ه8جوالی
کشنب

شــریف

موسسه مالی

ی

پیکنیکتابستانی
$ EXCHANGE

تبدیل ارز

2

Sharif

بزرگ

_________________

سال ،18شماره1062

متام گ

کاری که میتوان کرد:
«پارملان ایرانیان مهاجر و تبعیدی»

اعتراضبهمراسمبزرگداشتآیتاهلل
خمینیدردانشگاهکارلتوناوتاوا

بدانید،
بخصوص شبهای داغ
و پرشور شهر را!

پیام اخوان« :مثل این است که برنامه ای برای مرور زندگی و نوشته های
آدولف هیتلر برگزار شود ولی به کشتار یهودیان هیچ اشاره ای نشود ».ص6 :

 ص10 :

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

زنان :دوره اندرونیهای زنانه و فضای عمومی مردانه بسررسیده!

RAV 4 2010
À PARTIR DE

24 595 $

transport et préparation en sus

>>

توهینبه
مقدسات :اس
>> ص14 :

كاهش۳۰
ایران ،بهعنوان بزرگترین بازنده سقوط بهای نفت دالرى
ف
درانتظار واکنش سایر اعضای اوپک است....ص 4 :ایرا قیمتن ت
ن
در  ۸۰روز

29

ع.ا.شادپور

>>11:

>> 7

کـتنه
ماریا ُ

دکترانصاری

مهــاجرت

پزشکی28>> :

روبروی
بل سنتر

کاندولوکس

صرافی  5ستاره

3

2¢
2¢

India

برقراری ارتباط
Villeray:پين برای
 بدون نياز به وارد كردن
Clinique
Dentaire
57 Villeray,
Montréal
 بدون قرار1G2
داد H2Rبدون ھزينه اتصال

Tel.:
514-270-0077
ھمگانی و(...
 امكان مكالمه از ھر جا )ھتل -تلفن

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فقط به  10دقیقه2 ¢زمان نیاز دارید:
Sweden

2178 Ste-Catherine W.
2.9¢

Tel.: (514) 585-2345
2¢
UK
(514) 846-0221

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Turkey

See all countries:
www.ritacall.com

 بھره گيری از سيستم Callback
 بھره گيری از پکيجھای گوناگون مانند :

تماس نا محدود عزيزانتان با شما
از ايران به کانادا

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

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

ProFusion Realty RF

۵١۴-٩٠۶-١۵٢٧

sales@ritacall.com

وحید خلجی

*Some conditions maybe applied

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

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

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

fhemmatiyan@sutton.com

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

1449 St. Catherine W

ماھيانه فقط  ١۶دالر و ٩٩سنت

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

1405 Maisonneuve W.

Mobile: 514.567.3169

حمیدصدیقکاغذچی

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

Tel.:514-844-4492

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

فارغ التحصیل McGill University

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
برای اگاھی بيشتر از پکيجھای ديگربا ما تماس بگيريد
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

1155 Rene Levesque w. #2500

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

صدای شفاف

ANDALIBI D.M.D.
AnoushiravanازDr.اين سيستم :
مزاياي استفاده
_____________________

Germany

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

عباسشفیعی

دندانپـزشک
جـراح
ترين تکنولوژی
پيشرفته

كاربری ساده

2¢

6600 Trans-Canada، Suite 750

حسابداریومالیات

Afghanistanدهنده متامی خدمات دندانپزشکی
ارائه
France

با 18سال سابقه کاری در کانادا

انتقـال ارز

کلینیکدندانپزشکیویلری

*4.5 ¢
Iranما
ارز با سیستم
جهت جابجایی
2
درمتام ¢
دنیا،
نقاط
Malaysia

5Star I.P.M. Inc.

www.sutton.com

*15.5 ¢

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

انوشیروان عندلیبی
*FREEدکتر
USA

>> 37

>> 37

فیروزهمتیان

*FREE

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

صرافیخضر

ارزانترين قيمت مکالمه تلفنی راه دور

Canada

Tel.: (514) 700-0303

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

Featured Rates

امیرسام:
امالک

Email: info@ic-pacific.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

 ص22 :

>> 24

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

:خریدفرانچایز

ارزان ترین مکامله تلفنی راه دور

حسین
باقرزاده

کبک/کانادا

31

مز سرکوب و حذف
مر

 10اصل از گاندی که می
تواند شما و دنیــاتان را
>> ص32:
متحول کند

شهباز
خنعی

او را آزاد کنید!

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

اثر چاق شدن مردم
زمین مهم تر از زیاد
شدن جمعیت است

Tel.: (514) 289-9011 (514) 289-9044

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

وکیل مدافع قاتل نروژی:
موکل من روانی نیست؛
یک تروریست است! ص 9

کاهش زمان
بازپرداخت وام های
مسکن به  ۲۵سال...

____________________________________________

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

 ....ص24 :

تابستان کوتاه
مونتریال را قدر

I.C. Pacific Inc.

ماکمکتان
میکنیم!!

یوس کننده هستند!
زینه های سیاسی ما

 110است
کن
الی1 ،
 13جو

■ مشاوره کلیه امور مالی ر■ تبدیل ارزهای رایج
■ ارسال ارز به ایران و برعکس در کوتاهترین زمان

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

چپعلیهراست؛جوانمخالفپیر؛
حقوقجمعیدرمصافحقوقفردی!

کخادم
رتمام
نلی
س

15 460 $

Cote vertu، Bus 121 E

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

کبک :مسفونی نارضایتی

1062

À PARTIR DE

St-Laurent، QC H4N 1C8

ارائهدهندهکلیهخدماتمالیونقلوانتقالارز

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18, No. 1062, juillet 01, 2012

 11تیر1391
_______

COROLLA 2010

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

گـروه پـاسیفیـک

جراحدندانپزشک

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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نی
تابستا
نیک
پیک
 8جوالی
www.paivand.ca

ل شما...
از استقبا
پس

بزرگ

ارائ
ه ای از:
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تپش و

ایر
ا
ن
ی
ا
ن
م
و
ن
تریال

یکشنبه

پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...
درفضاییصمیمیوخانوادهگی
قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

همراه با شادترین  DJشهر

یاز به داوطلب:
ن

ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
دمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیون
514-996-969
2


  غر
فه های بازرگانی،
ف
رهنگی و هنری:
با دفتر پ

یوند متاس بگیرید:

514-996-9692

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

با منوی جدید غذا

آشپزخانه این برنامه :با همیاری تیم کبابسرا،
با سپاس از فرزاد موالیی
امه ،غذای خود را
برای حمایت از برن
  توجه:

ک نیک تهیه کنید.
پی
ل
ح
م
از
ت پارک پایان یافته
رات دستشویی و توال
  تعمی

ختیار همگان است.
و اینک در ا

فروشگاه اخوان

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3
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Investment in any Real estate, Houses, Revenue
properties, Commercial properties, Land, Condo

5plex
CND

بهای نفت خامدر بازارهای جهانی با کاهشی ۳۴دالری
در سه ماه گذشته به حدود  ۹۰دالر در هر بشکه رسید.
ایران ،بهعنوان بزرگترین بازنده س��قوط بهای نفت در
انتظار واکنش سایر اعضای اوپک است.
در تازهترین معامالت نفتی در بازارهای جهانی قیمت
هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به کمتر از ۹۰
دالر و  ۴۰سنت در هر بشکه رسید .جمهوری اسالمی
امیدوار است کشورهای عضو اوپک برای جلوگیری از
س��قوط بهای نفت چارهای بیندیشند ،اما کشورهای
موثر در این س��ازمان تمایلی به این کار از خود نشان
نمیدهند.

Triplex

6316-6320 Rue D’Aragon
Le Sud Ouest
$369,000

4800 ave Dornal
$1,290,000

سطح نگران کننده بهای نفت

6 PLEX

Notre Dame Île Perrot

Active / Revenue Property
5527-5537 Rue Bannantyne
Verdun/Île Soeurs
$575,000

1847 Boul. Perrot
Commercial
1,250,000 + GST/QST

نگرانی شدید ایران از
سقوط آزاد قیمت نفت

محمدعلی خطیبی ،نماینده ایران در اوپک میگوید
«اگر قیمت جهانی نفت به سطحی نگران کننده برسد
اعضای اوپک نسبت به برگزاری نشست فوقالعاده اقدام
میکنند ».کاهش شدید بهای نفت یکی از موضوعهای
مح��وری مذاکرات اعضای اوپک در اجالس یک صد و
ش��صت و یکم این سازمان ( ۲۵خرداد ۱۴ /ژوئن) بود
که بدون نتیجهبه پایان رسید .خطیبی میگویددر این
اجالس برای برگزاری نشس��ت فوقالعاده روی قیمت
مشخص نفت خام بحث نشده و تشخیص این ضرورت
به ریاست اوپک واگذار شده است.
مس��ئوالن ایرانی در مورد "سطح نگران کننده بهای
نف��ت" رقم دقیقی مش��خص نکردهاند .ب��ا این همه
کارشناسان معتقدند قیمتهای کنونی مدتهاست از
این سطح پایینتر رفته است.
ناتوانی در مقابله با عربستان

Gas station + store
1847 Boul. Perrot
Business for sale
Gas station+store
$220000

Triplex

Semi Commercial
Verdun
5029-5035 Rue Wellington
440,000

Le Sud Ouest
duplex

2819-2823 Rue Springland
330000$

house for sale

T section of Brossard
$320000

NEW LISTING

) 2 LAND RESIDENTIAL (17000 AND 18000 SQFT
 IN ST LAZARE EACH ONE 60000$
 6PLEX IN 2 AVE VERDUN 685000$
 Triplex Verdun / Île Soeurs 3885-3889 Rue Joseph $349,000
 4LPEX IN CLUDE AVE VERDUN 395000$
 HOUSE IN BROSSARD SECTION R 485000$
 4 ½ Apt for rent in Verdun 775$ per month close to metro
 4 ½ Apt for rent in Verdun 725$ per month close to metro
 5 ½ Apt for rent in NDG close to metro 1490$

مشاور امالک در مونتریال و South shore
 مسکونی و جتاری  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

www.sutton.com

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

کشورهای عضو اوپک در تازهترین اجالس خود توافق
کردند سقف تولید روزانه کل اعضاء از  ۳۰میلیون بشکه
فراتر نرود .برخی از کشورها ،به ویژهعربستان سعودی
که یک سوم نفت اوپک را صادر میکند به این توافق
بیاعتنا هستند .محمدعلی خطیبی میگوید ،تمایل
عربس��تان برای افزایش تولید و صادرات نفت خام به
منظور کاهش قیمت نفت موضوع��ی غیر قابل انکار
اس��ت .او این اقدام عربستان را از دالیل اصلی کاهش
قیمت نفت عنوان میکند.
عربستان س��عودی اعتقاد دارد با توجه به کند شدن
آهنگ رش��د اقتصاد جهانی و بحران مالی در حوزهی
یورو بای��د از باال رفت��ن بهای نفت جلوگی��ری کرد.
دولتمردانجمهوریاسالمیعربستانرامتهممیکنند
در همکاری با کشورهای غربی یک جنگ نفتی تمام
عیار را برای به زانو در آوردن ایران آغاز کرده است.
اعتراف به کاهش صادرات نفت

با ش��دت گرفتن تحریمهای نفتی و مال��ی آمریکا و
اتحادیه اروپا میزان ص��ادرات نفت ایران از ابتدای ماه
جاری میالدی به پایینترین سطح در سالهای اخیر
رسیده است .به گزارش سازمان بینالمللی انرژی از آغاز
سال  ۲۰۱۲صادرات نفت خام ایران  ۴۰درصد کاهش
پیدا کرده است .وزیر نفت ،رستم قاسمی در گفتگویی
که  ۶تیر در روزنامه ش��رق منتشر شد این کاهش را
تایید کرده اما مدعی است میزان آن زیاد نیست.
وزیران خارجه  ۲۷کش��ور عضو اتحادی��ه اروپا روز ۲۵
ژوئن توافق کردند تحریم نفتی ایران در زمان از پیش
تعیین ش��ده (۱ژوئیه) به اجرا گذاش��ته شود .انتظار
میرود با این تصمیم صادرات نفت ایران باز هم کاهش
یابد .دور جدید تحریمهای آمریکا نیز که در آن برای
خریداران نفت ایران مجازاتهاییدر نظر گرفته شده از
روز پنجشنبه ( ۲۸ژوئن ۸ /تیر) به اجرا گذاشته خواهد
شد.
خوشبینی بیپایه به تصمیم اروپا

تحریمهای جدید شامل بیمهی شرکتهای کشتیرانی
نیز میشود که میتواند به مانعی دیگر در برابر انتقال
نفت جمهوری اس�لامی تبدیل ش��ود .به��ای فروش
هر بش��که نفت خام در قانون بودجه س��ال جاری ۸۵
دالر پیش بینی ش��ده؛ به اعتقاد کارشناسان با توجه
ب��ه اختالف بهای رس��می و واقعی ارزه��ای خارجی
و مصارف��ی که برای درآمد م��ازاد ارزی از فروش نفت
پیشبینی شده این قیمت در واقعیت باالتر از صد دالر
فرض شده است.
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول میانگین بهای
نفت باید حدود  ۱۱۷دالردر هر بشکه باشد تا بودجهی
ایراندچار کسری نشود.در چنین شرایطی تحریمهای
جدید نفتی و مالی میتواند اوضاع بحرانی اقتصاد ایران
را بحرانیتر کند .رس��تم قاسمی در گفتگو با روزنامه
ش��رق درباره تحریمهای اتحادیه اروپا ابراز امیدواری
ک��رده "اروپاییه��ا عاقلی كنند و ای��ن اتفاق نیفتد".
تصمیم اخیر کشورهای اروپایی حکایت از آن دارد که
به رغم امیدواری وزیر نفت جمهوری اسالمی این اتفاق
خواهد افتاد .
دویچه وله
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ایران:زیرسایۀ تحریم...

دالر دوباره از مـرز
 2000تومان گذشت

روز پنجش��نبه  ۲۸ژوئن در آخرین
روز کاری هفت��ه در تهران ،قیمت
ه��ر دالر آمریکا یک بار دیگر بعد از
زمستان س��ال گذشته ،به باالی دو
هزار تومان رسیده است.
صرافی های پایتخت ایران ،در حالی
به کار خوددر آخرین روز هفته پایان
دادند که هر دالر آمریکا به قیمت دو
هزار و پنج تومان ،هر یورو به قیمت
دو هزار و  ۵۲۰تومان رسیده است.
این در حالی است که بعد از بحران

پوتین در اسرائیل 'در مورد ایران گفتوگو می کند'

می شد ،در آخرین لحظات فعالیت
بازار ارز تهران هفته اول تابستان بعد
از چند ماه دوباره یک رکورد تاریخی
بر جا گذاشت و از مرز دو هزار تومان
عبور کرد.
همزمان ،قیمت هر گرم طال در بازار
ایران نیز روز پنج ش��نبه به بیش از
 ۷۷هزار تومان رسید.
به گ��زارش وبس��ایت خبرآنالین،
هر س��که بهار آزادی طرح قدیم به
قیمت  ۷۷۷هزار تومان و هر س��که
به��ار آزادی ط��رح جدید به قیمت
 ۷۷۵هزار تومان در بازار معامله شده
است.

ارزی زمستان سال گذشته در ایران،
قیمت ه��ر دالر آمریکا ب��ه حدود
 ۱۶۵۰تومان کاهش پیدا کرد و بعد
از آن روند صعودی آن آغاز شد و این
افزایش قیمت کمابیش ادامهداشت.
اما بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات
هس��ته ای ای��ران و گ��روه  ۵+۱در
مس��کو بر سرعت رشد قیمت های
طال و ان��واع ارزهای بین المللی در
بازار اضافه ش��د به گون��ه ای که در
فاصلهدو روز گذشته یکصدتومان به
قیمت هر دالر اضافه شده است.
دالر آمریکا که دو روز پیش در بازار
تهراندر حدود  ۱۹۰۰تومان معامله

پیش بینى رسیدن قیمت نفت به ۵۰دالر
استراتژیك جهانى دو عاملى است
ك��ه احتماال ط��ى ماهه��اى آتى
قیم��ت نف��ت را ب��ه  ۵۰دالر مى
رساند".طالل البذالى" كاهش روند
رشد اقتصادى چین كه از مهمترین
كش��ورهاى مصرف كنن��ده نفت
جهان اس��ت را نی��ز عامل دیگرى
در كاهش تقاضا براى نفت دانسته
است.وى همچنین افزایش نگرانیها
درباره بحران منطقه یورو كه باعث

تحلیلگران بازار جهانى نفت با اشاره
به افزایش شدید میزان عرضه نفت
در بازاره��اى جهانى تاكید كردند:
این مس��ئله باعث مى شود قیمت
نفت طى ماههاى آتى به  ۵۰دالر
براى هر بشكه برسد.
یك تحلیلگ��ر نفت��ى در گفتگو با
خبرگ��زارى كوی��ت اع�لام كرد:
افزای�ش ش�دید عرض�ه نفت در
بازارهاى جهان��ى و افزایش ذخایر
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كاهش توان اقتصادى این كشورها
و در نهایت كاهش تقاضاى نفت از
سوى آنها شده است را دیگر عامل
تاثیرگذار بر كاهش قیمت نفت در
ماههاى آتى ارزیابى كرد.
ای��ن كارش��ناس بازارجهانى نفت
اف��زود :یك��ى از عوام��ل اصلى در
كاهش ش��دید قیمت نفت خطر
ورشكستگى اقتصاد یونان است كه
پس از این كش��ور اسپانیا و دیگر
كش��ورهاى حوزه ی��ورو را نیز در
معرض تهدید قرار داده است.

نسرینعینالهی

اسرائیل ،میزبان بیش از یک میلیون
مهاجر از ش��وروی س��ابق اس��ت و
ب��ا روس��یه روابط فرهنگی بس��یار
قدرتمندیدارند.
گزارشگران و کارشناسان می گویند
که روابط سیاسی دو کشور در سال
های اخی��ر دچار پی��چ و خم های
فراوان بوده است.
آقای پوتین بعد از چهار سال نخست
وزیری ،اوایل سال جاری میالدی بار
دیگر به منصب ریاس��ت جمهوری
روسیه بازگشت.
قرار بر این اس��ت که او یک روز در
اس��رائیل باش��د و روز بعد در شهر
بیت لح��م با محمود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطینی به
گفت و گو بنشیند.
او بعد از این دور گفتگوها راهی اردن
خواهد شد تا با عبدالله دوم ،پادشاه
این کشور دیدار کند.
آقای پوتین روز دوشنبه با آویگدور
لیبرمن ،وزیر امور خارجه اس��رائیل
که به زبان روسی سخن می گوید،
شیمون پرز رئیس جمهور اسراییل
و بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر این
کشور نیز دیدار می کند.

والدیمی��ر پوتین ،رئی��س جمهور
روسیه که برای نخستین باردر هفت
س��ال اخیر به کشورهای خاورمیانه
س��فر می کند ،در این سفر درباره
ایران و س��وریه با مقامات اسرائیل
گفت و گو می کند.
آقای پوتین ،سفر خود به خاورمیانه
را با دی��دار از اس��رائیل آغاز کرد و
انتظار م��ی رود ک��ه فعالیت های
هسته ای ایران و بحران ادامه دار در
سوریه مهم ترین موضوعات گفت و
گوی او با مقامات اسرائیل باشد.
ج��ان دانیس��ون ،گزارش��گر امور
خاورمیانه بی بی سی می گوید که
گفت و گوهای وی با موضوع ایران بر
محورهایی مانند تنش در روابط این
کشور با اسرائیل استوار خواهد بود.
آق��ای پوتی��ن معتق��د اس��ت که
حمله نظام��ی احتمالی اس��رائیل
به تأسیس��ات هس��ته ای ایران "به
واقع فاجعه برانگیز" خواهد بود ،اما
بسیاری از اسرائیلی ها ،روسیه را که
در ساخت بخش هایی از تأسیسات
هسته ای ایران همکاری داشته ،به
تعللدر تشدید تحریم ها علیه ایران
متهم می کنند.

بحران در کشور سوریه که مشتری
تسلیحات روسیه است و بندری در
آب های عمیق مدیترانه در اختیار
نیرویدریایی روسیه قرارداده است،
از جمله موضوعات گفت و گوی دو
طرف خواهد بود.
در س��ال  ۲۰۰۵آقای پوتین اولین
رییس جمهور روس��یه ب��ود که از
اسرائیل دیدن کرد.
او در همان س��ال ب��ه کرانه غربی و
مصر هم رفت.

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا

درخدمت هموطنان گرامی

محضردار

>>

خدماتماشامل:

مشاور امالک:

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

>> برآورد رایگان

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

cell: (514) 839-7978

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

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

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

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

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

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

Minoo Eslami

Legal Advisor & Notary

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

سرورصدر

مسکونی و جتاری

Me Negar Pishva, notaire BA,

خدمات حسابداری و دفترداری

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی

____________________

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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بزرگداش

ت آیت اهلل خمینی در دانشگاه کارلتون اوتاوا

به مناسبت بیست و سومین
س��الروز درگذش��ت آیت الله
خمینی برگزار شده است.
طبق گزارش مرکز فرهنگی
جمهوری اس�لامی هر س��ه
س��خنران ای��ن برنامه چهره
کامل و دقیق��ی از بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران ارائه
دادند.
اما نویس��ندگان نام��ه های
انتقادی می گویند که در این
سخنرانی ها به عملکرد آیت
الله خمینی در زمینه حقوق
بشر هیچ اشاره ای نشده است.
طب��ق مدارک س��ازمان ملل
متحد و نهادهای معتبر مدافع
حقوق بش��ر مث��ل عفو بین
الملل ،رژیم جمهوری اسالمی

برگ��زاری مراس��می رد
بزرگداش��ت نقش مذهبی و
سیاسی آیت الله خمینی در
دانش��گاه کارلتون در اتاوا به
شدت مورد انتقاد قرار گرفته
است.
منتقدان می گویند آیت الله
خمینی رهبر و بنیانگذار یک
نظام دیکتاتوری است که در
زمینه حقوق بش��ر عملکرد
بسیار بدی داشته و دارد.
به گ��زارش روزنام��ه «اوتاوا
س��یتیزن» ،گروه��ی از
دانش��گاهیان ایرانی س��اکن
کانادا با ارس��ال نام��ه ای به
رییس دانشگاه کارلتون از این
اقدام انتقاد کرده اند.
گ��روه دیگری از ش��خصیت
های ایرانی تبار ساکن کانادا ،در دوران آی�ت اهلل خمینی
از جمله نازنین افش��ین جم ،چندین هزار زندانی سیاسی
(ملکه زیبایی سابق و همسر را به جوخه های اعدام سپرده
فعلی وزیر دفاع کانادا) نیز در و نظامی را در ایران پایه ریزی
نامه جداگانه ای به خاطر جلوه کرد که هیچ گونه حقی برای
دادن چهره مثبتی از آیت الله مخالفان سیاسی و عقیدتی و
خمینی ابراز نگرانی کرده اند .یا اقلیت های قومی و مذهبی
این برنامه توس��ط گروهی از و جنسیتی قائل نیست.
دانش��جویان ایرانی دانشگاه در بخشی از نامه دانشگاهیان
کارلتون و ب��ا همکاری مرکز ایرانی چنین آمده است:
فرهنگی جمهوری اسالمی و «ب��ه اعتق��اد م��ا نهاده��ای

دانش��گاهی معتب��ر از منظر
اخالقی نمی توانن��د و نباید
سرکوب و کشتار روشنفکران
و دانش��گاهیان در کشورهای
دیگر را نادیده بگیرند».
در بخش��ی از نامه شخصیت
ه��ای ایرانی تبار کان��ادا نیز
چنین گفته می شود:
«دانشگاه کارلتون که یکی از
مراکزدانشگاهی مهم و معتبر
کانادا اس��ت ،متاسفانه اجازه
داده اس��ت ک��ه از این محل
برای س��تودن از نقض حقوق
بشر ،بی عدالتی جنسیتی و
یهودی ستیزی سوء استفاده
شود».
روزنامه «اوتاوا سیتیزن» می
افزاید که ریاس��ت دانش��گاه
کارلتون در یک ایمیل بسیار
کوتاه به این اعتراضات پاسخ
داد و نوشت:
«از نامه ش��ما و همکاران تان
متشکرم .دانشگاه کارلتون نه
مبتکر ،نه حام��ی و نه برگزار
کننده این مراسم بوده است».
ی��ک س��خنگوی دانش��گاه
کارلتون نیز بع��دا اعالم کرد
که این دانشگاه مثل بسیاری
از مراک��ز دانش��گاهی دیگر

کانادا میزبان مراسم گوناگون
و گاه بحث برانگیزی اس��ت و
مباحث فرهنگی و آزادی بیان
را تشویق می کند.
نویسندگاننامههایاعتراضی
ضمن پذیرش اهمیت مباحث
آزاد و س��الم تاکید می کنند
در مراسم بزرگداشت آیت الله
خمینی واقعیت های عملکرد
او مطرح و یا بررس��ی نشده و
همه چیز در ستایش از او بوده
است.
پیام اخوان استاد دانشگاه و از
امضای کنندگان این نامه می
گوید:
«مثل این است که برنامه ای
ب��رای مرور زندگی و نوش��ته
های آدولف هیتلر برگزار شود
ولی به کش��تار یهودیان هیچ
اشاره ای نشود».
روزنامه «اوتاوا س��یتیزن» در
بخش دیگری از این گزارش
یادآوری می کند که گزارشی
از ای��ن برنام��ه در ش��بکه
انگلیسی زبان «پرس تی وی»
که متعلق ب��ه حکومت ایران
است پخش شد.
یکی از سخنرانان در توصیف
آیت الل��ه خمینی می گفت

جواهری نیک آذین

مرکزهنرهایرزمیچینی

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

که وی از طرفداران سرسخت
برابری انس��انها و برابری بین
زنان و مردان بوده است.
احسان محمدی مسئول گروه
دانش��جویی که این برنامه را
برای بزرگداش��ت آی��ت الله
خمینی ترتیب داده است می
گوید:
«اعت��راض نویس��ندگان این
نامه ها غیر منطقی اس��ت و

برخالفموازینچندفرهنگی،
منشور حقوق و آزادی و حق
آزادی بیان است که همگی از
اصول مهم قانون اساسی کانادا
هستند».
ام��ا پیام اخوان خاطر نش��ان
م��ی کن��د ک��ه جمه��وری
اس�لامی ای��ران و طرفداران
آن از حس نیت و گاه س��اده
لوحی مردم و مس��ئوالن در
کانادا سوءاس��تفاده می کنند
و خ��ود را چن��د فرهنگی و
اهل تس��اهل جا می زنند .در
صورتی که همی��ن رژیم هر
گونه دگر اندیشی را به شدت
سرکوب می کند ودانشجویان
و دانشگاه های ایران همیشه
قربانی ش��دیدترین سرکوب
های حکومتی بوده اند.
علی طباطبایی یکی از فعاالن
گروه های مخالف جمهوری
اس�لامی نیز که تحت عنوان
نهاده��ای حمایت از جنبش
س��بز فعالیت م��ی کند ،می
گوید قصد داش��ت به نشانه
اعتراض تصاویری از زندانیان
سیاسی را با خود به این جلسه
ببرد ام��ا مام��وران انتظامی
دانشگاه مانع ورود وی به محل
جلسه شدند.

•

  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

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

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

PAIVAND
Published: since1993

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



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



514-996-9692
Fax:

514-500-1188
Email:

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

قهوه

چای

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

غذا آماده برای
take out

 Tel.:

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

1062

Vol. 18, No.1062, juillet 01, 2012

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

info@paivand.ca

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

________________
6107 Sherbooke W.

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

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

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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شعـــر

تو فقط
ایستاده
بودى

سه س��ال پیش ،دقیقاً
ی
ک هفته پ��س از آغاز
خ
یزش مدنی مردم ایران
که
ب
عد
ها
به
نام «نهضت
سبز» شناخته شد ،در
 ۳۰خ��رداد م��اه ندای
ج
وان و زیبای در خیابان
به
ض�
�ر
ب
گلول��ه یک
ن
اش
نا
س
بهقتلرسید...

www.paivand.ca

استخوان های الی زخم!

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

دخترم!
روزه��ای پای��ان هفته گذش��ته و
سنتشان بود
آغاز این هفت��ه 16 ،تا  20ژوئن،
زنده به گورت كنند
روزهایی پردغدغه و مشغله برای
تو كشته شدى
شماری از سیاست مداران و دولت
ملتى زنده به گور مىشود.
مردان دنیا بودند .به عنوان نمونه،
ببین كه چه آرام سر بر بالش مىگذارد
ب��اراک اوباما ریی��س جمهوری
او كه پول مرگ تو را گرفته
امریکا ،درحالی ک��ه باید خود را
شام حالل مىخورد.
برای ش��رکت درنشس��ت سران
تو فقط ایستاده بودى
کش��ورهای گ��روه  20درمکزیک
و خوشدالنه نگاه مىكردى
و چال��ش های مرب��وط به آن آماده م��ی کرد ،نگران
كه به خانهات برگردى
نتیجه دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری مصرهم
اما دیگر اتاق كوچك خود را نخواهى دید دخترم
بود ،انتخابات فرانس��ه و یونان را نیز زیرنظرمی گرفت
و خیل خیالهاى خوش آینده
و گفتگوهای کش��ورهای موسوم به  5+1با جمهوری
بر در و دیوارش پرپر مىزنند.
اسالمی را هم بادقتدنبال می کرد .یا خانم آنگال مرکل
تو مثل مرغ حاللى به دام افتادى
صدراعظم آلمان ،درعین دغدغه برای نتیجه انتخابات
مرغى حیران
یونان و وام های کالنی که برای اجتناب از ورشکستگی
كه مضطربانه چهرهى صیادش را جستجو میكند
این کش��ور بخش عمده اش از کیس��ه سخاوت مردم
تو به دام افتادى
آلمان پرداخت می شود ،نتیجه انتخابات فرانسه را نیز
همچون خوشهى انگورى
موش��کافانه بررسی می کرد تا به تحلیلی درست از
كه لگدكوب شد
نتیجه یک کاسه شدن قدرت درفرانسه دست یابد.
و بدل به شراب حرام مىشود.
ویا آقای فرانسوا اوالند رییس جمهوری تازه انتخاب
كیاننداینان
شده فرانسه ،که درعین نگرانی برای نتیجه انتخابات
پنهان بر پنجرهها ،بامها
پارلمانی کش��ور خودش – که سرنوشت سیاسی او
كیانند ایناندر تاریكى
در  5س��ال آینده را رقم می زند – باید درنشس��ت
كه با صداى پرندهى خانگى
سران کش��ورهای گروه  20هم ش��رکت می کرد،
پارس مىكنند.
زیرنظرمی گرفت و
14را نیز
یونان
چشم7
www.paivand.ca
دخترم
كشتندت
PAYVAND:
Vol.
انتخابات
نتیجهNo.840
 May 15, 2008
به نتیجه گفتگوهای کش��ورهای موسوم به  5+1با
كشتندت
جمهوری اس�لامی درباره پرونده هسته ای نیز می
تا یك تن كم شود
دوخت.
اما تو چگونه این همه تكثیر مىشوى.
تراکم رویدادهادراین چند روز حاوی بیم و امیدهایی
نمودنداى عزیز من
ل ،بیشتر آه
بود که هریک به تنهایی می تواند خواب را ازچشمان
گل سرخى كه بر گلوى تو روئیده بود
یک سیاس��ت مدار و رهبر کش��ور برباید چه رسد
جوان شد
��تمدار باز
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسنظرداشت
در
ب��ه این که این رهبر ،مانند رییس جمهوری امریکا
گسترده شد
معتبر
ارزهای
تبدیل
تالش
او،
اتی
خود نیز درگیر مبارزات انتخاباتی شدیدی باشد که
یکنقشهى ایران را در ترنم گلبرگهایش فرو پوشانید
چ عنوان و
سرنوشت سیاسی اش درسال های آینده را تعیین
ندهند .اینانى كه ندا دادهاند
و
شان
می کند و رقیبانی سرسخت با تمام قوا همه حرکات
ها را رد کردهبلبوالنند
Exchange
Sharifبا
ضعفی بیابند تا
او را زیر ذره بین گرفته اند تا نقطه
میلیونها تن كه گرد گلى نشسته
میقاً به وجود
259B
Cote-Vertu
آن او را از تجدی��د انتخاب و پیروزی درانتخابات ماه
معتقدنام تو را مىخوانند.
ا ثبات و
St-Laurent, QC H4N 1C8
نوامبر بازدارند.
را
صداشان
است
ممكن
یعنى
Cote vertu, Bus 121 E
رویداد یکم
كه براى تو آواز مىخوانند نشنوى
Tél.: (514) 22-6408
رویدادها ب��ادور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری
منتقدانه!
برخوردی
اسرائیل
باات را بستند
پنجره
وی یعنى
Tél.: (514) 561-6408
دردور
آراء
اکثریت
دارای
دورقیب
درآن
که
–
مصر
كه صداى پیروزى خود را هم نشنوى
Fax: (514) 22-6409
اول ،محمد مرس��ی ،نامزد حزبی که ازسوی اخوان
ببین كه چه آرام سر بر بالش مىگذارد
ی اوباما یک معمای
المسلمین برپاش��ده ،و ژنرال احمد شفیق آخرین
صید حالل مىخورد.
او كه
را برجسته می کند

شـــریف
موسسه مالی

ارز

ست تان
��ما با
رخورد

خاطر
مل��ه
رابطه
سرائیل
ایجاد
شین،
است.
چراغ
هد که
ش��ود،
س��ت
ود ،اما

رکوس
ک بی
ی سی
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nge.com

www.sharifexcha

شمس لنگرودی

نخس��ت وزیر حسنی مبارک رییس جمهوری مخلوع
مصر رقابت می کردند  -روز  16ژوئن آغازش��د و روز
بع��د پایان یافت .روز پس ازپایان رأی گیری ،اس�لام
گرایان بدون آن که منتظر اعالم نتیجه انتخابات بمانند،
محمد مرسی را با  52درصد آراء برنده انتخابات معرفی
کردند و گروهی در میدان تحریر به شادمانی و پایکوبی
پرداختند.
(در مورد نتیج��ه انتخابات مصر به صفحه  12همین
شاره پیوند مراجعه کنید).
درپی این اقدام ،س��تاد انتخاباتی احمد شفیق نیز او را
ب��ا  51.5درصد آراء برنده انتخابات و رییس جمهوری
آینده مصر معرفی کرد .این شتابزدگیدوطرفهدرحالی
روی داد که هفته گذش��ته دادگاه عالی مصر انتخابات
پارلمان��ی چندماه پیش که به پیروزی اس�لام گرایان
منجرش��ده بود را باطل اعالم ک��رد و حکم به انحالل
مجلس مصرداد .شورای عالی نظامی مصر ،که عهده دار
اداره کشور تا تشکیلدولت جدید است نیز با ارائه پیش
نویس قانون اساسی جدید ،اختیارات رییس جمهوری
را به ش��دت کاهش داد .خبرگزاری حکومتی "مهر"
که پیروزی ادعایی نامزد اخوان المس��لمین را ناشی از

آژانسمسافرتی

مشاور م

ج
رب شما:
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GAM TRAVEL

___________________
   بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی

GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
MONTREAL, Qc. H4P-2P7
  فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا

عالی)
Tel: 514-444-4549
شیراز
مشهد،
تهران،
شهرهای
به
   پرواز

تهای
(بهقیم
Tel: 514-344-8888
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

E-MAL: elahe@gam.ca

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

درهای گاراژ و دربازکن برقی

Affi
Gro
Ch
SIE
12
Cla
Off
Fax
Jha

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر

Ja

www.gam.ca

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

تک
یونی

"بیداری اسالمی" ودلیل برحقانیت نظام والیت مطلقه
فقیه می داند ،درتاریخ  20ژوئن دراین باره می نویسد:
«ستاد احمد شفیق هم مانند ستاد مرسی ،نامزد خودرا
پیروز دوردوم انتخابات ریاست جمهوری مصرمعرفی
ک��رد .هرچندهنوز نتیجه نهایی انتخابات مش��خص
نشده ،اما به نظرمی رسد شورای عالی نظامی سناریوی
خطرناکی تدارک دیده است .پیروزی احتمالی احمد
شفیق به مفهوم نادیده گرفتن رأی اکثریت مردم مصر
است»!
خبرگزاری حکومتی "مهر" که از "سناریوی خطرناک"
س��خن می گوید و برای "رأی اکثری��ت مردم مصر"
ریاکارانه سینه به تنور می چسباند ،هیچ اشاره ای نمی
کند که این "سناریوی خطرناک" شباهت عجیبی به
سناریوی انتخابات  22خرداد  1388دارد و تنها در آن
جای "والیت مطلقه فقیه" با "ش��ورای عالی نظامی"
عوض ش��ده اس��ت .خبرگزاری حکومتی "مهر" گناه
"س��ناریوی خطرناک" را به گردن امری��کا می اندازد:
«امریکا از پیروزی محمد مرسی به شدت نگران است،
زیرا تصور می کند پیروزی اس�لام گرایان امنیت رژیم
صهیونیستی را به خطرخواهد انداخت .گفته می شود
امریکا از شورای عالی نظامی خواسته است تا از پیروزی
نامزد اخوان المسلمین جلوگیری کند».
{>> ادامه در صفحه}33 :

فتوشاپ
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ایران...

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال 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

دالر دوباره به بیش از دوهزار تومان رسید
 :BBCاز ته��ران گزارش ش��ده که
روز  ۲۸ژوئن قیمت هر دالر آمریکا
یک بار دیگر پس از زمس��تان سال
گذش��ته ،به باالی دو ه��زار تومان
رسیده است.
بنابر گزارشها ،صرافی های پایتخت
ای��ران ،در حال��ی به کار خ��ود در
آخرین روز هفته پایان دادند که هر
دالر آمریکا به قیمت دو هزار و پنج
تومان ،هر یورو واحد پول اروپایی به
قیمت دو ه��زار و  ۵۲۰تومان و هر
پوند بریتانیا س��ه هزار و  ۸۰تومان
رسیده است.
این در حالی است که بعد از بحران
ارزی زمستان سال گذشته در ایران،
قیمت ه��ر دالر آمریکا ب��ه حدود
 ۱۶۵۰تومان کاهش پیدا کرد و بعد
از آن روند صعودی آن آغاز شد و این
افزایش قیمت کمابیش ادامهداشت.
اما بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات
هس��ته ای ای��ران و گ��روه  ۵+۱در
مس��کو بر سرعت رشد قیمت های
طال و ان��واع ارزهای بین المللی در
بازار اضافه ش��د به گون��ه ای که در
فاصلهدو روز گذشته یکصدتومان به

قیمت هر دالر اضافه شده است.
همزمان ،قیمت هر گرم طال در بازار
ایران نی��ز که تا دو روز پیش حدود
 ۷۲هزار تومان به فروش می رسید
به بیش از  ۷۷هزار تومان رسید.
هر س��که بهار آزادی طرح قدیم به
قیمت  ۷۷۷هزار تومان و هر س��که
به��ار آزادی ط��رح جدید به قیمت
 ۷۷۵هزار تومان در بازار معامله شده
است.
ای��ن اتفاق در حالی رخ داده اس��ت
که محمود بهمنی ،رئیس کل بانک
مرکزی ب��ه خبرگزاری فارس گفته
ب��ود که "بخ��ش عم��ده ای از این
نوسانات (بازار ارز) تحت تأثیر عامل
انتظارات متأثر از تحوالت سیاسی و
روانی اس��ت و در عمل اتفاقی نمی
افتد که قیمت را دستخوش تغییر
معناداری کند".
رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل
بازار ارز تاکی��د کرده بود که "مردم
به شایعات توجه نکنند و تحت تأثیر
ج ّو روانی سودجویان قرار نگیرند".
از س��خنان آقای بهمنی بر می آید
که بانک مرکزی ایران نگران افزایش

احتمالی قیمت ارز بود برای همین
ه��م آقای بهمن��ی تاکید داش��ت
که"ذخائ��ر ارزی کش��ور تکاف��وی
نیازهایمان را می کند و هیچ مضیقه
ای در تأمی��ن ارز م��ورد نیاز وجود
ندارد و این اطمینان را نیز می دهم
که در آینده ه��م چنین کمبودی
نخواهیمداشت".
با وجود هش��دار رئی��س کل بانک
مرکزی ایران ،قیم��ت های بازار به
قیمت های زمس��تان تبدار سال
گذشته برگشته است و این احتمال
وجود دارد که با شروع تحریم های
اتحادیه اروپا کهدو روزدیگر آغاز می
شود ،قیمت ها افزایش بیشتری پیدا
کند.
ای��ن نگرانی بع��د از آخری��ن دور
مذاک��رات بی نتیجه ای��ران و گروه
 ۵+۱در مس��کو وجود داشت که با
شروع دور تازه تحریم های اتحادیه
اروپا علیه واردات نفت و ارتباط های
بانکی با جمهوری اسالمی ،اقتصاد
ایران با دش��واری های تازه ای رو به
رو شود و محدودیت های تازه بازار
طال و ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

بانک مرکزی ۳۱ :هزار میلیارد تومان چک در سال  ۹۰برگشت خورد

بانک مرکزی ایران می گوید :حجم
چکهای برگشتی در ایران در سال
 ۱۳۹۰به  ۳۱ه��زار میلیارد تومان
رس��ید و آمار چکهای برگش��تی
 ۱۳سال اخیر نشان از رشد بیش از
۱۶۰۳درصدی این معضل اقتصادی
در ایران دارد.
خبرگ��زاری ایرنا با ارائ��ه آمار فوق
نوش��ت که بر اس��اس اع�لام اداره
مطالعات و مقررات بانک مرکزی ،در
هر روز کاری سال  ،۹۰بطور متوسط
 ۲۱٫۹۵۰فق��ره چک برگش��تی در
کشور ثبت و ضبط شده و این آمار
به صورت مبلغی بالغ بر  ۱۲۳میلیارد
تومان برای هر روز کاری بودهاست.
بنا ب��ر این گ��زارش ،بانک مرکزی
برای مقابله با این معضل اعالم کرد
که براساس دستورالعمل جدید این
بانک ،ارائه خدمات بانکی بهدارندگان
سابقۀ چک برگشتی ممنوع شد و از
ماههای آینده چک برگشتیها باید
در انتظار اقدامات تنبیهی باشند.
اع�لام ممنوعیت افتتاح حس��اب
جاری برای اش��خاص دارای سابقه
چک برگشتی و همچنین ممنوعیت
تحویل دس��تهچک به این اشخاص
ازجمله این اقدامات تنبیهی عنوان
شدهاست.

آم��ار جدی��د بانک مرکزی نش��ان
میدهد در حالی که در سال ۱۳۷۸
از هر  ۱۰۰فقره چک صادره حدود
 ۶فقره برگش��ت خوردهاست ،این
تعداد در س��ال  ۱۳۹۰به حدود ۱۳
فقره رسیدهاست.
براساس گزارش بانک مرکزی ایران
طی  ۱۳سال گذشته بیش از ۱۶۸
هزار میلیارد تومان چک برگشتی و
بیمحلدر کشور ثبت شده که رشد
بیش از  ۱۶۰۳درصدی در این مدت
داشتهاست.
در گ��زارش بان��ک مرک��زی درباره
دلیل اقتصادی چکهای برگشتی
آمدهاس��ت« :به نظر میرس��د که
افزایش درصد چکهای برگشتی
بیش از هر چیز ،نش�ان از رکود
حاکم بر تولید و کسب و کار در
چند سال گذشته دارد».
بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش ،همچنین
«کاهش صدور چک از جانب فعاالن
اقتص��ادی نش��ان از کاهش تمایل
فعاالن اقتصادی ب��ه صدور چک و
انجام معامالت غیر نقد دارد».
ای��ن موض��وع حاک��ی از افزای��ش
نقدینگی و وجود ت��ورم در جامعه،
کاهش ارزش پول و انجام معامالت
با ارزش اسمی باالتر است.

داروخـانه

احم��د توکل��ی ،رئی��س مرک��ز
پژوهشه��ای مجل��س ش��ورای
اس�لامی ،روز  ۲۰اردیبهش��ت ب��ه
خبرگ��زاری مهر گفت ک��ه «تعداد
چکه��ای برگش��تی از س��ال ۸۶
تاکنون دائما در حال اضافه ش��دن
است و وقتی تعداد نسبت چکهای
برگش��تی اضافه میشود معنیاش
این است که اقتصاد مشکل دارد».
وی پی��ش از آن نیز درباره اظهارات
مکرر دولت احمدین��ژاد مبنی بر
«رش��د اقتصادی» درس��ال  ۹۰با
اشاره به ش��مار چکهای برگشت
خ��ورده و ناتوان��ی وامگیرندگان از
پرداخت وامهای خ��ود گفت «اگر
رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی
نداشتیم».
نسبت چکهای برگشت خورده به
کل چکهای مبادله شده ،در طول
ی��ک دوره معین ،یکی از مهمترین
ش��اخصها برای اندازهگیری درجه
امنی��ت اقتص��ادی در یک کش��ور
بهش��مار میآید و باال رفتن نسبت
چکهای برگشتی اعتماد را متزلزل
میکند و به ج��و عدم اطمینان در
فضای کسب و کار ،دامن میزند.
________

•

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 :30

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.
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آژانس مسافرتی

این ایرا
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هد کرد!

