوند می
سیح می باشد و انجیل
شوید.
است" مقصود از او م
خدا بود و کلمه جسم
♥
♥
نیز می گوید "کلمه
 )1تولد از باکره:
اکن شد" خود عیسی
سی مسیح برخالف قوانین طبیعی بدون گردید و در میان ما س
عی
از باکره متولد گردید.
داشتن پدر جسمانی

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

کلیسای اجنیلی فرانسوی زبان:
Église évangelique Grace
هر یکشنبه ،راس ساعت  6بعدازظهر
در محل کلیسای مونتریال

)405 Marie-Anne E Montreal (Metro: Mont Royal
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

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

خ
د
ا
و
ن
د
م
ح
بت است

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

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

7085 Cote-des-Neiges

سرویس خانوادگی آتنا

www.addhi.org

514-962-3565

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

---------کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

5206 DECARIE #3

مدرسه فردوسی

خورشید خانوم

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

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

فرهنگسرایسینا

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

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

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

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

IBNG

همبستگیبازرگانی

8043 St-Hubert
514-619-4648

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

M EK IC

اجنمن ادبی مونتریال

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

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

را فراموش نکنیم!

"نه به جنگ" اطالعیه اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال
)لطف��اً به تغییر تاری��خ کنفرانس
توجهنمایید(
جمعی��ت کبکی "نه ب��ه جنگ"
 ))Échec à la guerreش��ما را به
کنفرانسی در حول مسئله تهدید
حمالت نظامی به ایران دعوت می
نماید  .ای��ن کنفرانس که به زبان
فرانسه خواهد بود نقطه نظراتی را
در مورد شرایط حاضر ایران ،جنبه
های حقوق بین المللی آن ،موضع
گیری دولت کان��ادا و بازبینی این
ش��رایط از دیدگاه حقوق بشر ارائه
خواهد کرد.

این کنفرانس از ساعت  19تا 21
در تاریخ  26آوریل

در محل زیر برگزار خواهد شد :

Centre St-Pierre 1212 Panet

مقابل ساختمان رادیو کانادا
 سخنرانانی کهدر این کنفرانس
شرکت خواهند کرد عبارتند از:
 آقای  George Nobelمتخصصحقوق بین الملل،
 آقای  Fadi Hamoudتحلیل گرمسائل خاور میا نه،
 نماینده ای از انجمن حقوق بشردر ای��ران و نماینده ای از جمعیت

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

بنیادکودک

بنیاد کودک یک موسس��ه خیریه
بین المللی است که در ایران بنام
"موسس��ه رفاه ک��ودک " به ثبت
رس��یده اس��ت .این نهاد خیریه،
بنیادی مستقل است که بدون هیچ
تعلق مذهبی ،سیاسی و یا قومیدر
زمینه آموزش و کمک به کودکان
فقی��ر و یا بی سرپرس��ت فعالیت

"نه به جنگ".
انجمن دفاع از حقوق بشر از همه
عالقمن��دان برای ش��رکت در این
جلس��ه بح��ث و مناط��ره دعوت
می نماید و امیدوار اس��ت که این
برخورد دیدگاهها باعث پیشبرد و
رشد تفکر حقوق بشری در جامعه
ایرانی و غیر ایرانی شود .با احترام
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران
– مونترال
addhi.org
info@addhi.org
514-299-1787

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

میکند و تنها خیری��ه ای در ایران
است که فعالیتهایش در این زمینه
مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته
و بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک)
این س��ازمان بین المللی پذیرفته
شده است.
موضوع فعالیت و هدف اصلی بنیاد
کودک ،حمایت همه جانبه مادی
و معنوی از دان��ش آموزان فقیر و
نیازمند اما با استعداد و درس خوان
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است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای
بنیاد آش��نا ش��ده و به بچه های
نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به بچه
های نیازمند ایران یاری
رسانید:

www.
childfoundation.org

جنبش ۹۹%
واول ماه مه

جلسه گفت و شنود

تاریخ  :شنبه  ۲۰آوریل ۲۰۱۲
ساعت  ۷ :بعد از ظهر
شام در محل جلسه موجود است

رپرتاژ آنکت

جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ

باعطاهودشتیان

پیرامون برنامه رادیو کانادا – رپرتاژ آنکت –
و فعالیت و اعتبار انستیتوی مدیریت کانادا
کتابخانهنیما

شنبه  28آوریل  - 2012ساعت 7

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا
koshtaredahe60@gmail.com

www.massacreiniran.com

بنیاد فرهنگی سخن آزاد برگزار می
کند:

جمعه  ۴ماه می

علیرضاقربانی

به همراه "گروه کرشمه"
در مونتریال
1101 STANLEY

5206 Boulevard Decarie

بنیاد فرهنگی سخن آزاد

بنیاد فرهنگی سخن آزاد برنامه های هنری امسال را
به اطالع هموطنان مونترالی می رساند
"علیرضا قربانی" به همراه "گروه کرشمه"
 جمعه  ۴ماه می
 جمعه  8ماه جون "پریسا" و "گروه همنوازان "
 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
کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

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

Tel.: 514-962-3565
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WWW.GALAXIEROUGE.COM

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

__________________________

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

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
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منایشگاه نقاشی ها و
جواهراتحمیرامرتضوی

سالنآرایشا وی
مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به پی
در خدمت هموطنان گرامی
اسپشی شواز نوروز
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
ال ها
>
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>
ج
و
ا
 ayیز مخصو
 فر و صاف کردن دائمی،
ص
ن
و
ر
و
of M
زی
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
to end
<<
March
ختفیف وی
ژ
ه
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
ب
را
ی
دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
باحجاب
های
خامن
مکان ویژه برای
Salon EVE

متخصص
آرایش عروس

5393 Cote-Saint-Luc
Montreal، QC، H3X2C3

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

   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

514-776-8832

Tel.: 450-682-6682

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
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;; 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

   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

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

PAIVAND: Vol. 18  No.1052  avr. 15, 2012

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

برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه
CAR

HOUSE
TAXI

MOTO

COMMERCIAL

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

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

assurance@eleganceleasing.com

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• مانیکور • پدیکور
• الکترولیز • فیشال
• 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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Nima Library & Literary Association Present

”“Religions the Cruel Return of Gods
Book Launch and Presentation

By Ezat Mossallanejad

With remarks from
Stewart Istvanffy, human rights lawyer
-------------------------------------Friday, April 20, 2012, 7:00-10:00 p.m.
-------------------------------------Atwater Library: 1200 Atwater Ave
(X Tupper, Metro Atwater),
Tel: (514) 935 7344
For more info contact Yousef Kabiri,
Tel: 514-961-7973,
youkabiri@gmail.com

ادیان وبازگشت شقاوت بارخدایان
نوشته ی

عزت مصلی نژاد

این کتاب س��اعت  7روز جمعه
 20آوری��ل  2012درکتابخان��ه
اتواترمعرفی خواهد شد.
برن��ده ی جایزه نوبل پروفس��ور
هارولد کریتو درباره ی این کتاب
چنین نوشته است:
"دردوران پ��س ازجنگ جهانی
دوم وب ِوی��ژه درده��ه ی 1960
یک ج ّو فرهنگی خوشبینانه ی
روشنفکری تحول یافت .چنین
بنظرمی رسید که پیشرفت های
حاصل��ه درحوزه ه��ای آموزش
ورفاه اجتماعی مبشرآن آست که
جامعه به خودآمده است وازستیزه
جوی��ی ه��ای حاص��ل ازدرهم
آمیختگی جزم (اعم ازسیاس��ی
ومذهب��ی) وج��اه طلب��ی های
امپریالیس��تی دروی می گزیند.
همین س��تیزه جویی هاست که
نوع بش��ررا ازآغازتم��دن طاعون
زده کرده اس��ت .همچنان که به
پایان قرن بیستم نزدیک شدیم

تنفس هوای آلوده بس است!

دستگاهاتوماتیک 7مرحلهایتصفیهکنندههوا

7 Stage Air Purification system
تنها تکنولوژی که با ترکیب هفت مرحله در تصفیه هوا
به طور موثر انواع آالینده ها را می گیرد:
گرد و غبار ،بوی سیگار ،دود پخت و پز  ،بو ،آلرژن ها،
میکروب ها ،باکتری ها ،ویروس ها و مواد شیمیایی










تکنولوژی پیشرفته  Intelligent Sensorبرای کنترل کیفیت هوا
 HEPAفیلتر
فیلتر کربن
 FCOفیلتر کاهش مواد شیمیایی کاهش
ضدعفونی UV
تصفیه هوا با یون های منفی
ضد آلرژی
قابل حمل
مناسب برای منزل و محل کار

شماره تلفن متاس:

514-421-3333
www.quebecsales.com

وحید
توزیع کننده مجاز در کبک

$345

وه��م اکن��ون که
درآغازقرن بیست
ویک��م بس��رمی
بریم ،ای��ن رؤیای
ش��یرین براستی
دره��م شکس��ته
شده اس��ت وهم
اکنون غیرممکن
وآرمان گرایانه می
نماید .عزت مصلی
نژاد درکتاب خود
تحت عنوان "ادیان وبازگش��ت
ش��قاوت بارخدایان" با استفاده
ازیک روش عینی وفلس��فی مارا
قادرساخته است که به شیوه ای
بهتردرک کنیم که چرا خشونت
توسط اعتقاداتدینی توجیه می
شود .اوچهره ی زشت احیاءدینی
عصرم��ارا به نمای��ش می گذارد
وریشه های این بازگشت را عریان
می س��ازد وبه بهتری��ن صورت
ممکن نمونه های مب��ارزه برای
حقوق بشرجدا ازمذهب را درراه
آزادی انسانی به دست می دهد.
عزت مس��یری را نشان می دهد

که به صلح ،هماهنگی اجتماعی،
روش��نگری جهان��ی خت��م می
شود وهمچنین به رهایی انسان
ازانواع ستم هایی که
توسط کسانی آعمال
می ش��ود که ادعای
زعام��ت برمبن��ای
فلس��فه ی مذهبی
دارند".
دکترریچ��ارد هال،
فیلس��وف روشنگر
معاصر و مدیر عامل
انجمن مؤلفین کتب
درسی آمریکا درباره ی این کتاب
چنین اظهارنظرکرده است:
"این کتاب خارق العاده گنجینه
است ازحقایق مربوط به تاریخ و
معتقدات مذاهب اصلی جهان.
ای��ن کت��اب همچنین ش��رح
دردناکی اس��ت از رشد روزافزون
مذاهب دراعمال ترور و شکنجه
ملی و بین المللی.
ای��ن کت��اب دعوت��ی اس��ت
آشکارازکل بشریت برای بازگشت
به انسان گرایی وخردورزی".
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

رستورانیـاس
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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ه
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تهای آقای
یکنم صحب 
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دهند .من فکر م باید در این چارچوب
محسن رضایی را ه
دید.
تعطی��ل کارگری .به
فعاالن حوزه کار فکر
دیل ش��د به روز
گری تعطیل  ب��ه عنوان یکی از
ی در کش��ور ما فوری به یک مسئله تب نا که واحده��ای کار
برگزاری مراس��م روز
یشود این مع
برگزاری این صنف
یکنی��د اگر بنا به
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تأمی��ن اجتماعی که
گر
ر
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دی
در
ص
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ای
ه
ش��
م
عضو
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برگزاری را
بیمه
خواست مجوز برگزاری
ارگر هستند .تا چه حد
ده است .به این ترتیب س��پری میکردند و دفترچهه��ای ش��وند .به این معنی که
در
ک
که
ی
هان
ن

ای
ج
ن
وز
یا
ر
ب
م
با
ه ۱۱ ،مراس
كار
انی كارگر صادر نش
ی
هر روز الغرتر م 
کارگری و برنام ههایی
یشد.
یشود
لهای
مراسم تمام م 
جه
ی ارائه شده کمتر م 
راهپیمای��ی روز كارگر (اول م��اه م ور از فعالیت تشک 
ند
ته آینده به وزارت كش
روز جهانی کارگر دار
راین میبینیم که مسئل ه روز اول ماه مه ،خدمات پزشک ی از ش��مول آن خارج
که احتماال ب��رای
اردیبهشت) ،هف
رضایی با کارگران بناب
طور مدامدر پی و داروهای بیش��تر
ت
یاف
گفت :«در صورت در
سال فردی مثل آقای
جهانی طبق ه کارگر ،به
یش��ود،
ش��كالت با خبرید؟
ارائه م 
لها ام
ش��ما در این باره روز

شک
یشود.
ت
م
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ده در پی اجرای قانون
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سعی کردند به فراموشی سپرده شود .اما مس��ائل دیگر دادهای سفید امضا که
ان
ه
اد
فت
ا
کر
ت؟
ف
ش
به
چیس
ایجاد
امسال
کاتی که اخیرا مثل مسکن و قرار
ن مس��ئله بپردازیم،
امسال با توجه به حر
کصدا به گوش مس��ئوالن سیار سختی که برای کارگران پیش آمده - ،قبل از این که به ای
بیم��ه محروم میکند
یارانهه��ا را ی 
که
ن

ب
یشود ،کارگ��ران را از حق
ای
از
که بعد
وانند از
عه حاکمیتدیده م 
ش��کل قراردادی برای
خواهند رساند».
وری دس��ت به اقدامی بزنند و شاید بت ی باید به این مس��ئله توجه کنیم طیل دردرون مجمو 
ی رفسنجانی یا یا کارگرانی که به
تع
استفاده کنند و پارها
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یکنند ک��ه آ 
سال هم مثل صحب 
ار م 
"تش��کیل اجتماعات و فرصت اول ماه گری را به گوش مردم
الم شده بود و تا چند
گر کسانی کهدردرون حاکمیت هستند مؤسس��اتی ک اجارهای" را برای کار به
ن،
ار
�را
ک
ی
اس�لامی ای�
اع
ها
ی
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وم
ت که مورد عم
ح ،به شرط از خوا
ت .ولی با توجه به دی
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س
ی

لب
اش
ط
د
شی
م
مه
د،
حا
ادا
انن
در
ت
رس
یا
عی
ب

ند
�د آزاد و مسئوالن
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فعالیت مدام تش��ک 
راهپیمای به مبانی اس�لام نباش�
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برای جلب حمایت کارگران جاها
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س
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چ�
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صبر کرد و سن
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ت شد و به پار
ت نظام نیز گفته است:
م ش��امل محدودی 
نها داده شود ،باید
تشخیص مصلح
این مسئله ه
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ا
ه
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ت
تهای
جام راهپیمایی مسالم
فانه طرح این خواس 
«در کش��ور ما ان
ی دید .چون متأس
وز  ۱۱اردیبهشت مانع
آمیز کارگران در ر

ایران:روزج

هقرایی برگزاری مراسم

سیر ق

ز جهانی کارگر در ایران
رو

ایران...زیرسایۀشومجنگ...

«بــروز فاجعه بزرگ در صورت شکست
مذاکرات هسته ای ایران!»
«یوشکا فیش��ر» یکی از رهبران با
سابقه حزب سبزهای آلمان که در
سال های  ۱۹۹۸تا  ۲۰۰۵وزیر امور
خارجه و معاون صدراعظم این کشور
بود در مقاله ای که روزنامه انگلیسی
زبان «پراگ پس��ت» آن را منتشر
کرده است می نویسد:
«مذاک�رات ب�ا ای�ران وارد یک
مرحل�ه جدی�د و حس�اس می
شود».
به گفته آق��ای فیش��ر ،دور جدید
مذاکرات هسته ای ایران با نمایندگان
کشورهای عضو دائم شورای امنیت
به عالوه آلمان بسیار تعیین کننده
خواهد بود.
گفت و گوهای هس��ته ای با ایران
حدود  ۱۰س��ال است که ادامه دارد
و در دوره هایی متوقف شده است،
بنابراین به دشواری می توان گفت
که در ای��ن دور به موفقیت خواهد
رسید یا نه.
اما شرایط هیچ گاه تا این حد جدی
نبوده و نتایج این مذاکرات می تواند
در تضمین صلح نقش تعیین کننده
ای داشته باشد.
پس از س��فر اخیر بنیامین نتانیاهو
به واش��نگتن و دی��دار رجب طیب
اردوغان با سران حکومت در تهران،
ش��رایط مبهم ماه های گذش��ته تا
حدی روشن تر شده است.
به نظر می رس��د که ب��اراک اوباما،
رییس جمه��وری آمری��کا ،مهلت
مش��خصی برای تداوم دیپلماس��ی
تعیی��ن ک��رده که به زمان ش��روع
فعالیت های نظامی هس��ته ای در
ایران بس��تگی خواهد داش��ت و به
رهبر اس��رائیل تضمین داده است
که اگر مذاکرات با ایران به شکست

بیانجامد آمریکا آماده اقدام نظامی
است.
عالوه بر این دولت آمریکا همراه
ب��ا متحدان اروپایی و س��ایر هم
پیمان��ان خ��ود با در نظ��ر گرفتن
خطرهای ناش��ی از اقدام نظامی از
ماه ها پیش برای تحت فش��ار قرار
دادن ای��ران تحریم های ش��دید و
«هوشمندانه ای» را علیه این کشور
و به خصوص در مورد صادرات نفت
که منبع اصلی درآمد ایران است به
اجرا گذاشته است.
جمهوری اس�لامی ایران اکنون از
انجام ه��ر گونه معامله ای از طریق
سیستم و شبکه متعارف بانکی در
سطح بین المللی محروم شده است.
حکوم�ت ای�ران به ش�دت به
درآمد حاصل از فروش نفت خود
محتاج است و بدون برخورداری
از خدم�ات ش�بکه بانکی بین
الملل�ی معاملات خارجی آن
کشور تقریبا فلج خواهد شد.
معامالت پایاپ��ای و یا دریافت پول
نقد نمی تواند پاسخگوی معامالت
مربوط به صادرات نفت ایران باشد
و به همین خاطر بنیان های اقتصاد
این کشور به ش��دت به لرزه افتاده
است.
یوشکا فیش�ر در ادامه تحلیل
خود می افزاید :به نظر می رس��د
که دولت آمریکا از راه های بس��یار
موثر و معتبری حساسیت شرایط و
نیات و برنامه های خود را به رهبران
ایران انتقال داده است .بنابراین اگر
این دور از مذاکرات نیز به شکست
بیانجامد ب��ه احتمال ف��راوان یک
فاجعه بزرگ به وقوع خواهد پیوست.
نکته مثبت این است که ظاهرا همه

د جدی نبوده!...
ا این ح

شرایط هیچ گاه ت

سیاس��ت های جمهوری اس�لامی
در داخل آن کش��ور و یا رفتار
در حال حاضر هیچ کشور و قدرتی
و بلندپروازی ه��ای ایران را در
در
حاضر نیست به خاطر تغییر رژیم
سطح منطقه ش��امل نخواهد
ایران به جنگ برود...
ش��د که موجب نگرانی شدید
اس��رائیل ،کش��ورهای حاشیه
طرف های ذینف��ع در این گفت و خلیج فارس و ب��ه خصوص دولت
گوها از این وضعیت به خوبی خبر عربستان سعودی است.
دارند که قاعدتا باید به تمرکزجدی اما با توجه به اینکه در حال حاضر
تر روی مذاکره و تالش برای یافتن هیچ کشور و قدرتی حاضر نیست به
یک نوع مصالحه بیانجامد.
خاطر تغییر رژیم در ایران به جنگ
در عی��ن حال به زودی مش��خص برود و با توجه به تجربه شکس��ت
خواهد شد که آیا ایران واقعا در این خ��ورده عراق ،هیچک��س نباید به
دوره قصد گفت و گو و مصالحه دارد خاطر آمال و آرزوهایدست نیافتنی
یا نه .چون معیارها و شروط موفقیت مثل تغییر رژیم ،مذاکرات جدید در
برای این مذاکرات به صراحت تعیین مورد بحران هس��ته ای ایران را کم
و اعالم شده اند.
اهمیت تلقی کند.
مضمون و چارچوب های یک چنین این موض��وع در مورد روش برخورد
توافقی تقریبا روشن است.
ایران نیز ص��دق می کند .برخی از
از یک س�و حق ایران ب��رای تداوم رهبران ارش��د حکومت ایران هنوز
غنی سازی با غلظت پایین پذیرفته هم بر این باور هستند که گویا می
خواهد شد ،به شرط آنکه بازرسان ت��وان آمریکا را از منطقه خاورمیانه
آژان��س بی��ن المللی ان��رژی اتمی بی��رون کرد و ش��رایط فعلی را می
بتوانن��د نظارت دقیق و همه جانبه توان به ش��کلی تغیی��ر داد که در
تری بر این فعالیت هاداشته باشند .نتیج��ه آن ایران به ق��درت برتر در
از س�وی دیگر اورانی��وم های غنی منطقه تبدیل شود.
ش��ده ایران برای انجام غنی سازی یک چنین توهمی در میان مقامات
بیش��تر باید به خارج انتقال یابند و ایرانی درست همچون آرزوی تغییر
ایران ثابت کند ک��ه این مواد برای رژیم در ذه��ن برخی از دولتمردان
آزمایش ها و یا برنامه های مربوط به غربی ،ن��ه از طریق مذاک��ره برای
سالح هسته ای به کار گرفته نمی حل بحران هسته ای بلکه فقط در
قالب افزایش تنش های منطقه ای
شوند.
در عی��ن حال ای��ران بای��د امکان و احتمال بروز جنگی قابل تعقیب
بازرسی از تمام تاسیساتی را که قبال است که به بی ثباتی در کل منطقه
بازرسان آژانس اجازه بازرسی از آنها خاورمیانه خواهد انجامید.
البته عوامل مهم دیگری در تعیین
را نداشته اند فراهم کند.
یوشکا فیش��ر در ادامه مطلب خود نتایج این دور از مذاکرات هسته ای
در هفته نامه «پراگ پست» خاطر با ایران تاثیر گذار خواهند بود.
نش��ان م��ی کن��د که حص��ول به یکی از این عوامل سیاست داخلی
توافقی در این زمینه مسلما رفتار و و تداوم جنگ قدرت در درون رژیم

است؛ جنگ قدرتی که تا حد زیادی
در به شکس��ت انجامیدن مذاکرات
هسته ای سال  ۲۰۰۹موثر بود.
در آن دوره ن��ه محافظه کاران پیرو
آی��ت الل��ه خامنه ای و ن��ه معدود
اصالح طلب��ان حاش��یه حکومت
هیچی��ک حاضر نبودن��د موفقیت
محمود احمدی ن��ژاد در به نتیجه
رس��اندن این مذاکرات را بپذیرند.
فقط می توان امی��دوار بود که این
بار ب��ا توجه به جدی��ت و اهمیت
مذاک��رات فعلی ،جن��گ قدرت در
درون حکومت ایران دوباره مشکل
آفرین نشود.
عامل دیگری که باید در نظر گرفت
حتوالت اخیر در سوریه است.

