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جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

اعتراضاتخیابانیدانشجویاناعتصابی،
جنگ سندیکاها با دولت لیبرال:

5

ماکمکتان
میکنیم!!

بازیسیاسیاحزاببرایضمانتموفقیتخود
برایانتخابات
بعدی؛ مجموعۀ داغ تابست
ان
ی
ک
ه
در
پی
ش
صمیمی
حسین
رو
ست!

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

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

:خریدفرانچایز

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

39

این
سومسار
خورها

9












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

8

مــریم:
«ستاره مترو »!

14

ساندویچ  250ساله شد!

حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

>>  8و 36

>> 7

دکترانصاری

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

پزشکی28>> :

>> 37

>> 37

Shivananda Yoga center

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

Tel.:514-844-4492

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

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

حمیدصدیقکاغذچی

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

GUY

عباسشفیعی

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

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

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

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

Montreal Qc. H3G 1S6

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

Tel.: 514-270-0077

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W

فارغ التحصیل McGill University

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

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

حسابداریومالیات

جـراح دندانپـزشک

Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

June 16 7PM

Mobile: 514.567.3169

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

ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی

مطربعشق:کنسرتدراویشنعمتاللهیکانادا

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

انتقـال ارز

کلینیکدندانپزشکیویلری

دکتر انوشیروان عندلیبی

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

1155 Rene Levesque w. #2500

صرافیخضر

گپیشاز
بزر

>> 5

کـتنه
ماریا ُ

30

تابستان!
پیکنیک
2

حسین
صمیمی

6600 Trans-Canada، Suite 750

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

ای بقربان
نشیمنگاه
مقدس آقا
بروم!

آیا راننده  11فسادی که چون خوره به
تاکسی شما یک جانرژیمافتادهاست!
پزشک است؟
2ماه می
یکشنبه 0

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

2
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بزرگ

گپیشاز
بزر

یکشنبه

2ماه می
0

پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

نیاز به داوطلب:

یم،بخندیم،
ش
بنو م،بکوبیـم،
بزنی
بــرقصیم...
شاد باشیم !
با هم

اگر مایلید به برگزاری
این برنامه ها به ما یاری رسانید
لطفابادفترپیوندمتاسبگیرید:
514-996-9692

قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

همراه با شادترین DJهای شهر
شما هم با دوستان تان با ما باشید!

فروشگاه اخوان

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

2012 TOYOTA CAMRY
$

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...
درفضاییصمیمیوخانوادهگی

STARTING AT

24 795

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation
and tax for A/C included.

2012 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

STARTING AT

15 995

transport, preparation included.

Financing

%
0

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

وام با نرخ بهره
Contact Alex
certain
for additional rebates. for
cars only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3
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هشتمینکنفرانس

دکترفرهنگهالکویی
در مونتریال شنبه  26ماه می 2012
)2
مسینار عصر :
از وابستگی تا استقالل
و همبستگی

)1
مسینار صبح :
چگونه می توان به امنیت
و آرامش رسید

از ساعت  3بعدازظهر
تا  9شب

از ساعت  11صبح
تا  3بعدازظهر

قیمت ورود به هر مسینار 30 :دالر

Date :Sat. May 26, 2012

Concordia Universtiy

J.A. De Sève Cinema
1400 de Maisonneuve W.,
McConnel Building Local LB-125
Métro: Guy-Concordia

برای خرید بلیت به تپش دیجیتال
مراجعه نمایید (پس از  5بعدازظهر):

www.drholakouee.com











Tel.: 1-310-926-5026

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

3

4
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کبک. .

اعتراضات خیابانی دانشجویان اعتصابی،
جنگ سندیکاها با دولت لیبرال

در درگیری های  90روزه گذشته،
بزرگترین اشتباه ژان شاره و لیبرال
ها بی اعتنایی به خواسته های
قانونی دانشجویان بود؛ اشتباهی که
باعث شد عوامل تندرو و رادیکال
بازی را به دست بگیرد ...

کبک  CAQمی خواهند
از این نارضایتی  90روزه
استفاده کرده و با پالتفورم
انتخاباتی بعدی حداکثر
تقلیل قدرت سندیکاها و
اعمال سیاست های راست
مرکز را اعمال کنند.
ارائه الیحه آزادسازی و انحالل این
در این سناریو شاید بازنده
اصلیدانشجویانی هستند (که ادامه قوانین حدود چهار و پنج ماه قبل به
تحصیالت عال��ی آنها به یغما رفته جنگ سندیکا رفت و باعث شد که
و ش��اید برای همیشه متوقف شده چند روزی عوامل افراطی کارگری
باش��د)؛ چ��را که م��ردم موافق و یا به محل اجرای پروژه ای ساختمانی
مخالف حرف نهائی خود را سرانجام حمله برده ،با کارگران درگیر شوند؛
ب��ا رای خ��ود در موق��ع انتخابات که ای��ن غائله س��رانجام با رهبری
خواهند زد و حکم نهائی از صندوق رهبران سندیکاها خاتمه یافت).
اینک نی��ز دولت مس��اله باالبردن
ها سر در خواهد آورد.
دولت لیب��رال ژان ش��اره از حدود هزین��ه ه��ا را برای تامی��ن کمبود
یکس��ال پیش و با نزدیک شدن به بودجه مالیدانشگاه ها (با هدف ارائه
پایان «ماندا»ی چهارساله اکثریت آموزش عالی با کیفیت بس��یار باال)
موجود خویش ،پاره ای از مس��ایل در دانشگاه های کبک مطرح نموده
داغ سیاسی را به جلوی صحنه آورد .و خواس��تار آن اس��ت که بخشی از
از جمله از بین بردن محدودیت های این هزینه توسط استفاده کنندگان
حضور نیروه��ای کارگری در پروژه -یعنی دانشجویان -پرداخت شود.
های بزرگ س��اختمانی ،که درحال در مقابل توجیه دولت ،اتحادیه های
حاضر شامل محدودیت های دست دانشجوئی بر این باورند که مسلما
چنانچ��ه جلوی مدیری��ت ناقص و
و پا گیر سندیکاهاست.
(وزیر کار لیبرال ها ،خانم «تریو» ،با
{>> ادامه در صفحه}24 :

در سوی دیگر بدل شده است.
در ای��ن می��ان جامع��ه خام��وش
که اکثری��ت آن خواس��تار آرامش
اجتماعی اس��ت به نحوی گروگان
این وضعیت قرار گرفته است.
برخورده��ای روزم��ره خیابانی در
مونترال بین پلیس و نیروهائی ،که
برمبنای وظیفه شان باید امنیت و
آرامش اجتماعی را برقرار نمایند ،با
تندروهای آنارشیست و نقابدار که
از این موقعیت حداکثر اس��تفاده را
کرده تا با ایجاد هرج و مرج و ناآرامی
اجتماعیفشارعمومی
را باال برده و دولت را
مجبور به عقب نشینی
کنند ،مبارزه و جنگ
سیاسی احزاب و گروه های سیاسی
را از درون پارلم��ان به خیابان ها و
صحنه زندگی روزمره مردم کشانیده
است.
در این میان گردانندگان احزاب چپ
افراطی و سوس��یال دموکرات کبک
سولیدر و حزب کبکی (با پشتیبانی
سندیکاها و اتحادیه ها) در پی آنند
تا موقعیت خود را ب��رای انتخابات
بعدی محکم تر کنند واحزاب راست
مرکز و راست ،لیبرال و اتحاد آینده

بازیسیاسیاحزاببرایضمانتموفقیتخود
برایانتخاباتبعدی؛
م
ج
م
و
ع
ۀ
دا
غ
ت
ابستانی
حسینصمیمی
که در پیش روست!
گردی��د تا توافق

کش��مکش دولت لیبرال و اتحادیه
های دانش��جوئی و اعتصابیون وارد
چهاردهمین هفته خ��ود گردید و
در حالی که وقای��ع کبک الاقل در
این مقطع زمانی توجه زیادی را در
بقیه کانادا به خود جلب نکرده ،در
سطح ایالت و بخصوص در مونترال
به برخورد ایدئولوژیک چپ و راست
تبدیل شده و می رود تا بار دیگر به
تغییری بنیادین در زیربنا و ساختار
اجتماعی کبک تبدیل گردد.
یک هفته پیش ،بعد از  22س��اعت
مذاک��رات ب��دون وقفه ب��ا رهبران
اتحادی��ه ه��ای دانش��جوئی (که از
مش��اوره کامل رهبران سندیکائی
بهره م��ی بردند) و حضور مدیران و
مسئوالندانشگاه ها ،سرانجامدولت
و دانش��جویان به یک توافق ضمنی
 Ententeدس��ت یافتن��د؛ اکثریت
ساکت جامعه با خوش بینی بسیار
به اس��تقبال این خبر رفت به امید
آن که آرامش اجتماعی به ش��هرها
بازگردد.
اما اختالف های درون اتحادیه های
دانشجوئی در تجزیه و تحلیل نهائی
توافق یادش��ده و ادامۀ اس��تفاده از
تاکتیک های ایج��اد ترس و روش
های غیردموکراتیک (از قبیل اعمال
فش��ار در رای گیری و یا جلوگیری
از حضور همه دانش��جویان در رای
گیری ها و غیره ،که شباهت بسیار
به تاکتیک های استفاده شده دهه
 50و  60جنگ های س��ندیکاهای
کارگری و دولت ها داش��ت) باعث

یادش��ده بطور گس��ترده از س��وی
دانش��جویان رد شود .آنها خواستار
مذاک��رات جدید با پارامترهای تازه
شدند؛ چیزی که دولت شاره تا این
لحظه با آن مخالفت نموده است.
مبب های دودزا...

است.
همچنین برای اولین بار پس از بیش
از سه ماه ،رهبران احزاب مخالف در
مجلس ایالتی نیز ،که در تمام این
مدت حاضر نبودند اعمال خشونت
آمیز اقلیت های تندروی نفوذی در
میان دانش��جویان را محکوم کنند،
سرانجام همراهدولت بصورت یکصدا
حرکت ایذایی مت��روی مونترال را
تقبیح و محکوم نمودند.
اعتصابات آرام دانش��جویان با هدف
مخالفت ب��ا افزایش هزینه ثبت نام
دانشگاه ها که حدود  90روز پیش
آغاز گردی��د ،اینک به جنگی تمام
عیار بین آنارشیست ها ،معترضین
«اش��غال مونت��رال» ،تندروه��ای
مخالف ش��دت عمل و وحشیگری
پلیس ،تندروهای محیط زیس��تی،
مارکسیست لنیست ها ،چپ های
افراطی مترقی ،سوسیال دموکرات
ها و سندیکاها از یک سو
و دولت قانونی راس��ت مرکز ،که در
پی آن اس��ت تا با انجام یک سری
اصالحات و رفورم ها در چهارچوب
قوانین و لوایح ارائه شده در مجلس
قانونی تغییراتی بنیادین ،بخصوص
در زمین��ه مح��دود ک��ردن قدرت
سندیکاها و اتحادیه ها بوجود آورد

در این میان پرتاب بمب های دودزا
در چهار ایس��تگاه متروی ش��هری
مونت��رال در صبح پنجش��نبه 10
ماه می و در س��اعت پر رفت و آمد
صبحگاهی نش��ان داد ک��ه عوامل
بسیار تندرو حرکت هایدانشجوئی
از هیچ اقدام غیرقانونی و غیرمنطقی
برای به زانو درآوردن دولت مشروع
و قانون��ی ایال��ت کوتاهی نخواهند
ک��رد_ حت��ی از ایجاد تش��ویش و
اضط��راب عمومی؛ اتفاق��ی که اگر
پیش زمین��ه موج��ود در رابطه با
ناآرامی هایدانشجوئی نبود ،مسلما
عملی تروریستی با هدف ایجاد هرج
و مرج و وحشت عمومی قلمداد می
گردید.
حادث��ه متروی مونترال نش��ان داد
اینک حتی رهبران س��ندیکاهای
قدرتمند کارمندی /کارگری کبک،
که س��ال هاس��ت خواس��تار «س ِر
بریده» (استعاره سیاسی) ژان شاره
هستند و در این مدت
نیز مشاوران پشت پردۀ
Four people charged with inciting
ناآرام��ی ها و اعتصابات
fear of terrorism in connection
to Thursday's (May 10) rush-hour
خیابان��ی ب��وده ان��د،
smoke bombing of the Montreal
احتماال کنترل بازی از
metro system...
دستش��ان خارج شده

مسکونی و جتاری

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا
محضردار

خدماتماشامل:

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


ازیون عالیdouble pizza :
اوک

Legal Advisor & Notary

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

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

Masoud Nasr

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

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

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Cell.: (514) 571-6592

Me Negar Pishva, notaire BA,

خدمات حسابداری و دفترداری

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

LLB, DDN

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

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

مینو اسالمی

____________________

سرورصدر

مشاور امالک در سراسر مونتریال

5

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

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
www.nouraie.com

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

5263، boul Cavendish،

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

Criminal
& penal

law
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











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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جمهوریغیرمجاز...

دور تاز ه برخورد با «بدحجابی» و لباسهای «غيرمجاز»

تابس��تان برای ش��هروندانی که در نوشيدنیهای غيرمجاز ،فيلمها مجاز خوانده ،شده است.
گرما عرق میريزن��د ،فصل تمايل و کتابهای غيرمجاز ،وس�ايل اينکه لباسهای غير مجاز اساس��ا
به لباسهای روش��نتر ،راحتتر و ارتباط�ی غيرمج�از و خيل�ی چه هستند روشن نيست .اينطوری
کمی آزادتر اس��ت؛ فص��ل پاهايی چيزها و کارهای غيرمجاز ديگر .اس��ت که ش��ايد ش��ما هم دقيقا
اس��ت که از جوراب فراری اند و در با اينحال ام��ا لباسهای غيرمجاز نداني��د ،اگر بنا باش��د همين حاال
موتوری!
صندلهای تابستانی کف خيابانها تعبير ت��ازهای به حس��اب میآيد ،از خان��ه خارج ش��ويد ،چه شت ارشاد
آنقدر تازه که ممکن اس��ت به نظر بپوشيد که مجاز باشد و چه گ
را پر میکنند از رنگ!
برخورد کنند.
رنگها و لباسه��ا و مدلهايی که برس��د خبر از برخوردهای شديدتر نپوشيد که غيرمجاز نباشد.
اي��ن اولين باری اس��ت ک��ه نيروی
اگرچه روشن نيس��ت دقيقا چرا و با موضوع حجاب و پوشش در ايران مخصوصا که امسال عالوه بر
گشتهای ارشاد و ونهای آشنای انتظامی از گشت ارشاد موتوری برای
چگونه و بر اس��اس چه معيارهايی میدهد.
اما دردس��ر سازند و به تازگی حتی در ت��ازهتري��ن اظه��ارات فرمانده آن ق��رار اس��ت گش��تهای موتور پيشبرد اهداف خود کمک میگيرد.
غيرمجاز .غيرمج��از البته کلمهای ني��روی انتظامی صحبت از برخورد سوار هم در سطح شهرها به عنوان در کن��ار اينها نيروهای موس��وم به
اس��ت که شهروندان در ايران خوب با فروش��ندگان و توليدکنندگان و ضابطان نيروی انتظامی گشتزنی حزباللهی يا بسيجيان هم هستند.
با آن آشنا هستند.
مصرفکنندگان آنچه لباسهای غير کنند و با مصاديق پوشش نامناسب نيروهاي��ی مث��ل اين گ��روه که در
حرکتی نمادين در اصفهان تابوتی با
نام تابوت بدحجابی را حمل کردند.
در ته��ران اما فرمانده انتظامی تهران
بزرگ به همه هشدار داده است.
از زن��ان ومردان��ی که ممکن اس��ت
لباس غيرمجاز برای پوشيدن انتخاب
کنند تا مراکز تولي��د و توزيع لباس
با مدیریت ایرانی
در پايتخت که ممکن است بخواهند
 آموزش زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و چینی
لب��اس غيرمجاز به مردم بفروش��ند.
« کلوپ تکلیف شب» پس از مدرسه
آقای س��اجدی نيا يادآوری کرده که
به زبان انگلیسی و فرانسوی
بديهی اس��ت در صورت عدم توجه
_____________________
به اين توصيهها هم��ه مراکز پلمب
با آموزگاران کارآزموده
خواهند شد.
_____________________
پيش از اين ني��روی انتظامی با ارائه
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:
مهلتی محدود تمام فروش��گاههای
لب��اس زنان��ه در ته��ران را ملزم به

آموزشگاه زبان CIEL

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

اس��تخدام فروش��نده زن کرده بود.
تعدادی از مغازهها و فروش��گاهها هم
در همين راستا پلمب شدند.
اما ظاهرا حتی همين فروشندگان زن
هم کم کم مسالهساز شدند .تا جايی
که امام جمعه تهران ،احمد خاتمی
حضور زنان فروشندهدر فروشگاهها را
به هنجارشکنی تعبير کرد.
تصوير تابستانی تهران به اين ترتيب
ميدانهايی اس��ت که گش��تهای
ثابت امنيت اخالقی در ميدانهايش
مستقرند ،گش��تهای گشتزن در
مجتمعه��ای تج��اری و خيابانه��ا
و پارکهايش پوش��ش ش��هروندان
را کنت��رل میکنن��د و گش��تهای
موتورس��وار انتظام��ی ه��م در ب��زر
گراههايش باال و پايين میروند.
رئيس پليس راهبر تهران از اين هم
فرات��ر رفته و پيش از اي��ن يادآوری
کرده بود اتومبيلهای شهروندان هم
حريم خصوصی محسوب نمیشوند.

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

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

Tel. : 514-975-0665

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

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

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


•
•
•
•
•

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

Metro: GUY

(514) 849-7711 Ext.: 243

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

-------------------
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 Tel.:

514-996-9692

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

آگهی :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

Fax:

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

{>> ادامه در صفحه}14 :

Tel.: 514-998-9147
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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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دمل هوای آفتاب میکند!
سیاوش کسرایی
یکی از افراد "آخرین نس�ل" ،دو سال پیش از مرگ ،در قلب
مس�کو ،از دریچهبه بیرون نگاه میکند و تجربه درونی و رنج
روحی خود را در سروده "دلم هوای آفتاب میکند" می فشرد.
این سروده بازتاب روح های عذاب دیده چهار نسل ایرانیان در
شوروی است که همواره و در همه لحظات زجر ،سرخوردگی و
هزار درد بی دوا ،دلشان به سوی میهن سرمیکشید:

مالل ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد
تمام روزهای ماه را
فسرده می نماید و خراب می کند
و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها
دلم هوای آفتاب می کند
خوشا به آب و آسمان آبی ات
به کوههای سربلند
به دشتهای پر شقایقت به دره های سایه دار
و مردمان سختکوش توده کرده رنج روی رنج
زمین پیر پایدار
هوای توست در سرم
اگر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من
به سوی دیگری شتاب می کند
نه آشنا نه همدمی
نه شانه ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی
تویی و رنج و بیم تو
تویی و بی پناهی عظیم تو
نه شهر و باغ و رود و منظرش
نه خانه ها و کوچه ها نه راه آشناست
نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست
تو و هزار درد بی دوا
تو و هزار حرف بی جواب
کجا روی ؟ به هر که رو کنی تو را جواب می کند
چراغ مرد خسته را
کسی نمی فروزد از حضور خویش
کسش به نام و نامه و پیام
نوازشی نمی دهد
اگر چه اشک نیم شب
گهی ثواب می کند
نشسته ام به بزم دوستان و سرخوشم
بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش
سخن به هر کالم وشیوهای ز عهد و از یگانگی است
به دوستی ،سخن ز جاودانگی ست
امان ز شبرو خیال
امان
چه ها که با من این شکسته خواب می کند

www.paivand.ca

پریوزیمشادورنیست!
شهباز خنعی

بیش از چهاص��دروز از آغاز بپاخیزی
دالورانه مردم سوریه دربرابر
رژیم سفاک و آدمکش بشار
اسد می گذرد و هفته آینده
این قی��ام چهاردهمین ماه
خود را پش��ت س��ر خواهد
گذاشت.
رس��تاخیز مردم ش��جاع و
اس��توار س��وریه که تاکن��ون به بهای
جان بیش از  11هزار انس��ان ،زندانی
ش��دن هزاران نفر ،آوارگی دهها هزار
و خان��ه خرابی صدهاه��زار نفردیگر،
غالبا غیرنظامی و بی دفاع تمام ش��ده
و ایستادگی و پایداری بی نظیر مردم
سوریه حاوی درس های گرانبها برای
بس��یاری از مل��ت های اس��یرچنگال
خودکام��گان ،ازجمله نظام ش��رور و
اهریمنی والیت مطلقه فقیه است که
آموخت��ن این درس ه��ا برروند ازبین
رفتن نظام های استبدادی و جلوگیری
از تداوم و استمرار آنها اثر ژرف خواهد
گداشت.
نخستین درس ارزش بی چون و چرای
پایداری و اس��تواری برای ازجا کندن
و بیرون راندن نظام اس��تبدادی است.
همه قربانیان جنای��ات روزمره  14ماه
گذشته بشار اس��د مادر داشتته اند و
بی تردید این م��ادران به حکم غریزه
م��ادری فرزندان دلبند خود را بیش از
جان خویش دوست داشته و دارند .اما
رمز تداوم پایداری شگفت انگیز مردم
سوریه دراین اس��ت که این مادران به
این باور رس��یده اند ک��ه ازجا کندن و
سرنگون کردن نظام استبدادی بهایی
دارد ک��ه باید پرداخ��ت و خون فرزند
ایش��ان درپرداخت این به��ا از دیگران
رنگین تر نیس��ت .دروافع ،این مادران
برغری��زه مادری خود ازای��ن راه چیره
می شوند که به جای مادر یک یا چند
فرزند ب��ودن ،خود را به مقام مادرهمه
فرزندان ملت ارتقاء می دهند ،به جای
از س��طح از باال به مسئله می نگرند و
می خواهند با پرداخت بهای دادن چند
هزار قربانی – که فرزند خودش��ان نیز
می تواند درمیان آنها باشد  ،-میلیون
ها ج��وان را از ننگ زندگ��ی برده وار

درس��لطه نظام استبدادی رهایی
بخش��ند .درس دوم این اس��ت
ک��ه توده م��ردم درمی یابند
که برخالف ادعاهای فراوان،
ب��رای خودکام��گان میهن و
ملت و م��ردم واژه هایی فاقد
مفهوم واقعی هستند .تازمانی
که مردم رام و س��ربزیر به فرمان
خودکامه گ��ردن می نهند ،او آنها
را تحقی��ر می کند و اطاعت ش��ان را
دلیل بزرگی و اقتدار و عظمت خود می
پندارد و زمانی که سرپیچی نافرمانی
کردند ج��ز ب��ه مان��دگاری چندروز
بیشترخود ،حتی به بهای کشتار جمعی
و ویران کردن شهرها و خانه های مردم
بی دفاع ،نمی اندیشد.
درس ارزش��مند دیگ��ری ک��ه مردم
شجاع سوریه به دیگر ملت های اسیر
چنگال نظام های استبدادی داده و می
دهند این اس��ت که اگرچه کشورهای

مشاور امالک:مسکونی و جتاری با سال ها جتربه

ارزیابی رایگان اخذ وام مسکن با
پایین ترین نرخ برای همگان و تازه واردان

یعقوب اکبری

Cell.: (514) 979-8200

Jacob Akbari
Real Estate Broker

 1000دالر برای هزینه محضر
برای خرید خانه هدیه بگیرید.

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

Tel.: 514-683-8686

خارجی و بیگانگاندرمورد هرکشوری
منافع و مطامع خاص خود را دارند ،اما
دربرابر مردمی که یکپارچه بپا خاسته
اند و می دانند چه می خواهند و چرا
م��ی خواهند ،ناگزیر سرتس��لیم – و
تکریم و احترام – ف��رود می آورند و
مناف��ع و مطامع خود را با آن تطبیق
می دهند .خدا می داند که آموختن
ای��ن درس برای ما ک��ه ویروس دایی
جان ناپلئونی ذهنمان را آلوده است تا
چه حد می تواند مفید و کارساز باشد.
در این زمینه کارنامه رس��تاخیز مردم
سوریه دارای نمراتی درخشان است و
به خوبی نشان داده اند که چگونه می
توان با دست خالی اما اراده استوار ،اراده
خود را نه تنها بر خودکامه جنایتکار،
بلکه بر بیگانگان سودپرست و مماشات
گر نیز تا جایی تحمیل کرد که حتی
کش��ورهایی مانند روسیه و چین ،که
تاکن��ون درکن��ار حکوم��ت آخوندی
حامیان سرسخت رژیم جنایتکار بشار
اس��د بوده اند به فک��ر تجدید نظر در
رفتار خود و تماس گرفتن با مخالفان

سوریه

شعـــر
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فصلاسبابکشینزدیکاست!
سرویسحملونقل

ال بفکر
از حا

با مدیریت ایرانی درخدمت ایرانیان گرامی
 از ساعتی  40دالر به باال
 با کامیون بزرگ  کارکنان مجرب
Starting rate $40 and $20 per mover/ hr
June (1-28) $60 and $20 per mover
June 29 to July 31 $70 and $20 per mover
A one hour charge per moving may be applicable

514-501-3966
MontrealMovers@hotmail.com

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

اشید!
ب

>> شخصی ،جتاری و صنعتی

فروش ،نصب و تعمیر
نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

می افتند.
وس��رانجام ای��ن درس ک��ه یک ملت
کوچک که در مناسبات جهانی کمتر
محل��ی از اعراب داش��ته و دنیا به آن
به چش��م رعایای فرمانبردار و سربزیر
حزب بعث می نگریسته ،چنان عزت
و احترامی به دست می آورد که امروز
م��ردم دنیا به آن به دیده ش��گفتی و
اعجاب می نگرند.
در رویدیگر سکه ،رژیم جنایتکار و بی
آبروی بشار اسد و حامیان جنایتکارتر
و بی آبروترش قراردارند که درمانده و
سرآسیمه به هر خس و خاشاکی می
آویزند و به هر حیله و ترفندی دس��ت
می زنند تا بلکه رژیم فاس��د و محکوم
به نابودی را دستکم برای مدتی نجات
دهند و ازاین ستون به آن ستون فرجی
بیابند .مدتی به خیال خود با رفراندوم
مس��خره و فرمایش��ی که مردم به آن
اعتنا نکردن��د و رژیم با وقاحت مدعی
شد  89درصد مردم درآن به حکومت
بشار اسد رأی اعتماد داده اند وقت می
خرند،
{>> ادامه در صفحه}17 :

فتوشاپ

7

8
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جمهوریاسالمی...

حمل و نقل پارس ماریتایم

فسادیکهچونخورهبهجان
رژمیافتادهاست
حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:
½ ½ کالس های فرانسه
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
V
مهاجرت)
(زیر نظر اداره
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVA

½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی
 D'EXPERTاداری
PLUSزبانAVEC
کمکDE
شما با60
ANS
DESتحصیل
کاریابی و ادامه
½ ½ مشاوره در امور
AUPRÈS
IMMIGRANTS
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
offre des services gratuits dans plusieurs la
مصاحبه کاری
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, ser
½ ½ تنظیمدعوتنامه رسمی
Un seul
numéro
téléphoneوde
مدارک
برابر اصل کردن
 ½ ½ : (514) 9تایید اسناد
اینترنت (با
½ ½ کالس آموزش کامپیوتر و
• Francisation (cours / ateliers
استفاده ازde
)conversation
پرداخت هزینه ناچیز)
• Aide à la recherche de logement
های
برنامه
دیگر
بسیاری
و
های آشپزی
) ½ ½placementکالس
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling,
ateliers,
دسته /جمعی و
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
• Orientation et référence
Conseils
سفر به کبک ،اتاوا à la société d'accueil ،ساعات
کار• Aide à:
l'intégration
>> et traductionدوشنبه تا جمعه
• Interprétariat
سیب چینی و غیره
بعدازظهر
صبح تا 4ونیم
 8و نیم
• Certificat
d'hébergement
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
•
Programme
d'accès
Internet / Cours d'informatique
ژولیکور
دقیقه فاصله تا مترو:
5
• 3 Commissaires
à
l'assermentation
__________________________________
• Cuisine collective
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
• Activités et sorties (Québec,
Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p
Montreal، QC H4E 3X8
6201 rue Laurendeau, Montréal

Tel.: (514) 932-2953

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

اول مه  :2012آن چه که این روزها در
سالن بزرگ شعبه اول دادگاه انقالب
تهران میگ��ذرد تنها یک محاکمه
عادی نیس��ت .در این جا ظاهرا به
بزرگترین پرونده اختالس مالی در
تاریخ ایران رسیدگی میشود ،ولی
هم��راه با آن عمق فس��ادی که در
تار و پود رژیم اس�لامی حاکم نفوذ
کرده است بیش��تر و بیشتر نمایان
میگردد و در برابر چش��مان مردم
قرار میگیرد.
کمتر جلسهای است که در آن این
وزیر و مدیر کل یا آن وکیل و مشاور
مورد اتهام قرار نگیرد و از رشوههای
کالنی که به این و آن پرداخت شده
سخنی نرود.
در این دادگاه نیز به ش��یوه معمول
دس��تگاه قضای جمهوری اسالمی
عمدتا دانهریزها هستند که از زندان
به دادگاه کش��انده میش��وند و در
برابر سؤاالت قاضی قرار میگیرند،
ولی در جریان دادگاه نام مهرههای
درش��تتر تا قلب نظ��ام حاکم نیز
مطرح میشود و عمق متعفن فساد
را برمال میسازد.
جلس��ات دادگاه البت��ه ب��ه فاصله
برگزار میگردد ،ولی در این فواصل
اتهامات فساد مالی از چپ و راست
متوجهبلندمرتبهترینمقاماتحاکم
میش��ود و همه از پروندههایی که
علیه همدارند سخن میگویند.
پروندههای اختالس تقریبا تمامی
اطرافیان خامنهای و احمدینژاد را
در بر میگیرد و تا نزدیکترین افراد
به ای��ن دو پیش م��یرود .همراه با
کاربرد چماق پروندههای فساد علیه
یکدیگر ،سران قوه مجریه و مقننه
به زور آزماییدر برابر هم پرداختهاند
و همدیگر را ب��ه نقض قانون متهم
میکنن��د .خامنهای ک��ه یکبار از
سران حکومت خواسته بود موضوع
را کِش ندهند ،اکنون خواهان شدت
عمل شده اس��ت ،و قاضی القضات
منصوب او (که تعریف قضا را اجرای
اوامر ولی فقیه میداند) با اش��اره او
طناب داری را که برای «مفس��دین
فی االرض» به دس��ت گرفته شل و
سفت میکند.
مبلغ س�ه ه�زار میلی�ارد تومانی
اختالس رقم کوچکی نیست.

این مبلغ چیزی است تقریبا معادل
حد اقل حقوق س��االنه حدود ۶۵۰
هزار کارگر ایرانی (حد اقل دستمزد
ماهان��ه کارگران در س��ال ،۱۳۹۱
 ۳۸۹هزار و  ۷۵۴تومان تعیین شده
است).
یعنی با این پول که جمع کوچکی
ب��رای تصرف آن به توطئه پرداخته
بودند ،میشد حقوق ساالنه صدها
هزار کارگر ایرانی را که این روزها از
بیکاری یا عدم پرداخت حقوق خود
در رنج و عذاب هستند تأمین کرد.
و این البته فقط یکی از پروندههای
فس��ادی اس��ت که در تض��اد بین
جناحه��ای مختل��ف حکوم��ت به
جریان افتاده است.
مقامات کشور از دهها پرونده دیگر
سخن میگویند که برای گروکشی
از یکدیگر در دس��ت دارند یا هنوز
اجازه طرح و رس��یدگی به آنها از
سوی بزرگ فرمانده حکومت فساد

و جنایت صادر
در ش��یب فس��اد اداری و
سر جعبه مار
نشده است.
مالی و سیاسی سرانجام به
ی��ن باز شده است و
ا
حضیض رسوایی ملی برسد.
مالی
افتضاحات
اختال سه��ای
و این سرانجام اکنون ظاهرا
نجوم��ی اگر در و سیاسی رقیبان نصیب جمهوری اس�لامی
شرایطی صورت بیرون ریخته است .شده است.
میگرف��ت که
رژیم��ی که حت��ا از تحمل
ح��دی از رف��اه
وفاداران به نظام نیز عاجز بود
نس��بی در جامع��ه وجود داش��ت ،و در جریان انتخابات سال  ۸۸به بعد
میلیونه��ا ایران��ی در زیر خط فقر بخش عم��دهای از نیروهای خودی
به س��ر نمیبردند ،بیکاری گسترده را نیز زیر ضربات س��رکوب گرفته و
وج��ود نداش��ت و ت��ورم و گران��ی آنان را از خود رانده اس��ت طبیعتاً
سرس��امآور ناش��ی از سوء مدیریت تنها متملّقان و چاپلوسان و «ذوب
اقتص��ادی و تحریمهای بینالمللی شدگان در والیت» را میتوانست در
زندگی اکثریت قاطع مردم (طبقات پیرامون خود نگاه دارد و اینان نیز در
میانه و پایین) را به شدت تحت فشار غیاب مطبوعات آزاد و جامعه مدنی
نگذاش��ته بود میشد تصور کرد که فعال که حکومتگران را نظارت کند
مردم خبرهای آن را مانند هر عمل فرص��ت را برای چپ��اول بیتالمال
مجرمانه دیگر بشنوند و به مجازات مغتنممیشمردند.
مجرم��ان دل ببندن��د و از کنار آن در هر صورت ،حکومتگران اکنون
بگذرند.
بر سر تقس��یم غنایم و رسوا کردن
ولی در ش��رایط فعلی جامعه ایران رقیب با هم مسابقه گذاشتهاند.
اخب��ار و گزارشهای مربوط به این س��ر جعبه مار باز ش��ده اس��ت و
اختالسها که دامنه فساد حاکمان افتضاحات مالی و سیاس��ی رقیبان
را از ص��در تا ذیل گرفته برای مردم بیرون ریخته است .این افتضاحات
معنای دیگری دارد.
اکنون به جایی رس��یده که فرمان
این احساسدر بین مردم کم نیست «ک��ش ندهید» رهبر باند هم دیگر
که باند بزرگی در هیئت نظام حاکم نخواهد توانس��ت مارها را به جعبه
به قوت و غذای روزمره آنان دستبرد باز گردان��د و روی این افتضاح ملی
زده و هرچه که توانسته برده و غارت سرپوش بگذارد .آن چه که میماند
کرده و آنان را به روز س��یاه نشانده سرعت و شدت این برخوردها است.
است.
فس��اد دامنگیری که اکنون همه
به عبارتدیگر ،ایندزدیها به گفته ارکان حکومت را در بر گرفته بسان
جرمشناسان «جنایتی بیقربانی» خورهای به جان رژیم افتاده و میرود
نیس��ت ،و بلکه تک ت��ک ایرانیان تا آخرین پایگاههای اجتماعی آن را
قربانی آن بشمار میروند.
در جامعه ایران نابود کند.
اگر روزی نظام جمهوری اس�لامی نظام جمهوری اسالمی نه از بیرون
و روحانیت حاک��م ادعای اخالق و و بلکه از درون در معرض تالش�ی
امانتداشت و بخشی از جامعه ایران است ،و کمتر نیرویی در درون نظام
را به لباس شبانی خود فریفته بود ،باقی مانده است که بتواند با ادعای
امروز اکثریت م��ردم در پس ظاهر صداقت و پاکی نیروهایی از جامعه را
متشرع حاکمان چیزی جز دروغ و به حمایت از خود بیانگیزد.
ّ
تقلب و خش��ونت ،و اکنون دزدی و پول و رشوه محرکهای اصلی رژیم
فساد گسترده و شامل ،نمیبینند.
در جلب حمایت در سالهای اخیر
و به راستی کدامین مقام
بوده و این حربهها اکنون نقش تنها
سیاسی یا نظامی حاکم یا
محرک را به عهده میگیرند.
آخوند و مجتهد حکومتی و
اکنون بس��یاری از کسانی که در زد
مدافع نظام جمهوری اسالمی
و بندها و اختالس دست داشتهاند
از دزدی و فساد میلیونی پاک
و پروندههای آنان رو میشود بیش
مانده است؟
از ه��ر چیز در اندیش��ه نجات خود
حکومتیان س��الها پی��ش اعتبار از مخمص��ه و س��رانجامی که قابل
سیاس��ی خود («مردمس��االری» ،پیشبین��ی نیس��ت ب��ر میآیند و
«می��زان رأی مل��ت اس��ت» و راه ف��رار میجویند .ای��ن فرارها از
مانن��د اینها) را همراه با س��رکوب چندی پیش ش��روع ش��ده است و
خشونتبار مخالفان از دست دادند ،در ماههای آینده طبیعتاً گسترش
و به جای آن دین و تش��رع خود را خواهد یافت .برای آنان که میمانند،
به رخ مردم میکشیدند .امروز دیگر همانن��د نیروهای مافیای��ی ،عامل
همه میبینند که چگونه فساد مالی حذف به عن��وان گزینه اصلی برای
تمامی تار و پود نظ��ام حاکم را در مبارزه با رقیب مطرح خواهد ش��د.
ب��ر گرفته و کس��ی را «پاک» باقی در این احوال ،سرنوش��ت سیاست
نگذاشته است.
داخلی و خارجی کش��ور در دست
سردمداران نظام حاکم که در دزدی سیاستمدارانی فساد آلوده و درگیر
و دستبرد به بیتالمال با یکدیگر مبارزه خش��ونتآمیز ق��رار خواهد
مسابقه گذاشته بودند اکنون بر سر داش��ت  -سیاستمدارانی که بیش
تقس��یم غنایم به جان هم افتادهاند از منافع ملی کشور نگران و نگهبان
و علن��ا یکدیگ��ر را ب��ه دزدی و منافع ش��خصی خود خواهند بود.
قانونشکنیمتهممیکنند.
هیچگاه در دوران حیات جمهوری
استبداد زاینده فساد است ،و رژیمی اسالمی ،رژیم تا این حد رسوا و فاقد
ک��ه از آغ��از حیات خود س��رکوب پایگاه اجتماعی نبوده است .آن چه
آزادیها را پیش��ه کرده و در طول کهدر صحنه غایب است اپوزیسیونی
بیش از س��ه دهه مخالفان خود را اس��ت که بتواند از این فرصت برای
یکی پس از دیگری به طور فیزیکی جلب حمایت عمومی استفاده کند
یا سیاس��ی نابود کرده اس��ت ،تنها و خواس��تهای دموکراتیک خود را
میتوان��د به ویرانی بیفت��د و کنام پیش ببرد...

پلنگان و ش��یران شود ،و با غلتیدن
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و این
سومسار
خورها

ابراهیم نبوی

راس��تش را بخواهید من هنوز نمی
دانم که چرا سوس��مار خوردن یک
مش��کل وحش��تناک برای ماست
ک��ه البد نش��ان می ده��د که این
سوس��ماری که عربها م��ی خورند،
جز در معده بلکه توی ش��کم و مغز
و ذهن همه عربه��ای دنیا در تمام
تاریخ هس��ت و ما بدجوری گرفتار
این موضوع هستیم.
نمی دان��م که چرا مثال سوس��مار
خوردن عرب ه��ا خیلی چیز بدی
است و موش و گربه و سگ خوردن
چینی ه��ا و تایلندی ها اش��کالی
ندارد؟
...یا مثال انواع موجودات دریایی که با
بوی گند «سوشی» خورده می شود
باعث نمی شود به ژاپنی ها بگوئیم
ژاپنی های لجن خوار!...
من واقعا نمی دانم که چرا ما ایرانی
مخلـفاتش
ها که کله پاچه را با همه ّ
که به نظر اکثر مردم دنیا اصال چیز
جالبی نمی آید می خوریم ،اما مثال
به کله ماهی گیلک ها یا سوس��مار
عرب ها گیر میدهیم و مغزمان هم
فقط همین را می گیرد.
...البت��ه که اعراب در  1400س��ال
قب��ل به ایران حمله کردند و خیلی
ها را هم کش��تند ،الهی داغ شان به
دل مادرش��ان بیاید ،ولی چرا حاال
یادمان افت��اده؟ از آن واقعه 1400
سال گذشته است.
نه آن عرب این عرب اس��ت ،نه این
ایرانی آن ایرانی.
اگر به عنوان شیعه از ظلمی که به
ائمه توس��ط اعراب رفت ناراحتیم،
که بیجا می کنیم ،ائمه از بیخ عرب
بودن��د ،عبیدالله زیاد ه��م که امام
حس��ین را به ش��هادت رساند ،می
گویند ایرانی بود!
البته نادرشاه که ما خیلی دوستش
داری��م و اگر وقت پیدا می کنیم به
رش��ادت و دلی��ری اش افتخار هم
می کنی��م البد انساندوس��ت بوده
و بخص��وص به حق��وق باکره گان
توجهی مبسوط داش��ته است؛ باز
خدا را هزار بار ش��کر که ما متجاوز
نیستیم ،اصال کی بود حمله کرد به
هند؟ ما که نبودیم؟ بودیم؟

www.paivand.ca

جواهرات سلطنتی را
خودم��ان از توی
ج��وب آب پیدا
کر د ی��م .
ت��ا ز ه !
ه��م
ا گ��ر
نادرش��اه حمله ک��رده 400
س��ال قبل بوده ،به ما ربطی
ن��دارد .ما فقط در مورد 1400
سال قبل حساسیتداریم.
مغول ه�ا هم حاال ی��ک غلطی
کردند ،اصال تخم ترکه ای نگذاشتند
و در خون ما اثری از آن ها نیس��ت،
این ها هش��تصد سال قبل آمدند و
زدند و کشتند و سوختند و بعد هم
رفتند .وگرنه ما که خودمان اصال از
این کارها نمی کنیم.
مثال همی��ن آق��ای آقامحمدخان
قاجار ،حاال چند تا سر برید و چند
تا چشم درآورد ،حاال که مرده ،آدم
پشت سر مرده ایرانی حرف نمی زند.
فقط پشت سر مرده عرب باید حرف
بزنیم.
مرده عرب و زنده افغانی!
همین عرب ها  1400سال قبل چه
برخورد بدی با ما کردند؟ در عوض
م��ا اآلن چه برخورد خوبی با افغانی
ها می کنیم؟ به آنها می گوئیم دزد
و هیز و وحشی و عمله و هزار حرف
دیگر.
چ��ه کنیم؟ مائی ک��ه از کوروش و
نسـب برده ایم و تا پریروز
داریوش َ
نسبنامه درس��ت می کردیم که به
امام جعفر صادق مربوطمان کند با
هشت پشت ،اما حاال نسبنامه هائی
یافته ایم که ما را به داریوش و آتوسا
و ماندانا می رساند ،مبادا با آخوندها
فامیلباشیم.
هنر نزد ایرانیان است و بس.
تم��ام تاریخ افغانس��تان را بگردیم
ببینیم یک حافظ مثل مادارند؟
یا مثال یک اقبال الهوری مثل اقبال
الهوری ما دارند؟ یا مثال یک کمال
خجندیدر میان همه مردم تاجیک
و افغانستان پیدا می شود؟
یا همین سوزنی سمرقندی خودمان،
یا بیدل دهلوی که در همین دهلی
بندرعباس ب��ه دنیا آمده .اصال مگر
اینها همه قبال مال ما نبودند؟
بده بیاد بینیم بابا!
البته روسیه فرق می کند ،قراردادی
بستیم و تمام ش��د رفت .روس ها
که سوسمار نمی خورند ،خاویار می

داروخـانه
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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

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

چن��د میلیون
ایرانی هم رفته اند آمریکا
برای نجات دادن بقیه

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

سرخپوست ه��ا ،وگرن��ه ما از
همان اول می گفتیم سیاه و سفید
برادرند .مثل همین بالل حبشی که
خ��ود کوروش دس��تش را گرفت و
گفت بیا اپرای کارمن را باالی مناره
اولین بار اجرا کن.
ً
ما که هی��چ وقت عمرا از این کارها
نکردیم .عرب ه��ا یک میلیون نفر
از ما را کش��تند ،ح��اال آلمانی ها و
فرانسوی ها و بلژیکی ها و انگلیسی
ها و اسپانیایی ها و پرتغالی ها تمام
قاره آمریکا و آفریقا را قتل عام کردند
و دهها میلیون نفر و دو رنگ انسانی
را نابود کردند و صدها زبان را از بین
بردن��د ،خوب ،اتفاقی اس��ت پیش
آمده ،مال پانصد سال قبل بود ،اگر
 1400سال قبل کشته بودند به آنها
هم می گفتیم سوسمارخوار!
واقع�ا -و جدی -چ�را اینقدر از
خودراضیهستیم؟
مثال اگر همین امارات در سی سال
گذشته دست ما بود ،اآلن ویرانه ای
مثل بندرلنگه نبود؟
اگر مکه و مدینه دست ما بود مثل
مشهد و قم با خزبازی و بدسلیقگی
درب و داغانش نمی کردیم؟
یک کمی واقعگرا باشیم.
یک سال ایرانی ها تحصیلکرده ترین
مهاجرین آمری��کا بودند ،اآلن دیگر
نیستن .د
اتفاقا عربها و پاکستانی ها و هندی
ها جزو تحصیلکرده ترین مهاجرین
هستند .ضریب هوشی ما از همهدنیا
باالتر نیست ،ضریب هوشی سگ و
گربه و موش و سوسمار خورها اندازه
ماست.
شجاع ترین مردم دنیا هم نیستیم،
{>> ادامه در صفحه}10 :

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

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

مسیحیان
فارسیزبان

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






قبول وکالت در ایران

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

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

 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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI
Pièces d'Autos

N.D.G.

