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موسسه مالی

شــریف

تبدیل ارز

1082

گـروه پـاسیفیـک

کلیه امو ر مهاجرت  -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

I.C.P. Inc.

■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011 (514) 289-9022 (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

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

www.ic-pacific.com

immigration@ic-pacific.com
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«من ندیدم ،من نشنیدم و من نمی دانم!»

 commشرح گس��ترده ساخت و
ission c
پاخت با مقاطع��ه کاران،
harbonn
رش��وه ده��ی و رش��وه خ��واری،
eau
جمع آوریپولهایمختلفوپنهانی
برای احزاب خ��ارج از چهارچوب
قانونی و ...مجموعه تکاندهنده ای
اس��ت که هر روز ابعاد تازه تری از
آن ها توسط ش��اهدین در مقابل
کمیسیون شاربونو فاش میگردد.
و این ها فق��ط به یک جا محدود
نیست....
مونترال ،الوالَ ،مسکوش و ...و خدا
میداند کجاهای دیگر .خنده دارتر
(یا ش��اید گریه بارتر) اینکه ژرالد
ترامبله ،ش��هردار  9سال گذشته

مونت��رال در دو ماه گذش��ته و در
می��ان تمام ای��ن صداها فقط می
گوید «من ندیدم ،من نش��نیدم و
من نمیدانم» .وی از سیستمی که
بیش از سه دهه است در سازمان
تحت ریاست او مستقر است اظهار
بی خبری می کند.
الحق که زهی وقاحت و بی شرمی!
...............ص5 :

5نکتهدربارۀ

I'm Your Man:

The Life of Leonard Cohen



سرشماریسال2011

مونتریال:

مونترالبزرگترین
جمعیت
عربی زبان را
 ص11:
داراست

بنزینلیتری
99سنت؟!
 ص8 :

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور
>> 11:

امیرسام:
امالک

حسین
باقرزاده

کـتنه
ماریا ُ

حسین
صمیمی

>> 7

>> 36

کلینیکمدیکالآلفامدیک

مهــاجرت

1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

کاندولوکس

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

جمعه  9نوامبر
 6/30بعدازظهر

 ص12:

 ص6:

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

3

کنسرت
مازیار
فالحی

GUY

عباسشفیعی

 .....ص13:

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

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

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
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

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

•6170NDG:
Sherbrooke W.

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:
Tel.: 514-620-5551

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

1155 Rene Levesque w. #2500

فارغ التحصیل McGill University

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

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

خرسندیدرمونتریال

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

Tel.:514-844-4492

6600 Trans-Canada، Suite 750

انتقـال ارز

•15760 boul Pierrefonds
 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

درمونتریال...

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

استادشجریان

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

Ticket:
514-2333336

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

:خریدفرانچایز

صرافیخضر

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

 ص30 :

ارکستر ملی ایران منحل شده است

روبروی
بل سنتر

Montreal, Qc, H3B 2N2

!
ت
ی وای که مملکت بگا رف
حسابداریومالیات
ا

>> 5

>> 36

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

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

DEC. 02
Olympia

شبی با دکتر
پرویزقدیریان

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

احمدقابل؛

 ص25:

انتخابات
ص9 :
یـــــکا
آمر

ماکمکتان
میکنیم!!

 ص12 :

مـجتهدبیپروا
ُ

ایران تریبونال :جمهوری اسالمی در دادگاه الهه،
به جنایت علیه بشریت محکوم شد!  .......ص15 :

احمدینژاد عمال خامنهای را آچمز کرده است؛
اینک جای یک صدا خالی است .............ص7 :

رجنوری
تن نسرین
ستوده و
زخم مالله
یوسف زی
از یک تیشه
است.

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.

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

GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

نادرخاکسار

|

Tel.: 514-937-5192

Cell.: 514-969-2492

2
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کنسرت مازیار فالحی

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3

 سال  19شماره  11  1082آبان 1391

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 19  no.1082  Nov. 01, 2012

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
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

محمدرضاشجریان
درمونتریال...

39

3

4

 سال  19شماره  11  1082آبان 1391

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 19  no.1082  Nov. 01, 2012

<< مونتریال:
 22دسـامبر
کنکوردیا :الیوال

اوتاوا:
جمعه  21دسامبر
312-437-4726

مونتریال:
شنبه  22دسامبر
514-996-9692

تورونتو:
یکشنبه  23دسامبر
647-292-0092

در سالن زیبای
F.C. Smith Auditorium
)(Chapel
Loyola Campus
7141 Sherbrooke St. W.
info: 514-996-9692
بلیت  25دالر
در تپش دیجیتال:
51-223-3364

4

5

 سال  19شماره  11  1082آبان 1391

مونتریال. .

PAIVAND: Vol. 19  no.1082  Nov. 01, 2012

www.paivand.ca

5

nneau
o
b
r
a
h
c
ion
commiss
هم��کاری

دائم داشته و از سوئی
نیز برای محافظت و اطمینان به مافیای مونترال
رش��وه میداده ،پرده از صدها هزار دالر رش��وه
ای که به مهندس��ین ناظر و اجرائی شهرداری
می داده برداش��ته و نام ها یکی پس از دیگری
بیرون افتادند .یک مهندس ارشد شهرداری به
نام «س��وپرونان» (که حرف آخر را در تصویب
و رد پ��روژه ها می زده و در میان مقاطعه کاران
به آقای  %1مش��هور بوده) در مقابل کمیسیون
حسینصمیمی(مونتریال)
حضور یافته و بالفاصله بدون هیچ تاملی اقرار به
دریافت بیش از  600هزار دالر رش��وه در طول
 31اکتبر :شرم ،شرم ،شرم...
س��ال های خدمت می کن��د؛ پولی که یا خرج
شرح گس��ترده س��اخت و پاخت با
کرده و یا در قمارخانه ها باخته است!
مقاطعه کاران ،رش��وه دهی و رشوه
او نی��ز نام مدیران باالت��ر از خود را می دهد که
خواری ،جمع آوری پولهای مختلف
و پنهانی برای اح��زاب خارج از چهارچوب قانونی و ...سهیم و دریافت کننده مبالغ دیگر بوده اند .سوپرونان
مجموعه تکان دهنده ای اس��ت که هر روز ابعاد تازه در مقابل پرسش وکیل کمیسیون که چرا به پلیس
تری از آن ها توس��ط ش��اهدین در مقابل کمیسیون نمی گفته فقط ش��انه هایش را ب��اال می اندازد و می
گوید به من ربطی نداشت سیستم این چنین بود.
شاربونو فاش میگردد.
مقاطعه کار بعدی که دو س��ال پیش موضوع تهدید
و این ها فقط به یک جا محدود نیست.
مونترال ،الوالَ ،مس��کوش و ...و خدا میداند کجاهای و س��وء قصد به جانش (توسط مافیا) موضوع خبری
روزنامه ها بود شهادت می دهد:
دیگر.
گند و کثافت در الوال تا آنجا باال آمده که ژیل ویانکور فرانک زامبینو ،شهردار  20ساله سنت لئونارد ودست
ش��هردار آن که  27س��ال مداوم در این دومین شهر راست ژرالد ترامبله شهردار مونترال ،تا همین سه سال
بزرگ اس��تان حکومت می کرده است ،بعد از آن که پیش از فاسدترین های شهرداری است ،از او و سایرین
پلیس مدارکی از خانه مسکونی ،دفتر شهردار و اینک مبالغ نجومی دریافت می کرده است .فرانک زامبینو
از صندوق های سپرده محرمانه که در چندین بانک هم اکنون در رابطه با پروژه خرید کنتورهای آب ،که
داشته ضبط نموده است ،فعال برای مدتی به مرخصی افتضاح دزدی های چند میلیونی در آن فاش ش��د،
رفته تا تحقیقات معلوم نماید واقعا چه گذشته است .اینک تحت تعقیب است.
گفته می شود پلیس به دنبال سر نخ میلیون ها دالر وی همان کسی است که پس از استعفا از شهرداری
پولی است که در بانک های مستقر در جزایر کارائیب برای خدمت به یک ش��رکت از ش��رکت های «تونی
اکورسو» که به تنهائی بیش از %40
سپرده و پنهان شده است.
مقاطعه های مونترال را در دس��ت
یادآوردنی است همین شهردار
بهنامآفریدگارعشق
داشته ،پیوسته بود.
چندی قب��ل وقتی خبرنگاری
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
چه وقاحتی!
در بخش پرس��ش و پاسخ به او
زندگی را با مهر
خن��ده دارتر (یا ش��اید گریه بارتر)
گفت زمزمه هائ��ی در مورد او
زیبای
مراسم
مجری
اینکه ژرالد ترامبله ش��هردار  9سال
به گوش می رسد ،با عصبانیت
گذشته مونترال در دو ماه گذشته و
به گزارش��گر حمله نم��وده ،از
در میان تم��ام این صداها فقط می
پاکدامنی ،صداقت و یکپارچگی
و کانادائی
گوید «من ندیدم ،من نشنیدم و من
خود داد سخن می داد!
نمیدانم» .وی از سیستمی که بیش
در شهر مونترال موضوع به یک
سفرۀ
از سه دهه اس��ت در سازمان تحت
قصه کمدی تبدیل شده است؛
ع عقد
روس
ریاس��ت او مستقر اس��ت اظهار بی
آن هم از نوع درام آن!
خبریم می کند.
ش��هادت های مقاطع��ه کاری
لیلیصمیمی
و این در ش��رایطی است که به گواه
ب��ه نام لینو زامبیتو که از اواخر
سال  1998در انجام پروژه های (با مجوز رمسی از ایالت کبک)
شاهدین بس��یاری اگر در درون آن
سامانه «همکاری» نمی کردی هیچ
مختلف با ش��هرداری مونترال
514-825-3170

شرم بر شما فرصت طلبان
که این چنین با اعتماد
عمومی بازی کردید!

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

آذربایجان دلم پر است.
ِ

عقد ایرانی

پروژه ای را به دست نمی آوردی.
الحق که زهی وقاحت و بی شرمی!
و دیروز مارتین دومون ،فعال جوان سیاس��ی
حزب آقای ترامبله (یونیون مونترال) ،که تا چند
سال پیش مسئول تهیه و برگزاری گردهمائی
های فعالیت های حزب بوده شهادت از وجود
صدها ه��زار دالر پول ه��ای غیرقانونی که از
مقاطعه کاران به صندوق حزب س��رازیر بوده
می دهد.
او م��ی گوی��د مس��ئول رس��می ح��زب در
گاوصندوقشدردفتر کارش آنقدر پول نقد بود
که نمی توانست درب آن را ببندد و از او کمک
می خواست تا با زور آن را ببندند!
و در جلس��ه ای در حضور وی و شهردار وقتی
صحبت از این دفاتر رسمی و غیر رسمی حزب
زده می شود ژرالد ترامبله فقط می گوید« :من
نمی خواهم بدانم!» نه اینکه هر کار غیرقانونی
همین االن باید متوقف گردد! راستی بودن در
راس ق��درت چه لذت��ی دارد که بعضی به هر
خفتی تن میدهند.
بخش دیگری از شهادت آقای دومون تهدید به
مرگ در دفن کردن او در میان بتون پیاده روها
توسط مقاطعه کاری وابسته به مافیا است که
مارتین به دلیل هزینه باالی اجرای آن با پروژه
یادشده مخالفت کرده است.

ولم کنید
آذربایجان دلم پر است
ِ
دل و دماغ ندارد
سرش درد می کند
زمستانش روسیاه است
همه ی فصل هایش می لرزند
همه ی فصل هایش زمین لرزه دارند
بگذار تکان های شانه ات را تکرار کنم
بگذار حیدر بابا در تو بیدار شود
شهریار بگرید که نیست
دیوان شعرش را آتش بزند
دستان کوچک تو
تا آخرین واژه ی غزل هایش
دیگر نخواهد لرزید
او آنقدر غزل گفته است
که کفاف آمدن خورشید را بدهد
...
ولم کنید
آذربایجان دلم پر است.
ِ
to help: facebook:
Savalan Cultural Group

وقتی با خودم می اندیش��م و یاد سال های قدیم در
وط��ن می افتم که می گفتند اگر می خواس��تی در
ایران در شهرداری کارت انجام شود می بایستی یک
منک بر روی زخم
 ...و در ای��ن طوف��ان ژرالد ترامبله دی��روز در مقابل  5تومانی در دست مامور برزن بگذاری! می بینم آنها
تلویزی��ون اعالم می کن��د «برای انجام پ��روژه های فقیر بودند و محتاج؛ و برای تامین هزینه های زندگی
ش��هرداری مالیات های س��ال آینده  3/5درصد باال عده زیادی به رشوه گری تن می دادند و در نهایت هم
گفته میشد بهدلیل فقر فرهنگی و جهان سومی بودن
خواهد رفت!»
باالخره کسی باید این هزینه های جانبی را بپردازد و و عقب افتادگی رش��وه خواری در این ممالک موجود
بود.
چه کسی بهتر از شهروندان بی دفاع!.
{>> ادامه در صفحه}17 :

ارز FMS

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern

انتقـال ارز

St-Laurent Qc. H4S 1P5

بامدیریت کامبیز برقی

cote
verrtu

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;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

5263، boul Cavendish،

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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محمدرضاشجریان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

درمونتریال...

Info:
Montreal 438.388.1924
Ottawa 613.862.4726

خر صاحب اقتصاد ما شد
سگ داور عدل و داد ما شد
گوساله که گشت عضودولت
عالمۀ باسواد ما شد!
وان بره که رام گرگ ها بود
لبخند زد و مراد ما شد
از هر طرفی يکی به ما رفت!
ای وای که مملکت بگا رفت
فقر آمد و سفره را درو کرد
آن مادر و بچه را ولو کرد
اما پسر رئيس بنياد
لمبرگينیدوماهه نو کرد
آمد سر چارراه ملت
گازی داد و عقب جلو کرد
با قمپز و عشوه و ادا رفت

ای وای که مملکت بگا رفت

نسرين که وکيل و دادخواه است
خود بندی دولت و سپاه است
با جرمدفاع بيگناهان
زندان شده است و بی گناه است
فرزند عزيز خود نديده
يک ماه و دو ماه و چند ماه است
بيداد ببين که تا کجا رفت
ای وای که مملکت بگا رفت
با آنهمه زور و پارتی و پول
مهدی شده است اسير سلول
افتاده چو خواهرش به زندان
يک صحنۀ قتل با دو مقتول!
البته که فهم ماست قاصر
از بازی بچه های آن غول
غولی که کنار اژدها رفت
ای وای که مملکت بگا رفت
آن رهبر عامل الشکنجه
بنشسته به روی گنج و گنجه
بر بشکۀ نفت و پيت مذهب
تکيه زده و فشرده پنجه
غير از پسرش که راضی از اوست

باقی همه دلخورند و رنجه
صد شکر که يکنفر رضا رفت
ای وای که مملکت بگا رفت

آن نهضت «مرگ بر» شعارش
نعشی شد و مملک مزارش
آمد سر قبر او به شادی
شيطان بزرگ با دالرش
يک فاتحه هم به گوشش آمد
از مادر پير تاجدارش!
دودش همه توی چشم ما رفت
ای وای که مملکت بگا رفت
روحانی ما به فکر جسم است
روحانیت ،شعار و اسم است
ّ
اما چه کنيم ،امت ما
افسون خرافه و طلسم است
ِ
پرسی اگر :اين فالن االسالم
روحانی چيست؟ از چه قسم است؟
گويند به پای چپ خال رفت!
ای وای که مملکت بگا رفت
سرمایۀ ما شبانه بردند
از صندق و از خزانه بردند
بردند مجسمه ز ميدان

صیغه در کوپه :هادی خرسندی در مونتریال
شنبه  22دسامبر :بلیت در تپش

با دقت و دانه دانه بردند
آثار عتيقه را ز موزه
دزديدند و به خانه بردند
وز مرز تريلی طال رفت
ای وای که مملکت بگا رفت!
البته که اين فقط مثال است
اين شعر تصورش محال است
اينجور تکاندهنده گفتم

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

از بهر کسی که بی خيال است!
بر هم زده ام قواعد شعر
اينکار برای من حالل! است
اين ملت زنده هست جاويد
وين ميهن زنده بی زوال است
بايست که رهبری بداند
اين خانۀ رستم است و زال است
بايست که احمدی بداند
اين خاک نه النۀ شغال است
بايست که اکبری بداند
نه قابل نقل و انتقال است
بايست که فائزه بداند
اين ارث نه شرعی و حالل است
بايست که مجتبا بداند
باباش وبا ،وبا ،وبال است
حقّا که بگا رود خود آنکه
با خاک من و تو در جدال است!
با اينهمه گر بخود نجنبيم
بينيم که لنگمان هوا رفت!!
ای وای که مملکت،
نه بابا ،شعر من بگا رفت.