سوریه تنها متحد نزدیک و قدیمی
حکومت ایران در کل منطقه است.
اگر رژیم بش��ار اسد س��رنگون و یا
متحول شد ،ایران تنها متحد خود
را از دس��ت داده و تقریب��ا ب��ا یک
جبهه واحد از کشورهای عربی روبرو
خواهد شد .یک چنین جبهه ای از
سوی ترکیه  ،آمریکا و حتی به شکل
غیرمستقیم از سوی اسرائیل مورد
حمایت قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی تداوم نفوذ ایران
در لبنان با مش��کالت جدی روبرو
خواهد ش��د و در عراق نیز حتی با
وجود کنترل بخش عمده ارگانهای
حکوتی توسط شیعیان ،نفوذ ایران
تضعیف خواهد شد.
به طور خالصه باید گفت که تالش
های یک دهه اخیر حکومت ایران
برای کس��ب نوعی برتری در سطح
منطقه به شکست خواهد انجامید.
یوش��کا فیشر خاطر نشان می کند
که ب��ا در نظر گرفت��ن پیچیدگی
های عوامل خارجی این نکته بسیار
مهم اس��ت که باید از دخالت دادن
موضوعات حساس و پیچیده منطقه

ای در مذاکرات هسته ای با ایران که
هدف دیگری دارد ،به شدت پرهیز
کرد.
اگ��ر بتوان در ای��ن دور از مذاکرات
هسته ای به نوعی از توافق رسید و
خطر وقوع جنگ بر سر برنامه های
هس��ته ای ایران را منتفی کرد ،در
آینده فرصت ه��ای دیگری فراهم
خواهد ش��د که مسائلی مثل آینده
س��وریه و یا نگرانی های موجود در
حاشیه خلیج فارس را می توان در
آنجا به مذاکره گذاشت.
از عهد باستان و زمانی که «اسکندر
کبیر» آن طور که در اس��اطیر نقل
می شود با یک ضربه شمشیر گره
گوردیان را گش��ود ،م��ردم به یک
چنین روشی عادت کرده و بسیاری
فکر می کنند که تنها راه حل بحران
ه��ای پیچیده یک حمل��ه نظامی
است.
ولی معم��وال به کارگی��ری قدرت
نظامی بحران و مشکالت جدیدی را
به همراه می آورد.
در م��ورد عراق ،راهکار جورج دبلیو
بوش ،دیک چینی و رونالد رامسفلد
نشانداد که حمله نظامی ،نه تنها از
منظر اخالقی و انسانی ،بلکه حتی
از لحاظ سیاست های عملگرایانه نیز
نادرست است.
در برخی از مواقع استفاده از نیروی
نظام��ی اجتناب ناپذیراس��ت ،ولی
هیچ��گاه نباید اقدام نظام��ی را به
عنوان جایگزینی برای دیپلماس��ی
برگزید.
مس��لما در مورد گره ک��ور بحران
هسته ای نیز این اصل صادق است
اکنون ه��ر دو ط��رف در برابر یک
تصمیم بزرگ قرار دارند :دیپلماسی
و یا جنگ.
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علی اکبردهخداومدرنیته

 شنبه  26ماه می 2012
ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 520
Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

همــــــدردی
سرکار خامن تینا فرشادگهر
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت همسر دلبندتان

شادروانآقایمهدیمحمدیان

با شما شریکیم و برایتان آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

همــــــدردی
دوست عزیز خامن تینا فرشادگهر
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه بزرگ از دست رفنت دوست عزیز ایرانیان مونتریال
همسرنیکوکار وعزیزدلبندتانآقایمهدیمحمدیان
با شما شریکیم و برایتان آرامش آرزو می کنیم.

یاسی ،رضا هومن

همــــــدردی

سرکار خامن دکتر تینا فرشادگهر
خانواده های محمدیان ،فرشچی ،افتخاری
کلیه سروران و خانواده های محترم سوگوار

در اندوه بزرگ از دست رفنت همسر نیکوکار و عزیز دلبندتان

زنده یاد آقای مهدی محمدیان

با شما شریکیم و برای فردفرد شما عزیزان،
بهروزی و آرامش آرزو می کنیم.

دکتر رامین رضایی،
دکتر آنتونی رضایی
و همه دوستان شما
در کلینیک آلفامدیک
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زندگیوسالمت...

چنانچه می خواهید زندگی موفقی
را در کنار همس��رتان تجربه کنید
ب��ه مطالب��ی که در ای��ن خصوص
گردآوری شده است توجه کنید.
آقایان ،آقایان! شاید ندانید یک جمله
س��اده چقدر می تواند روی زندگی
مشترک تان تاثیر بگذارد و اعتماد
همسرتان به شما و زندگی مشترک
تان را بیشتر کند.
اگر از آن دسته مردهایی هستید که
فکر می کنند ،جمالت اهمیتی ندارد
و تنها چیزی که مهم اس��ت درون
شماست ،کامالدر اشتباهید.
تا زمانی که با این احساسات درونی
تان جمله ای نسازید و همسرتان را
از آن ه��ا با خبر نکنید ،هیچ اتفاق
خوب��ی در زندگ��ی مش��ترک تان
نخواهد افتاد.
اگ��ر ه��م از اهمیت ای��ن جمالت
باخبرید اما نمی دانید چه بگویید و
از کجا شروع کنید ،بهتر است از این
توصیه ها کمک بگیرید و با دنیای
زنان آشنا تر شوید.
باید باور کنید که دنیای ذهنی زنان
و مردان تفاوت زیادی دارد و اگر می
خواهید همسرتان را خوشحال کنید
باید به دنیایش وارد شوید و او را به
شیوه خودش آرام و شاد کنید.


چقدر زیبایی...

زن ها دوس��ت دارند ظاهرش��ان را
س��تایش کنید و گاهی ب��ه آن ها
بگویید که چه چهره زیبا یی دارند.
حتی اگر همسر ش��ما واقعا به این
زیبایی نباشد از این که گمان کنددر
نظر شما این طور به نظر می رسد،
احساس غرور خواهد کرد.
البته بی گ��دار به آب نزنید و بدون
آن که برای حرف تان دلیلی داشته
باشید او را ستایش نکنید.
چ��ون درس��ت در زمان��ی ک��ه به

همس��رتان می گویید ،چقدر زیبا
هس��تی ...او دلیل ش��ما را خواهد
پرسید و خواهد گفت از چه نظر؟
پس س��عی کنید برای این ادعاتان
جزئیاتی را هم مطرح کنید و به این
فکر کنید ،چه چیز در او زیباتر است
و بعد سراغ تعریف کردن بروید.


تو بی همتایی...

این که همس��ر شما بش��نود که او
ف��ردی ب��ی همتاس��ت و هیچ زن
دیگری نمی توانسته شما را به این
اندازه خوش��بخت کند ،یک حس
فوق العاده به او می دهد.
زن ه��ا دوس��ت دارن��د ،بدانند که
ب��ا تمامی گزینه ه��ای دیگری که
ش��اید همسرش��ان به آن ها برای
ازدواج درنظر داشته فرق می کنند
و آنها ویژگی هایی دارند که از نظر
شوهرشان در هیچ کدام از زن های
دور بر هم وجود ندارد.
ش��ما باید این خاص ب��ودن را به او
گوشزد کنید و بگویید که کدام یک
از ویژگی های همس��رتان بیش از
دیگر ویژگی ها ،شما را تحت تاثیر
قرار داده.
این موضوع نه تنها حس خوب مورد
توجه قرار گرفتن و قدردانی شما را
به او میدهد بلکه باعث می شود که
او تمرکز بیشتری روی ویژگی های
مثبتش داشته باشد و برای پررنگ
کردن شان تالش کند.
زن ها دوس��ت دارند از شوهرش��ان
بشنوند که پر از صفات مثبت هستند
و این که همسرشان به دلیل همین
صفات به آن ها افتخار می کند.


با تو بودن بی نظیر است...

زن ها دوس��ت دارند ،همسرشان به
رابطه ای ک��ه دارد افتخار کند و به
دلیل آرامشی که در این رابطه دارد
هم از آن ها قدردانی کند.

همه  چیز
درمورد بیماری اگزما
اگزما یک مش��کل پوستی متداول
است .اگر ش��ما هم مبتال به اگزما
هستید یا فکر میکنید ممکن است
این مشکل پوستی را داشته باشید،
در زیر آموزش میدهیم چطور با آن
مقابلهکنید.
چند نکته درمورد پوست

پوس��ت شما که از اندامهای داخلی
بدنتان ،عضالت و استخوانهایتان

محافظت میکن��د و دمای داخلی
بدنتان را تنظیم میکند ممکن است
دچار مشکالت مختلفی شود .جوش
و آکنه زمانی اتفاق میافتد که منافذ
پوست بسته میشوند.
ام��ا جوش تنها مش��کل پوس��تی
نیست که ممکن است با آن مواجه
شوید .آیا تابحال یک صابون جدید
را امتح��ان کردهاید که باعث ایجاد
جوشهای خارشدار ش��ده باشد؟
این واکنش ممکن است اگزما باشد.
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این قدردانی ممکن اس��ت به شکل
های مختلفی صورت بگیرد.
مثال وقتی مردی زودتر از س��ر کار
می آید و به همس��رش می گوید،
دوست داشتم امروز بیشتر کنار تو
باش��م یا این که دوست دارم وقتم
را بیش��تر با تو بگذرانم و باقی مانده
کارهایم را هم کنار تو انجام دهم می
تواند یک حس فوق العاده را در زنان
ایجاد کند.
با شنیدن این قدردانی ها زن برای
بیشتر درک کردن همسرش تالش
خواهد کرد و برای این که همسرش
در ساعات بیشتری کهدر خانه است
آرامش داشته باش��د و این اتفاق را
تکرار کند ،مصمم تر خواهد شد.
آنها از این تصور که مردشان دوست
دارد س��اعتی از روز را تنها کنار او و
تنها برای استفاده از وقت ۲نفره شان
مشخص می کند بیش از هر چیزی
خوشحال می شوند.


دوستت دارم...

اگر می خواهید همس��رتان از این
که دوس��تش دارید مطمئن ش��ود
چاره ای جز گفتن این حرف ندارید
ام��ا مهم تر از گفت��ن این حرف ها
عملکرد شماس��ت .زن ها دوس��ت
دارند عش��ق تان را ب��ا کارهای تان
نش��ان دهید .دادن یک شاخه گل،
یک هدی��ه بی مناس��بت ،پیامک
های احوالپرسی طول روز و خیلی
کارهای س��اده دیگر می تواند تاثیر
خاصی روی رابطه شما بگذارد و این
زندگی را در چشم همسرتان افتخار
آمیزتر کن��د اما ماجرا به همین جا
ختم نمی شود ،شما باید مراقب تمام
ح��رف هایی که میان تان رد و بدل
می شود باشید و فکر نکنید کلمات
تاثیر چندانی ندارند.

اگزما چیست؟



اگزم��ا ب��ه گروه��ی از مش��کالت
پوس��تی اطالق میشود که موجب
ایج��اد قرمزی ،س��وزش ،خارش و
گاه برآمدگیه��ای کوچک و پرآب
میشود.
اگزما ش��کلهای مختلفی دارد اما
اگزمای آتوپیک یکی از متداولترین
و جدیترین انواع آن است.
دکترها دلیل اصلی اگزمای آتوپیک
را نمیدانن��د اما تصور می کنند که
نحوه واکنش سیس��تم ایمنی بدن
اف��راد مختلف به چیزهای مختلف،
متفاوت است.
آلرژیهای پوستی هم ممکن است
در برخی از انواع اگزما نقش داشته
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با این جمالت دل همسرتان

را بدست بیاورید!

مهم ت��ر از همه این که باید مراقب
قول هایی که به همسرتان میدهید
باش��ید .گرچه پاسخ مثبت شما به
خواسته های همس��رتان می تواند
او را خوشحال کند اما عمل نکردن
به وعده ه��ای کوچک و بزرگ تان
مش��کل را چند برابر خواهد کرد و
تاثیری منفی روی نگاه همسرتان به
شما و رابطه خواهد گذاشت.
● متاسفم...
ب��رای زن ها مه��م ترین اتفاقی که
می تواند بعد از یک دعوا یا دلخوری
پی��ش بیاید ،ش��نیدن عذرخواهی
مردشان اس��ت .آن ها دوست دارند
تاسف واقعی شما را ببینند و بعد از
این دلخوری ها مورد دلجویی قرار
گیرند .غرورتان را کنار بگذارید و اگر
اشتباه کرده اید قبل از توضیح دادن
دالیل تان از او عذر خواهی کنید.
این که ش��ما ب��دون گفتن این که
پشیمانید شروع به توضیح دادن و
دلیل تراشی کنید می تواند ناراحت
کننده ترین واکنش بعد ازدعوا برای
یک زن باشد .پس اگر نمی خواهید
باشند.
اگر ش��ما هم دچار اگزما هس��تید،
مطمئناً تنها کس��ی نیس��تید که
میدانید این مشکل را دارد.
اگزما مثل س��رماخوردگی مسری
نیس��ت ،اما اکثر افراد مبتال به آن
کسی را در خانواده خود با مشکل
مشابهدارند.
>>> محققان تصور میکنند
که این مشکل ارثی است.
به طورکلی ،اگزما مشکلی کامالً
متداول اس��ت—تقریباً یک نفر
از هر  10نفر در جهان زمانی در
طول عمر خوددچار این بیماری
میشوند.
 اف��راد مبتال به اگزما ممکن
اس��ت دچار آس��م ی��ا برخی
آلرژیها مثل تب یونجه (زکام
بهاره) هم باشند.
ب��رای برخ��ی از این اف��راد،
آلرژیه��ای غذای��ی (مث��ل
حساس��یت به ش��یر گاو ،س��ویا،
تخممرغ ،ماه��ی یا گندم) میتواند
موجب ایجاد یا وخیمتر شدن اگزما
شود.
آلرژی به شوره حیوانات ،پارچههای
زبر و گردوخاک هم میتواند موجب
تحریک اگزما در برخی افراد شود.

عالئم و نشانهها

دوری از هم��ه محرکهای��ی ک��ه
موجب ایجاد یا وخیمتر شدن اگزما
میشوند کار سختی است.
در بس��یاری اف��راد ،زخمه��ای
خ��ارشدار اگزما معم��والً در محل
خم شدن آرنج ،پشت زانوها ،قوزک
پ��ا و مچ دس��ت ،و همچنین روی
صورت ،گردن و باالی سینه پدیدار

اوضاع را از این که هس��ت خراب تر
کنی��د با یک جمله ای که از ته دل
می گویی��د همه چی��ز را رو به راه
کنید؛ بگویید :ببخشید و متاسفم!
● همه چیز را درست می کنم...

حتی اگر یک سوپرمن نباشید باید
بتوانید به همسرتان اطمینان دهید
ک��ه همه چیز تحت کنترل اس��ت
و تا زمانی که در کنارش هس��تید
نمی گذارید زندگ��ی تان را چیزی
تهدید کند .گرچه شما با رفتارهای
تان باید این اطمینان را در او ایجاد
کنید اما در لحظاتی که او از ته دل
غمگین اس��ت و احساس اضطراب
م��ی کند باید این جمله جادویی را
به کار ببرید و به او آرامش دهید .اگر
فکر می کنید فراهم کردن امکانات
زندگی برای ش��اد کردن همسرتان
کافی است اشتباه می کنید .ایجاد
احس��اس آرام��ش و اطمین��ان و
گاهی بیان کردن این جمالت او را
بسیار آرام تر و اعتمادش به زندگی
مش��ترک تان را هم بیشتر خواهد
کرد.

میشوند-هرچند ممکن است روی
همه قسمتهای بدن ایجاد شود.
اگزم��ا ابتدا باع��ث داغ و خارشدار
شدن پوس��ت میشود .بعد اگر فرد
آن ناحیه را بخاراند ،ممکن اس��ت
پوست قرمز ،متورم یا تاولدار شود.
بعض��ی از اف��رادی ک��ه ب��ه اگزما
مبتال هس��تند آنقدر پوستشان را
میخارانن��د که س��طح آن تقریباً
چرممانندمیشود.
پوست بعضی دیگر از افراد مبتال به
اگزما ،خشک و ناهموار میشود.
بااینکه افراد زی��ادی به اگزما مبتال
هستند ،اما عالئم آندر افراد مختلف
متفاوت است.


پزشکان چه میکنند؟

اگ��ر تص��ور میکنید دچ��ار اگزما
هستید ،بهترین اقدامی که میتوانید
انجام دهید این است که پیش دکتر
متخصص پوست بروید.
تش��خیص اگزمای آتوپیک بسیار
دش��وار اس��ت زیرا ممکن است با
مشکالتدیگر پوستی اشتباه گرفته
شود.
بعنوان مث��ال ،اگزم��ا را میتوان با
یک مشکل پوستی به نام درماتیت
تماسی که زمانی اتفاق میافتد که
پوست درمعرض یک ماده آزاردهنده
(مثل عطر در یک ماده شستشوی
خاص) قرار میگیرد ،اشتباه گرفته
شود.
دکتر پوست عالوه بر معاینه جسمی،
س��ابقه خانوادگی ش��ما را با سوال
کردن درمورد نگرانیها و عالئمی که
مشاهده کردهاید ،وضعیت سالمتی
ش��ما در گذشته ،وضعیت سالمتی
خانوادهتان ،داروهایی که اس��تفاده

● بیا صحبت کنیم...

اگر همسرتان مدتی است که ناراحت
یا پریشان است اما توضیحی در این
مورد به شما نمی دهد ،باید خودتان
پیش قدم ش��وید .ش��اید او مشکل
بزرگیدارد که گفتنش برایش آسان
نیست و شاید هم منتظر جرقه ای
از طرف شماس��ت .یادتان نرود که
هی��چ ناراحتی بی دلیل نیس��ت و
این که شما از کنار این پریشانی ها
بگذرید و آن ها را جدی نگیرید ،می
تواند همسرتان را ناراحت تر از آنچه
هس��ت کند و حتی گاهی زندگی
مش��ترک تان را هم زیر سوال ببرد.
پس بع��د از هر دلخ��وری که بین
ت��ان پیش می آید ی��ا حتی زمانی
که می بینید رفتار همسرتان تغییر
کرده اما دلیلش را نمی دانید ،به او
پیشنهاد گفت وگودهید و حتی اگر
از این گفت وگو طفره رفت برایش
توضیح دهید که شنیدن حرف ها و
احساساتش چقدر برای شما اهمیت
دارد و چقدر برای بهتر کردن زندگی
مشترک تان اشتیاقدارید.

میکنید ،آلرژیهایی ک��ه دارید و
س��ایر مسائل و مش��کالت بررسی
میکند.
دکتر همچنی��ن میتواند به تعیین
چیزهایی در محی��ط اطرافتان که
میتواند با مشکل پوستیتان مرتبط
باشد ،کمک کند.
بعنوان مث��ال ،اگر قب��ل از پدیدار
ش��دن عالئم ،ش��روع به استفاده از
یک شامپو بدن یا کرم جدید کرده
باشید ،باید این مس��ئله را با دکتر
درمیان بگذارید زیرا ممکن اس��ت
مادهای در آن ش��امپو یا کرم وجود
داشته که موجب مشکل پوستیتان
شده است.
استرسهای احساسی نیز میتوانند
موجب بروز اگزما ش��وند ،به همین
دلیل دکترتان ممکن اس��ت سوال
کند که به تازگی در خانه ،مدرس��ه
یا محلکار استرسداشتهاید یا خیر.
اگ��ر دکتر تش��خیص داد که دچار
اگزما شدهاید ،ممکن است کارهای
زیر را برایتان انجام دهد:
 ممک��ن اس��ت داروهای��ی برای
تسکین قرمزی و س��وزش برایتان
تجویز کند مثل کرم و پمادهایی که
حاوی کورتیکوستیروئیدها است یا
قرصهایآنتیهیستامین.
 اگر اگزمای ش��ما خیلی شدید
باشد ممکن است مصرف داروهای
خوراکی دیگ��ری را برایتان تجویز
کند.
بعضی از کسانی که اگزمای شدید
دارن��د ،درم��ان با اش��عه فرابنفش
میتواند به برطرف کردن مشکلشان
کمک کند.
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عبور از چراغ قرمز ،زير پا گذاش��تن قوانين ،پ��ارك ممنوع ،گذر از معابر
يكطرف��ه و  ...همگ��ي نمونههايي از رفتارهاي غيرقانوني ترافيكي اس��ت كه
به گفته كارشناس��ان هم ترافيك را به شكل گس��تردهاي افزايش ميدهد و
هم س��المت س��ايرين و خودروي خاطي را نيز تهديد ميكند .در حالي كه
تمامي اين قانونش��كنيها در شكل گس��ترده فقط مختص خودروها و ساير
اتومبيلهاي سواري است.
به عبارت ديگر سالهاس��ت كه يكي از معضالت اصلي شهر هنجارشكني
و بيتوجهي موتورس��واران به تمام قوانين رانندگي است .موتورسواران عالوه
ب��ر آنكه به كابوس بزرگ بس��ياري از رانندگان و حت��ي عابران پياده تبديل
ش��دهاند بدون هيچ نگراني از پيامدهاي قانونش��كني بدون توجه خاصي به
قوانين و مقررات ش��هري و راهنماي��ي و رانندگي در كوچه و خيابان جوالن
ميدهند .موتورس��واران پيادهرو ،كوچه و خيابان يكطرفه ،پل عابر آن هم از
ن��وع برق��ياش ،چراغهاي قرمز و ترافيك و  ...هم��ه و همه را براي حركت و
س��بقت گرفتن از آن خود ميدانند ،بدون آنكه در اين ميان به حقوق س��اير
تاکسی پیاده شوید.
 باال بودن کلسترول
رانندگان و حتي عابران پياده كوچكترين توجهي كنند.
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نمادبازوان و
خرید به
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دستدر ش��هر تبديل شده است ترغيب
هنجارش��كني
امروز ،به
وس��يله
بسیار خوبی
باشید .و حوادثآخر هفته
کمی
وقتروز در
همروزبه
هانيز
موتورسواران
دادهتصادفات
ورزشآمار
حالي كه
هایتان در
ميشوند.
ج��ایاست.
ب��هافزايش
حال
اس��تفاده از اتومبیل ،با برای فعالیت بیش��تر است .از پیاده

د

مهم نیس�ت که چقدر به رژیم
غذای�ی ت�ان توجه داری�د ،اگر
ورزش نکنید حتم� ًا در معرض
ابتال به بیم�اری های قلبی قرار
می گیرید.
ورزش نکردن یکی از بدترین عوامل
ابتال به بیماری ه��ای قلبی هم در
زنان و هم در مردان است ،درحالیکه
 7نفر از هر  10نفر از افراد بزرگسال
ورزش نمی کنند.
برای ورزش کردن الزم نیست حتماً
بروی��د و در باش��گاه محل ثبت نام
کنید؛ کمی فعالیت جسمی تان را
باال ببرید ،کلی به نفعتان خواهد بود.
به ورزش باید به عنوان یک فعالیت
روزانه نگاه کنید .هرچه بیشتر ورزش
کنید ،وضعیت تناسب اندامتان بهتر
ش��ده و خطر ابتال به بیماری های
قلبی نیز در شما پایین می آید.