 یکشنبه ها

حتویلدرمحل:رایگان

از  2بعدازظهر

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

با
گارانتی

نشانی¶ J
£kt
کلیساM oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I:
ت ارزان
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe
Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

Montreal, QC H3H 1M6

GUY

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

جلساتمشارکت

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶13I RACHEL
)Uµ It (X:M §St-Laurent
Ã o Äk

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

Maison de Voyages

خورند و ودکا ،آن هم که مش��کلی
ندارد .این خارجی ها ،یعنی کال هر
کسی که عضو خانواده ما نیست یا
همشهریمانیست،خارجیهستند.
کی آدم شدند که ما نفهمیدیم؟ اصال
ما آمریکا را داخل آدم حساب نمی
کنیم ،یک مش��ت وحشی اروپایی
رفتند سرخپوس��ت های عزیز
دل ما را کشتند و حاال هم
دارند بقیه شان را تکه تکه
کنن��د ،
می

مونتریالÎI
داروسازnwÂ p
زادهMI·:
داداش¼¶
لوئیزºToÄI
دکترÏ
ساعات کار :عصر

آژانس مسافرتی

ز
شیر شتر خ
و
ر
د
ن
و
سومسار
عرب ر
ا به جایی
ر
س
ی
د
س
ت کار!

ما ایرانی ها...
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.

قیم
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

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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www.paivand.ca

www.skylawn.net

CANADA
میزان مالیات در کانادا طی 50سال گذشته
 17برابر
شده
است!

در گزارش آمده اس��ت
در سال  1961خانواده
ها  56.5درصد از درآمد
خود را صرف مس��کن،
تغذی��ه و لب��اس م��ی
کردن��د و  33.5درصد
هم ص��رف مالیات می
شد.
ام��ا در س��ال 2011
وضعیت کامال برعکس
جدول مقایسه ای میزان مالیات پرداختی و هزینه های زندگی خانواده ها در پنج دوره ش��ده و  33.6درص��د
از درآم��د خانواده ها
زمانی به دالر:
برای امور زندگی و
 41.5درصد صرف
مالیات می شود!
رییس فدراس��یون
مالی��ات دهندگان
کانادا ب��ا تأکید بر
اینک��ه م��ا خدمات
متناس��ب با مالیات
پرداخت��ی دریافت
نمی کنیم گفت:
ایرانتو :آی��ا کانادایی ها مالیات «ما خدمات متناسب با مالیات "حجم زی��ادی از مالیات های
پرداختی دریافت منی کنیم !» پرداختی در مسیر نقل و انتقال
زیادی می پردازند؟
وجه بوروکراسی اداری و خرید
اوایل این ماه یک مؤسسه چپگرا
آب پرتقال های  16دالری برای
با انجام یک نظرس��نجی به این
نتیجه رسید که کانادایی ها حاضر خانوار ب��ه میزان باورنکردنی  1738وزرای کابینه* محو می شوند".
هس��تند در صورت تداوم برنامه ها درصد افزایش یافت��ه و طی همان وی هشدار داد کسری بودجه های
و خدم��ات اجتماع��ی دولت ،نظیر بازۀ (فاصلۀ) زمانی ،مالیات مسکن اخیر می تواند باعث سنگین تر شدن
بهداش��ت و درمان آموزش عالی و 1185درصد ،موادغذایی 518درصد بار مالیاتی مردم در آینده شود:
مستمری مالیات بیشتری بپردازند .و لب��اس  500درصد افزایش یافته "بهره های افزوده ش��ده به وام های
دولتی هر روز بیشتر شده و هزینه
ام��ا یک گزارش جدی��د که این بار است.
از سوی موسس��ه راستگرای فریزر مدیر موسسه فریزر با اشاره به اینکه ه��ای جانبی بهداش��ت و درمان و
منتش��ر ش��ده ،ثابت می کند که مالیات در همه سطح های دولتی ،آموزش نیز رشد می کند.
میزان مالیات پرداختی ما در حال اعم از شهرداری دولت های استانی ______________
و ف��درال افزایش یافته ،تأکید کرد * :منظ��ور از آب پرتقال  16دالری،
حاضر نیز بسیار باالست.
برمبنای محاس��به منتشر شده در "در واقع مجموع هزینه های مالیاتی هزینه های تجملی خانم "بو اودا"،
 Canadian Consumer Taxاز س��ال  1961تاکنون بیشتر از هر وزیر هم��کاری های بین المللی در
 2012 Indexطی  50سال گذشته هزینه دیگ��ری در بودجه س��االنه سفر کاری خود به لندن است.
متوسط مالیات پرداختی توسط یک خانواده ها افزایش یافته است".

دانش آموز آزار دیده با محافظ شخصی به مدرسه می رود!

ایرانت��و :در ی��ک اق��دام نادر
در اس��تان نیوبرانزوی��ک و
بمنظور مقابله با آزار و اذیت
همکالسی ها نسبت به یک
دانش آموز  12ساله مسئولین
مدرس��ه یک نفر را به عنوان
محافظ ش��خصی برای او در
نظرگرفتند.
در حالی که حضور یک همراه
برای دانش آموزان استثنایی
یا معل��ول برای کمک کردن
به او امری ع��ادی در مدارس کانادا
محسوب می شود ،اما به گفته یکی
از کارشناسان امور آموزشی توسل به
یک فرد بزرگسال برای حفاظت از
یک ک��ودک در مقابل دیگران مایه
تأسف است.
دومینیک که پسری نسبتا چاق و
دارای گرایش های همجنسگرایانه
است ،دائما توسط همکالسی های
خود مسخره ش��ده و با انواع با واژه
هایی نظی��ر "چاقالو" ی��ا fat gay
خطاب می شود.
او می گوی��د هن��گام راه رفتن در
محوطه مدرسه بچه ها می گویند:
"مواظب باش زمین داره می لرزه"!
به گ��زارش  CBCوالدی��ن او ابتدا
موض��وع را در س��ال  2007ب��ا
مسئوالن مدرسه مطرح کردند که
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بدنبال آن ،دومینیک به مدت س��ه
ماه در خانه ماند و درس های خود
را با معلم های خصوصی ادامه داد.
اما وقتی دوباره به مدرسه برگشت
وضعیت بدتر شده بود.
مادرش می گوید فرزند من نیازمند
توجه و کنترل نیست بلکه نیازمند
امنیت است ،باید بجای آن از ادامه
حرکت های ناشایس��ت بچه های
زورگو جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد هر بچه ای عالقمند
اس��ت که در جمع همسن و سال
های خود پذیرفته شده و با آنان در
برنامه های درسی یا تفریح و ورزش
همراهی کند .اما آزار و اذیت بعضی،
او را همچن��ان از بقیه دور نگه می
دارد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت مجمع

مدارس شهر سنت جونز اطالق
واژه "ب��ادی گارد" یا محافظ
ش��خصی برای ف��رد مزبور را
نادرست خوانده و تأکید کرد
وی ب��ه عنوان ف��رد "کمک
آموزشی" در کنار دومینیک
قرار گرفته که در امور درسی
او را یاری کند.
م��ادر دومینی��ک همچنین
مس��ئوالن مجمع مدارس را
متهم ک��رده که بج��ای برنامه
ریزی برای مقابل��ه با دانش آموزان
خاطی به فرزند او مثل یک دردسر
نگاه می کنند.
وی معتقد است با چنین سیاست
هایی می توان گفت تغییر مدرسه
نیز چاره ساز نخواهد بود.
او اضاف��ه ک��رد" :آنها ی��ک پرونده
ضخیم برای پسر من درست کردند
ت��ا او را غیر عادی جلوه دهند .مثل
یک سوء سابقه جنایی که همیشه او
را همراهی می کند .من توان این را
ندارم که بطور مرتبدر آنجا بنشینم
و از فرزن��دم در مقابل کس��انی که
حتی او را نمی شناسند دفاع کنم".
وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود
و ع��دم رعایت نظ��م و انضباط در
مدرسه تأکید کرد فشار آوردن زیاد
به یک ک��ودک و عصبان��ی کردن

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344

شادی

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588

yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

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

این سومسار خوارها...

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

>> ادامه از صفحه10 :

خودمان هم می دانیم نیس��تیم،
وگرنه اینقدر حسادت نمی کردیم
و فحش اختراع نمی کردیم.
ولی بخدا مردم خوبی هستیم.
م��ردم مهربان��ی هس��تیم ،مردم
باهوشی هس��تیم .ما توانایی های
زیادی همین امروز ،قابلیت بزرگ
تحول اجتماعی ،قدرت سازگاری
خوبی با فرهنگ ها ،تاریخ ادبیات
درخش��ان ،زبان��ی بس��یار غنی و
سرزمینی بس��یار زیبا و ثروتمند
داریم.
چرا به چیزی که داریم افتخار نمی
کنیم و به چیزی که نداریم افتخار
می کنیم؟

هنر نزد ایرانیان نیست.
نه در نقاش��ی و داستان نویسی و
نمایش و مجسمه سازی و موسیقی
ما بهترین های دنیا نیستیم ،اصال
نه نقاشی به معنای نقاشی داریم،
نه مجسمه سازی ،نه موسیقی ما
به گس��تردگی و نظم موسیقی در
خیلی کشورهاست و نه نمایش و
ادبیات داستانی در کشور ما ریشه
جدی دارد .ما در شعر برجسته ایم.
شاعران ما شاعران بزرگی هستند.
نوبل ادبی را انگلیس��ی های چشم
چ��پ از ما ندزدیدن��د ،اندازه نوبل
ادب��ی نبودیم .نیس��تیم .آدمی در
آن اندازه نداش��تیم .صادق هدایت

مداوم ممکن است او را قربانی کند.
مدرس��ه قدرت الزم ب��رای متوقف
کردن این حرکات را دارد  .آنها می
توانند دانش آم��وزان را جمع کرده
و ب��ه آنها تذکر دهن��د و در صورت
تخطی مورد تنبیه قرار گیرند".

اضاف��ه م��ی ش��ود بر اس��اس یک
نظرس��نجی ک��ه در س��ال 2009
انجام شده  23درصد دانش آموزان
دبس��تان و  19درصد دانش آموزان
دبیرس��تانی کانادا هم��واره از بیم
تمس��خر و آزار و اذیت دیگران رنج

م��ان خیلی بزرگ ب��ود ،اما او هم
ضدیهودی و گاهی فاشیست بود.
البته امیدوارم زمانیداشته باشیم.
سینمای ما در سالهای اخیر رشد
کرده ،ولی ما فقط یک جایزه اسکار
خارجی ودهها جایزه بزرگ جهانی
گرفت��ه ایم که می ش��ویم یکی از
ده سینمای مهم جهان ،آن هم تا
چند سال قبل که موج مهمی در
سینمای ما ایجاد شد .دروغ و غرور
و خشکسالی خیلی چیزهای بدی
است .غرورش را خودم گذاشتم که
زیادی هوا برمان ندارد.

روزآنالین  /چهارشنبه  ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۱

می برند.
اخی��را در یک مورد مش��ابه در اتاوا
یک دانش آموز  12ساله دیگر دقیقا
بخاطر همین مشکل خودکشی کرد.
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ماریاکُـتنه

کانادا...

ایرانت��و :مهاج��ران
تحصیلکردهومتخصص
خیابان شهرهای کانادا
را در دست گرفته اند.
ی��ک تحقیق منتش��ر
نش��ده ک��ه توس��ط
دپارتم��ان مهاجرت و
شهروندی فدرال انجام
شده ،وضعیت تحصیلی
رانندگان تاکسی ها را
آشکار کرده است.
به گزارش تورنتوس�ان
جزئیات ای��ن تحقیق
ویژه با عن��وان "راننده
های تاکس��ی در کانادا
چه کس��انی هستند؟"
توس��ط ی��ک وکی��ل
مهاج��رت در تورنتو به
نام "ریچارد کورلند" و
برمبنای قانوندسترسی به اطالعات و امثال آن تحصیل کرده اند.
بدس��ت آمده که اطالعات مربوط حدود  14درص��د رانندگان مهاجر
به  50000راننده را براس��اس فرم دارای مدرک لیسانس و  5درصد نیز
مالیاتی آنها جمع آوری کرده است .مدرک فوق لیسانس هستند.
طبق این گزارش دس��ت کم  200این ارقام برای رانندگان کانادایی به
راننده تاکس��ی در تورنتو به حرفه ترتیب  5و  1درصد است.
طبابت در کشور قبلی خود مشغول پ��س از هن��د و پاکس��تان اتب��اع
کش��ورهای لبنان ای��ران انگلیس
بوده اند.
همچنین  55متولد کانادا که دارای بنگالدش هائیتی و آمریکا بیشترین
مدرک پزشکی یا دکترا هستند هم تعداد رانندگان تحصیلکرده تاکسی
اکنون رانندگی تاکسی را تجربه می در کانادا را تشکیل می دهند.
شرکت های تاکس��یرانی معتقدند
کنند.
در مجموع از هر دو راننده یک نفر مهاجران ،رانندگان بس��یار خوب و
مهاجر بوده و از هر س��ه نفر یکی از متعهدی هستند و حاضرند خود را
برای رفاه خانواده فدا کنند.
آنها متولد هند یا پاکستان است.
رانندگان مهاجران بیشتر در زمینه یک نویسنده نشریه گلوب اند میل
های مدیریت و بازرگانی و رانندگان با اظهار تأسف از هدر رفتن پتانسیل
کاناداییدر رشته هایی مثل معماری های اقتصادی کشور عزمدولت برای

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

آیا راننده تاکسی شما
یک پزشک است؟
ایج��اد تحول در سیس��تم پذیرش
مهاج��ر را در همین راس��تا ارزیابی
کرد.
در نشریه مذکور آمده است:
"در ص��ورت فراه��م ش��دن امکان
انتقال مدرک تحصیلی و تجربیات
این تازه واردین آنان می توانند نقش
مؤثرتری در بازار کار کش��ور داشته
باشند .مشکالت یافتن کار مرتبط
ب��رای ت��ازه واردی��ن بخاطر ضعف
آموزشی آنها نیس��ت ،بلکه بیشتر
بخاطر بوروکراس��ی ه��ای موجود
تبعیض ها تنگ نظری و محدودیت
های تخصصی و باالخره ضعف زبان
آنهاس��ت .خروج رانندگان تحصیل
کرده از این ش��غل می تواند به نفع
همه مردم باشد".

دانشمند ناسا :ماسه های قیری کانادا زندگی بشریت
را در ریسک
قرار می دهد

ایرانتو :یک دانشمند ناسا در مقاله
خود در نشریه نیوزویک اعالم کرد
ادامه اس��تخراج نفت از ماسه های
قیری آلبرتا سرنوشت زندگی انسان
ها را در خطر قرار می دهد
"جیمز هنسن" نوشته است:
"گلوب�ال وارمینگ ی��ک پیش بینی
نیس��ت بلکه در حال رویداد است.
برای همین من از خواندن اظهار نظر
مثبت اوباما درباره لزوم اس��تخراج
نفت توسط کانادا از منابع ماسه های
قیری شگفت زده شدم".
وی افزوده اس��ت" :اگر کانادا بطور
کامل منابع خود را استخراج کرده
و ما به س��وزاندن نف��ت گاز و زغال
موجود ادامه دهیم ،بیس��ت تا 50
درص��د کل ک��ره زمین به س��مت
ناب��ودی کش��یده ش��ده و زندگی
بش��ریت در خطر انقراض قرار می

گیرد".
آقای هنس��ن که به مدت  30سال
مدیریت موسسه مطالعات فضایی
 Goddardناس��ا را برعه��ده دارد
مقاالت زیادی درباره تغییرات آب و
هوایی منتشر کرده است.
اخیرا وی به جم��ع فعاالن محیط
زیس��ت پیوس��ته و یک بار نیز در
جریان تظاهرات علیه فعالیت معادن
ذغال س��نگ در مقابل کاخ سفید
بازداشت شد.
او به دولت آمریکا پیش��نهاد کرده
برای مقابله با فعالیت های استخراج
نفت از ماس��ه های قیری آلبرتا به
شیوه های دیگری از تجارت و روابط
اقتصادی با کانادا متوسل شود.
وی گفته است" :ما باید بتدریج بهای
کربنی را که از ش��رکت های تولید
سوخت های فسیلی تهیه می شود
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افزایش دهیم و س��پس 100درصد
درآم��د مربوط��ه را بی��ن تک تک
جمعیت آمریکا توزیع کنیم .دولت
نباید از این طریق یک س��نت هم
برای خودش بردارد".
این دانشمند ناسا اضافه کرده است:
"بیش��تر آمریکایی ها (بجز مصرف
کنن��دگان قه��ار ان��رژی) در ازای
افزایش بهای کری��ن می توانند به
نس��بت هزین��ه ای که م��ی کنند
عایدی بیش��تری داش��ته باشند .
عالوه بر آن کاهش استفاده از نفت
ناشی از هزینه های کربنی می تواند
نزدیک به ش��ش برابر بهتر از نفتی
باشد که قرار است از طریق لوله های
کی ستون کانادا وارد کشور شود.
این اولین بار نیس��ت که هنس��ن
اظهارات تندی را علیه ماس��ه های
نفتی کانادا ابراز می دارد ،اما تفکرات
او این ب��ار در یک گزارش پارلمانی
در خصوص عدم پای بندی کانادا به
تعه��دات آب و هوایی خود آمیخته
ش��ده که روز سه ش��نبه  8می در
سایت نش��ریه نیوزویک درج شده
است.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

پذیرش و ویزای دانشجوئی
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

11
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کانادا...

امیرکفشداران

آیا کانادا به دنبال پذیرش مهاجر
از کشورهای خاصی است؟

ایرانتو :تحوالت جاری در سیس��تم
پذیرش مهاجر ممکن اس��ت چهره
کانادا را از نظر نژادی نیز تحت تأثیر
بگذارد.
نش��ریه گلوب اند می��ل (در ادامه
سلسله مطالب خود پیرامون برنامه
های آینده پذیرش مهاجر) در مقاله
ای به قل��م خانم "راتن��ا امیدوار"*
رییس بنیاد  Maytreeنوشت:
اخیرا جیس��ون کنی وزیر مهاجرت
و ش��هروندی بط��ور مرتب به مدل
پذیرش مهاجر استرالیا اشاره کرده
که توانای��ی زب��ان متقاضیان جزو
اولویت های اصلی است.
تس��لط به زبان انگلیسی یا فرانسه
یک��ی از اصلی تری��ن پارامترها در
یافتن شغلدر کاناداست.
اما کیست که نداند سختگیری در
موضوع زبان م��ی تواند جهتگیری
پذیرش مهاجر را به سمت کشورهای
انگلیسی زبان ،نظیر آمریکا ،انگلیس،
استرالیا و نیوزلند بکشاند؛ آن هم با
هزینه مهاجرانی از قطب های جدید
اقتصادی جه��ان نظیر چین ،هند،
روسیه و برزیل.
به این م��وارد اضافه کنید حذف یا
کاهش خدمات کنس��ولی کانادا در
برخی کش��ورها مث��ل بنگالدش و
ایران و برخی دیگر که بزودی باجرا
درمی آید.
گزارش های اخیر حاکی از آن است
که تع��داد مهاجران از کش��ورهای
چی��ن ،هند ،فیلیپین و پاکس��تان
که همواره چه��ار رتبه اول را بخود
اختصاص می دادن��د رو به کاهش
نهاده است.

آماره��ا نش��ان داده ک��ه فرزندان
مهاجران دارای تحصیالت باالتری
نسبت به متولدین کانادا هستند.
جالب اینکه تعداد فرزندان مهاجران
آس��یایی که در دانشگاه ها و مراکز
عالی کانادا مش��غول ب��ه تحصیل
هستند به مراتب بیشتر از متولدین
کانادا و فرزندان مهاجران سایر نقاط
جهانهستند.
تغییرات جدید تقریب��ا هر روز و به
شکل تعصب آمیزی انجام می شود:
 با حذف کردن پرونده صدها هزار
منتظر در صف مهاجرت مؤثر بودن
را بر عادالنه بودن ترجیح دادیم.
 با تعیین س��وپر ویزا بجای دادن
اقامت دائ��م به والدین مهاجران بی
ثبات��ی را در مقابل مش��مول بودن
انتخاب کردیم.
 وقت��ی کارفرمای��ان نیروهایی را
با ویزای موق��ت انتخاب می کنند
که قرار اس��ت با کمترین آش��نایی
ش��هروندان آینده کش��ور شوند ،ما
شکار افراد دلخواه را بر ساختن یک
ملت ترجیحدادیم.
 وقتی شرایط تس��لط به زبان را
سخت تر می کنیم ما یکسان سازی
را بر تنوع نژادی برتری می دهیم.
 با سیال ساختن سیستم قضایی
پرونده های پناهندگی سرعت عمل
و تصمیم گیری مؤثر را بر حمایت از
حقوق بشر برتری می دهیم.
 و باالخ��ره اینک��ه وقت��ی ب��ه
کارفرمایان می گوییم که به کارگران
موقت کمت��ر از کارگران مقیم دائم
ح��ق الزحم��ه پرداخ��ت کنند ما
استثمار را جایگزین عدالت کرده ایم.

یکی از عواقب ناخواسته آن بر نسل
دوم مهاجران خواهد بود.

ام��ا هنوز هیچکس نظر ما را درباره
این تغییرات نمی پرسد.
سیاست های مهاجرتی تمامی ابعاد

این تغییرات چه تأثیری در آینده
کانادا خواهد گذاشت؟

زندگی کانادایی ها را تحت تأثیر می
گ��ذارد و تصمیم گی��ری درباره آن
اهمیت بسزایی برای ما دارد.
این امر تعیین می کند که چه کسی
همسایهدیوار بهدیوار ما خواهد بود؟
در اتوب��وس کنار چه ج��ور افرادی
خواهیم نشست و همکالسی فرزند
ما چه کسی خواهد بود؟
در وضعی��ت کنون��ی جهت حفظ
اس��تانداردهای زندگ��ی و تأمی��ن
مایحتاج م��ردم ،ما نیازمن��د ورود
صدها هزار مهاجر جدید در هر سال
هستیم تا بتوانیم با شهرهایدر حال
رشدی چون نیویورک ،لندن و هنگ
کنگ رقابت کنیم.
شهرهای ما باید دارای ثبات و رشد
روز افزون باش��ند .اگر چه مهاجرت
تنها راه حل آن نیست ،اما با برنامه
ه��ای جدید م��ا تأثیره��ای بالقوه
مهاجرت را نادیده می گیریم؛ بویژه
اثرات آن بر روابط بین الملل تجارت
و خالقیت ها..
م��ا نبای��د فرام��وش کنی��م ک��ه
موفقیت های کانادا مدیون جامعه
چندفرهنگی آن است و همین امر
چه��ره قابل قبولی را از ما در جهان
ترسیم کرده است.
بنابراین مردم به عنوان عضوی از این
جامعه باید نظر خ��ود را درباره این
سواالت بیان کنند:
 چرا ما مهاجر می پذیریم؟
 چگون��ه باید ای��ن کار ر ا انجام
دهیم؟
 چگونه می توانیم به اهداف کوتاه
و بلندمدت خود برسیم؟
_______________
* راتن��ا امی��دوار ،متول��د پنجاب و
همسر آقای مهران امیدوار است که
در س��ال  1981به کانادا مهاجرت
کرده اند.

صدور
گذرنامه های
بدونجنسیت
در کانادا
ایرانت��و :کانادایی ها ممکن اس��ت
ب��زودی ب��رای گذرنام��ه های��ی
درخواست دهند که جنسیت فرد
در آنها مشخص نمی شود.
نش��ریه  La Presseکبک اخیرا به
اطالعاتی دست یافته که نشان می
دهد مقامات مسئولدر حال بررسی
و تجدید نظر در شیوه اعالم جنس
صاحب گذرنامه هستند.
روز پنجش��نبه  10می سخنگوی
اداره صدور پاس��پورت کان��ادا این
موضوع را تأیید کرد.
اگر چه جزئیات امر مشخص نشده
اما احتماال کانادا می خواهد با پیروی
از اقدام دولت استرالیا به متقاضیان
اجازه دهد بجای انتخاب حروف M
یا  Fحرف  Xرا بکار ببرند.
یا حتی ممکن است اداره پاسپورت
امکان ص��دور گذرنامه برای افراد با
جنس��یت های دیگر را بدون اعالم
جنس فراهم کند.
در ح��ال حاضر کانادایی ها تنها در
صورتی می توانند نوع جنس خود
در گذرنامه را تغییردهند که مدارک
کاف��ی پزش��کی در زمین��ه تغییر

جنسیت خود را ارائه کنند.
حت��ی اگ��ر ب��رای عم��ل جراحی
تغییرجنس��یت برنامه ریزی کرده
باش��ند گذرنام��ه وی��ژه موقتی را
دریافت می کنند که در ان موضوع
عمل جراحی در  12ماه آینده ذکر
شده است.
منتقدین معتقدند که سیاست های
جدید می تواند افرادی که خواهان
تغییر جنس��یت هستند اما توانایی
یا امکان این کار را ندارند مستثنی
کند.
اگ��ر چ��ه برخ��ی از فع��االن امور
جنس��یتی درج نوع جنس صاحب
گذرنامه را از اصل غیر ضروری می
دانند ،اما مس��ئوالن امنیتی حذف
آن را ی��ک خالء ب��زرگ امنیتی در
کنترل سیستم حمل و نقل ارزیابی
می کنند.
دس��امبر س��ال  2010مقام��ات
آمریکای��ی برای ایجاد تس��هیل در
زمینه شیوه درج مشخصات والدین

همجنسگرا در گذرنامه ها واژه های
"پ��در" و "م��ادر" را ب��ه " والد "1و
"والد "2تغییردادند.
سال گذشته همچنین یک منطقه
در بنگالدش به نام  Hijraکه مردان
در آنج��ا همانند زن��ان زندگی می
کنن��د از دولت محلی اجازه یافتند
ک��ه بجای ح��روف  Mو  Fحرف E
را مبن��ی بر بدون جن��س بودن در
گذرنامهدرج کنند.
موض��وع حق��وق تغییردهن��دگان
جنس��یت اخی��را و بدنب��ال حذف
 Jenna Talackovaاز مس��ابقات
ملک��ه زیبایی کانادا در رس��انه ها و
افکار عمومی مطرح شد.
هیأتداوران معتقد بودند وی بخاطر
اینکهدختر متولد نشده و بعدا تغییر
جنسیت داده حاضر به پذیرش او در
بین سایر دختران نشدند .اما داوران
پس از اعتراض وی و سایر مراجع در
تصمیم خود تجدید نظر کردند.
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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،
و دادگاه «سوپریور»

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

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

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

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

پرویز شهریاری ،ریاضیدان ،مترجم و روزنامهنگار ایرانی درگذشت

پرویز شهریاری ،فعال سابق سیاسی،
ریاض��یدان ،مترجم و روزنامه نگار
ایرانی صب��ح روز جمعه  11می بر
اثر سکته قلبی در بیمارستان جم
تهران درگذشت .او هنگام مرگ ۸۶
سال داشت.
پروی��ز ش��هریاری در خان��واده ای
زرتشتی در سال  ۱۳۰۵در کرمان
ب��ه دنیا آمد و تحصی�لات خود را
تا س��ال آخر دبیرستان در همین
شهر گذارند و برای گرفتن دیپلم و
ادامه تحصیل راهی تهران شد و در
پایتخت در رشته ریاضی از دانشگاه
تهران فارغ التحصیل شد.
او هنگام تحصیل در دانش��گاه ،در
دبیرس��تان های و آموزشگاه های
مختلف ریاضی تدریس می کرد و
همزم��ان به روزنامه نگاری نیز می
پرداخت.
نوش��تن برای روزنامه قی��ام ایران،
سردبیری هفتهنامه وهومن و انتشار
ماهنامه اندیشه ما از جمله فعالیت
های مطبوعات��ی او تا پیش از فارغ
التحصیل شدن بود.
پرویز ش��هریاری از همان بدو ورود
به ته��ران ب��ا توجه ب��ه تمایالت
مارکسیس��تی خود ب��ا چهره های
چپگرا در اتباط بود و نهایتا در سال

به لیست بلند
ایمیلپیوند،
بپیوندید:اگر
می خواهید از
انتشاراینترنتی
پیوند بصورت
منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل
کنیدinfo@ :
paivand.ca

 ۱۳۲۴ب��ه عضویت
حزب توده درآمد.
اودر سال  ۱۳۲۸برای
نخستین بار دستگیر
شد .دستگیری های
مج��دد در س��الهای
بع��د باعث ش��د که
تحصی�لات عالی او
بیش از اندازه معمول
زمان ببرد.
ش��هریاری نهایتا در
سال  ۱۳۳۲همزمان
از دانش��کده فن��ی
دانش��گاه ته��ران و
دانشس��رای تهران
فارغ التحصیل شد.
او در سال های پیش
از انق�لاب ای��ران در
س��ال  ۱۳۵۷باره��ا
دس��تگیر شد و پس
از انقالب نیز در سال
 ۱۳۶۲دستگیر شد و
یک سال را در زندان به سر برد.
ش��هریاری ع�لاوه ب��ر تدریس در
دانش��گاه های مختلف ،ده ها جلد
کت��اب در زمینه ریاضی نوش��ت و
ترجمه کرد.
بس��یاری از کت��اب های درس��ی

منتشر شد:
این کتاب
و دیگر آثار
علیمیرفطروس
را از سایت

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931

ریاضی که س��ال ها
در س��طوح مختلف
آموزش��ی تدری��س
می شد ،با همکاری
پروی��ز ش��هریاری
تالیف شده است.
او ب��رای هم��ه رده
ه��ای س��نی در
زمین��ه آموزش��ی
و ریاض��ی کت��اب
تالیف کرده اس��ت؛
از جمله "سرگرمی
های ریاضی" که از
محبوب ترین کتاب
های علمی در میان
نوجوانان محس��وب
می شد.
کم��ک ب��ه پای��ه
گ��ذاری چن��د
موسس��ه انتشاراتی
مانن��د خوارزم��ی و
ت��وکا ،تاس��یس دو
دبیرستان ،س��ردبیری و راه اندازی
چند نش��ریه علم��ی و فرهنگی و
تاس��یس بنیاد پرویز شهریاری در
س��ال  ۱۳۸۴از دیگر فعالیت های
علمی و فرهنگی ای��ن ریاضیدان
ایرانی بود.
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تحلیل...

اخذ وام

 6نارواگويی
موافقتاوباماباازدواجهمجنسگرایان
در باب ازدواج
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا در این مورد به دو دس��ته تقسیم
همجنسگرايان اعالم کرد که همجنسگرایان باید شدهاند.
بر اس��اس این نظرس��نجی ،تنها
اجازه ازدواج داشته باشند.
مجيدمحمدی

در سخنان منتقدان همجنسگرايی
و ازدواج همجنسگرايان مطالبی از
س��وی افراد گفته می شود که در
ظاهر بج��ا و مقبول می نمايند اما
ب��ا غور در آنها می ت��وان بی پايه و
سست بودنشان را آشکار کرد.
در زیر شش افس�انه را که در اين
حوزه گفته ش��ده و تکرار ش��دهاند
مورد بررسی قرار می دهم.

 .۱پس ازدواج با حيوانات را نيز
به رمسيت بشناسيم!

می گويند اگر ازدواج همجنسگرايان
را تاييد کنيم پ��س از آن ازدواج با
حيوانات يا اشيا نيز ممکن است باب
شود.
اين نوع اس��تدالل ک��ه دامنه بحث
را ب��ه لوازم ناخواس��ته و پيامدهای
نامرب��وط می کش��اند چن��دان در
ميان مخالف��ان آزادی و برابری نادر
نيست .سالها پيش می گفتند اگر از
روحانيت انتفاد کنيد روزی عليه انها
اسلحه برمی داريد يا اگر سانسور لغو
شود روابط جنسی با محارم ترويج
خواهد شد.
مقايس��هی يک رابطهی انسانی که
بر اس��اس اختيار و ارادهی دو طرف
ش��کل می گيرد با رابطهی انس��ان
و حيوان و دوم��ی را نتيجهی اولی
دانس��تن کمال بی س��ليقگی و بی
انصافی است.
اين نوع اس��تهزا در واقع می خواهد
بگوي��د که ازدواج همجنس��گرايان
غيرطبيعی و غيرعادی است.
اما چه کسی عادی و غير عادی
را تعريف می کند.
اين مفاهيم برس��اختهی جامعه اند
و جوام��ع می توانن��د در دورههای
مختلف برساختههايش��ان را تغيير
دهند و دس��تکاری کنند .اگر افراد
و ارادهی مختار آنها را به رس��ميت
بشناسيم قراردادهای ميان آنها را که
به افراد ديگری ضرری نمی رس��اند
به رسميت خواهيم شناخت.دوست
داشتن ودوست نا اشتنهایديگران
در اينجا نمی تواند معيار قرار گيرد.

 .۲از ازدواج به خانواده و بعد
رابطهی جنسی و توليد مثل

س��نت گرايان و فقه گرايان ،ازدواج،
خانواده ،توليد مثل و رابطهی جنسی
را به هم پيوند زده و يک مجموعهی
انف��کاک ناپذير از ه��م معرفی می
کنند .اما همچنان که نهاد فحشا و
بعد رابطهی آزاد ميان زنان و مردان
مي��ان خان��واده و ازدواج با رابطهی
جنسی ،ابزارهای پيش گيری ميان
رابطهی جنسی و توليد مثل ،و توليد
مثل آزمايش��گاهی مي��ان ازدواج و
توليد مثل فاصله انداختند ،برگرفتن
کودک و بزرگ کردن وی در خانواده
نيز ميان ازدواج و رابطهی جنس��ی
برای توليد مثل فاصله انداخت.
اکنون ازدواج همجنس��گرايان نيز
به عنوان عنصری تازه رابطهی پويا
ميان چهار عنصر ف��وق را تا حدی
تغييرخواهدداد.

 .۳مفهــوم ازدواج تغيير خواهد
کرد

مخالف��ان ازدواج همجنس��گرايان
چني��ن اس��تدالل می کنن��د که
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باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا
اعالم کرد :برای م��ن این موضوع
مهم بود که نظر ش��خصی خود را
اع�لام کنم و بگویم که از نظر من،
دو فرد همجن��س باید بتوانند (در
صورت تمایل) با یکدیگ��ر ازدواج
کنند.
بدین ترتیب نام باراک اوباما به عنوان
نخستین رئیس جمهوری آمریکا
که علن��ا از ازدواج همجنسگرایان
در این کش��ور حمایت کرده ،ثبت
خواهد شد.
نظر س��نجیهای موسسه گالوپ
نش��ان میدهد که م��ردم آمریکا

 50درصد مردم آمری��کا با ازدواج
همجنسگرایانموافقهستند.
در همی��ن ح��ال ،می��ت رامنی،
پیش��تاز انتخاب��ات درون حزب��ی
جمهوریخواهان و نامزد احتمالی
این حزب برای رقابت با باراک اوباما
در پاییز امسال ،علنا مخالفت خود
ب��ا ازدواج همجنسگرایان را اعالم
کرده است.
بدین ترتیب ،یکبار دیگر با نزدیک
ش��دن زمان برگزاری انتخابات در
آمریکا این موضوع مورد مناقش��ه
دو ح��زب اصل��ی دموک��رات و
جمهوریخواه قرار میگیرد.

ازدواج هميش��ه مي��ان اف��رادی از
دو جن��س تعريف ش��ده و اين نوع
ازدواج مفه��وم آن را تغيير خواهد
داد .کسانی که چنين استدالل می
کنند از کارکردهای متعدد ازدواج و
تغيير و تحوالت تاريخی در مفهوم
و نه��اد ازدواج و خانواده غفلت می
کنن��د .پيوند دادن والدين زيس��ت
شناختی به فرزندان تنها يکی از آن
کارکردهاست.
ازدواج ،والدين غير زيست شناختی
را به فرزندانی که برگرفته شدهاند ،و
فرزندان همسر و شوهر از جمله به
والدين همجنسگرا پيوند میدهد.
عالوه ب��ر اي��ن ،ازدواج درگاهی به
پذيرش مسئوليتهای اجتماعی و
زندگی مش��ترک با ديگران ،روشی
مطمئن برای روابط جنس��ی بدون
مخاطره ،امنيت مالی و احساس��ی،
ايجاد شبکههای خانوادگی و پيوند
دادن زوج ه��ا و فرزن��دان ش��ان به
جامعه نيز هست (البته برای همهی
اين کارکردها می توان رقبايی نيزدر
جوامع نشانداد) .بخش عمدهی اين
کارکردها بر ازدواج همجنسگرايان
نيز اطالق دارد.
تنها ازدواج همجنسگرايان نيست که
مفهوم ازدواج را تا حدی دستکاری
خواهد کرد.
در گذش��ته ازدواج معانی متفاوتی
داشته و در حال تغيير بوده است:
 از چند همس��ری به س��وی تکهمسری،
 از ازدواج موقت به ازدواج دائم، از انتقال مالکيت دختران از رئيسي��ک خانواده به رئي��س خانوادهای
ديگر،
 از ع��دم حقوق مالکيت برای زناندر نهاد خانواده تا حقوق اندک و بعد
حقوق مساوی ،و از ارث نابرابر برای
زوج و زوجه تا ارث برابر.


ازدواج همجنسگرايان نه تنها هنجار
ازدواج را تضعيف نمی کند بلکه آن
را تقويت می کند .همجنس��گرايان
میتوانندهمانندناهمجنسگرايانبه
تربيت فرزندان در خانوادههايی با دو
والد بپردازند .هيچ مطالعهای نشان
نداده که کودکانی که در خانوادههای
همجنسگرا بزرگ می شوند آيندهی
بدت��ری از کودکان بزرگ ش��ده در
خانوادههای نا همجنسگرادارند.


 .۴برای بچهها خوب نيست

مخالفان ازدواج همجنس��گرايان بر
اين باورند که بچهها بهتر اس��ت با
والدين زيست شناختی خود زندگی
کنند.
اين س��خن درست اس��ت اما از آن
نمی توان نتيج��ه گرفت که ازدواج
همجنسگرايان نادرست است.
ب��زرگ ترين چالش ب��رای زندگی
بچهها با والدين زيس��ت شناختی
خود ازدواج همجنسگرايان نيست
بلکه شکس��ت ناهمجنسگرايان در
ازدواج و ماندن در ازدواج است.
افزايش ط�لاق و خانوادههای تک
والد باعث شده بسياری از کودکان
نتوانند با والدين زيس��ت شناختی
خود زندگی کنند.

  آیاصاحبخانههستیدو
نیاز به یکی از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری
  آیادررویایصاحبخانهشدنهستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید  قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری
در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the fol?lowing reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was impos?sible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Mortgage Consultant

 .۵عليـه دين است

مخالفان همجنس��گرايی به متون
دين��ی ادي��ان ابراهيمی تمس��ک
می جويند تا نش��ان دهند که اين
رابطه عليه دس��تورات الهی است.
اما ازدواج همجنس��گرايان نه عليه
دي��ن اس��ت و نه علي��ه ازادیهای
دين��ی .علي��ه دين نيس��ت چون
بسياری از همجنسگرايانديندارند و
تفسيرهای همساز با همجنسگرايی
نيز از متون دينی حتی قران امکان
پذير اس��ت .عليه آزادی های دينی
نيز نيس��ت چون هي��چ روحانی يا
موسس��هی دينی به اجرای مراسم
ازدواج همجنس��گرايان مجب��ور
نخواهد بود تا کسی عليه دستورات
دينیاش عمل کند .ازدواج يک نهاد
عرفی است که اديان نيز آن را تاييد
کرده ان��د .اين نهاد عرفی می تواند
مش��روعيتش را از ديگ��ر نهادهای
عرفی مثل شهرداریها اخذ کند.