ایران...

اینجا مردم دنبال
خوشی هستند تا
بنیادگرایی
_____________________
My Iranian Road Trip:

من از دیدن
صحنههای بلند کردن
زنان جاخوردم.
نی��کالس کریس��تف ،گزارش��گر
روزنامه نیویورک تایمز ،در س��ری
گزارش هایی که در این روزنامه به ایران��ی ت��رک ،ه��وادار
چاپ رسیده است ،مشاهدات خود جدای��ی و پیوس��تن به
از جوانان و مردم ایران را بیان کرده جمه��وری آذربایج��ان
شوند».
است.
وی در ای��ن گزارش از خلق و خوی کریس��تف در ادام��ه با
ایرانیها گفته و برداشتهای خود را اشاره به وضعیت اجتماعی در شهر مطمئن نیس��تم برای خ��ود ایران
تدبیری کرده باشیم .سیاستگذاران
با طعم و بویی سیاسی دسته بندی تهران نوشت:
«ب��ه نظر بعی��د می آی��د که یک غربی ای��ران را بنیادگرا میپندارند،
کرده است.
وی در بخشی از گزارش خود آورده نیویورک��ی در ته��ران از چی��زی همانطور که در ده�� ه  ۶۰میالدی
ش��رمزده ش��ود ولی م��ن از دیدن چین را [بنیادگرا] میدیدند .در آن
است:
صحنهه��ای بلن��د ک��ردن زنان زمان س��خن از گزین ه نظامی علیه
«یکیازمخربترینکژفهمیهای
برای روابط یکش��به جا خوردم .چین وجود داش��ت و اگر ما آن راه
ی ای�ران این باور
غرب دربار ه 
مردهای جوان با ماشینهای زرق را پیش میگرفتیم امروز هنوز پکن
اس�ت که ایرانی�ان مذهبیون
و ب��رق دار به دنب��ال زنان چرخ بهدست مائوئیستها اداره میشد ،و
افراطیهستند».
میزنند ،با آنها خوش و بشی می نسخ ه وسیعتر کره شمالی میبود».
به گزارش فرارو ،کریس��تف در
کنند و بعد سوار بر ماشین با هم وی در پایان ادعا کرد که سفرهای
گزارش خود نوشته است:
دور میشوند.در ایران روسپیگری من در سراس��ر ایران ،من را مجاب
«تقریبا نیمی از ایرانیان کمتر از
کرد که اگر ما صبر داشته باشیم و
هم وجود دارد».
 ۲۵سال س��ن دارند و ایران در
این روزنامه نگار آمریکایی با بیان رش��د نیروهایی از قبیل تحصیالت
باال بردن سطح سواد آنان بسیار
این که جوانان ایرانی دید مثبتی روزافزون ،طبق ه متوس��ط در حال
موفق بوده است .در سفر جادهای
گس��ترش و محرومیته��ای مالی
به ایاالت متحد دارند ،ادامه داد:
 ۲۷۳۶کیلومتری که داش��تم،
«این خ��ود کمی گی��ج کننده در حال افزایش و فرسایش انحصار
از اینک��ه چه تع��داد از ایرانیان
است .ما آمریکاییهادر پاکستان ،دولت ب��ر اطالعات را مختل نکنیم
ارزشهایی شبیه به ارزشهای
آمریکاییها دارند متحیر شدم .مثال افغانس��تان و مص��ر میلیاردها دالر ایران تغییر خواهد کرد.
اینکه ایرانیان بیشتر بهدنبال خوشی کمک مال��ی میکنیم و اغلب مورد
تنفر هس��تیم .در ای��ران این مردم «در ط��ول س��فر م��ن به سراس��ر
هستند تا بنیادگرایی».
وی در ادام��ه از جمله با اش��اره به هستند که به من هدیه میدهند!» ای��ران ،به نظر میرس��ید که رژیم
گف��ت وگویش با مردی  ۲۳س��اله بنا به نوشته نیویورک تایمز؛ جوان در موقعیتی دفاعی و بر ش��الودهای
پوسیده قرار گرفته است .در مشهد
در ش��رق ایران نوشت که این مرد ایرانی از اینترنت تغذیه میکند.
با خوش��حالی و مبالغه گفته است :دو سوم خانوادههای ایرانی کامپیوتر با آیتالله العظمی سید محمد باقر
«ما به دنبال راههای بیش��تر برای دارند و تلویزیونهای ماهوارهای هم ش��یرازی مصاحبه کردم .وی اص ً
ال
حاضر به صحبت درباره سیاس��ت
گرچه ممنوع اما فراوان هستند.
خوشگذرانیهستیم».
گزارش��گر روزنامه نیویورک تایمز گزارشگر این روزنامه آمریکا در ادامه نبود .برای من ای��ن تأییدی بود بر
همچنین ادعا کرد که در مشاهدات نتیجه مشاهدات خود از ایران را طی اینکه رژیم ایران امروزه گاهی حتی
خود با ناامیدی م��ردم در برخی از یک برداشت سیاسی اعالم کرده و آی��ت اللههایی ک��ه آن را به وجود
آوردند را شرمسار میکند .آمریکایی
مناطق ایران از وضعیت کشورشان مدعی میشود که
«این جوانان ،آینده ایران هس��تند ها میپندارند ایران کشوری است با
روبه رو شده است.
براساس این ادعا« :در شمال غربی و میتوانن��د همپیمانان ما باش��ند .حکومتی پلیسی اما کنترل مطلق
ایران ،این احس��اس ناامیدی باعث هرچند م��ا در غرب برای مس��ئل ه رژی��م بر ام��ور ،غلو اس��ت چرا که
ش��ده اس��ت که تعدادی از جوانان هستهای برنامه ریزی کردهایم ،ولی ایرانیها توقف ناپذیرند».

A short documentary follows
the Op-Ed columnist
Nicholas D. Kristof as he travels
across Iran talking to ordinary citizens about their lives and the
effectiveness
of American sanctions.
_____________________

ایرانیها توقف ناپذیرند!

•

وکیل مدافع قاتل نروژی :موکل من روانی
نیست؛یک تروریست است!
او را آزاد کنید!

دویچ��ه وله :وکی��ل مدافع آندرس
بهرینگ برایوی��ک ،در آخرین روز
دادگاه این نژادپرس��ت  ۳۳ساله ،در
بخش��ی از دفاعیهی خود گفت که
موکلش دچار اختالل روانی نیست
و قتل جوانان سوسیال دمکرات نروژ
را با آگاهی برنامهریزی کرده است.
گیر لیپسداد ،وکیل آندرس بهرینگ
برایوی��ک ،در آخری��ن جلس��هی
دادگاه ( ۲۲ژوئ��ن) ،م��وکل خود را
«تروریست» خواند و گفت که وی
قربانیان خود را «آگاهانه و با هدف
سیاسی» انتخاب کرده است.
او ب��ا تاکید ب��ر بیگناهی موکلش،
یادآور ش��د که وی ب��ا انفجار بمب
در اس��لو و کشتن  ۷۷تن از جوانان
وابس��ته به ح��زب کارگر ن��روژ در
جزیرهی اوتویا ،تنها در صدد دفاع از
خود برآمده است.
این وکیل مدافع همچنین از دادگاه
خواست ،تقاضای دادستان کل نروژ
را مبنی بر این که موکلش از بیماری
روانی رنج میبرد ،رد کند.
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او گفت« :آندرس بهرینگ برایویک،
آگاهانه تصمیم به کش��تن گرفته
است .این کاری است که تروریستها
میکنند».
برایویک که از ابتدا اتهامات وارده را
پذیرفته ،از دادگاه بهخاطر بررس��ی
جانبدارانهی پرون��دهی خود انتقاد
کرد و گفت:

«اگر من یک تروریست اسالمی
بودم ،کسی نسبت به سالمت روانی
من شک نمیکرد».
پیامدهای سالمتی و عدم سالمتی
روانی متهم بر پایهی قوانین جزائی
ن��روژ ،در ص��ورت پذی��رش ادعای
اختالل روانی متهم از سوی دادگاه
و صدور حکم بر اساس آن ،برایویک
بای��د تا پای��ان عم��ر در یک مرکز
رواندرمانی بس��ر برد ،در حالی که
اش��د مجازات او در ص��ورت اثبات
سالمت روان ۲۱ ،سال زندان خواهد
بود.
گیر لیپسداد،در پایاندفاعیهی خود
از محض��ر دادگاه تقاضا کرد ،حکم
آزادی موکلش را صادر کند.
او همچنین از قاضی دادگاه ،الیزابت
آرنتزن ،خواس��ت م��وارد تخفیف
مجازات را در م��ورد متهم مبذول
دارد:
«او با این عمل تنها به دفاع از خود
پرداخته است».
{>> ادامه در صفحه}11 :

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک

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

Exchange

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

Montreal, QC H3H 1M6

GUY

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

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

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

_________________

Montreal Office

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

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

www.skylawn.net

کاهش زمان بازپرداخت وام های
مسکن به  ۲۵سال

ایرانت��و :وزیر دارائ��ی کانادا
آق��ای , Jim Flaherty
قوانی��ن جدی��د اخذ وام
مس��کن را در حالی اعالم
کرد که ش��اید خبر خوبی
برای افرادی ک��ه قصد خرید
منزلدارند نباشد.
در طول چهار س��ال گذش��ته این
چهارمین بار است کهدولت محافظه
کار قوانین اخذ وام مسکن را تغییر
داده و ش��رایط را س��خت تر نموده
است.
بر اس��اس خبری که تازگی منتشر
ش��د حداکثر زمان بازپرداخت وام
مس��کن که تا پیش از این  ۳۰سال
بود به  ۲۵سال کاهش یافت.
به اعتق��اد وزیر دارائی کاهش زمان
بازپرداخت وام مسکن مزایای زیادی
از جمله کاهش مقدار س��ود بانک
باب��ت وام دریافت��ی و همچنین با
کاهش این زمان بدهی خانواده ها به
بانک نیز زودتر تسویه خواهد گردید.
از طرف��ی مال��کان از این پس می
توانند فقط ب��رای ۸۰درصد ارزش
منزل خود درخواست وام کنند؛ این
درحالی بود که پیش از این تا سقف
 ۸۵درصد این امکان وجود داشت.
بنا به نظر آقای فالهرتی با وجود این
محدودیت این امکان برای مالکان
من��ازل وج��ود دارد ک��ه مدیریت
بیشتری بر روی وام های خود اعمال
نمایند.
این تغییرات در حالی اعمال میگردد
که بنا به گزارش بانک مرکزی کانادا
میزان بدهی کانادایی ها به باالترین
سطح خود رسیده است.
کارشناسان بر این باورند که تغییرات
اعم��ال ش��ده ک��ه از ط��رف آقای
فالهرتی عن��وان گردیده به تعدیل
بازار امالک منجر خواهد شد.
به اعتقاد آقای  John Andrewمدیر
یک شرکت امالک و مستغالت این
تغییرات مستقیما بر روی بازار خرید
و فروش آپارتمان تاثیر داشته و این
درحالی است کهدر چند ماه گذشته

علیر غ��م دالر به اقتصاد کانادا کمک خواهد
شد و این در حالیست که ۱۶۵۰۰۰
شغل نیز ایجاد می گردد.
سازمان امالک و مستغالت کانادا
معتقدس��ت که بر اس��اس آمار
در ح��ال حاضر تعادلی در بخش
مس��کن وج��ود دارد و دول��ت با
مداخله در آن می تواند
میزا
ن بدهی اطمین��ان حاص��ل کند
کانادایی ها که ای��ن تغییرات رش��د
اقتص��ادی را کند نخواهد
کاهشی که
به باالتری
ن
کرد.
آن
شاهد
در ونکوور
بودی��م قیمت ها در سطح خود
جی��م فالهرت��ی در طول
تورنت��و  ۵درص��د رسی
ده است .س��خنرانی خود یاد آور شد
که مشکالت اقتصادی فعلی
افزایشداشته است.
امری��کا این مس��اله را اثبات
در مصاحب��ه ای که آقای Andrew
اخیرا با شبکه س��ی تی وی داشته نمود که بازار مسکن ناسالم میتواند
عن��وان کرده که مدتیس��ت که به سالمت اقتصاد یک کشور را به خطر
دلیل کاهش س��طح تقاضا قیمت بیاندازد.
مس��کن کاهش یافته و این مساله به گفته ویدولتدر زمینه بیمه وام
مسکن برای خرید منازل کمتر از ۱
کامال مشهود است.
به اعتقاد وی عدم تغییر مقدار پول میلیون دالر ه��م محدودیتی قائل
اولیه ای که جهت خرید منزل مورد خواهد شد و متقاضیانی که تمایل
نیاز هس��ت و دولت حداق��ل آن را دارند منزلی را خریداری نمایند که
۵درص��د ارزش کل مس��کن اعالم ارزش آن بیش از یک میلیون دالر
است ،میبایستی حداقل  ۲۰درصد
کرده در نوع خود جالب است.
به اعتقاد ایش��ان وضع این قوانین ازرش خان��ه را به عنوان مبلغ اولیه
دلیلی برای ایجاد مانع برای کسانی پرداختنمایند.
که در بازار مسکن تازه وارد هستند مدیر بخش مالی شبکه سی تی وی
تلقی نمی گ��ردد و با کاهش زمان معتقد اس��ت که دولت تالش می
بازپرداخت اقساط در پرداخت سود کند تا ش��هروندان کانادا را از بدهی
بانکی حاصل از اخذ وام مسکن آنها های مالی زیاد محافظت نماید.
تاثیر مثبتی دارد .وی می گوید این ب��ه اعتقاد وی س��ود بانکی حاصل
تغییر قانون در کاهش قیمت ها نیز از وام های مس��کن اکنون بس��یار
ناچیز ب��وده و در صورت��ی که این
نقش بسزایی دارد.
در همین زمینه س��ازمان امالک و درصد افزایش پیدا کند بسیاری از
مستغالت کانادا ازدولت خواست که شهروندان کانادایی امکان پرداخت
با در نظر گرفتن تاثیر اقتصادی آن اقساط خود را نخواهند داشت.
وی م��ی افزاید بازار مس��کن کانادا
در این زمینه مداخله نماید.
به اعتقاد این س��ازمان خبر منتشر بطور نامتعارف��ی رونق پیدا کرده و
ش��ده دلیل نگرانی دولت از میزان این شاید حبابی بیش نباشد و قصد
بدهی ب��االی کانادایی ها در بخش بر این اس��ت که این رونق کاذب را
کاهش داد.
مسکن است.
به اعتقاد آنها در سال  ۲۰۱۲با خرید
و فروش مسکن حدود  ۲۰میلیارد

کاهش نرخ
تورم در کانادا

قیمت ها ادامه داشته باشد.
به اعتقاد ایش��ان این مسائل نشات
گرفته از بحران مالی اروپا می باشد
و در حال حاضر یک بدبینی نسبت
به ب��ازار جهانی وج��ود دارد و این
مشکالت با ادامه مذاکرات رهبران
اروپا قابل حل خواهد بود.
قیمت بنزین در ماه گذش��ته ۲.۳
درصد نس��بت به زمان مشابه سال
گذشته کاهش داشته و برای اولین
بار در  ۲۳ماه گذش��ته اتفاق افتاده
است.
قیمت گاز نیز نسبت به ماه آوریل
 ۳.۵درصد کاهش یافته است.
قیمت پوشاک زنانه  ۳.۲درصد
سبزیجات  ۷.۱درصد
تجهیزات تصویری  ۱۳.۳درصد
و گاز طبیعی  ۱۶.۶درصد نسبت به
ماه می گذشته کاهش داشته است.
با این ح��ال در ماه می مواد غذایی
 ۲.۵درصد برق  ۵.۴درصد و گوشت
 ۶.۱درصد افزایش قیمت داشته اند
که در کل نس��بت به سال گذشته
 ۱.۷درصد افزایش قیمت داشته اند.
ب��ا بررس��ی ماهانه میت��وان به این
نتیجه رس��ید که پوشاک زنانه گاز

 22جون ایرانتو :بر اساس گزارشی
که امروز منتشر گردید نرخ تورم در
کانادا به پایین ترین سطح خود در
دو سال گذشته رسیده است.
بر همین اساس نرخ تورم در ماه می
 ۱.۲درصد اعالم گردیده است که در
مقایس��ه با ماه آوریل که این نرخ ۲
درصد بوده کاهش قابل مالحظه ای
داش��ته و این روند کاهش سریع تر
از پیش بینی کارشناسان اقتصادی
صورت پذیرفته است.
هزینه هایی ک��ه مصرف کنندگان
بابت انرژی و کاالهای مصرفی خود
در ماه گذشته پرداخت کرده اند ،در
مقایس��ه با ماه ژوئن سال  ۲۰۱۰به
پایین ترین سطح خود رسیده است.
با توجه به سقوط قیمت نفتدر بازار
جهانی ،کانادایی ها هزینه کمتری را
جهت مصرف بنزین پرداخت نموده
اند و پوش��اک و تجهیزات تصویری
نیز کاهش قیمتداشته است.

بر اساس بررسی ماهانه ای که انجام
شده کانادایی ها برای خرید مایحتاج
زندگی خود در م��اه می هزینه ای
معادل  ۰.۱درصد کمتر از ماه آوریل
پرداخت نموده اند.
در گفتگ��وی آق��ای Paul Ferley
معاون اقتص��ادی رویال بانک کانادا
با شبکه سی تی وی تاکید شد که
سقوط قیمت جهانی نفت که منجر
به کاهش قیمت بنزین ش��ده است
دور از انتظ��ار نبوده اس��ت و هیچ
تضمینی نیس��ت که ای��ن کاهش
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آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

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

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

محیط زیست

استفادهایرکاناداازسوختجدید

یک ش��رکت هواپیمایی کانادایی
توانست با استفاده از سوخت زیستی
در پرواز عادی مسافربری خود یکی
از طوالنی ترین سفرهایش را انجام
دهد.
این هواپیما که یک ایرباس A319
بود از تورنتو به شهر مکزیکو سیتی
رف��ت .باک این هواپیما با نس��بت
 50-50از سوخت معمولی هواپیما
و سوخت زیستی به دست آمده از
روغن های آشپزی بازیافتی پر شده
بود.
سوخت زیس��تی این هواپیما می
بایس��ت بر اساس اس��تانداردهای
سوخت جت تهیه و به طور ایمنی
در هواپیمای  A319بکار گرفته می
شد و نیاز به ایجاد هرگونه تغییراتی

رادر سیستم هواپیما از بین می برد.
اگرچ��ه ش��رکت ایرکان��ادا هنوز
اطالعاتی در مورد چگونگی عملکرد
ای��ن هواپیم��ا ارائه نکرده اس��ت،
انتظار می رود این هواپیما حداقل
40درصد انتش��ار کرب��ن کمتری
داشته است.
این ش��رکت هواپیمایی همچنین
برای افزایش کارایی این هواپیما در
پرواز آزمایشی خود اقدامات دیگری
نیز صورت داده است ،از جمله
 شستشوی بدنه هواپیما پیش ازپرواز ،این کار موجب بهبود خاصیت
ایرودینامیکی هواپیما می شود،
 شستشوی کمپرسور موتور، اس��تفاده از فقط ی��ک موتور درصورت امکان،

طبیعی نان و اتومبیل در ماه می در
مقایسه با ماه آوریل کاهش قیمت
داش��ته و هر چند مواردی از جمله
میوه گوشت و برق در همین زمان

افزایش قیمتداشته اند.
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه در تمامی
اس��تانها تورم در حد متعادلی بوده
است .استان نیوفنالند باالترین حد

 کاه��ش اس��تفاده از واح��د برقکمکی هواپیما و تکیه بر برق زمینی
در گیت های فرودگاه و
 کاه��ش نیروی ران��ش در هنگامبرخاست.
به منظور کاهش وزن این ش��رکت
حتی تا آنج��ا پیش رفت که فرش
بسیار س��بک وزنی را در راهروهای
هواپیما پهن کرد و به جای بس��ته
اسناد کاغذی معمولی ،به خلبانها
آی پد داد.
ای��ن آزمایش با حمایت ش��رکت
ایرب��اس و همزم��ان ب��ا برگزاری
نشس��ت توس��عه پایدار ری��و20 +
صورت گرفت.
پروازه��ای دیگ��ر ای��ن هواپیما با
استفاده از سوخت زیستی از کانادا
ب��ه ریودوژانیرو برنامه ریزی ش��ده
است.

(ایرانتو)

تورم را با  ۲.۵درصد داشته و استان
آلبرتا تورمی  ۰.۴درصدی داشته که
در بین اس��تانها کمترین نرخ را به
خود اختصاص داده است.

•
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کبــک>>:مروریبررسانهها...
سمفونینارضایتی
_______

______
علی اشرف
شــادپور

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

Un-Quiet Revo
! lution
چپ علیه راست ،جوان مخالف پیر،
حقوق جمعی رو در رو با حقوق فردی
در ده سال پیش ،هنگامی که پارتی
کبکوا ( )PQق��درت را در کبک در
دست داشت ،یک نارضایی شدید از
عملکرد آن حزب وجود داشت .اغلب
مردم ع��ادی از تغییر صحبت می
کردند .انتخابات برگزار شد و حزب
لیبرال کبک ( )PLQبه رهبری ژان
شاره برنده شد و با خوشحالی مورد
استقبال قرار گرفت .ولی  PLQهمه
قدرت رادردست نداشت ،یعنی یک
دولت اقلیت تشکیل داده بود ،که در
انتخابات بعدی ب��ه دولت اکثریت
تبدیل شد.
ب��ه مصداق «کهنه ش��ده دل آزار»
اکنون باز هم صحبت تغییر اس��ت.
حاصل تغییر ،در صورت وقوع ،چه
خواهد بود؟
باز هم  .PQچند س��ال بعد باز هم
تغییر به  PLQو ...چاره ای نیست،
چون «از این شاخ به آن شاخ فرجی
است».
بهرحال امیدوار باش��یم که این بار
تغییرات بیش از ح��ذف یا افزودن
حرف  Lبین  Pو  Qباشد!.
اما این بار پرچمدار تقاضای تغییرات
دانش��جویان اعتصابی و کس��ان یا
س��ازمان هائی هس��تند که از آنان
پشتیبانی می کنند .خود اعتصاب
و اتفاقات اطراف آن برای همه گان
شناخته شده است.
برای بررس��ی ریش��ه ه��ا و علل و
پیامده��ای این ح��رکات ،مطلبی
در گازت ش��نبه  23ژوئ��ن به قلم
پگی کوران درج ش��ده اس��ت که
برگردان بخش ه��ای مهم آنرا می
خوانید:
باده�ای تغییرات ،ک��ه در همه
جای استان وزیدن گرفته و بصورت
ناآرامی ه��ای اجتماعی درآمده اند،
کبکی ها را تکان داده و باعث واهمه

قاتل نروژی...

یا دس��ت کم جلب توجه آنان شده
اند.
ریش��ه نارضایت��ی ها عمی��ق تر از
قابلمه زنی ،ش��عارهای نفسگیر یا
پاندا  رقصانیهاست.
در اثر توپخانه تبلیغاتی رسانه های
جمعی ،گردانندگان «بهار کبکی»
توانس��ته اند ،با سازماندهی و شکل
دادن ودستکاری آراء عمومی ،برنامه
سیاسی و فرهنگی کبک را مدیریت
نمایند.
از زمانی که دانش��جویان CEGEP
و دانشگاه به خیابان ریخته و مبارزه
متهورانه ای علیه افزایش ش��هریه
ها را ب��ه راه انداختند ،کبک عموما
و مونترال خصوصا ،در عذاب ناشی
از یک شورش فرهنگی -سیاسی فرو
رفته که یک سوم آن اشغال شهرها
و دو سوم آن ندبه و فریاد و آه و ناله
بوده است.
یک استاد علوم سیاسی می گوید:
«آنچ��ه در مقابل چش��مان ما قرار
دارد در خالء اتفاق نمی افتد ،بلکه
مس��ائل و موضوع��ات داغی وجود
دارد .ناراحتی دانش��جویان در مورد
شهریه و به قول بعضی ها ،استفاده
خشن دولت از قانون  78فرصتی
برای سایر مردم فراهم کرده اند که
نارضایتی های خود را بیرون بریزند.
تجمع  200000نف��ری روز زمین
اصال تعجب آور نبود».
تقاضاهای دانشجویان هر لحظه
به رنگی درمی آیند.
عواملی که باعث ش��عله ور ش��دن
اعتراضات می شوند زیادند و از جمله
عبارتند از:
 ادعای مربوط به وجود فس��اد درامور راه و ساختمان،
 نگرانی از خیابان ها و جاده های پُراز دست انداز،
 -شکاف و ریزش پل ها،

لطفا جهت دریافت لیست جدید مهاجرین متخصص،
به وب سایت ما مراجعه بفرمائید.

 دلواپس��ی از بی��کاری و ع��دمدسترسی به اشتغال و باالخره
 بی اعتمادی به اقتصاد و دولت ها-اعم از شهری ،استانی و فدرال.
تصوی��ب قان��ون  78نقض آش��کار
منش��ور حق��وق آزادی های بیان و
اجتماعات است که مسفونی قابلمه
را به دنبال داشت.
(اما این هم ش��ایان توجه است که
عکس قضیه را ه��م نباید فراموش
کرد ،یعن��ی قوانین هم بدون دلیل
تصویب نمی ش��وند .چ��ون قبل از
طوالنی و خشن ش��دن ناآرامی ها
قانون  78وجود نداشت).
یک استاد جامعه شناس می گوید:
«دول��ت لیبرال بعد از ده س��ال در
قدرت بودن ،مردم را خس��ته کرده
است( ».کهنه شده دل آزار!) وی با
اشاره به دالیل نارضایتی ها که قبال
به آنها اش��اره شد ،می گوید احزاب
مطرح در جامعه با خواس��ت های
مردم هماهنگ نیستند.
به عقیده وی ،برخ��ورد با اعتصاب
دانشجویان و رفتار زمخت دولت با
این موضوع نمونه هائی از شکاف بین
بخش هائی از جامعه است.
مقال��ه نوی��س از قول اش��خاص و
کارشناس��ان مختلف درب��اره نوع
برخورد دولت لیبرال با دانشجویان
نمونه هائ��ی ارائه می کن��دو بعد
چنین ادامه می دهد:
تغییر و تحول سیاس��ی در کبک از
زمانی آغاز نمی شود که دانشجویان
عالمت قرمز چهارگوش را به کاپشن
های خ��ود نصب کردند؛ س��قوط
بلوک کبکوا  BQو صعود غیرمنتظرۀ
نی��و دموک��رات  NDPدر انتخابات
فدرال سال گذش��ته نشانه هائی از
چشم انداز سیاسی در کبک بود.
طرفداران حفظ محیط زیس��ت که
ب��ه حفاری ه��ا در ریگ ه��ای نرم
برای اس��تخراج نفت و همچنین به
گس��ترش لوله های نفت رس��انی
اعتراض نمودند ،نیز جنبه دیگری از
نارضایتی ها را دامن زدند.
{>> ادامه در صفحه}25 :

>> ادامه از صفحه9 :

برایویک ،در نخس��تین روز دادگاه
با نش��اندادن فیلم��ی ادعا کرد که
اسالمگرایان به اروپا هجوم آور دهاند
و قصد نابودی فرهنگ مس��یحی را
دارند.
ب��ه همی��ن دلی��ل وی ۷۷ ،تن از
«طرفداران جامعهی چند فرهنگی»
را ک��ه به اعتق��اد برایویک «خائن»
بودهاند ،به قتل رسانده است.
وکیل این نژادپرست نروژی در این

رابطه گفت:
«این از ابتداییترین حقوق انسانی
است که اعضای یک جامعه ،امکان
پذیرش مس��ئولیت اعمال��ی را که
انجام میدهند ،بیابند».
آخرین دفاع متهم آندرس بهرینگ
برایوی��ک ،ک��ه خ��ود را «بیگناه»
میداند ،اعالم کرده است که پیش
از صدور حکم از سوی قاضی دادگاه،
به مدت یک ساعت به دفاع از خود

خواهد پرداخت.
وی از دادگاه خواس��ته که جلسهی
قرائت آخری��ن دفاعش از تلویزیون
ن��روژ پخ��ش ش��ود .خانوادهه��ا و
بازماندگانقربانیانتصمیمگرفتهاند،
هنگام قرائت دفاعیه ،جلس��ه را به
عنوان اعتراض ترک کنند.
به گفتهی مقامات قضایی نروژ ،حکم
دادگاه در م��اه ژوئیه ی��ا اوت صادر
خواهد شد.

•

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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ایرانوانتخاباتمصر...

پریوزی اخواناملسلمنی در مصر:
گمانهزنی در مناسبات تهران -قاهره

با کسب۵۲درصد آرا ،باالخره نتیجه
رسمی انتخابات ریاست جمهوری
محمدمرس�ی،
در مصر با پیروزی
ُ
نماین��ده اخوانالمس��لمین ،در
نخستین انتخابات آزاد مصر پس از
دوران مبارک (موسوم به جمهوری
دوم مصر) اعالم شد.
بیتردی��د این نتیجه ،مص��ر را در
مس��یری جدید قرار خواه��د داد،
چ��را ک��ه با ن��وع گرای��ش فکری
اخوانالمس��لمین پرس��شهای
عدی��دهای در خصوص سیاس��ت
خارجی مصر در مناسبات و روابط
آتی این کشور با آمریکا و اسرائیل از
یک سو و جمهوری اسالمی از سوی دیوید برخواهد آمد؟
دیگر مطرح میشود.
اینک پرس��ش پی��ش روی رئیس
این پرس��ش از آن رو حائز اهمیت جمهور جدید مصر ،تصمیمگیری
است که تا پیش از سقوط مبارک ،درباره پیمان کمپ دیوید است.
مصر دارای روابط حس��نه با ایاالت در دوران مبارزات انتخاباتی یکی از
متحده و قرارداد صلح با اس��رائیل شعارهای اسالمگرایان تجدید نظر
بود .پرسش��ی که این��ک ذهن هر در پیمان کمپ دیوی��د بود ،اما آن
پژوهش��گری را به خ��ود معطوف چه هیچ یک به روشنی از آن پرده
میسازد این است که آیا پس از سه برنداشت مسئله تجدید نظر کلیدر
دهه تن��ش در روابط تهران -قاهره ،پیمان یا تجدی��د نظر جزئی در آن
این��ک و پس از به قدرت رس��یدن است.
جریان اسالمگرای اخوانالمسلمین به نظر میرسد پس از سه دهه ،دو
قرار اس��ت رابطه مصر با جمهوری کشور مصر و اس��رائیل مالحظاتی
اس�لامی (دیگر جریان اسالمگرای چن��د در برخی مف��اد کمپ دیوید
خاورمیانه) بهبود یابد؟
داشته باش��ند ،اما تجدید نظر کلی
آیا میتوان انتظار نوعی مناس��بات مصر در پیمان به معنی برهم زدن
دوس��تانه می��ان تهران -قاه��ره را مناس��بات دیپلماتیک با اسرائیل و
داشت؟
قطع روابط ،اقدامی است که دولتی

عملگرا هرگز به آن دس��ت نخواهد
نگاهی به تاریخ :بازخوانی سه
زد .این که آیا دولت محمد مرس��ی
دهه تنش در روابط تهران -قاهره دولتی عملگرا باشد یا آرمانگرا و آیا
سردی روابط تهران -قاهره همواره ارت��ش مصر اجازه تجدید نظر کلی
عالمت سوالی بر پیشانی جمهوری در پیمان را دهد ،موضوعی است که
اس�لامی اس��ت که چ��را از پس از آینده روشن خواهد ساخت.
انق�لاب س��ال  ۵۷تاکنون س��طح آن چ��ه مه��م اس��ت این ک��ه اگر
مناسبات دیپلماتیک تهران -قاهره دولت اس�لامگرای محمد مرس��ی
در حد دفتر حفاظت منافع منجمد همچنان پیمان کم��پ دیوید را تا
حد شناس��ایی دولت اس��رائیل به
باقی مانده است؟
میدانیم که سیاست خارجی ایران عنوان دولتی مستقل معتبر بداند،
بر مدار سه پارامتر مهم تدوین و به بزرگترین مان��ع در روابط تهران-
قاهره همچنان ب��ه قوت خود باقی
اجرا گذاشته شده است.
خواهد ماند .در چنین فرضی آن گاه
این سه عبارتاند از:
 )۱توس��عه رواب��ط با کش��ورهای پرس��ش از علی خامنهای این است
که چگونه بهارعربی را برآمده و ادامه
اسالمی،
 )۲توس��عه رواب��ط با کش��ورهای انقالب اسالمی  ۵۷قلمداد میکند؟
آفریقایی ،و
 )۳توس��عه رواب��ط با کش��ورهای مانع دوم :شیعهگرایی
غیرمتعهد.
اگر جهان مس��یحیت بهرغم تنوع
ب��ا این مالحظه که مصر کش��وری مذاهبش به واتی��کان و پاپ اعظم
است واجد هر سه ویژگی یاد شده و شناخته میش��ود ،جهان اسالم نیز
از آن باالتر خود یکی از بنیانگذاران به رغم مذاهب گوناگونش به قاهره
جنبش عدم تعهد ،چگونه است که و شیخ االزهر شناخته میشود (نه
طی سه دهه گذشته روابط تهران -مکه و مدینه و قم).
قاهره چنان س��رد مانده اس��ت که ای��ن ویژگی خود نش��ان از جایگاه
پس از آمریکا ،مصر تنها کش��وری رفیع مصر در جهان اسالم دارد.
اس��ت که تهران فاقد روابط رسمی در چنین شرایطی ،یکی از اختالفات
دیپلماتیک با آن اس��ت؟ (آمریکا و موجود میان جمهوری اس�لامی و
مصر تنها کش��ورهایی هستند که مصر ،نمایندگی جریان شیعهگرایی
رواب��ط دیپلماتیک تهران با آنان در توس��ط روحانیون حاک��م در ایران
حد «دفتر حفاظت منافع» است ،نه است.
سفارت».
به بیاندیگر اگرچه اخوانالمسلمین
پاسخ این معما در نقش تعیینکننده و حاکم��ان ای��ران ه��ر دو جریان
اسرائیل در سیاست خارجی ایران و اس�لامگرا را راهب��ری میکنن��د،
اخت�لاف آنان ب��ه ان��دازه اختالف
مصرنهفتهاست.
پیمان صلح کمپ دیوید میان مصر فرقههای ارتودکس و کاتولیک است
و اس��رائیل تا بدانجا خشم آیتالله ک��ه دو قرائت مختلف را نمایندگی
خمینی را برانگیخته بود که شخصا میکنند.
دس��تور قطع رابطه با مصر را صادر به بیان س��اده ،لزوماً اس�لامگرایی
همسوییدر سیاست خارجی تهران
کرد.
و قاهره را رقم نخواهد زد.
مانع اول:
چه مثال��ی باالتر از ای��ن که اینک
آیا رئیس جمه�ور جدید مصر روابط جمهوری اس�لامی با دولت
در صدد برهم زدن پیمان کمپ اس�لامگرای ترکی��ه (آن ه��م در

ش��رایطی که تنش میان آنکارا و
تلآویو به خاطر حمله به کش��تی
ترکیه توسط اسرائیل باال گرفته) رو
به سردی نهاده است.
بنابرای��ن تا زمانی ک��ه جمهوری
اسالمیدر مظان تبلیغ شیعهگرایی
باش��د ،حتی دولت اس�لامگرای
محمد مرس��ی نیز ب��ا احتیاط به
تجدید رابط��ه با ته��ران برخورد
خواهد کرد.

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

AVOCAT

مانع سوم:

ناخرسندیهای
اخوانالمسلمینازجمهوری
اسالمی
تا پیش از انقالب اسالمی ،فداییان
اسالم و شخص نواب صفوی رابطه
حسنهای با اخوانالمسلمین برقرار
ک��رده بودند که در نتیجه منجر به
دیدار او از قاهره شد.
بن��ا به پژوهشه��ای تاریخی ،ترور
حسنعلی منصور و س��پهبد رزمآرا
نخست وزیران وقت ایران به دست
فداییان اس�لام الگو گرفته از ترور
محمود النقراشی نخست وزیر مصر
توسط اخوانالمسلمین بود.
در نتیجه این رابطه حس��نه میان
اخوان و فداییان اسالم ،اعدام نواب
صفوی توسط محمدرضاشاه کینه
اخوان را بهدنبالداشت .روابط حسنه
دولت پادش��اهی ایران با اس��رائیل
و اع��دام نواب صف��وی موجباتی را
فراهم آورد که اخوانالمس��لمین از
انقالب اسالمی و استقرار حکومت
اسالمی در ایران استقبال فراوان به
عمل آورد .اما ،این ماه عسل دیری
نپایی��د که به س��رخوردگی اخوان
از جمهوری اس�لامی منتهی شد.
علل این سرخوردگی عبارت بودند
از تعیین حاکمیت والیت فقیه در
قانون اساسی ،انتخاب رئیس جمهور
از میان ش��یعیان ،انتقاد و نگرانی از
وضعیت اهل تسنن در ایران ،اصرار
جمهوری اس�لامی بر ادامه جنگ
پ��س از فتح خرمش��هر (که اخوان
ادامه آن را جنگ برادرکشی ارزیابی
میکرد) ،و انتقاد ش��دید از تحکیم
روابط ایران و سوریه.
مانع چهارم:

س�وریه دش�من اخوان ،متحد
جمهوریاسالمی
به شرحی که گفته شد ،پررنگ بودن
مذهب ش��یعه در انقالب اسالمی،
نخستین سرخوردگیها را در اخوان
موجب شد ،اما از آن مهمتر آن که
تحکیم مناسبات سیاسی تهران –
دمش��ق اصلیترین دلیل برای دل
بریدن اخوان از جمهوری اس�لامی
بود ،چرا که در س��ال  ۱۹۸۲حافظ
اسد طی عملیاتی موسم به «شهر
سوخته» تصفیه حساب خونینی از
اخوانیهای سوریه در شهر حماه به
عمل آورد که بنا به برخی آمار تعداد
کشتهشدگان آن بالغ بر  ۳۰هزار نفر
بود .این جنایت نه تنها با س��کوت
مطلق جمهوری اسالمی همراه بود
که هر روز تحکیم مناسبات تهران –
دمشق را نیز به دنبال داشت.
این�ک محم�د مرس�ی ،نام�زد
اخواناملسلمین ،در زمانی به ریاست
جمهوری مصر برگزیده میش�ود که
بشار اسد جنایات پدر را تکرار میکند
و جمهوری اسلامی نیز بیپروا تنها
حامی اوست.

{>> ادامه در صفحه}15 :

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

Fax: 514-303-6522

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

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

514.721.0120

Fall Registration 2012‐2013

نامنو یسی ترم پائیزی
)BASIC ENGLISH CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

August
June 19,13,
2014, 20, and 21

9:00 a.m. to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.

REGISTRATION DATES:

August 27, 2012

شروع کالس ها
CLASSES BEGIN:

)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100

شهریه REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

Medicare Card + One of the following:
Canadian Citizenship Card
Permanent Residence Card
)Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688

Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

 مدارک مورد نیاز




کالس های روزانه
DAY CLASSES:
EVENING CLASSES
کالس های شبانه

12

13

 سال  18شماره  11  1062تیر 1391

 ۵۰ثانیهای که جهان را تکان داد
حسین نوشآذر

سه سال پیش،دقیقاً یک هفته پس
از آغاز خیزش مدنی مردم ایران که
بعدها به نام «نهضت سبز» شناخته
ش��د ،در  ۳۰خ��رداد ماه یک دختر
ج��وان و زیبای ایرانی در خیابان به
ضرب گلوله یک ناش��ناس به قتل
رسید.
تصاویر این قتل سیاسی به گونهای
انفجاری در ش��بکههای اجتماعی
توزیع شد و دست به دست گشت.
ویدیوی قتل ندا آقاسلطان فقط ۵۰
ثانی ه اس��ت و با این حال در این ۵۰
ثانی ه مادر هر فریم این فیلمدختری
را میبینیم ک��ه در خون غلتیده و
ج��ان میدهد .میگویند که بیرون
از جس��م هیچ چیز وجود ندارد .ما
تا وقتی زندهایم که جسممان زنده
است .مرگ میتواند  ۵۰ثانی ه بهدرازا
کشد و با اینحال حامل نشانههایی
برانگیزانن��ده و تحولآفرین باش��د.
مرگ ندا ،چنین مرگی بود.
میپرس��یم م��رگ ندا آقاس��لطان
دربردارنده چه نش��انههایی بود که
در مدتی بس��یار کوتاه به نماد یک
جنبش اجتماع��ی در تاریخ معاصر
ایران فراز آمد؟
در نهضت سبز بس��یاری از جوانان
گلول��ه خوردن��د ،آس��یب دیدند و
شکنجه ش��دند .چرا ندا؟ آیا مرگ
هم زیباشناسیدارد؟
آیا میتوانیم از طریق زیباشناس��ی
مرگ ندا به زیباشناسی یک نهضت
اجتماعیبرسیم؟

زیباشناسی یک قتل سیاسی

یکی از مهمترین ویژگیهای نهضت
س�بز به عنوان ی��ک خیزش مدنی
زنانه بودن آن است.
ام��ا زنانه بودن ای��ن خیزش به این
معنا نیست که ما توانسته باشیم از
بنمایههای فرهنگ مردساالر خود را
برهانیم .چنین است که زیباشناسی
قتل ندا و نشانهها و بار معنایی این
نشانهها دو سویه دارد:
از یک طرف در متن یک نهضت ذاتاً
زنانه شکل میگیرد،
از طرف دیگر از بنمایههای فرهنگ
مرگساالر از معانی نمادین برخوردار
میگردد.
آناهیتا در فرهنگ ایرانی ایزدبانوی
ب��اروری و آب اس��ت و آنچه که به
فاطمه زهرا نسبت میدهند ،شکل
ی «میتواند»
دگرگونشده آن چیز 
باش��د که ایرانیان در وجود آناهیتا
میجستند.
ندا آقا س��لطان شکل زمینیشده و
معاصر این باورهای کهن است.
دختری ک��ه هن��وز ازدواج نکرده،
میتوانست ازدواج کند ،باردار شود
و خانوادهای تش��کیل دهد ،ناکام از
جهان میرود.
مثل این است که با مرگ او پاکی و
بیگناهی هم میمیرد.

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
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سالگردندایآزدای...

