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رکورد تازه قیمت دالر آمریکا در بازار تهران
مهر :قیمت دالر آمریکا در بازار تهران
از مرز  ۲۷۰۰تومان عبور کرد و رکورد
تازه ای ثبت ک��رد .هر دالر آمریکا روز
پنجش��نبه  27س��پتامبر در بازار آزاد
ارز به قیم��ت ۲۷۲۰تومان به فروش
رسید .قیمت ارزهای خارجی در ایران

:پرزیدنت در نیویورک

افولتوهمهای
دیکتاتورکوچک!

طی ماه های اخیر نوس��انات شدیدی
داشته است .بس��یاری از کاالها نیز از
جمله مواد خوراکی و لوازم کامپیوتری
ش��اهد افزایش شدید قیمت بوده اند.
تحریم های بانکی و نفتی علیه ایران،
ورود ارز خارجی به این کشور را دشوار
کرده است .مقامات ایران برای کنترل
قیمت ارز به اقدامات مختلفی از جمله
محدود کردن فروش ارز به مسافران ،و
همچنین تدابیر امنیتیدست زده اند.
ــــــــــــــــــــ

زیرسایهشومجنگ...

 ص25:

ائیل و ایران
اسر

سرکوبعقیدتی:

احمد شهید:
بیش از  ۳۰۰مسیحی طی
دوسال در ایران دستگیر
ص28 :
شدهاند

مقایسۀزرادخانهها
ص12 :

لوسی ین بوشار« :بهتر است فعـــال
استقالل طلبی را به بایگانی سپرد!» ص11 :

شهباز
خنعی

 ص2 :

پیکنیکپائیزی

پارکآنگرینیون

ن در پارک..
مهرگا
 7اکتبر

>> 36

کـتنه
ماریا ُ

کبک/کانادا

مهــاجرت

>> 11:

کلینیکمدیکالآلفامدیک
1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

>> 37

روبروی
بل سنتر

کاندولوکس

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 ص11

مهرگان آمد؛

3

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

-------نامه سرگشاده به
استیون هارپر،
خنست وزیر کانادا

کارگردان  :سنا مژده
 11اکتبر :سینما دکاری
>>ص13 :

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

GUY

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

عباسشفیعی

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

فارغ التحصیل McGill University

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

ProFusion Realty RF

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Montreal, Qc, H3B 2N2

Montrealvr@gmail.com

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

Tel.:514-844-4492

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

حسابداریومالیات

•6170 Sherbrooke W.

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


Tel.: (514) 700-0303

:خریدفرانچایز

سینما
گیـالسهای
فراموشی

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

 ص13:

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

مشاور امالک در مونتریال

ماکمکتان
میکنیم!!

فال همه ایرانیان
نیکو باد!

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

www.sutton.com

روزتانمبارک!

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

شد

پدربزرگانمونتریالی:

 ص15:

ع.ا.شادپور

ن
رسلما ی

«
جوزف
آنتون»

سپاه کوتاه نمیآید.
این را میت��وان از البهالی آخرین
توگوی مطبوعاتی محمد علی
گف 
جعفری ،فرمانده س��پاه پاسداران
یاف��ت .او این بار نه تنها همچنان
ب��رای حض��ور اصالح طلب��ان در
انتخابات سال بعد ،شرط گذاشته
و از آنه��ا خواس��ته اس��ت که از
تندروی پرهیز کنند ،بلکهدر حوزه
سیاست خارجی هم بدون لکنت
زبان از حضور سپاه قدسدر سوریه
پرده برداشته و گفته است که بنا بر
گفتههای مقام رهبری که سوریه را
حلقه مقاومت نامیده ،سپاه قدس
در آنجا به مقامهای سوری ،مشاوره
........ص7 :
امنیتی میدهد.

تعلیق روابط
دیپلماتیکبین
ایران و کانادا

امیرسام:
امالک

>> 7

سالگردفتوا:
«یکآخوندایرانی
بدنبالشهرتاست!»
 ص29:

غلبهسپاهبر
اقتصادایران

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

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

رپارک..
اند

2
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مهرگ

پیکنیکپائیزی

ه  7اکتبر
یکشنب

ارائه ای از :تپش

SUN.
OCT 07

پارکانگرینیون

Persian Picnic
! in the PARC

توجه توجه توجه توجه توجه:

METRO:
Angrignon

 محل:

چندقدمی
خروجیمترو

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

خوشمزهترین

کبابعمرتانرا

شرشته داغداغ
وآ
با ما

قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

نوش جان کنید!

با منوی جدید غذا

جه :برای
و
 ت ز برنامه،
حمایت ا
را از محل
ود
غذای خ یهکنید.
کنیکته
پی

آشپزخانه این برنامه :با همیاری تیم کبابسرا،
با سپاس از فرزاد موالیی

نیاز به داوطلب:


ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
ندمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیو
514-996-9692

 غر
فه های بازرگانی،
فرهنگی و هنری:
با دفتر پ
یوند متاس بگیرید:

514-996-9692

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

همراه با
شادترین
 DJشهر

فروشگاه سن لوران

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
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

www.ilsmontreal.org

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

160

سخ
سازو ن

م
و
س
ی
ق
ی
ب
ر
ا
ی
گ
و
ش
ج
ه
ان

وتعریفیاز
وا
ژ
گا
ن
ر
ای
ج
م
و
سی
ق
یایران
سخنران:

حمیدمتبسم



به همراه نوازندگان مهمان :
آرمان سیگارچی  :بربت

رامین عظیمیان  :مب تار
پژمان زاهدیان  :سه تار

 یکشنبه  21اکتبر 2012
شروع برنامه ساعت  6بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420
Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

3
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ایران و جهان..

درخواستاحمدینژادبرایاصالحمناسباتجهانی

«خط قرمز مانع از دستیابی ایران به مبب
امتی می شود»

بنیامی��ن نتانیاهو ،نخس��ت وزیر
اس��راییل ،روز پنجش��نبه 27
سپتامبردر اجالس مجمع عمومی
سازمان ملل متحد سخنرانی کرد
و ب��ار دیگر خواهان ترس��یم خط
قرمز برای برنامه اتمی ایران ش��د.
وی افزود ترس��یم خط قرمز برای
ایران مانع از بروز جنگ با آن کشور
می شود.
وی با نشان دادن تصویری از یک
بمب گفت ایران مرحله اول ساخت
بمب را پش��ت س��ر گذاشته و به
زودی وارد مرحله دوم خواهد شد.
وی افزود باید با ترسیم خط قرمز
مانع از ورود ایران به مرحله س��وم
یا مرحله نهایی ساخت بمب شد.
نتانیاه��و گفت اس��راییل خواهان

خاورمیان��ه ای با ثبات اس��ت؛ اما
نس��بت به تهدید های بالقوه یک
ای��ران مجهز به تس��لیحات اتمی
هشدار داد.
نتانیاه��و در س��خنرانی خ��ود به
س��رکوب معترضی��ن در ایران در
س��ال  ،1388و نیز حمایت ایران
از س��رکوب مردم س��وریه اشاره
ک��رد و گفت با مجهز بودن ایران
به تسلیحات اتمی ،هیچ کس در
هیچ کجا در امان نخواهد بود.
نتانیاهو پیش��تر از ب��اراک اوباما،
رییس جمهوری آمریکا خواس��ته
بود ب��رای ایران «خ��ط قرمزی»
تعیین کند که عبور از آنها ،حمله
نظامی علیه ای��ران را توجیه کند.
این درخواس��ت از س��وی رییس

روزنام��ه ش��رق در پ��ی درج
کاریکاتوری ک��ه با واکنش برخی
نماین��دگان مجل��س و مقامهای
دولتی روبرو شد ،چهارشنبه  ۵مهر
با رای هیات نظارت بر مطبوعات

توقیف شد.
کاریکات��ور منتش��ر
شده در ش��ماره روز
سهش��نبه روزنام��ه
شرق افرادی را نشان
میدهد ک��ه به صف
ایستاده و به یکدیگر
چش��م بند میزنند.
وزیر ارشاد و تعدادی
از نمایندگان مجلس
ادعا میکنن��د افراد به
صفایس��تاده در ای��ن کاریکاتور
بسیجی و زرمنده "دفاع مقدس"
هس��تند و کاریکات��ور در «هفته
دفاع مقدس به رزمندگان» توهین
کرده اس��ت ،در حالی هیچ نشانی
از جن��گ و رزمنده در این کارتون
دیده نمیشود.
هادی حیدریدرباره این کاریکاتور
گفته که مقصودش نش��ان دادن
"جهل" اس��ت« :ع��دهای در روز

جمهوری آمریکا رد شده است .اما
باراک اوباما تاکید کرده اس��ت که
ایاالت متحده ،اقدام الزم برای مانع
شدن از دس��تیابی تهران به یک
سالح اتمی را انجام خواهد داد.
در جلس��ه روز پنجش��نبه در
مجم��ع عموم��ی س��ازمان ملل،
محمود عباس ،رییس تشکیالت
خودگردان فلس��طینی نیز سخن
گف��ت .وی اس��راییل را مس��ئول
شکس��ت روند صل��ح خاورمیانه
دانست و گفت اس��راییل راه حل
دو کش��وری را رد م��ی کند و به
جای آن می خواهد موجب سقوط
تش��کیالت خودگردان فلسطینی
شود.

روزنامهشرقبرایچهارمینبارتوقیفشد
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
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روشندر حال بستن
چشمانیکدیگرندتا
روش��نایی آفتاب را
نبینند» .به گفتهی
آق��ای حی��دری،
اگر ط��راح ،بخواهد
رزمن��دگان را ب��ه
تصویر بکش��د ،باید
لباس جنگ ،سالح
جن��گ و فض��ای
جن��گ را ب��ه تصویر

بکشد.
مه��دی رحمانیان مدیرمس��ئول
روزنامه ش��رق نیز گفته است در
این کاریکاتور هیچ نمادی از دفاع
مقدس و رزمندگان وجود ندارد.
ام��ا دادس��تانی ته��ران مه��دی
رحمانیان ،مدیر مس��ئول شرق را
احضار کرد ت��ا درباره کاریکاتوری
که در شماره روز سهشنبه  ۴مهر
منتشر شده توضیحدهد.

محم��ود احم��دی ن��ژاد ،رییس
جمه��وری اس�لامی ای��ران ،روز
چهارشنبه  26سپتامبر در شصت
و هفتمین اجالس ساالنه مجمع
عمومی س��ازمان مل��ل متحد در
نیویورک سخنرانی کرد.
احمدی نژاد در ابتدای س��خنرانی
خود گفت به نمایندگی از مردمی
آگاه ،آزادیخواه و دوس��تدار صلح
ک��ه عمیقا قدرش��ناس ثب��ات و
آرامشند در س��ازمان ملل حضور
یافت ه تا به جهانیان نشان دهد که
ملت شریف ایران اندیشهای جهانی
دارد و از هرگونه تالش و مجاهدت
برای تأمین ،توسعه و تحکیم صلح
و ثبات و آرامش در جهان استقبال
میکند.
بر اساس تصاویر ویدئویی مخابره
شده از محل اجالس ،هیئتهای
نمایندگ��ی غرب��ی در هن��گام

س��خنرانی محم��ود احمدینژاد
حضوری کمشماردارند.
هیئ��ت نمایندگی آمری��کا نیز از
ابتدای س��خنان احمدین��ژاد در
محل استقرار خود حضور نیافت.
آمری��کا پیش��تر اعالم ک��رده بود
س��خنرانی احمدی نژاد را تحریم
خواهد کرد.
سخنگوی هیات امریکا در سازمان
ملل متحد گفته بود احمدی نژاد
از سفر به سازمان ملل متحد برای
"پراکندن تئوری ه��ای توطئه و
اهانت های مش��مئز کننده علیه
اسراییل" استفاده کرده است.
احمدی نژاد در س��خنان خود به

ارز FMS

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

بامدیریت کامبیز برقی

cote
verrtu

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Tel: 514-509-8377
FMS-financial@USA.net

برای توقیف ش��رق روش��ن شده
ولی سرنوش��ت مهدی رحمانیان،
مدیرمس��ئول و ه��ادی حیدری
کاریکاتوریست روزنامه هنوز معلوم
نیست.
آخری��ن گزارشها حاکی اس��ت
مدیرمسئول روزنامه شرق با صدور
قرار بازداش��ت از س��وی بازپرس
دادسرای رسانه زندانی شده است.
آق��ای رحمانی��ان در گفتوگو با

ش��عبه  ۹دادس��رای فرهن��گ و
رسانه برای مهدی رحمانیان قرار
بازداشت صادر کرده است.
سیدمحمد حسینی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی گفته روزنامه شرق
«مروج فرهنگ غرب» اس��ت و از
خیلی پیش از این منتظر "روشن
ک��ردن تکلیف ای��ن روزنامه بوده
است.
تا این لحظه تصمیم هیئت نظارت

خبرن��گار قضای��ی ف��ارس اظهار
داشته :با حکم بازپرس شعبه نهم
دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت
شدم و در حال حاضر عازم زندان
اوین هستم.
خبرگزاری فارس نیز از قول "یک
منب��ع آگاه" گ��زارش داد ،هادی
حیدری کاریکاتوریس��ت روزنامه
شرق نیز به دادس��رای فرهنگ و
رسانه احضار شده است.

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

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

FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern
St-Laurent Qc. H4S 1P5

سرورصدر

مسکونی و جتاری

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ

انتقـال ارز

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی

«ظهور امام زمان ،پایان
ظلم و آغاز عشق و همدلی
در جهان خواهد بود!»

مناسبات حاکم بر جهان حمله کرد
و گفت زندگی بی هویت اجتماعی
به ملت ها تحمیل می شود.
وی اف��زود نظم موجود ریش��ه در
ش��رایط غیرانس��انی دارد .رییس
جمه��وری ایران مدعی ش��د آراء
مردم در اروپ��ا و آمریکا کمترین
تاثیری بر سرنوش��ت آنان ندارد و
افزود نظام سرمایه داری در باتالق
خود گرفتار شده است .وی سپس
مدیران حاکم بر جهان را نصیحت
کرد که خود را خادم مردم بدانند.
ریی��س جمهوری اس�لامی ایران
گفت ظهور امام دوازدهم شیعیان،
پایان ظلم و آغاز عشق و همدلیدر
جهان خواهد بود.
به گفته احمدی نژاد ،امام دوازدهم
ش��یعیان ،با اس��تفاده از ت��وان و
ظرفیت مردان و زنان جهان ،دنیا
را پر از عدالت خواهد کرد.

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











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

38 Place du Commerce # 280

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

Cell.: (514) 571-6592

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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محمدرضاشجریان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

درمونتریال...

Info:
Montreal 438.388.1924
Ottawa 613.862.4726

محم ـ ــود در UN

س��اده را از ایران به آمریکا
«او به شدت مغرور و خودبرتربین
می کشاند تا در تلویزیون
است .فکر می کند درست میگوید
ه��ای آمریکای��ی ظاه��ر
و از چیزی هم منی ترسد .او مثل
شود».
شده.
بوکسوری است که ناک داون
احمدی نژاد پس از اولین
درست وقتی فکر می کنید کارش
پی��روزی در انتخاب��ات
متام است ،دوباره بلند می شود! » ریاست جمهوری در سال
 ۱۳۸۴ت��ا کن��ون ،از یک
ش��خصیت ب��ی اهمیت
سخنرانی هایشدر مجمع عمومی،
آمریکا را متهم به دخالت در حمله به چش��مگیرترین بازیگر صحنه
تروریس��تی  ۱۱س��پتامبر ک��رد ،سیاس��ی ایران بدل ش��ده است.
رهبران غربی را به آلت دس��تی در پیروزی اودر انتخابات بحث برانگیز
اختیار صهیونیست ها تشبیه کرد ریاست جمهوری در ایران در سال
و وج��ود همجنس گرایی در ایران  ۱۳۸۸کش��ور را ب��ه م��رز انفجار
را انکار کرد ،سخنانی که با اعتراض کشاند.
حاضران مواجه ش��د و بسیاری از او که از سوی ایرانیان مورد استهزا
آنان سالن مجمع عمومی را ترک ق��رار م��ی گی��رد و به ش��دت به
سوءمدیریت متهم می شود موفق
کردند.
با تمام این ها ،با خوشحالی تمام با شده که در میان دور و بری ها برای
رسانه های آمریکایی ارتباط داشت خودش گروهی دست و پا کند که
و با بسیاری از تلویزیون ها و روزنامه می گویند ش��یفته سبک افتاده و
بی تجمل زندگی او و باورهای عامه
ها مصاحبه کرد.
هوم��ن مج��د ،نویس��نده ایرانی -پسندشهستند.
آمریکایی که بارها با احمدی نژاد طرف��داران احم��دی ن��ژاد او را
خدمتگزاری بی تکبر می دانند که
مالقات کرده می گوید:
«عقده ه��ای فراوان��ی باید وجود در دام قدرت نمی افتد.
داشته باش��د که فرزند یک کارگر
{>> ادامه در صفحه}32 :

آخرینسفریکخبرساز
بهنیویورک
خبرگزاری رویترز در مطلبی به قلم مارکوس جورج ،آخرین و هشتمین
سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک ،در مقام رییس جمهوری ایران ،را
بررسی کرده که متن آن را در ادامه می خوانید.
محمود احم��دی نژاد،ب��ا آن که
--------------در غ��رب دوس��تش ندارن��د و در
خانه ضعیف ش��ده ،اما در آخرین
سفر رس��می اش به عنوان رئیس
جمهوری اسالمی ایران به نیویورک
همچنان دردسرآفرین است.
تنش میان تهران و غرب بر س��ر
خرید و فروش طالجات،
برنام��ه هس��ته ای ته��ران به اوج
جواهرات و انجام کلیه
رس��یده اس��ت با این وج��ود تازه
تعمیرات،
ترین اظهارات ضد اسرائیلی آقای
ان
ر
ای
دستی
فروش صنایع
احمدی نژاد نشان می دهد که این

جواهری
نیک آذین

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

Metro: GUY

ش��خصیت تندرو هیچ قصد ندارد
که دراین زمان حساس ،چهره ای
مهربان تر و نرم تر به جهان نشان
دهد.
البت��ه احمدی نژاد  ۵۶س��اله که
آخرین سال ریاست جمهوری اش
را سپری می کند مدت هاست که
ه��ر فرصتی برای اص�لاح دیدگاه
های افراط��ی و بحث برانگیزش و
کاهش انتقادات را سوزانده است.
علی انصاری ،از دانش��گاه س��نت
اندروز اس��کاتلند با اشاره به نطق
محم��ود احمدی ن��ژاد در مجمع

عموم��ی در روز چهارش��نبه 26
سپتامبر می گوید:
«حاال که در خانه به حاشیه رانده
شده حقیقتا می خواهد که اوضاع
را در خارج درست کند».
احمدی نژاد در سالهای قبل طی

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب
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

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

غذا آماده برای
take out

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

قهوه

چای

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

________________
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 ...............................................................
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فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

514-500-1188
Email:

info@paivand.ca

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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وترانه...
ــر

شعـ

سی سال تبعید

بر روی لبم خنده و در دل اندوه
سنگینی تبعید به دوشم چون کوه
سی سال و فروغ آفتابش اندک
دلتنگی و ابر و باد و باران انبوه

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

سی سال گذشت و من ندیدم کشور
زیبائی گونه گونۀ ایرانشهر
خواهم شنوم خروش خشم کارون
فریاد خزر به صخره چون کوبد سر
سی سال گذشت و دیدهام در تبعید
روئیدن خورشید دماوند ندید
من هیچ ،بسی سال ،ولی میهن من
همسنگ هزارهای ستم رنج کشید
سی سال نه سیصد که هزاران سال است
میگویم گوئی که زبانم الل است
دور از دم خورشید وطن در هر جای
هر میوه که شاخ شعرم آرد کال است
گر عمر نداد مهلتی دیگر یار
بینم رخ خود در آب دریاچۀ «تار»
نو آمدگان مرا به خاطر آرند
هر سال به رقص الله در باد بهار

پاریس :خرداد  ۱۳۹۱خورشیدی

_________________

ت به مدرسه در ایران

صبح مهر :بازگش
ی می خواد با ك اّلشی
هر ك
سر كالس نقاشی
پیرهنگلدارنكشیم
خاطرهییارنكشیم
تر از اون ساز نكشیم
بد
وباره پرواز می كشیم
باید بدونه عاقبت د
ی ودلباز می كشیم
ی این مدرسه رو رنگ
درا
روكاغذایبیصدا
شیم ساز می كشیم!
ساز می ك

م

www.paivand.ca

فریب خوار و
فریبکار!

م .آزرم

دخترجوان��ی گری��ه کنان ب��ه مرکز
پلیس رفت و گفت م��ردی او را فریب
داده و ناپدید ش��ده است .افسرنگهبان
مش��خصات مرد را گرف��ت ،مأموری را
احضارک��رد و ب��ه او دس��تورداد مرد را
دس��تگیرکند و به اداره پلی��س بیاورد.
دختر ب��ا ناراحتی اعتراض کرد و گفت:
م��ن نمی خواهم او را دس��تگیر کنید،
فقط ناراحت و نگران این هستم که چرا
چندروز است که دیگر نمی آید فریبم
دهد!
حکای��ت م��ا م��ردم ای��ران و حکومت
آخوندی بی ش��باهت به این داس��تان
نیست .فریب و فریبکاری در حکومت
آخوندی قدمتی به درازای تاریخ انقالب
بهمن  1357و حتی چندماه پیش ازآن
– زمانی که آیت الله خمینی در نوفل
لوش��اتو زیردرخت سیب می نشست و
وعده های فریبنده آزادی و دموکراسی
می داد – دارد .خمینی آنقدر صراحت
و شهامت داشت که به فریبکاری خود
با عبارت "خدعه ک��ردم" اعتراف کرد.
اما ای��ن اعتراف مانع از تداوم فریبکاری
او نش��د .پس از بیرون راندن دش��من
متجاوز از خاک ایران ،فریب با شعارهای:
"راه قدس از کربال می گذرد" و "جنگ،
جنگ تا رفع فتنه از عالم" به بهای جان
صدهاهزار نفر و معلول ش��دن بیش از
یک میلیون نفر دیگر تداوم یافت تا این
که خمینی باردیگر با تعبیر "سرکشیدن
جام زهر" و "معامله کردن آبرو با خدا"
تلویحا به فریبکاری خ��ود اعتراف کرد
و چندماه بعد ،پس از کش��تار چندین
هزارجوان زندانی سیاسی ،به سرای باقی
شتافت.
پس از خمینی میراث خواران سیاسی

او هرگ��ز در کاربرد ابزار فریب تردید به
خود راه ندادند و از حق نگذریم مامردم
نیز استعداد شگفت انگیزی برای فریب
خوردن های مکرر از خود
نشان داده ایم.
در  8سال دوران ریاست
جمهوری رفس��نجانی،
فریب با اس��م مس��تعار
"تعدی��ل اقتص��ادی"
برجامعه تحمیل و سفره
غارتی گس��ترده شد که
هم متولیان حکومت و هم کش��ورهای
سودپرست خارجی – بویژه کشورهای
اروپایی – س��ال ها دورآن نشس��تند و
لقمه های چرب و نرم برداشتند.
پس از رفسنجانی نوبت به سید خندان
و ش��یاد ،محمد خاتمی رسید تابه نوبه
خ��ود  8س��ال تمام م��ردم را ب��ا وعده
"اصالحات"ی که هرگز حتی نتوانست
آن را تعریف و حدودش را مشخص کند
و س��خنان زیبا و لبخند مکش مرگ ما
بفریبد.
درآن دوران نی��ز ما مردم بدون این که
حتی یکبار قانون اساس��ی نظام والیت
مطلقه فقیه را بخوانیم و ازخود بپرسیم
آن وعده های فریبنده چگونه می توانند
با این قانون اساسی تحقق یابند ،فریب
را چنان پذیرا ش��دیم که خود خاتمی
حوصل��ه اش س��ررفت و ب��ا صراحت
گفت که در نظ��ام والیت مطلقه فقیه
ریی��س جمهوری چی��زی بیش از یک
"تدارکاتچی" – بخوانید گماش��ته ولی
مطلقه فقیه – نیست.
با وجود این اعتراف صریح خاتمی ،ما باز
پای صندوق های رأی صف کشیدیم و
به وعده فریبکارانه "آوردن نفت سرسفره
ه��ا" محمود احم��دی ن��ژاد دلخوش
ساختیم.
از ح��ق نگذریم ،محم��ود احمدی نژاد
ازدونظر با فریبکاران پیشین تفاوت دارد.
خنست این که تصویر تمام قد حکومت
آخوندی است و چهره بی بزک آنرا ادائه
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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
 پروازبهشهرهایتهران،مشهد،شیراز
تهای
(بهقیم
Tel: 514-344-8888
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
E-MAL: elahe@gam.ca

 بیمههایمسافرتی  کروزهایویژه،هتل،اتومبیل

www.gam.ca

می کند و
دو دیگر ،در عین هذیان گویی های بی
محتوا و رفتار روان پریشانه ،خود به آنچه
می گوید باور دارد.
احمدی ن��ژاد با هدف اج��رای طرحی
سرکار آمد و درخرداد  1388در سمت
خود ابقا شد که این طرح نه فقط کالهی
بسیارگش��اد برس��ر مردم ای��ران ،بلکه
بزرگترین کالهبرداری تاریخ ایران است
و متأسفانه طراحی آن چنان اهریمنی
اس��ت که عمال  75میلی��ون جمعیت
کش��ور را نیز ،به زیان نسل های آینده،
دراین کالهبرداری شریک جرم می کند.
هدف نهایی این طرح اهریمنی که ابتدا
"تحول اقتصادی" نام داشت و سپس نام
آن به "هدفمندی یارانه ها" تغییریافت،
این است که
از سویی ظرف چند سال حکومت را از

ر

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

شم
اره آینده

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225

درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

{>> ادامه در صفحه}36 :

در
جزئیات دمونتریال

فروش ،نصب و تعمیر
نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

تعهد پرداخت یارانه های سنگین بر روی
حامل های انرژی ،مواد غذایی و ...معاف
کند و
از س��وی دیگر ب��ا دام��ن زدن به تورم
افسارگس��یخته ،طبق��ه متوس��ط ،که
نیرومندتری��ن عامل بالق��وه به چالش
کش��یدن قدرت خودکامه اش است ،را
از بین ببرد و طبقات فرودس��ت ازنظر
اقتصادی – حق��وق بگیران ،کارگران و
بازنشستگان – را چنان درگیر و سرگرم
ابتدایی ترین مسائل معیشتی کند که
دیگ��ر عمال توان فکرک��ردن به حقوق
پایمال ش��ده خود را نداش��ته باشند و
آرامشی گورستانی برجامعه جکمفرما
شود.
اج��رای عمل��ی این طرح در تابس��تان
 ،1388درگرماگ��رم اعتراض به تقلب

فتوشاپ

7
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ایران و کانادا...

هزین��ه واردات کرده و با پیش��ه
کردن سیاستهای تنشآفرینانه،
تحریمهای اقتص��ادی را بر ایران
تحمی��ل کرده بی��ش از هر عامل
دیگری در کاهش ارزش پول ملی
و افزایش نرخ ارز موثر بوده است.
اگر چ��ه تحریمه��ای اقتصادی،
فش��ارهای وارده بر اقتصاد ایران را
تشدید کرده ،اما همین تحریمها
نیز پیش از این که همه بخشهای
اقتص��ادی ای��ران را نش��انه رود،
گلوگاههای اقتصادی سپاه را نشانه
رفت تا مانع از پولش��ویی این نهاد
نظامی شود.
از س��ویی دیگر ،ورود سپاه ،عرصه
رقاب��ت در اقتصاد ای��ران را برای
بخش خصوصی تن��گ تر کرده و
امکان حضور فعاالنه این بخش را
از بین برده است.
نظامیان ن��ه تنها نتوانس��ته اند،
س��رعت بهره برداری از پروژههای
عمران��ی را افزای��ش دهند ،بلکه
ساالنه با بلعیدن بخشی از بودجه
دولتی و دالرهای نفتی ،س��رعت
پیش��روی پروژهه��ای عمرانی را
کند کرده و زمان انتظار را افزایش
دادهاند.
در چنین شرایطی ،دولت نه تنها
از واگ��ذاری مالکی��ت و مدیریت
پروژهه��ا و بنگاههای اقتصادی ،به
نظامیان سودی نبرده ،بلکه بخشی
از آنها را با ارزشی کمتر از ارزش
واقعی به نظامیان واگذار کرده و به
ناچار ،بودجه بخشی دیگر را هم از
محلدرآمدهای نفتی تامین کرده
است.
در این ش��رایط ،یافتن دستهای
نامرئی که تحریمهای اقتصادی را
بر ایران تحمیل کرده و با پیش��ه
کردن سیاست واردات محور ،هم
ارزهای حاصل از صادرات نفت را بر
باد داده و هم تولید داخلی را زمین
گیر ک��رده ،کار چندان دش��واری
نیست که نیاز به برنامههای امنیتی
و مداخله جویانه سپاه داشته باشد.
رئیس دولت و فرمانده سپاه ،بیش
از آنکه بهدنبال یافتن اخاللگران
در بازار ارز بروند ،بهتر است که در
جستجوی«طبقهاشرافیخشنی»
باشند که محمدرضا باهنر پیشتر،
بدون اشاره به نظامیان از این طبقه
به عنوان خطر آینده اقتصاد ایران
یاد کرده بود.

غلبهسپاهبراقتصادایران

حمید مافی
سپاه کوتاه نمیآید.
این را میت��وان از البهالی آخرین
توگوی مطبوعاتی محمد علی
گف 
جعفری ،فرمانده س��پاه پاسداران
یاف��ت .او این بار نه تنها همچنان
ب��رای حض��ور اصالح طلب��ان در
انتخابات سال بعد ،شرط گذاشته
و از آنه��ا خواس��ته اس��ت که از
تندروی پرهیز کنند ،بلکهدر حوزه
سیاست خارجی هم بدون لکنت
زبان از حضور سپاه قدسدر سوریه
پرده برداشته و گفته است که بنا بر
گفتههای مقام رهبری که سوریه را
حلقه مقاومت نامیده ،سپاه قدس
در آنجا به مقامهای سوری ،مشاوره
امنیتیمیدهد.
بازار ارز

دخالت در ب��ازار ارز یکی از نکات
مهم گفتوگوی مطبوعاتی اخیر
فرمانده سپاه بود.
محمد علی جعفری ،فرمانده سپاه
گفته است دخالت سپاه برای آن
اس��ت که آرامش به بازار ارز ایران
برگردد .به ادعای وی این دخالت
به منظور معرفی دستهای پشت
پردهدر ناآرامیهای اخیر بازار است
ودر همین راستا سپاه گزارشهایی
را به رئیس دولت و ش��ورای عالی
امنیت ملی ارائه کرده است.
قدرت اقتصادی نظامیان

ورود به ح��وزه اقتصاد یک عادت
سرشتیشده سپاه پاسداران است.

حضور رس��تم قاس��می در رأس
وزارت نفت ،به سپاه قدرت بیشتری
بخشید تا به گفته فرمانده پیشین
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ،این
مجموعه وابسته به سپاه ،جایگزین
غولهای نفتی در میدانهای نفت
و گاز ایران شود.
آن گونه که گزارشهای منتش��ر
شده نشان میدهد ،سپاه پاسداران
هم اکنون شریک اقتصادی نخست
دول��ت و بزرگتری��ن پیمانکار و
بنگاه دار به شمار میآید.
گفته میشود این مجموعه با بیش
از  ۸۱۲شرکت داخلی و خارجی،
اجرای بیش از  ۱۷۰۰پروژه دولتی
را در اختیار دارد.
بانکه��ای انصار و مه��ر ،تعاونی
اعتب��اری ثامن االئمه ،س��ه بانک
وابسته به س��پاه و بسیج به شمار
میآیند و همزمان با آن س��پاه در
بانکهای س��ینا (وابسته به بنیاد
شهید) ،مؤسس��ه مالی و اعتباری
آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان
و جانب��ازان) ،بانک پاس��ارگارد و
موسسه مالی و اعتباری کوثردارای
سهام ویژه است.
دو ماه پیش نی��ز بانک تات که از
جمله بانکهای موثر در اختالس
س��ه هزار میلیارد تومانی بود ،به
مالکیت نیروهای نزدیک به سپاه
پاسداراندرآمد.

سپاه اگردردوران «پسا اصالحات»
به ص��ورت عیان به سیاس��ت راه
یافت و دس��ت باال را پی��دا کرد،
حضورش در عرصه اقتصادی به دو
دهه پیش باز میگردد .آن هنگام
که در «دولت سازندگی» هاشمی
رفس��نجانی ،فرماندهان سپاه به
حضور در پروژههای ساخت و ساز
و عمرانی کش��ور دعوت ش��دند و
قرارگاههای س��ازندگی در حاشیه
پادگانهای نظامی شکل گرفت.
ح��ال نزدیک ب��ه دو ده��ه از آن
دوران میگذرد که سپاه به قدرت
بیبدی��ل اقتصادی ای��ران تبدیل
ش��ده اس��ت .هیوالیی بزرگ که
نظ��ارت هیچ ارگانی را بر نمیتابد
و به بهانه «دفاع از دس��تاوردهای
انقالب و حف��ظ ارزشهای آن»،
هر کجا که احساس میکند ،وارد
میش��ود و میدان را برای دیگران
تنگ میکند.
آم��ار دقی��ق و مس��تندی از
فعالیته��ای اقتص��ادی س��پاه و
شرکتهای وابسته به آن در دست
نیست.
اما معدود گزارشهای منتشر شده
در رس��انهها ،حکای��ت از نقش و
نفوذ گسترده نظامیان در اقتصاد
دارد .شرکتهای چندگانه وابسته
به س��پاه ،نه تنها به چاههای نفت
و شرکت مخابرات ایران رسیدهاند،
بلکه بخش زیادی از حمل و نقل
جادهای ،راه س��ازی ،س��د سازی ،پدیده شوم اقتصاد ایران
پروژههای مس��کن مه��ر و بورس حال محمد علی جعفری ،فرمانده
ایران را در اختیار دارند.
سپاه ایران ،ماموریت تازه دیگری را

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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برای این نهاد تعریف کرده است.
پس از آنکه نیروهای وابس��ته به
س��پاه در خرداد  ۸۸هم سرکوب
خیابانی در پیش گرفتند و هم به
موازات وزارت اطالعات ،بازداشت
فعاالن سیاس��ی ،روزنامه نگاران و
دانشجویان را پیشه کردند ،این بار
نوبت به بازار ارز رسیده است تا با
نسخههای امنیتی این نهاد آرامش
را تجربه کند.
جعفری در حالی از دخالت س��پاه
در ب��ازار ارز س��خن میگوید که آدرس اشتباه دولت و سپاه
پیشتر محم��ود احمدین��ژاد و ح��ال س��پاه ب��ه دنبال کش��ف
حسین شریعتمداری ،ازدستهای دس��تهای پنه��ان و اخ�لال گر
پش��ت پرده در بازار ارز خبر داده در ب��ازار ارز ای��ران اس��ت که به
بودند و گویا اظهارات فرمانده سپاه ،گفته فع��االن اقتصادی ،یک خود
مکملی است بر این پازل ناتمام تا تحریمی مضاعف را بر اقتصاد ایران
در روزهای آینده بازار ارز ش��اهد تحمیل کرده است.
بگیر و ببندهای دوباره باشد.
اما واقعیت این است که دستهای
دو م��اه قبل که ب��ازار ارز دوباره پنهان و اخاللگر در اقتصاد ایران،
آشفته ش��ده بود ،نیروی انتظامی نمایان تر از آن هستند که نیاز به
اقدام به بستن صرافیها و برخورد کار امنیتی و ویژهای داشته باشد.
با فروش��ندگان غیر رس��می ارز بحرانهای اقتصادی که ذره ذره،
کرد .ام��ا این اقدام نه تنها آرامش اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی
را به ب��ازار ارز بازنگرداند ،بلکه در کامل هدایت میکند ،بیش از هر
فاصل��های کوتاه ،ارز روند صعودی چه ثمره سیاس��تهای نادرست
خود را ادامه داد.
دولت و وروود گسترده نظامیان به
رئی��س کل بان��ک مرک��زی ،در اقتصاد است.
واکنش ب��ه اظهارات رئیس دولت دولتی که در س��الهای گذشته،
در باره دس��تهای پش��ت پرده و 90درص��د درآمده��ای نفت��ی را

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

اخالل گران در بازار ارز ،گفته بود
که اقتصاد ایران با پدیده ش��ومی
روبرو است .او پدیده شوم را افزایش
نقدینگی در بازار و میل صاحبان
سرمایه به تبدیل دارییهایشان به
دالر دانسته بود .اما گویا اظهارات
او برای فرماندهان نظامی و مدیران
دولتی خوشایند نبوده که همچنان
به دنبال کش��ف دستهای پشت
پرده در بازار ارز هستند.

داروخـانه

Tel.: (514) 932-2953

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

8

•

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

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

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

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

9
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کبک...