رگ ها ته نشین می کند و
منجر به بیماری های قلبی
می شود را پایین می آورد.
 ورزش با جلوگیری از
لخته ش��دن خون که یکی
از عوام��ل ابت�لا به بیماری
های قلبی به شمار می رود،
گردش خون را تقویت می
کند.
 ورزش چربی سوزی را
افزایش می دهد.
 ورزش به کاهش وزن
کمک می کند.
 ورزش عضله س��ازی
می کند.
 همچنی��ن ورزش ب��ا
ترش��ح هورمون های اندورفین که
در بدن حسی خوب ایجاد میکند،
استرس را کاهش می دهد.


همه و هم��ه به افزایش سرعت تان را از کند شروع کرده ،کم
میزان فعالیت بدنی شما کم به ماکزیمم برسانید و در آخر باز
کمک می کنند.
کند کنید.

 همیش��ه قبل از ش��روع بدنتان راگرم کنید و در آخر نیز کم کم دمای
چطور شروع کنیم؟
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به گفته كارشناس��ان هم ترافيك را به شكل گس��تردهاي افزايش ميدهد و
باشید ،شروع یک برنامه فراموشنکنید.
هم س��المت س��ايرين و خودروي خاطي را نيز تهديد ميكند .در حالي كه
شكل 
برایتان
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ک��هگرفتن از آن
س��بقت
اف��رادی
فش��ارخون ،آنژی��ن نام کنید.
رانندگان و حتي عابران پياده كوچكترين توجهي كنند.
ً
ا
حتم
دارند
قلبی
بیماری
یا
(گلودرد)
دارد.
وجود
ها
ورزش
اقس��ام
و
انواع
اما اينكه چرا موتورس��واران تا اين اندازه در كنار حاش��يهاي امن به نقض
ورزشی
واض��حشروع
باید قبل از
ماجرادر
مهمخود
عالقه
آمدي ومی
برحس��بنقطه
توانیدميپردازند
ش��هري
برنامهرفت و
یکقوانين
حقوق و
حتي
هم
اينچنيني
ح��وادث
و
تصادفات
ب��روز
در
حتي
كه
جايي
ت��ا
اس��ت.
با پزشک مشورت کنند.
یکی از آنها شرکت کنید.دقت کنید
ورزشیمقصر
راننده خودرو
كرده
مس��يري را
اکثر اگر
حتماً
فیزیکی
موتورس��وارانفعالیت
افراد می توانند
باش��ندرش��ته
انتخاب
طيدر
خالف که
شناخته ميش��ود .در مواقع ديگر نيز مث ً
ال هيچكس چه مأموران و چه افراد
نظر
را در س��طحی که برایشان مناسب ش��رایط جس��مانی خود را در
و رانندههاي عادي از عبور يك اتومبيل از چراغ قرمز به راحتي چشمپوش��ي
شروع
داشته ازباشید.
چه��ارراه و چراغ قرمز كام ً
ال
اولموتورس��وار
استيك
ممکن عبور
کنند.حالي كه
كنند در
است نمي
امريمقدار
کار ای��ن
بیش��تر از  5دقیقه  .3در انجمن های سلامتی عضو
عادي است.
مس��افر ،حركات نمايش��ي ،هرج و مرج
کممجاز
اندازه
حم��ل
بي��شاماازکم
نباش��د
پیاده روی
مقداربار و شوید.
ويژگي
ديگر
مش��اغل كاذب
شد.مهمتر افزايش
خواهدهمه
ش��كني و از
آن و
قانونبیشتر
بیشتر و
هاياز
توانید
م��ی
انجم��نازها
در ای��ن
جوالن بدون نظارت موتورسواران در شهر است.

حوادثشوید.
بهره مند
های الزم
تمامي اين موارد در حالي اس��ت كهآموزش
روزانه
تصادفات و
بسياري از
بدونکنید.
امتحان
پیالتسرا
یوگاو
.4
است؟
موثر
بفهمیمباکه
اغراق
پيوندد و
وق��وع مي
موتورس��واران به
توجه
قابل
نقش
از کجاش��هري
بردنهستند.
حوادث
اینمواقع
ش��كنباالدر اغلب
قانون
موتورس��واران
قدرت
اين باال
يكهاپايبرای
ورزش
تان باید
قلب
ورزشاينیعنی ضربان
بودن
نظارت قانوني
چنين عدم
مسئله كه
طبيعي اس��ت
امكانباال
بدن و
فراهم به
ش��کلو دهی
عضالنی،
توجه بابه یک
میبا تواند
برود—این
پائين
عالیقيمت
مهمتر
قدرتاز همه
رانندگي و
مقررات
ی��اقوانين
نهادن
هستند.
انعطاف
واض��حبردن
پیاده
حتیو یک
زيرپ��اتند
پیاده روی
موتوس��يكلت ،بس��ياري از افراد بخصوص جوانها به س��مت استفاده از اين
استکنید.
استفاده
تخیل تان
 .5از
ایجادكهشود.
روی آرام
ترغيب
تبديل شده
در ش��هر
امروز ،به نماد هنجارش��كني
وس��يله
تصادفات ومث ً
همان
نيز هم
رقص
کالس های
ال
آماربدنتان
تمریناتكهرا در
روزبهبهروز در
موتورسواران
حوادث
س��ختی در حالي
باید ميشوند.
امااست.
افزايش
هنوز بتوانید موقع اندازه کالس های ورزشی برای شما
حالکنید،
احساس
مفید است.
پیاده روی حرف بزنید.

 -یکنواخت راه نروید:

سالمتیقلب
و
ورزش
هاي منحرف و فاسد
فاسد
سايت
رف و
نگ

ردند

ما...اخالقي است اما...
يو
ورزش چطور به سالمت قلب کمک
می کند؟

می توان گفت که فعالیت فیزیکی
احتمال ابتال به بیماری های قلبی را
در شما به نصف می رساند.
دلیل آن این است:
 ورزش فشارخون را که یکی از
بزرگترین عوامل در ابتال به بیماری
های قلبی است را پایین می آورد.
ورزش می��زان کلس��ترول HDL
(کلسترول خوب را که چربی های
ب��دن را از درون رگ ها بیرون برده
و برای فراین��د دوباره به کبد برمی
گرداند) باال می برد.
 ورزش میزان کلسترول LDL
شرحدر
چربی ها را
یکبد) که
(کلسترول
جدولکهبا دو

4892

چقدر ورزش کافی است؟

 30-40دقیقه پیاده روی تند ،س��ه
باردر هفته برای ارتقاء سطح تناسب
اندام و کاهش خطر ابتال به بیماری
های قلبی-عروقی کافی است.
اگر در معرض ابتال به بیماری های
قلبی و سکته قراردارید ،باید حداقل
هر روز هفته را (یا حداقل  5روز در
هفته را)  30دقیقه ب��ه پیاده روی
بروید.
هریک از موارد زیر خطر ابتال به
بیماری های قلبی را باال می برد:

 کشیدن سیگار
 اضافه وزن
 دیابت

روی و دوچرخ��ه س��واری گرفته تا
دوچرخه به محل کار بروید.
سفرهای درون شهری برای خرید،
اتوبوس
جلوت��ر از
دویاشرح
جدول با
یک ایس��تگاهیک

4892

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

عادي
ویژهويژهجدول
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________
وعادی
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 -13نام��راد -وج��ود ندارد -ش��يريني
بيماري
نوعي
دانا-
بس��يار
 -15عالم و
سنتي تبريز
شديد
كم خوني
 28 -14گرم -دوا -پدر مردگان
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 -5اشاره به دور -جمع ورق -واژه
مليح
 -14اتومبي��ل ي��ا كش��تي حم��ل
 -6بخش��ايش گن��اه -مفه��وم9 -
پيامبر صبور -شرم
بنزين-
رنجوري
 -15نام10
منطقهاي در شمال تهران-
 -7روسيه سابق -خراب -خالص
مسابقاتي بينالمللي در زمينه
عنوان 11
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 -8حفظ ،امان -ليست -الهه هندو
 -9س��حاب -س��اقه زيرزمين��ي-
مفتش
 -10ش��كوفه انگور -ج��زء و تكه-
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منو نوکلئوز عفونی چیست؟

منونوکلئوز عفونی بیماری ایست
که بر اثر وی��روس EPSTEIN-
 BARRتولی��د می ش��ود .این
بیماری بیش��تر ب��ه نوجوانان و
جوان��ان حمله می کند ولی می
تواند کودکان را نیز مبتال کند.
بیماری با عالئمی چون گلودرد و
خستگی بسیار شدید و احساس
ضعف در تمام بدن خود را نشان
می دهد.
ش��دت خس��تگی در همه افراد
یکسان نیست .بیمارانی که شدت
بیم��اری آنها زیاد اس��ت باید تا
چندین هفته فعالیت هایشان را
کنار بگذارند.
نام دیگر این بیم��اری ،بیماری
بوس�ه اس��ت زیرا در اث��ر موارد
بیماری توسط بزاق سرایت می
کند ولی بوسیدن همیشه عامل
بیماری نیست و بیماران معموال نمی
دانند چگونه ویروس به آنها سرایت
کرده است.
اسم منونوکلئوز از سلول های گلبول
س��فید منونوکلئر می آید که فقط
یک هس��ته دارن��د و ویروس باعث
می ش��ود که تعداد آنها بسیار زیاد
گردد.

علل

منو نوکلئوز بر اثر عفونت با ویروس
 EPSTEIN-BARRتولی��د م��ی
ش��ود که ویروسی اس��ت که بسیار
منتش��ر اس��ت و بر اث��ر آب دهان
سرایت می کند ولی همیشه تولید
عفونت نمی کن��د و در اکثر مواقع
بی خطر است و وارد بدن می شود
بدون اینکه شخص عالئمی داشته
باشد و در سن  5سالگی  50درصد
کودکان حامل ویروس هس��تند و
در  40س��الگی  90درصد مردم در

دکترعطاانصاری(کبک)

خون این اف��راد می توان آنتی کور
ضد ای��ن ویروس را پیدا کرد .وقتی
شخص آلوده شد ویروس در بدن او
تا آخر عمر باقی می ماند بدون اینکه
واقعا عالئمی از بیماری داشته باشد
ولیکن بعض��ی وقت ها بدون اینکه
علت آن شخص باشد عفونت اولیه
با ویروس باعث بیماری منونوکلئوز
می شود.


آیا بدون این که بدانید دچار
منونوکلئوز می شوید؟!

امکان دارد.
در بیش��تر موارد کودکانی که دچار
عفونت می ش��وند عالئ��م بیماری
به قدری سبک اس��ت که بیماری
مشخص نمی شود .بعالوه به آسانی
با سایر گلو دردهای سبک کودکان
اشتباه می شود.
برعک��س اگر تماس اولیه با ویروس
در نوجوان��ی و اوائل جوانی باش��د

عفونت بر روی  50درصد اشخاص
تولید بیماری منونوکلئوز می کند و
عالئم بیماری بسیار مهم تر خواهد
ب��ود .علت اینکه بعض��ی بیمار می
شوند و عده ای نمی شوند مشخص
نیست ولی آنچه که مسلم است اگر
شما یکباردچار منونوکلئوز شده اید
دیگر مبتال نخواهید شد.


پیشرفتبیماری

ویروس پس از اینکه وارد بدن ش��د
اول در دهان پخش شده و زیاد می
شود سپس به طرف گانگلیون ها و
خون می رود.
دوران نهان��ی بیماری بی��ن  4تا 6
هفته اس��ت ،از موقعی که ویروس
وارد بدن ش��ده تا موقعی که عالئم
بیماری به ظهور برس��د ،عالئم حاد
بیماریدو هفته طول می کشد ،ولی
حالت خستگی ممکن است چندین
ماه طول بکشد.

معجون3دانه

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

به بازار آمد

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

برای سفارش جزئی و کلی
تورونتو
با شماره ها ،ایمیل و تارمنای
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
زیرمتاسبگیرید:
Tel.: 604-825-3603
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2174
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

>> پیک نیک بزرگ ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه 6 ،ماه می در پارک انگرینیون
توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

دکترعطاانصاری

ataansari@videotron.ca

س��پس ویروس به حالت
مخفی در سیستم دفاعی
باقی می ماند بدون اینکه
عالمتیداشته باشد.

سرایت

وی��روس EPSTEIN-
 BARRبس��یار مسری
اس��ت ول��ی کمت��ر از
سرماخوردگی زیرا باعث
تولید عطس��ه نمی شود
و سرایت آن با آب دهان
انج��ام می ش��ود یعنی
با بوس��یدن ،اس��تفاده از
قاش��ق چنگال آل��وده و
اش��یاء آل��وده ،از مادر به
کودک ،امکان س��رایت با
ترانس��فوزیون (انتق��ال)
خون ی��ا پیوند اعضاء هم
هس��ت ولی بس��یار نادر
است.
ش��خص آل��وده از لحظه
آلودگی مسری است ولی در دوران
مخفی بیماری است که  4تا  6هفته
طول می کشد.
حتی چندین ماه پ��س از بهبودی
کامل هم مس��ری است ولی امکان
آلوده ک��ردن دیگران در هفته های
اول بیماری بسیار زیاد است.


منونوکلئوز
MONONUCLEOSE

THREE SEEDS
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عوارضی که ممکن است پیش بیاید

با اینک��ه باعث زیاد ش��دن بعضی
از س��لول های خون می شود ولی
منونوکلئوز یک بیماری خوش خیم
 BENIGNEاس��ت عوارض تولید
ش��ونده خیلی کم هستند ولی می
توانند بسیار خطرناک باشند.
مهم ترین آنها پارگی طحال است

عفونت می تواند باعث تورم طحال
بش��ود  SPLENOMEGALIEو
پارگی طحال با یک ش��وک پیش
می آید ،حتی یک فشار کوچک با
اینکه به ندرت پی��ش می آید 0/5
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تا یک درصد موارد ولی خطر آن
واقعی است بنابر این ورزش های
سنگین و ورزش های رزمی برای
بیماران منونوکلئوز ممنوع است.
وقتی که طحال بزرگ می شود
درد ش��دیدی در قس��مت باالی
سمت چپ ش��کم احساس می
شود.
در ای��ن موقعیت بیم��ار احتیاج
به درمان بس��یار سریع دارد .پاره
ش��دن طحال باع��ث خونریزی
داخل حفره شکم و درد در تمام
شکم می ش��ود و می تواند کشنده
باشد و عمل جراحی الزم می باشد.
در بعضی اش��خاص وی��روس باعث
بزرگ ش��دن مهم لوزه ها و بس��ته
ش��دن مجاری تنفسی و مشکل در
نفس کشیدن می شود.
کبد:

سیستم عصبی و گلبول های خون
نیز می توانند هدف مشکالت ثانویه
وی��روس ش��ده و تولی��د هپاتیت،
آنس��فالیت ،مننژی��ت ،ک��م خونی
همولیتک و غیره بکند.

بیماری های دیگری که این ویروس
می تواند تولید کند

در کلینیک مدیکال
آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 933-8383
پزشک یک نمونه برداری از ترشحات
گلو ب��رای تش��خیص منونوکلئوز
عفون��ی از یک فارانژیت با کمترین
مثل آنژین یا گلودرد می کند.
آزمایش منوتس��ت یا منوس��پات
 MONOSPOTو سایر آزمایشات
خون ممکن اس��ت برای تشخیص
منونوکلئوز الزم ش��ود که پزشک
مطمئ��ن ش��ود عالئم بیم��اری از
ی��ک بیم��اری عفون��ی دیگر مثل
عفون��ت ب��ه س��یتومگالو ویروس
 CYTOMEGALOVIRUSی��ا
 ،CMVتوکسوپالس��موز و س��ایر
بیماری های مشابه نیست.
ب��رای اف��رادی که روابط جنس��ی
محافظت نش��ده داش��ته ان��د باید
آزمایش مربوط به تشخیص ویروس
ایدز هم انجام شود زیرا عالئم اولیه
آلودگی به ویروس ایدز شبیه عالئم
منونوکلئوزاست.
بخش پایانی2 :
در شماره آینده

این ویروس می تواند دلیل بیماری
LYMPHOME DE BURKITT
که نوعی س��رطان در گلبول های
سفید می باشد این بیماری در غرب
کمیاب است ولیدر آفریقا زیاددیده
می شود.
در غرب فقط در کسانی که سیستم
دفاع��ی بس��یار ضعیف ب��ر اثر
شیموتراپی یاداروهای ضعیف
برنامه های پزشکی
کننده سیستم دفاعی بعد از
پیوند اعضاء استفاده می کنند دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
دیده می شود.
در ن��ژاد زرد وی��روس
 EPSTEIN-BARRباع��ث
در تلویزیون میهن به مدیریت
سرطان نازوفارنکس می شود.
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت

www.mihantv.com

Mihan TV

تشخیص

حتقیقاتجدید:

نشسنت طوالنی مدت ،دلیل مرگ زودرس

تحقیق��ات جدی��دی که توس��ط
پژوهشگران استرالیایی انجام شده
نش��ان می دهد که یکی از راه های
اصلی حفظ س�لامتی ایس��تادن و
پرهیز از نشستن در ساعات طوالنی
است.
کسانی که بیش از  ۱۱ساعت در روز
می نشینند فارغ از اینکه در ساعات
دیگر روز چق��در فعال و در حرکت
باشند ،به نسبت سایرین با احتمال
بیش��تری از م��رگ زودرس روبرو
هستند.
ای��ن تحقیقات براس��اس داده ها و
بررسی های شخصی بیش از ۲۰۰
هزار نفر باالی س��ن  ۴۵سال انجام
شده است.
پژوهشگران استرالیایی متوجه شده
اند که خطر مرگ زودرس در مورد
اف��رادی که بیش از  ۱۱س��اعت در
روز می نش��ینند حدود  ۴۰درصد
بیشتر اس��ت و در مورد گروهی که
روزانه بین هش��ت تا  ۱۱ساعت در
حال نشس��تن هستند این احتمال
 ۱۵درصد بیشتر از افرادی است که
کمتر از چهار ساعت در روز در حال
نشستنهستند.
نتای��ج این تحقیقات روز  ۲۶مارس
در نش��ریه «آرکای��وز اف اینترنال
مدس��ین» (Archives of Internal

 )Medicineمنتشر شده است.
مسئوالن این تحقیقات می گویند
ک��ه اطالعات خ��ود را در یک دوره
چند ساله جمع آوری کرده و وسعت
افرادی که در این تحقیقات شرکت
کرده انددردقت این تحقیقات نقش
مهمیدارد.
بخش عم��ده ای از اطالعات جمع
آوری شده براساس بررسی وضعیت
اف��رادی صورت گرفته که س��اعات
طوالنی را صرف تماشای تلویزیون
می کنند.
به گفته مس��ئوالن این پژوهش در
بسیاری از کشورهای پیشرفته افراد
بالغ حدود  ۹۰درصد از اوقات فراغت
خود را صرف کارهایی می کنند که
در حالت نشسته است.
در عی��ن حال فقط نیم��ی از افراد
معیار اعالم ش��ده از سوی سازمان
بهداشت جهانی یعنی دو ساعت و
نیم فعالیت فیزیکی شدید در طول
هفته را رعایت می کنند.
ب��ا توجه ب��ه اینکه در کش��ورهای
پیشرفته و مشاغل مدرن بسیاری از
افراد اکثر اوقات روز در حال نشستن
هس��تند باید از اوقات فراغت برای
فعالیت های فیزیکی و یا کارهایی
که مستلزم ایستادن است استفاده
کرد.

به گفته کارشناسان نشستن بیش از
هشت س��اعت در روز خطر کاهش
طول عمر را به ش��دت افزایش می
ده��د و به همین خاط��ر اکثر افراد
بزرگس��ال ،به خصوص کسانی که
بیشتر از  ۴۰س��ال عمر دارند باید
فعالی��ت های دیگری ب��رای اوقات
فراغت خود پیدا کنند .صرف ساعات
طوالن��ی در مقابل تلویزی��ون و یا
کامپیوتر یکی از زیانبارترین راههای
صرف اوقات فراغت است.
ب��ا وج��ودی ک��ه دوره ای که این
تحقیقات انجام شده فقط سه سال
پیاپ��ی بوده اس��ت اما نتای��ج آن با
سایر هشدارها و دستورالعمل های
پزشکی و سالمتی که قبال نیز انتشار
یافته اند همخوانیدارد.
به عنوان نمونه از سالها قبل مراکز و
کارشناسان بیماریهای قلبی هشدار
داده بودن��د که افرادی که س��اعت
طوالن��ی در روز در حال نشس��تن
هستند بیش از سایرین با احتمال
ابتال به اضافه وزن ،لختی ماهیچه ها
 ،مشکالت در مفاصل ،نارسایی های
قلب و عروق و حتی احتمال سکته و
ایست قلبی روبرو هستند.
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رابطهی
سالمت
جسم با
سالمت روح

دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

بیماریه��ای قلب��ی ،در ارتباط
دیدند و به این نتیجه رسیدند که
زنانی که رفتارهای پرخاشگرانه و
خصومتآمیز داش��تند ،بیشتر از
دیگ��ران در معرض خطر ابتال به
بیماریهای قلبی بودند.
اما خوشبینها به نس��بت طول
عمر بیشتری داشتند .افرادی که
خوش بین و راضی هستند سالمتر
زندگی میکنند ،تغذیهی بهتری
دارند و کمتر سیگار میکشند.