ندا زیباس��ت و پوش��ش
او امروزیس��ت .با مرگ
او ن��ه تنها زیبایی مقابل
چشمان ما جان میدهد،
بلک��ه مث��ل این اس��ت
که تجدد ه��م در خون
میغلتد.
م��رگ ندا ب��ه یادآورنده
خودکشی لوکرسیا در
روایت اوید است.
به لوکرسیا تجاوز میشود
و او خودش را میکشد و
این خودکشی مردم را به
ش��ورش وامیدارد .نظام
پادش��اهی در رم سقوط
میکند و جمهوری بنیان
گذاشته میشود.
در فیلم قتل ندادختری را میبینیم
که بر زمین افتاده است .در فرهنگ
مردس��االر ،زن اص��والً ضعی��ف و
شکننده است؛ وقتی بر زمین افتد،
مثل این اس��ت که ش��کنندگی و
ناتوانی جسمانی او دو چندان شده
باشد .این تصویر برانگیزاننده است،
خونها را به جوش میآورد ،جانها
را برمیآشوبد و خشم را برمیانگیزد.
از ادگار آل�ن پو نق��ل میکنند که
گفته است هیچ موضوعی شاعرانهتر
از از مرگ یک زن زیبا نیست.
مرگدر ناخودآگاه جمعی و فرهنگی
ما یک چهره دارد .او بسیار زشت و
هراسناک است .وقتی یک زن زیبا
مقابل دی��دگان ما ج��ان میدهد،
ممکن است زیبایی او زشتی مرگ
را تحملپذیر کند.
زیبایی و زشتی ،زندگی و مرگ که
در جدال با یکدیگر قرار گیرند ،درام
شکل میگیرد.
هر داس��تان هیجانانگیزی که در
زندگی خواندهاید و س��راغ دارید در
کانون تضادها شکل گرفته است و
چ��ه تضادی ژرفت��ر از تضاد میان
زش��تی و زیبایی و زندگی و مرگ
سراغ داریم؟
زیبایی ندا آقاسلطان نمایانگر زیبایی
حرکت آزادیخواهانه و رو به جلوی
مردم و زش��تی مرگ نمایانگر و در
یادآورنده زش��تی ی��ک نظام جبار
است.
همانگونه که مرگ ،زیبایی یک
دختر نوجوان را مقابل دیدگان
م�ا غ�ارت میکن�د و ب�ه یغما
میب�رد ،یک نظام اهریمنی هم
حرکت زیبای مردم را سرکوب
میکند و دستاوردهای آن را از
آن خویش میکند.
اگر س��رود ی��ا تصویری زیب��ا ما را
برمیانگیزان��د ،ف��ردای آن روز،
حکوم��ت و عملهه��ای آن ،روایت
مسخش��ده و غارتشدهای از همان
سرود و همان تصویر رادر شبکههای
اجتماعی عرضه میکنند.
ندا آقا سلطان یک زن آزاده است.
او اندیش��ههای پیچی��ده در س��ر
نمیپروراند و ی��ک چریک از جان

گذشتهنیست.
او دختر جوانیست
که میخواهد مانند
دیگ��ر جوانان��ی که
در این ک��ره خاکی
زندگ��ی میکنن��د،
آزاد باش��د ،س��فر
برود ،عش��ق بورزد،
لباسه��ای زیب��ا
بپوشد ،آزادانه خود را
بیاراید و زندگی کند.
قتل او به معنای قتل
اینخواستههاست.
ندا زیباس��ت و البته
زیبایی ،گ��ذرا بودن
و بیمعن��ا ب��ودن
زندگی را تحملپذیر
میکند.
خی��ام در رباعیات��ش از بیوفایی و
بدعهدی روزگار شکایت دارد ،اما در
همان حال چون کالمش دلنشین
و زیباس��ت ،پیام تل��خ و درناک او
تحملپذیر و حتی لذتبخش است.
مرگ ندا مانند رباعیات خیام است.
زنی میمیرد و ب��ه یادمان میآورد
ک��ه زندگی گذرا و بیمعناس��ت و
در هم��ان حال مثل این اس��ت که
میخواهیم از سرعت تصاویری که
به مدت  ۵۰ثانی ه از مقابلدیدگان ما
میگذرد بکاهیم .آیا در زندگی بارها
پیش نیامده که خواستهایم لحظاتی
سخت شکننده اما بس خاطرهانگیز
را تداوم ببخشیم؟
مرگ ندا ،چنین مرگیس��ت :یک
مرگ زیب��ا ،نابههنگام اما س��خت
زودگذر.
نهضت سبز یک حرکت اجتماعی
خالق ب��ود .در تاریخ ایران س��ابقه
ن��دارد که مردم معترض تا این حد
خالق ،هنرمند و مبتکر باشند.
قرار اس��ت که هر ایرانی یک رسانه
باشد .تصاویر بسیار چشمنواز دست
به دس��ت میگردند .پوششها زیبا
و کام ً
ال آراس��ته است .همه یکرنگ
و یکدلان��د ،اما با این حال فردیت
دارن��د و فردیتش��ان را با اش��عار و
ترانهه��ا و ش��عارها و تصویره��ا و
شکل بخش��یدن به گردهمآییها و
دستبندها و چگونگی آرایش تن و
رنگآمیزی ناخنها و چهرهها بیان
میکنند .این نهض��ت مانند مرگ
قهرمانش ،ندا زیباست ،اما به همان
اندازه هم نابههنگام اس��ت و ناگزیر
سخت زودگذر.
در ای��ن گذر اما گ��ذاری هم نهفته
است:
اگر در آن گذر مردم چشم امید به
اصالح س��اختارهای نظام دارند ،در
این گذار اکنون مردم از اصالح نظام
اصالحناپذیر و جبار گذر کردهاند.
مرگ ندا یک م��رگ زیبا اما نوبالغ
است .پس نهضتی هم که از او برای
بیان خودش نشانه میسازد ،زیبا و
نوبالغ اس��ت .ما اکنون از آن مرحله
گذر کردهایم و به بلوغ رس��یدهایم.
رسیدهایم؟

•

اخذ وام

  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

514-995-7783
مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برای ترم پاییزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION : AUGUST 27 - NOVEMBER 30, 2012
REGISTRATION: AUGUST 14, 15, 16 & 17

)(8:00 a.m. - 2:30 P.M.
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER

8:30 A.M. - 12:30 P.M.

)BASIC ENGLISH (levels 1 to IV

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

FOR THE WORK PLACE 8:30A.M. - 12:30 P.M.

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

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931
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FRENCH

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

)(originals only

********************

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (Imm 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND
OR

YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
)OTHER (Please call the centre for details
AS WELL AS

)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students
STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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ایران...

توهین به
مقدسات

اس

باشد) به
یاد توهین به مقدسات
افتادن��د؟ (وی دغدغهی توهین به
مقدس��ات را یک بار قبل از ترانهی
شاهین نجفی در یک سخنرانی نیز
• سروش و همفکران به دنبال آنند که افراد غیرمذهبی برای حفظ احترام اعالم کرده بود).
آنان و همدینانشان خود را در دنیای آزاد سانسور کنند و ایدههای خود را در اول آن ک��ه در س��ه س��ال اخیر با
جنای��ات حکومت دین��ی جریان
قالبهای متفاوت ابراز نکنند.
• مگر اسالمگرایان از فیلم و موسیقی و نمایش و گرافیک برای بیان خویش مذهبی اعم از س��نت گرا یا اصالح
طلب ،فقه گرا یا روشنفکری دینی،
استفاده نمیکنند که غیر باورمندان باید خود را از این امور محروم سازند؟
• مگر دینداران فقط به نقد آکادمیک یا گفتوگوی نقادی مشغول بودهاند افول بیشتری را متحمل شده است.
جری��ان اصالح طلبی دینی که دل
که غیر دینداران خود را به این کارها محدود کنند؟
در گروی آثار روش��نفکران مذهبی
به همین اسم رمز متوسل می شد
مجیدمحمدی (همانجا ،ج  ۹ص ۳۳۷؛ ج  ،۱۴ص داشت رو به افول بوده است.
دیگر بدون تزریق پول نفت و دادن
)۴۷۵؛
 29خرداد" :توهین به مقدس��ات" حتی در تکذیب سخنان یک دولت ن��ذری در داخل و خ��ارج و خاصه
در ادبیات اسالم سیاسی شیعه اسم مطلبی را که نمی پسندید توهین به خرجی نم��ی توان تحت مراس��م
مذهبی افراد را با خلوص نیت جمع
رم��ز دو هدف ،ماموریت یا برنامه
بحث سروش در باب توهین
کرد.
بوده اس��ت :س��رکوب ی��ا حذف
به مقدسات نه صرفا بیان
بسیاری از اصالح طلبان مذهبی که
رقیب در ح��وزهی عمومی و در
تالش
بلکه
دینی،
های
ه
دغدغ
دین و ایمان خود را تا قبل از سال
اختیار گرفتن انحص��اری آن در
حالی که ق��وای قهریه در اختیار برای طرح مجدد یک برنامهی  ۸۸از ک��ف نداده بودن��د ،یا از کف
بر چسب زننده است (در ایران) ،مطالعاتی در حال احتضار است! دادن آن را اعالم نمی کردند ،در سه
سال اخیر از دینداری (حداقل نوع
و مشرعیت بخشیدن به محدود
فقهی و تاریخی آن) گذشتهاند و اگر
کردن آزادی بیان غیر باورمندان
هنوز برخی از آنها ابراز به دینداری
چه در ش��رایطی که قوای قهریه
فقه��ی و تاریخی م��ی کنند صرفا
در اختیار بر چس��ب زننده نیست
حرکتی سیاسی برای بازگشت به
و چه در ش��رایطی که برچس��ب
قدرت است.
زننده در مس��ند قدرت است (در
وقتی دین در داخل کشور قدرت را
داخل یا خارج کشور) .این تعبیردر
در دست دارد ،نمی توان از مخالفان
دنیای امروز با قدرت تخریب خود
حکومت انتظارداشت که سرمایهی
پیامدهایی مثل قتل و محرومیت از
خود (حتی در صورت تظاهر) را به
حقوق اجتماعی و سیاسی را برای
حراج بگذارند.
برچسب خورنده به دنبال دارد و از
آنه��ا تصور م��ی کنند ک��ه چون
همین جه��ت به گنجینهی لغات
م��ردم ای��ران مذهب��ی هس��تند
اسالمگرایان تعلقدارد.
سیاستمدارانشان نیز باید مذهبی
مهم نیس��ت یک سکوالر بی دین
باش��ند یا تظاهر به مذهبی بودن
یا یک روشنفکر دینی آن را به کار
کنند .هیچدلیلی نداریم که سخنان
ببرد یا یک اس�لامگرای دوآتش��ه:
عبدالکریم سروش از ارادهی معطوف
آن دنی��ای ذهنی مقدسات معرفی می کرد
ای��ن تعبی��ر از ِ
به قدرت تهی است؛ یا باید باشد.
زرادخانهای (همانجا ،ج  ،۱۲ص )۱۱۳؛
اسالمگرایان و بخشی از ّ
حکم اعدامی که برای زنی که اوشین اصالح طلبان مذهبی در دو دههی
آنان است.
هر مسلمان منصفی می داند که در را الگوی خود معرف��ی کرده بود یا اخیر در حال از دست دادن مخاطب
عالم واقع غیر از او افراد غیردینداری حکم ارتداد سلمان رشدی با همین بودهاند و بحث توهین به مقدسات
وجود دارند و نمی توان دهان همه عنوان توهین به مقدسات صادر شد .ابزار خوبی برای
را با نصیحت یا کش��تار بست .تنها پیروان والیت در دههی  70اصالح اوال حفظ بخشی از مریدان و
اسالمگرایی (اسالم متکی به قدرت طلبان را به توهین به مقدسات متهم ثانیا جر زنی در شرایط باخت است.
و مدعی انحص��ار حوزهی عمومی) می کردند تا صدای آنها را ببندند.
آنها می خواهند وانمود کنند که در
است که می خواهد این واقعیت را هنگامی که رژیم خامنهای حداکثر یک بازی منصفانه نباختهاند بلکه با
نادیده بگیرد.
تالش خود را برای سرکوب جنبش توهین به مقدسات در یک شرایط
سبز به خرج میداد یکباره معترضان گل آلود صحنه را واگذاشتهاند.
کتابچهیقدیمی
تظاهر کننده در روز عاشورای سال
ه��ر وق��ت خمینی می خواس��ت  ۸۸به توهین به قران متهم ش��دند جریان رو به افول روشنفکری دینی
وفادارنش را علیه گروهی یا کس��ی (بدون هیچ شاهد و بینهای).
امروز در دانشگاههای امریکا جریانی
بس��یج کند یا گروهی را به سکوت در  ۱۶آذر نی��ز ب��ا مقدس س��ازی به نام دانشجویان ایرانی اسالمگرا یا
مجب��ور کند به اس��م رمز "توهین خمینی پاره ش��دن عک��س وی را باورمند به جریان روشنفکری دینی
به مقدس��ات" متوس��ل می شد .او توهین به مقدس��ات معرفی کردند در انجمنهای دانشجویان مسلمان
برای بس��یج پیروان علیه الیحهی تا با فراغ بال بیش��تر به س��رکوب فعال نیست (در دوازده سالی که در
انجمنهای ایالت��ی و والیتی (حق دانشجویان اقدام کنند.
دانشگاههای مختلف امریکا بودهام،
رای زنان) به همین موضوع تمسک آق��ای س��روش بعید اس��ت از این از دانش��گاههای ایالتی در نیویورک
می جوید:
پیشینه و کتابچهی قدیمی غیبیای تا استفورد و پرینستون ،حتی یک
"اینه��ا با تم��ام مقدس��ات ملی و ک��ه در آن روشه��ای س��رکوب و مورد ندیدهام و در رس��انهها نیز به
مذهبی بازی می کنن��د .جراید را محدودی��ت آزادی ه��ای دیگ��ران یک مورد فعالیت آنها برنخوردهام)
مجبورمی کنند که بر علیه دین و توسط روحانیت شیعه آمده اطالع و ای��ن انجمنها را پاکس��تانیها،
منافع عمومی مردم مقاله بنویسند ".نداشته باشد.
فلسطینیها ،عراقیها و دیگر ملل
(صحیفه نور ،ج  ،۱ص " .)۱۰۴توهین به مقدس�ات" تنها پرچمی شمال آفریقا پر می کنند.
او هنگام��ی که می خواس��ت علیه نیست که او به اهتزاز درآورده باشد .مخاطب��ان ایرانی س��خنرانیهای
مصالحه با رژیم پهلوی سخن بگوید او نیز خودآگاه یا ناخوداگاه این نوع س��روش و کدیور و اش��کوری نیز
نیز به همین اس��م رمز متوسل می پرچ��م برافراخت��ن را از آموزگاران در دانش��گاهها ن��ه باورمن��دان به
دین��ی خود که دغدغهی تس��خیر روشنفکریدینی بلکه اکثرا مخالفان
شد:
ی یا حتی مخالفان خود
"این همه به ما توهین کردند ،باز هم فضای عمومی را با س��رکوب و نفی حکومتدین 
آشتی ؟! آشتی چیست ؟ ما آشتی آزادیهایدیگرانداشتهاند آموخته روشنفکری دینیاند یا دانشجویان
ی که اسالمگرایی را پشت سر
مذهب 
است.
نداریم".
گذاشته و سکوالر هستند.
(صحیفهی نور ،ج  ،۳ص )۴۱۴
ِ
جـر زنی در شرایط باخت
حتیدانشجویان بورسیهی حکومت
خمینی هر نشریهای را که می بست
بالفاصله از سوء استفاده از آزادی و چ��را آقای س��روش و دوس��تان و (خودیه��ا) انگی��زهی الزم ب��رای
توهین به مقدسات سخن می گفت همفکرانشان یک بارهدر سال  ۱۳۹۱فعالیت سیاسی را ندارند ،چون می
(همانج��ا ،ج ۵۳۶ ،۷؛ ج  ،۱۴ص که اصوال حرکتی در داخل کشور به دانند پس از بازگشت آیندهی شغلی
چشم نمی خورد (تا سخنان برخی شان تامین است و نیازی به دردسر
)۳۴۱؛
هر گروهی را که س��رکوب می کرد برای مخالفان حکوم��ت تفرقه آور ندارند.

•

•

•
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بدرود با استاد حسن کسائی

و حقوقش قطع گردید.
کسایی در سوم مهرماه 1307
کس��ایی که در زندگی هیچ
در اصفهان متولد گردید .پدر او
دلبس��تگی به جز موسیقی
ناس
که از بازرگانان بزرگ و سرش
نداش��ت فعالیت هنری خود
سنتی
اصفهان بود به موسیقی
را در من��زل ادامه داد و برای
رو
عش��ق می ورزید و از همین
انتقال استاد دانسته های خود
خانه
هنرمندان ممتاز کشور در
به تدریس پرداخت .هر چند
آمد
این
وی رفت و آمد داشتند.
که او در گرفتن شاگرد بسیار
سایی
ک
که
و رفت ها باعث شد
سخت گیر بود اما برای چند
یقی
از همان اوان کودکی با موس
نسل نوازنده و خواننده تربیت
قمند
انس گی��رد و ب��ه آن عال
نمود .ش��اگردان او امروزه از
گردد.
بهترین نوازندگان نی به شمار
کس��ایی با ش��نیدن صدای نی
می روند که از میا ن آنها می
که توس��ط پیرمرد دوره گردی
توان به حسن ناهید و محمد
نواخته می شد به شدت به این
موسوی اشاره کرد.
ستاد
ا
پیکر
س��از عالقمند می گردد آدمخواران جمهوری اسالمی
آنچه که در آثار او یگانه
و برای فرا گرفتن نی در یگانه نی ایران را ربودند و شبانه حتت و غیرقابل تقلید است
 13س��الگی نزد مهدی پوشش امنیتی بخاک سپردند تا مردمان س��رزندگی ،ق��درت
نوایی می رود.
آفرین��ش و تازگی کار
به سحر و سوز آوایش گرد نیایند...
یراث
م
که
مهدی نوایی
می باشد.
دلله
اس
دار گنجینهدانش
با پرهی��ز از تکرار های
اصفهان به صحنه برد و یکسال
را
جینه
نایب بود این گن
روف س�لام را در مالل آور یک موس��یقی تازه با
بعد قطعه مع
سپرد.
سایی
ک
تمام و کمال به
گاه ساخت ،که ریتم های متن��وع و نغمه های
او همچنین از محضر استادانی دس��تگاه چهار
طعات موسیقی بدی��ع پدی��د می آورد .حس��ن
همچون ابوالحسن صبا و جلیل از معروفترین ق
می رود .کسایی کس��ایی یک��ی از بزرگترین و
ایرانی به شمار
شهناز بهره برد.
به دعوت داوود تأثیرگذارترین ش��خصیت های
کسایی بیش��تر توجه خود را به در س��ال 1335
گلها تا س��ال  57موسیقی سنتی ایران و یکی از
صدای نی معطوف داشت و برای پیرنیا با برنامه
نی کس��ایی تار موس��یقی دانان اصلی جریانی
اولین بار توانست صدایی بسیار همکاری نمود.
تاج اصفهانی شور موس��وم به مکتب اصفهان به
ش��فاف و خالص تولید کند .کار ش��هناز و آواز
این برنامه می شمار می رود .موسیقی کسایی
او اعتبار و ارزش تازه ای به ساز و حال خاصی به
به سرو های هزار ساله ایرانی می
ن��ی بخش��ید و آن را هم ردیف بخشید.
سایی از سال  1346ماند که در عین کهنگی و ریشه
سازهای دیگر قرار داد .او از این کار استاد ک
گرف��ت و او به دار بودن همچنان سر سبز و پر
چوب خشک نغمه ها و نواهایی ابع��اد جهان��ی
یادی مانند آلمان و طراوت باقی مانده است .کسایی
بیرون می آورد که هر شنوده ای کشورهای ز
کرد .یک شرکت در سالهای پایانی عمرش گوشه
را متاثر و مجذوب می س��اخت .انگلستان سفر
ی در مایه های عزلت گزید و می گفت از قیل و
کس��ایی معتقد بود در نوای نی فرانسوی صفحه
نوای نی او همراه قال زمانه آزرده گشته ..مرگ او
سوزی نهفته است که هیچ نغمه شور و ماهور از
انگیر بهشتی ضبط فقدان بزرگی برای جامعه هنری
ای این س��وز را ندارد و در نوای با تنبک جه
 1354در نقاط ایران محسوب می گردد زیرا او
ساده و بی پیرایه این ساز کهن کرد و در س��ال
در نواختن نی س��بک منحصر
داستانهای و یادگارهای از مختلف جهان بخش نمود.
و ملی
در س��ال  1361به فردی داش��ت و به جرات می
شور ،عشق و هستی نهفته است .بعد از انقالب
یقی اصفهان به توان گفت در نواختن نی ایرانی
کس��ایی در س��ن  20س��الگی آرش��یو موس��
ل��ت از بی��ن رفت و هیچکس همانند او نبوده است.
نخستین اجرای تک نوازی خود دس��تور دو
همای��ون در تاتر کسایی هم از صدا و سیما برکنار
را در دس��تگاه

•

اصوال انگی��زهای ب��رای فعالیت در
چارچوب مذهبدر میاندانشجویان
ایرانی وجود ندارد.
حکومت در داخل شعارها را سر می
دهد .این خودی ها نیز نمی دانند با
که باید مبارزه کنند.
جریان روش��نفکری یا نواندیش��ی
دینی چ��ه در داخل و چه در خارج
کشور جریانی رو به افول بوده است:
نه دیگر تولید فکری دارد،
نه حرکتی سیاس�ی بر اساس آن
در جریان است،
نه در سیاستگزاری بدیل در گیر
است ،و
ن�ه ایدهه�ای آن در حلق�ات
دانشجویی و فکری دنبال و بحث
می شود.
ای��ن جری��ان ب��ه ده��هی هفتاد
خورشیدی تعلق داشت و پس از آن
در دههی  80دوران میان س��الی و
کهنسالی خود را طی کرد.
دورهی جنبش س��بز نی��ز آخرین
تالش هایش را در حوزهی سیاسی
به خرج داد و به حاشیه رفت.
از این جهت بحث س��روش در باب
توهین به مقدسات نه صرفا بیان و
گزارش واقعیت یا بیان دغدغههای
دینی ،بلکه عمدتا نوعی تالش برای
طرح مجدد یک برنامهی مطالعاتی
به حاش��یه رفته و در حال احتضار
(آن ه��م از موض��ع اخالق��ی و ب��ا
نهیب زدن به غیر دینداران بیش از
دینداران اسالمگرا) است.
این موضوع بیش�تر ی�ادآور حکم
ارتداد س�لمان رشدی در حضیض

قدرت خمینی است.

زمانی که آثار س��روش در ایران در
دهها هزار جلد منتش��ر می ش��د و
خواهندگان بسیار داشت ،ایشان از
توهین به مقدس��ات شکایت نمی
کردند (تمس��خر یا طعنه به پیامبر
اسالم و امامان شیعه پدیدهی تازهای
نیست).

•

فشار برای خود سانسوری

اگ��ر "توهی��ن ب��ه مقدس��ات" در
جامعهی بس��ته ابزاری برای قتل و
آدم کشی است برنامهی شکایت از
"توهین به مقدسات" در جوامع باز
وسیلهای است برای وارد کردن فشار
به افراد غیر مذهبی تا در این جوامع
خود سانسوری کنند و بدون دلیل
برای احترام به مذهبیها یا به دست
آوردن دل آنها دیدگاههای انتقادی
خود را بیان نکنند.
این درس�ت مثل شرایط ذهنی
ایجاد ش�ده در جامع�هی ایران
است که برخی زنان غیر مذهبی
در مواجهه با افراد مذهبی حتی
در خان�هی خود حجاب بر س�ر
می کنند ،تا احترام طرف مقابل
حفظ شود؛ بدون توجه به این که
این ب�ی احترامی به خود فردی
است که به حجاب اعتقاد ندارد
و تحت فشار بیرونی و احساس
نادرست احترام به خاطر دیگری
رفتار خود را تغییر می دهد.
سروش و همفکران به دنبال آنند که
افراد غیر مذهبی برای حفظ احترام

آنان و همدینانشان خود را سانسور
کنند و ایدههای خود را در قالبهای
متفاوت ابراز نکنند.
مگر اسالمگرایان از فیلم و موسیقی
و نمای��ش و گرافی��ک ب��رای بیان
خوی��ش اس��تفاده نم��ی کنند که
غیرباورمندان باید خود را از این امور
محروم سازند؟
مگر دینداران فقط به نقد آکادمیک
یا گفتگوی نقادی مش��غول بودهاند
که غیر دینداران خود را به این کار
محدود کنند؟

•

آزادی رد و طرد دین

جو سازی و درس��ت کردن فضای
ش��انتاژ بخش��ی از فرایند سرکوب
است.
اس�لامگرایان خارج کش��ور چماق
و بس��یجی و لباس شخصی ندارند،
اما جو سازی که می توانند بکنند و
از هر دیدگاه یا بیانی که خوششان
نیای��د ی��ک برچس��ب "توهین به
مقدس��ات" به آن می زنند تا افراد
تحت شانتاز ایجاد شده از آزادیهای
خود و یکی از مهم ترین آنها یعنی
آزادی دیندار نبودن و رد و طرد دین
(نهاد و کسب و کار دین) و دینداری
(ثبت نام در این نهاد و بهره گیری از
این کسب و کار) بهره نبرند.
___________________
>> کاریکاتور اثری است از بزرگمهر
حس��ین پور؛ برگرفته از وبس��ایت
شخصی او.

•
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حتریمخرید"شیرونان"درفضایمجازیفارسی
•

در شرایطی که اقتصاد ایران یکی
از بدترین دورههای خود را سپری
میکند ،برخ��ی از کاربران فضای
مج��ازی پیش��نهاد کردهان��د که
شهروندان در اعتراض به گرانی و
تورم به مدت س��ه روز نان و شیر
خریدارینکنند.
ی��ک کارب��ر وبس��ایت باالترین
تصویری از صفحهی یک موبایل
را به اشتراک گذاش��ته که در ان
نوشته شده است:

شنبه،یکشنبه،دوشنبهدراعتراض
ب�ه گران�ی و ت�ورم نان و ش�یر
خریداری منیکنیم .فقط سه روز
با هم متحد باش�یم .برای کمک
به هموطنان کم درآمد و آس�یب
پذیرمان .لطفا اطالع رسانی کن
هموطن!

کاربراندیگر هم با اشتراک گذاشتن
این عکس مدعی شدند که این پیام
"به س��رعت در حال پخش ش��دن
اس��ت" .وبالگها و وبسایتهای
مختل��ف نیز ب��ه بازنش��ر این خبر
پرداختهاند.
در فیس��بوک نی��ز چن��د روی��داد
( )Eventب��ا هدف دعوت از کاربران
فضای مجازی برای اعالم مشارکت
در تحری��م ش��یر و نان آغاز ش��ده
اس��ت .در همین حال این تبلیغات
واکنشهای منفی را به همراهداشته
است.

•

ماجرا از کجا آغاز شد؟

ه��ر ازگاه��ی در فض��ای مج��ازی
میتوان دعوتهایی به این صورت
را یاف��ت ک��ه دعوت کنن��دهی آن
مشخص نیست .وبالگ"پرسیس"
درباره بانیان طرح تحریم خرید نان
و شیر مینویسد:
«ع��دهای از مادران ایران��ی در پی
افزای��ش قیمت ش��یر و ن��ان طی
حرکت��ی که از بطن جامعه اس��ت
و گروه سیاس��یای در آن دخالتی
نداشته خواهان تحریم  ۳رو ِز خرید
شیر و نان ش��دهاند و از همه مردم
ایران خواستهاند به این موج متصل
شوند».
الگنویس دیگر هم مطالبی
چند وب 
مشابه را نوشتهاند و میگویند این

انتقاد از اکتیویستهای دنیای
مجازی

دعوت از س��وی "جمعی از مادران
میهن" صورت گرفته است.

گرچ��ه توضیح نمیدهن��د که این
مادران به چ��ه صورت این فراخوان
را منتش��ر کردهاند .شاید به همین
علت نیز کمتر سایت رسمی به این
موضوع پرداخته است.
ب��ا این حال "پرس��یس" در بخش
دیگری از مطلب خود مدعی ش��ده
است:
«این پیامک با سرعت بسیار زیادی
به گردش درآم��ده و طیف بزرگی
از م��ردم آن را در مدت زمان کمی
دست به دست کردند و با استقبال
شگفتانگیزی که بوجود آمده این
واقعیت را بر همگان روشن ساخت
که اراده و عزم ملی چه قدرتی دارد».
وبس��ایت خبرنگاران س��بز نیز با
انعکاس این خبر مینویسد:
«سکوت را بشکنیم و در اولین قدم
با اتحاد به یاد فقرا و مس��تمندان و
قشر کارگر و متوسط جامعه که در
این فصل از تاریخ کشور به نان شب
نیز محتاج ش��دهاند از خرید "نان و
شیر" در س��ه روز اول هفته آتی به
تاریخ س��وم چهارم و پنجم تیر ماه
خودداری کنیم».
یک صفحه فیس��بوک هم با عنوان
"اعتراض" تش��کیل ش��ده که این
تحری��م را با عن��وان جنبش بزرگ
اعتراض به گرانی تبلیغ میکند.

تحری��م خرید ن��ان و ش��یر اما
منتقدانی نیز داش��ته است .این
منتقدان معتقدن��د که اینگونه
فراخوانها به علت اینکه از بطن
جامعه نجوشیده است نمیتواند
راهگشا باشد.
کاربری در فیسبوک این پرسش
را مطرح میکند که این تحریم
قرار است به کجا منتهی شود و
چه شرایطی را رقم بزند؟
وی میافزای��د اینگونه طرحها
بدون توجه به شرایط اجتماعی
ارائه میش��ود و نمیتواند قدرت
بسیج کنندهداشته باشد.
مهدی که کارب��ر هوادار حکومت
ایران در فیس��بوک اس��ت نیز در
واکنش به طرح نوشته:
«حکایتی است حکایت اپوزیسیون
خان��ه ب��ه دوش و طرف��داران
داخلیش��ان .مخصوصا وقتی که
میبینند خریدار ندارند و به صرافت
طرحهای احمقانه میافتند .یک
روز میگویند که در روشنایی روز
چراغ ماشینتان را روشن کنید۳ .
روز دیگر تمنا میکنند نان و شیر
نخرید».
اس��ماعیل نیز با نگاهی انتقادی
مینویسد:
«داستان ایرانی جماعت اینه
ک�ه اون س�ه روز رو خری�د
نمیکنه اما روز قبلش میره ۳۰
تا نون و  ۳۰تا شیر میخره برای
اون س�ه روز ...بله م�ا اینجور
مردمیهستیم».
برخی منتقدان ای��ن گونه فعالیت
ه��ا را به عن��وان اسلـَـکتیویس��م
( )slacktivismتعریف میکنند.
در فعالیته��ای اسلکتیویس��تی
کارب��ران ب��ا "حداقل ت�لاش" که
معموال مح��دود به ی��ک کلیک و
فش��ردن دکمهی ارس��ال اس��ت،
احس��اس میکنند در راستای یک
هدف اجتماعی یا سیاس��ی ،کنش
داشته و سهمی ادا کردهاند.

حقــــــوقبشر

خ
ک
ردکادس�اازنینگاه تقویم حقوق بشر
شتار کوی دانشگاه سالگرد برگزار کردند.
ب�
رای
که ک�ه در تح�والت اجتماعی و ولی پاسخ حکو
مت چهره برداری با دوربین ،گاز فلفل،
سیا
سی
ک
ش�ورمان ایران ،تامالتی دارند خرداد کتک ،توهین و بازداشت بود.
ماهی نام آشناست.
سپس خرداد
های گذ  ۱۳۹۰با حسی جستجو گر از علل ناکامی
به ویژه که رویداد
شته و
های خرداد ماههای س��الهای اخیر
با همه اضطراب هایش از راه رسید.
با
تا
پیوندی متفاوت ریخمان پیدا کرده اند .پیوندی که مردم ایران همچ
نان رویداد های روزمره توقیف روزنامه
ص
فحات تقویم حقوق بشری مان را سبز و قرمز و سیاه ها  ،بازداشت های
غیر قانونی ،شکنجه و اعتصاب غذا
رن
گ
می
زند .سبزی که خواهان برسمیت شناخته شدن ها را دنبال میکردند.
حقوق اجتماعی است و با خروش فریادهای "رای من دهم خرداد ماه
 ،۱۳۹۰مهندس عزت الله سحابی پس
کجاست" متجلی گردیده است.
از  ۸۱سال تالش و
مبارزه برای آزادی و برابری و حقوق
سرخی که از خونهای به ناحق ریخته جوانان کشورمان انسانی چشم از ج
هان فروبست .متاسفانه ،مراسم ساده
بر دل ها نقش بسته و سیاهی که خبر از بغض مادران و مسالمت آمیز ت
ش��ییع آن زنده یاد با ضرب و شتم
عزادار است که ناباورانه می پرسند "به کدامین گناه" ش��رکت کنند
گان بی دفاع توسط لباس شخصی ها
چنینعقوبتییافتند؟
مختل گردیده و خ
انم "هاله سحابی" ،فعال حقوق زنان
خرداد س��ال  ۱۳۸۸با انتخابات غیر شفاف و آلوده به و مادران صلح بر ا
ثرایست قلبی ناشی از ضربات مشت
ت
قلبات دهمین دوره ریاست جمهوری تراژدی دیگری و لگد فوت کردند.
را
رقم زد .داستان از به خیابان آمدن مردمی شروع شد چنین اعمالی م
غایر آزادی اجرای آیین و سنن مذهبی
که حق شهروندی خود را مطالبه می کردند؛ جنبشی بوده و پایمال کر
دن حقوقی است که در تمامی جوامع
که همه اعتراضات خود را بصورت نافرمانی مدنی و در انس��انی به رسم
یت شناخته شده اند .چند روزپس از
ت
ظاهرات سکوت فریاد زد .پاسخ حکومت به مطالبات این وقایع جانگداز،
خبر درگذش��ت هدی صابر رسید.
بر
حق مردم ،باتوم ،گاز اشک آور ،بازداشت های دست اوکه در آن روزها
عزادار مرگ پدر و خواهرش در زندان
جمعی ،تیراندازی و کشتار مردمدر خیابان ها و شکنجه حکومت بود ،برای
اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و
و مرگ بسیا
در اثر بی توجهی م
ری در زندانهای مخوف حکومت بود.
سئوالن زندان و قصور آنها در انتقال
سه س��ال پس از
این وقایع هنوز هیچ مسئولی برای به موقع او به بیمارستان جان سپرد.
این ضرب و شتم ها بطور علنی و شفاف معرفی نشده آری خرداد ،ماهی
پراز حادثه و فاجعه در تقویم تاریخ
و
مورد دادرس��ی قرار نگرفته است .برعکس ،به دنبال معاصر ایران است
و از نقض بسیاری از حقوق انسانی
ح
کم
تی
ری
که
رهبران و مس��وولین حکومتی بعد از هموطنان مان سخن میگوید.
شروع اعتراضات خیابانی به جیره خواران و محافظان باشد که فراموش
نکنیم تالش ها و از خود گذشتگی
ن
ظامشان دادند ،دادگاه های دست جمعی و انفرادی به های مردان و زنان
ایرانی را در حفظ کرامت انس��انی و
دور از هرگونه موازین حقوقی و آیین دادرسی ،موجی اح
قاق حقوق پایه ای مردم ایران زمین.
از احکام سنگ
ین برای جرم هایی واهی صادر کردند.
ا
جنم
ن
دف
اع
از
سالی گذشت .س
حقوق بشر
الی پر از حادثه ،پر از اضطراب ،وحشت
و ناکام��ی .اما مرد
می که همچن��ان بر مطالبه حقوق
ایران-مونترال
انس��انی خود ا
خرداد ۱۳۹۱
صرار داش��تند ،در خ��رداد  ۱۳۸۹برای
 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

س��ت آزار و دروغ و نیرنگ .به
ا
ود آئید .ش��ماها عده ای از
م رحم منی کنید و آنان را خ
یان نامه ها اگر به مرد
ن موطنان خ��ود را با ظاهری
از م
الاقل به نور دیدگا
ه
فریب می دهید
س��ته فریفتۀ خود کردید و
را آنان باید کفاره آرا
خود رحم کنید؛ زی
وعده ه��ای دروغین آنچه
بپردازند .ب��ا
زبانی های شما را
داش��تند گرفته اید و آنان
چرب
که
روانی کرده اید و زندگیشان
غیر قابل انکار است .را بیمار
ت و دوزخ در همی��ن دنیا ،و را تباه.
بهش�� ال خوب و بد را در همین به خود آئید .انسان باشید.
نتیجه اعم
ت سوگند گرفتار بال و درد
به حقیق
دنیا خواهیددید.
بدون درمان خواهید شد.
با اطمینان خاطر می گویم.
دار به هموطنان عزیزم
من
سالم و هش
قام خواهد گرفت .به خود
ری هستم هش��تاد و پنج ساله ،اگر به مردم رحم نمی کنید و با فریب منتقم انت
ماد
نیا مثل ایستگاه قطار است.
الوه بر فرهنگی بودنم؛ پدر و مادرم و ظاهری آراس��ته آنان را فریب می بگوئید د
ع
افر سوار می کند؛ و عده ای
با فرهنگی غنی مقام اس��تادی دهید الاقل به عزیزان و نور دیدگان مرتب مس
نی��ز
پیاده می شوند.
داشتند .آنان انسان واقعی و خادم به خود رحم کنید.
گی جبری است و زورست و
زی��را آنان باید کف��اره گناهان چرب آری .زند
خلق بودند.
سرنوشت بدتر از این هاست
ی سال است که مقیم مونترال زبانی های شما را بپردازند.
قضاست.
من س
حقیقتی غیرقابل انکار است.
چه در ایران و چه در کانادا
اما در خفاست.
ین
م.
ا
��ت
هس
گفتارم باز ه��م یادآور می
��ه ها آموخته و دوس��تان عزیز به فرزندان خود رحم کنید زیرا قوی در پای��ان
جرب
ت
دار ش��وید به نور چشمان
س��ان واقعا انس��ان مایه سعادتم دستی هست .به تمام مقدسات عالم ش��وم .بی
ان
و
حم کنید .خیر خواه همگی
قسم دیده ام –نه یک خانواده نه بلکه خودتان ر
هستند.
داد و ب��زرگان فامی��ل خ��ود چندین خانواده گرفتار بالی ناگهانی شما هستم.
از اج��
به تمام خوانندگان توصیه
گ های جگر خراش شدند.
��ه انس��ان ه��ا و بالعکس
درخاتمه
مر
و
نام
زندگی
�م س��ی دی قدیمی فیلم
که نمی توان انسانشان نامید از خواب غفلت بیدار شوید.
می نمای�
ی
آدمهائ
س��گ» را با دقت نگاه کنند
ش��نیده ام و به تجربه ثابت شده که ب��ه عزیزان خود رحم کنید .انس��ان «101
رزه با ش��یادان را از سگ ها
ته اند «از مکافات عمل غافل مشو» باش��ید و به قول و فعل خود پایبند؛ تا راه مبا
گف
برای بازگشت همیشه راه ها باز است .بیاموزند!
ت.
اس
ت
رس
د
قعا
وا
خیرخواه شما
��وید! باز هم م��ی گویم به
به حقیقت قس��م آنها دیدند و برایم بی��دار ش
هـ  .ت( .مونتریال)
شگان خود رحم کنید .بس
گفتند .من هم در طول عمرم دیدم .جگر گو
س��م یاد کنم این حقیقتی
حاضرم ق

یک راه مبارزه
با شیادان
کامیونیتی!!
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ایران و انتخابات مصر...
وی اخی��راً در مصاحب��های ب��ا
خبرنگار الکویتیه صراحتا اعالم
کرد که «دیدار با کاردار ایران در
مص��ر را نپذیرفته تا هنگامی که
موضع آنها (جمهوری اس�لامی)
در خصوص س��وریه مش��خص
شود».
با چنی��ن موضعگیری صریحی
روشن اس��ت که رئیس جمهور
آت��ی مصر ک��ه خود برآم��ده از
انق�لاب مردمی و فروکش��یدن
دیکتاتور مصر از قدرت اس��ت،
حاضر نخواهد ب��ود بر این همه
جنایت بش��ار اسد در حق مردم
سوریه که بس��یاری از آنان پیرو
اخوانالمسلمین هستند ،چشم
فرو بس��ته و آن را نادیده انگارد.
اگر چنین است ،تردیدی نخواهد
بود ک��ه جمهوری اس�لامی در
انتخ��اب میان دمش��ق و قاهره،
بیگمان جانب دمشق را خواهد
گرفت ،همچنان که میاندمشق
و آن��کارا نیز جانب دمش��ق را
اختیار نموده است.

>> ادامه از صفحه12 :

نتیجهگیری
به این ترتیب تجدید مناس��بات
تهران -قاهره حتی پس از انتخاب
محمد مرس��ی نام��زد اخوان به
ریاس��ت جمهوری مصر در گرو
پارامترهای گوناگونی اس��ت که
به دش��واری بتوان باور داش��ت
این پارامترها هرگز و یا به زودی
محقق شود .پارامترهایدخیلدر
تجدید رابطه جمهوری اسالمی با
مصر و ارتقای روابط دو کشور به
سطح سفارت ،عبارتاند از تجدید
نظر اساسی مصر در پیمان کمپ
دیوید که طی آن اس��رائیل را به
عنوان دولت مس��تقل شناسائی
کرد (ش��رط جمهوری اسالمی
برای مص��ر) ،س��کوت و نادیده
انگاش��تن مصر در قبال حوادث
خونین س��وریه (ش��رط ناگفته
جمهوری اس�لامی برای مصر)،
دست شستن تهران از گسترش
و تبلیغ شیعه در آینده مناسبات
سیاسی دو کش��ور (شرط مصر
برای جمهوری اسالمی).

درباره این که محمد مرسی تا چه
اندازه پراگماتیس��ت بوده و خود
را متعهد به پیمان کمپ دیوید
بداند ،موضوعی است کهدر آینده
روشن خواهد شد و این که دولت
برآم��ده از انقالب مص��ر تا کجا
رضایت دهد که در برابر جنایات
اسد در سوریه مهر سکوت بر لب
نهد نیز آینده داوری خواهد کرد،
اما ،آن چه تردیدی در آن نیست
این اس��ت که جمهوری اسالمی
به عنوان نظامی برآمده از «اسالم
ناب محم��دی» و اصل «والیت
فقیه» که قرائت ویژهای از شیعه
را در طول س��ه دهه گذشته بر
ایران تحمیل کرده است ،حاضر
به هیچ گونه مصالح��ه در مورد
اندیش��ههای بنیادی��ن انقالب
اسالمی نخواهد بود.
_______________

•
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ش جالل عادل
شی

ک

کلیسای اجنیلی فارسی و فرانسوی زبان:
Église évangelique Grace

هر یکشنبه ،راس ساعت  6بعدازظهر
در محل کلیسای مونتریال
Montreal

405 Marie-Anne E

خ
د
ا
و
ن
د
م
حبت است

)(Metro: Mont Royal
____________________________
کشیش جالل عادل

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

Mont Royal

Mary Anne

16
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چهخبر...
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در شهــر
مدرسه دهخدا

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org

مدرسه فردوسی

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

7085 Cote-des-Neiges
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

M EK IC
کتابخانهنیما

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

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

همبستگیبازرگانی

را فراموش نکنیم!

.

514-651-7955

اوتـــاوا

اجنمن ادبی مونتریال

8043 St-Hubert
514-619-4648

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

www.paivand.ca

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

IBNG

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش
7085 Cote-des-Neiges

Tel.: 514-962-3565
بنیاد فرهنگی سخن آزاد

بنیاد فرهنگی سخن آزاد برنامه های هنری امسال را
به اطالع هموطنان مونترالی می رساند
 جمعه  ۱۳ماه جوالی "مامک خادم"
 یکشنبه  ۱۶سپتامبر "ساالر عقیلی"
" سپیده رییس سادات "
 جمعه  ۲۶اکتبر
به همراه "حمید متبسم " و " گروه مضراب "
____________________
Libre
Expression
خواهید دید.
جزئیات برنامه ها را به همراه پوستر آنها در شماره های جاری و آینده رسانه های ایرانی
Fondation Culturelle

KhodRahaGaran
.org

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
---------------------------- هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-623-2900
Tel.: 514-963-7744

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند

کتابخانه نیما در نظر دارد برنامه های گوناگون
فرهنگی ،هنری ،تفریحی و اجتماعی فصل
تابستان را شروع نماید:
 نمایش فیلم برای لحظه ای آزادی ،به
کارگردانی آرش ریاحی ،برنده چندین جایزه
بین المللی ،همراه با نقد و بررسی فیلم ،توسط
علی شریفیان درسالن در کتابخانه
جمعه  6جوالی ساعت  7بعدازظهر
ورود همگان آزاد است
 سخنرانی استوانه کورش :منشور نخستین
حقوق بشر؛ یا تاریخ یک توهم
توسط دکتر حمید شورکایی
تاریخ جمعه  13جوالی 2012
ساعت  7بعدازظهر

یکی از اهداف اصلی کافه خاطره

Montreal, QC H3R 2M1

در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

 پیک نیک تابستانی کتابخانه نیما
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی
موسیقی ،رقص و شادمانی
تاریخ یکشنبه  29جوالی 2012
ساعت  7بعدازظهر

در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
تاریخ برگزار خواهد شد.

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

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

خاطرات محله های مونترال

و با شهریه ای بسیار مناسب

خودرهاگران

آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا همه شما 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 دارید؟

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

ریاضی فیزیک شیمی

سازمانسیاسیفرهنگی



Persian Cultural Asso. – Capital Region

در نشانی جدید برگزار می کند:

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net



----------------------خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
--------------------------

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

مدرسه فردوسی

کالس های تک درس
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و انستیتوی توسعه میراث فرهنگی،
ت�لاش در جه��ت ش��کل گیری
خاط��رات جمعی اعض��ای جامعه
ایرانی مونترال می باشد.
کافه خاطره و انس��تیتوی میراث
فرهنگی ،بر این باورند که خاطرات
محل��ه های مونترال و آش��نائی با
منظره��ای فرهنگ��ی آنها نقش
مهمیدردستیابی به این هدف ایفا
می کنند.
منظرهای فرهنگی شامل :
خاطرات س��اکنین ،خاستگاه ها،
تاریخ ،تغییرات ،مناطق مسکونی،
خیابان ها و کوچه ها ،ساختمان ها
و پارک ها و دیگر اثرات که مردم در
طول زمان از خود بر جای گذاشتند

میباشد.
برنام��ه بازدید از محل��ه های زیر
ب��ا راهنمای��ی مهدی غف�وری،
آرشیتکت ،ارائه می گردد .