 .۶تنهـا دولت سکوالر می تواند
مشکل را حل کند

کس��انی که می خواهند پای د َول
را ب��ه اين مي��دان بکش��ند در پی
آنن��د که دولت مجاز ب��ودن ازدواج
همجنسگرايان را يکباره در سراسر
يک کشور به اجرا بگذارد.
اينان بر اين باورند که يک کش��ور
نم��ی توان��د چن��د قانون داش��ته
باشد .اين سياس��ت به همان اندازه
نادرس��ت است که سياست ممنوع
ک��ردن همجنس��گرايی ي��ا ازدواج
همجنسگرايان توسطدولت مرکزی
در سراس��ر کش��ور .تصميم گيری
در امور اجتماعی بايد به ش��هرها و
مناطق مختلف واگذار شود تا قوانين
و مق��ررات بر اس��اس تغيي��ر افکار
عمومی در هر منطق��ه تغيير يابد.
ممکن است مثال مردم شهر چالوس
بسيار زودتر از مردم شهر يزد پذيرای
ازدواج همجنسگرايان شوند و مردم
هر دو منطق��ه بايد بتوانند خود در
اين مورد تصميم بگيرند.
برابری خواهی در همهی حوزه ها از
جمله در حيطهی ازدواج و خانواده
و از س��وی افرادی ب��ا گرايشهای

514-995-7783
مژده

به نام خداوند جان و خرد

قابل توجه هموطنان گرامی شهر مونتریال

مژده

دفترخدماتکنسولی
ومشاورحقوقیکسری

افتخ�ار دارد از تاری�خ اول ماه جون ب�ا ارائه
خدمات کنس�ولی به ش�رح زی�ر در خدمت
هموطنان عزیز بوده و کار خود را شروع نماید:
 )1درخواست گذرنامه و امور مربوط به آن
 )2تنظی�م وکالتنام�ه های مختل�ف و انواع
تائیدیه امضاء ...مانند تعهدنامه ،وصیت نامه،
اقرارنامه و موارد مشابه

 )3امور مربوط به شناس�نامه ن�وزاد ،تعویض
شناسنامه ،المثنی شناسنامه ،عکسدار کردن
شناسنامه (کلیه افراد باالی سن  15سال می
بایست شناس�نامه هایشان ملصق به عکس
باشد)
 )4درخواس�ت کارت ملی و ...س�ایر خدمات
کنسولی

الف :کلیه درخواست های متقاضیان برابر وقت قبلی و در ساعت اداری انجام داده خواهد شد.
ب :پاسخگویی به تلفن و کار دفتر از اول ماه جون فعال و شروع خواهد شد.
ج :رضایت هموطنان و تسریع در درخواست هایشان در اولویت اهداف این دفتر می باشد.
------------------------------------مکان(Westmount Square) :
4055 Ste-Catherine W. # 194
Westmount, Qc H3Z 3J8

Tel.: 514-419-8872

ساعات کار 10 :صبح تا  1بعدازظهر و  3بعدازظهر تا  7بعدازظهر

مدیر و مسؤل دفتر:
حسین فرجی

جنس��ی متفاوت در کنار مطالبهی
اختي��ار و آزادی در تصميم گيری
نيروهايی جدی در جوامع بش��ری
هستند که دولتها مجبورند با آنها

کنار بيايند يا با دستکاری در يکی
از ديگری فرار کنند از همين جهت
تحقق برابری و اعمال اختيار و آزادی
انس��انها را تنها نمی توان بر دوش

دولت ها گذاشت گرچه نيابد از هيچ
نهاد و قدرتیدر اين حوزه صرف نظر
کرد.
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اروپا...

فرانسوا اوالند با ادای سوگند در کاخ الیزه
رسما رئیسجمهور فرانسه شد.

فرانس��وا اوالند ،این نماینده حزب
سوسیالیس��ت قصد دارد اصالحات
خود را بالفاصله آغاز کند.
وی در اولین سفر رسمی خود امروز
 15ماه می به دی��دار آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان میرود.
فرانسوااوالند،رئیسجمهوریجدید
فرانسه ،روز سهش��نبه ( ۱۵مه۲۶/
اردیبهشت) در کاخ الیزه در پاریس
مورد استقبال نیکال سارکوزی ،سلف
خود از حزب محافظهکار قرار گرفت.
در ای��ن دی��دار س��ارکوزی پس از
ل کردن
گفتوگویی کوت��اه کد فعا 
کالهکهای هستهای فرانسه را نیز
در اختیار رئی��س جمهوری جدید
قرار داد.
رئیس جمهور فرانس��ه ب��ه عنوان
فرمان��ده کل قوا در مورد اس��تفاده
از کالهکه��ای هس��تهای تصمیم
میگیرد.
سارکوزی پس از آن در میان فریاد
"مرس��ی نیکال"ی هوادارانش کاخ
ریاست جمهوری را ترک کرد.
فرانسوا اوالنددر نخستین سخنرانی
پس از ادای س��وگند تأکید کرد که
نخستینهدفشسرعتبخشیدنبه
گردش چرخهای اقتصادی فرانسه
است.
او گفت« :بدهیهای ما نباید مانعی
برای ما باشند».
اوالند تأکید کرد:
«زمان آن فرا رس�یده که تولید را
مقدم بر سوداگری کنیم».

انتقال قدرت در فرانسه بسیار عادی
برگ��زار ش��د .این خواس��ت رئیس
جمهوری  ۵۷ساله جدید بوده است.

تنها چند مهمان خصوصی در میان
 ۳۵۰دعوتش��ده در این مراس��م
حضورداشتند.
فرانس��وا اوالند بزودی رئیس دولت
جدید را معرفی خواهد کرد؛ از ژان
مارک اِرو ،رئیس فراکس��یون حزب
سوسیالیس��ت در پارلمان فرانس��ه
و کارش��ناس امور آلم��ان ،بهعنوان
گزین��هی اصلی تص��دی این مقام
نام برده میشود .باقیمانده اعضای
کابینه نیز روز چهارش��نبه معرفی
خواهند شد.

آغاز سریع اصالحات

رئیسجمهوری جدید فرانسه قصد
دارد در هفتههای نخس��ت پس از
انتقال ق��درت ،اصالحاتی بنیادین
را عملی ک��رده و همزم��ان تالش
برای ایجاد تغییراتی در بسته مالی
مشترک حوزهی یورو آغاز کند.
به گفتهی اوالند در نخستین سال
ریاس��ت جمهوری او بر فرانسه در
مجموع  ۳۵مورد اصالحات در این
کشور صورت خواهند پذیرفت.
ح��دود  ۳۰درص��د کاهش حقوق
رئیس جمه��وری و رئی��س دولت
فرانس��ه و همچنی��ن اص�لاح در
درآمدهای اعض��ای کابینه ازجمله
اصالحاتی هس��تند ک��ه بالفاصله
عملیمیشوند.
اعض�ای کابین�ه در زمان نیکال
سارکوزی بارها به مالاندوزی و
حیف و میل اموال عمومی متهم
شده بودند.
اص�لاح سیاس��تهای اقتص��ادی
فرانسه در زمینه دفاعی نیز از دیگر

تابستان و گشت ارشاد...
بنابراي��ن کس��انی که ب��ه گفته او
بدحجاب ان��د در داخل خودروهای
شخصیش��ان ه��م ممکن اس��ت
دس��تگير ش��وند و ماشينشان به
پارکينگ منتقل شود.
پليسی شدن چهره ش��هر و توليد
ناامنی از جمل��ه پيامدهای اجرای
طرحهايی اس��ت از اين دس��ت ،از
نگاه فريب��ا داودی مهاجر ،از فعاالن
اجتماعی و زنی که در ايران حجاب
داش��ت و خ��ارج از اي��ران حجاب
اجباری را کنار گذاشت.
فريبا داوودی مهاجر:

«تجربه نشان داد که نه تنها آمار
فساد و فحش�ا پايين نيامد در
ايران که به صورت وحشتناکی
فساد و فحش�ا باال رفته طوری
که آخرين آماری که هفته پيش
اعالم ش�د روس�پیگری به ۱۳
سالگی رسيده .حجاب يک مساله
دينی و يک مس��اله اسالمی نيست
که برای آنها مهم است .بلکه کامال
ب��رای آنها جنبه سياس��ی دارد .به
اسم کنترل حجاب جامعه را کنترل
میکنند .يعنی به کل جامعه ترس
و وحش��ت را الق��اء میکنند .وقتی
پليس در خيابان است و دختر شما
را میگيرد ،خواهر شما را میگيرد،
مادر ش��ما را میگي��رد کل جامعه
احساس ترس میکند».
مهرداد درويش پور ،جامعه شناس
حاضر در اين بحث هم بر سياس��ی
بودن مساله حجاب و بدحجابی در
ايران تاکيد دارد:
«وقت��ی در جامعه ما ش��اهد رواج

برنامههای اوالند هس��تند .فرانسه
ظاهرا خبر خروج سربازان این کشور
از افغانستان تا پایان سال  ۲۰۱۲را
پیش از ماه مه ب��ه اطالع متحدان
خ��ود در پیمان آتالنتیک ش��مالی
(ناتو) خواهد رساند.
 تقوی��ت قدرت خرید ش��هروندانفرانسه برای رونق بازار داخلی،
 اصالحات در قانون بازنشستگی، کاهش مالیاتها، حمایت از تولیدکنندگان کوچکو متوسط،
 پشتیبانی از سرمایهگذاری، افزایش مالیات پردرآمدها، اصالح ساختار بازارهای مالی و جلوگیری از داللی و سوداگریاز دیگ��ر برنامههای فرانس��وا اوالند
هستند.
تثبیت پایههای همکاری تنگاتنگ
با آملان

فرانسوا اوالند شامگاه سهشنبه و در
نخس��تین روز حضور خود در کاخ
الیزه ،اولین سفر رسمی خود را انجام
خواهد داد .وی در این س��فر راهی
برلین میش��ود .در آلمان با مراسم
نظامی از وی استقبال خواهد شد.
به گفتهی سخنگوی دولت آلمان،
س��ران آلمان و فرانسه در این دیدار
ب��ا یکدیگر بیش��تر آش��نا خواهند
ش��د .آن��گال م��رکل ،صدراعظ��م
آلمان ،آمادگی خود برای همکاری
"تنگاتن��گ و مبتن��ی ب��ر اعتماد
متقابل"  -همچون زمان سارکوزی -
با دولت جدید فرانسه را اعالم کرده
اس��ت .پس از سرف ش��ام اوالند به

>> ادامه از صفحه6 :

ميليونی بدحجابی يا تمايل گسترده
به بیحجابی میش��ويم اين به اين
معنی است که نماد اقتدار حکومت
در هم شکسته ش��ده و برای اينکه
اين نماد اقتدار حفظ و يا احيا شود
حکومت حاضر است به هر قيمتی
متوسل شود».
بيش از سی سال است که جمهوری
اس�لامی اي��ران ت��وان تبليغاتی و

«به اسم کنترل حجاب
جامعه را کنترل میکنند!»
رس��انهای و انتظام��یاش را به کار
گرفت��ه تا با موضوعی ک��ه از آن به
عنوان بدحجابی ياد میکند مبارزه
کند.
مبارزه با فساد و جلوگيری از آسيب
رسيدن به نواميس جامعه از جمله
داليلی است که نيروی انتظامی برای
برخورد شديد چند سال گذشتهاش
با موضوع بدحجابی آورده است.
ام��ا فريب��ا داودی مهاج��ر فع��ال
اجتماعی وضعي��ت امنيت زنان در
کشورهای ديگر جهان را که حجاب
ی حجابی در آنها اجباری نيست
يا ب 
با ايران مقايسه میکند:
«در خارج از ايران آن چيزی که من
ديدم و تجربه عملی خودم بود اين
اس��ت که حذف و اضافه کردن يک
زن به دليل مدل پوشش و حجابش
اساسا جرم است.
به جای اينکه روی روس��ری تاکيد
کنند و تاکيدشان را روی زنها بگذارند
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و دايم بگويند شما موجب فساديد و
شما موجب فس��اديد میآيند روی
آزار جنسی خانمها برخورد میکنند.
يعنی درس��ت برعکس .به ش��دت
مراق��ب امنيت و احس��اس امنيتی
هستند که زنها در جامعه میکنند
و قوانينشان هم سختگيرانه است
نسبت به مردها.
ب��ه همي��ن دليل ش��ما هيچوقت
مزاحمت خيابانی نمیبينيد .آزار
کالمی نمیبينيد .بوق زدن برای
خانمها را نمیبينيد .در مقابل در
ايران شما میبينيد که با اين همه
متاس��فانه ادعاهايی که میکنند
هيچ زنی با هيچ مدلی از پوشش در
امنيت نيست و آسيبهای اجتماعی
به مراتب گسترش پيدا کرده است».
تابستان ديگری در راه است.
س��ال گذش��ته بعض��ی ادارهه��ا و
سازمانهای دولتی رنگهای زرد و
سفيد و قرمز را برای زنان حتی زنان
ارب��اب رجوع ممنوع اع�لام کردند.
امس��ال ه��م س��خن از لباسهای
غيرمجاز و موتورس��وارهای ارش��اد
است .بايد منتظر ماند و ديد موضوع
پوش��ش و حج��اب و بدحجابی در
تابستان  ۹۱به کجا خواهد رسيد.


به لیست بلند ایمیل
پیوند،بپیوندید:
نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

فرانسه باز خواهد گشت.
یکی از موضوعات اصلی گفتوگوی
دو ط��رف بیتردید بح��ران مالی و
بدهیهای کش��ورهای حوزه یورو
خواهد بود.
اوالند خواستار آن شده که ایدههای
جدید برای رشد اقتصادی کشورهای
حوزه یورو به بستهی مالی مشترک
این حوزه افزوده شود.
بسته مالی حوزه یورو از کشورهای
عض��و میخواه��د ب��رای کاه��ش
بدهیهایخودسیاستهایریاضت
اقتصادی سختی رادر پیش بگیرند.
کش��ورهایی که به ای��ن چارچوب
پایبند نباشند با جریمههای سنگین
روبهرو خواهند شد.
مرکل هم از قرار معلوم مش��کلی با
کلیات پیشنهاد اوالند ندارد.
با این تفاوت ک��ه صدراعظم آلمان
با تصوی��ب برنامههایی که بار مالی
مضاعف به کشورهای عضو تحمیل
میکنند ،مخالف است.
به اعتقاد صدراعظم آلمان ،کاهش
دیوانساالری ،اصالحات در بازار کار
و سرمایهگذاری در حوزه آموزش ،از
جمله سیاستهای کلیدی یک رشد
اقتصادی پایدار هستند.


ساندویچ 250سالگیساندویچراجشنمیگیرد

وقت��ی ج��ان
مو نتـــا گی��و ،
ارل چه��ارم ش��هر
س��اندویچJohn ،
Montagu, 4th
Earl of Sand ۲۵۰ ,wichسال

پیش دس��تور داد
گوشت را برایش میان
دو تک��ه ن��ان بگذارند،
احتم��اال فک��رش را
نمیکردکهآنچهخواسته
به غذایی عالمگیر بدل شود.
آن طور که انجمن ساندویچ بریتانیا
نقل میکند ارل درخواست کرده
تا غذا را به ترتیبی برایش بیاورند
که بتواند ضمن خ��وردن به بازی
ورق خود هم ادامه دهد .پس از آن
دوستانش هم خواستهاند "غذایی
مثل ساندویچ بگیرند".
قدیمیترین سابقه مکتوبی که از
ساندویچ وجود دارد به سال ۱۷۶۲
برمیگردد و ش��هر س��اندویچ در
ایالت کنت بریتانیا سرگرم جشن
گرفتندویست و پنجاه سالگی این
غذا است.
اس��تیو الس��لت یک��ی از
برگزارکنندگان جشنواره ساندویچ
میگوید:
"ارل چهارم س��اندویچ شخصیت
عجیبی داش��ت .باالتری��ن مقام

نی��روی دریایی بود ،ب��ا این حال
بازیگوشی میکرد و خیلی اوقات
ش��بها بیدار میماند و ورق بازی
میکرد".
سم بومپاس آش��پز میگوید ارل
س��اندویچ در دوران��ی ک��ه صرف
غ��ذا "ب��ا کارد و چن��گال مطابق
آداب الزامی به ش��مار میرفت" با
دستهایش غذا میخورد.
آق��ای بومپاس میگوی��د "در آن
دوران غ��ذا خ��وردن ب��ه س��بک
فرانس��وی انج��ام میگرف��ت.
بریدن قطعات غذا تش��ریفات پر
زحمت و ظریفی بود که قش��ونی
از مس��تخدمین را ب��رای کم��ک
میطلبید".
او ادام��ه میده��د" :در چنی��ن
وضعیت��ی س��اندویچ از ش��دت
غیررس��می ب��ودن ش��وک ایجاد

میکرد .ارل چه��ارم خیلی دل و
جرات داش��ت ک��ه با توجه
به پیش��ینه و جایگاهش
به چن��ان ترتیبی غذا
میخورد".
آق��ای بومپ��اس
میگوی��د عجیب
اس��ت اگر بگوییم
پی��ش از ارل
س��اندویچ ف��رد دیگری
چنان غذای��ی نمیخورده
است "قاعدتا دیگرانی هم گوشت
را الی نان میگذاش��تهاند ،اما به
فکرشان نرس��یده بوده در باره آن
چیزیبنویسند".
مندی ویلکینز ،از برگزارکنندگان
جشنواره ساندویچ میگوید:
"س��اندویچ ،غذای جه��ان امروز
است و شهر ما ،ساندویچ ،شهری
است کوچک و پر از بناهای قرون
وسطایی .احساس غریبی است که
اس��م چنین غذای مهمی از روی
شهر ما برداشته شده است".
ج��ان مونتاگی��و ،ارل یازده��م
ساندویچ ،که همنام جدش است،
میگوی��د" :ج��د من فک��رش را
نمیکرد که ابتکار کوچکش یک
صنع��ت چندی��ن میلی��اردی راه
بین��دازد که صدها هزار نفر در آن
مشغول کارند".

رواج مصرف الکل در تهران نگران کننده است
رييس ش��وراى سياس��تگذارى شده است مبارزه با اعتياد به الكل است و بايد توليت خود در حوزه
وزارت بهداش��ت گف��ت :گاهى است وى ادامه داد :بايد به صورت پيشگيرى و درمان اين معتادان
گزارشاتى توسط بيمارستان ها و جدى وارد اين عرصه ش��ويم زيرا را بيشتر كنيم .در كل دو ميليون
پزش��كان از رواج مصرف الكل در نمى توان در خصوص فروش اين معتاد در كشور داريم كه بخشى
مناطق جنوب ته��ران كه تحت گونه مواد ك��ه در حال حاضر در از آن ه��ا به مص��رف الكل معتاد
پوش��ش دانش��گاه علوم پزشكى برخى از فروشگاه ها هم انجام مى هستند.
تهران هس��تند ،به دست ما مى شود ،بى تفاوت بود .بايد نسبت به وى اظهار داش��ت :افزايش شيوع
اين قضيه حساس باشيم و حتى مصرف م��واد محرك نس��بت به
رسد كه نگران كننده است.
وی از "سند نقشه راه پيشگيرى بيش��تر از امراضى مثل ديابت و مصرف مواد مخ��در و درمان آن
از س��وء مصرف مواد" در جلسه بيمارى هاى قلبى و عروقى به آن بخش ديگرى از برنامه هاى اداره
كل سالمت روان معاونت بهداشت
شوراى سياستگذارى ،اين مطلب توجه كنيم.
را بيان كرد و افزود :يكى از مسائل وی اف��زود :اطالع��ات م��ا راجع است.
خوب��ى كه در اين نقش��ه مطرح به اعتياد به الكل در كش��ور كم
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ایران :محیط زیست و ما...

باز هم ضجههای حیوانی بیپناه
در طبیعت ایران

انجمن حمایت از حیوانات ایران با انتشار فیلمی از کشته
ش��دن االغی با ضربههای پتک از مس��ئوالن خواسته،
موضوع را پیگیری کنند .انجمن میگوید ،این واقعه در
شهرستان سمیرم استان اصفهان اتفاق افتاده است.
در حالی که به  ۲۰شهریور ،سالروز رسانهای شدن فیلم
سالخی سه خرسدر سمیرم اصفهان نزدیک میشویم،
انجمن حمایت از حیوانات باز هم فیلمی از کش��تاری
دیگردر همین منطقه را به نمایش گذاشته است.
این بار االغی زنجیربسته با ضرباتپتک کشته میشود.
االغ زیر ضرباتپتک جان میبازد و عامالن از ضجهها و
جان سپردنش لذت میبرند.
انجمن حمایت از حیوانات میگوی��د این واقعه نیز در
س��میرم اتفاق افتاده اس��ت .انجمن با ارسال نامهای به
دادس��تان شهرستان سمیرم از او خواسته ،فردی را که
این االغ را با ضربات پتک کشتهاست شناسایی ودستگیر
کند.
اظهار بیاطالعی و تکذیب مسئوالن
خبرگزاری دانش��جویان ای��ران روز ،چهارش��نبه (۲۰
اردیبهشت) در گزارشی که در این مورد نوشت متذکر
شد که احمدرضا الهيجانزاده ،مديركل محيط زيست
استان اصفهان از وقوع چنين حادثهای اظهار بیاطالعی
كرده است.
به نوش��ته این خبرگزاری ،ضیای��ی ،مدير اداره محيط
زيس��ت شهرستان س��ميرم نيز در اين خصوص اظهار
ی كرده است.
بیاطالع 
غالمرضا قائدیها ،فرماندار س��میرم نیز ادعای رسانهها
مبنی بر کشتار یک االغ در شهرستان سمیرم را کذب و
بیاساسدانست و به ايسنا گفت« :هیچ گونه سند ،نشانه
و دلیلی دال بر اینکه این حادثه در سمیرم اتفاق افتاده
باشد وجود ندارد».
اظهارات دبیر اجنمن حمایت از حیوانات

رضا جوالچ��ی ،دبیر انجمن حمایت از حیوانات که این
فیلم را رس��انهای کرده و خواستار پیگیری قضیه شده
است،در گفتوگو بادویچهوله میگوید ،انجمن از اینکه
این واقعه در سمیرم اتفاق افتاده اطمینان داد.
جوالچی میگوید« :کس��ی که فیلم را برای ما فرستاده
صحت گفتارش برای ما ثابت شده و این اتفاق در یکی از
روستاهای سمیرم اتفاق افتاده است».
وی میافزای��د« :تکذیب قضی��ه کمکی به حل موضوع
نمیکند .هدف انجم��ن از اینکه محل وقوع این اتفاق
را بیان کرده ،صرفا کمک به مس��ئولین بوده که قضیه
را بهتر پیگیری کنند وگرنه سمیرم هم یکی از مناطق
کش��ور است و در دیگر مناطق کش��ور نیز این اتفاقها
میافت��د و اینکه این اتفاق دو بار در این منطقه افتاده
شاید تصادفی باشد».
خرس مادهای که در مسیرم اصفهان به همراه
تولههایش سالخی شد

دبير انجمن حمایت از حیوانات در همین باره به روزنامه
شرق گفت:
«بايد با چنين افرادی برخوردهای جدی صورت گيرد،
چراكه مطالعه پرونده جنايتكاران پرس��ابقه و خطرناك
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نش��ان میدهد ،بس��ياری از اين افراد پيش از ش��روع
جنايتهای خود ،اقدامات خشونتباری را عليه حيوانات
مختلف انجام داده بودند .به اعتقاد ما افرادی مانند اين
فرد در صورت آزاد بودن در جامعه خطری برای انسانها
و ديگر حيوانات به حساب میآيند و بايد مورد روانكاوی
و روانشانسی قرار بگيرند».
رضا جوالچی با اش��اره به پرونده كشتار خرس و دو توله
خردسالش كه سال گذش��ته در همين منطقه رخ داد
تأکیدمیکند:
«به اعتقاد ما اگر شرايط برای برخورد قاطعانهتر با عاملين
كش��تار خرسها فراهم میش��د ،احتمال وقوع چنين
ماجراي��ی كاهش پيدا میكرد .اين در حالی اس��ت كه
متهم رديف اول پرونده خرسها كه دستگير و در اختيار
دستگاه قضايی بود ،با پرداخت وثيقه  ۲۰میلیون تومانی
از زندان آزاد شد و رسيدگی به پرونده او در دادگاه هم به
دليل آنچه ناقص بودن پرونده ذكر شده ،به وقتی ديگر
موكول شده است».
در ایران قانونی علیه حیوانآزاری وجود ندارد

مدافعان حقوق حیوانات عدم وجود قانونی مکتوب علیه
حی��وانآزاری در ایران را زمینهای برای اش��اعه چنین
رفتاری میدانند.
ش��هرام اميریشريفی ،مدیر مس��ئول سایت دی دهبان
حقوق حیوانات در گفتوگو با ایس��نا ب��ا انتقاد از نبود
چنین قانونی گفته است:
«در موردی مشابه ،فردی که متهم به سوزاندن يك االغ
شده بود ،توس��ط دادگاه به  ۵۰ضربه شالق متهم شد
كه در مرحله تجديدنظر اين حكم به حفظ  ۵۰حديث
و روايت در خصوص حقوق حيوانات تغيير پيدا كرد!»
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها در این مورد
قانون وجود دارد و کش��تن و آزار حیوانات بدون دلیل و
توجیه منطقی جرم محسوب میشود ،میافزاید:
«متخلفین در این کش��ورها به عنوان تهدیدکنندگان
امنیت جامعه معرفی میشوند».
این فعال حقوق حیوانات میگوید ،جبهه حامیان حقوق
حیوانات ایران در ابتدای راه خود قرار دارد و این جبهه به
حمایت قانونگذاران نیازمند است.
امیری شریفی با اشاره به تهدید رسانهها از سوی مسئوالن
بهدلیل انتشار چنین تصاویر و فیلمهایی توصیه میکند:
«مسئوالن ذیربط بهتر است به جای تهديد رسانهها،
مشخصا اعالم كنند كه در پروندههای قبلی چه كردهاند
و برای متخلفان آنها چه احكامی صادر شده است؟ در
عين حال قانونگذاران نيز بايد قانونی جامع برای برخورد
با متخلفان تدوين كرده و مسئولیت دستگاه متولی اين
امر را مشخص كنند ،تا هم مردم و هم سايردستگاههای
نظارتی بدانند در مواجهه با چنين حوادثی مسئولیت با
كيست؟»
اداره كل محيط زيست استان حادثه را پيگيری میكند

به نوشته ایسنا ،احمدرضا الهيجانزاده ،مديركل محيط
زيس��ت استان اصفهان نیز از کشتن االغی با ضربههای
پتک در سمیرم اصفهان اظهار بیاطالعی کرد ،اما قول
داد که موضوع به مراجع ذیربط ارجاع داده خواهد شد:
«اين مورد توسط اداره كل حفاظت
محي��ط زيس��ت اس��تان اصفه��ان
پیگيری و متخلف��ان مانند حادثه
كش��تار ماده خرس و تولههايش به
مراجع ذیربط ارجاعداده میشوند».
سال گذشته ضجههایدو تولهخرس
س��هماهه که بیپناه س�لاخی شده
و در کنار جس��د بیجان مادر ضجه
میکش��یدند ،ارتفاعات سمیرم را به
لرزه درآورد .ای��ن بار نیز ضجههای
االغی بیپن��اه آن خاطره دردناک را
زنده کرده است.
در س��رزمینی که هنوز هم بسیاری
از مردمانش شعر فردوسی ،را زمزمه
میکنند که میگوید:
میازار موری که دانهکش است
که جاندارد و جان شیرن خوش است
ام��روز ضجههای��ی برمیآی��د که از
لذت��ی بیمارگونه ،نب��ود قانون برای
دفاع از حیوانات بیپناه و فرهنگی به
فراموشیسپرده سخن میگوید.


متام آبهای زمین

در واقع اگر قرار باش��د آبهای
ش��یرین زمی��ن را که فقط
 ۵/۲درص��د از این مقدار
مجم��وع را ب��ه خ��ود
اختص��اص دا ده ،در
نظر بگیری��م؛ کرهای
فوقالع��اده کوچکتر
ایج��اد خواهد ش��د...
کرهای به قطر کمتر از
 ۱۶۰کیلومتر.
هرچند که با شنیدن نام
«آب ش��یرین» ،ناخودآگاه
آب موج��ود در ذخایر ش��هری،
دریاچهها و رودخانهها به ذهنمان
متبادر میکند ،اما در واقع اکثریت
این آب ،از چش��ممان پنهان و در
س��فرههای زیرزمینی واقع است-
چی��زی در ح��دود  ۸ / ۴میلیون
کیلومترمکعب.
تازه در وهل��ه دوم هم اکثریت به
قشر یخی پوشیده بر پیکر جنوبگان
و گرینلند تعلق میگیرد.

Jason Major

فکر میکنید اگر همه
آبه��ای زمی��ن – از
آب ش��یرین گرفته تا
دریاه��ا و س��فرههای
زیرزمینی و بخار آب و
حتی آب نهفته در بدن
جانداران – را جمع آوریم
و بهنوع��ی درون ی��ک کره
غولآسا جایشان دهیم ،ابعاد این
کره چقدر خواهد بود؟
طب��ق برآورده��ای «س��ازمان
نقش��هبرداریهای زمینشناختی
ای��االت متح��ده» ( ،)USGSقطر
این کره در حدود  ۱۳۸۵کیلومتر
میش��ود ،که دقیقاً معادل فاصله
بندر ماهشهر خوزس��تان تا شهر
جلفای آذربایجان ش��رقی اس��ت؛
همین .تمام آبه��ای روی زمین
کروی
را هم که جمع کنید ،حجم
ِ

خواه�د

ک�ره ماه
شد.
احساس تشنگی نگرفتتان؟!

این تمام آبهای زمین بود  ...حتی
آبی که آدم اص ً
ال قادر به خوردنش
نیست و یا هرگز امکان دسترسی
بیواسطه به آن را نخواهد داشت،
ب ش��ور اقیانوسها و
از جمل��ه آ 
بخار آب پراکنده در جو و یخهای
شکلدهنده کالهکهای قطبی.

ش�فافی به ابعاد کمتر از یکسوم

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

کیفیت عالی ،بهای مناسب
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

واکنش گوگل به اعتراض ایرانیها به حذف
نام خلیج فارس در گوگلمپس

یکی از نمایندگان شرکت گوگل روز
جمعه ۱۵ ،اردیبهشت ،در پاسخ به
پرسش��ی در مورد علت قرار ندادن
نام خلیج فارس بر روی نقش��ههای
گوگلمپ��س ب��ه ش��بکه جهان��ی
بیبیسی گفت که این شرکت «نام
همه نقاط جهان را بر روی نقشههای
خود قرار نمیدهد».
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه  BBCاز
این نماینده گوگل خواسته تا موارد
دیگ��ری از مکانه��ای جغرافیایی
بدون نامدر نقشههای گوگلمپس را
نام ببرد ،ام��ا وی قادر به ارائه نمونه
دیگری نبوده است.
ب��ه تازگی گروه��ی از ایرانی��ان در
اعتراض به این اقدام گوگل ،لینکی
ب��ه گوگلمپ��س را بر روی ش��بکه
اجتماعی توئیتر ارسال کردهاند کهدر
آن نوشته شده« :خلیج فارس کو؟!»
شبکه خبری بیبیسی روز جمعه۴ ،
مه ،از نماینده شرکت گوگل در مورد
واکنش این شرکت به این اعتراضات
ایرانیان نیز سؤال کرد.
وی در پاس��خ گف��ت که ش��رکت
گوگل در واکنش به اعتراض ایرانیان
«نمیخواهدهیچگونهموضعسیاسی
بگیرد».
هماین��ک در برنام��های کامپیوتری
از ش��رکت گوگل ب��رای دریافت و
مشاهده اطالعات جغرافیایی جهان
به نام گوگلارت نام خلیج فارس بر
روی این پهنه آبی دیده میشود ،اما
در زی��ر آن نام دیگری که مورد نظر
کشورهای عربی است نیز آمده است.
بیبیس��ی در ادامه گ��زارش خود
خاطرنشان میکند که منابع عربی
«فشاری فزاینده» برای نامیدن این

خلیج با پس��وند عربی «یا دستکم
ب��رای اس��تفاده
از ه��ر دو
نام» اعمال
میکنند.
در حال��ی که
بر خ��ی
کشورهای عربی بهویژه در سالهای
اخیر اصرار بر استفاده از نامی دیگر
برای خلیج فارس داش��تهاند ،ایران
همواره ب��ر روی نام ای��ن خلیج به
عنوان خلیج فارس تاکید داش��ته و
نقشههای قدیمی هم بر ادعای ایران
بر نام خلیج فارس صحه میگذارند.
ب��ا این وج��ود در آذرماه س��ال ۸۹
وبس��ایت رس��می نیروی دریایی
ای��االت متحده آمریکا از پرس��نل و
افس��ران خود خواس��ت تا به جای
استفاده از «خلیج فارس» از عبارت
«خلیج عربی» استفاده کنند.
این در حالی است که دولت آمریکا
تاکنون همواره برای نامیدن این پهنه
آبی از خلیج ف��ارس یا کلمه خلیج
استفاده کرده است.
یک م��اه پیش از این اق��دام نیروی
دریایی آمریکا ،در مراس��م گشایش
شانزدهمین دور از بازیهای آسیایی
در گوانگژوی چین ،برگزارکنندگان
چینی نام خلیج فارس را به خواست
کش��ورهای عرب��ی در اعالنات خود
تغییردادند.
مقام��ات ورزش��ی ای��ران در ای��ن
مراس��م در واکن��ش به ای��ن اقدام
ب��رای لحظههایی جای��گاه خود را
ترک کردند و پس از پوزشخواهی
برگزارکنندگان چینی به جایگاه خود
بازگشتند.
در اس��فندماه س��ال  ۸۸حمی��د
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«خلیج

س کو؟!»
فار

بهبهانی ،وزی��ر راه ایران،
به ش��رکتهای هواپیمایی خارجی
هش��دار داد که چنانچ��ه از نامهای
دیگ��ری به ج��ز خلیج ف��ارس در
نمایشگر هواپیماهای خود استفاده
کنند ،از پرواز به ایران منع خواهند
شد.
حساسیتها نسبت به نام این خلیج
به اندازهای است که در دیماه سال
 ۸۸به دلیل اص��رار ایران برای درج
ل بازیهای
نام خلیج فارس روی مدا 
کش��ورهای اس�لامی و مخالف��ت
نمایندگان برخی از کشورهای عربی
با این تصمیم ،برگزاری این رقابتها
که قرار بود فروردینماه  ۸۹با میزبانی
تهران انجام شود لغو شد.
در س��ال  ۱۳۸۳ایرانیان در سراسر
جهان نسبت به اس��تفاده موسسه
آمریکایی «نشنال جیوگرافیک» از
واژه «خلیج عربی» در اطلس جدید
خود ب��ه صورت گس��ترده اعتراض
کرده و با طراحی یک بمب گوگلی،
این موسسه را وادار به عقبنشینی و
حذف این عبارت کردند.
هماینک درپ��ی اقدامات معترضان
ایرانی در اینترنت ،نخستین نتیجه
جستجوی عبارت «خلیج عربی» به
زبان انگلیس��ی در گوگل صفحهای
اس��ت که بر روی آن نوش��ته شده:
«خلیجی ک��ه به دنبالش میگردید
وجود ن��دارد .عبارت خلیج فارس را
امتحانکنید».
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

تعالیم عیسی مسیح خداوند:
خوشا بحال آنان که نیاز خدا را به خدا احساس میکنند ،زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است
خوشابحال ماتم زدگان ،زیرا ایشان تسلی خواهند یافت
خوشابحال فروتنان ،زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت
خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ،زیرا سیر خواهند شد
خوشابحال آنان که مهربان و با گذشتند ،زیرا از دیگران گذشت خواهند دید
خوشابحال پاک دالن ،زیرا خدا را خواهند دید
خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند،
زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.
خوشابحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند،
زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد.

ش جالل عادل
شی

ک

آیا احساس تنهایی می کنی؟
آیا بیمار هستی؟
آیا همه تو را ترک کرده اند؟
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس داری؟

خداوند محبت است

بدان که عیسی مسیح جانش را برای تو بر روی صلیب داده است و تو را دوست دارد
عیسیفرمود:
ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید ،نزد من آیید و من شما را آرامش خواهم داد.
امروز به این دعوت آمین گویید.
آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است.

عدازظهر

ساعت  6ب

یکشنبه از
روزهای
به ز
ب
ا
ن
ه
ا
ی فارس

ی،
ا
ن
گ
ل
ی
س
ی و فران

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر 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

سوی

Mary Anne
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در شهــر
مدرسه دهخدا

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

7085 Cote-des-Neiges

(514) 299-1787

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

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

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

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

فرهنگسرایسینا

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

مرکزفرهنگیزاگرس

اوتـــاوا

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

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

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

شنبه  19ماه مه 2012
از ساعت  3تا  6بعدازظهر
در محل کتابخانه مکیک

واق��ع در  4438خیابان الروش در
مونت رویال ،برگزارمی گردد.
 از آنجایی که در دو سال گذشتهمجمع عمومی تش��کیل نش��ده و
هیات مدیرۀ فعلی بر پایه اساسنامه
می بایست جایگزین گردد،

Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565
>> ادامه از صفحه7 :

مخالفان این انتخاب��ات را "اقدامی
مضحک" به ه��دف ادامه حکومت
رژیم بشار اسد توصیف کردند .گروه
های مختلف مخالف نظام خواستار
تحریم انتخابات و آغاز اعتصاب علیه
رژیم شدند».
دراین می��ان ،حامیان درمانده رژیم
بشار اس��د که از حمایت های همه
جانبه خود جز زیان و بدنامی طرفی
نبسته اند ،تلوتلوخوران به هر دری
م��ی زنند .چین و روس��یه پس از
مدتی مقاومت ب��رای جلوگیری از
محکومیت رژیم س��وریه در شورای
امنیت سازمان ملل ،ناگزیر با اعزام
ناظران بین المللی موافقت می کنند
و چین دریک چرخش آشکار حتی
برهان غلیون رییس شورای مخالفان
رژیم بشار اسد را درکشور خود می
پذیرد تا با او گفتگو کند.
بدت��ر از همه وضعی��ت ولی مطلقه
فقیه است که پس از آنکه همه تخم
مرغ های خود را در س��بد شکسته
رژیم فاس��د و محکوم به زوال بشار
اس��د گذاشته و عالوه بر میلیارد ها
دالر پول بی زبان مردم به فقرکشیده

شده ایران ،سیل کمک های نظامی
و تس��لیحاتی را نیز برای او گسیل
داشته و با این نابخردی محض عمال
خود را دربرابر مردم سوریه قرارداده،
اکنون که هرروز سقوط رژیم حاکم
بر س��وریه مس��لم تر می شود ،به
هردس��تاویزی می آویزد تا خبط و
خطاهای فاحش خ��ود را به نوعی
توجیه کند.
نمون��ه ای از این ی��اوه های توجیه
گرانه را می ت��وان در یک تارنمای
وابس��ته به ولی مطلقه فقیه به نام
"رایح��ه ظهور" یافت که با چش��م
بس��تن به همه جنایت های بش��ار
اس��د و فداکاری ها و جانبازی های
مردم دالور و مقاوم سوریه ،ناشیانه
می کوش��د صورت مسئله را درحد
یک توطئه بین المللی که بشار اسد
نازنین قربانی آن خواهد بود تقلیل
ده��د" .رایحه ظهور" در مطلبی با
عن��وان" :نق��ش اردن در حمله به
خاک س��وریه" از «رزمایش بزرگ
نظامی "االس��د المناهب" (ش��یر
درکمی��ن) در اردن و آماده س��ازی
 17کشور عربی و غربی برای حمله

info@khanehiran.ca

با سپاس

حسینصمیمی

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند

کتابخانه نیما در نظ�ر دارد برنامه های گوناگون
فرهنگ�ی ،هن�ری ،تفریح�ی و اجتماعی فصل
تابستان را شروع نماید:
 کنسرت گروه «برگ سبز» به همراه صرف
شام و نوشیدنی در سالن کتابخانه
شنبه  19می ،ساعت  7بعدازظهر،
ورودی  10دالر

 نمای�ش فیلم س�عادت آباد ،ب�ه کارگردانی

مازیار میری ،همراه با نقد و بررسی فیلم ،توسط
علی شریفیان درسالن در کتابخانه
جمعه  1جون ساعت  7بعدازظهر
ورود همگان آزاد است
----------------------------------

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

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.

نظامی به س��وریه» خب��ر می دهد
و برخی از "نش��انه ها و عالئم" آنرا
چنین برمی شمارد:
 محدودیت مرخصی نظامیان
ارتش اردن
 انتقال جنگجویان مس��لح از
لیبی به اردن

7085 Cote-des-Neiges

چندگاه��ی ب��ا پذی��رش ظاهری
ناظران اتحادیه عرب به گمان خود
دنی��ا را گ��ول می زنن��د و زمانی را
نیز ب��ا پذیرش دروغین طرح کوفی
عن��ان مبنی بر توقف خش��ونت ها
و حمله نظامیان به ش��هرها و خانه
های مسکونی س��پری می کنند و
برخالف همه قول و قرارها ،همزمان
با پذیرش طرح به حمله وحشیانه به
خانه های مسکونی و شهروندان بی
دفاع ادامه می دهند.
در ادام��ه همین رون��د فریبکاری و
خریدن وقت ،این هفته رژیم سوریه
اعالم ک��رد که انتخاب��ات پارلمانی
برگزار می کند .به گزارش "العربیه"
درتاری��خ  7م��ی« :رژی��م س��وریه
اولین انتخابات پارلمان��ی را بعد از
صدور قانون جدید تش��کیل احزاب
برگزارکرد .این انتخابات درشرایطی
برگزار می شود که عملیات نظامی
نیروهای رژیم همچنان ادامه دارد و
مخالفان اعالم کرده اند این روند که
با گلوله باران مناطق مختلف همراه
اس��ت بیانگر عدم جدی بودن نظام
برای حل مسالمت آمیز بحران است.

به آگاهی کلیه اعضا و سایر ایرانیان
عالقمند میرساند ،مجمع عمومی
سالیانه خانه ایران در تاریخ

فعالیتدعوت می نماییم.
بدیهی است تصمیمات نهایی بر
پایه رای اکثریت حاضردرجلس��ه
اتخاذ خواهد شد.
در ص��ورت تمایل ب��رای کاندیدا
شدن در هیات مدیره بعدی مراتب
را از طریق ایمیل ،پیش از تشکیل
مجمع به آگاهی ما برسانید.

 و همچنی��ن با نگرش به اهمیتانجام تغییراتدر اهداف و ماموریت
خان��ه ایران ،بدلیل عدم توانایی در
تحقق بخشیدن به ماموریت اولیه و
ایجاد فیزیکی «خانه»؛
 و نهایتا تصمیم اساسی در ادامه یاتوقففعالیتها،
 وهمچنین ارایه گزارش مالی،حضوراکثریت اعضا در این جلسه
حیاتی است.
لذا خواهش��مندیم دراین گردهم
آیی شرکت نمایید.
از سایر ایرانیان عالقمند نیز برای
حض��ور و ش��رکت در پویایی این

iranleftalliance@gmail.com

و با شهریه ای بسیار مناسب

شهباز خنعی :سوریه...