سالم زندگی کردن صرفا به تغذیهی
درست و ورزش ختم نمیشود.
سالمت روح تاثیر بزرگی بر سالمت
جسم میگذارد.
نقش روابط اجتماعی
کارشناس��ان معتقدند که رضایت ،نقش خانواده ودوستان نیزدر این
خ��وش بین��ی ،اجتماعی ب��ودن و میان از اهمیت بسیاری برخوردار
معاش��رت عوامل موثر بر س�لامت اس��ت .داش��تن روابط اجتماعی
انسانهستند.
متعدد باعث سالمت روح میشود.
کارشناسان مسائل پزشکی روانتنی به گفتهی پروفس��ور هنینگزن،
( )psychosomaticتاثیر خوشبینی تحقیقات س��الهای اخیر نشان
ی فعال
و رضایت انس��انها را بر س�لامت دادن��د که داش��تن زندگ 
جس��می و طول عمر آنانبررسی اجتماعی ،انس��ان را س��الم نگه
کردهاند.
میدارد و بالعکس تنهایی میتواند
پروفسور هنینگزندردانشگاه مونیخ انسان را بیمار کند.
آلمان فعالیت میکند و متخصص 
مسائل روانتنی است.
مراجعه به روانپزشک
به گفت��هی او خوشبینی و رضایت ام��ا اینک��ه س�لامت روح��ی
در سالمتی جسمی طول عمر انسان دقیق��ا منج��ر به پدی��داری چه
تاثیر مثبت میگذارد.
مکانیس��مهایی در بدن میشود،

هنوز مشخص نیست.
پژوهشی درازمدت در آمریکا
امری که روش��ن است ،این است
در ایاالت متح��ده آمریکا تحقیقی ک��ه احساس��ات مثب��ت در برخی
به مدت  ۸س��ال با نام  Women’sعملکردهای سیس��تم دفاعی بدن
 Health Initiativeدربارهی رابطهی تاثیر مثبت میگذارد.
سالمت روح و جس��م زنان صورت ب��ه همین دلیل گم��ان میرود که
افراد شاد و خوشبین آسیبپذیری
گرفته است.
نتایج این تحقیق نش��ان میدهد ،کمتری در برابر بیماریهای عفونی
انس��انهایی ک��ه هم��واره ناراضی دارند.
و بدبی��ن هس��تند ،بیش��تر دچار کارشناسان معتقدند که بین سالمت
جسمی و چگونگی نگرش به زندگی
عفونتهای مزمن میشوند.
در ای��ن پژوهش ،محققان س��بک ارتب��اط وجود دارد .به همین خاطر
زندگی ۱۰۰هزار زن را با بیماریهای هر انس��انی این انتخاب را دارد که
جس��میآنها ،همانند س��رطان یا دیدگاه خود را به زندگی تغییر دهد.

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

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

Tel.: (514) 267-3454
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اما این کارشناساندرعینحال تاکید
میکنند که اگر فردی احساس کند
که به طور مداوم بدبین است ،باید به
یک روانپزشک مراجعه کند.
زنان و مردان در رویارویی با مسائل و
مشکالت روحی تفاوتهای زیادی با
همدارند.در این زمینه زنان راحتتر
به س��راغ روانپزشک و رواندرمانگر
میرون��د و بیش��تر از کمکه��ای
تخصصی بهره میبرند تا مردان.


این شرکت ،چهارده خدمات مختلف
را به کاربران ارائه میکند.
بعض��ی از ای��ن خدمات ب��ا تغییر
موقعی��ت و وضعی��ت کارب��ر فعال
میشود.
به عنوان مثال هنگام��ی که کاربر
از پنج��ره به بیرون ن��گاه میکند،
پیام ظاهرشده بر نمایشگر عینک،
اطالع��ات هواشناس��ی را نش��ان
میدهد.
از دیگر خدمات ارائهشده ،سرویس
نقش��هخوان گوگل ،یادآوری برنامه
روزان��ه یا نش��ان دادن پیامکهای
دریافتی است.
ام��کان گوش دادن به موس��یقی و
دیگر فایلهای صوتی نیز به وسیله
عینک هوشمند گوگل وجود دارد.

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

گوگل عینک جمهز به منایشگر میسازد

ش��رکت گ��وگل جزئی��ات ط��رح
پژوهشی خود برای تولید عینکهای
مجهز به فن��اوری "واقعیت افزوده"
را در ش��بکه اجتماعی گوگلپالس
منتشر کرده است.
عین��ک "واقعی��ت اف��زوده" که در
تصاویر گوگل دیده میشود ،دارای
طراحی سادهای است و به میکروفون
و یک نمایشگر نیمهشفاف کوچک
که اطالعات را در برابر چشم راست
کاربران قرار میدهد ،مجهز ش��ده
است.
گ��وگل میگوی��د ک��ه ه��دف از
معرفی این ط��رح دریافت بازخورد
 Feedbackکاربران بالقوه است.
براساستصاویرویدیوییمنتشرشده
به وس��یله گوگل ،عینک هوشمند
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پیشت��ر ،گمانهزنیه��ای زیادی
درب��اره تولی��د عین��ک "واقعیت
افزوده" منتش��ر شده بود ،ولی این
نخستینبار اس��ت که گوگل این
گزارشها را تایید کرده است.
روزنامه نیویورکتایمز پیشتر اعالم
کرده بود که این عینکها تا پیش از
پایان سال و با قیمت  ۲۵۰تا ۶۰۰
دالر عرضه خواهد شد ،اما به گفته
کارشناسان ،فناوری به کار گرفته
شده در تولید آن ،به گونهای است
که ام��کان عرض��ه آن در ماههای
پیش رو نیست.
کریس گرین از تحلیلگران ارش��د
فناوری به بیبیس��ی گفت :تالش
شرکتهایدیگر مانند شرکت برادر
ب��رای تولید عینکه��ای "واقعیت
اف��زوده" ب��ه عل��ت نیاز ب��ه حمل
پردازنده و باتری مجزا و اتصال آن با
سیم شکست خورد.
به گفته کارشناسان ،گوگل میتواند
با به کارگیری سیستمهای مکانیاب
جغرافیایی ،از عینکهای "واقعیت
افزوده" ب��رای تبلیغ��ات بازرگانی
استفاده کند.
گوگل ب��ر روی تولی��د محصوالت
بلندپروازان��ه دیگ��ری همچ��ون
خ��ودروی ب��دون رانن��ده ه��م
سرمایهگذاری کرده است.

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

فیسبوک،اینستگرمرایکمیلیارددالرخرید
سایت فیس بوک ،شبکه اجتماعی
اینستگرم را به قیمت یک میلیارد
دالر خرید.
اینس�تگرم ،ی�ک ش�بکه
اجتماع�ی ب�رای به اش�تراک
گذاشتن عکس است.
اینس��تگرم ،تنها یک س��ال و نیم
پیش آغاز به کار کرد.
اینستگرم یک شبکه اجتماعی برای
به اشتراک گذاشتن عکس است.
کاربران این شبکه می توانند عکس
هایی را که ب��ا دوربین تلفن های
همراه خود گرفته ان��د ،در برنامه
مخصوص این شبکه اصالح کنند
و س��پس آن را با دوستانش��ان به
اشتراک بگذارند.
ب��رای اصالح عکس ه��ا  17فیلتر
در این شبکه اجتماعی تعبیه شده
است.
تا هفته گذشته این شبکه اجتماعی
تنها برای کاربران��ی بود که تلفن

همراه آی فون داشتند.
اما از هفته گذش��ته به این س��و،
کاربران��ی که تلفن همراهش��ان با
نرم اف��زار اندروید کار می کند هم
می توانند از این ش��بکه اجتماعی
استفادهکنند.
از زمانی ک��ه دارندگان تلفن های
اندروی��د هم ب��ه جم��ع کاربران
اینستگرم پیوس��ته اند ،روزانه یک
میلیون نفر به مشترکان آن افزوده
می شوند .پیش از این  30میلیون
نفر عضو اینستگرم بودند.
این افراد روزان��ه  5میلیون قطعه
عکس به این شبکه اجتماعی اضافه
می کنند.
فیس بوک اعالم کرده این ش��بکه
اجتماع��ی به کار خ��ود ادامه می
دهد و حتی کارمندانش از این پس
استخدام فیس بوک هستند.
پاول کردوسکی ،که وبالگی درباره
آی تیدارد ،می گوید که اینستگرم

تنها  13کارمند دارد.
ب��ه این ترتی��ب ،می ت��وان گفت
که فی��س بوک به طور متوس��ط
 77میلی��ون دالر برای هر کدام از
کارمندان اینستگرمداده است.
مارک زوکربرگ ،مدیر فیس بوک
گفته که می خواهد این ش��بکه را
همی��ن طوری نگ��ه دارد تا بتواند
به شبکه های اجتماعی دیگر هم
خدمات دهد؛ حت��ی نام آن را هم
عوض نمی کند.
این طور که آقای زوکربرگ گفته،
حتی کس��انی که می خواهند در
فیس بوک نباش��ند می توانند در
اینستگرم همچنان حضور داشته
باشند ،بدون آنکه نیاز داشته باشند
که وارد فیس بوک شوند.
مدیرعام��ل فیس ب��وک گفته که
این نخستین بار است که شرکت
آنها یک شرکتی را با چنین حجم
انبوهی از کاربران می خرد.

>> پیک نیک بزرگ ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه 6 ،ماه می در پارک انگرینیون


توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون
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یکسالگرد!...

آقای هدایت! مشا چقدر زندهاید!
بهمناسبتسالگرد
خودکشی صادق هدایت
ف .م .سخن

آقای هدایت

هر کسی از ظن خود یار شما شده
است ،می دانم.
من هم مثل بقیه .نمی خواهم آه و
ناله سر بدهم که می دانم اگر زنده
بودید آه و ناله کننده را با کالم تان
تار و مار می کردید.
اما نم��ی توانم از ته دل آه نکش��م
و ناله س��ر نده��م .آری ،در زندگی
زخم هایی هس��ت که وقتی روح را
خورد فریاد آدم به آس��مان می
می َ
رس��د .به آس��مان که نه ،به سقف
مغز آدم می رسد و شاید بیرون هم
نیاید ،ولی واقعا صدایش بلند است.
این صدا اکنون در من است و چند
دس��یبل از آن همین مطلبی ست
که خطاب به شما می نویسم.
آقای هدایت

نمی دانم چرا ش��ما را دوست دارم.
وقتی مریم خانم فیروز از ش��ما در
کتاب "چهره های درخش��ان" اش
یاد می ک��رد که چطور تحت تاثیر
آزار حیوان��ات قرار می گرفتید ،می
گویم:
بفرمایید! اینک انسان! آن هم انسان
ایران��ی ،که این روزه��ا با چراغ هم
یافت می نش��ود .اما نمی خواهم از
خوبی های شما بگویم.
می خواهم از زنده بودن شما بگویم.
خیلی عجیب اس��ت .چطور بعد از
این همه مدت ،یعنی بعد از شصت
و یکی دو س��ال نمرده اید و هر روز
زنده تر می شوید؟ مگر می شود؟
وزارت فرهنگ شاه خواست شما را

بکشد،نتوانست.
هنوز هم نمی فهمند.
وزارت ارش��اد حکوم��ت اس�لامی به َد َرک .شما همیشه خودتان بودید،
خواست شما را بکشد ،نتوانست.
دیگران گو بخواهند و بپسندند ،گو
و ماش��اءالله بزنم به تخت��ه هر روز نخواهند و نپسندند .این خو ْد بودن
کم چیزی نیست که شما به ما
یاد دادید .هم زندگی ،هم مرگ،
هم من��ش ،هم رفتار ،هم فکر،
هم ایدئولوژی ،هم جهان بینی،
همه اش متعلق ب��ه خو ِد آدم
باشد و آدم تحت تاثیر دیگران
نباشد .چقدر خوب است و البته
چقدر مشکل است .این که آن
همه فامیل اشرافی و وابسته به
دربار داش��ته باشی ،و همفکر
آن ه��ا نش��وی .آن همه رفیق
توده ای و چپ داش��ته باش��ی
و همگروه آن ها نش��وی .ولی
راس��ت اش این ها هم شدنی
باشد ،این که مرگ آدم ِ
دست
خو ِد آدم باش��د و آدم هر وقت
که اراده کرد س��وئیچ را بزند و
برود کار آسانی نیست.
بیخود ما را از خودکش��ی می
آ
قای هدای
ت
ا
م
ترس��اندند ،چون این کاری
ر
و
ز
که به
فکر می ک
ن
شما نیست که از دست هر کسی
م
،
م
ت
و
جه
چر
می شوم بر بیاید.
ا سوئیچ ر
ا
ز
د
ی
د
و
رفتید .به قول خو ِد ش��ما خودکشی
خ
واستید با
ا
ی
ن
باید با بعضی ها باشد ،والاّ نمی
ک
ا
ر
بگ
به ما
ویید که ک
ا
شود.
ر
ت
غ
ی
ی
ر
در این
جلوی پنجره ی باز بنش��ینی و
مملکت چق
د
ر
د
ش
و
ا
خودت رادر معرض سرمای شدید
ر است!
قرار بدهی نمی شود ،غذا نخوری
بهت��ر از دیروز و
جوان تر و س��ر حال ت��ر از روزهای نمی شود ،تریاک بخوری نمی شود،
قبل جلوی چشم ما ظاهر می شوید .توی رودخانه بیندازی نمی شود.
این گاز چه بود که ش��ما استنشاق
آقای هدایت
کردید؟
چطور شما را جاودانه کرد؟
ام��روز که به ش��ما فک��ر می کنم،
متوجه می شوم چرا سوئیچ را زدید
آقای هدایت
و رفتید.
حرف بعضی ه��ا را وقتی می زنند خواس��تید با این کار به ما بگویید
نمی توان بالفاصله فهمید .زمان باید که کار تغییر در این مملکت چقدر
بگذرد تا حرف ش��ان فهمیده شود .دشوار است.
مثال پدر مرحوم من می گفت شماها چقدر نشدنی ست .آن قدر که می
نمی دانید اگر آخوندها بیایند بر س ِر توان ناامید ش��د و رفت .مسئله ی
ما سیاس��ت و سیاس��ت مداران ما
کار چه به روزمان می آورند.
م��ا آن زمان نفهمیدی��م ولی امروز نیستند .مسئله ی ما خو ِد ما هستیم.
خیلی خوب می فهمیم .حرف شما این حالت تهوعی ک��ه داریم و این
را هم امروز خیلی خوب می فهمیم .دل آش��وب و دل ب��ه هم خوردگی
چق��در ش��ما از هم��ه چی��ز بیزار که پیدا کرده ایم همه اش از دیدن
ِ
سیاس��ت چهره ی خودمان در آینه ی دیگران
بودی��د که کم ترین اش
است .بعد ،رفتید که بمانید و ماندید.
سیاستبازان بود.
چقدر شما از ضعف های اخالقی ما خودت��ان را جاودانه کردید .اگر می
ایرانیان در رنج بودید و چقدر با زبان ماندید و به مرگ طبیعی می ُمردید،
طنز و با زب��ان تلخ این ضعف ها را احتماالًدر سال  ۱۳۹۱کسی به شما
نمی گفت که چقدر زنده اید و چقدر
نمایان می کردید.
من امروز تازه می فهمم علت به کار هستید و وجود دارید و چقدر حرف
گرفتن زبان طنز و زبان تلخ را .آدم های تان امروز برای ما تازگی دارد.
وقتی دست اش از هر تغییری کوتاه ش��ما با مرگ خودتان داستان تان
باشد ،طناب طنز و تلخ گویی مانع را به پایان رساندید و برای همیشه
دره مهیب بیاعتنایی ماندگار شدید.
افتادن اش در ّ
خب .م��ا هم رفتیم ولی نرفتیم که
می شود.
دل کس��ی بش��کند .رفتیم دنبال
آقای هدایت
روزمرگ��ی ها و "زکی س��ه" گفتن
من تازه می فهمم ک��ه چرا عالمه هایمان .تا کِی نوبت پایان داس��تان
دهخ��دا از ش��ما در زمانی که زنده ما برسد...

بودید در کتاب گرانقدرش نام برد
و ش��ما را نابغه خوان��د .او فهمید و
خیلی ها نفهمیدند.

بنیادپژوهشهایزنان

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

www.iwsf.org
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

آقای هدایت

به ما گفتند ش��ما خودکش��ی
کردید؛  ۱۹فروردین ۱۳۳۰؛ ۹
آوریل .۱۹۵۱
به ما گفتند کتاب های شما را
نخوانیم .بوف ک��ور را نخوانیم.
سه قطره خون را نخوانیم .زنده
به گور را نخوانیم.
گفتند کتاب های شما بدآموز
اس��ت .گفتند کسی که کتاب
های ش��ما را بخواند خودش را
می ُکش��د .از س��یزده چهارده
سالگی اسم ش��ما ،کتاب های
شما ،عکس شما ،خود شما ،آن
جمله ی معروف شما که "در
زندگی زخمهایی هست که
مثل خوره روح را آهس�ته و در
انزوا میخو َرد و میتراش�د،"...
آن سنگ قبر عجیب غریب شما،
با من اس��ت .بعدها هم تصاویری
که مصطفی فرزانه در کتاب اش
از ش��ما خلق کرد با من اس��ت
بخصوص روزهای آخر شما با آن
عینکی که دس��ته اش شکسته
بود.

PAIVAND: Vol. 18  No.1052  avr. 15, 2012

30

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

1228 DRUMMOND

Tel: 514-876-4446

>> پیک نیک بزرگ ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه 6 ،ماه می در پارک انگرینیون


توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون
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زنان...
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جلسه اجنمن زنان

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

زمان :یکشنبه  6ماه می  10:30 --- 2012صبح تا  1/30بعدازظهر ---
به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دستور فرمایید مرا هم
در اوین زندانی کنند تا
به فرزند اسیرم بپیوندم!

ج��رس :مادر دکتر قاس��م ش��عله
سعدی زندانی سیاسی و شهید اصغر
شعله سعدی شهیددفاع مقدس،در
نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه
ای ،با انتقاد شدید از عملکرد رهبری
جمهوری اسالمی ،از او پرسید "چرا
علی وار جلوه می کنید ولی در زمان
اجرای عدال��ت تجاهل می کنید و
از جمله خواس��تار عدم کش دادن
قضیه فساد سه هزار میلیارد تومانی
می شوید؟!"
این مادر  ۸۶ساله که یکی از فرزندان
خود را در دفاع مقدس از دست داده
است و فرزند دیگرش نیز به خاطر
انتق��ادی به رهبری ه��م اکنون در
زندان به س��ر می برد ،در بخش��ی
از نامه خود ب��ه رهبری جمهوری
اسالمی می گوید:
"یا دس��تور فرمایید س��ینه مرا هم
محافل خودسر بشکافند همانطور
که س��ینه پروانه فروهر را شکافتند
و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند
شهیدم اصغر بپیوندم " و یا " دستور
فرمایید مرا هم در اوین زندانی کنند
تا به فرزند اسیرم بپیوندم ،شاید بوی
پیراهن یوسفم چشم و دلم را روشن
کند".
به گزارش جرس متن کامل نامه به
این شرح است:


اعلیحضرتهمایونی،
علی خامنهای

سلطان که خش��م گیرد بر بندگان
حضرت
حکمش رسد ولیکن حدی بود
جفا را
اعلیحضرتا شاید تعجب کنید که
چرا میگویم اعلیحضرت ،این نامه
خود گویای این مفهوم خواهد شد.
چرا ک��ه این نامه از ط��رف مادری
دلس��وخته و داغدار  ۸۶ساله است
که هم داغ فرزندی شهید را برخود
دارد ،ش��هید اصغر شعله سعدی و
هم دلس��وخته فرزند اسیری است
که ظالمان��ه و غیرقانونی هماکنون
در کشوری که شما در راس آن قرار
دارید توسط عوامل شما اسیر گشته
است،دکتر قاسم شعله سعدی.
آری اعلیحضرت��ا آن زمانیک��ه
مجتب��ای ش��ما به درس و مش��ق
میپرداخ��ت ،اصغر نوجوان من که
دانشآم��وزی بیش نب��ود و آن هم
دانشآموز ممتازدبیرستان،دانشگاه
ش��یراز ،درس و مش��ق را رها و به
جبههها پیوست ،شما باید حافظه
خوبیداشته باشید؛
آی��ا یادتان هس��ت در آن زمان که
اصغر نوج��وان من ،هدف آرپیجی
قرار گرفت خواهر محترم ش��ما به
کدام دش��من پیوسته بود و صدای
داماد محترم ش��ما از ک��دام رادیو
پخش میشد؟
نصف بدن اصغر من متالشی شد.
در آن روز وداع م��ن فق��ط نیمی از
ب��دن اصغ��رم را به خاک س��پردم،
گفتم؛ من فرزنداندیگری نیزدارم و
نیز گفتم همه جوانان ایران فرزندان
من هستند ،در همان زمان نیز پسر
دیگرمدکتر قاسم شعله سعدی ،این
استاد حقوق و سیاست دانشگاه در

دادگاهه��ای


بینالمللی
ملت ایران در
از حق��وق
جبهه حقوق��ی و دیپلماتیک دفاع
میکرد.
از این گذش��ته پس از شهادت آن
فرزند ،فرزند دیگ��رم را به جبههها
فرستادم .چرا؟
چون نمیخواستم سنگر ایران زمین
در جبههها هیچگاه خالی بماند.
هماکنون نیز بر این عهدم پایبندم.
باز هم از ملت و کشور دفاع خواهم
کرد همراه ب��ا فرزندانم بدون توجه
به اینکه بستگان شما و  ...باز هم به
دشمن میپیوندند یا نه.
اعلیحضرتا،

مطلق��ا قابلیت اجرا
ندارد می نماید.
اعلیحضرتا

کبـر س��ن ،فرسودگی
به دلیل َ
جس��م و جان ،بعد

مهمادر
نا
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رهبر جهان اسالم از او میترسد و
به خاطر چنین ترسی اعلیحضرت
رهبر جهان اسالم مجبور
شده است

یبهره
د

علهسع

قاسمش

مس��افت و س��رانجام
کثرت و نفس گی��ر بودن پله های
زندان اوین حت��ی امکان مالقات با
پس��رم ،دکتر قاسم شعله سعدی را
از پش��ت میله های زندان اوین که
ام��روز به دلیل اجرای سیاس��ت ها
و دستورات ش��ما یا کار به دستان
منصوب و منسوب شما به دانشگاه
تبدیل شده است را ندارم و یکسال
است که همچون یعقوب نبی حتی
از عطر یوسفم نیز محرومم.
با وجود این حتی از شما درخواست
مرخص��ی اس��تعالجی وی را ه��م
ن��دارم ،علی رغم این ک��ه به علت
ش��کنجه دچار آسیب نخاعی شده
و همان پزشک متخصص زندان به
عل��ت وخامت وضع س�لامتی و در
معرض آسیب دیدگی کلی نخاعی
قرار داشتن چهار مرتبه نظر به عدم
تحمل کیفرداده ولی مقامات قضایی
ظاهرا تعمد دارند که از طرفی نظر
پزشک معتمد خود را نادیده بگیرند
و از طرف دیگر قصد دارند پسرم را
آنقدردر زندان نگهدارند تا فلج شود،
این درحالیس��ت ک��ه مدت حبس
وی که توس��ط قاضی صلواتی و به
دستور مقامات دستگاه امنیتی شما
محکوم ش��ده بود ،به پایان رسیده
و اکن��ون او را به بهانه اتهام و حکم
نقض شده ،مشمول مرور زمان شده
و غیرقانونی ،قاضی حداد که طبق
همان قانون رسمی که شما ظاهرانه
مدع��ی تعهد به آن هس��تید کامال
از اعتبار ساقط ش��ده است ،او را در
زندان نگه داشته اند.