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

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

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
(514) 849-7711 Ext.: 243
________________________________

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

قهوه

چای

1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

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

514-996-9692
-------------------
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

ی که مملکت بگا رفت
ای وا

ایــران...
ديدی که دالر تا کجا رفت
تا آنسوی عرش کبريا رفت
ديدی که چگونه سرزمينی
در کام گروه مافيا رفت
ديدی که چگونه اقتصادی
بر باد نبودی و فنا رفت
ای وای که ميهنی چپو شد
ای وای که مملکت بگا رفت
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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وترانه...
ــر

شعـ

تسلی و سالم

ترانه ی زیبایی که
سپیده رئیس سادات،
در کنسرت زمزمه ها
(حمید متبسم ،یکشنبه  28اکتبر،
سالن پی یر پالدو)
با صدایی پرشکوه و زخمی خواند:
دیـدی دال ،کــه یــار نـیـــامــد
گـــرد آمــد و ســوار نــیــامــد
ُ
بگداخت شمع و سوخت سراپـای
و آن صـبــح زرنـگـــار نـیــامــد
آراســتـیــم خـانــه و خـــوان را
و آن ضـیـف* نـامــدار نـیــامــد
دل را و شــــوق را و تـــــوان را
غم خورد و غمگـســار نـیــامــد
آن کاخ هـا ز پـایـه فـرو ریــخت
وان کــرده هـا بـکـار نــیــامــد
سوزد دلــم بـه رنـج و شـکـیـبت
ای بـاغـبــان بــهــار نــیــامــد
بشکفت بس شـکـوفه و پـژمـرد
امـا گـلــی بــه بــار نـیـــامــد
ّ
خوشـید چشـم چشـمـه و دیـگـر
آبــی بــه جــویــبــار نـیــامــد
ای شـیـر پـیـر بسـتـه بـه زنجیـر
کز بـنـدت ایــچ عــار نـیــامــد

سـودت حـصـار و پـیـک نـجـاتی
سـوی تـو و آن حـصار نـیـامــد
زی تـشـنــه کشـتـگـاه نجیـبـت
جــز ابـــر زهــر بــار نــیــامــد
ایــــــام
ای نـــــادر نــــــوادر
ّ
فــر و بـخـت یـار نـیــامــد
کت ّ
دیری گذشت و چـون تـو دلـیـری
ّ
صـــف کــــارزار نـیـــامــد
در
حـــری
سفـایــن
کـان
افسـوس
ّ
زی ســـاحـــل قــرار نــیــامــد
وان رنـج بـی حسـاب تــو ،درداک
چـون هـیـچ در شمـار نــیــامــد
وز سـفـلـه یـاوران تـو در جـنــگ
کــاری بــجــز فـــرار نــیــامــد
من دانم و دلت ،کـه غمان چـند
آمــد ،ور آشــکـــار نـیــامــد
چندانکـه غـم بـه جان تـو بـارید
بـاران بــه کــوهـسار نـیــامــد
* مهمان (شعر :مهدی اخوان ثالث)

www.paivand.ca

چرااپوزی

ایران..
حسین باقرزاده

 30اکتبر 2012

hbzadeh@btinternet.com

درگی��ری بین جناحهای
اصولگرای حاکم در جمهوری اسالمی
در ماههای اخیر به تدریج شدت گرفته و
با مکاتبات اخیر بین محمود احمدینژاد
و صادق الریجانی به اوج خود رس��یده
است.
نامه احمدینژاد به الریجانی را ،هم به
لحاظ محتوا و هم به دلیل زبانی که در
آن به کار گرفته شده ،باید یکی از اسناد
بینظیر جمهوری اسالمیدانست.
او در ای��ن نامه فق��ط مخاطب خود را
ه��دف نگرفته بود و بلک��ه ضمنا علی
خامنهای ودستورها و توصیههای مکرر
او را به چالش میکشید.
پاس��خ صریح و قاط��ع الریجانی به او
این ش��کاف و صفبن��دی جناحهای
حاکم علی��ه یکدیگر را عمیقتر کرد،
و مجلس��یان یکب��ار دیگ��ر در تالش
درآمدهاند تا او را به استیضاح بکشانند.
صرف نظ��ر از این که این اس��تیضاح
صورت بگیرد و یا باز به اشاره خامنهای
به حال تعلیق درآید ،شکاف موجود را
به سادگی نمیتوان پر کرد و به احتمال
زیاددر هفتهها و ماههای آینده شدیدتر
خواهد شد.
ولی آنچه کهدر میانه ایندعواها غایب
است نقش اپوزیسیون معتبر و کاردانی
است که بتواند از این شکاف بهرهبرداری
سیاسیبکند.
به جرأت میتوان گفت که در س��ی و
یک س��ال پس از عزل بنیصدر ،هیچ
رییس جمهور اسالمی دیگری بمانند
احمدینژاد در برابر ولی فقیه نایستاده
و این گونه از خود استقالل رأی نشان
نداده است.
س��ه رییس جمهور ُمعممی که پس از
عزل بنیصدر (و دوران کوتاه ریاس��ت
جمه��وری رجایی) بر س��ر کار آمدند،
یعنی خامنهای ،رفسنجانی و خاتمی ،با

همه اختالفاتی که گهگاه با ولی فقیه
زمان خود پیدا میکردند هیچگاه این
ج��رأت را به خ��رج نمیدادند که در
برابر اوامر صریح او موضع بگیرند و یا
با نزدیکان و منصوبان او در افتند.
این واقعیت به خصوص در مورد خاتمی
که ب��ا رأی زیاد مردمی و به رغم تمایل
ولی فقیه به ریاست رسیده بود اهمیت
بیشتری پیدا میکند.
اگر رییسان دیگر با تمایل یا نظر موافق
ولی فقیه سر از صندوق رأیدر میآوردند
و سرس��پردگی آنان به ول��ی فقیه ادای
این دین بش��مار میرفت (و یا در مورد
رفسنجانی ،ادای دین از سوی مقابل نیز
مطرح بود) ،از خاتمی که چنیندینی به
ولی فقیه نداشت انتظاردیگری میرفت.
ولی او نیز برغم شکایتهای زیادی که از
ولی فقیه (تلویحاً) و اطرافیان او (تصریحاً)
مطرح میکرد ،هیچگاه جرأت ایستادگی
در برابر آنان در حمایت از حقوق مردم و
تحقق وعدههایی را که به آنان داده بود
پیدا نکرد.
احمدین�ژاد ه�ر دو دوره ریاس�ت
جمهوری�ش را مدی�ون ول�ی فقیه
است.
او بی��ش از هر کس دیگ��ر در احراز این
مقام از حمایت لفظی و عملی خامنهای
س��ود برده ،و خامنهای برای برآوردن او
از صندوق رأی هزینه زیادی کرده است.
از ای��ن رو ،انتظ��ار همگانی ب��ر آن بود
ک��ه او نه تنها در حد ی��ک تدارکاتچی
(اصطالحی که خاتمیدر توصیف ناتوانی
خود در مقام رییس جمهور اسالمی به
کار برد) و بلکه یک مجری کامل منویات
ولی فقیه عمل کند.
و او انصافا در دوره اول حکومتش چنین
کرد و کمتر سخنی در رد یا نقض اوامر و
نظرات خامنهای مطرح کرد.
خامنهای بارها از مواضع و سیاستهای
داخلی و خارجی او،در مقایسه با رییسان
جمهور اسالمی پیشین ،حمایت کرد و

آژانس مسافرتی

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
ینک 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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

آنها را مواضع و سیاستهای خود خواند.
همین رفتار نیز ظاهرا او را قانع کرده بود
که احمدینژاد را به هر بهایی شده برای
دور دوم از صندوق رأی درآورد ،و هزینه
سیاسی سنگینی برای آن متحمل شد.
ولی موضعگیریها و اظهارات احمدینژاد
پ��س از یک��ی دو س��ال اول دوره دوم
حکومتش رن��گ و روی دیگری به خود
گرفت ،و این امر نارضایی و خشم بخش
عمدهای از روحانیت حاکم و طرفداران
خامنهای را برانگیخت.
خامنهای در آغاز سعی داشت این موارد
را ناچیز و بیاهمیت جلوه دهد و بر آنها
سرپوش بگذارد .ولی دخالت او در نصب
مجدد وزیر عزل شده اطالعات از سوی
احمدینژاد ،و غیبت اعتراضی  ۱۱روزه
احمدینژاد ،از تقابل جدید و بیسابقهای
بین نفر اول و دوم هرم قدرت جمهوری
اسالمی پرده برداشت.
از آن هن��گام ،برخورده��ای بی��ن او و
کارگزاران خامنهای مرتبا تش��دید شده

احمدینژاد عمال خامنهای را
آچمز کرده است؛ اینک جای
یک صدا خالی است...

است تا امروز که علنا در خطابی تلویحی
به خامن��های صریح��اً از «اجرای کامل
قانون اساسی و اصالح اساسی و ريشهاي
امور کشور» و بررسی «نحوه اجرای اصول
قانون اساس��ی و رعایت حقوق اساسی
ملت» سخن میگوید و خود را در انجام
این کارها «مصمم» اعالم میکند.
چنین سخنانی را میلیونها مردمی که
با رأی خ��ود خاتمی را ب��ه رغم تمایل
خامنهای به ریاس��ت جمهوری اسالمی
رسانده بودند ،هیچگاه به این قاطعیت از
او نشنیدند.
در ه��ر ص��ورت ،موضعگیریهای اخیر
احمدین��ژاد به بحثه��ا و گفتگوهای
جدیدی در جامعه دامن زده است
{>> ادامه در صفحه}13 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
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T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

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

فتوشاپ
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مونتریال...

بنزینلیتری99سنت!
ممکـــن است تا پایان
سال این اتفاق بیفتد!×

تورنتو خیلی ارزان نیس��ت بلکه
جاه��ای دیگری مانن��د ویندزور
هستند که نرخ را کاهش نداده اند.
س��ایت  GasBuddy.comقیمت
لحظ��ه ای بنزی��ن را نمایش می
دهد.
نظرات مشتریان و تولید کنندگان
و اطالعات مختلف در این مورد را
از سایت های مختلف جمع آوری
کرده و کلکسیون بزرگی از سایت
های محل��ی در امری��کا و کانادا
ساخته است.
آق��ای  Jason Toewsاف��زود که
مشتریان در اطراف تورنتو سوخت
م��ی خرن��د و میتوان س��وخت
زیادی در آنج��ا ذخیره نمود چرا
که بین جایگاه های س��وختی در
آنجا رقابت س��ختی وجود دارد و
شهرهای کوچک تر مایل هستند
اف��ت آرام ت��ری در قیمت بنزین
داشته باشند .هیچکدام از جایگاه
ها مایل به کاهش قیمت نیستند
زیرا س��ود زیادی را از دس��ت می

دهند.
او گف��ت منطقی نیس��ت قیمت
بنزی��ن ب��ه گرانی رجینا باش��د
در حالیک��ه مالیات س��وخت در
ساسکاچوان کمتر از انتاریو است.
سوخت فروش��ان ،کاهش قیمت
بنزین را ب��ا افزایش میزان فروش
آن جب��ران م��ی کنند همچنین
مشتری بیش��تر یعنی
خرید بیشتر از فروشگاه
ه��ای کن��ار جای��گاه
سوخت برای صاحبان
آنه��ا .او گف��ت :قیمت
بنزین پایین خواهد آمد
چرا که فصل رانندگی
یعنی تابس��تان به سر
آمده و با سرد شدن هوا
مردم کمتر می رانند.
تولی��د کنن��دگان نیز
که تولیدشان را منطبق همیشه
بقدری اس��ت که جواب تابستان
را بدهد ،در زمس��تان چون اضافه
ظرفیت دارند ب��ه ناچار قیمت را
کاهش می دهند.
وی ادام��ه می ده��د :من گمان
میکنم که شما در تورنتو جایگاه
های سوختی را خواهید یافت که
قیمت بنزین در آن  ۹۹سنت در
لیتر است ولی در کانادا میانگین
قیمت تا پایان سال بیشتر از ۱۰
سنت افت نخواهد داشت .قیمت
بنزین مجددادر سال جدید بعدی
افزایش یافته و در تابستان بعدی
به ماکزیمم مورد توقع می رسد.
زمس��تان قبل میانگی��ن قیمت
س��وخت در تورنت��و  ۱.۱۵دالر و
 ۱۰س��نت کمتر از س��ال قبل از
آن اس��ت .یعنی امسال با چنین
کاهش��ی ی��ه رک��ورد در کاهش
قیمت بنزین ثبت خواهد شد.

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات 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 هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه
 نیم
ه وقت

ر
ا
ی
گ
ا
ن

GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy,

Montréal-North, Québec  H1H 4C6

514.721.0120
Winter Registration 2012-2013

نامنویسیترمزمستانی
BASIC ENGLISH CLASSES
)(CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

REGISTRATION DATES: Nov. 5, 6, 19, 20, 26 and 27
شروع کالس ها
		
9:00 a.m. to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
CLASSES BEGIN:
Dec. 3rd, 2012

شهریه

REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
DOCUMENTS REQUIRED:
Medicare Card + One of the following:
مدارک
  •   Canadian Citizenship Card
 •   Permanent Residence Cardمورد نیاز
)•   Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)•   Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
6:00 p.m. to 9:30 p.m.