برگزاریمجمععمومیخانهایران

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

همبستگیبازرگانی
اجنمن ادبی مونتریال

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

M EK IC

www.paivand.ca

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

IBNG
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فعالیت گس��ترده نیروهای

موساد در اردن
 جنگ روانی و رسانه ای اردن
علیه سوریه
 دس��تور اوباما برای بررس��ی
طرح حمله به سوریه
تح��والت نظامی اس��راییل

درمرزهای سوریه و لبنان
 استقرار سیستم های موشکی
پاتریوتدرمرز سوریه
 هم��کاری س��ازمان القاعده
درحمله ازخاک اردن به سوریه
 انتق��ال نظامی��ان امریکایی
درسال  2011از عراق به اردن
 همکاری باقیمانده های حزب
بعث عراق درحمله به سوریه
 انتق��ال تجهیزات س��نگین
نظامی از سوی امریکا به اردن
برپای��ی اردوگاه نظام��ی

درمنطقه حائل مرزی رمنا توس��ط
اردن
 کمک هایی آشکار  10و 25
میلیون دالری امریکا به شورشیان
مسلح سوریه
 آموزش شورش��یان س��وریه
توسط ش��رکت امنیتی بلک واتر و
اعزام آنهابرای عملیات به شهر درعا

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

تش��کیل س��تاد هماهنگی

اطالعاتی و س��ازماندهی مشترک
امریکا ،ناتو ،قطر ،عربس��تان ،ترکیه
و اردن
 طراحی طرح دخالت نظامی
مقامات امریکای��ی و عرب به بهانه
حفظ انبارهای سالح های شیمیایی
سوریه
حض��ور و اس��کان 18000

جنگج��وی لیبیایی ب��ه فرماندهی
بلحاج در مناطق غرب امان ،عبدون
و شهر اربد اردن
 همکاری مشترک امریکا ،ناتو،
سلفی ها ،اخوان المسلمین ،القاعده،
لیبیایی ه��ا ،بلک وات��ر ،منافقین
[مجاهدین] خلق 14 ،مارس لبنان
سندی که "رایحه ظهور" برای این
فهرست بلندباال – که برخی از آنها
بخاطر تکراری بودن حذف شدند –
ارائه می کند خبری کهنه از تارنمای
حکومتی "مشرق" است که درتاریخ
 17فروردین  1391با عنوان:
"ارتباط رزمای��ش اردن با کودتای
احتمالی سوریه" نوشته است:
«ی��ک پایگاه خبری اردن نوش��ت:
رزمایش بزرگی که قراراست درماه
مه با مش��ارکت  17کشور عربی و
غربی درمرزهای شمالی اردن برگزار
شود ،با کودتای احتمالی در سوریه
ارتباط دارد».
"رایحه ظهور" توضی��ح نمی دهد
که به فرض که این یاوه س��رایی ها
صحت داش��ته باشند ،چگونه مقام
معظم والیت مطلقه فقیه ،که خود

را عق��ل کل عالم می پندارد و نظر
خود را – به موجب فتوای کتبی که
به قول محمود احمدی نژاد سندش
موجود است! – بر برآیند نظرات 75
میلیون ایرانی ارجح می ش��مارد ،از
حداقل درایت سیاسی بی بهره بوده
که بتواند متحد شدن و «همکاری
مش��ترک امریکا ،ناتو ،س��لفی ها،
اخوان المسلمین ،القاعده ،لیبیایی
ها ،بلک واتر ،منافقین [مجاهدین]
خلق و  14م��ارس لبنان» را پیش
بینی کن��د تا عالوه بر برب��اد دادن
میلیارد ها دالر کش��ور را در چنین
مخمصه ای – که حداقل آن تحمل
شکستی مفتضحانه است – گرفتار
نکند؟!
داش��تن این حداقل درایت سیاسی
چندان هم به نبوغ یا ارتباط با عالم
غیب نیاز نداش��ت .نمونه اش آقای
رجب طیب اردوغان نخس��ت وزیر
ترکیه اس��ت که نه نابغه است و نه
ادعای ارتباط با عالم غیب دارد و در
آغاز بپاخیزی مردم سرافراز سوریه از
بشار اسد پشتیبانی می کرد ولی با
درک خصلت مردمی قیام به تدریج
موضع خ��ود را چنان تغییر داد که
ای��ن هفته –  7ماه م��ه – در دیدار
از یک��ی از اردوگاه های پناهجویان
س��وری درم��رز ترکیه و س��وریه
خطاب به پناهجویان گفت« :ش��ما
هرروز قویتر و رژیم بشار اسد هرروز
ضعیف تر می ش��ود .ترکیه درکنار
مردم سوریه اس��ت و پیروزی شما
دور نیست»!
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در رویائیترین روز زندگیتان

دکتر افشین یزدانی

بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!
زیباترین و بزرگ ترین سفره عقد

مدرس دانشگاه و مستشار قانونی با مجوز رسمی در دبی
نامی آشنا با بیش از یک دهه تجربه بین المللی موفق
در امر وکالت و مشاوره حقوقی

برای طبع مشکل پسند عروس و دامادهای ایرانی

قبول مشاوره و دعاوی شما

اعم از جزائی ،ملکی و حقوقی

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

مشاوره رایگان

مژده به هموطنان عزیز
بزودی شعبه جدید در کانادا
-----------------------------------دعاوی خود در امارات متحده عربی ،دبی ،اعم از ملکی و تجاری و جزایی و مدنی
در هرمرحله را بدون نیاز به حضورتان به مجموعه بین المللی وکالتی ما بسپارید
--------------------------------------نشانی:
امارات متحده عربی ،دبی ،خیابان شیخ زاید،
برج الحوایی ،طبقهدوازدهم ،مجموعه بین المللی الوصل

Address (Dubai): 1201 Al Wasl Int Goup
Al Hawai Tower - Sheikh Zayed Road
Tel : 009714 3212555

تلفن009714 3212555 :
فاکس009714 3210523 :

تلفن مستقیم جهت هموطنان مقیم کانادا:
0097150 4948002

شما همچنین می توانید مشکالت خود را
از طربق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید:
atty.yazdani@gmail.com

www.awiglaw.ae

www.Tapeshmontreal.com

تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

 برای هر بودجه و شرایطی

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید
با مدیریت :بانو پریا
Tel.: 438-990-5880 | 514-636-1185

سالنآرایشا وی
مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
کار
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باحجاب
های
خامن
مکان ویژه برای
Salon EVE

5393 Cote-Saint-Luc

متخصص
آرایش عروس

Montreal، QC، H3X2C3

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

کارواش

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
بخشی از خدمات ما:
 شستشوی بیرون و داخل همه نوع اتومبیل
 شامپو صندلی
 شامپو موتور
از
0
3
 نمک زدایی
د
الر
ت
ا
0
 پولیش
5
 3دالر
 خط برداری

%25

ف ویژه
ختفی
وروزی
ن

یس عالی
سرو
ی تاکسی
برا
ها

همچنی
ن
س
ر
و
ی
س
کامل
ف شستشوی
ر
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________________

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

shahrokhzal@yahoo.com

Tel.: 514-264-0210
Tel.: 514-546-6066

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.
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یونایتد،منایندهرمسی

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،

قطر ایرالینز

هویج بستنی و فالوده شیرازی

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

نهناهار

مخصو
ص صوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

همه روزه
صبحانه درصوفی
انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

unitedtours@bellnet.ca
_________________
2070 Maisonneuve W.

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

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

www.cafesufi.com
www.facebook.com/cafesufimontreal

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

;; 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

Tel.: 514-439-1444

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
دکترعطاانصاری
(podotherapist
/foot specialist)

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
:پزشکانخانواده










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

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

Reflexology
:پزشکان متخصص

جراح ارتوپدی
روانپزشک
گوش و حلق و بینی
قلب
Travelers Clinic
جراح عمومی
- for all vacines
متخصص زنان
- for all
جهاز هاضمه
destinations
(with appointments)
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی












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

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy











Montreal، Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. Mehri Dr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, 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

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل


 دندان اطفال
New
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Rapid)دندان
Orthodontics








 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
ل کلیه
و
قب
ACP




















ل
دیکا
1834 Ste Catherine west، Zoom
Suite 2200
های م
ه
(Metro: Guy)
م
بی
ی
ها















ه
م
ی
ب
و
شجوئی
Tel
: (514) 933-3337
 دان









www.clinique-arya.com
















































































Montreal، Quebec H3H 1M1
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

PAIVAND: Vol. 18  No.1056  mai 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

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

CAR
HOUSE

6400-A St-Jacques W.

MOTO

Tel.: 514-482-4500

TAXI

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

COMMERCIAL

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

اتوکوروش AUTO KOROSH
مختصص در تعمیرات و سرویس اتومبیل

  در خدمت ایرانیان گرامی
  با جتربه طوالنی

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

   تعمیراتانواعاتومبیل

   تعمیرات ترمز و جلوبندی

   تون آپ و تعویض روغن ،فیلتر و...

   روغنکاریزیرماشین

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


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

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

514-776-8832

Tel.: 450-682-6682

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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GUARANTEED
Minute-by-minute
billing
Featured Rates

MEILLEURE QUALITÉ
Canada
FREE!
de communication
avec les
PRIX
LES
PLUS
BAS
USA
FREE!
sur le marché
England
2¢
Sans
aucuns autres
frais 2 ¢
France
Ne Payez Plus pour les minutes
Germany
2¢
non-utilisées

China
2¢
LOWEST
India RATE
2 ¢&
HIGHEST QUALITY
Iran
5.5 ¢
in the market
Minute-by-minute
Mexico
2billing
¢
No extra
service
No
connection
No connection 2.8
fees ¢
Morocco
fees
Algeria
6¢
راه دورVietnam
قیمت مکالمه تلفنی
ارزانترین
4.5¢
پیشرفته ترین تکنولوژی در خدمت شما
 سنت در دقیقه5.5  از: ایران

If you EVER find a lowest
rate,INFORMATION:
call us and we beat it
See all rates:

www.RitaCall.com
575-609-7551
www.RitaCall.com

قیمتQUALITÉ
ارزان ترین
MEILLEURE
de communication avec les
مزایای استفاده
Featured Rates
PRIX LES PLUS BAS
:سیستمFREE!
از این
Canada
sur le marché
USA
FREE!
دور در سراسر جهان
برقراریEngland
كردن پین برای
 Sans aucuns autres
2 ¢   بدون نیاز به وارد
France
2¢
ارتباط
frais
Germany
2
¢
،تکنولوژی
پیشرفته ترین
   امكان مكالمه از هر نقطه كانادا و آمریكا
 استثنائی
Ne Payez
Plusكیفیت
pour
les minutes
China
2¢
و كاربری ساده
Callback    بهره گیری از سیستم

non-utilisées
India
2¢
GUARANTEED

GUARANTEED

GUARANTEED
مکاملهتلفنیراه
Featured Rates
Minute-by-minute
Canada
USA
England
France
Germany
China
India
Iran
Mexico
Malaysia
Turkey
Sweden

billing

FREE!
FREE!
2¢
2¢
2¢
2¢
2¢
5.5 ¢
2¢
2¢
2.9¢
2¢

Featured Rates
Mexico
2¢
LOWEST
RATEسال
& با پنج
سابقه درخشان
Canada
FREE!
Malaysia 2 ¢
HIGHEST QUALITY
Turkey
2.9¢
in the market
Sweden
2¢
FREE!
Minute-by-minute
billing USA
بیشتر
برای آگاهی
If you EVER find a lowest rate,No extra service No connection
www.RitaCall.com
England 2 ¢
call us and we beat it
fees
و شماره تلفن
514-906-1527
See all rates:
France
2¢
www.RitaCall.com
شماست
تلفنیخدمت
ارزانترین قیمت مکالمه در
راه دور
 پیشرفته ترین تکنولوژی در خدمت شماGermany 2 ¢
If you EVER find a lowest rate,
 سنت در دقیقه5.5  از: ایران
call us and we
China
2 beat
¢ it
INFORMATION:
See all rates:
Indiawww.RitaCall.com
2¢
575-609-7551
Iran
5.5 ¢
www.RitaCall.com
Mexico
2¢
Morocco 2.8 ¢
Algeria
6¢
Vietnam 4.5¢
...گوناگون
های5.5
پکیج

Iran
¢    بهره گیری از

If you EVER find a lowest
rate, call us and we beat it
See all rates:

www.RitaCall.com

1396 Sainte-Catherine West,
Suite 416
Montreal, Quebec, H3G 1P9

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کامل ترین آلبوم
آهنگ های
ایرانی وخارجی
 الکاپونDJ
)(تیمور

مهمانیهایخودرا،تولدها،جشنعروسی
!بامابرگزارکنید

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
facebook:

Djalcapone Taymour
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خدماتآرایشی

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

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

هیپنوتیزم

______________
Nader Khaksar

________________
6060 Sherbrooke W.

هیپنوتیزم

برای هزینه محضر

LiLi

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

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

 اگر از مشکالت روحی رنج می برید
 اگر دچا رتوهمات روحی هستید
 اگر دچار میگرن های ح ّاد هستید
 اگر دچار دلشوره و هیجان ،ترس و اضطراب
هستید



اگر دچار وسواس های فکر ی هستید

>> با فراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم
می توانید براحتی بر متام مشکالت خود غلبه کنید:

Tel.: 514-347-4353

خوشمزه ترین غذای
مکزیکی در شهر
در تاکو تکیال

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

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

St-Laurent

بنیادفرهنگیسخنآزاد

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:

)Mon, Tue, Wed, Sat 10-19 (10am – 7pm
)Thu, Fri 10-20 (10am – 8pm
)Sun 12-18 (12pm – 6pm
2089 St Catherine West
Montreal Quebec H3H 1M6
mncbeauty@gmail.com
(514)846-8880

خصص
مت عروس
آرایش و ابرو
ن ،بند
ناخ

23

بنیاد فرهنگی سخن آزاد برنامه های هنری
امسال را به اطالع هموطنان مونترالی می
رساند
 جمعه  8ماه جون "پریسا" و "گروه همنوازان "
 جمعه  ۱۳ماه جوالی "مامک خادم"
سازمانسیاسیفرهنگی

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org

2 Sherbrooke est.
Montreal, QC H2X

Tel.: (514) 844-8220
 یکشنبه  ۱۶سپتامبر "ساالر عقیلی"
" سپیده رییس سادات "
 جمعه  ۲۶اکتبر
به همراه "حمید متبسم " و " گروه مضراب "
____________________
جزئیات برنامه ها را به همراه پوستر آنها در شماره
های آینده رسانه های ایرانی خواهید دید.
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روندی:پیش شرط
شه
روابط اجتماعی نیست ،بلکه اخالق
به معنای امر متافیزیکی اس��ت که
جایی در زندگی روزمره نمی یابد.
بر اس��اس این اخ�لاق متافیزیکی
ما در پی امت س�ازی هستیم و نه
شهروندسازی.
ام��ت قابل تجزی��ه ب��ه فردیتهای
مستقل نیست .مادر مدرسه فردیتها
را نابود می کنی��م و به جایش می
کلـی انتزاعی (امت) بسازیم
خواهیم ّ
که حد و مرزی ندارد".
سایر کش��ورهای اسالمی نیز کم و
بیش با همین مشکل روبرو هستند.
دانشمند لبنانی و مشاور سازمان ملل
متحد "غسان سالمه" (Ghassan
 )Salaméکه سالها سمت استادی
و ریاست مدرسه عالی علوم سیاسی
پاریس را بعهده داش��ته و در سال
١٩٩٩وزیر فرهن��گ لبنان گردید،
در کتابی تحت عنوان "دموکراسی
ب��دون دموکرات ه��ا؟ تجدید بنای
سیاس��ت در جهان اسالم" ( )٣که
او همراه با مقاالتی از دانش��مندان
متعدد تدوین نموده ،این س��ؤال را
مطرح می س��ازد که پس از خاتمه
جنگ س��رد و دموکراتیک ش��دن
کش��ور های متعدد( ،از شرق اروپا
گرفته تا کشور های امریکای التین
و برخی دیگر از نقاط گیتی) چگونه
اس��ت که جهان اس�لام از تهران تا
مراکش پیوسته بوسیله رژیم های
اس��تبدادی اداره گش��ته و هرگونه
تغییریدر این ناحیه با کندی پیش
میرود؟
مقاالت متعدد این کتاب به بررسی
این موقعیت اس��تثنائی و همراه با
رکود جوامع اسالمی می پردازند.
مؤل��ف کت��اب "غس��ان س�لامه"
مهمترین عام��ل دور بودن فرهنگ
اس�لامی از دموکراس��ی را فق��دان
شهرونداندموکراتیک میداند.
عالوه بر عوامل سیاس��ی که در این
کتاب بررسی میگردد ،کسب بینش
شهروندی نیازمند تحولی بنیادین
در باور و رفتار انسانهائی است که در
فرهنگ های اسالمی پرورش یافته
اند.
در این مقاله بطور مختصر به عواملی
اش��اره میرود که الزم��ه دگرگونی
عمیق جهت بسط بینش شهروندی
است.


فرح دوستدار
وجود ش��هروندان آگاه و فعال یکی
از عوام��ل مه��م ثب��ات و کارآی��ی
دموکراسی است.
پ��س از خاتمه جنگ جهانی دوم و
بیداری همگان��ی در نیمکره غربی
ش��ناخت ویژگی های شهروندی و
آموزش آن در مدارس و دانشگاه ها
و عالوه برآن به بزرگس��االن ،زنان و
مردان و در بین اقشار و صنف های
گوناگون در س��رلوحه دموکراس��ی
های تازه تأسیس قرار گرفت.
در کشورهای خاور میانه نیز یکی از
پیش شرط های گذار به دموکراسی
ایجاد بینش شهروندی و بحث آزاددر
مورد خصوصیات ش��هروند و یافتن
راهکارهای تربیتی جهت بسط آن
است.
گزارش سازمان ملل مربوط به سال
 ٢٠٠٢نش��ان میدهد ک��ه در بین
هجده کش��وری که پس از خاتمه
جنگ ها و کش��مکش ها با کمک
س��ازمان ملل تا آن زمان حکومت
دموکراسی را تأسیس کردند ،با وجود
اصالحات متعدد ،س��یزده کشور از
بی��ن آنان موفق به جهش بس��وی
یک دموکراسی پایدار نگشتند)١(.
محققین از این تجربه نتیجه گیری
میکنند که انگیزهدموکراسی بایددر
بستر جامعه بوجود بیاید.
در سایت اینترنتی "جامعهشناسی
و زندگی روزمره در ایران" در مقاله
ای تحت عنوان "شهروندی حلقه ای
مفقوده در آموزش و پرورش ایران"
( )٢نویسنده موقعیت شهروندی را
در ایران اینگونه توجیه میکند:
"امروزه بسیاری مسائل و مصیبت
های��ی که در زندگی ش��هری ایران
مش��اهده می کنیم به ضعف نظام
تربیتی ما بر می گردد .باید گفت که
نظم آموزش و پرورش ما اساس��ا به
سمت ساختن شخصیت ایندنیایی
و ش��هروند مطلوب جه��ت گیری
نش��ده اند .عالوه بر آن باید اش��اره
کنیم که نظام آموزشی و مدرسه ای
ما کتاب-محور است تا عمل-محور
و از سویی دیگر کتب درسی ما نیز
ملغمه ناهمگنی اس��ت از اطالعات
مختلف دینی ،فن��ی ،ادبی و نظایر
آن که در پی آن شخصیت نابالغی
پرورش م��ی یابد که صرفا انبانی از
اطالعات ناکارآمد است .اخالقی که تاریخمختصرمفهومشهروندی
در کتب درس��ی بر آن تاکید شده در دموکراس��ی یونان باستان تنها
اس��ت اخالق ش��هروندی و اخالق آزادمردان یعن��ی مردانی که دارای

کبک :اعتراضات دانشجویی...
ریخت و پاش های مالی و هدردادن
بودجه ها در دانشگاه ها گرفته شود،
به می��زان کافی پ��ول در صندوق
دانش��گاه ها خواهد بود تا نیازی به
افزایش هزینه ها نباشد.
البت��ه گروه های چپ گراتر حرکت
دانشجوئی خواس��تار آموزش عالی
بطور کامال مجانی و رایگان هستند.
این��ان این موضوع را در قالب ایجاد
همبستگی و عدالت اجتماعی مطرح
می نمایند که بحث و نقد عمده تری
را از دیدگاه های ایدئولوژیک موجود
طلب می نماید.
بنظر نگارنده ،ساختار اجتماعی در
شمال آمریکا از بافتی کامال سرمایه
دار سرچشمه می گیرد .لذا برقراری
سیاس��ت های کامال سوسیالیست
(مث�لا ب��ه س��بک کش��ورهای
اسکاندیناوی) الاقل فعال و شاید در
یکدهه آینده نیز عملی نیست.
سقوط امپراطوری ش��وروی سابق
نقط��ه پایانی بر فلس��فه حکومتی

حتول در خاور میانه

ث��روت و مالکیت بودند ش��هروند
نامیده میشدند .زنان و مزدگیران
روزانه و ب��ردگان و کودکان دارای
حقوق شهروندی نبوده و حتی در
آمار ساکنین شهر نیز بحساب نمی
آمدند.
در دوران پی��ش از عص��ر جدید
مجموعه اف��رادی ک��ه در قلمرو
دولت واح��دی زندگی می کردند
"تبعه" نامیده می شدند.دولتهای
مس��تبد تا حدی که خود صالح
میدانستند ،به اتباع خویش توجه
ک��رده و حقوق و امتیازاتی به آنها
اعطا م��ی نمودند .اتب��اع ،بندگان
سرس��پرده و مکل��ف بودند مطابق
خواستدولت خویش عمل کنند.
ش��ناخت حق��وق اولیه انس��انها و
تضمین آن بوس��یله قان��ون نقطه
آغاز شکل گیری دولتهای مدرن و
رژیمهایدموکراتیک گشت.
در محور تفک��ر آزادیخواهی که در
نیمهدوم قرن هفده میالدی بوسیله
متفکر انگلیس��ی ،ج��ان الک آغاز
گشت و بعد ها به جنبش لیبرالیسم
مشهور شد ،شناخت ارزش و حقوق
تمامی افراد س��اکن یک مرز و بوم
بعنوان "ش��هروند" و احقاق حقوق
مساوی آناندر زمینه های اقتصادی
و سیاسی قرار داشت.
در زمین��ه عمل��ی برابر ق��راردادن
شهروندان در مقابل قانون رفته رفته
و در طول چند سده صورت گرفت.
در دموکراس��ی ه��ای پارلمان��ی
شهروندان از برابری حقوقی جهت
فعالیت احزاب
شرکت در انتخابات و ّ
و اتحادیه ها برخوردارند.
میزان شرکت فعاالنه شهروندان در
دموکراس��ی نمودار ثبات و کارآئی
آنس��ت .در س��الهای پس از جنگ
جهانی د ّوم و در مقایسه با سیستم
ه��ای مارکسیس��تی لنینیس��تی
شهروندان در دموکراسی های غربی
دارای آزادی و اختیارات بیش��تری
بودند.
پس از فروپاش��ی رژیم های اروپای
شرقی دانش��مندان در دموکراسی
های لیبرال به نقد خود پرداختند.
پیچیدگی مسائل سیاسی و ناتوانی
سیاس��ت ها جهت حل مشکالت
اجتماع��ی و اقتص��ادی موج��ب
دلس��ردی ش��هروندان و بیعالقگی
آنان نس��بت به شرکت در انتخابات
و مشارکت فعاالنه در احزاب گردید.
پدیده جدیدی که مفهوم شهروندی
را در چن��د دهه اخی��ر دچار تحول
ساخته ،تشکیل سازمانهای مختلف

غیردولت��ی Non-Governmental
 Organizationاس��ت ک��ه آنها را
مختصرأ  NGOمینامند.
این س��ازمان ها به شهروندانی که
تا کنون تنها بوس��یله ش��رکت در
انتخاب��ات در سیاس��ت تأثیر گذار
بودند ،امکان میدهد آزادانه و مستقل
با هم��کاری اف��راد عالقمند دیگر
تأسیس جدیدی نموده و در زمینه
های مختلف مانند
 پیشبرد حقوق بشر، حفظ محیط زیست، فعالیت های زنانو یا س��ایر خدم��ات موجب تحول
اجتماعی گشته و توجه سیاست ها
را به مس��ائل مورد نظر خود جلب
نمایند .ش��رط اثر گ��ذاری ،آگاهی
ش��هروندان به حق��وق و امکانات و
وظائف و مس��ئولیت های خویش
است.


موانع گذاربه دموکراسی -
شهروند یا بنده سرسپرده؟

در حکومت های استبدادی انسانها
مهره های بی ارزش��ی هستند که
بخواس��ته رهبر یا رهب��ران جابجا
ش��ده و بعنوان ابزاری جهت حفظ
قدرت طبق��ه حاکم به بازی گرفته
میشوند .آزادی بیان و قلم و تشکیل
اجتماعات ثبات سیستم استبدادی
را تهدید میکنند.
از ای��ن رو نق��ض حقوق انس��انها،
س��رکوب و اذیت و آزار تا حبس و
اعدام در برنامه حکومت استبدادی
قرار دارد.
تجربههایتاریخینشانمیدهد
که دستیابی به دموکراسی از دو
راه امکان پذیر است:
دموکراسی می تواند از بستر اجتماع
یعن��ی از پائی��ن و بوس��یله مردم
خواسته شود ،مانند قیام صلح آمیز
مردم آلمان ش��رقی در سال ١٩٨٩
که به فروپاشی دیوار برلین و سقوط

PAIVAND: Vol. 18  No.1056  mai 15, 2012

سیستممارکسیسملنینیستیمنجر
گشت.
راه دوم از رأس اجتماع و بوس��یله
برگ��زاری انتخابات آزاد و تش��کیل
حکومت دموکراتیک که درعمل با
کمک نیروهای خارجی تحقق پیدا
میکند ،مانند برقراری دموکراس��ی
درعراق و افغانستان.
دانش��مندان علوم سیاس��ی براین
عقی��ده اند ک��ه در ه��ر دو حالت
حکومت مردمس��االر هنگامی دوام
می یابد که ع�لاوه بر انتخابات آزاد
و س��ازمان دهی مؤسس��ات الزم،
فرهنگ ش��هروندی نیز شناخته و
پذیرفته ش��ده و قشرهای مختلف
جامعه را در بر گیرد.

پرورش شخصیت شهروندی –
میزان ثبات و دوام دموکراسی

در سیستم های استبدادی خانواده
بعنوان کوچکتری��ن واحد اجتماع
مسئول پرورش سلول اولیه استبداد
یعنی بنده (یا برده) سرسپرده است.
پدر نقش حاک��م مطلق را بر عهده
دارد و زن بای��د مطی��ع و در تحت
سلطه مرد قرار گیرد.
در چنی��ن فضائی وظیفه اصلی زن
تولید فرزن��دان و پروش آنان جهت
فرمانبرداری و اطاعت از شخص اول
در رأس خانواده و س��پس در رأس
حکومت است.
مهم ترین حتول بنیادین در گذار از
استبداد بس�وی جامعه مردمساالر
تغییرساختارخانوادهاست

زیرا در این محیط باید ش��هروندان
ف��ردا پرورش یافت��ه و اصل برابری
ارزش انسانها را بیاموزند.
در خان��واده دموکراتی��ک با وجود
متفاوت بودن وظائف زن و مرد
 تساوی حقوقی انسانها،همبستگی، مشورت و تصمیم گیری جمعیجایگزین سلس��له مرات��ب و رویه
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رئیس و مرئوسی می گردد.
خانواده کانون گرم روابط انس��انی و
کوچکترین واحد جامعه مردمساالر
اس��ت که اص��ول زی��ر را از ابتدای
کودکی به فرزندان وطن می آموزد:

مشارکت،همکاریومشورت:
الزمه حکومت مردمس��االر بحث و
مشورت و شرکت همگانیدر مسائل
اجتماعی است.
کمب��ود آگاه��ی و هم��کاری در
دموکراس��ی های تازه تأسیس ویا
کاهش همکاری مردمدردموکراسی
های موجود حکومت مردمساالر را
مورد تهدید قرار میدهد.
این مس��ئله در دموکراس��ی های
کنونی نی��ز افکار متفکرین را بخود
مشغول ساخته است.

بعبارتی دموکراسی فرایندی است
که پیوس�ته در ح�ال تغییر و حتول
اس�ت و بدون همکاری شهروندان
قادر به رسیدن به هدف خود که رفاه
عمومی است نبوده و فلج میگردد.

احساسمسئولیت:
مس��ئولیت یعنی خ��ود را موظف
دانس��تن به اجرای کاری یا بعهده
گرفتن عمل��ی در حالی که عواقب
کار در نظر گرفته ش��ده و حساب
پس داده شود.
ش��رط اجرای مسئولیت آنست که
شخص بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد.
بعه��ده گرفت��ن مس��ئولیت یعنی
مراحل پیش��رفت کار را در مد نظر
داشتن تا کار در مسیر دلخواه پیش
رود.
ش�هروند ب�ه دو گون�ه در قبال
آنچه می گذرد مسئول است:
{>> ادامه در صفحه}32 :

>> ادامه از صفحه5 :

مارکسیست لنیسیسم و کمونیزم
بود .این فروپاشی نشان داد «شیوۀ
اش��تراکی» پاس��خگوی جوامع در
حرکت سریع به جلو نیست.
اما آیا سیستم سرمایه داری و بعضا
سرمایه داری لجام گسیخته ،که در
سال های اخیر نشان داده که بطور
بی س��ابقه باعث انباش��ت و تمرکز
ثروت در بخش کوچکی از اجتماع و
کاهش قدرت اقتصادی قشر بزرگتر
جامع��ه گردیده ،پاس��خ مطلوب و
نهائی است؟
بدیهی اس��ت که پاسخ منفی و این
روش نیز محکوم به مات شدن است.
اما این تض��اد ایدئولوژیک نیازمند
ط��رح و نقدی گس��ترده در جوامع
دموکراتیک اس��ت تا بت��وان از نقد
موضوع و یافتن راهکارهای منطقی
اصالح��ات دولتی را بوج��ود آورد،
بخص��وص در ش��مال آمری��کا که
بصورت سنتی بافتی محافظه کار و
سرمایه دار دارد.

ایجاد هرج و مرج و نارضایتی عمومی
و نافرمان��ی مدنی ابزاری برای اعالم
عدم رضایت از دولت ها و سیاس��ت
های آنه��ا در جوامع دموکراتیک و
آزاد و قانونی نیست.
اینگون��ه راهکاره��ای قاب��ل اج��را
در جوام��ع دیکتات��وری فعلی و یا
اس��تعماری ش��بیه هند و آفریقای
جنوبی می باشد ودر جوامعی مانند
کبک و کانادا حرف مردم و صحبت
آخرشان از صندوق های رای شنیده
می شود.

جوامع شمال آمریکا و کانادا خواستار
دولت های کوچکتر و حداقل قوانین
و نظ��ارت در ام��ور روزم��ره مردم
هس��تند تا افراد بتوان��د در «آزادی
کامل» در مس��یر پویائی تجاری و
کسب مال و ثروت حرکت نمایند.
این فلس��فه بط��ور واض��ح با تفکر
همبس��تگی اجتماع��ی و تفکرات
سوسیالیستی که پایه را بر «عموم»
و نه «فرد» قرار می دهد ،می باشد و
لذا می بینیم که هیچگاهدولت های
حتی سوسیال دموکرات نیز (چه در
صحنه ایالتی و چهدر صحنه فدرال)
موفق نبوده اند؛ چراکه باور عمومی در درگیری های  90روزه گذش��ته
مخالف اینگونه روش ه��ای اداری /کبک ،بزرگترین اش��تباه ژان شاره
و لیب��رال ها بی اعتنایی به صحبت
سیاسی است.
در عین حال همین باور عمومی بر های منطقی و خواسته های قانونی
این باور است که باید با تمام وسایل دانشجویان و بستن د ِر مذاکره بین
دموکراتیک موجود و قابل استفاده آنها ودولت بود .این اشتباه باعث شد
با «فساد مالی و اقتصادی» و فساد عوامل تندرو و رادیکال چپ جنبش
دولتی ناشی از «قدرت مالی» مبارزه دانش��جوئی (در عی��ن حالی که در
جدی و مداوم داشت .و در این راستا اقلیت کامل است) بازی را به دست

بگیرد و متاس��فانه بدلیل ناپختگی
سیاس��ی خود نیز عاملی در دست
بازیگران بزرگتر و مطرح تر سیاسی
و سندیکائی گردد.
در حال��ی ک��ه صدوهش��تاد هزار
دانشجوی اعتصابیدر خیابان ها رژه
رفتند و می روند ،هنوز این جمعیت
فقط  40درصد کل دانش��جویان را
ش��کل می دهد و این به آن معنی
اس��ت که  60درصد باقیمانده یا با
اعتصاب مخالفند و خواس��تار ادامه
تحصیالت خویشند و یا بطور کلی
ادامه تحصیالت را رها کرده اند.
روز پ��س از رژه تاریخ��ی  22مارچ
(دویس��ت هزار نفر در خیابان های
مونت��رال بص��ورت آرام و پاس��یف
تظاه��رات کردن��د) بی��ش از %65
اف��کار عمومی حامی درخواس��ت
های دانش��جویان بود اما ب��ا ادامه
اتخاذ راهکار سخت و امتناع دولت
از مذاک��ره و ش��روع حرک��ت های
ایذائی و تخریب اماکن و شکس��تن

شیش��ه مغازه ها و پرتاب سنگ بر
روی اتومبیل ها و بس��تن پل های
ارتباطی و ...از س��وی رادیکال های
جنبش ،حمایت افکار عمومی بطور
س��ریع تقلیل یافت و اینک همان
مردم بطور گسترده تری ( )% 70از
دولت ژان شاره پشتیبانی می کنند
و مصرن��د که دولت نباید در مقابل
اخاللگران کوتاه بیاید.
ناظری��ن بر ای��ن باورند که ش��اید
این نیز بزرگترین اشتباه تاکتیکی
اتحادیه های دانشجویی بود که فکر
می کردند با رادیکالیزه شدن حرکت
ها و افزای��ش نارضایتی عمومی از
نبودن آرامش اجتماعی،دولت عقب
نشینی می نماید.
شکاف عمیق تر شده است

اینک شکاف میاندو طرف عمیق تر
و امکان دستیابی به راه حلی عملی
بسیار مشکل تر شده است.
گ��و اینک��ه هم��واره میتوان
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کشف قدمییترین تقومی مایاها
رد نظریۀ «پایان دنیا در !»۲۰۱۲
و ّ

دانش��مندان آمریکای��ی در
خرابههای یک ش��هر باس��تانی
در گواتماال قدیمیترین تقویم
مایاها را کشف کردند.
در این تقویم که ش��امل  ۷هزار
سال آینده میشود ،پیشگویی
"پایان جهان در س��ال " ۲۰۱۲
بازتابی ندارد.
باستانشناس��ان آمریکای��ی در
خان��های در ویرانهه��ای ش��هر
شولتون ( ،)Xultunاز شهرهای
مایاهادرگواتماالتقویمینجومی
پیداکردندکهقدیمیترینتقویم
کشفشده از این دست است.
ای��ن تقویم به ق��رن نهم تعلق
داش��ته و از دیگ��ر تقویمه��ای
کشفش��ده مایاها صدها سال
قدیمیتر است.
در این تقویم  ۷هزار سال آینده
بر خالف پیشگوییهایی از این
دست "دس��امبر  ۲۰۱۲را پایان
دنیا تلقی نمیکند".
طبق گزارش��ی که روز  ۱۱مه/
 ۲۲اردیبهش��ت از س��وی تیم
تحقیقاتی دانشگاه نیوهامپشایر
( )New Hampshireب��ه
سرپرس��تی ویلی��ام س��اتورنو
رد
()William Saturno
مجله علمی س��اینس به چاپ
رسیده ،در سال  ۲۰۰۵در چند
کیلومتری شهر شولتوندر سان
بارتول��و ( )San Bartoloاولین
حکاکیها کشف شد.
ام��ا س��رنخ کش��ف
جدید مربوط به سال
 ۲۰۱۰میش��ود .در
آن زم��ان خانهای در
ش��هر ش��ولتون پیدا
ش��د که با انبوهی از
گیاهان پوشیده شده
بود .بیرون آوردن این
خانه و دسترس��ی به
حکاکیهای درون آن
تا کنون طول کشیده
است.
مایاها به طور معمول
سقف س��اختمانها
را وی��ران ک��رده و بر
ویرانه س��اختمانها
بناه��ای جدی��دی
میس��اختند .اما این
خانه ب��ا دیگر خانهها
متفاوت بود .در اصلی
امیدوار بود که در نهایت
راه حلی که هر دو طرف
را راضی نماید بدست آید.
هزینه های اقتصادی ناش��ی از
ادامه ناآرام��ی ها روزبروز افزوده
می شود ،سه ساعت توقف اداری
در صبح پنجشنبه گذشته حدود
 9میلیون دالر ضرر تولیدی به
همراه داشته است.
شروع تابستان و فصل توریسم
همه س��ال ها صده��ا میلیون
دالر به اقتصاد کبک سرازیر می
نماید که مسلما ادامه اعتصابات
خیابانی و ترس از نبودن امنیت
اجتماعی باعث خواهد ش��د تا
این بخش از صنعت کبک الاقل
امس��ال از دست برود و این تازه
آغاز کار است.
در پرده های بع��دی ،درگیری
های بین سندیکاهای معلمین
و استادان ،کارمندان و ...با دولت
لیب��رال در باقیمان��ده عمر این
دولت ،تابستان داغ و پرماجرایی
را پیش روی ما قرار می دهد.

خانه را با مادهای پر کرده بودند.
باستانشناسان هنوز علت این
کار رادرنیافتهاند اما گمان بر این
است که این کار باعث میشد که
دست کم نقاشیهای روی دیوار
بیش از  ۱۰۰۰سال باقی مانده و
از بین نرود.
تشریح ساختمان کشفشده

ش��بکه خبری "بی بی سی" با
استناد به اظهارات باستانشنان
نوشته است ۳« :دیوار از  ۴دیوار
و همچنین س��قف س��اختمان
وضعیت خوبی دارد».
در تصاویر برداشتهش��ده از این
س��اختمان دیوارهای��ی دی��ده
میش��ود به پهنای  ۲و ارتفاع ۳
متر .بخش عمده کف ساختمان
را نیز سکوهای سنگی پوشانده
است.
بر دی��وار ش��رقی تصاویر چند
انس��ان در حال��ت نشس��ته در
اندازههای طبیعی با جامههایی
سیاه و سرهایی مزین را میتوان
دید که همه آنها به سوی دیوار
ش��مالی نگاه میکنند .بر دیوار
شمالی ش��خصی دیده میشود
که مزینتر اس��ت و حکاکی آن
نیز پیچیدهتر از دو نفر اول است.
این شخص ابزار حکاکی بهدست
دارد که متوجه تصویر پیچیده
دیگری است که ویلیام ساتورنو،

وقت آن رسیده که تضاد عمیق
ایدئولوژیکدر صحنه سیاسی به
داوری مردم قرار گیرد و موضوع
اصلی انتخابات بعدی باشد.
به باور من ،فش��ار افکار عمومی
بای��د تمام اح��زاب چ��پ و یا
راس��ت را مجبور نماید تا بطور
واضح سیاس��ت های خود را در
پالتفورم انتخاباتی (که مسلمادر
چند ماه آینده در پیش روست)
مط��رح کنند و اج��ازه دهند تا
جامع��ه دموکراتیک حرف خود
را با ریخت��ن رای به صندوق ها
اعالم کند.
مسلمادانشجویاناینموقعیترا
خواهند داشت که با همبستگی
و با اتحاد کامل مایۀ س��رنگونی
دولت لیبرال گردند ،اما اگر رای
اکثریت «ن��ه» به احزاب چپ و
ترقی خواه و سوسیال دموکرات
بود ،ایشان پذیرای آن گردند.
و اگر احزاب راست توسط مردم
ب��ه جای��گاه اپوزیس��یون رانده
ش��دند ،ایش��ان قبول کنند که

سرپرس��ت این تیم تحقیقاتی
تصور میکن��د ،این تصویر باید
پادشاه شولتون و یکی از خدایان
مایاها باشد.
بر دیوارهای درونی س��اختمان
هم��راه با این تصاوی��ر میتوان
نقوش ،فهرس��تهای نجومی و
لوحهای دیگری را دید.
ویلیام س��اتورنو ،باستانشناس
دانشگاه بوستون آمریکا معتقد
است که این تقویمهای نجومی
ش��امل تقویم  ۲۶۰روزه مراسم
آیینی ،تقویم خورشیدی ۳۶۵
روزه و همچنین یکدوره ساالنه
 ۵۸۰روزه متعلق به سیاره ونوس
و یک دوره  ۷۸۰روزه متعلق به
سیاره مریخ و تقویمهایی متعلق
ب��ه مراح��ل مختلف ک��ره ماه
میشود.
«نشانی از اینکه  ۲۰۱۲پایان
دنیا است دیده منیشود»

س��اختمان مکش��وف در شهر
شولتوننخستینمکانیاستکه
بادر برداشتن تمامی محاسبات
چرخههای شناختهشده مایاها
تقویمی ارائه میدهد که  ۷هزار
سال آینده در آن گنجانده شده
است.
در حقیقت چرخههای کش��ف
شده شامل  ۲و نیم میلیون روز
میشود.
تقویم جدی��د بر این
"برداش��ت که دنیا در
 ۲۰۱۲پای��ان مییابد
خط بطالن میکشد"
و حاکی از آن است که
دنیا بعد از سال ۲۰۱۲
نی��ز به هس��تی خود
ادامه خواهد داد.
س��اتورنو در این باره
گفته است« :مایاهای
قدی��م پیشبین��ی
میکردند که جهاندر
 ۷هزار سال آینده نیز
تداوم خواهد داشت».
قرار اس��ت یافتههای
جدی��د در م��اه ژوئن
در مجل��ه "نش��نال
جئوگرافیک" منتشر
شود.


جامعه کبک بصورت آگاه اینک
پذیرای برقراری دولت های چپ
مرکز است و اصالحات اجتماعی
آنها را بپذیرند.
در این بین بد نیست یک سئوال
هم زم��ان بص��ورت رفراندم در
انتخاب��ات بع��دی و در کنار آن
مطرح شود.
آیا با افزایش هزینه ثبت نام
دانش�گاه ها موافقید آری یا
نه؟
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با دلی پر از غم و اندوه درگذشت دوستی خوب و دیرین مان

زنده یاد بانو نوید نعیمی

را به همسر بزرگوارش آقای سعید نعیمی،
فرزندان نازنینش ،نیکا و نیما
و خانواده محترم و دوستانش تسلیت گفته،
برای این عزیزان صبر و آرامش آرزو می کنیم
ما را در غم خود شریک بدانید.

نوید مهران ،گلپر خطیب و دکتر شهروز رضانیا

همــدردی

دوست ارجمند جناب آقای سعید نعیمی،
خانواده های سوگوار

دراندوه بزرگدرگذشتهمسرعزیزو نیکوکارتان،شادروانسرکارخانمنویدنعیمی
ما را شریک بدانید ،صبر و آرامش ،بهروزی و بقای عمر برایتان آرزومندیم.

زهره منافیان ،محمد رحیمیان،
منیره جعفری ،دکتر عطا انصاری،
زری نیک نژاد ،عباس کرباسفروشان

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

سپاسگـزاری
بازگشت همه به سوی اوست
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوار و بزرگ خاندان ما

مرحوم حاج خداداد سلیمانی پور

در ایران ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مجلس یادبود ،همچنین با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

علی اصغر (آلکس) سلیمانی پور
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زندگیوسالمت...

بیرون بروید ،حتم��اً از ضدآفتاب
استفاده کنید .کرمهای ضدآفتاب
از شما دربرابر سرطان پوست
محافظت کرده و در عین حال
از ایجاد چینوچروک نیز
جلوگیریمیکند.
 .3سیگار نکشید.