نگاهیکلی:چگونهجنبشدانشجویان
کبککاناداپیروزشد؟

آژانس مسافرتی

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
ا
ین
ک 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

پولین ماروا نخست وزیر جدید
ایالت فرانس��وی زبان کبک در
کانادا ،در کمتر از  ۲۴س��اعت
پ��س از به آغاز ب��ه کار کابینه
اش  ،لغو قانون افزایش شهریه
تحصیلی دانش��جویان را اعالم
کرد.
اولین نخست وزیر زن در تاریخ
کبک در دوران تبلیغات انتخاباتی
حزب متبوعش ( PQپارتی کبوآ)
قول داده بود در صورت پیروزی در
انتخابات مجمع ملی کبک ،مطالبه
دانش��جویان را ب��رآورده خواه��د
ساخت.
اکنون شهریه به میزان قبلی۲۱۶۸
دالر برگشت و تا پایان سال ۶۰۰
دالر بر آن افزوده خواهد گشت.
در سال های بعد هم شهریه فقط
به میزان دو تا س��ه درصد افزایش
پیدا می کند.
وی همچنین قول داد که بودجه
دولتی برای دانشگاه ها کم نخواهد
گشت.
این تصمیم فوران شادی و جشن
و پایکوبی دانشجویان کبک را به
همراهداشت.
این س��خن مارتین دس��تارجین
دبیر سازمان دانشجویان میانه رو
بخوبی حس و ح��ال این روزهای
دانش��جویان کپکی را روشن می
سازد:
«ما همگی در کنار هم توانستیم
فصلی جدید در تاریخ کبک ثبت
کنی��م .ای��ن پی��روزی  ،در اصل
پیروزی عدالت و برابری است».
ام��ا پی��روزی کنون��ی جنب��ش
دانش��جویی کبک چگونه حاصل
شد؟
ای��ن جنبش از دهه اول ماه فوریه
سال  ۲۰۱۲آغاز شد.
در واقع بس��تر تول��د این جنبش
سیاست دولت لیبرال سابق کبک
بود که قانون��ی را تصویب کرد تا
شهریه دانشجویی در طول هفت
سال  ۸۴درصد افزایش پیدا کند.
ابتدا برنامه ریزی ش��ده بود سالی
 ۳۲۵دالر در طول  ۵سال شهریه
ها زیاد ش��ود ،اما بع��دا ،به دلیل
اعتراضات ،به رش��د ساالنه ۲۵۴
دالر در طی  ۷س��ال تغییر پیدا
کرد.
ای��ن دولت ب��ه س��مت ریاضت
اقتص��ادی و کاه��ش هزینه های
عمومی رفت��ه بود تا بدین ترتیب
تامین بودجه دانش��گاه ها و دیگر
خدم��ات عموم��ی را در بح��ران
اقتصادی تضمین کند.
گروه های مختلف دانشجویی در
دانش��گاه های کبک در همکاری
نزدی��ک ب��ا یکدیگ��ر جنبش��ی
اجتماعی را سامان دادند.

اینک جنبش دانشجویی کبک
به خواسته اصلی خود رسیده
است .اما بعید است این
پایان کار باشد .بخشی از
دانشجویان خواهان دسترسی
به حتصیالت رایگان است!

را ب��ه دلی��ل راهپیمایی غیر
قانونی و بدون مجوز بازداشت
ک��رد .ام��ا این برخ��ورد های
س��رکوب گرایانه تاثیر منفی
گذاش��ت و جامعه را بیشتر به
سمت مخالفت با دولت بسیج
کرد.
در این میان نیرو های سیاسی
اپوزیسیون نیز از جنبش اعتراضی
دانش��جویان حمای��ت کردن��د و
قول دادن��د در صورت پیروزی در
انتخابات کنگره ملی قانون افزایش
شهریه را لغو خواهند کرد.
در ای��ن میان مادران نیز به کمک
دانشجویان ش��تافتند و حرکتی
اعتراض��ی تحت عن��وان "مادران
خشمگین" را سازمان دادند.
در ی��ک روز خ��اص م��ادر ه��ا با
کوبیدن ماهی تابه ها و قابلمه ها
در خیابان ها مخالفت ش��ان را با
افزایش شهریه ها اعالم کردند.
بدین ترتیب با گسترش اعتراضات
و همه گیر ش��دن در بخش های
مختلف جامعه  ،مطالبهدانشجویان
به موضوعی مه��م در رقابت های
انتخابات��ی بدل ش��د و س��رانجام
جری��ان حام��ی دانش��جویان در
انتخابات پیروز شد.
البته حرکت اعتراضی دانشجویان
در چهارچ��وب حرک��ت بزرگ تر
اعتراض به سیاس��ت های دولت
لیب��رال قرار داش��ت ک��ه به زعم
مخالفین در تعارض ب��ا برابری و
همچنین رعایت مالحظات زیست
محیطی بود.
اکنون جنبشدانشجویی کبک به
خواسته اصلی خود رسیده است.
اما بعید است این پایان کار باشد.
بخشی ازدانشجویان خواهان امتیاز
بیش��تر و دسترسی به تحصیالت
رایگان است.
وضعی��ت آنه��ا بس��تگی دارد که
بتوانند اجماع کنونی را در پش��ت
سر خود داشته باشند و گرنه بعید
است این حرکت موفق شود.
اما نتیجه این جنب��ش اعتراضی
افزای��ش موقعی��ت اجتماع��ی
دانش��جویان در کبک اس��ت .آنها
اکنون به وزنه ای مهم در معادالت
سیاسی و اجتماعی کبک تبدیل
شده اند.

این جنبش حالت فراگیر داش��ت
ول��ی بزرگتری��ن س��ازمان های
دانشجوییمانندتشکلدانشجویان
س��ال پایینی نقش پر رنگ تری
داشتند .اما هیچ گروهی هژمونی
نداشت و فعالیت نیز کامال حالت
صنفیداشت.
سمبل دانشجویان معترض "مربع
سرخ" بود .
هزینه تحصیلی در دانشگاه های
کبک برای اکثر مواقع در  ۴۰سال
گذشته تقریبا ثابت بوده است.
اما در مقاطعی رش��د داش��ته و از
 ۵۰۰دالر در س��ال  ۱۹۷۲به رقم
کنونی رسیده است.
اگر چه خواست اصلی دانشجویان
عدم تغییر در نرخ ش��هریه بود اما
حتصیل رایگان نی��ز دیگر مطالبه
مطرح در جنبش بوده است.
دانشجویان دس��ت به اعتصاب و
تجمع های دانش��جویی زدند و به
تدریج حرکت اعتراضیدردانشگاه
ه��ا و کالج های کبک گس��ترش
یافت و اکثر جمعیت دانش��جویی
این منطقه کانادا پش��ت جنبش
اعتراضی فوق بسیج شد.
دولت در واکنش رو به سیاس��ت
های انقباض��ی آورد و تصمیم به
مقاومت گرفت.
تصوی��ب الیح�ه  ۷۸در کنگ��ره
ملی کبک که حق دانشجویان در
اعتص��اب و اعتراض را ممنوع می
کرد ،عصیان دانشجویان را به اوج
رساند.
در اعتراض ب��ه این قانون محدود
کننده بزرگترین جنبش اجتماعی
در طول تاریخ کانادا رقم خورد.
نزدی��ک  ۴۰۰هزار نف��ر از مردم و
دانش��جویان در مونترال دست به
راهپیماییزدند.
جنبشدانشجویی کبک مناسبت
ای��ن راهپیمایی عظیم را صدمین
روز اعتص��اب برای لغ��و افزایش
هزینه تحصیلی اعالم کرد .بر روی
پالکارد بزرگی نیز نوشته بودند این این موفقیت محصول عوامل
آغاز اعتراضات است.
مختلفیاست.
خنست صورت بندیدرست مسئله
معلمان ،اساتید دانش��گاه ،دانش و ط��رح آن در چهارچوب صنفی
آموزان ،کارکنان خدمات عمومی که قابلیت جذب همه گروه های
و اعضاء اتحادیه های کارگری در مختلفدانشجویی راداشته باشد.
راهپمایی شرکتداشتند.
این موضوع مسئله ای همگانی و
حکوم��ت تصمی��م به س��رکوب مربوط به زیس��ت دانشجویی بود.
اعتراضات گرفت.
{>> ادامه در صفحه}13 :
پلیس بیش از ۵۰۰نفر از معترضین

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

میناصاحلی
Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

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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CANADA

www.skylawn.net

کانادا بهترین مکان
برای حتصیل
ایرانتو :کانادا در حال تبدیل شدن به
کشوری با بهترین نظام آموزشی در
سراسر جهان است.
این کشور تحقیقات سطح باالیی را
درسطوحتحصیلیمختلفپیشنهاد
می نماید.
طی��ف گس��ترده ای از دوره ه��ای
تحصیل��ی و برنامه های آموزش��ی
در پیش دانش��گاهی ها و دانشگاه
های کشور وجود دارد .دانشجویان
از سراس��ر جهان به این کشور آمده
و در برنامه های آموزش��ی مشترک
در محل های مختلف و بسیار حائز
اهمیت ،شرکت می کنند.
چنین برنامه هایی به دانش��جویان
خارجی کمک می نماید تا در حین
تحصیل ،از تجارب کاربردی باارزشی
بهره ببرند.
همچنین کانادا امکان اخذ مهاجرت
ب��رای اقام��ت دائ��م را فراه��م می
نماید .دولت کان��ادا چندین برنامه
متعدد را برای کمک به دانشجویان
خارجی جهت مهاج��رت به کانادا
تحت سیستم اقامت دائم ،بصورت
یکپارچه و قاعده مند ترکیب کرده
که سیستم ایجاد شده گروه تجربه
آموزی و ی��ا هم��ان Experience
 classنامیده می شود.
برنامه های مذکور ،به دانش��جویان
کمک می کند تا با بدس��ت آوردن
تجرب��ه کاری مفید و اخذ مدارک و
درجات الزم از مراکز آموزشی کانادا،
خود را ب��رای اخذ اقامت دائم کانادا
مهیانمایند.
همه س��اله گروه بس��یار زیادی از
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آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

دانش��جویان ،از
سراس��ر جهان،
مخصوصا از کشور
هندوس��تان ب��ه
کانادا می آیند.
در ح�ال حاضر
کان�ادا پذیرای
1 3 0 0 0 0
د ا نش�جو ی
خارجی ست که
در رش�ته های
مختل�ف ثبت نام
نموده اند.
سال گذش��ته دانش��جویانی که از
کش��ور هند برای ادامه تحصیل به
کانادا آمدند عددی در حدود 3244
نفر بوده است.
ب��ر طب��ق آم��ار ( CICمهاجرت و
تابعی��ت کانادا) ،کل اف��رادی که از
کش��ور هندوس��تان ،پیگی��ر ادامه
تحصی��ل در کانادا هس��تند تعداد
 10000نفر می باشند.
در می��ان رش��ته ه��ای تحصیلی
پرطرفدار ،رشته های مهندسی در
رده اول و رش��ته مدیریت کسب و
کار که ش��امل  MBAو  BBAمی
باشد در رده دوم به چشم می خورد.
دانشجویان بس��یاری هر ساله برای
تحصیل در رشته های مرتبط با IT
به کانادا می آیند .علوم انسانی مانند
جامعه شناسی ،روانشناسی و روابط
بین الملل نیز مخاطبین زیادی دارد.
کالس های درسی کالج و دانشگاه
ها هر سال در ماه سپتامبر آغاز می
گردد .اگرچه بعض��ی از این مراکز،

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

پذی��رش تحصیلی خ��ود را در ماه
ژانویه ارائه می نمایند.
اگ��ر مای��ل هس��تید از کال��ج و یا
دانش��گاهی در کان��ادا پذی��رش
تحصیلی دریافت کنید می بایستی
که از هشت ماه قبل از آغاز هر دوره،
خود را مهیا کرده و درخواست خود
را ارسال نمایید.
البت��ه تاریخ دقیق اینکار را حتما با
آموزشگاهی که قصد ثبت نام در آن
را دارید ،چک کنید.
ثبت نام در دانش��گاه های کانادا در
این روز ها بسیار آسان شده است.
در اکث��ر موارد ش��ما م��ی توانید
درخواس��ت خود را بصورت آنالین
انجامدهید.
ش��هریه س��االنه مراک��ز کال��ج و
دانش��گاهی برای هر نفر رقمی بین
 8000ت��ا  18000دالر کان��ادا می
باشد.
یادآوری می ش��ود ش��هریه ها در
استان کبک بسیار نازل تر است.

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

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
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

مهاجرت

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

نگار پیشوا
محضردار

 جواز تحصیلی و کاری جتارت

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
خانواده
 درخواست اقامت برای  حضانت فرزند
همسر و خانواده
 وصیت نامه
 پناهندگی
 طالق

514-388-1588

شادی

NOTAIRE-NOTARY

مهساابراهیمنژاد
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

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

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

خدماتماشامل:

 تخصصدروصیتنامه
و انحصار وراثت
 ازدواج
 ثبتشرکتهاوانتقالسهام
 امورامالکومستغالت

قبول وکالت در ایران

در زمینه دعاوی مطروحه در دادگاه های ایران
توسط مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

_________________

Montreal Office

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS
465 St-Jacques, Suite 801
Montréal QC H2Y 2R6

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 221-2100

نشانی جدید
LLB, DDN

Me Negar Pishva, notaire BA,
Legal Advisor & Notary

465 St-Jacques, Suite 801
Montréal QC H2Y 2R6

Tel.: 514-419-8765
Fax: (514) 221-2100

negar.pishva@notarius.net
www.notairepishva.ca

10

11

 سال  18شماره  10  1074مهر 1391

www.paivand.ca

کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .

______
علی اشرف
شــادپور

_______

انـدرز بوشار برای همیـن جا
وبـرایهمیـنحـاالست!

طالئی قدرت نباشد  -همچنین ازدیاد نرخ مصرف برق
که با ی��ال و کوپال هیدرو کبک،
فراوان برای رهبری  -پیشبرد سیستم مختلط دولتی-
نیروه��ای جدائ��ی خصوصی بهداشت و درمان و
طل��ب پ��ا  -حفظ حقوق کبکی های جوان
ب��ه میدان برای انتخاب  CEGEPمورد نظر
گذ ا ش��ته خود جهت ادامه تحصیل.
او می گوید آنچه کبک امروز نیاز
بود.
ا م��ا دارد تمرکز روی پیش��رفت های
اقتصادی و تولید ثروت  -و نه لزوما
توزیع دوباره ی آن -است.
او همچنین PQرا ،بخاطر ولخرجی
ها و ریخت و پاش س��خاوتمندانه
منابع و کم کاری برای تولید مجدد
آنها ،مورد سرزنش قرار د اده است.
بوش��ار می گوید هنوز ه��م قلباً
استقالل طلب است و استقالل را
بوشار :آنچه کبک امروز نیاز دارد مترکز روی تولید هم یک ه��دف عالی می داند ،اما
در عین حال معتقد است که این
ثروت  -و نه توزیع دوبارۀ آن -است.
هدف دیگر آنقدر گیرائی ندارد که
بتوان آن را به مرحله عمل درآورد.
کشیده شدن رسانه ها بسوی او در او توصیه می کند که بهتر اس��ت
سر مقاله گازت  24سپتامبر
خانم پولین ماروا ،نخست وزیر تازه این هفته نشان می دهد که وقتی موضوع اس��تقالل طلب��ی را فعال
انتخاب ش��ده کبک ،می گوید او بوش��ار حرف می زند ،مردم حتی به بایگانی س��پرد و بج��ای آن به
موضوعاتی پرداخت که همین جا
دولتی را رهب��ری خواهد کرد که همین حاال هم گوش می دهند.
گوش شنوادارد .البته این یک خبر بخش��ی از این گوش کردن ها با و همین حاال اهمیت دارند.
بوش��ار ،از اینکه ممکن اس��ت در
امیدوار کننده اس��ت ،بشرط آنکه دندان قروچه همراه است!
صداهائی که وی می خواهد بشنود از جمله در حالتی که او همطقاران اثر فش��ار «پتیشن» های از زمین
گوی��ای نقطه نظره��ای اکثریت سابق خود را در ، PQکه قدیسین روئیده ماشه ش��لیک رفراندوم را
کبکی ها و در کل انعکاسی از افکار به حساب می آیند ،مورد خطاب بکشند ،نگران است.
ای��ن نگران��ی از آنجا ناش��ی می
قرار می دهد.
عمومی باشد.
یکی از همین صداهای تاثیرگذار مثال م��ی گوید «یادگی��ری زبان ش��ود که در آخرین کنوانس��یون
خلـف او لوس��ی ین بوشار انگلیس��ی ب��رای کبک��ی ه��ای حزب کبکوا مقرر شده است یک
صدای َ
است ،که از سال  1995تا  2001فرانکوفون مفید اس��ت و الزاما هم «پتیش��ن» با امض��ای  15درصد
به عنوان نخست وزیر همان حزب تهدیدی برای هویت فرهنگی آنان کبکی ها برای انجام رفراندوم کافی
نیس��ت ،یا تضعیف حقوق فردی خواهد بود.
انجام وظیفه می کرد.
در همی��ن هفت��ه ،بوش��ار ،در بنام حفظ هویت جمعی کبکی ها مخالفت بوشار با چنین سیاستی
آنقدر شدید اس��ت که می گوید
جلس��ه معرفی کتاب جدید خود پذیرفتنینیست».
نامههائی به سیاستمدار جوان ،قابل توجه اس��ت که لوس��ی ین برای جلوگیری از چنین اقدامی،
با صدای رسا و به روشنی ،نظرات بوش��ار انگش��ت را جای حساسی ممکن ب��رای فعالی��ت به صحنه
سیاسی باز گردد ،اگر دولت آینده
گذاشته است.
خود را بیان داشت.
خانم ماروا از آن پشتیبانی کند.
اغلب مطالبی که بوشار ضمن
فدرالیست های زیادی هستند
مصاحبه ه��ای خود هم گفته «بهتر است فعال استقالل
که بوشار را ببخشند:
اس��ت موضوعاتی هستند که
سپرد!»
بایگانی
به
را
طلبی
قابل اعتم��اد نبودنش هنگام
ح��زب تازه به قدرت رس��یده
امض��اء و تایی��د موافق��ت
ترجی��ح خواهد داد آنه��ا را ،
نام��ه MEECH LAKE
همانن��د صداهای تاثیرگذاری
به همین دلیل اس��ت ک��ه وی از ، ACCORDی��ا هنگامی که او از
مانند صدای بوشار ،نشنود.
آنچه بوشار می گوید همان مطالبی سوی مومنان حقیقی حزب کبکی ،کابینه فدرال برید تادر کنار جدائی
اس��ت که دو حزب اپوزیس��یون به عنوان خائ��ن و خودفروش ،به طلبان بایس��تد ،و یا عوامفریبی او
هنگام آخرین رفراندوم و مخصوصا
(لیب��رال و ائت�لاف آین��ده کبک شدت محکوم شده است.
 ،)CAQدر جری��ان مبارزات اخیر در ی��ک مطلب تلخ و یکنواخت و گفتن اینکه جدائی کبک همانند
طوالنی ک��ه در روزنامه "لودووار" معج��زه ای خواهد ب��ود که تمام
انتخاباتی به بحث گذاشته بودند.
همیندو حزب رای اکثریت کبکی منتش��ر ش��ده ،ی��ک جف��ت از دردهای کبکی ها را ش��فا خواهد
تندروهای برجس��ته جدائی خواه داد.
ها را در انبان خود دارند.
(در همین جا بگویم که من با این کبکی بوشار را همسنگ اسطوره به همه این ها افزوده می شود این
تعبیر از دموکراسی همسو نیستم .مع��روف  BON HOME SEPT-حقیق��ت که ادغام ش��هرک های
زیرا رای دهندگان به حزب لیبرال  HEURESارزیابی می کنند و با مونترال هم هنگام نخست وزیری
به حزب دیگ��ر رای ن��داده اند و تمسخر به او لقب «بزرگ گورکنان او اتفاق افتاد.
ب��ا این همه ،می ت��وان گفت که،
برعکس .لذا نمی توان آن دو عدد کبک(!)» می دهند.
دست کمدر حال حاضر ،لوسی ین
را با هم جمع کرده و یک اکثریت
بوشار از موضوعاتی طرفداری می بوشار بهترین دوست کبکی برای
ساخت).
البته حاال ،بعد از یک دهه غیبت کند که از نظر  PQکفر محسوب فدرالیستهاست.
از فعالیت سیاس��ی ،ش��اید بوشار می شوند:
همان چهره ش��اخص سال های  -افزایش شهریه ها،
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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
لطفا جهت دریافت لیست جدید مهاجرین متخصص،
به وب سایت ما مراجعه بفرمائید.

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

ساعات
متاس

mariacottone@hotmail.com

تا 18:00

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

روزپدربزرگمبارک!

این  9سپتامبر که گذشت روز ملی بزرگداشت
«پدربزرگ» بود،
در ب�اال به ما به تماش�ای چهار عکس از چهار
پدربزرگ مهربان ،دوست داشتنی و نیز چهار
چهرۀ فعال و نام آش�نای کامیونیتی ایرانیان
بنشینید ...نام شان را می دانید:
به ترتیب:
دکت�ر پرویز قدیریان« :بابای�ی» و لیلی (می)
جان!

11:00

جناب علی اشرف شادپور و دافنه خوشگل
دکتر بهروز شریف و نوه خوش تیپ شان ،بردیا
و ابی جان درویش�علی با دو نوه سامی و توما
با نمک
روز پدرب�زرگ ب�ه همه این دوس�تان مهربان
دیرین و به نیز به کلیۀ بابابزرگ دور و نزدیک
ش�ادباش می گوییم و برای همه این دوستان
سالمت ،برکت ،بهروزی و روزهای شاد همراه با
در کنار نوه ها (پرشمار!) آرزومندیم.
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ائیل و ایران
اسر

زیرسایهشومجنگ...
مقایسهای
میانزرادخانه
جنگی
رس��انههای ایران و اسرائیل پر
اس��ت از تهدیده��ای متقابل
نظامی.
اما اگر واقعا جنگی رخ دهد ،این
دو کشور قادرند از کدام سالحها
و در چه ابعادی استفاده کنند؟
مجله آلمان��ی "فوکوس" توان
نظامیدو کشور را مقایسه کرده
است.
مجله آلمانی فوکوسدر مقالهای به
قلم هارالد ویدارشاین به مقایسهای
میان امکانات تس��لیحاتی ایران و
اسرائیل دست زده است.
این مقایسه بهویژه زمانی اهمیت
یافته است که مقامهای سیاسی و
نظامی دو کشور متقابال دست به
تهدید یکدیگر میزنند.
نویس��نده مقاله نش��ریه فوکوس
به س��خنان امیرعلی حاجیزاده،
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی ایران اشاره است
که روز  ۲۳سپتامبر در مصاحبه با
شبکه العالم گفت نمیتواند تصور
کند که اس��رائیل به تنهائی قادر
به حمله به ایران باشد و بروز یک
درگیری میتواند "به جنگ جهانی
سوم تبدیل شود".
ی��ک روز قبل از او نیز،سرلش��کر
محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه،
گفته ب��ود که در ص��ورت حمله
اس��رائیل به ایران ط��وری مقابله
خواهد شد که از این کشور چیزی
باقی نماند.
همچنین به این بخش از سخنان
محمدعلی جعفری اشاره شده که
گفته است جنگ درخواهد گرفت
فقط معلوم نیست کی و کجا.

دو قدرت نظامی مهم منطقه

هارالد ویدارشاین نوشته است
که ایران و اسرائیل قویترین
قدرته�ای نظام�ی منطق�ه
هستند.
ایران  ۷۸میلی��ون جمعیت دارد،
درحالی ک��ه جمعیت اس��رائیل
به زحمت به هش��ت میلیون نفر
میرسد.
از این گذش��ته ایران در سالهای
اخی��ر زرادخان ه خود را به ش��دت
گس��ترش داده و نوس��ازی کرده
است.
واحده��ای نیروی دریائی س��پاه
پاسداران و موشکهای شهاب ۳
نمونهای از این تجهیزات هستند.
اس��رائیل در مقابل به تسلیحات
مدرن مانند فنآوری باالی هوایی
خود تکیه دارد.
از این گذش��ته این کشور کوچک
به خاطر حفظ امنیت خود مجبور
است از امکانات خود به نحو احسن
استفاده کند.
ب��ا بودجهای مع��ادل  ۱۶میلیارد
دالر این کشور نسبت به جمعیت
خود باالترین بودجه نظامی دنیا را
داراست.
همچنین با  ۱۸۰هزار سرباز ارتشی
تقریبا همطراز با آلمان دارد.
این درحالی اس��ت که ایران یک
میلی��ون س��رباز دارد و بودج��ه
نظامیاش  ۹میلیارد دالر است.
هفت��ه نامه فوک��وس ،در جدولی
جنگافزارهای ایران و اسرائیل را
مقایسه کرده است.
در ای��ن جدول تع��داد تانکهای
جنگی اس��رائیل و ایران به ترتیب
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وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

 ۳۵۰۰و  ۱۶۰۰واحد،
تعداد زرهپوشها در ارتش اسرائیل
 ۶۲۰۰واحد و در نیروهای مسلح
ایران  ۱۵۰۰واحد اعالم شده است.
اس��رائیل  ۱۴۰س��کوی پرت��اب
موش��کی و  ۷۵۰واحد مینافکن
دارد.
تعداد س��کوهای پرتاب موش��ک
ایران به  ۲۰۰واحد میرس��د ،اما
این کش��ور حدود  ۶برابر اسرائیل
(۵هزار) مینافکن دارد.
تعداد سالحهای ضدتانک اسرائیل
 ۹۰۰و ایران  ،۱۴۰۰س�لاحهای
ض��د هواپیمای اس��رائیل  ۲۰۰و
ایران  ۱۷۰۰هستند.
اس��رائیل  ۴۶۰و ای��ران ۳۳۰
هواپیمای جنگیدارند.
هلیکوپتره��ای اس��رائیل  ۶۸۰و
ایران  ۳۶۰عدد است.
قایقهای سریعالسیر ایران  ۵برابر
اسرائیل است:
ای��ران  ۲۰۰و اس��رائیل  ۴۰قایق
جنگی سریعالسیردارند.
تعداد زیردریایی های جنگی ایران
به  ۱۵و اسرائیل به  ۳عدد میرسد.
ایران هفت قایق مینگذار دارد و
اسرائیل فاقد این قایقهاست.
در مقابل اس��رائیل ۱۰۰موش��ک
می��ان برد و کوتاه برد دارد و ایران
تنها نیمی از این تعداد یعنی ۵۰
عدد داراست.
تعداد موشکهای دوربرد اسرائیل
ناروش��ن اس��ت و ای��ران فاق��د
آنهاست.
اسرائیل نزدیک به  ۲۰۰موشک با
کالهک اتمی دارد.
روشن نیست که ایران هم از این
نوع موشک در اختیار دارد یا نه.

عوامل تعیین کننده

نویس��نده مقاله فوک��وس بر این
تاکید کرده که احتمال بکارگیری
نیروی پیاده نظام در جنگ میان
اسرائیل و ایران بسیار کم است.
به همین دلیل نیز حتی اگر تعداد
تانکه��ا و نیروی زمین��ی هردو
طرف قابل توجه باشد ،اما در این
جنگ نقش تعیین کننده ندارند.
آنچه نهایتا تعیین کننده برتری
در جنگ احتمالی میان اسرائیل
و ایران است ،نیروی هوایی است؛
چیزی که اسرائیل به شدت برای

آن سرمایهگذاری کرده است .حتی
با قویترین موشکها هم اسرائیل
قادر ب�ه نابودی تاسیس�ات امتی
زیرزمینیایراننیست.

این موشکها تنها باید با استفاده
از رادار ،ب��ا دقت باال و به کرات بر
مراکز هستهای ایران اصابت کنند
تا اثرگذار باشند.
البته اس��رائیل این موش��کها را
در اختی��ار دارد به ع�لاوه صدها
هواپیمای جنگی  F15و  F16که
بای��د بتوانند به حری��م هوایی به
شدت محافظت شده ایران و مراکز
بس��یار دوردست هستهای با دفاع

ضدهوایی باال نفوذ کنند.
این که اسرائیل چند فروند از این
هواپیماها از آمریکا دریافت کرده
موضوعی بسیار محرمانه است.
تعداد آنها  ۴۶۰عدد تخمین زده
میشود.
اس��رائیل این جتها را مجهز به
مخاذن حم��ل س��وخت اضافی
کرده است .این کار باعث شده که
جتهای جنگی اسرائیل بتوانند
مس��افتی طوالنی پ��رواز کنند و
فاصله  ۱۵۰۰کیلومتری با ایران را
پشتسربگذارند.

برتری هوایی اسرائیل بر ایران

مجله فوکوس نتیجه گرفته است
کهدر جنگی هوایی اسرائیلدست
باال را دارد.
نیروی هوایی ایران در مقایس��ه با
اسرائیل فرسوده است.
ای��ران  ۳۳۰جنگن��ده از دهه ۶۰
و  ۷۰می�لادی در اختیار دارد که
متعلق به زمان شاه است.
به ای��ن تعداد باید جتهای اتحاد
جماهیر شوروی سابق و پس ازآن
هم جتهای چینی را اضافه کرد
که در س��الهای اخی��ر به نیروی
هوایی ایران اضافه شد .جتهایی
که احتماال همگی قابل اس��تفاده
نیس��تند و به س��ختی میتوانند
مانع��ی در براب��ر نی��روی هوایی
اسرائیلباشند.
روشن نیس��ت که نیروی پدافند
ضدهوای��ی ایران در چه موقعیتی
است .پدافند زمین به هوای ایران
میتواند خطری برای هواپیماهای
اسرائیلیباشد.

برتری نیروی انسانی ایران

قدرت ایران به لحاظ نیروی انسانی
به اسرائیل میچربد:
نیروهایشبهنظامیسپاهپاسداران
در س��الهای اخیر توانایی نظامی
باالیی پیدا ک��رده و به تجهیزات
م��درن دسترس��ی یافته اس��ت.
تجهیزات��ی مانن��د موش��کهای
ش��هاب  ۳میتوانن��د ب��ه خاک
اسرائیلبرسند.
ای��ران همچنی��ن میتوان��د ب��ا
بکارگی��ری  ۲۰۰قای��ق جنگ��ی
و موش��کهای ض��د کش��تی و
کش��تیهای جنگی خود نیروی
خطرناکی در خلیج فارس باشد.
نویس��نده مقاله فوکوس در پایان
نوش��ته اس��ت که ولی در جنگ
آنچ��ه ب��رای اس��رائیل نگ��ران
کننده اس��ت ،نه سربازان مالیان،
ک��ه نیروهای متح��د آنها یعنی
حزبالل��ه و حماس هس��تند که
س��الها توس��ط ایران به هزاران
موشک مجهز شدهاند.
موش��کهایی که ت��ا عمق خاک
اسرائیل میرس��ند و هیچآماری
از تعداد آنها در جایی ثبت نشده
است.
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یک کودک با انصراف از حمله انتحاری خود را به
پلیسافغانستانتسلیمکرد

مسئوالن محلی والیت هلمند
در جنوب افغانستان میگویند
یک ک��ودک  ۱۲س��اله که از
س��وی طالب��ان ب��رای حمله
انتح��اری آموزش دی��ده بود،
خود را به پلیس تسلیم کرده
است.
فرید احمد فرهنگ ،سخنگوی
پلیس هلمند گفت این کودک
که نیاز محمد نام دارد پیش از
این تمام اعضای خانواده خود
را در عملیات نظامیان ناتو در
منطقه کجکی هلمند ازدست
داده و س��پس از سوی طالبان
به منطقه ناوه این والیت انتقال
داده شده بود.
وی گفت" :طالبان این کودک را
به منطقه باوه هلمند برده بودند
و ضمن آموزش حمله انتحاری از
او خواسته بودند برای انجام حمله
علیه نیروهای امنیتی افغانستان و
نيروهای خارجی آماده شود اما نیاز
محمد با رد خواسته طالبان ،خود
را به پلیس تسلیم کرد".
این کودک که در مرکز فرماندهی
پلیس هلمند به خبرنگاران نشان
داده شد گفت طالبان او را سه ماه
با خود به منطق��ه ناوه بردند و در
آنجا چگونگی حمله با استفاده از
کمربن��د حاوی م��واد منفجره را
آموزش دادند.
نی��از محم��د گفت با خ��ودداری
از انج��ام حمله ،از دس��ت طالبان

این خنستین بار نیست که

حام��د کرزی ،رئی��س جمهوری
طالبان از کودکان برای
افغانستان از این کودکان خواست
مقاصد جنگی در افغانستان تا بار دیگر فریب طالبان را نخورند
و برای آینده خود و کشورش��ان
استفادهمیکنند
تالش کنند.
گریخت و اکنون ازدولت میخواهد دولت افغانس��تان گفت��ه بود که
بیش��تر این کودکان که از سوی
از او حمایت کند.
س��خنگوی وال��ی هلمن��د نی��ز طالباندر مناطق قبایلی پاکستان
گف��ت دولت مصمم اس��ت تمام برای حمله انتحاری آموزش دیده
حمایتهای الزم از این کودک را بودند ،به محض ورود به افغانستان
و ی��ا هنگامی که قص��د حمله را
انجامدهد.
این نخستین بار نیست که طالبان داشتند بازداشت شدهاند.
از کودکان برای مقاصد جنگی در ش��ماری از ای��ن ک��ودکان ک��ه
افغانستان اس��تفاده میکنند .در بیسرپرس��ت بودند پس از آزادی
اردیبهشتماه س��ال گذشته  ۲۰تحت پوشش دولت قرار گرفته و
کودک و نوجوان که به اتهام اقدام رئیسجمهور دستور داد تا زمینه
برای انجام حمله انتحاری بازداشت آموزش و تحصی��ل رایگان آنها
شده بودند از سوی رئیسجمهور فراهم شود.

افغانستان مورد عفو قرار گرفتند.
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میراثفرهنگی...
فستیوال به کار می رود.

مهرگان آمد؛

فال همه ایرانیان نیکو باد!