ایرانتو :کنی روز س��ه ش��نبه 16
اکتبر در شهر لندن (انتاریو) اعالم
کرد که قصد دارد الیحه ای را برای
اص�لاح قانون حمایت از مهاجرت
و پناهندگی معرفی کند که اجازه
می دهد تا دولت های اس��تانی و
شهری و همچنین شرکتها دست
به انتخاب مهاجران بر اساس شغل
خ��ود و اینکه آیا مهارت های آنها
مورد نیاز است ،بزنند .در سیستم
فعل��ی ،دولت دس��ت به بررس��ی
درخواست مهاجرین میزند.
باافزایشتعدادمتقاصیانمهاجرت،
نزدیک به یک میلیون نفر قبل از
 ،۲۰۰۸دولت ابراز داش��ته تعداد
زی��ادی از این افراد ممکن اس��ت
دیگر جوابگ��وی نیازهای بازار کار

Tel.: (514) 932-2953

کالس های شبانه

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

ای��ن برنامه ب��ه مدت ۵
سال با محدودیت ۲۷۵۰
متقاصی در هر سال اجرا
بص��ورت آزمایش��ی اجرا
میشود .اگر نتیجه رضایت بخش
بود ،آنگاه این طرح بصورت رسمی
اعالم میشود.
در ضمن اعالم شد که شرط تجربه
کاری کانادائی برای این گروه جهت
کسب شهروندی کانادا ،از  ۲۴ماه
به  ۱۲ماه کاهش یافت.
اس��م این ویزای جدی��د Startup
 Visaیا ویزای شروع میباشد.
هدف جذب مهاجر تجاری با ایده
های خالقانه است و نه فقط پول!
شاید اش��خاصی مثل استیو جابز
بنیانگذار اپل( .منبع :کامتونت)

نباشند .لذا در این رابطه ۳۰۰۰۰
تقاضا پس فرستاده شد.
انتظار می رود که جزئیات بیشتر
در مورد ویزای جدید برای افرادی
که می خواهند شروع به کار تجاری
در کانادا کنند ،بزودی اعالم شود.
هدف از معرفی این ویزای جدید،
جذب "کارآفرینان نوآور" است و نه
مغازه داران کوچکی که در برنامه
قدیمی جذب کانادا میشدند.
برنامه جذب مهاجر کارآفرین قبلی،
در سال گذشته کنار گذاشته شد.
وزیر مهاج��رت در رابطه با جذب
مهاجر س��رمایه گذار جلسه ای با
انجمنهایصنعتیکانادابرگزارکرد
که در ادامه میتواند به اجرای این
برنامه منجر شود .در این صورت،

داروخـانه

ساعات کار :عصر

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

		DAY CLASSES:
EVENING CLASSES

ویزای جدید برای مهاجر سرمایه گذار

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار:

کالس های روزانه

Monday to Friday:
Monday to Thursday:

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

__________________________________ __________________________________
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

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله

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

Startup Visa

ایرانتو :س��وختگیری ماشین در
مونتریال همانند استان هایدیگر
کانادا این روزها ارزانتر شده است.
به این نرخ ها توجه کنید:
روز دوش��نبه ی��ک لیت��ر بنزین
بطور میانگین  ۱.۱۹دالر در لیتر
فروخته شد .کمترین قیمت ،در
کاسکو آژاکس بالغ بر  ۱.۱۳دالر
در لیتر مشاهده شد ،در ویندزور
واق��ع در انتاری��و در همان روز به
حدود  ۱.۳۰دالر رسید.
رجینای ساس��کاچوان نیز قیمت
بنزین را برابر با 1.30دالر گزارش
می کند.
ب��ا چنی��ن ن��رخ های��ی برخی
کارشناسان پیش بینی میکنند که
قیمت سوخت در تورنتو تا پایان
سال به نرخ  ۹۹سنت در لیتر نیز
افت کند.
آق��ای  Jason Toewsاز س��ایت
 GasBuddy.comک��ه موسس��ه
ای است که نرخ بنزین را ارزیابی
میکند ،گفت :قیم��ت بنزین در

PAIVAND: Vol. 19  no.1082  Nov. 01, 2012

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
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آمریکــا...

ایاالت سرنوشت ساز
 هر ایالت بر حس�ب جمعی�ت دارایتعداد مشخصی آرای «کالج انتخاباتی»
است
 تقریبا در تمام م�وارد نامزدی که دریک ایالت رای بیش�تر داش�ته باشد،
صاحب تم�ام آرای کالج انتخاباتی آن
ایالت می شود
 ده ایالت تاثیرگذار در نتیجه انتخاباتعبارتن�د از :فلوری�دا ،پنس�یلوانیا،
اوهایو ،کارولینای ش�مالی ،ویرجینیا،
ویسکانسین،کلرادو،نواداونیوهمشایر
برای پیروزی در انتخابات کس�ب ۲۷۰
رای کافی است

پنجنکتهایکهبایددرباره
انتخاباتآمریکابدانید

تام گیگن بی بی سی
 2اکتبر :مناظرههای باراک اوباما،
رئیس جمه��وری آمریکا با میت
رامنی ،نام��زد جمهوریخواهان در
انتخابات ریاس��ت جمهوری این
کش��ور ،مبارزات انتخاباتی را یک
گام جلوتر برده است.
سرنوشت این انتخابات که در
 ۶ماه نوامبر امسال برگزار می
ش�ود ،به پنج نکته قابل توجه
بستگی دارد:

همین دلیل انتخاب��ات به صورت
ی��ک رقاب��ت تنگاتن��گ در آمده
است".
اسکات راسموسن ،میافزاید ولی
ص��رف این ک��ه ب��اراک اوباما در
نظرسنجیها از رقیب خود جلوتر
اس��ت ،به این معنی نیس��ت که
اقصاد موضوع مهمی نیست چون
بس��یاری اگر چه فک��ر می کنند
ب��اراک اوباما وضع کش��ور را بهتر
نکرده ولی مطمئن هم نیستند که
میت رامنی اوضاع را بهتر خواهد
کرد.


بنا بر تحقیقات مرکز نظرسنجی
راسموس��ن ،ح��دود  ۸۰درص��د
رای دهن��دگان ،وضعیت اقتصادی
را مهمتری��ن عام��ل در انتخ��اب
رئیس جمهوری آینده کشورشان
یدانند.
م
اس��کات راسموس��ن ،می گوید:
"مهمتری��ن مس��ئله اقتص��اد و
اشتغال اس��ت .نه تنها بسیاری به
دلیل بی��کاری نگرانند ،نزدیک به
 ۲۸درصد کس��انی هم که شاغل
هستند نگرانند که ممکن است به
زودی کار خود را از دست بدهند".
عالوه بر این موضوع مس�کن هم
مطرح است .تنها  ۴۷درصد مردم
معتقدند که ارزش خانه شان از وام
مسکنی که گرفتهاند ،بیشتر است
و ای��ن برای آمریکا ی��ک رقم باور
نکردنی است.
به ما یاد داده بودند که وقتی بزرگ
شدیم خانه بخریم و مطمئن باشیم
که ارزش آن افزایش خواهد یافت.
عده زیادی االن احساس میکنند
که فریب خوردهاند".
جیمی کارت��ر ،و جورج بوش پدر،
ه��ر دو بیش از ی��ک دوره رئیس
جمهور نبودن��د و دلیل آن وضع
نابسامان اقتصادی بود.

بیش��تر ای��االت آمری��کا ی��ا هر ماه به تعداد رای دهندگانی که
ه��وادار دموکراته��ا هس��تند یا از آمریکای التین و ش��به جزیره
جمهوریخواهان ،و به همین جهت ایبریا (اسپانیا و پرتغال) به آمریکا
بعید به نظر می رس��د در جریان مهاج��رت کردهان��د ۵۰ ،هزار نفر
مبارزات انتخاباتی ،مردم این ایاالت افزوده میشود.
ش��مار اعضای اس��پانیایی تبارها
عقیده خود را عوض کنند.
(هیس��پنیکز) در سال
ا یا ال ت��ی
 ۲۰۱۰ب��ه  ۵۰میلیون
سر نو شتس��ا ز
هس��تند ک��ه در عواملکلیدی نف��ر رس��ید یعنی ۱۶
ممی��ز  ۳درص��د کل
آنجا م��ردم هنوز
انتخابات
جمعیتآمریکا.
تصمی�م قطعی را
در باره کاندیدای  -اقتصاد
این اولین بار اس��ت که
م��ورد نظرش��ان  -مالیات
نامزدهای هر دو حزب
نگرفتهان��د .ب��ه  -بیمه های درمانی در تلویزیون��ی ک��ه به
همین جهت این  -سیاست انرژی
زبان اس��پانیایی برنامه
ایاالت که ش��اهد  -آموزش
پخش می کند ،در میز
اجتمایی
نب��رد کاندیداها  -تامین
گردی در باره مهاجرت،
هستند ،درنتیجه  -مهاجرت
شرکت کرده اند.
ملی
انتخاب��ات تاثی��ر  -امنیت
در س��ال  ۲۰۰۸باراک
اوبام��ا  ۶۸درص��د آراء
میگذارند.
این گ��روه را بدس��ت
اوهای��و ،ایالت��ی
است که نرخ بیکاریاش پایینتر آورد و انتظار می رود در انتخابات
از نرخ متوس��ط بیکاری ،در کشور امسال نیز یک چنین تعدادی از او
است .از س��ال  ۱۹۶۰تا کنون ،در حمایتکنند.
هردوره انتخابات ریاست جمهوری جمهوریخواه��ان از ای��ن نگرانند
آمریکا ،کاندیدایی که در این ایالت که انعطاف ناپذیرت��ر بودن میت
پیروز ش��ده توانسته نهایتا به کاخ رامن��ی در قبال مهاجرت ،ممکن
اس��ت از تع��داد طرف��داران او در
سفید راه یابد.
با توجه به این که این ایالت دارای می��ان آمریکای��ی های��ی ک��ه با
 ۱۸رای کالج انتخاباتی است ،هر اس��پانیا یا آمریکای التین پیوند
یک از دو ح��زب برای پیروزی در دارند ،کم کن��د ،به همین جهت
این ایالت ،دهها میلیون دالر خرج جمهوریخواهانبانفوذیمانندجب
بوش ،از میت رامنی درخواس��ت
میکنند.
در ای��ن ایالت فعاالن انتخاباتی ،از کرده اند تا از شدت مخالفت خود
 ۶م��اه قبل هر هفت��ه دو بار پیام با این گروه از مهاجران بکاهد.
اتوماتیک تلفنی ب��رای خانوادهها
میفرستند و بیش��تر آگهیهای 
تبلیغاتی تلویزیونی نامزدها هنگام  )۴موضوع انتخابات تنها به آمریکا
ش��ب که نرخ آگهی بس��یار گران محدود منی شود
است پخش میشوند.
سیاس��ت خارجی هنوز برای رای
جیم گدی ،که  ۳۷س��اله اس��ت دهندگان آمریکایی در درجه دوم
میگوید در چندین ایالت مختلف اهمیت قرار دارد؛ اگرچه کش��ته
آمری��کا زندگی ک��رده ولی هرگز شدن اخیر کریس��توفر استیونز،
چنین وضعیت��ی را در تلویزیون ،سفیر آمریکادر لیبی سبب شد که
رادیو و سایر رسانهها ندیده است .سیاست خارجی نیز در دستور کار
او میافزای��د که در زمان انتخابات مبارزات انتخاباتی قرار گیرد و در
قبلی در ایال��ت ایندیانا بوده ولی باره ایران ،اسرائیل و افغانستان نیز
اوهایو وضعیت متفاوتیدارد.
به تفصیلدر شبکه های رسانه ای
جی��م گ��دی ،بخص��وص از آمریکا صحبت شود.
پیامهای تلفنیدلخور است اگر میت رامنی ،که پ��س از انتقاد از
چه میگوید از این که انتخابات باراک اوباما در پی کش��ته ش��دن
تا این ح��د برای م��ردم مهم کریستوفر اس��تیونز ،یک شخص
اس��ت و در آن درگیر هستند فرص��ت طلب خوانده ش��ده بود،
خوشحال است.
میگوید باراک اوباما در برابر ایران
در دوره مبارزات انتخاباتی نرمش نش��ان داده و به اس��رائیل
در حقیقت دو آمریکا وجود خیانت کرده است.
دارد.
آقای رامنی همچنی��ن قول داده
ف��رار از یکی از ای��ن دو آمریکا که در برابر چین به دلیل سیاست
مش��کل اس��ت و در آنجا تمام پولیاش موضع سخت تری اتخاذ
مدت شخص با شعارها و پیام کند .تهدیدی که خطر یک جنگ
های انتخاباتی بمباران میشود .تجارتی را به همراه دارد.



 )۱همیشه در انتخابات ،یک مساله
مهم وجود دارد

!it's the economy, stupid

این ش��عار بیل کلینتون در گوش
ج��ورج بوش پدر ،زنگ میزند که
گفته بود "این اقتصاد است که مهم
است".
نرخ بیکاری ب��رای  ۴۳ماه در حد
 ۸درصد باقی مانده است و بدهی
دولت ف��درال از  ۱۶تریلیون دالر
گذشته است.
بسیاری از تحلیلگران از این شگفت
زده اند که در چنین وضعی باراک
اوباما هنوزدر نظرسنجیها از میت
رامنی جلوتر است.
اسکات راسموسن ،میگوید ":البته
تمام ارقام نومیدکننده نیس��تند.
آمریکاییها فکر نمیکنند که وضع
زندگیشان از چهار سال قبل بهتر
است ولی در ضمن فکر نمیکنند
که وضعشان بدتر شده است و به

اظهار نظر کاندیداها
در باره ایران
اوباما :آمریکا می خواهد این مسئله
را با توسل بهدیپلماسی حل کند و
معتقد است هنوز وقت برای انجام
این کار وجود دارد ولی این بار ،این
وقت نامحدود نیست".
رامنی :ما باید برای منصرف کردن
رژیم ایران از برنامه هسته ای اش،
از تمام امکانات استفاده کنیم".