یایران
بر

او را در حبس
نگه دارد زیرا قلم مستحکم او
چون عصای موس��ی و زبان برنده
اش چ��ون ی��د بیض��ا و دانش او
همچون بالطل الس��حر است؛ در
غی��ر این صورت اگر توان پاس��خ
منطقی به پرسشهایش داشتید
نیاز به محکومیت و حبس او نبود.
لذا من حتی درخواست مرخصی
او را نک��ردم بخصوص که پس��رم
وکیل دادگستری و استاد حقوق
و سیاست دانشگاه است و نه هیچ
نس��بتی با آیات عظ��ام و نه هیچ
پیوندی سببی و نسبی با مقامات
نظام داش��ته و نه هیچ ارتباطی با
علمای اع�لام دارد ت��ا از مزایای
آن برخوردار ش��ود بنابراین هیچ
انتظاری برای پسرم از جانب شما
ندارم.
اما شنیده ام که پسرم هماکنون در
بند  ۳۵۰زندان اوین در کنار بعضی
از دانش��جویانش زندانی است .جرم
او مصاحب��ه و آزاداندیش��ی و طرح
س��واالت قانونی است  .حاال جناب
جاللت مآب اگر از شما بپرسند شعار
آزاداندیش��ی ش��ما موجب اسارت
خواهد شد چه پاسخی دارید؟
جلوگی��ری از آزادی تنها یک مورد
اس��ت .عالوه بر این فس��اد هم در
کش��ور بیداد میکند .اگر از ش��ما
بپرسند مسئولیت فسادهای بزرگ
که در تاریخ ایران و جهان بی سابقه
بوده آن هم در دولتی که از حمایت
کامل شما برخوردار بود ،چه کسی
است ،چه پاسخی دارید؟

بیشتر روا نیست؟
مسئول این کارها چه کسی است؟
فقر و تنگدس��تی و ف��رار مغزها به
راستی دستاورد چه حکومتی است
و مس��ئولیت ش��ما در ای��ن زمینه
چیست؟
مگر دکتر ش��عله سعدی جز طرح
س��واالت فوق الذکر جرمی مرتکب
شده است؟
چرا با استادان دانشگاه و دانشجویان
و نخبگان کش��ور چنین برخوردی
می ش��ود .گروهی زندانی و گروهی
اخراج و بازنشسته و گروهی نیز ترور
می شوند.
پسر من یکی از همین هایی است
ک��ه اکنون در حبس اس��ت و همه
اینه��ا حتی ب��دون رعایت ظاهری
قانون��ی انج��ام می ش��ود .برخورد
دستگاه قضایی شما مناسب نبوده و
در شان ملت ما نیست ،دزد را آزاد و
مالباخته را به زندان می برید.
این حکایت ه��ا را پیش از این هم
در قضی��ه پرون��ده اخت�لاس ۱۲۳
میلیاردیدیده ایم ودر قضیه شهرام
جزایری نیز همین قضیه تکرار شد و
بسیاری که مقصر بودند از مجازات
معاف شدند .قضیه پالیزدار و حمله
به کوی دانش��گاه تهران آن هم دو
بار در س��ال  ۷۸و  ۸۸که دیگر نیاز
به توضیح ندارد؛ اظهر من الشمس
است .دانش��جویان مظلوم مظنون
ولی مهاجمان مصون ماندند.
ای��ن ملت چگونه م��ی تواند به این
دس��تگاه قضا اعتماد کند .از بگیر و
ببندهای پس از انتخابات آنچنانی
 ۸۸هم بگذریم.

شهادت اصغرم به اندازه غم و اسارت
فرزند دیگرم قلب م��را نیازارد؛ زیرا
اصغر من بهدستدشمن شهید شد
اما فرزند دیگرم که هماکنون اسیر
شماست تنها به جرم دفاع از حقوق
ملت ،امر به معروف و آزاداندیش��ی
اسیر شد.
مگر شما خود خواستار آزاد اندیشی
نشدهاید؟
دکتر قاس��م شعله سعدی به دنبال
طرح چند س��وال قانونی از شما در
سال  ۱۳۸۱یعنی  ۱۰سال قبل به
دست قاضی دس��تگاه قضای شما،
قاضی حداد محکوم ش��ده است و
قاضی حداد همان کسی است که به
علت شکنجه منجر به قتل و تخلف
اعلیحضرتا
درباره زندانیان کهریزک هماکنون از
مسئولیت قضایی تعلیق شده است.
چگونه در ارتباط با منتقدین خود و
راستی آیا ننگ این شکنجهها تا
نه حتی مخالفین ،آنها را به طلحه و
ابد از پیشانی جمهوری اسالمی اعلیحضرتا
ُزبیر تش��بیه می کنید و خود را بی
پاک خواهد شد؟
من در آس��تانه س��ال ن��و برخالف کم و کاست جای پیشوای منزه می
چنین محکمهای و چنین حکمی س��الهای گذش��ته ک��ه فقط یک نش��انید و علی وار جلوه می کنید
هیچ زیبن��ده آن طرح دلفریبی که شمع به یاد اصغر شهیدم در سفره ولی در زمان اجرای عدالت تجاهل
شما ترسیممیکنید نیست .هست؟ هفتسین روشن میکردم ،امسال می کنید و از جمله خواس��تار عدم
البت��ه رای صادره چنان ناش��یانه و یک ش��مع هم به یاد پس��ر اسیرم کش دادن قضیه فس��اد س��ه هزار
بیپایه بود که رئی��س قوه قضائیه دکتر قاس��م شعله س��عدی روشن میلیارد تومانی می شوید؟!
منصوب شما که گویا استاد شما هم کردم .راس��تی در سفره هفتسین
اعلیحضرتا
بوده حکم صادره را خالف بین شرع شما چند شمع روشن بود؟
تش��خیص و دس��تور توقف اجرای آیا اصال به هفت سین که یک سنت مگر فرزند من چه کرده اس��ت جز
حکم و اعمال ماده  ۱۸را داده است ایرانی است ،باور و اعتقاد دارید؟!
طرح چند س��وال نسبت به حضور
ک��ه ظاهرا طبق قانون میبایس��ت من تص��ور می کنم که ی��ک اراده ش��ما در جایگاه رهبری در حالیکه
رسیدگی مجدد ماهوی میشد اما سیاسی برای نگه داشتن غیرقانونی فاقد شرایط بودید به جای توضیح
هم اکنون به شما خبر می دهم که فرزند اسیرم در زندان وجود دارد که در این زمینه چرا به تیغ آهن روی
چنین کاری هیچ گاه صورت نگرفت اگر واقعا چنین اراده سیاسیای وجود آورده اید؟
و اکنون با گذشت  ۱۰سال از اتهام ،دارد تا برخالف مقررات فرزندم را در آیا دولت ه��ا آن هم یک دولت که
به علت مرور زمان امکان رسیدگی حبس نگه دارید ،صادقانه بگویم این مدعی اس�لامی بودن هم هست و اعلیحضرتا
نیس��ت .می دانی��د که م��ن مادر نش��ان میدهد که ش��ما از فرزندم می خواهد مرکز جهان شود به تیغ هر چه زمان م��ی گذرد من و این
خانواده ای هس��تم که حقوقدانان میهراسید که اگر چنین استنباطی حلم هم نیاز ندارد؟
ملت به حقانیت و درستی سواالتی
متعددی به کشور تقدیم کرده و لذا درست باشد خدا را سپاس میگویم و البته به شفافیت و دموکراسی؟
که پسرم در سال  ۸۱از شما پرسیده
شاید الفبای حقوق را بدانم .معلوم ک��ه فرزندی به من عط��ا کرده که در ای��ران امروز میلی��ون ها نفر در بود بیش��تر پی می بریم و چنانچه
نیست که دستگاه
فقر و تنگدس��تی قاض��ی دادگاه هم گفته بود به اذن
قضای��ی ناعادالنه
زندگ��ی م��ی ش��ما فرزندم به زندان محکوم شده
ش��ما ک��ه بای��د
کنند ،معترضین اس��ت ولی با این حساب این حکم
بنیاد فرهنگی سخن آزاد برگزار می کند:
پش��تیبان حقوق
محبوسند و ثروت توسط رئیس قوه قضائیه نقض شده
می
ماه
۴
جمعه
و آزادی ه��ای
مل��ی ای��ران ی��ا بود ،اما گذشته از این که این حکم
مردم باشد به چه
اختالس می شود دیگ��ر وجاهتی برای اج��را ندارد و
مج��وزی از آزادی
ی��ا به ح��زب الله غیرقانونی اس��ت اینجانب به عنوان
فرزندم خودداری
لبن��ان ،حماس ،مادر داغدار یک شهید و دلسوخته
کرشمه"
"گروه
همراه
به
و اصرار به اجرای
بولی��وی
و ...و نگران فرزند در بند دیگرش شما را
حکم نقض ش��ده
بخشیده می شود .مسئول این بازداشت غیرقانونی می
در مونتریال
و مش��مول مرور
آیا این چ��راغ به دانم .زیرا چه آنگونه که فرزندم دکتر
1101 STANLEY
زم��ان ش��ده که
خان��ه خودم��ان شعله سعدی معتقد است شما از اول

علیرضاقربانی

به دلیل فقدان شرایط قانونی رهبر
غیرقانونی بوده اید یا نه ،به هر حال
چون هم عمال کشوردر ید شماست
و هم آن گونه که قاضی حداد گفته
به اذن شما فرزندم را محکوم نموده
و چون در واقع ش��ما طرف دعوی
فرزندم بوده اید و در واقع ش��ما هم
ش��اکی بودید و هم قاضی و به هزار
و یک دلیل مس��ئولیت مس��تقیم
حبس غیرقانونی و خودسرانه فرزندم
و عواقب آن متوجه ش��خص ش��ما
خواهد بود.
اعلیحضرتا

ب��ا همه مراتب ف��وق ،همانطور که
گفت��م حتی درخواس��ت مرخصی
اس��تعالجی برای فرزندم ندارم ولی
چون به دلیل کهولت سن ،بیماری،
فرسودگی جسم و جان ،بعد مسافت
و کث��رت پله های زندان اوین حتی
امکان مالقات از پش��ت میله های
زندان هم ندارم ،نظر شما را به موارد
زیر جلب می کنم:

 .۱یا دس��تور فرمایید سینه مرا هم
محافل خودسر بشکافند همانطور
که س��ینه پروانه فروهر را شکافتند
و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند
شهیدم اصغر بپیوندم:
سر می برند و گویند فرمان پادشاه
است
فرمان بود ولیکن این نیست رسم
شاهی

 .۲دس��تور فرمایید مرا هم در اوین
زندان��ی کنن��د تا به فرزند اس��یرم
بپیوندم ش��اید بوی پیراهن یوسفم
چشم و دلم را روشن کند
یا رب از اندازه بگذش��ته است ظلم
پادشاه
سایه او از سر این خلق کی کم
می شود
اعلیحضرتا

آیا بهتر نیست هرچه زودتر ترتیبی
اتخاد کنید ت��ا آبروی ایران عزیز ما
کمتر در محافل بین المللی بریزد و
کس��انی همچون آقای احمد شهید
به عنوان موارد نقض حقوق بشر در
ایران گزارش هایی که عرق سرد بر
پیش��انی من ،ایرانی و ایران دوست
می نشاند منتشر نکنند.
اگر دل ش��ما برای ایران نمی سوزد
دل ما بی قرار این سرزمین است.
مادر شهید اصغر شعله سعدی
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اردوغان میرود؛ اینترپرایز میآید!
فرهاد جعفری

نظ��م حاکم؛ از یکط��رف دربارهی
برنامهی هستهایاش شعارهاییداده
که به این آس��انی نمیتواند زیرش
بزند و از طرفدیگر هم« ،اینترپرایز»
همینط��ور دارد به خلی��ج فارس
نزدیک و نزدیکتر میشود!...
پس وقتی آق��ای اردوغان به تهران
میآید تا پیام چندم��ادهای اوباما را
ابالغ کند؛ هیچکس در سطوح باال
مایل به مالقات او نیست و هر کس
ترجیح میدهد آندیگری گیرندهی
پیام اوباما باشد نه خودش!

)1

ام��روز صبح رفتم به س��وپرمارکت
محلمان که یک شیشه سس مایونز
مهرام بخرم.
فروشنده گفت« :مهرام یکی دوماه
اس��ت تولید ندارد» .بعد هم توصیه
کرد که هرچه میتوانم پودر ماشین
لباسشوئیبخرم!
پرسیدم :چطور مگر؟!
گفت :پ��ودر هم تقریب��اً تولیدش
خوابی��ده .چ��ون مواد اولی��هاش از
خارج میآی��د .چندروز اس��ت که
پخشکنندههاسفارشنمیگیرند.
با تعجب پرسیدم :واقعاً؟!
گف��ت :حت��ا تولید ت��ن ماهی هم
کم ش��ده و س��فارش جدید قبول
نمیکنند!
پرسیدم :تن ماهی چرا آخر؟!
گفت :ب��رای اینکه قوطیاش تولید
ایتالیاست!
خندیدم و گفتم :شوخی نکن!...
یعنی کش��وری که یک روز درمیان
«موش��ک» و «ماه��وارهی تولی��د
داخل!» میفرستد به فضا؛ «قوطی
تن ماهی»اش را خودش نمیتواند
تولید کن��د؟! ...چه دروغه��ا! ...روز
قیامت جواب خدا را چه میدهی؟!

)2

آقای «اردوغان» ک��ه آمد تهران تا
پیام چندمادهای اوباما را به حاکمان
ته��ران برس��اند؛ تا یک��ی دو روزی
هیچکس را پیدا نمیکرد که پیام را
بهش ابالغ کند .آقای رئیسجمهور
که (زیرکانه) کسالت پیدا کرد و یکی
دو روزی آفتابی نشد.
آیتال��ه خامن��های هم ک��ه طبق
سنت هرس��اله ،در مش��هد بود .به

اگزمــا...

آقای «علیاکب��ر صالحی» هم [که
نیمهشب مدتها زیر باران ایستاده
بود تا هواپیمای آق��ای اردوغان به
زمی��ن بنش��یند و دس��تآخر هم
سراپا خیس به استقبالش شتافت]
نمیش��د پیام به آن مهمی را ابالغ
کرد!
این ش��د ک��ه اردوغان بیچ��اره که
نمیتوانست با رئیسجمهور مالقات
کند [ب��رای اینکه مبادا خودش هم
دچار کسالت شود] مجبور شد شال
و کاله کند و بیاید مشهد بلکه بتواند
هرطور که ش��ده ،ماموریتش را به
انجام برساند.
یکوق��ت فکر نکنید ماج��را مربوط
به این اس��ت که حاکم��ان تهران
میخواس��تهاند به آق��ای اردوغان
بیاحترم��ی کنن��د و او را تحویل
نگیرند؛ نه!...
بلکه ماجرا این است که:
حاکمان در یک دوراهی سخت
گیر افتادهان�د .چراکه برخالف
ی ش�ان« ،برای
تبلیغات تاریخ 
اولینبار در تمام سیوسهس�ال
گذشته» ،با یک «تحریم واقعی»
روبرو ش�دهاند که پیامدهایش
رفتهرفته درحال آشکارش�دن
است.
نظ��م حاکم؛ از یکط��رف دربارهی
برنامهی هس��تهایاش ش��عارهایی
داده ک��ه به این آس��انی نمیتواند
زی��رش بزند و از ط��رف دیگر هم،
«اینترپرایز» همینطوردارد به خلیج
فارس نزدیک و نزدیکتر میشود!...
پس وقتی آق��ای اردوغان به تهران
میآید تا پیام چندم��ادهای اوباما را
ابالغ کند؛ هیچکس در سطوح باال
مایل به مالقات او نیست و هر کس
ترجیح میدهد آندیگری گیرندهی
پیام اوباما باشد نه خودش!
کم��ا این که درخص��وص «مذاکره
با غربیه��ا در ترکی��ه درخصوص
برنامهی هس��تهای» هم( ،برخالف
گذشته) هر جناحی ترجیح میدهد
دیگری را برای مذاکره بفرس��تد به
استانبول و حداکثر اختیارات را هم
بهش اعطا کند!
چرا؟! ...چون از همین حاال هم معلوم
اس��ت که یک «قراردادِ ...س��عدآبا ِد
دیگر» (ب�� ه تعبیر آقای احمدینژاد
در همان اوان ریاستجمهوریاش)
در راه است و هیچکس نمیخواهد
ب��اری به این س��نگینی را بردارد و
برای همیشهی تاریخ ،بگذارد روی

اس��رائیل» یا دس��تکم «تضمین
امنیت کشور اسرائیل» هم به طرف
مذاکرهی ایرانی تحمیل شود و جزء
«باید»ها باشد].
 پس حاال که رئیسجمهور راضی
نمیش��ود ِ
طرف «معامله با غربیها
درخصوص برنامهی هستهای» باشد،
"چکار کنیم؟! چهکار نکنیم؟!»"...
چطور است مثل همیشه «بیندازیم
گردن مرح��وم آیتاله خمینی» و
ِ
خودمان را راحت کنیم؟!

)3

سخنان «هاشمی رفسنجانی» [که
آقای محس��ن رضای��ی درنتیجهی
فش��ارهای تبلیغات��ی ،آن را
«خاطرهگوئ��ی» خواند] درحقیقت
نوع��ی «جادهصافکن��ی» ب��رای
«معامله هستهای با غرب» بود.
با این هدف که زمینهی سیاس��ی ـ
«واردشدن الیگارشی
اجتماعی برای
ِ
ب��ه "مذاک��ره ـ معامله" ب��ا غرب»
را فراهم کن��د و آن را «مورد تائید
بنیانگ��ذار نظام اس�لامی» جلوه
دهد .طوریک��ه اگر چنان "مذاکره
ـ معامله"ای صورت گرفت و امضای ـ نظامی میتوانست در قبال
قراردادی ضرورت یافت که «حقوق «تهدی��د و فش��ار خارجی»
مس��لم ایران برای برخ��ورداری از مقاومت کند ک��ه با «اجرای
تکنول��وژی هس��تهای» را زی��ر پا عدال��ت درحق جمهور مردم
میگذاش��ت؛ مباینتی ب��ا «اصول کشور» (اعم از شعه و سنی؛
ضداس��تکباری اسالمی» و اع��م از عرب و کرد و فارس و
انقالب
ِ
«نظ��رات بنیانگذار» آن نداش��ته ترک و بلوچ؛ اعم از مسلمان
و غیرمس��لمان) از مرزدارانی
باشد!
اما از آنجاکه مرحوم آیتاله خمینی «متعهد ب��ه دولت مرکزی»
هیچ جمله یا اظهارنظری «دربارهی برخ��وردار میب��ود ن��ه آنکه
برنامهی هستهای ایران» نداشت (و مردمان نقاط مرزی کشورش
اصوالً نمیتوانس��ت داشته باشد)؛ در اغلب این نقاط،درنتیجهی
هاشمی رفسنجانی ناچار بود تا آن «ظلم و تبعیضهای گسترده
را در ذیل «ضرورت مذاکره و ارتباط و م��داوم»؛ بی��ش از آنکه به
با آمریکا» و «عدم مخالفت بنیانگذار مرکز تمایل داش��ته باش��ند
نظام اس�لامی با پیشنها ِد مذاکره و درص��دد «گری��ز از مرک��ز»
باشند!
ارتباط با آمریکا» بیان کند!
که خب؛ طبیعیست که با «شانتاژ  نظام��ی میتوانس��ت
تبلیغاتی جریانه��ای رقیب درون در قب��ال «تهدی��د و فش��ار
حکومت��ی» روبرو ش��د ک��ه میان خارجی» مقاوم��ت کند که
«مذاک��ره با آمری��کا» و «مذاکره با با عبرتگرفت��ن از عملکر ِد
ِ
نادرس��ت خود در چنددهه
غرب بر س��ر برنامهی هس��تهای»
قائ��ل به تمای��ز هس��تند و اولی را حکمران��یاش؛ دس��تکم
«حق مس��لم خویش» میدانند اما آخرین مراجعه به آراء عمومی
دومی را «تکلیف مس��لم شبکهی را «آزاد ،منصفانه و س��الم»
برگ��زار میک��رد و در عمل
خویشاوندی»!
نش��ان میداد که از نحوهی

>> ادامه از صفحه26 :

داروه��ای جدیدت��ری ک��ه طریقه گمراهکننده باشد زیرا ممکن است
واکنش دادن سیس��تم ایمنی بدن یک نفر به ی��ک مادهغذایی آلرژی
را تغییر میدهد نیز میتواند مفید داش��ته باش��ید که دلیل اگزمای او
نیست.
باشد.
اگر اگزم��ا به درمانه��ای معمول اگ��ر برای آل��رژی به م��واد رنگی و
جواب نداد ،دکترتان ممکن اس��ت رایحهها روی ش��ما آزمایش شود،
برای بررس��ی اینکه مشکل دیگری تکهای از آن مواد را روی پوست شما
این وضعی��ت را تحریک نمیکند ،قرار میدهند و واکنش پوستتان به
تست آلرژی از شما بگیرد ،مخصوصاً آن مشاهده میشود.
اگر دچار آس��م یا آلرژیهای فصلی 
آیا میتوان از اگزما پیشگیری
باشید.
اگر قرار باشد از شما تست آلرژیهای کرد؟
غذاییانجامشود،یکسریموادغذایی اگزما قابل عالج نیست اما میتوانید
خاص (مثل تخممرغ ،شیر ،سویا یا اقدامات مختلفی برای پیشگیری از
آجیل) به شما داده میشود و دکتر آن انجام دهید.
بررس��ی میکند که بعد از مصرف برای اگزمای صورت ،باید صورتتان را
آنها اگزما در شما تشدید میشود یا به آرامی با یک پاککننده مرطوب
خیر .آزمای��ش آلرژیهای غذایی را ی��ا صاب��ون بش��ویید ،از کرمهای
میتوان با مالیدن عصاره مواد غذایی مرطوبکننده و فقط از لوازم آرایش
روی پوس��ت و مشاهده واکنش آن ضدحساس��یت و ک��رم ضدآفتاب
انجام داد.
استفادهکنید.
اما گاهیاوقات تست آلرژی میتواند

 نظام��ی میتوانس��ت در قب��ال
«تهدید و فش��ار خارجی» مقاومت
کند که «تمامی مردم کش��ور»ش
را در اداره و تعیین سرنوشت خود،
به کار میگرفت .نه آنکه «شبکهای
از آقایان و آقازادگان» را به «تصدی
تمام��ی امور» بگم��ارد و در عوض،
بس��یاری از پاکسرش��تترین و
خردمندترین فرزندان این کشور را
به انحاء مختلف و با آزار و اذیتهای
گوناگون ،از کشور خودشان براند و
آوارهی نقاط مختل��ف جهان کند!
[معلوم اس��ت ک��ه در اینجا نظرم
«اپوزیسیون جلوی صحنه» نیست
که از برخی جهات ،کمترین تفاوتی
با بس��یاری از پوزیسیون سهدههی
گذشته ندارند].
 نظام��ی میتوانس��ت در قب��ال
«تهدید و فش��ار خارجی» مقاومت
کند ک��ه «واجد مش��روعیت ملی
کاف��ی» باش��د و «ان��واع و اقس��ام
تحقیرها و تبعیضه��ا» را در حق
مردم کشورش اعمال نکند یا نکرده
باشد!