محلۀ بعدی
Golden Square Mile
زمان :شنبه  14جوالی2012
از ساعت 1تا  4بعدازظهر
مهلت ثبت نام:
تا جمع��ه  13ج��والی 2012می
باشد و محدودیت جا وجود دارد
مکان مالقات :
نبش خیابان  Pineغربی و Peel
-----------------محلۀ Little Italy
زمان  :شنبه  19آگوست2012

از ساعت  1تا  4بعدازظهر
مهلت ثبت نام:
تا جمعه  18آگوس��ت 2012می
باشد و محدودیت جا وجود دارد
مکان مالقات:
نب��ش خیاب��ان Saint Zotiqueو
بلوار Saint Lawrence
لطفا لباس مناسب با وضعیت هوای
آن روز و کفش مناسب برای پیاده
روی به همراه داشته باشید.
هزینه 10 :دالر
برای ثبت نام می توانید با ایمیل
cafememoire2012@gmail.com

و یا شماره تلفن

(514) 463- 8086

تماسبگیرید.

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

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

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684
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در رویائیترین روز زندگیتان
بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!

دکتر افشین یزدانی

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

قبول مشاوره و دعاوی شما

اعم از جزائی ،ملکی و حقوقی

مدیریت:
ا

ب

بانوپریا

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید

مشاوره رایگان

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

سفرهعقـد
 برای هر بودجه و شرایطی

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

مژده به هموطنان عزیز
بزودی شعبه جدید در کانادا

زیباترین و بزرگ ترین

514-636-1185

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

دیجیبینالمللی
باجدیدترینو
کاملترینآلبوم
آهنگهای
ایرانیوخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
facebook:

Djalcapone Taymour

|

Tel.: 438-990-5880

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:
 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl، ielts، tfiبرای ورود به دانشگاه.
برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

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

تلفن009714 3212555 :
فاکس009714 3210523 :

برایط
پس بعمشکل
ن
دا د عروس و
ما
د
ه
ا
یایرانی

با مدیریت ایرانی

»«approved school

Tel.: 514-481-0555












)(Metro: Snowdon

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

سالنآرایشا وی

www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

Collège Concorde
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مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

متخصص
آرای
ش عروس

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc Montreal, QC, H3X2C3

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

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

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

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

خــدمــاتآرایشـی

 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
چین
بردن
بین
  Rejuvenationجوان کردن پوست و از
4230 boul St-Jean, suite 225
و
پا
های
رگ
برای
و چروک های صورت و گردن  لیزر
m
as
D.D.O H9H 3X4 QC m sagetherapy
صورت  veinsو از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای ember:M~RMQ
صورت  acneماسوتراپی اپیالسیون با وکس بند و Tel.:(514)772-5787 )receipt avaliable



(514)620 -3622
ابرو  سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

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

________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

سرویس کامال رایگان

% 2/75  ساله1
% 3/09  ساله2
% 3/19  ساله3
% 3/25  ساله4
% 3/39  ساله5
% 3/99  ساله7

Cell.: 514-995-3041
atosa@vantagemortgages.ca

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

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت

بهره ثابت
 ساله10
% 3/99

Atosa Tangestanifar

NOTAIRE-NOTARY





WOW!
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________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

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
انکولوژیست
(with appointments)
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

هیپنـوتیزم

زیرنظر:

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود

علی
سلیمی

 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل
 بدبینی و سوءظن  سستی و تنبلی مداوم
 فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه  غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی میلی به کار و زندگی  افراط در شهوترانی و یا بی میلی جنسی (سردمزاجی)
 لکنت زبان و ضعف اعصاب  هیجان ،التهاب ،دلشوره و نگرانی و اضطراب
 وسواس های فکری و عملی ،سردردهای مزمن (میگرن) و یا موقتی  الغر شدن
 بی خوابی شبانه و عدم تمرکز فکر ،یاس ،ناامیدی ،حسادت ،خودخوری  ترک اعتیادات به مشروب،
سیگار و غیره و ده ها موارد دیگر
Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9

Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

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

   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...


METTERALL

فروشوتعمیرهمهگونه
ــ تاکسی متر ــ
_________

 بهترین سرویس ،نازل ترین بها
با مد یریت ایرانی :تاج کریمی
در خدمت صاحبان
و رانندگان گرامی ایرانی

METTERALL

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

)(Corner: Beaconsfield

514-419-5858
metterall@gmail.com

Cell: 514 834 2166

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

و بسیاری دیگر

خدماتآرایشی

LiLi

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

در خدمت
هموطنانگرامی

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

…PAIN, STRESS
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

درد ،استرس ،فشار عصبی و...
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

رمتیز،
ا

بسی راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

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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RESTAURANT
RESTAURANT

Yas

رستورانیـاس

Featured Rates
Featured Rates
GUARANTEED
*FREE
Minute-by-minute
Canada
*FREE
Canada
billing
*FREE
*FREE
USA
USA
Featured Rates
*15.5¢
*¢
15.5
!AfghanistanFREE
Afghanistan
Canada
USA
!FREE
France
22¢¢
France
England 2 ¢
RESTAURANT
Germany
France
2 ¢ 22¢¢
RESTAURANT
Cuisine Perse
Germany
Germany 2 ¢ 2 ¢
India
China
2¢ 2¢
India
Iran
India
*2 ¢ 4.5 ¢
4.5
Iran
Iran
5.5Cuisine
*¢2 ¢
¢Perse
Malaysia
Mexico
2¢
2¢
Malaysia
Sweden
Morocco 2.8Persian
¢2 ¢
Shields
Algeria
6 ¢ 2.9¢
2
¢
Sweden
Turkey
Vietnam 4.5¢
بامجربترینآشپزایرانی
2¢
2.9¢
UK
Turkey

Yas Yas

www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

در قلب NDG

_________________
دوشنبه تعطیل است
)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

If you EVER find a lowest
Seecall
alluscountries:
rate,UK
and we beat
2 ¢ it

www.ritacall.com

ارزان ترین قیمت مکامله تلفنی راه دور
دور
تلفنی
مکالمه
قيمت
ارزانترين
راه دور
راه
تلفنی
مکالمه
قیمت
ارزانترین
تکنولوژی
ترین
پیشرفته
تکنولوژی
ترين
پيشرفته
پیشرفته ترین تکنولوژی

صدای شفاف
شفاف
ساده
صدای شفاف
صدای
ری•ساده
كاكاربربری
• كاربری ساده

اين سیستم
استفاده ازاز این
مزاياي استفاده
مزایاي
سيستم ::

برقراری ارتباط
برقراری
برای
وارد كردن پین
 بدون نیاز
برایسیستم :
پيناین
استفاده از
مزایای
ارتباط
وارد كردن
نياز بهبه
 بدون
كردن اتصال
بدونواردهزینه
داد
قرار
بدون

 بدون نیاز به
اتصال
ھزينه
بدون
داد
قرار
بدون

ارتباط
برقراری
تلفن همگانی و)...
(هتل-
برایجا
پینهر
 امكان مكالمه از
ھمگانی و(...
تلفن
ھتل
)
جا
ھر
از
داد
قرار
بدون

مكالمهگیری از سیستم Callback
امكان بهره
 
اتصال
ازهزینه
بدون
Callback
سيستم
گيری
بهرهبھره

مانند :
گوناگون
پکیجهای
گیری از
 امكان مكالمه از هر جا
مانندا :
پکيجھای
گيری از
 بھره
همگانی و)...
تلفن
(هتل-
گوناگونبا شم
عزیزانتان
محدود
تماس نا
 بهره گیری از
 Callbackبا شما
عزيزانتان
محدود
سیستمکانادا
ایران به
تماس نا از
گوناگون
ازپکیج
بهره گیری از
کانادا
ايرانهایبه
مانند:سنت
99
و
دالر
61
فقط
ماهیانه
متاس نا محدود عزیزان تان با شما

کانادا:و ٩٩سنت
١۶بهدالر
فقطایران
ماھيانه از

برای اگاهی بیشتر از پکیجهای دیگربا ما تماس بگیرید

-609
-7251
 275تماس بگيريد
ديگربا ما
پکيجھای
برای اگاھی بيشتر از
فقط
ماهیانه
sales@ritacall.com
99
۵١۴-$٩٠۶-١۵٢٧

16.

See all rates:

See all countries:
www.ritacall.com

www.RitaCall.com
*Some
conditions maybe applied

sales@ritacall.com

*Some conditions maybe applied

برای اگاهی بیشتر از پکیج های دیگربا ما تماس بگیرید:
514-906-1527
sales@ritacall.com

مترو:واندوم ،اتوبوس ( 90یک بلوک غرب مترو)

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

آموزش موسیقی
		

زیر نظر جواد داو یر

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
با  25سال فعالیت در مونترال
		

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

روزهای دوشنبه تاجمعه،
ازساعت ۹صبحالی ۴بعدازظهر
شنبهها:ازساعت ۱۰صبحالی ۲بعدازظهر
_____________________
توجه:پذیرشهموطنانگرامیفقطباوقتقبلی
صورتخواهدپذیرفت.

جشهویمهشعبان

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

ی
سالنآراش

ساعات کار:

)In celebration of birth of Imam Mahdi (a

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

Concordia University
BMO
Amphitheatre
(MB
)1.210
John Molson Building: 1450 Rue Guy H3H 0A1

خصص
مت عروس
آرایش و ابرو
ن ،بند
ناخ

www.noorcenter.com | info@noorcenter.com | Tel: (438) 238-6518
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جمهوریاسالمی...
چهمیتوانکرد؟
حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.
com

 26ژوئ��ن :فض�ای
سیاسی خارج کشور
را ترکیب�ی از یأس و
انتظار فرا گرفته است.
خام��وش ش��دن نماد
خیابانی جنبش س��بز
و س��رکوب مس��تمر و
س��ازمانیافته فعاالن
این جنبش ،بسیاری
را از احیای دوباره آن
ناامید کرده است.
تجربه به��ار عرب با
واکن��ش وحش��یانه
رژیم سوریه به خاک
و خون کشیده شده و
در دروازههای دمشق
متوقف ش��ده است.
اکنون کمتر کس��ی
امید دارد که التحریر
قاه��ره در می��دان
آزادی ته��ران تکرار
ش��ود ،و شقاوتهای

رژیم بعثی س�وریه احتمال هرگونه
تکرار مدل س�وریه در ایران حتت
سلطه رژیم ولی فقیه را از بین برده
است.

این اس��ت که کمتر کس��ی به یک
حرکت عمومی در ایران امید بسته
اس��ت ،ولی همه گویی در نوعی از
انتظار به س��ر میبرن��د .انتظار این
که تح��والت داخلی و بینالمللی و

فشارهای در حال تشدید سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی بر حکومت از
خ��ارج و بر مردم از ناحیه
حکومت و خارج دست به
دست هم دهند و تحولی
ایجاد کنند  -تحولی که
قابل پیشبینی نیس��ت
ولی ممکن است هر زمان
در درون حکوم��ت یا در
میان مردم اتفاق بیفتد.
این شرایط یأس و انتظار
از یک س��و ب��ه دعواها و

درگیریهای بین گروهی دامن زده
و از سوی دیگر این سؤال قدیمی را
پیش آورده است که چه باید کرد؟
دعواهای بین گروهی و جنگهای
حیدری-نعمت��ی یک��ی از عوارض
سکون و سکوت سیاسی است.
در ش��رایطی ک��ه حرکت��ی وجود
دارد ،مانن��د فضای پس از انتخابات
ریاست جمهوری سال  ،88همه به

www.paivand.ca

شوق میآیند و در کنار هم حرکت
میکنند ،و بحثهای بین گروهی
کاهش پیدا میکند.
ای��ن تجرب��ه را آن روزه��ا همه در
خارج کش��ور شاهد بودند .ولی این
حرکتها که رو به سردی میرود یا
خاموش میشود ،بحثهای قدیمی
مجددا اوج میگیرد  -پدیدهای که
این روزها بیشتر شاهد آن هستیم.
«چه باید کرد؟» س��ؤالی است که
بس��یار تکرار ش��ده و کمتر پاسخ
درس��تی گرفته اس��ت .ط��رح این
س��ؤال ،در واقع ،به معنای جستجو
برای یک نسخه عملی است.
و پاس��خ آن از پزش��کان حاذقی بر
میآید که نبض اجتماع رادردست
دارند،درد آن را تشخیص میدهند
و درمان آن را میشناسند.
مدعیان این کار البته کم نبودهاند.
کافی است به نسخههای فراوانی
ک��ه از آغ��از تش��کیل جمهوری
اس�لامی ب��رای نفی ی��ا اصالح و
تعدیل آن صادر شده است مراجعه
کنیم.
نتایج ای��ن نس��خهها را نیز همه
میدانی��م و تبیی��ن و توضیحی
نمیخواه��د .در ح��ال حاضر هم
طرح این س��ؤال بعید است بتواند
نتیجه بهتری را عرضه کند.
از این رو شاید بهتر باشد به جای
«چه باید کرد؟» این سؤال را پیش
بکشیم که «چه میتوان کرد؟»
از س�وی دیگ�ر ،ایرانیان خارج
کش�ور بای�د بپذیرن�د ک�ه در
تحوالت داخل کشور نمیتوانند
نقش تعیین کننده یا رهبری را
بازی کنند.
س��ی و چند س��ال اس��ت که عده
زیادی این خیاالت را در ذهن خود
اما بع��د از انقالب اس�لامی
قوانی��ن تغیی��ر ک��رد ،و هر
نوع روابط جنس��ی خارج از
محدوده شرعی و ازدواج جرم
محسوب شد.
مجازات این جرم ،صد ضربه
ش�لاق اس��ت و در مواردی
حتی می تواند اعدام باشد.
اما در قوانین ایران به موضوع
روس��پیگری به طور خاص
پرداخته نشده است .هر چند
ق ّوادی

محمد علی عرفان منش ،مدیرکل
امور اجتماعی استانداری تهران گفته
طرح برخورد با زنان روسپی در قالب
طرح زنان ویژه توس��ط استانداری
تهران تهیه ش��ده است که در سال
جاری اجرایی میشود.
پدیده روسپیگری در ایران موضوع
تازهای نیس��ت ،اما پیش از انقالب
حضور این افراد و مش��تریان شان
نسبتا به مکان های مشخصی (بطور
خاص در محله موس��وم به شهر نو)
محدود بوده و در صورت مش��اهده
روس��پیگری در س��طح شهر ،فرد
بازداشت میشد.
اما پس از انقالب ایران محل تمرکز
زنان روس��پی به کلی تخریب شد و
عدهای از آنها بازداشت شدند.
ب��ه اعتق��اد برخی از کارشناس��ان،
برخورد قهری با چنین مس��ئلهای
باعث شد که حضور زنان روسپی و
فعالیت های آناندر تمام سطح شهر
پخش و گسترده شود.

ناهید (اسم غیر واقعی است) یکی
از زنان��ی اس��ت ک��ه در ته��ران به
روسپیگری مشغول است.
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پروراندهاند و به جایی نرسیدهاند.
وقت آن است که همه ما راه فروتنی
در پیش گیریم و ای��ن ادعاها را به
کنار بگذاریم ،رهبری مبارزه داخل
کش��ور را به داخلیها بسپاریم و به
ج��ای آن ببینی��م در همین خارج
کشور چه میتوانیم بکنیم.
و راستی اگر مدعیان رهبری مقیم
خارج کشور نتوانند این نقش را در
بین ایرانیان خارج کشور کهدردور و
بر آنان زندگی میکنند پیش گیرند
و حرکتی بین آنان س��ازمان دهند،
چگونه میتوانند رهبری مردمداخل
کشور را از راه دور به دست بگیرند و
آنان را به حرکت وادارند؟
ایرانیان خارج کش��ور نیروی کمی
نیستند و امکانات زیادی در اختیار
دارند .خواست آزادی و دموکراسی
برای ای��ران در بین این ایرانیان اگر
قویت��ر از هموطنانش��ان در داخل
کشور نباشد ضعیفتر نیست.
اگ��ر ای��ن نی��روی عظی��م در یک
حرکت جمعی شرکت کند میتواند
نقش بزرگی در حمایت از مبارزات
آزادیخواهانه مردم ایران بازی کند
و یا به هموطنان داخل کشور مدد
برساند.
ای��ن دو در واق��ع ،مهمتری��ن و
ارزندهترین کاری اس��ت که ایرانیان
خارج کشور میتوانند انجامدهند.
فعاالن سیاس��ی خارج کش��ور نیز
اگر توان و اس��تعداد یا لیاقتی برای
رهبری دارند میتوانند آن را در این
میدان بیازمایند و این فعالیتها را
سازماندهند.
ش��رکت دادن فوج عظی��م ایرانیان
خارج کشور در یک حرکت جمعی
البته کار سادهای نیست (و اینجاست
که توان رهبری به محک میخورد).
ولی یک وس��یله دموکراتیک برای
این کار وجود دارد:
صندوق رأی.
آوری میکنیم و در مراکز غربالگری
چند ش��بی آنها را نگ��ه میداریم
سپس به جامعه باز میگردانیم .این
چرخه س��المی نیست چرا که باید
این افراد به دستگاهها و سازمانهای
ذیربط برای توانمندس��ازی تحویل
داده شوند".

سعیده (اس��م غیر واقع��ی است) از
دیگر روسپیان تهران است ،او شاغل
اس��ت و به گفته خودش به خاطر
پول دست به این کار نمیزند.
س�عیده میگوی�د

زن
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ر
و
س
پ
ی
د
ر
ال
ی

ه
ه
ا
ی
م
خ
ت
ل
او در ش��هرنو توسط عمهاش بزرگ
ش��د و به ی��اد دارد ک��ه "در زمان
انق�لاب ،عمهاش را در ش��هر نو دار
زدند".
به گفته ناهید اوایل این کار برایش
سخت بود و به همین دلیل به اعتیاد
روی آورد.
این زن دختر  ۱۸سالهای دارد که او
نیز از طریق روسپیگری امرار معاش
میکند.
ناهید میگوید که زنان روسپی در
تهران رتبهبندیدارند:
"گری�د پن�ج ب��رای پولداره��ا و
باالش��هریها اس��ت .دخت��رم هم
توی ای��ن گروه هس��ت .هم خوب
میپوشند هم مشتری حسابیدارند.
اما من پائینترین گرید را دارم .هم
به خاطر سن هم به خاطر قیافه اکثر
مشتریهای من کارگر و مهاجرهای
بین شهری هستند".

در قوانی��ن کیف��ری ای��ران قبل از
انق�لاب ،مجازات مش��خصی برای
روس��پیگری به طور فردی تعیین
نشده بود اما راه اندازی روسپی خانه
جرم بود.

(واسطهگری
جنسی) و "دایر کردن مراکز فساد و
فحشا" جرم به حساب میآید.
پس از انقالب ب��رای مدتی صورت
مسئله وجود این زنان پاک میشد،
ت��ا اینکه ب��ا افزایش آم��ار اعتیاد و
بیماران  HIVمثبت ،وزارت بهداشت
و نی��روی انتظام��ی ب��ا طرحهایی
با عن��وان "زنان وی��ژه" راههایی را
برای مقابله با گسترش روسپیگری
پیشنهاد و اجرا کردند.
اما این راه ها به اعتقاد صاحبنظران،
بهدلیل عدم کار کارشناسی ،چندان
عملیاتینشد.
به اعتقاد کارشناسان باید برای این
پدیده در ایران راهکاری اندیش��یده
ش��ود ،چون حتی در شرایطی که
فرد مجرم دانسته شود ،یک انسان و
نیازمنددریافت خدمات است.
محمدعلی عرفان منش ،مدیر کل
امور اجتماعی اس��تانداری تهران با
اش��اره به اینکه مس��ئله برخورد با
روسپیگری ،چرخه "معیوبی" است
گفت:
"ما این افراد را از سطح جامعه جمع

میت��وان از ایرانیان خارج کش��ور
خواست که برای تشکیل یک نهاد از
نمایندگان خود شرکت کنند.
ش��رکت در انتخاب��ات آزاد یکی از
آرزوهای سرکوبشده ایرانیان است،
و اگ��ر به ایرانیان خارج کش��ور این
فرصت داده شود بدون تردید بخش
عظیمی از آنان از این امر اس��تقبال
خواهند کرد.
نهادی که به ای��ن صورت برگزیده
ش��ود بیش از هر نهاد دیگری مورد
اعتم��اد و حمایت ایرانی��ان خارج
کشور قرار خواهد گرفت و در سطح
بینالملی و مل��ی (ای��ران) از وزنه
سنگینی برخوردار خواهد بود.
به طور خالصه:
 )1در حالت یأس و انتظار نمانیم و
کاری بکنیم.
 )2ادعاهای رهبری مبارزات داخل
کش��ور را به کن��اری بگذاریم و در
محیط خودمان (در خارج کش��ور)
فعالیتی را سازماندهیم.
 )3ترتیب��ی بدهی��م ک��ه در ای��ن
سازماندهی حد اکثر نیروی عظیم
ایرانیان خارج کشور سهیم شوند.
 )4دموکراس��ی (انتخاب��ات آزاد) را
تجربهکنیم.
 )5نه��ادی ایجاد کنیم که از وزنه و
اعتبار سنگینیدر سطح ملی (ایران)
و بینالمللی برخوردار باشد.
 )6از طریق این نهاد و حمایت وسیع
ایرانیان خ��ارج کش��ور از مبارزات
آزادیخواهانهداخلکشورپشتیبانی
کنیم و به آنان کمک برسانیم.

شده و همچنین از خدماتی که این
نهاد میتواند به جامعه ایرانیان خارج
کشور بکند یاد شده است.
این نکته نیز در آنجا آمده است که
این طرح آزمونی را در برابر نیروهای
سیاسی که خود را به انتخابات آزاد
متعهد کردهاند قرار میدهد.
اس��تقبال از ای��ن طرح هم نش��انه
اعتم��اد به نفس آنان و هم عمل به
آن تعهد اس��ت ،ولی نفی آن را آیا
میتوان به چیزی جز عدم اعتماد به
نفس (که احیانا رأی کافی نیاورند)
و یا عدم صداق��ت آنان در تعهد به
انتخابات آزاد تعبیر کرد؟
ما در خارج کش��ور س��خن بسیار
گفتهایم و ادعا بس��یار داش��تهایم.
جامعه ایرانیان خارج کش��ور ،ایران
کوچکی اس��ت که ما در آن زندگی
میکنیم .ما میتوانیم س��خنها و
ادعاهای خود را در این جامعه محک
بزنی��م .ای��ن جامعه اگ��ر چه برش
دقیقی از جامعه بزرگ ایران نیست،
ولی بدون تردید بخش وس��یعی از
جامعه ش��هری ایران را نمایندگی
میکند .تجربه دموکراس��ی در این
جامعه هم برای خود ایرانیان خارج
کشور و هم برای نیروهای سیاسی
بسیار ارزنده خواهد بود .ما در واقع
به این تمرین دموکراسی نیاز داریم.
ما هی��چگاه این فرصت را نیافتهایم
که در انتخابی آزاد از ایرانیان شرکت
کنی��م ،و نیروهای سیاس��ی ایرانی
هیچگاه در مع��رض رأی آزاد مردم
خود قرار نگرفتهاند .چه بسیار کسان
که ممکن اس��ت از نتیجه انتخابات
شگفتزده شوند  -و این چه تجربه
ارزنده و جالبی خواهد بود!
در فضای یأس و انتظار کنونی کاری
کنیمکارستان!

برای این پدی��ده در ایران راهکاری
اندیش��یده ش��ود ،چ��ون حتی در
شرایطی که فرد مجرم محسوب می
ش��ود ،یک انسان و نیازمند دریافت
خدمات است.
براساس این تحقیق روسپیگری در
اس��تان تهران بیش از استان های
دیگر ایران رواج دارد.
ای��ن تحقیقات نش��ان میدهد که
اغلب روس��پیان جدی��د ،نیازهای
اساسی و اولیه زندگی خودرا با شغل
اول تامین میکنند و روسپیگری
را به عنوان ش��غل دوم برای از بین
بردن "نابرابریه��ای اجتماعی" با
دیگر دختران
هم سن و
سالش��ان
انتخ��اب
میکنند.
میزان تحصیالت دخترانی که وارد
بازار جنسی می شوند نیز ،یکیدیگر
از ویژگیهایی است که در سالهای
اخیر تغییر کرده است.
ای��ن تحقیق��ات نش��ان میده��د
تعداد کمی از زنان کارگر جنس��ی،
امروز بیس��وادند و در مقابل ،سطح
تحصیالت آنها باال رفته است.

شراره (اسم غیر واقعی است) دختر
جوانی است که برای درآمد بیشتر
روسپیگریمیکند.
او میگوی��د مش��تریهایش اکثرا
تلفنی هستند" .ریسک توی خیابان
باال است .من خودم جا دارم اما برای
اینکه صاحبخانه شک نکند ،بعضی
یروم".
وقتها به خانه مشتری هم م 

امرار معاش میکنند ،گفت:
"این یک واقعیت در جامعه ما است
و برای حل آن نیازمند س��از و کار
مناسبیهستیمخوشبختانهدرطرح
جدیدی که تهیه شده به تمامی این
موارد پرداخته شده است".
آقای عرفان منش با تاکید بر اینکه
پدیده روس��پیگری مختص شهر
تهران نیست ،تصریح کرد:
"این پدیدهدر سایر شهرها نیز وجود
دارد و باید آن را قبول کنیم".
روسپیگریپدیدهناهنجاراجتماعی
است و کارشناسان برای رسیدگی به
شرایط و وضعیت این افراد به دلیل
قوانین مختلف و نگاه های سنتی با
مشکالتی روبرو هستند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند
که باید به این زن��ان خدماتی ارائه
ش��ود تا بتوان به نوعی از رشد این
پدیده جلوگیری ک��رد اما در عین
حال برخی دیگ��ر معتقدند که هر
ن��وع خدماتی به این افراد ،به منزله
تشویق به فعالیت آنهاست.
روس��پیگری زنان از قدیمی ترین
شغل های جهان محسوب می شود
که قدمت چند هزار س��اله دارد ،اما
مجمع عمومی سازمان ملل در سال
 ۱۹۴۹میالدی به قطعنامه ای رای
داد ک��ه در آن روس��پیگری خالف
"کرامت انسانی" خوانده شد.
هرچند که همه کش��ورهای عضو
سازمان ملل ،الزاما این شغل را جرم
تلقی نمی کنند و برای آن مجازات
تعیین نکرده ان��د ،و مجازات آن در
کشورهایی که روسپی گری را جرم
می دانن��د هم یکس��ان و همگون
نیست.

این کاری است که میتوان کرد.
این ط��رح (تح��ت عن��وان موقت
«پارلمان ایرانیان مهاجر و تبعیدی»)
طی سه مقاله قبال از سوی نگارنده
مطرح شده است .
در آن مق��االت راهه��ای عملی (و
هزینههای) انجام آن نیز توضیحداده
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"نیاز جنسی دارم
و اگر روزی دو تا س�ه راه نروم،
آرام نمیگی�رم ،عی�ن اعتی�اد
است".

سعید مدنی ،پژوهشگر ارشد علوم
اجتماعی ک��ه در ح��ال حاضر در
زندان به سر میبرد ،از جمله افرادی
است که به شکل تخصصی در این
حوزه پژوهش کرده است.
آقای مدنی سال گذش��ته با اشاره
به تحقیق منتش��ر ش��ده در مجله
اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران گفت:
"در سال  ۱۳۴۷میانگین سن زنان
کارگر جنسی  ۳۰س��ال بود .اما در
سالهای اخیر میانگین سنی ورود
زنان به بازار کارگری جنسی به کمتر
از  ۱۴و  ۱۵سال رسیده است".
روس��پیگری در ایران جرم است اما
مجازاتی که برای آن در نظر گرفته
می شود در موارد مختلف متفاوت
اس��ت به اعتقاد کارشناس��ان باید
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مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری
تهران نیز ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه
برخی از زنان روس��پی از این طریق

•

•

(نیکی محجوب بی بی سی)
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جناب آقای قدرت قلی زاده

در اندوه از دست رفنت پدر بزرگوارتان
با شما شریکیم و برای همه سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

جناب آقای قدرت قلی زاده ارجمند
در اندوه از دست رفنت پدر عزیزتان
در ایران با شما شریکیم

و برای جنابعالی و عزیزان تان
آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.
____________________________
از طرف همکاران شما در

رضا هومن عزیز

درگذشتپدربزرگوارتانرابهشماتسلیتمیگوییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
در این روزهای سخت در کنارتان و با شماییم.

یاران تان در کتابخانه نیما

اعتراض کبکی ها به لغو قانون کنترل
اسلحه ،به ویژه تفنگ ،از سویدولت
کنسرواتور فدرال نیز مزید بر علت
بود که ش��کاف بین راست و چپ را
عمیق تر کرد.
ی��ک هفت��ه پی��ش از اعتراض��ات
دانشجویان ،جاستین ترودو ،نماینده
لیب��رال پارلمان کان��ادا ،هیاهو راه
انداخ��ت که اگر هارپر کانادا را فقط
برای خود بخواهد و برای خود بسازد،
باعث تقویت این فکر خواهد شد که
کبک به یک کشور تبدیل شود.
سپس نویس��نده از قول یک استاد
علوم سیاسی دیگر در مک گیل می
نویسد:
گرای��ش بس��وی  NDPدر هم��ه
طبقات مردمدیده می شد و منحصر
به جوانان نبود.
به باور او ،بحران مالی و نگاه به کسر
بودجه های متوالی و ترس از بیکاری
منافشه بین راست و چپ را برجسته
تر م��ی نمایاند ،اکن��ون آنچه مهم
است اینست که دولت این مسائل را
چگونه مدیریت خواهد کرد.
محقق دیگری مقاله ای تهیه کرده
که به ریشه های این تغییر وضعیت
می پ��ردازد .هدف عموم��ی کار او
کاناداست .ولی اختصاصا روی مسائل
کب��ک و بریتیش کلمبی��ا تمرکز
بیشتری کرده است.
این بررس��ی نش��ان م��ی دهد که
فرانکوفون ها خصوصا و کبکی ها
عموما بس��وی چپ یا چپ مرکزی
متمایل شده اند.
این محقق تاثیر سیاست های حزبی
را هم در این اعتصابات و ناآرامی ها
و حتی در برخورد تند با قانون  78از
نظر دور نداشته است.
او تاکی��د می کند که یکی از هدف
های معترضین شکستدادندولت
لیبرال در انتخابات آینده است.
صاحب نظر دیگری به نام الش��اپل
موضوع ناآرامی ها را بیش از قطبی
شدن جامعه دانس��ته و آن را به دو
پاره ش��دن جامعه به انگلیس��ی و
فرانسه تعبیر می کند.
الش��اپل ،ضم��ن بررس��ی راه های
مختلف برای حل مسئله شهریه ،به
سیستم های اجتماعی اشاره کرده و
می نویسد:
روش سلس��له مراتب به ساختار و
تقسیمات اجتماعی و نظم و قانون
اهمیت بیشتری می دهد ،در حالی
ک��ه فردی��ت گرای��ان آزادی های

همــدردی

مرحوم آقای سلیمان قلی زاده

همــدردی
کبک :مسفونی نارضایتی...
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>> ادامه از صفحه11 :
بود ،که اقال  5س��ال برای ترمیم آن
وقت الزم است.
در اقتصادهای پیش��رفته ،بیکاری
جوانان ت��ا  80درصد هم رس��یده
است ،که بیم ناآرامی های اجتماعی
را دامن می زند.
در همین جا هم آمار نش�ان می
ده�د که کانادائی ه�ای زیر 45
س�ال نگران توانائی خود برای
پرداخت قب�وض ماهان�ه خود
هستند.
بعضی مفسرین سیاسی ناآرامی های
فعلی را طلیعه اعتراضاتی می دانند
ک��ه در جاهای دیگر ه��م به وقوع
خواهد پیوست .آنان می گویند این
قبیل حرکات و عکس العمل های
دول��ت ها ،کم و بی��ش ،در جاهای
مختلف یکسان اس��ت ،و این رکود
تدریجی اقتصاد جهانی اس��ت که
گلوی دولت ه��ا و نخبه گان را می
فشارد.
از س��وی دیگر ،جوان��ان هم بدون
معطلی می پرسند" :آیا همیشه در
به همین پاشنه خواهد چرخید؟"
اگر ای��ن ناآرامی ها را «بهار کبک»
بنامیم ،باید منتظر بهارهای دیگری
هم در جاهای دیگر باشیم.
دیوید سوزوکی ،فعال محیط زیست،
در بریتیش کلمبیا می گوید:
اعتراضات مونترال ما را با این سوال
مواجه می کند که «پس دولت برای
چیس��ت؟» وی در جواب می گوید
دولت ها ب��ه اولویت ها اهمیت می
دهند .به همین دلی��ل هم هنگام
تصمیم گیری ،بسوی اولویت های
کوتاه مدت تمای��ل پیدا می کنند،
مثال پیش��رفت صنای��ع .دولت ها،

تاکسی آکسفورد (شاتوگی)

همــدردی

آقای قدرت قلی زاده عزیز
خانواده های سوگوار

شخصی را باالتر از هرچیز می دانند.
از سوی دیگر ،مساواتی ها هم خیر
عمومی را مد نظر دارند و از تحمیل
در اندوه از دست رفتن پدر عزیزتان
منافع گروه های خاص پرهیز دارند.
مرحوم آقای سلیمان قلی زاده
البته جبری ها هم گروه کوچکتری
هس��تند که معتقدند کنترلی روی
در ایران با شما شریکیم
پیشامدها ندارند (همان دائی جان
و برای شما و کلیه سوگوارانآرامش و تندرستی
ناپلئون های سیاسی!)
آرزو مندیم.
بررسی الش��اپل و همکارش نشان
م��ی دهد ک��ه  55درصد کبکی ها
ظاهر و خانواده
مساواتی ها هستند که خیر عمومی
را باالتر از همه می دانند.
بیژن و فریبا
30درصد هم فردیت گرایان هستند
که روی حق خود ب��رای آموزش و
پرورش تاکید دارند و ش��هریه خود
را پرداخته و در سر کالس هایشان
حاضر شده اند.
بقیه  15تا  20درصد هم طرفداران
سلسله مراتب هستند.
به عقیده الشاپل ،اینان تا یک نقطه
از پیامدهای ناآرامی های اخیر هم بس��یاری از م��ردم ب��ه حرک��ت گفت ،انتقاد کرد و به احزاب فاس��د
نباید غافل شد.
معین��ی از فعالی��ت ه��ای گروهی
دانشجویان ملحق شدند تا فشاری به رای نداد تا اصالح شود.
تا ماه اوت ،ترم های دانش��گاه ها و لیبرال ها بیاورند .ولی آیا هنگام رای
حمایت می کنند ،ولی بیشتر نگران
از بین رفتن نظم و قانون هستند.
 CEGEPها به حال تعلیق درآمد .دادن عقیده خود را عوض نخواهند  -2امیدوارم گرایش به چپ آنقدر
بسیاری از تظاهرکنندگان در مظان کرد؟
تحقیقات شخصدیگری بنام آنسلو
نباشد که کبکی های  40سال بعد،
اتهاماتی از قبیل نافرمانی از دستور آنسلو ویسی می گوید:
ویسی ناآرامی های کبک را ملهم از
به تقلید از رقص و پایکوبی در پای
اتفاقات سایر جاها نشان می دهد.
پلیس برای پراکنده ش��دن ،نصب انتخاب��ات یک��ی از جنب��ه ه��ای دروازه براندنب��رگ Brandenburg
وی «اشغال وال استریت» در آمریکا
بمب های دودزا در مترو و غیره قرار دموکراس��ی است .جنبه های دیگر به میمنت تخریب دیوار برلین ،در
و تظاهرات پُرجمعیت در فرانسه و
آن ،ک��ه ک��م اهمیت تر نیس��تند ،مقابل چشمان کبکی های انقالبی
دارند.
اسپانیا در تابس��تان گذشته را ،که
ای��ن هم گفتنی اس��ت ک��ه بعد از عبارتن��د از ش��رکت در تظاهرات ،امروز ،ب��رای تخریب دیوار کبک به
بخاطر مشکالت اقتصادی براه افتاده
انتخاب��ات میان��دوره ای  11ژوئن ،کمک به ش��کل گی��ری مباحثات رقص و پایکوبی بپردازند.
شاره تمایل چندانی برای برگزاری اجتماع��ی و درخواس��ت تغییرات
بود ،بی تاثیر در کبک نمی داند.
(دموکراسیمشارکتی).
وی ضمن اش��اره به ارتباط بین این
روش ه��ای س��مفونی
-3
انتخاباتدر پائیز ندارد.
دو ،تمایز آنچه را در کبک می گذرد
می گویند دول��ت به منظور رهایی در پایان ،از قول یکی از اشخاص یاد ناهماهن��گ قابلمه و تابه و قاش��ق
با مشابهاتش در جاهای دیگر را هم
از این مس��ئله خود را کنار کشیده شده در این مقاله آمده است «شما و چن��گال و خرس رقصانی اگر هم
تذکر می دهد.
است .تقریبا همه خواهان برگزاری ش��اهد تجمعات خیابانی هستید و برای آگاهی رس��انی مفید باش��ند،
این محقق اش��اره می کند که آثار
انتخابات هس��تند .ولی کسی نمی با ات��کاء به افکار عمومی به دولت و ولی راه حل نیستند .مسائل جامعه
مخ��رب رکود اقتصادی در آمریکا و
داند چ��ه نتیج��ه ای از آن حاصل سازمان های وابسته به آن فشار وارد نباید با زور آزمائی های خیابانی حل
اروپا بسیار بیشتر از کانادا بود.
شده است .اما اگر می خواهید دولت و فصل شود .در جوامع دموکراتیک
خواهد شد.
را س��اقط کنید ،راهش این نیست ،همه چیز از صندوق رای می گذرد.
به عنوان نمونه ،در اس�پانیا پیش بینی می شود در سال  2012یکی از آگاهان می گوید:
نرخ بیکاری  24درصد؛ و در  200میلیون نفر بیکار خواهند بود! آنچ�ه ممک�ن اس�ت باعث چرا که سلس��له مراتبی در این راه
حرم�ان کبک�ی ه�ا ش�ود وجود دارد».
میان 25ساله ها به پایین 50
 -4در خبره��ا آم��ده اس��ت که
اینست که تمام گزینه های اکنون دو کلمه هم حرف خودم را
درصد بوده است .یعنی از هر
رهبران دانش��جویان اعتصابی می
بزمن:
دو نفر جوان یکی بیکار است.
گویند« :ما خانه ب��ه خانه به مردم
صاحبان صنایع و حامیان آنها ،برای سیاسی مایوس کننده هستند.
این در حالی است که اعتراضات در اعتالی این اولویت ها ،می کوشند اغلب کسانی که در این مورد اظهار  -1م��ن ب��ا بخش ه��ای زیادی مراجع��ه و به آنان خواهیم گفت به
اینجا عبارتند از انتق��ادات در مورد بحث ها را بسوی موضوعات عینی نظر می کنند معتقدند که گرایش از این مقاله موافق��م .اما باید اذعان حزب لیبرال کبک رای ندهند ».این
قطع بعض��ی بودجه های مربوط به س��وق داده و کس��انی را ک��ه برای کبکی ه��ا ب��ه  NDPدر انتخابات ک��رد که هنوز فس��اد در دس��تگاه خبر بسیار خوبی است.
هزینه های عمومی و مشاغلدولتی ،تغییرات اساسی فش��ار می آورند و فدرال سال گذشته نه بخاطر چپ دولتی در دادگاه ثابت نش��ده است .اما ای��ن عزی��زان بهتر اس��ت اول
بیمه بهداش��ت و درمان و افزایش وضع موجود را زیر سئوال می برند روی بود و نه بخاطر مواضع NDP؛ از آن گذشته ،فساد و سوء مدیریت جانشین بهتری برای همین دولت
به گوشه برانند.
برخی هزینه ها.
بلک��ه ،بعد از ناامید ش��دن از بلوک منحص��ر به کبک و کانادا نیس��ت .پیدا کنند و س��پس آن��را از طریق
در گزارشی که در بهار همین سال جال��ب اس��ت ک��ه ی��ک وب�لاگ کبکوا ،گفتند از لیبرال های فدرال و میزان فساد اجتماعی در کبک اگر صندوق رای س��اقط نمایند .وقتی
منتشر شد ،آمده است که سازمان نویس آمریکائ��ی از دیدن حرکات کنسرواتورها که خیری ندیدیم ،پس از جاهای دیگر کمتر نباشد ،بیشتر میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه
بی��ن المللی کارگ��ری پیش بینی دانشجوئی در کبک به هیجان آمده حاال به جک لیتون دوست داشتنی هم نیس��ت .اما این دلیل نمی شود را کشت ،ظریفی پرسید آیا بهترش
می کند که در س��ال  200 ،2012و آمریکائیان را تشویق می کند که از شانسی بدهیم! اکراه بعضی ها برای که بگوئیم چوندر اینجا فساد کمتر را در آستین داشتی؟!
میلیون نف��ر از مردم بیکار خواهند الگوی کبک پیروی کنند.
رای ندادن هم همین مسئله بود.
است ،پس بی خیال .ابدا ،بلکه باید
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زندگیوسالمت...

رنگ و شکل ناخن،
سرخن سالمتی و یا
بیماری!...

آیا میدانستید که ناخن های شما
می توانند سرنخ هایی از سالمت
کلی شما را ارائه دهند؟
وجود سفیدی در ناخن یا وجود اثر
خفیفی از رنگ قرمز و یا مقداری
ناهمواریدر ناخن ها ممکن است
نشانه ای از بیماری در بدن باشند.
ناخن بخشی از دستگاه پوششی
بدن اس��ت .بخشهای دیگر این
دس��تگاه ش��امل پوس��ت ،مو و
غشاهای مخاطی هستند.
صفحات حفاظتی که ناخن نامیده
میشوند ،انتهای انگشتاندست و
پا را میپوشانند .ناخن ها اساسا از
کراتین که یک پروتئین درش��ت
مولکول در مو و پوس��ت اس��ت،
تشکیلشدهاند.
ناخن ها از ماتریکس که زیر یک
چین پوس��تی به ن��ام کوتیکول
ق��رار دارد و از النوال (ماهک) که
منطقهای هاللی شکل در قاعده
ناخن است ،رشد میکنند.
ناخن ها منعکس کننده عادت
های خوب و بد فـرد هستند.
جدا از جنب��ه زیبایی ،ناخن هـا
وظایف دیگری نیز بر عهده دارند،
از جمله کم��ک به بــلند کردن
اجـس��ـام با ایجاد تکیه گاه برای
بافت انگشتان ،و یا دسـت کاری
اجسام ،و از هـمـه مهم تر آن که
ناخن هـا سالمت عمومی بدن را
منعکس می کنند.

مشکالت موجود در کبد ،ریه ها و
قلب می توانند در ناخن خود را
نشاندهند



نشانه ها را بخوانید

آیا میدانستید که ناخن های شما
می توانند سرنخ هایی از سالمت
کلی شما را ارائه دهند؟
وجود س��فیدی در ناخن یا وجود
اث��ر خفیفی از رن��گ گلگون و یا
مق��داری ناهم��واری در ناخن ها

ممکن است نشانه ای از بیماری
در بدن باشند.
مشکالت موجود در کبد ،ریه ها
و قلب می توانند در ناخن خود را
نشاندهند.

بر خی
ز
ا
مشکالت قلبی
نی��ز ب��ا ناخن
ه��ای مای��ل
ب��ه آب��ی همراه
هستند.

گاه��ی اوقات ناخن های بس��یار
رنگ پریده می توانند نشانه ای از
یک بیماری جدی باشند ،مانند:
 کم خونی
 نارسایی احتقانی قلب
 بیماری های کبدی
 سوء تغذیه

 )5ناخن های با
سطح ناصاف



 )1ناخن های رنگ پریده



 )2ناخن های سفید رنگ

اگر اغلب قس��مت ه��ای ناخن،
سفید همراه حاش��یه ای تیره تر
باشد ،می تواند مشکالت کبدی
مانند هپاتیت را نشان دهد.



 )3ناخن های زرد رنگ

یکی از ش��ایع تری��ن دالیل زرد
ب��ودن ناخن ه��ا ،عفون��ت های
قارچی است.
با بدتر شدن عفونت ،بستر ناخن
ممکن اس��ت فرو برود و ناخن ها
ممکن است ضخیم تر شوند.
در م��وارد نادر ،ناخن ه��ای زرد
م��ی توانند نش��ان دهن��ده یک
بیماری جدی مانند بیماری شدید
تیروئید ،بیماری های ریه ،دیابت
یا پسوریازیس باشند.



 )4ناخن های آبی رنگ (کبود)

ناخن با رنگ مایل به آبی می تواند
به این معنا باشد که بدن اکسیژن
کافیدریافت نمی کند.
همچنین می تواند نشان دهنده
وجود یک عفون��ت در ریه مانند
پنومونیباشد.
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بس��یاری از
اف��راد ب��ه دردهای
مزم��ن دچارن��د و ای��ن احس��اس
ناخوش��ایند را همواره با خود دارند و
درواقع میدانند که علت ایندردی که
تحمل میکنند چیست اماگاه پیش
میآید که درد ناگهان ظاهر میشود و
در بدن شما جا خوش میکند.
ب��رای درمان چنین دردی که به نظر
میرس��د با دردهای معمولی ناشی از
خس��تگی یا بیماریهای حاد مانند
س��رماخوردگی کمی تف��اوت دارد،
بیشک به مراقبتهای پزشکی جدی
نیاز پیدا میکنید و البته هرچه زودتر
برای رفع درد اقدام کنید بهتر است.
موارد زیر دردهایی هستند که خطر
آفرینند و اگر ب��ه آنها توجه نکنید
ممکن است لطمات جبران ناپذیری را
به بدن شما وارد کنند.