3
2
ر
ا
هبرای
نگ��ران این هس��تید که
پوس��تتان پیرتر از سنتان به نظر
برس��د؟ اینجا  23راه برای کاهش
چینوچروک به ش��ما پیش��نهاد
میکنیم .از همین االن شروع کنید!
چه  35ساله باشید و به تازگی اولین
نشانههای پیری را مشاهده میکنید
یا  55سالتان باشد و پوستتان دیگر
تاریخ تولدت��ان را مخفی نمیکند،
مطمئناً به دنبال راههایی برای کم
کردن چینوچروکهای پوستتان
هستید.
متخصصی��ن میگویند خیلی از ما
در این جدالدربرابر چینوچروکها
بازن��ده میش��ویم و ناامیدان��ه به
درخشش جوانی که از صورتمان ....
میشود ،نگاه میکنیم.
دکت��ر رابی��ن اش��ینوف (Robin
 ،)Ashinoffمتخص��ص پوس��ت
میگوید" ،خیلی از خانمها و آقایان
تصور میکنند که پیر شدن پوست
مسئلهای غیرقابل اجتناب است اما
با اطالعات و تکنولوژی که امروز در
دست داریم ،میتوانید در میانسالی
نیز احس��اس جوانی و ش��ادابی را
تجربهکنید".
برای اینکه ش��ما را ب��رای مقابله با
ایجاد چینوچروک روی پوستتان
در مس��یر درس��ت قرار دهی��م ،از
متخصصی��ن مختل��ف راهکارهای
کاهش چینوچروک را سوال کردیم
که در زیر به  23مورد از آنها اش��اره
میکنیم.

چه میتوانید بکنید:

 .1از نور خورشید دوری کنید.

این اولین علت ایجاد چینوچروک
روی پوس��ت اس��ت و مطالع��ات و
تحقیق��ات بس��یاری آن را تایی��د
میکنند .در یک تحقیق که بر روی
دوقلوهای همس��ان انج��ام گرفت
مش��خص ش��د که قرارگی��ری در
معرض نور خورش��ید خیلی بیشتر
از ژنتیک اهمی��ت دارد .دوقلوهایی
که زمان قرارگیری خود در معرض
آفتاب را کاهش دادند ،بسیار کمتر
از همتایان خود دچار چینوچروک
ش��ده و پوستی جوانتر و شادابتر
داشتند.
 .2از کرمهای ضدآفتاب استفاده
کنید.

اگر الزم است که در روزهای آفتابی

تحقیقات مختلفی نشان
میدهند که کش��یدن
س��یگار پی��ر ش��دن
پوست را تسریع
میکند—که
بیش��تر
آن ب��ه
خا ط��ر
تو لی��د
آنزیمی است
که که کالژن
و االستین که
ترکیبات مهم
پوستهستند
را از بین میبرد.
در یک تحقیق
ک��ه ب��ر روی
دوقلوه��ا انج��ام
گرفت مش��خص
برادر و
ش��د که

ک
ا
ه
ش چی
 .4خواب کافی داشته باشید.

وقتی بهاندازه کاف��ی نخوابید ،بدن
کورتی��زول اضافی ترش��ح میکند.
کورتی��زول هورمون��ی اس��ت ک��ه
سلولهای پوستی را تجزیه میکند.
پس به اندازه کافی استراحت کنید
تا هورمون رشد بیشتری تولید کنید
که کمک میکند پوستتان ضخامت
و قابلیت ارتجاعی بیشتری داشته و
کمتردچار چینوچروک شود.
 .5به پشت بخوابید.

آکادمی پوس��ت در امریکا هش��دار
میده��د که خوابی��دن در حالت و
وضعیتهای خاص ،خطوط خواب
روی سطح پوس��ت ایجاد میکند
که وقتی بیدار میشوید هم از بین
نمیروند .خوابی��دن به پهلو ،ایجاد
چینوچ��روک روی گونه و چانه را
افزایش میدهد،درحالیکه خوابیدن
روی شکم چینهای پیشانی را .برای
کاه��ش ایجاد چینوچ��روک روی
صورت ،بهتر است به پشت بخوابید.
 .6چشم هایتان را جمع نکنید.

عین��ک آفتاب��ی بزنی��د .ح��رکات
تکرارش��ونده ص��ورت مث��ل جمع
کردن چش��مها ،از عضالت صورت
اس��تفاده بیش از حد میکند و این
مس��ئله ش��یاری زیر سطح پوست
ایجاد میکند .این ش��یارها در آخر
به چینوچروک تبدیل میش��وند.
همچنین بهتر است از عینکهای
آفتابی استفاده کنید .عینک آفتابی
از پوست دور چشم شما محافظت
میکند تا آفتاب به آن آسیب نزند.
ماهی نه تنها منبع بس��یار خوبی از
پروتئین-که یکی از عناصر سازنده
پوست خوب میباشد --است بلکه
منبعی عال��ی از یک اس��ید چرب
بس��یار مهم به نام امگا 3به ش��مار
میرود .اسیدهای چرب الزم پوست
را تغذیه میکند و آن را ش��اداب و

ندان
هفرز
دنب
قورزی
یعش
اهبرا
ر

ساختن یک خانواده شاد و خوشبخت
کی از مهمترین کارهایی اس��ت که
ی
جوان نگه میدارند هرکدام از ما میتوانیم در طول عمر
و ب��ه کاه��ش
چینوچ��روک نیز خود انجام دهیم.
یک��ی از اصلیتری��ن وظائف ش��ما
کمک میکند.
بعنوان والدین این اس��ت که تالش
نید فرزندانت��ان بفهمند که چقدر
 .8سویای بیشتری ک
دوستشاندارید.
بخورید.
این کار س��ادهای نیست اما مطمئن
نش��ان
تحقیق��ات
اش��ید نتیجهای بس��یار عالی در بر
ب
میده��د که برخی خواهد داش��ت .حتی تجسم چنین
خ��واص س��ویا ب��ه
یندهای زیباس��ت :آیندهای که همه
حفاظت ی��ا ترمیم آ
بچهها و نوههایتان شب جمعه برای
برخی از آسیبهای ش��ام به منزلتان میآیند و کنار هم
ناش��ی از آفت��اب جمع میش��وید ،یا مس��افرتهای
گوهایی ایجاد کنید که جزء فرهنگ
س کنند برایتان اهمیت دارند و ال
کمک میکن��د .در تابستانی توام با خنده و عشق.
احسا
خانواده شما قرار گیرد ،مثل همکاری
یک تحقیق ،محققان
در زی��ر  5راه واقعی به ش��ما معرفی دوستشاندارید.
آمادهسازی غذا ،رقص خانوادگی در
گزارش دادند که یک
در
یکنی��م که با کم��ک آن میتوانید 
آشپزخانه ،مسافرتهای تابستانی هر
مکمل حاوی س��ویا م 
تا حد امکان از نظر فیزیکی و
عشقتان را به فرزندانتان نشاندهید.
.3
اله ،دورهم جمع شدن در شب یلدا
(که س��ایر ترکیبات
س
روحی در دسترس شان باشید.
مناسبتهایی اینچنین و  ...همه اینها

و
آن پروتئی��ن ماهی
زی فوتبال پس��رتان را تماشا و
آنها بگویید دوست شان دارید
وقتی با
یتواند تجربیات و خاطرات خانوادگی
به
.1
عصارههایچایسفید،
ید ،همه حواس��تان به او باشد م
و هرازگاه حتسین شان کنید.
میکن
سیار شیرینی بر جای بگذارد و هر بار
دان��ه انگ��ور و گوجه
ویقش کنید .وقتی با دخترتان ب
فرنگ��ی و همچنی��ن بدیهی به نظر میرس��د ام��ا معمو ًال و تش��
که فرزندانتان ای��ن خاطرات را به یاد
مدام عش��ق و دوس��ت شغول بازی هستید موبایلتان را کنار
م
نمیتوانی��د
یآورند این فکر که دوستشان دارید
و تمام توجهتان را به او بدهید .م
برخی ویتامینها بود) داش��تنتان را به یک نفر یادآور شوید.
شته
گذا
که در ذهنشان قدرت میگیرد.
ساختار و سفتی پوست
مها نیازمند این هستند که از بچهها به ط��ور غریزی میفهمند
را بع��د از ش��ش م��اه همه آد
��ی توجهتان به جای دیگری 
دیگران بش��نوند که برایشان اهمیت چه زمان
 .5رویاهایشان را تشویق کنید.
استفاده تقویت میکند.
یشود

م
عث
با
این
یشود و
دارند و کارهای��ی میکنند که باعث معطوف م 
ممکن است تصور کنیم که فرزندانمان
س��اس کنند اهمیتی برای ش��ما
ش��ادی دیگران اس��ت .آخرین باری اح
��د راهی را برای زندگیش��ان پیش
 .9شکالت بخورید.
س همه تمرکزتان روی آنها بای
که فرزندت��ان را بخاطر کار خوبی که ندارند .پ
بگیرند که ما دوس��ت داریم .به جای
مشخص
در یک تحقیق
شد که ش��کالت حاوی انج��ام داده بود تحس��ین کردید کی باشد.
که آنها مجبور ب��ه انجام کارهایی
این
مق��د ا ر بود؟ مطمئناً تحسینهای شما تاثیر به 
نید که خودتان دوست دارید به آنها
ک
عادات و سنتهایی ایجاد کنید
مراتب بهتری روی فرزندانتان خواهد .4
جازه دهید آرزوها و عالیق خودشان
ا
داش��ت ت��ا س��رزنشها و که به همبستگی خانواده کمک
دنب��ال کنن��د .درم��ورد چیزهایی
را
انتقاداتتان.
میکند.
که دوس��ت دارند ب��ا آنها حرف بزنید
دنیای پرمش��غله امروز همه ما هر

در
گذارید درمورد اهدافش��ان با شما
�غولتر و مشغولتر میشویم و ب
به
قعًا
وا
.2
ش�
م
روز
صحبت کنند و با کمک هم راههایی
زی��ادی از دو
این باعث میش��ود زمان کمتری را
فهایشان
حر 
و
��دا کنید که بتوانند به اهدافش��ان
فالون��ول (اپیکاتچی��ن و
با خان��واده بگذرانیم .اما حتی پی
دهید.
بتوانیم
رسند .با این کار اعتمادبهنفس آنها را
گوش
وق��ت کم ه��م میتوانید یک ب
با
ید،
زن
ی
کاتچین) اس��ت ،از پوست وقتی ب��ا فرزندانتان حرف م
با این
تقویت کرده و احساس عشق و محبت
دربرابر اس��یبهای آفتاب
ش��می برقرار کنید و به همبس��تگی قوی در خان��واده ایجاد
محافظت ک��رده ،گردش آنها ارتباط چ
را در آنها ماندگار میسازید .
که به شما میزنند خوب نید که از کودکی تا دوران بزرگسالی
ک
خون در سلولهای پوست حرفهایی
فرزندانت��ان باقی بمان��د .عادات و
را تقویت کرده ،بر آبرسانی گوش دهید .با این کار باعث میشوید در
مش��کال ت کاهش چینوچروک
پوست تاثیر گذاشته و باعث
رنگدانهای را برطرف کرده و التهاب 
نرمتر به نظر رسیدن پوست
تحقیق��ات نش��ان میدهن��د که پوست را بهبود بخشد .اما مهم نوع  .19بوتاکس .تزریق این نوع خالص
میشود.
ترکیبات زیر چینوچروک را کاهش ویتامین  Cمورد اس��تفاده اس��ت .توکسین بوتولینوم  Aعضالت زیر
میدهند .اکث��ر آنها در محصوالت اکثر تحقیقات اسید ال-آسکوربیک Botulinum toxin Aها را ریلکس
 .10از میوهها و سبزیجات
درمان��ی و مراقبتی پوس��ت یافت را بعن��وان موثرتری��ن م��اده برای کرده و باعث میش��ود پوست روی
بیشتری استفاده کنید.
آن صاف و بدون چروک شود.
چینوچروک معرفی میکنند.
مه��م ترکیب��ات آنتیاکس��یدان میشوند.


آنهاست .این ترکیبات با آسیبهای 
ناش��ی از رادیکاله��ای آزاد  .13اس��یدهای آلفا هیدروکس��ی  .16ایدِبن��ون ( .)Idebenoneای��ن  .20فیلِره��ای چ��روک .دکتره��ا
(مولکولهایبیثباتیکهمیتوانند ( .)AHAsای��ن اس��یدهای می��وه ماده شیمیایی که شبیه به کوآنزیم چینوچروکه��ا را با مواد مختلفی
به سلولها آسیب برسانند) مقابله طبیعی الیه بیرونی سلولهای مرده مغذی  Q10است یک آنتیاکسیدان مث��ل کالژن ،اس��ید هیالورونیک
کرده که درمقابل باعث میش��وند پوس��ت را برداشته و ظاهر خطوط فوقالعاده محسوب میشود .در یک و س��ایر ترکیب��ات مصنوع��ی پر
پوست جوانتر ودرخشانتر به نظر ظریف ایجاد شده روی پوست را از تحقی��ق ،پزش��کان دریافتند که با میکنند .معروفدترین ایندرمانها،
بین میبرند ،به ویژه دور چش��مها .ش��ش ماه اس��تفاده موضعی از این  Restylane، Juvedermو ArteFill
برسد.
تحقیقات جدید نشان میدهند که محصول ،خشکی و زبری پوست تا میباشد.
این م��واد در غلظته��ای باالتر به  %26کاهش یافته ،آبرسانی پوست 
 .11از مرطوبکنندهها استفاده
تولید کالژن پوست کمک میکنند .ت��ا  %37تقوی��ت ش��ده ،خطوط و  .21لیزر .در این روش انرژی گرفته
کنید.
چینوچروکهای پوس��ت تا  %29شده از یک منبع نوری الیه بیرونی
خانمه��ا معم��والً بیش��تر درگیر 
محص��والت ضدپی��ری هس��تند  .14رتینوئیدها (ش��امل رتین  .)Aکاه��ش یافته و وضعی��ت عمومی پوست را برداشته و یک زخم خفیف
ام��ا خیل��ی اوق��ات اهمی��ت یک تنه��ا محصول درمانی تایید ش��ده پوس��تی که دربرابر آفتاب تخریب و نامشخ ایجاد میکند .این فعالیت
مرطوبکنن��ده س��الم را نادی��ده توس��ط  FDAبرای چینوچروک شده است تا  %33بهبود یافته است .سیس��تم تولید کالژن پوس��ت را
تقویت کرده و موجب نرمتر ش��دن
میگیرند .پوستی که رطوبت خوبی ترتینوئین اس��ت که نام تجاری آن 
داشته باش��د معموالً بهتر به نظر رتین  Aمیباش��د .این کرم دارویی  .17عوام��ل رش��د .ای��ن ترکیبات پوست و از بین رفتن چینوچروکها
میرسد و درنتیجه خط و خطوط خطوط ظری��ف ایجاد ش��ده روی که بخش��ی از واکنش طبیعی بدن میشود.
پوس��ت و چینوچروکهای بزرگ برای ترمیم زخمها میباشند اگر به 
روی آن کمتر دیده میشود.
را کاهش داده و آسیبهای ناشی از صورت موضعی مورداس��تفاده قرار  .22الیهبردارهای شیمیایی .در این
آفتاب را ترمیم میکند .رتینول یک گیرند میتوانن��د تخریبات آفتاب روش ،انواع مختلفی از موادشیمیایی
 .12از شسنت بیش از حد صورت
نوع طبیعی از ویتامین  Aمیباشد و چینوچروکه��ا را کاهش داده و برای س��وزاندن الیه بیرونی پوست
خودداری کنید.
استفاده شده و آسیبی روی پوست
آب ش��هری روغنه��ای طبیع��ی که در بسیاری از محصوالت پوستی تولید کالژن را تقویت کنند.
ایجاد میکند که باعث میشود بدن
پوس��ت و رطوبت آن ک��ه در برابر موجود داس��ت .تحقیقات نش��ان 
چینوچروکها محاظفت میکند میدهند که این مادهدر غلظتهای  .18پنتاپپتیدها .نتایج یک تحقیق با تولید کالژن بیشتر به آن واکنش
را از بی��ن میبرد .اگر بیش از اندازه باالتر به اندازه رتی��ن  Aموثر بوده نش��ان داده اس��ت که پنتاپتیدها دهد .نتیج��ه آن جوانتر و صافتر
صورتتان را بشویید ،این محافظت ب��دون اینک��ه عوارضجانبی مثل میتوانن��د تولی��د کالژن را در شدن پوست خواهد شد.
طبیع��ی نی��ز کاه��ش مییاب��د .سوزش و حساسیت پوست را داشته پوستهایی که توسط آفتاب آسیب 
دیدهان��د افزایش ده��د .تحقیقات .23دِرمابراسیون(.)Dermabrasion
عالوهبرای��ن ،اگر صابونت��ان حاوی باشد.
دیگری نشان دادهاند که وقتی این یک ابزار ساکش��ن که از طریق آن
مرطوبکننده نیست ،باید به جای 
 .15ویتامین  Cموضعی .تحقیقات ماده ب��ه صورت موضعی اس��تفاده الیه بیرونی پوس��ت برداشته شده
آن از پاککنندهها استفاده کنید.
نشان میدهد که این ماده میتواند شود ،تولید کالژن را تقویت کرده و و ی��ک الی��ه جدید و ص��اف ظاهر
میش��ود .در ای��ن عم��ل ،خطوط
تولید کالژن را افزایش داده ،دربرابر چینوچروک را کاهش میدهد.
درمانهای موضعی
ظری��ف و چینوچروکه��ا به نظر
تحریبات ناشی از اشعههای  UVA
برای کاهش چینوچروک
و  UVBمحافظ��ت به عمل آورده ،درمانهای پزشکی و بهداشتی برای ناپدید میشوند .
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خواهرهایی که س��یگار
میکشیدند پوستهای چروکتری
نسبت به آنها که سیگار نمیکشیدند
داشتند.

 .7ماهی بخورید.
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بعض��ي موضوعات با وج��ود آن كه بارها و بارها
 سال  18شماره  26  1056اردیبهشت 1391
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تقريباً ديگر نام آش��ناي بس��ياري از افراد جامعه نيز هس��تند در كمال
تعج��ب باز هم در نهاي��ت بيتوجهي به عادته��اي خوگرفته اجتماعي
خاصی برای
تبديل شدهاند و تغيير چنداني هم نميكنند.
جامعه ما
اجتماعي
1390هاي
مهرماهچالش
يك��ي از
بيش از نياز
مص��رف
بروکلی
س��ازی
آماده
2011
سپتامبر
ب��زرگ25 1432
 26شوال
يكشنبه 3
4896
سال هفدهم شماره
دهم شماره  4896يكشنبه  3مهرماه  26 1390شوال  25 1432سپتامبر 2011
آن
به
نيز
متعددي
شرايط
و
موارد
در
دفعات
به
كه
آن
وجود
است كه با
وجود ندارد ،ازاینرو میتوانید هربار
مورد توجه
اجتماعي
عنوان يك
پرداخته ش��ده ،هنوز
س��ازی:
روشبه آماده
استفاده کنید.
بزرگجدید
طریقی
معض��لآن را به
بسياري از كارشناسان و آسيبشناسان است.
برایآمادهسازیگوجهفرنگی میتوانید گاهی آن را خام استفاده
نگاه��ي گ��ذرا به خريدهاي روزان��ه ،ماهانه و حتي س��االنه به خوبي
نحوهگرما و
به آن
موضوعامکان
گوي��ايدراينصورت
بای��د
بخارپزش��ده .ترکیب
کنید و
گاهیمثل ميوه ،نان،
روزان��ه
خريد مايحتاج
اس��ت.
چربی
ضد سرطان
موادغذایی
کنید.حتي خريد لباس و لوازمآن با
تجملي
س��ایرلوكس و
ضروري يا
اضافهروزانه
خوراكهاي
بیش��تری آن را
فرنگی میتواند
مي��زانمثل
پروستات
گوجهضروري
نيازهاي
درنظر گرفتن
زمانمحدوديت و
مدتبدون
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اين خريدها
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درواقع فرقي
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اس��ت.
آن به
بیش��تری
لیکوپن
آن ورا افزایش
ضدس��رطانی
تاثیرات
خريدهاي روزانه ما به هيچ
باشد در
چقدر
قيمت
کردنهرچربی
اضافه
ش��انآید.
دست می
صورتبهميزاندهد.
ندارد.
تناسب
مان
واقعي
نياز
با
عنوان
صورت روغن یا گوشت نیز میتواند 
اين واقعيت تلخ را س��طلهاي زباله كه مملو از ميوهها و س��بزيجات
به جذب لیکوپن کمک کند.
سویا
و غذاه��اي نيمخورده و كاالهاي درس��ت مصرف نش��ده اس��ت ،نش��ان

 عام��ل فع��ال :ایزوف�لاوون ،مثلميدهد.
گلیسیتاین
و
دائیدزاین
ژنیستاین،
بروکلیموضوع تنها در موارد اينچنيني خالصه نميش��ود حتي خريد و
اين
س��ویا از دان��ه
هم مص��رف:
عل��ت
كاالهايي مثل دارو كه -
فعال:سولفورافان
خوش��ايند نيست
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عاملغيرضروري
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حرف
موادمصرفي است.
موادغذايي ،دارو و
اس��ت که به صورته��ای مختلف
بروکل��ی بخورید.
زمينه باید کلم
هر س��اله تعداد زی��ادی از افراد در آنتیاکس��یدانه ،کاروتینوئید ،است دراس��ت:
تمامي اينها در حالي است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان
است پروتئین
شده پودر
تبديلتوفو و
فرهنگسویا،
مثل شیر
سراسرجهاندچار سرطانپروستات که رنگ قرمز گوجهفرنگی نیز از آن درواقع ،همه س��بزیجات چلیپایی
نوعي مصرف بهينه در خريدهاي اينچنيني به
است.
موجود
پیچ و
ك��هکلم
کلم،
مثل گل
میشوند .نوشته زیر به شما میگوید به دست میآید.
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فواید
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از
برای کاهش شانس ابتال به سرطان همچنین یکی
عادي محس��وب ميشود .از س��وي ديگر با بررسيهاي بيشتر با توجه به
محافظت به
پروستات
سرطان
جمله
که
نیست
مشخص
هنوز
که
این
با
است.
شده
معرفی
و ضد سرطان
پروستات چه بخورید.
فصل گرم يا س��رد سال و ميزان نياز به اندازهاي ،مواد مصرفي خريداري
آورد .شدن بتوان از
فاس��د
از
قبل
تا
ممكن
زمان
كمترين
ظرف
كه
ش��ود
مي
نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت یک مطالعه کهدر سال  2004انجام کدامیک از موادشیمیایی و ترکیبات عمل می
استفاده كرد.
موجود در کل��م بروکلی در گفته میش��ود که تاثیرات س��ویا
که رژیمغذایی تاثیر بسزایی بر خطر گرفت ،کاهش خفیف در خطر ابتال آنمفی��د
بسياري
در
اس��راف
كمترين
اضافه
به
مصرف
ميزان
كمترين
بنابراين
به سرطان پروس��تات را با مصرف مخافظت از سالمت بدن نقش دارد بخاط��ر محت��وی ایزوف�لاوون آن
ابتال به سرطان دارد.
از اين كشورها به يك فرهنگ رايج تبديل شده است.
این که بدانید دقیقاً
اینکه اعمال
بخاطر
گاهی
که
است
سایرین
از
بیش��تر
س��ولفورافان
اما
های
م
رژی
ی��ا
لیکوپن
زی��اد
مقدار
موادغذایی
چه
با اين وجود ما هر روز بس��يار بيشتر از نيازهاي واقعي خودمان خريد
در گیاهان
انس��انیبهرا اما
استروژن
مطالعهاينقرار
مورد
صورت
خريد را نيز
است .كه همان مي��زان
گرفتهاس��ت
در حالي
كني��م و
برایتان مفید است و کدامها میتواند غذای��ی ک��ه در آن از میزان زیادی مي
تقلی��د م
اس��تروژن گیاهی
زيادیکند،
سولفورافان
بعنوانمایک
نميی
مصرفخود م
عادت كردهايم و
فقط به خريد
توانددر واقع
كنيم.
برایتان خطرناک باشد به شما کمک گوجهفرنگی استفاده میشود ،نشان بهين��ه
شوند.
خريدهاي نامیدهم
درآنتی
اينمیتواند
کند یا
بخشعمل
اکسیدان
خواهد کرد برنامهغذایی برای خود داد.
بدترين ش��كل
ی در
غيرهدفمند
زيادي از
نتيج��ه
ريخته مي
آن دور
زي��ادي از
بخش
س��ومدر
مص��رف
ممك��ن
ش��ود.تحقیقات
مطالعات و
زیادی از
تعداد
ب��دن
نتيجهدر
زدایی را
ه��ای
تنظیم کنید ک��ه به ارتقاء وضعیت امادر سال  2007یک تحقیق بسیار آنزیم
کهو به
نمانده
دادهباقي
س��بزيجات
گسترده این نتایج را زیر سوال برد .جالب
س��ویا یک
اس��ت
اينك��ه اين فرهنگ در حد ميوه ونش��ان
ت��رکند.
تقویت
سالمت شما کمک کند.
طوري
به
است
رسيده
نيز
ساله
هر
تغييرات
و
دكوراس��يون
و
خانه
با در نظ��ر گرفتن اینکه س��رطان خوشبختانه مطالعات بیشتری در لوازم
صرفنظ��ر از طریقه کم��ک کردن مادهغذایی ضد س��رطان پروستات
كه بسياري از افراد عادت كردهاند هر سال بدون هيچ دليل خاصي تمام
ک��ه نتيجهاست.
اس��ت
مش��خص
بروکل��ی،
مصرفگرايي را بيش��تر به
كنند و در
عوض
خانگي خود را
پروستات یکی از متداول ترین انواع ای��ن زمینه در حال انجام اس��ت تا ل��وازم
كنند.توانا در با این حال این نتایج باید همچنان با
تبديلقوی و
بس��یار
س��بزیجاتی
سرطان اس��ت و تعداد پرشماری از شک و شبههها را از بین ببرد.
يك عادت ناپسند
تایید شوند.
دیگر
است.تمامآزمایشات
مبارزه
افراد به علت این سرطان جان خود حتی اگر بخواهید نتایج آن تحقیق
زمينه
مختلفاين
تلنگرهايي كه در
پروستاتمدت و
س��رطانبعد از اين
نظربا ميرس��د
به
در كه
بدونغلط
عادت
اس��ت در اين
برخیدارد زمان آن
را ه��م نادی��ده بگیری��م ،ب��از هم وجود
فرهنگاین نتایج،
نظربهگرفتن
حتی
رس��يده عنوان
فرا حت��ی
کارشناس��ان
را از دست میدهند.
بازنگري كنيم.
تبديل
سبزیجات یکی از اس��تفاده از سویا بعنوان جایگزینی
شده،که این
کنند
گوجهفرنگی سرشار از ویتامینهای می
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تقريباً ديگر نام آش��ناي بس��ياري از افراد جامعه نيز هس��تند در كمال
تعج��ب باز هم در نهاي��ت بيتوجهي به عادته��اي خوگرفته اجتماعي
احتمال
سرطانهای
چنداني هم نميكنند.
ابتال وبهتغيير
شدهاند
میتواندتبديل
مص��رفدهد.
خاص را افزایش
بيش از نياز يك��ي از چالشهاي ب��زرگ اجتماعي جامعه ما
س��ازی:آن كه به دفعات در موارد و شرايط متعددي نيز به آن
آمادهبا وجود
است كه
 روشش��ده ،هنوز به عنوان يك معض��ل اجتماعي بزرگ مورد توجه
می��زانپرداخته
محت��وی
بسياري از كارشناسان و آسيبشناسان است.
ایزوف�لاوون
نگاه��ي گ��ذرا به خريدهاي روزان��ه ،ماهانه و حتي س��االنه به خوبي
باتوج��ه ب��ه
گوي��اي اين موضوع اس��ت .نحوه خريد مايحتاج روزان��ه مثل ميوه ،نان،
محص��و ل
خوراكهاي روزانه حتي خريد لباس و لوازم ضروري يا لوكس و تجملي
س��و یا
همه ویهم��ه بدون محدوديت و درنظر گرفتن مي��زان نيازهاي ضروري
مورداس��تفادهيعني درواقع فرقي نميكند اين خريدها چقدر ضروري باش��د و
اس��ت.
ش��ان چقدر باشد در هر صورت ميزان خريدهاي روزانه ما به هيچ
قيمتاس��ت
متف��اوت
ندارد.
تناسب
مان
واقعي
نياز
با
عنوان
ً
و معم��وال هی��چ قان��ون خاصی
ضدس��رطان پروس��تات دیگر که
اين واقعيت تلخ را س��طلهاي زباله كه مملو از ميوهها و س��بزيجات
بیش��تری
برای ترجیح دادن یک محصول به معرفی ش��د ،تنوع تهیه
و غذاه��اي نيمخورده و كاالهاي درس��ت مصرف نش��ده اس��ت ،نش��ان
محصولميدیگر
دهد .وجود ندارد .س��عی را میپذی��رد .بذر کتان به ش��کل
موادغذایی
از
متنوع
صورت
های
ی
شیرین
و
ها
ت
بیس��کوی
و
آرد
کنید به اين موضوع تنها در موارد اينچنيني خالصه نميش��ود حتي خريد و
غيرضرورياز گاهی
کنید و ه��ر
اس��تفاده
است.
صبحانه موجود
مخصوص
نيست
خوش��ايند
چندان هم
كاالهايينیزمثل دارو كه
مصرف
گزارشها و
طوري كه
واقعي رااس��ت .به
بس��يار بيش��تر
گوش��تازیانيازلبنیات
به جای سویا
روغن
براس��اسش��کل
کت��ان نیز به
روغ��ن
بدمصرف
پرمصرف و
کنید .ارائهش��ده ايران جزو كشورهاي
آمارهاي
جایگزین
متأسفانهاست.
کپسول موجود
خالص یا
در زمينه موادغذايي ،دارو و موادمصرفي است.

تمامي اينها در حالي است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان
بذر کتان
نوعي مصرف بهينه در خريدهاي اينچنيني به فرهنگ تبديل شده است
لینولئیک
آلفا
و
لیگنان
فعال:
 عامل ب��ه طوري ك��ه خريد دارو به ص��ورت دانهاي و نه بس��تهاي كام ًال امري
امگا)3
عادياسید چرب
اسید (یک
مستلزم
دقیق و
تحقیقات
س��خت توجه به
هاي بيشتر با
بررسي
شود .از س��وي ديگر با
محس��وب مي
ساالنه
گیاهی
کتان
مصرف:
خريداريو
باال اس��ت
بس��یار
هزینه
و
زمان
 علت فصل گرم يا س��رد سال و ميزان نياز به اندازهاي ،مواد مصرفياز
بتوان
شدن
فاس��د
قبل از
زمان ممكن تا
كمترين
ظرف
آن كه
ش��ود
اس��ت مي
کردن
درست
برای
که از
آنها یا هر دو آنها
یکی از
متاس��فانه
كرد.
استفاده
پارچه آن
کتانیالینناستفادهمیکنند .بس��یار با کمبود مواجه هس��تند.
بسياري
در
اس��راف
كمترين
اضافه
به
مصرف
ميزان
كمترين
بنابراين
با این که بذر کتان سرشار از امگا 3موادغذایی و مکملهای بس��یاری
از اين كشورها به يك فرهنگ رايج تبديل شده است.
درمورد
است اما مقدار زیادی لیگنان نیز در نیز وجود دارند که تحقیق
با اين وجود ما هر روز بس��يار بيشتر از نيازهاي واقعي خودمان خريد
اکسیدان
اينآنت
بعنوان
مي که
خود دارد
بلکه
اس��ت
هماننه تنها
اس��ت كهآنه��ا
صورت
غیرعملینيز به
مي��زان خريد را
دریحالي
كني��م و
عمل میکند.
است.زياد عادت كردهايم و
غیرممکنخريد
بهين��ه مصرف نميكنيم .در واقع ما فقط به
نتيج��هو هم
در کت��ان
ه��م بذر
پیش��گیری
این،دررمز
خريدهايتوجه ب��ه
روغ��نازآنايناز ب��ا
بدترين ش��كل
غيرهدفمند
بخش زيادي
ش��ود.
ريخته مي
س��رطانآن دور
بعنوانبخشاززي��ادي از
تاکنون نتيجه
مص��رف و در
ممك��ن
پنج��اه
ابتدای دهه
یک
داشتن
پروس��تات
نمانده و به
متعادل باقي
س��بزيجات
ميوه و
فرهنگ
اينك��ه
جالبت��ر
معرفی
سرطان
موادی ضد
اين شده
شامل
است که
غذایی
اند .در حدرژیم
طوري
به
است
رسيده
نيز
ساله
هر
تغييرات
و
دكوراس��يون
و
خانه
متاسفانه
لوازمفقط تعداد کمی تحقیق هم��ه موادغذایی ک��ه در باال ذکر
كه بسياري از افراد عادت كردهاند هر سال بدون هيچ دليل خاصي تمام
س��رطان
و
کتان
ب��ذر
بین
دیگر
سبزیجات
و
ها
ه
میو
و
کردیم
رابط��هل��وازم خانگي خود را عوض كنند و در نتيجه مصرفگرايي را بيش��تر به
در انس��ا
تبديلبررسی
ناپسندنها
پروس��تات را
كنند .باشد.
عادت
يك
ميهمه
نتایج
زمينهو
گوش��ت
گاهی از
توانید هر از
در اين
تلنگرهايي كه
ی تمام
تاییدکننده مدتم و
رس��د بعد از اين
کرده استبهامانظر
اس��تفاده كه به
همعادت غلط
لبنیاتاين
رس��يده اس��ت در
زمان آن فرا
تعیین قطعی
داردبرای
وجودالبته
هس��تند.
فرهنگدر
کنی��د اما
بازنگري
بذرشده،
تبديل
س��رطان
کتان و
رابطه بین
كنيم.نیاز صورت امکان میزان استفاده خود را

اهمیتتغذیه

با معاون سازمان غذا و دارو

در صنعت دارو
است خطر انداخته است
اي را به
داخته
عده

مفید بسیار و آنتیاکسیدان است که قویترین عوامل ضدسرطان موجود برای گوشت یا لبنیات هم میتواند به تحقیقات و مطالعات بیشتر است.
گوجهفرنگی
باعث میشود نقش مهمی در یک است.
خود پرفایده باش��د ،زیرا رژیمهای  -روش آمادهسازی:
اکسیدان
یکلیکوپن،
ماده فعال:
یک جدول با دو شرح
شرح
آنتیدو
جدول با
لبنیات
گوشت
سرش��ار از
غذایی
روش
حل دوهی��چ
س��ازی:
آماده
روش
عادی و ویژه» -
«شرحباشد.
داشته
جدول رژیم
موادغذایی
صورتمی��ان
کت��ان در
ترکیب
یک
لیکوپن
مص��رف:
علت
شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
تمایل به حل دو
ب��ذراست .در
عادی و ویژه»
دو و«شرح
دارایو
ایران کرده
حل
مداد
روزنامه
ها را با
جدول
 4896شرح
یکی از
شرح ابتدا
تمایل به
صورت
است .در
سالمدو
غذاییدارای
روزنامه ایران
4896
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

پایین بیاورید .

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

عادي
جدول
ویژه ويژه
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________
وعادی

افقي:
-1ضربه سر فوتباليست -نصب و عزل
1
و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك
از وظايف ايشان است -مركز اندونزي
2
 -2محلي كه ورزشكاران براي تفريح
3
يا تمرين گرد آين��د -كودك تازه راه
4
افتاده -مبدل برقي
 -3يكي از شخصيتهاي شاهنامه-
5
وطن -بزرگي ،شكوه
6
 -4امتحان -نرم و روان -لغزش
7
 -5ترش و ش��يرين -ب��ازي معروف
هندوان -از غالت
8
 -6بهره ،حصه -درياچه شيش��هاي-
9
تلخ
 -7مق��دار طعام��ي كه ب��ه يك بار 10
در ده��ان گذارن��د -زبان كش��يدن
11
به بستني -ماضي ش��دن -اصفهان
12
سابق
 -8بلند -ستون -نوعي عدسي
13
 -9ك��م مان��ده آدم ش��ود -ت��كان
14
خ��وردن -روز عرب -اج��راي مرتب
تمرينه��اي بدني براي تكميل قواي 15
جسمي و روحي
 -10لحظه -يكي از صنايع دستي و
جاذبههاي استان تهران
هنرهاي ايراني -سخنان بيمارگونه
 -9نادان -داستان كوتاه -شالوده
 -11جهنم -ضرب شمشير -هنوز قاچ  -10دع��ا -مقابل حاد -گريه پر صدا و
Puzzle 2 (Medium,
difficulty rating
)0.58نشده!
آزاردهنده
 -12مقابل پود -تنگه استراتژيك -آش  -11نيمتنه معروف -شعر -از نخستين
عدس
شهيدان اسالم
 -13النه زنبور -نيرنگ -سومين شهر  -12بله نجار! -باد سرد -درخت انگور-
وسيع استان گيالن
سرزنش
 -14كمكرس��اني -زش��ت و ناپسند -13 -مشاور -از رنگها -ضد خوبي
هيزم
 -14مقاب��ل زرنگ! -غذاي خوش��مزه
 -15نوع��ي بازي گوي و چوگان كه در شمالي
روي ميز انجام ميشود -با جوش آيد -15 -يك��ي از راههايي كه براي در امان
حرف دهانكجي
ماندن موجودات زنده و غيرزنده از ديده
عمودي:
شدن به وسيله دشمن به كار ميرود-
-1دانه نهانزا -مسلمان -سرزدن گناه
شناس -شاعر مسافر
 -2از آث��ار ديدني و تاريخي
حل جدول عادی شماره 4895
اس��تان فارس كه در شيراز
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
واقع شده -بيماري كمخوني
ن ع ش
د ن
ا ت ش ز
ا ب و
 1ب ه
كودكان��ه-
 -3گ��ردش
د ن
ا س و
م ه
ن ا
 2ر ن ج ر
كشيده ش��ده -گفتوگوي
3
ي ا س ا
ر س
ا
م
م
ا
ا ج ر
شكوهآميز
ل ي س
ا ن د
ر
و ي
 4ت ا ي
 -4صندلي چرخدار كودك-
ه
و
گ ر
ك ن ك ا ش
 5ي ر
ه ب
ش ا ب ك
ر
ا ي ث ا
 6س
شانه نساجي -جهت -كالم
ع م ه
ا
ز ي ل
ن ا
 7ل و ل و
تأسف
8
ر
ر گ ب ا
ر
س ا
ا ق ا ي ي
پيرزن
–
ك��ه
اين
ب��راي
-5
ا
و م
د
د ن
گ س ت ر
ا ن
 9و
روسي
تصديق
زشت-
م
ا ج ن ا س
م ه
ج ا
ر
 10ا
 -6مرك��ز ريش��هاي -فل��ز
11
ج ر
ز
ا ن ب ا
م ي ن ا
سكهزني -سخن بيهوده
ا
ح ر
ا س
و ت ن
ه
 12ي ش م
د
ا
و ل
ا
ه
ز
و
ر
ر ن ي
 13و
 -7ايتالياي باستان -بيابان-
ج و ي ا
م
ا
گ و
ا س
 14ر ي و
هدايتكننده ،اندرزگوي
د ن
ا
ا ن پ س د
و
ت ا
 15ش ر ع
 -8از نق��اط ديدن��ي و از
1

3

4

8

6

7

1

7

5

2

3

5

4

6

7

7

3

8

1

6

2

1

4

9

7

3

4

5

9

3

8

2

خدمات ارزی
8

1

6

514-844-4492

پنه��ان
 -9 15 14 13 12عنص��ر ش��يميايي-
11 10 9 8افقي:
4 3 2 1
كردن -مانند -پيروز
-1ضربه سر فوتباليست -نصب و عزل
مشترك عيب 1و نقص -فش��ار نگار -از
و قبول استعفاي رئيس ستاد -10
از وظايف ايشان است -مركز اندونزي
خودراضي2
تفريح چي��زي ك��ه دي��ده بش��ود-
 -2محلي كه ورزشكاران براي -11
3
ح��د نص��اب ورزش��ي -از حروف
يا تمرين گرد آين��د -كودك تازه راه
يوناني 4
افتاده -مبدل برقي
نيتروژن -جمع شيء -داالن
 -3يكي از شخصيتهاي -12
شاهنامه-
5
 -13نهيكنن��ده -كفايتش��ده-
وطن -بزرگي ،شكوه
6
 -4امتحان -نرم و روان -لغزش گاهنامه
معروف گونه7ه��ا -از نمازهاي واجب-
 -5ترش و ش��يرين -ب��ازي -14
رسم
هندوان -از غالت
8
اي -پي��از حضرت��ي -رودي در
 -6بهره ،حصه -درياچه شيش��ه-15
آلمان9 -
سطح و رويه
تلخ
عمودي:
 -7مق��دار طعام��ي كه ب��ه يك بار 10
-1ظلم11-ادعا -ميوهاي سرشار از
در ده��ان گذارن��د -زبان كش��يدن
ويتامين
به بستني -ماضي ش��دن -اصفهان
 -2نام 12
فرنگي آمار -قس��متي از
سابق
 -8بلند -ستون -نوعي عدسي پا
13
ت��كانگويشي دركشورمان -با گفت
 -9ك��م مان��ده آدم ش��ود-3 -
14
مرتب دلير
خ��وردن -روز عرب -اج��راي آيد-
 15خوراكي -دريا -ميوه-
قوايسبزي
تمرينه��اي بدني براي تكميل -4
سخنان بيمارگونه
جسمي و روحي
مخف��ف
پيش��كشها-
افقي -10 :لحظه -يكي از صنايع -5
استان تهران
دستي ووب��ا -جاذبههاي
تعال��ي
يافت��ن-بيمارگونه
ايراني -سخنان
-1پس��وند هنرهاي
ش��باهت -راه
ك��هشالوده
فرج��هكوتاه-
نادان -داستان
عج��لاهلل -9
ن��ام ام��ام
جهنم -ضرب شمشير -ب��ا
هنوز قاچ
-11قلب
غشاي خارجي
(موع��ود)گريه پر صدا و
مه��ديمقابل حاد-
 -10دع��ا-
Puzzle 1 (Medium,
difficulty
)0.48
 ratingميآيد
 -2دلداري-نشده!
عبادتگاه ترسا
ستيز-
آزاردهنده
مليح-
كبود-تنهلبخند
سرگرد -6
استراتژيك -آش
پود -تنگه
مقابل
-12
آينده-
گذاش��ته-
 -3بجا
شعر -از نخستين
معروف-
سوس��ن -11نيم
عدس
قديم
نجارياسالم
نوعي چسبشهيدان
پروردگار-
 -7شهر
شهر -سومين
چندنيرنگ-
زنبور-
 -13النه
ش��امل
 -4محدودهاي
رنگ-درخت انگور-
بيسرد-
گازهاي باد
-12ازبله نجار!-
آحاد
بازياستان گيالن
محبت -نوبتوسيع
سرزنش
تصويرنگاري
روش
رس��اني -زش��ت و -8
ناپسند-
 -14كمك
مزاحم -ميرا
 -5دختر لري-
ها -باضد خوبي
مشاور -از رنگ
يك نوع-13
زرنگ!-براي
راديواكتيو،
هيزم
-6
غذاي خوش��مزه
موادمقاب��ل
خوشگذراني -شهري در تركيه -اس��تفاده از-14
بافتليها
سلولدر
غذاي ايراني -15نوع��ي بازي گوي و چوگان كه
ها و شما
س��ر-
ف��رق
 -9آيد-
ايراني-با جوش
ق��ومميشود-
نخس��تينانجام
 -7ه��وو -روي ميز
بازيكن براي در امان
راههايي كه
يك��ي از
ناپ��اك-15-
خودي در تيم
وحشيكجي
حرف دهان
مخفف كه او –
ماندن موجودات زنده و غيرزنده از ديده
ميان��ي
عمودي:مانند -قصد -10 -بازيك��ن
 -8گوه��ر يكت��ا و بي
فوتب��ال -كار ميرود-
وسيله دشمن به
شدن به
لنگهبار
كرمان-
شهري در استان
شايسته -1دانه نهانزا -مسلمان -سرزدن گناه
مسافر
شناس -شاعر
پيش��تاز-
حل-11
شمارهتاريخي
ديدني و
جدولآث��ار
حل  -2از
شماره از4895
عددعادی
جدول
4895
ويژه
انبيا -رودي در عراق
اس��تان فارس كه در شيراز
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 -9عنص��ر ش��يميايي -پنه��ان
كردن -مانند -پيروز
 -10عيب و نقص -فش��ار نگار -از
خودراضي
 -11چي��زي ك��ه دي��ده بش��ود-
ح��د نص��اب ورزش��ي -از حروف
يوناني
 -12نيتروژن -جمع شيء -داالن
 -13نهيكنن��ده -كفايتش��ده-
گاهنامه
 -14گونهه��ا -از نمازهاي واجب-
رسم
 -15پي��از حضرت��ي -رودي در
آلمان -سطح و رويه
عمودي:

-1ظلم -ادعا -ميوهاي سرشار از
ويتامين
 -2نام فرنگي آمار -قس��متي از
پا
 -3گويشي دركشورمان -با گفت
آيد -دلير
 -4سبزي خوراكي -دريا -ميوه-
سخنان بيمارگونه
 -5وب��ا -پيش��كشها -مخف��ف
افقي:
-1پس��وند ش��باهت -راه يافت��ن -عج��لاهلل تعال��ي فرج��ه ك��ه
ب��ا ن��ام ام��ام مه��دي (موع��ود)
غشاي خارجي قلب
 -2دلداري -ستيز -عبادتگاه ترسا ميآيد
 -3بجا گذاش��ته -آينده -سرگرد  -6سوس��نكبود -لبخند مليح-
نوعي چسب نجاري
قديم
 -4محدودهاي ش��امل چند شهر -7 -پروردگار -از گازهاي بيرنگ-
آحاد
محبت -نوبت بازي
 -8يك نوع روش تصويرنگاري با
 -5دختر لري -مزاحم -ميرا
 -6خوشگذراني -شهري در تركيه -اس��تفاده از مواد راديواكتيو ،براي
سلولها و بافتها
غذاي ايراني
 -7ه��وو -نخس��تين ق��وم ايراني -9 -ناپ��اك -ف��رق س��ر -بازيكن
خودي در تيم
مخفف كه او – وحشي
 -8گوه��ر يكت��ا و بيمانند -قصد -10 -بازيك��ن ميان��ي فوتب��ال-
شهري در استان كرمان -لنگهبار
شايسته
 -11عدد پيش��تاز -از
حل جدول ويژه شماره 4895
انبيا -رودي در عراق
 -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مقابل جزئي -برج
 12ا ب و م س ل م ن ا م ه ت ر د فرانس��ه -تاقچهاي در
 3نت رو اق ان س گ من اد وم ا ن رب اي يت يس ديوار -كشاورز
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Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de
 Médecine de l’Université de Kisangani، R.D.C.بل�وغ ،ب�ارداری ،ش�یردادن،

سلولیت

دکترعطاانصاری(کبک)

ataansari@videotron.ca

آنها را بهتر کرد ،ولکن باید دانست
ک��ه اثر درمان موقتی اس��ت و باید
مرتبا تکرار ش��ود ت��ا در دراز مدت
وضع پوست بهتر بشود.