درکنار این ها ،نکات زیر نیز
میتواند برایتان مفید باشد:

 از م��وادی ک��ه ممکن اس��ت به
پوستتان فشار بیاورد استفاده نکنید.
عالوه بر محرکهایی که میدانید،
از چیزهای دیگری هم باید اجتناب
کنید مثل مواد شوینده ،صابونهای
خشککننده پوست و لوسیونهای
عطردار.
 س��عی کنی��د از آب داغ دوری
کنید .قرار گرفت��ن زیاد در معرض
آب داغ یا استفاده زیاد از صابونها و
موادشوینده میتواند موجب خشک
شدن پوستتان شود .پس سعی کنید
ب��ا آب ولرم حمام ک��رده و اگر قرار
است دستهایتان مدتی طوالنی در
آب باشد ،حتماً از دستکش استفاده
کنید .موقع خشک کردن پوستتان
نیز حوله را به نرمی روی پوستتان
بکشید زیرا س��فت کشیدن حوله
روی پوس��ت موجب تشدید اگزما

میشود .همچنین ،این آب نیست
که موجب واکنش دادن پوس��تتان
میش��ود ،بخار آب است که توسط
پوستتان جذب نمیشود.
 از لباسهای نخی استفاده کنید.
لباسهایی ک��ه از پارچههای زبری
مثل پشم ساخته میشوند میتوانند
پوس��تتان را اذیت کنند .لباسهای
نخی برای شما بهتر است.
 از مرطوبکننده استفاده کنید.
مرطوبکنندههای بدون عطر مثل
وازلی��ن از خش��ک ش��دن و ترک
خوردن پوستتان جلوگیری میکند.
 محل خارش را نخارانید.
بااینکه مقاومت دربرابر آن بس��یار
دش��وار اس��ت اما خاراندن میتواند
موجب تش��دید اگزما شود و التیام
یافتن پوس��ت را سختتر کند زیرا
ممکن است با این کار روی پوست
شکاف ایجاد کنید که باکتری از آن
وارد شده و موجب عفونت شوند.
 خود را خنک نگه دارید.
تغییرات دمایی ناگهانی ،عرق کردن
و گرم شدن بیش از اندازه میتواند

و تبعیضآمیز خود در گذشته
پشیمان است.
 نظام��ی میتوانس��ت در قب��ال
«تهدید و فش��ار خارجی» مقاومت
کند که «ارزش پول ملی کشور»ش
را ب��ا ندانمکاریهای بس��یارش ،تا
« 299براب��ر روزی ک��ه ق��درت را
تحویل گرفت»؛ کاهش نداده بود.
 نظام��ی میتوانس��ت در قب��ال
«تهدید و فش��ار خارجی» مقاومت
کن��د ک��ه در تم��ام ط��ول دوران
حکمرانی خود ،اغل��ب «بنیادهای
تولید ملی» را با «سپردن مدیریت
کشور به اشخاص ناالیق و بیکفایت
اما متظاهر و چاپلوس» آنچنان نابود
نمیکرد که س��ی و سهس��ال پس
از تحویلگرفتن ق��درت؛ حتا «نان
مردم کشور»ش را (کشتی کشتی)
همچنان از «آمریکا» وارد کند!
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حاکمان جمهوری اس�لامی بر این
باورن��د ک��ه در وقت ض��رورت؛ اگر
ن��ه ایرانیان؛ دس��تکم «عربهای
سوری و عراقی و لبنانی عزیزکردهی

موجب تشدید اگزما شود.
 دستورات پزشکتان را اجرا کنید.
دستورات متخصص را مو به مو انجام
داده و داروهایتان را سروقت استفاده
کنید.
 بی خیال باشید!
اس��ترس میتواند موجب وخیمتر
ش��دن اگزما شود .پس سعی کنید
خونسردیتان را حفظ کنید.
کنار آمدن با اگزما

اگ��ر دچار اگزما هس��تید یک خبر
خوب برایتان داریم:
اگزما معموالً تا  25سالگی برطرف
میش��ود .ت��ا آن زم��ان میتواند با
چیزهای��ی که موج��ب تحریک و
تشدید اگزما میشوند آشنا شده و
خودتان را از آنها دور نگه دارید.
بعنوان مثال ،اگر دچار اگزما هستید
و نمیتواند از برخی لوازم آرایش��ی
اس��تفاده کنید ،بای��د برندهایی را
پی��دا کنید که ح��اوی عطر و رنگ
نباشند .متخصص پوستتان میتواند
برندهایی را به شما معرفی کند که

الیگارش��ی صنف��ی ـ
خانوادگی» (از حزباله لبنان گرفته
ت��ا حم��اس و  )...از آن��ان در قبال
حملهی خارجی دفاع خواهند کرد.
ِ
یکایک آنان هم به انحاء مختلف
اما
برای غرب روش��ن کرده و در برابر
افکار عمومی جه��ان تعهد دادهاند
ِ
درصورت حمل��ه به جمهوری
ک��ه
اس�لامی ،کمترین واکنشی از خود
نشان نداده و مبتنی بر «منافع ملی
کشورشان» تصمیم خواهند گرفت.
«الیگارشی صنفی ـ خانوادگی حاکم
بر ایران»؛ اکنون در همان وضعیتی
ق��رار دارد که هر نظ��م ناعادالن ه و
غیرمنصفان��هی دیگ��ری در طول
تاری��خ ،بارها و بارها در برابر آن قرار
داش��ته و خواهد داشت :یا «اعطای
امتیازهای بزرگ به خارج ،از ترس
داخل» (و درنتیجه تحقیرشدن در
برابر افکارعمومی) و یا «تصمیمات
ِ
اقدامات انتحاری بینتیجه اما پر
و
خسارت برای کشور و مردم» .
برگرفته از وب سایت فرهاد جعفری
www.goftamgoft.com

پوستتان را اذیت نکند.
نباید به خاطر اگزما اعتمادبهنفستان
را از دس��ت بدهی��د و زندگ��ی
اجتماعیتان هم نباید به خاطر آن از
بین برود.
ش��رکت در فعالیت های فوقبرنامه
راهی عال��ی برای فرام��وش کردن
خارش اگزما است.
اگر یکس��ری فعالیته��ای خاص
اگزمایتان را تش��دید میکند ،مثل
فوتبال بازی ک��ردن ،فعالیتهایی
را به دوستانتان پیشنهاد دهید که
پوستتان را اذیت نکند.
حتی اگر عرق کردن موجب تشدید
اگزمایتان میش��ود ،باز هم نباید از
ورزش کردن دوری کنید.
ورزش راه خوی ب��رای خارج کردم
اس��ترسهایتان اس��ت—فقط ب��ا
پی��ادهروی ،دوچرخهس��واری یا هر
ورزش دیگری که پوس��تتان را زیاد
گرم و خش��ک نکند هم میتوانید
ورزش کنید.
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مونتریالایرانی:ازنامههایرسیده...

www.paivand.ca

بازهم پیرامون
برنامه رادیوکانادا،
رپ
رتاژ آنکت و فعالیت
انس
تیتو مدیریت کانادا

برنامهتلویزیونیآنکترادیوکانادا
ومسئله«مدرکسازی»دانشگاهی

در دو شماره پیشین پیوند دو مطلب از دکتر عطا هودشتیان ،چهره نام آشنای
جامعه ایرانی مونتریال ،درحاشیه گزارش «آنکت» (رادیوکانادا) درج شد که در
آن در دفاع از حضور و عملکرد  MICبه تفصیل سخن گفته شده بود.
در این ش�ماره بیژن کمائ�ی از منظری دیگر نگاهی دارد به صحت و س�قم
ادعاهای برنامه «آنکت» ،گفته ها و دیدگاه های دکتر هودشتیان .این مطلب را
در زیر با هم مرور می کنیم:
دلیل نگارش این مطلب،دادن جوابی است
به عکس العمل تند آقای عطا هودشتیان
به توزیع لینک برنامه  Enquêteاز جانب
برخی از دوستان ایرانی.
نامبرده برای رد مستند ات ارائه شده در
برنامه آنکت ،که یکی از معتبرترین برنامه
های  radio-canadaرادیوکانادا میباش��د
توضیحاتی ارائه داده است.
در ج��وف هم��ان توضیحات ،دوس��تان
ایرانی کنجکاو که سعی دردرک موضوع
داشته اند را "شایعه پراکن" و "هوچی گر
ناشی" معرفی کرده و براین نظر است که
محتویات برنامه آنکت نادرست ودر جهت
تخری��ب اعتبار موسس��ه تحت مدیریت
ایشان میباشد .
با آگاهی ب��ه این موضوع که هیچ یک از
هموطن��ان ایرانی در تهیه و توزیع برنامه
آنکت نقشی نداش��ته و فقط بیننده این
برنامه بوده اند ،و با آگاهی به اینکه ایرانیان
مقیم مونت��رال ،نگران مخدوش ش��دن
اعتبار جامعه ایرانی هستند و سعیدر باال
بردن شناخت و درک خود از این مسئله
دارن��د ،به توزیع لینک م��ورد نظر اقدام
نموده اند .بنظر میرسد که عکس العمل
آقای هودشتیان پرخاشجویانه و اتهام آمیز
میباشد.
آقای هودش��تیان در توضیح نامه خود تا
آنجا پیش میرود که خود را "اپوزیسیون"
تلقی کرده و گمراهان را نا آش��نا با زبان
فرانسه ،نفهمیده گان متن ،شامل تصورات
واهی و تخری��ب کنندگان" اعتبار گفتار
و قلم "ایش��ان" در زمینه نقد اجتماعی
و نیز انتقاد به حکومت اسالمی" معرفی
مینماید.
در متن اطالعیه ،آقای هودشتیان ،ارسال
کننده گان لینک برنامه انکت را به تعقیب
قانونی تهدید کرده و برای آگاهی ایرانیان
مقیم مونترال متذکر میشود که ،در یک
کشور قانون مدار زندگی میکنند و ...و: ...
در تاری��خ اول ماه م��ارس  ،2012برنامه
آنکت ش��بکه تلویزی��ون فرانس��ه زبان
رادیوکانادا برنامه خود را به موضوع مدرک
س��ازی دانشگاهی ،یا تجارت دیپلم های
قالبی اختصاص داده بود.
باید متذکر ش��د برنامه آنکت به مسائل
متعدد ،اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگی و
اقتصادی می پردازد و با ش��یوه تحقیق و
برسی که دارد ،یکی از معتبرترین برنامه
های رسانه جمعی کانادا محسوب میشود.
در این برنامه سعی شده است تا موسسات
ب��ی اعتبار فرهنگ��ی را ،که ش��امل 90
موسسه میباشد ،به مردم معرفی کرده و
از سبک و سیاق کاری آنها پرده بردارد.
این موسس��ات با دریاف��ت مبالغی قابل
توجه از متقاضیانی که ق��ادر به ورود به
دانشگاههای رسمی نیستند یا مدارکشان
مورد قبولدانشگاههای معتبر نمیباشد را
نام نویسی کرده و مدارک تحصیلی تقلبی
و مش��ابه واقعی به آنها ارائه میدهند .این
برنامه ازجمله به انستیتوی مدیریت کانادا با
مدیریت آقای هودشتیان ،یکی از ساکنان
ایرانی االصل شهر مونترال اشاره ای دارد.
در اینجا س��عی میکنیم محتوای برنامه
آنکت را به فارس��ی برگردانیم تا در درک
مش��ترک ما و آقای هودش��تیان در فهم
شـبهه ای بوجود نیاید:
محتوا ُ
خانم ژوئن فوشه مجری برنامه آنکت یکبار
با دوربین مخفی به محل انستیتوی مورد
نظر رفته و تقاضای دریافت اطالعات در
مورد موسس��ه را دارد که ،خانم منشی از
او میخواهد که از مدیر موسسهدرخواست
مالق��ات کن��د ،همزمان با ای��ن مکالمه
بین منش��ی و خانم ژوئن فوش��ه ،آقای
هودش��تیان با خانم مجری روبرو شده و
توضیحاتی ارائه میده��د .مجری برنامه
آنکت میگوید "انستیتوی مدیریت کانادا"
مدعی اس��ت که دیپلم های صادر شده
از طریق این موسس��ه ،قانونی یا رسمی
هس��تند" ،ولی این مدعا حقیقت ندارد"
و در مدرکی که از جانب این موسس��ه به
چاپ رسیده و در برنامه بنمایش گذارده
ش��ده ،سیاه بر روی س��فید نوشته شده،

این موسسه کامأل مورد تائید دولت کبک
جه��ت فعالیت تعلیم و تربیت��ی در این
استان میباش��د و زیر همین نوشته ،این
موسسه لیسانس مدیریت بازرگانی ،فوق
لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس
مدیریت عمومی ارائه میدهد.
خانم مجری با یکی از مسئولین فرهنگی
کش��ور کانادا آقای ای��و بودوئن از "مرکز
اطالعات کانادا در مورد مدارک تحصیلی
بین الملی" مصاحبه میکند و مس��ئول
مورد نظر بطور رسمی و قاطعانه میگوید
که این موسسه ("انستیتو مدیریت کانادا")
مورد تائید دول��ت و وزارت علوم کبک و
کانادا نمیباشد ،بهمین دلیل این موسسه
بدون مجوز اس��ت و حق ارائه کالسهای
درسی را ندارد ،همچنین که دارای مجوز
حق صدور مدارک تحصیلی دانش��گاهی
نمیباش��د .این موسس��ه مدتی است که
در لیست کارخانجات صدور دیپلم های
تقلبی قراردارد.
خانم ژوئن فوش��ه میگوید ب��رای بازدید
از محل این موسس��ه که در مرکز ش��هر
مونترال واقع شده است ،با دوربین مخفی
در محل حاضر ش��دیم ،کل این موسسه
به یک محل کوچ��ک و محدود خالصه
میش��ود و چهار نفر در آن بکار اش��تغال
دارند .مدیر موسس��ه (عطا هودشتیان)
توضیح میدهد که دروس این موسس��ه
از طری��ق رایانه و آنالی��ن در مونترال به
دانش��جویان ارائه میگ��ردد و دیپلم ها از
طریق دانش��گاهی در ایالت متحده بنام
"دلتا انترناشنال" در شهر نئواورلئان صادر
میشود.
مجری می پرسد یعنی آنها دیپلم من را
میفرستند؟
هودشتیاندر جواب میگوید "کلیه برنامه
ها از طریقدلتا مدیریت میشود"
خانم فوشه ابراز میدارد پایه گذار"دانشگاه
بین الملی دلتا" کس��ی نیست جز خود
آقای هودشتیان.
س��پس در صفحه تلویزی��ون مدرکی به
بینده گان ارائه میشود که صفحه اصلی
توضیحاتدانشگاه نامبرده است ،شخصی
بنام "الن هودشتیان" در مدرک ارائه شده
بزبان انگلیسی خود را رئیس این دانشگاه
معرفی کرده ،س��ند ارائه شده منقش به
عکس آقای "الن هودشتیان" میباشد .در
این مرحله از معرفی "انسیتوی مدیریت
کانادا "آقای "الن" صحبت از محوطه های
دانشگاهی (کامپوس ها) می کنند که در
سطح جهانی موجود میباشند و همانند
یک موسسه چند ملیتی عمل میکنند.
آق��ای "الن" عط��ا هودش��تیان توضیح
میدهند که ش��عبات اصلی این موسسه
در مونترال ،ایالت متحده ،پاریس و فنالند
پایه گذاری شده اند.
آنگاه مجری برنام��ه توضیح میدهد که
آقای" ایال کهن" که در مورد این شبکه
دانشگاهی تحقیق بعمل آورده و در صدد
رصد کردن س��ندهای جعلی دانشگاهی
میباش��د میگوید ،مشخص ش��ده اکثر
شعبات این موسس��ه بطور رسمی مورد
تائید نبوده و بشیوه غیر قانونی در سطح
جهانیدر حال فعالیت میباشند.
خانم ژوئن فوشه میگوید ،جهت بدست
آوردن اطالعات بیش��تر در مورد عملکرد
این موسسه از یکی از همکاران خواستیم
در این موسسه نام نویسی کند ،دو هفته
بعد از درخواست نام نویسی ،همکار ما از
طریقه تلفنی اطالعاتی بدست میاورد که
شامل مبلغ و زمان تحصیل میباشد ،طول
زمان تحصیل دوازده ماه و مبلغ ش��هریه
ده هزار دالر .
خانم فوش��ه میگوید که بنظر میاید که
زمان و مبلغ ش��هریه برای بدست آوردن
مدرکی که در کانادا به رسمیت شناخته
نمیشود بسیار گران است.
مدیر موسسه آقای "الن هودشتیان" می
پذیرد با خانم فوشه مصاحبه ائی داشته
باشد ،آقای هودش��تیان از موسسه خود
بدف��اع میپردازد و میگوید که انس��تیتو
فقط با ن��ام دلتا دانش��جو میپذیرد ودر
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اینجا دیپلمی ارائه نمیدهد .س��پس یک
برگه از قانون ،که توس��ط وزارت تعلیم و
تربیت کبک صادر و توضیحاتی ارائه داده
بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود که این
توضیحات را در بر دارد" .تنها موسساتی
که طبق قانون جهت تدریس در س��طح
دانش��گاهی م��ورد تائید ق��رار میگیرند
میتوانند به آموزش در سطوح دانشگاهی
در اس��تان کبک بپردازند"خانم فوشه در
عین حال متذکر میشود که ،طبق قوانین
کبک موسس��ات فرهنگی در این استان
ح��ق ارائه دیپلم به متقاضی��ان خارج از
استان را ندارند.
آقای "الن هودشتیان" در مالقات رسمی
که با خانم فوش��ه دارند توضیح میدهند
ک��ه "ما در اینجا دیپلمی صادر نمیکنیم
و سیاه بروی صفحه سفید در این مدرک
نوشته ایم که بنامدلتادانشجو میپذیریم،
در ضمن طبق مدارک ارائه شده از جانب
"انستیتو مدیریت کانادا" به دانشجویان،
نوشته شده که دروس از طریقه آنالین در
رش��ته های مدیریت بازرگانی و مدیریت
عمومی بدرخواس��ت کنن��ده گان ارائه
میگردد.
خانم ژوئن فوشه برای آقای "آلن" با ارائه
م��درک به روی صفحه تلویزیون توضیح
میدهد ک��ه وزارت تعلیم و تربیت کبک
سه بار ،بطور رسمی و سیاه بروی صفحه
سفید به شما نوش��ته و تذکر داده است
کههرگون��ه فعالیت دانش��گاهی خود را
سریعأ متوقف کنید.
در جواب آقای "الن هودشتیان" توضیح
میدهند که "وزارتخانه گفته تا زمانی که
دیپل��م ها از خارج کانادا صادر میش��وند
شما میتوانید ادامه بدهید" خانم فوشهدر
جواب میگوید
"شما را تحمل میکنیم".
آقای هودشتیان هم تکرار میکند"شما را
تحملمیکنیم".
خانم فوشه در ادامه برنامه توضیح میدهد
که "انس��تیتو مدیریت کان��ادا" به مدت
7س��ال از صب��وری بی حد و م��رز و بی
تصمیمی دولت کبک سوء استفاده کرده
و به فعالیت خود ادامه میدهد .در ضمن
دانشگاه دلتا در لوئیزیانا رسمیت داشته
و دیپلمهای آن موسسه بعنوان لوئیزیانا
شناختهمیشود.
آقای "الن"میگوید یکدیپلم رسمی است
و خانم فوشهدر جواب میگویددر لوئیزیانا
و آقای "الن" هم میگوید بله رسمی است.
در این بخش حض��ور آقای "الن" در این
برنامه بپایان میرسد.
خانم فوشه در ادامه برنامه میگوید که این
دیپلم های ایالت لوئیزیانا این اجازه را به
"انستیتو مدیریت کانادا" میدهد کهخود را
بعنوان یکی از صنایع مدرک سازی (دیپلم
قالبی) نشناسد ،ولی این مسئله چیزی را
تغییر نمیدهد ،زیرا این دیپلم ها در کانادا
برسمیت ش��ناخته نمیشوند ،این بخش
از برنامه آنکت که مربوط به "انستیتوی
مدیریت کانادا" می باشد بپایان میرسد.
امیدواریم آنچه بعنوان بخش مختص به
این موسسه و آقای "الن هودشتیان" در
برنامه آنکت مطرح شده است را با وفاداری
به متن توانسته باشیم بفارسی بر گردانده،
تا مورد غضب آقای هودشتیان قرار نگیریم
و صفت زبان نفهمی به ما اطالق نش��ود
و چنانچه دوستان و هموطنان ایرانی که
بیش��تر با زبان انگلیسی آشنائی دارند ،با
خوان��دن این متن به کل ماجرا پی ببرند
و خود به قضاوت بنشینند.
جوابی به تهدیدهای جناب هودشتیان
آقای هودش��تیان آیا به اهمیت س��وژه
مطرح ش��ده در برنامه معتبر و تحقیقی
آنکت واقفند؟
آیا میدانند که مسئله مدرک سازی و ارائه
مدارک تقلبی در س��طوح دانشگاهی از
جمله کارشناسی ارشد و دکترا در شرائط
کنونی ای��ران از چه اهمیت��ی برخوردار
میباشد؟
آیا میدانند ک��ه در ایران تعداد کثیری از
مسئولیندر صدددریافت چنین مدارکی
در راس��تای بدس��ت آوردن مش��اغل و
مقاماتدولتی هستند؟
آیا ایشان در جریان رسوائی مدرک سازی
مسئولین حکومتی طی چهار سال اخیر
در ایران هستند؟
آیا میدانند که این نوع تجارت و سوداگری،
با علم ودانش و مدارکدانشگاهی ،جامعه

حتلیلی دیگر درباره فیلم جدائی نادر
از سیمین یا اهمیت سرویس های
عمومیاجتماعی!
شیدا قره چه داغی