 )۲تنها چند ایالت مهم هستند

تن��و ع
قو م��ی
و مذهبی دیده میش��ود ،همیشه
مس��ائل حساس��ی در سیاس��ت
خارجی وجود دارد .او خاطرنشان
میکن��د ک��ه ب��ه ط��ور مث��ال

ول��ی در آمریکای دیگ��ر ،زندگی شان بولر ،استاد علوم سیاسی در
عادی تقریبا طبق روال همیش��ه دانشکده ریورس��اید ،در کالیفرنیا
جریان دارد.
می گوید هنگام��ی که تعداد رای

دهندگان تا این حد زیاد اس��ت و

 )۳تعــداد رای دهنــدگان
تغـیـیر می کند

آمریکاییهای عرب تبار عالقمندند
در باره فلس��طین بح��ث کنند و
آمریکاییان کوبایی تبار ،به مسائل
داخلی کوبا توجه دارند.
{>> ادامه در صفحه}24 :

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ینک در
ارمنی و  ...را بر روی دست
رس شما!
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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www.paivand.ca

www.skylawn.net

CANADA

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

راهکارپیشنهادیجیسونکنیدرباره
محرومیتافرادتبهکارازاقامتکانادا

ایرانتو :بنابر راهنمایی پیشنهادی
جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا،
اف��رادی که اعمال تروریس��تی را
ترویج می کنند و آنهایی که کینه
و ع��داوت را در جه��ت هدایت به
سوی فعالیت های خشونت آمیز
تبلیغ م��ی نمایند را میت��وان از
حضور در کانادا محروم نمود.
اخ��راج فوری خارجی��ان بزه کار،
مسئله ای بود که برای اولین بار در
ماه جون س��ال  2012در پارلمان
مط��رح گردی��د و در آن تغییرات
پیش��نهادی در خصوص حمایت
از طرح ه��ای مهاجرت و پذیرش
پناهنده وجود داش��ت تا طی این
تغیی��رات ،از امنی��ت و س�لامت
کاناداییان نیز حمایت گردد.
ط��ی تغیی��رات پیش��نهادی در
اختیارات جدید وزارت مهاجرت،
اقامت موقت ملیت های خارجی بر
اساس سیاست های عمومی ،می
تواند م��ورد قبول
قرار نگیرد.
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ب��ه ترویج خش��ونت پرداخته و یا
علیه گروههایی خاص ،دس��ت به
اقدام جنایتکارانه می زنند.
 :2اتباع بیگانه خاصی از کشورهای سفر به ایران و از ایران
تحت تحریم یا از دولت های فاسد.
به متامی نقاط جهان
این اختیار جدید به وزیر مهاجرت
با همکار ایرانی هم اکنون
این امکان را م��ی دهد که اقامت
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
موقت فرد را تا  3س��ال لغو نماید
متخصص در سفرهای حج و عمره
البته با لحاظ کردن سیاست های
بهترین نرخ ها برای
عمومی.
سفر به تمامی نقاط دنیا
این اختیار البته تنها در ش��رایط
خاص و اس��تثنایی مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
بر خالف بس��یاری از شرکای بین
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.
المللیمانندبریتانیا،امریکا،نیوزلند
و استرالیا که در این مورد مقیاس
تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
های مش��ابهی دارند ،کانادا اکنون
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
مکانیزمی برای جلوگیری از ورود
اتب��اع بیگان��ه ای که ورودش��ان
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
غیرقابل قبول اس��ت را در اختیار
Head Office:
ندارد در حالیکه خواس��ت عموم
433 Chabanel West، #111
بی��رون راندن این اف��راد از خاک
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:
کاناداست.
Tel.: 514-660-7135 514-388-1588 Tel.: 514-594-0344
آق��ای کنی افزود :سالهاس��ت که
Toll free:
ytskylawn@gmail.com
اعضای پارلمان فدرال و استانی از
shadim.sky@gmail.com
1-877-SKYLAWN
yasmeentali@yahoo.ca
وزیر درخواس��ت می کنند که از
)(759 5296
ورود افراد بزه کار جلوگیری بعمل
آورد اما این امر تاکنون میسر نشده
کاناداییاندر این خصوص تضمین این اختیار قانونی باید قابل انعطاف ب��ه وزیر این امکان را می دهد که
است.
نیز باشد ،به این منظور که بتوان تصمیمی معقول بگیرد با توجه به
این مج��وز می تواند آنقدر تبصره گردد.
و اس��تثنائات قانونی داشته باشد وزی��ر ،گ��زارش س��الیانه ای ارائه مورد به مورد پرونده ها را بررسی شرایط محیطی و لحظه ای و نتایج
ک��ه دیگر جای��ی ب��رای دور زدن خواهد کرد که در آن مواردی که نمود و به مس��ائل غیر قابل پیش قابل حصول.
قانون و حضور چنی��ن افرادی در از این اختیار جدید استفاده شده ،بینی پاس��خ ف��وری داد و جلوی
برخی حوادث را گرفت .همچنین
کشور وجود نداشته باشد و امنیت ذکر گردد.

آقای کنی گفت :چنین اختیاراتی
از این بابت است که به افرادی که
به عنوان مثال به ترویج خشونت
پرداخت��ه و یا علیه اف��راد بی پناه
دس��ت به اق��دام جنایتکارانه می
زنند ،اجازه ورود به این خاک داده
نشود.
هدف این اس��ت که مجوز ورود به
افراد مش��کوک با توجه بیشتری
انجام گردد .ما می خواهیم مطمئن
باشیم که تعادل قانونی برای تعریف
چنین مجوزهایی ایجاد می گردد و
دلیل اینکه من چنین راهکارهایی
را لیست کرده و برای تبادل نظر به
پارلمان فرستاده ام نیز همین می
باشد.
رهنمود پیش��نهادی که توس��ط
جیسون کنی قبل از کمیتهدائمی
مهاجرت و تابعیت ،فراهم ش��ده
است ،سناریویی را که وزیر میتواند
برای اختیارات خود داشته باشد را
نشان می دهد.
رهنمود پیش��نهادی دو
ن��وع رفتار و عملکرد را
توضیح م��ی دهد که
ب��ه موجب آن
اتب��اع بیگانه،
میتوانن��د در
وضعی��ت رد
درخواس��ت
س��کو نت
موق��ت قرار
بگیرند.
 :1افرادی که

یامسین

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

نگار پیشوا
محضردار

 جواز تحصیلی و کاری جتارت
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

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

شادی

NOTAIRE-NOTARY

مهساابراهیمنژاد

مهاجرت

10

 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-Jean, 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-Jean, Suite 801

Montréal QC H2Y 2R6

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

negar.pishva@notarius.net
www.notairepishva.ca
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علی اشرف
شــادپور

_______

A

مونترالبزرگترینجمعیت

عربی زبان را داراست

ب��ه نوش��ته گازت ،زب��ان عربی،
اسپانیولی را پش��ت سر گذاشته
و مقام س��ومین زب��ان گفتگو در
مونترال را به خود اختصاص داده
است.
مقاله گازت چنین ادامه پیدا می
کند:
طبق سرش��ماری سال  2011که
اخیرا منتش��ر شده اس��ت ،تعداد
زبان های گفتگو در کانادا به 200
می رسد.
زبان مادری  6/8میلیون از کانادائی
ها ،غیر از انگلیس��ی یا فرانسوی
(«الوفون») است.
از آن می��ان  4/2میلیون نفر می
گویند در خانه با زبان مادری خود
صحبت می کنند .با یک حساب
سرانگش��تی می توان گفت که 9
نفر از  10از میان چنین مهاجرینی
در شهرهای بزرگ و یا اطراف آنها
زندگی می کنند.
هنوز هم وقتی صحبت از محبوبیت
یا مقبولی��ت زبان غی��ر اداری به
میان می آید ،مونترال وضع کامال
مش��خصی دارد ،همچن��ان که تا
کنون بوده است.
طبق همین سرش��ماری یاد شده
 626045نفر در مونترال بزرگ-
که  16/5درص��د کل جمعیت را
تش��کیل می دهند -ب��ه ماموران
سرشماری گفته اند که در خانه با
زبان بومی خود که غیر از انگلیسی
یا فرانسوی است صحبت می کنند.
این در حالی اس��ت که در
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تورنتو  1/8میلیون نفر چنین می
کنند که کمتر از یک نفر از میان
س��ه نفر اس��ت  .در حالی که در
سایر ش��هرهای بزرگ کانادا ،زبان
هائی مانند کانتون��ی ،ماندارینی،
پنجاب��ی ،تاگالوگ (زب��ان اول در
فیلیپی��ن) و گویش های مختلف
زبان چینی بگونه روزافزون بصورت
زبان مح��اوره ای مهاجرین س��ر
برمی آورند .در مونترال این عربی
اس��ت که زبان گفتگوی جمعیت
بزرگت��ری در میان مهاجرین می
شود.
در ح��دود  149000نفر عربی را
به عنوان زبان مادری خود معرفی
کرده اند که از میان آنان 107000
نف��ر گفته اند در خانه بیش��تر به
همان زبان ح��رف می زنند .البته
نباید فراموش ک��رد که هنوز هم
عده زی��ادی در مونت��رال به زبان
اسپانیولی حرف می زنند که تعداد
آنان بالغ بر  95000نفر می شود
و می گویند زبان گفتگوی آنان در
منزل همین زبان است.
زبان اس��پانیولی ،زبان ایتالیائی با
 50500نفر ،گویش مختلف زبان
چین��ی با  35440نف��ر ،کرئول با
 34015نفر و زب��ان های یونانی،
رومانیائ��ی ،ویتنام��ی ،روس��ی،
پرتغالی ،فارسی و تامیلی به ترتیب
زبان ه��ای گفتگوی مهاجرین در
خانههستند.
از میان مهاجرین پرس��ش شونده
فق��ط  4درص��د گفت��ه ان��د که
زبان اولی��ه آنان انگلیس��ی یا
و ق��ادر
فرانسهنیست
یکی از
نیستند به
زبان
این دو

تکلم کنن��د از نتایج
دیگ��ر این سرش��ماری یکی هم
اینست که در شهر کبک ،در تعداد
کسانی که عالوه بر زبان فرانسوی
به یکی دیگ��ر از زبان های غیر از
انگلیسی هم می توانند حرف بزنند
افزایشی دیده می شود ،بگونه ای
که تع��داد آن��ان از  2/9درصد در
سال  2001به  3/8درصد در سال
 2006افزای��ش یافته و در س��ال
 2011به  5درصد رسیده است.
سرش��ماری ماه م��ی  ،2011که
نمایانگ��ر س��یمای کاناداس��ت،
نش��ان می دهد زبانی که بیش از
س��ایر زبان ها درحال رش��د بوده
تاگالوگ است .جمعیت فیلیپینی
ب��ا  64درصد رش��د ،از 170000
نفر در س��ال  2006به 279000
نفر در س��ال  2011افزایش پیدا
کرده اس��ت .این افزایش بیش��تر
در ش��هرهای کلگری و ادمینتون
دیده می ش��ود .زبان های دیگر،
که با افزایش بیش از  30درصد به
چشم می خورند ،عبارتند از عربی،
هندی ،کرئول ،بنگالی ،فارس��ی و
اسپانیولی.
مدارک سرش��ماری که س��ازمان
آمار کانادا منتشر کرده نشان می
دهند که هر چه مهاجرین بیشتر
در کانادا زندگی می کنند ،به همان
نسبت ،یکی از زبان های انگلیسی
یا فرانسوی جای زبان مادری آنان
را می گی��رد .این آم��ار در میان
گروه هائی که از زمان های قدیم
تر در اینجا ساکن شده اند ،مانند
ایتالیائی ها ،آلمانی ها ،اوکرائینی
ه��ا و هلندی ها کامال مش��خص
اس��ت .از دو گ��روه اخیر ،کمتر از
 30درصد در خانه به زبان مادری
کنند.
صحبت می

•

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

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

H3C 1A8

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

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

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

11:00

تا 18:00

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

آموزش سنتور

ساعات
متاس
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فراموشنمیکنیم!...

امیرکفشداران

زخمماللهبرتننسرینستوده!

وکیل دعاوی

گیس��وان س��یاه مالله از ورای
باندهای سپیدی که بر روی زخم
گلوله های طالبانی بسته شده به
زیبایی نمایان است.

Amir Kafshdaran Law

نه!

گیسوان س��یاه مالله در جدال
با س��پیدی باندهایی که بر روی
زخم گلوله های طالبانی بس��ته
شده ،زیباتر شده است.
خبر خوانده می شود.
عک��س ها به س��رعت از مقابل
چشم می گذرند.
در ای��ن میانه خب��ر دیگری می
رسد.
تن نحیف نسرین س��توده با آغاز
اعتص��اب غذایی دیگر در اعتراض
به نداش��تن مالقات حض��وری با
فرزندان و همسرخویش نحیف تر
می شود.
نه!

تن نحیف نسرین ستوده در جدال
ب��ا بی عدالتی های که در داخل و
خارج زندان بر زنان روا می ش��ود
نحیف تر شده است.
خبر خوانده می شود.
عکس ها ...مصاحبه ها ...بیانیه ها...
و در این میانه افسوس که حرفی
و خبری از اختیار تن نمی رسد.
آخرین خش��ت به جا مانده برای
آغاز ساختنیدیگر ...بگذریم.
خواندی��م و ش��نیدیم ک��ه مالله
یوس�فزی یازده ،دوازده ساله بود
که از مشکالت سوادآموزی و عدم
امنی��ت دختران در م��دارس دره
«سوآت» مطلب می نوشت.
خواندیم و ش��نیدیم که «مهراوه
خن��دان» دختر نس��رین ی��ازده
دوازده ساله بود که ممنوع خروج
شد و بعد از آن نیز برای بازجویی
فراخوانده شد.
مادر مالل��ه در براب��ر تهدیدهای

12

AVOCAT

طالب��ان گفته بود ما محافظ نمی
خواهیم چون خطری دختر ما را
تهدید نمی کند ،او فقط از باسواد
شدن دختران حرف زده ...تا که دو
سال بعد از آن...
مادر مهراوه در برابر شرط و شروط
گفته ب��ود ما مراقب نمی خواهیم
چون خط��ری از مالقات حضوری
مادر و دختر متوجه کسی نخواهد
شد ...تا که ماه ها پس از آن...
مادر مالله نگران زنده نماندندختر
خویش است.
پس جس��م مح َتـضر دخترک را
از دریا و آس��مان پ��رواز داده و در
مملکتی دیگر به امی��د بازیافتن
س�لامتی اش چش��م ب��ه دهان
پزشکاندوخته است.
م��ادر مه��راوه نگ��ران زندگ��ی و
امنیت روان��ی دخترش و دختران
دیگرست .پس ،جسم نحیف خود
را در چهاردی��واری زن��دان به داو
می گذارد تا که قدرت و استحکام
این س��نگر در اختیار را در مقابله
ب��ا هجوم بی عدالتی یک بار دیگر
محک زند.
مادر مالله در تاب و تب چگونگی
نجات جان دخت��ر به هردری می
کوبد و به هر دیاری سر می کشد.