مه��رگان یا جش�ن مه�ر یکی از
بزرگترین جشنهای ایران است
ک��ه در «مه��ر-روز» از بُرج مهر
برگزار میشود.
«مهرگان» پس از نوروز بزرگترین
جشن ایرانیان باستان بودهاست.
این جشن در جوامع ایرانی خارج
از ایران نیز به گس��تردگی برگزار
میشود.
جش��ن مهرگان از روز شانزدهم
مهر آغاز میش��ود و شش روز به
طول میانجامد و در روز  ۲۱مهر
به پایان میرسد.
نخستین روز جش��ن را مهرگان
عامه و آخرین روز جشن مهرگان
خاصه نامیده میشود.
در زمان ساس��انیان ب��ر این باور
بودن��د که اهورهمزدا یاقوت را در
روز ن��وروز؛ و زبرجـَ��د را در روز
مهرگانآفریدهاست.
و ازدیر باز ایرانیان بر این باور بودند
که در ای��ن روز کاوه آهنگر علیه
ضحاک به پاخاست و فریدون بر
ضحاک غلبه کرد.
مردم ای��ران از هزاره دوم پیش از
میالد آن را جشن میگیرند.
مهرگان نیز همانند نوروز با مراسم
خاص و آداب و رسوم ویژه برگزار
میش��ود .مهر یا میت��را در زبان
فارسی به معنای «فروغ ،روشنایی،
دوس��تی ،پیوس��تگی ،پیون��د و
محبت» است و ضد دروغ ،دروغ
گویی ،پیمان شکنی و نامهربانی
کردن است.
فلسفهجشنمهرگانسپاسگزاری
از خداوند ب��ه خاطر نعمتهایی
است که به انس��ان ارزانی داشته
و تحکیم دوستی و محبت میان
انسانهاست.
----------------در روز شمار کهن ایران ،هر یک
از س��ی روز ماه را نامی است که
نام دوازده ماه س��ال نیز در میان
آنهاست .پیشینیان در هر ماه که
نام روز و ن��ام ماه یکی بود ،آن را
جشن می گرفتند.
از این جش��ن ه��ای دوازده گانه،
تا آنجا که س��ندها و کتاب های
تاریخی گواه است ،در دوره های
پس از اسالم ،تنها جشن مهرگان
اس��ت که رس��می و شکوهمند
برگزار می گردید.
افزون بر یکی بودن نام  -روز مهر
از ماه مهر  -مناسبت های دیگری
را نیز برای برگزاری این جش��ن
بر می ش��مردند ،که معروفترین

آن قی��ام کاوه آهنگ��ر و پیروزی
بر ضحاک و پادش��اهی نشستن
فریدون است.
مه��رگان همچون ن��وروز دارای
اعتدال کیهانی است:
ان��دازه ش��ب و روز در مهر برابر
میش��ود  equinoxو ش��اید از
همین رو این ماه را به نام مهر که
ایزد داوری و عدالت و دادگستری
است گذاشتهاند.
همچنی�ن مه�ر برابر اس�ت
ب�ا پای�ان فص�ل برداش�ت
کشاورزی.
از این رو زمان مناسبی برای جشن
و شادی و استراحت کشاورزان که
عمده مردمان دوران کهن بودند
است.
همچنی��ن این حاکم��ان در این
زمان خراج و مالی��ات را از مردم
میس��تاندند و از ای��ن رو ب��رای
دولتهای عرب و ترک و مغول که
بر ایران چیره ش��ده و با فرهنگ
آن��ان بیگانه بودند ه��م مهرگان
رسمیتداشت.
برخ��ی ب��ر ای��ن باورند ک��ه در
دورههایی ن��وروز ایران��ی ،نوروز
پاییزی بودهاس�ت و نوروز بهاری
سپس بر آن غلبه یافتهاست.
بیهق�ی از مهرگان س��ال  430و
شرح برگزاری آن سخن می گوید.
مهرم��اه و فروردی��ن م��اه که به
ترتی��ب آغ��از اعت��دال پاییزی و
اعتدال بهاری و در آن روز و شب
برابرند ،زمانی هر دو را ،به عنوان
آغاز سال جشن می گرفتند :
 ...و برخ��ی مه��رگان را بر نوروز
برتری داده اند .چنان که پاییز را
بر بهار برتری داده اند.
و تکیه گاه ایش��ان این است که
اسکندر از ارسطو پرسید که کدام
یک از این دو فصل بهتر است؟
ارس��طو گفت :پادش��اها! در بهار
حش��رات و هوام آغاز میکند که
نش��و یابند و در پاییز آغاز ذهاب
آنهاس��ت ،پس پاییز از بهار بهتر
است.
از دوران کهن ،همراه با جشن ها
و آیین ها ،واژگان فارس��ی نوروز
و مهرگان به صورت م ّعرب نیروز
و مهرج��ان وارد زب��ان و قلم��رو
فرهنگی کشورهای مسلمان عرب
زبان گردید.
امروز در بس��یاری از کشورهای -
آسیایی و آفریقایی  -واژۀ مهرجان
ب��ه معن��ی و مفه��وم جش��ن و

جش��ن و آیین مه��رگان ،از نظر
زمانی نیز ،با تغییر تقویم ،در سال
 1304هج��ری شمس��ی ،تغییر
کرد.
بدین معنی ک��ه  5روز "پنجه =
خمسه" (که پس از  12ماه سی
روزه برای رس��یدن به  365می
آمد) حذف و ش��ش ماه اول سال
 31روز گردیده است.
از آن پس ،در بس��ی از تقویم ها،
مهرگان ،به جای  16مهر در دهم
مهر آمده
دکتر بهرام فره وش��ی از برگزاری
مه��رگان ب��ه عن��وان جش��نی
خانوادگی ،در بین زرتشتیان یزد
و کرمان و نی��ز " از آیین قربانی
ک��ردن گوس��فند ،در برخ��ی از
روس��تاهای زردشتی نشین یزد،
برای ایزد مهر " خبر می دهد.
تا س��ی س��ال پیش ،زردشتیان
کرمان ،در این روز ،به یاد مردگان،
مرغی را کش��ته و ش��کمش را با
حبوبات و آلو انباشته و به عنوان
خوراک ویژه ،یادمان مردگان می
پختند.
مردم��ان در این روز تا حد امکان
با جامههای ارغوانی (یا دس��تکم
با آرایهه��ای ارغوانی) بر گرد هم
میآمدهاند؛ در حالی که هر یک،
چند «نبشته شادباش» یا به قول
امروزی ،کارت تبریک برای هدیه
به همراه داشتهاند .این شادباشها
را معموالً با بوی��ی خوش همراه
میس��اخته و در لفاف��های زیب��ا
میپیچیدهاند.
در میان خوان یا سفره مهرگانی
ک��ه از پارچ��های ارغوان��ی رنگ
تشکیل ش��ده بود ،گل «همیشه
شکفته» مینهادند و پیرامون آن
را با گلهایدیگر آذین میکردند.
ام��روزه نمیدانی��م ک��ه آیا گل
همیشه شکفته ،نام گلی بخصوص
عمومی گلهایی
بودهاست یا نام
ِ
ک��ه برای مدت طوالن��ی و گاه تا
چندین ماه شکوفا میمانند.
در پیرام��ون ای��ن گله��ا ،چند
شاخه درخت گز ،هوم یا مورد نیز
مینهادند و گونههایی از میوههای
پاییزی که ترجیحاً به رنگ سرخ
باشد به این سفره اضافه میشد.
میوههاییمانند:
سنجد ،انگور ،انار ،سیب ،به ،ترنج
(بالنگ) ،انجیر ،بادام ،پسته ،فندق،
گردوُ ،کـن��ار ،زالزال��ک ،ازگیل،
خرما ،خرمالو و چندی از بودادهها
همچون تخمه و نخودچی.
دیگر خوراکیهای خوان مهرگانی
عبارت بود از آش��امیدنی و نانی
مخصوص .نوشیدنی از عصاره گیاه
َهـئو َمـه /هوم که با آب یا ش��یر
رقیق ش��ده بود ،فراهم میشد و
همه باش��ندگان جشن ،به نشانه
پیمان از آن مینوشیدند.
نان مخصوص مهرگان از آمیختن
ِ
آرد هفت نوع غله گوناگون تهیه
میگردید؛ غلهها و حبوباتی مانند
گندم ،جو ،برن��ج ،نخود ،عدس،
ماش و ارزن.
دیگر الزمههای س��فره مهرگان
عب��ارت ب��ود از :ج��ام آت��ش یا
نوکچه (ش��مع) ،شکر ،شیرینی،
خوردنیهای محل��ی و بویهای
خوش مانند گالب.
آنان پس از خوردن نان و نوشیدنی،
به موسیقی و پایکوبیهای گروهی
میپرداختهان��د و س��رودهایی از
مهریشت (ستایش مه ر) را با آواز
میخواندند.
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فیلم :گیالس های
فراموشی
کارگردان  :سنا مژده
محصول :رایان مدیا
سال2012 :

گیالس های فراموشی
نخس��تین فیلم فیلساز در سمت
کارگردان��ی اس��ت که ب��ه تهیه
کنندگی رایان مدیا در سال 2012
ساخته شد.
فیل��م روایتگر جدایی انس��ان ها،
م��رگ رواب��ط و آرزوهای دس��ت
نیافتنی اس��ت که زندگ��ی را به
دست فراموشی می سپارد.
فیلمس��از با دو فیلم کوتاه و بلند
ی��ک دیوانگی به ن��ام زندگی (A
)Distraction Called Life
و دخت��ر شایس��ته (A Good

 60دقیقه  -صامت
تهیهکنندگان:

احسان ناصری
مونا مژده
پانته آ پرویسیان

بازیگران به تفکیک ایفای نقش:

ژانر :سوریال اجتماعی

 )Daughterدر مق��ام فیلمب��ردار
و عکاس در س��ال  2008فعالیت
فیلمسازی خود را آغاز کرد.
ه��ر دو فیلم در ایال��ت کارولینای
ش��مالی تهی��ه ش��د و در قال��ب
جش��نوارۀ فیل��م کوت��اه و فیلم
تلویزیونیدر اختیار ببیندگان قرار
گرفت.
عالق��ۀ کارگردان به ژانر س��ورئال
س��بب شد تا داس��تانی در وصف
رابطه های ُمرده و زندگی روزمره
بنویس��د ک��ه حاصل��ش گیالس
های فراموش��ی با ب��ازی بازیگران
غیرحرفه ای ،سپندار سپهر و آذین

ده موبد می باشد.
فیلمس��از در ح��ال حاض��ر ب��ه
فیلمبرداری فیل��م کوتاه "زننده"
مشغول است.
------------------بخش��ی از درآم��د نمای��ش فیلم
گیالس های فراموش��ی به زلزله
زدگان آذربایجان اختصاص خواهد
یافت
-------------------

کبک :اعتراضات د انشجویی...
در گام بع�دی حرک��ت اعتراضی
مستمر و متناسب با ظرفیت و توان
دانشجویان موفقیت این حرکت را
تضمین کرد .اراده محکم و خالل
ناپذیر دانش��جویان کبکی قدرت
اعت��راض دانش��جویان را متبلور
ساخت.
حمای�ت و مش�ارکت دیگر جنبش

های اجتماعی ،احزاب سیاس��ی
اپوزیس��یون ،دانش��گاهیان و
س��ندیکاها و اتحادیه های صنفی
دیگ��ر عام��ل مه��م در موفقیت
دانشجویان بود.
حض��ور حمایتی م��ادران در این
میان نقش کلیدیداشت...
رویداد کبک نش��ان داد در جوامع
دموکراتی��ک و م��درن جنب��ش
اجتماعی و نافرمانی مدنی کارایی
دارد.

سپندارسپهر
آذین ده موبد
رضا پورنقی
وحید اسدی
نارنین حیدری

more info
about the director:
http://www.facebook.com/
sa.na.3914

>> ادامه از صفحه9 :

موض��وع فعالیت ای��ن جنبش ها جنب��ش های اجتماع��ی مطالبه
دیگر تغییر ساختار سیاسی نیست ،ای را برجس��ته ساخته و جایگاه و
بلکه خلق فشار برای تغییر سیاست اولویت آن را در هرم درخواس��ت
ها اس��ت و رویکرد اصالح طلبانه های جامعه ارتقاء می دهند.
گروه های سیاسی نیز برنامه ،روش
دارد.
همچنی��ن نش��ان م��ی دهد که و حرکت متناسب برای تحقق این
کارکرد جنبشدانشجوییدر نظام خواسته را مطرح می سازند .پیوند
های توسعه یافته سیاسی بیشتر بین این دو حرکت است که منجر
به تحقق مطالبات و رضایت نیرو
صنفی است.
همچنی��ن الغاء افزایش ش��هریه های خواهان تغییر می شود.
ها پیوند مناس��ب بی��ن جنبش جنبش اعتراضیدانشجویان کبک
اجتماعی و عمل سیاسی را نشان کار بست مناسب و قرن بیست و
داد .حرکت های سیاسی و جنبش یکمی جنبش اجتماعی و نافرمانی
های اجتماع��ی مطالبه-محور ،در مدن��ی را پدیدار س��اخت که می
مقاب��ل هم نبوده و ی��ا آلترناتیو و تواند الهامبخشدیگر نقاط جهان و
حتی کشور های توسعه یافته شود.
جایگزینیکدیگرنیستند.
علی افشاری (رادیوفردا)
موفقیت جنبش دانشجویی کبک
ای��ن واقعیت را یک بار دیگر ثابت
کرد.

•
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جهان :گلوبالیزم...
دلیل
ب
ر
ا
ی
خ
و
ش
بینی
نکاتمثبتجهانیشدن:

بی�ل کلینت�ون اعتق�اد دارد
پدیده جهانی شدن ،همه دنیا
– و به ویژه کش�ورهای رو به
رشد – را به سمت بهتر شدن
به پیش می برد.
بیل کلینتون ،رئی��س جمهوری
پیش��ین آمریکا ،در مقاله ای که
در شماره اینترنتی هفته نامه تایم
منتشر شده نوشته است دنیای ما،
امروز بیش از هر زمان دیگر به هم
وابسته است.
مرز بین کش��ورها ،به جای دیوار،
بیش��تر به یک توری ن��ازک می
ماند .این به معنای آن اس��ت که
هم ثروت ها ،اندیشه ها ،اطالعات
و اس��تعدادها می توانند آزادانه به
هر گوشه دنیا گردش کنند ،و هم
نیروهای منفی ای که سرنوش��ت
مشترک آدمیان را شکل میدهند.
بح��ران مالی که از آمریکا ش��روع
ش��د و به تمام دنیا گسترش پیدا
کرد نمونه ای اس��ت که نشان می
دهد چه در شرایط مثبت و چه در
ش��رایط منفی ،همه مردم دنیا به
هم وابسته اند.
بیل کلنتون می نویسد سه چالش
عمده دنیای به هم وابسته امروز به
قرار زیر است:
 نابرابری، بی ثباتی و عدم پایداریاین واقعیت که نیمی از جمعیت
دنیا با درآم��دی معادل  2دالر  ،و
یک میلیارد نفر با کمتر از یکدالر
زندگی می کنند ،گواه زنده نابرابری
رو به افزایش در جهان است.
م��ا آثار ب��ی ثباتی را ن��ه فقط در
کاهش رشد اقتصاد جهانی ،بلکه
در خش��ونت و مناقشات سیاسی
در خاورمیان��ه و دیگر نقاط جهان
احساس می کنیم.
و ما انرژی را به شیوه ای غیرپایدار
تولید و مصرف می کنیم؛ به شیوه
ای ک��ه آب و ه��وای دنیا را تغییر
داده و بر آینده کودکان ما سایه ای
از تردید می اندازد.
با این همه ،من عمیقاً بر این باورم
هوشیاری ما را باال
که پیشرفت ها،
ِ
می برد؛ و وقتی ش��ما هوشیاری
مردم را باال ببرید ،آگاهی ش��ان از
تغییراتی که امکان عملی کردنشان
هست ،بیشتر می شود.
پس بس��یار مهم است که مردم را
از آنچه که به نفعش��ان است آگاه
کنی��م؛ و م��ردم دریابن��د که چه
چیزی بهتر به آنها کمک می کند.
هر گاه همکاری خ�لاق به آینده
مش��ترک مردم جهان نظر داشته
باش��د ،می توانیم شاهد موفقیت
واقعی باشیم.
من به همین خاطر سعی می کنم
هر سال مردم را در مجمع نوآوری

مردم هائیتی امکان می داد بدون
بازکردن حس��اب بانکی ،به افراد
دیگر پول منتقل کنند.
این س��رویس تا پایان سال ۲۰۱۱
بی��ش از  6میلی��ون مبادله پولی
انجام داده بود!
در کش��ورهای دیگر دنیا ،به ویژه
در کش��ورهای فقیر آفریقایی هم
موبای��ل به کمک مردم فقیر آمده
و توانسته سطح زندگی مردم را باال
ببرد.

 .۲بهداشت:
رشد جوامع سالم

جهانی کلینتون گردهم آورم.
پن��ج دلی��ل دارم که دنیا ش��اهد
پیشرفت های ملموس ،قابل اندازه
گیری و تجدید و تکرار شدنی بوده
است.

ا) تکنولوژی:
تلفن همراه یعنی آزادی!

واقعیت این اس��ت که تکنولوژی،
براب��ری را تقوی��ت م��ی کند؛ و
غالباً ،این ابزارهای نس��بتاً ارزان و
مورد اس��تفاده روزمره هستند که
بیشترین فایده را برای مردم دارند.
برای مثال ،یک پژوهش س��ازمان
ملل متحد در س��ال  2010نشان
داد که تلفن های همراه ،مؤثرترین
پیش�رفت در کل تاریخ برای بیرون
کشیدن مردم از فقر بوده است.

مث�ل ً
ا در هائیتی ،م��ردم عادی با
استفاده از این تلفن ها توانسته اند
به فرصت های شغلی دست پیدا
کنند.
تا همین اواخر ،بانک های هائیتی
به مردم وام نمیدادند.در حالی که
20درصد درآمد هائیتی از وجوهی
تأمین می شود که شهروندان آن
کش��ور از راه کار کردن در آمریکا،
کانادا ،فرانسه ،و کشورهای حوزه
دریای کارائیب به دست می آورند،
بانک ها تمرکز کارشان را روی این
گذاشته بودند که ارز خارجی را به
پول رایج هائیتی تبدیل کنند.
ب��ه این ترتیب ،بان��ک ها کار می
کردند ول��ی کارش��ان کمکی به
مردم نمی ک��رد و این واقعیت را
که70درصد مردم کش��ور تا قبل
از زمین لرزه سال  2010با روزی
کمتر از  2دالر زندگی می کردند،
عوض نمی کرد.
به همین خاطر ،مردم اعتمادی به
بانک ها نداشتند؛ و تنها %10شان
حساب بانکی باز کرده بودند.
اما 80درص��د خانوارهای هائیتی
تلفن هم��راه دارند .طب��ق توافق
رئی��س یک ش��رکت تلفن همراه
ایرلن��دی با یک بان��ک کانادایی،
سرویسی راه اندازی کردند که به

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372

دولت ها ،بخش خصوصی و بنیادها
مدتهاس��ت که با بیم��اری های
عمده مبارزه می کنند .مشارکت
میان این س��ه بخش موجب شده
سیستم های بهداشتی پایدارتری
برقرار شود که هیچیک از این سه
بخش به تنهایی قادر به ایجاد آن
نمی بود .نتیجه مشارکت به شیوه
های ابتکاری این شده که کارهای
بیشتری در زمینه بهداشت انجام
شود.
س��ال  ،۲۰۰۲هنگامی که مجمع
نوآوری جهانی کلینتون رسیدگی
به بح��ران ایدز را آغ��از کرد ،تنها
 ۲۳۰ه��زار نفر در کش��ورهای رو
به رش��د به داروهایی که آن ها را
از مرگ م��ی رهاند ،ولی بس��یار
گرانقیمت بوددسترسیداشتند.
امروز این تعداد به هشت میلیون
رسیده است.
تحقیقات جدید نشان میدهد که
متوسط هزینه تشخیص و درمان
ایدز ،از دکتر و آزمایشگاه گرفته تا
تهی��ه دارو ،برای هر بیمار به ۲۰۰
دالر در سال کاهش یافته؛ و خبر
خوش این اس��ت که ما داریم در
مبارزه جهانی با ویروس اچ آی وی
و بیماری ایدز پیروز می شویم.
مشابه این پیشرفت ها را در زمینه
افزایش تعداد پزشکان و کارکنان
بخش پزش��کی و بهداش��تی در
کشورهای رو به رشد ،درمان انواع
سرطاندر آمریکا و جهان ،و مبارزه
با پدیده چاقی مفرط کودکان در
آمریکا شاهد هستیم.

 .۳اقتصاد:
انرژی سبز = جتارت صحیح

جای انکار نیست که بیشتر نقاط
دنیا هنوز هم برای بیرون آمدن از
رکود اقتصادی و سرعت بخشیدن
به روند رش��د اقتص��ادی تقال می
کنند .با این حال ،برخی از بهترین
و پایدارترین فرصت ها پیش روی
ماست.
در شرایط س��خت ،مشکل بتوان
پذیرف��ت ک��ه اندکی ب��ی ثباتی
اقتصادی خوب است – اگر امکان
 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید

شروع برنامه :راس ساعت 6/30
(پایان برنامه ساعت )9

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
>> تلفن اطالعات514-996-9692 :

شکست خوردن نبود ،جایی برای
پیروزی هم وجود نداشت.
ً
به رغ��م انتقادهایی ک��ه اخیرا از
تجارت آزاد و بازار آزاد می ش��ود،
مهم است که به خاطر بیاوریم در
 25س��الی که به رکود اقتصادی
چند سال پیش منتهی شد ،بیش
از هر مقطع دیگری در طول تاریخ،
مردم در گوشه و کنار دنیا از طبقه
فقیر به طبقه متوسط راه یافتند.
انرژی پاکی�زه در آمریکا مدتهای
مدی��دی برچس��ب «پرهزین��ه و
ناکارآم��د» را یدک می کش��ید؛
اماواقعیت این اس��ت که تا پیش
رکود اقتصادی سال %۸,۳ ،۲۰۰۸
رشد داشت؛ یعنی بیش از دو برابر
رشد کل اقتصاد کشور.
و کش��ورهای اروپایی که به وعده
های خ��ود طبق پروت��کل کیوتو
عمل کرده بودند ،کمترین آسیب
را از بح��ران اقتص��ادی جهان��ی
متحملشدند.
اگر انرژی پای��دار ،اقتصاد «بد» را
به دنبال می آورد ،کستاریکا – که
گفته می شود «سبزترین» اقتصاد
دنیا را دارد ،یکی از ثروتمندترین
کشورهای منطقه نمی شد.
ب��ی ش��ک یک��ی از باالتری��ن
درصدهای تولید ان��رژی از منابع
انرژی قابل تجدید ،البته با رعایت
اصول اخالقی در حفظ و نگه داری
از منابع طبیعی ،متعلق به کشور

/30
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کتابخ
انه وست مونت
.

brooke W
4574 Sher C H3Z 1G1
t, Q
Westmoun
مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی

کستاریکاس��ت %۲۶ :از کل زمین
های آن کشور پارک های ملی؛ و
 %۵۱آن زیر پوشش جنگلی است.
برزیل هم بسیار مایه خوشبینی و
امیدواری است؛ نه فقط برای رشد
چشمگیرش در یک دهه گذشته،
بلکه همچنین ب��ه خاطر این که
همزمان با رش��د ،توانسته است از
نابرابری اقتصادیدر کشور بکاهد.
ای��ن کار از طریق ایجاد مش��اغل
جدی��د ،کمک مالی ب��ه خانواده 
های ک��م درآمد برای فرس��تادن  .۵عدالت
کودکانشان به مدرسه و معاینات بسیاری از بزرگترین چالش های
پزشکی ساالنه میسر شد.
دنی��ای ام��روز ،همان مش��کالت
تردیدی نیس��ت ک��ه برزیل هم قدیمی اس��ت که در قالب مدرن
چال��ش ه��ای خ��ود را دارد؛ اما ظاهر می شود.
موفقیت هایش کام ً
ال چش��مگیر از جمله قدرت طلبی ،که منش��أ
بوده است.
خیل��ی از ب��ی عدالتی ه��ا بوده و
هس��ت .اما به نظر می رس��د در
بعضی جاه��ا زور و ق��درت دیگر

حرف آخر را نم��ی زند؛ و کم کم
 .۴برابری:
همکاری برای اجرای عدالت دارد
زنان حکومت می کنند
هیچ کش��وری نمی توان��د بدون جای آن را می گیرد.
توجه به خواس��ت ها و توان تولید در مناطقی که زمانی نامش��ان با
نیمی از جامعه به شکوفایی برسد .جنگ گره خورده بود – مثل شبه
با کمال خوشحالی می بینیم که جزیره بالکان و روآندا – دشمنان
در تمام دنیا ،زنان بیش از همیشه پیشین اکنون تالش می کنند تا با
ق��درت اجتماع��ی و اقتصادی به کمک هم مشکالت را حل کنند.
این ها و مثال های بسیار دیگر به
دست می آورند.
این نه تنها ب��رای افراد ،بلکه برای ما نشان می دهد که می توانیم ،و
کل جامعه خوب است؛ چون ثابت باید به آینده بهتر خوشبین باشیم.
شده که زنان بیش از مردان درآمد


شیراز

اقتصادی را به حانواده و جامعه باز
می گردانند.
در ی��ک ده��ه اخی��ر ،در چندین
کش��ور خاورمیانه زن��ان حق رأی
یافته اند .راه یافتن زنان به عرصه
اجتماع ،تحصیل و کارکردن دوش
به دوش م��ردان در بخش دولتی
و خصوص��ی ،در آس��یا ،آفریقا و
آمریکای جنوبی به پیشبرد جوامع
کمک شایانی خواهد کرد.

رستوران

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.
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Abdu’l-Bahá was in Montreal from August 30 – September 9, 1912.
In 2012, the Bahá‘i community of Montreal hosted a series of events
in his name to commemorate his historic visit to Canada...

فستیوال تاریخی به مناسبت یکصدمین سالگرد
حضور حضرت عبدالبهاء در مونترال

پرویز قدیریان :مونتریال

چند هزار نفر از بهائیان
مقیم کش��ور کان��ادا و
آمریکا و نقاط دیگر دنیا
برای بزرگداشت صدمین
سالگرد حضور حضرت
عبدالبهاء فرزند ش��ارع
دیانت بهائی حضرت بهاء
الله در مونت��رال گردهم
آمده و خاط��رات روزهای تاریخی
 30آگوست تا نهم سپتامبر 1912
را که روزهای اقامت ایش��ان بوده
زنجیروار و در نقاط مختلف ش��هر
مونترال جش��ن گرفتند و شادی
نمودند.
حضرت عبدالبهاء که در س��ن 8
س��الگی به همراه پ��در و خانواده
خ��ود از ایران تبعید و در کش��ور
فلس��طین حبس و زندانی بودند،
در نهایت در س��ن  64سالگی ،با
قامتی خمیده ومحاس��نی سفید
از زندان آزاد ش��دند و چند س��ال
پس از آن تصمیم به س��فر دنیای
غرب گرفتند .در مدت اقامتش��ان
در آمریکا که حدود  8ماه به طول
انجامید از ده ها ش��هر آن کشور
دی��دن نمودند و پیام وحدت عالم
انسانی ،وحدت ادیان و دوستی و
محبت را به گوش میلیون ها نفر
رساندند.
حضرت عبدالبه��اء لحظاتی قبل
از نیم��ه ش��ب روز  30آگوس��ت
 1912با قطار از بوس��تون آمریکا
وارد ایستگاه ویندزور شهر مونترال
ش��دند و توس��ط آقای مهندس
ماکسول ،یکی از آرشیتکت های
معروف کان��ادا که از ایش��ان آثار
زیادی مانند موزه ها و س��اختمان
های عظیم بجا مانده مورد استقبال

قرارگرفتندوآنگاهباکالسکه
ای عازم خانه ایش��ان که
در خیاب��ان  ،PINSمقابل
بیمارستان مونترال جنرال
امروزیس��ت شدند (در آن
زمان فق��ط  12نفر بهائی
در ش��هر مونترال زندگی
می کردند).
در آنجا ع��ده ای از مردم،
مخصوصا صاحب��ان جراید مانند
جان لوئی ادیتور نش��ریه معروف
MONTREAL
DAILY
 STARحضورداشتند.
روز بعد کشیش کلیسای موحدین
آقای فردریک رابرتسون گریفین
و عده زیادی از سرشناس��ان شهر
به دیدن حضرت عبدالبهاء آمدند
و خبر ورود ایش��ان به سرعت در
ش��هر پخش گردید و مردم دسته
دس��ته به دیدن به قول خودشان
این پیامبر صلح شرقی می آمدند
و نش��ریاتی چون گازت ،الپرس،
DAILY WITNESS ، DAILY
 HEROLDو LE DEVOIR
و غیره مفصال گزارش��اتی از سفر
ایش��ان و سخنرانی ها و پیام های
ایشان منتشر نمودند کهدر آرشیو
مخصوصی محفوظ است.
بطور کلی ایش��ان  8س��خنرانی
رسمی و  7سخنرانی غیر رسمی
در مدت اقامت خ��ود در مونترال
داش��تند که درباره وح��دت عام
انسانی ،وحدت ادیان ،وحدت زبان
و خط ،تعلی��م و تربیت اجباری و
غیره صحب��ت نمودند .چند جای
مهمی را که حضرت عبدالبهاء در
طول  9روز اقامتش��ان در مونترال
دیدن نمودند بطور خالصه عبارتند
از:

- NOTRE DAME BASILICA
کلیسای – MESSIAH
هتل -WINDSOR
پارک - LAFANTAINE
-CORONATION HALL
کلیسای موحدین - JAMES
و چند محل دیگر


امس��ال روز هش��تم س��پتامبر
فستیوال بزرگی در هتل الیزابت بر
پا گردیده بود که  1500نفر برای
شرکت در آن ثبت نام کرده بودند
و عده ی زیادی نیز در خارج سالن
ب��زرگ هتل مورد بح��ث دور هم
جمع بودند و بهائیان این سرزمین
به همراه دوس��تان و عزیزان دیگر
یکصدمین سالگرد تاریخی حضور
حضرت عبدالبه��اء را به گونه ای
جشن گرفتند و پاس داشتند که
شرح آن ممکن نخواهد بود.

روز نه��م س��پتامبر به مناس��بت
یکصدمی��ن س��الگرد حض��ور و
س��خنرانی حضرت عبدالبهاء در
کلیس��ای موحدین  JAMESدر
خیابان سنت کاترین باز بیشتر از
یک هزار نفر بنا به دعوت کشیش
این کلیس��ا و با همکاری بهائیان
شهر مونترال برنامه بسیار جالبی
اج��راء نمودند و پی��اده رو بیرون
کلیس��ا ممل��و از اف��رادی بود که
حضور یکصد سال قبل ناجی صلح
و عشق و محبت و برابری و برادری
آمده از شرق را جشن می گرفتند.
یکصد سال قبل حضرت عبدالبهاء
در این کلیسا اعالم نمودند که
"اگر دی�ن مخالف عقل و علم
باش�د ممکن نیس�ت س�بب

اطمین�ان قلب ش�ود ...ادیان
الهی یکی اس�ت زی�را جمیع
حقیقت است .حضرت ابراهیم
ن�دا به حقیقت ک�رد .حضرت
موس�ی اعالن حقیق�ت نمود.
حض�رت مس�یح تاس�یس
حقیق�ت فرم�ود و حض�رت
رس�ول ترویج حقیقت جمیع
انبیاء ،خادم حقیقت بود".
در یکص��د س��ال قبل کش��یش جالب اینکه حضرت عبدالبهاء در
کلیسای موحدیندر موقع معرفی روز س��وم سپتامبر  1912با چند
حضرت عبدالبهاء به صدها نفر از نفر از کش��یش های کلیس��اهای
مونترال و استادان و رئیسدانشگاه
مدعوین چنین اظهار نمودند:
«امروز مفتخریم که در حضور مک گیل (دکتر ویلیام پیترسن)
پیامبر صلح مشرفیم .حضرت مالق��ات کردند و در این جلس��ه
عبدالبهاء س�ال ها صدمات و درباره لزوم محبت و دوس��تی در
بالیای بسیاری تحمل فرمودند روابط بش��ریت ،لزوم تحقق صلح
وهمهدقایقحیاتشانراترویج عمومی و تساوی حقوق زن و مرد
تعصبات نابخردانه
محبت و الفت و اتحاد وحدت و ترک جمیع ّ
در می�ان مردم�ان گذاردند با صحبت کردند و در جمع دیگری
آن که بخاطر ایمانشان به آئین در  CORONATION HALLو
جدی�د س�ال ه�ا را در زندان در کنار عده ای از سوسیالیست ها
و تبعی�د بودن�د ولیکن هرگز و رهبران کارگران شهر مونترال و
روحشان با همه مصائب وارده حضور حدود  500نفر از موعدین
درب��اره رفاه اقتصادی نوع انس��ان
مصلوب نگشته است».
اضافه نمودند که:
حضرت عبدالبهاء در این کلیس��ا "باید قوانینی وضع ش�ود که
س��خنرانی مفصل��ی در خصوص فقر و نیز غنای فاحش تعدیل
وحدت عالم انسانی و از جمله لزوم گ�ردد .مش�کالت اجتماعی و
تالشدر جستجوی حقیقت ،ترک اقتصادی موجود همه ناشی از
تعصب��ات نابخردانه ،تطابق علم و تعصبات جاهالنه دینی ،نژادی،
دین ،تساوی حقوق همه آدمیان و جنسی ،سیاس�ی و اقتصادی
از جمله زن و مرد ،تعلیم و تربیت است".
اجب��اری ،لزوم تش��کیل محکمه 
کـبرای بین المللی ایراد فرمودند و به هر تقدی��ر بهائیان س��رزمین
ُ
در آخر سخنرانی با لحنی ملکوتی مونترال ودیگر نقاط کانادا و آمریکا

نامه سرگشاده به آقای استیون هارپر ،خنست وزیر کانادا

تعلیقروابطدیپلماتیک
بین ایران و کانادا
جناب آقای هارپر

انجمن دفاع از حقوق بش��ر در ایران،*،
طی بیست سال گذشته بطور مداوم در
راه دفاع از حقوق بش��ر در ایران فعالیت
کرده است * .از هر دریچه ممکن برای
شنیده شدن دغدغه های خود و صدای
ایرانیان که حقوق انس��انی ابتدایی شان
دائماً زیر پا گذاش��ته می شود ،استفاده
میکند.
در راه رس��یدن به این اهداف * فعالیت
ه��ای مختلفی ترتی��ب داده ،در برنامه
های متنوعی شرکت کرده و نامه هایی
ب��رای بی��ان نگرانی ه��ای خ��ود ب��ه
تصمیم گیرندگان و نمایندگان پارلمان،
سازمان ملل ،نخس��ت وزیران و وزرای
امور خارجه کانادا ارسال کرده است.
در موقعیت های متوالی * به ش��ما نامه
نوشته و از شما در جایگاه نخست وزیر
کانادا درخواس��ت نموده تا از هر روشی
برای تحت فش��ار ق��رار دادن جمهوری
اس�لامی ایران در خص��وص احترام به
حقوق بش��ر و توقف احکام اعدام برای
مخالفین سیاس��ی اش بوی��ژه ایرانیان
کانادایی تبار مداخله نمایید (حداقل سه
مورد هم اکنون وجود دارد).
همسو با این فعالیتها ،مبنای اولیه این
نامه بر دفاع از حقوق بشر در ایران استوار
است.
همانند بسیاری از سازمانها ،متخصصان و
افراددیگر که شامل تعدادیدیپلماتهای

مج��رب ،بخصوص آنهایی ک��ه بعنوان
س��فیر در ایران خدمت کرده اند ،مایل
اس��ت تا نگرانی خود را در رابطه با قطع
رابطه دیپلماتیک با جمهوری اس�لامی
ایران ابراز کند.
بعالوه ،بر این باور اس��ت که قطع رابطه
همه جانبه با ایران اثرات ناخوش��ایند و
منفی در شرایط حقوق بشر مردم ایران
در ای��ن دوران حس��اس می گ��ذارد در
بُرهه ای که هرچه بیش��تر روشنفکران،
روزنام��ه ن��گاران و دانش��جویان بدون
فرایند قضایی عادالنه دستگیر و زندانی
می شوند .نس��بت به عدم حضور کامل
سرویس کنس��ولی ایران برای ایرانیان
مقی��م کانادا ک��ه ش��امل مهاجرین و
دانشجویانمی باشنداشتغالذهنیدارد.
فقداندسترسی به سرویسهای کنسولی
مش��کالت جدی و اسباب زحمت برای
آنان ایجاد می کند.
همچنان دغدغ��ه دارد که عدم حضور
کامل نمایندگان کانادا در ایران ،کانادا را
از مالحظه و دیده بانی شرایط سیاسی،
اقتصادی و مخصوصاً حقوق بشردر ایران
محروم کند.
بر این باور اس��ت که اطالعات ،تماس و
عملکرد مستقیم در توانمندسازی کانادا
برای موضعگیری و عمل برای احترام به
حقوق بشر در ایران نقش سازنده دارد.
مق��االت  1و  2منش��ور س��ازمان ملل،
کش��ورهای عضو را تشویق می کند که
تضادهای خود را از راههای مس��المت
آمی��ز و صل��ح جویانه حل ک��رده تا به
موجب آن به صلح و امنیت بین المللی

کمک کنند.
نگران اس��ت ای��ن حرکت کان��ادا به
آمادگی برای جنگ ،حتی با متفقین
کانادا و رد بنای صلح پایدار ،تعبیر شود.
ده��ه ها پیش کان��ادا از جانب جامعه
بین المللی برای بنیاد صلح جویانه و بی
طرفی اش در کشورهای درحال جنگ
مورد توجه واقع شده است.
بر اس��اس ی��ک چنین پیش��ینه مهم
تاریخی ،دولت کانادا را در ادامه این مهم
و ترجیح به گفتگو و عملیات س��ازنده
برای آوردن صلح و امنیت به جامعه بین
المللی ترغیب می کند.
نهایتاً ،بعنوان یک سازماندفاع از حقوق
بش��ر در ایران تقاضا دارد تا دولت کانادا
تمام امکانات را بررس��ی و از تمام کانال
های موجود بهره ب��رداری کند تا ایران
را برای احترام به منش��ور حقوق بشر و
میثاق های آن که آنها را امضاء کرده ،از
طریق گفتگو تحت فشار قراردهد.
عالوه ب��ر این ،از آنجایی که تنها تبادل
صلح جویانه بین نظرات متضاد است که
میتواند منجر به اجتناب از جنگ شود،
تقاضا دارد کان��ادا در موضعگیری یک
طرفانه خ��ود در تعارض��ات موجود در
خاورمیانه ،تجدید نظر کرده و نقش��ی
س��ازنده در مس��یر یافتن راه حل برای
برقراری صلح و امنیت تمامی مردم این
منطقه ایفا کند.
مونترال  21سپتامبر 2012

شورای هماهنگی اجنمن دفاع از حقوق
بشر در ایران_ مونترال

چنیندعا کردند:
"پروردگارا ،مهربانا ،این جمع
توج�ه به ت�و دارن�د ،مناجات
بس�وی ت�و نمایند .ب�ا نهایت
تض�رع و خضوع ب�ه ملکوت
ت�و تبتّـل کنند و طلب عفو و
غفران نمایند .خدایا این جمع
را محترم کن"...