CELLULITE
دو نوع سلولیت وجود دارد.
اول س��لولیت مربوط ب��ه زیبائی و
دوم سلولیت عفونی که بر اثر ورود
باکتری ها در زیر پوست که زخم یا
بریدگیداشته باشد تولید می شود .سلولیت چگونه تولید می شود؟
در این صورت یک بیماری خطرناک علل واقعی آن هنوز بهدقت مشخص
بشمار می رود و بیاد بطور سریع در نیس��ت و عوامل مختلف��ی در آن
بیمارستاندرمان شود.
دخالتدارند و فرضیه های مختلفی
در این مقاله درباره سلولیت مربوط هم برای آن هست که ممکن است
ب��ه زیبائی گفتگو داری��م .در مورد یک عکس العمل انفالماس��یون در
س��لولیت عفونی در مقاله ای دیگر تولید آن موثر باشد.
خواهیم نوشت.
هم چنین مشاهده شده که هورمون

های جنس��ی زنان��ه ،ارث��ی بودن،
ورزش کردن و نوع تغذیه در تولید
سلولیتچیست؟
سلولیتدرنتیجهتخریبساختمانی آن موثرند.
نسوج زیر پوست که چربی های زیر س��لولیت باعث تغییر س��اختمانی
اپیدرم را تشکیل می دهند ،بوجود نُسج چربی در زیر پوست در مناطق
می آید و به پوس��ت حالتی شبیه مخصوصی می شود .چربی هائی که
پوس��ت پرتقال و نازیب��ا می دهد و در قسمت های عمیق تر هستند که
بیش��تر در ناحیه پشت ران و باسن می شود توسط لیپوساکشن خارج
کرد اثری در تولید سلولیت ندارند.
دیده می شود.
تقریبا هم��ه افراد مبت�لا خانم ها سلول هائی که ذخیره چربی در آنها
هس��تند و از هر  10خانم  9نفر در وجود دارد ،در اتاقک هائی جمع می
طول زندگی به آن دچار می شوند شوند و مابین آنها دیواره ای از نسج
و آقایان از هر  50نفر یکی دچار می نرم هس��ت که قابل ارتجاع است و
پوس��ت بعنوان س��قف این اتاقک
شود.
این مسئله از نظر پزشکان یک تغییر هاس��ت ،وقتی که س��لولیت وجود
فیزیولوژیکی طبیعی حس��اب می دارد این سلول ها بیشتر شده و آب
بیشتر در آنها جمع می شود.
شود.
موقع بوجود آمدن سلولیت مشخص در نتیجه این اتاقک ها متورم شده و
نیست ودر همه افراد یکسان نیست دیواره بین آنها تغییر شکل داده باد
و بستگی به عوامل مختلفیدارد که می کند و به طرف پوست فشار وارد
می کند و به آن شکل پوست پرتقال
توضیح خواهیمداد.
درمان کامل -در صورتی که سلولیت می دهد.
خیلی کم باشد -صورت پذیر است 
وگرنه درمان کامل برای س��لولیت عوارضی که ممکن است تولید کند
وجود ندارد ولی امکاناتی هست که با اینکه این نوع سلولیت فقط یک
برای بعضی اشخاص ظاهر سلولیت مش��کل زیبائی است ولی می تواند

قاعدگی و درمان با اس�تروژن ها
اغلب عامل شروع آن هستند.
ای��ن هورمون ها باعث جمع ش��دن
چربی شده و نرمی نُسج همبند را کم
می کنن��د و در نتیجه بدن خانم ها
آمادگی بیشتری برای سلولیت دارد،
زیرا دو برابر آقایان سلول های جمع
کننده چربی دارد.
یادآوری می کنم که پوس��ت
آقایان کلفت تر و سلول های
چربی کوچک تر و فشرده تر
هستند.
÷ خان��م ها مخصوص��ا مادرها
دارای پوس��ت آماده برای س��لولیت
هستند ودر نتیجه امکان مبتال شدن
تولید نوعی ناراحت��ی فیزیکی هم آنها بیشتر است.
خان��م ه��ای ن��ژاد
بکند و حتی باعث درد هم بش��ود÷ .
با گذش��ت زمان س��لولیت تقویت ( CAUCASIENNEقفق��ازی
ش��ده و دیواره ها مستحکم تر می منجمله ایرانی ه��ا) به علت نامعلوم
شوند و بر روی گیرنده های عصبی بیشتر دچار س��لولیت می شوند که
فش��ار وارد کرده و باعث حساسیت خانم های نژاد زرد و سیاه پوستان
زیاد مناطق دچار ش��ده می شوند
و در نزد بعض��ی از خانم ها تماس 
و دس��ت زدن و حتی مالش لباس عواملی که کمک به دچارشدن می
(حتی تماس لباس با پوست)! باعث کند
احس��اس ناراحتی و حتی درد می ÷ تغذیه:
شود و باالخره یک سلولیت قدیمی مص��رف بی روی��ه نم��ک ،غذاهای
می تواند تولید اشکاالتی در جریان سرشار از مواد قندی ،چربی و کمبود
گردش لنف ک��رده و از خروج مواد فیبرهای غذائی کمک به دچار شدن
دفعی سلول های آن منطقه موانعی می کند.
ایجاد کند.
÷ کمبود با عدم حرکات بدنی

و ورزش:
گوشه نشینی کمک به شدت بیماری
عالئمسلولیت
÷ جمع ش��دن چرب��ی در زیر می کند .عضالت ساق پا مانند پمپ
پوس��ت که به آن ش��کل پوس��ت کم��ک به باال رفتن خ��ون می کند
پرتقال می دهد و معموال سلولیت و عضالت الغر و کار نکرده س��اق پا
در قس��مت پشت ران و باسن ،روی باعث کندی گردش خون درساق پا
شکم ،گردن ،باالی بازوها و قسمت می شود.
داخلی زانوها دیده می شوند.
÷ مصرف دخانیات:
÷ در مناطق تولید شده احساس نیکوتی��ن باعث بدی گ��ردش خون
سنگینی و کشیده شدن پوست می در مویرگ های خونی ش��ده و باعث
شود.
کمبود اکسیژن در نسوج می شود.
   مصرف داروهای ضد بارداری
÷ حساس بودن به تماس و فشار ÷
مثال هنگام ماساژ
از راه ده��ان و بعض��ی از داروه��ا
÷ گاه��ی احس��اس گرفتگی مانند اس��تروژن ه��ا ،داروهای ضد
(کرامپ) در ساق پا
حساسیت (آنتی هیس��تامین ها) و
کورتیکواستروئیدها می تواند باعث

ایجاد سلولیت بشود.
چه کسانی ممکن است دچار شوند اگ��ر الزم اس��ت ک��ه از ای��ن داروها
خانم ها بیش��تر از آقایان دچار می اس��تفاده کنید با پزشک یا دارو ساز
خودتان مشورت کنید.
شوند.
هورمون ه��ای زنانه ،اس��تروژن ها ÷ و باالخره استرس
و پروالکتین (در هن��گام بارداری) بای��د اضافه کرد ک��ه تولید بیماری
کمک به تولید سلولیت می کنند .ربط��ی به الغری یا چاق��ی خانم ها
ن��دارد ولی در نزد خانم های چاق تر
بیشتردیده می شود.

پیشگیر ی

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

به بازار آمد

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

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

معموال امکان پیش��گیری وجود
ندارد.
عوام��ل ارث��ی و بیولوژیکی نقش
مهمی در تولید آن دارند .ورزش و
تغذیه سالم کمک به گردش بهتر
خون و تونوس پوست می کنند.

درمان
هن��وز درمانی ب��رای از بین بردن
سلولیت وجود ندارد و متخصصین
چند برنامه توام را پیش��نهاد می
کنند که شاید اثر مثبتیدردرمان
داشته باشد ،مانند تغییر در اغذیه
و ورزش و ح��رکات بدنی از اولین
توصیه ها می باشد.
یک سری محصوالت ضد سلولیت
(که اکثرا گرانقیمت هم هستند)
در بازار عرصه می شوند که باعث
بهتر شدن وضع پوست بطور موقت
می ش��وند و بصورت کرم ها ،ژل
ها ،ماساژ با دستگاه های مختلف،
درم��ان با لی��زر ،ام��واج رادیوئی،
اولتراس��ون ،تزریق بعضی مواد در
زیر پوست یا کمی عمیق تر و حتی
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برنامه های پزشکی

دکتر عطا انصاری

جراحی.
وقتی مس��ئله زیبائ��ی خانم ها
وج��ود دارد بازار ای��ن درمان ها
خیلیداغ است بهتر است قبل از
در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی،
شروع هر درمانی بدانید که
در  GLWIZو یا سایت
÷ هی��چ متدی ک��ه در بازار
www.mihantv.com
عرض��ه می ش��ود نم��ی تواند
سلولیت را از بین ببرد
نوعی ماس��اژ عمیق با نوعی ماشین
÷ با بهتریندرمان ها یک بهبودی اس��ت درمان هر بار  45دقیقه طول
ظاهری موقت دیده می شود.
می کش��د و حداقل  100دالر خرج
÷ بعضی از اشخاص بهتر به درمان دارد.
جواب می دهند که دیگران بنابر این ÷ کرم و ژل:
خیلی مشکل است که درباره قابلیت کرم و ژل های ضد سلولیت معموال
درمان اظهار نظ��ر کرد و بعضی هم مخلوطی از تئوفیلی��ن ،آمینوفیلن،
مطلقا بهدرمان جواب نمیدهند
کافئین و یا مخلوطی از عصاره چند
÷ مدت کوتاهی پ��س از درمان گیاه اس��ت ک��ه معموال زی��اد مفید
س��لولیت به حالت اولیه بر می گردد نیستن .د
بناب��ر این درم��ان ها بای��د به مدت ÷ MESOTHERAPIE
طوالنی انجام گیرد.
تزریق مق��دار کم��ی دارو در داخل
÷ هنوز از نظر علمی مفید بودن پوست در قس��مت مورد نظر است.
این درمان ها ثابت نشده و مطالعات اینداروها می تواند شامل آمینوفیلن،
دارد شروع می شود.
هورمون ها ،آنزیم ها ،عصاره گیاهان،
÷ درم��ان های با ام��واج ،لیزر و ویتامین ها و مواد معدنی باشد .هیچ
تزریق زیر پوس��تی می تواند عوارض گونه مطالعه کلینیکی قابل قبول در
بس��یار بدی داشته باشد که برطرف این م��ورد دیده نش��ده و امکان آثار
کردن آن به س��ادگی ام��کان پذیر ثانویه ناخواسته زیاد است مانند درد،
نباش��د مانند تغییر رنگ پوست که تورم پوستی ،قرمزی پوست و نکروز
قهوه ای می شود و یا جای زخم باقی که می تواند جا بر روی پوست بگذارد.
می گذارد .برای مشورت می توانید با ÷ LYPOLYSE
یک پزشک یا متخصص پوست کهدر در بعضی از کشورهای اروپائی انجام
قسمت زیبائی فعالیت دارد یا جراح می شود ولی در کانادا شناخته شده
پالستیک مش��ورت کنید .در استان نیست.
کبک ای��ن مخارج را باید مش��خصا عبارت است از تزریق بعضی از داروها
بپردازید.
در عمق یک س��انتی متری پوست
یا عمیق تر .پزش��ک از داروخانه می
÷ تغذیه:
همانطور که گفته شد از غذاهای شور خواهد که مخلوطداروها را آماده کند
و مصرف زیاد نمک باید پرهیز کرد و و بعد تزریق انجام می شود.
باندازه کافی آب نوشید
÷ جراحی پالستیک:
جهت کشیدن پوست انجام می شود
÷ ورزش:
ورزش برای س�لامتی بدن و گردش و یک قس��متی از سلولیت برداشته
خ��ون و تقوی��ت عض�لات بس��یار می ش��ود ولی باید دانست که محل
مفید اس��ت ولی ورزش یک موضع جراحی جایش بر روی کشاله ران و
مخصوص ،مثل ران و باس��ن تاثیری راه باقی می ماند.
در درمان سلولیت ندارد.
÷ پیوند چربی
که از ناحیه شکم خارج شده به محل
÷ درمان با امواج و ماساژ
سلولیت تزریق می شود .لیپوساکشن
عمیق:
درمان با دس��تگاه های امواج مادون برای سلولیت بی اثر است ولی اخیرا
قرمز و ام��واج رادیوئی و لیزر بر روی نوعی میکرولیپوساکشن بکار می رود
پوست و ماساژهای عمیق باید حداقل که ظاهر پوست را بهتر می کند.
 6سانس و یک سانس در هفته یا  15
روز انجام ش��ود و هر بار حدود  200طب مکمل
دالر در کب��ک خ��رج دارد .بهبودی
وضع پوس��ت چند هفته تا س��ه ماه  -CELLASENEمخل��وط گیاهی
طول می کشد.
اس��ت که بی اثر است و توصیه نمی
÷VACUTHERALIE
شود.
یا ENDERMOLOGIE

سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV
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دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

لیست
اکر روزانه
تهیه کرده
و از آن
پیروی کنید

___________

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

Tel.: (514) 267-3454

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

تهایحرفهایضروریبرایهمهشغلها
عاد 
مهم نیست که برای چه شرکت یا
در چه صنعتی کار میکنید ،قوانین
برای همه مشاغل یکسان هستند.
باید انگیزه داش��ته باشید ،به دنبال
نتیجه باش��ید و وقت��ی وظیفهای
به شما محول میش��ود ،برای وارد
عمل شدن آماده باشید .اگر آمادگی
ذهنی و جس��می الزم را نداش��ته
باش��ید ،زمانی میرسد که یک نفر
متوجه میشود که تعهد کافی برای
کارتان را نداری��د و این میتواند به
این معنی باش��د ک��ه پول کمتری
درخواهید آورد یا کارتان مشقتبارتر
خواهد ش��د .به همین دلیل است
که افراد موفق معموالً از همان ابتدا
عادات کاری خوب��ی در خود ایجاد
میکنند که مس��یر کارش��ان را در
جهت درس��ت انداخته و آنها را به
موفقیتمیرساند.
چه به تازگی وارد دنیای کار ش��ده
باش��ید یا خیلی وقت باش��د که در
حرفهای مش��غول به کار هستید و
دوست دارید پیشرفت کنید ،عادات
جدی��دی ک��ه االن در خ��ود ایجاد
کنید میتواند بعدها موفقیت شما
را تضمین کن��د .اینجا میخواهیم
ب��ه عادتهایی که هم��ه رئیسها
دوست دارند و عادتهایی که از آن
متنفر هستند اشاره کنیم .همچنین
میگوییم ک��ه این ع��ادات مثبت
چطور بر عملکرد کاری ش��ما تاثیر
میگذارند.

لیست کار روزانه تهیه کرده و از آن
پیروی کنید

هیچ دلیلی ندارد که بدون آمادگی
و تمرکز در محل کار حاضر شوید.
این قانون شاید خیلی ابتدایی به نظر
برس��د اما یک واقعیت است :اجرای
یک برنامه منظم نیاز به هدفمندی
قویتر و راه��کار عمل موثرتر دارد.
اگر هر روز کارهایی که باید تا پایان
روز ب��ه انجام برس��د را یادداش��ت
کنی��د ،کارتان س��ازماندهی خوبی
پیدا خواهد کرد .همه کارهایی که
در لیست میگنجانید را یک به یک
دنبال کنید و دقیقاً یادداشت کنید
که آن کار برای چه کس��ی است و
چه کسی را باید از پیشرفت کارتان
مطلع کنی��د و از آنهایی که در آن
کاره��ا با ش��ما هم��کاری دارد چه
انتظاراتی میرود .لیست را به دقت
اجرا کنید و هدفتان باید این باشد
ک��ه در هر زمان یک کار را به انجام
برسانید .اگر الزم به تنظیم و تعدیل
چیزی اس��ت ،س��ریع آن را انجام
دهید و از عقب انداختن بقیه کارها
خودداری کنید.
عادتهای حرفهای معموالً نیازمند

داش��تن ی��ک رویک��رد وظیفهگرا
هس��تند .چنین رویکردی جریان
کار ش��ما را مداوم و استوار ساخته
و به ش��ما ای��ن ام��کان را میدهد
ضربالعجلهایی واقعبینانه داشته
باشید .اگر کارتان سازماندهیداشته
باش��د ،ذهنتان به راحت��ی کارها را
دنبال کرده و کیفیت کلی و رضایت
از کارتان افزایش مییابد.
وقتی در ع��ادت برنامهریزی روزانه
مهارت پیدا کردید ،میتوانید آن را
به برنامهریزی هفتگی تعمیم دهید
که باعث میش��ود –اگر ش��نبهها
برنامهری��زی کنید --بفهمید  5روز
بعدت��ان چه نتایج��ی در بر خواهد
داشت .اگر در یک محیط مهلتگرا
کار میکنید ،لیست کار روزانه باعث
میش��ود همه کاره��ا را به ترتیب
اولویت انجام داده و کمکتان میکند
که دیگر برای اتمام کارها نیازی به
آوردن آنها به من��زل و اضافهکاری
نباشد.

 10دقیقه زودتر در محلکار حاضر
شوید
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اینکه زودتر کارها را به انجام برسانید
به این معنی نیست که باید بیشتر
کار کنید .نکته اینجاس��ت که قبل
از اینکه کاری را ش��روع کنید باید
کمی به ذهنتان اس��تراحت دهید.
چند دقیقه را صرف مطالعه ،گوش
دادن به موس��یقی ی��ا یک تماس
تلفنی اختصاص دهید .وقتی زمان
کار رسید ،ذهنتان بازتر و متمرکزتر
خواهد بود .بعد از کار ،باز هم یک کار
مشابه برای استراحت ذهنتان انجام
دهید .وقت گذاشتن برای استراحت
یکی دیگر از فواید وقتشناس بودن
است و همه این با  10دقیقه زودتر
در محلکار حاضر ش��دن میس��ر
خواهد شد.


هفتهای یکبار یک مقاله مرتبط به
کارتان مطالعه کنید

هر چه اطالعات بیش��تری داش��ته
باشید ،س��ریعتر نردبان ترقی را باال
خواهید رفت .یک��ی دیگر از عادات
حرفهای خوبی که باید در خودتان
پرورش دهید این است که درمورد
کارتان اطالعات جمع کنید .درمورد
اینکه شرکت یا کارخانهای که در آن
کار میکنید چ��ه تاثیر کلی بر آن
صنعتدارد تحقیق کنید و مجالتی
پیدا کنید که اطالعات شما را بهروز
نگه دارد .اینکه به سراغ چه مجالتی
بروی��د به کار و حرف��های که در آن
مشغولید بستگیدارد.
الزم نیست این مقاالت را حتماً در
محلکارت��ان مطالعه کنید .یکی از
فوای��د عالی این عادت حرفهای این
اس��ت که اگر واقعاً عاش��ق کارتان
باشید ،میتوانید در اوقات فراغتتان
به مطالع��ه این مق��االت بپردازید.
هرچه بیشتر بخوانید ،این اطالعات
را بیش��تر میتوانید در کارتان اجرا
کنید.
اگ��ر به دنب��ال چی��زی جذابتر از
مطالعه مقاالت هس��تید ،میتوانید
افکار و نظرات خود درمورد مقاالت
و نوشتههای مختلف را نیز یادداشت
کنید .این میتوانید راه خوبی برای
به دس��ت آوردن توانایی الزم برای
مقالهنویسیباشد.


وقت شناس��ی یک��ی از مهمترین
عادتهای حرفهای است که حتماً
باید داشته باشید .این امر در محیط
کار ام��ری الزم بوده و نش��اندهنده
مهارتهای سازمانی و قابل اعتماد
ب��ودن شماس��ت .تاخیر داش��تن
معموالً منعکسکننده سایر نواقص و
ضعفهای کاری است .اگر شما هم
جزء آندسته از کارمندان هستید که
دیر بر سر کار خود حاضر میشوید،
ممکن است رئیستان شما را فردی
تصور کند ساعت ناهار و استراحت را
نیز طول میدهد و همیشه آخرین
نفر اس��ت که سر جلس��ات حاضر
میش��ود (ک��ه البته ممکن اس��ت
صحت نداشته باشد).
بااینک��ه تاخیره��ا هرازچندگاهی
قابلتوجی��ه و درک اس��ت ام��ا
وقتشناسی باید یکی از اولویتهای
کاری ش��ما باشد .هیچوقت بیشتر
از  10دقیقه تاخیر نداشته باشید و
حتی س��عی کنید  10دقیقه زودتر
در محلکارتان حاضر شوید .حتی
میتوانی��د ای��ن قان��ون  10دقیقه
را ب��رای س��ایر ضربالعجله��ای
برنامهروزانهت��ان هم به کار ببندید .میزکارتان را مرتب نگه دارید
بعنوان مثال ،اگر قرار اس��ت کاری می��ز دره��م و بره��م و نامرت��ب
را ساعت  4بعدازظهر تحویل دهید ،نشاندهنده یک ذهن نامرتب است.
س��عی کنید آن را ت��ا  3:50دقیقه هیچ چیز بیشتر کاغذهای درهم و
آماده کنید .هربار ک��ه کار را زودتر برهم و بقایای غذای دیروز روی میز
به انجام برسانید ،مطمئن باشید که نمیواند شلخته بودن شما را نشان
به یاد رئیس��تان خواهد ماند و این دهد .در این مورد هم باید هوش��یار
مطمئناً خیلی بهتر از این است که باشید .باید بدانید که چه چیزهایی را
بعنوان فردی که همیشه تاخیر دارد الزم است نگه دارید و چه چیزهایی
در یادها بمانید.
را بای��د دور بیندازی��د .دقت کنید

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

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

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

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

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

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

Tel.: 514-690-1798

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

>> پیک نیک بزرگ ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه 20 ،ماه می در پارک انگرینیون


توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

که هم��ه چیز از پروژههای مختلف
گرفت��ه تا زبالهها بای��د محلی برای
خود داشته باشند .نگذارید کاغذها
روی هم تلنبار شوند .برای پروژههای
کنونیت��ان پوش��ههای مخصوص
داشته باشید و پروژههای قدیمی را
هم آرشیوبندی کنید.
یک میز مرتب به این معنی اس��ت
که تلفن ،کامپیوتر و تقویم شما نباید
هیچوقتدور ازدستتان باشد .وقتی
همه پوشهها مرتب باشند وقتی به
دنبال پروژههای قدیمی میگردید
کلی در وقتتان صرفهجویی خواهد
شد.
مرتب بودن میز کارت��ان به مرتب
ب��ودن دس��کتاپ کامپیوترتان هم
منتقل خواهد ش��د .س��عی کنید
اطالعات ذخیرهشده روی کامپیوتر
را به دقت منظم و دستهبندی کنید
و روی دس��کتاپ فق��ط فایله��ا و
برنامههایی را داشته باشید که زیاد
به آنها سروکار دارید.



هر روز ایمیل تان را مرتب کنید

ه��ر روز چندین و چن��د ایمیل به
 inboxشما سرازیر میشود که خیلی
از آنها اص ً
ال مورداستفادهتان نیستند.
ایمیل راه بسیار خوب و راحتی برای
برقرار ارتباط است اما خیلیوقتها
ممکن اس��ت ایمیلهای مهم بین
ایمیلهای غیرضروری گم ش��وند
و از چش��متان دور بمانند .آخرین
عادت حرفهای ک��ه میخواهیم به
شما یادآور شویم ،سازماندهی کردن
اکانت ایمیلتان است.
وسوسهانگیز است که به هر ایمیل
فوراً ج��واب بدهید اما این میتواند
ب��ازده کاریت��ان را پایین بی��اورد.
ایمیلهای��ی که برایت��ان میآید را
برحسب موضوع و فرستند و درجه
اهمیتدر پوشههایی از قبل طراحی
ش��ده ذخی��ره کنید .با ای��ن روش
رسیدگی به آنها سادهتر خواهد شد
و به هر ایمیل طبق اولویت سر موعد
پاسخ خواهید داد.

مـفت
حرف ُ

وقتی ناصر الدین شاهدستگاه تلگراف را به ایران
آورد ودر تهران نخستین تلگرافخانه افتتاح شد.
مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند ،برای
همین ،سلطان صاحبقران اجازه داد که مردم
یکی-دو روزی پیام های خود را رایگان به شهر
هایدیگر بفرستند.
وزیر تلگراف اس��تدالل کرده بود که ایرانی ها
ضرب المثلی دارند که می گوید "مفت باشد.

منظم کردن دفترچ��ه آدرسهای
ایمیلتان را هم فراموش نکنید.
این لیست همیشه باید بهروز باشد
تا برای پیدا کردن یک آدرس ایمیل
وقتتان برای گشتن بین ایمیلهای
قدیمی تلف نشود.

مسیر حرفهای تان را پیدا کنید

کنار گذاش��تن عادتهای قدیمی
سخت است اما این دلیل نمیشود
که تالش نکنید و آنها را با عادتهای
بهتر جایگزین نکنید .مدیران شما
هم همه از یک جا ش��روع کردهاند
و به موفقیت رس��یدهاند و مطمئن
باش��ید که حتماً چند مورد از این
عادتها را در زندگی کاری خود به
کار بس��تهاند .شما هم سعی کنید
همین کار را بکنید و ببینید شما را
به کجا میرساند .هر نتیجهای هم
کهدر بر نداشته باشد ،باعث میشود
اعتمادبهنفس ،س��ازماندهی و نظم
بیشتریدر کارهایتانداشته باشید.


کوفت باشد" .یعنی هر چه که مفت باشد مردم
از آن اس��تقبال می کنند .همین طور هم شد.
م��ردم کم کم و با ترس برای فرس��تادن پیام
هایش��ان راهی تلگرافخانه شدند .دولت وقت،
چن��د روزی را به این منوال گذراند و وقتی که
تلگرافخانه جا افتاد ودیگر کسی تلگرافخانه
را به ش��عبده و جادو مرتبط نکرد مخبر الدوله
دستور داد بر سردر تلگرافخانه نوشتند:
"از امروز حرف مفت قبول نمی شود".
می گویند "حرف مف��ت" از آن زمان به زبان
فارسی راه پیدا کرد.
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طنز...

ای بقربان نشیمنگاه مقدس آقا بروم!
ف.م.سخن

من��اره ای ،چیزی بنا خواهد ش��د-
می گردیم تا بروی��م خودمان را به
آن تخته س��نگ خوشبخت بمالیم
بلکه گرفتاری های مالی ،مشکالت
اقتص��ادی ،دردهای جس��مانی ،و
خالصه بدبختی هایمان رفع شود.
ما که سعادت نداشتیم محل قدوم
ایشان رادر حسینیه محل سخنرانی
ش��ان بلیس��یم و یا ته ماندۀ غذای
ایشان را بخوریم ،اکنون این سعادت
محل
دارد نصیب مان می شود که ِ
نش��یمن ایش��ان را
گلگون و معط ِر
ِ
ببوس��یم و ببوئیم و س��رمۀ چشم
نماییم.
ح��اال البد متفکران اس�لامی ما به
تکاپ��و افت��اده اند ب��رای این مکان
مبارک نامی بیابند و ش��اعر بزرگ
اس�لامی ما آقای علیرضا َقزوه هم
درصددند یک مثنوی  1000بیتی
در وصف نش��یمن گاه یار و عطر و
بوی آن بسرایند.
اگ��ر فردا پس فردا پیرزنی را دیدید
که روی تخته سنگ مزبور افتاده و
دارد یک نوار س��بز رنگ به آن می
بن��دد و فریاد می زند" ،الهی قربون
کو...ت ب��رم آقا ،الهی فدای ماتحت
مبارک ات بشم آقا" ،تعجب نکنید
و ناراحت نش��وید و آن را در ردیف
داستان موس��ی و شبان قرار دهید
که حیوونک��ی دارد به زبان خودش
آقایش را می ستاید...
آی جان ،آی جان ،آی جان...
من با اجازه رفتم ...نایب الزیاره شما
هم خواهم بود.
و رحمت الله ...

قابل توجه دیپلماتهای محترم جمهوری اسالمی
ایران در پرو ،بولیوی و استرالیا
ب��ا عرض س�لام مصدع می ش��ود
که غرض از نوش��تن این نامه دادن
پش��تگرمی به شما س��فیران عزیز
اسالمی است که تحت تاثیر القایات
دش��منان قرار نگیرید و از تبلیغات
س��وء آنه��ا در جهت س��یاه نمایی
تفاوتهای فرهنگی بین اسالم و غرب
خوفی به دل راه ندهید.
آنچه همکار اندیشمند شمادر برزیل
انج��ام داد ادامه س��نت متعالیه ای
است که نا آگاهان به تاریخ متاسفانه
از آن سوء استفاده می کنند و تصویر
ناصحیح��ی از فرایند تحول و تطور
سنندین مبین ترسیم می کنند.
حقیق��ت ای��ن اس��ت ک��ه گرچه
مجموعه قواعد و دستورهای شرعی
ما الحمدلله کامل و ش��امل است و
در آنه��ا به تمام جزییات ممکن در
همه امور پرداخته شده است ،والکن
با در نظر گرفتن تحوالت تاریخی و
پیشرفتهای علمی و صنعتی ،مساله
انطباق اح��کام قدیمه با موضوعات
جدیده یا به لفظ فرنگیان "آپدیت"
کردن احکام از اوجب واجبات است
و به عقیده جمهور علما پویایی شرع
مبین نی��ز در ای��ن روزآمد کردنها
نهفته است.
در همین قضی��ه برزیل هم ،نفس
مساله همانا تالش برای انجام عمل
واج��ب و انطباق اح��کام قدیمه با

ش��رایط جدیده بوده است که خود
البته نوعی جهاد تلقی می ش��ود و
اجری عظیم بر آن مترتب است.
واقعیت آن است که احکام موجود
شرعیدر خصوص مالعبه و مجامعه
و ل��واط و صیغه و غی��ره با دختران
صغیر و نابالغ و بالغ گرچه فی نفسه
کامل است ،ولی شارع معظم آنها را
در ش��رایط خاصی تنظیم کرده که
با گذر زمان نیازمند تحول یا همان
آپدیت شدن است.
ما احکام کاملی داریم در خصوص
 مجامعت بر پشت شتر (هم شتردوکوهانه  -و گرچه عجیب می نماید
 حتی بر پشت شتر یک کوهانه)، لواط در زیر درخت خرما، مالعبه در روی ریگهای داغ بیابان، نظافت بعد از مجامعت با سنگ، اندازه دخول حشفه قبل از افطار، کفاره جماع با زنحایض س��ه روزه
در زیر ماه بدر...
ول��ی احکامی که
همین مس��ایل را
در شرایط جدیده
بررسیکندمنتظر
اجتهاد اعلم علما و
افقهفقهاست.
در عربس��تانی که
آب نب��ود و نعوذ

بالله استخری نبود ،نوع احکام طبعا
از آن شرایط منبعث شده و بر طبق
امکانات موجود در آن زمان تنظیم
شده است.
لهذا در ش��رایط فعلی عمل سفیر
محترم در برزیل چی��زی جز گذر
از س��نت به مدرنیته نبوده که همه
روشنفکران (چه الئیک و چه دینی
و چه ملی-مذهب��ی) در پی آنند و
دانس��ته نیس��ت که چرا در همچو
مواردی از چنین اعمالی که نش��انه
پیشرفت است طرفداری نمی کنند.
آیا واقعا مهم نیس��ت که مالعبه در
ش��رایط کم وزنی در زی��ر آب (که
نیروی ش��ناوری آب ،نیروی جاذبه
را تقلی��ل می ده��د) تحت احکام
جدیدی تنظیم شود؟
حال ای سفرای محترم اسالمی در
پرو و بولیوی و ونزوئال!
م��ی دانی��د ک��ه ما
مجموع��ه کاملی از
احکام ش��رعی داریم
در خصوص
 جماع با حیوانات: از گوس��فند و ب��زگرفت��ه تا ش��تر (و
در م��ورد اخیر حتی
خصوصی��ات نردبان
مورد استفاده هم به
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

قربان ش��ان بروم چ��ه خوشتیپ
شده اند .بمیرم برای شان که کفش
ورزش هم ندارند .چقدر ایش��ان در
مصرف بی��ت الم��ال صرفه جویی
می کنند و ریال ب��ه ریال و تومان
به تومان روی هم می نهند تا س��ه
هزار میلیارد دالر بشود ،آن وقت یک
رئیس بانک از خدا بی خبر می آید
فرتی همه را باال می کشد.
واقعا ما ضد انقالب خیلی
خریم.
بنش��ینیم یک کم فکر
کنی��م ببینی��م کجای
دنی��ا ،لنگه ی چنین
رهبر فرزانه ای وجود
دارد ک��ه ما ای��ن طور
قدرنشناس��انه با او برخورد
می کنی��م .م��ن مطمئن
هس��تم ،مطمئن هس��تم،
مطمئن هس��تم ،اگ��ر این
نظام امروز سقوط کند ،سی
سال بعد که مقامامنیتی
شان در محاسن "آقا" و
نظام مقدس جمهوری
اس�لامی بنویس��د،
ماها همگی اش��ک
بر چشم می آوریم و
حسرت روزهای خوب گذشته را می
خوریم.
های های ،های های...
اکنون که این ها را می نویسم ،دارم
کـلک
در  ،Google Earthنقشه ی ُ
چال را زیر و رو می کنم ببینم این
نقطه ای که آق��ا در آن جا جلوس
فرموده را پیدا می کنم یا نه.

این بی ش��عورها چنین "پوینت آو
اینترست" ی را عالمت نزده اند که
آدم بداند چگونه می تواند جایی را
که آقایش نشس��ته و تخته سنگ
های آن جا را با نشیمنگاه معطر خود
بوجد آورده پیدا کند.
-----------------------اص�لا ی��ادم رفت ابت��دا مقدمه را
بنویسم بعد وارد متن شوم.
آقا در حین ک��وه پیمایی به تخته
س��نگ های مسیر
لطف کرده اند
و ماتح��ت
مب��ا ر ک
ش��ان را
بر آن ها
نه��اده اند و
رفع خستگی
فرموده اند.
ع��ده ای از جان
برکفان و شیفتگان
حض��رت اش هم
برای  saveکردن
لوکیش��ن مزب��ور،
placemark
از
استفاده کرده
و ب��ا ش��رح
مبس��وطی از
تاری��خ واقعه،
ای��ن م��کان را جاودانه نموده
اند.
----------------------حال م��ن و البد بس��یاری دیگر از
شیفتگان آقا نمی دانیم اصال محل
مزبور کجاس��ت و داری��م در به در
به دنب��ال این محل مق��دس -که
احتماال به زودی در آن جا گنبدی،
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

سالن پذیرایی و
رستوران هانی رز
مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل در خدمت مجالس و میهمانیهای شماست
-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
-----------------------------------

1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

قول معروف لحاظ ش��ده است) اما
با کشف دنیای جدید احکام مربوط
به جماع با حیوانات جدیدالکش��ف
معط��ل مان��ده که حقیقت��ا باعث
خسران است.
مثال همین الما (عکس) را ببینید!
چه حیوان زیبایی که می شود دهها
حکم در موردش اس��تحداث کرد و
علما و عوام را بدان خوشحال نمود.
البته ما در قم به این حیوان نازنین

دسترسی نداریم و فقط عکس آن را
در کتب جانوری و زیست شناسی
دانشگاهیدیده ایم.
علت تصدیع هم همان است که شما
س��فیران واالقدر مرحمت فرموده و
به ش��یوه عملی به استنتاج احکام
مطروحه در باال مبادرت فرمایید.
این کار ش��ما حقا وح��دت حوزه و
دانشگاه را استحکام خواهد بخشید
که علمای ما سی و چند سال است

در حسرت آن به سر میبرند.
در خاتمه ،اس��تدعا دارم به هنگام
مراجعت از محل ماموریت زحمت
قبول فرموده دو راس از این حیوان
را (ترجیحا یک راس نر و یک راس
ماده) من باب هدیه به بیت معظم با
خود به همراه بیاورید.
اجرکم جزیل ،شیخ ساجد فاکر
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زنان...

زن های ناز و کوچولو

یک صحنه از فیلم کازابالنکا هست که
خیلی دوست دارم.
اون جا که موقع خداحافظی همفری
بوگارت چونه ی اینگرید برگمن رو می
گیره ،سرش رو خیلی آروم میاره باال و می
گه:
تو چشمهای من نگاه کن کوچولو.
چشمهای زیبای اینگرید ،پر از اشک ،پر
از عشق ،پر از نیاز و معصومانه است .عین
یک موجود کوچک بی پناه ،زیبا ،معصوم ،با
چشمانی که پرده ای از شرم روی نگاهش
افتاده و به آن جلوه ای از زیبایی ناب زنانه
داده .با خودم میگم چطور میشه عاشق این
زن نشد؟ زنی که مثل یک کودک ظریف و
بی پناه و معصوم است.
از خودم می پرسم به سر آن زنها چی اومد؟
دلم برای مردهای این دوران می سوزد که
با هیوالهایی مثل من طرفند.
زن هایی جفتک انداز ،صریح و بی پروا.
با خودم فکر می کنم اگر همفری بوگارت
داشت از من خداحافظی می کرد چه باید
می گفت ؟البد باید می گفت:
تو چشمهای من نگاه کن االغ ! این بهترین
چیزی است که به ذهنم می رسد.
***
سال ها پیش ،وقتی ازدواج می کردم
من هم همان نگاه شرمگین را داشتم.
من اون روزگار یک دانشجوی بی پول از
یک خانواده ی متوسط بودم .همه چیز
مرا خوشحال می کرد و اصغر چقدر از
خوشحال کردن من لذت می برد.
وقتیدرسم تمام شد اصغر کنارم نشست
و گفت عزیزم ،تو الزم نیست کار کنی .من
حتی اگه شده به زندان بیفتم هم برای تو
بهترین زندگی رو فراهم می کنم.
و من توی دلم احساس غرور کردم .از آنجا
که ذاتا موجود تنبلی هستم صبح ها تا
لنگ ظهر می خوابیدم و بعد بلند می شدم
و خانه را مرتب می کردم .چند جور غذا و
ساالد و سوپ می پختم (چون اصغر خیلی
سوپ دوست داشت).
از تلویزیون دستور پخت غذاهای جدید
یاد می گرفتم که اصغر رو سورپرایز کنم.
خمیازه می کشیدم و می نشستم تا شوهرم
برگردد .زندگی ما خیلی خوب بود و من
خوشحال بودم .تا اینکه یک تلفن ساده
همه چیز را به هم ریخت
***
جمله خیلی ساده و خیلی بی رحمانه تا ته
قلب من نشست:
«این همه درس خوندی ،دکتر شدی که
بری توی آشپزخونه کلفتی کنی؟»
مادرم بود .سعی کردم توضیح بدم که این
که برای شوهرم غذا می پزم کلفتی نیست.
گفت برو کار کن ،برای شوهرت هم غذا
بپز! و گوشی را گذاشت .چند روز بعد پدرم
وسط حرفهایش گفت که کار جوهر آدمی
است و ما را طوری تربیت نکرده که توی
خانه بنشینیم و ما به جامعه سهمیداریم
که باید برگردانیم.
بعد هم تاکید کرد که کسی که خرج یک
روز از زندگی اش را در نیاورد یک مفت
خور است!
فرداش رفتم سراغ استادم توی دانشگاه،
چون شاگرد خوبی بودم همان روز توی

بخش تحقیقات به من کاری دادند ،کاری
که از نظر علمی دوستش داشتم ،ولی
حقوقش آنقدر کم بود که خرج رفتن و
آمدنم هم نمی شد .با این همه قبولش
کردم ،چون نمی خواستم مفت خور باشم.
***

دلم برای مردهای این دوران
می سوزد که با هیوالهایی
مثل من طرفند ...زن هایی
جفتکانداز ،صریح و بی پروا.

www.paivand.ca

زخمیکهنمیبینیم...