مادر مهراوه درتب و تاب چگونگی
نجات دخت��ر از اندوه نادیدن مادر
ب��ه دیوارهای زندان می کوبد و به
هر قاصدی پیامی از این بیداد می
دهد.
***
مادر مادر اس��ت ،چه آنگاه که تن
رنجور فرزند خویش را از این دیار
به آن دیار به سف ِر درمان می برد.
چ��ه آنگاه که ت��ن رنجور خویش
را به پ��رت و پالترین نقاط جهان
کوچ می دهد تا که شاید آرامش از
دست رفته فرزند را به او بازگرداند
و چه آن��گاه که تن دربند خویش
را در پ��روازی به بلندای جهان به
فرزندان فرزند،
حق خواهی فرزند و
ِ
س��فر می دهد .که نسرین چنین
کرده است.
لقمه ای که نس��رین دهان بر آن
بسته است ،امنیت از دست رفته
مالل��ه و دیگر دخت��ران نوجوانی
است که به تیر قوانین طالبانی در
سراسر منطقه گرفتار آمده اند.
زخمی که بر پیشانی مالله نشسته
است ،دردی است که نسرین سال
ها به جستجوی مرهم آن راه های
زیادی را پیموده بود.
رنجوری تن نسرین ستوده و زخم

LAWYER

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

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

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

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

مالله یوسف زی از یک تیشه است.
همزمانی اعتصاب غذای نس��رین
و زخمی ش��دن مالله نیز نه هم-
دستی که هم-سرنوشتی زنانه ای
است میان این مادر ودختر جهانی.
همزمانی این دو واقعه نیز انگار به
ما می گوید که به جای درخواست
از نسرین و نسرین های جهان برای

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

شکستن اعتصاب غذا ،رو به طرف
دیگر دعوی بایستیم و داد مالله ها
و نسرین ها را از طالبانی های شرق
و غرب جهان بس��تانیم .همزمانی
ای��ن دو واقعه انگار به ما می گوید
که اگر مرهم زخم مالله ،همدلی
و فری��اد دادخواهی م��ردم عدالت
خواه جهان علیه طالبان و استیالی

قوانین طالبانیدر جهان است ،این
همان درمان رنجوری تن نسرین
اس��ت نیز ک��ه به ق��وت و غذایی
درمان نمی شود .لیک به غریو بلند
مردمانی حق طلب علیه استیالی
قوانین طالبانی پایان خواهد یافت.
منصورهشجاعی
(مدرسهفمینیستی)

برگزار می کند:
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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 :
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 30ا کتبر :گستردگی ابعاد خسارات توفان
سندی در شرق آمریکا دست کم در برخی
مناطق بسیار فراتر از پیش بینی های اولیه
ب��ود .آمار جان باختگان ای��ن ابر توفان در
ایالت های شرقی به  ۴۰نفر رسید و هنوز
میلیونها نفر بدون برق مانده اند.
در حالی که در ساعات پایانی روز سه شنبه
( ۳۰اکتبر  ۹ -آبان) مسیر توفان سندی از
شمال شرقی آمریکا به سوی کانادا گزارش
شده ،در ایالت های نیویورک و نیوجرسی
همچنان صدها هزار نفر آماده می شوند تا
احتماال یک ش��ب دیگر را در پناهگاهها یا
منزل اقوام و دوستان به صبح برسانند.
در نیویورک ،قطارهای زیر زمینی و حمل
و نقل عمومی همچنان بس��ته مانده اند و
در منهتن ،مرکز اداری و تجاری نیویورک،
سیالب های ناشی از سندی همچنان مانع
از بازگش��ت حدود  ۴۰۰هزار س��کنه این
منطقه شده است.
به گفت��ه جوزف لوتا ،مدیرعامل ش��رکت
حمل و نقل نیویورک ،شبکه قطارهای زیر
زمینی این شهر بیشترین خسارت ممکن
در ظرف  ۱۰۸سال گذشته را به خود دیده
است.
تونل های مترو پر از آب شده اند و کابل ها
و تاسیسات برق برای بازگشتن به مدار باید
کامال خشک شوند.
مایکل بلومبرگ ،شهردار نیویورک هم گفته
که هنوز هیچ برآوردی از زمان دقیق آغاز به
کار دوباره متروی نیویورک نمی تواند اعالم
کند.
انتظ��ار می رود دس��ت کم دو یا س��ه روز
دیگر برای بازگشت کامل سیستم برق در
نیویورک زمان الزم باشد.
تمامی فرودگاه های نیویورک ،پر جمعیت
ترین شهر آمریکا ،تعطیل شده و تا شامگاه
س��ه ش��نبه حدود  ۱۸هزار پرواز به علت
توفان سندی لغو شده است.
با رسیدن ارتفاع باال آمدگی آب به چهار متر
و  ۲۰سانتیمتر در نیویورک ،سیالب های
ناشی از سندی رکورد جدیدی را در تاریخ
بالیای طبیعی این ابرشهر بر جای گذاشت.

باقرزاده :اپوزیسیون...
و بسیاری از مردم ،و حتا مخالفان
او« ،جس��ارت و ش��جاعت» او را
تحسینکردند.
در ب��اره انگیزهه��ای او نی��ز
گمانهزنیهای بسیاری شده است.
برخی کار او را تالشی برای ایجاد
زمینه مناسب در انتخابات ریاست
جمهوری آینده برای برآمدن یکی
از اطرافی��ان او به ای��ن مقام و در
نهایت اجرای س��ناریوی پوتین-
م��دودوف در نظ��ام جمه��وری
اسالمیدانستهاند.
از سوی دیگر ،گروهی او را در این
ادعاها صادق پنداشتهاند و خواهان
حمایت از او شدهاند .نظری نیز بر
آن است کهدر این وانفسای تحریم
اقتصادی و س��قوط ری��ال و تورم
سرس��امآور و بحران بیسابقهای
که سیاستهای داخلی و خارجی
مش��ترک احمدینژاد و ولی فقیه
ایجاد کرده استَ ،علَم قانون اساسی
و حقوق مردم را برافراشتن و خود
رادر مقام یک قهرمان ملی نشاندن
یکی از بهترین راههایی اس��ت که
میتوان برای فرار از این مخمصه
و مسئولیت بحران موجود برگزید
و صداهای اعتراض مردم را متوجه
ولی فقیه و روحانیت حاکم کرد.
انگیزهها هرچه که باشد ،تردیدی
نیست که انش��قاق و دو دستگی
جناحه��ای حاک��م از هنگام عزل
بنیص��در تا کنون به این ش��دت
سابقه نداشته است.
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آمریکا...
توفان سندی ۱۸هزار پرواز را لغو کرد!
رکورد قبلی به س��ال  ۱۹۶۰باز می گشت
که ارتفاع س��طح باال آمدن آب  ۳متر ثبت
شده بود.
سندی همچنین عصر سه شنبه به بارش
س��نگین برف در ارتفاعات رشته کوههای
آپالیشینانجامید.
با رسیدن آمار جان باختگان این توفان در
آمریکا به عدد  ۴۰مجموع کش��ته شدگان
ابرتوفان سندی در کشورهای حوزه دریای
کارائیب و آمریکای شمالی اکنون به ۱۰۰
نفر رسیده است.
فروافت��ادن درخت��ان و دکل ه��ای ب��رق
میلیونها خانه مس��کونی را در ایالت های
شرقی آمریکا در خاموشی فرو برده است.
بسیاری از این مناطق نظیر محله هایی در
شهر راکویل ایالت مریلند ،تنها چند ساعت
آخر روز دوشنبه را بدون برق سپری کردند
اما بنابر گزارش وزارت انرژی آمریکا تا پایان
روز سه ش��نبه همچنان حدود  ۸میلیون
خانه بدون برق مانده اند.
عالوه بر نیویورک که بیشترین خسارات را
از توفان س��ندی متحمل شده ،نیوجرسی
دیگر ایالت شرقی آمریکا هم خسارات بی
سابقه ای دیده است .قطارهای بین شهری
که نیوجرسی و نیویورک را به هم وصل می
کنند ،احتماال تا  ۱۰روز دیگر به سرویس
عادی خود باز نخواهند گشت.
در همین حال ،کریس کریستی ،فرماندار
نیوجرسی که یک جمهوریخواه سرسخت
است و از نامزدی میت رامنی در انتخابات
هفته آینده حمایت می کند ،روز سه شنبه
در برابر خبرنگاران از اقدامات پیش��گیرانه
ب��اراک اوباما ،رئیس جمه��وری آمریکا در
زمینه مقابله با توفان تمجید کرد و آنها را
بسیار موثر خواند.
هزینههای تعمیرات و پاکس��ازی خسارات
توفان س��ندی ت��ا این لحظه ح��دود ۴۰
میلیارد دالر برآورد شده است که به مراتب
کمت��ر از آخرین ابر توفان اس��توایی تحت
عنوان کاترینا است که در سال  ۲۰۰۵بیش
از  ۱۰۰میلیارد دالر خسارت وارد کرد .

کالسهایتکواندو برایهرگروهسنی
زیر نظر استاد
رضا رمضانی دان6

از فدراسیون جهانی تکواندو
با بیش از 25سال سابقه تدریس
ازشما عزیزان دعوت می نماییم
برای حفظ سالمتی ونظم
به کالس های ما بپیوندید.
(از 6سال به باال)

Family Classes offer students the unique chance to train with their
loved ones using traditional forms, drills and techniques.
Families can train together in the class with an instructor, learning
the basics of Taekwondo and togetherness in one class.
Greene Avenue Community:
1090 Avenue Greene, Westmount, Qc H3Z 1Z9
www.centregreen.org
Master Reza Ramezani 6th DAN

Tel.: 514-486-2139

Tus. 6:00 PM - Fri.6:30PM - Sat 10:30AM

ارکسترملیایرانمنحلشدهاست

صدای آمریکا :اعضای ارکستر
مل��ی ای��ران می گوین��د این
ارکس��تر از ماه گذشته منحل
شده است.
به گفت��ه نوازندگان ارکس��تر
موس��یقی ملی ایران ،نماینده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نبو ِد بودجه را علت آن دانسته
است.
بر این اس��اس ،نوازندگان این
ارکستر سه ماه است دستمزد
دریافت نکرده اند ،قراردادشان
تمدید نشده و کلیه اجراهای
آینده این ارکس��تر لغو ش��ده
است.
ارکستر موسیقی ملی به عنوان
نماد رس��می موس��یقی ایران
نه تنها در تش��ریفات رسمی،
همچ��ون بازدی��د میهمانان
بلندپایه خارجی ،بلکهدر آیین
ها و مناسبت های دیگر ملی

همچون بزرگداش��ت مشاهیر
ای��ران ب��ه اج��رای برنامه می
پرداخت.
اجرای برنامه بیس��ت و پنجم
ش��هریور در باغ عفی��ف آباد
شیراز واپس��ین برنامه اجرایی
ارکستر ملی ایران بود؛ کنسرتی
ب��ه رهب��ری آرش گ��وران و
همآوای��ی علیرض��ا قربانی به
س��ود بازمان��دگان زمین لرزه
آذربایجان برگزار و با استقبال
پرشور مخاطبان روبرو شد.
حاال اعضای این کنسرت می
گویند نماد موسیقی ملی ایران
بار دیگر قربانی کمبود بودجه
دولتی شده است.
برخی کش��ورها بدون ارکستر
موس��یقی ملی هس��تند؛ اما
آنهای��ی که به ارکس��تر ملی
ش��ان می بالند ،تاکنون آن را
به خاطر کمبود بودجه منحل

>> ادامه از صفحه7 :

در م��ورد بنیصدر نی��ز موقعیت
خمین��ی ب��ه ح��دی ب��ود ک��ه
موضعگیریهای او نمیتوانس��ت
صدمه زی��ادی به خمین��ی بزند.
موقعی��ت خامن��های در براب��ر
احمدین��ژاد ،آن هم در ش��رایط
بحرانی امروز کامال متفاوت است.
احمدینژاد عمال خامنهای را آچمز
کرده است.
او میدان��د ک��ه عزل��ش هزین��ه
س��نگینی بر خامن��های تحمیل
خواهد کرد که ممکن است نتواند
آن را تحم��ل کند .بقایش در این
مقام نی��ز برای ولی فقیه بس��یار
پرهزینه خواهد بود.
و این یعنی که شکافی که امروز در
شاکله حکومت جمهوری اسالمی
افتاده است به سادگی قابل ترمیم
نیست .این شکاف عمیقتر خواهد
ش��د و کمتر نخواهد شد .نظامی
که در س��طح داخلی و بینالمللی
به بزرگترین بحرانه��ای دوران
حی��ات خ��ود مبتال ش��ده زخم
عمیقی برداش��ته است که درمان
سادهای برای آن متصور نیست.
در این مجموعه ،جای یک صدا
خالی است:

صدای اپوزیسیونی که بتواند از این
انشقاق سیاسی بهره بگیرد و از این
طریق مبارزات خود را پیش ببرد.
بهرهگیری از کوچکترین اختالف
و ش��قاق در درون یک حاکمیت،
یک��ی از عادیترین حربههای هر
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گروه اپوزیس��یون در کش��ورهای
مختلف جهان بشمار میرود.
و عج��ب ای��ن ک��ه در براب��ر این
بزرگترین و عمیقترین ش��کاف
حاکمی��ت جمه��وری اس�لامی،
صدای��ی از هیچ گروه مخالف بلند
نیست .اپوزیس��یونی اگر نتواند از
ای��ن ش��کاف ب��زرگ و عمیق در
مت��ن بحرانی به این گس��تردگی
بهرهبرداری کند چگونه میتوانددر
شرایط دیگر فعال و مؤثر باشد؟
و آیا سازمانها و نهادها و گروههای
اپوزیس��یون ایران��ی آن ق��در در
استراتژی مبارزه خود بی برنامه و
ضعیف هستند که نمیتوانند از این
انشقاق بزرگ بهره بگیرند و حمایت
مردمی را کهدر سختترین شرایط
سیاسی و اقتصادی به سر میبرند
به سوی خود جلب کنند؟
و به راس��تی چ��را هیچ گ��روه یا
سازمان اپوزیسیون احمدینژاد را
مخاطب قرار نداد و با اس��تقبال از
«تصمیم» او برای «رعایت حقوق
اساسی ملت» از او نخواست که این
وعده را با اجرای اعمال خاصی به
مرحله عمل در آورد؟
او ریی��س قوه مجریه اس��ت و به
رغم مخالفتهای دو قوه قضاییه و
مجریه ،میتواند از انجام کارهایی
برآید.
در واقعدر نامه او به الریجانی نکات
بسیاری هست که میتوان با تکیه
بر آنها خواستهای مشخصی از

احمدینژاد را مطرح کرد .کمترین
نتیجه طرح چنین خواستهایی به
صورت رسمی و علنی ،دامن زدن
به انشقاقدرون حاکمیت و تحکیم
مواضع طرفی��ن در برابر یکدیگر
است.
عالوه بر این ،این کار ادعاهای او را
به محک میزند و اگر او در انجام
خواستهای مطرح شده کوتاهی
کند کسانی را که فریفته ادعاهای
او ش��دهاند از خ��ود میپراکند .و
به راستی چرا اپوزیسیون از انجام
چنین کاری عاجز مانده و یا سر باز
زده است؟
واق��ع این اس��ت که اپوزیس��یون
جمه��وری اس�لامی هیچ��گاه
احمدین��ژاد را به ب��ازی نگرفته
اس��ت .اپوزیس��یون داخل نظام
(اصالحطلب��ان) او را غاصب مقام
ریاست جمهوری اسالمی میداند
و اساسا به عنوان رییس جمهوری
که ملیونها رأی (و لو نه اکثریت
آرا را) به دس��ت آورده به رسمیت
نمیشناسد.
عالوه بر ای��ن ،بس��یاری از اینان
همراه با اپوزیس��یون خارج نظام
(ساختارش��کنان) از آغاز با چشم
تحقیر به او نگریسته و او را موضوع
لطیفهها و جوکها (و در مواردی با
تمسخر قیافه و چهره و هیکل او به
صورتی زشت و قبیح) قرار دادهاند.
نگاهی این گونه البته جدی گرفتن
این فرد را مشکل میکند.