در بزرگداشت یکصدمین سالگرد
حض��ور حض��رت عبدالبه��اء در
مونترال چنان کردند که تا یکصد
سال دیگر فراموش نخواهد شد.
بناب��ه فرموده حض��رت عبدالبهاء
"اقلیم کانادا مستقبلش بسیار
عظی�م اس�ت و حوادثش بی
نهایتجلیل".
جناب اس��تاد نص��رت اله محمد
حسینی در مقاله ای تحت عنوان
یکصدمین س��الگرد سفر حضرت
عبدالبهاء به کانادا (که قسمتی از
این گ��زارش در این مقاله اقتباس
گردیده) می نویسند:
کشور کانادا با ده ها هزار نفر بهائی
یکی از موفق تری��ن جامعه های
بهائی جهان را در خود دارد .جامعه
بهائی کانادا به نهایتدرجه جوشان
و کوش��ان و متشکل از صدها تن
از دانش��مندان و افراد فرهیخته از
پزشکان برجسته ،حقوق شناسان،
استادان دانشگاه ،جامعه شناسان،
روان پزشکان روان شناسان ،تاریخ
نگاران ،فیزیک دانان ،ریاضی دانان
با پیشینه ای از هر رنگ ،قومیت و
آرمان است و این از برکت حضور
حضرت عبدالبهاء در یکصد سال
قبل در این سرزمین بوده و خواهد
بود.
_______________________
ماخذ :مقاله یکصدمین سالگرد از
حضرت عبدالبهاء ب��ه کانادا :پیام
بهائی ش��ماره  394 -393س��ال
2012
 بدایع االثار نوشته میرزا محمودزرقانی

اعتراض علنی وزیر خارجۀ
استرالیا به اذیت و آزار بهائیان

اظهارداشت که هفت تن مدیران
کرد که استرالیا همچنان نسبت
Sep 24
مزبور را عفو بینالمللی زندانیان
به رفتار اولیاء حکومت با بهائیان
باب کار ،وزیر خارجۀ اس��ترالیا،
وجدان اعالم کرده است.
رالیا گفت که ایران نگران است.
آقای طائفی که مشاور جمعی و
ب��ه س��نای اس��ت
سخنگوی جامعۀ بهائی استرالیا،
رفتار با بهائی��ان ایران "در زمرۀ
دولتی مستقر در ملبورن است،
دکتر ناتالی مبینی ،اظهارداشت
افراطیترین مظاهر عدم مدارای
موقعی کهدر کانبرا بود ،مصیبت
که بهائیان از بیانیهای آقای کار
مذهبی و اذیت و آزار در جهان"
هفت تن مدی��ران مزبور را برای
و هیأت نمایندگی اس��ترالیا در
مقام��ات وزارت ام��ور خارج��ه
توصیف شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل
س��ناتور کار در جواب سؤالی از
و صنع��ت توصی��ف ک��رد و با
ربی ،م ّتحد کمال امتنان را دارند.
روزنامهنگاران مصاحبۀ رسانهای
سوی س��ناتور استرالیای غ
وی گف��ت" ،دولت اس��ترالیا در
مارک بیشاپ ،این مطلب را بیان
الها مس��تمراً نسبت به داشت.
رک بیش��اپ هفتۀ قبل ،طول س
ورق��ا اظه��ار داش��ت" ،م��ادرم
کرد؛ ما
رفتار ناعادالن��ه با جامعۀ بهائی
در حی��ن طرح س��ؤاالت بدون
روانش��ناس تربیتی و شخصی
ایران ابراز نگرانی نموده و ازدولت
ّاطالع قبل��ی ،در خصوص آنچه
بامحبت ،با ش��فقت و عطوفت،
ایران خواس��ته ک��ه هنجارهای
ّ
که استرالیا در خصوص حمایت
روحانی و هوش��مند است .او و
حقوقی بینالمللی را گردن نهد".
حقوق بش��ر ،بخصوص
همکاران��ش از جریان منصفانۀ
و ترویج ّ ه��ا در ایران ،انجام مناد شهامت
محاکمه و س��یر صحیح قضایی
ت
حقوق اقلی 
بیانی ههای عموم��ی نمایندگان
میدهد ،سؤال کرد.
همان روزی انتشار محروم شدند.
واب داد" ،روز  23دولت استرالیا
آنه��ا ب��ا اتّهام��ات بیاس��اس
س��ناتور کار ج
یافت که ورقا طائفی ،پسر خانم
اکتب��ر  ،2011گزارش��گر ویژۀ
جاسوسی برای اسرائیل ،توهین
فریبا کمالآبادی ،یکی از هفت
س��ازمان ملل م ّتح��د در آزادی
مقدسات اسالمی و اقدام علیه
مدیران سابق جامعۀ بهائی به ّ
و عقیده رفتار با 000ر 300نفر
امنی��ت م ّلی و فس��اد در ارض،
دین
که مشغول گذراندن محکومیت
بهائی را در زم��رۀ افراطیترین
که هر یک از آنه��ا برای صدور
حبس بیست سالۀ خود هستند،
مظاهر عدم م��دارای مذهبی و
حکم اعدام کافی اس��ت ،مواجه
با آن گروه از نمایندگان پارلمان
اذی��ت و آزار در جهان توصیف
ش��دند .برای اثبات این ا ّدعاها
اس��ترالیا که عالقمند به حقوق
ح ّتی یک برگ س��ند و مدرک
کرد.
خواهان بشر هستند مالقات کرد.
ال و به وضوح
�ت ،ارائه نشد .آنها کام ً
ما ،در اس��ترالیا و ایران،
ماع و آق��ای طائف��ی اظهار داش�
ت��ام بیگناهند .بهائیان در امور
حمای��ت و ترویج حق اجت
"اگرچه م��ادرم در مبارزه برای
ّ
آزادی بیان ،احترام به برابری دو
سیاس��ت حزبی وارد نمیشوند
آزادی بیان در ایران تنها نیست،
جنس ،لغو مجازات اعدام و حفظ
و این یکی از مواد و ش��رایط امر
اما به نماد شهامت برای کسانی
بهائی اس��ت که آنها باید مطیع
تهای قومی و دینی ّ
حقوق اق ّلی 
تبدیل شده که طالب آزادیدین
که قانون سرزمین خود باشند".
شدهایم".
یک اند و خواهان بیان این مطلب
هفتۀ پیش نمایندۀ دیپلمات
که هس��تند و برای چ��ه امری
استرالیا به ش��ورای حقوق بشر
ینمایند؛ آقای طائفی
متحد در ژنو اعالم استقامت م 
سازمان ملل ّ
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واکنش انسان
انس��ان نمی تواند خ��ود را نجات
دهد ،نجات او تنها توسط فیض و
رحمت خدا اس��ت .اما این سخن
بدین معنی نیس��ت که انس��ان
سهمی در نجات خویش ندارد.
اگر عیسی بر صلیب گناهان تمام
جه��ان را بر خود گرفت ،اما همه
انسانها نجات را نمی یابند.
برایدریافت نجاتی که خدا ارزانی
می فرماید ،فقط یک قدم برداشت،
و آن ایمان به مسیح است.
ایمان به مسیح نه تنها به معنی
ایمان به این حقیقت اس��ت که
عیسی همان مسیح موعود و پسر
خدا است ،بلکه به معنی پذیرش
مسیح در قلب وجودمان نیز می
باشد ،و نیز به معنی داشتن توکل
کامل به او است.
ایم��ان فقط به معنی ش��ناخت
عیسی نیست ،بلکه به معنی تعهد
قلبی نسبت به او نیز می باشد.
داشتن ایمان حقیقی بدین معنی
است که ما به گناهانمان اعتراف
کرده ،از آنها توبه کرده ،ترکشان
کنیم .اگر ما حقیقتا ایمان داشته
باش��یم ،در حضور همگان با زبان
خود ،ایم��ان خود را به عیس��ی
خداوند اعتراف کرده ،مس��یحی
بودن خ��ود را پنه��ان نخواهیم
ساخت.
ما همچنین حکم عیسی را برای
تعمید یافتن ،اطاعت خواهیم کرد.
گرچه نجات عملی است که خدا
برای ما توسط مرگ عیسی مسیح
بر صلیب انجام داد ،اما الزم است
که ما به این نجات ایمان داشته،

ب��ه آن اتکا نماییم ،اما باید به یاد
بسپاریم که سر منشاء و خاستگاه
نجات ،ما نیستیم بلکه خدا است،
خدای��ی که آن را به فیض خود و
مجانا به ما ارزانی می فرماید.
ما نجات را با قدرت و تالش خود
و یا بنا اعمال نیکو به دست نمی
آوریم ،بلکه توسط ایمان .ایمان به
معنی انج��ام یک عمل یا وظیفه
نیس��ت که به ج��ا آوردنش برای
دریافت نجات ضروری باشد ،ایمان
یعنی فقط اعتماد و تکیه کردن به
خدا و به فیض او.
به همین دلیل پولس رسول می
فرماید که نجات و تمامی برکات
آن ،محض فیض و بوسیله ایمان
حاصل می ش��ود .در آیات دیگر
پولس رسول واژه «بوسیله ایمان»
را به جای «محض فیض بوسیله
ایم��ان» به کار می ب��رد و بدین
ش��کل آن را به صورت موجزتری
بی��ان می کند .ما توس��ط ایمان
عادل ش��مرده می شویم توسط
ایمان مقدس می ش��ویم ،توسط
ایم��ان در خانواده خدا متولد می
شویم.
اما ایمان خود عطایی از سوی خدا
است ،ما به هیچ وجه نمی توانیم
به چیزی از خودمان افتخار کنیم.
ایمان را عیس��ی در م��ا به وجود
م��ی آورد و آن را تا به انتها حفظ
نموده ،کاملش می گرداند.
مث��ال پنجره می توان��د به ما در
درک رابط��ه بین فی��ض و ایمان
کمک کند .توسط پنجره است که
نور خورشید می تواند وارد اتاق ما
شود ،اما صرفا داشتن پنجره نمی
تواند باعث شود که نور خورشید
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به درون اتان ما بیاید.
فیض به نور خورشید می ماند
و ایمان نیز به پنجره .ما فیض
خدا را توسط ایمان می یابیم،
ام��ا صرف ایمان داش��تن به
خودی خود لزوما بدین معنی
نیست که شایستگی دریافت
فیض خدا را داریم.
ما م��ی توانیم پنج��ره خود
را به گون��ه ای با پرده بی ایمانی
بپوشانیم که فیض خدا نتواند وارد
شود .ایمان و توکل به خدا شرایط
ضروری برای نجات ما هس��تند،
اما سر منشاء و خاستگاه نجات ما
نیستن .د

ایمان و اعمال

سایر مذاهبدنیا تعلیم میدهند
که انسان با انجام اعمال نیکو می
تواند رستگار گردد.
پیروان مذاهب دیگر تصورش��ان
این است که مسیحیان نیز برای
کسب نجات و رستگاری ،اعمال
نیکو انجام میدهند ،زیرا می بینند
که ایشان چنین اعمالی انجام می
دهند .از این رو ،بس��یاری را نظر
بر آن اس��ت که بین مسیحیت و
مذاهبدیگر تفاوتی نیست.
اما این نظر درست نیست .تفاوت
بین مس��یحیت و مذاهب دیگر
بسیار زیاد است .مسیحیان ابتدا
نجات را دریافت می دارند ،آنگاه
پس از آن است که حقیقتا قادر
می ش��وند تا اعمال نیکو انجام
دهند.
ما اعمال نیکو انجام نمیدهیم تا
نجات را کسب کنیم ،بلکه اعمال
نیکو انجام می دهیم چون قبال
نجات یافته ایم.
اما در این مورد نیز بس��یاری از
مسیحیان مرتکب خطای بزرگی
می شوند .آنان تصور می کنند
که برای اینکه نج��ات را حفظ
کنند و آن را از دس��ت ندهند،
باید اعمال نیکو انجام دهند .اما
به همان شکل که انسان با تالش

و عمل خود ،نمی تواند به نجات
و رس��تگاری دست یابد ،با تالش
و کارهای نی��ک خود نیز قادر به
حفظ آن نیست .نجات ما از آغاز تا
پایان ،بر فیض خدا استوار است و
توسط ایمان دریافت می شود.
ام��ا با اینکه ای��ن نکات کامال
درس��ت است ،مسیحیان باید
خدا را اطاعت کنند و اعمالی را
انجامدهند که او را خشنود می
سازد .اگر در زندگی ما اعمال
نیکو ی��ا رفتار نیکو دیده نمی
شود ،این امر بدین معنی است
که ایمان ما اصیل و راس��تین
نیس��ت .اعمال نیکو همواره با
ایمان حقیقی همراهند.
با این توضیحات ،اگر مذاهب
دیگ��ر از انس��ان ه��ای مرده
انتظار دارند ک��ه اعمال نیکو
انجام دهند ،مانند آناست که
از درخت��ی م��رده انتظار برود
که می��وه بدهد ،گویی درخت
با میوه آوردن ،زنده می شود.
اما براساس دیدگاه مسیحیت،
انس��ان ابتدا باید حیات بیابد،
آنگاه ق��ادر خواهد ش��د ثمر
بیاورد.
فیض خداوند با شما باد!



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ش جالل عادل
شی

ک

بت است

داوند مح

خ
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

Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

Mont Royal

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

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

مدرسه فردوسی

7085 Cote-des-Neiges

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

www.cafelitt.ca

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

8043 St-Hubert
514-619-4648

همبستگیبازرگانی

514-690-6343
-------------------

سازمان آموزشی مولتی ساژ

IBNG

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

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

آتلیهحمیرا

زیر نظر استاد مجرب هنر ،حمیرامرتضوی
کالس های نقاشی و طراحی
با بیش از
در استودیویی زیبا در وست مونت
محیطی گرم و صمیمی

>> شروع کالس ها 19 :سپتامبر

 10سال

سابقهتدریس

Fall early registration starts Sept.5th
Classes start Sept’ 19, 20, 21

www.homeira.ca

email: mhomeira@gmail.com ,

Tel: 514-938-8066

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

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
Clerks of the Passage

ABOU FARMAN AND MAISONNEUVE TEAM UP
FOR JOINT LAUNCH
of the various histories and what connects
”them.

Oct. 4, 2012
Casa del Popolo:
4873 St. Laurent

A

On Oct. 4, lauded writer
Abou Farman teams up
with Montreal’s own Maisonneuve Magazine for a
joint launch at Casa del
Popolo (4873 St. Laurent).
Together, they’ll celebrate
the release
of Farman’s first book,
Clerks of the Passage
(Linda Leith Publishing),
and Maisonneuve’s new
Fall 2012 issue.
ابو فرمانفرما
“Abou is one of
Maisonneuve’s
finest writers, and
he’s been with
the magazine
for years,” says
Maisonneuve
editor-in-chief
Drew Nelles. “So
teaming up with
him was a natural fit.
We’re so pleased to help
”launch his first book.
Clerks of the Passage is an
engrossing, wide-ranging
reflection on movement
and migration, across eras
and cultures: from the 3.5
million-year-old bipedal
hominids of Laetoli, Tan-

t Casa del Popolo
on October 4,
Farman will read from
Clerks of the Passage.
He will be joined by
writer Michael Nardone,
who will read from his
essay “The Striking
Life” in Maisonneuve’s
Fall 2012 issue.
The issue features a
cover story on gay
evangelical Christians
by author and Harper’s
contributing editor Clancy
Martin, as well as writing
on art storage, the Quebec
student strike, and the
death penalty in Canada.
The launch begins at 5
p.m. Copies of Clerks
of the Passage ($17) and
Maisonneuve ($5) will be
available for sale. Cash
sales only.
_____________
Clerks of the Passage,
Linda Leith Publishing
available in print
& electronic formats at
www.lindaleith.com/
publishings/view/17

zania, to
an Iranian
refugee
who spent
seventeen
years in
the transit
lounge at
Charles
de Gaulle
airport, from Xerxes to
Milton to Revelations.
Rawi Hage, the author
of De Niro’s Game and
Carnival, describes it as
“witty, satirical, informative and profound. Farman
is a contemporary voice
with a deep understanding

زمزمه ها اثر تازه ای از حمید متبسم

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

Salle Pierre Mercure

هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

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



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؟

با صدای زیبای سپیده ریس سادات

تلویزیونهفتگی

چهارشنبه ها 8 :بامداد



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

فرهنگسرایسینا

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

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

M EK IC
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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.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

iranleftalliance@gmail.com
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به همراه گروه مضراب  ،مونترال  ۲۸اکتبر "
گروه مضراب به سرپرستی حمید
متبسم پاییز امس��ال در شهرهای
تورنت��و ،آت��اوا و مونت��رال کانادا و
بس��یاری از ش��هرهای اروپای��ی با
رپرتواری کامال جدید و متفاوت به
روی صحنه میرود.
گ��روه مض��راب متش��کل از یک
کوارتت مضرابی (تار ،سه تار ،بم تار،

بربط و س��ازهای کوبه ای) در سال
 ۱۳۸۴توسط حمید متبسمدر اروپا
تاسیس ش��د و تاکنون کنسرتهای
متعددی در فس��تیوالهای اروپایی
اجرا کرده است.
حمید متبسم (تار وسه تار) ،پژمان
زاهدیان (سه تار) ،آرمان سیگارچی
(بربط) ،رامین عظیمیان (بم تار) و

نغمه فرهمند (سازهای کوبهای) به
عنوان نوازنده ،سپیده رئیس سادات
را در این تور کنس��رتها همراهی
خواهند کرد.
جزیی��ات این برنامه ب��زودی در
رسانه ها ی خبری درج خواهد شد

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال

www.paivand.ca

METTERALL
فروشوتعمیرهمهگونه

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

WWW.GRANITEISLAND.CA

 GPS
ation
 Valid

تصدیق
llation
 Insta
ن
صب کامل

سنگ های گرانیت

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
به بهایی باورنکردنی
________________

METTERALL

از  49/دالر sqf
99

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

________________

)(Corner: Beaconsfield

برایآگاهیبیشترهمینامروزبامامتاسبگیرید:

514-419-5858

514-952-7400
514-694-9692

metterall@gmail.com

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

کـاجل زبان کنکـورد

با مدیریت ایرانی

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.

Tel.: 514-481-0555
»«approved school

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

)(Metro: Snowdon

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

مخصوص خامن ها و آقایان

لحظههای شیرین با

Collège Concorde
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سفرۀعقدشیرین
______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد شما ...

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
هر شنبه:
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
بن
 فیشال  اپیالسیون
وکس د 5 :دالر
(ف
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ول بادی)

در رنگ ها و اندازه های متنوع

سوپ
راسپشال:

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

www.sofrehaghd-montreal.com

:
 65دالر

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

هیپنـوتیزم
سوپرآریادر ریوسود (النگی)
زیرنظر:

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود
علی
 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
سلیمی
 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

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.

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

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

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

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

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

قالیشویی بازارفرش

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
||Bazar Du Tapis

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...
5200 De La Savane Tel.: 514-342-3000
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NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

وام مسکن Residential Mortgage

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن




محضردارومشاورحقوقی



خدمات ما شامل:
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 امالک:خرید و فروش ،وام
 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

 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

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
________________
VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیکدندانپزشکیآریا

 1ساله % 2/75
 2ساله % 3/09
 3ساله % 3/19
 4ساله % 3/25
 5ساله % 3/39
 7ساله % 3/99

!WOW
بهره ثابت
 10ساله
% 3/99

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

سرویس کامال رایگان

Atosa Tangestanifar

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

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت
دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal، Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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(podotherapist
)/foot specialist

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

دکترعطاانصاری

Montreal، Qc. H3H 2K5

خدمات:
ماساژ تراپی

لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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La Maison De Kebab
رستوران

بهترینکبابشهر
مناسبترینبها

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه و...
باکیفیتعالی
------------>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی،
سرویس و بها

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

>>سوپراسپشیال
جـدید مـا :

 بیمه های مسافرتی
 کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

رید 15دالر به باال،
باخ
یک کارت تلفن راه
دور رایــگان
دریافت کنید >>>

La Maison De Kebab

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

و بسیاری دیگر

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

514

933-0-933

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

خدماتآرایشی

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.

LiLi

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

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

همراه با رسید برای بیمه شما

رمتیز،

بسیا راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

Cell: 514 834 2166

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586
)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

آشپزخانه ایرانی Catering
 برای شما که وقت تان اررشمند است!
خوشمزه ترین و تازه ترین غذاهای ایرانی
با برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

438-875-2222

514-963-7744

azaug15 aaa glass

حتویل در
من
زلیامحل
کارشما

انواع کباب های خوشمزه
یونانی
ایرانی و
________________

Restaurant Grill Sélect

514-694-7455
2756, boul Saint-Charles,
Kirkland, QC H9H 3B6

گ
ب شایش
زو
دی!
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سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

اسپشیالهای

هفته:

برگ

دوشنبه :لوبیا پلو

10/99

سه
سبزی پلو ماهی

شنبه:خورش کرفس

12/99

هار شنبه:عدس پلو

چ

9/99

به:خورشفسنجون

پنجشن
میکس

15/99

عه :سبزی پلو و ماهی

جم

12/99

مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکــــــز شهر مونرتال

فضایی جدید و بی نظیر با غذااهی بسیار لذیذ
اریانی و مدیتراهن ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
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 میهمانی های شماست
-------------------ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر
حالل %۱۰۰

__________________
1228 DRUMMOND

آلبالو پلو بامرغ

MONTREAL, QC, H3G 1V7

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

جوجه کوبیده

سلطانی

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

جوجه کباب

قفقازی

شیرین پلو بامرغ

بلغاری

حلزونی

زرشک پلو با مرغ

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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بازرسیفنیساختمانهای
مسکونی و جتاری

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

حسین آذرنیک

عضو رسمی انجمن ملی بازرسان امالک
در آمریکا و کانادا

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

Tel.: 438-990-4966
1-800-910-2990

Home inspection services in Montreal -Ottawa-Quebec
Licensed building renovator

www.montrealhomeinspectorpro.ca

برای هزینه محضر

شانس دوم!

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

نادرخاکسار

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

> تهیه انواع وام های دوم و سوم روی خانه خود
> سرمایه گذاری در آپارمتان های نوساز
> با بیمه مخصوص برای داشنت مستاجر
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

رضا نژاد

اوکازیون
عـالی

514-865-7146

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

ذبح اسالمی :حـــــالل

Tel.: 514-730-9307

زیر نظر جواد داوری

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

محصوالتگلستان
ت ،ادویه جات و ...
برجن ،حبوبا
از ایران رسید

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید

با سفارش قبلی

مهدی رفعت پناه

آموزش موسیقی
سخنرانی
حمیدمتبسم
در کنکوردیا:
 21اکتبر

 Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

آیا ا
ع
ت
ب
ا
ر
ن
د
ا
رید؟!
آیا ور
ش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

برای صاحب خانه شدن

Cell.: 514-969-2492

 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

PAIVAND: Vol. 18  No.1074  Oct. 01, 2012

مرغ

کله،

چه ،زبان
پا

ارگانیک

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

ترشی خانگ

ی مخصوص س
ن لوران رسید

بر

ما به فکر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

اسپیشالماه:

جن با
مساتی 10پوندی
رویال و کوه نور:

9

/99

کلوچهنوشین:
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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بیل گیتس ،ثروتمندترین شهروند آمریکا

تکنولوژی...

جامعه جاری بوده است.
یکی از موارد مشخص این بحثها
در سال  ۲۰۱۲ثروت  ۴۰۰نفر
نقش ثروتمندان بزرگ در حل
ثروتمندتری�ن ش�هروندان
مشکالت و نارسایی های جامعه
آمریکا روی هم رفته به یک
آمریکا و نحوه و میزان پرداخت
تریلیون و  ۷۰۰میلیارد دالر
مالی��ات از س��وی ای��ن گروه
رس�یده که به نس�بت رقم
سال  ۲۰۱۱حدود  ۲۰۰میلیارد
پرقدرت و کم شمار است.
شاید نگاهی به این فهرست در
دالر افزایش یافته است.
ظاهر ش��دت نابرابری را نشان
ثروت متوس��ط ای��ن  ۴۰۰نفر
ندارند.
-------ده��د ولی با بررس��ی دقیق تر
که به گ��زارش مجل��ه فوربس
باورهای پذیرفته شدهای در
س��ابقه افرادی که در این گروه
ثروتمندترین شهروندان آمریکا
جهان تکنولوژی و وب وجود
 )۴به برق ماندن
قرار گرفته اند می توان دید که
هس��تند نیز در س��ال گذشته
دارند که اصال صحت ندارند.
لپتاپ از طول عمر
هنوز هم آنچه که به
 ۴۰۰میلیون دالر افزایش یافته
مثال بهطور عموم باور شده که
باطری میکاهد
« رویای آمریکایی»
و از س��ه میلیارد و
ط��ول عمر باط��ری لپتاپ به
یک نگرانی عمومی وجود
شهرت دارد کامال پا
 ۸۰۰میلیون دالر
می��زان اتصال آن ب��ه برق ربط
دارد ک��ه نش��ان میدهد
برجا است.
به چهار میلیارد و
دارد.
بس��یاری از کاربران فکر
 ۷۰درصد از افرادی
 ۲۰۰میلیون دالر
-------میکنند اگر لپتاپشان
که در فهرست ۴۰۰
رسیده است.
در دنیای تکنول��وژی باورهای
مدته��ا ب��ه ب��رق بماند
ثروتمند بزرگ کشور
طی س��ال ۲۰۱۲
به
که
نادرس��تی گاه وج��ود دارند
باطریاش از بین میرود.
 )۲هرچه مگاپیکسلهای دوربین
ق��رار دارن��د از صفر
حداقل دو س��وم از
اما چنین چیزیدرست نیست.
م��رور زمان به رغم نادرستیش��ان بیشتر،بهتر
شروع کرده و به این
این افراد به ش��کل
چنان قوی ش��دهاند که ش��نونده وقتی از گویندههای چنین جملهای حت��ی احتم��اال بهتر اس��ت که
ثروت رسیده اند.
چش��مگیری ب��ه
آن را امری مس��لم میداند .ممکن پرس��یده میش��ود چرا این اعتقاد همیش��ه به برق باشد تا هر بار به
از میان  ۲۰نفری که
ثروت خ��ود افزوده
اس��ت حتی آنه��ا را در تلویزیون را دارن��د ،معموال فک��ری میکنند صفر برس��د و دوباره آن را به برق
امسال وارد این گروه
شنیده باشید یا در اینترنت خوانده و جواب��ی میدهند ک��ه قانعکننده بزنید.
اند.
شده اند فقط ثروت
در عین حال شکاف
یا از دوس��تی به اطالعتان رس��یده نیست .باالتر بودن مگا پیکسل برای
چه��ار نف��ر از آنها
بی��ن ثروتمن��دان
باشد اما با ای 
ن حال اشتباه هستند .وقتی بهتر اس��ت ک��ه میخواهید  )۵گذاشنت لپتاپ بر پاها
موروثی بوده اس��ت.
بزرگ با ثروتمندان
تکرار
علت
به
چنان
ن
همیشه هم آ
داشته
بزرگ
س��ایز
در
هایی
س
عک
مردان را عقیم میکند!
یک��ی از ای��ن افراد
معمولیبیشترشده
واضح به نظر رسیده که دنبال منبع باشید وگرنه در اندازههای معمولی مشخص نیست چرا چنین چیزی
«الورین پاول جابز» بیوه «استیو
جهانهستند.
معتبری برای آن نرفتهاید .در اینجا مگاپیکسل به اندازه کیفیت لنزهای در بی��ن بعضی از م��ردان پذیرفته
است.
در میان بیست نفر اول فهرست «بیل گیتس» تاکنون  ۲۸میلیارد جابز» اس��ت که با به ارث بردن
به تع��دادی از بزرگترین باورهای دوربین و سنس��ورهای نور اهمیت ش��ده اس��ت که قرار دادن لپتاپ
فقط دو نفر از ثروتش��ان کاسته دالر و «وارن باف��ت» تاکنون  ۱۷یازده میلیارد دالر امسال در این
عموم��ی بیاس��اس در عرصه وب ندارد.
موقع کار ک��ردن بر
ش��ده و این بیس��ت نفر اول در میلی��ارد و  ۵۰۰میلیون دالر به فهرست قرار گرفته است.
اشاره میکنیم.
بنابرای��ن دوربین یا گوش��ی
روی پاها آنها را
مجموع  ۷۳میلی��ارد دالر ثروت فعالیت های خیریه گوناگون اهدا با نگاهی به فهرس��ت امس��ال و
همراه خود را تنها بر اساس
عقی��م میکند.
مقایس��ه آن با رده بن��دی های
دارند .هنوز هم سه ثروتمند اول کرده اند.
تعداد بیشتر مگاپیکسل
ام��ا چنی��ن
 )۱مک ویروسی منیشود
این فهرست با وجودیکه همه ساله مجله «فوربس» تنظیم فهرست س��ال گذش��ته می توان دید که
س��الها اپ��ل از طریق وبس��ایت انتخابنکنید.
چیزی درست
بخشی از دارایی خود را وقف امور بزرگترین ثروتمندان آمریکا را از  ۸۰درصد از اف��رادی که در این
نیست.
خ��ود ادعا ک��رد کامپیوترهایش از
فهرست هستند به نسبت سالهای
خیریه می کنند هنوز هم بیش از سال  ۱۹۸۲آغاز کرد.
سیس��تمعاملهای تح��ت ویندوز  )۳بسنت اپلیکیشنها،
سایرین بر ثروت خود افزوده اند .در آن سالها شرط ورود به فهرست گذش��ته بر ثروت خ��ود افزوده و
 )۶فیسبوک قرار
بهترند چ��را که به وی��روس آلوده باطری آیفون را حفظ میکند
« بیل گیت��س » ،از بنیادگذاران پولدارترین اف��راد جهان حداقل فقط بیست درصد به نسبت قبل
است پولی شود
نمیشوند .اما زمان گذشت تا در ماه برای مدتها برداش��ت عمومی این
«مایکروسافت» ،نفر اول فهرست  ۷۵میلیون دالر ث��روت خالص دارایی کمتری دارند.
ژوئن امسال اپل مجبور به روزرسانی ب��ود که برای حف��ظ باطری آیفون نه!
ح��دود هف��ت میلی��ارد« ،وارن بود .اما امسال شرط پیوستن به
وبسایت خود در بخش مربوط به و ارتق��ای طول عم��ر آن باید همه وقتی کسی چنین چیزی را میگوید
بافِت» ،مدیر ش��رکت س��رمایه این فهرست یک میلیارد و  ۱۰۰یک��ی از اف��رادی که به ش��کل
ویروسها و بدافزارها شد.
اپلیکیشنهایی را که از آنها استفاده یا در فیسبوک خود مینویسد ،باور
گذاری «برکشایر هات وی» ،نفر میلی��ون دالر بوده که حتی با در چش��مگیری در ای��ن رده بندی
این وبس��ایت ادعای سابق خود را نمیکنیمببندیم.
نکنی��د .با مراجعه ب��ه مرکز کمک
دوم نی��ز حدود هف��ت میلیارد و نظر گرفتن نرخ ت��ورم می توان سقوط کرده اس��ت «مارک زاکر
نیز حذف کرد .کارشناسان امنیت اما آن دسته از اپلیکیشنهایی که با فیسبوک ( )Help Centerمیبینید
«لری الیسون» ،بنیادگذار شرکت گفت که حداقل دارایی کس��انی برگ» موسس و یکی از صاحبان
اع�لام کردن��د ک��ه  ۲ /۶درصد از دو ب��ار کلیک بر دکمه خانه (دکمه که در آن رسما از سوی فیسبوک
کامپیوتری «اوراکل» نفر سوم این که اکنون شامل این فهرست می اصلی موسسه فیس بوک است.
مکبوکه��ا که ی��ک آنتیویروس دایرهای ش��کل پایین آیفون) دیده اعالم شده که این ابرشبکه اجتماعی
فهرست هش��ت میلیارد دالر به ش��وند هفت برابر سی سال قبل وی به نسبت سال گذشته حدود
مشترک را دانلود کرده بودند ،آلوده میشوند (که همان اپلیکیشنهای همواره رایگان بوده و همیشه رایگان
 ۸میلی��ارد دالر از دارایی خالص
ثروت خود افزوده اند.
است.
به ویروس شده بودند.
بیاس��تفاده بازمانده شما هستند) باقی خواهد ماند.
افزایش هش��ت میلی��ارد دالری در س��ال  ۱۹۸۲فقط سیزده نفر خ��ود را از دس��ت داده و به این
هیچ ارتباطی به طول عمر باطریتان
ثروت «لری الیسون» بزرگترین ثروتی بیشتر از یک میلیارد دالر ترتیب او بزرگترین بازنده س��ال
رق��م افزای��ش در دارای��ی های داش��تند و کل ثروت  ۴۰۰نفری گذشته محسوب می شود.
ثروتمن��دان آمری��کا طی س��ال که در این فهرست گنجانده می البته او هنوز هم به نسبتدو سال
شد نود و سه میلیارد دالر بود.
پیش دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون
گذشته است.
انی
«بیل گیتس» و «وارن بافت» نیز در سال های اخیر مباحث فراو
دالر ثروتمندتر است.
ش��بکه تلویزیونی انگلیس��ی زبان پرس ت��ی وی را
کردن» صدای خود توصیف
ظر بخشش پول به امور خیریه در م��ورد افزای��ش ش��کاف بین
بود.
کرده
جمهوری اس�لامی ایران ،پرس تی ب��ه دلی��ل پخش
از ن
نوز هم س��خاوتمندترین افراد درآمد ثروتمندان و الیه های فقیر
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه
وی ،روز  ۲۸ش��هریور ،در بیانیهای با ز جو ییه�ا ی
ه
جمهوری اسالمی ایران خود
روی وبسایت خود نوشته که فیس مازی�ار به�اری،
پیشتر و بویژهدر پی انتخابات
بوک ،تبلیغات این ش��بکه را بلوکه خبرنگار نیوزویک
ریاس��ت جمهوری س��ال
کرده است.
لغو کرد و به پخش
 ۱۳۸۸بهدلیل تالش برای
پرس ت��ی وی میگوید فیس بوک برنامهه��ای ای��ن
ارس��ال پارازیت ب��ر روی
دلی��ل ای��ن اق��دام را ،حض��ور این ش��بکه در بریتانیا
شبکههای خبری و مسدود
شبکه در منطقهای عنوان کرده که پایان داد.
ک��ردن وبس��ایتهای
نمیتواند از سرویس تبلیغات فیس چندماه بع��د ،این
اگر سالها
فارسیزبان مورد انتقاد قرار
بوک استفاده کند.
شبکه با حکم دفتر
ست که از ایمیل استفاده براکت را
مم
کن
اس�
�ت
اف
راد
در
نام
ش��
میکنید ،آیادل
یل
و
جود
عال
کل اولی��ه اینترن��ت ام��روزی
مت
@
است.
گرفته
ی
م
وی
سایت پرس تی
نزدیک
گوید
های
ه
رسان
بر
نظارت
کارب
ری
خ�
�ود به کار ببرند ،به این
را میدان
ید؟
محسوب میشود .تمامی اختراعات
ش��بکه
چندین
جمل��ه
از
روی
FAN
ه��زار
۴۰
به یکص��د و
ماه��واره
از
آلم��ان
ترت
یب تنها س��ه یا چهار کاراکتر
این عالمت ی��ک
نوع
ح
رف
او در این شرکت انجام گرفته است.
اض
افه
به
اعتراض
ب��ا
جهانی
ای
ه
ماه��وار
حذف
افزاید
می
و
دارد
صفحه خود
و
شد
حذف
نیز
آسترا»
اس
ی
ا
س
«ا
باقی میماند و @
ا
ست
که
هم
ج
داکن
نده
آدر
س
اولین سرور ایمیل در سال 1961
و
نام
افزای��ش پارازیت روی امواج خود از
فعالیتهای آگهیهای پرس تی وی پخش آن به پایان رسید.
به نظر مناسبترین آنهاست.
س��رور است و
هم
ه
یچ
گاه
با
د
میالدی راهاندازی شد که به وسیله
یگر
این
با
اند
ه
خواست
المللی
ن
بی
مقامات
روی فیس بوک ،مغایر فعالیت آزاد و دفتر نظارت بر رسانه
در
آلمان
های
همچنی��ن
حروف اش
آن کاربران م 
تباه
گر
فته
نم
ی
ش
ود.
یتوانس��تند توس��ط
کنند.
مقابله
روند
آزادی بیان است.
ماهواره
مسئوالن
مونیخ ،بیالام ،از
ا
ی
��ن
عال م��ت
به
گزار
ش
ای
سنا،
تا
ملی
نس
ون
سرور به یکدیگر پیام ارسال کنند.
در
باره
ت
س��ای
جمله
از
ب��وک
فیس
هایی
فیس
که
افزاید
ی
م
پ��رس ت��ی وی
پخش
«بالفاصله»
بود
خواسته
آسترا
ک��ه
at
خو ا ن��د ه
ان
تخ
اب
ای
��ن
عال
مت
م
ی
گ
وید:
در واق��ع پیامها هیچگاه از س��رور
"به
بوک صفحه پرس تی وی را در ماه شبکه پرس تیوی از این ماهواره را اس��ت ک��ه در جری��ان دادگاههای
میشو د مش��خص
اصلی خارج نم 
کیب��ورد نگاه ک
��ر
دم،
و
فکر
یش��دند و کاربران
کر
دم:
که
موس��وم به «کودتای مخملی»
ژوئی��ه برای چند روز معلق کرد که قطع کنند.
م

ی
کند که نام کاربری در
چه چیزی
را
م
ی
ت
وانم
ان
تخ
اب
تنها پس از الگی��ن کردن قادر به
کنم
شد،
برگزار
ایران
در
انتخابات
از
پس
تلویزیون
نظر
زیر
که
وی
دالیل آن مش��کالت تکنیکی اعالم پرس ت��ی
چ
��ه
س��روری و اقع است".
که با بقیه
حر
ف
ها
ا
ش��
دریافت و مشاهده پیامها بودند.
تباه
گر
فته
عنوان
به
دادستان،
کیفرخواست
در
در
ش��ود
ی
م
اداره
ای��ران
شد و پس از سه روز اکانت پرس تی دولت��ی
همچنین
چن��د
نش
ود؟
اگر
فر
دی
و
جود
دا
شت
که
وبس��ایت خ��ود ب��ا «غیرقانونی» عامل��ی برای ن��ا آرام ک��ردن ایران
وی باز فعال شده است.
نکت��ه جال��ب دیگ��ر ه��م در
در نامش حرف
@
و
جود
د
برای قرار دادن @ در آدرس ایمیل،
اش�
�ت
بود.
شده
معرفی
ناظر
نهاد
آفکام،
سال گذشته بود که
«آش��کارا
را
آن
اقدام،
این
خوان��دن
م
ورد
تا
ریخ
چه ایمیل وجود
(رادیو فردا) این عالمت ان
تخ
اب
م
ناس
بی
ن
تاملینسون میبایست برنامه خود را
یس
ت،
شبکه
کار
پروانه
بریتانیا،
بررسانههای
س��اکت
برای
غرب
توطئه
از
جزئی
د
ارد:
تاملینس��ون
برای
اما خو
ش��
بخ
تانه
این
عال
مت
به تمامی سایتهای آرپانت ارسال
جزو
"
بول�
�ت بران��ک" و "نیوم��ن" کار م 
حر
یکرد که خوشبختانهدر آن زمان
وف الفبا نیست و به نظر مناسب می
ک�
�رد
که
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
در
و
اقع
ی
ک
ش
��ر
کت
یع
نی
اس��ت .عالمته
ای
دیگ
ری
سال  1972میالدی تنها 12
ما
نند
م
هند
سی
ب
وستونی بود که طراحی
بصورت منظم آگاه شوید،
سایت دیگر در دنیا وجود داشت!
کاما ،اس��لش ،پرانت��ز ،خط تیره و
اصلی سختافزار و نرمافزار آرپانت،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

 6باور اشتباه درباره اینترنت؛

آن را شنیدهاید؟!
•

•

•

•

•

•

ستیویرامتوقفکرد
فیسبوکتبلیغاتپر 

•

•

آیا م 
یدا
نی
د
ع
ال
م
ت
@
از
ک
جا
آ
م
د
ه
ا
ست؟

•
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احمدی نژاد در نیویورک!

افولتوهمهایاحمدینژادی
مسعودنقرهکار

گنده گویی ها ی موعظه گرانه ی
"دیکتاتورحقیر"کهازسرچشمهی
قشریگریِ شیعی ،وخودشیفتگی
بدخی��م و توهم آب م��ی خورند،
سالیانی س��ت گوش و هوش اهل
سیاست و بخش وسیعی از مردمان
میهنمان و جهان را شکنجه کرده
اند.
"پیشگویی" در باره انتخابات دور
نهم ،ونق��ش امام زم��ان و روزه و
وض��و و دعا و صل��وات در انتخاب
ش��دن اش ....سخنرانی در مجمع
عمومی س��ازمان مل��ل متحد در
س��ال ۱٣٨۴و ماج��رای "هاله ی
نور" و جذابیت ش��گفت انگیز اش
در مات و مبه��وت کردن رهبران
جه��ان ...ماجرای ک��ودک حدوداً
سه ساله ی امریکایی ی اسپانیولی
زبانی که دیکتاتور را در نیویورک
ش��ناخت و هیجان زده "محمود"
رابه نام صدا زد ...ارتباط اش با خدا
و امام زمان و الهام هایی که از آنان
دریافت می کن��د ،خیال آفرینی
های عظم��ت طلبان��ه ای از این
دست که همه عاشق او هستند ،و
ی��ا خود را در مقام مدیریت کردن
جه��ان پنداش��تن و تجلی خیر و
مهر و عدالت و صلح تصور کردن...
دروغ پردازی ها و عوام فریبی های
وقیحانه و حیرت آوراش همراه با
فرا فکنی هایی بیمارگونه ...پند و
اندرز دادن ه��ای " ُمفرح" اش به
رهبران جهان ...گفتار و رفتارشدر
قبال انتخابات دور دهم و جنبش
سبز و...
نمونه هایی از ش��کنجه ی مردم
ایران و جهان توسط این "معجزه

ی هزاره ی سوم" اند.
این چند نمونه نی��ز تک و توکی
از میان انبوه��ه ای از افاضات این
موج��ود اند که بارها تکرار ش��ان
کرده است :
" آزادی حق��وق ش��هروندی
موجود در کشورما درهیچ کجای
دنیا به این اندازه نیست".
... " در ایران آزادی کامل و مطلق
وجود دارد و همه ش��خصیتها و
گروهها میتوانند آزادانه نظر خود
را اعالم کنند"....
..." در ایران کس��ی در زندگی
شخصی افراد تفحص نمیکند و به
کسی در خان ه خود کاری ندارد"...
" نظ��ام جمه��وری اس�لامی
ایران مترقی ترین نظام حکومتی
درجهان است ".
" م��ا هیچگونه ت��روری انجام
ندادهایم اما قربانی ترور بودهایم"
" م��ا پیروزی ه��ای بزرگی به
دست آوردیم .تعداد پیروزی های
م��ا آن قدر زیاد اس��ت ک��ه قابل
شمارش نیس��ت .ما نفت را بر سر
س��فره ی مردم بردیم .دختر بچه
ی شانزده ساله ای که کالس سوم
دبیرستان است به کمک برادرش
در آشپزخانه انرژی هسته ای تولید
کرده است و االن جزء دانشمندان
هسته ای کشور است!"
" مردم جهان از ما می خواهند
که نجاتشاندهیم".
..." ام��روز دنیا از وضع موجود
بشدت خسته شده و بدنبال الگوی
جدیدی می گ��ردد و تنها جایی
ک��ه می تواند این الگو را در مقابل
جهانیان قرار دهد ایران است "
..." ای��ن انتخاب��ات ( انتخابات

سال  )۱۳۸۸شیوه نوینی از
حکومت مردمی را به ملت
های تشنه جهان و منطقه
نش��ان داد و الگویی صالح
وشایسته براساس مشارکت
همگان��ی و حرکت آرمانی
به ملت ها ارائه کرد ...ملت
ای��ران در ای��ن انتخابات،
دموکراسی مبتنی بر ثروت،
قدرت ،فریب و رسانه های
دروغگو را درهم شکست و
زیر س��وال برد و به صحنه
آمد و قدرت و عظمت خود
را به رخ جهانیان کشید".
 " صحن��ه ای��ن چهار
پن��ج روز نش��ان داد ک��ه
دموکراسیدر ایران حقیقی
است و یک الگوی جدید از
دموکراس��ی را به دنیا ارائه
کرد"
و ...و...
و اینگونه است کهدر هیچ لغت نامه
و فرهنگ لغاتی به این روشنی و به
این حد از کمال معنای وقاحت و
عوامفریبیرانخواهیمیافت!