باشد برای ناموجه ترین رفتارها.
میدانید؟
مردان است که از پدران پدرانشان کتک بدترین نوع خش��ونت علیه
میدانید؟
بهشان رسیده
زن��ان نیس��ت .کب��ودی و زخم و
خشونت همیشه ی
ک چشم کبود خشونت ،آزار ،تحقیر امتداد همان شکستگی خوب می شوند .قدرت و
و دن��دان شکس��ته
و دماغ خونی "مادر جنده ه��ا ،جنده ها ،خواهر شادابی و باور به خویشی که از زن
ها هم توی یک
نیست.
جنده ها ،مادرش را فالن ها ،عمه در طول ماهها و س��الها گرفته می
وای
شیفت
داروخانه
خ
شونت ،تحقیر ،آ
زارو گاهی یک اش را بیس��ار"هایی اس��ت که به شود گاهی هیچ وقت ،هیچ وقت،
.
م
میستاد
نگاه است.
شوخی و جدی به هم و به دیگران ترمیم نمی شود
از اون پیشی
نگاه مردی ب
��ه یقه ی پایین آمده می گوییم.
خشونتدست سنگین پدری است
چیزی
ناز
کوچولوی
ی
لبا
س
زنی وقتی
که دوال شده و خش��ونت ،آزار ،تحقی��ر هم��ان که بر صورت دخترک  9ساله اش
بود،
نمونده
باقی
چ
ایی تعارف می کند.
"زن صف��ت ،مث��ل زن گریه می بلند می ش��ود اما هرگز فرود نمی
پاهای
روی
دوباره
آید.
نگاه برادری اس��ت ب��ه خواهر
ش کردی"هایی است که بچه های
مان
خودش فرود اومده
وقت��ی در مهمانی بلن��د خندی
خشونت گردنکش��ی برادری است
ده .از خیلی کودکی یاد می گیرند.
بود و احساس ببر
نگا
هی
که
ما نمی ب
یینیم .که نمی خش��ونت ،آزار ،تحقی��ر ،پله های که نگاه پسرک معصوم همسایه را
بودن می کرد.
دا
نیم
ادامه اش وقتی
چشم های ما بعدی نردبانی هس��تند که پله ی کور می کند و خواهر را ناامید می
***
در مجلس نیستند چ
یست .ترسی اولش با فالنی و بیساری معاشرت کند از عش��ق پاک و دیوار به دیوار
سالها گذشت،
است
همسایگی.
که آرام آرام در طول زمان بر نکن
شده
من عوض
جان
زن
نش
سته
چون ...فالن لباس را نپوش چون ...خش��ونت آروغ زدن های ش��وهر
این
از
بودم.دیگه
خ
شو
نت بی کالم ،بی تماس بدنی ،است.
اس��ت به جای دس��تت درد نکند
که یک مرد ازم
مردی اس��ت ک��ه
ب
در را که باز می چون هایی که اسمش��ان می شود رای دستپخت عالی یک صبح تا
حمایت کنه
کند زن
ناگهان مضطرب می شود" ،عشق".
ظهر حبس شدن در آَشپزخانه .
غرور
احساس
غ
مگ
ین
می
شود .ن
می داند چرا .در عش��ق هایی که می ش��وند ابزار خشونت قانون نابرابر حق قیومیت
کردم.
نمی
ح
ضور
مرد انگار کالفه باشد .انگار کنترل.
پدربزرگی است که در فقدان پدر،
خودم
که
این
از
خودش نباش��د .ان
گار بترس��د که که منتهی می ش��وند به زنانی بی صاحب بالمنازع نوه یدختری اش
داشتم از عده ای
خوب نیست .که کم است.
اعتماد به نفس ،بی قدرت ،غمگین ،می ش��ود بی اینکه حضور مادر در
به مراتب بزرگ
که
ب
اید
الغ
رتر باشد چاق تر باشد
تحقیر شده ،ترسان ،وابسته ،تهدید جایی دیده شده باشد.
تر و بیشتر
زی
باتر
باشد
به ترک شده و شاید کتک خورده خشونت حق ارثی است که پس از
می
حمایت
خوشحال تر باشد
ک��ه فکر می کنند هم��ه ی زخم مرگ پدر به تو داده می ش��ود نیم
کردم خوشحال
سنگین تر باشد
هایش��ان از عشق اس��ت .که مرد آن چی��زی که برادرت می گیرد و
بودم.
سک
سی
تر
با
شد
عاشق زخم می زند و زخم باالخره تازه منت بر س��رت می گذارند که
اش
همه
اما
خانه
دا
رتر باشد
نان آور خانه ات دیگری است .
خوب می شود.
خوشحالی
هم
ع
اقل تر باشد.
خشونت زنی اس��ت که زیر نفس خشونت خود ما زنانیم که تمامی
نبود .سختی
خش��ونت
آن
چی
زی
است که زن های آغش��ته به بوی الکل مردش اینه��ا را م��ی پذیری��م ب��ی هیچ
و مبارزه و
نی
س�
�ت
و
فکر می
کند باید باش��د .تظاهر به لذت می کند و فکر می اعتراضی و آن کس��ی را هم که در
هم
خستگی
خ
شو
نت آن نقابی است که
میانمان به اعتراض بلند می شود
زن می کند قاعده ی بازی همین اس
ت.
اصغر
بود.
زند به صورتش تا
خودش نباشد تا خشونت توجیه آزار روحی ،کالمی ،با القاب زن فالن و بهمان به سخره
شروع کرد
برای مرد کافی باشد .مرد
می گیریم .
می تواند جسمی ،جنس��ی مردی ا
ست
که
توجه
به بی
زن
را
ل
��ه
کند
ب��دون اینکه
خشونت خود خودمانیم و از ماست
حتی مست است .مستی انگار عذر
به
شدن.
ل
م��
س
ا
ش
که بر ماست
کند .بدون اینکه حتی مو جه��ی
بی تفاوتی،
بخواه��د
له
ش
کن
��د.
این
ارث
صف عقل!
به بدزبانی
احمق و ن
و آزاردادن.
گویی

اصغر با کار کردن من مخالفتی نکرد.
اصغر آدم باهوشی بود .نه برای اینکه اعداد
 4رقمی را در هم ضرب می کرد و روی هوا
انتگرال توابع سینوسی می گرفت.
برای این که می دونست که اینجور موقع
ها نباید مخالفت کند.خیلی آرام و مهربان
گفت :عزیزم ،اگر دوست داری کار کنی،
کار کن .اما تو خیلی لطیف و زیبایی .حیف
تو نیست توی اون محیط مردونه خشن؟
توی اون راه دور؟ من خودم می برم و
میارمت ،دوست ندارم خانوم کوچولوی
خوشگلم وسط اون جاده قاطی راننده
کامیون ها رانندگی کنه و خدای نکرده
مشکلی پیش بیاد.
راستش ،من باز هم احساس غرور کردم که
شوهرم این طور از من محافظت می کند.
به حدی که یادم رفت که من از  18سالگی
گواهینامهداشتم و اتفاقا خیلی هم خوب
رانندگی می کردم.
***
مدتی به این منوال گذشت .اصغر هر روز
ت بهش ب
من رو مثل یک کودک می برد دم
ن الزم نیس
دن یک ز
در کارخونه و
ر
ک
ج
ل
ف
البد دلش
برای
برای پیشی کوچولوش تنگ شده
تحویل می بود.
اما من دیگه اون آدم نبودم ،من بالغ شده
داد و عصر هم تحویل می گرفت .اما
بودم .حاال بجای اینکه ساالد درست کنم
کار آسونی نبود .چون کارخونه ها رو توی
و بنشینم تا شوهرم برگردد ،وقتی دیر می
دو راهی قلهک نمی سازند .راه دور بود.
آمد ازش می پرسیدم کجا بودی و اصغر
اصغر خسته می شد .کم کم بهانه گیری
این رو دوست نداشت.
می کرد ،بد اخالقی می کرد .نهایت سعی
اش را کرد که به من بفهماند که این کار از توی حساب بانکی مشترک مان می دیدم
نظر منطقی بیخود است و رهایش کنم .اما که پول هایی کم می شود و وقتی ازش می
من توی کارم شروع به پیشرفت کرده بودم پرسیدمدوست نداشت توضیح بدهد.
اصغر ،زنی که بپرسد؛ مشارکت کند؛ نظر
و از این که به جای ساالد درست کردن
بدهد ،بپرد روی پشت بام و دیش ماهواره
برای اصغر برای مردمم دارو می ساختم،
را تنظیم کند ،دوست نداشت.
لذت می بردم.
شاید هم حق داشت ،او با یک پیشی
گفتم که کارم رو ول نمی کنم و خودم
می خواهم رانندگی کنم و او هم در نهایت کوچولو ازدواج کرده بود وحاال با یک هیوال
قبول کرد .از اون روز همه چیز عوض شد ،باید سر می کرد.
من هم اصغر را دوست نداشتم .نگاه کردم و
می تونستم اضافه کاری وایسم ،تونستم به
دیدم همه ی این مدت چیزی که مرا به او
سرعت پبشرفت کنم؛ حتی جمعه ها می
پیوند می داد نیاز بود و نه عشق .حاال دیگه
رفتم سر تولید.
بهش نیازی نداشتم ،می تونستم روی پای
دقیقا یک سال بعد به من یک پیشنهاد
خودم بایستم .به همین سادگی .چرا باید
کاری با سه برابر حقوق داده شد که
می ماندم؟
بالفاصله قبول کردم.
خداحافظی کردم .از زمانی که از اصغر جدا
پنجشنبه ها هم یک کار نیمه وقت توی
شدم خیلی مصیبت کشیدم .کارم را از
یک شرکت خصوصی گرفتم که بابت
دست دادم ،مهاجرت کردم ،گرسنگی
یک نصف روز کلی پول می دادند .جمعه
کشیدم ،غربت دیدم ،اشک ریختم،
زمین خوردم ،اما همه ی این ها را
روی پاهای خودم کردم .گاهی از
گفتمان دو نسل
خودم می پرسم اگر آن روز مادرم
به من زنگ نمی زد و مرا به زور به
کار کردن وادار نمی کرد همه ی این
اتفاق ها می افتاد؟
بیست و سومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای بین الملی زنان ایران
اگر هنوز هم داشتم توی آشپزخانه
۱۵تا  ۱۷جون  ۲۵ ۲۰۱۲تا  ۲۷خرداد ۱۳۹۱
برای شوهرم ساالد و سوپ می پختم
دانشگاه تکنولوژی ما سا چوست  ،کمبریج  ،آمریکا
و بچه هام توی اطاق داشتند بازی می
برگزار خواهد شد.
کردند خوشحال تر نبودم؟ پاسخ این
جهان.
سراسر
از
ایران
زنان
جنبش
فرصتی بسیار ارزنده برای آشنائی با فعالین
سوال را هرگز نخواهم دانست.
***
برای آگاهی بیشترwww.iwsf.org :
به چشم های اینگرید برگمن نگاه می
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کنم .حاال می دونم چه بر سر اون
زنهای ناز و کوچولو آمده است .آنها بزرگ
شده اند ،قد کشیده اند و دیگر کوچولو
نیستند .توی کوچه ؛ توی خیابان دارند می
دوند و سهم آدم بودنشان را می پردازند.
توی زندگی جورهای مختلفی آدم را فلج
می کنند .یک جورش هم این است که
توی چشمهایت نگاه می کنند و می گویند
توی چشمهام نگاه کن ،کوچولو! برای فلج
کردن یک زن الزم نیست پاهایش را قطع
کنی ،کافی است به او بقبوالنی که این
پاهای زیبا برای دویدن و پریدن از روی
موانع ساخته نشده است .برای فلج کردن
یک زن الزم نیست بهش بگویی احمق و
نصف عقل!
می توانی در عوض بهش بگویی:
تو فقط و فقط برای عشق ورزیدن ساخته
شده ای .با همین حرفهای زیبا می توان
از یک انسان ،با همه ی قابلیت هایش یک
عروسک بی خاصیت ساخت که «فقط و
فقط برای عشق ورزیدن ساخته شده» و
در نتیجه بدون عشق یک مرد دلیلی برای
بودن ندارد .موجودی که حتی یک روز هم
نمی تواند روی پای خودش بایستد ( چون
متاسفانه با عشق ورزیدن و این حرفها ی
قلمبه حتی یک نون بربری هم نمی شود

خرید) .موجودی که نه در سطح روحی و نه
در سطح اجتماعی هیچ هویت و استقاللی
ندارد .می توان روی طاقچه گذاشت و
پرستیدش .می توان هم به راحتی برش
داشت و یک عروسک دیگر جایش گذاشت
و در نهایت پر رویی بهش گفت:
«عزیزم ،ذات مردانه این است .ما مردها
وحشی و رام نشدنی هستیم .ما مردها ذاتا
تنوعطلبیم!
ما مردها دوست نداریم به کسی توضیح
بدهیم .اصال ما مردها وحشی هستیم .اما تو
مظهر کمال و زیبایی و عشقی.
تو یگانه دلیل آفرینشی ،تو وجودت سراپا
مهر و وفاداری است ،تو تندیس مادرانگی و
شاعرانگی هستی! » بعد همان طور که این
حرفها را می زنیم می توانیم آن تندیس
نازنین را پرتش کنیم توی سطل آشغال و
راهمان را بکشیم و برویم ،همانجوری که
همفری بوگارت راهش را کشید و رفت.
به چشمهای اینگرید برگمن نگاه می کنم.
خوشحالم از اینکه نسل زنهای کوچولو رو
به انقراض است .نه ،اشتباه نکنید ،من هنوز
هم خوشحال نیستم! اما فکر نمی کنم
آنها هم خوشحال بوده اند .فلج بودن که
خوشحالی ندارد .
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جون

ازنازی بپرس!...
ش درون چیست ؟

رازهای آرام

    )۱راز آرامشدرون خویشتنداری

اس��ت؛ انرژی های خود را پراکنده
نکن ،بلکه آنها را تحت نظر داش��ته
باش و به طرز مفیدی هدایتش��ان
کن.
    )۲راز آرامش درون در این است

که ه��رکاری را با ح��واس جمع و
عالقه انجام دهی.
    )۳راز آرامش درون در زمان حال

زندگی کردن است ،گذشته و آینده
را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

    )۴راز آرامش درون در آس��ایش
درون است ،یعنی آسایش جسمانی،
عاطفی ،ذهنی و معنوی.
    )۵راز آرام��ش درون در دل

نبس��تن اس��ت ،این را بدان که در
حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو
تعلق ندارد.
    )۶راز آرام��ش درون در ش��ادی

است ،افکار شادی آفرین را آگاهانه
حفظ کن.
    )۷راز آرام��ش درون در آرزو

نداشتن است ،این را بدان که شادی
در درون تو جای داردو نه در اشیاء و
شرایط خارج از وجود تو.
    )۸راز آرامش درون در این است

که همه چیز را همانطور که هست
بپذیری ،آنگاه ب��ا امید و آرامش در
جهت بهبودی آن قدم برداری.

    )۹راز آرامش درون در درک این

مطلب است که تو نمی توانی دنیا را
تغییر دهی ،اما می توانی خودت را
تغییردهی.
    )۱۰راز آرامش درون در دوستی

با افراد مثبت اس��ت .از معاشرت با
اف��رادی که طبیعتی خالی از صفا و
صمیمیتدارند پرهیز کن.
    )۱۱راز آرام��ش درون در ایجاد

آرامش در محی��ط اطراف خویش
است.
    )۱۲راز آرام��ش درون در ی��ک

زندگی ساده است ،ضروریات زندگی
را دوباره برای خود تعریف کن.
    )۱۳راز آرام��ش درون در ی��ک

زندگی سالم اس��ت .هر روز ورزش
کن .غذای مناس��ب بخ��ور و نفس
عمیق بکش.
    )۱۴راز آرامش درون در داشتن

وجدانی پاک است.
    )۱۵راز آرام��ش درون در رفتار

آزادانه اس��ت ،رفتاری ک��ه بر آمده
از خ��ود واقعی ات باش��د ،نه افکار
دیگران.
    )۱۶راز آرام��ش درون در ای��ن

اس��ت که در تمام مراحل زندگی از
حق پیروی کنی.
    )۱۷راز آرام��ش درون در غبطه

نخوردن به مال دیگران است ،این را
بدان که آنچه حق توست ،هر طور

ارزش ما چقدر است !؟

یک سخنران مشهور ،سمینارش را
با در دس��ت گرفتن یک اسکناس
بیست دالری شروع کرد.
او پرسید :چه کسی این بیست دالر
را می خواهد؟
همه دست ها باال رفت.
او گفت :من این بیس��ت دالر را به
یکی از شما می دهم ،اما اول اجازه

دهید کاری را انجام دهم.
او اسکناس را مچاله کرد و بعد
پرسید :حاال چه کسی هنوز این
را می خواهد؟
باز هم دست ها باال بودند!
او گفت :بس��یار خوب ،حاال اگر
این کار را کنم چه؟ س��پس او
پ��ول را روی زمین انداخت و با
کفشهایش آن را لگد مال کرد!
بعد آن را برداشت و گفت :مچاله
و کثیف شده ،حاال چه کسی آن
را میخواهد؟
باز هم دستها باال بودند!
سپس گفت :هیچ اهمیتی ندارد که
من با این پول چه کردم ،اما ش��ما
هنوز ه��م آن را می خواهید! چون
ارزشش کم نشده و هنوز هم بیست
دالر می ارزد.
بس��یاری از اوق��ات ،م��ا در زندگی

اهمیت شهروندی...

>> ادامه از صفحه24 :

 مسئولیت شخصی و مسئولیت جمعی.در م��ورد اول ش��خص ب��رای خود
و در قب��ال افکار ،رفت��ار و اعمال و
تأمین زندگی خود مسئول است .در
مورد دوم ش��خص در قبال اجتماع
و خصوصاً ب��رای افرادی که قادر به
اجرای مسئولیت نیستند (کودکان،
پیران ،افراد مریض و معلول و محیط
زیست) مسئول است.

خود خوب را از بد تشخیص داده و
در تصمیم گیری ها و حل مس��ائل
اجتماعی سهیم باشند.

ِخرد و تکیه به عقل:
ش��ناخت ف��رد بعن��وان موجودی
مس��تقل که در خلق��ت او نیروی
عقل به ودیعه گذارده ش��ده یکی از
پایه های تمدن مدرن است .جامعه
مردمس��االر به شهروندانی نیاز دارد
که بتوانند با ات��کاء به نیروی عقل

استقالل فکری :
آزاد فک��ر کردن ،حقیق��ت را جویا
شدن و مس��ائل را بزیر سؤال بردن
و پس از تجزیه و تحلیل مستقال به
نظریه ای ش��خصی رسیدن هدف
تربیت و آموزش و پرورش در جامعه
مردساالر است.
تقلی��د از دیگران و یا از ش��خصی
بعنوان مرجع تقلید از عالئم مشخصه
اس��تبداد و مانع گذار به دموکراسی
اس��ت .استقالل فکری انس��ان را از
اس��ارت آزاد می سازد .باید کودکان
و جوان��ان را از ابتدا در خانواده و در
مدرسه و دانش��گاه تشویق نمود تا
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زندگی...

حسینپناهی

سه چیز در زندگی
پایدارنیستند:

شد خود را به تو خواهد رساند.

    )۱۸راز آرام��ش درون در گل��ه
مند نبودن است ،آنچهدنیا به تو می
بخش��د ،در مقابل چیزی است که
پیش تر ،تو به او بخشیده ای.
    )۱۹راز آرام��ش درون در ای��ن

است که اشتباهات خود را بپذیری و
بدانی که فقط خود تو می توانی آنها
را به موفقیت تبدیل کنی.
    )۲۰راز آرام��ش درون در ای��ن

اس��ت که بر دش��من درونت غلبه
کنی ،نه اینکه او را سرکوب کنی.

    )۲۱راز آرامش درون در تمرین
اراده است ،حتی اگر ذهنت به شدت
با آن مخالف باشد.
    )۲۲راز آرام��ش درون در ای��ن

است که دلت همیش��ه شاد باشد،
حتی هنگامی ک��ه دیگران عبوس
هستند.
    )۲۳راز آرام��ش درون در ای��ن

اس��ت که به جای توقع خوشحالی
از دیگران ،خودت آنها را خوشحال
کنی.
    )۲۴راز آرام��ش درون در ای��ن

اس��ت که خیر و سالمت دیگران را
خیرو سالمت خود بدانی.
    )۲۵راز آرامش درون در بی آزار

بودن است ،هرگز کسی را نرنجان.
    )۲۶راز آرامش درون ،کار کردن

درکناردیگران اس��ت ،نه در مقابل
آنها.
رها می ش��ویم ،مچاله می شویم ،و
ب��ا تصمیم هایی که می گیریم و یا
به حوادثی که به س��راغ ما می آیند
آلوده می شویم ،در این مواقع ما فکر
می کنیم که بی ارزش شده ایم!
اما هیچ اهمیتی ندارد که چه چیزی
اتفاق افت��اده یا چه چی��زی اتفاق
خواهد افتاد ،چون شما هرگز ارزش
خود را از دست نمی دهید( ،کثیف
یا تمیز ،مچاله یا چروک!) چون شما
هنوز برای کسانی که شما را دوست
دارند ،بسیار ارزشمند هستید.
ارزش ما تنها در کاری که انجام می
دهیم و یا کسی را که می شناسیم
نیست ،بلکه ارزش واقعی ما در این
جمله است:
ما کی هس�تیم!؟ فراموش نکنید
که بعدازهر احس��اس شكستی ،باز
هم برای خود و "دوستان واقعیت"،
بهترین خواهی ماند!

رویاها
موفقیت ها
شانس

سه چیز در زندگی که وقتی از
کف رفتند باز منی گردند:

زمان
گفتار
موقعیت

سه چیز ما را نابود می کنند:

تکبر
زیاده طلبی
عصبانیت

سه چیز انسان ها را می سازند:

کار سخت
صمیمیت
تعهد

سه چیز در زندگی بسیار
ارزشمندند:

عشق
اعتماد به نفس
دوستان

سه چیز در زندگی که هرگز نباید
آنها را از دست داد:

آرامش
امید
صداقت

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل

هیچ کاری با ما ندارد
تیم گفتند امن است
بغل گرف
ام دردها یش شده ایم
تم
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تجربه اندوزی از دیروز
استفاده از امروز
امید به فردا

است:

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل
است:

حسرتدیروز

اتالف

امروز
ترس از فردا
----------------همیشهدلیل شادی کسی باش؛
نه شریک شادی او
وهمیشه شریک غم کسی باش؛
نه دلیل غم او
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انس��ان دارای اراده آزاد است .به این
معن��ی که در درون انس��ان نیروئی
موج��ود اس��ت ک��ه آن را میتوان
وجدان یا اراده نامید .انس��ان با اراده
خود و حکم وجدانش میتواند اعمال
خود را با قوانین اخالقی و مدنی وفق
دهد.

گوناگونی و کث��رت یکی از مواهب
طبیعت اس��ت .زیبائی یک باغ گل
در تن��وع گلها و گیاهان آن اس��ت
ک��ه در کمال هم آهنگ��ی و توازن
نظم معینی به باغ داده اند .با وجود
کثرت و تفاوت انس��انها بعنوان نوع
بشردارای نیازهای مشترکی هستند
و باید از حقوق مس��اوی برخوردار
گردند.

شهامت داشته و نیروی فکر خود را
مستقال بکار گیرند.

یکی از عالئم رشد شهروند احترام به
قوانین و پیروی از آنست با اراده آزاد
و نه تنها از بیم مج��ازات .رعایت و
اجرای قوانین موجب رفاه عمومی و
بسط اعتماد بین شهروندان میگردد.

ترک خرافات و اوهام:

مدارا و حتمل دگراندیشان:

دس��تآورد اس��تقالل فک��ری و
بکارگرفت��ن عقل ب��ه معنی رهائی
شهروند از اوهام و خرافات است.
اس��تبداد ،خصوصا اس��تبداد دینی
خراف��ات را بعن��وان اب��زاری جهت
رسیدن به خواسته های خود مورد
سوء اس��تفاده قرار میدهد .قضاوت
های ش��هروند در مورد اشخاص یا
مسائل اجتماعی باید بری از توهمات
و ح��دس و گم��ان ه��ای مبهم و
غیرمنطقی بوده و مبنی بر واقعیات
و دالیل عقلی باشد.

مدارا یا تعام��ل  toleranceبمعنی
به رسمیت ش��ناختن باورها و طرز
رفتار و آداب و س��نن دیگران است.
از خصوصیات یک شهروند نه تنها
تحمل و قبول دگراندیش��ان است
بلک��ه براب��ر دانس��تن ارزش آنان و
باور ب��ه لزوم گوناگون��ی در جامعه
است .بس��ط فرهنگ مدارا موجب
همزیستی باورها ،مذهب ها و مکتب
ه��ای گوناگ��ون در کن��ار یکدیگر
میگردد بدون آنکه موجودیت هیچ
یک بخطر افتد.

مفهوم شهروند ازدیدگاه آئین بهائی
در آث��ار بهائ��ی ب��ه نقش ف��رد در
اجتماع و اهمیت ش��راکت تمامی
اف��راد در فعالیت های جامعه تکیه
بسیاری شده .حضرت ولی امراللهدر
مجموعه "حیات بهائی" میفرمایند:
"فرد بهائی بمنزله تار و پود جامعه
است که کیفیت و نفاست بافت آن
بسته به اوس��ت .او در حکم یکی از
حلقه های بیش��مارزنجیر محکمی
اس��ت که اکنون کره ارض را احاطه
نموده اس��ت او بمثابه س��نگ زیر
بنای ساختمان اس��ت که ثقل بنا
وثبات نظ��م اداری را که اکنون در
هرقسمتی ازدنیا استقرار یافته است
تحمل و تضمی��ن میکند(".حیات
بهائی صفحه )45
با توجه به اصول ش��هروندی که در
باال به آن اش��اره رفت میتوان بدون
تردید ادعا نمود ک��ه تعالیم بهائی
دربرگیرنده تمامی خصوصیاتیست
که جامع��ه دموکراتی��ک نیازمند

قانون مداری:

اراده آزاد:
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وحدت در کثرت:

آنس��ت .بهائیان ایران در صد سال
گذشته به پیشبرد و نهادینه کردن
همت
این اص��ول از ابتدای کودکی ّ
گمارده و آنه��ا را بصورت عملی در
جامعه بهائی بسطداده اند .تجربیات
جامعه بهائی در تشکیل دوره های
آموزش��ی برای ک��ودکان ،جوانان و
س��المندان و فعال ساختن نیروی
انس��انی میتواند بعنوان نمونه ای از
تفکر م��درن ودر عین حال اخالقی
در گذار به دموکراس��ی مورد توجه
جوامع اسالمی قرارگیرد.
یادداشتها

)(1
„Human Development Report 2002. Deepening
”democracy in a fragmented worl
Published for the United Nations Development Programme
(UNDP), Oxford University Press
2002.
http://ch.undp.org.cn/downloads/ghdr/ghdr2002.pdf
)(2
مراجعه شود باین آدرس
: http://kazemia2.persianانترنتیblog.ir/post/193
(3) Ghassan Salamé: “Democracy Without Democrats?: The
Renewal of Politics in
”the Muslim World
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تکنولوژیوما...

سبوک
فی 

روز پنجش��نبه ۳ ،م��ه
 ،۲۰۱۲ش��بکه اجتماع��ی
"فیسبوک" اعالم کرد که
هر سهام این شرکت با نرخ
بین  ۲۸ت��ا  ۳۵دالر آمریکا
از روز  ۱۷مه  ۲۰۱۲در بازار
سهام عرضه شده و به فروش
خواهد رفت.
فیسبوک پیشبینی کرده
اس��ت که عرضه سهام این
ش��رکت در ب��ازار ب��ورس،
رکوردی بیس��ابقه به ج��ا خواهد
گذاش��ت و این کمپانی را به گران
قیمتترین کمپان��ی جهان تبدیل
میکند.
"فیسبوک" اعالم کرد که تخمین
میزن��د در اولین مرحل��ه از فروش
س��هام ،بیش از  ۳۳۷میلیون سهام
این ش��رکت به ف��روش رفته که از
این می��ان  ۶.۵میلیارد دالر س��ود
مالی نصیب ش��رکت خواهد شد و
بنیانگذاران و روسای این شبکهی
اجتماع��ی و در راس آنه��ا مارک
زاکربرگ ،نزدیک به  ۵میلیارد دالر
سود خواهند کرد.
فیسبوک در گ��زارش مفصلی که
منتش��ر کرده است،

www.paivand.ca

Stock
Facebook

از نگاه

PAIVAND: Vol. 18  No.1056  mai 15, 2012

مار و ارقام
آ

و خالقیتهای ت��ازه برای
جذب کاربران بیش��تر و
حفظ محبوبیت خود باشد.
استفادهی روزانهی
بیش از  ۵۲۶میلیون
کاربر از فیسبوک

تخمین زده ک��ه در مراحل بعدی
سهام این شرکت تا  ۷۸میلیارددالر
فروش خواهد داشت.
کارشناس��ان رقم را از این نیز باالتر
ب��رده ،میگویند ک��ه فیسبوک از
فروش س��هام خ��ود تا م��رز ۱۰۰
میلیارد دالر سود مالی کسب کرده
و رکوردی بیس��ابقه بر جا خواهد
گذاشت.
با اینحال برخیدیگر از کارشناسان
میگویند ک��ه با وج��ود موفقیت
کمنظیر فیسبوک ک��ه با بیش از
 ۹۰۰میلیون کاربر از هر ش��بکهی
اجتماعی دیگری بیشتر عضو دارد،
رقابت می��ان فیسبوک با "توئیتر"
و "گ��وگل" روز ب��ه روز جدیت��ر
ش��ده و فیسبوک به زودی باید به
دنب��ال راهها

فیسب��وک اعالم کرد
که  ۸۵درص��د درآمد
خود را در سال ۲۰۱۱
از طریق تبلیغات کسب
کرده است.
در س��ال  ۲۰۱۱ای��ن
ش��بکهی اجتماع��ی
بی��ش از  ۷/۳میلیارد
دالر درآمد داشت.
ای��ن رقم نس��بت به س��ال ۲۰۱۰
افزایشی  ۸۸درصدی داشته است.
فیسب��وک درآمد قابل توجهی نیز
از بازیه��ای آنالین این ش��بکهی
اجتماعیدارد.
بن��ا به گ��زارش خ��ود فیسبوک،
بازیه��ای آنالی��ن "فارموی��ل" و
"سیتی ویل" نزدیک به  ۱۵درصد
درآمد فیسبوک در س��ال گذشته
می�لادی را نصی��ب این ش��بکهی
اجتماعی محبوب کردند.
بنا به گزارشها  ۵۲۶میلیون کاربر
فیس��بوک ،روزانه از این ش��بکهی
اجتماعی استفاده میکنند و مجموع
کاربران فعال این شبکهی اجتماعی
از پیشبینیهای قبلی بیشتر است.
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

فیسبوک میگوید  ۸۴۵میلیون
کاربر الاقل هفتهای یک بار از
فیسبوک استفاده میکنند.

مارک زاکربرگ ،رئیس هیئتمدیره
و یک��ی از بنیانگ��ذاران اصل��ی
فیسب��وک کنترل نزدی��ک به ۶۰
درصد سهام این شرکت را برعهده
دارد و همهی سهام "کالس بی" این
کمپانیدر کنترل اوست.
فیسبوک مجموعا  ۳۵۳۹کارمند
دارد که این رقم در سال گذشتهی
میالدی افزایشی ۵۰درصدیداشته
اس��ت و به نظر میرس��د که تعداد
کارکن��ان این ش��بکهی اجتماعی
ت��ا آخر س��ال  ۲۰۱۲نی��ز افزایش
چشمگیریداشته باشد.
به جز دو کش��ور روس��یه و چین،
فیسبوکدر سایر کشورهای جهان

6162 Sherbrooke w.

بزرگترین و پرتعدادترین شبکهی
اجتماعی محسوب میشود.
فیسبوک پیشتر اعالم کرد که این
کمپانی هنوز تصمیم نگرفته است
دفتری در چین دایر کند.
در فیسبوک بیش از هر ش��بکهی
اجتماع��ی دیگ��ری عک��س آپلود
میشود.
روزانه الاقل  ۳۰۰میلیون عکس از
س��وی کاربران در فیسبوک آپلود
و در دس��ترس دوستانش��ان قرار
میگیرد.
رقابت تنگانگ فیسبوک با گوگل

ارزیابیه��ا نش��ان میده��د ک��ه
بزرگترین رقیب فیسبوک در بازار
س��هام فنآوری نیز دوباره کمپانی
بزرگ "گوگل" خواهد بود.
گ��وگل و فیسب��وک در ح��وزهی

شبکههای اجتماعی و تبلیغات نیز
رقابت تنگاتنگی با همدارند.
"بلومبرگ" پیشبینی کرده اس��ت
ک��ه در ب��ازار تبلیغ��ات ب��ا اینکه
فیسبوک در حال حاضر عقبتر از
گوگل است ،به زودی گوگل را پشت
سر خواهد گذاشت.
با اینحال برخیدیگر از کارشناسان
معتقدند که عرضه س��هام عمومی
فیسبوک ،گرچ��ه رقابت بین این
دو شرکت را بسیار جدیتر میکند،
اما گ��وگل هنوز چند قدم جلوتر از
فیسبوک است.
موسسه تحقیقاتی "ای مارکت" که
میزان سوددهی شرکتها را تخمین
میزن��د ،پیشبین��ی میکند که با
عرضه س��هام عموم��ی فیسبوک،
درآمد این ش��رکت تا پایان س��ال
 ،۲۰۱۲نزدیک به  ۶۴درصد افزایش
خواهد داشت .
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چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!

احتم��اال در المپیک لندن بعضی از کشتیها اعتراض
رسوایی راهب های قمار باز در کره
ایران قهرمان
ش��رکت خواهند شد ،وارد داش��ت .بویژه در مسابقه
رقابتهای جامجهانی باکو حساس وزن  ۹۶کیلوگرم
جنوبی
جام جهانی
بین رض��ا یزدانی و ختاگ
شد.
کشتی آزاد شد
برای ایران که قبال در فینال گازیم��وف ،قهرمان س��ال
رهبر بزرگترین گروه بودایی کره جنوبی در پی انتشار فیلمی از
جام جهان��ی  ۲۰۰۹تهران  ۲۰۱۰جه��ان ،که با بحث ایس��نا :پژوهش��گران اتریشی تهدیدات را به راحتی تشخیص
قماربازی راهبان رسما عذرخواهی کرد.
 13مه
تی��م ملی ای��ران ب��ا فتح ب��ه آذربایج��ان باخته بود ،و جدل همراه بود و نهایتا عقیده دارند که کالغها توانایی دهد.
ش��ش رهبر فرقه جوگی روز  ۵شنبه در پی انتشار ویدیویی که
رقابته��ای باک��و ،ب��رای در دیدار حساس و پرتنش با برتری یزدانی پایان یافت .تشخیص صداهای آشنای انسان محقق��ان صدای پن��ج نفر که
مخفیانه از قماربازی راهبان فیلم برداری شده بود استعفا دادند.
به کالغها غ��ذا میدادند و پنج
این فیلم که ظاهرا چند راهب را در حال بازی پوکر در یک هتل
س��ومین بار قهرم��ان جام فینال ،حسن رحیمی ( ۵۵تیم ایران ب��ه نحوه داوری و دیگر پرندگان را دارند.
کیلوگرم) ،مه��دی تقوی تایم دوم این مس��ابقه که
دانش��مندان دانش��گاه وی��ن نفر دیگر ک��ه کالغها هیچ گاه
مجلل نشان می دهد از تلویزیون کره جنوبی پخش شده است.
جهانی کشتی آزاد شد.
صدایش��ان را نشنیده بودند را
در این فیلم چند نفر از راهبان در حال نوشیدن الکل یا کشیدن
تیم ایران که ب��ا برتری بر ( ۶۶کیلوگ��رم) ،ص��ادق به سود کشتیگیر میزبان معتقدن��د ای��ن
ضبط كردند.
سیگارند.
تیمهای ،ترکیه ،گرجستان ،گ��ودرزی ( ۷۴کیلوگرم) و خاتمه یافت اعتراض کرد توانایی به کالغ
ژاپن و آمریکا به بازی نهایی رضا یزدانی ( ۹۶کیلوگرم) که نتیجهای در بر نداشت.
وقت��ی که ص��دای افراد
قمار در کره جنوبی غیرقانونی است مگر در مناطق تعیین شده
کمک میکند
ناآشنا برای کالغها پخش شد،
ای مانند کازینوها که اغلب به توریست ها خدمات ارائه می کنند.
رد
مقابل آذربایجان رس��یده چهار پیروزی کسب کردند در دیداره��ای رده بن��دی ت��ا
آنها هوشیارانهتر عمل میکردند.
ب��ه عالوه قماربازی نقض قوانین داخلی راهبان فرقه جوگی نیز
بود ،روز یکش��نبه ۱۳مه با و تی��م میزب��ان را ن��اکام این رقابتها هم تیم آمریکا محیط
 ۵ب��ر  ۲مقابل روس��یه به
پیروزی  ۴ب��ر  ۳برابر تیم گذاشتند.
این توانایی کالغها به آنها کمک
محسوب می شود.
میزبان ب��رای اولین بار در اما مسعود اسماعیلپور ( ۶۰پیروزی رسید و سوم شد.
میکند در مقابل افراد نامهربان
ش��ش عضو کمیته اجرایی این فرقه روز پنج ش��نبه با به عهده
خارج از ایران قهرمان جام کیلوگرم) ،احسان لشگری
احسان خطر کنند و آنها را یک
گرفتن مسئولیت این حادثه استعفا داده اند.
( ۸۴کیلوگ��رم) و کمی��ل
تهدید به حساب آورند.
"استاد جینجی" رهبر این فرقه گفته او هم از طرف راهبان خالف
جهانی کشتی آزاد شد.
در حالی که کمتر از هشتاد قاس��می ( ۱۲۰کیلوگرم)
ش��لوغ ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش ،در
کار "توبه" خواهد کرد.
روزبهآغازبازیهایالمپیک مقابل رقب��ای آذری بازنده
ش��هری به ح��ال حاضر مطالع��ات زیادی
این فرقه می گوید بیش از ده میلیون نفر معادل بیس��ت درصد
لندن باقی مان��ده ،ایران با شدند.
زندگ��ی خ��ود در خص��وص توانای��ی کالغ در
جمعیت کره جنوبی ،پیرو دارد.
تیمی قدرتمند متشکل از در فین��ال رقابته��ا ،تیم
و برقراری ارتباط کالمی با همنوع
با این همه گفته می شود فرقه جوگی اخیرا از اختالفات داخلی
ده��د
ا دام��ه
کشتیگیرانی که اغلب آنها ای��ران نس��بت ب��ه داوری
خود صورت میگیرد.
ضربه خورده است.

کالغ صدای افراد مهربان را
تشخیصمیدهد!
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www.paivand.ca

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

Fax: 514-500-1188




نیازمندیهای





پنوتیزم
ی

اگر از مشکالت روحی رنج می برید
اگردچا رتوهمات روحیّهستید ه
اگردچار میگرن های حاد هستید
اگردچاردلشوره و هیجان ،ترس و اضطراب هستید
اگردچار وسواس های فکر ی هستید

فــال

azmay2012

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

Bijan

 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

کامپیوتر

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

آموزشویلن

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

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

MARIE ROSE

Maryam&Roe

  
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

Lasor, Aesthetics
All Hair Care

 موقعیت عالی
 دیزاین داخلی زیبا
وحرفه ای
 مشتری ثابت
 در قلب NDG
 محلی پرتردد و شلوغ
برای آگاهی بیشتر همین
امروز باما تماس بگیرید:

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

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

649-9366

Tel.: 514-343-5009

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

  در هر شرایطی
 حتی از کار افتاده
 تعمیر کامپیوتر :نرم افزار،
سخت افزار  خدمات شبـکه

azmar15'12Up

)(514

آرایشگاهبرایفروش

آشپـزی

شادترین
دی جی شهر:
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با نازل ترین قیمت

514-887-5195
azmai15salimi

(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی




























Tel.: 514-509-8377

  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)

(خامن سالی)

Tel.: (514) 692-0476

754-4592

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

استخدام
A K
H
AVAN

بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا
مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
دولتی کبک و کانادا

azjan’12unpaid

مترجم رمسی

514-686-7684
azfev2012Up

آرایشگر
باجتربه
(بامشتـــری)

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

ترجمهوتأییدترجمه
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮم های ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
رسمی اسناد و مدارک،
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
514-242-6034
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal،
near McGill Metro
طراحیابرو،چشمو
Call، text or e-mail for an
appointment
خط لب با تاتوی دائم











514-889-8765






¯



nsarvaran@hotmail.com
توسطخامن
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شادی
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شهریاربخشی







کنید!


aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

514-224-0-224

 تنظیمدعوتنامه رسمی

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

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater,

Exit: Westmount Square
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

4491 St-Charles
رمسی
مترجم
مالیاتی
خدمات
ª
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Le salon de coiffure
(SPA
)CONCEPT
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  با  56سال سابقه کاری ،

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
سروران
نغمه
Tel.:
514-833-1519
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

  درمحل وموقعیت عالی،

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Tel.:
514-694-3735
ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ

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

 DJالکاپون

در قلب مرکز
شهرمونتریال

دارالترجمهرمسییکتــا

azmar:paidtoendofaug2012

azaug15akvUp

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

sedighian.alireza@gmail.com

@Sellorfixcomputer
(514) 660-4856
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
gmail.com
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
با
مطابق
ª
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514-814-8677

کلیه امور ساختمانی



info@laquafure.com

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام

برای آگاهی بیشتر همین امروز باما تماس بگیرید:

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

Tel.: (514) 775-6508

Incentive Program
  پورسانترقابتناپذیر

  همچنیناتاقاستاتیک

برای اجاره

5674 Monkland Montreal, QC H4A 1E4
Tel.: 514-343-5009

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

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

  آرایش زنانه و مردانه

  شامل کلیه سرویس ها

  با شرایط و موقعیت عالی


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

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

Construction
امورساختمانی

صندلی برای اجاره
در سالن زیبایی و آرایش بزرگ آکوافور

TAILLEUR

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

Renovation

چرا درخانه کار می کنید؟!

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

سالن زیبایی
و آرایش
برای فروش

Tel.: 514-347-4353
------------------------------قابل توجه آرایشگران و متخصصان زیبایی

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

با فراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم
می توانید براحتی بر متام مشکالت خود غلبه کنید:

انی
ایر دام
خ
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تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر
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محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
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)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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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول عادی شماره 4896
به شگفتي وادارد

35

 سال  18شماره  26  1056اردیبهشت 1391

کانون سالم سازی روح و روان

با اساتید باجتربه هیپنوتیزم ،کایروپراکتیک ،یوگا،
ریلکسیشن ،عرفان و متافیزیک
 عضو انجمن متخصصین هیپنوتیزم آمریکازیرنظر:
در علم هیپنوتراپیست و متافیزیک
از
هیپنوتراپیست
دارای برد تخصصیعلی
)American Board of Hypnotherapy (ABH

www.paivand.ca

آموزش
تنبــک

آموزش خصوصی تنبک
توسط استاد مجرب
هر ساعت 25 :دالر
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید:
(514) 572-2748

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس
saeid_mr2003@yahoo.com

Columbus Medical Center
ga-salimi@hotmail.com

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

اجــاره

>> همچنین برای آمریکا

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884

www.itptravelinc.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-812-5662

مجری مراسم
عقد ایرانی

تدریسگیتار

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

)(514

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

در کلیه سطوح

صابر جلیل زاده

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

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

Tel.: 514-342-3000

azjune15

استخدام

آموزشگیتار

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

514-933-0-933

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

514-585-6178
tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

استخدام

رستوران هانی رز

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

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

امگا 989-2121 ..............................................