نکرده اند.
نوازن��دگان این ارکس��تر ،که
نخواس��ته اند نامش��ان فاش
ش��ود ،به خبرگزاری کار ایران
گفت��ه ان��د« :محس��ن رجب
پور(مدیر اجرایی این ارکستر)
رسما اعالم کرده که از ارکستر
ملی هی��چ حمایتی نمیکند.
و هنگامی که ما از مس��ئوالن
پیگی��ر حقوقه��ای خ��ود
میشویم راحت گفته میشود:
بودجه نداریم».
آنان می گوین��د براثر همین
کمب��ود بودج��ه ارکس��تر
س��مفونیک تهران نیز فعال به
حال��ت نیمه تعطی��ل درآمده
است.
مهرداد فخرالدینی ،رهبر سابق
ارکستر ملی ،نیز منحل شدن
این ارکس��تر را تایی��د کرده و
گفت:

عالوه بر این،
ای��ن واقعیت
ک��ه عل��ی
خامنهای به عنوان ولی فقیه امروز
همه کاره است ،بسیاری را به این
نتیجه رسانده که احمدینژاددیگر
کارهای نیس��ت ،و ب��ه ای��ن دلیل
تقریبا تمامی ارتباطات اپوزیسیون
با حکومت (چه به صورت نامههای
فردی و چه اطالعیههای گروهی
و س��ازمانی) خطاب به ش��خص
خامنهای بوده است.
برای خطاب قرار دادن احمدینژاد
الزم نیس��ت که ادعاه��ای او دایر
ب��ر کس��ب اکثریت قاط��ع آرا به
رسمیت شناخته شود .در سطح
جهانی مقامات زیادی هستند که
به نادرست مدعی انتخاب از سوی
اکثریت مردمند ،ولی این واقعیت
مانع از آن نمیش��ود ک��ه آنان به
رسمیت شناخته شوند.
پذیرش صحت ادعاهای یک فرد
در مورد احراز یک مقام یک مسئله
اس��ت ،و تعامل با آن فرد وقتی در
آن مقام نشس��ته است مسئلهای
دیگر .اپوزیسیون با این که معتقد
است خامنهای با صحنهسازی مقام
خ��ود را احراز کرده ،و با این که او
در اح��راز این مقام فقط رأی چند
ده نفر را کس��ب کرده است ،او را
در این مقام به رسمیت میشناسد.
ولی همین اپوزیسیون ،احمدینژاد
را که میلیونها رأی مردم را پشت
سر خود دارد به بازی نگرفته است.
وقت آن اس��ت که اپوزیسیون این
نگاه را تغییر دهد تا ش��اید بتواند

بس��یاری از مس��ئوالن ای��ن
موضوع را بهطور خصوصی در
جمع نوازن��دگان اعالم کردند
و همه م��ا میدانی��م که این
موضوع صح��ت دارد .آخرین
بار که ارکس��تر موسیقی ملی
ای��ران از نواخت��ن بازایس��تاد
زمانی بود که دولت تصمیم به
تغییر مدیریت آن گرفت و این
ارکستر از سال هشتاد و هفت
تا هش��تاد و نه برای دو س��ال
پیاپی تعطیل شد.
زن��ده ی��اد ج�لال ذوالفنون
نوازنده س��ه تار دو سال پیش
در اعتراض به تعطیلی ارکستر
موس��یقی ملی ای��ران گفته
بود« :بهتر اس��ت هرچه زودتر
فكري به حال هويت از دست
رفتهي موسيقی ايران زمين و
مظلومي��ت آن كه در ماجرای
ازهم پاش��يدگی اركستر ملی
مشاهده شد ،بكنند تا اين ننگ
بی آبرويی بر پيشانی مردم ما
باقی نماند ».
از شکاف عمیق درون حکومت به
نفع خود بهرهبرداری کند.
البته این وقتی است که اپوزیسیون
استراتژی الزم برای انجام این کار را
داشته باشد  -چیزی که در جبین
اپوزیس��یون پراکن��ده جمهوری
اسالمی (داخل یا خارج نظام)دیده
نمیشود.
به نظر میرس��د که اپوزیس��یون
از هرگون��ه ابت��کار عم��ل حتا در
ای��ن ش��رایط بحرانی و انش��قاق
عمیق حکومتی بیبهره اس��ت ،و
خوشبینانه نشسته است و منتظر
تا شاید تغاری بشکند و اتفاقی به
نفع آن بیفتد؛ یا م��ردم روزی به
صورت خودجوش و معجزهآس��ا
به خیابانه��ا بریزند و حکومت را
س��رنگون کنند و بعد هم بیایند
س��راغ «رهبران اپوزیس��یون» و
آنان را بر دوش ببرند و بر مس��ند
بنشانند.
و یا دس��تی از غیب برون آید و با
بمباران از باال حکومت را سرنگون
کن��د و س��پس کلی��د کاخهای
حکومتی را در اختی��ار اینان قرار
ده��د( .البته میدانی��م که غالب
نیروه��ای اپوزیس��یون ب��ا حمله
خارجی مخالفند ،ولی کم نیستند
کسانی  -حتادر میان اصالحطلبان
 ک��ه وقت��ی به خل��وت میروندآرزوی دیگری را پیش میکشند)
در هر صورت با اپوزیسیون نشسته
و منتظر ،بهرهگیری از بزرگترین
انشقاق تاریخ جمهوری اسالمی کار
سادهای نیست...

•
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در مصاف طالبانی ها...
مالله:تبلورنبردمدرنیتهبا

زی

آنچه می خوانید ،برگردان مقاله
ای اس��ت نوشتۀ فریدا غیتیث،
خبرنگار ،پیرامون مالله یوسف
زی که در تارنمای شبکۀ خبری
 CNNمنتشر شده است.
چند روز پیش از اعالم اس��امی
برن��دگان نوبل صلح از س��وی
کمیته نوبل ،جهان ترسوترین
افراد روی کره زمین را شناخت؛
همان گروهی که در برابر تالش
برای اس��تقرار صلح و عدالت،
موضع افراطی اتخاذ می کند .طالبان آموزش دختران را تهدیدی
برای موجودیت خود می دانند!
مردانی که هفته پیش گذشته
وارد اتوب��وس حامل دختران
مدرسه شدند ،از شرم و حیا بهره که دیدگاه های مذهبی ،اجتماعی
ای نب��رده بودن��د .آن ه��ا در پی و سیاسی شان بر ایدئولوژی سرشار
یافتن دختری  ۱۴ساله بودند که از خشونت و ضد زن استوار است،
عملکردی بسیار استثنایی داشته؛ حتی ت��وان تحمل چه��رۀ دختر
او را یافتند و گلوله ای به س��رش جوانی را که دیدگاه های آن ها را
در یک وبالگ به چالش می کشد،
شلیک کردند.
اعضای طالبان پاکستان ترسوترین ندارند.
احس��ان الله احس��ان ،سخنگوی
انسان های روی زمین هستند.
ش��اید آن ها گمان می کنند که «جنبش طالبان پاکستان» اندک
ریش های سیاه و انبوه ،سالح های زمانی پ��س از ترور نافرجام مالله،
خطرناک و اعالمیه های رس��می مس��ئولیت این حمله را به عهده
مذهبی و افراطی ش��ان ،آن ها را گرفت و اذع��ان کرد که این گروه
به رزمندگانی غیور بدل می کند .درصدد قتل مالله بوده است.
اما اعمال و رفتارشان روایت واقعی احسان وعده داده که اگر مالله از
آنها را به تصویر می کشد .طالبان این سوء قصد جان سالم به در برد،
پاکستان از یکدختر چهارده ساله بار دیگر برای قتل او اقدام خواهد
به نام مالله یوس��ف زی وحشت کرد .س��خنگوی طالبان پاکستان
سعی کرد طبق معمول با توسل به
دارد.
چرا طالبــان تا این حد از مالله تعابیر افراطی از اسالم و سرکوب
زن��ان و ایجاد رعب و ه��راس ،به
می ترسند؟
علت عمده آن این است که مالله تهدیدهای خود اعتبار ببخشد.
از آنها هراس به دل راه نمی دهد ،احس��ان گف��ت« :هر زن��ی که به
و ب��ه این دلیل ک��ه او از حامیان جنگ با مجاهدین اقدام کند ،باید
سرس��خت و خس��تگی ناپذی��ر به قتل برسد».
آموزش دختران اس��ت ،و طالبان س��خنگوی«جنبش طالب��ان
ای��ن آم��وزش را تهدی��دی برای پاکس��تان» دفاع مالله از تحصیل
زنان را فصل جدی��دی از وقاحت
موجودیت خود می دانند.
ب��ه نظر می رس��د طالبان با همه خواند و گفت« :ما باید به این فصل
ادعاهایی که در مورد ش��جاعت و پایاندهیم».
دلیری دارند ،بیش از همه ،از زنان مالله هنگامی که تنها یازده سال
داش��ت ،برای «جنب��ش طالبان
می ترسند.
ویژگی طالبان پاکستان را می توان پاکستان»دردسرساز شد.
بزدلی و ضعیف النفس بودن خواند طالبان پاکستان که از ایدئولوژی
و مالله مصداق ش��جاعتی خارق طالبان افغانستان حمایت می کند
العاده اس��ت .این فعال بی باک و اما مستقیماً به آن وابسته نیست،
ش��جاع که برای آموزش دختران مهار دره س��وات را در دست دارد.
تالش می کند ،ه��م اکنون روی سیاس��تمداران پاکستان فعالیت
تخت بیمارس��تان خوابی��ده و در های این گروه را که به طور فزاینده
انتظار بهبود جراحات جدی ناحیه ای به یک رژیم خودکامه بدل شده
بود ،نادیده گرفتند.
سر و گردنش است.
مالله می دانس��ت که در فهرست طالبان پاکس��تان منتقدان خود
س��یاه و ه��دف حمله ه��ای آتی را اع��دام کردند و ب��ه همه مردان
«جنبش طالبان پاکس��تان» قرار دستور دادند ریش بگذارند و زنان
دارد ،ام��ا او به هیچ وجه از تالش را در مالء عام شالق زدند.
های خود دست برنداشت .طالبان ه��دف ،تحمی��ل اراده و دی��دگاه

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

بهروزآقاباباخانی

هایشان از شریعت اسالم بر همه
مردم ،به ویژه زنان بود.
طالبان بیش از  ۲۰۰مدرسه را
خراب کردند و دستور دادند همۀ
مدارسدخترانه تعطیل شوند.
این زمانی بود که مالله به تدریج از
گمنامی درآمد .او در سال ۲۰۰۹
ب��رای تارنمای بی بی س��ی با نام
مس��تعار مطلب می نوش��ت و در
مورد رؤیاهای خود و این که چگونه
طالبان سبب می شوند آرمان ها
و آرزوهای او هر روز دست نیافتنی
تر به نظر رسند ،قلم می زد.
فعالی��ت های او س��بب ش��د تا
شوربختی مردم دره سوات بیشتر
 وام برای افراد خوداشتغال
مورد توجه قرار گیرد.
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
همزمان ،تصاویر ضرب و شتم یک
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود
دختر هفده ساله به دست اعضای
یکی از گروه های طالبان و تصاویر
ضجه ودرد ایندختر،در پاکستان
توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
behrooz@babakhani.ca
تا آن زمان ،پاکستان طوری وانمود
می کرد که گویی مبارزه با طالبان
یک��ی از مش��کالت آمریکاس��ت
و طالب��ان فقط در مرز کش��ور با
افغانستان حضور فعالدارد.
مالله به مقامات پاکس��تان کمک وس��یعی از دیدگاه های اجتماعی پاکستان پیامدهای زیانباریدارد .هستند.
کرد تادریابند که «جنبش طالبان امروز طالب��ان ،میراث این تفکر و هدف «جنبش طالبان پاکستان» پس از گذش��ت یک ده��ه از این
پاکستان» ،قدرت موجودیت خود تعصب است .بس��یاری از عادات و دقیقاً اعمال قوانین و شیوه زندگی تحوالت در افغانستان و درپی ترور
آنها را نیز در معرض خطر قرار داده آداب آنها ،به ویژه در ارتباط با زنان ،است که طالبان به مردم افغانستان نافرجام مالله ،بسیاری این پرسش
است.
حتی برای مردم امروزی پاکستان تحمی��ل کردند .زنان افغانس��تان را مطرح می کنند که آیا طالبان به
دول��ت به مب��ارزه علی��ه طالبان که در ش��هرهایی همچون اسالم از اش��تغال و آموزش منع شدند و آن اندازه که مقامهای پاکستان ادعا
برخاست و مهار منطقه را باردیگر آباد زندگی می کنند ،هراس انگیز اجازه نداشتند بدون همراهی یک می کنند ،تضعیف شده اند؟
ب��ه دس��ت گرفت.
م��رد از منزل خارج ش��وند .حتی مردم پاکس��تان از سیاستمداران
است.
مالل��ه کم��اکان طالبان بیش از پاکستان به خط مقدم خن��ده با صدای بلن��د نیز ممنوع مردمی خود می خواهند تا آشکارا
ب��ی پ��رده س��خن همه ،از زنان درگیری بین مدرنیته و ب��ود .هویت و موجودی��ت زنان از این جنای��ت را محکوم کنند و در
می گف��ت و اولین
زن س��تیزی بدل شده آن ها گرفته شد .زنان را در اماکن قبال آن موضع بگیرند.
شهروند پاکستانی می ترسند!
اس��ت؛ عادتی که از هر عمومی سنگسار و سر آن ها را از بزدل ترین انسان ها در پاکستان
بود که «جایزه صلح
گونه مدارا و تس��امح به تن جدا کردند .نمایش چهره و یا خانه کرده اند ،اما پاکس��تان وطن
ملی» را از آن خ��ود کرد .مالله و دور است و در قرن ها پیش ریشه شنیده ش��دن صدای زنان ممنوع مالله نیز هست .بیایید دعا کنیم
اهداف او از سویی در سراسر کشور دارد .مالله با وجود س��ن کمش ،بود .زنان از حق کار و کسب درآمد ک��ه او زنده بماند ت��ا الهام بخش
بسیاری باشد ،و کمک کند تا آنها
خودش مورد توجه و ستایش واقع برای کسب برابری با مرداندر خط محروم شدند.
شد و از سویی دیگر سبب نفرت و مقدم این جبهۀ جنگ ایس��تاده نتایج پژوهش مرکزی به نام مرکز در مس��یر قدم ه��ای کوچک اما
تحقیقات س�لامت روان در سال ماندگار او قدم بگذارند .شایس��ته
خشم گروه های افراطی و حامیان است.
آن ها شد.
حاکمیت طالبان بر افغانستان بین  ۲۰۰۲و بالفاصله پس از س��قوط است که کمیته نوبل مالله و تالش
مردمان مناطق روستایی پاکستان س��ال های  ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۱نشان حکومت طالب��ان حاکی از آن بود های او را توجه قرار دهد.
و مناطق نزدیک مرز افغانس��تان ،داد ک��ه ثمره سیاس��ت های این که اکثری��ت زنان افغ��ان گرفتار
تفکر سنتی عمیقی دارند و بخش گ��روه برای همه و به ویژه زنان در افسردگی ،اضطراب و تنش روانی

مشاور رمسی وام مسکن

Tel.: (514) 606-5626

•
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سفره شما!