اگ��ر س��طح ناخن
م��وج دار و
یا حفره
دار باش��د ،این امر ممکن اس��ت
نش��انه اولی��ه پس��وریازیس و یا
آرتریت های التهابی باشد.
تغییر رنگ ناخن ش��ایع اس��ت.
پوست زیر ناخن می تواند به رنگ
قه��وه ای مایل به قرم��ز به نظر
برسد.



 )6ناخن های ترک خورده و یا
دو نیم شده

ناخن های خشک و شکننده که
دائما دچار ترک یا دو نیم ش��دن
می ش��وند ،با بیم��اری تیروئید
مرتبط می باشند.
ترک یا ش��کاف ناخن در ترکیب
با رنگ زرد ،بیش��تر احتمال یک
عفونت قارچی را مطرح می کند.



 )7چین ناخن پف دار

اگر پوس��ت اطراف ناخن ،قرمز و
پف کرده به نظر برسد ،به عنوان
التهاب ناخن شناخته می شود.
ممکن است ناشی از لوپوس و یا
یکی دیگ��ر از بیماری های بافت
همبندباشد.
عفونت نیز می تواند باعث قرمزی
و التهاب ناخن شود.

 )8خطوط تیره در زیر ناخن

خط��وط تیره در زی��ر ناخن باید
در اس��رع وقت مورد بررسی قرار
گیرند.

درواقع ای�ن دردها چ�راغ قرمزی
هس�تند برای اینکه توجه شما را به
مشکل جدی در بدن تان جلب کنند.

آنها اغلب در مالنوم که خطرناک
ترین نوع س��رطان پوست است
ایجاد می شوند.

 )9ناخن های جویده شده

جوی��دن ناخن ها ممکن اس��ت
چیزی بیش از یک عادت قدیمی
نباش��د ،اما در برخی موارد آن را
نش��انه ای از اضطراب دائمی می
دانند.
ناخن جویدن و کن��دن ناخن با
اختالل وس��واس نی��ز در ارتباط
است.
اگر شما نمی توانید جویدن ناخن
را متوق��ف کنید ،بهتر اس��ت با
پزشک خود مشورت نمایید.
------------------ناخن ها فقط بخشی از پازل
هستند
------------

اگرچه تغییرات ناخ��ن همراه با
بس��یاری از بیماری ها اتفاق می
افتند ،ام��ا این تغییرات به ندرت
اولین عالمت بیماری می باشند.
از طرف��ی بس��یاری از ناهنجاری
های ناخن بی ضرر هستند ،مثال
همه افرادی که ناخن سفید دارند
مبتال به هپاتیت نمی باشند.
اگر شما در مورد ظاهر ناخن های
خود نگران هستید ،با یک پزشک
متخصص پوست مشورت کنید.
منبع:تبیان

مدیتیشن یا مراقبه ،فن تسلط بر ذهن برای رسیدن به آرامش

مدیتیشن اعصاب مغز را بهبود میبخشد
نتایج این تحقیق ،تمرینات مدیتیش��ن باعث
جداسازی بیشتر زایدههای سلولهای عصبی
در قشرهای جلویی مغز میشود.
همین امر منجر به تسریع عبور سیگنالهای
مغزی میگردد .قسمتهایی از مغز که مسئول
درک و دریافته��ا ،س��یگنالهای عاطفی و
تواناییهای مربوط به حل یک اختالف است،
با تمرینات مدیتیشن تغییر میکند.

PAIVAND: Vol. 18  No.1062  juillet 01, 2012

گذشت چهار هفته سلولهای عصبی بیشتر از
همدیگر تفکیک شده و تارهای عصبی تراکم
بیشتری پیدا کرده بودند.

تحقیقی جدید نش��ان میدهد که مدیتیشن
قادر به تغییر س��اختار مغ��زی و بهبود گردش
سیگنالهایمغزحتیپسازگذشتچهارهفته
است.پژوهشگراندرایننتایجشیوههایجدیدی
نتایج حتقیق ،زمینهساز درمانهای جدید
برایمقابلهبابیماریهایروحیمیبینند.
بیماریهای روحی
پژوهشگران دانشگاه صنعتی تگزاس در لوبوک
اخیرادربارهیتاثیرمدیتیشنبرمغزانسانتحقیق
نتای��ج تحقیق یادش��ده در نش��ریهی علمی
کردهاند.
„Proceeings of the National Academy
مدیتیش��ن یا مراقبه ،فن تس��لط بر ذهن برای
 “of Sciencesمنتشر شده است.
رسیدن به آرامش است.
دانش��مندان ب��ا دریافت این نتای��ج ،گامی به
بررسی دانشجویان چینی و آمریکایی
آنه��ا به ای��ن نتیجه رس��یدهاند که دانشمندان برای انجام این تحقیق  ۴۵دانشجو سوی درک بیشتر تغییرات ساختاری مغز در
مدیتیش��ن قادر به تغیی��ر نواحی از دانش��گاه اورگان آمری��کا ( University ofهنگام یادگیری یک فرد برداش��تند .افزون بر
مشخصی از مغز تنهادر مدت چهار  )Oregonو  ۶۸دانش��جو از دانشگاه صنعتی این ،این نتایج میتوانند زمینهساز روشهای
هفتهاست.
دالیان در چین را در دو دسته مورد بررسی قرار جدیدی برایدرمان بیماریهای روحی باشند.
ب��ر اس��اس
دادند .هیچ کدام از ش��رکت کنندگان قبل اختالالت مغزی مربوط به ترس ،افس��ردگی،
از این آزمایش تجربهای با مدیتیشن اسکیزوفرنی و یا بیماری موسوم به بیش فعالی
نداشتند.در این پژوهش ،یکی از این ( )ADHSاز جمله این بیماریها هستند .در
گروه مدیتیشن و دیگری تمریناتی این بیماریها تنظیم کنترل احساس��ات و یا
کنترل درک و دریافتها توس��ط فرد کاهش
برای آرامش بدن انجام دادند.
دانش��مندان برای دیدن ای��ن تغییر در مییابد.
س��اختار مغزی ،از دستگاهی مخصوص برای دانش��مندان اخیرا نیز کش��ف کرده بودند که
دیدن بافت سلولهای عصبی استفاده کردند .مدیتیش��ن حتی میتواند جایگزین داروهای
در گروهی که مدیتیش��ن کرده ب��ود ،پس از قوی برای کاهش درد باشد.
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 )1درد قفسه سینه

حمالتقلبیازپرشمارترینبیماریها
در سراسردنیاست و هردو گروه مردان
و زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
البته مطالعات نشان میدهد که زنان،
نس��بت به مردان طیف وسیع تری از
حمالت قلبی را تجربه میکنند.
حم�لات قلبی به طور معمول ،س��ه
شاخص شناسایی اصلی دارند که هم
در مردان و هم در زنان مشترکند:
 درد دائمی قفسه سینه تنگی نفس و هرگونه درد غیرمعمولی که در قسمت باالیبدن احساس کنید.
اگر تجربه چنین دردی را در بدن تان
داری��د که تا پیش از این نداش��تهاید
و دردی اس��ت ک��ه آرام و متوق��ف
نمیشود ،به سرعت به پزشک مراجعه
کنید یا با  911تماس بگیرید.

•

 )2سردرد شدید

اگر به صورت دائم سردردهای شدید
دارید ،به احتمال زیاد به میگرن دچار
شدهاید ،اما اگر این درد با عالئم دیگر
میگرن ،مانند استفراغ ،تهوع ،اختالل
در دید ،تاری یا سوزش و بیحسی در
پاها و دس��تها همراه نیست ،ممکن
است که یک آنوریسم مغزی باشد.
آنوریسم بزرگ شدن یا بیرون زدگی
دیواره یک س��رخرگ به دلیل ضعف
دیواره سرخرگی است .آنوریسم پشت
سر همدر چنددقیقه میتواند موجب
آسیب مغزی شود .بنابراین اگر سردرد
شما آرام نمیشود به پزشک مراجعه
کنید.

•

 )3دندان درد ضربانی

اگر به ط��ور ناگهانی دچار دندان درد
ضربانی شدید ،به احتمال زیاد عصب
دندان شما آسیب دیده است.
دلیل دیگر درد شدید دندان شکستن
یا پوسیده شدن مینای مروارید رنگ
دندان است.
اگر به س��رعت این آس��یب را ترمیم
نکنید باکتریهای موجود در دهان به
عصبدندانتان حمله میکنند.
اگ��ر نمیخواهید که ای��ن عفونت به
قسمتهایدیگر بدن تان سرایت پیدا
کند باید به محض شروع درد ،سری
به دندانپزش��کتان بزنید .به احتمال
زیاد وقتی دندان درد شدید دارید ،به
درمان ریشهای دندان نیاز دارید.
در ای��ن روش آس��یبها و

آلودگیهای��ی که
به ریش��ه دندان س��رایت
کردهاند ،از میان برداشته میشوند و
روی دندان با مواد مخصوص پوشانده
میشود.

•

 )4درد در قسمت راست بدن

اگر در قس��مت راست بدن خود درد
ش��دیدی احس��اس میکنید و تب و
حالت ته��وع داری��د ،در این صورت
ممکن است آپاندیسیت؛ یا اگر خانم
هس��تید ،کیس��ت تخمدانی داشته
باشید.
آپاندی��س در حالت معمول کیس��ه
ایست که دائم پر و خالی میشود اما
وقتی درد احس��اس میکنید ممکن
است که یک تاب یا پارگی ،سبب آن
باشد.
در ه��ر دو م��ورد ش��ما ب��ه جراحی
اضطراری نیاز دارید.
آپاندی��س ملته��ب را میتوانید نزد
متخصص بیماریه��ای معده و روده
جراحی کنید.
کیست پیچیده را نیز باید با جراحی
برداری��د زیرا میتوان��د جریان خون
به تخمدان را در عرض چند س��اعت
مسدود کند.

•

 )5ناراحتی شکمی همراه با نفخ

اگر در ماه گذشته ،شکمتان دائم نفخ
داشت و درواقع این نفخ بیشتر از یک
روز طول کش��ید و همچنین خوردن
مق��دار اندکی از غذا ش��ما را آزار داد،
بد نیست بدانید طبق تحقیقات بنیاد
س��رطان زن��ان (که در س��ال 2007
منتشر شد) بدبینانهترین اتفاقی که
ممکن اس��ت افتاده باش��د ،سرطان
تخمدان است.
نفخ ،درد ش��کم و لگن و مش��کل در
خ��وردن غ��ذا ،عالئم اولیه س��رطان
تخمدان است.
اگر شما تجربه چنین حالتی راداشتید
و بیش از چند روز به طول انجامید ،به
سرعت به پزشک مراجعه کنید.

•

 )6کمردرد و سوزش انگشتان پا

دیسکها که مانند بالشتی نرم ،بافت
استخوانی ستون فقرات شما را در بر
گرفتهان��د .اگر در ب��اال رفتن از پلهها
دچار مش��کل میش��وید و کمر درد
احس��اس میکنید ،احتمال دارد که
ستون فقرات ش��ما در معرض خطر
آسیب عصبیدائمی باشد.
بنابراین باید به تمرینهای ورزش��ی
ارتوپ��دی بپردازید تا متخصص طب
ورزشی با تحریک عصب نخاعی درد
شما را از بین ببرد.

•

 )7پادرد همراه با تورم

اگ��ر در ناحیه از پای خ��ود ورم قابل
توجه و ش��دیدی مشاهده کردید که
گرم و قرمزرنگ اس��ت احتمال دارد
یک لخته خون در آن ناحیه باعث آزار
شما شده باشد.

فراموش نکنید که اگر ناحیه را ماساژ
بدهی��د ی��ا راه بروید ممکن اس��ت
لختهه��ای خون از طری��ق رگهای
خونی جا به جا شوند و اکسیژن رسانی
به ب��دن با اختالل
مواج��ه ش��ود.
بنابرای��ن از
ای��ن کار
پرهیزکنید
و موض��وع
را با پزش��ک
در می��ان
بگذارید.
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روزنههاي فرهنگي براي جلوهگري ارزشها

نش��ان نم��یداد .البته این11

شوال  28 1432سپتامبر 2011
1390و 29
شنبه 6
 4899چهار
بارها
مهرماهبارها
ش��ما هم
ش��ک
دهم شمارهبدون

ش��نیدهاید ک��ه بیماریهای قلبی
مهمتری��ن دلی��ل م��رگ و می��ر
انسانهاست.
از دفاع مقدس
در واقع قلب بهترین گنجینهی هر
انسانی است که باید مراقبش بود.
متخصص��ان معتقدند که با مصرف
مواد غذایی مناسب ،ورزش و مراقبت
از سالمت خود میتوان خطر مرگ
و می��ر ناش��ی از بیماریهای قلبی
عروقی را تا 80درصد کاهش داد.
در این نوش��ته با  10روش مقابله با
این بیماریها آشنا می شوید:


درنگ

امکان هم وجود دارد که این
افراد به اندازهی کافی از این
آب میوه ننوشیده بودند.
بعدها در دانش��گاه وسترن
اونتاریو نیز پژوهش مشابهی
انج��ام ش��د که نش��ان داد
نوشیدن روزانه  3لیوان آب
ِ
پرتقال(از هر نوعی) به مدت
 4هفت��ه میزان کلس��ترول
خ��وب یا مفید خ��ون را به
می��زان  21درص��د افزایش
میده��د و تع��ادل بی��ن
کلسترول خوب و بد را تا 16
درصد بهبود میبخشد.


روزنههاي فرهنگي براي جلوهگري ارزشها

سال هفدهم شماره  4899چهارشنبه  6مهرماه  29 1390شوال  28 1432سپتامبر 2011

از آب پرتقاله��ای غن��ی ش��ده با
استرولهای گیاهی استفاده کنید.
کافی اس��ت در خرید آب پرتقال به
برچس��ب آن دقت کنی��د تا حاوی
استرولهای گیاهی باشد.
محققان دانشگاه کالیفرنیا روی 72
داوطلب زن و مردی که کلس��ترول
خون ش��ان باال بود مطالعاتی انجام
دادند .در این پژوهش به داوطلبها،
آب پرتقال غنی شده با استرولهای
گیاهی و یا آب پرتقال معمولی داده
شد .بعد از انجام آزمایشات مشخص
ش��د میزان کلس��ترول افرادی که
آبمیوههای غنی شده مصرف کرده
بودند به میزان  7درصد و همچنین
میزان کلسترول بد یا همان LDL
آنها به می��زان  13درصد کاهش
یافته است.
در ای��ن پژوهش میزان کلس��ترول
افرادی که آب پرتقال طبیعی مصرف
چشمگیری
یک هیچ
کرده بودند
تغییر دو شرح
جدول با

4899

دور ميز كوچك كتابخانه نقلي مدرسه نشسته بوديم و فكر ميكرديم
حاال كه روزهاي آخر پايگاه تابستاني است و سال تحصيلي هم نزديك،
چطور ميش��ود از «دفاع مقدس» به قدر توان دانشآموزي ،براي ديگر
بچههاي مدرسه ،حتي ذرهاي برداريم و نشان دهيم.
به اندازه بضاعت مدرسه و تالشهاي خودمان به هر دري ميزديم:
از تهي��ه روزنامه ديواري و برپايي نمايش��گاه عكس گرفته تا برگزاري
مس��ابقه كتابخواني و اردوي يك روزه بازديد از آسايش��گاه جانبازان.
س��راغ هر چ��ه ميرفتيم ،پهلويي به فرهن��گ و كار فرهنگي و كاالي
فرهنگي ميزد.
ش��ايد در آن چند س��الي كه گذش��ته بود تا دبيرس��تاني ش��ويم يا
ناخ��ودآگاه ،آموختيم اگر قرار اس��ت حرفي ،اصلي ،راهي و ارزش��ي در
اجتماع رشد كند و ريش��هدار شود و اگر ميخواهيم كاري ديده شده و
ماندگار باش��د ،از مسير فرهنگ اس��ت كه به مقصود ميرسيم .حتي در
چهارديواري مدرس��ه و كالس و يك هفته و يك مناس��بت ،اين بهترين
روشي بوده كه ياد گرفتهايم.
ارزشهايي
سس در
هاي فرهنگي
تأثيرگذاري
نانعمق و ميزان
است .این سس
ترويجمناسب
سرکه
فعاليتهای
برنج قهو
کامل(سبوسدار) و
صرف
بسياري
مادي و
آمدنش��ان هزينه
كهیبراي به
تهیه میشود.
زیتون
معنويروغن
سرکه و
هاي با
خوبتان را
دس��تکلسترول
توانید میزان
م
ش��ده است ،بر كسي پوشيده نيس��ت .اما به نظر ميآيد راه راهيابي اين
گلیسیرید
ی
تر
میزان
و
دهید
افزایش
ابزارها به مجموعه روشه��اي نهادينه كردن اصول و ارزشهاي ما بايد
دیگ��ری که
چ��رب
و
اثرگذاريحتي همه وسايل فرهنگي
براي حضور و
اس��یدهای و جا
عريضتر ش��ود
نصف قاشق
قهوه
کردن
هايدم
قبل از
اندازد
رساندنمی
برايبه خطر
قلبتان را
جنگ
سال
هشت
لحظه لحظه
پيام
سالمت يكديگر
در عرض
داشته باشد.
وجود
تحميلي
چایخوری دارچین به اضافه کنید
دهید.
کاهش
را
پژوهش پاياييشان را
مدتهاس��ت
پاکس��تانی نشان داده
چه آن قالبهاي فرهنگي كالس��يك كه یک
حفظ كردهاند ،همچون كتاب ،فيلم ،قطعات موس��يقي ،تئاتر و بسياري
گ��رم دارچین
مصرف 6
فراموش
زیتون
مفهومي
که هنري
اس��ت آثار
نکنیدچندرسانهايها و
مدرني چون
قالبراهاي
روغن چه
ديگر و
ً
قاشق غذاخوری
ارائهحدودا
معادل
ه��ای
پژوهش
نصفعقيده
دهند ،ب��ه
نش��ان مق��دس
ش��دهاز دف��اع
انجاممتفاوتي
تجس��م
قادرن��د
ك��ه
داشتن تفكر
حاضر نگه
رژیمهستند
اهرمي
كارشناس��ان ،قوي
کلس��ترول بد افراد
می��زان
برايروز،
غذاییكه در
ترينیک
داشتن
میدهد که
كار گرفت.
اشباعتوان
كشورمان مي
مقدس در
دفاع
مبتال به دیابت ن��وع  2را 30درصد
نشدبههی
چربیهای
سرشار از
تطبيق و روزآمد كردن عناصر روشنگري كه پايداري و ايثار آفريدند،
ب��ه میزان 26
را
کلس��ترول
تمام
و
دارد
وجود
زیتون
روغن
در
که
مونو
ب��ا زندگي ام��روز ،برعهده آنهايي اس��ت كه دس��تي در تصميمس��ازي
گرياگر اهل قهوه
دهد.
ش��عاعمی
درصد برکاهش
افرادی که
بد را در
کلسترول
ومیزان
جلوه
هي��چ روزنهاي
دارند .گرچه
فرهنگ��ي
آفرين��ش
تقويتاز دم کردن،
ماند ،قبل
هس��تید
خوردن
سندروم
هاي و یا
دیابت
از
بسته نمي
رنج تحميلي
متابولیکجنگ
روزهاي جبهه و
انساني
ارزش
ی افراد
تكچاتك
نصفبرعهده
دهد.اجتماعي براي نمود آنها
فرهنگي و
كارهاي
خوری ب��ه آن،
قاش��ق
کاهش می
سازیوبرند
م
کنیدميشود.
احساس
شغل و
جامعه در هر
دارچین اضافه کنید .البته میتوانید
شرايطي می
ک��ه تهیه
س��االدهایی
در


مییابد؛ اتفاقی ک��ه بعد از مصرف
جو
نوش��یدنیهای ح��اوی گلوس��ید
جو دوس��تدار س�لامت قلب نمیافتد.بعد از ش��انزده روز مصرف
نوشیدنی عس��ل ،میزان کلسترول
شماست.
محققان معتقدند که جو حاوی خوب ش��رکت کنندهه��ا افزایش و
فیبر حالل��ی به نام بتاگلوکان میزان هموسیستئین آنها کاهش
اس��ت و مص��رف منظ��م آن یافته اس��ت .هموسیستئین ،اسید
یعنی یک فنجان و نیم در روز آمینهای است که خطر بیماریهای
كرديم
بوديم و
میزانكوچك
دور ميز
برد.
مي می
فكر باال
مغزی را
نشستههی
مدرسهو سکت
كتابخانهبدنقلي قلبی
کلس��ترول
میتواند
حاال كه روزهاي آخر پايگاه تابستاني است و سال تحصيلي هم نزديك،

درصد
24
تا
12
می��زان
را به
چطور ميش��ود از «دفاع مقدس» به قدر توان دانشآموزي ،براي ديگر
دلیلش
دنبال
اگر
دهد.
کاهش
لوبیاها
انواع
بچههاي مدرسه ،حتي ذرهاي برداريم و نشان دهيم.
بگوییم که
لوبیای
جمل��ه
تم��ام ان��واع
ميزديم:
لوبیاهراز دري
خودمان به
این تالشهاي
مدرسه و
بایدبضاعت
گردیداندازه
می به
برگزاري
تا
گرفته
عكس
نمايش��گاه
برپايي
و
ديواري
روزنامه
تهي��ه
از
فیبرها در معده ،کلسترول را قرمز ،س��بز ،چش��م بلبلی و حتی
جانبازان.
آسايش��گاه
از
بازديد
روزه
يك
اردوي
و
كتابخواني
مس��ابقه
جذب خ��ود میکنند و اجازه عدس و سایر حبوبات دارای مقدار
س��راغ هر چ��ه ميرفتيم ،پهلويي به فرهن��گ و كار فرهنگي و كاالي
فرهنگيکه
نمیدهند
وارد جریان خون زیادی فیبر هس��تند و میتوانند به
ميزد.
چسبیده
خون
بد
های
ل
کلس��ترو
شود .ش��ايد در آن چند س��الي كه گذش��ته بود تا دبيرس��تاني ش��ويم يا
ارزش��ي در
جذبراهي و
حرفي،رااصلي،
فنجان
کنند .نیم
اس��تنه��ا
 ناخ��ودآگاه ،آموختيم اگر قرار و آ
و
شده
ديده
كاري
خواهيم
مي
اگر
فروتدار شود و
گریوپريش��ه
میانكند
اجتماعدررشد
یک روز
لوبیا میتواند مقدار قابل توجهی از
ماندگار باش��د ،از مسير فرهنگ اس��ت كه به مقصود ميرسيم .حتي در
بخورید
دهد.
کاهش
را
خون
کلسترول
چهارديواري مدرس��ه و كالس و يك هفته و يك مناس��بت ،اين بهترين
پکتین 
ياد از
سرشار
فروت
گریپ
گرفتهايم.
بوده كه
روشي
ارزشهايي
ترويج
است .عمق و ميزان تأثيرگذاري فعاليت
جات
فرهنگيودرسبزی
هايباد میوه
زنده
صرف
معنويوبسياري
مصرفمادي و
آمدنش��ان هزينههاي
دس��ت
براي به
این فیبركه
کلس��ترول را
میزان
حالل
جات
س��بزی
زی��اد میوه
ش��ده است ،بر كسي پوشيده نيس��ت .اما به نظر ميآيد راه راهيابي اين
دچار
کاه��ش میدهد .اما توجه داش��ته برای همه توصیه میشود .اگر
ابزارها به مجموعه روشه��اي نهادينه كردن اصول و ارزشهاي ما بايد
خیلی
پفروت
باشید که گری
مصرف
وسايلباید
حتيهمهمهباشید
کلسترول باال
فرهنگي
حضور و اثرگذاري
جذببراي
ش��ود و جا
عريضتر
برايیکند.
مواجه م
مشکل
از داروها را
غذایی را
کنید.جنگ
بیشترسال
هاي هشت
موادلحظه
رساندن پياماینلحظه
يكديگر
در باعرض
کاه��شباشد.
وجود داشته
ب��رای تحميلي
جلوگیری از
اثرات میوهها و سبزیجات نیز حاوی مقدار
شان را
حالل پايايي
فیبرهایهاس��ت
زیادیكه مدت
قبلكالس��يك
فرهنگي
هاي
داروی��ی کهچه آن
کنید
قالبمی
مص��رف
هستند.
حفظ كردهاند ،همچون كتاب ،فيلم ،قطعات موس��يقي ،تئاتر و بسياري
فروت با
از خ��وردن
مفهومي5
روزان��ه حداقل
پزش��کچون توصی��ه
کنیمآثار هنري
یها و
چندرسانهماي
هاي مدرني
پ قالب
گریچه
ديگر و
سیب نیز
قادرن��دکنید.
مشورت
کنید
وعده میوه و
میلعقيده
س��بزیجاتب��ه
مق��دس ارائه دهند،
متفاوتي از دف��اع
تجس��م
معالجتانك��ه
تفكر
برايیحاضر
هستند كه
كارشناس��ان،
است.
منبع خوب پکتین
مند
داشتنبهره
ش��مارنگهآنها
فواید ب
قويترين اهرمي تا از
كار گرفت.
دفاع مقدس در كشورمان ميتوان به

شوید.
مرباعناصر روشنگري كه پايداري و ايثار
كردن
روزآمد
تطبيق و
شکر و
قند،
عسل را جایگزین
آفريدند ،و
می��وه
ای��ن
کنی��م
ی
م
توصی��ه
ب��ا زندگي ام��روز ،برعهده آنهايي اس��ت كه دس��تي در تصميمس��ازي
کنید:
مصرف
بیشتر
روزنه را
س��بزیجات
جلوهگري
ش��عاع
اي بر
کنید و آفرين��ش فرهنگ��ي دارند .گرچه هي��چ
هویج،
انواعنميتوت
مرکبات،
متحدهی
پژوهش��ی
ها،تقويت
ماند،
بسته
سیب،تحميلي
جبهه و جنگ
اماراتروزهاي
در انساني
کههاي
ارزش
تك افراد
کلم،تك
برعهده
آلو آنها
زردآلو،نمود
اجتماعي براي
فرهنگي و
كارهاي
زمینی
سیب
بخارا،
دهد که
نشان می
ساز وش��د
عربی انجام
شرايطي احساس
شغل و
س��الم،در هر
در افراد جامعه
شود.کلم،بروکلی و بروکسل.
مي گل
شیرین،
کلس��ترول
میزان

و کلس��ترول  LDLبع��د از مصرف
نوشیدنی حاوی عسل کاهش
یک
ِ

ر
0
1
ا
ر
ه
ک
ا
تغذی های برای
ک
ا
ه
ش
ک
ل
سترولخون

هر روز  6وعدهی غذای
سبک بخورید

پژوهشی که روی بزرگساالن
انگلیس��ی انجام ش��د نشان
داده افرادی که روزانه ش��ش وعده
یا بیشتر غذا میخورند در مقایسه
ب��ا افرادی که روزان��ه دو وعده پای
میز غذا میروند ،میزان کلس��ترول
کمتری دارند؛ اگرچ��ه امکان دارد
گ��روه اول کالریه��ا و لیپیدهای
بیشتریدریافت کنند.
برای جلوگیری از این مشکل توجه
داش��ته باش��ید ،وعده های غذایی
سبک و سرشار از سبزیجات داشته
باشید.


ساندویچهایتان را با نان کامل یا
همان نان سبوس دار تهیه کنید

فقط با کاهش میزان گلوسیدهای
س��اده مانن��د نان س��فید و جذب
گلوسیدهای پیچیدهی بیشتر مانند

روغن زیتون بریزید و یا اینکه سس از این ادویهی خوش عطر در چایتان
شرحاستفاده کنید.
دو نیز
کنید.
روغن تهیه
جدول با
ساالدتان را با اینیک

4899

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

وعادیعادي
ویژهويژه جدول
جدولهای ____________________جدول
جدول عادي
____________________


افقي:
 -1فستيوال – ديباچه نشريه
 -2مخفف ناگاه – خنجر – از نامهاي
2
دخترانه
 -3خ��دا آن را از ش��ما دور كن��د – 3
ماشين نويسي – جمع ناسك
4
 -4ته بن��دي كتاب – صفت حضرت
5
موسي(ع) – نوعي خواهر و برادر
 -5سبزي خورشتي – اشاره
6
 -6رنگي ميان سياه و سفيد – گيرنده
7
تلويزيوني – ميبرند تا خبردار شوند
 -7غريب��ه نيس��ت – ويراس��تار – 8
بخشنده
9
 -8پس��مانده ميوه آب گرفته شده –
س��گ بيمار – نام تجارتي قطعههاي 10
پش��م شيش��ه كه براي ظرفشويي به 11
كار ميرود
12
 -9بلندترين ضلع مثلث قائمالزاويه –
تيرهاي از گياهان دو لپهاي پيوس��ته 13
گلبرگ زينتي – خانه چوبي
14
 -10پاس��خ منفي – خط نابينايان –
15
سفيده تخم مرغ
 -11جوانمردي – خداحافظي
 -12از دس��تگاههاي موس��يقي سنتي  -9س��تاره معروف – يك دسته سرباز
روسي – طرز لباس پوشيدن
ايران – مژده – بسيار پهناور
 -13رونمايي – وق��ت چيزي يا كاري  -10از س��ازهاي موس��يقي – ت��ور
Puzzle
2 (Hard,
)0.62
يكي از دو جنس
 difficulty ratingكاهكشي –
– بلدرچين
 -14صندل��ي چرخدار كودك – تازه و  -11نقشه انگليسي – فرشته محبت –
بازار سهام
نو – واحد بوكس
 -15ب��ه فرماي��ش امام باق��ر(ع) هيچ  -12س��ده – ضمير اول شخص مفرد –
فضيلتي ب��ه قدر جه��اد ارزش معنوي ستايش كردن – حرف مفعول بيواسطه
ن��دارد و هيچ جهادي مانند مجاهده در  -13بيجنب��ش و بيحرك��ت – از
راه غلبه بر ...نيست – فيلمي از مهرداد سيس��تمهاي نمايش رنگي تلويزيون –
غف��ارزاده( )1390با بازي س��عيد راد و مغازه
 -14زبان عرب – گرمابخش زمس��تان
مهدي سلوكي
– سم
عمودي:
-1ت��كان – از ش��يرينيهاي مخصوص  -15نوعي ورزش گروهي – گدايي
عيد نوروز در گيالن
حل جدول عادی شماره 4898
 -2خوش��ه برنج – پريشان
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
حال و ش��وريده – ماركي بر
ا ي ن
 1پ ر ت و پ ل ا گ ف ت ن
خودروهاي سنگين
م
ا ح ك ا
م خ ر ج
 2ل ي ب ي
و
جنب
–
 -3ب��ا نقش آي��د
3
ا
ك ل ر
ا
و
ا
م
ا ن ا
خ و
آغوش – پشت سر
د
ي ا
م ر ي م
ر ش
ر
ا
 4د
5
م خ م ل
ق د ي م ي
ا س
 -4كلمه شگفتي – فرستادن
6
ش ا
س ي ل ي
ا
ه م ن و
ا
– خشكي – جوابهاي!
ت ا س
ا ل و
خ ر م
ر
ا
 7ف ر
 -5برتري – ب��رادر حضرت
ق ا ص د ك
ا ن ي
و ي ي ن
 8ر
موسي(ع) – شهر توت
م ر ي ي
ر ت ش ب د
ا
 9ي ا ل
 -6اثر پا – هلهله ش��ادي –
ز
ا ل ي ا ف
ا ت ا ن
 10ن ل
محصول رودبار
11
م و
ج ن ج ا ل
ه
و
ق ه
ح ي ف
و س
و
ر
ز
ر
 12ب ن ا
 -7عدد يك رقمي – آرماني
م ر
ا
و
ا
ن س ا ب
 13ي س ن ا
– نام مردانه
ق ش و ن
و ن و س
و د
و
ا
 14د
 -8فرومايه و پس��ت – موي
ف ر خ ي س ي س ت ا ن ي
 15ل ج ن
گردن شير – گنديده
1

7

1

2

3

8

4

5

6

7

4

3

7

8

1

9

7

8

4

3

6

6

2

2

7

7

1
6

5
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خدمات 35ارزی

514-844-4492
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دانستننسل تشنه دانستن
در برابر
تشنه
له ما
هر روزتان را با آب پرتقال شروع
کنید

فرزانه فخریان

8

جنگل��ي –4
درن��ده3 2
افقي -8 15 14 13:اس��تان – 1
12 11 10 9 8
 -1فستيوال – ديباچه نشريه
بدرستي كه1
-9نامهاي
 -2مخفف ناگاه – خنجر – از
كشيدن – نزديكتر از خويشاوند
2
دخترانه
– در پناه
كن��د – 3
پسوندي براي تصغير – هميشه
 -3خ��دا آن را از ش��ما دور-10
ماشين نويسي – جمع ناسك
– سپاسگزار4
حضرت
قطعي – فينال
 -4ته بن��دي كتاب – صفت-11
5
موسي(ع) – نوعي خواهر و برادر
نامطبوع – نظير – درخت
 -12بوي
6
 -5سبزي خورشتي – اشارهجوان
گيرنده
 -6رنگي ميان سياه و سفيد –
بخشنده – باطلكننده – سوا،
-13
7
شوند
خبردار
تلويزيوني – ميبرند تا ممتاز
ويراس��تار –
آواره –8تيره شده – از شهرهاي
 -7غريب��ه نيس��ت – -14
بخشنده
سودان
9
–
شده
گرفته
آب
ميوه
پس��مانده
-8
 -15پ��رده10داخل��ي مغز – عدس��ي
هاي
س��گ بيمار – نام تجارتي قطعه
دوربين
پش��م شيش��ه كه براي ظرفشويي به
11
عمودي:
كار ميرود
 12فيلمي ب��ه كارگرداني
-1جهن��م –
 -9بلندترين ضلع مثلث قائمالزاويه –
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگي،
تيرهاي از گياهان دو لپهاي پيوس��ته 13
داستاني
گلبرگ زينتي – خانه چوبي -2واحد 14
طول انگليسي – آش هليم
 -10پاس��خ منفي – خط نابينايان –
– روز عرب15
سفيده تخم مرغ
 -3هدي��ه دادن – صورتگ��ر –
 -11جوانمردي – خداحافظي
سنتي  -9س��تاره معروف – يك دسته سرباز
افقي:
موس��يقيدهنده
 -12از دس��تگاههاي ادامه
پوشيدن
طرز لباس
روسي –
پستانداران
از
اي
تيره
–
-1گرمادرماني
آدم(ع) –
فرزند
 -4نوعي خط كش –
ايران – مژده – بسيار پهناور
كلمموس��يقي – ت��ور
س��ازهاي
پنهان -10
دريايي
كردناز– سوپ
خاك
 -13رونمايي – وق��ت زير
كاري
چيزي يا
Puzzle
(Hard,دو1
difficulty
)0.62
جنس
يازده!از
حمله – يكي
كاهكشي
پوشاننده –
ratingكشور نيشكر –
اندوهگين -5
بلدرچين
 -2بيبنيان – –
شهري– فرشته محبت –
انگليسي
 -11نقشه
صندل��يافسوس
 – -14كلمه
 -3از رنگهاي اصلي
خواني –
سرخ – نغمه
چرخدار -6
فلز تازه و
كودك –
بازار سهام
در ايتاليا
– پيوند ازدواج نو – واحد بوكس
ماندگياول شخص مفرد –
خود– ضمير
س��ده
هيچ– -12
مش��غول
اختالل در
آموزش
كاريامام -7
باق��ر(ع)
فرماي��ش
كه ب��ه
 -4ب��راي كس��ي-15
است– حرف مفعول بيواسطه
كردن
ستايش
ب��هقدرعنوان
معم��والً س��نگين
ديدار
معنوي نيمي از
ميگويند
جه��اد –
ارزش
اس��تب��ه
فضيلتي
ماشينو–بيحرك��ت – از
جنب��ش
بي
-13
–
سرچشمه
–
گويند
وسايل خيلي مؤثر در
خوش��امد مي ن��دارد و هيچ جهادي مانند -8از
مجاهده در
مهردادعابد سيس��تمهاي نمايش رنگي تلويزيون –
شبيه
تواناييها –
راه غلبه بر ...نيست – فيلمي از
 -5ظاهر ساختن – قفل قديمي
مغازهنردبان – باريتعالي
كشوري ودر آسيا –
غف��ارزاده( )1390با بازي -9
س��عيد راد
گرمابخش زمس��تان
 -14زبان عرب
چهارم –
 -6مادر ايراني امام
كوچ��ك –دوره
سلوكيرونق –  -10از تقس��يمات
مهدي
زمينشناس��ي –– سم
ادات تشبيه
اش��اره ب��ه دور –
عمودي:
پخته  -15نوعي ورزش گروهي – گدايي
باغباني
 -7منبر – روبهرو – ابزار
مخصوص
ش��يرينيهاي
-1ت��كان – از
خرماي
عيد نوروز در گيالن
 -11آواي درش��ت –
حل جدول عادی شماره 4898
شماره–4898
جدول ويژه
حل
پريشان
خوش��ه برنج
-2
شقايق – پرندهاي از سرده
ماركي13بر 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14
12 11– 10
9
8
7
6
5
4
3 2 1
حال و ش��وريده
ا م  Apteryx 1در نيوزلند
ا ي ن
ن پ ر ت و پ ل ا گ ف ت ن
 1د خ ت ر م ي ل ي و ن ر
سنگين
خودروهاي
باس��تاني
ن ا ق و 2س ل ي-12
م
ا ح ك ا
پايتخ��ت خ ر ج
م
ب ي
ا ج
و
ر
ا ب و
 2ر
آي��د – جنب و
ب��ا نقش
 3ه م ا ن ا -3
م س ر 3
ا
ك ل ر
كه از ا
و
گياها
نوع��ي م
اروپاا – ن ا
ي خ و
ر ي ا
ا
ا خ 4م د
د
ي ا
گيرندي م
عطر ميم ر
اسانسر ش
آن ر
ا
سر ا
پشت ش
آغوش – ا ن
ا
د
ر
 4م و
5
م خ م ل
ق د ي م ي
ا س
فرستادن
م
شگفتي –خ ا
ر
كلمهن
 -4ا
ه م ي
 5ر ش
وزغ
–
اتومبيل
–
ا6
ا
ش ا
س ي ل ي
ا
ه م ن و
6
ل
جوابل س
خشكي –م ف
ش ا ي–ا ن
ا
هاي!
عبيد –م نوعي
زادگاه
-13
ن ا 7
ت ا س
ا ل و
خ ر
ر
ا
س ف ر
ب گ و ن ي ا
ب��رادر حضرت
 7د ر و د  -5برتري –
پيامبر
ا ي ي 8
ك ر
ق ا ص د ك
مهاجرت ن ي
ا
ط��القي– ن
و ي
ش ت ا
شهر لتوت
 89يب اق هس ي ل موسي(ع) –
م ر ي ي
مدينه ب د
مكه ربه ت ش
ا
ه 9ل ي ا ل
ج ا
م س ت و ج ب
اسالم از
–
ش��ادي
هلهله
اثر پا –
-6
ز
ا ل ي ا ف
ا ت
د م ي ت
ا
ر
ز ي و
 10گ م
شالوده ا– نهنر هفتم
ر 10ن ل-14
11
م و
ج ن ج ا ل
ه
و
ق ه
11
رودبار و ك ل
محصول م ت
ر
د
ل و
و
ا
نوشتاري وسخن
آرماني ب د 12ب ن– بها شيوه
ح ي ف
و س
ر
ز
ر
س
ي
 -7ن
ن ي
 12پ ي ج
رقمين–
عدد ييك
م ر
ا
و
ا
ن س ا ب
گفتن ا
 13ي س ن
مردانه ا
ر
– هنام و
م
ا
 13ه م
ت ح ر ي ر
 14د
ق ش و ن
عبدالرحمنس
و ن و
 -15و
و
ا
م
ر م
ز
ا
م
ا
اثريد از
موي
پس��ت ا–
فرومايه و
 14ن ا ج و ر -8
ف ر خ ي س ي س ت ا ن ي
 15ل ج ن
ز ش ك ل
س ر ب ا
 15ه م ت
ا ت ي
جامي – كرمينه
گردن شير – گنديده
5

8

9

4

1

6

4

2

2

5
3

7

6

7

7

4
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صفحه ويژه
>>حل در جدول
34

 -8 15 14 13 12 11 10 9 8اس��تان – درن��ده جنگل��ي –
بدرستي كه
 -9كشيدن – نزديكتر از خويشاوند
– در پناه
 -10پسوندي براي تصغير – هميشه
– سپاسگزار
 -11قطعي – فينال
 -12بوي نامطبوع – نظير – درخت
جوان
 -13بخشنده – باطلكننده – سوا،
ممتاز
 -14آواره – تيره شده – از شهرهاي
سودان
 -15پ��رده داخل��ي مغز – عدس��ي
دوربين
عمودي:
-1جهن��م – فيلمي ب��ه كارگرداني
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگي،
داستاني
 -2واحد طول انگليسي – آش هليم
– روز عرب
 -3هدي��ه دادن – صورتگ��ر –
افقي:
ادامهدهنده
-1گرمادرماني – تيرهاي از پستانداران  -4نوعي خط كش – فرزند آدم(ع) –
دريايي
زير خاك پنهان كردن – سوپ كلم
 -2بيبنيان – پوشاننده – اندوهگين  -5كشور نيشكر – حمله – يازده!
 -3از رنگهاي اصلي – كلمه افسوس  -6فلز سرخ – نغمه خواني – شهري
– پيوند ازدواج
در ايتاليا
 -4ب��راي كس��ي كه مش��غول كاري  -7آموزش – اختالل در خود ماندگي
معم��والً س��نگين اس��ت ب��ه عنوان – ميگويند نيمي از ديدار است
خوش��امد ميگويند – سرچشمه –  -8از وسايل خيلي مؤثر در ماشين –
شبيه
تواناييها – عابد
 -5ظاهر ساختن – قفل قديمي
 -9كشوري در آسيا – نردبان – باريتعالي
 -6مادر ايراني امام چهارم – رونق –  -10از تقس��يمات كوچ��ك دوره
ادات تشبيه
زمينشناس��ي – اش��اره ب��ه دور –
 -7منبر – روبهرو – ابزار باغباني
خرماي پخته
 -11آواي درش��ت –
حل جدول ويژه شماره 4898
شقايق – پرندهاي از سرده
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا م ن  Apteryxدر نيوزلند
 1د خ ت ر م ي ل ي و ن ر
ن ا ق و س  -12پايتخ��ت باس��تاني
ا ج
و
ر
ا ب و
 2ر
م س ر ي اروپا – نوع��ي گياه كه از
ر ي ا
ا
ا ن ا
 3ه م
ا ن ش ا
ا
د
ر
 4م و
ا خ م آن اسانس عطر ميگيرند
م
ر خ ا
ه م ي ا ن
 5ر ش
– اتومبيل – وزغ
6
ا
ل
م ف ل س
ش ا ي ا ن
ا
ن ا س  -13زادگاه عبيد – نوعي
ب گ و ن ي ا
د
و
ر
 7د
ل ا ي ي ك ط��الق – مهاجرت پيامبر
ش ت ا
 8ب ا س ي ل
م س ت و ج ب
 9ي ق ه
ج ا ه ل اسالم از مكه به مدينه
د م ي ت
ا
ر
ز ي و
 10گ م
ر  -14شالوده – هنر هفتم
11
و
ا
م ت و ك ل
ر
د
ل و
ي ن س ب د – به شيوه نوشتاري سخن
ن ي ن ي
 12پ ي ج
Tel.:(514)772-5787
ت ح ر ي ر گفتن
ا
ر
و
ه
م
ا
 13ه م
ر م
ز
ا
ر
 14ن ا ج و
 (514)620-3622ا م ا م  -15اثري از عبدالرحمن
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است و قطعاًدر آینده نیز مطالب
جدیدتری افزوده خواهد شد.
عالئم و نشانه های بیماری MS

بیماری MS

بیم��اری  MSبیم��اری اس��ت که
مجموعه ای از عوامل در ابتال و بروز
آن ،دخیل می باش��ند .این بیماری
نیاز به اس��تعداد ژنتیک��ی و زمینه
ژنتیکی خاص دارد .ژن های ایمنی
و سایر ژن هادر بیماری ،نقشدارند.
سیس��تم ایمنی ب��دن و پیدایش و
پیشرفت بیماری ،نقش مهمیدارد.
سلول های  Tپادتن ها ،آنتی بادی
و ماکروفاژها در بروز بیماری نقش
دارند.
عوام��ل محیطی مثل وی��روس ها،
باکتری ه��ا ،آلودگی ها و س��موم
محیطی و یکسری عوامل ناشناخته
نظیر اس��ترس ،فش��ار و هیجانات
روح��ی ،زندگی ماش��ینی ،داروها،
غذاها و … نیز مطرح می باشند.
در حال حاضر در دنیای پزش��کی،
مسایلی نظیر ژنتیک ،سرطان ،ایدز
و… مورد توجه خاص قرار گرفته که
بیم��اری  MSنیز در این ردیف می
باشد.
بوی��ژه در ط��ول  ۶-۵س��ال اخیر،
دیدگاه هایدرمانی  MSتغییر یافته

بیماری  MSیکی از بیماریهای
مغز – نخاع و عصب بینایی است
که به علت آس��یب غ�لاف دور
عصب که اصطالحاً به آن میلین
می گویند بوجود می آید.
در اثر آس��یب میلی��ن هدایت
امواج الکتریکی در مسیر اعصاب
مختل می ش��ود .در سیس��تم
عصبی تم��ام اطالعات از طریق
همی��ن الیاف عصبی جابجا می
ش��ود ،درنتیجه اگر در هدایت
امواج اختاللی ایجاد شود ،سبب
عالئم و نشانه هایی می شود که
دربیماری  MSدیده می شود.
هر قسمتی از مغز انسان مسئول
یک عم��ل خاص��ی اس��ت ،یکجا
مسئول شناسایی حس ها و یک جا
مس��ئول حرکت دست و پا و محل
دیگر مسئول بینایی است.
نخاع همانند ش��اهراه است که این
اطالع��ات از مغز به دس��ت و پا می
رود و از دس��ت و پا به مغز فرستاده
می شود .اگر آسیبی در این نواحی
ایجاد شود سبب اختالالت مختلفی
از جمله اختالل حس��ی – مشکل
حرکتی و بی اختیاری می شود.
عل�ت دقیق بیماری  MSبدرس�تی
شناختهنشدهاست.