شارالتان " مالیم تر" شده!

احمدی نژاد برای ش��رکت در ۶۷
امین اجالس س��الیانه ی مجمع
عمومی س��ازمان ملل با جماعتی
از مشابهین اش به نیویورک آمده
تا چون گذش��ته عق��ب ماندگی
و جهال��ت و باله��ت حکومت��ی
مستبد و آزادی کش ،و وقاحت و
عوامفریبی و خودشیفتگی و توهم
های ریاست جمهور این حکومت
را ب��ه صحنه آورد ،والحق "به نحو
احسنت" چنین کرده است ،البته
با تفاوت هایی نسبت به آنچه طی
هفت سال گذش��ته نمایش داده
بود.

هـمدرد�

می سوزیم از فراقت...
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احمدی ن��ژاد این ب��ار آن
خودش��یفته و متوهم سال
های  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵نبود.
خودشیفتهی متوهم هنوز
در روش��نای همان هالهی
ن��ور سیاس��ت میکن��د و
هنوز تجلی تفکر و کرداری
نابودکنن��ده و نابودش��ونده
اما اصالح ناشدنیس��ت ،با
این اح��وال او احمدینژاد
س��الهای  ۱۳۸۴و ۱۳۸۵
در نیویورک نبود.
شارالتان  -با زبان و ادبیات
خ��ودش " -ب��رق پرانده" و
دریافته که در مس��جد هر
کاری جایز نیست!
این "ب��رق پران��دن" را در
مصاحبه های متع��دد او و
انش��ای تکراری و مالیم تر
ش��ده اش ک��ه در اجالس
روخوانی کرد به وضوح می
توان دید؛ انش��ایی سرشار
از ادعاهای��ی که ناچس��ب
ترین برچسب بر موجودیت

بدترین درد در غربت و بی کسی
شنیدن خبر از دست رفتن عزیزان است
____________________
نخستینسالگرددرگذشت

زنده یاد جناب آقای دکتر سید احمد کالنتر
پزشک عالیقدر و مهربان به خانواده محترم صمیمی (کالنتر)،
بویژه بانو طبیه صمیمی ،همسر ارجمندشان
و فرزندان عزیز ،الهام و حسام کالنتر
صمیمانهتسلیتمیگوییم.
ما را همچون همیشه در غم بزرگ و تسال نیافتنی خود
شریکبدانید
برای شما صبر همراه با سالمتی و طول عمر آرزومندیم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
_______________________

خانواده های صمیمی و ارزانی

حکومت اس�لامی و وجود ریاست
جمهوراش است .
او در مصاحبه ها و "سخنرانی"اش
اگرچه مق��ام" ش��امخ"موجودی
وقیح و متبحر دردروغگویی ،عوام
فریبی و فرافکنی را حفظ کرد ،اما
توان الپوش��انی ترس خورده گی
حکومت اش را نداشت.
تهدید کننده ی اس��راییل تا حد
محو این کشور از صحنه ی گیتی،
با لحنیدیگرگونه از جهانیان بارها
درخواس��ت کرد تا جلوی تهدید
های اسراییل علیه ایران را بگیرند.
موج��ودی که قطار هس��ته ای را
بی ترمز م��ی دید و می گفت..." :
پیش��رفت در مسیر هس��تهای به
منزله حرکت قطاری است که فاقد
دنده عقب و ترمز است" ،...به نقل
از کیهان اسالمی -که مسؤل اش
حسین شریعتمداری در مصادره
ی ب��ه مطل��وب ک��ردن هم مثل
بازجویی ها و شکنجه کردن های
اش استاد است – در نیویورک می
{>> ادامه در صفحه}37 :

ه
مدردی
سیمین و ناصر عزیز
خانواده های سوگوار

در اندوه بزرگ درگذشت نابهنگام پدر گرامی تان در ایران

زنده یاد جناب آقای فرج ماهری

باشما وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانهشریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

شهال و هادی قیاسی ،شادی و رضا اسالمی
ناتاشا و حامد غیاثی و آماندا و حسام غیاثی

بگذ ار ات بگریم چون ارب رد بهاران
کزسنگگرهیخیزدروزوداعیاران
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زندگی و سالمت...
تمریناتجلوگیریازپوکیاستخوان
پوکی
استخوان
یا استئوپروز
بیم��ا ر ی
ش��ا یعی
ا ست
که زنان،
خصوص��اً رد
س��نین یائس��گی در

معرض ابتال به آن هستند.
تغذیه نامناس��ب ،مص��رف نکردن
شیر و لبنیات به میزان کافی ،قرار
نگرفتن پوس��ت در معرض اش��عه
آفتاب ،تح��رک و ورزش ناکافی از
عوامل مس��تعدکننده ابتال به این
بیماری است.
توجه ب��ه تغذیه و انج��ام حرکات
ورزش��ی ،الزمه تضمین سالمتی
خصوصاًدر سنین باال است.
ب��ا ورزش م��ی ت��وان از پوک��ی
استخوان جلوگیری کرد و یا اگر
ب��ه آن مبتال هس��تید با انجام
روزانه تمرینات ساده

چیــست؟

س��بوس جدار خارجی گندم را تشكیل می دهد و آن
قس��مت از گندم است كه دائماً در معرض آفتاب و هوا
بوده و از تشعشع خورشید استفاده می كند.
این قس��مت دارای مقادیر زیادی از ویتامین هاست .به
طور كلی تمام قس��مت های فعال و زنده ی گندم در
پوست آن جمع شده است .در سیلوهای بزرگ جدید،
معموالً آسیاب ها دارای نرده های بزرگ فلزی هستند.
این نرده ها هنگام آسیاب كردن فشار زیادی ایجاد می
كنند كه این فش��ار و حرارت سبب می شود كه چربی
گندم به سبوس بچسبد و سپس با آن خارج شود .الزم
به ذكر است كه این روغن یا چربی دارای فواید و منافع
بسیار زیادی است كه متاسفانه اكثر مردم از روی عدم
آگاهی آن را به دور می ریزند .قسمت زنده و فعال گندم
با الك كردن گرفته می شود و خاصیت حیاتی آرد در اثر
ماندن از بین می رود .بهتر است كه گندم را به صورت
احتیاجات روزانه آرد نماییم كه البته این كار عم ً
ال غیر
ممكن است.
موادی كه به سبوس می چسبند عبارتنداز :مواد چربی،
مواد فسفردار و از همه باالتر گلوتن كه تنها قسمت ازت
دار گندم است و در حقیقت جزومصالح ساختمانی بدن
به شمار می رود.
س��یلیس نیز كه عامل س��اختمانی دندان ها و عامل
استحكام استخوان هاست و با كمك اكسیژن هوا قلب
و كلیه ه��ا را تقویت می نماید در اثر الك كردن از بین
می رود .هم چنین یكی از علل ایجاد مرض قند ،فقدان
سیلیس است.
فسفر ماده ای است كه برای استخوان ها و مغز و سلسله
اعصاب و جذب كلسیم ضرورت دارد.
فقدان منیزیم اس��اس و پایه ی عمده ای از سرطان ها
است.
آهن فلزی است كه كمبود آن باعث كم خونی می شود.
فس��فر و منیزیم مواد سازنده ی س��لول های عصبی
هستند و با آن عوامل اساسی ساختمانی خود را تشكیل
میدهند.
منیزیم و آهن حركات دودی را تش��دید می كنند .هم
چنین به وسیله ی الك كردن مقادیر زیادی از موجودات
زنده و عوامل زنده ی گندم از قبیل فرمان ها،دیاستازها،
ویتامین ها و آنزیم ها از بین می روند.
ملی��ن دارد و حاوی
در ضم��ن روغن گن��دم خاصیت ّ
ویتامین Eاست.
ه��م چنین مواد معدنی كه در اث��ر الك كردن گندم یا
همان سبوس گیری و تصفیه ی گندم از بین می رود
عبارتند از :پتاسیم ،نمك ،آهن ،آرسنیك و كمی كلسیم.
این مواد تماماً برای گلبول های سفید خون كه سربازان
مدافع بدن می باشند ،بسیار ضرورت دارند و هم چنین
وجودشان برای گلبول های قرمز خون ضروری است.
دیاس��تازهای مخصوص گندم كه رنگ نان را در موقع
پختن كمی خرمایی می نمایند نیز در اثر الك كردن از
بین می روند و نان را سفید می كنند.
فلوئور یكی از شبه فلزات گرانبهایی است كه در گندم
وجود دارد و مینای دندان به آن بس��تگی دارد كه آن
هم با الك كردن از آرد خارج می شود.
اشخاصی كه با نان سفید تغذیه می شوند  ۵۸در صد
آن را هضم نكرده ،دفع می نمایند .ولی چنانچه این
افراد با نان كامل تغذیه ش��وند ،فقط  ۵درصد آن را
هضم نشده دفع می کنند.

•

● ایستادن صحیح

صحی��ح ایس��تادن اس��اس و پایه
نشستن و راه رفتن متعادل است.
برای تمرین چگونه ایستادن کنار
دیوار ایستاده و پشت سر ،گردن و
شانه ها را کام ً
ال به دیوار بچسبانید،
پاشنه پاها باید چهار تا پنج سانتی
متر با دیوار فاصله داشته باشند.
روبرو را ن��گاه کرده و چانه را صاف
کنید ،عضالت نش��یمنگاه و شکم
را منقبض کنید ،سپس کمر را به
دیوار فشار دهید بطوری که فضای

● پیاده روی

پیاده روی باعث تقویت عضالت پا
و قلب می شود و تعادل را در بدن
افزایش میدهد .نکته قابل توجهدر
زمان پیاده روی این است که حتماً
سر را باال نگه دارید و گردن و پشت
کمر را صاف کنید .عضالت ش��کم
نیز باید با مالیمت فش��رده شود و
شانه ها و بازوها آزادانه و به صورت
طبیعی حرکت کنند.

ـرا فراموش می کنیم؟!
چـ

س َـبـوس

به درمان آن کمک کنید.

خالی پشت کمر از بین برود .حال
عضالت را شل کنید ودوباره تمرین
را تکرار کنید.

نکته زندگی که منجر
به خوشبختی میشود...

آیا واقع َا شاد هستید؟
آخری��ن ب��اری ک��ه یادت��ان رفت به یکی دیگر از دالیلی ک��ه ما فراموش آیا اص ً
ال میدانید شاد بودن به
دوستتان تلفن کنید و یا یادتان رفت میکنیم این اس��ت ک��ه اطالعات را چه معنی است و برای رسیدن
مدت خود جای به خوش��بختی چه باید کرد؟
کلید ماشینتان را کجا گذاشتید کی واقع��اً در حافظه بلند ّ
نمیدهی��م .نق��ص ذخیرهس��ازی یا این س��واالت برای کسانیکه به
بود؟!
به احتمال زیاد ،خیلی پیش نبوده رمزبندی اطالعات گاهی مانع از ورود دنبال خوشبختی هستند خیلی
مدت میگردد .مهم است.
است .فراموشی یک رویداد متداول اطالعات به حافظه بلند ّ
و تعجب برانگیز اس��ت که گاهی در یک آزمایش معروف ،پژوهشگران اگر میخواهید شاد باشید باید
درک چرایی آن مشکل میباشد .از ش��رکتکنندگان خواس��تند ک��ه درک کنید که میتوانید ش��اد
ما غالب��اً در به یاد آوردن مطالب یک سکه  ۲۵س��نتی واقعی را از بین باشید و باید شاد باشید .خیلیها
با ای��ن پدیده روبرو میش��ویم تعدادی س��که  ۲۵سنتی تقلبی پیدا بهاش��تباه باور دارند ک��ه لیاقت
خوشبختیراندارندوبدبختیخود
که مطمئن هستیم آن مطلب کنند (نیکرسون و آدامز).
جایی در مغز م��ا قرار دارد ،ا ّما شما خودتان نیز میتوانید این آزمایش را بعنوان سرنوشتشان پذیرفتهاند.
حقیقت این است که خوشبختی،
را روی خود انجام دهید.
نمیتوانیم آن را بیابیم.
سعی کنید که با اطالعاتی که از یک مثل هر چیز دیگ��ری در زندگی،
دالیل اصلی فراموشی
سکه (مث ً
ال  2دالری) در حافظه دارید باید پرورانده ش��ود .در زیر به چند
اطالعات چیست؟
یک��ی از معروفتری��ن شکل آن را روی کاغذ بکشید و سپس نکته برای رسیدن به خوشبختیدر
زندگی اشاره میکنیم.
پژوهشگران حافظه به نام شکل خود را با یک سکه واقعی مقایسه

س��وزان الفت��وس ،چهار کنید.
دلیل عمده را در پاس��خ به احتمال زیاد ،خواهید توانست شکل
 .۱بدانید که چه چیزی شادتان
به این پرسش بیان کرده و رن��گ آن را به یاد آورید ا ّما جزئیات
میکند.
دیگر آن را به یاد نخواهید آورد.
است:
هرکس��ی برای رسیدن به شادی و
دلیلش این است که فقط جزئیات الزم
خوش��بختی نیازهای خاصی دارد
 )۱شکست بازیابی
یکی از دالیل متداول برای تشخیص سکه  2دالری از سایر
و چیزی که باعث ش��ادی یک نفر
فراموشی ،عدم توانایی سکهها ،رمزبندی ش��ده و در حافظه
میشود ،ممکن است برای دیگری
مدت ما جای گرفته است.
اینطور نباشد .باید با خودتان بیشتر
در بازیابی یک خاطره بلند ّ
آشنا شوید و نگران این نباشید که
است.
امیال و خواستههایتان با همنوعانتان
یکی از توضیحات��ی که در مورد علّت  )۴فراموشی عمدی
متفاوت است یا خیر.
عدم موفقیت در بازیابی وجود دارد به گاهی اوقات م��ا خودمان میخواهیم

نام نظریه زوال معروف است.
که برخی خاط��رات را فراموش کنیم،
بنا بر این نظری��ه ،هرگاه که اطالعات به ویژه خاطرات مربوط به رویدادها و
 .۲برای رسیدن به اهدافی که
جدیدی در مغز ذخیره میش��ودّ ،رد تجربیات ناراحت کننده و ناگوار.
باور دارید شادتان میکنند،
دو نوع اصلی فراموشی عمدی عبارتند
پایی به آن نیز ایجاد میشود.
برنامهریزیکنید.
از:
و
تر
گ
رن
م
این ّرد پاها به مرور زمان ک
وقتی اهدافت��ان را دنبال میکنید،
روحی�� ه بهتری خواهید داش��ت و
کمرنگتر میشوند و اگر آن اطالعات بازداری یا فراموشی خودآگاه و
بخاط��ر دنب��ال کردن چی��زی که
مورد بازیابی و استفاده قرار نگیرند ،ر ّد سرکوبییافراموشیناخودآگاه.
پاها نهایتاً از بین میروند.
برایت��ان اهمی��ت دارد ،احس��اس
الزم به ذکر است که مفهوم خاطرههای
بهتری به خودتان پیدا خواهید کرد.
مشکلی که با این نظریه وجود دارد این س��رکوب ش��ده م��ورد قب��ول همه

اس��ت که پژوهشها نشان دادهاند که روانشناسان قرار ندارد.
حتی خاطراتی که به یاد آورده نشدهاند یک��ی از مش��کالتی ک��ه در م��ورد
 .۳دور و برتان را با آدمهای شاد
و مورد استفاده قرار نگرفتهاند ،نیز در خاطرههای س��رکوب شده وجود دارد
پر کنید.
مدت پایدار هستند.
این اس��ت که مطالع��ه علمی این که
وقتی اطرافتان پر از آدمهای ناامید
حافظه بلند ّ
خاطرهای سرکوب شده است یا نه ،اگر
و افسرده باشد ،خیلی راحت دچار
نه غیرممکن ،ا ّما بسیار دشوار است.
افکار منفی میشوید .برعکس ،وقتی
 )۲تداخل
نظری��ه دیگری به ن��ام نظریه تداخل فعالیتهای ذهنی مثل ب��ه یادآوری
دور و بر آدمهای شاد باشید ،روحیه
میگوید که برخی خاطرات با خاطرات و به کار بس��تن اطالع��ات روشهای
مثبت آنها در ش��ما نیز اثر خواهد
دیگر تداخل و رقابت میکنند .هنگامی مهمی برای تقویت حافظه میباشند و
گذاشت.
ک��ه اطالعی خیلی ش��بیه ب��ا اطالع خاطرات مربوط به رویدادهای ناراحت

دیگری که قب�ل ً
ا در حافظه ما ذخیره کننده و ناگوار ،احتمال کمتریدارد که
 .۴وقتی چیزی خوب پیش
یا
و
گرفته
قرار
بحث
مورد
یادآورده،
به
تداخل
زیاد
احتمال
ش��ده باش��د ،به
منیرود ،به جای افسوس خوردن
مورد استفاده واقع شوند.
پیش میآید.
به دنبال راهحل باشید.
دو نوع تداخل وجود دارد:
اف��راد ش��اد و خوش��بخت اج��ازه
تداخل پیش گستر .هنگامی است که
نمیدهند که موانع زندگی بر روحیه
آنها تاثیر بگذارد زیرا میدانند که با
یک خاطره قدیمی ،به یاد آوردن یک
کمی فکر کردن میتوانند وضعیت
خاطره جدید را مش��کلتر یا ناممکن
موجود را به نفع خود تغییر دهند.
میسازد.

تداخ�ل پس گس�تر .هنگام��ی بروز
 .۵هر روز چند دقیقه به چیزهایی
میکن��د که اطالع��ات جدید مانع به
ی��ادآوری اطالعات قب ً
ال ذخیره ش��ده
که شادتان میکند فکر کنید.
گردد.
این چند دقیق��ه فرصت الزم برای
متمرک��ز ش��دن روی نقاط مثبت
زندگی را به ش��ما میدهد و ش��ما
 )۳نقص ذخیرهسازی

•

را به خوش��بختی و شادی طوالنی
میرساند.


 .۶همچنین خیلی مهم است که هر
روز زمانی را به اجنام کار خوب
برای خودتان اختصاص دهید.

چه مهمان ک��ردن خودتان به یک
ناهار خوشمزه باشد ،چه یک حمام
طوالنی گ��رم ،یا صرف کردن زمان
بیشتری برای ظاهرتان ،با این کارها
روحیهتان بسیار بهتر خواهد شد.


 .۷پیدا کردن نکاتی خندهدار در
موقعیتهای مختلف راهی برای
رسیدن به شادی و خوشبختی
است.

بااینک��ه زمانهایی وج��ود دارد که
نیازمند این است که جدی باشید،
ام��ا در مواقع مناس��ب راهی برای
شوخی و ش��وخ طبعی پیدا کنید
تا همه چیز برایتان مفرحتر به نظر
برسد.


 .۸حفظ سالمتی یک راه عالی
دیگر برای رسیدن به خوشبختی
است.

داش��تن اضاف��هوزن ی��ا نخ��وردن
غذاهای س��الم و مغ��ذی میتواند
تاثیری منفی بر روحیه شما داشته
باش��د .عالوهبرای��ن ،ورزش یکی از
راههای شناختهش��ده ب��رای تولید
اندورفین در بدن است که مسئول
ایجاد احساس شادی است.

 .۹و آخر اینکه ،خیلی مهم
است که درک کنید شما شایسته
خوشبخت شدن هستید.

آنهای��ی ک��ه ب��اور دارن��د لیاقت
خوش��بختی را ندارن��د ،ب��ه طور
ناخودآگاه ،تالشش��ان برای دست
یافت��ن ب��ه خوش��بختی را خراب
میکنن��د .درصورت ل��زوم هر روز
به خودتان بگویید که لیاقت ش��اد
بودن را دارید و به راهکارهایی برای
رسیدن به شادی و خوشبختی فکر
کنید.
تعریف خوش��بختی بس��یار دشوار
است اما اکثر افراد میدانند که شاد
و خوشبخت هس��تند یا خیر .افراد
زی��ادی باور دارند که خوش��بختی
ش��کلی از ش��انس اس��ت و بعضی
افراد سرنوشتش��ان این اس��ت که
شاد و خوشبخت باشند ،درحالیکه
در سرنوشت بعضی دیگر بدبختی
نوشته ش��ده اس��ت .حقیقت این
نیس��ت .همه آدمه��ا میتوانند با
بکارگی��ری این نکات به موفقیت و
ش��ادی در زندگیشان دست یابند.
بااینک��ه این نکات بس��یار جزئی و
ساده بودند اما کمکتان میکنند هر
روز قدم جدیدی برای رس��یدن به
خوشبختیبردارید.
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رشد  1/5برابري بيمهشدگان در دولت دهم
اهمیت

خواب
بسیار بیشتر در انسان
از آ
 13شما تصور ن است که
می کنید!

سالمت...

رشد  1/5برابري بيمهشدگان در دولت دهم

براساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي صندوق تأمين
اجتماعي تا پايان آذر س��ال گذشته با حمايتهاي دولت در پرداخت بخشي
حمل
وسايل
رانندگان
جمادي اعم
24جامعه
اقش��ار
هايي از
بيمه گروه
هجدهم شماره 5079از س��هم
ماه1391
ارديبهشت
حق27
2012
 16مه
الثانياز1433
چهارشنبه
2012
سال
ره  5079چهارشنبه  27ارديبهشتماه 24 1391جماديالثاني  16 1433مه
و نقل عمومي درونش��هري و برونشهري ،خادمان مساجد ،زنان سرپرست
خانوار ،قاليبافان و صنعتگران صنايع دس��تي ،صيادان ،زنبورداران ،باربران و
هنرمندان ،جمعيت كل بيمهشدگان تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي
مسكن
بخش
بيمه
ش هزینههاي
روز .هزار و  488نفر افزايش يافته اس��ت كه در مقايس��ه با
شبانه422
ميليون و
به 11
کاه��ش کارای��ی ذهنی.کاه��ش
ساعت در
است از
اي عبارت
خواب
بهـداشـت
س��ال:درصد رشد داشته است .اين در حالي است كه
7-12قبل 8/4
ک��ودکاندر سال
مدت مشابه
مجموعه عاداتی که بشما کمک می هوشیاری.
-5
پيش از استقرار و تصدي دولت نهم به علت پارهاي از مشكالت همچون قوانين
کنند تا خواب راحتی را تجربه کنید-7 .افزایش خشونت طلبی.
 10.5ساعت در شبانه روز.
و مقررات زايد و دس��توپاگير و بحران منابع مالي صندوق تأمين اجتماعي
ساعت
8-9.5
نوجوانان:
-6
شما می تـوانـید با چند اصـالح و
تحت پوشش اين صندوق حدود  7/5ميليون نفر
شدگان
تعداد بيمه
مجموع
است.روز.
دربودهشبانه
تـعـدیـل در شیـوه زنـدگی خـود
7-8.5
بطور چش��مگیری کیفیت خـواب چند مطلب جالب درباره خواب:
بررسي ساختار صندوق تأمين اجتماعي درمييابيم
بزرگس��االن:فوق و
 -7با نگاهي به آمار
اخيرروز.
شبانه
خـود را بـهبـود بـخشـید.
 -1انسان  1/3عمر خود را در خواب
دولت با اصالح ساختار ،پااليش قوانين دستوپاگير ،تزريق
ساعت6درسال
كه در
صن��دوق تأمين اجتماعي اين امكان و فرصت را
 6.5مالي از
حمايت
نقدينگي و
ساعت در
سالمندان:
-8
اهـمـیت خـواب در انس��ان بسیار سپریمیکند.
روز.جامعه فراهم كرده اس��ت ت��ا از مزاياي بيمهاي و
جديدي از
یکهاي
براي وگروه
ساعت در
بیـشـتر از آنـست که شما تصور می  -2انس��ان قادر است ساالنه  1825شب
حمايتهاي اجتماعي برخوردار ش��وند .به عبارت��ي دولت دكتر احمدينژاد
کنــی .د
رویا ببیند.
ب��ا ايجاد ثبات ،پاي��داري و بهرهگيري از يك
نقش خ��واب در حفظ س��ـالمـت  -3می�زان خ�واب در حیوانات >> زنان باردار به خواب بیش��تری
جامع وگردن،
اجتماعيکتفها،
تأمين بازوها،
نظ��امدستها،
باسن،
كارآمد توانسته جمعيت زيادي از اقشار مختلف جامعه را زير چتر بيمه تأمين
نیازدارند.
صورت و
دهان
اجتماع��ي قرار دهد تا آنها نيز بتوانن��د از سر،
جـسم و روان حیاتی میباشد.
مختلف:
چشمها ،نهاد
فک،درماني اين
بيمهواي و
خدمات
گون��ه ها تکرار کنید تا هنگامی که
تقویت سیستم ایمنی بدن ،ترمیـم  -خفاش ها و کواالها  20ساعت در
عمومي غيردولتي استفاده كنند.
بدونو آرام
ریلکس
 به اعتقاد كارشناسان افزايش تعداد بيمهتمام
نـورون هــا و حــفـظ کـارآمـدی روز
یکپارچهاخير
بدنتانچند سال
شدگان در
شود.
سیسـتــمعـصـبـی،سـامانـدهـی  -گربه ها  12ساعت
یا تن
ریلکسیشن و
تکنیک
ساختار تأمين اجتماعي كشور
زيرساختها در
ايجاد
هایظرفيتها و
كارگيري
به
پذير جامعه
آسيب
ضعيف
سازی)بسياري
نبود ،زيرا
آرامیپذير
امكان
تنفس شما
سازی
اینوآرام
اقشارطول
میتوانداز بهافراد بويژه در
یـادگـیری و حافظه ،و رشد کودکان  -سگ ها ،خرگوش��ها و اردکها 10
(آرام
را
اجتماعي
تأمين
به
بيمه
حق
پرداخت
توان
دولت
مساعدت
و
كمك
بدون
شما کمک کند تا راحت تر بخواب بایستی عمیق و آرام صورت گیرد.
و نوجوان��ان ( 80درص��د هورمون ساعت
برچيده
كشور
نداش��تند و اين روند باعث شد بساط تبعيض و
اهمیت
تکنیک
عدالتيدردراین
چشمبيها نیز
رش��د حین خواب ترشح میگردد)  -گاوها و گوسفندها  4ساعت
روید:
شود.
ویژه ای دارند در چشمان خود گرما
از نقش��های عمده خواب میباشند - .میمون ها و اسبها  3ساعت و
آرام سازی پیشرونده:
-1
آنها معتقدند ،اقدامات دولت نهم و دهم و افزايش جمعيت بيمهشدگان با
خود القاء
به
اینگونه
و
کرده
حس
را
روز
شبانه
بنابراین محرومیت از خواب و کمبود  -زرافه ها تنها  2ساعتدر
از
را
بدن
اجزای
تمام
روش
ای��ن
در
هدف امنيت شغلي و آرامش و اطمينان خاطر براي بسياري از افراد ذينفع را
سنگین
خیلی
پلکهایتان
کنید
خواب اث��رات مخ��رب و نامطلوبی می خوابند.
یکی
سمت سر
سمتدرپایین
طوري
دانست .به
کهاساسي
قانون
پساصل 92
شدن
اجرايي
راستايبهتحقق و
بايد
گش��ودن آنها
شما وقادر به
ش��ده و
بجای میگذارد مانند:
میکنیم.
ش��ل و

نگراني خانوادهها
دغدغهها
عالوه بر رفع
ریلکسجامعه
كردن افراد
دیگریبا بيمه
ازكه دولت
نیستی .د
آحادکنید.
شروع
برايخود
انگش��تان راپای
اما انسان ها به چه میزان خواب

كند تا در حين اش��تغال و
مردم فراهم مي
تمامي
ازاين فرص��ت
خدمات
تمامي مزايا و
(بازنشس��تگي)
خدمت
دورانراپس از
میتوانید
همچنین
ای��ناز روش
کنید( .در
احساس
همچني��نپایدرخود
انگشتان
 -1سیستم ایمنی بدن شما ضعیف در طی شبانه روز نیاز دارند؟
شوند.
بهرهمند
بيمهاي
درماني و
هر گونه ابتدا عضالت هر قس��مت از بدن را
کنی��د.
حس
آنه��ا را
س��ن عامل تعیین کنن��ده نیاز به وزن
و نا کارآمد میشود.
گذشته
منقبضس��ال
اس��ت كه اواخر
رویضروري
اينازنكته
دروپايان ذكر
دهمرا شل
دولتآنها
س��پس
کرده و
انگش��تان
انقباض را
تنش
 -2ناتوانی در تمرکز کردن.
خواب در انسان است:
با هدف حماي��ت و افزايش توان مالي صندوق تأمين اجتماعي در
اقدامرا بهتر
يكآنها
ش��دن
قدرت تمرکز ش��ما با میزان خواب  -1نوزادان تازه متولد شده 16-18 :پای خود بردارید .آگاهانه آنها را شل کنید تا ریلکس
بينظير و كمسابقه در طول حيات اين صندوق  53هزار ميليارد تومان سهام
حس کنید)
و ریلکس کرده و آرام سازید.
شما ارتباط مستقیمدارد.
ساعت (بیشتر در طی روز تا شب)
دولتي س��ودده را در قبال ديون و تعهدات ايجاد شده ناشي از قوانين تسويه
کنید ازک��ه آنقدر
 -3چرت زدن در طی روز.
كارشناسان و متخصصان و فعاالن اقتصادي اين
تلقی��نبسياري
خ��ودبه اعتقاد
 -2نوزادان زیر یک س��ال 14-16 :بهكرد كه
بکشید:
آگاهانه ونفس
تحرك وهستند
سنگین
پاهایتان
 -4احس��اس تحری��ک پذی��ری ،ساعت و حداقل  2بار چرت در طی انگشتان
بهبود
مهمتر از آن
 -2اجتماعي
پويايي تأمين
موجب
حرك��ت دولت
شد.ش��ما می بایست شکمی و
تنفس
اين تشک
پایین و
س��مت
دارند به
که
افس��ردگی ،اضطراب ،ب��د خلقی و روز.
صندوق خواهد
پوشش
افراد تحت
وضعيت

13

ي بيمه
كارفرماي ساختمان
ختمان
ش
•

خستگی در طی روز.
 -5اشکال در بلند شدن از خواب.
یادگیریدوو شرح
جدول با
حافظه.
یک توان
-6کاهش

5079

 -3ک��ودکان  2-3س��ال10-12 :
ساعت در شب و  1-2ساعت در روز.
-4ک��و دکان  4-5س��ال10 -12:

تخت خوابتان فرو میروند.
همی��ن مراحل را ب��ه ترتیب برای
شرح
قفس��هدو
جدول با
سینه،
یکش��کم،
زانوها ،رانها،

سارا جعفري

عمیق باش��د .به مقاله نحوه تنفس
صحیح رجوع کنید.

5079
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براساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي صندوق تأمين
اجتماعي تا پايان آذر س��ال گذشته با حمايتهاي دولت در پرداخت بخشي
از س��هم حق بيمه گروههايي از اقش��ار جامعه اعم از رانندگان وسايل حمل
و نقل عمومي درونش��هري و برونشهري ،خادمان مساجد ،زنان سرپرست
خانوار ،قاليبافان و صنعتگران صنايع دس��تي ،صيادان ،زنبورداران ،باربران و
هنرمندان ،جمعيت كل بيمهشدگان تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي
به  11ميليون و  422هزار و  488نفر افزايش يافته اس��ت كه در مقايس��ه با
مدت مشابه در سال قبل  8/4درصد رشد داشته است .اين در حالي است كه
پيش از استقرار و تصدي دولت نهم به علت پارهاي از مشكالت همچون قوانين
و مقررات زايد و دس��توپاگير و بحران منابع مالي صندوق تأمين اجتماعي
مجموع تعداد بيمهشدگان تحت پوشش اين صندوق حدود  7/5ميليون نفر
بوده است.
با نگاهي به آمار فوق و بررسي ساختار صندوق تأمين اجتماعي درمييابيم
كه در  6سال اخير دولت با اصالح ساختار ،پااليش قوانين دستوپاگير ،تزريق
نقدينگي و حمايت مالي از صن��دوق تأمين اجتماعي اين امكان و فرصت را
براي گروههاي جديدي از جامعه فراهم كرده اس��ت ت��ا از مزاياي بيمهاي و
حمايتهاي اجتماعي برخوردار ش��وند .به عبارت��ي دولت دكتر احمدينژاد
ب��ا ايجاد ثبات ،پاي��داري و بهرهگيري از يك نظ��ام تأمين اجتماعي جامع و
تصویر
خود احساس کنید .برخی نیز
 -3کشش انگشتان پا:
كارآمد توانسته جمعيت زيادي از اقشار مختلف جامعه را زير چتر بيمه تأمين
کسل
موقعیتهای
از
ذهنی
س��ازی
چشمان
و
بکشید
اجتماع��يدراز
ابتدا به پشت
قرار دهد تا آنها نيز بتوانن��د از خدمات بيمهاي و درماني اين نهاد
كنند.را کنن��ده را ترجیح میدهن��د .مانند
استفاده خود
انگشتان پای
ببندید.
خود را
غيردولتي
عمومي
سخنران
سالو یا
استاد
تجس��م
اکنون هر 10
اخير بدون
همکار،چند
شدگان در
انگش��تتعداد بيمه
كارشناسان افزايش
کنید.اعتقاد
حس به
کسلدرکننده.
ايجادخود
صورت
خود را به
ساختار تأمين اجتماعي كشور
زيرساختها
س��متها و
كارگيري ظرفيت
پای به
افراد بويژه اقشار ضعيف و آسيبپذير جامعه
بسياري از
پذيربهنبود ،زيرا
بشمارید.
آهستگی
امكانتا 10
بکشید و
اجتماعي را
بيمه به
دولت
مساعدت
سپسبدون كمك
دراز
تأمينخ�ود
پش�ت
حقروی
پرداختب�ه
توان -5
کامال
خود را
انگش��تانو پای
برچيده
كشور
در
عدالتي
بي
و
تبعيض
بساط
شد
باعث
روند
اين
نداش��تند وکنید و مجددا تا  10بکش�ید و چش�مان خ�ود را
ریلکس و شل
شود.
بشمارید 10.بار این چرخه را تکرار ببندید.
آنها معتقدند ،اقدامات دولت نهم و دهم و افزايش جمعيت بيمهشدگان با
گوش
با انگشتان دست بروی زبانه
کنید.
هدف امنيت شغلي و آرامش و اطمينان خاطر براي بسياري از افراد ذينفع را
خود
گوشهای
آورده و
طوري
کانالدانست .به
اساسي
فش��ار قانون
بايد در راستاي تحقق و اجرايي شدن اصل 92
شما
نگرانيلحظه
در این
جامعه را
(تجسم)
بيمهذهنی
سازی
تصویر
خانوادهها
کنید.ها و
مسدوددغدغه
عالوه بر رفع
كردن افراد
دولت با
 -4كه
خواهید
خروشانی را
زیر و
اين شده:
هدایت
اش��تغال و
كندو تا در حين
صدای مي
فرص��ت را براي تمامي آحاد مردم فراهم
مزايا
تمامي
(بازنشس��تگي) از
دوران
همچني��ن در
خدماتبه
10ودقیقه
است.
طبیعی
خدمت شنید که
خودپسرا ازببندید
چشمان
در این روش
شوند.
مند
بهره
اي
بيمه
و
درمانيدراز بکشید .اکنون خود این صدا گوش کنید و سپس فعاالنه
و به پشت
گذشته دولت دهم
اواخر
دلپذیری اس��ت كه
نكته ضروري
ذكر اين
را در در
س��البخوابید.
شوید و
ریلکس
بخش و
پايانآرام
مکان��ی
با هدف حماي��ت و افزايش توان مالي صندوق تأمين اجتماعي در يك اقدام
تجس��م کنید .این مکان هر جایی 
بينظير و كمسابقه در طول حيات اين صندوق  53هزار ميليارد تومان سهام
میتواند باش��د مانند س��احل
قوانينراحت
رعایتازکنیم تا
نکاتی را
دریا.و چه
تسويه
شده ناشي
تعهدات ايجاد
دولتي س��ودده را در قبال ديون
حض��ورازدارید.
کنید آنجا
تجس��م
رویم:
كارشناسانتروبه خواب
فعاالن اقتصادي اين
متخصصان و
اعتقاد بسياري
كرد كه به
موجبحس
ببینید و
پیرامون خود
کنید.پويايي تأمين اجتماعي و مهمتر از آن بهبود
تحرك و
حرك��ت رادولت
اطراف
تحتمحیط
افرادبخش
وضعيتآرام
به صداهای
شد.ات��اق خ��واب از اهمیت
دم��ای
صندوق-1خواهد
پوشش اين

خود گ��وش دهید(صدای پرندگان
و ی��ا موج دریا) ،رایحه گلها را حس
کنید و گرمای آفتاب را روی پوست

باالیی برخوردار است.