ایران :اعتیاد هر روز جوان تر میشود!

عض��و کمیس��یون آم��وزش و
تحقیق��ات مجل��س ،ب��ا بی��ان
اینک��ه وزارت آم��وزش نبای��د از
مسئولیتهایش شانه خالی کند؛
مش��اوره در م��دارس را بهترین
راهکار برای کاه��ش نرخ اعتیاد
جوانان و نوجوانان دانست و گفت:
مشاوران مدارس نقش مهمی در
راهنمایی و نش��ان دادن خطرات
اعتیاد در بین دانشآموزان دارد.

جبار کوچکین��ژاد در گفتوگو
با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری
خانه ملت ،با انتقاد از افزایش نرخ
اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان
مدارس کشور ،تصریح کرد:
بخش مهمی از مراقبت و پرورش
فرزندان این کش��ور ،به دس��ت
آموزش و پرورش محقق میشود
چراکه دانشآم��وزان معادل ۱۵
هزار س��اعت از عمر خ��ود را در

مدارس سپری میکنند.
نماینده مردم رش��ت در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :آموزش
و نش��ان دادن خطرات اعتیاد از
وظایف اصل��ی آموزش و پرورش
به شمار میرود که میتواند نجات
دهنده دانشآموزان از این بحران
باشد.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
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دیدگاه...
سپاه و عبور از رهبری
ر .مهدوی (مونتریال)

رفته رفته به پایان دور دوم ریاس��ت
جمهوری آقای محمود احمدی نژاد
میرسیم و حدس و گمانها در باره ی
جانشین او باال میگیرد.حدود هشت
س��ال پیش محمود احمدی نژاد نه
به عنوان یک شخص بلکه به
عنوان نماینده ی یک قش��ر و
لنگر یک طرز تفکر در اسکله
ی ق��درت ایران به ریاس��ت
جمهوری رسید .اگر چه قشر
و طرز تفکری که پشت دکتر
احمدی نژاد بود کامال با تصور
عوام ،برداش��ت رس��انه های
داخل��ی و خارج��ی ،و توهم
حاکمیت فرق داشت؛ مردم او
را شخصیتی خاکی و در برابر
قدرت و ثروت اطرافیان آقای
هاشمی رفس��نجانی و وسیله
ای برای ایج��اد تع��ادل در ترازوی
قدرت میدیدند.
رس��انه ها و رهبری احمدی نژاد را
دستبوس و سرسپرده ی مطلق ولی
فقیه می انگاشتند .خود آقای هاشمی
رفس��نجانی نی��ز در دور اول اگرچه
رقیب شکس��ت خ��ورده انتخاباتی
احمدی نژاد به حس��اب می آمد اما
از جایگاه رییس مجمع تش��خیص
مصلحت نظام فوایدی را در ریاست
جمهوری فردی چون احمدی نژاد با
ظاهری نسبتا ساده و شعارهای تند
قائل بود.
بهره هاشمی و مصلحت نظام از دور
اول ریاست جمهوری احمدی نژاد

پ��س از آنک��ه جورج ب��وش رییس
جمهور پیش��ین امریکا عراق ،ایران،
و ک��ره ش��مالی را مح��ور ش��رارت
خواند سرنوشت عراق و کره شمالی
ش��اخصهای تعیین کنن��ده اصلی
سیاست خارجی و عملکرد هسته ای
ایران شد .عراق که به بازرسان اجازه
وارسی کامل داد ،به محض اطمینان
امریکا از نبو ِد س�لاحهای کش��تار
جمعی ،مورد اشغال واقع گردید؛ در
حالیکه کره شمالی با خروج از قرارداد
منع گسترش سالحها و آزمودن بمب
خود را در برابر تهدیدها بیمه کرده ،
بالفاصله مش��مول کمکهای انسان
دوس��تانه و در حقیقت باجگیری از
امریکا و متحدانش شد.
در ایران مدتها زمزمه ی پیشبرد بی
محابای برنامه ی هسته ای و پیروی
از مسیر کره ش��مالی مطرح بود اما
جمهوری اس�لامی و هی��چ یک از
جناح های دوران ریاست جمهوری
آقای خاتمی که داعیه ی گفتگوی
تم��دن ها را داش��ت حاضر به خرج
کردن وجهه خود در چنین مسیری
با عاقبتی نامعلوم نبودند.
احم��دی ن��ژاد ب��ه عن��وان رییس
جمه��وری ک��ه ب��ا وج��ود اظه��ار
سرسپردگی مطلق به رهبری هرگز
"خودی" و عضو پیکر نظام به حساب
نیام��ده بود ،بهتری��ن مرکـَب برای
کش��اندن توپ برنامه ی هسته ای
ایران در جاده لجاجت و غنی سازی
سریع بود.
دکتر احمدی ن��ژاد و همپیمانان و
برنامه ریزان او ،که خود در باغچه ی
اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی
رشد کرده اند ،به خوبی میدانستند
که نظام قصد بهره برداری از احمدی
ن��ژاد برای پیش��برد اهداف هس��ته
ای خ��ود و ذبح سیاس��ی او پس از
دس��تیابی به اهدافش را دارد ،لذا با
درایت و ظرافت با ش��عارهای علنی
تند و مطرود ضد اس��راییلی از اطاله
بحران هسته ای و نرسیدن مصلحت
اندیش��ان نظام به هدف استفاده از
احمدی نژاد اطمینان حاصل کردند.
در عین ح��ال دکتر احمدی نژاد در
دوران ریاس��ت جمه��وری خ��ود تا
حد امکان س��عی در حذف و انزوای
دوستان و هم طیفان آقای هاشمی از
مناصب و مراکز قدرت نمود که یکی
از دش��وارترین آنها ریاست دانشگاه
آزاد اس�لامی ب��ود ک��ه در نهایت با
حمایت آیت الله خامنه ای با موفقیت
انجام شد.
سپاه و احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد س��الها قبل از

 1376یعن��ی وقت��ی که اس��تاندار
اردبی��ل و مش��اور فرهنگ��ی وزیر
فرهنگ و آموزش عالی بود و دکترا
گرفت ،عضو سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی بود که خود را پاس��داران
انقالب اسالمی ،فرزندان خلَف آن ،و
ورثه ی بالمنازعش میدانند .گروهی
در س��پاه پیوسته در صدد گسترش

دامنه فعالیت سیاسی و اقتصادی این
نهاد بوده اند و برای این توسعه نقطه
ی پایانی قائل نیستند.
ب��ه عبارت بهت��ر معتقدن��د که در
شرایط ایده آل به تعریف ایشان کلیه
فعالیتهای سیاسی و اقتصادی کشور
نیز تحت کنت��رل این ارگان نظامی
قرار خواهد گرفت.
چنی��ن وضعیت��ی در کش��ورهای
مختلف تحت ن��ام کودتا و حکومت
نظام��ی ش��ناخته میش��ود و گاه
حکومتی کوتاه و انتقالیست و بعضا
تبدیل به دورانی طوالنی از خفقان و
دیکتاتوریمیگردد.
در انتخ��اب های کابینه ای احمدی
نژاد پیوسته هم بستگی یا به تعبیر
خود او "همگرایی" مالک بوده است
و همپیمان��ان او کم ک��م به عنوان
یک فرقه در ایران شناخه شدند که
گروه��ی آن را جری��ان انحرافی می
نامند.
رابطه سپاه و دولت بیش از همیشه
نزدیک اس��ت و بس��یاری از وزرای
کابینه همان امرای سپاهند .بسیاری
از س��رداران س��پاه که ب��ه رهبری
نزدیکتر بودند تا دولت ،در تصادفات
و انفجارهای اخیر به شهادت رسیده
اند .فرماندهی سپاه اگرچه مثل خود
رییس جمه��ور به لفظ اظهار ارادت
به والی��ت را دارد اما در عمل بدون
کسب اذن علنی از رهبری به رییس
جمهور در مواردی مثل دستگیری
کس��انی که ب��ه تش��خیص رییس
جمهور اخاللگران اقتصادی اند چراغ
سبز نشان داده است.
مواردی مث��ل قاچاقچ��ی خواندن
بعضی عناصر س��پاه توسط احمدی
نژاد برای فشار آوردن به پرسنل غیر
همگرای این نیروس��ت .ماجراهایی
مثلداستان سیلی زدن فرمانده سپاه
به رییس جمهور ب��دون هیچ گونه
پیگیری و شکایتی نیز یا شایعه است
یا حاکی از عمق نزدیکی و دوستی
این دو نفر.
کنار زدن نقاب

رفتاره��ای رییس جمه��ور کم کم
تنش زا و هماوردخواهانه شده است.
ترس و عقب نشینی آیت الله خامنه
ای در براب��ر آقای احم��دی نژاد بر
هیچ دیده تیزبینی پوشیده نیست.
رهبری ک��ه باقیمانده آبروی خود را
خرج به قدرت رساندن احمدی نژاد
کرده و همه ی دوس��تان خود را یا
به بند کشیده و یا به کنج انزوا رانده
و ملتی را با شعارهای تند و دشمن
خواندن بیشتر قدرتهای مطرح دنیا
به گرس��نگی و گرانی طاقت فرس��ا
مبتال کرده اکنون باید به تنهایی از
پس ماری برآید که در آستین خود
پرورده است.
ارتش به دس��ت خود رهب��ر آنقدر
تضعیف شده که بدون کمک سپاه
انتظار زیادی از آن نمی رود.
بسیج رسما به عنوان زیر مجموعه ای
از سپاه در آمده است.
آیت الل��ه خامن��ه ای در برخورد با
هاش��می رفسنجانی نش��ان داد که
بسیار انتقامجو و کینه توز و در این
مسیر بی مالحظه است .سپاه و هم
پیمانان احمدی نژاد که ازاین ضعف
اخالقی رهبر نهایت سود را برده اند،
هرگز به او فرصت نخواند داد با آنها
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یک خبر مهم تاریخی:

نیز چنان کند.
رهبر اکنون به این حرف هاش��می
رسیده که نوشت
"سر چشمه باید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید که بستن به پیل"
اما دیگر نه راه پس دارد و نه راه پیش
که با که خواهد بود؟

عمده چهره های سیاسی ذی نفوذ
امروز ی��ا در زندانند یا در انتظار آن.
گرچه ممکن اس��ت هیچ کدامشان
از آق��ای احم��دی ن��ژاد
خوشش��ان نیاید ،اما ولو
به مصلح��ت و برای مدت
کوتاهی اکث��ر آنها حامی
کسی میش��وند که بتواند
رهبری را سرنگون کند ؛
رهبری که آنها را علیرغم
دلسوزیشاندر بند کشیده
و سخنشان را ناشنیده بود.
س��پاه که بحث آن رفت،
خ��ود فرماندهی این گذر
را به عهده خواهد داشت و
ارتش هم قطعا کاسه ی از
آش داغتر دفاع از رهبر در
مقابل سپاه نخواهد شد؛ آنهم رهبری
که س��الها ارتش را من��زوی کرده و
سپاه را نورچش��می ،مزایایی چون
زمین و مس��کن تا دلخوشی هایی
چون درجه و نشان را از دهان ارتش
قاپیده و با نوازش تقدیم سپاه کرده.
بسیج که خود فرمانبردار سپاه است.
مجلس که نماینده مردم است ،عمال
توان اجرایی ندارد.
قوه قضائیه هم بدونداشتن مجریان
مسلح فرقی با مجلس ندارد.
نیروی انتظامی و یگان ویژه هم اگر
چه در برابر ش��ورش ه��ای مردمی
شیر است ،اما در برابر تجهیزات سپاه
موشی بیش نیست ،مخصوصا وقتی
چند ماه از حقوق پرسنل عقب افتاه
باشد و فرماندهانش پیشنهاداتی با
ارقام قابل توجه دریافت کنند.
پول ها کجا بودند؟

سالهاس��ت س��خن از واریز نشدن
مبالغ هنگفت��ی از درآمدهای نفتی
مطرح است .تشکیل حکومت جدید
هزینه دارد .خرید پرسنلی که ماهها
حقوق نگرفته اند و استخدامش��ان
برای ماموریتی نوین پول میخواهد و
س��اکت کردن کسانی که زنده شان
بیشتر به درد میخورد حق السکوت
میطلب .د
پولی که یکجا مفقود شده حتما در
جای دیگری سر در خواهد آورد.
چرا حاال؟

چرا نه حاال؟
جامعه ایران سالهاست باردار چنین
تحولیس��ت .حدود س��ی سال قبل
آقای بنی صدر میخواست تا حکومت
را از دس��ت روحانیون بیرون بکشد
ام��ا در آن دوران عناص��ری چ��ون
سپاه ،کیاست هاشمی رفسنجانی،
و دلبس��تگی عموم ع��وام به نظام
جمهوری اسالمی موانع او بودند.
امروز هاش��می نه چنان بال و پری
دارد و نه اگر داش��ت آنرا برای دفاع
از آق��ای خامن��ه ای مصرف میکرد.
عامه مردم خسته ،سر خورده از نظام
و منتظر فرجی هستند و در شرایط
امروزی ه��ر تحولی را فرج میدانند.
سپاه هم که خود سردمدار این تحول
وگذر از رهبری و والیت فقیه خواهد
بود .مردم یقینا از هر تحولی استقبال
میکنند و هر کس تالش میکند فورا
خ��ود را در نظ��ام جدید ضد تحجر
و والی��ت فقی��ه و طرف��دار تجدد و
برقراری ارتباطات بین المللی که سی
و چندس��ال است از آن محروم بوده
اند نشان دهد.
بعید است آیت الله خامنه ای دیگر
توان بازپس گیری قدرت از س��پاه و
یافتن فرماندهانی را داشته باشد که
بین ثروت و ق��درت یا نظامی که از
درون پوسیده نظام کهنه را برگزینند
و با سیستم پیشرفته و مخوف حاکم
بر درون سپاه درگیر شوند و شانس
بردن هم داشته باشند.
س��پاه در جانبداری از دکتر محمود
احمدی نژاد در آستانه هدایت ایران
در عب��ور از والیت فقیه و رهبری و
ورود ب��ه دوران ت��ازه ای از حکومت
است که تنها گذر زمان مبین ماهیت
آن خواهد بود.