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

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

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

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

استخدام

رستورانکبابسرا

کالسیـکوپاپ

رستوران یاس

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

514-483-0303

ایرانی

استخدام
کنید!

استخدام

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

ازدواج

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

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

www.opasouvlaki.ca

سفرتورونتو
رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

استخدام

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
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.

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

فروش
وسائل خانه

وسائل اتاق خواب ،پذیرایی،
تلویزیون ،ماهواره ،میز و
صندلی و...
514-329-3392

سفر روزانه به

تـورونتو

بیمه

تاکسی

تبلیغات

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

جتاری،مسکونی،اتومبیل

COMMERCIAL

INSURANCE:

جای شما در این صفحه
خالی است!

HOME - AUTO
Mr. Ali Zaidi

Damage Insurance Broker

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

حسابداریومالیاتی

عباس شفیع��ی 806-0060 .......................
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

حمل و نقل

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

علی زیدی

رفت و آمد هرروزه

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

تابلوسازی

 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؟...

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

TORONTO

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

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

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

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

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

سرویس حرفه ای به بهای عالی
گارانتیTRAVAUX GARANTIE :

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

نیـازمنـدی هـای پیوند

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

LANDSCAPING
CEKIC

TORONTO

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

نیازمنــدیها

امور لند اسکیپ

azmar15

5200 De La Savane،

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....
مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

با ما تماس بگیرید.

>> 7روز هفته:
 10صبح تا 6بعدازظهر
514-582-3203
450-923-7860

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
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...

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
یتوسط
دستباف
فرش ن
ایرا دام
ایرانی
متخصصتخ

اس

!

نید
514-487-9105
ک
azfev1paid2

شماره شما در

یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

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

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

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

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

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

فـال

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

کامپیوتر

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................

کارواش

ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

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

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

زاگرس 690-6343............................................

کلیسا

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

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
ن��ور 939-2099 ..........................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بینو728-4744...................................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

تدریس رقص

گان پیوند )

گرافیک و طراحی

سوپر و فروشگاه

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

دیش و ساتالیت

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

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

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

داروخانه

این لیست نیست؟

گاراژ (درب)

شیرینی پزی

تدریس خصوصی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

514-660-3150

514 641 2379

آموزش سنتور
ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

>> با بهترین قیمت ها

MMUNITY

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

ATENA ZAKERIN

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا

eveazjuly15UP

پـاپ

Ptoendofjune12

I.T.P Travel

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

آموزشگیتار

514-825-3170

آژانــسمسـافرتی

Tel.: 514-481-6765

514-825-3170

مجری مراسم
عقد ایرانی

514.621.2757

Tel.: 514-347-4353

تعمیراتساختمان

 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:

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

 عضو انجمن متافیزیک نیوجرسیبا  35سال تجربه در ایران ،آمریکا و کانادا
1140 Jean Talon Est. Suite 306
Montreal, Qc H2R 1V9

PARTICIPATE in our
CO

فرانچایز برای فروش

azmai01up

سلیمی
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سروین 562-6453............................................

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

گلفروشی

وحید 983-1726 .............................................

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

وکیل دعاوی

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

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

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

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

فـرش

شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNik
هم��ا 484-2644 ............................................
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نظامی که آیینه متاممنای شخص
علی خامنهای شده است

حسین باقرزاده
 8مه 2012

hbzadeh@btinternet.com

در متون مقدس ادیان ابراهیمی آمده
است که خدا انسان را به صورت خود
آفرید .انسان در صورت خداگونه بود
و در سیرت نیز ،چنانکه مالیک به
فرمان االهی بر انسان سجده بردند
و خدا بر آفرینش او به خود تبریک
گفت .آفرینش با خلقت انس��ان به
کمال رسیده بود:
انس��انی که نس��خه خدا ب��ود( ،در
فط��رت) خداگون��ه میاندیشید و
یک��رد ،به راه خدا
خداگونه عمل م 
میرف��ت ،بنده خالص و مطیع خدا
بود ،و چون نس��خه خدا بود شک و
تردید و پرسش و چون و چرا در کار
خدا در ذهن او جایی نمیتوانس��ت
داشته باشد.
ای��ن انس��ان خداگون��ه و اش��رف
مخلوقات ،اما،در اولین آزمایش خود
مردود گردی��د ،با ابلیسِرانده شده
از درگاه االهی که بر خالف مالیک
دیگر از سجده به انسان سر زده بود
دمخور شد ،در کار خدا چون و چرا
کرد و برای همیشه از بهشت برین به
زیر افکنده شد.
پروژه آفرینش که قرار بود با خلقت
انس��ان خداگونه به کمال برسد ،در
اوج موفقیت خود بذر عصیان و کفر
و فسق و گناه و ِشرک و چون و چرا
و نافرمانی را نیز در انسان ریخت.
نظام «کام��ل» جهانی که انس��ان
در آن نس��خه خدا بود و نسبت به
تعبد کامل داش��ت لمحهای
خ��دا ّ
بیش طول نکشید .مدینه فاضلهای
ک��ه همه در آن سر ب��ه فرمان خدا
داشتند و کسی جز آن چه که خدا
مقرر کرده بود یا مشیت او بود عمل
نمیکرد زود از هم پاشید.
کمال ،مقدمه سقوط بود ،و سقوط،
جاودان .این داستان آفرینش بود و
خدای آسمانی قادر متعال.
کار خدای�ان زمینی که دیگر جای

خ�ود دارد  -کس��انی ک��ه تالش
میکنند جامعه و نظام را به هیئت
خ��ود بس��ازند و به سی��رت خود
متعبد میخواهند و
بیارایند .انسان را ّ
این که همانگونه بیندیشند که خود
میاندیشند و آنگونه عمل کنند که
خدایگانمیخواهد.
خدای��ان روی زمی��ن (دیکتاتورها)
ت�لاش زی��ادی به عم��ل میآورند
که نظ��ام سیاسی را به سلیقه خود
بسازند ،مهر خود را بر آن بزنند و آن

را یک سره تابع خود کنند.
کمال مطلوب آنان این است که همه
مانند آنان بیندیشند ،گفته و فرمان
آن��ان را وحی منزل پندارند ،در کار
آنان چون و چرا نکنند و صالح و خیر
خود را در اطاعت مطلق از دیکتاتور
ببینند .به عبارت دیگر ،میخواهند
همه در صورت آنان باشند و سیرت
آنان را دنبال کنن��د .مدینه فاضله
دیکتاتورها جامعهای است که در آن
کسی به گفتار و کردار رهبر ،پیشوا،
رییس ،شاه یا امام چون و چرا نکند
و بلک��ه سمعاً و طاعت��اً از او فرمان
ببرد .پروژه دیکتاتور ایجاد جامعهای
همرنگ و همساز با منویات او است.
جامعهای که اف��راد آن کمال را در
اینهمان��ی و هماندیش��ی با رهبر
ببینند و جز آن چیزی را نبینند و
نیندیشند و نخواهند .جامعهای که
در آن کس��ی به خ��ود اجازه ندهد
رهبر را زیر سؤال ببرد یا در درستی
فکر و کار او تشکیک کند .جامعهای
که رهبر را فصل الخطاب هر امری
بشناسد و از آن اطاعت کند.
خدایان زمینی ،البته ،برای ایجاد این
جامعه مطلوب چارهای ندارند جز این
که دست به سرکوب بزنند و نوعی
«مهندسی اجتماع��ی» را سازمان
دهند .تقس��یم جامعه به نیروهای
خودی و ناخودی و تصفیه تدریجی
نیروهای ناخ��ودی (حتا به صورت
فیزیکی) به خص��وص از ارگانهای
حکومتی در ص��در برنامههای آنان
قرار میگیرد .الزمه این امر خشونت
و کشتار و احیانا نس��ل کشی است.
نمونههای برجس��ته این مهندسی
اجتماعی در قرن بیستم در جهان
در آلمان هیتلری ،شوروی استالین
و کامبوج پُل پُت دیده شده است.
در هر سه مورد ،دیکتاتور به منظور
ایجاد مدینه فاضلهای کهدر آن همه
مانند رهبر بیندیشند و بدون چون و
چرا از او فرمان ببرند به وسیعترین
تصفیه خونین اجتماعی دست زده
است.
ایران :ایجاد مدینه فاضله اسالمی

ایجاد مدینه فاضله اسالمی در ایران
نیز از آغاز تشکیل جمهوری اسالمی
در صدر برنامه رهب��ران این کشور
قرار گرفت ،و تمام ابزارهای آموزشی،
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی برای
اجرای آن به کار گرفته شد.
عالوه ب��ر این ،از حرب��ه سرکوب و
شکنجه و اعدام به عنوان اصلیترین
اب��زار سرکوب ناخودیه��ا استفاده

به نام آفریدگار زن

اگر وجود زن در لوح تقدیر رقم نمی خورد،
دنیا چه زشت و بی معنی جلوه می کرد
نقاش آفرینش چه زیبا ترسیم کرد خلقت زن را.
پس ستایش خالقی را که خلق کرد زنی همچون فاطمه (س)
----------------------------------

 23اردیبهشت برابر با والدت باسعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه
زهرا (س) که روز زن نام گذاری شده،
بر همگی مسلمانان در سراسر جهان مبارک باد!

-------------------------شیعیان راستین در این جهان ،از بهترین بندگان در بهشت می باشند.
از فرمایشات فاطمه زهرا (س)

از طرف علی اصغر محمدی
و جمعی از مسلمانان راه حق

فاطمه (س) باغ عشق است

شیعیانش گل های باغ
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ش��د که ب��ه یک��ی از خونینترین
تصفیههای سیاسی در تاریخ اخیر
ایران منجر گردید.
تصفیههای خونین دهه اول انقالب
تقریبا تمامی نیروهای اپوزیسیون را
نابود کرد و نظام سیاسی حاکم را از
چالش آنان در امان گذاشت.
عالوه بر این ،کلیه نهادهای دولتی
و سازمانهایی که از بودجه عمومی
اداره میشوند با اتخاذ سیاستهای
«گزینش» و «پاکسازی» به تدریج
از عناص��ر و نیروهای ناخودی پاک
شدند و رن��گ و روی نظام اسالمی
حاکم را به خود گرفتند .ولی در یک
جا ،رژی��م در این یک دست کردن
نظام حاکم مشکل پیدا میکرد و آن
نهادهای «انتخابی» بود.
رژی��م حاکم در «اسالم��ی» کردن
نهادهای انتصابی مشکلی نداشت و
به تدریج آنها را مطابق نسخهای که
از سوی رهبر تعیین شده بود شکل
داد .ق��وه قضاییه جمهوری اسالمی
به سرعت اسالمی شد و تعریف قضا
عمال به آن چه که رییس فعلی آن
در «اطاع��ت از رهبر» خالصه کرده
است تغییر یافت.
نهادهای انتصابی دیگ��ر ،از شورای
نگهب��ان گرفته ت��ا ش��ورای عالی
فرهنگی و سایر نهادهایی که به این
یا آن مناسبت شک��ل میگرفت از
افراد مطیع رهبر پر میشدند.
دانشگاهها که سنگر نواندیشی و آزاد
اندیشی بودنددر یک تصفیه وسیع و
خشن رنگ اسالمی به خود گرفتند.
به فرمان خمینی ،همه چیز (از نفی
و تعطیل��ی ضروریات دین گرفته تا
دروغ و خدعه) برای حفظ نظام مباح
اع�لام شد ،و مقابله ب��ا نظام حاکم
حکم محارب با خدا را پیدا کرد.
با روی ک��ار آمدن خامنهای ،والیت
فقیه صفت «مطلقه» به خود گرفته
بود و او بر آن شد که نظام جمهوری
اسالمی را آن گون��ه که میخواهد
شکل دهد و اج��ازه چون و چرا به
کسی ندهد.
او که اعتبار و اقتدار معنوی خمینی
را نداشت ،تنها میتوانست با حذف
ه��ر عنصر و نیرویی ک��ه در برابر او
کمترین مخالفت و انتقادی را پیش
بکشد به این هدف دست یابد.
متعبد میخواست و
او افراد مطیع و ّ
حاضر نبود کمترین استقالل رأی را
از کسی بپذیرد.
پیدا کردن این گونه افراد (که نمونه
ب��ارز آن صادق الریجان��ی است) و
گماردن آنان ب��ر نهادهای انتصابی
کار مشکلی نبود .ول��ی اعمال این
خواست در نهادهایی که رأی مردم
در آن دخی��ل اس��ت نیاز ب��ه کار
بیشت��ری داشت .ریاست جمهوری
و نمایندگی مجلس ش��ورای رژیم
اسالم��ی دو نهاد عمدهای بودند که
نمیشد آنها را با انتصاب مستقیم
تحت کنت��رل در آورد و شیوههای
دیگری برای آنها باید به کار گرفته
میشد.
گ��ام اول در ای��ن راه ایجاد نظارت
استصوابی ش��ورای نگهبان بود که
فقط به نیروهای خودی اجازه نامزد
ش��دن در انتخاب��ات داده شود .این
ابزار الزم بود ،ولی کافی نبود .عناصر
بس��یاری در بی��ن نیروهای خودی
بودند که کامالدر «والیت ذوب نشده
بودند» و این یعنی که تعبد کاملدر
برابر این خدای زمینی نداشتند .از
این نظر الزم بود که عالوه بر کاربرد
صافی نظ��ارت استصوابی به نوعی
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جزئیات در شماره آینده

مهندسی در رأیگیری نیز دست زد
تا فقط کسانی که صد در صد سر بر
آستان ولی فقیه نهادهاند از صندوق
سر در آورند.
اولین نتیجه مثبت این تاکتیک در
سال  ۱۳۸۴به دست آمد و خدایگان
نمیتوانس��ت خشنودی خود را از
معجزهای که از طری��ق هوادارانش
سازمان داده بود پنهان نگه دارد.
خدای حاکم بر ایران رییس جمهور
«مطل��وب» خود را یافت��ه بود و به
آفرینش خود تبریک میگفت.
این معجزه با شیوهای مشابه ،ولی با
هزینهای بسیار سنگین برای مردم،
چهار سال بعد تکرار شد.
قالب گیری نه��اد دیگر «انتخابی»
رژیم ،یعن��ی مجلس اسالمی ،برای
تطبیق صددر صد آن با منویات ولی
فقیه کار بیشتری میبرد.
حضور عناصر «مزاحم» در مجلس،
از اعضای نهضت آزادی در دهه ۶۰
گرفته تا برخ��ی از اصالحطلبان در

دورههای بعد ،همیشه مایه دردسر
خدایگان ب��وده و خاطر همایونی را
آزرده میکرده است.
ولی فقیه اطاعت مطلق میطلبد و
نمیتواند صداهای ناموزون را حتا به
صورت محدود تحمل کند .از این رو
غالمان او با کاربرد نظارت استصوابی
و کنترل صندوقهای رأی به تدریج
ب��ه پاکس��ازی این نه��اد والیتی از
تمامی عناصر ناباب و ذوب نشده در
والیت پرداختن��د و گام به گام این
عناص��ر را از ورود به آن باز داشتند.
مجلس جدید اسالمی را که جمعه
گذشته شکل نهای��ی آن مشخص
شد باید اولین مجلس ذوب شدگان
در والی��ت فقیه در حیات  ۳۳ساله
جمهوری اسالمیدانست.
پروژه شکل دادن به نظام جمهوری
اسالمی به «صورت» خدای زمینی
حاکم بر ای��ن نظام ،با شکل گیری
مجلس جدید به حد کمال رسیده
است .اکنون تمامی نظام را میتوان

آیین��ه تم��ام نمای شخ��ص علی
خامنهای دانس��ت .عناص��ر نظام از
صدر تا ذیل ثنای او را میسرایند و
صفت حمد او را میگویند.
هم��ه بنده خالص و مطی��ع اویند،
سخن او را فصل الخطاب میدانند،
و چ��ون و چرایی در ک��ار او ندارند.
ولی این خدا نیز به سختی میتواند
از آفرین��ش خ��ود راض��ی باشد و
ب��ا آسایش سر ب��ر بالین بگ��ذارد.
«مخلوق» پیشینی او (احمدینژاد)
به همنشینی با «ابلیس» (اسفندیار
رحی��م مشایی) نشس��ت و دردسر
آفرید.
تضمینی نیست که مجلسیان جدید
نیز وسوسه شیطان نشوند و خواب
ولی فقیه را پریش��ان نکنند .پروژه
خدای آسمانی در آفرینش به کمال
که رسید به فاصله کوتاهی با سقوط
همراه بود .آیا از پروژه مشابه خدای
زمینی انتظار بهتری میتوانداشت؟
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Immigration
NOT GOOD NEW
S FOR FEDERAL
SKILLED WORKE
WHO APPLIED B
RS,
EFORE FEB. 28
, 2008

O

kay so everyone by
now has heard about the news
that Canadian Federal Skilled
Workers who applied before
February 28th, 2008, there
applications will be coming
back, as to clear up the backlog that has been accumulating. Immigration Minister
Jason Kenney, must be proud
of this decision, he explains
in a speech held April 4th,
2012 saying that the Canadian
Immigration system was out
of control, we accepted any
Federal Skilled Workers as
long as they reached a passing
mark of 67, and all their documents and forms were to par.
All this is fine and dandy, but
then Mr. Immigration Minister
decided to change the regulations in February of 2008,
and they were changed, now
Federal would only accept
Skilled Workers that made
the National Occupational
Classification List, which narrowed it down tremendously,
and we were promised that by
these changes in regulations, it
would clear up our backlog at
a faster speed and the clients
who applied on or after February 28th 2008 would have a
processing time of one year.
mmm Ummm, excuse
me Mr. Immigration
Minister, clients who applied
after the change in regulations of February 28th 2008,
are still in queue waiting,
(what happened to the one
year processing time), and to
add on top of it all, now Mr.
Jason Kenney announces that
280,000 applications received
before February 28th, 2008
are coming back.

U

hat is the reasoning behind this decision, here
is his reasoning, and Minister
Jason Kenney explains:
“When our government came
to office, I quite honestly think
we didn’t fully understand
the depth of the problem of
backlogs in our system.
We found out that there were
840,000 people waiting in our
immigration system for an
answer on their application.
Why did that happen?
Very simply because for years,
the previous government,
I’m not trying to be partisan
about this, this is objectively
true and a policy mistake was
made, I’m sure in good faith.
I don’t think they made this
mistake in malice or deliberately but they didn’t correct it.
And the mistake was simply
this: they created a system that
ignored the fact that, around
the world, there’s an infinite
number of people who want to
come to Canada obviously.
But there are obviously a finite
number of people that we can
accept in a given year because
we want to ensure that they
integrate.
So we had a system with no
control, no limit on the number of new applications that
would come into our system.
So here’s what happened. Year
after year after year, we were
accepting 400,000 to 500,000
applications for immigration
to Canada, but admitting on
average about 220,000.
It’s a very simple analogy I
use. We were selling twice as
many tickets for the plane to
Canada as there were seats
available.
And so every year, a couple
of hundred thousand people
ended up in the waiting room
with their tickets and then the

W

next
year, they’d be joined
by another couple of hundred
thousands, and before you
know it, by 2006, there’s
nearly 900,000 people in the
waiting room who have their
tickets, have, that is to say,
they made an application for
immigration with an expectation of a decision but there
were only 220 to 240,000
seats on the plane. It was a
massive mistake. It is one I
regret was made.
e have made real efforts
to correct that legacy
problem that we inherited.
In 2008, we passed an amendment to the Immigration Act
finally to control the number
of new applications coming
into the system to rationalize
this so that we weren’t selling
fewer tickets for seats, than
were seats on the plane. So
we could bring on to the plane
some of the people that had
been waiting and start clearing
the backlog.
We’ve had some success. As
a result of the Action Plan for
Faster Immigration, we’ve
managed to reduce the old
backlog in our skilled worker
program by about 50 per cent.
That’s the good news.
But, again, this is all about
good news and bad news. The
bad news is that there’s still
a huge backlog left and in
fact, 460,000 waiting in that
program. Now friends, we
could do one of two things.
We could continue to keep
those people waiting, meaning
our system is grindingly slow,
taking us eight years to get
people an answer, meaning that it would take years,
almost the end of this decade
before we could finally get a
fast system that we need so
that we can link people up
with jobs or we could make a
tough decision, which is what
we were elected to do, was to
make tough decisions in the
best interests of the Canadian
economy.
nd so the tough decision
we made was to take
decisive action to reduce that
backlog so that within a year
or two, we will have that just
in time immigration system.
That’s why we announced in
the budget that we’re bringing
forward legislation to authorize us to return applications
representing some 280,000
people in the skilled worker
backlog. We are returning the
application fees that people
sent to us and we are inviting
them to reapply, if they still
want to come to Canada, under our new and more flexible
immigration programs.
By doing this, by 2014, 18
months from now, Canada
will finally have a just in time
immigration system where
we will be able to process
applications that we get within
a matter of months and bring
new applicants to Canada on
a, on a just in time basis.
And this means that new
applicants in our new system
who have a job lined up
will go to the front of the
queue and will be admitted
to Canada within just a few
months of their application,
helping to guarantee their
success. So I’ve spent a lot of
time explaining that, because
the stuff is complex and it’s
easily misunderstood. ‘Why
is the government sending all
those applications back?
That’s not fair.

W
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What
about
those
people,
they’ve
been waiting their chance,
their turn; they’ve been
waiting their time in, in the
queue?’
And I understand that.
But frankly, you know, let's
be honest. We didn’t create
that problem, but we have to
solve it because just to keep
the problem festering was not
a solution.
Telling those people they were
going to still have to wait
eight years was not a solution.
Waiting until the end of this
decade until we could get to
a fast system that gets better
results was not really, in my
view, an option.
And so we are inviting all
of those folks again, if they
would like, to re-apply.
ow we’ll be doing a
number of other things
this year that will get to this
vision of a faster, more flexible system with much better
employment and incomes for
newcomers.
We, this summer we will be
pre-publishing regulations
for a new points grid for the
skilled worker program based
on all the data research and
consultations that we have
done, which indicate that
younger economic immigrants
tend to do better over their
lifetime. I guess they come,
they’re more flexible, they
pick things up more quickly
and they’ve got more years
frankly to work and pay taxes,
which is a good thing”.
Now please note, when he
mentions that he invites all of
those folks again to reapply
if they like. Oh how I wish I
can tell him on a one on one
conversation, “Excuse me
Mr. Immigration Minister but
most of these people are not
or will not be able to reapply
again, and he would ask me
why, with that dumb founded
face, and I would explain to
him that if they are not on the
NOC list, they do not qualify
under the Federal Skilled
Worker Program, some people
would have preferred to wait
an extra 7 years, or maybe Mr.
Immigration Minister, have
you thought about increasing
staff members whether it be
at Case Processing Centres in Canada or Overseas
Visa Offices to speed up the
processing of backlogs being
accumulated, I mean common,
government fees should cover
the extra staff, and don’t we
all pay for our government
workers whether in Canada
or overseas, from our hard
earned money, there were
other ways around this Mr.
Jason Kenney, but it seems
that the Canadian government
decided to take the easy way
out, while breaking dreams,
you Mr. Immigration minister
have crushed their dreams, at
least before they had hope,
now what hope do they have,
most of our immigrants immigrate to Canada because they
come from unstable economically war infested countries.
Not great news; is it? But not
surprising either, since when
does government take the hard
way out!
In the meantime, please keep
safe, stay healthy and make
sure laughter is in your everyday life.

N

______________
Maria Cottone
mariacottone@hotmail.com

زدهمین ماه متولی
یا
ش در تعداد خرید و
افزای
!ش امالک مسکونی
فرو
) نیز به قیمتplex( امالک درآمدزا
 دالر خری��د و۴۱۲۰۰۰ میانگی��ن
 درصد۶ ف��روش شدند که بیانگ��ر
افزایش قیمت نسبت به آوریل سال
.گذشتهمیباشد
تعداد امالک مس��کونی در معرض
 درMLS فروش از طریق سیس��تم
ک�لان شهر مونت��رال در ماه آوریل
 واحد گزارش شد۲۸۶۳۲ ، ۲۰۱۲
 درصد نسبت به مدت مشابه۱۰ که
.سال گذشته افزایش نشان میدهد
کاهش تعداد امالک مصادره شده
ی در سال
 توسط مؤسسات مال
 در استان کبک۲۰۱۱

 واحد۱۸۰۶  تعداد۲۰۱۱ در س��ال
ملک مس��کونی در کب��ک توسط
ی (به دلیل نپرداختن
 موسسات مال
ٔ
۱۹ اقساط) مصادره شد که نمایانگر
۲۰۱۰ درصد کاهش نسبت به سال
. واحد) میباشد۲۲۲۴ (
این دومین س��ال متوالی در تعداد
.کاهش این نوع امالک میباشد
ای��ن درصد بدی��ن معناست که در
 واح��د۱۱۴۰  از ه��ر۲۰۱۱ س��ال
مسکونی در استان کبک یک واحد
 توسط موسسه مال
ی وام دهنده
 در سال.مصادره ش��ده اس��ت
 واحد۹۱۱  این عدد از هر۲۰۱۰
. واحد بود۱ مسکونی
ی از
 ��هم چنی��ن تع��داد اندک
دارندگان وام مسکن که پرداخت
قسط ماهیانهشانعقب افتادهبود
به طور داوطلبانه واحد مسکونی
ی دارنده
 خود را به موسس��ه مال
 وقوع این موارد.وام تحویل دادند
ی متداول نیست و معموال
 خیل
ه��م برای امالک مس��کونی که
برای سرمایه گ��ذاری خریداری
در سال.شده بودند اتف��اق افتاد
۲۷۱  تعداد این داوطلبین۲۰۱۱
. عدد بود۳۵۵ ،۲۰۱۰ و در سال
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...بازارامالک:کبکوکانادا

آمار خرید وفروش امالک مسکونی در
2012کالن شهر مونترال آوریل
 و الوال نیز ماه آوریلNorth shore
 درصد افزایش به پایان۱۹  و۱۷ را با
.بردند
ایــن افزایش برای جزیره مونترال
.درصد بود۸
 واحد۳۱۳۰ از لح��اظ ن��وع مل��ک
single( ملک مسکونی تک واحدی
۲۰۱۲ ) در ماه آوریلfamily
۱۸ به فروش رسید که بیانگر
درصد افزایش نسبت به مدت
.مشابه سال گذشته میباشد
بعد از آن کاندومینیومها بودند
۱۴  معامله۱۵۸۹ که با تعداد
درصد افزایش داشتند و در آخر هم
۴۷۲ ) با تعدادplex( امالک درآمدزا
 درصد افزایش از۱۲ خرید و فروش
.خود بر جای گذاشتند
در مقیاس قیمت نیز قیمت میانگین
single( امالک مسکونی تک واحدی
 افزایش نسبت به۳) درصدfamily
 نشان داد۲۰۱۱ م��اه آوریل س��ال
و ای��ن نوع ملک به قیمت میانگین
۲۰۱۲  دالر در ماه آوریل۲۷۲۰۰۰
.به فروش رسید
 درصد افزایش با۲ کاندومینیومها با
. دالر معامله شدند۲۲۳۹۵۰

امیرسام

بر اس��اس آمار سازم��ان مشاورین
 خرید و،ام�لاک مونت��رال ب��زرگ
فروش امالک مسکونیدر ماه آوریل
 نس��بت به م��اه آوریل سال۲۰۱۲
درص��د افزای��ش داشت۱۶ ،۲۰۱۱
که نمایانگ��ر یازدهمین ماه
متولی افزایشدر تعداد خرید
و ف��روش امالک مس��کونی
.میباشد
 کالن شهر استان۶ در میان
 کالن شه��ر مونترال،کبک
بیشتری��ن افزای��ش را در تع��داد
معامالت از خود نشان داد که آنهم
به دلی��ل فروش ب��االی امالک در
.حومه جزیره مونترال بود
 درVaudreuil-Soulange منطقه
 درصد۲۷ تعداد معامالت ام�لاک
۲۰۱۱ افزایش نس��بت به آوری��ل
.نشان داد
 نیزSouth shore این افزایش برای
 نکته قابل. درصد گ��زارش شد۲۶
توجه این است که سال گذشته این
منطقه کم ف��روش ترین ماه آوریل
.خود را به ثبت رسانید

.زنبور مست آنجااست (بهروز شیدا) منتشر شد

تصور که آن شعر با آن جستار در
گفتوگو است؛ با این تصور که آن
شعر شاید آن جس��تار را در ابهام
، تأیید، تکمی��ل،محض منعکس
مک��رر یا پیچیده م��ی کند؛ نوعی
.رابطهیبینامتنی
 پژوهشگر و منتقد،بهروز ش�یدا
. ساکن سوئد است،ادبی
شانزدهمین،زنبورمستآنجااست
 نشر باران پیش از.کتاب او اس��ت
ای��ن از بهروز شی��دا منتشر کرده
 در س��وگ آب��یی آبها:اس��ت
 از تلخیی فراق،)(جستارهای ادبی
تا تقدس تکلیف (نگاهی به عناصر
فرهنگ ایرانی بر چهارده رمان پس
 گمشده در فاصلهی دو،)از انقالب
 کابوس،)اندوه (مجموعه جستارها
بلن��د تی��ز دن��دان (ویراستاریی
 تراژدیه��ای،)خاط��رات زن��دان
ناتمام در قاب قدرت (خوانشها و
 پنج��رهای به بیشهی،)پژوهشها
 مخمل،)اشاره (یافتهه��ا و نگاهها
،)س��رخ رویا (یک ب��رگ از هزاران
مینویسم توقف به فرمان نشانهها
 هفت دات کام،)(از هردری سخنی
ِ (یک
.)وبالگ فرضی
برای تهیه کتاب به سایتزیر مراجعه
:کنید

www.baran.st

رم��ان داستان م��ادری که دختر
ِ
، نوشتهی قلی خیاط،پسرش شد
:فصلها از فاصلهی منتها میآیند
 و رمان63 گفتوگوی رم��ان بهار
 از62 زمستان
،منظر بینامتنی
از قارهه�ای
وجود تا اضالع
 بازنویسیی:اثر

بخشهای��ی از
یک گفتوگو و
ده جستا ِر بهروز
 در زمین،شیدا
از بهشت گفت

:وگوها اس�ت
پن��ج خوان��ش
مینیمالیستی و ترجمهی دو شعر
: یک بار دیگر میپرسد نقال،کوتاه
تابلوهای خشونت جسمانی در ده
،رم��ان و اشارهای به دو رمان دیگر
 گفتاری برای فیلمی خیالی؛:ببینیم
تکههایی به هم پیوسته از متن و
.2010 حاشیهی جام جهانیی
ترجم��هی ده شع��ر از آدام
زاگایوسکی که ب��رای اولین بار در
 چاپ،کتاب زنبور مست آنجا است
 از منتخب��ی از اشعار او،میشوند
. برگزیده شدهاند،آننت ها در باران
هر شعر به مثابه پیش گفتار یکی از
ده جستار چاپ شده است؛ با این

 زنبور،کت��اب جدید بهروز شی��دا
 مجموعهی ده،مس��ت آنجااست
جس��تار و ترجم��هی ده شع��ر از
 با، آدام زاگایوسکی،شاعر لهستانی
آرایی و طرح-صفحه
روی جل�� ِد جهانگیر
 توسط نشر،سروری
باراندر سوئد منتشر
.شد

جستارهای این
:کتاب عبارتند از
پرس�شها باق�ی
 پاس��خ ب��ه:اس�ت

هفت پرسش؛ تصویر
روشنفک��ران رد
 َس�حر،دوازده رمان
 نگاهی کوتاه به:پرستوهای جوان
پانزده ترانهی جنبش این دوران در
آینهیدو ترانهیدوران مشروطیت
،و سه ترانهی دوران انقالب اسالمی
:دس�تهای خوی�ش را بنگری�م
حاشیهای سخت کوت��اه بر کتاب
،سحرخی��زان منصور خاکس��ار
از
ِ
 نگاهی:صدای منت ه�ا را دریابیم
کوتاه به تناقض صدای نویس��نده
و ص��دای مت��ن در مجموعه شع ِر
 منظومهی،و چند نقط��هی دیگر
 وصیتنام��هی،از سحرخی��زان
 زنبور مست آنجا،منصور خاکسار
 چن��د پرسش در گ��ذر از:اس�ت
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مریم

آوازه خوان مترو :مروارید های
کمیاب.
تو گوارایی حس

 حاال ک��ه فکرش را
می کن��م ،حدس می
زنم .اولین باردو سه ماه قبل صدایش
هـرم حضور
را شنیدم ،پیچیده در ُ
هزار هزار آدم شتابزده ،از دور ،بدون
وضوح ،در آغاز یک عصر سرد بارانی،
پرمشغله و سخت ،در البالی سگدو
زدن های
همیشگی،
در ایس��تگاه
و
مت��ر

شرب��روک ،ب��ا
چت��ر و کیف و
لپ تاپ برشانه
و ...صدای زنی
ک��ه در تون��ل
پرازدحام مترو،
فارس��ی م��ی
خوان��د .ملودی
را م��ی شناخت��م.
دوپنجره گوگوش بود.
اولین چی��زی که به

فرستم که اینجایم .چند دقیقه بعد
می بینمش .از دور .باالی پله برقی.
در م��وج جمعیت ،ق��وس خروجی
مترو را به دنبال من رصد می کند.
فنجان (اکسترا گرانده) استارباکس
در دس��ت راست دارد و سلولری در
دست چپ.
شرقی می نماید،
ب��ا چشمان��ی
سیاه ،هوشمند و
کنجکاو .موهایی بلند و پرکالغی که
تا روی شانه هایش فرو می ریزد.
همانجا ،پایین پله ها حرف می زنیم.
مریم بهن��ام از سنش جوان تر می
نماید .مجرد است .می گوید جهان
را خ��وب دی��ده؛ حت��ی زمانی که
در وطن بوده اس��ت ،دنیا را خوب
گشت��ه اس��ت .خ��ود را تبعیدی و
ی��ا حتی مهاجر نمی دان��د .خود را
«کولی» می نامد ،نه به معنی آواره و
بیخانمان ،که بیشتر به مفهوم عاشق
سفر و گشت و گذار فرار از مرزها و
کادرها ،اسارت و بندو بست های و
روزمره گی.
در ایران کارهای متنوع و «بیزنس»
ه��ای مختل��ف را آزمای��ش کرده
است؛ زمانی در کاره��ای بازاریابی
با محصوالت مختل��ف مشغول -و
موفق -بوده اس��ت .بعدها زمانی را
در ُدب��ی در کس��ب و
کارهای مختلف سرگرم
ب��وده و سپس در اروپا و
بخصوص فرانسه درس
خوان��ده .بعدت��ر چن��د
سالی در مونتریال درس
خوانده و ک��ار کرده در
حیطه های مختلف.
 این فوریه که گذشت
STM

وطنی!...

ذهن��م رسی��د آن
بود آفرین به همت آوازه خوان های
کبکی ،باالخره «دیوا»ی ما را کشف
کردند...
 ای��ن هفته یک��ی از خوانندگان
پروپاقرص پیوند زنگ زد .صدایش
آن س��وی خط تلفن با اشتیاق می
لرزید ،از کشفی حرف می زد ،زیبا
و دیدنی که خوانندگان پیوند
بای��د در م��وردش بخوانن��د
و بدانن��د و گف��ت ترتیب
دیدارمان را خواهد داد.
دو س��ه روز بع��د،
ایمیلی رسید،
کوت��اه و
مفی��د .
م��ن
مر ی��م
هس��تم .
در مت��رو
آواز م��ی
خوان��م و
هموطنی از
من خواسته
با شم��ا تماس
بگیرم.
 در ایستگاه
گی کنکوردیا،
(خروجی گای)
به دیدارش می
روم .زود رسیده
ام .تکس��ت می

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux
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(جامع��ه ترابری مونتری��ال) برای
انتخاب برترین خواننده  /موزیسین
مترو ،تحت عنوان ستاره های مترو،
جمع کوچکی را در میان نزدیک به
صد نفر متقاضی برگزید؛ مریم یکی
از آنان بود.
خبر را می توانید در آرشیو روزنامۀ
مترویی  24Hمونتری��ال بخوانید،
صفحه با تیتردرشت مزین شده:
موزیسین های مترو:
مرواریدهایکمیاب.
عک��س زیبای��ی از او در صفحه ،5
گیتار به بغ��ل در میان هنرمندان
دیگر کبکی میدرخشد.
در ک��ادر کوچک��ی آم��ده :مریم،
43سال��ه ،نوزان��ده گیت��ار ،جاز و
فالمنکو ،نزدیک به  4سال در مترو
کار می کند .در بخش انگیزه (کمی
شعارگونه!) آمده :می خواهد پیام آور
آزادی زنان باشد!
درح��ال حاض��ر آوازه خ��وان ها و
نوزاندگ��ان مت��رو ب��رای آن که در
ایستگاه های شلوغ (مثل بری ،ژان
تالون ،پالس درزار ،لوریه و )...جایی
رزرو کنند ،گاه باید از ساعت  4صبح
در محل حاضر شوند ،و نام شان را
بر تکه کاغذی مخصوص بنویسند.
اما «ستاره» ها این مشکل را کمتر
دارند.

Société de transport de Montréal

Open 7 Days

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

بهای&رقابت ناپذیر
عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

JUMBO
BROCCOLI

QUINCE

ATAULFO MANGOES

BROCOLI

READY TO EAT

READY TO EAT

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

POIVRONS ROUGES
$4.38 kg

TOMATES SUR VIGNES
$1.74 kg

See stores for more specials

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها و
READY
کیفیت TO
ایرانی باEAT
• PRÊT
À MANGER

RED PEPPERS

VINE TOMATOES

COEURS DE LAITUE ROMAIN

 این ها همه به کنار ،یادتان باشد،
اگر شما هم از نس��ل این گزارشگر
تبعیدی هس��تید ،اگر صدای گرمو
توانمن��د او را در ایس��تگاهی
شنیدید که گوگوش یا فروغی
یا داریوش می خواند ...لحظه
ای درن��گ کنی��د ،حس گرم
و گوارایی از وط��ن وجودتان
را لبریز می کن��د ،ترانه های
پرخاطرۀ ایران��ی در خروجی
مت��روی جامع��ه میزب��ان...
(شاید هم بر چشم تان اشک
بیاورد )...حتما به سمت صدا،
جمعیت را بشکافید ،پیدایش
کنی��د ،س�لام کنی��د،
ب��ه فارسی( ،حت��ی اگر
دوس��ت داشتید ،آهنگ
درخواست��ی بدهی��د!)
لحظه ای مشغله و دنیا
را فراموش کنید ،حال و
لذتش را ببرید...
راست��ی تا ی��ادم نرفته،
وقت��ی خداحافظ��ی
میکنید ،یادت��ان باشد،
گش��اده دست��ی کنید،
مشتی پول خرد درشت

(پنی مدت��ی از دور خارج شده!) در
قاب چرمی گیتارش بریزید! 

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

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

ANDY BOY ROMAINE
LETTUCE HEARTS

مریم همراه با گیتاریست با وفا
ودیرینش در مترو گی کنکوردیا

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

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

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER

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

MINI CARROTS

MANGUES

COING

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

BOSC PEARS

CAROTTES MINI
12 oz.

POIRES BOSC
$1.74 kg

FREE soft drink
GRATUIT boisson gazeuse

FREE soft drink
GRATUIT boisson gazeuse
Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

مرغ،سوسیس و...
انواعگوشتکوساله،
گوسفندMEATS،
• VIANDES
FRESH LEG OF LAMB

GROUND LAMB

GIGOT D’AGNEAU FRAIS
$15.37 kg

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

Halal
Halal

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

حبوبات ،خشکبار و...
انواع اقالم
GROCERY
خواربار• ،
ÉPICERIE
BABAGANOUSH

AKHAVAN
APRICOTS

AKHAVAN
WHITE SUGAR

AKHAVAN
PITA BREAD

AKHAVAN
GOLDEN RAISINS

MAZOLA CORN OR
CANOLA OIL

SUNBEC TABLE SALT

ABRICOTS
1 lb.

SUCRE BLANC
10 lbs.

425 g

PAIN PITA
720 g

SPECIAL

HUMMUS
425 g

SPECIAL

Halal

SHISH TAOUK
& TANDOORI
SAFRAN

RAISINS DORÉS
1 lb.

$10.98 kg

Halal

FROMAGE BLACK
DIAMOND CHEESE

Mozzarella, Marble or Cheddar
Mozzarella, Marbré ou Cheddar
500 g

ASTRO YOGURT

YOGOURT ASTRO
Assorted/Assortis
100 g

Halal

Halal

SUNICH
POMEGRANATE
JUICE

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

JUS DE GRENADES
1L

NAYA NATURAL
SPRING WATER

EAU DE SOURCE NAYA
1.5 L

PISTACHIOS ROASTED
SALTED OR UNSALTED
PISTACHES RÔTIES
SALÉES OU NON-SALÉES
$10.98 kg

CORTAS
APRICOT JAM
CONFITURE
D’ABRICOTS
1 kg

AKHAVAN
FROZEN SPINACH
ÉPINARDS CONGELÉS
2 lbs.

Halal

Halal

SAHER CHERRIES

GROUND BEEF

In syrup
CERISES SAHER
En sirop
450 g

BOEUF HACHÉ
$6.14 kg

Halal
Halal
Halal

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES
CERISES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
700 g

HAZELNUTS ROASTED

SALTED OR UNSALTED
NOISETTES RÔTIES
SALÉES OU NON-SALÉES
$10.98 kg

CORTAS GROUND COFFEE

Original or Cardamom
CAFÉ MOULU CORTAS
Original ou Cardamom
200 g

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
900 ml

Halal

DECARIE

CAVENDISH

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

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

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

BLVD.
PIERRFONDS

SHERBROOKE

HUILE DE MAIS OU CANOLA
2.8 L

SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

39

ST-CHARLES
ST-JEAN

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:514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

Email:

باطعــمخانگی

کلینیک مدیکال آلفامدیک



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

پرشیا

Tel.: (514) 933- 8383

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

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 

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

پروانه زندی

Cell.: (514) 909-4765

Shivananda Yoga center

  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

Real Estate Broker

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

H4A 1W6

بهروزآقاباباخانی

June 16 7PM

یکشنبه 20 ،ماه می

پارک انگرینیون

توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

قرار بعدی ما :هفته اول جوالی

وست آیلند

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا










 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: (514) 606-5626
behrooz@babakhani.ca

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

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

www.akhavanfood.com

مشاور رمسی وام مسکن

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

قهوه ادنا
ADNA

NDG،

Tel.: 514-481-0671

Tel.: 514-683-8686

پیک نیک بزرگ ایرانیان

www.montrealproinspection.com

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

کنسرتدراویشنعمتاللهیکانادا

مسکونی و جتاری

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

تهیه وام مسکن

مطـرب عشق:

MONTREAL PRO INSPECTION

با مدیریت مسعود موج بافان:

جواد ایراخنواه

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

بازرسیفنیساختمان
بازرسیساختمان

عینک فرهت

در سراسر مونتریال بزرگ