{>> ادامه در صفحه}29 :

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

ويژه
جدول
جدول
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه


افقي:
 -1دزد – كتاب مقدس زرتش��ت –
1
معيار ،اصل و پايه
 -2بشقاب لب تخت كوچك – داراي 2
اعتبار و شرف
3
 -3لحظ��ه كوتاه – ع��دد خيطي! –
پايتخ��ت فرهنگ��ي اي��ران – ورزش 4
مادر
5
 -4واح��د تني��س – مرك��ز كانادا –
6
نوعي خار – دروازه
7
 -5نمو – آزاد شده – نخ بافتني
 -6خميدگ��ي – مركز قطر – محل 8
فرود هواپيما
9
 -7عريان – خشك شدن – از نامهاي
10
خانمها – كشت به اميد باران
مش��كالت
 -8يك��ي از ش��ايعترين
11
اپتيكي چشم
12
 -9مع��دن – برومن��د ،رس��تگار –
13
دوست – به وسيله
 -10رهاي��ي – نان كاغذي – عرصه 14
نبرد
 -11شاعر از آنان چشم ياري داشته 15
– مرد بخشنده – مقابل غرب
 -8كنايه از عجيب و غريب بودن
 -12جمع من��ت – برگ برنده – يكي  -9اينگونه هم لنگه بار است – بيابان –
از چهار عمل اصل��ي در رياضي – فرار دشوار – عالمت مفعول بيواسطه
حيوان
 -10هواي گرفته – وجود – پوش��يده
 -13علف خشك – اخذ كردن – داخل
و پنهان
– چهره
 -11گياه پيچن��ده – روزهاي عرب –
 -14اروپا و آسيا را گويند – تقويم
درنده جنگلي
 -15تارمي جلوي ايوان – شيوه ،روش
 -12ميوه گرمس��يري – مايه حيات –
يا معيار معتبر – خودرو جنگي
نوعي چسب نجاري – پراكندگي
عمودي:
 -1ش��كرگزاري – از آث��ار ديدن��ي و  -13تكيه به پش��تي – لحظه به لحظه
باستاني ش��يراز كه از دوره زنديه بهجا – مرواريد – من و جنابعالي
 -14حرمسرا – ساالر ملي
مانده است
 -2بزرگترين س��امانهاي ك��ه تاكنون  -15يكي از خورشهاي اصيل ايراني-
سند
به دس��ت انس��ان طراحي،
مهندس��ي و اج��را گرديده
حل جدول عادی شماره 5078
است – باالرو
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -3ب��اران ك��م – بخيل –
ت ر ج ي ع ب ن د
ي ي
ا
م
 1خ ر
پزشك كارآموز – مردود
ا
و ن ي
ر
ن د
ا
ه
د
ا س و
2
گ ن
ب ر ق
ه
ر
ا
و
ا
ا
 3ن
 -4بچه ميكش��د – گياهي
ب ر ش
و
ز
ا
ر ب
د
و ل ز
4
از تي��ره آالله – رمق آخر –
ي ي
ا
د
ه
ج ر
گ ا
ا ت ش ي
5
پسوند زمان
ا
ي ر ن
ا
ب و ف
ي
ت ا
 6د
 -5بيرم��ق و ش��ل – دم
ر
ل ي ن گ و
گ ا
ي
ا
ن
ه ف
7
بريده – ميوه كال
ي ي
ز ن ق و ي
س ه
ل س
8
چ ن
ت ن ش
و ن د
ر ت م
و
 9د
 -6تهمت ،افترا – كش��وري
ا
ر س
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 -2دومين دوره از مزوزوئيك از دوران
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پزشکی...

THREE SEEDS

داروهای مسکن 'عامل'میلیون ها دردسرند!!

دیگر (و نه س��ردرد) از داروی
-----------مسکن اس��تفاده کنند هم
مسکن ،میتواند عامل
میتوانند مستعد مبتال شدن
تشدید سردرد باشد
به این عارضه باشند.
ــــــــــــــــــ
دس��تورالعمل جدید NICE
ح��س س��ردرد ناش��ی از
به پزش��کان انگلستان و ولز
مصرف زیاد دارو مشابه دیگر
توصیه می کن��د به بیماران
سردردها و میگرنهای رایج
خ��ود بگویند ک��ه بالفاصله
است.
مصرف همه داروهای مسکن
پزشکان بریتانیایی گفتهاند
را متوقف کنند.
که نزدیک ب��ه یک میلیون
هرچند که چنین کاری یک
نفردر بریتانیا ،بهدلیل مصرف
ماه پر از رنج و عذاب ناش��ی
بیش از حد داروهای مسکن،
از س��ردرد را ب��رای بیمار به
دچار س��ردرد حاد هستند؛
همراه خواهد داشت؛ پس از
س��ردردی که "کام�لا قابل
آن نشانه های بهبود بیماری
پیشگیری"است.
قابل مشاهده خواهند بود.
مطالعات در کش��ورهای دیگر
نشان می دهد که  ۱تا  ۲درصد «بالفاصله مصرف همه داروهای اعض��ای هیئت علم��ی NICE
گفتهاند که میتوان گزینههای
از م��ردم مبت�لا ب��ه عارضه ی
مسکن را متوقف کنید!»
دیگ��ری را ب��رای تحت کنترل
میگرن اند.
درآوردن هرگونه سردرد در نظر
این در حالی است که بر اساس
گزارش سازمان س��ازمان بهداشت معم��وال این ن��وع س��ردرد هنگام گرفت؛ از جمله روشهایی از مداوا که
جهانی این رقم نزدیک به  ۵درصد فعالی��ت بدتر میش��ود و با عالئمی مبتنی بر پیشگیری هستند.
است.
همچون تهوع و حساسیت به نور و
با اینکه برای عده زی��ادی از مردم ،صدا همراه است.
طب سوزنی
اس��تفاده از داروهای مسکن ،اولین
یکی از روشهایی کهدردستورالعمل
واکنش ب��ه پدیده درد اس��ت ،این خوشه ای (:)Cluster
به آن توصیه شده ،مددگیری از طب
امکان وجود دارد که عذاب ناشی از نوعی س��ردرد به شدت حاد که در سوزنی برای مداوای بیماران مبتال به
درد با این کار بدتر نیز بشود.
اطراف چش��م و کناره های صورت میگرن یا سردردهای عصبی است.
پروفسور مارتین آندِروود از دانشکده احس��اس می شود؛ عمدتا با تورم و پروفسور مارتین آندِروود میگوید:
پزش��کی واریک که ریاست هیئت قرمزی چش��م همراه است .بعضی "انتظار ما این است که افراد بیشتری
علم��ی  NICEرا ب��ر عه��ده دارد ،افراد در طول روز هشت بار دچار این را به سمت طب سوزنی سوق دهیم.
میگوی��د" :چنین رویک��ردی می حمله س��ردرد می شوند .هر حمله حرکت به آن سمت و گرفتن نتایج
تواند به یک دور معیوب ختم شود .می تواند تا سه ساعت طول بکشد .خوب از آن ،شاهدی خواهد بود بر
به گونه ای که در آن س��ردرد شما
کارایی این روش در امر پیشگیری
تش��دید میشود و شما هم مسکن مصرف بیش از حد دارو:
از س��ردردهای عصب��ی و میگرنی،
بیش��تری مصرف میکنید که این ح��س این س��ردرد مش��ابه حس و منجر به این باور خواهد ش��د که
خود باعث بدتر ش��دن سردرد شما سردرد عصبی با میگرن است .منتها روش خوبی است .در واقع ،اینطوری
میشود .و ادامه این روال هم صرفا علت ایجاد آن مصرف بیش از اندازه مردم ب��ه یک روش م��داوای موثر
شرایط را بدتر و بدتر و بدتر میکند .داروهای مسکن است.
دست پیدا می کنند".
این چیزی اس��ت که میت��وان به با این حال ،بیش از  ۲۰۰نوع مختلف همچنین به پزش��کان توصیه شده
سادگی از آن جلوگیری کرد".
سردرد وجود دارد.
است که بیماران خود را  -صرفا برای
مانجی��ت ماته��ارو ،یک متخصص حصول اطمین��ان از بابت وجود یا
نورول��وژی در بیمارس��تان مل��ی ع��دم وجود تومور مغزی  -به مراکز
نقطهبحرانی
اینکه داروهای مسکن دقیقا چگونه نورولوژی و جراحی اعصاب میگوید ویژه اس��کن مغز ارجاع ندهند .آن
بر مغ��ز تاثی��ر میگذارن��د ،امری ک��ه در هر بازه یک ماهه ( ۳۰روزه) گونه که  NICEم��ی گوید ،عالئم
یک نقطه بحران��ی در فاصله  ۱۰تا وجود یک تومور مغزی باید با نشانه
ناشناختهاست.
تصور میشود اکثر کسانی که از این  ۱۵روز پس از شروع مصرف مسکن های دیگ��ری همچ��ون تغییرات
عارضه در رنج هس��تند ،در ابتدا به وجود دارد.
رفتاری یا صرع همراه باشد.
طور هر روزه دچار سردرد عصبی یا او همچنین میگوید" :این برای کل
میگرن میشوند .و این سردرد پس جمعیت بریتانیا یک مشکل
عظیم >>>>>>>
از آنکه آنان شروع به مداوای خود در است .نسبت افرادی که دچار سردرد
خانه میکنند ،بدتر میشود.
ناش��ی از مصرف بی��ش از حد دارو داروهایی که باعث سردرد
هس��تند ،به کل جمعیت ۱ ،به  ۵۰می شوند
()Paracetamol
اس��ت .پس میتوان تخمین زد که پاراس��تامول؛
انواع اصلی سردرد
در این کش��ور ،حدودا یک میلیون آس��پیرین و داروهای ضدتورم غیر
عصبی (:)Tension
نوعی سردرد رایج "هر روزه" که اکثر نفر بطور روزانه از این نوع س��ردرد استروئیدی  -در صورت مصرف در
م��ردم آن را در نقطه ای از زندگی رنج میکشند .چون مسکن مصرف طول  ۱۵روز یا بیشتر
خ��ود تجربه می کنن��د .در بعضی میکنند".
تریپتان ه��ا ( ،)Triptanاوپیوئیدها
موارد افراد در بیش��تر روزهای ماه افرادی که از نظر ابتال به سردردهای ( ،)Opioidارگ��وت ه��ا ( )Ergotو
عصبی یا میگرن س��ابقه خانوادگی نس��خه های ترکیبی داروهای ضد
دچار این نوع از سردرد می شوند.
دارند ،ممکن است به لحاظ ژنتیکی درد – در ص��ورت مصرف در طول
آسیب پذیری بیش��تری نسبت به  ۱۰روز یا بیشتر
میگرن:
نوع��ی س��ردرد حاد که م��ی تواند سردرد ناشی از مسکن داشته باشند.
منبعNICE :
تا چندین روز ادامه داش��ته باش��د .آنها حتی اگر برای مداوای دردهای

میگرن دارید؟!

•

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
برای سفارش جزئی و کلی
آجنلس
لس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net
برنامه های پزشکی

دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در GLWIZ
و یا سایت

www.mihantv.com

مهرگان در پارک

>> پیک نیک پاییزی بزرگ ایرانیان

یکشنبه 7،اکتبر

ZONYCHO

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

ZACHE

داروی طبیعی پای ورزشکار
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته

ARTHODEX

مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

در پارک انگرینیون

6162 Sherbrooke W.

نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

Tel.: 514-223-3336



توجه:

تپشدیجیتال:

MONTRÉAL QC H4B 1L8

•

سفره عقد

در رویائی ترین روز زندگی تان
بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!
--------------------------- برای هر بودجه و شرایطی

438-990-5880
514-636-1185

بهروزآقاباباخانی

Chalet

St-Hippolyte Ashigan

ویالی ساحلی زیبا،
در 40دقیقه ای مونتریال،
3خوابه ،مبله کامل ،شومینه،
با استفاده از پیست اسکی سن
سوور و دریاچه اشیگان
-------------

 اجاره از  2روز به باال
Tel.: 514-242-8470

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

28

29

 سال  18شماره  10  1074مهر 1391

www.paivand.ca

احمد شهید :بیش از  ۳۰۰مسیحی طی
دوسال در ایران دستگیر شدهاند

فتوا...
واکنش سلمان رشدی به افزایش
جایزه قتل
«یکآخوندایرانی
خود؛
سلمان رشدی ،نویسنده کتاب
جنجالی «آیه های شیطانی»،
تهدیدهای جدید علیه خود
را بی اهمیت دانس��ته و آن را
نتیجه ح��رف های «یک نفر
آخون��د به دنبال ش��هرت در
ایران» توصیف کرده است.
به گ��زارش روزنامه آمریکایی
«بوستونهرالد»،نویسنده
«آیه های شیطانی» ،روز
 ۲۸شهریور ،در سخنانی
در یک��ی از ش��عبه های
کتابفروش��ی مع��روف
«بارنزاندنوب��ل» در برابر
جمعیت��ی ح��دود ۴۰۰
نفره ،در حالی از بی اهمیت بودن
تهدیدهای جان��ی تازه علیه خود
صحب��ت می کرد که س��ال ها از
زمان فت��وای آیت الله خمینی در
۱۹۸۹مبنی بر ارتداد وی و برخی
تالش ها برای قتل این نویس��نده
می گذرد.
پس از باال گرفت��ن اعتراض های
خونین مسلمانان در خاورمیانه به
س��اخت فیلمی که بسیاری آن را
توهین آمیز نسبت به پیامبر اسالم
تلقی می کنند ،یکی از بنیادهای
نیمه رس��می در ایران (بنیاد ۱۵
خرداد) که تحت مدیریت آیت الله
حسن صانعی قرار دارد ،جایزه قتل
رش��دی را از  ۸/۲میلیون دالر به
 ۳/۳میلیون دالر افزایش داد.
در واکنش به این اقدام ،س��لمان
رشدی که فیلم یادشده را «بدترین
فیلم س��ایت یوتی��وب» توصیف
ک��رده ،می گوی��د مدتی طوالنی
است که صانعی برای قتل او جایزه
تعیین کرده اما اف��راد زیادی او را
جدی نگرفته اند.
این نویس��نده جنجال��ی تهدید
جدید را صرفاً محصول تازه ای از
«کارخانه خشم» دانسته و افزوده
اس��ت که «هیچ س��ندی» وجود
ندارد که نش��ان دهنده آن باش��د
افرادی به جایزه تعیین شده عالقه
نشان داده باشند.
سلمان رشدی می گوید نگرانی او
از بابت جوخه های مرگ دولتی و
«قاتالن حرفه ای» است.
نویس��نده کتاب «بچه های نیمه
شب» همچنین تصریح می کند
که روزهای اختفا برای او به پایان
رسیده و اکنون دیگر به آزادی در
خیاب��ان ها پی��اده روی می کند،
در صف سوپرمارکت می ایستد و
ماننددیگر نویسندگاندر جلسات
کتابخوانی شرکت می کند.
دولت ایران مدتهاست که از حکم
و فتوای خمینی فاصله گرفته اما

بهداشت خواب ...
ای��ده آل ترین درجه ح��رارت برای
خوابیدن  16-18درجه سانتی گراد
و یا  60-65درجه فارنهایت میباشد.
 -2کمبود روی ،آهن ،کلسیم و مس
موجب بی خوابی میگردد.
بنابراین مولت��ی ویتامین مینرال را
فراموشنکنید.
 -3از س��اعت بیولوژیک بدن خود
پیروی کنید.
سر ساعت معینی از خواب برخیزید
و ی��ا به رختخواب روید .خس��تگی

بدنب
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الشهرتاست!»
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«جوزف آنتون»
احساس��ات ضد س��لمان رشدی
همچنان در این کشور وجود دارد.
اما اصل موضوع سخنرانی نویسنده
 ۶۵س��اله بریتانیایی هندی تبار
درباره کتاب جدیدش بود با عنوان
«جوزف آنتون» که شرح حال او از
ماجرای فتوا و زندگی پرماجرایش
را روای��ت می کن��د ،کتابی که با
ف��روش دلگرم کنن��ده و نقدهای
خوبی مواجه شده است.
رش��دی می گوید آخر داستانش
خوش است اما به هیچ وجه مایل
نیست به جز بر روی کاغذ دوباره
آن روزها را زندگی و تجربه کند.
زمان��ی ک��ه فت��وای آی��ت الل��ه
خمینی زندگی سلمان رشدی را
دستخوش تغییر کرد ،وی به ناچار
تحت نظ��ر  ۲۴س��اعته نیروهای
امنیتی و پلیس درآمد .در آن زمان
مأموران تیم امنیتی از نویس��نده
خواستند برای خود نامی مستعار
انتخاب کند که در ارتباطات برای
اشاره به او مورد استفاده قرار گیرد
و س��لمان رش��دی نیز از ترکیب
نام کوچک دو نویس��نده محبوب
خود« ،جوزف ُکن��راد» و «آنتون
چخوف» ،نام «ج��وزف آنتون» را
برای خود انتخاب کرد که امروز به
عنوان نام کتاب جدید این نویسنده
مورد استفاده قرار گرفته است.
رش��دی می گوید یک نقل قول از
«جوزف ُکنراد» را سرلوحه زندگی
خود قرار داده است:
«باید تا زمانی ک�ه مبیرم زندگی
کنم!»

سلمان رشدی جان به در بُرد ،اما
همه دست اندرکاران انتشار کتاب
او به اندازه نویسنده خوش شانس
نبودند.
نویسنده کتاب «آیه های شیطانی»
می گوید ناشر نروژی کتابش را به

یاد می
آورد ک��ه هدف س��ه گلوله از
پشت سر قرار گرفت و به شدت
مج��روح ش��د و در مقابل «نه
تنها کوتاه نیامد که نسخه های
بیش��تری از کتاب را سفارش
داد».
ع�لاوه بر ناش��ر ن��روژی
رش��دی از دوستان وفادار
دیگری مانند «کریستوفر
هیچن��ز» و بس��یاری از
کتابفروش��ی های ایاالت
متح��ده قدردانی کرد که
در بحبوح��ه تهدیدها به
بمب گذاری ،کتاب او را خریداری
کردند.
سلمان رشدی در کتاب «جوزف
آنتون» می نویسد:
تجربه فتوای قتل باعث شد نیکی
و بدی را در انس��ان ها مش��اهده
کن��د .او به یاد می آورد که چطور
زمان��ی آم��اج انتقادهای محافظه
کاران و حت��ی بعض��ی لیبرال ها
قرار گرفته بود و چگونه ده س��ال
زندگی مخفیانه منجر به شکست
دو ازدواجش شد.
ام��ا توصیه س��لمان رش��دی به
حاضران هم جالب بود:

«از محکوم به مرگ ش�دن توسط
رهبر یک کشور استبدادی اجتناب
کنید!»

رش��دی می گوید آن فتوا زندگی
اش را به یک رمان تبدیل کرد.
نویسنده «جوزف آنتون» می گوید
دیگر برایش عادی ش��ده بود که
افس��ران مسلح پلیس ،که «حکم
تیر داش��تند» در آش��پزخانه اش
این ور و آور بروند ،یا خیابانی را در
پاریس به طور کامل قرق کنند که
خودروی حامل او رد شود و ادامه
می دهد:
روزی در حال��ی که از پنجره یک
کاف��ه بیرون را تماش��ا می کردم،
آرزو داش��تم می توانس��تم قاطی
مردمی ش��وم که آن بیرون با هم
می نوشیدند و سیگار می کشیدند
و تالش می کردند ببینند این همه
برو و بیا مربوط به چه کسی است.
سلمان رشدی می گوید:
به کتاب خود و نب��ردی که برای
این ارزشمندترین نوع آزادی انجام
داده ،افتخار می کند؛ آزادی بیان.
وی تاکید می کند که:

«تروریس�م در واق�ع هنر کاش�ت
وحشت اس�ت و تنها راهی که می
توان با آن مبارزه کرد ،ترس به خود
راه ندادن است».

•

>> ادامه از صفحه29 :
را نادی��ده نگیرید هرگاه احس��اس
خس��تگی و خواب آلودگی کردید
بخوابید .اگر خس��ته نیس��تید و یا
خوابتان نمی آید ب��ه رخت خواب
نروید .به اندازه کافی در معرض نور
خورشید قرار گیرید.
 -4محیط خ�واب خود را بهبود
بخشید:
 تش��ک مناس��ب و راحت��ی را
خریداری کنید .تشک نباید خیلی
سفت و یا خیلی نرم باشد .بالش نیز

29

باید راحت باشد.
 ات��اق خواب می بایس��ت تا آنجا
که ممکن است تاریک باشد .هرگاه
نور مزاحمی چش��مان شما را اذیت
میکند میتوانید از چشم بند استفاده
کنید.
 سرو صدا یکی از عواملی بازدارنده
خواب میباشد .اگر برخی صداهای
مزاحم را نمیتوانی��د کنترل کنید
(پارس سگ و یا همسایگان پر سر و
صدا) میتوانید از گوشی های داخل

خواستند فضا را برای کلیساها به
ویژه کلیس��اهای خانگی انجیلی،
آرام کنن��د و به آنها اجازه فعالیت
آزاد بدهند.
احم��د ش��هید ،گزارش��گر ویژه
حقوق بش��ر سازمان ملل در امور
ای��ران ،برپایه تماسها و اس��ناد و
مصاحبههای خود میگوید :از سال
 ۲۰۱۰بیش از  ۳۰۰مسیحی به
طور «خودسرانه»دستگیر و زندانی
شدهاند.
شهید خاطر نشان کرده است که
این دس��تگیریها در حالی است
که قانون اساسی ایران مسیحیت
و آزادی فعالی��ت پیروان��ش را به
رسمیت میشناس��د و به لحاظ
بینالملل��ی نیز در این مورد تعهد
کرده است.
گزارش��گر س��ازمان ملل در امور
ایران میگوید ک��ه  ۴۱نفر از این
د ستگیر

ش��دگان دس��ت کم از یک ماه تا
بیش از یک س��ال در بازداش��ت
بودهاند و همچنان شماری زیادی
از آنها در بازداشت هستند.
احمد شهید میافزاید کلیساها در
ایران تحت فش��ار هستند و باید
عضویت اعضای خ��ود را گزارش
کنند.
آق��ای ش��هید در م��ورد پرونده
کشیش یوس��ف ندرخانی گفت:
هنوز حتی مشخص نیست که چرا
این کش��یش مسیحی ،مدت سه
سال در زندان افتاد و ما هنوز پاسخ
درستی از ایران دریافت نکردهایم.
غالمحس��ین محس��نی اژه ای،
سخنگوی قوه قضاییه در آخرین
گفت وگوی مطبوعاتی خود هفته
پیش گفته بود که آزادی کشیش
ندرخانی «نتیجه روند قضایی بوده
و فشار رسانه های هیچ تاثیری در
این پرونده نداشته است».

 30ش��هریور بازرسان حقوقبشر
س��ازمان مل��ل اع�لام کردند در
دو س��ال گذش��ته ،بیش از ۳۰۰
مسیحیدر ایراندستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز ،در
بیانیه مش��ترکی که بازرسان در
شورای حقوق بشر در ژنو منتشر
کردند ،ضمن اس��تقبال از آزادی
کشیش یوسف ندرخانی از زندان،
از وضعیت دیگر زندانیان مسیحی
در ایران ،ابراز نگرانی کردند.
یوس��ف ندرخان��ی  ۳۳س��اله که
در س��ن  ۱۹سالگی به مسیحیت
گراییده اس��ت ،س��ه سال پیش
در ش��هر رش��ت بازداش��ت شد؛
دادگاه ب��دوی در  ۲۳خردادم��اه
آق��ای ندرخانی را به «ترک دین»
و «دع��وت س��ایر مس��لمانان به
مسیحیت»« ،ایجاد یک کلیسای
مخف��ی در خانه خ��ود» و «ابراز
مخالفت آشکار با اسالم»
متهم کرده بود.
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تعداد دانش آموزان ایران  ۱۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر اعالم شد

رئی��س مرک��ز آمار و ف��ن آوری
اطالعات وزارت آموزش و پرورش
از پای��ان ثبت ن��ام دانش آموزان
خبر داده و گفته است تعداد کل
دانش آموزان کشور  ۱۲میلیون و
گوش��ی ی��ا هم��ان EAR PLUG
استفادهکنید.
 از تختخواب خود تنها برای خواب
و رابطه جنسی استفاده کنید؛ چراکه
ذهن ش��ما تختخواب را با فعالیتها
مرتبطمیسازد.
 -5از مصرف الکل  4-6س�اعت
پیش از خواب خودداری کنید.
ش��ما بالفاصله پس از مصرف الکل
خواب آلوده میشوید و راحت بخواب
میروی��د ام��ا الکل موج��ب به هم
خوردن ریتم خواب نیز میش��ود از
اینرو شما پس از یکی دو ساعت از
خ��واب خواهید پرید .صبح روز بعد
نیز معموال خسته و آشفته از خواب
برخواهیدخاست.
 -6سیگار نکشید.
نیکوتین یک محرک است و خواب
را از سرتان میپراند.
 -7از مصرف قرصهای خواب آور
خودداری کنید.
مصرف این قرصها میباست با تجویز
پزشک و محدود باشد .اشکاالت این
قرصها شامل:
احساس خواب آلودگی در طی روز و
اعتیاد به آنها است.
-8در ط�ی روز فعالی�ت بدن�ی
داش�ته باش�ید اما ن�ه پیش از
خواب.
بهترین زمان برای فعالیت بدنی عصر
میباشد .خستگی حاصل از فعالیت
بدنی به شما کمک میکند تا آسانتر

دولتی درس می خوانند.
 ۳۰۰هزار نفر است.
بیش از نیمی از این تعداد ،دانش حدود  ۵۱درصد از دانش آموزان
پس��ر و  ۴۹درص��د ه��م دختر
آموزاندوره ابتدایی هستند.
درس��ال جدید تحصیلی حدود هستند.
 ۹۵۰هزار نفر هم در مدارس غیر

بخواب روید.
 -9از مصرف نوشیدنهای حاوی
کافئی�ن  4-6س�اعت پی�ش از
خواب خودداری کنید.
کافئین نیز یک محرک است .مواد
غذای��ی کافئین دار ش��امل :چای،
قهوه ،برخی نوش��ابه های گازدار و
شکالتمیباشند.
 -10شیر گرم ،کره بادام زمینی ،پنیر
و ماس��ت ،بستنی ،مرغ ،موز ،سیب
و م��واد غذایی حاوی آمینو اس��ید
تریپتوف��ان()TRYPTOPHAN
خواب آور میباشند.
 -11از مص��رف غذاهای س��نگین،
اسیدی ،ش��یرین و تند (ادویه دار)
 4-6ساعت پیش از خواب خودداری
کنید.
 -12از چرت زدن طی روز خودداری
کنید.
اگر خواس��تید اینکار را بکنید نباید
بیش از نیم س��اعت بطول انجامد.
هیچ��گاه چ��رت زدن را جایگزین
خواب شبانه نکنید.
 -13وان آب گ��رم خ��واب آور بوده
اما دوش آب گرم خواب را از سرتان
خواهد پراند.
 -14پیش از خواب مطالعه کنید اما
نه هر کتابی را.
کتابهای مهیج مانند رمان و یا علمی
مناس��ب نیس��ت .مضم��ون کتاب
بایس��تی مالیم ،معنوی و یا ش��عر
باشد.

 -15از فعالیته��ای مح��رک ذهنی
پیش از خواب اجتناب ورزید .مانند
بازیهای رایانه ای و یا تماشای برنامه
های مهیج تلویزیونی.
-16چنانچ��ه پس از  15-30دقیقه
موفق نشدید بخوابید از رختخواب
خارج ش��ده و به اتاق دیگری بروید
و ب��ه یک فعالیت غیرمحرک مانند
مطالعه کتاب بپردازید.
-17پیش از خواب به یک موسیقی
آرامش بخش گوش دهید.
-18از نظر روانی هر میزان که شما
سعی کنید س��ریعتر بخواب روید،
مدت بیشتری بیدار خوهید ماند.
-19شام را می بایست حداقل 2-3
س��اعت پیش از خواب صرف کنید.
هرگز با شکم پر نخوابید.
-20مصرف مایعات را پیش از خواب
کاهش دهید تا مجبور نشوید مکررا
از رختخواب برخیزی��د و به توالت
بروید.
 -21نگرانی ها را با خود به رختخواب
نبرید .شما میتوانید ساعتی را پیش
از خواب برای رسیدگی به نگرانیهای
خود اختصاصدهید تا هنگام خواب
دیگر ذهنتاندرگیر و پریشان نباشد.
-22هن��گام خ��واب لب��اس راحت
بپوشید.
-23اگر صدای تیک تاک س��اعت
اجازه نمیدهد تا بخوابید بهتر است
یک ساعتدیجیتال خریداری کنید.
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جک های دست اول

بلیطای اصفهان از  ۲۰تومن
به  ۱۰تومن کاهش پیدا می
کنه! خسیس ها اعتراض
می کنن ازشون میپرسن
واسه چی اعتراض کردین؟
می گن چون قبال که پیاده
می رفتیم  ۲۰تومن به
نفعمون بوداما حاال  ۱۰تومن
به نفعمون!!

www.paivand.ca
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بهدیدارخدارفتم
وشد!
محمد علی گویا

 

با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد
بر خالف جهت اهل ریا رفتم وشد
ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ
همچنان آینه با صدق و صفا رفتم وشد
با بوی ادکلنی گشت معطر بدنم
عطر بر خود زدم و غالیه سا رفتم و شد
حمد را خواندم و آن مد "والالضالین" را
ننمودم ز ته حلق ادا رفتم و شد
یکدم از قاسم و جبار نگفتم سخنی
گفتم ای مایه هر مهر و وفا ،رفتم و شد
همچو موسی نه عصا داشتم و نه نعلین
سرخوش و بی خبر و بی سرو پا رفتم و شد
"لن ترانی" نشنیدم ز خداوند چو او
"ارنی" گفتم و او گفت "رثا" رفتم و شد
مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی؟
من دلباخته بی چون و چرا رفتم وشد
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های

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

تو تنت پیش خدا روز و شبان خم شد و راست

من خدا گفتم و او گفت بیا رفتم و شد
مسجد و دیر و خرابات به دادم نرسید
فارغ از کشمکش این دو سه تا رفتم و شد
خانقاهم فلک آبی بی سقف و ستون
پیرمن آنکه مرا داد ندا رفتم و شد
گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو
تا بدینسان شدم از خلق رها رفتم وشد

طنز

بهشت و جهنم!

فکر کنین که اگر قرار بود االن یه
کتاب آسمانی نازل بشه برای ایرانی
جماعت ،توش چه وعده هایی برای
بهشت و جهنم میداد؟

بهشت:
 در آنجا پارک هایی هستند
که میتوانیددر آنها با اهل بهشت
آب بازی کنید!
 در بهشت هرگونه که
خواستید بگردید حتی لخت
مادرزاد ،در آنجا کسی کاری به
کارتان ندارد و کسی در شما نظر
نخواهد کرد!
 به شما نوت بوکی میدهیم
با  72نرم افزار رایگان و Gig 72
اینترنت رایگان بدون فیلتر که در
همه جای بهشت آنتن میدهد!
 بر بام هر خانه ای در
بهشت  72دیش ماهواره قرار
داده ایم که بهشتیان میتوانید با
هر یک  72.000کانال بگیرند،
همانا در بهشت بر روی دیشهای
شما پارازیت نمی اندازیم و کسی
دیشهای شما را جمع نخواهد کرد!
 در آنجا دکه هاییست که
میتوان از آنها روزنامه ها و کتابهایی
خرید که سانسور نشده و جز
حقیقت در آن نوشته نشده است
در بهشت مرغهایی برای بهشتیان
قرار داده ایم که فرت و فرت تخم
میکنند ،تخمهاییدو زرده و سه
زرده و وقتی آن را بشکنید از آن
املت بیرون میاید و اهل بهشت
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خسیسه یک خوشه انگور
را به خانه برد و به زن و
فرزندانش هرکدام یک دانه
داد .بچه ها گفتند:
بابا جان چرا یک دانه؟ مرد
جواب داد :عزیزانم بقیه اش
هم همین مزه را می دهد!

خسیسه برای بچه اش
اسمارتیز می خره ،روش می
نویسه هر  ۸ساعت یکی!

شب عید فطر خسیس
های شهر بیرون خوابیده
بودن ،می پرسن چرا بیرون
خوابیدین؟ میگن واسه اینکه
پول فطرمون بیفته گردن
شهرداری!

یه روز خسیسه تو مسابقات
رالی شرکت میکنه ،وسط
راه مسافر سوار می کنه!


یارو تو جاده داشته رانندگی
میکرده  ،یهو میبینه یه
کامیون داره از روبروش
میاد  ،میزنه رو ترمز میبینه
ترمزش نمیگیره  ،رفیقشو
صدا میکنه میگه:
اصغر اصغر پاشو تصادفو
ببین!

یارو با دوست دخترش میرن
پارك تركه میگه :عزیزم اگه
این درخت كاج زبون داشت
االن به ما چی میگفت؟
دختره میگه اگه زبون
داشت میگفت كره خر من
زردآلوام نه كاج!

یارو از تاکسی پیاده می شه
درو محکم می بنده می گه
پدر سگ خودتی! راننده
میگه من که چیزی نگفتم!
یاور می گه بعدا که می گی!

 زن خوب مثل دایناسورمی مونه كه نسلش منقرض
شده!
 مرد خوب مثل سیمرغمی مونه كه از اول یه افسانه
بوده!!

به یارو میگن به زنبوریی که
از کندو محافظت میکنن
چیمیگن....؟غضنفرمیگه:
خستهنباشین!

PAIVAND: Vol. 18  No.1074  Oct. 01, 2012

30

هیچ گاه از خوردن آنها سیر
نمیشوند
 در آنجا جویهایی از مارتینی،
اسکاچ ،تکیال و ابسلوت برای اهل
بهشت جاریست که وقتی از آن
بخورید مست میشوید و عقل از
سرتان میپرد و حال میکنید
 در بهشت هواپیماهایی برای
مومنین قرار داده ایم که تاخیر
ندارد و سقوط نمیکند و نیازی به
لوازم یدکی ندارد

جهنم:
 در جهنم هرگونه خوشی بر
شما حرام است ،فقط صدای نی آن
هم به شرطی که شما را به گریه
اندازد!
 در جهنم زیبایی بر شما
حرام است ،همانا در آنجا غوالنی
پر هیبت و زشت از زن و مرد را بر
شما قرار داده ایم که اگر یک تار
مویتان بیرون باشد پایتان را فلک

میکنند و به ازاء هر تار مویتان 74
ضربه شالقتان میزنند!
 در جهنم اینترنت پر سرعتی
برای گناهکاران قرار داده ایم که
با آن جز در سایتهای تبیان و
دارالحدیث و الکوثر نتوانند بروند و
هر جایدیگری که بروند بنویسد
" دسترسی به تارنمای فراخوانده
شده امکان پذیر نمیباشد" باشد تا
جانشاندرآید
 در جهنم دیش هایی از
برای جهنمیان قرار داده ایم که
بیست و چهار ساعته روی آن
پارازیت است تا ببینند و حرص
بخورند ،همانا ما قادر و توانا هستیم
 در آنجا دکه هایی از برای
اهل جهنم قرار داده ایم که در آن
جز کیهان نفروشند و وقتی آنها
را ورق زنند از میان اوراق آن بوی
تعفن به مشام رسد
 در جهنم ماهی  60لیتر
بیشتر بنزین به شما نمیدهند و
از برای آن باید ساعتها در صف
بایستید و توی سرتان بزنند و
چشمتان کور شود میخواستید
نیاییدجهنم
 در آنجا جویهایی جاریست از
ماءالشعیر که هر چه از آن بخورید
مست نشوید و سر کار بروید!
 جهنمیان را در هواپیماهایی
مینشانیم و بر باالی جهنم
میگردانیم که تکان تکان میخورد
و از چهار ستونش صداهای عجیب
و غریب می آید و آنها را جان به
لب میکنیم ،آنگاه هواپیما را ساقط
کرده ،همه شان را میکشیم و دوباره
زنده شان کرده و باز در همان
هواپیمامینشانیمشان
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ن ب�اد صبـــــ�ا
س�ت آش�فتــه ای�
د
ــــــر خـــــزر
ب نیـلوفـــری بح
آ
م وق�ت س�حــر
هم�ه خ�اک تنـ�
ب�ر
ایـــــــــران
ــی خلیـــــج
آب نیل
ورش�یـــد نش�ان
�یـر پ�ر ق�درت خ
ش
ن�د اس�یــــــر
ج�وان ش�ده در ب
آن
خوان�ده امیـــ�ر
اکـ�م ظال�م خ�ود
ح
ک فرزندانــــــم
س�ت هـ�ر ت�ک ت�
د
رانــــــــــم
ننـــــد که من ای
تا بدا
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

بامخالفتفعاالنحقوقزنان،
ثبتملینشد
آیین

خونبس

آیی��ن خون بس ک��ه قرار بود
در فهرس��ت میراث ملی ایران
ثبت شود پس از مخالفتهای
گس��ترده علی��ه آن در ای��ن
فهرست ثبت نشد تا تحقیقات
درباره آن کاملتر شود.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر،
روز  ۲۹ش��هریورماه رحی��م
دادین��ژاد ،مع��اون می��راث
فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد
گفت" :ثبت آیین «خون بس»
انجام نشد چرا که اولویت ثبت
با موارد دیگر بود و ما تنها پنج
سهمیه داشتیم ،اما قرار شده
اس��ت که این پرون��ده مجدد
بررس��ی ش��ود چرا که دالیل
کاف��ی برای ثبت مل��ی آن وجود در میآوردند و از طرف دیگر باعث
ایجاد پیون��د ازدواج و عاملی برای
نداشت".
"خ�ون ب�س" رمسی اس�ت که بر جلوگیری از ادامه خونریزی بین
اس�اس آن وقت�ی در جریان یک طوای��ف و نزدیک ش��دن آنها به
درگیری میان دو طایفه یا خانواده یکدیگرمیدانستند".
فردی به قتل میرس�ید ،بهمنظور معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و
خامته درگیری ،یکی از دختران یا بویراحمد افزود" :چون دالیل برای
نزدیکان خانواده قاتل به اجبار به ثبت معنوی و ملی آن کافی نبود،
عقد یکی از نزدیکان مقتول درآورده این اقدام را به زمان دیگری موکول
کردیم".
میشد.
مخالفان این آیین از جمله فعاالن وی در همی��ن ح��ال تأکید کرد:
حقوق زنان و حقوق بش��ر ضمن "«خون ب��س» فرهن��گ غلطی
"ض��د زن" دانس��تن این س��نت نیس��ت چرا که هنوز هم برخی از
میگویند در اکثر موارد حتی پس قومیتها آن را برای پایان دادن به
از برگزاری این آییندرگیری میان اختالفات برگزار میکنند".
سازمان میراث فرهنگی ایران نیز
طایفهها پایان نیافته است.
بهتازگی در چهار اس��تان فارس ،در ثب��ت آیین "خون ب��س" بود
کهگیلویه و بویر احمد ،چهارمحال در فهرس��ت میراث ملی پافشاری
بختیاری و لرس��تان ،جلس��ات و میکند.
رایزنیهای��ی مبنی ب��ر ثبت ملی ای��ن اق��دام با مخالفت گس��ترده
آیین "خ��ون بس" در فهرس��ت فعاالن حق��وق زنان روبهرو ش��د
آیینهای ملی ایران برگزار گردید .و آنها با ایج��اد صفحات ویژهای
با ای��ن حال رحیم دادینژاد آیین در ش��بکههای اجتماعی از جمله
"خون بس" را ه��م دارای "وجوه فیسبوک و انتشار بیانیه با آن به
مخالفتپرداختند.
مثبت" و هم منفیدانست.
وی گفت" :وجه منفی آن یعنی که یک��ی از نمونهه��ای فعالیتهای
دختران عش��ایر را به دلیل اتفاقی اعتراضی این فعاالن مدنی بیانیهای
که افتاده به اجبار به ازدواج دیگری است که امروز نزدیک به  ۳۰۰تن

از آنان منتشر کردند.
آنها ضم��ن آنکه چنین آیینی را
"غیرانس��انی و ضد زن" خواندند،
نوشتند:
"کاش مسئوالن س��ازمان میراث
فرهنگی پای صحبت چند تن از
عروسان خون بس مینشستند تا
از زندگی پررنج و بیعشق و شور
آنان ،که به س��بب دعوای مردان
ناچار به تحمل آن شدهاند ،برایشان
بگویند".
آنها گفتهاند زنی که در قبال خون
به طایفهای داده می شود "زندگی
بردهواری در پی��ش روی دارد" و
"موارد افسردگی ،فرار ،خودکشی
و خودس��وزی در می��ان این زنان
فراوان است".
امضاکنندگاندر پایان از مسئوالن
خواس��تهاند "مان��ع ثب��ت مل��ی
این س��نت غیرانس��انی و ضدزن
ش��وند و ضمن گ��ردآوری آمار و
اطالع��ات الزم در م��ورد می��زان
شیوع و پیامدهای آن ،با خاطیان
و قانونش��کنان برخورد کرده و با
فراهم کردن ش��رایط الزم ،امکان
شکایت و درخواست طالق به زنان
قربانی خون بس بدهد".