اما دیده ش��ده اس��ت که سیستم
ایمنی بدن (که مسئول از بین بردن
عوام��ل بیگانه و مضر اس��ت) بطور
اش��تباهی به اجزای خودی حمله
می کند که در بیماری  ،MSغالف
میلین س��لولهای عصب��ی را مورد
تهاجم قرار می دهد.
در ایجاد بیم��اری عوامل محیطی
مثل عفونتهای ویروس��ی ،استعداد
ژنتیکی نقشدارند ولی هیچکدام به
تنهایی عامل ایجاد بیماری نیستند.
در بروز بیماری  M Sگرچه استعداد
ژنتیکی نقش دارد ولی یک بیماری
ارثی نیست و احتمال بروز  MSدر
س��ایر افراد خانواده حدود %۵
برنامه های پزشکی
است.
منطقه جغرافیایی نیز در بروز
دکتر عطا انصاری
بیماری  MSنقش دارد.
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
بطوریکه در برخی نقاط دنیا
مثل آمریکای شمالی و اروپا
در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،ش��یوع بیماری MSبیش��تر
در  GLWIZو یا سایت
اس��ت و اگر کسی در سنین
قبل از  ۱۵س��الگی از منطقه
www.mihantv.com

Mihan TV
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کم خط��ر ب��ه این
نواحی مهاج��رت کند احتمال بروز
بیماری در وی همانند افراد ساکن
در آن محل می شود.
بیمـــــاری  MSبیشتر در سنین
 ۲۰-۴۰سالگی شروع می شود ،اما
احتمال ش��روع بیماری  ۱۰سال تا
 ۶۰سال نیز وجود دارد.
شیوع بیماریدر خانمها بیشتر است
و حدود  ۱/۵-۲برابر آقایان است.


عالئم بیماری MS

مشکالت بینایی؛ تاری دید:

یکی از عالئم ش��ایع بیماری M S
تاری دید یک چشم است که گاهی
تا از دست دادن کامل بینایی در آن
چش��م پیش می رود .معموالً تاری
دید همراه با درد کره چشم است.
تاری دید ظرف چند ساعت تا چند
روز ایجاد می ش��ود و معموالً بعد از
چند هفته و چندماه بتدریج بهتر می
شود.
این حالتدر اثر آسیب غالف میلین
در مسیر عصب بینایی چشم ایجاد
می شود.
دوبینی:

برای دیدن خوب باید هر دو چشم
بطور هماهنگ حرک��ت کرده و بر
روی یک محل متمرکز شوند .کره
چشم دارای عضالت و اعصابی است
که سبب حرکت چشم به اطراف می
ش��ود و این حرکت در مغز کنترل
می شود .اگر آسیب در محل کنترل
کننده حرکت کره چشم ایجاد شود
س��بب عدم هماهنگی دو چشم با
یکدیگر می ش��ود ،لذا ه��ر دو کره
چش��م نمی توانند روی یک محل
متمرکز شوند و هر دو چشم تصویر
یک محل جداگانه را به مغز منتقل
کرده و س��بب ایجاد حالت دوبینی
می شود ،در صورتی که یک چشم
را ببندیم دو بینی بر طرف می شود.

مشکالت حرکتی :

همانطوریکه گفته شد کنترل تمام
اعمال و حرکات توسط مغز صادر و
از طریق نخاع به دست و پا منتقل
می شود لذا اگر در این مسیر ضایعه
ای ایجاد ش��ود ،س��بب مشکالت
حرکتی و ضعف در دس��ت وپا می
شود .ضعف دس��ت و پا در بیماری
 MSممکن اس��ت محدود به یک
دست و یا دست و پای یک سمت و
یا هر دو پا باشد.
از خصوصی��ات دیگر ضعف ناش��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

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

برگزیدۀ

دکترعطاانصاری(کبک)

ataansari@videotron.ca

از بیماری  M Sایجاد س��فتی در
دس��ت و پا اس��ت بعضاً اگر بیمار
بخواهد دس��ت و پای را شل کند
باز هم دس��ت و پا سفت است و به
سختی حرکت می کند.

مشکالت حسی:

مشکالت حسی بیماری  MSبعلت
ایج��اد ضایعه ای در مس��یر الیاف
منتق��ل کننده حس از دس��ت و پا
به مغ��ز رخ می دهد که این ضایعه
ممک��ن اس��ت در نخاع ی��ا در مغز
باشد و یا گاهی اوقات بصورت ایجاد
احساس��ات کاذبی مثل س��وزش،
سوزن – سوزن شدن و خواب رفتن
دس��ت و پا باش��د .گاهی اوقات نیز
مشکالت حسی بصورتدردهای تیر
کشنده در دست و پا است.
مشکالتتعادلی:

یکی از مش��کالت شایع در بیماری
 M Sمشکل در حفظ تعادل موقع
ایس��تادن و راه رفتن و یا مشکل در
انجام کارهایی مثل خیاطی اس��ت
برای انجام ه��ر کاری باید انقباض
عضالت و حرکت دس��ت و پا کام ً
ال
هماهنگ باشد .مرکزی که مسئول
این هماهنگی است مخچه است.
اگر ضایعه ای در مخچه ایجاد شود
عدم تعادل درانجام کارها و راه رفتن
و لرزش در دست ایجاد می شود.
اختالل تکلم و اختالل بلع:

برای صحبت کردن و بلعیدن غذا نیز
عضالت زبان و حلق باید هم قدرت
کافی برای انقباض داش��ته باش��ند
و ه��م با یکدیگر کام� ً
لا هماهنگ
عمل کنند ،لذا اگر اختاللی در این
موضوع ایجاد شود سبب تغییر تن
ص��دا و مش��کل در صحبت کردن
روان و همینطور مشکلدر بلع غذا و
مایعات می شود.
مشکالت ادراری و مدفوع:

ب��رای اجابت م��زاج و ب��رای ادرار
کردن باید عضالت این نواحی بطور
هماهن��گ و یا قدرت کافی حرکت
کنند .برای ادرار کردن باید عضله ای
که همانند یک دریچه جلوی خروج
ادرار از مثانه را می گیرد شل شده و
در عوض عضله مثانه منقبض شود،
ادرار براحتی خارج شود.
اگر این هماهنگی مختل شود سبب
مش��کالت ادراری مثل نیاز به زور
زدن زیاد برای دفع ادرار و یا خروج
قطره قط��ره ادرار و یا نیاز مکرر به
ادرار کردن می شود.
همین حالت نی��ز برای دفع مدفوع
وج��ود دارد و اش��کال در عملکرد
عضالت روده سبب ایجاد یبوست و
یا دفع بی اختیار مدفوع می شود۰
خستگی :

از خصوصیات بیم��اری MSایجاد
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ZONYCHO

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه

حالت خس��تگی
اس��ت که س��بب
ا یجا د مش��کال ت
در انج��ام کاره��ا
می شود بطوریکه
بیمار بدون اینکه
ضعف و یا
مشکلی ZACHE
درحرکت داش��ته
داروی طبیعی پای ورزشکار
باشد بر خالف قبل
از بیم��اری زودتر (قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته
خس��ته می شود.
ARTHODEX
دلی��ل خس��تگی
گاه��ی اوق��ات
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مش��کالت روحی مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
بویژه افس��ردگی
محل فروش در مونتریال:
است ولی بسیاری
تپشدیجیتال:
از اوق��ات خ��ود
6162 Sherbrooke W.
بیماری  MSعامل
MONTRÉAL QC H4B 1L8
آن اس��ت .یعن��ی
Tel.: 514-223-3336
میتوان با استفاده
از تکنی��ک هایی
اما علت را نمی تواند مشخص کند،
حالت خستگی را کنترل نمود.
لذاعلت را باید پزش��ک با معاینه و
آزمایش های مورد نظر بیابد.
حساسیت به گرما:
از خصوصیات دیگ��ر بیماری  MSاز روشهای دیگر،تشخیص پتانسیل
ه��ای برانگیخته اس��ت که هدایت
عدم تحمل گرما است.
به این صورت که با افزایش حرارت امواج رادرمسیراعصاب بینایی نخاع
محی��ط و ی��ا درجه ح��رارت بدن ومغز اندازه گیری می کند.
دچار احساس خس��تگی وضعف و روش دیگ��ری ک��ه م��ی توان��د به
همینطور تشدید عالئمی که داشته تشخیص کمک کند آزمایش مایع
مغزی – نخاعی است.
است می شود.
این تش��دید عالئم موقتی است و با
استراحت در محیط خنک برطرف
محورهای درمان:
می شود.
عالئم بیماری  MSدر اینجا توضیح پیشگیری اولیه :
داده ش��ده منحصر به بیماری  MSیعنی جلوگیری از ابتال به بیماری و
نیس��ت و ه��ر بیماری که س��بب مربوط به مراحلی است که فرد هنوز
اختالل در کارکرد سیستم عصبی دچار بیماری نشده و بیماری در او
ش��ود می تواند ای��ن عالئم را ایجاد بروز نکرده است که در هر بیماری،
کند ،لذا ب��ا بروز این عالئم نباید به مهم است.
غلط گمان کرد که به بیماری  MSدر مورد  M Sهنوز پیشگیری اولیه
مبتال شده ایم.
مش��خص نیس��ت .در این زمینه،
بیماریهای زیادی عالئم فوق را می برروی عوامل ژنتیکی و دس��تکاری
توانن��د ایجاد کنند .لذا تش��خیص های ژنتیکی ،بررس��ی فراوانی شده
بیماری  MSفقط توسط پزشک مغز ولی هنوز موفقیت آمیز نبوده است.
و اعصاب و بعد از معاینه بیمار باید در حال حاضر ،در مورد واکسن MS
صورت گیرد.
هم اقداماتی در دس��ت انجام است
روشهای مختلفی برای تائید بیماری ولی هنوز واکسنی پیدا نشده است.
 MSوج��ود دارد ول��ی هیچکدام از سیر بالینی و انتخاب درمان:
این روشها نیز می توانند به تنهایی بیماری  ،MSسیر خاصی دارد؛
تشخیص بیماری را مسجل نمایند می تواند بصورت
بلکه این روش��ها تنها تائید کننده  -عود کننده،
عالئم و نش��انه هایی ک��ه از طریق  -دوره ای و
صحبت با بیمار و معاینه وی بدست  -حمله ای باشد.
می آید.
الگوی غالب بیماری فرمی است که
از جمله این روش ها  MRIاست که در آن ،عالئ��م یک دوره بهتر و یک
از حساس ترین روشهای تشخیصی دوره بدتر می ش��ود .در فرمی دیگر
بیماری  M Sاست و با تصویربرداری ممکن است اول پیشرفت کند و بعد
مغناطیسی از مغز و نخاع می تواند بهتر شود.
نواحی تخریب ش��ده را نشان دهد

کمپین اطالع رسانی و پیشگیری از سرطان

مصرف ماهی خطر پلیپهای روده بزرگ را
کاهش میدهد

در یک آزمایش جدید
معلوم شد زنانی کهدر
هفته حدود سه نوبت
ماهیمصرفمیکنند
کمتر دچار پلیپهای
روده بزرگ میشوند.
دکترادواردگیووانوچی
اس��تاد دانش��کده
بهداش��ت عموم��ی
هاروارد متذکر شد:
عقیده متخصصان این
است که امگا 3موجود
در ماهی میتواند تاثیر ضدالتهابی
مثل آسپرین داشته باشد و از رشد
پلیپهای روده جلوگیری میکند.

ای��ن پلیپها قابلیت آن را دارند که
در شرایط مساعد به سرطان تبدیل
ش��وند و بررسیها نش��ان میدهد

زنان��ی ک��ه کمت��ر
ماه��ی میخورن��د
بیش��تر با خطر ابتال
ب��ه ای��ن پلیپه��ا
مواجه هس��تند .این
یافته حاصل مطالعه
روی بیش از 5000
شرکت کننده است و
مشروح آن در مجله
آمریکای��ی تغذی��ه
بالینی گزارش شده
است.
متخصصانآمریکاییدراینآزمایش
تاکید کردند هرچند مطالعه
اخی��ر ثاب��ت نمیکند که
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مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

'اثر چاق شدن
مردم زمین مهمتر از
زیاد شدن جمعیت
است'

یشویم".
مچاقترم
هماداری

"هم

محققان می گویند که باال رفتن
میزان چاق��ی در جهان ممکن
اس��ت اثرش بر مناب��ع طبیعی
چیزی ش��بیه به این باش��د که
یک میلیارد نفر بیشتر در زمین
زندگی می کنند.
آنها همچنین با تخمین زدن وزن
مردم جهان به این نتیجه رسیده
اند که وزن مردم آمریکای شمالی
از متوسط مردم نقاط دیگر دنیا
بیشتر است.
تنها  ۶درصد از جمعیت جهان
 وزن ختمین
در آمریکای ش��مالی زندگی می
ی کل مردم جهان
 ۲۸۷میلیون تن است
این
کنند و در عی��ن حال نتایج
 در این
میان  ۱۵میلیون تن،
۳۰
که
تحقیق نش��ان می ده��د
وزن کسانی
است که اضافه وزن
درصد از کس��انی که دچار چاقی
دارند
مفرط هس��تند در ای��ن نقطه از
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 3میل
یون تن وزن کسانی
جهان ساکن هستند.
اس
ت که
چاقی مفرط دارند


مت
دانش��گاه
یک
ای��ن تحقی��ق را
وسط وز
ن مردم جهان ۶۲
کیل
بریتانیایی انجامداده است و نتایج
وگرم است.
 مت
وس
ط
وز
تحقیقدر مجله علمی "بهداشت
ن
مر
دم
در آمریکای
ش
مال
ی
7
0/
8
عمومی" چاپ شده است.
کیل
وگرم است

در
آ
سیا
مت
وس
ط
وز
در
جهانی
آمار سازمان بهداشت
ن مردم
/7
7
5
کیل
وگ
رم
اس
ت
سال  ۲۰۰۵میالدی مبنای این
تحقیق است.
مس��ائل مربوط به خورد و خوراک
وزن جهان
م��ردم در جه��ان ،صرف��ا نباید به
بنا به همین آمار،دانشمندان متوجه جمعی��ت روی زمین بس��نده کرد
ش��ده اند که متوس��ط وزن مردم و باید دی��د این آدم ها چه قدر می
خورند.
جهان  ۶۲کیلوگرم است؛
در حال��ی که متوس��ط وزن مردم پروفسور رابرتز و گروهش معتقدند
در آمریکای شمال  80/7کیلوگرم که پرداختن به آنها که چاقی مفرط
دارن��د به صورت ف��ردی یا گروهی
است.
متوس��ط وزن مردم آسیا در مقابل دردی را دوا نمی کند .چراکه:
"همه ما داریم چاق تر می شویم".
 57/7کیلوگرم است.
محقق��ان ب��ا آماری که در دس��ت او به جدول وزنی مردم کش��ورهای
داش��تند کارهای دیگری هم انجام جهان اشاره می کند که نشان می
دادند ،مثال وزن کل مردم جهان دهد مردم آمریکا سنگین ترین آدم
های روی زمین هس��تند و هشدار
را تخمین زده اند:
تن.
میلیون
۲۸۷
می دهد ک��ه اگر مردم زمین مانند
بعد وزن کسانی که اضافه وزن دارند آمریکای��ی ه��ا چاق ش��وند ،اثرات
منفی بسیاری بر منابع زمین خواهد
را تخمین زده اند:
 ۱۵میلیون تن.
داشت.
و بعد وزن آنها که چاقی مفرط دارند "اگر وزن مردم کشورهای دیگر
جهان مانند م�ردم آمریکا بود،
را محاسبه کرده اند:
 3/5میلیون تن.
درس�ت مانند این ب�ود که یک
یک��ی از نویس��ندگان این تحقیق میلیارد نف�ر دیگر ه�م بر کره
پروفس��وری است به نام ایان رابرتز .زمین زندگی می کردند".
او در گفتگویی با بی بی سی سعی نقطه مقاب��ل آمریکایی ه��ا ،مردم
داش��ت توضیح دهد که در بررسی اریتره ،اتیوپی و ویتنام هس��تند که

غذاهای دریایی لزوما محافظ بدن در برابر
پلیپها هستند اما آزمایشات اولیه روی
حیوانات نش��ان داده اس��ت اسیدهای
چرب ام��گا 3موجود در ماه��ی میتوانند
خطر بروز س��رطان روده بزرگ و راست روده
را کاهش دهند.
آمارها حاکیست در آمریکا ساالنه حدود 140
هزار مورد جدید ابتال به این سرطان تشخیص
داده میشود و خطر ابتال به آن در طول عمر
مردم آمریکا حدود  20درصد است.
طبق گ��زارش انجمن س��رطان آمریکا ،این
یافته اطمینان پزشکان و متخصصان را نسبت
به تاثیر مفی��د ماهی در کاهش احتمال بروز
سرطان روده افزایش داده است.
به گ��زارش خبرگزاری رویت��رز ،دکتر ادوارد
گیووانوچی استاد دانشکده بهداشت عمومی
ه��اروارد که البت��ه در ای��ن آزمایش حضور
نداشته متذکر ش��د :عقیده متخصصان این
است که امگا  3موجوددر ماهی میتواند تاثیر
ضدالتهابی مثل آسپرین داشته باشد و از رشد
پلیپهای روده جلوگیری میکند.
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& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

  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
  صدور رسید رسمی و تایید شده برای اظهارنامه مالیاتی

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

Tel.: 514-690-1798

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

الغرترین ها هستند.
محقق��ان می گوین��د که الغر
بودن ربطی به فقر ندارد و مثال
شان هم ژاپنی ها هستند.
ایران دهمین کش��وری است که
مردمش بیش از حد می خورند.
درس��ت بعد از ترکیه که نهمین
کشور است.
عارضهاتومبیل

باز هم اگر به باالی جدول بازگردیم،
نام کشورهایی را می بینیم که دچار
عارضه اتومبیل شده اند.
در میان ده کش��وری که مردمش
وزنش��ان باالس��ت م��ی ت��وان نام
کرواسی ،کویت ،مصر و قطر را هم
دید.
پروفس��ور رابرت��ز م��ی گوی��د که
کش��ورهای عرب��ی دچ��ار عارضه
اتومبیل شده اند.
او می گوید که در کشورهای عربی،
مردم زیاد می خورند اما کم حرکت
می کنن��د .برای همی��ن چاق می
شوند.
آنها امیدوارند که یافته هایشان باعث
شود که کش��ورها بهتر و بیشتر به
مسائل مربوط به چاقی فکر کنند و
برایش دنبال راه چاره باشند.
پروفسور رابرتز ،به مشکالت مربوط
به جمعیت جهان اشاره می کند.
به اینکه معموال این مش��کل را به
گردن زنان آفریقایی می اندازند که
زیادی بچه دارند و می گوید که به
نظر او باید به مردمی که اضافه وزن
دارند هم در این زمینه نگاه کرد.
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•Facial treatments •Bodycare•Hand care •Manicure
!• Pedicure •Thread hair removal•Waxing and more

High-speed Laser hair-removal
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• Results in 6
!sessions or less





!Limited time offer

Tel.: 514

Mention
Paivan
and receive
a mirror and
!a nail file

www.laquafure.com

Tel: 514•369•3333

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

!Visit our website for more services and great packages
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ژن آلزایمر با دیابت در ارتباط است

پژوهش��گران به تازگی به ارتباط
میان ژن آلزایمر با بیماری دیابت
دس��ت یافتهاند و امیدوارند برای
درمان آلزایمر راههای تازهای پیدا
کنند.
پی��ش از ای��ن هم دانش��مندان
میدانس��تند که اف��راد مبتال به
دیابت بیشتر از سایرین در معرض
ابتال به آلزایمر هستند اما تاکنون
دلیل این موضوع مشخص نبود.
ب��ه گ��زارش بیبیس��ی ،ح��اال
تحقیق��ات ژنتی��ک متخصصان
آمریکایی نش��ان میدهد که ژن
آلزایمر بر شیوه تولید انسولین در
بدن نقش دارد.
آلزایمر عمده ترین دلیل بیماری
دِمان��س (زوال عقل) محس��وب
میشود.
اهمیت این تحقیق��ات از آنجایی
است که در حال حاضر داروهایی
وجود دارند که پیش��روی بیماری

•Gold standard
•Pain-free
• Fast Results
• Best prices in

آلزایمر را کند میکنند ،اما دارویی
که بتواند پیشرفت این بیماری را
متوقف کند تا به حال ش��ناخته
نشده است.
همچنین یک نشانه مهم آلزایمر،
وج��ود نوع��ی پالک چس��بنده
پروتئینیدر مغز بیمار است اما آن
را تنها بعد از مرگ بیمار میتوان
تشخیص داد .دانشمندان پیش از
ای��ن دریافته بودند که جهش ژن
این پروتئی��ن در بیماری آلزایمر
امری ارثی است.

حتقیقات تازه

«افرادی که بهدیابت نوعدوم مبتال
هستنددر معرض احتمال فزاینده
ابتال بهدمانس نیز هستند».
این نتیجه ت��ازه گروه تحقیقاتی
س��یتی کال��ج نیوی��ورک از
پژوهشهایشان اس��ت .این گروه
تحقیقاتی بر روی ژنهای مشابه

نماتودها (کرمهای لولهای) مطالعه
کردهاند.
این کرمها ،مدلی قابل استفاده و
مفید برای مطالعه ژنتیک انسانها
محس��وب میش��وند و به همین
دلیل مطالعاتی از ایندست بیشتر
بر روی نماتودها انجام میشود.
در هرحال این تیم تحقیقاتی ژنی
را پیدا کرده است که بر روند تولید
انسولین و تاثیرگداری آن در بدن
نماتوده��ا نق��ش دارد .اتفاقی که
پروفس��ور کریس لی ،سرپرست
ای��ن تیم تحقیقات��ی در مورد آن
میگوید:
«خط س��یر انس��ولین در بدن به
فع��ل و انفع��االت متابولیک بدن
(سوخت و ساز بدن) مربوط است
و ساز و کاری که سیستم عصبی
را سالمت نگه میدارد هم از جمله
همین فعل و انفعاالت متابولیک
است».

وی البته تاکید
میکن��د که
برای کش��ف
جز یی��ا ت
ای��ن ارتب��اط
و تاثیرات��ش،
تحقیق��ات و
پیگیریهای
بیشتری مورد
نیاز است.
محققان بر این
باورند که این
تحقیقاتمنجر
به «کش��ف مهمی» ش��ده است.
چراکه با وجود آنکه مشخص بود
رابطهای بین آلزایمر ودیابت وجود
دارد ،ام��ا تا به ح��ال این ارتباط،
اسرار آمیز بود.
اما این کشف تازه میتواند امیدهای
تازهای برای درمان و یا پیشگیری
از ابتال به آلزایمر و دمانس باش��د
و راههای تازهای برای پیشگیری و
یا درمان این بیماریها در اختیار

محققان قراردهد.
این متخصص��ان همچنین براین
باورند ک��ه الزم اس��ت مطالعات
بیشتری انجام ش��ود تا تشابهات
بی��ن ژنه��ای انس��انها و ای��ن
کرمها بررسی شود و معلوم شود
این مکانیسم دقیقا چگونه عمل
میکن��د و جزئیات آن چیس��ت.

•

30

 سال  18شماره  11  1062تیر 1391

طنز...

آمریکا در حال نابودی است
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

یک��ی از دوس��تام چراغارو چک کردم
مب��ادا یکی روش��ن
تعریفمیکرد:
لنین ( :)1920آمریکا در حال نابودی است.
استالین ( :)1940امپریالیسم زیر گامهای آهنین پرولتاریا مامان��م موق��ع نماز مونده باشه!
خوندن عادت داره به چیزی پی��دا نکردم
خرد خواهد شد.
مائو ( :)1960س��قوط امپریالیسم آمریکا بزودی رخ می زبون الله اکبری با ما به مامانم نگاه کردم
دی��دم داره ه��ی با
مکالمهکنه!
دهد.
ِ
وس��ط چشم و ابروش واسه
فیدل کاسترو ( :)1980امپراطوری آمریکا بزودی فرومی یعنی اینکه
نم��از هر الل��ه اکبر من
پاشد.
آیت الله خمینی ( :)1985لکن آمریکا در حال از بین رفتن بلن��دی که میگه،یه ناز میکنه!
آخ��ر که دی��د من
منظوریداره!
است.
اونموقع ست که ما نفهمی��دم یه اخمی
هوگو چاوز ( :)2000آمریکا در حال نابودی است.
آیت الله خامن��ه ای ( :)2001آمریکا و دش��منان در حال هی چ��ک میکنیم کرد و ی��ه الله اکبر
ببینی��م منظورش شدید و بیخیال شد!
نابودیهستند.
وقت��ی نمازش تموم
احمدی نژاد ( :)2005آمریکا و اس��رائیل در حال فروپاشی چیه!
یه روز وسط نماز یه ش��د ب��ا عصبانیت
است.
الله اکبر کش��داری برگشت گفت:
احمدی نژاد ( :)2006آمریکا بزودی نابود می شود.
واقعا که خری! مگه
احمدی نژاد ( :)2007آمریکا تا همین پس فردا نابود می شود .گفت!
احمدی نژاد (دیروز) :مناس��بات فعلی جهان دوام نمی یابد و منم مثل فشنگ از ک��وری نم��ی بینی
جام پریدم و زیر گازو گرممه!
آمریکا نابود می شود.
نتیجه گیری اخالقی:
ی��ه س��اعته میگم
چک کردم؛
فعال که بقیه نابود شده اند و بقایایشان به آمریکامهاجرت کرده پشت درو نگاه کردم کــول��ر رو روش��ن
که ببینم کس��ی در کن!...
اند تا محکم نگهش دارند( .ابراهیم نبوی)
نزده باشه!
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

دارمازدستایمیل
هامخلوچلمیشم!

سولفوریک ریخته بیاد سراغم!
یا قوطی خالی پشت ماشینم ببنده و
تا راه می افتم و نگه میدارم که ببینم
صدای چیه یکی میپره پشت رل و
ماشین منو میدزده!!
دیگه نمیتونم به ش��ماره هایی که
نمیشناس��م و روی صفحه موبایلم
ظاهر میشه جواب بدم چون ممکنه
در اثر مکالمه با اونا بعداً برام قبضی
بیاد ک��ه میگه من  2م��اه تموم با
جاماییکا و اوگاندا حرف زدم!
به خاطر نصیحت عالمانه ایمیل ها
که بر مبنای تحقیقات یکدانشمند
آلمانی ک��ه در پرو تحقیق میکرده
ارسال شده بود 5 ،هفته تمام سعی
ک��ردم از عص��اره آبلیمو و س��یر و
گشنیز که س��ه روز در آفتاب و سه
روز در سایه مونده بود به جای ناهار
و شام استفاده کنم تا پوستم شفاف
شه و تمام س��وراخای بدنم باز شه،
اما این فقط باعث ش��د تا عمر دارم
دیگه چیزی که بو و مزه این سه تا
رو بده نخورم!
دیگه به هیچ عنوان در هیچ دریایی
شنا نمیکنم چون حجم ادرار نهنگ
ه��ا و کوس��ه ها در هر نوب��ت ،برام
ارسال شده!
واقعا نمی دون��م باید چه خاکی به
سرم بریزم!

اوال تم��ام مرض های م��ن با پیاز و
هویج و گالبی و س��یر و زنجبیل و
جوشونده های پوست گردو و بقیه
علف های مختلف درمان شده.
یا هنوز هم برام پیغام میاد که جلوی
زیر آب رفتن پاسارگاد رو هرجوری
که می تونم بگیرم!...
گاهی با خواهش و درخواست امضا
طومار و گاهی هم با فحش و ناسزا
بهم میگن که بی وطنی! که مقبره
یک��ی از اجداد بزرگ��وارت به خاطر
افتتاح س��د توس��ط دولت مهرورز
داره زیر آب میره و تو نشس��تی تو
خونه ات!
یاخلیج فارس را عرب ها خوردن و
تو به گوگل چیزی بنویس!
به خیالشون من مدیر گوگلم!
دیگه یه لقمه راحت تو رستوران از
گلوم پایین نمیره ،چون دوس��تان
عک��س هرچ��ی جونور ک��ه توی
بش��قابهای نیمه خورده و سوپ ها
و غذاهای رستوران ها پیدا شده رو،
برام فرس��تادن و تمام ماشین های
حمل گوشت را در حال حمل گربه
های بی صاحاب پوس��ت کنده در
چین که بجای گوشت های کمیاب
بهدنیا صادر میشه می بینم!
بدون اینکه جایی س��فر کنم تمام
مناظر ممالک و ش��هرهای مختلف
دنیا و حتا کهکشان ها را از حفظم!
آدرس تمام مجامع جهانی رو حفظ
شدم و با همشون مکاتبه دارم چون
بارها ازش��ون درخواست کردم که
مراس��م عید ن��وروز را آیین جهانی
اع�لام کنن��د و هر چ��ی دهات تو
ایران است در یونسکو بعنوان میراث
فرهنگی بشریت ثبت بشه!!
البته هنوز امیدوارم که توی برنامه
ای ک��ه یکی از ایمی��ل ها میگفت
صددرصد حقیقت داره با فرستادن
ایمی��ل ب��ه  2500نفر از دوس��تام
مبلغی معادل  657 273دالر درآمد
مفت و مسلم نصیبم بشه!
دیگ��ه تمام حرف��ای پائولو کولیو و
گارس��یا مارکز و شریعتی و چارلی

چاپلین و دکتر حسابی رو راجع به
زیبایی زندگی و خوب بودن و نصایح
مشفقانه که فکر و غصه گذشته را
نخورم و از حفظم!
دیگ��ه نمیتونم با خی��ال راحت از
سوپر مارکت خرید کنم چون تمام
محص��والت غذایی س��اخت چین
اس��ت که با ایمیل نش��ون میدن
چه جوری ت��و چه کثافت دونی به
زور دارن با تلمبه ت��و دهان مرغ و
بوقلم��ون به جای غذا اش��غال می
چپانند!
به لطف دوستان من دیگه نمیتونم
نوشیدنی های گازدار بخورم چون
نصف بیشترشون جرم های توالت
رو فورا تو خودشون حل میکنن!
ُپـفک ک��ه به هیچ عن��وان! چون
موقع آتیش گرفتن ازش دود سفید
عجیبی متصاعد میشه و همچنین
هیچ آبی که تو بطری یخچال باشه
را نمیتونم بنوشم چون هفت جور
سرطان مختلف میاره!
در عی��ن حال از مایکرویو هم برای
گرم کردن غذا نمیتونم استفاده کنم
چون گیاهی که ب��ا آب یکبار گرم
ش��ده در مایکروویو آب داده ش��ده
بود 3 ،روزه پالسید!
روغن مایع نمی خورم چون پارافینه،
کره نمی خورم چون فهمیدم همون
گریسه که سفیدش کردن،
هندون��ه نمی خ��ورم چون
می دونم با اسپری قرمزش
کردن و...
کاربردهای مختلف ُمردن در فرهنگ ما
و از همه بدتر امواج موبایله برو بمیر :برو گمشو!
که اگه پنج ت��اش با هم رو بمیرم برایت :خیلی دلم برایت می سوزد!
موقع زنگ زدن ،جمع کنی می میرم برایت :عاشقتم!
یه تخم شتر مرغ رو  30ثانیه می مردی؟! :چرا کار را انجام ندادی؟!
ای میپزه دیگه منو که جای … ُمردی؟ :چرا جواب نمی دهی؟!
خود داره!
نمردیم و … :باالخره اتفاق افتاد!
ب��ا آگاهی ک��ه در اث��ر این مردیم تا …  :صبرمان تمام شد!
ایمیل ها پی��دا کردم ،دیگه مرده :بی حال!
تمام مدتی که سوار اتومبیلم مردنی :نحیف و الغر!
هس��تم مراقب اطرافم ،که ُمردم :خسته شدم!
مبادا ی��ه روانی با یه تفنگ من بمیرم!  :راست می گی؟!
آب پ��اش که توش اس��ید و...

یه حاجی میره حج ،ازش میپرسن
چطور بود؟ میگه خیلی سنگ خورد
تو سرم ولی باالخره بوسیدمش!

میپرسه :این خانوم كه باهاته،
صیغهس��ت یا عقدی؟ پسره میگه:
فاحشه است! نقدی!

جوونك تخس��ی رو با پژوی پدرش
میگی��رن ،بس��یجی می��ره جلو و

طرف داشته رادیو پیام گوش میداده،
گزارشگره می گفته :راه بهارستان به



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

خنده بازار



امام حس��ین بستهاست ،راه انقالب
هم به امام حسین بستهاست!
میگه :باشه بابا بسته س كه بسته س،
دیگه چرا هی قسم میخوری!


-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
-----------------------------------

1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

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

معتادی كه در حال كشیدن سیگار
بود میگه :یه ژمین لرژه هم نمی یاد
كه خاكستر شیگارم بیافته!


یه خسیس��ه صد هزار صلوات نذر
میكن��ه ،می بینه نم��ی تونه ،میره
ورزشگاه آزادی میگه:
محمد یاش صلوات!


جش��نواره فیل��م فج��ر در یکی از
شهرهایمذهبی:

 عبا قرمزی! صیغه شدگان!بازگشتمارمولک! من شیخ حسن  15سال دارم! آخوندی با کفشهای کتانی! عمامهای برای دو نفر!

به یارو میگن ترمز  ABSچیه؟!
میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچا
کار حضرت ابوالفضل رو می کن!


پسره :من تا  ۲۵سالم نشه ازدواج
نمیکنم !.دختره :منم تا ازدواج
نکنم  ۲۵سالم نمیشه !


قابل توجه بعضی ها:
بسیاری از «من هم دوستت
دارم»ها ،نتیجه رودربایستی ای
هستند که «دوستت دارم»ها ایجاد
می کنند ،جدی نگیرید!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

حق آزادی حرکت زنان

آخرین
در گفتوگو با فرزانه میالنی،
انتشار
استاد دانشگاه ،نویسنده و
ۀ
ز
به انگی
میالنی
ر
پژوهشگر
ت
کتاب دک مشیر،
ش
سوده راد  -حضور زنان در صفوف
«کلمه و نه ایرانی
اخیر
اول اعتراضها در جنبشهای
ه
زنان نویسند رکت»
این
های
خاورمیان��ه ،یکی از ویژگی
دی ح
حق آزا
خیزشهای سیاس��ی و اجتماعی
و
بود .ای��ن حضور پررنگ در خیابان

که نه تنها مردم سراسر جهان ،بلکه
رس��انهها را نیز به حیرت واداشت،
برای ساکنان این منطقه نیز امری
نه چندان عادی به شمار میرفت.
تصاوی��ر زنانی که خ��ارج از خانه و
محیط بس��ته بر ض��د دیکتاتوری
فریاد میزدند ،دقیقاً خالف تصور
عمومی راجع به زن مسلمان اهل
خاورمیانه است.در مصر ،یک
زن وبالگنویس هموطنانش
را به تجمع در میدان تحریر
ب��رای اعت��راض ب��ه رژی��م
مبارک فرامیخواند ،صدای
آواز زن جوان تونس��ی ندای
سخنها » که در
آزادیخواهی م��ردم تونس
سالهای ۱۹۹۰
میش��ود و ندا آقاس��لطان
منتشر شده بود،
نماد فریاد دموکراسیخواهی
آمده است.
ایران.
فرنگیسحبیبی،
گویا دوره اندرونیهای زنانه و
روزنامهن��گار و
فضای عمومی مردانه بهسر رسیده نویسنده درباره کتاب «حجابها و
اس��ت و زنان هم خیاب��ان و کوی و سخنها »میگوید:
ب��رزن را از آن خ��ود و
آزادی حرک��ت را ح��ق دوره اندرونیهای زنانه و فضای
خود میدانند.
عمومی مردانه بسررسیده!
این روزها که اعتراضها
ب��ه سیاس��ت دورکاری
زن��ان در ای��ران داغ اس��ت ،زن��ان "در ای��ن کتاب خانم فرزانه میالنی
عربستانیدر گیر مطالبه حق آزادی در واقع صدای اوجگیرنده و رس��ای
ی زنان هستند.
رانندگ 
نویسندگان زن ایرانی و به خصوص
زن��ان میخواهن��د ح��ق آزادی آثار منتشر ش��ده پس از انقالب را
حرکت آنها به رس��میت ش��ناخته بررسی کردهاند و آن عنصر فرارونده
ش��ود و از قید و بندهای اجتماعی و فراروینده آث��ار ادبی زنان ایران را
و فرهنگی و قانون��ی که این آزادی بازشناختهاند که عملکردی فراتر از
را از آنه��ا میگی��رد ،رهایی یابند .داستانس��رایی متعارف و معمولی
آنها میخواهن��د آزادانه و بیواهمه دارد .زنان نویس��نده در ت��ار و پود
تحصیل کنند ،کار کنند ،سفر کنند ،داستانهایش��ان ،اسارت را به پرواز،
به توسعه تواناییهای خود بپردازند و سکوت را به س��خن و حجاب را به
برای همهاینها ،باید بتوانند حرکت آواز تبدیل کردهاند و در عین اینکه
کنند.
فضا در واقعیت برایشان تنگ بوده،
در ادبی��ات کهن و فلس��فه ایران ،در داخ��ل متن ادبیش��ان و تخیل
مرزهای مردانگ��ی و زنانگی کام ً
ال داستانسرایانهشانفضاهایبسیاری
روشن و مشخص است.
ایجاد کردهان��د و به فضاهایی ورای
در حال��ی که در ش��عر و نثر قدیم ،این فضای واقعیت رفتهاند".
حرکت و س��یر و س��لوک جهان و
------------------------الهیات مختص مردان و خانهنشینی فرزانه میالنی در گفتوگو با زمانه،
و خان��هداری و ضب��ط و رب��ط درباره آخرین کتاب خود« ،کلمه و
ام��ور اندرونی وظیفه زنان اس��ت .نه شمش��یر ،زنان نویسنده ایرانی و
سالهاس��ت که نویس��ندگان زن حق آزادی حرکت » توضیح میدهد.
ایرانی این نیاز به حرکت و آزادی در
آمد و شد زنان را در نوشتههایشان فرزانه میالنی :عنوان کتاب من به
رس��میت دادهان��د و س��نگ بنای انگلیس��ی Words, Not Swords
بس��یاری از جنبشهای اجتماعی ،اس��ت و بحث مح��وری آن هم این
چون جنبش زنان را بنا نهادهاند.
اس��ت که در جوامع اس�لامی و در
-------------تمام جوامع مردس��االر یک جدایی
فرزانه میالنی در  ۲۶سال گذشته بی��ن دنیای زن و مرد وج��ود دارد.
دردانشگاه ویرجینادر ایاالت متحده این جدایی به این ترتیب امکانپذیر
ش��ده که ح��ق آزادی تحرک زن و
امریکا تدریس کرده است.
او ریاس��ت دانش��کده مطالع��ات به اصطالح ح��ق رفتوآمد آزادش،
خاورمیانه و جنوب آسیا و همچنین از او گرفته ش��ده است .رفتوآمدی
برنامه مطالعات زنان و جنس��یت را که برچس��بهای مختل��ف به آن
نچس��بانند ،با آن مخالفت نکنند و
برعهدهدارد.
خانم میالنی عالوه بر انتشار مقاالت برای زن خطر نداشته باشد و بتواند
متعدد ،به ترجمه اش��عار شاعرانی در حیطه اجتم��اع و در عرصههای
چون سیمین بهبهانی نیز پرداخته عمومی عرض اندام بکند.
است .به بهانه انتشار آخرین کتابش
«کلمه و نه شمشیر ،زنان نویسنده  -شما در مورد وجود یک انقالب
ایران��ی و ح��ق آزادی حرک��ت» س�وم در تاریخ  ۱۶۰س�ال اخیر
ای�ران صحب�ت کردهای�د .این
گفتوگویی با اوداشتهایم.
این کتاب در واقع نقد و گس��ترش انقالب کجای تاریخ ماست؟
نظریاتی اس��ت که پیشتر در کتاب  ب��ه گمان م��ن در ای��ران صد و
دیگر ایش��ان به ن��ام «حجابها و اندی س��ال گذشته فقط دو انقالب

مشروطهبین
س��الهای
 ۱۹۰۵ت��ا
 ۱۹۱۱و بع��د
ل ۱۹۷۹
انق�لاب س��ا 
به اصطالح انقالب اس�لامی اتفاق
نیفتاده ،بلکه ی��ک انقالب دیگر به
مفهوم دقیق لغت هم رخ داده است.
چرا که مفاهیم سنتی فرهنگی ما را
از بیخ و بن جابهجا و زیرو رو کرده
و آن انقالب زنان است .مقصودم از
انقالب زنان این نیست که فقط زنان
در این انقالب ش��رکت داش��تهاند،
بلک��ه مردان بس��یاری ب��ا همت و
شرافت جان خودشان را در این راه
فدا کردند که زن هم از حق انسانی
خودش بهرهمند ش��ود و همبال و
همپرواز مرد باشد.
 حق آزادی حرکت چقدر مهماست؟
در واقع به گمان من این مهمترین
آزادی محوری اس��ت .تز کتاب من
روی حرف یکی از نویسندگان مورد
عالقهام ،ویرجینیا وولف  -نویسنده
انگلیسی که من ش��اگرد او هستم
و روی من تأثیر بس��یاری گذاشته-
بنا شده اس��ت .جملهای در کتاب
معروفش اتاق�ی از برای خود دارد و
مینویسد:
«یک زن برای نویسنده شدن نهتنها
احتیاج به اتاقی از آن خود دارد،
اتاقی که بتواند در آن تنها به کار
نوشتن خود برسد ،بلکه احتیاج
به استقالل مالی هم دارد».
ضمن اینکه این تئوری را کام ً
ال
قب��ول دارم ،اضافه میکنم اگر زنی
آن اتاق را داش��ته باشد و استقالل
مالی را هم داش��ته باشد ولی اجازه
رفتوآمد آزاد و خروج از این اتاق را،
هر وقت که خواست نداشته باشد ،نه
تنها حقوق انسانی این زن که حقوق
ادبی او نیز نقض میشود.
 زنان نویس�نده ایران�ی در بهدس�ت آوردن این ح�ق آزادی
حرک�ت ک�ه هن�وز ه�م کامل
به دس�ت نیامده چقدر س�هم
داشتهاند؟
 به نظر من زنان نویس��نده ایران
در این  ۱۵۰سال اخیر که رویارویی
ما با تجدد آغاز ش��د ،پیشکسوت و
پرچمدار آزادی زن و آزادی حرکت
بودهان��د .ت��ا جایی که م��ن افتخار
آش��نایی با زنان نویس��نده ایرانی و
آثارشان را داشتهام و طلبه آثارشان
بودهام ،میبینم که در این نوشتهها
هم��واره دو درونمایه اصلی وجود
دارد .یکی عدم آزادی حرکت است
و دیگری نیاز ب��ه حرکت ،پرواز ،در
جری��ان بودن و در آب راکد نماندن
و در مردابی نمردن .بنابراین اگر در
این کتاب به این تئوری رس��یدهام،
خوابنما نشدهام .بلکه این تئوری بر
مبنای نوشته زنان ایرانی به نتیجه
رسیده است؛ بر مبنای تئوریای که
زنان نویسنده ایرانی در این انقالب
سوم به من آموختند.
زنان نویسنده به حکم اینکه قلم در
دستانشان بوده و این بند را نهتنها
به پ��ای خود که به صدای خود نیز
احساسمیکردهاند،پیشکسوتاین
حرکت بودهاند .به گمان من تاریخ
این حرکت را باید با شیرزنی به اسم
طاهره قرهالعین آغاز کرد .همانطور
که میدانی��د در س��ال  ۱۸۴۸که
آغاز جنبش زنان در آمریکا و شاید
جه��ان بود ،چنین جنبش��ی را در
ایران ش��روع کرد .منتها او را بعد از
چهارسال به نحوی کشتند که حتی
برای مردان بابی هم مرس��وم نبود.