مونتریال
فیلم با دادگاه خانواده ش��روع می
شود:
قاضی میپرسد :خانم شما چرا نمی
خواهیددر این مملکت بمانید؟
سیمین :آقای قاضی من نمی توانم
بمانم برای آیندهدخترم باید او را با
خود به خارج ببرم.
قاضی :نه خانم باید بتوانید بمانید.
سیمین :جوابی نمیدهد...
تمام فیلم نشان می دهد که چرا
سیمین نمی خواهددخترش رادر
این مملکت بزرگ کند.
اجتماعاتفقطباداشتنساختمان
های بلند و خیابان های عریض و
طویل شکل نمی گیرد .بلکه این
س��ازمان های مختلف با سرویس
ه��ای اجتماعی عموم��ی مانند
مدرسه ،کودکستان ،بیمارستان،
آسایشگاه ،خانه سالمندان ،بیمه
های پزش��کی ،بیمه ه��ای کار و
بازنشستگی و غیرو ...ستون های
مستحکم یک اجتماع سالم را می
سازند تا افراد جامعه بتوانند با تکیه
به آنها فعالیت کنند،درس بخوانند،
کار کنند ،خانواده داش��ته باشند

و ب��ه آزادی زندگی
کنن��د و کمب��ود
این س��رویس ها
باع��ث آش��وب،
س��ر د ر گمی ،
اختالف��ات زیاد و
باالخ��ره منجر به
ارتکاب به خالف های
غیرقابل برگشت می
شود.
چنانچهدر این فیلمدیدیم
افراد ،شخصیت های آگاه یا با
اعتقادات اخالقی بطور کلی
خوش صفت بودند .ولی به دالیل
باال ب��ه اش��کاالت و زدوخوردها
منجر ش��د .هر ک��دام دروغ های
متعدد گفتند همدیگر را متهم و
تهدید کردند.
پدر نادر مبتال به بیماری فراموشی
بود .اما موسس��ه ای نبود که از او
نگ��ه داری کند .زن��ی کامال بی
اطالع از هرگونه علم پرستاری با
اعتق��ادات و تعصب های مذهبی
قادر نبود حتی به پیرمرد دس��ت
بزند؛ برای نگه داری او آمده بود.
خود زن ب��اردار بود ولی کس��ی
نمی دانست بیمه و دکتر نداشت؛
با دختر کوچکش آم��ده بود که

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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کودکستاننداشت.
پیرمرد ب��ی خبر
به خیاب��ان رفت.
زن به جستجوی
او پرداخ��ت و
ماشینی به او زد.
پلیس نب��ود که
گزارش بدهد .در
اثر ضربه ،زن سقط
جنین ک��رد .زن از
ترس شوهرش که
بیکار ش��ده ب��ود و
بیمه بیکاری نداشت
و مقروض بود؛ دکتر
رف��ت و بع��د دروغ
گفت و نادر را متهم
به قتل بچه اش کرد تا
شاید پولی گیرش بیاید.
شوهرش از فشار غصه و درمانده
گی میخواست به خانواده معلم و
نادر حمله کند و ضربه بزند.
در آخر قاضی بعد از صدور حکم
طالق از دختر جوان پرس��ید آیا
می خواهد پیش پدر یا مادر بماند.
فیلم تمام میشود و ما جوابی نمی
گیریم .الزم هم نبود .چون فرقی
نمی کرد هر کجا می رفت همان
آش بود و همان کاسه.
کالف س��ردرگم اجتماع ناس��الم
نفسش را می برد.
مارس 2012
_____________
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را به چه س��طحی از افت اخالقی س��وق
میدهد و ریا و تزویر را توسعه میبخشد؟
آیا میداننددر ایران چه حساسیتی نسبت
به این نوع عملکرد در میان روشنفکران و
نسل جوان بوجود آمده؟
آی��ا میدانند که با بر مال ش��دن مدارک
قالبی دانشگاهی دولتمردان و مسئولین
حکومتی ،چگون��ه مضحکه خاص و عام
شده اند؟
«کـردانیس��م» تبدیل به
آیا میدانند که ُ
یک مکتب گش��ته؟ مکتب دروغ و ریا و
جعل مدرک و سند.
چنانچه ایشان نسبت به این مسائل اِشراف
دارند ،نباید از حساسیتی که هموطنانشان
نس��بت به گزارش یک برنامه معتبر در
یک کشور دموکراتیک (طبق گفته خود
ایش��ان) بوجود آمده برآشفته شوند و با
س�لاح توهین و تهدید جهت به سکوت
واداشتن آنها متوسل شوند.
آقای هودش��تیان آیا فک��ر نمیکنند که
بینندگان برنامه آنکت اع��م از کانادائی،
کبکی و ایرانی بیش��تر تمایل به پذیرش
استدالالت برنامه آنکت را دارند ،تا نظرات
موسس��ه و فرد زیر ذره بین رفته با اتهام
صدور مدارک غیرقانونیدانشگاهی؟
در این آش��فته بازار سیاس��ت ب��ازی و
س��وداگری با همه ارزش های انس��انی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و اخالقی،
طبیعی اس��ت که جامعه ایرانی کانادا و
شهر مونترال از بی آبروئی و نشانه رفتن
انگشت اتهام بسویش نگران باشد.
مگر نه اینکه تمام شأن و عظمت انسانی
در فکر او نهفته است؟ و چنانچه مسئله
ای این ش��أن را تهدید کند ،انسان بفکر
مقابله و جبران آن بر میاید؟
ب��ا
هودش��تیان
جن��اب

6162 Sherbrooke w.

تهمت"هوچیگری"و"اته��ام زن��ی" ب��ه
پرسش��گران هموطن خود ،س��عی دارد
منتقدین را به سکوت وادارد ،غافل از اینکه
پرسش��گری و نقد ،یکی از عوامل رشد و
پیش��رفت جامعه ،بوی��ژه جامعه مهاجر
میباش��د .در آنطرف آبها و موطن اصلی
ایرانیان ،نقد و بررسی بخودی خود جرم
محسوب میش��ود و در این سوی آبهای
اقیانوس نیز پرسشگری از کسانی که به
زیر زره بین تحقیق و بررس��ی قرار دارند
با سالح تهدید و شکایت به مراجع قانونی
حوالهداده میشوند.
این آشفته بازار ،انسان را بیاد شعر زیبا و
پرمفهوم نیما یوشیج میاندازد که میگفت:
آی آدم ها که در ساحل شاد و خندانید
یکنفر در آب دارد می سپارد جان .
ع��ده ای فارغ از آنچه در جهان پیرامونی
اشان میگذرد درگیر مسائل شخصی خود
بوده و برای نجات منافع شخصی ،جمعی
را که ش��اید به درست به شک افتاده اند،
ضد اپوزیسیون و همکار ظلمه میپندارند.
بنظر ما اتفاقی که برای یک ایرانی ش��هر
مونترال رخ داده باعث تاس��ف است ،ولی
نباید فرام��وش کرد هر یک از ما راهی را
که انتخاب کرده ایم با سنجش جنبه های
مثبت و منفی آن در آن گام نهاده ایم.
جناب هودشتیان باید از خود بپرسد آیا
هیچیک از این هموطنان که امروز مورد
اتهام ایشان هس��تند ،در راهی که او گام
نهاده دخالتی داشته اند و امروز چنانچه
به پرسشگری در مورد حق و نا حق بودن
راه ایشان نشسته اند ،گناهی مرتکب شده
اند؟
هر یک از ما جوابگوی اعمال و رفتار خود
میباشیم .دیگران را نه مقصر در انتخاب
راهمان بدانیم و ن��ه محکوم و نه تهدید

به س��کوت نمائیم که این ش��یوه تفکر و
برخورد بس غلط اس��ت .ب��رای ما قابل
درک اس��ت که دوستمان با شرائطی که
برایش بوجود آمده ،نس��بت به منتقدین
خود بدبین باشد و امیدواریم این بدبینی
موقتی باشد و به درازا نیانجامد که تبدیل
به عادت خواهد شد.
دموکرات ب��ودن نگارن��ده "توضیحات"
حداق��ل در گفت��ار ،قاعدتأ بای��د مانع از
پرخاشگری او به منتقدین خود باشد ،زیرا
منش دموکراتیک ،ح��ق انتقاد وبرخورد
به عملکردها و نظرات نادرس��ت را برای
معترضین قائل است.
با تهدید به پیگیری قانونی علیه س��وال
کنن��ده گان در مورد اعتبار یا عدم اعتبار
یک موسس��ه ،که از جانب مس��ئولین و
مراجع قانونی ذی ربط دولتی مورد سوال
قرار گرفته و ب��ه اصالت فعالیتهای آن با
دیده ش��ک و تردید نگاه میشود ،نه تنها
یک منش دموکراتیک نیست ،بلکه بیان
آن ،حکایت از نگرانی و مشوش بودن افکار
تهدید کنندهدارد.
جناب هودش��تیان عزیز از اس��ب رهوار
تهدید خود پیاده ش��ده و بر اسب رهوار
دوستی و دفاع از حقیقت و واقعیات سوار
ش��وید ،نقد دلس��وزانه را پذیرا شوید و با
منتقدین خود با محبت و گش��اده روئی
برخورد نمائید ،سعی کنید از انتقادهائی
که به شما میشود به نحو احسن استفاده
کنید.
به امید روزهائی شادتر برای جامعه ایرانی
مونترال

بیژن جاللی کمائی

و جمعی از ایرانیان مقیم شهر مونترال
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ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

)(C, C++, Java, PHP, C#

649-9366
azmar15'12Up

TAILLEUR

Bijan

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
Montreal, QC, H4B 2M5

farzaneganmontreal@yahoo.ca

Tel.: (514) 775-6508
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Renovation

Construction
امورساختمانی
کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195
azmai15salimi

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
ویل سن لوران نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید:

آموزشگیتار
867-1756

استخدام
کنید!

6162 Sherbrooke w.

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

ایرانی

514-686-7684
azfev2012Up

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

514-487-9105
زبانفرانسه

(فارغ التحصیل کشور فرانسه)

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

 +ریـاضی و فیزیک
(ازدبیرستان تادانشگاه)

514-803-1845
azsep152011free

(خامن سالی)

آموزش زبان
فرانسوی

)(514

قابلتوجهخامنها

Preparatory courses
for exams the Office
québécois de la langue
-française -OQLF
addressed to all
professionals
For more information
and to register
please call

فال قهوه
و ورق

سرویس دی.جی.

توسط شادی

Tel.: 514-223-3336

678-6451

Nikpourpaidtojune2012

 نصب ویندوز و
برنامه هایجانبی
و آنتی ویروس
 بازیابی اطالعات از دست
رفته و سایر خدمات

660-4856

azmar:paidtoendofaug2012

)(514

)(514

514-274-7603

عکاسیرز

or visit our site
www.prepatest.ca

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

azmar2012

since
1990

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

MARIE ROSE

Maryam&Roe

gbaa4@hotmail.com

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:

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
4491 St-Charles
)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777
noushintilmai2010paid

pirazjun1

آرایشگر
باجتربه
(بامشتـــری)

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

فال تاروت
ویژه خامن ها

توسطکیمیا
azfev11Pd

)(514

514-488-7121

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها

farshad UP azfev12

moe7150@yahoo.ca azfev1-4issUP

699-1380

)5301 Queen Mary (X Decarie
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD
Mini DV, VHS

>> در ریوسود

(438) 936-0998

تدریس خصوصی

آشپـزی

754-4592

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

azfev1paid2

azaug15akvUp

دیجیتال

Tel.: 514-509-8377

  با  56سال سابقه کاری،

  درمحل وموقعیت عالی،

  با مشتری ثابت،

  به دلیل نقل مکان به ریوسود

__________________
به مبلغ20 :هزار دالر
__________________
بفروش می رسد:
برای اطالعات بیشتر لطفا باشماره
تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)

تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدی و پیشرفته
سیامک :با 16سال سابقه
آموزش موسیقی
(438) 887-6160

تپش

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

آرایشگاهبرایفروش

کامپیوتر

آموزشویلن

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

514-884-2106

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

)(514

514-937-2585

(514) 844-1879

514-419-1039

دروست آیلند (سیاوش )

A very well known

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

450.907.3960

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

پـاپ

رستوران معروف ،با  32سال
سابقه کار در قلب مرکز
مسکونی و تجاری السیته ،با
دکوراسیونزیبا،تجهیزات
کامل ،و بسیاری دیگر...
برای اطالعات بیشتر با
تلفن و یا ایمیل زیر تماس
بگیرید:

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

Le salon de coiffure

درخدمت شما با بیش از 30سال
تجربه  تعمیر انواع لباس
های زنانه و مردانه  باسفارش
شخصی  متخصص در چرم
و پوست
 تخفیف ویــژه برای هموطنان
گرامی

اکازیونعالی
فروشرستوران

نانوایی
برای فروش

restaurent with 32 years in
business well decorated fully
equiped best location in a
residential and commercial
and office complex is up for
sale. For more information
please call or E-mail us:
Max_Jahangiri@hotmail.com

!pirbrossard

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

sedighian.alireza@gmail.com

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

است ید!
کن

فرزانگـان

)(514

CAR for SALE

انی
ایر دام
خ
مدرسهفارسیزبان

PAIVAND: Vol. 18  No.1052  avr. 15, 2012

)(514

مترجم رمسی

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal،
near McGill Metro
Call، text or e-mail for an
appointment

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.com
aznov01،2011INV

رستوران شیراز
514-485-2929

 Hi8,به DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
 حل جدولهای ویژه و عادی:

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

از صفحه 27

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

تاريخي اس��تان خوزستان كه در هفت  -15حيرت كردن -تمرين نظامي
تپه قرار دارد
 -2س��رگرد قدي��م -تكرار
حل جدول عادی شماره 4892
شده -سرسلسله مادها
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15

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

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

استخدام

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

514-660-3150
azmar15

دارالترجمهرمسییکتا

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

>> توجه

دارالترجمهرسمییکتا
بزودی به نشانی زیر تغییر مکان خواهد داد:

4055 Ste-Catherine W., Suite 132
T: 514-439-8501 | C: 514-730-7462
Metro: Atwater, Exit: Westmount Square

______________________________
 ترجمه رسمی کلیه اسناد ومدارک مطابق با استانداردهای مورد قبول
دانشگاهها و ارگانهایدولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه خدمات مربوطه
1010 Sherbrooke W. Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

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

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Uazjune12011

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

College،University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسه
اولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

سالن آرایش

ایرانی

استخدام
کنید!

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

_________________________

997 Decarie، Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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آژانــسمسـافرتی

I.T.P Travel

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

>> با بهترین قیمت ها

Tel: 514-735-7884

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

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

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

در کلیه سطوح

صابر جلیل زاده

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

Tel.: 514-481-6765

tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379
azjune15

514-371-7700

آموزشگیتار

azoct1zarijabri

استخدام

کالسیـکوپاپ

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

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

ازدواج

برای آشنایی و اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:
bastami.milad@yahoo.ca

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
بها و سرویس عالی

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

(هر طرف)

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.

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

||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 ...........................

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

LANDSCAPING
CEKIC

Tel: 514-662-7112

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

نیازمنــدیها

امور لند اسکیپ

قالیشوییبازارفرش

2178 Ste-Catherine W.

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

پیوندمان را حف

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

514 585 - 2345
514 846--0221

www.paivand.ca

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

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

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

آموزش سنتور

جویای همسر

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

اجــاره

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

fazelazoct15

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

www.opasouvlaki.ca

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

به چند ویترس
و خانم جهت كار در
آشپزخانهنیازمندیم.
514-876-4446
514-876-4442

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

آموزش سنتور
ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

azave’12

رستوران هانی رز

اجارهآپارمتان تدریسگیتار

azsep15akhpaidfor2

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

استخدام

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

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

PARTICIPATE in our
CO

موسسه زبان فرانسه

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

www.itptravelinc.com

www.paivand.ca

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
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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:

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

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

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...

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

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)
رستــوران

ت؟

گان پیوند )

ویدیو

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

جواهری

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

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

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

دندانپزشک

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

514-544-1298

شماره ش
ما در این لیست نیس

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

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...

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

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

دیش و ساتالیت

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

مراکز پخش پیوند

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

خشکشویی

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

ترجمه

info@paivand.ca

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

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

داروخانه

تدریس رقص

با ما تماس بگیرید.

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

حمل و نقل

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

تبلیغات

گروه تئاتر صورتک
در جستجوی
هنرپیشه و گوینده

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

36
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سپـا س

هموطنان و دوستان فارسی زبان مدرسه دهخدا

هیات اجرایی مدرسه دهخدا از تمامی شما عزیزان ،که مانند همیشه با شرکت بی سابقه و فعال خود
درجشنهای چهار شنبه سوری ،بازار نوروزی و عید نوروزی امسال مدرسه دهخدا ما را یاری دادید ،کمال
تشکر و سپاس بیکران دارد .امسال تمامی جشنهای دهخدا چهرهای بسیار جوان و تازه وارد هم میهنان
جامعه ایرانی مونترال شهر را به خود جلب کرد ،که این خود با عث سر افرازی و افتخار بسیاری برای دست
اندارکان مدرسه دهخدا می باشد و باری دیگر این امر مهم را ثابت نمود ،که مدرسه دهخدا جزء جداناپذیری
از جامعه ایرانی مونترال می باشد.
به امید موفقیت های هرچه بیشتر برای تمامی شما هم میهنان و تمامی فارسی زبان مونترالی ،که مدرسه
دهخدا را از آن خود می دانند.
با آرزوی موفقیت و بهترینها برای تمامی جامعه ایرانیان مقیم مونترال.

هیت اجرایی مدرسه دهخدا
 ۹آوریل  ۲۰۱۲برابر با  ۲۱فروردین ۱۳۹۱

به سرپرستی

دکتر محسن حافظیان

انتشار کتاب «افسانه
های خراسان»

بحران منایندگی در اپوزیسیون ...
برای بس��یاری از کسانی که در این
جلس��ات حضور ندارن��د این سؤال
منطقی پیش میآی��د که این افراد
چه کسانی هستند و چه صالحیتی
برای شرکتدر آنداشتهاند .واقعیت
نیز این است ک��ه ضابطهای عینی
برای گزینش این افراد وجود ندارد.
معموال یک کمیته تدارکات مرکب
از چند نفر ک��ار را شروع میکنند.
اعضای این کمیته به دنبال کسانی
میروند ک��ه به زعم آن��ان در بین
اپوزیس��یون دارای اعتبار و وزنهای
هس��تند و گرایشه��ای مختل��ف
سیاسی را نمایندگی میکنند .در
تشخیص این افراد ،نظر و دیدگاه
اعضای کمیته ودوستان و مرتبطان
آنان ،با همه حسن نیتی که ممکن
است داشته باشند ،تعیین کننده
است.
البته عوامل دیگ��ری مانند محل
نشست (عامل جغرافیایی) نیز در
ترکیب نهایی شرکتکنندگان تأثیر
میگذارد (ص��رف نظر از صالحیت
آنان) .و نتیجه ،حضور افرادی است
در ای��ن جلس��ات از گرایشه��ای
مختل��ف سیاسی ولی ب��دون یک
ضابطه عینی ب��رای ارزیابی اعتبار
و وزنه سیاسی افراد ،و مس��تقل از
ذهنی��ت و تمای�لات و دیدگاههای
برگزارکنندگاننشست.
در مقایس��ه دو نشس��ت استکهلم
و واشنگتن ک��ه در فاصله دو ماه از
یکدیگر برگزار ش��د ،به جز تعداد
انگشتشم��ار از سیاستپیشهگان
معروف که در هر دو نشست حضور
داشتن��د ،ترکیب بقی��ه افراد کامال
متفاوت ب��ود  -و این بهترین نشانه
فق��دان ی��ک ضابطه عین��ی برای
انتخاب این افراد است.
به این دلی��ل ،اولین و عمومیترین
واکنشی کهدر برابر این نشستها (از

>> ادامه از صفحه7 :

طرف کسانی که خود یا نمایندگان
سیاسی یا فکریشان در آن شرکت
نداشتهاند) شکل میگیرد اعتراض
است و تخطئه و شایعهپردازی.
تخطئ��ه و تهم��ت و شایعهپردازی
البتهدر فرهنگ سیاسی ما بیسابقه
نیس��ت و احتماال عوامل اطالعاتی
رژیم جمهوری اسالمی نیزدر پخش
ای��ن بدگمانیه��ا و تهمتزنیها و
شایعه پراکنیها سهم کمی ندارند.
ولی نق��د و اعتراضهای منطقی و
بیغرضانه به این نشستها و ترکیب
شرکتکنندگ��ان در آنها نیز کم

برای تشکیل یک نهاد ملی
باید به دنبال کسانی رفت
که از بیشترین حمایت مردم
برخوردار باشند و محک،
انتخابات آزاد است...
نبوده است.
جالب این که تع��دادی از منتقدان
نشست استکهلمدر واشنگتن حضور
داشتند ،در حالی که اکثریت غالب
شرکتکنندگاننشستاستکهلمدر
واشنگتن غایب بودند.
در ه��ر دو جا (و سایر نشس��تها)
قاعده عام ظاهرا این است که شرکت
کنندگان عموما از کار نشست اظهار
رضای��ت کنند ،ولی کس��انی که به
این نشستها دعوت نشدهاند آن را
دست کم بیفایده و دست باال مضر
و مشکوک بخوانند.
برخورده��ا و دالیل ام��ر هرچه که
باشد ،یک نتیجه مسلم است:
ای��ن گونه نشس��تها ب��ه سختی
میتوانند در جلب اعتماد و حمایت
عمومی م��ردم و شرکت در رهبری
مبارزات آن��ان نقشی داشته باشند.
اگر هدف نهایی از این نشس��تن و

برخاستنه��ا ایجاد ی��ک نهاد ملی
برای رهبری مب��ارزات دموکراتیک
مردم ایران یا سخنگویی از جانب آن
است باید پذیرفت که از این طریق
به آن هدف نمیتوان رسید.
بای��د ابتدا اسباب بزرگی همه آماده
ش��ود تا بتوان بر جای بزرگان تکیه
زد .کس��انی که میخواهند وظیفه
رهبری مبارزات مردم یا سخنگویی
آن را عهدهدار شوند باید نشان دهند
که از حد اقلی از این مردم نمایندگی
میکنند  -و همه کس��انی که این
حداقل نمایندگی رادارنددر رهبری
و سخنگوی��ی آن شریک باشند.
نهادی که منبعث از مردم باشد و
در نتیجه مورد اعتماد آنان.
ول��ی همان طور ک��ه در آغاز این
نوشته آمد ،ن��ه در ایران انتخابات
آزادی وج��ود دارد که بتوان از آن
طریق فهمید که ای��ن یا آن نیرو
چند نفره حالج اس��ت ،و نه حتا
امکان��ی برای نظرخواه��ی آماری و
علمی هست که بر اساس آن بتوان
ب��ه تخمینی از محبوبیت این یا آن
فرد پی برد .یعنی که متاسفانه امکان
این امر در داخل کشور وجود ندارد.
ولی در خارج کشور چطور؟
آیا نمیتواندر جامعه چند میلیونی
ایرانی��ان خارج کشور یک انتخابات
آزاد سازمان داد و از ایرانیان سراسر
جهان خواست ک��ه در این شرایط
بسیار حساس کشوردر انتخاب یک
نهاد نمایندگی مثال  ۵۰یا  ۱۰۰نفره
از اف��راد مورد اعتم��اد خود شرکت
کنند؟
و آیا چنین نهادی ،که البته نمیتواند
خود را نماین��ده واقعی مردم داخل
کشور بشناسد ،از هر نهاددیگری که
از طریق این نشستها ممکن است
شکل بگیرد صالحیت بیشتری برای
این کار یا سخنگویی از سوی مردم