 70سال پس از دستیابی زنان به حق رای انتخاب یک
زن در راس دولت کبک میسر شده است.
انتخ��اب خان��م پولین م��اروآ،
اولین نخس��ت وزیر زن در کبک
پیش��رفتی تاریخی بوده و سبب
خوشوقتی است.
او در خانواده ای بس��یار متوسط
بدنیا آمده ،پدرش مکانیس��ین و
مادرش معلم بوده اس��ت که در
خانه ها ه��م تدریس خصوصی
میکرده تا فرزندانش را به بهترین
دوران رنه له وک نخست وزیر ملی
مدارس بفرستد.
او دارای لیسانس مدد کاری و فوق گرا و خوشنام کبک بود.
لیسانس مدیریت است .از جوانی او مشاور خانم لیز پایت ،وزیر امور
مسئله زنان و اس��تقالل کبک از زنان در دولت ح��زب کبک بوده
است.
دغدغه های ذهنی او بوده است.
اولین مس��ئولیت سیاس��ی او در از آن پ��س ه��ر گاه ای��ن حزب
در راس کار ب��وده او
مس��ئولیت وزارت در
زمین��ه های بهداش��ت،
آموزش پ��رورش ،خزانه
زمان :یکشنبه  14اکتبر 2012
داری و ...را ب��ر عه��ده
 11صبح تا  2بعدازظهر
داش��ته اس��ت و در این
>> نقدی بر کتاب « اربابان جدید جهان»
راه تجربه بسیار اندوخته
است.
اثر جان پیلجر
به همه شما خوشامد می گوییم.
خان��م م��اروآ در زندگی
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
خصوصی بخوبی توانسته
Tel.: 514-619-4648
مس��ئولیت سیاس��ی را
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با داش��تن  4فرزند تلفیق کند
البته با همس��ری ک��ه همواره
حامی او بوده است.
از کار های چش��مگیر او ایجاد
مهد کودک ب��ا هزینه  $ 5در
روز اس��ت که در انطباق کار و
کار خانگی زنان نقش عمده ای
داشته است.
در کب��ک هرچند یک س��وم
نمایندگان مجلس را زنان تشکیل
میدهند ولی هنوز از برابری زن و
مرد در مجلس ملی کبک فاصله
ای زیاد داریم و باید دید خانم ماروآ
برای دس��تیابی به این برابری چه
شیوه هائی را بر میگزیند.
و آیا واقعا در وضع زنان تاثیر گذار
خواهد بود؟
فراموش نکنیم که  70سال پس از
دستیابی زنان به حق رای انتخاب
یک زن در راس دولت کبک میسر
شده است.
هرچند این امر به تنهائی نشانگر
پیش��رفت زن��ان نیس��ت و در
بس��یاری کش��ورهای جهان زنان
در راس دولتها بوده ولی تغییرات
چشمگیری در امر زنان رخ نداده

کبک سولیدر چه میگوید و در ارتباط با مسائل
زنان چه برنامه ای پیش رو دارد؟

مطلب زیر خالصه ای از بحث
انتخابات کبک و مواضع احزاب
مختلف در زمینه مسائل زنان
در جلس��ه اخی��ر انجمن زنان
است که به درخــواست اعضا
اهداف کب��ک س��ولیدر را به
آگاهی شما می رسد:

 کب�ک س�ولیدر براین
باور است که هیچ برنامه ای
بدون مشارکت زنان میسر
نخواهد بود.
 کبک س��ولیدر خواستار
تحصیالت رایگان و همگانی از
مهد کودک تا دانشگاه است و بم
رور زم��ان مدارس خصوصی را به
دولتی تبدیل خواهد کرد.
آموزش زبان فرانس�ه تا کالج
اجب�اری ،و تحصی�لات پی��ش
دانشگاهی به انتخاب فرد به فرانسه
یا انگلیسی خواهد بود.
تدریس زبان انگلیسی و فرانسه با
کیفیت باال در مدارس انگلیسی یا
فرانسوی را ضروری میداند.
 در زمینه محیط زیس��ت بر
این باور است که رشد اقتصادی بر
محور انرژی بازیافتی و گس��ترش
س��رویس های عمومی ،جائی که
زنان سهم مهمی از مشاغل را دارا
باش��ند برنامه ریزی خواهد کرد،
بهره برداری بهینه از ایزوالسیون
خان��ه ه��ای مس��کونی و صرفه
جوئی در مص��رف انرژی با کمک
دولت ،استفاده از انرژی های آبی،
بادی،خورشیدی و پرهیز از انرژی
فسیلی و هسته ای در حد ممکن.
گس��ترش وس��ائل حم��ل و نقل
عمومی برقی و ارزان قیمت.
 در زمینه بهداشت:

بهداش��ت همگانی و رایگان ،باال
ب��ردن کیفیت خدم��ات درمانی،
حذف  $ 200هر فرد برای مالیات
بهداش��تی ،پیشگیری و گسترش
خدم��ات درمان��ی در خط مقدم
از طریق به��داری ها و آزاد کردن
پزش��کان از بیمارس��تانها تا حد
ممکن وق��رار دادن آن��ان بعنوان
پزشک خانواده در خدمت جامعه.
 گس��ترش خدم��ات مامائی درسراسر کبک.
 ایج��اد  40هزار ج��ا برای مهدکودک ارزان قیمت.
 حمایت از نگهداری س��المندانو معلولی��ن در درون خان��واده با
استخدام افرادی بدین منظور.
 نگاهداری کودکان پس از ساعاتمدرسه و تعطیالت،
 -ارتقاء مرخصی سالیانه با حقوق از

است.
نمون��ه آن در  4اس��تان کان��ادا،
آلبرتا ،تر نوو ،کولومبی بریتانیک
و نوناووت اس��ت که زنان در راس
دولتمیباشند.
تازه نمونه هائی بس اس��فبار هم
چون مارگارت تاچر را هم در تاریخ
معاصرداشته ایم.
از ط��رف دیگر در پارلم��ان کانادا
زنان��ی از احزاب محافظ��ه کار با
مخالفین سقط جنین همدستی
دارند و هستند مردانی ترقی خواه
که از مدافعین حقوق زنانند.
به عبارت دیگ��ر ِصرف زن یا مرد
ب��ودن در راس حکوم��ت ها مراد
نیست.
بای��د دید کابینه خان��م ماروآ چه
ش��کلی خواهد داشت و با داشتن

دو به سه هفته.
 جلوگیری از خصوصی س��ازیدرمان.
 گس��ترش کلینی��ک ه��ایچندبع��دی (فیزیوتراپ��ی ،مدد
کاری ،روانشناسی و ...و.) ...
 کبک سولیدر بر این باور است
ک��ه مبارزه با فقر باید در راس کار
دولت قرار گی��رد و چون زنان در
جامعه فقیرترن��د و 60در صد کم
درآمد ترینان را تشکیل میدهند
باید حد اقل دس��تمزد به 11/72
دالر در ساعت ارتقا یابد.
 بر قراری قانون برابری دستمزددر تمامی زمینه ها.
 کار تم��ام وقت و یا نیمه وقت برحس��ب تمایل افراد و نه تحمیل
کارفرما.
 اس��تخدام اف��راد از اقلیته��ایفرهنگ��ی و رنگی��ن پوس��ت در
ش��رکتهای خصوصی که بیش از
 50نفر پرسنل دارند و از کمکهای
دولتی بهره میگیرند.
 ب��ر ق��راری حقوق ش��هروندیتضمینی و نامش��روط ب��رای هر
کبکی به  $ 12000در سال.
 پائین آوردن ساعت کار هفتگیاز  40ساعت به  35و نهایتا به 32
ساعت بدون هیچگونه جریمه.
 برنامه های تشویقی برای بیرونآوردن زنان از فقر و ترمیم حقوق
بازنشستگی.
 کبک س��ولیدر مخالف پالن نور(طرح ش��مال) دولت لیبرال است
کهدست کمپانی های چند ملیتی
را در بهره برداری بی رویه از منابع
زیر زمین��ی کبک را بدون در نظر
گرفتن سهمی عادالنه برای مردم
کبک باز گذاشته و هیچ مشورتی با
بومیان را هم در نظر نداشته است.
خواس��تار گس��ترش هم��کاری
مس��تقیم با بومیان و رشد برنامه
ه��ای اجتماعی ،ایجاد مش��اغل
برای زنان ،ایجاد مهد کودک ارزان

دولتی ش��کننده (اقلیت) در عمل
چه خواهد کرد.
اما از آنجا که زنان در کل به شیوه
ای دیگر عم��ل میکنند با نگاهی
صلح جویانه ،مادرانه ،جمع گرایانه
و دموکراس��ی خواهانه همخوانی
بیشتری دارند ،امید به آنست که
با تغییر سیستم انتخاباتی به یک
سیستم نسبیتی و مختلط با لیست
برابر زن و مرد همانند بس��یاری از
کشورهای پیش��رفته جهان زنان
بیش��تری به دنیای سیاست روی
آورده وخانم مروآ هم الگوئی باشد
برای زنان جوان.
در شرائطی که دولت فدرال بودجه
«شورای امور زنان» را که نظرات
کارشناس��انه آن برای پیشبرد امر
زنان بسیار ارزنده بوده است همانند

قیمت و مسکن مناسب میباشد.
 در زمینه مهاجرت با برسمیت
شناختنمدارکتحصیلی،راهیابی
ب��ه آم��وزش عال��ی و ب��ازار کار،
آموزش زبان فرانسه طوالنی تر و
هماهنگ با حرف��ه فرد ،باال بردن
بودجه نهادهای اجتماعی در جهت
اس��تقبال از تازه واردین ،آموزش
حقوق زنان و قوانین کار در کبک
و حمایت از مستقر شدن آنان.
 کبک سولیدر بر خالف احزابی
ک��ه اس��تقالل کب��ک را در راس
خواسته های قرار میدهند با پیاده
کردن برنامه های نامبرده و تشکیل
مجلس موسس��ان برای نوش��تن
قانون اساسی کبک و گذاردن آن
به رای عمومی خواهان اس��تقرار
حق حاکمیت کبک میباش��د با
حمای��ت از دیگر ایاالت در همین
راستا.
 اما خواهید پرسید هزینه این
هم��ه اصالح��ات را از چه منبعی
تضمین خواهد کرد؟
 اصالح سیستم مالیاتی، باالب��ردن مالی��ات پردرآمدها وپائین آوردن مالیات کم درآمدها،
 ایجاد فارماکبک که به تنهائیدومیلیارد و هفتصد میلیون دالر به
خزانه دولت خواهد ریخت.
 صرفه جوئ��ی در خدمات بیمههای در مانی..
 بستن مالیات به معامالت ارزی.---------------ضمنا انتخاب خانم فرنسواز داوید
را نی��ز در مجلس ملی کبک باید
در جهت پیشبرد اهداف فوق بفال
نیک گرفت.

بس��یاری از نهاد های دموکراتیک
دیگر قطع کرده است ،امید است
که دولت خان��م ماروآ بتواند آن را
احیا نموده ،با گس��ترش ش��بکه
مهد ک��ودک ارزان قیمت و حذف
مالیات بر خدمات بهداشتی ،توجه
خاص به زن��ان بومی ،مهاجرین و
معلولی��ن و رفع هر گونه تبعیض
بتواند حق برابری زن��ان و مردان
را در راس قوانی��ن کبک قرار دهد
(مراد از این برابری زنان و مردانی
با شرائط یکس��ان است ) و فضا را
برای دستیابی به جامعه ای انسانی
تر فراهم نماید .باید یاد آور شد که
این امر میس��ر نخواهد شد مگر با
بودن هر چه بیشتر زنان در صحنه
اجتماعی ،سیاسی وزیر نظرداشتن
تصمیماتدولت خانم ماروآ.
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جون

ازنازی بپرس!...

احمدی نژاد در نیویورک...
آنان می گویند احمدی نژاد بدون
آن ک��ه حقوق بگیرد کار می کند
و ناهارش را با خود از خانه به سر
کار می برد.
این خصایل اما در مقابل شور بی
اندازه او برای دیده شدن در مجامع
بین المللی قرار می گیرد.
هومن مجد می گوید:
«او اولین رئیس جمهور ایران است
که تقریبا در تمام دنیا ش��ناخته
ش��ده اس��ت .همین ب��ه او حس
رضایت عمیقی میدهد».
انصاری می گوید او تش��نه توجه
است:
«او ب��اور دارد ک��ه در جایگاه حق
است و الزم است که همه در غرب
هدایت شوند».
 آیت الله خامنه ای ،قدرتمندترین
فرد ای��ران در ابتدا از احمدی نژاد
حمایت می کرد .یکی از جذابیت
های احمدی نژاد برای حامیانش
غیرمعمم بودن و شخصیت افتاده
او بود که با روحانیون فرق داشت.
اما هفت سال زمانی طوالنی است
ب��رای آن که خیلی چیزها عوض
شود.
اصالح طلبان به حاشیه رفته اند،
رهبران مخالفان یعنی میرحسین

>> ادامه از صفحه6 :
ایرانی ها خیلی محبوب است».

موس��وی و مه��دی کروب��ی در
حصرخانگ��ی هس��تند و مجلس 
گ��وش به فرم��ان اس��ت  .به این مسئله اقتصاد
ترتیب آیت الله خامنه ای باالترین احمدی ن�ژاد با اقتص�ادی درهم
ح��د کنترل بر ام��ور را در اختیار شکسته از حتریم ها و تورم جنومی
دارد.
مواجه است.
:

گوید
می
انصاری
علی
او ب��ه خاطر ح��ذف یاران��ه ها و
«نقش احمدی ن�ژاد برچیدن پرداخ��ت یاران��ه نقدی در س��ال
بس�اط جمه�وری خواهان در گذش��ته مورد انتقادهای فراوانی
کش�ور بود که تا ح�دی انجام قرار گرفت.
ش�ده اس�ت و ح�اال دیگ�ر بهای کاالهای مصرفی ،خوراکی و
کارکردی ندارد».
سوخت باال رفت و خانواده ها برای
قدرت طلبی احمدی نژاد او را در دخل و خرج با مش��کالت فراوانی
تقابل با خامنه ای قرار داد.
مواجه شدند و مس��ئله گرانی به
ای��ن رقابت و جنگ قدرت س��ال یکی از نگرانی های عمده بدل شد.
گذش��ته نم��ود خارج��ی یافت؛ عملکرد احمدی ن��ژاد در خارج از
هنگامی ک��ه حیدر مصلحی را در کشور نیز به همان اندازه فاجعه بار
وزارت اطالعات ابقا کرد.
بود.
احم��دی نژاد پیش��تر او را برکنار شاخ و شانه کشیدن برای اسرائیل
کرده بود.
افزای��ش یاف��ت و ته��ران یکی از
حامیان خامنه ای سپس کارزاری حامیان عمده بش��ار اس��د رئیس
را برای تضعیف رئیس جمهوری به جمه��وری س��وریه در س��رکوب
راه انداختند.
ناراضیان سوری شناخته می شود.
مجد م��ی گوی��د«:او می خواهد حسین موس��ویان ،مذاکره کننده
از خ��ود میراثی برج��ای بگذارد .سابق اتمی جمهوری اسالمی در
احمدی نژاد معتقد است که یک زمان ریاس��ت جمه��وری محمد
رئیس جمهور منتخب باید اختیار خاتم��ی ک��ه ح��اال در دانش��گاه
داشته باشد .چنین چیزیدر میان پرینستون آمریکا محقق میهمان
است می گوید:
«متاس��فانه در دوره آقای احمدی
نژاد سیاست خارجی آسیب فراوانی
دید .نه تنها کشورهای غربی بلکه
کشورهای منطقه مانند عربستان
س��عودی ،ترکی��ه و کش��ورهای
خلیج(فارس) با ایران مشکل پیدا
کردند».
موسویان می گوی د رئیس جمهور
آین��ده ایران الزم اس��ت که مورد
اعتماد آیت الله خامنه ای باش��د
زیرا از نظر قانونی او تصمیم گیرنده
نهاییدر سیاست خارجی و مسائل
مربوط به امنیت ملی است.
مجد نیز عملک��رد احمدی نژاد را
زیر س��وال می برد«:درباره آینده
کشور و این که کشور به کدام سو
می رود نارضایت��ی فراوانی وجود
دارد» .

ایران فردا 29 ،ش��هریور :مجید
ابهری که خبرگزاری کار ایران
ایلنا از او به عنوان آسیب شناس
ی��اد کرده ،در گف��ت وگویی به
آمار آس��یب های اجتماعی در
کشور پرداخته و گفته «تهران
اولین شهر کشور در قتل های
خانوادگی اس��ت و ۹۵درصد از
قتله��ای خانوادگی که منجر
به همسرکش��ی میشود ناشی
از ازدواجهای خودگزین و بدون
دخالت خانواده است».
به گ��زارش خبرگ��زاری ایلنا و
در گف��ت وگویی که منتش��ر
کرده ،آقای ابهری گفته اس��ت:
« ۶۵درص��د از قتلهایی که رخ
داده ،آن��ی و ب��دون برنامه ریزی
قبلی است و متاسفانه قتلهای
خانوادگی مقام
اول در بین جنایات مختلف را به
خود اختصاص داده است».
این آسیب ش��ناس اجتماعی با
اشاره به آماری که در دست خود
داشته گفته است« :یکی از اصلی
ترین علل قتله��ای خانوادگی،
ورود ش��خص ثال��ث ب��ه حریم
خانواده اس��ت که در  ۹۷درصد
شوهرکش��یها ،مرد بیگانه زن را
با فریب وادار به قتل میکند که

آق��ای ابهری در ای��ن گفت وگو
افزوده است« :در  ۸۵درصد از زن
کشیها ،شوهر به دالیل مختلف
از جمل��ه ،بدگمانی ،س��وءظن،
تحریکات اطرافیان به ویژه مصرف
مواد مخدر و اغل��ب روان گردان
موجب بروز هیجانهای رفتاری
و ناتوانی در کنترل این هیجانها،
زمینههای روانی و فیزیکی قتل را
فراهم میکند».

ایران چند هفته پ��س از آغاز دو ر
اول ریاس��ت جمه��وری محمود
احمدی نژاد غنی سازی اورانیوم را
آغاز کرد.
این کار در زمان ریاست جمهوری
محمدخاتمی متوقف ش��ده بود.
واشنگتن بارها گفته کهدر مواجهه
ب��ا توقف برنامه اتم��ی ایران تمام
گزینه ها را مد نظر دارد.
احمدی نژاد از هر فرصتی استفاده
م��ی کند تا اس��رائیل را «غده ای
س��رطانی» و آمری��کا را جن��گ
طلب ترین کش��ور جهان بخواند.
اما درعین حال در زمان ریاس��ت
جمهوری احمدی نژاد با دو رئیس
جمهورآمریکارابطهمستقیمبرقرار
شد.
موس��ویان می گوید« :مهمترین
اتفاق��ی ک��ه در دوره احمدی نژاد

رخ داد ای��ن بود که تابوی مذاکره
با آمریکا شکست و چون دستش
ب��از بود هم به جرج بوش و هم به
باراک اوباما نامه نوشت.هرچند نامه
هایش بدون جواب ماندند اما این
برای روس��ای جمه��ور ایران پس
از انقالب  ۱۳۵۷امری اس��تثنایی
بود» .
روابط مستقیم میان ایران و آمریکا
از جمله ش��امل دیدار مش��اوران
احمدی ن��ژاد با مقامات آمریکایی
نیز هست.
مصم��م ب��ودن احمدی ن��ژاد به
شکستن بن بست در سال ۲۰۰۹
او را تا مرز توافقی کشاند که تا حل
مسئله تنها کمی فاصله داشت .در
نهایت اما این تالش با انتقاد اصالح
طلبان و محافظه کاران در ایران به
جایی نرسید.

تهران دارای
«رتبه اول»
همسرکشی
در ایران
در این سری قتلها زن به عنوان
شریک جرم وارد عمل میشود».
دالیل زن کشی

وی گفت��ه اس��ت« :عل��ت ب��اال
ب��ودن قتله��ای خانوادگی در
تهران ،وجود خ��رده فرهنگها،
ش��هرکها و مح�لات اقماری و
هم چنین حضور مهاجرین زیاد
با فرهنگهای متفاوت در تهران
است .در س��ایر شهرهای کشور
ب��ه ویژه مش��هد ،تبری��ز و کرج
عل��ت اصلی باال ب��ودن قتلهای
خانوادگی ،بافته��ای فرهنگی
محدود ،دخالتهای نامناس��ب
خانوادهها و اطرافیان در خانواده
است».

احمدی ن��ژاد حاال پس از دو دوره
تکیه بر کرسی ریاست جمهوری
می گوید قصد دارد به معلمی در
دانشگاه بازگردد.
اما بس��یاری می گویند او نخواهد
توانستدر مقابل وسوسه ماندندر
صحنه سیاسی کشور مقاومت کند.
هوم��ن مجد ک��ه معتقد اس��ت
احمدی نژاد یک حزب سیاس��ی
تاسیس خواهد کرد می گوید:
«او به شدت مغرور و خودبرتربین
است .فکر می کند درست میگوید
و از چیزی هم نمی ترسد .او مثل
بوکسوری است که ناک داون شده.
درست وقتی فکر می کنید کارش
تمام است ،دوباره بلند می شود» .

•
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کتاب...
A Sip, a Bite, a Mouthful:
A Memoir of Food and Growing Up in Shiraz
«ی��ک جرعه ،یک لقم��ه» عنوان
کتابی است از افسانه هژبری که به
تازگی با فرمت الکترونیک منتشر
شده است.
«یک جرعه ،یک لقمه» در درجه
ی است به خاطرات دوران
اول نگاه 
کودک��ی و جوانی نگارن��ده طی
دهههای  ۱۳۶۰-۱۳۴۰در شیراز
از دریچ ه ای بنام غذا و آشپزی.
نگارن��ده از این دریچه ،به آداب و
ی نگاه کرده ،تصویری
رس��وم ایران 
ی قبل و بعد از انقالب
زنده از زندگ 
در ای��ران میده��د و همچنین از
ک��وچ آیینها و ارزشه��ا ،اعیاد و
ِ
ی ایرانی��ان به دنیای
ت غذای 
ع��ادا 
غرب مینویسد.
کتاب به زبان انگلیس��ی نوش��ته
ش��ده وتوصیفی اس��ت در قالب
حکایتهای در الب�لای توصیف
ی شکم پر جنوب ،کته شمال،
ماه 
یا عرقیات شیراز ،هم از سنتهایی
ایرانی می گوید هم از دهلیزهای
نمناک و عمی��ق ذهن گذر کرده
ی از شوق غریبانه
تا تصاویر پر رنگ 
بازدی��د از ب��ازار جن��گ زدههای
خوزس��تان در ش��یراز ،ی��ا واهمه
برخورد با محتس��ب بسیجی ،در
یک نیمهشب پرهراس بدهد.
این کت��اب در میان کت��اب ها و
داستان هایی که به ایران و ایرانی
می پردازد ،متفاوت است.
تفاوت اول البته مش��خص است،
ای��ن روزها ب��ازار کت��اب های به
زبان انگلیسی ولی در مورد ایران،
محدود است به والیت فقیه و بمب
اتمی و ای��ران پس از جنگ و چرا
بای��د به ایران بم��ب داد یا نداد یا
چگونه باید با ایران حرف زد یا نزد
یا به هر حال حوزه بیشتر پردازش
کتاب ها در مورد ایران ،به سیاست
و امور نظامی و دیپلماس��ی بازمی
گردد.
اما ای��ن کتاب در نوع خود نگاهی
خاص دارد:
شما با جامعه ایرانی آشنا می شوید
ولی از البالی آش��پزی و س��فره و
گفت وگوها در م��ورد غذا و تهیه

«یک جرعه ،یک لقمه»
افسانه هژبری
(مونتریال)

غذا و سربه سر گذاشتن ها و روابط
انسانی .همان بخش��ی که زمانی
از زندگی م��ا را به خود اختصاص
می دهد ،چه اگر غذا را تهیه کنیم
چه اگر بخواهیم در کنار هم آن را
صرف کنیم.
هرکدام از ما و خانواده ها و دوست
و آشناهایمان ،فرهنگ خاص خود
را در سفره و آشپزخانه داریم و به
قولی ،هویت های غذایی خودمان
را داریم .از این نظر ،کتاب دیدگاه
جالبیدارد.
افسانه هژبری می گوید:
«چند س��ال پیش ،پس از این که
جورج بوش ،رییس جمهوری قبلی
آمری��کا ایران را جزو کش��ورهای
«مح��ور ش��رارت» معرف��ی کرد،
داشتم یکی از برنامه های استندآپ
کمدی «ماز جبرانی» را می دیدم
که می گفت:
چ��را وقتی تو تلویزی��ون مطلبی
درب��اره ایران م��ی خواهند پخش
کنند ،همیش��ه یه س��ری آدم و
عصبی نش��ان می دهند که دارند
مرگ برآمریکا می گویند و پرچم
می سوزانند!
چرا یک آدم عادی را نش��ان نمی
دهند که برای مثال بگوید سالم،

““ Please visit the book’s
website to read the synopsis, background info, the
first two chapters, and to
find links to purchase the
eBook – for $2.99 – from
Amazon and Smashwords.
_________________
to contact Afsaneh Hojabri:
www.mycaldron.com

(بخشی از گفتگوی نویسنده با
رادیوفردا)

تب

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½

Tel.: 514-223-3336

م��ه آدم ها هرازگاهی
ه
دچار احساس اضطراب،
رانی ،فشار و استرس
نگ
یشوند.
م
زی��ر راههای��ی برای
در
ترل این احساس��ات
کن
آوردهایم:


اسم من محمد است و امروز آمدم
در این برنامه که به ش��ما نش��ان
بدهم چطور می شود بیسکوییت
درس��ت کرد! چرا که باور کنید ما
در ای��ران بیس��کوییت و غذاهای
خوشمزه ای داریم!
 ...چرا نمی توان جذاب و خوب بود
و هم راحت حرف زد و هم مسائل
عمیق را مطرح کرد .فکر می کنم
کار جدی��دی هس��ت و امیدوارم
بتونم ای��ن نوع ن��گاه رو به مردم
معرفی کنم...
_______________

ئی

cewww.fcaom
book. APESH
T

اضطراب

مه ما فک��ر میکنیم
ه
میدانیم چطور باید
که
خودم��ان را ریلک��س
یکن��د آرامش پیدا
نیم .اما دراز کش��یدن
روتئین و کمک م
ک
میوهها ،سبزیجات ،پ
تر
جلو تلویزیون یا کامپیو
.
د
کن
استفاده کنید تا انرژی
را انتخ��اب کنید که
س کردن واقعی نیست.
حبوبات
(جایی
لک
یمدتداشته باشید.
احس��اس امنیت کنید
شا
ری س��ب چیزی که تما

طوالن
اکسیژن را به در آن
ی��د ریلکس ش��ده و
تا
(برح ید ی��ا کاری که انجام
و ورزش کنید بدن برسانید تا بتوان
یکن
م
��ان ل��ذت ببری��د).
دهید ،ممکن است حتی همه سلو 
لهای ند بهترین از اطرافت
ی
م
صبی تان را بیش��تر تا مغز و بدنتان بتوا
روی ،کوهن��وردی،
ع
پی��اده
ار
��
ش
ف
درم��ورد الکل ،عملکرد راداشته باشد.
هس��واری یا اس��کی
ه��م بکن��د).
دوچرخ
��ای بس��یار خوب��ی
��در ی��ا دخانیات هم
شه
موادمخ
ورز ��تند .یکی دو نفر از

همینطوراست.
هم هس
دیگــران ارتباط
تان یا اعضای خانواده را
شاید به نظر برسد که اضطراب  .۳با
دوستان
برید تا از همراهی با
د.
کنی
ار
و استرس را تسکین میدهد برقر
واده وقت با خود ب
��
خان
ن وضعیت ریلکس��ی
و
ن
تا
وس��
آنها هم لذت ببرید.
اما ای��
با د ��د .فعالیته��ای
کاذب و موقتی است.
بگذرانی
یافته عالی هستند
چی��زی که بدن واقع�� َا به آن س��ازما
ن عمولی هم خوب 
دارد یک تکنیک تمدد اما تفریح م
مثبت فکــر کنید.
نی��از ریلکسیش��ن است است .وقت گذراندن با کسانی  .۵عالی ب��رای منحرف
اعصاب و
راه
یچی که با آنها احس��اس نزدیکی یک ذهن از مش��غل ههای

تا
ق،
می
ع
س
 -مثل تنفردن
ثم 
یش��ود ک�� ن است که افکارمان
یا یوگا  --که تاثیر فیزیکی بر میکنی��د ،باع�� ی و امنیت روزانه ای
باشد .بعنوانمثال ،احس��اس پشتیبان
چیزه��ای خوب ،زیبا
اشته
ی
مغز د عمیق ب��ه ریلکس کنی��د .و تفری��ح و لذتی که را رو ت متمرک��ز کنیم .به
س
یشود و مثب��
راه آن است باعث م 
لپردازی
تنف�� ک عصب اصلی که از
خودتان اج��ازه خیا 
هم
کردن ی
س ش��ادی بیش��تر و
ن اتفاقات را
دیافراگم تا مغز کشیده شده احس��ا
و تجس��م بهتری 
ی کنید .اگر از
کمک کرده و پیامی به
ناراحتی کمتر اضطراب و بکنید.
است ،بفرستد که شل شده چیزی احس��اس
کل بدن
نگران��ی میکنید ،حرف زدن >> ه :وقت��ی اضطراب و
د.
یر
که گوش نکتــ
و آرام گ
درمورد آن با کسی
یشود،
رانی بیش از حد م 
نگ

اهمیت قائل است
�د نش��انه اخت�لال
زه کافی بخوابید،
 .۲به اندا
یتوان�
میدهد و احساس کنید م 
یشود
ذا بخورید و ورزش
باعث م 
راب باشد.
خوب غ
بیشتردرکتان م 
یکنند و بهتر اضط کس��انی ک��ه اختالل
ی
کنید .ی��د فک��ر و بدنتان میتوانید کنار بیایید .ممکن ب��را ب دارند ،کمک گرفتن
یخواه
ی کنند که اضطرا
م
ور
متخص��ص اهمیت
احس��اس آرامش کند و برای است به شما یادآ وقات دچار از ی��ک
با مشکالت زندگی همه آدمها بعضی ا
ی دارد.
کنار آمدن
این احساسات م 
یشوند و شما زیاد ن نکات هم میتوانند
د؟
اش
ب
ته
اش
د
ی
قدرت کاف
ای
البته باش��ند ام��ا درم��ان
رد
دا
د.
از
تی
نی
س
ن
نی
تا
ها
دن
تن
ب
که
به اندازهای
�د
مفی� ی تنها راه برای از بین
بخوابید--ن��ه خیلی زیاد و نه 
تخصص
طبیعت ارتبــاط
ختالل اضطراب است.
 .۴با
خیلی کم.
بردن ا
(مردمان)
ذا بخوری��د :به جای برقرار کنید.
بغ
پیادهروی در پارک یا
خو ت ان��رژی کوتاهمدتی
ن به
تقوی��
یدهد .از رفت هسواری به هرکسی
که قند و کافئین م 
دوچرخ

اپل رکورد زد! فروش ۵میلیون آیفون۵

د
ی
ل
س
ی
س
تم
ه
ا
ی
و
ی
دیو

www.tapeshmontreal.com

۵

راه برای کنار آمدن با

 .۱متخصص متدد
اعصاب شوید!

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal

تپـشدیجیتــال
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look for

کلیه
اطالعات
مربوط به
ب
رنامههای
ه
ن
ر
ی
و
ک
ن
سرتهای
ایرانی
مونتریال
ب
ر
ر
و
ی
سایت
فی
س بوک تپ
ش بجوئید!