حوایم نامیدند!

می گویند
مرا آفریدند
از استخوان دنده چپ مردی
به نام آدم
حوایمنامیدند

یعنیزندگی
تا در کنار آدم
یعنیانسان
همراه و هم صدا
باشم
* می گویند
میوه سیب را من خوردم
شاید هم گندم را
و مرا به نزول انسان از بهشت
محکوم می نمایند بعد از خوردن
گندم
و یا شاید سیب
چشمان شان باز گردید
مرا دیدند
مرا در برگ ها پیچیدند
مرا پیچیدند در برگ ها
تا شاید
راه نجاتی را از معصیتم
پیداکنند
* نسل انسان زاده منست
من
حوا
فریب خوردۀ شیطان
و می گویند
که درد و زجر انسان هم
زاده منست
زاده حوا
که آنان را از عرش عالی به دهر
خاکی فرو افکند
* شاید گناه من باشد
شاید هم از فرشته ای از نسل
آتش
که صداقت و سادگی مرا
به بازی گرفت و فریبم داد
مثل همه که فریبم می دهند
اقرار می کنم
دلی پاک
معصومیتی از تبار فرشتگان
و باوری ساده تر و صاف تر از آب
های شفاف جوشنده ی
یک چشمه دارم

* با گذشت قرن ها
باز هم آمدم
ابراهیم زادۀ من بود
و اسماعیل پروردۀ من
گاهی در وجود زنی از
تبار فرعونیان که
موسی را در دامنش
پرورید
گاهی مریم عمران ،مادر
بکر پیامبری که مسیح
اش نامیدند
و گاه خدیجه ،در رکاب
مردی که محمد اش
خواندند
* فاطمه من بودم
زلیخای عزیز مصر و
دلباخته یوسف هم
من بودم
زن لوط و زن ابولهب و
زن نوح
ملکهسبا
من بودم و
فاطمه زهرا هم من
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کمپینگ
اجنمن زنان

بیایی��د تا چن��د روزی از روزه��ای گرم
تابس��تانی را با هم در کنار دریاچه زیبا و
ی را با
محیط با صفا بگذرانیم؛ مهر ودوست 
هم تقسیم کنیم و شب هنگام کنار آتش
آواز یکدلی سر دهیم.
اگر سازی مینوازید و یا صدایی خوش و یا
مطلبی یا هنری برای قسمت کردندارید،
حتما آن را توشه سفر سازید...
-----------------Camping du Lac Lyster
385 ch. Séguin
Coaticook (Qc) J1A 2S4

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

زمان  ۱۵-۱۴-۱۳:جوالی

بها :هر شب  $ ۷و برای دو شب $۱۴
وسیله نقلیه و چادر برای اقامت و خوراک
ٔ
به عهده شرکت کنندگان میباشد.
به علت محدودیت جا ،برای ش��رکت در
این برنامه حضور خود را تا تاریخ  ۷جوالی
به آدرس زیر اعالم نمایید:
iwamontreal@GMAIL.COM

* گاه بهشت را زیر پایم نهادند و
گاه ناقص العقل
و نیمی از مرد
خطابمنمودند
گاهسنگبارانمنمودند
و گاه
به نامم سوگند یاد کرده و در کنار
تندیسمقدسم
اشکریختند
گاه زندانیم کردند و
گاه با آزادی حضورم جنگیدند و
گاه قربانی غرورم نمودند و
گاه بازیچه خواهشهایم کردند
* اما حقیقت بودنم را
و نقش عمیق کنده کاری شده
هستی ام را
بر برگ برگ روزگار
هرگز
منکر نخواهند شد
* من
مادر نسل انسان ام
من
حوایم،

با امید به دیدار شما

زلیخایم،
فاطمه ام،
خدیجه ام
مریمم
من
درست همانند رنگین کمان
رنگ هایی دارم روشن و تیره
و حوا مثل توست ای آدم
اختالطی از خوب و بد
و خلقتی از خالقی که مرا
درست همزمان با تو آفرید
* بیاموز
که من
نه از پهلوی چپ ات
بلکه
استوار ،رسا و همطراز
با تو
زاده شدم
بیاموز که من
مادر این دهرم و تو
مثل دیگران
زاده من!

>> پیک نیک بزرگ ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه  8جو یال در پارک انگرینیون


توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

او را در س��کوت شب خفه کردند و
در چاهی انداختن��د .به گمان من
همین که احتیاج بود یک زن شاعر
را خفه کنند ،نشانه اهمیت و ویژگی
اصلی این انقالب س��وم است .بعد
از قرهالعین ما زنان بس��یار دیگری
داش��تیم که جانشان را در راه کف
گرفتن��د و برای ای��ن آزادی به هر
نحوی که میتوانستند جنگیدند.
 آیا واقع ًا در طول این س�الهاو بعد از اینهمه تالش مرز بین
فضای زنانه اندرونی و مردانی که
میتوانس�تند آزادانه به هر سو
که دلشان میخواس�ت بروند،
کمرنگتر شده است؟
 به این چند خط از شعر عطار در
منطقالطیر دقت کنید و ببینید او

چقدر بر اینکه این پرندگان مردوار و
مردانه به کوه قاف رسیدند ،پافشاری
میکند:
شیرمردی باید این ره را شگرف
زانک ره دورست و دریا ژرف ژرف
جان بیجانان اگر آید به کار
گر تو مردی جان بیجانان مدار
مرد میباید تمام این راه را
جان فشاندن باید این درگاه را
دست باید شست از جان مردوار
تا توان گفتن که هستی مردکار
جان چو بی جانان نیرزد هیچ چیز
همچو مردان برفشان جان عزیز
گر تو جانی برفشانی مردوار
بس که جانان جان کند بر تو نثار
ببینی��د در ای��ن چند خ��ط کوتاه
چندین بار واژه مرد و مردوار تکرار
شده اس��ت .حال آنکه برای بسیار

جال��ب بود که کمپین یک میلیون
امض��ا در ایران ش��عار خود را چهره
به چهره ،روب��هرو ،کوچه به کوچه،
دربهدر انتخاب کرده اس��ت .ش��عر
متعل��ق به قرهالعین اس��ت و از آن
مهمتر شعری اس��ت که بر مبنای
حرکت ،کوچه به کوچ��ه و دربهدر
رفتن این زنان است.
میدانیم که متآس��فانه بسیاری از
فعالین کمپین یک میلیون امضا در
زندان هستند و یا به قید وثیقههای
سنگین آزادند ،ولی به نظر من شاید
بش��ود این زنان را زندانی کرد ،ولی
نی��از به حرکت و آزادی و آزادگی را
نمیشود زندانی کرد.

سوده راد (رادیوزمانه)
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ازنازی بپرس!...
 10اصل از گاندی که می تواند شما و دنیاتان
را متحول کند
 نباید ایمان خود به بشریت را از دست بدهید .اگر چند قطره از
آب اقیانوس آلوده شود کل اقیانوس آلوده نمی گردد".
 فاصله بین آنچه انجام می دهیم و آنچه توانایی انجامش را داریم
برای حل بیشتر مشکالت جهان کافی خواهد بود".
 اگر آدم شوخ طبعی نبودم مدت ها پیش خودکشی کرده بودم.
---------------ماهاتم��ا گاندی نی��ازی به معرفی
ندارد .همه مردی را که رهبری ملت
هند برای استقالل از سلطه انگلیس
در سال  1947را بر عهده داشت می
شناسند.
پس بیایید به بررس��ی چند نکته از
عقاید گاندی بپردازیم.


 .1خودتان را تغییر دهید.

نش��ان دهی��د .البته ممکن اس��ت
همیش��ه و بالفاصله اینگونه نباشد.
بعضی اوقات یک حرکت بدون تفکر
انجام می ش��ود .یا یک تفکر کهنه
نمایان می گردد.
وقتی بفهمید که هیچ چیز بیرونی
نمی تواند احس��اس شما را کنترل
کند می توانید به تدریج این اندیشه
را به زندگی روزانه خ��ود وارد و آن
را تبدیل به یک عادت کنید .عادتی
که می تواند به مرور زمان قوی تر و
قوی تر شود .با اینکار زندگی بسیار
آسان تر و دلپذیرتر می گردد.


در زم��ان حال باقی بمانیم و تا حد
امکان شرایط را بپذیریم.
چرا؟ زیرا زمانی که ش��ما در زمان
حال به سر می بریددر مورد لحظات
بعدی که تحت کنترل شما نیستند،
نگران��ی ندارید .و این مقاومت که از
انجام هرگونه عملی جلوگیری می
کند ،قدرتش رادر نتیجه تصور نتایج
منفیدر آینده  -یا شکستهای قبلی-
از دست می دهد .و بنابراین راحت
تر می توانیم هم وارد عمل ش��ویم
و هم بر زمان حاضر تمرکز کنیم و
بهتر عمل کنیم.


"شما باید مظهر تغییری باشید که
می خواهیددر جهان ببینید".
"به عنوان انس��ان بزرگترین دروغ
ما در مورد توانایی مان در س��اخت
دوباره جهان نیس��ت – این افسانه  .3ببخشید و رها کنید.
عصر اتم اس��ت -بلکه توانایی ما در "ش�خص ضعی�ف هرگ�ز نمی
ساخت مجدد خودمان است".
بخش�د .عفو و بخش�ش نشانه
اگر خود را تغییر دهید جهان خود را قدرت است".
نیز تغییر میدهید.
"چشم در برابر چشم تنها باعث
اگر شیوه تفکرتان را تغییردهید می کور شدن کل دنیا می شود".
توانید احساسات و اعمالتان را تغییر جنگ با بدی با روش اشتباه به هیچ
دهید و بنابراین جهان اطراف شما کس کمکی نمی کند .و همانطور که
نیز تغییر می کن��د .نه تنها به این در نکته قبلی گفته شد ،این شمایید
دلیل که اکنون ش��ما اطرافتان را با که انتخاب می کنید چگونه واکنشی  .6همه انسانیم.
فکر و احساسات تازه ای می نگرید نش��ان دهید .وقتی این تفکر را هر "من ادعا می کنم که یک ش��خص
بلکه به این دلیل که این تغییر می چه بیش��تر وارد زندگی تان کنید س��اده و قابل اطمینان هس��تم که
تواند به شما کمک کند تا دست به می توانید به طریقی دست به عمل مانند همه انسان ها خطا می کنم.
عمل بزنید به شیوه ای که قبال فکر بزنی��د که برای خودت��ان و دیگران همچنین اقرار می کنم که آن قدر
آن را نمی کردید -یا حتی در مورد مفید باشد.
فروتنی دارم که به خطاهایم اعتراف
آن فکر هم کرده بودید -ولی غرق در ش��ما می فهمید که بخشش و رها کنم و قدم هایم را اصالح کنم" .پ
الگوهای فکری قدیمی خود بودید .کردن گذشته باعث کمک به شما "عاقالنه نیس��ت که خیلی از هوش
و مشکلی که با تغییر جهان بیرونی و مردم جهان تان می شود .و صرف و درای��ت یک نفر مطمئن باش��یم.
بدون تغییر خودتان با آن مواجه می وقتدر خاطرات منفی بعد ازاینکه از درست این است که به خاطر داشته
شوید این است که وقتی به تغییری آن تجربهدرس گرفتیددیگر کمکی باشیم که قویترین ها ممکن است
که شدیدا در پی آن بودید می رسید به شما نخواهد کرد .تفکردر گذشته ضعیف عمل کنند و عاقل ترین ها
شما همچنان خود شما هستید.
فقط باعث می شود که شما بیشتر اشتباهکنند".
شما همچنان کاس��تی ها ،خشم ،رنج ببری��د و نتوانید در حال حاضر وقتی ش��روع به اسطوره ساختن از
منفی بافی ،گرایش به تخریب خود دست به عمل بزنید.
افراد کنید -حتی اگر کارهای خارق
و غیره را با خود به همراه دارید.
اگر نبخشید به گذشته و یک شخص الع��اده ای انجام داده باش��ند -این
و بنابراین در ای��ن موقعیت جدید دیگر اجازه می دهید که احساسات خطر وجود دارد که دیگر نتوانید با
شما آنچه را که در آرزوی آن بودید تان را در دست گیرد.
آنها ارتباط برقرار کنید .ممکن است
نخواهید یافت زیرا ذهن شما هنوز با عفو و بخشش خود را از این بندها کم کم فکر کنید که شما هرگز نمی
انباشته از چیزهای منفی است.
رها کنید .بعد از آن می توانید کامال توانید به چیزهای مشابه آنها دست
و اگ��ر تغییر بیش��تری ایجاد کنید روی مرحله بعدی تمرکز کنید.
یابید زیرا آنها خیلی متفاوت هستند.
بدون اینکه کمی بینش نس��بت به 
بنابراین مهم است که به یاد داشته
آن داشته باشید و از خود قبلی تان  .4بدون عمل به جایی منی
باش��ید همه ما گذشته از اینکه چه
فاصله گرفته باشید ممکن است این رسید.
کسی هستم انسانیم.
حس بیشتر و قوی تر باشد.
"یک مثقال عمل بهتر است از و من فک��ر می کنم الزم اس��ت از
ی��اد نبریم ک��ه همه ما انس��انیم و
از آنجایی که خود قبلی شما عالقه یک خروار حرف".
به تفکیک چیزها ،یافتن دشمنان و بدون اینکه دست به کار شوید کار مستعد اشتباه .تعریف یک استاندارد
جدایی دارد ممکن است برای ایجاد خیلی کمی انجام می ش��ود .البته غیرمنطقی برای اف��راد فقط باعث
مش��کالت بیشتر ش��روع به تالش اهل عمل بودن س��خت و دش��وار ایجاد درگیری های غیر ضروری در
کند و زندگی و دنیای شما را دچار است .ممکن است مقداری مقاومت دنیای شما و منفی بافیدر وجودتان
کشمکشکند.
می شود.
درونی وجود داشته باشد.

و همانطور که گاندی گفت ممکن باید به یاد داش��ته باشید که دوری
 .2همه چیز حتت کنترل شماست! است فقط حرف بزنید .یا به صورت از ع��ادت ب��د خودتخریب��ی در
"هی��چ کس بدون اج��ازه من نمی بی پای��ان درس بخوانید و مطالعه اش��تباهاتتان باعث موفقیت های
کنید .و فکر کنید که به سمت جلو بعدی می ش��ود .و به ج��ای آن به
تواند مرا آزرده کند".
احس��اس ش��ما و واکن��ش ش��ما در حرکتی��د .ام��ا در زندگی واقعی وضوح می توانی��د ببینید که کجا
اشتباه کردید و چه چیزی می توانید
چیزهایی است که همیشه به شما نتایج کمی کسب کرده باشید.
از این اش��تباه بیاموزید .و س��پس
بستگی دارد .ممکن است یک روش 
دوباره تالش کنید.
نرمال و معمول برای واکنش در برابر  .5به این حلظه توجه کنید.
چیزهای مختلف وجودداشته باشد .من نمی خواهم آینده را پیش بینی 
اما بیشتر مواقع راه های دیگری نیز کنم .من م��ی خواهم به زمان حال  .7پایداری
وجود دارد.
توجه کنم .خدا هی��چ قدرتی برای "ابتدا شما را نادیده می گیرند،
شما می توانید اندیشه ها ،واکنش ها کنت��رل لحظه دیگر به م��ن نداده بعد به شما می خندند ،سپس با
یا احساسات تان را تقریبادر مورد هر است.
ش�ما مبارزه می کنند و در آخر
چیزی انتخاب کنید .نباید هیجان بهتری��ن راهی که برای غلبه بر این شما پیروز می شوید".
زده شوید ،رفتار اغراق آمیزی انجام مقاومت درونی که اغلب باعث می پایدار و محکم باشید.
دهید یا به ص��ورت منفی واکنش شود کاری انجام ندهیم این است که در آین��ده مخالفت ه��ای اطرافتان

کمرنگ و نابود می شود.
و مقاوم��ت درون��ی ش��ما و خود
تخریب��ی که می خواهد ش��ما را
عقب نگهدارد و از پیش��رفت تان
جلوگیری کند روز به روز ضعیف
تر می شوند.
دلیل این که گاندی در روش بدون
خشونت خود موفق شد این بود که
او و یارانش بس�یار سرسخت بودند.
آنها تسلیم نشدند.
موفقیت و پیروزی ب��ه ندرت با آن
س��رعتی که می خواهید به دست
می آید .فکر می کنم یکی از دالیلی
که افراد به آنچه که می خواهند نمی
رس��ند این است که آنها خیلی زود
خسته می شوند.
زمانی ک��ه آنها فکر می کنند برای
رس��یدن به موفقیت کافی اس��ت
معموال به همان میزانی نیست که
واقعا برای رس��یدن ب��ه هدف الزم
است.
این عقیده اشتباه تا حدودی ناشی
از جهانی اس��ت ک��ه در آن زندگی
م��ی کنیم؛ جهانی پر از قرص های
جادویی که به صورت مداوم تبلیغ
می شوند و به ما قول می دهند
درط��ی  30روز می توانیم
وزن زیادی کم کنیم یا پول
زیادی به دست بیاوریم.
س��رانجام نکت��ه مفیدی
ک��ه باع��ث پای��داری شما
می ش��ود ای��ن اس��ت که ب��ه
جمله سوم گاندیدر ابتدای مقاله
توجه کنید و شوخ طبع باشید .این
کار باعث می ش��ود که در س��خت
ترین زمان ها نیز انجام کارها راحت
باشد.

 .8خوبی مردم را ببینید و به آنها
کمک کنید.

"من فق�ط به جنبه ه�ای خوب
انسان ها توجه می کنم .از آنجایی
که خودم بی عیب و نقص نیستم،
عالق�ه ای ب�ه کش�ف خطاهای
دیگران ندارم".
"انسان دقیقا به اندازه ای بزرگ
می ش�ود ک�ه ب�رای کم�ک به
طرفدارانش تالش می کند".
"زمان�ی فکر می ک�ردم رهبری
با زور انجام می ش�ود ام�ا امروز
معن�ای آن برای م�ن همراهی با
مردم است".

بیش��تر وقت ها اف��راد ویژگی های
خوبیدارند و همچنین ممکن است
بعضی ویژگی هایشان چندان خوب
نباش��د .اما شما می توانید تصمیم
بگیرید که به کدام توجه کنید.
اگر به دنبال پیشرفت هستید روی
خوبی افراد تمرکز کنی��د .این کار
باعث می شود که زندگی برای شما
آس��ان تر ش��ود همزمان که دنیا و
روابط تان مثبت تر و دلپذیرتر می
شود.
و زمانی که ش��ما خوبی افراد را می
بینید کم��ک کردن ب��ه آنها برای
شما راحت تر می شود .با کمک به
دیگران و با ارزش دادن به آنها شما
فقط زندگی آنها را بهتر نمی کنید؛
در طی زمان آنچه را داده اید دوباره
بدست می آورید .و افرادی که به آنها
کمک کرده اید ممکن است عالقه
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بیش��تری به کمک ب��ه دیگران
داش��ته باش��ند .و درنتیجه
ش��ما با هم چرخه ای از
تغییرات مثبت ایجاد
می کنید که رش��د
می کند و قوی تر
می شود.
ب��ا تقوی��ت
مه��ا ر ت
ه��ا ی

اجتماعی تان می توانید ش��خص با
نفوذی شوید و این چرخه رو به جلو
را تقویت کنید.

 .9هماهنگ و قابل اعتماد باشید
خودِ واقعی تان باشید و تظاهر
نکنید.

"ش�ادکامی زمان�ی حاص�ل می
شود که تفکر ،گفتار و کردار شما
هماهنگباشد".
"همیش�ه بین اندیش�ه ،گفتار و
کردارتان هماهنگی ایجاد کنید.
همیش�ه در پی پال�ودن ذهنتان
باشید و خواهید دید که همه چیز
درست خواهد شد".

فکر می کنم یکی از بهترین نکات
برای بهب��ود مهارت های اجتماعی
شما رفتار یکسان و ارتباط بر اساس
اعتماد اس��ت .به نظر می رسد افراد
واقعا به ارتباط درس��ت و اطمینان
بخ��ش عالق��ه دارن��د .و زمانی که
اندیشه ،گفتار و کردار شما در یک
راستا باشد به لذت درونی باالیی می
رسید .شما در مورد خودتان احساس
قدرت و شایستگی می کنید.
زمانی ک��ه افکار و گفتارتان در یک
جهت باش��د در ارتباط��ات خود را
نش��ان می دهد .زیرا اکنون آهنگ
صدا و زبان بدن با کلمات شما – که
عده ای معتقدند  90درصد ارتباط
است -هماهنگ است.
وقتی این هماهنگی نمود پیدا کند
افراد عالقه مند می شوند که واقعا به
آنچه می گویید گوش کنند و شما
بدون هیچ گون��ه ناهماهنگی ،پیام
های پیچیده و یا ش��اید تا حدودی

نادرست با دیگران ارتباط برقرار می
کنید.
همچنین اگر اعمال شما با آنچه فکر
می کنید و بر زبان می آورید یکسان
نباشد کم کم باور خودتان و کسانی
که به شما ایمان دارند در مورد آنچه
می توانید انجامدهید خدشهدار می
شود.


 .10رشد کنید و به تعالی برسید.

پیشرفت مداوم قانون زندگی است،
و کسی که همیشه به دنبال حفظ
عقاید خود است تا پایدار و استوار به
نظر برسند ،خود رادر جایگاه غلطی
قرار داده است.
شما همیش��ه می توانید توانایی ها
و عادت هایتان را بهبود ببخش��ید
و خود را مج��ددا مورد ارزیابی قرار
دهید .شما می توانید درک عمیق
تری از خود و جهانتان بدست آورید.
مطمئنا ممکن است گاهی ناپایدار
و نامطمئن به نظر برس��ید یا اینکه
ندانید چه کار دارید می کنید.
ممک��ن اس��ت در هماهنگ عمل
ک��ردن و برق��راری ارتباط مطمئن
مش��کل داشته باشید .همانطور که
گاندی گفت ممکن است خود را در
موقعیت اشتباهی قرار دهید .جایی
که شما س��عی می کنید نظرات و
عقاید قدیمی تان را تقویت کنید یا
به آن ها بچسبید تا محکم و استوار
به نظر برسید در حالی که می دانید
یک جای کار اشتباه است .که البته
بودن در چنین جایگاهی دلچسب
نیست .رشد و بالندگی گزینه بهتر و
شادتری برای انتخاب است.

مترجم :زهرا شریعتی

پیکنیکتابستانی
یکشنبه  8جوالی
پارکانگرینیون
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زندگی...

اضطراب در
دنیای مدرن؛
«از آنچه باید
بترسیم!»

در طول سهدهه گذشته آمار
ابتال به اختالل اضطراب۲۰ ،
برابر شده است و متخصصان
میگوین��د دلیل اصلی این
ش��تاب ،عدم درک صحیح
علم روانپزشکی از طبیعت
انسان و ریشه اضطرابهای
انسان است.
مجله آنالین «س��الُن» در
این خص��وص ،در مطلبی
به معرفی کت��اب «از آنچه
باید بترسیم» ،نوشته دکتر
«آل��ن هوروویتز» و «جروم
ِویکفیلد» ،پرداخته اس��ت،
کتاب��ی ک��ه درب��اره یکی
از چالشه��ای فرس��اینده پیش
روی انس��ان مدرن ،یعنی همان
اضطراب ،نگاشته شده است.
در ای��ن کت��اب چاپ دانش��گاه
آکسفورد ،آمده است که ترسها،
نگرانیها و دلهرهها ،همه و همه
ابعاد دردن��اک و همه گیر وجود
آدمی هستند و همهما در زندگی
خود با این نوع مش��کالت مواجه
هستیم.
پژوهش های انجام شده بر روی
جمعیت ایاالت متح��ده آمریکا
نش��ان میدهد که رایجترین نوع
مش��کالت روانی انواع ترسها و
اضطرابه��ا هس��تند ،از ترس از
صحب��ت ک��ردن در مقابل جمع و
مالق��ات با آدم ه��ای جدید گرفته
ت��ا ترس از ارتفاع ،م��ار و جوندگان
و بسیاری چیزهای دیگر که باعث
انگیزش احساس اضطراب شدید در
فرد میشوند.
آمار و ارقام نش��ان میدهد که این
قبیل ترسها با گذر زمان در میان
انسانها افزایش یافتهاند .برای مثال
در سال  ۱۹۸۰انجمن روانپزشکی
آمریکا ،آم��ار مبتالیان به «اختالل
اضطراب» را بین دو تا چهار درصد
ذکر کرده بود ،در حالی که در آمار
جدیدتر که اندکی بعد جمع آوری
ش��د ،این رقم به  ۱۵درصد افزایش
یافت.
تنها دو دهه بعد ،پژوهش��ی مشابه
حاکیاز نتیجهای تکان دهنده بود
که نش��ان میداد که از هر پنج نفر،
یکی نفر از اختالل اضطراب رنج برده
است و بیش از ۲۸.۸درصد جمعیت
دست کم یک بار در زندگی خود با
چنین مشکلی مواجه بودهاند.
جدیدترین تحقی��ق از این نوع که
به تازگی در نیوزیلند صورت گرفته
حاکی از آن اس��ت که  ۲۲.۸درصد
جوان��ان از اختالل اضط��راب رنج
میبرن��د و حدود نیمی از جمعیت
(۴۹.۵درصد) حداقل یک بار اختالل
اضطراب را در سالهای بین سنین
 ۱۸و  ۳۲س��ال تجربه کردهاند .این
کتاب تأکید کرده است که اگر این
پژوهش در بازه زمانی گستردهتری
انجام میشد ،آمار یاد شده از این نی
زفراتر میرفت.
ام��ا چگونه ش��یوع ان��واع اختالل
اضطراب تنها ظرف  ۳۰سال ۲۰برابر
شده است؟
فیلسوفان مدتهاست بر این باورند
که بخش اعظم اضطرابی که بشردر
زندگی تجربه میکند ناشی از تعمق
در معم��ای زندگی و عدم اطمینان
آدمی نس��بت به حقیقت پیرامون
خویش است؛ مرگ و معنای وجود،
همچن��ان جنب��ه رازآمیز خ��ود را
برای بش��ر حفظ کرده است و مایه
اضطراب خاطرش میشوند.
ب��ا اینح��ال ب��رای بس��یاری،
موقعیتهای روزمره و پیش پا افتاده،
مانند حرکت س��ریع یک خودرو از
برابر فرد در خیابان نیز ،مایه نگرانی
و بروز اضطراب میشوند.

در دنیای امروز دیر رسیدن به یک
جلس��ه ،جا ماندن از پرواز هواپیما،
پارک ک��ردن اتوموبی��ل در محل
پارک ممنوع ،س��ر رسیدن ماشین
پلیس ی��ا صحبت ک��ردن در برابر
جمع ،هم��ه و همه ،باع��ث ایجاد
دلشورههای جانفرسا میشوند .این
قبیل نگرانیها در س��اختار زندگی
مدرن آدمی نهادینه ش��دهاند و چه
بسا هر ساعت ،از دل تعامالت روزانه
بیرون میآیند.
با این وجود باید این حقیقت را نیز
مد نظرداشت که اضطرابها یکسره
ناش��ی از ترس از عملی ،رویدادی
یا شیئی خاص نمیشوند و امروزه
بسیاری از بروز حملههای عصبی بی
دلیل شکایت میکنند.
در این موارد شخص بدون اینکه از
چیزی وحشتزده شده باشد ،دچار
عوارض��ی مانند تپش قلب ش��دید
میشود ،به نحوی که فکر می کند
هر آن سکته خواهد کرد.
نوع س��ومی از اضط��راب نیز وجود
دارد ک��ه با مثالهای مطرح ش��ده
در باال تف��اوت زیادی دارد .این نوع
اخت�لال ارتب��اط چندانی به محل
زندگی شخص و عوامل تهدید آمیز
محیطی ندارد ،بلکه به عنوان بخشی
از میراث بیولوژیکی از پیشینیان به
وی به ارث رسیده است.
این قبیل دلهرهها در دوران ماقبل
تاریخ نقشی کلیدی در حفظ جان
پدران و مادران ما ایفا کردهاند ،اما در
عصر حاضر ،به رغم ماندگاریشان
موضوعیت خود را از دست دادهاند.
انسانهای اولیه نگرانیهای بسیاری
داش��تند .در دوران کهن و مراحل
اولی��ه پیدایش بش��ر ب��ر روی کره
زمین ،آدمی در س��یر روند تکاملی
خود دشواریهای بسیاری را تجربه
کرده اس��ت :جن��گ ب��ا حیوانات
وحشی ،حفاظت از خود در برابر آب
و هوای نامساعد و بالیای طبیعی،
ناتوان��یاش در براب��ر بیماریهای
مختلف تنها چن��د نمونه از دالیل
بروز ترس در میان اجداد ما هستند.
در غیبت حکومتی که مس��ئولیت
دفاع از شهروندان را برعهده گیرد،
جوامع اولیه انسانی استراتژیهایی
را برای مواجهه ب��ا حمله جانوران
درن��ده و قبیلههای متخاصم طرح
ریزی کرده بودن��د ،اما بیش از این
استراتژیها ،این «حفظ هوشیاری»،
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«توج��ه»« ،آمادگ��ی» و
«توانایی ف��رار آنی» و جان
به در بردن از مهلکه بود که
تأثیر مثبت ش��گرفی را بر
روی روند تکامل بشر و ادامه
حیات او گذاشت.
با تغییر محیط زندگی انسان
و بهبود قابل مالحظه شرایط
معیشت وی ،بسیاری از این
ترسه��ا و هماهنگی بدن
آدم��ی برای دف��ع خطرات
محیطی ،از ابزاری سودمند
به عاملی مخرب در زندگی
انسان مدرن تبدیل شدند:
اخت�لاالت اضط��راب و
ترسهای شدید و بیمورد (فوبیا)
از ارتفاع ،مکانهای بسته و تنگ و
ترس از مار ،همه با قدمتی بسیار
دیرینه به ما منتقل شدهاند.

ترسه��ا و اضطرابه��ای کهن
بشری که از قرنهای گذشته تا
دوران معاصر با انسان همراه بوده،
مش��کلی مضاعف ب��رای زندگی
نوین آدمی ایجاد کردهاند.
ب��ر ای��ن اس��اس ،ت��رس از
مس��افرتهای هوایی و اضطراب
ناش��ی از آن اگرچ��ه ب��ه ظاهر
پدیدهای برآمده از شیوه زندگی
نوین بشر است ،در واقع ترکیبی از
چندین ترس بیولوژیک قدیمی رادر
خود دارد :ترس از ارتفاع های بلند
ک��ه پرت ش��دن از آن ارتفاع مرگ
را به هم��راه دارد و ترس از ورود به
مکانهای تنگ و سربسته که فرار از
آنجا غیرممکن است.
در گذشتههای دور ،که دچار شدن
به چنین شرایطی ،خطرات زیادی
را برای اجدادمان به همراه داش��ت،
احس��اس ترس و اضطراب ،نه تنها
مزاحم محس��وب نمی ش��د بلکه
متضمن بقای آنها نیز بود ،اما امروزه،
مخلوطی از دلشورههای اجدادمان
که از تخته سنگی در ارتفاع دوری
میکرد و مراقب بود تا درون حفره
یا غار حبس نش��ود ،به ترس انسان
مدرن از پرواز با هواپیما تغییر شکل
یافته است.
باید توجه داشت آن دسته از افرادی
که در دوران گذش��ته به پیروی از
ح��س اضطراب و ت��رس ،از چنین
موقعیتهایی دوری گزیده و از بروز
فاجعه احتمالی پیشگیری کردهاند،
ژنهایی را به نسلهای بعدی منتقل
کردهاند و همین امر موجب ش��ده
است که ترس از ارتفاع ،مکانهای
بسته و احساس خارج بودن اوضاع
از کنترل ،به عنوان میراثی ژنتیک،
در نوادگان مدرن آنها تشدید شود.
نکته دیگری که باید در تلقی انسان
مدرن از اخت�لال اضطراب مدنظر
قرار گیرد نقش مؤلفههای فرهنگی
در ایج��اد یا درمان اضط��راب افراد
جامع��ه اس��ت :اگر جادوگ��ری در
یک جامعه آفریقایی توانایی ایجاد
ترس و اضط��راب عمیق را دارد ،در
دنیای غرب آلرژیهای غذایی ،که
در گذش��ته به ن��درت مایه دغدغه
پیش��ینیان بودند ،به یکی از منابع
اصلی بروز نگرانیدر میان شهروندان
آمریکایی بدل شدهاند.
و در پای��ان اینکه ،در روزگار نوین،
بشر باید به جای تالش برای اجتناب
از رویارویی با ترسهای نهادینه شده
در س��اختار ژنتیک خود ،به دنبال
چیره ش��دن بر اختاللهایی باشند
که به طور ذاتی ناش��ی از مسائلی
اس��ت ک��ه در دنیای ام��روز جایی
ندارند.

•

تپـشدیجیتــال
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

دانشگاه تهران باز هم شاگرد اول دانشگاههای ایران شد
بر اساس تازهترین نتایج رتبهبندی
دانش��گاهها و موسسات پژوهشی
ای��ران ،دانش��گاه تهران در س��ال
گذشته خورشیدی ،برای دومین
سال متوالی رتبه اول دانشگاههای
این کشور را کسب کرده است.
بر اساس رتبهبندی کلیک "پایگاه
اس��تنادی علوم جهان اسالم" که
موسس��های پژوهش��ی وابسته به
دولت ایران است ،دانشگاه تهران با
صد امتیاز رتبه اول و دانشگاههای
صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر،
تربی��ت مدرس و دانش��گاه علم و
صنعت به ترتیب رتبههای دوم تا
پنجم را کسب کردهاند.
در همی��ن رابطه ،جعف��ر مهراد،
رئیس مرک��ز منطق��های اطالع
رسانی علوم و فناوری روز  ۲۳ژوئن
گفت کهدر رتبهبندیدانشگاهها از
پنج معیار کلی پژوهشی ،آموزشی،
وجه��ه بینالملل��ی ،امکان��ات و
فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی
استفاده شده است.

ب��ر اس��اس ای��ن رتبهبن��دی،
دانش��گاههای ش��یراز ،صنعت��ی
اصفهان ،فردوس��ی مشهد ،شهید
بهشتی تهران و دانشگاه تبریز به
ترتیب رتبههای شش��م تا دهم را
کسب کردهاند.
در این میان دانشگاه تربیت معلم
تهران که در سال  ۱۳۸۹رتبه ۱۹
این جدول بوده ،س��ال گذشته به
رتبه  ۲۶تنزل کرده است.
همچنین بر اساس این رتبهبندی،
از  ۳۰دانشگاه وابس��ته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ک��ه در ای��ن رتبهبندی ش��رکت
کردهاند" ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتیدرمانی تهران" با
کسب  ۵۶/۶۱امتیاز از  ۱۰۰امتیاز
در رتبه اول قرار گرفته است.
دانش��گاه علوم پزش��کی شیراز،
دانشگاه پزش��کی شهید بهشتی
تهران ،دانش��گاه پزشکی اصفهان
 ،تبری��ز و مش��هد ب��ه ترتیب در
رتبهه��ای دوم ت��ا شش��م ق��رار
گرفتهاند.

شهباز :استخوان های الی زخم ...
رویداد دوم و سوم

انتخابات فرانس��ه و یونان با آرامش
نسبی برگزارش��دند و درآنها تنش
حادی وجود نداش��ت .درفرانس��ه،
حزب سوسیالیس��ت با به دس��ت
آوردن  314کرسی از مجموع 577
کرسی مجلس ،اکثریت مطلق را به
دست آورد و خاطر رییس جمهوری
تازه انتخاب شده آسوده شد که در
 5سال آینده س��د و مانعی دربرابر
تصوی��ب و اج��رای برنام��ه هایش
نخواهدداشت.
دریونان نیز حزب دموکراسی نوین
به رهبری آنتونیو ساماراس برحزب
رقیب خود پیشی گرفت و به نگرانی
هایی ک��ه ازبابت خ��روج احتمالی
یونان از اتحادیه اروپا پیش آمده بود
پایان داد.
کشورهای اروپایی نسبت به نتیجه
انتخابات یونان واکنش مثبت نشان
دادند و آلمان خواهان تشکیل فوری
دول��ت جدید یونان ش��د و آنتونیو
ساماراس از سوی رییس جمهوری
یونان مأمور تشکیلدولت گردید.
به گزارش "ی��ورو نیوز"« :بالفاصله
پس از اعالم نتیجه انتخابات ،آلمان
از یونان خواست که به تعهدات مالی
خود پایبند بماند و به آتن هشدارداد
ک��ه ش��رایط وام ها قاب��ل مذاکره
نیست».
رویداد چهارم

روی��داد چه��ارم نشس��ت س��ران
کش��ورهای گ��روه  20درمکزیک
درروزهای  18و  19ژوئن بود.

>> ادامه از صفحه7 :

دغدغه مس��ائل مالی اتحادیه اروپا
چنان براین نشس��ت سنگینی می
کرد که چندروز پی��ش از برگزاری
آن ،فلیپه کالدرون رییس جمهوری
مکزیک ،که کشورش ریاست دوره
ای کش��ورهای گروه  20رابرعهده
دارد ،گفت:
«تالش خواهیم کرد تا دس��تور کار
نشست سران گروه  20صرفا بحران
اقتص��ادی اروپ��ا و راه حل های آن
نباشد».
با این حال ،به گ��زارش "اکونیوز":
«رهب��ران گ��روه  20درنشس��ت
مکزیک بر برقراری ثبات بیشتر در
سیس��تم بانکی اروپا و منطقه یورو
تأکید کردند و میزان کمک به حل
بحران مالی جهان را به  456میلیارد
دالر افزایش دادند».
رویداد پنجم

آق��ای مه��راد همچنی��ن گفت
که بخ��ش اطالعات مرب��وط به
تولیدات علمی دانش��گاهها فقط
توسط کارشناسان و اعضای هیات
علمی پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم از پایگاه پژوهشی "تامسون
رویترز" استخراج میشود و تعداد
و کیفی��ت و می��زان تاثیرگذاری
مقاالت از نکات مهم این رتبهبندی
است.
به گفته آقای مهراد قرار بوده این
نتایج پیش از پایان س��ال ۱۳۹۰
منتشر شود اما به دلیل تاخیر در
ارسال اطالعات به پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ،این کار با تاخیر
انجام شده است.
بر اساس رتبهبندی دانشگاههای
برتر جهان که توسط موسسه تایمز
در اکتبر سال  ۲۰۱۱منتشر شد،
برای اولین بار ،دانش��گاه صنعتی
شریف ایران در رتبههای بین ۳۰۱
تا  ۳۵۰دانش��گاه برتر جهان قرار
گرفت.

رویداد پنجم آش��فته و س��ردرگم
تری��ن رویداد این چند روز بود ،زیرا
مانند گذش��ته به گفتگوی کرها –
ک��ه درآن هرکس حرف خود را می
زند و حرف دیگری را نمی شنود –
شباهتداشت و طبعا نتیجه ای هم
ازآن عاید نشد.
ای��ن روی��داد برگ��زاری مذاکرات
کش��ورهای موس��وم ب��ه  5+1ب��ا
جمه��وری اس�لامی درمس��کو در
روزهای  18و  19ژوئن بود.
پ��س از برگزاری نشس��ت های دو
روزه ،ب��ه گزارش "ص��دای امریکا":
«دیپلمات ها درمسکوگفتند برغم
درخواس��ت های روسای جمهوری
روسیه و امریکا از جمهوری اسالمی

که با مهار فعالیت های اتمی موافقت
کند ،مذاکرات در دومین و احتماال
آخرین روز بابن بس��ت روبرو بود».
خبرگ��زاری "رویت��رز" هم گزارش
داد« :احتمال نمی رود موفقیتی در
مذاکرات با گروه  5+1به دست آید،
زیرا این گروه مایل نیست امتیازاتی
بدهد که تهران قادرشود مذاکرات را
طوالنی سازد وبرای تولید تسلیحات
اتم��ی وقت پی��دا کن��د» .گزارش
"خبرگزاری فرانس��ه" هم تأییدی
بربی نتیجه بودن گفتگوهای مسکو
است« :درپی بی نتیجه اعالم شدن
نشس��ت مس��کو که برای مذاکره
درباره پرونده هسته ای رژیم تهران
برگزارشده بود ،دولت فرانسه اعالم
کرد که تحری��م ها علیه جمهوری
اسالمی باید تشدید شود.
لوران فابیوس وزیرخارجه فرانس��ه
ساعاتی پس از پایان گرفتن نشست
مسکو در بیانیه ای اعالم کرد:
از آنجا که رژیم تهران حاضربه انجام
گفتگوه��ای جدی درم��ورد برنامه
هسته ای اش نیست ،فشار و تحریم
علیه این رژیم باید افزایش یابد».
کوتاه س��خن ،دنیا چنان آش��فته و
درهم ریخته اس��ت که دیگر تراکم
رویدادها نیز چاره س��از نیست و در
مورد  5رویداد این هفته ،اگر حتی
با خوشبینی نتیجه انتخابات فرانسه
و یون��ان را مثب��ت ارزیاب��ی کنیم،
درمجموع همه آنها چیزی نیستند
جزاستخوان الی زخم!

•
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ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

استخـدام

Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

استخـدام

MOVING COMPANY
Driver/ Helper

Clickimprimerie
  آقا یا خانم برای کار در

چاپخانه و مرکز فتوکپیدر
مرکزشهر مونتریال یا النگی
  آشنا به زبان انگلیسی با

  آشنا باکامپیوتر و
فرانسوی 
برنامه طراحی و چاپ

به راننده پایه یک ،سه و پنج
و کمک راننده باتجربه
برای کار حمل و نقل
(اسباب کشی)
نیاز است.

@Emial: info
clickimprimerie.com

حقوق :از  11تا  17دالر
Tel.: 514-892-5433

514-384-8043

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

فرزانگـان

چرا درخانه کار می کنید؟!

TAILLEUR

Bijan

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

  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
هموطنانگرامی

 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

برای آگاهی بیشتر همین امروز باما تماس بگیرید:

5674 Monkland Montreal, QC H4A 1E4
Tel.: 514-343-5009
info@laquafure.com

514-419-1039

کامپیوتر

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

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

Montreal, QC, H4B 2M5

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia
امورساختمانی

azjuly2012 sam.soudmand@yahoo.com UP

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

MARIE ROSE

Maryam&Roe

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com
to end june 2013Pd

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

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

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

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

649-9366

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

تعمیراتساختمان

Tel.: (514) 775-6508

Tel: 438-992-9482

azmar15'12Up

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

Incentive Program
  پورسانترقابتناپذیر

  همچنیناتاقاستاتیک

برای اجاره

JR RENOVATIONS

به یک نفر خانم برای نگهداری
از خانم سالمند ،ونیز انجام
برخی کارهای خانگی ،از قبیل
تمیزکاری و آشپزی نیازمندیم.
برای آگاهی بیشتر لطفا با
شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

صندلی برای اجاره
در سالن زیبایی و آرایش بزرگ آکوافور

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

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

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
 تنظیمدعوتنامه رسمی

بهمدیریت

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

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

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

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

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
@Sellorfixcomputer
(514) 660-4856
دولتی کبک و کانادا
gmail.com
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
514-812-5662
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514-814-8677
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC
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آرایشگاهبرایفروش
4491 St-Charles
رمسی
مترجم
رمسی
مترجم
مالیاتی
خدمات
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Le salon de coiffure
(SPA
)CONCEPT
azjan’12unpaid

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

سرویس عالی ،قیمت مناسب

514-557-9019
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  با  56سال سابقه کاری ،

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

  درمحل وموقعیت عالی،

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Tel.: 514-694-3735

  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)

azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

754-4592

Renovation

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Construction
ساختمانی
امور


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

azmar:paidtoendofaug2012

آشپـزی

کلیه کارهای ساختمانی پذیرفته می شود
>> تعمیرات دفاتر اداری و بازرگانی
سرویس اورژانس  24ساعته

استخدام

قابل توجه آرایشگران و متخصصان زیبایی

تعمیرات ساختمان

نگهداری از
بانوی ساملند

khosrowazjune15sendinv

azjuly1UP

مدرسهفارسیزبان
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ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
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
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nsarvaran@hotmail.com
توسطخامن
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¯
°

®


́³

²
)(514


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

azjan’12unpaid

شادترین دی جی

شهر DJ :الکاپون

تاتوی دائم

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

azfev2012Up

و ورق
 



گلفروشی 









توسط شادی 








وحید
تاروت
فال
شهریاربخشی























































به یک کارگر ساده برای کار

گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
سن لوران نیازمندیم.
ویل
درخدمت ایرانیان گرامی













امور





بیشتر با 





ساختمانی
 کلیه
Tel.: (514) 692-0476
شماره
اطالعات
برای












بگیرید:
تماس
زیر
































قیمت
ترین
نازل
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Tel.:
514-509-8377
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(آرش کشوری)
 



514-887-5195



(514) 678-6451
 








>> کلیه
ترین،
تازه
زیباترین،









مقاطع:
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ها
خامن
ویژه










بهترین ،بی نظیر!