کتاب «افس��انه ه��ای خراسان» نخس��تین کتاب از
مجموعۀ  12جلدی «افسانه های ایران زمین» توسط
سازمان آموزشی و انتشاراتی مولتی ساژ در مونترال ،به
چاپ رسید.
این کتاب که بهدو زبان فارسی و انگلیسی نگارش یافته
گروهی از فرهنگ دوستان ایرانی و
است ،نتیجۀ تالش
ِ
کانادایی است که به سرپرستی دکتر محسن حافظیان
این کار را به سرانجام رسانده اند.
کتاب های بعدی این مجموعه ،معرفی افسانه های بومی
دیگر استانهای ایران (مازندران ،کردستان ،آذربایجان،
 )....را در دستور کار دارند.
در دو مجموعۀ پیوست نیز به گزیدۀ افس��انه های بومی
تاجیکستان و افغانستان پرداخته خواهد شد.
به گفتۀ سرپرست سازمان مولتی ساژ ،گردآوری افسانه ها سه سالی است آغاز شده است و امید می رود که پس از
چاپ نخستین کتاب این مجموعه و آزمودگی بیشتر ،و امید همکاری بیشتردیگر هم میهنان ،کار نشردیگر عنوانها
پی در پی به انجام برسد.
کتاب «افسانه های خراسان» در انتشارات مولتی ساژ و یا از راه تارنمای این موسسه در دسترس دوستداران فرهنگ
ایران زمین می باشد.
www.multissage.ca

نخواهدداشت؟
به عب��ارت دیگر ،برای تشکیل یک
نه��اد ملی بای��د به دنبال کس��انی
رفت که از بیشترین حمایت مردم
برخوردار باشند.
راه تشخیص این امر ،ادعای افراد یا
شهادت حامیان آنان نیست.
راه آن به کار گرفتن محک انتخابات
آزاد اس��ت .ای��ن انتخاب��ات را اگر
نمیتوان در سراسر جهان به شمول
پهنه ایران انجام داد ،به استثنای آن
که میت��وان سازمان داد  -یعنی در
خارج ایران از آمریکای شمالی و اروپا
گرفته تا خاور میانه و خاور دور.
این تجربهای بزرگ و تاریخی برای
ایرانیانی خواهد بود که هیچگاه در
وطن خویش فرصت و امکان شرکت
در یک انتخاب��ات آزاد را نداشتهاند،
تجرب��های ب��رای ای��ن ایرانیان که
دموکراسی را در عمل تجربه کنند،
تجربهای برای نیروهای سیاسی که
تعهد خود به دموکراسی و پذیرش
نتیجه صندوق رأی را نشان دهند،
و تجرب��های ب��رای ایرانی��ان داخل
کشور که شاهد این تجربه تاریخی
هموطنان خ��ود در خ��ارج کشور
باشند – تجربهای که آتش عشق به
دموکراسی را در درون آنان شعلهور
کند تا شاید به خیمه استبداد زند و
تار و پود آن را در هم پیچد.
ش�رایط س�ختی در ای�ران امروز
میگذرد ،و ایران امروز از شرایط
سختیمیگذرد.

در ای��ن شرای��ط ،باید ک��اری کرد
کارستان.

رهبری سیاسی اپوزیسیوندرداخل
کش��ور در هم شکس��ته و سرکوب
ش��ده است .نگاهها بیش از پیش به
خارج دوخته میشود.
فرصت زیادی هم در دست نیست.
از گردهمآییهای این جا و آنجا که
بر اساس سلیقهها و تعلقات و مانند
اینها شکل میگی��رد نمیتوان به
یک نهاد مل��ی قدرتمند رسید که
م��ردم از آن حمایت کنند و جامعه
جهانی آن را به رسمیت بشناسد و
برای آن اعتباری قایل شود.
وق�ت آن اس�ت که ی�ک نهاد
انتخابی از ایرانیان خارج کشور،
یک پارلمان ایرانی�ان مهاجر و
تبعیدی (و ن�ه پارلمان ایران در
تبعید)شکلبگیرد.
این طرح چند سال پیش (از جمله
به وسیله این قلم) مطرح شده بود ،و
اکنون در نشست واشنگتن هم گویا
در باره آن صحبت شده است.
در این نشس��ت ،از تعهد نیروهای
اپوزیس��یون به انتخاب��ات آزاد نیز
سخن رفته است.
میتوان ب��ا اجرای اول��ی ،دومی را
مح��ک زد .پرسش این است که آیا
نیروهایی که از تعهد به انتخابات آزاد
در ای��ران سخن میگویند حاضرند
با اج��رای آن در سطح خارج کشور
تعهد خود را نشان دهند؟
کاری که میتوان از طریق آن راهی
نیز برای حل نسبی بحران نمایندگی
در میان اپوزیسیون پیدا کرد.
یک نهاددموکراتیک و انتخابی مانند
پارلم��ان ایرانیان مهاجر و تبعیدی،

عالوه بر حل نسبی بحران نمایندگی
در میان اپوزیس��یون ،از پشتیبانی
قاطبه ایرانیان خارج کشور که آن را
برگزیدهاند برخوردار خواهد بود.
این نهاد همچنین به عنوان یک نهاد
انتخابی م��ورد غبطه ایرانیان داخل
کشور قرار میگیرد و به گس��ترش
و تعمی��ق خواست انتخابات آزاد در
ایران دامن میزند.
در عین حال ،ایرانیان داخل کشور
که بیش از هر زمان به خارج کشور
چشم دوختهان��د ،این نهاد را بیش
از هر نه��اد دیگر در خ��ارج کشور
نماینده مناف��ع خود میشناسند و
از آن حمایت خواهند کرد .هر یک
از حکومتهای جهان نیز با نهادی
روب��رو خواه��د شد ک��ه وزنه چند
میلیون ایرانی ساکنان آن کشورها را
پشت سر خود دارد و آن را به عنوان
نماینده ایرانیان مقیم کشور خود به
رسمیت خواهد شناخت.
عالوه بر آن ،جامعه جهانی در اتخاذ
هر سیاستی در مورد ایران به نظرات
و مواضع این نهاد توجه خواهد کرد،
و این نهاد میتوانددر مجامع جهانی
به پشتوانه اعتبار ملی خود از منافع
ایران و مردم ایران دفاع کند.
حتا رژیم ایران ب��ه سختی خواهد
توانست موقعیت این نهاد را نادیده
بگی��رد و آن را وابس��ته به این و آن
بخواند .و راست��ی وقتی رژیم ایران
با نهادی منبع��ث از رأی آزاد چند
میلیون ایرانی روبرو شود چه واکنش
یا رفتاری از خود نشان خواهد داد؟
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کبکوکانادا:بازارامالک...

آیا تا به ح��ال در سطح شهر به
تبلیغات در مورد امالک بر خورد
کردهاید؟
تبلیغاتینظیر
Pas d`argent= Plus
و یا d`argent
=No commission
No Protection.

مشاور امالک و اهمیت
آن در معامالت امالک

ک��دام یک از اینه��ا به حقیقت
نزدیکترند؟

امیر سام
آیا واقع��ا بدون داشتن مشاور
ام�لاک در هنگ��ام خری��د و
فروش ملک میت��وان از لحاظ
ی صرفه جوئی نمود؟
مال 
آی��ا خری��د و ف��روش ام�لاک
کاریس��ت که بتوان آن��را بدون
کمک شخص حرفهای انجام داد
ی حمایت بود.
و از لحاظ قانون 
اص�لا مشاور امالک کیس��ت و
اهمیت استف��اده از این افراد در
معام�لات امالک چق��در مهم
میباشد؟
کار کردن با مشاور امالک به معنای
محافظت ش��دن از لح��اظ قانونی
میباشد .حرفه مشاورین امالک را
قانونهای مربوط به معامالت امالک
و سازمانهای متع��ددی تنظیم و
مراقب��ت می نمایند ت��ا بتوانند به
مصرف کننده سروی��س عادالنه و
درست ارائه نمایند.
ی قوانین معامالت امالک
هدف اصل 
حمای��ت از مصرف کننده میباشد
و ب��رای به اجرا گذاشت��ن آن ،این
قان��ون دستوره��ا و ضابطهه��ای
ی را در مورد فروش ملک
مشخص�� 
مشخص ک��رده است که مشاورین
و آژانسه��ای امالک باید طبق این
قوانین عمل نمایند .دولت برای به
اجرا در آوردن این قوانین و حمایت
از مردم سازمانی را به نام *OACIQ
تاسی��س کرده است ک��ه هدف آن
نظارت بر کار مشاورین و آژانسهای
ام�لاک و اطمینان یافتن از این امر
میباشد که مشاورین و آژانسهای
امالک حرفهشان را بر اساس ضوابط
و قانونهای مربوط به امالک انجام
دهند.
همچنین این سازمان وظیفه نظارت
بردورهها و مفاد آموزشی ایندورهها
و امتحانات مرب��وط به اخذ مدرک
مشاوری��ن و آژانسه��ای امالک را
داراس��ت و در کل صدور پروانه کار
ای��ن افراد و آژانسهای مس��کن از
طرف دولت بر عه��ده این سازمان
نهاده شده است.
با استف��اده نکردن از مشاور امالک،
خریداران و فروشندگان خودشان را
در معرض ریس��کهای زیادی قرار
میدهند.
ی از وکالی
طب��ق اظهار نظر برخ�� 
مربوط به ام��ور امالک ،افراد زیادی
ی اقدام
ی کرده اند به تنهای 
که سع�� 
به انجام معامالت امالکنمایند ،به
آنها مراجعه کرده و خواهان کمک
و راهنمای 
ی هس��تند؛ چرا که دچار
یدر هنگام انجام این
مشکالت قانون 
معامالت شده اند.
در  ۱۵-۱۰س��ال قبل تع��داد این
دست��ه از مراجعین به یک عدد در
ی در  ۳-۲سال
م��اه میرسید ،ول�� 
گذشت��ه تعداد آنها ب��ه  ۴-۳نفر در
هفته رسیده است.
ی از بزرگترین و
خری��د خانه یک�� 
مهمترین سرمای��ه گذاریهای هر
ف��رد میباشد بنا براین باید که این
امر را به کمک افراد حرفهای به انجام
رسانید.
ی در مورد
خرید ملک فقط چانه زن 
قیمت نیست و دارای مراحل زیادی

میباش��د که ه��ر ک��دام ضوابط و
قوانین مخصوص به خود را داراست.
مشاورین ام�لاک دورههای الزامی
ی را در رابطه ب��ا امور امالک
مهم�� 
میگذرانند،دورههای 
ی نظیرقوانین و
اسناد متعدد مربوط به ملک ،فرمها،
ی که در فرمها
شرای��ط و مفاد قانون 
میتواند اضافه شود و...
فرمهای مربوط ب��ه خرید و فروش
ام�لاک نی��ز دارای مفاد بس��یاری
میباشن��د که هر ک��دام بر اساس
شرایط خری��دار و فروشنده و ملک
تغییرمینماید.
در ص��ورت عالق��ه من��دی به یک
ملک ،مشاور امالک میتواند حتی
قبل از ارائه پیشنهاد خرید ،خریدار
ی ملک مورد نظر
را از م��وارد قانون 
آگاه سازد.
ی Family
به عنوان مث��ال اگر ملک 
ی فروشنده
 Residenceباش��د ول�� 
آن را کتم��ان نمای��د و شخص�� 
ی
عالقه مند به خرید آن بشود و تمام
مراحل خرید بصورت عادی به انجام
برسد و مدارک به محضردار تحویل
داده ش��ود ،و چند روز قبل از امضا
کردن سندها محضردار به خریدار
اطالع دهد ک��ه این ملک Family
 residenceاس��ت و امض��ای زن و
یا شوهر فروشنده باید که در تمام
فرمها و اسناد باشد ،میدانید که چه
مشکالت 
ی پیش خواهد آمد.
فروشن��ده و خریدار تم��ام برنامه
ریزیهایشان را برای اسباب کشی
انج��ام داده ان��د ،فروشن��ده خانه
دیگ��ری خریداری ک��رده ،خریدار
خان��ه قبل 
ی خود را فروخته و یا اگر
مس��تاجر باشد،تاری��خ تخلیه خود
را ب��ه صاحب خان��ه داده است و او
نیز مستاجر جدید برای ملک پیدا
کرده و ...که تمام اینها مانند زنجیر
به هم متص��ل است که حل کردن
این مشکل در این مرحله از لحاظ
ی برای طرفین خیلی
ی و قانون 
مال�� 
گران تمام خواهد شد ول 
ی اگر این
معا مله توسط مشاور امالک صورت
میگرفت میتوانس��ت این مشکل
را پیش از گذاشتن پیشنهاد خرید
پی��دا کند تا اگر قابل ح��ل بود در
اسرع وقت آن را حل نماید و اگر هم
غیر قابل حال بود خریدار را از ارائه
پیشنهاد خرید منصرف سازد.
ه��م چنی��ن ف��روش مل��ک فقط
ی در
گذاشت��ن یک عالم��ت فروش 
مقابل ملک و قرار دادن اطالعات و
چند عکس از ملک در یک وبسایت
نیست.
چگون��ه ی��ک فروشن��ده ملک که
دورههای حرفهای مربوط به امالک

را نگذرانده است میتواند خریداران
واجد شرایط را تشخیص دهد؟
چگونه میتواند به غریبهای که قصد
بازدید از خانه اش را دارد اطمینان
کند؟چگونه میتواند فرمهای مربوط
به به امالک را از هم تشخیص دهد؟
چگونه ب��ا مفاد موج��ود در فرمها
برخورد کند؟
این فرمها و مفاد موجود درآن همه
ی هس��تند و اشتباه پر کردن
قانون 
و یا پ��ر نکردن آنه��ا ممکن است
که ضرره��ای جبران ناپذیری برای
فروشن��ده و یا خریدار داشته باشد.
هم چنین اگردر هنگام فروش ملک
چند نفر به طور همزمان قصد خرید
ملک مورد نظ��ر را داشته باشند و
همزمان پیشنهادهای خریدبدهند،
چگونه باید به آنها جواب داد تا هم
ی درست باشد و هم
از لح��اظ قانون 
بهترین خریدار را انتخاب نمود.
مشاورین امالک دارای این تخصص
هستند که به فروشند گان راهنمایی
های الزم را ارائ��ه دهند که به چه
ترتیبی این پیشنهادها را بررسی و
ی
قبول نمایند تا هم از لحاظ قانون 
درست عمل کرده باشند هم اینکه
بهترین خریدار را انتخاب نمایند و
در عین حال خری��داران دیگر را از
دست ندهند.
بعض 
ی از خریداران نیز بدون داشتن
مشاور امالک (ک��ه هیچ هزینهای
برایشان ن��دارد) سع 
ی میکنند که
با مشاور ام�لاک فروشنده به طور
مستقیم وارد مذاکره شوند؛ چرا که
بر این باورند که ممکن است از این
طریق تخفیف بیشتری از فروشنده
دریافت کنند!
همانطور که گفته شد خرید ملک
فق��ط چانه زن�� 
ی در م��ورد قیمت
نیس��ت .مشاور ام�لاک فروشنده
توسط فروشنده استخدام شده است
ی نماید
ی و قانون 
تا از وی حمایت مال 
بنابراین مشاور امالک تمام سع 
یو
تالش و تجربه خود را به کار میبرد تا
ملک را به باالترین قیمت و کمترین
درد سر به فروش برساند تا فروشنده
ی نگ��اه دارد و خرید
را از خود راض 
ملکش را نیز به او واگذار کند ،بنا بر
ایندر تمام مراحل منفعت فروشنده
را در نظر میگیرد.
معام�لات ام�لاک شام��ل مراحل
پیچیده و ریزه ک��اری های فراوانی
ست که نیازمن��د دانش و اطالعات
کاف��ی از بازار ام�لاک و همچنین
ی باال
مه��ارت و استعداد چان��ه زن 
میباشد.
در هنگ��ام فروش ،مش��اور امالک
آنالی��ز کاملی از محل��ه شما انجام
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خواهند داد تا قیمت دقیق ملکتان
را مشخ��ص نماید و ب��ا استفاده از
ی به سیس��تم  MLSملک
دسترس 
شما را در دسترس  ۱۵۰۰۰مشاور
ام�لاک دیگر ک��ه عض��و سازمان
مشاوری��ن امالک مونت��رال بزرگ
هستند قرار میدهد.
ی که پیشنه��اد خریدی برای
زمان 
ملکت��ان ارائه شد به ی��ک مذاکره
کننده حرفهای نیاز پیدا خواهید کرد
که مشاوری��ن امالک به واقع دراین
زمینه حرفهای هستند ،بعد از آن هم
شم��ا را در تمام مراحل دیگر نظیر
ام��ور مربوط به وام ،ب��ر انداز کردن
خریدار ،شرایط پیشنهادی خریدار،
ی ساختمان ودیگر موارد
بازرسی فن 
ی شما را یاری خواهند نمود.
قانون 
نقش دیگ��ر مشاورین ام�لاک در
واسطه
معامالت ،نقش میانج��ی و
ٔ
بودن آنهاس��ت چرا که ای��ن افراد
ی انجام
با تمام اف��رادی ک��ه در ط 

معامالت امالک به سرویس آنها نیاز
است ،مانند بازرس فنی ساختمان،
محضردار ،مشاورین امور وام مسکن،
بانکها و ...در ارتباط هستند.
همچنین با استفاده از مشاور امالک
از حمایت قانون 
ی که توسط قوانین
امالک و مستغلالت (Real Estate
 )Brokerage Actارائ��ه شده است
برخوردار میشوید.
مشاورین امالک هر ساله مبلغی را
به صندوق پرداخت غرامت معامالت
ام�لاک (Fond d`indemnisation
)du courtage immobilier
پرداختمینمایند.
ی معام�لات امالک که از
اگر در ط 
طری��ق مشاورین ام�لاک صورت
ی ب��ه وج��ود بیاید
پذی��رد مشکل 
نظیرکالهبرداری و یا انجام معامله
نادرس��ت و  ...این صندوق بر اساس
ی به
شواه��د موج��ود و ادل��ه کاف 
متضررینپرداختغرامتمینماید.

(برای اطالعات بیشتر در این مورد
میتوانید به سایت
www.indemnisation.org

مراجعهنمایید)
همچنین مشاورین ام�لاک دارای
بیم ه مسئولیت حرفهای میباشند.
( )liability insuranceاگ��ر در طی
معام�لات امالک خط��ا و یا سهل
انگاری از مشاور امالک سر بزند ،این
ی
بیم ه از طرفین متضرر از لحاظ مال 
حمایت و ضرر آنها جبران خواهند
نمود .این بیم ه شامل ادعا و دادرسی
های مدنی میشود.
ب��رای اطالع��ات بیشت��ر در مورد
اهمیت استفاده از مشاورین امالک
میتوانید به سایت زیر رجوع کنید:
www.thinkbroker.ca

شاد و سربلند باشید
 ۱۲آوریل  ۲۰۱۲

OACIQ : Organism
D`autoreglementation du courtage
immobilier du quebec

13بدر
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عکس ها گویاترند!

جوجه کباب ،آش رشته داغ و...
ک شنبه اول آوریل
ی

www.paivand.ca

در باران با ما همراه
پاس از همه شما که
با س
از بیژن اسکندری
میار بودید ..بویژه
وه
ن کمیته «یادمان»)
(وهمه دوستا
یبرز گرائیلی ،خلیل
حمد سلجوقی ،فر
م
ک ،علی اجزاچی
هرویی و خامن فران
ش
خامن و آقای ایزدی
زیز ،جمشید جان،
ع
ح ،مرتضی صادقی،
ی ،خدیجه خامن سیا
گرام
هربان ،الکس و...
رضا هومن م
مدیان...

بی
ا
د
م
ا
ن
د
ن
یدرباران.. .

و با

د شیرین مهدی مح
یا

یک روز شاد،
پرشور و بی نظیر
وعدۀ ما:
یکشنبه  6ماه می
همینجا!

PAIVAND: Vol. 18  No.1052  avr. 15, 2012

یک رو
ز
ش
ا
د
پ
،
رشور و
ب
ی
ن
ظیر
و
یکش عدۀ ما
نبه6
همی ماه می
نجا!

درپارکآنگرینیون
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کباب
،
آ
ش
رشته
و بز
با ن وبکوب ، ،رقص
ز
خا
ی وشادی و ن نواده،
شا
ط...
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www.paivand.ca

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

Fridays: student nights
)(Ladies Free: till 12

کوبی در
قص و پای
ر

محیطی

گیز و زیبا

Saturdays: Ladies Free night

هیجان ان

untill 11

+ belly dancer & ....

& live band

همراه با شادترین

DJ

در سالن جشن های

هایشهر!

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

>> با پارکینگ بزرگ رایگان

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

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

>> ورودی 5 :دالر
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد

18+
info: 438-936-6680

!Dress to impress

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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فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

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

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

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

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: (514) 933- 8383

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy Cond

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

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

Tel.: (450) 676-9550
Tel.: 450-934-7744

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

پرشیا

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مشاور امالک:مسکونیوجتاری
در سراسر مونتریال بزرگ

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

عباسشفیعی

ارزیابی رایگان

بازرسیفنیساختمان
  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


)514( 677-9892

توجه :نزدیک به خروجی



بهروزآقاباباخانی

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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...

www.akhavanfood.com

مشاور رمسی وام مسکن

Tel.: (514) 606-5626

متروانگرینیون

قهوه ادنا
ADNA

NDG،

Tel.: 514-481-0671

behrooz@babakhani.ca

وست آیلند

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

H4A 1W6

Tel.: 514-683-8686

در پارک انگرینیون

با مدیریت مسعود موج بافان:

www.montrealproinspection.com

>>

تهیه وام مسکن

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

یکشنبه 6 ،ماه می

مسکونی و جتاری

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

Real Estate Broker

____________________
5655 Sherbrooke W.

Parvaneh ZANDI

پیک نیک بزرگ ایرانیان

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

Cell.: (514) 909-4765

جواد ایراخنواه

پروانه زندی

>>

Tel.: (514) 806-0060

عینک فرهت