6162 Sherbrooke w.

کمپان��ی اپل با ف��روش بیش از ۵
میلیون آیفون ۵در طول تنها سه
روز رکورد زد.
میزان فروش آیف��ون  ۵در حدی
بود که مدیرعامل کمپانی اپل روز
 ۲۴سپتامبر اعالم کرد نخستین
سری از تولیدات آیفون ۵خاتمه
یافته و بس��یاری از مشتریانی که
پیش از این س��فارش محصول را
دادهاند در ماه اکتبر گوشی خود را
دریافت خواهند کرد.
فروش آیفون ۵نسبت به آیفون
پیشین اپل (در مدت زمان مشابه)
یک میلیون بیشتر بوده است.
گوشی پیش��ین اپل توانسته بود
در اکتبر  ۴ ،۲۰۱۱میلیون فروش
در نخستین روزهای ورود به بازار
داشته باشد.
همچنی��ن تع��داد س��فارشهای
آیفون ۵هم به میزان قابل توجهی

بیشت��ر از آیف��ون
پیشین در زمان ورود به
بازار است.
بی��ش از دو میلیون نفر
آیف��ون ۵را س��فارش
دادهاند .این رقم دو برابر
کسانیست که آیفون
 ۴را سفارش داده بودند.
همین اس��ت که فروش آیفون۵
را رکوردی در تاریخ گوش��یهای
هوشمند اپل ارزیابی میکنند.
اپل همچنان دنبال عرضه بیشتر
این محصول در سطح جهان است.
تا کنون این محصول به  ۹کش��ور
جه��ان (دو کش��ور بیشت��ر از
آیفون پیش��ین) فروخته شده و
تا  ۲۸س��پتامبر در  ۳۱کشور و تا
آخر س��ال به بیش از  ۱۰۰کشور
فروخته خواهد شد.
با اینهمه فروش آیفون ۵از آنچه

برخی تحلیلگران بازار
تکنول��وژی پیشبینی
ک��رده بودن��د پایینتر
است که گفته میشود
به سرعت اندک فروش
گوش��یهای هوشمند
به طور کلی نیز مربوط

میشود.
آیف��ون  ۵گوش��ی جدی��د اپل
اس��ت ک��ه از دو س��ال پی��ش
طرفدارانمحصوالت سیبگاززده
منتظر ورودش به بازار بودند.
با اینهمه س��ال گذشته به جای
آیف��ون ، ۵م��دل ارتق��ا یافت��ه
آیفون ۴با ن��ام آیفون  ۴اس به
بازار آمد که آن زمان بسیاری آن را
نشانهای از افول اپل پس از استیو
جابز ،مدیرعامل نابغه شرکت که
بر اثر سرطان در گذشت ،ارزیابی
کردند.

www.paivand.ca

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

Chalet

info@paivand.ca

Fax: 514-500-1188

با RENOTOTAL
همهگونهامورساختمانی
>>کوچک یا بزرگ << قابل اجرا می باشد:
کیفیتکاربرتر ،قمیتمناسب

نیازمندیهای

•

برایآگاهیبیشترومشاورهباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
Tel.: 514-912-0303

St-Hippolyte Ashigan
ویالی ساحلی زیبا،
در 40دقیقه ای مونتریال،
3خوابه ،مبله کامل ،شومینه،
با استفاده از پیست اسکی
سن سوور و دریاچه اشیگان
  اجاره از  2روز به باال

Tel.: 514-242-8470
UPazoct1

azsep1p25

خانه:اجاره

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

زیباییدربرازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

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

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia

توسط خانم فوق لیسانس
آموزش زبان انگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز  7شب
ویکشنبه ها

514-812-5662

آشپـزی

امورساختمانی

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

Tel.: 514-586-9393
sarafreeazaug2012

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

سرویس عالی ،قیمت مناسب

514-557-9019

کامپیوتر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

(خامن سالی)

UP azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

754-4592

Renovation

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

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Construction
امورساختمانی

660-4856

azmar:paidtoendofaug2012

و ورق

کلیه امور ساختمانی

678-6451

514-887-5195

Nikpourpaidtojune2012

azmai15salimi

)(514

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


عکاسیرز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since
1990

514-488-7121

)(514

گلفروشی
وحید

توسط شادی

با نازل ترین قیمت

azoctfreezagros

تدریس
خصوصی

514-983-1726

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

مدرس و مترجم انگلیسی-مدرس
سابق انجمن ایران-آمریکا (تهران)
لیسانسادبیات انگلیسیدانشگاه
شیرازو فوق زبانشناسی کنکوردیا
دارنده مدارکCelta, Concordia
 Teslمدرس زبان مدارس مونترال
تدریس مکالمه با سیستم مولتی
مدیاو آموزش مجازی زبان (اینترنت
و موبایل)  paperlessتدریس تافل
ای بی تی -به همراه بانک سواالت
کتبی و مصاحبه ،آزمونهای دوره
ای و منابع به صورت PDF Ielts,
Melab, Toeic
آمادگی آزمون شهروندی به همراه
منبع و سواالت طبقه بندی شده
فصلی و موضوعی انگلیسی-فرانسه
برای تماس:

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

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

Majmohammadi2003

@yahoo.com
az1sept12

زبانانگلیسی

تعمیراتساختمان

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

مجید محمدی

825-3170

mina_vahidi64@yahoo.com

Tel.: (514) 775-6508

Tel.: 514-690-6343

514-

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

در مرکز شهر
فضاییمناسب
با اجاره ای مناسب

مجری مراسم
عقد ایرانی

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

ویژه شرکت های کوچک:

azsept01

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

اجــاره

خانه ویالیی ،بزرگ و زیبا،
در ناحیه شامدی الوال600 ،
متری ،سه خوابه ،زیرزمین
بزرگ ،با دو سرویس حمام
و توالت ،حیاط بزرگ ،از اول
سپتامبر  1350دالر در ماه
اجاره داده میشود
Tel.: 514-701-1946
Tel.: 450-689-1182

خدماتمالیاتی

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

649-9366
azmar15'12Up

 گریم و میکاپ صورت
 آرایش مو
 کاشت مژه
 اصالح صورت و ابرو
 ویژه عروس وپارتی ها
(نسیم)
(438) 990-2088

فــال
azsep15'12Up

Maryam&Roe

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

فروش قالی

قالی نوی تبریز
ماهی گل ابریشم اصل
 9متری  50رج
(قیمت اصلی 5300 :دالر)
به علت مسافرت ،فروش فوری:
 3800دالر
یاقیمتپیشنهادیمنصفانه
514-522-7460
az1sep12

فال تاروت
ویژه خامن ها

توسطکیمیا
699-1380
azfev11Pd

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

آرایشصورت

MARIE ROSE

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

)(514

اجاره

یک اتاق بزرگ در
آپارتمان تمیز ،واقع در
شربروک ،چند قدمی
اخوان و اتوبوس 105
از اول سپتامبر اجاره
داده می شود.

514-654-2630
aug15+sep01free

مترجم رمسی

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694

نبش دکاری

azsept'11

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

رستوران شیراز
514-485-2929

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

مرکزاسالمی
ایرانیان

دام
کنید!

کافه
صوفی
____________

از صفحه 27

-1غريبه نيست -پايتخت اسلواكي
 -2مقي��م ،بيحرك��ت -نام
پس��رانه -كف دس��ت يا پا را
گويند
1
نام
مرد-
خدمتكار
سعي-
-3
2
دخترانه
3
 -4ي��ك عاميان��ه -داالن-
4
5
گرماي غيرعادي بدن -غار
6
 -5ثروتمند -دلير ،جنگاور-
7
مرطوب
8
 -6مركز ريش��هاي -دوست-
9
بجا گذاشته
10
11
 -7رو ت��رش ك��ردن -فقدان
12
ه��اي
هماهنگ��ي در حركت
13
ماهيچهاي -نوعي اسباببازي
 -8گياه پيچ��ك -محلي در
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

به نام خداوند بخشنده مهربان

ا
ا یرانی
ستخ

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

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

2070
Maisonneuve
W.

Tel.: 514-

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

تعمیرات ساختمان
JR RENOVATIONS
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

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

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا

مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

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

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها
و ارائه خدمات مربوطه

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

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

Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

مترجم رمسی

محمودایزدی

نغمه سروران

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

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.com
aznov01،2011INV

شهریاربخشی

(آرش کشوری)

دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

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

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

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

514-827-6329
514-620-3255

سالن آرایش
toendofmay2010P

با بیش از  20سال سابقه

• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ،فر،هایالیت،
• مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت 3ماه ،با تضمین

Coiffure
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

10
9
8
7
6

ي
ن
ي
ت
ر

4
2
1

ا
ه
ن
ك
ي
ن

و
پ
ا
د
ي
س
ا
1

گ
ه
د
ا

ك
ي

س

ا

ا

ن
ي

ژ
2

ت
ي

ل
د
3

ر

ر
4

م
ا

ا
و

ا

ي
س

ل
ي
6

م
د
گ
ا
ل

س
و

ه
د

ا
8

ا

ر
و
ر
و

ا
ن
م

س
ا

ي
ت

و
ب

ي
م

ت

ر

و
ق

د

ا
ي

ا
ي
ي

د
ي

ش

ن

م
ه

و

ك
ش

ي

ن

ي
ن

ن

ل
ا

ا
ت

7

م

ن
ب

ه
گ

5

ل

و
ن

ه

ا

ن
ا

ه

ل
گ

ا

د

گ

م
ق

م
ل

ر

ت

ن

ر
و

ر
ه

د
م

گ
گ

ج
س

س

5
3

د

ر
ل

ج
ن

ن

و

ش

ا
ف

د
ر

ا
ج

غ
م

ش

ا

ر

م

ي

ن

ا

ق

ا

س

د

و

ه

ا
س

س

ه
و

س

ن
ي

و

ي

ب

ا

ب

ا

ش

ر

15 14 13 12 11 10

9

ن

ل

ن
ي

و

حل جدول ويژه شماره 5079

خودنما
-11
حكمي
س��ينه
ميكند
 -12س
عقيق-
جدا كر
 -13ن��
پيشخان
 -14پيغ
دولت د
بيگانه-
 -15از
گيان-
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سابلت

خانه پرستیژ برای اجاره

دو خوابه با یک دفتر  با کلیه اثاثیه مدرن
 دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع

به مبلغ  1600دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
مناسب دیپلمات ها ،اساتید
دانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771 ،
deba@videotron.ca
همچنین ویژه خانه کمپانی ها
mrdavoodiazaug15UP

آمـــوزش
زبانفرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

آپارتمان  5و نیم،
(در یک تریپلکس)
در ناحیه ،NDG
با آشپزخانه بزرگ ،تازه
نوسازی شده ،حیاط،
و بسیاری دیگر ..برای
شماره تماس:

514-898-1913
کامبیزازجوالی 15فری

تدریسگیتار
<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379

خدمات

ساختمانی
>> احمد <<

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

azoc/dc12>P

هم اتاقی با

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

خانم مسنی هستم؛
در آپارتمانی دوخوابه
در حومه غربی مونتریال
زندگی می کنم؛ مایلم با
خانمیهمزبان
هم منزل باشم.
لطفا برای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:

azjuly1Up2012

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

Tel.: 450-226-5727
UPazoc12

استخدام

514-487-9105
azfev1paid2

کافهرستورانآکسفورد

استخدام

به یک آشپز ماهر برای تهیه
غذاهایخوزستانی
نیازمنداست
تمام وقت
با حداقل دستمزد:

رستورانکبابسرا

oxfordcafe@hotmail.com

Tel.: 514-939-1600

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

azoctmahsaebinejad

کالسیـکوپاپ

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

از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
 GAMصالحی444-4549.............................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
جوادداوری 589-0175....................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066 .........................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 502-4378 ......................
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

ALIXتویوتا376-9191.................................

Tel.: 514-342-3000

استخدام
اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

Tel: 438-992-9482
azjuly2012 sam.soudmand@yahoo.com UP

استخدام

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

azjuly15Up zagros

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

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

514-507-0927
438-393-7672
azaug2012free

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

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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

ش��یخ 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..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
رضارش��یدیان 578-3175 ..........................

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

تبلیغات

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

چاپ

حسابداریومالیاتی

عباس ش��فیعی 806-0060 .......................
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................

کوپولی(989-8580 ................................ )2

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

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

خشکشویی

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

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

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

شماره شما در

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل بین املللی

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................
اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی

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

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

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

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

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

مرکز شهر مونتریال:

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

روانشناسی  /روانکاوی

دندانپزشک

جواهری

مراکز پخش پیوند

صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

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

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

info@paivand.ca

کار استاد علی اصغر معصومی

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

دیش و ساتالیت

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 919-6858 .........................................

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

داروخانه

ساختمان و دکور داخلی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

ترجمه

 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.

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

تدریس رقص

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.

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

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

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

پیوند
نیـازمنـدی هـای
موسسهخوئی 341-2235..............................

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

ازدواج

MONTRÉAL QC H4B 1L8

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

نگهداری از سفرروزانه به
بانوی ساملند
نگهداری تـورونتو
به یک نفر خانم برای

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azaug15/12

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

نیازمنــدیها



438-990-5880
514-636-1185

با ایرانی
کــار

AKHAVAN FOOD

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

5200 De La Savane

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

در رویائی ترین روز زندگی
تان بر سر زیباترین سفره
عقدبنشینید!
 برای هر بودجه و شرایطی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

سفره عقد

کنید!

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

آموزش سنتور

سینابطحایی

بیبیسیتینگ

بانوی ساملند

رضارضـائی

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

||Bazar Du Tapis

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

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

قالیشوییبازارفرش

514-265-0973

صابر جلیل زاده
tilMar'10P

azoct1UP

Tel.: 514-298-1393

آموزشگیتار

514-585-6178

514-402-8283

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

azjune15

www.paivand.ca

آپارتمان بزرگ 4ونیم
د رناحیه الشین ،در
ساختمانی بسیار آرام ،با
اجاره عالی 673 :دالر
(هدیه ما به شما :اجاره
دوهفته اول رایگان)
شامل گرمایش و آب گرم
با پارکینگ ،نزدیک مرکز
خرید ،مدرسه و مهد کودک،
 4خط اتوبوس 15 ،دقیقه با
اتومبیل تا مرکز شهر
>> اجاره از اول اکتبر
تا  28فوریه (باامکان تمدید)
تلفناطالعاتبیشتر:

در ساوت شور
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عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................

گلفروشی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی

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

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

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

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

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

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................

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

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

دندانسازی(کلینیک)
رستــوران

فـال

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

ویدیو

محضر

مهاجرت

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

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

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

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

کلیسا

موسیقی (جشن ها)
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کبک و کانادا :بازار امالک...

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

ه
مدردی

داند که سخت باشد قطع امیدواران

امیر سام
بازگش��ایی مدارس نشان دهنده
پایان فصل تابس��تان و رس��یدن
فصل پاییز میباشد ،بنا بر این باید
که مق��داری از وقت خود را
به رس��یدگی به خانه خود
قبل از رسیدن فصل سرما
اختصاصدهیم.
ی چن��د از ای��ن
نکات�� 
رس��یدگیها را با هم مرور
مینماییم.


دوست ارجمند و دیرین

جناب آقای دکتر جاوید آژر
خانواده های محترم سوگوار

گرفنت درز پنجره و درب ها:

از بس��ته ش��دن کامل دربها و
پنجرهها اطمینان حاصل نمایید.
اگر که درزگیرها کهنه و مندرس
ش��ده اند آنها را تعویض نموده تا
از خروج ه��وای گرم و ورود هوای
سرد جلوگیری به عمل آید.

بخاریهای برقی
(baseboard heater):

م
ر
ا
ق
ب

ت
پاییزی های
م
ل
ـ
ک

آیا تا ب��ه حال در هنگام روش��ن
نمودن بخاریه��ای برقی متوجه
ی شده اید؟
بوی خاص 
برای از بی��ن بردن این بو باید که
قبل از روشن نمودن بخاری برقی
(اگر که برای مدت زیادی خاموش متخصصین فونداس��یون استفاده آنها را قطع نمایید.
بوده است) گرد و غبار داخل آن را نمایید.
 ش��اخههای م��رده و خطرناک
با جارو برقی پاک نمود.
درختان حیاط خود را هرس نموده

تا در مواقع باد شدید باعث صدمه
بــام
Roof:
زدن به ملک شما نشوند.
سیستمگرمایش
 Furnace or heating system:بام مل��ک خ��ود را در اوایل پاییز >> توجه داشته باشید که درختان
توصی��ه میش��ود که سیس��تم بازرس��ی نموده و اگ��ر عایقهای جلوی منزلتان ح ّتی اگر در ملک
گرمایشی منزل خود را هر  ۲سال قسمت 
ی از آن خراب شده اند ،آنرا شما واقع شده باشند به شهرداری
تعویضکنید.
ی در
تعل��ق دارد و اگ��ر مش��کل 
یک بار سرویس نمایید.
موثر کار بام و ناودانه��ای آن را از هرگونه آنها مش��اهده مینمایید باید که
باع��ث
ای��ن کار نه تنها
ٔ
کردن سیستم گرمایشی میشود آش��غال تمیز نموده و از باز بودن ش��هرداری را آگاه نم��وده تا آنها
بلکه هزینه ان��رژی را نیز کاهش ناودانها مطمئن شوید تا از تجمع مشکل را بر طرف نمایند.
آب بر روی بام جلوگیری شود.
 میز و صندلی های حیاط خود راخواهد داد.
هم چنیندودکشها را چک کنید توصیه میش��ود که هر چند سال به انباری منتقل نمایید.
تا مانعی مانند النه پرند گان و ...بر ی��ک بار از متخصصین س��قف یا  -آب ش��لنگها را تخلیه نموده و
بازرسان امالک بخواهید که سقف آنها را تا بهار سال آینده در انباری
روی آن نباشد.
ملک شما را بازدید نموده تا از سالم قراردهید.

بودن آن اطمینان حاصل یابید.
 اگر شیر آبی در حیاط دارید آن رافونداسیون:
از مبدأ ببندید تا آبدرون لولههای
اطراف فونداسیون ملک خود را به 
آن در زمستان یخ نزند.
دقت نگاه کنید و مطمئن ش��وید باغ و باغچه ها
 Landscape:برای لیس��ت کامل م��وارد تعمیر
که ش��یب زمین به سمت بیرون
فونداسیون باشد تا آب باران و برف اگردر فصل پاییز باغچه تان را برای و نگهداری خانه ب��ه طور منظم،
ماههای س��رد زمس��تان به خوبی میتوانید به وبسایت
را از فونداسیون دور نماید.
www.cmhc.gc.ca
در هنگام مشاهده ترک و یا نقصی آماده نمایید در بهار باغچه زیبایی
در فونداس��یون اگر میتوانید آن خواهیدداشت.
مراجعهنمایید.
ی شکوفهها پژمرده میشوند
را تعمیر نمایی��د واگر نه حتما از  -وقت 
شاد و سربلند باشید

شهباز :فریبخوار و فریبکار...

گسترده به نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری  22خرداد  1388با ثبت
نام برای پرداخت یارانه نقدی آغاز
شد.
درآن زمان بسیاری از کارشناسان
اقتصادی شجاعانه به وظیفه خود
عمل کردند و درباره عواقب اجرای
طرح و از جمله تورم لگام گسیخته
هشداردادند و بهای وظیفه شناسی
خود را نیز با تحمل مجازات هایی
از جمله کنار گذاش��ته ش��دن از
دایره قدرت ،از دست دادن شغل و
شکنجه و زندان پرداختند.
اگر آن هشدارها ،دستکم از سوی
بخشی ازما مردم جدی گرفته می
شد و کسانی که برایدریافت یارانه
نقدی صف بستند اکثریت مطلق را
تشکیل نمیدادند ،ای بسا حکومت
ناگزیرمی شد طرح را متوقف کند
یا آن را با مطالعه و بررسی بیشتر و
به شکلی معقول و با عوارض ناگوار
کمتر به اجرا بگذارد.
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در اندوه بزرگ درگذشت همسر گرامی تان در ونکوور
باشما دوستفرهیخته وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانهشریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

مهدی امین صاحلی،دکتر محمد استعالمی
محمد فاضل

پزشکانسوئدیاولینپیوند رحم راانـجامدادند

 30ش��هریور :دو زن س��وئدی
امیدوارند که با انجام عمل جراحی
که پزشکان آن را اولین پیوند رحم
بین مادر و دختر در جهان توصیف
کردهاند باردار شوند.
متخصص��ان در بخ��ش پزش��کی
دانش��گاه گوتنبرگ در سوئد اعالم
کردند که ای��ن عمل جراحی چند
روز پی��ش انجام ش��ده و تاکنون با
هیچ مش��کلی روبهرو نش��ده است.
ولی تاکید کردند که تا زمانی که این
زنان دوران بارداری و وضع حمل را
به سالمتی سپری نکردهاند این عمل
پیوند رحم را موفقیتآمیز نمیدانند.
یکی از این زنان چند سال پیش به
خاطر ابتال به س��رطان دهانه رحم
مجبور شده بود رحم خود را بردارد
و زن دوم به طور مادرزاد بدون رحم
متولد ش��ده بود .ه��ر دو این زنان
حدودا سی ساله هستند.
هر دو زن به مدت یک س��ال تحت
نظارت کامل پزشکان خواهند بود و
پس از آن به ش��یوه لقاح مصنوعی
تخمکهای خود ای��ن زنان که در
آزمایشگاه پرورش یافتهاند به محیط
رحمشان منتقل خواهد شد.
تحقیق��ات در مورد پیون��د رحم از
س��الها پیش آغاز شده است تا به
این وسیله بتوان به زنانی که رحم یا

تخمدان خود را بر اثر ابتال به سرطان
از دست دادهاند کمک کرد تا باردار
شوند.
کارشناسان باروری عمل پیوند رحم
توسط پزشکان سوئدی را گام بسیار
مهم��ی ارزیابی ک��رده ،ولی تاکید
میکنند که برای ارزیابی نهایی باید
منتظر نتیجه بارداری و وضع حمل
این زنان بود.
حت��ی اگ��ر ای��ن م��ورد درنهایت
موفقیتآمیز باش��د ،معلوم نیست
که چه تعداد از زنان حاضر خواهند
شد خطرات و پیچیدگیهای چنین

>> ادامه از صفحه7 :

شوربختانه استعداد شگفت انگیز
ما برای فریب خوردن موجب شد
که اکثریتی قریب به اتفاق – 73
میلی��ون از جمعیت  75میلیونی
– برای دریافت یارانه نقدی صف
ببندند و با این کار عمال حکومت
را در اج��رای طرح فریبکارانه اش
تأیید و تشویق کنند.
از آذرم��اه س��ال  1389پرداخت
نق��دی یاران��ه ها – ب��رای هرنفر
 44500تومان درماه – آغاز شد و
با افزایش قیمت بنزین و گاز و برق
و آب ،و به تبع آنها قیمت کاالهای
دیگر ،همه عمال فهمیدند چه کاله
گشادی سرشان رفته است.
اگ��ر ن��رخ براب��ری دالر را معیار
قراردهی��م ،یاران��ه پرداخت��ی که
درآغ��از اجرای طرح معادل حدود
 45دالر ب��ود ،اکنون به حدود 17
دالر کاهش یافته است.
با چنین کاله گشادی ،قاعدتا باید به
مصداق "آدم مارگزیده از ریسمان

سیاه و سفید می ترسد" ،به یارانه
نقدی حساسیت منفیداشته ودر
اعتراض به این کالهبرداری بزرگ
و همگان��ی از دریافت پول یارانه و
متقابال پرداخت صورتحساب های
گزاف ب��رق ،آب ،گاز و ...خودداری
کنیم تا حکومت دریابد با مردمی
روبروس��ت که دستکم به مسائل
معیش��تی خود آگاهی دارند و در
رفتار خ��ود و ادامه اج��رای طرح
تجدیدنظرکند.
آیا چنین می کنیم؟!

شوربختانه پاس��خ تاحدی منفی
اس��ت که برادران کالهب��ردار در
دول��ت را – با ب��رادران قاچاقچی
اشتباه نش��وند – به فکر طراحی
و دوخ��ت کالهی بس گش��ادتر
انداخته است.
با کاه��ش روز ب��ه روز – و حتی
س��اعت به س��اعت – ارزش پول
ملی ،که نتیج��ه آن باالرفتن نرخ
برابری ارزه��ای خارجی (ازجمله

دالر امریکا و نزدیک ش��دن آن به
م��رز  3هزارتومان) اس��ت ،دولت
مهرورز و عدالت پرور به فکر س��ه
برابر کردن مبلغ یارانه های نقدی
افتاده و درنظ��ردارد این پول را از
محل تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار
آزاد تأمین کند.
احمد توکلی ،رییس مرکز پژوهش
های مجلس ش��ورای اسالمی ،در
گزارشی که از نابسامانی وضعیت
ارز ارائ��ه کرده ،پس از ش��رح آثار
مخرب بی ارزش ش��دن پول ملی
می گوید:
«دول��ت هروق��ت اراده کند برای
تأمین کسری بودجه خود ،با بازار
به ظاهر رقابتی ب��ازی می کند و
هرقدر بخواهد به دست می آورد.
چنان که اآلن اجازه می خواهد ارز
را گران کن��د و مابه التفاوت را به
صورت نقدی بین مردم توزیع کند.
اقدام تورم زایی که شیرینی موقت
و تلخکامی طوالنی مدت دارد».

انتقاد از دولتی که نقش قاچاقچی
ارز را ب��ازی می کن��د و با این کار
شیرازه های اقتصاد کشور را ازهم
می پاشد به جای خود محفوظ ،اما
درباره مردمی که برای "شیرینی
موق��ت" افزایش یارانه نقدی صف
می بندند و نس��بت به "تلخکامی
طوالنی مدت" آن بی تفاوتند چه
می توان گفت؟!
احمد توکل��ی دربخش دیگری از
گزارش خود می نویسد:
«واقعیت تلخ این است که بازار ارز
دچار بحران اعتماد است .مدیریت
پول��ی و ارزی و مدیریت اقتصادی
کشور ناتوان و غیرمستقل و بدون
راهبرد است».
آنچ��ه که احمد توکل��ی به دلیل
التزام عمل��ی به ولی مطلقه فقیه
نمی توان��د بگوید ،ای��ن واقعیت
تلخ تر اس��ت که شخص احمدی
نژاد و دولت او گماش��ته گوش به
فرمان و مأمور اجرای نظرات فردی

عمل دش��واری را بپذیرند .یکی
از راههای متداول برای زنانی که
رحم سالم ندارند انتقال تخمک
بارور شده آنها به رحم زن دیگری
است که به عنوان مادر جایگزین
دوره بارداری را طی میکند.
سال گذش��ته پزشکان در ترکیه
اع�لام کردند که ب��رای اولین بار
عمل جراحی پیوند رحم یک زن
متوفی به بدن زن جوانی که رحم
او برداشته شده بود را با موفقیت
انجام دادهاند .حال این زن کامال
خوب اس��ت ،ولی هنوز معالجات
مربوط به ب��ارداری را آغاز نکرده
است.
مس��ئول هیئت پزشکی که عمل
جراحی اخیر را در سوئد انجام داده
اس��ت میگوید پیوند اعضای بدن
میان افراد یک خانواده معموال خطر
کمتری دارد و در عین حال تماس
و ارتب��اط عاطفی بین مادر و دختر
نکته مثبت و بسیار مهمی است.
مادران��ی ک��ه رح��م آنها ب��ه بدن
دخترانشان پیوند زده شده هر دو
س��الها پیش وارد دوران یائسگی
شدهاند ،اما به گفته پزشکان یائسه
ب��ودن اهدا کننده رح��م در میزان
موفقیت این عمل و بارداری زنان در
آینده تاثیری نخواهدداشت.

هستند که غرق
در توهمات روان
پریش��انه براین
باور اس��ت که با زدن چوب حراج
به منابع ثروت کشور و ازجمله بی
ارزش کردن پول مل��ی دارد یک
کشور ثروتمند  75میلیون نفری را
مدیریت می کند و درواقع به کام
ورشکستگی اقتصادی می کشاند
و در ای��ن راه م��ردم را نیز با خود
شریک جرم می کند.
اما در ای��ن میان ،نقش ما مردم و
استعداد ش��گفت انگیزمان برای
فریب خوردن را نیز نمی توان نادیده
گرفت .نیکولو ماکیاولی (ماکیاول)
در کتاب معروف خود بنام "امیر"
یا "شهریار"( ،نقل به مضمون) می
گوید تا زمانی که فریب خورندگانی
وجود داش��ته باش��ند ،فریبکار یا
فریبکاران نیز خواهند بود و به نظر
می آید که ش��وربختانه در کشور
ما ،در هردوسوی معادله ،کمبودی
احساس نمی شود!

•
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autumn,s here !

shorter days an
d
. . .r e m in is c in g a lo n g e r n ig h t s . . .
bout a tasty tr
a d it io n !

W

ell September has
come to an end,
we have officially entered
autumn.
October is now here, to me
October is a season where
it all comes to an end, our
gardens are slowly dying,
we’ve picked our last
crop, and getting our home
ready for the winter.
We are heading towards
shorter days and longer
nights, we are already
feeling the chill in the air,
take a drive in the country
and you can see the leaves
changing colours, our
beautiful maple trees will
soon be exposing a magnificent array of colours.
utumn makes for fine
long walks, in the
crisp cool air, walking on
fallen leaves. Listening to
the crunch of dry leaves
under your feet is the
season letting you know
that our trees will soon be
bare. Our neighborhoods
are quieter, children no
longer at play in neighborhood streets.
Lights go off earlier, still
we all enjoy the outdoors
during autumn, rainy
days ahead, nevertheless, autumn is a season
of harvesting our summer
labour.
Italians are famous in
jarring tomatoe sauce, it is
hard work, laboring work,
but the result of the hard
work pays off in the winter, when we have our own
homemade tomatoe sauce
ready, no bought canned
or jarred tomatoe sauce
will ever replace the taste
of fresh homemade sauce.
We also pickle eggplants,
roast red peppers, and
freeze them for winter use.
It will soon be wine making season, ah this is my
favorite, Italians look forward every year in making
homemade wine, this is
when family gets together
and help each other in
wine making.
It’s a fun time for children
and adults together.
I remember helping my
Dad make wine every
year, coming October he
would take out his wine
barrels, clean them till
they are immaculate, shop
for his favorite grapes
(Zinfandel Grapes) he had
all his wine making equipment, the grape crusher,
the grape presser and the
combo of both the grape
distemper crusher.
As kids we would help
him, my aunts, uncles and
cousins would come over,
we would stand buy to
wait for a glass of fresh

A

grape juice, which my Dad
didn’t like being too generous in this department,
because it would mean
less wine for him.
I remember that anytime
he turned his back, my
brother and I would put
a glass under the grape
crusher wishing it would
fill up our glass before he
would turn around and see
what we were up to.
 Oh we got caught so
many times, but it never
stopped us from getting
that fresh grape juice.
The whole process would
last a whole weekend, but
the work wouldn’t stop
there, my Dad worked
hard to make sure he had
the best wine in the neighborhood, he prided himself
over his wine making, it
had to be crystal clear,
whether it was red or
white wine, God forbid the
wine was cloudy when put
under the light, it had to be
a beautiful clear burgundy
or a beautiful clear white
wine.
Italians start early in wine
tasting, I remember being
maybe 4 or 5 when my
Dad would make me sip
wine, and it was pleasant
to the pallet.
n my family we were
not forbidden to taste
and sip wine at the dinner
table at a young age.
It’s our culture, our tradition. Please understand
that we were not given
a full glass of wine, we
were sipping for taste, our
parents did this to acquire
a taste for it later in life.
Wine can be beneficial
to our health in moderate
amounts.
There is something different between Italians and
Iranians when it comes
to the enjoyment of food.
Italians make love to their
food!
we sit for hours around
the dinner table with
family and friends, we
enjoy every aspect of our
meal, we taste our food,
we truly enjoy it, we love
our wines, our cheeses,
and God knows Italian
cheese & wine come hand
in hand.
We are not in a rush to
clear the table, we sit, we
laugh, we eat, we drink,
we enjoy our different topics going on, we are loud,
we argue, all in the name
of love.
ranians on the other
hand, and believe me
when I say this, I speak
from experience, have
experienced both.

I

I
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Iranians just eat, they love
food, oh they definitely
do, but it’s just different,
they cook, they serve,
and they clear the table as
soon as the first person has
finished eating, seriously,
not kidding at all, during
my visits in Iran, my husband, who is a slow eater,
would always be left alone
eating, while the women
were already clearing out
the dinner table!
Why, I would ask to
myself, why are they in
such a rush to get rid of
this beautiful gathering,
you see in an Italian home
the kitchen is the heart of
the home, it’s where we all
gather together, from the
time our guests arrive to
the time they leave, it all
happens in the kitchen.
For Iranians instead they
welcome you in the living
room, then the kitchen,
then they want to clear up
in the kitchen and you are
back in the living room
again being served tea
and dessert, For Italians
it continues in the kitchen
around the dinner table
with espresso coffee,
Italian pastries, and we
don’t clear our table from
food left in trays from our
supper, we leave it there
welcoming anyone for
more servings later in the
evening.
Ooooh I think I’m gonna
get in trouble for pointing out the differences
between the Italian and
Iranian love for food.
But come on!, we know
right? Italians are food
lovers, we love our wine,
we love our so many kinds
of cheeses, and we truly
know how to enjoy every
bite, we savour the moment, we close our eyes
with the taste of our first
bite, we have a love affair
with our food and wine,
and of course it all would
mean nothing without our
family and friends around
to enjoy our labour. Cooking is an art, no matter
what traditional meals we
are cooking, and sharing,
it is love. Sitting around
the kitchen table with
good food and great wine
is joy.
Keep safe!
stay healthy and make
sure laughter is in your
everyday life ♥
__________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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«شاخ کرگدن» گران تر از طال و کوکائین

ش��لدریک» ب��ه مناس��بت روز
کرگدن تأکید می کند که کشتار
کرگدن ها «یک عارضه» اس��ت
ک��ه مؤثرترین راه درم��ان آن از
بین بردن تقاضای بازار برای این
کاال و در نتیجه بی حاصل کردن
.شکار غیرقانونی کرگدن هاست
نهاد دیوید شلدریک که فعالیت
ه��ای خ��ود را در کش��ور کنیا
 در ت�لاش،متمرک��ز س��اخته
اس��ت تا ضمن اتخاذ روش های
پیشگیرانهدر محل شکار کرگدن
 از طریق حمایت از س��ازمان،ها
های فعال و در ارتباط با بازارهای
مقص��د محمول��ه های ش��اخ
 و آموزش مردم درباره،کرگ��دن
بی تأثیر بودن ش��اخ کرگدن در
 تقاضا برای این،درمان بیماری ها
.کاالی غیرقانونی را کاهش دهد
ماده اصلی تشکیل دهنده شاخ
 یعنی، «کراتین» است،کرگدن
همان ماده ای که در ناخن انسان
.ها نیز به وفور یافت می شود

بازار اصلی آن نیز بخش هایی از
 جایی که طبق برخی،آسیاست
 ش��اخ کرگدن نوعی،افسانه ها
دارویی تقویت قوای جنس��ی و
همچنین درمانی برای سرطان
.شناخته می شود
،ام��ا وجود تقاضا در بازار آس��یا
در آفریقا به شکل شکار گله ای
این حیوان تک شاخ بروز یافته و
برای سوداگران درآمد سرشاری
.به دنبال داشته است
ه��ر کیلو ش��اخ کرگ��دن بین
 دالر آمریکا۶۰۰۰۰  تا۵۰۰۰۰
 یعنی قیمتی،به فروش می رسد
 منفعتی،گرانتر از طال و کوکائین
خونی��ن که موجب ش��ده گروه
های تبه کاران و قاچاقچیان کمر
به ریشه کن کردن نسل کرگدن
.های بی گناه ببندند
با در نظر گرفت��ن وزن تقریبی
هف��ت کیلوگرم��ی ه��ر ش��اخ
 هر عدد ش��اخ کرگدن،کرگدن
رقمی حدود نیم میلیون دالر به
.کیسه سوداگران سرازیر می کند
بیانیه «نهاد محیط زیستدیوید

25 :>> ادامه از صفحه
:بارها تکرار کرده است
 جمهوری اسالمی ایران معتقد..."
به آن نیست که پاسخ تهدید را با
 اما رژیم صهیونیستی،تهدید بدهد
نیز نباید ب��رای تهدید ایران مورد
تشویق قرار گیرد و خوب است این
"...تهدیدها محکوم شوند

 س��پتامبر روز۲۲به مناس��بت
 «نهاد محیط،جهانی کرگ��دن
 مستقر،»زیستدیوید شلدریک
در کنیا ب��ا انتش��ار اعالمیه ای
ب��ه وضعیت نگ��ران کننده این
حیوانات پرداخته و هشدار داده
ک��ه ادام��ه روند کنونی ش��کار
کرگدن آینده غم انگیزی را برای
یکی دیگر از س��اکنان این کره
.خاکی رقم خواهد زد
بنیاد دیوید شلدریک می نویسد
 تعداد۲۰۱۱ ک��ه تنها در س��ال
 زنجیر کرگدن در آفریقای۴۸۸
جنوبی بهدست سوداگران کشته
 رقمی که در س��ال،ش��ده ان��د
 زنجیر بود! (واحد۱۳  تنها۲۰۰۷
).شمارش کرگدن «زنجیر» است
آمار جدید از نرخ شکار کرگدن
 زنجیر۳۸۱ نش��ان می دهد که
۲۰۱۲ کرگدن تا کنون در سال
.میالدی کشته شده اند
پیش بینی می ش��ود که ادامه
ای��ن روند در س��ال جاری فقط
در آفریق��ای جنوب��ی تع��داد
 زنجیر کرگ��دن را قربانی۵۰۰
سودجویی شکارچیان غیرقانونی
.و سودجویان خواهد کرد
۲۰۱۱ در کشور کنیا نیز در سال
 زنجیر کرگدن توسط۲۷ تعداد
.سوداگران سالخی شدند
۴۸۰۰ در ح��ال حاضر ح��دود
۲۲۰۰۰ زنجیر کرگدن س��یاه و
کرگدن س��فید در ق��اره آفریقا
زندگ��ی می کنن��د و در صورت
ادامه کشتار این حیوان نسل هر
۲۰۲۵ دو گونه کرگدن تا س��ال
میالدی ب��ه طور کامل منقرض
.خواهد شد
ش��ایان ذکر اس��ت که ش��کار
کرگ��دن با هدف تجارت ش��اخ
این حیوان ص��ورت می گیرد و

...احمدی نژاد در نیویورک

خاورمیان��ه جدی��د حتما محقق
،"...خواهد شد البته بدون اسراییل
و در تهدید جهانی��ان نیزاینگونه
:خالی می بست که
" این طور نیست که انقالتی کردیم
و حاال به نوبت حکومت کنیم مثل
حکومت ه��ای دیگر؛ خی��ر! این
انق�لاب می خواهد ب��ه حکومت
 باید خودمان را برای بر چه��ره ی احمدی ن��ژاد عالوه...جهانی برسد
اداره جهان آماده کنیم چون اسالم ب��ر داغ عقب افتادگی انس��انی و
 رد شالق واقعیت که پاره،دین سالمت همه ی جهان است تاریخی
 دیده،و در هر جایی که حکومت اسالم ای از توهم های او را تارانده
 ش�لاقی که به او حالی، همه می توانند می شود, تش��کیل ش��ود
 دولت اسالمی کرده است وقاحت و دروغگویی و...آنجا زندگی کنند
 حتی در،مقدمه ی تش��کیل ی��ک جهان عوامفریبی و خالی بندی
. به نوشته ی همان عالم سیاست حدی دارد،"...اسالمی ست
 در نیویورک،کیهان شریعتمداری

:گوید
 امروز موضوع هسته ای ایران....."
 اگر....به ورطه لجبازی افتاده است
همه در جهت کاهش دیدگاه های
 در حل مسئله،منفی تالش کنند
 ادامه وضع....موفق تر خواهیم بود
...کنونی به نفع هیچ کس نیست
قرار دادن مس��ئله در مس��یر رفع
س��وءتفاهم ها کمک بیشتری به
حل آن خواهد کرد و یقینا سواالت
و نگرانی های طرفین در مس��یر
همکاری راحت تر به پاسخ خواهد
."رسید
موج��ودی ک��ه در رابطه با تهدید
اس��راییل در نرم ترین شکل می
:گفت
"م��ا ه��م ب��ر ای��ن عقیدهایم که
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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...

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

عینک فرهت

جواد ایراخنواه

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

بازرسیفنیساختمان
MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 2550 Lapiniere (Brossard

بهروزآقاباباخانی

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

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

بدون وقت
قبلی

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

1253 Rue Guy

ندرپارک..
هرگا

م

پیکنیکپائیزی
 7اکتبر

پارک
انگرینیون

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

مسکونی و جتاری

  شامل بیش از 400نکته قابل رویت

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


با مدیریت مسعود موج بافان:
عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

 ص2 :

فروش کلیه بلیت

برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در
تپشدیجیتال
514-223-3336

وست آیلند

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

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

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

Montreal, QC H3H 1M6

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

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

817
 40پوندی

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

www.akhavanfood.com

GUY

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

9
مرغوب.9
برجن

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

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

قهوه ادنا
EDNA

انار عالی رسید
برجن دودی
ایران رسید!
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فصل سرد در اه است :بهترین حلیمداغ
را در سوپراخوان نوش جان کنید!