514-686-7684

(تیمور)

aznov01،2011INV

noushintilmai2010paid
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رمسی
مترجم
رسمی،
دعوتنامه
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College،University














¶





¢







¢

£
















¢





©



¸




½










¶



¶



·
³
















£





ارک
د
م
ترجمه

اوکازیونی
هر
  برای







High-Shool







خاطرهحتویلدارییکتا
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL



ª

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15
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azmai15salimi
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Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز















µ




ای
بودجه
  برای










¬




¦




هر 
¦


کیمیا
توسط

 با سابقه  tutoringدرمدارس
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514-624-5609




£ 514-889-3243


در موسسات 


مونترال و تدریس

عضو جامعه مترجمان رسمی
  برای هر سلیقه ای

since






























£





¨




ایران
و
کبک
)(514
699-1380













µ













1990
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ª
کلیه مدارک و
رسمی
ترجمه
کنکور تهران
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ترجمه
خدمات مربوط به



*درصورتعدمرضایتجلسه
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نام :با ظرفیت محدود
ثبت
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 مترجم رسمی و عضوجامعه










 






 






























«
¹

 5301 Queen Mary (X
)Decarie
§



مترجمان کبک



























5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH









































و
دعوتنامه
مدارک،
کلیه
رسمی
ترجمه











 




¯

 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،

 



 


























514-488-7121

514-983-1726

azfev11Pd

مترجم رمسی


¥
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رضانوشادجمال

azsept'11

ایرانی
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) W., Tel.: 369-3474(FISHاستخدام 







5780
Sherbrooke
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ترجمه
تائید
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سیتیزنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
















Tel.: 514-575-7080











































کنید!
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خداوند
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مهربان
بخشنده
نام
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 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
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 تبدیل نوار موزیک به CD
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Mini DV, VHS


 



 


رستوران شیراز
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514-485-2929
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سالن آرایش
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 -3پول خرد هندي -عضو
شناي ماهي -سالمندان
 -4گاز موج��ود در س��طح
خورش��يد -گرفتن��ي از
نابكار -خاش��اك -سوراخ
وسط شكم
 -5پيش��كش -آدم آهني-
طال
 -6حرف تنفر -مرفق -هال
 -7كوش��ش -نش��اني-
حاجت
 -8از آثار جان اشتاين بك
نويسنده معاصر امريكايي
 -9شجاع ،نترس -لرزش،
جنبش -خانه مجلل
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ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.













	• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514 12دالر
صورت:
بند
	•











	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	• رنگ،فر،هایالیت،
	• مش و...
مجری
>> کالس آموزش آرایشگری
مراسم
در مدت 3ماه ،با تضمین

5780 Sherbrooke W., Tel.
989-8383







 


























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

با بیش از  20سال سابقه

عقد
ایرانی

514825-3170

Coiffure


























































 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27
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ایرانیان

کافه
صوفی

toendofmay2010P

Uazjune12011
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514-827-6329
514-620-3255
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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PARTICIPATE in our
CO

سیستمهایماهواره

نصب ،تنظیم و فروش

MMUNITY

انواع سیستم های ماهواره
با نازل ترین قیمت
در اسرع وقت

•

•

azjuly01up

Tel: 514-825-1354

Cafe bistro for sale

استخـدام

امور لند اسکیپ
LANDSCAPING
CEKIC

REPARATION
TERRASSE
CHEMNIEE
FLAGSTONE
CIMENT PAVEUNI ASPHALTE
FONDATION
CLOTURE Etc.

سرویس حرفه ای به بهای
عالی
گارانتیTRAVAUX GARANTIE :
برای اطالعات بیشتر همین امروز با فضیل
تماسبگیرید:
(514) 684-8450
(514) 233-6936

به یک کارمند آشنا
به زبان های فرانسوی
و انگلیسی ،دارای
گواهینامۀرانندگی،
برای شتسشو و تحویل
اتومبیلدرنمایشگاه
اتوآلتیمکسفورا
نیازمندیم.

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

استخدام

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

آموزش سنتور

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

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

از
ایرانی
ب
خرید!

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

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شه��رزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

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 ...............................
جوادداوری 589-0175 ...............................
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

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................

5200 De La Savane،

Tel.: 514-342-3000

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

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............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000 .......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،

آموزش خصوصی تنبک
توسط استاد مجرب
هر ساعت 25 :دالر
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید:
(514) 572-2748
azmai01up

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

بیمه و مشاور مالی

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

(هر طرف)

تـورونتو
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

•
•
•
•
•

تاکسی

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

شریف

ارز

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...

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

امیرکفشداران 303-2977 ..........................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

داروخانه

شیرینی پزی

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

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

فـال

شادی 678-6451 .............................................

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

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

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

هما 484-2644 ...............................................

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

چاپ

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

گاراژ (درب)

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

خیاطی (آلتریشن)

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

جواهری

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

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

خشکشویی

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

فـرش

ساختمان و دکور داخلی

کلیسا

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

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

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

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(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

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

ترجمه

شماره شما در

این لیست نیست؟

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

تدریس رقص

مرکز شهر مونتریال:

با ما متاس بگیرید.

حمل و نقل

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

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

info@paivand.ca

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

تابلوسازی

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

 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؟...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

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

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

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

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

•
سفر روزانه به •
harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

آموزش تنبک

بها و سرویس عالی

استخدام

رستورانکبابسرا

azjuly15Up zagros

tilMar'10P

Ptoendofjune12

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

از 8صبح تا 8شب

514-585-6178

Tel.: 514-481-6765

||Bazar Du Tapis

کالسیـکوپاپ

صابر جلیل زاده

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

قالیشوییبازارفرش

azfev1paid2

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

اموراستــاتیک
اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف ،باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:
eveazjuly15UP

514-487-9105

سامانامانی
azjune15

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

رفوکارفرش

رضارضـائی

514 641 2379

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azjuly01 cafeimagination@hotmail.com Roksana Ghassemian

اجــاره

نیازمنــدیها



514-718-3633

azjuly1Up2012

azjune15Up2012

تدریسگیتار
<< پـاپ <<

نگهداری از فرزندان
دلبندشما و نیز
انـجام امور آشپزی
(514) 284-6607

514-487-0009
514-651-7443

آموزشگیتار

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120
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  کافه بیسترو در قلب مرکز شهر مونتریال،

نزدیک به «بل سنتر» در داخل هتل ،با ظرفیت  85نفر،
با اجاره بسیار مناسب ،درآمد خیلی خوب ،با مشتری
ثابت ،از سال 2005
بفروش می رسد.
عالفمندان جدی برای اطالعات بیشتر
لطفا باشماره تلفن زیر تماس بگیرند:

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

برای اطالعات بیشتر با آرش تماس بگیرید:

35

دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................
271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش 223-3336 ...........................................
زاگرس 690-6343............................................

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

وحید983-1726................................................

عینک سازی

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

وام مسکن

وکیل دعاوی
ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ..............................
نگارپیشوا 419-8765 .....................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................
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* بررسی ها نشان میدهد که تورنتو با  11,265راننده تاکسی
در مقایس�ه با مونترال ( 7,185نفر) ،ونک�وور ( 3,530نفر) و
کلگری ( 2,100نفر) در صدر جدول تعداد رانندگان تاکسی در
کانادا قرار دارد.
* جیم بل از کمپانی تاکسی  Diamondمیگوید« :آنها به خاطر
خانوادهایش�ان فداکاری میکنند .شرط میبندم که
فرزندان آنها به رانندگی تاکسی مشغول نخواهد شد».

انجامدهند.
ریچارد کرلند میگوید که تعداد
رانندگان تاکس��ی با تحصیالت
عالی مرا متعجب کرده است.
او ب��ه روزنامه سان اظهار داشت
که “ای��ن بررسی تایید میکند

در خیابان های
شهرهای کانادا به
دنبال یک لقمه نان!

مث��ل کلیشهه��ای
سینمایی هالیود ،تقریباً
در همه ج��ا در مد نظر
شماس��ت .مهاج��ری با
مدرک دکترای پزشکی
و یا دکترای هر رشتهی
دانشگاه��ی دیگر پشت
فرمان تاکس��ی مشغول
رانندگیمیباشد.
یکس��ری مطالع��ات
منتش��ر نش��ده توسط
بخ��ش مهاج��رت و
معم��اری و رشتههای مرتبط با
شهرون��دی ب��ر اس��اس
بررسی انجام شده توسط ریچارد آن را در سابق��ه تحصیلی خود
کرلن��د  Richard Kirlandگزارش دادهاند.
وکیل مهاج��رت در تورنتو روی ح��دود  14درص��د رانندگ��ان
اطالع��ات آم��اری از  50,000تاکس��ی که از مهاجران هستند
راننده تاکس��ی در سراسر کانادا دارای مدرک لیسانس میباشند.
(بر اساس فرمهای مالیاتی) انجام در حالی که رانندگان تاکس��ی
متول��د کانادا فقط  4درصدشان
شده است.
طبق گ��زارش تورنتو سان ،این دارای مدرک لیسانس هستند.
بررسی نشان میدهد که بیش بی��ش از  5درص��د رانندگ��ان
از  200نفر از رانندگان تاکس��ی تاکس��ی که از مهاجران هستند
(اکثراً در ناحیه تورنتو) در کشور مدرک ف��وق لیس��انس دارند،
زادگاه خ��ود به درجه تحصیلی درحالیکه یک درصد از رانندگان
تاکس��ی متولد کان��ادا در گروه
دکترا نایل شدهاند.
همچنین معلوم شد که  55نفر رانندگ��ان دارای م��درک فوق
از رانندگان تاکسی که در کانادا لیسانسمیباشد.
به دنیا آمدهاند نیز دارای مدرک عالوه بر هند و پاکستان ،لبنان،
دکترای رشته پزشکی و یا سایر ای��ران ،انگلس��تان ،بنگالدش،
رشتههایدانشگاهیمیباشند .هائیت��ی و ایاالت متحده آمریکا
بر اس��اس این بررس��ی آماری کشورهای مب��داء مهاجرت این
به طور کلی یک نف��ر از هر دو رانندگان تاکس��ی با تحصیالت
نفر راننده تاکس��ی از مهاجران دانشگاهیمیباشند.
میباشند و یکسوم آنها در هند ب��ر اساس گ��زارش س�ان اداره
و یا پاکستان به دنیا آمدهاند.
کنندگانشرکتهاییتاکسیرانی
رانندگان مهاجر مطالعات عالی میگویند که مهاجران کارکنان
در زمینه تج��ارت و مدیریت و خوبی هستند و آمادهاند همه نوع
رانندگان تاکس��ی متولد کانادا فداکاری به خاطر خانوادهایشان

ک��ه :بعض��ی از
کس��انی که در
اینجا تاکس��ی
می ر ا نن��د
زادگ��اه
در
خ��ود پزش��ک
بودهاند”.
سر مقاله روزنامه گلوباندمیل
درباره نتایج این مطالعه میگوید:
“ضایع شدن تاسفبار یک منبع
اقتص��ادی بالقوه” ل��زوم انجام
تغییرات اساسیدر طرح پذیرش
مهاجران را تایید میکند .به نظر
ای��ن روزنامه اگ��ر تحصیالت و
تجربیات حرفهای مهاجران تازه
وارد به کان��ادا در بازار کار کانادا
مورد استفاده قرار گیرد،میتواند
سهم بزرگت��ری در قابلیتهای
تولیدی کاناداداشته باشد.
مشک�لات کاریاب��ی مهاجران
جدید به خاط��ر کمبود دانش
آن��ان نیس��ت ،بلکه ب��ه خاطر
مس��ائل اداری و تنگناهای آن و
تبعیضهایی ک��ه ممکن است
اعمال شود و ممانعت حرفهایها
از ورود افراد جدید و نارساییهای
زبان آنها میباشد.
اگر این تحصیل کردهها بتوانند
از پش��ت فرمان تاکس��ی پیاده
شوند به نفع همگان خواهد بود.

از نگاه علی اصغر

ا ّول جوالی ،روز اس�تقالل کش�ور کانادا از یوغ برده گی و استثمار دولت فخیمۀ
انگلستان (اصطالحا") نامگذاری شده است .ما ایرانیان شهر مونترال از کشور ایران
کهنسال ،از کشور کوروش و داریوش و گوگوش آمده ایم تا در این روز با شکوه و
از یاد نرفتنی با شما مردم زبان بستۀ کانادا در این جشن بزرگ شریک باشیم .ا ّول
جوالی بر همگی شما مردم س�اده دل کانادا و شما دانش�جویان مبارز و زنده دل
مبارک باد ،مخصوصا" به شما ایرانیان عزیز«قسم خورده»

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

«هرکس با خانوادۀ سلطنت در افتد
ور افتد!»
ستایش پادش��اه آدمیان را ،ک��ه هرپادشاه و
سلطنت��ی ،هرملکه و ملک زاده��ای در برابر
عظمت و جاللش ذلیل و خوار می باشد.
هرگز از خ��دای مخواهید که خاموش مانید،
زیرا دنیای خاموش شده به گورستان شبیه تر
است که هیاهوی زندگی آن شنیده نمی شود.
گوشه گیران که ازترس لغزش وسقوط به گنج
ع ُزلت می نشینند،در حقیقت زندگانی هستند
که پیش از مرگ زنده دفن شده اند.
 یلدا مشعوف خدیر

«آفرین وصد آفرین بر یلدا خدیر ،شیر مادرت
حالل باشد ،برتو دختر مبارز».
ای خوش آن کس که در او سودائی است و آن
دلی که کانون شورش و غوغاست.
جوانان زندهدل وبانشاط هرگزدر جهان آسوده
و آرام نمی نشینند.آن��ان پیوسته از آشوب و
انقالب در مقابل دولتهای«فاسد و ظالم»لذت
می برند ،زیرا سیر تکاملی آنهادرخانۀ هستی با
قیام وغوغا همدم و همرازاست.
-----------------باسالمی گرم خدمت شما خوانندگان روزنامه
های فارسی زب��ان درسراسر کانادا مخصوصاً
شهر مونترال و شمادانشجویان مبارز.
روز هفت��م جون 2012دری��ک خبر رادیوئی
شنی��دم که پلیس حلقه بگ��وش مونترال به
دستوردولت فاسد ژان شاره به منزل امیرخدیر
نمایندۀ جمعی از مردم حمله ور شده و ساعتها
زندگی این خانوادۀ مبارز را بهم ریخته و دختر
ج��وان آنها را ب��رای آزار دادن پ��در مبارزش
دستگیر کردند .کشوری که در جهان خود را
یکی طرف��داران سفت و سخت در دمکراسی
میدان��د و به کشور آرزوها مع��روف میباشد؛
دیدید چگونه پلیس آن ساعتها خانوادۀ امیر
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آهای تاکسی !

خدی��ر را در خارج از من��زل شان اسیر و
عبیر نگه داشته و زندگی آنها را تفتیش کنان
به هم پاشیدن.
دولت نادان ژان شاره به سرکرده گی شهردار
نابین��ا و بی خرد مونترال آقای ترامبلی گمان
می کنند که با حمل��ه بخانهء دکتر امیر می
توانند ص��دای آزادی خواهان و حق طلبان را
خاموش کنند.
آفری��ن بر امیرکه گفته ب��ود ،چه فرقی میان
دختر من و دیگر دانشجویان.کسی که ریشهء
مبارزه در او باشد هرگز خاموشپ ننشیند .آن
زمانی که امیرخدیردرمجلس کبک صدای
اعتراض به آمدن خانوادهء سلطنت کرد ،که
چرا هزینه سفرآنها را مروم زبان بستهء کانادا
بای��د متحمل شود؟ این حقی��ر به دوستی
عرض کردم ،ب��زودی دولت فاسد ژان شاره
بوسیله پلیس بسیارمهربان ومردمی شهرمان
برای امیرخدیر پاپوش ُدرست خواهند کرد
وب��ه گونه ای برای او وخانواده اش مزاحمت
هایی ایجاد خواهند ک��رد ( .امروزشاهد آن
هستیم).
دولتی که بدورغ دم از آزادی وحفظ حقوق
انسانها میزند! این چنین وحشیانه به منزل
نمایندهء خودشان حمله ور شوند....
شرم بر دولت و هواداران ژان شاره.
م��ا ایرانیان شهرمونت��رال «نه هرگزفراموش
خواهیم کرد ونه هرگز خواهیم بخش�ید و نه
ازیادمان خواهد رفت ونه هرگز یلدا و پدرش
امیر را تنها خواهیم گذاشت» و به دولت فاسد

ژان ش��اره ی فاسد وشرابخوار ،حرامخوار ،می
فهمانیم امیرتنها نیس��ت .ویران باد کاخهای
ظلم وستم ،زنده باد آزادی.
قاض��ی بیدادگاه��ای دولت ژان ش��اره دختر
جوان امیرخدی��ر را چهار روز زندان فرستاد و
ب��رای او یازده کاندیشن قرارداده است؛ قاضی

منبع :یاهو نیوز (با سپاس از سالم
تورونتو )

که خودش محوربی عدالتی
می باش��د .هی��چ قاضی ای
درجهان پی��دا نمی شود که
برای رضای خدا قضاوت کند،
تمامی قضات بدستوردولتها
و برای سرمایه داران کار می
کنند .ا ّما مردم جهان دیگر از
خ��واب غفلت بیدارشده اند و
در مقابل ظلم وستمدولتها قد
علم خواهند کرد.
دیگردوران بره گی و برده گی
بپایان رسی��ده و دولت کانادا بگوش باشد که
م��ردم جهان س ّوم به س��اده گی فریب وگول
نظام سلطن��ت را بخواهن��د خورد.ماایرانیان
هرگز زیرزور وستم هیچ دولتی نخواهیم رفت،
مخصوصادولت ازخدا بی خبر ژان شاره!
هرگ��ز ازخداوند متعال مخواهید که شمارا از
غوغای زندگی برکنار دارد و با آرامش وسکوت
از این جهاد بیرون برد .خداوند راضی نیست
کس��ی به هنگام مناجات بگوید ،خدایا مرا از
فتنه بدور دار ،زیرا مرد خدا آن کس می باشد

که قدم درپیکار زندگی گذارد
ونبرددرمقابل ظلم را با پیروزی
و پاکدامنی برگزارکند.
«ثروت و فرزن��دان در زندگی
بشر فتنه اس��ت» بنابرین اگر
کسی ازفتنه بگریزد به عبارت
آشکارتری از هس��تی و حیات
بدور است.
آن تیره بختی که کنج ع ُزلت
می گیرد و از هیاهوی محیط
فرار کرده وبه گوشه خموشی
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بنام خداوند بخشنده مهربان

سالم بر تو ای منجی عامل بشریت
ای مهده موعود (عج)
وقتی صدای آسمانی تودر خاموشی شبهای زیبا طنین می افكند
تو ای نغمه پرواز بال آسمان تنهایی من
خبر نداری كه من چشم در دنبال تو دارم وآرزوی یك لحظه دیدارت را
______________________
به همین مناسبت جشن با شكوهیدر مر كز اسالمی ایرانیان

در روز پنجشنبه  5جوالی سال جاری
برابر با /15تیر 1391/برگذار خواهد شد

حضور شما عزیزان تجدید عهد با آقا امام زمان (عج)
و احیائ شعایر مقدس اسالمی است.

برنامه ها شامل:

 – 1دعای كمیل  – 2نماز جماعت
 – 3قرائت قران مجید  – 4سخنرانی توسط شیخ صالح سیبویه
 – 5سرود و مولودیه  – 6مراسم ویژه كیك بری
به صرف میوه شیرینی و شام
اعطای هدایا به بزرگساالن و كودكان
__________________________
زمان :شنبه ساعت  8:30لغایت  11شب
--------------------------

مكان 210:سن ژاك در منطقه الشین-مترو واندم اتوبوی خط  90به طرف غرب
تلفنهای اطالعات 5142471732 5143661509 5143645075:
با آرزوی توفیق برای شما عزیزان

مركز اسالمی ایرانیان

پناه می برد ،نمی داند که فلسفهء آفرینش و
راز وجود چیست! اونمی داند که برای گوشه
نشینی و انزوا خلق نشده است ،بلکه باید با بقاء
ناموس حیات؛ درآشوب جهان شرکت کند و
همچون زند گ��ان به جنب و جوش برخیزد،
قامتی را بیاراید و قدمی فراگذارد ،از بینوایی
دستگیری کند و نادانی (همچون ژان شاره) را
به دانش وکمال دعوت نماید.
آری؛ درغوغای زندگی بیش از آن که شکست
و فس��اد پدید می آید ،صالح وعمران صورت
م��ی گیرد .اگ��ر وظیفهء آدمی��زاد درعالم به
سکوت وخم��ود منحصرباشد ،یکب��اره خدا
شناسان باید از ه��م پراکنده شده هریک به
گوشه ای خزند و درگل��وی دره های تنگ و
غاره��ای ژرف فرو رون��د و جهان را همچنان
سرگشت��ه وگمراه بگذارند وتنها گلیم خود را
ازآب بی��رون کشیده و به حفظ جان خویش
بشر را به غرقاب فنا و امواج نیستی بسپارند.
ما نمی گوییم که لجام گسیخته و خیره خیره
خود را درمیان جامعه اندازید وبیهوده آشوب
وانقالب بر پا کنید ،این عمل را هیچ کس نمی
ستاید؛
اما گوشه مگیرید و خاموش منشینید.
خداوند بی همتا مردان نبرد را در فتنه اندازد
و بدین وسیله جوهر جانشان را آزمایش کند،
تا بنگرد بردبار و صبورکیس��ت ،ومعلوم شود
پرهیزکار و پاکدامن کدامند ،تا بنده را به روز
رستاخیز بر خدای حجت نباشد و کس در آن
روز بازپرسی نیازموده ،قدم نگذارد.
پس همچون امیرخدیر مرد باشید و
برخیزید و دامن همت بر کمر زنید،
بکوشی��د و بجوشید و قی��ام در برابر
دولت های فریبکار را زنده و برپادارید.
مرد باشید وباکردار نیک و پندارعالی
و گفت��ار کوبنده درصحنهء نبرد قدم
گذارید تاهم ازل��ذت حقیقی حیات
به��ره برید وهم به وظایف انس��انیت
خویش همچ��ون میرزا کوچک خان
جنگلی قی��ام نماید .جان و تن هردو
در زندگی ممکن است کسل وفرسوده
شون��د ،آن ازسنگین��ی
این واین از پ��رواز آن به
ست��وه آی��د ،ج��ان را به
دانش وحکمت بیاراید تا
دولتهای فریبکار نتوانند
برشما ستمی کنند.
و  60مین سالگرد
تاجگذاریملکه
چه خوب شد امیرخدیر
درم��ورد سالگرد شصت
سالگی سلطن��ت ملکهء
عزیزم��ان QUEEN

الیزابت د ّوم چیزی نگفته! وای اگر می گفت،
دیدید س��ران جنایتک��ار و شیط��ان صفت
کشورهای جهان برای دست بوسی اربابشان
درلندن گرد هم آمده بودند.
ویا اگرمی گفت هزینه این جشن سلطنتی را
باید مردم بخت برگشته و زبان بستهءانگلستان
پرداخ��ت کنن��د .آنوق��ت م��ی گوین��د چرا
دانشجویان قیام می کنند؟
این حقیر ساعتها برای تماشای جشن شصت
سالگی سلطن��ت ملکه خان��م خودمان پای
تلویزیون نشسته بودم .ازهر زاویه که نگاه می
کردم  ،می دیدم ،تاریخ درحال تکرار می باشد!
همان بوق و شیپ��وری را که برای فرعون آن
زمان می زدند ،برای ملکه انگلستان نیز همان
ب��وق و شیپور و همان رژه ،همان برده گیری،
فقط لباس ها وزبان ها عوض و تغییر پیدا کرده
است.
فرعون که حکم می کردی همه عمر،
دیدی چگونه مرگ آمد
و دریا شکاف خورد و مهلت
ندادندش که توبه بزبان آرد.
درآن نمایش عروسکی میدیدم که مردم زبان
بستۀ انگلس��تان چگونه در پرستش خدایان
باطل خویش سرگ��ردان بودند .آری ،خداوند
تعالی جایگ��اه این خدایان باطل و پیروانشان
را در پست ترین وحشتناک ترین جای دوزخ
قرار داده است .وای که چه جایگاه وحشتزایی
می باشد .یواشکی پیش خودم گفتم ،شرم بر
بشریت که خود را از انس��انیت بدور کرده اند،
و ننگ بر شمائی که خالق مطلق را رها کرده
و افراد را که هیچ اختیاری از خود ندارند برای
خدائی خود بر گزیده اند.
دنی��ا دارای بُتهای مختلف م��ی باشد ،و بُت
پرستان بی خرد درحال اطاعت بُتها هستند.
به همیندالیلدانشجویان برای شکستن بُت
ها بپاخاسته و تا پائین آوردن آنها آرام نخواهند
دول��ت کانادا ک��ه به رفت��ار وحشیانهء دولت
جنایتک��ار و مزدور «اسد خ��ون آشام» انتقاد
میکند که چرا حقوق بشر را رعایت نمیکند!
ا ّما از طرفی پلیس شهر مونترال بی شرمانه به
خانۀ نمایندۀ شهر خودشان حمله ور می شوند
و دخت��ر جوان آنها را برای اذیت پدر مبارزش
دستگیر می کنند.
اگر ما یادم��ان نباشد ،کمیتۀ یادمان یادشان
هست؛که در زمان نخس��ت وزیر سابق آقای
کریتین ،ق��رار بود جان منل��ی جانشین وی
ش��ود ،ا ّما! با یک جمله که گفته بود ،چرا باید
پنج میلیون دالر خ��رج سفر سیاحتی ملکه
انگلس��تان به کان��ادا شود؟ ب��رای همیشه از
صحنهء سیاست محو ش��د و دیگر نامی از او
برده نمی شود.
دکتر امیر عزیز:
افس��وس که ما در دوره ای به سرمی بریم که

نیکوکاران آلوده دامن جلوه میکنند و خادمان
خائن محسوب می شوند .این روزگار آشفته و
پریشان برای دزدانی چون ژان شاره و طبقهء
اش��رار فرست خوبی است ک��ه به آسانی می
توانند آبی گل آلوده کرده تا ماهی مقصود خود
را صید نمایند .این طایفه صیادان بی رحم وبی
ثبات می باشند.
ا ّما آینده :آینده بسیار وخیم و خطرناک بنظر
می آید و آنچه را که در پیش رو داریم از وضع
کنونی ده ها برابر وحشتناک تر خواهد بود.
این دولت دست نشانده( ،بی خدا و بی دین)
ژان شاره ،نه وج��دان و نه شرافت خالصه به
هیچ چیز پای بند نیستند.
زبان خردمند گروگان قلب اوست ،تا نیندیشد
سخن نگوید ،ا ّما قلب نابخرداندر گرو زبانشان
باش��د ،یعنی نخس��ت سخن گوین��د و آنگاه
بیندیشند.
عمر این دولتها به قیام و آشوب مردم بس��ته
است ،یعنی همین که جامعه حیات نوینی به
خ��ود گیرد و غبار شورش و غوغا فرو نشیند،
هرچه زودتر دست انتقام گلوی آنها را فشرده و
رشتهء حکومتشان را به طناب نیستی متصل
سازد.
دولت فاسد ژان ش��اره و شهردار خوک خوار
و حرام خوار و پلیس بسیار مهربان و مردمی
شهرم��ان همگی در باتالق جهل و نادانی فرو
می باشند.
امیر عزی�ز شما برای دول��ت کبک صد نامه
فرستادی و صد راه نشان دادی ،آنها هم نامه
نمی خوانند هم راه نمی دانند.
یا رب بگشای بر امیر از عرش دری
بی م ّنت مخلوق رسانش حضری
از باده چنان مست نگهدارش باش
یلدا دخترش را نگهدارش باش
سخن را کوتاه کنم تا از مالمت شما خوانندگان
محترم  ،مخصوصاً سردبیر همین روز نامه ای
که در دست دارید و می خواند؛؛ پی ....وووووو....
«س��ال شصتم...آری همی��ن که عمر شما به
شص��ت رسید ،دیگر راه پ��وزش به روی شما
بسته خواهد شد؛ زیرا :پردهء غرور نمی گذارد
تا جلوهء حقای��ق را از نزدی��ک تماشا کنند.
(ازسخنان گوهربار امیر مومنان علی (ع)
محمدی وجمعی از
از طرف علی اصغر
ّ
مسلمانان و پیروان راه ّحق .مونترال
تابستان 2012

هرچند که قامتی زیباست مرا
چون الله رخ وچو سرو باالست مرا
معلوم نشد کهدرطربخا نۀ خاک
نقّاش ازل بهرچه آراست مرا
التماس دعا......حق نگهدارتان
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Immigration

New Federal Skilled Worker li
July 1st. 2012, the New
Federal Skilled Worker list
is coming out, to check the
new list you may visit my
website
www.mariacottone.com
I will definitely be posting
the new list on the next issue of Paivand.


Government of
Canada Introduces
the Faster Removal
of Foreign Criminals
Act

In my line of work, I occasionally see removal
orders due to criminality,
people who put a threat on
the safety of Canadians. It
often takes years before a
criminal is removed from
Canada and returned to
their native land, you may
ask why, simple, paperwork, usually the criminal who is waiting to be
removed from Canada does
not have a valid passport,
or is lacking on documents,
such as birth certificate,
a temporary travel document, most of the time a
foreign criminal will make
up excuses, of documents
missing, such as their valid
passport, they will claim
they have applied for it
and are still waiting, in the
meantime the Canadian
Border Service Agency
(CBSA) agent is waiting on
them.
n June 20, 2012, The
Honourable Jason
Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and
Multiculturalism, introduced legislation today
to expedite the removal

O

of foreign criminals from
Canada and to enhance
the safety and security of
Canadians.
The Harper Government
is putting a stop to foreign criminals relying on
endless appeals in order to
delay their removal from
Canada during which time
they continue to terrorize innocent Canadians,”
said Kenney “Canadians
are generous and welcoming people, but they have
no tolerance for criminals
and fraudsters abusing our
generosity.”
The Faster Removal of
Foreign Criminals Act focuses on three areas which
would:
.Make it easier for the
Government to remove
dangerous foreign criminals from our country;
.Make it harder for
those who may pose a
risk to Canada to enter the
country in the first place;
and
.Remove barriers for
genuine visitors who
want to come to Canada.
Through the Faster Removal of Foreign Criminals
Act, the Government is delivering on its commitment
to streamline the process to
deport convicted criminals
by limiting their access
to the Immigration and
Refugee Board’s Immigration Appeal Division. This
will reduce the amount of
time certain criminals may
remain in Canada by up to
14 months, reducing their
chances of committing
more crime on Canadian
soil.

1
2
3

A

st

nother change in the
proposed legislation
would ensure that foreign
nationals who are inadmissible on the most serious
grounds – security, human
or international rights
violations, or organized
criminality – will no longer
be able to delay their
removal by applying for a
program that is meant for
cases deserving of humanitarian and compassionate
consideration. This change
is consistent with the government’s no safe haven
policy.
ther amendments to
the Immigration and
Refugee Protection Act to
protect the safety and security of Canadians include a
new Ministerial authority
to refuse temporary entry
in exceptional cases, and
increased penalties for
those who try to cheat the
system.
In contrast, the legislation
will facilitate the temporary entry of low-risk
individuals who would
have previously been refused entry because one of
their family members was
deemed inadmissible for
non-security reasons, such
as health.
“These measures are tough
but fair,” said Minister
Kenney.
“We want an immigration system that is open to
genuine visitors, while at
the same time prevents the
entry of foreign criminals
and denies them the ability to endlessly abuse our
generosity.” 
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تغییر مجدد قوانین وام مسکن کانادا

!؟

ی را
 ب��ه عنوان مث��ال اگ��ر وام ملک
 دالر در نظ��ر بگیری��م و۲۸۸۰۰۰
، محاسب��ه نماییم%۳ به��ره آن را
تفاوت بازپرداخت ماهیانه وام آن در
 دالر۱۵۱  سال۲۵  سال و۳۰ مدت
 که ممکن است با،در م��اه میباشد
 فرد،این افزایش ماهیانه بازپرداخت
متقاضی دیگر شرایط دریافت وام را
 ساله باشد۳۰ نداشته باشد ( اگر وام
۲۵  دالر و اگ��ر۱۳۶۵ ماهیان��ه آن
.) دالر خواهد بود۱۲۱۴ ساله باشد
ی که
 همچنی��ن طبق ی��ک بررس
توسط انجمن حرفهای وام مسکن
۴۰  در سال گذشته،کانادا انجام شد
ی که برای اولین بار
 درصد از اشخاص
اقدام به خرید مل��ک نمودند از وام
 سال استفاده۲۵ با مدت بی��ش از
.نمودند
 این تغییر بیشتر بر روی،بنابرای��ن
این قبیل خری��داران تاثیر خواهد
.گذاشت
ی از کارشناسان ارشد
 طبق نظر برخ
 تغییرات جدید اعالم شده،اقتصادی
توسط وزیر دارایی تا حدی تعجب
 چرا که بازار امالک کانادا در،آور بود
اغلب مناطق نشانهای از حبابی بودن
.نشاننمیدهد
این کارشناس��ان همچنین بر این
عقیده اند که ب��ازار امالک در حال
ورود ب��ه مرحله متوس��ط و پایدار
.میباشد
شاد و سربلند باشید

امیر سام

۲۱ در تاری��خ
 وزیر،۲۰۱۲ ژوئ��ن
 جیم،دارای��ی کانادا
 تغیی��رات،فالهرت��ی
انجام شده در مورد وامهای بیمه
)CMHC( ش��ده توسط دول��ت
را ب��ه اطالع عم��وم رسانید که
 جوالی۹ این تغیی��رات از تاریخ
. الزم االجراست۲۰۱۲

 حتی کاناداییها میتوانس��تند.داد
ی ای��ن دو سال ب��دون هیچ
 ��در ط
پیش پرداختی صاحب خانه شوند
.) مبلغ ملک را وام بگیرند%۱۰۰ (
درصد۹۰آنهاهمچنینمیتوانستند
ارزش افزوده ملک خود را دوباره وام
.)refinance( بگیرند
 بر اثر بحران۲۰۰۸ اما از پاییز سال
،مسکن در آمریکا و رکود اقتصادی
دول��ت بتدریج این قوانین را سخت
تر نمود؛ بطوریکه با آخرین تغییرات
 این،۲۰۱۲  ژوئن۲۱ اعمال شده در
۲۰۰۴ قوانین به دوران قبل از سال
(به تعبی��ر خود دولت به ش�رایط
.محتاطانه) باز گردانده شد
 این،طبق نظ��ر آق��ای فالهرت��ی
تغیی��رات هم ب��ه منظ��ور تقویت
ی کانادا و هم به منظور
 سیستم مال
اطمینان خاط��ر از مقروض نشدن
بیش از ح��د خانوادهها اعمال شده
.اند
در مورد آخر باید اضافه کرد که طبق
آخرین بررس��ی ها که توسط بانک
مرکزی کانادا به انجام رسیده است
درص��د متوسط ق��رض خانوارهای
%۱۵۲ کانادایی نسبت بهدر آمدشان
میباشد که خود باالترین ریس��ک
.ی میباشد
 برای اقتصادداخل
،از تمام تغییرات جدید اعمال شده
کاه��ش مدت وام ه��ای بیم ه شده
، سال۲۵ ) بهCHMC( توسط دولت
بیشترین اث��ر را بر روی بازار امالک
.کانادا خواهد گذشت

Cell.: 514-702-2309

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

 روحانی شیعه،صادق خلخالی
و حاک��م ش��رع دادگاهه��ای
انق�لاب پ��س از انقالب سال
 ب��ود که ب��ا پیشنهاد۱۳۵۷
بنی صدر به روح الله خمینی
 پس از.به این سمت رسی��د
ش��دت یافت��ن درگیریهای
۶۰ سیاسی پس از تابس��تان
محاکمه
بعنوان حاکم شرع به
ٔ
عدٔه زیادی از اعضای گروههای
سیاس��ی پرداخ��ت و احکام
اعدام بسیاری را طی این سالها
 بهشتی اولین.به اجرا درآورد
رییس قوه قضائیه و میرحسین
موس��وی نخس��ت وزی��ر آن
.سالهای ایران بودند
، ن��ی پ��الV. S. Naipaul
رماننوی��س و مقالهنوی��س
هن��دوی بریتانیایی تبار و برنده
 مالقات۱۹۷۹ جایزه نوبل ادبیات که خلخالی را در سال
: درباره بذلهگویی او در دادگاهها مینویسد،کرده بود
ل و حوش احکام
 «بیشت��ر شوخیهایی که میکرد حو
و اعدامه��ا میچرخید و دیگ��ر افراد حاضر قهقههزنان
.»خودشان را اینسو و آنسو میانداختند

این تغییرات بدین شرح
:میباشند

 حد اکثر م��دت بازپرداخت وام.۱
 سال۳۰ بیم ه شده توسط دولت از
. سال کاهش خواهد یافت۲۵ به
 حداکث��ر وامی ک��ه اشخاص در.۲
هنگ��ام اخ��ذ وام مج��دد از روی
) میتوانندrefinancing( ملکش��ان
%۸۰  به%۸۵ دریاف��ت نماین��د از
.کاهش خواهد یافت
دولت فدرال درصد حداکثر بدهی.۳
+  مالیات ملک+خالص اف��راد ( وام
) به کل در آمد...  تلفن،قبوض برق
)GDSR( ۳۹% ساالنه اشخاص را به
و درصد کل بدهی نسبت به درآمد
) کاه��ش دادهTDSR( ۴۴% را ب��ه
است
 از این تاریخ به بعد امالک باالتر.۴
از یک میلی��ون دالر مشمول بیمه
.دولتی وام نمی شوند
 رئیس دفتر،در بیانی��ه جداگانه ای
 راهکار نهایی،موسسات مالی کانادا
ٔ
خ��ود در م��ورد تعه��دات و شیوه
پرداخت وام مسکونی را اعالم نمود؛
،ک��ه بر طب��ق آن کنت��رل داخلی
گزارشات و طریق��ه نظارت بر روی
ی که زیر نظر دولت
 موسس��ات مال
ٔ
فعالیت می نمایند مشخص و سخت
. تر شده است
 دولت،۲۰۰۶  تا۲۰۰۴ بین سالهای
قوانین مربوط به وام مس��کن بیمه
شده توسط خود را برای کاناداییها
.آسان تر نمود
بعن��وان مث��ال ح��د اکث��ر مدت
 سال افزایش۴۰ بازپرداخت وام را به

امیرسام

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

صادق
خلخالی

صادق خلخالی پیرامون اعدام
پسر نوجوانی که نشریه ارگان
مجاهدین خلق را میخوانده
 «برای خیلی:است می گوید
از همکاران��م س��وال ب��ود که
چگونه میش��ود اینها را سر
جایشان نشاند؟ عصر از پیش
 داشتیم.امام بازگشته ب��ودم
،منزل-میآمدیم داخل کوچه
که از شیشه ماشین دیدم دوتا
شانزده ساله گویا-بچه پانزده
مخفیانه چیزی با هم رد و بدل
 دستور دادم بگیرند و.کردن��د
.بگردندشان ببینم ماجرا چیه
خودم از کیف پسره این روزنامه
 یادم هس��ت فامیلیش شریعتی.مجاهدین را در آوردم
 همانجا پس��ره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم.بود
»!اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد
 شماره-مصاحبه صادق خلخالی با هفته نامه پروین
۱۳۸۱ ،صفر
***
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چند اوکازیون عالی

برای فروش

Longueuil:

1101, 1103, 1105 chemin de chambly, building including PIZZA HUT
RESTAURANT and Imprimmerie,
annual income 52000$
asking price: $695,000

بهروزآقاباباخانی

St-Laurent:

7126 blvd St-Laurent immeuble avec
un commerce et 2 logements 5 1/2
renove, revenue annuelle $56000,
Asking price $793,000

Ile Paton (Laval)

Condo, renovated, 4 1/2, bord de
l'eau avec piscine et gym, gargae
interieur immeuble tres tranquille.
Asking price: $239, 000

مشاور رمسی وام مسکن

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

برای اطالعات بیشتر با علی خنعی
:باتلفن زیر متاس بگیرید

Tel.: (514) 606-5626

514-961-0440

behrooz@babakhani.ca

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

GREEN ZUCCHINIS

ICEBERG LETTUCE

RADISH BUNCHES

ANISE

EGGPLANT

RED CHERRIES

BALADI CUCUMBERS

GRANNY SMITH APPLES

COURGES VERTES
Pr. of/de Québec
$1.74 kg

کی
فیتعالی

قیم
تمناسب
READY TO EAT

READY TO EAT

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

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

PRÊT À MANGER

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

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

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

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

RADIS EN BOTTES
Pr. of/de Québec

LAITUE ICEBERG
Pr. of/de Québec

AUBERGINE
$2.18 kg

Large

CONCOMBRES BALADI
$2.18 kg

CERISES ROUGES
$4.38 kg

POMMES GRANNY SMITH
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

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

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

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

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

SPECIAL

CORTAS EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

AKHAVAN
FIRM YOGURT

AKHAVAN FROZEN
CHOPPED SPINACH

HUILE D’OLIVES
EXTRA VIERGE
3L

ÉPINARDS HACHÉS CONGELÉ
2 lbs. / 908 g

CORTAS
PICKLED
TURNIP

MOROCCAN BLACK
OLIVES

BBQ FAN

NOISETTES RÔTIES, SALÉES
$10.98 kg

COLD ALEX FROZEN
MINCED MOLOKHIA

ÉVANTAILLE DE BBQ

MOLOKHIA HACHÉ CONGELÉ
400 g

NATURAL ALMONDS

WALNUTS

ALUMINUM BBQ SKEWERS

YOGOURT FERME
$6.58 kg

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

MARINATED LAMB CHOPS

FIVE ROSES
BAKER’S FLOUR

KAFTA KEBAB

RIZ BASMATI 817
10 lbs. / 4.54 kg

MARINATED FILET
MIGNON

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

Halal
Halal

Halal

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

LAWASH BAKERY
FLATBREAD
PAIN PLAT
454 g

NAVETS MARINÉS
1L

OLIVES NOIRES
$3.28 kg

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS

$7.68 kg

FARINE
20 kg

PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

Halal
Halal

JUMBO KALAMATA OLIVES
OLIVES KALAMATA JUMBO
$6.58 kg

HAZELNUTS
ROASTED, SALTED

Halal
Halal

EXTRA WOOD
CHARCOAL BRIQUETS

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

BRIQUETTES DE CHARBON
DE BOIS
4 kg

Halal

GREEK TZATZIKI
TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

AMANDES NATURE
$6.58 kg

NOIS DE GRENOBLE
$13.18 kg

BROCHES À BBQ EN ALUMINIUM

ROYALE LIQUID
CHARCOAL STARTER

Halal

WHOLE GRAIN FED CHICKEN
POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

ALLUME CHARBON DE BOIS ROYALE
1L

Halal
Halal
Halal

ST-CHARLES
ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERRFONDS
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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

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: (514) 933- 8383

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

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

بهروزآقاباباخانی
مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

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

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مشاور امالک:مسکونیوجتاری
در سراسر مونتریال بزرگ

)Abbas Shafiee (B. Comm.

عباسشفیعی

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

Tel.: (514) 806-0060

بازرسیفنیساختمان

پروانه زندی

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI

____________________
5655 Sherbrooke W.

Real Estate Broker

H4A 1W6

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

Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

یکشنبه 8،جوالی

Cell.: (514) 816-4080

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

همه روزه در تپش دیجیتال

 قرار بعدی ما :هفته اول آگوست

وست آیلند

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
از تابستان زیبای
تریال غافل نشوید.
مون
یه وسائل پیک نیک
کل
ابخوری دراخوان
و کب

غوره مر
غ
و
ب
ع
ا
ل
ی
ر
س
ی
د

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

www.akhavanfood.com

514-223-3336

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

9
مرغوب.9
برجن

قهوه ادنا
ADNA

817
 40پوندی

نینوسگیورگیزنیا

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202
Pointe Claire، QC، H9R
3K2











ninousgivargiznia@hotmail.com

پارک انگرینیون

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

NDG،

Tel.: 514-481-0671

Tel.: 514-683-8686

پیکنیکبزرگایرانیان

با مدیریت مسعود موج بافان:

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

تهیه وام مسکن

 13جو
الی 1101 ،استنلی

  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

جواد ایراخنواه

کنسرتمامکخادم

مسکونی و جتاری

www.montrealproinspection.com

Cell.: (514) 909-4765

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

عینک فرهت

44