•

جمهوریاسالمیدردادگاهالهه،بهجنایتعلیه
بشریتمحکومشد!
بهرام رحمانی

 75شاهد را به ما
داده بود و این جا
نیز سخنان  19شهود را شنیدیم.
تمام��ی این ادلّه موجود اس��ت و
گزارش��ات تکمیل��ی نیز ضمیمه
گزارش است.
کمیسیون یک گزارش  65صفحه
ای را هم��راه با مطل��ب تکمیلی
تدوین کرده اس��ت ک��ه ادله الزم
برای محکومیت جمهوری اسالمی
در آن وجود دارد .همه اسناد نشان
می دهند که جمهوری اس�لامی،
مجموعه از جرایم را علیه زندانیان
اعمال کرده اس��ت و نمایانگر این
حقیقت غیرقابل انکار است.
در جمه��وری اس�لامی ای��ران،
شکنجه و اعدام ،تجاوزات جنسی،
ناپدید شدن در جریان بوده است.
بنابراین ،جمهوری اسالمی مرتکب
قتل و جنایت شده است .هم چنین
در یک شب شصت جنازه را به یک

مرحل��ه دوم محاکم��ه جمهوری
گرفته است .شهود نشان دادند که
اسالمی ایران ،که از روز پنج شنبه
اعدام های فراقضایی هم در سراسر
 25اکتب��ر  2012براب��ر با  4آبان
ایران صورت گرفته است.
 1391آغ��از ش��ده ،روز  27اکتبر
این جنایات براس��اس دس��تگاه
س��اعت  9صبح ،کار خ��ود را در
مرکزی حکومتی صورت گرفته و
سالن صلح ،ساختمان دادگاه الهه
جمهوری اسالمی مسئول همه این
آغاز کرده بود در روز  27اکتبر رای
جنایات است.
خ��ود را علیه جمهوری اس�لامی
اکنون عمال ایران ،باید مسئولیت
ایران صادر کرد.
قضایی این جنایات خود را به عهده
در فاصله ای که قضات برای شور
بگیرند و جواب گو باشند .هر کدام
و مشورت و تصمیم گیری سالن را
از مقامات جمهوری اس�لامی هم
ترک ک��رده بودند ،در آن جا چند
مسئولهستند.
نفر از دس��ت اندرکاران تریبونال و
حضار میزگردی تشکیلداده بودند
ما اعالم می کنیم که:
که هر کدام از شرکت کنندگان در
 دولت جمهوری اس�لامی ایران،این میزگ��رد ،روند دادگاه مردمی
مس��ئول جرایم فاح��ش خود بر
تریبونال را از زوایای مختلفی مورد
علیه شهروندان است و دولت ایران
بحث و بررسی قرار دادند.
مرتکب جنایت بر علیه بش��ریت
 ....در ط��ول س��ی و چهار س��ال
شده است.
حاکمی��ت نکب��ت ب��ار و خونین
پیشنهاددیوان:
جمهوری اسالمی ،این اولین
جوامع بین الملل��ی ،باید درباره
جمهوری
به
تریبونال
روشن
پیام
بار اس��ت که یک دادگاه بی
این جنایت گسترده علیه بشریت
طرف و مستقل در مقر الهه ،اسالمی این است که راه گریزی تحقیقکنند.
حکومت اس�لامی ایران را به
کمیسیونی تش��کیل شود برای
از عدالت وجود ندارد.
جنایت علیه بشریت محکوم
پیگیری این جنایات
می کند.
کمیسیون دایمی تشکیل شود
ساعت  16و  42دقیقه قضات وارد گورکن تحویل داده که گورکن در تادرباره جنایات جهموری اسالمی
سالن ش��دند .رییس دیوان اعالم فیلم آن ها را بیان می کند و قبرها تحقیقکند.
کرد:
را نشان می دهد .مامورین ایرانی ،دولت ها طبق قوانین بین المللی
دی��وان از کمیته حقیق��ت یاب ،سنگ قبر زندانیان را می شکنند .باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که
فعالین و دست اندرکاران تریبونال به بسیاری از اعدامیان پس از اعدام مرتکب جنایت علیه بشریت شده
ایران و هم چنین حضار تشکر کرد .تیر خالص زده ان��د .برخی موارد اند.
دیوان از جمهوری اسالمی از طریق کودکان زندانی را وادار کرده اند که دیوان یک بار دیگر از شهود و افراد
سفارتش در الهه دعوت کرده بود به زندانیان تیر خالص بزنند.
حاضردر این جا تشکر می کند که
که در این دادگاه ش��رکت کند و ع�لاوه بر ای��ن ها ،خان��واده های این فرایند را به این جا رس��اندند.
جوابگو باشد اما جواب ما را ندادند .زندانیان تحت آزارهای شدید قرار ختم جلسه را اعالم می کنم.دیوان
دی��وان تحت تاثی��ر مطالبی قرار گرفته اند .از آن ها پول تیر گرفته از همه تشکر می کند.
گرفته که محکم و مستند هستند .اند .مصطفی س��لطانی موقعی که سپس به عنوان تقدیر به هر کدام
دیوان در روند تالش های چندین رفته بود جنازه برادرش را از زندان از قضات یک دسته گل داده شد.
ساله به این نتیجه رسیده است .این تبریز بگیرد به او آن قدر گلوله زده و آن ها هر کدام در سخنان کوتاه
دیوان بر اساس قوانین بین الملل و بودند که تمامی ارگان های درونی خ��ود ،آزادی مردم ای��ران را آرزو
مستقل و بی طرف تشکیل شده و بدنش بیرون ریخته بود.
کردند.
هر کدام از قضات مستقل هستند .شکنجه و کشتار در تمانی زندان
{>> ادامه در صفحه}32 :
کمیته حقیقت یاب قبال سخنان ه��ای جمهوری اس�لامی صورت
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روزی در یکی از مدارس دولتی استرالیا
وارد کالس تعلیمات دینی ش��دم و به
ش��وخی با حروف درش��ت روی تخته
سیاه نوشتم:
"من از مذهب متنفرم"

یک��ی از دانشآموزان حیرتزده گفت:
«نه! چنین حرفی توی این کالس سر
آدم را بر باد میدهد!»
ج��واب دادم :آخ��ر من طرف��دار پر و
پاقرص مسیحیت واقعیام!
چند نفر همزمان پرسیدند:
«مگر بین مذهب و مس��یحیت فرقی
هست؟»
گفتم« :اآلن توضیح میدهم».



 )۱پی بردن به هدف خدا

درس��ت است که مس��یحیت نیز یک
مذهب اس��ت ،اما شخص ممکن است
مذهبی باش��د ولی مس��یحی نباشد.
مسیح فریس��یان مذهبینمای روزگار
خود را محکوم کرد چون آنها شخصیت
واقعی خود را در پس تشریفات مذهبی
و ظاهرسازی اخالقی پنهان میکردند.
ممکن اس��ت تعجب کنی��د ،اما خدا
عالقهای به مذهب یا اخالقیات ظاهری
ندارد .او به روابط ،به زندگی روحانی و
به واقعیت توجه دارد.
بهعبارت دیگر او میخواهد که نه تنها
با او رابطهای درست داشته باشیم ،بلکه
با یکدیگر و با خودمان نیز در رابطهای
صحیح بسر ببریم.
ً
او میخواهد که ما واقعا همان باش��یم
که هستیم و شخصیت واقعی خودمان
را همانطور که هست بپذیریم تا بتواند
ما را کمک کند.
همچنین هدف خدا این نیست که ما
را به افرادی خ��وب تبدیل کند ،بلکه
هدف او این است که از ما افرادی کامل
بسازد ،زیرا میزان کاملیت ما است که
باعث میش��ود اعمال ،رفتار ،زندگی و
روابطمان نیز کامل باشد.
مذهب بیشتر میکوشد ما را از بیرون

اصالح کن��د و خوب جل��وه دهد ،اما
خدا میخواهد م��ا را از درون اصالح و
دگرگون سازد.
چون اصالح شدن از بیرون ممکن است
بهصورت باری طاقتفرسا و غیرممکن
درآید ،اما تنها با اصالح شدن از درون
است که میتوان آزاد و رستگار شد.
مس��یحیت صرفاً یک مش��ت قانون و
مقررات دس��ت و پاگیر نیس��ت ،بلکه
عبارت اس��ت از تجرب ه کردن محبت
الهی ،آمرزش الهی ،پذیرفته ش��دن از
سوی خدا.
خوب اس��ت توجه داش��ته باشیم که
خدا نمیخواهد مثل یک پلیس ما را
بهخاطراشتباهاتیکهمرتکبمیشویم
مجازات کند .در واقع ،هر کاری هم که
کرده یا نکرده باش��یم ،او همچنان ما
را با محبتی ازلی دوس��ت دارد و برای
زندگیمان برنامه و نقشهای عالی دارد.
ه��م برای زندگی ما بر روی این دنیا و
هم برای زندگی ابدی ما! عیسی مسیح
در این باره میگوید:
«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود
که پس��ر یگانه خود را داد تا هر که بر
او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات
جاودانه یابد» و «من آمدهام تا ایش��ان
حیات داشته باشند و از آن به فراوانی
بهرهمندشوند».



 )۲مشکل انسان

همۀ ما ممکن است بهظاهر افراد خیلی
خوبی باشیم ،ولی اگر کسی درونمان
را مورد کنکاش قرار دهد اغلب معلوم
میشود که وضع بسیار خراب است!
سنکا ،فیلسوف برجستۀ روم باستان،
ای��ن مطلب را به زیبایی بیان داش��ته
است ،میگوید:
«ما همه گناه کردهایم .برخی بیشتر،
برخی کمتر».
کتابمقدس نیز که کالم خدا است بر
این گفته صحه میگذارد:
«زیرا همه گناه کردهاند و از جالل خدا
کوتاه میآیند».
اما گناه تنها انج��ام دادن اعمال
بد نیس��ت ،بلکه ه��ر چیزی که
مطابق معیار کاملی که خدا برای
ما انسانها در نظر داشت نباشد،
گناه است .بنابراین کینه و نفرت
از دیگران ،غرور ،حس��د ،داشتن
انگیزههای نادرس��ت و غیره نیز
همگی گناه است.
همچنین اکثر م��ا مرتکب گناه
سهلانگاری میشویم ،زیرا آنچه
را که میدانیم درست است انجام
نمیدهیم.
یکی دیگر از س��وءتفاهماتی که

هر شنبه
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 )۴دعوت از شما

اگر دادگاهی شما را به جرم ارتکاب
جنایتی هولناک مقصر میشمرد و
به مرگ محک��وم میکرد ،و آنگاه به
ش��ما عفو غیر مش��روط و آزادی را
پیشنهاد میکرد ،آیا این پیشنهاد را
نمیپذیرفتید؟
از آنجا که مسیح بهخاطر ما مرد ،این
دقیقاً همان پیشنهادی است که خدا
به ما میدهد ،و به همراه آن میخواهد
عطای حیات جاودان را نیز به ما ارزانی
دارد .تنها کاری که ما باید انجام دهیم
این است که آمرزش الهی او را بپذیریم.
برای انجام این کار چنین کنید:
اول :اعتراف کنید.

کالم خدا میگوید« :اگر به گناهان خود
اعتراف کنیم ،او که امین و عادل است
گناهان ما را میآمرزد».

دوم :توبه کنید.

ب��ه عبارت دیگر الزم اس��ت از راههای
گناهآل��ود و خودخواهانهم��ان دس��ت

بکش��یم و از خدا و راهه��ای او پیروی
 )۳پاسخ مسیح
از آنجا که گناه ما باعث ش��ده است از نماییم .عیسی مسیح میفرماید:
خدا ج��دا ش��ویم ،در درون ما خالئی «پادشاهی خدا نزدیک است .پس توبه
کنید و ایمان بیاورید».
روحانی وجود دارد.
سوم :ایمان بیاورید.

به قول آگوستیم« :خدایا ،تو ما را برای
خود آفریدهای ،و دلهای ما آرام و قرار کالم خدا میگوید« :به خداوند عیسی
مس��یح ایمان آور که تو و اهل خانهات
نخواهد یافت مگر در تو».
بیشمار ادیان و مذاهب موجود در دنیا نجات خواهند یافت».
چهارم:بپذیرید.
گواهی است بر جستجوی بیکران انسان
جهت یافتن خدا و پرکردن این خالء .خ��دا همچنی��ن میگوی��د« :به همه
اما از آنجا که خدا ما را بینهایت دوست کس��انی که او (مسیح) را بپذیرند ،این
داش��ت ،پسر بیگناه خود عیسی را به حق را داد که فرزندان خدا شوند ،یعنی
این جهان فرس��تاد تا ما را از وضعیت هر کس که به نام او ایمان آورد».
آنچه که باعث میش��ود مس��یحیانی
اسفبارمان نجاتدهد.
مس��یح این کار را به این صورت انجام واقعی باش��یم این اس��ت که بپذیریم
داد ک��ه بجای ما بر روی صلیب مرد تا گنهکاریم ،ایمان بیاوریم که عیس��ی
نتیجه گناه و بهای فدیه گناهان ما را که بهخاطر گناهان م��ا مرد ،او را بهعنوان

خداون��د و نجاتدهندهمان در زندگی
خود بپذیریم ،و بخش��ش خدا را پذیرا
شویم.



اطمینان جنات

اگر واقعاً و از ته دل عیسی مسیح را به
زندگی خود دعوت نمودهاید ،میتوانید
خود را یک مس��یحی واقع��ی بدانید
و مطمئن باش��ید ک��ه از عطای یک
زندگی روحانی تازه و نیز حیات جاودان
برخوردارید .همچنین اکنون فرزند خدا
محسوب میش��وید و به خانوادۀ خدا
تعلق داری��د .خود خدا چنین وعدهای
داده است .و حال بسته به شماست که
این وعدۀ او را رد کنید یا بپذیرید .این
وعده را نه با احساس��ات ،بلکه با ایمان
بپذیرید .چون احساسات زودگذر است
و تغییر میکند ،اما کالم خدا تا به ابد
باقی است.
کالم خدا میفرماید« :و آن ش��هادت
این است که خدا به ما حیات جاویدان
بخشیده ،و این حیات در پسر اوست.
آن که پس��ر را دارد ،حی��ات دارد و آن
که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار
نیست .اینها را به شما نوشتم که به نام
پس��ر خدا ایمان دارید ،تا بدانید که از
حیات جاویدان برخوردارید».
___________________



هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

در م��ورد خ��دا وجود دارد این اس��ت
که او منتظر اس��ت مچ م��ا را بگیرد یا
بهخاطر گناهانی که مرتکب میشویم
مجازاتمان کند.
در واقع این خود ما هستیم که مجازات
گناه را بر خودمان میآوریم ،چون هر
گناهی همیشه عواقب طبیعی خاص
خود را به دنبال دارد.
بهعنوان مثال ،هر قدر هم که س��عی
کنیم نمیتوانیم قانون جهانش��مول
جاذبه را نقض کنیم ،زیرا این قانون را
به هیچ وجه نمیش��ود زیر پا گذاشت
و اگر بکوش��یم چنین کنیم ،عواقبش
گریبان ما را میگیرد .به همین ترتیب
قوانین اخالقی جهانشمول خدا را نیز
نمیتوان زیر پا نهاد.
اگر بخواهیم چنین کنیم ،ناگزیر باید
منتظر عواقب دردناک آن نیز باش��یم،
ه��م در این دنیا ،بهصورت رنج و درد و
غم و بیماری و مرگ روحانی ،و هم در
نهایت در قالب م��رگ ابدی یا جدایی
از خدا.
ما مثل یک المپ س��وخته هس��تیم
که نمیتوان��د در برابر منب��ع نیروی
الکتریسیته واکنش نشاندهد.
و از آنجا که از لحاظ روحانی مردهایم،
به محبت و قدرت خدا نیز نمیتوانیم
واکنش نشاندهیم مگر آنکه او نخست
ما را تعمیر یا اصالح کند.
بهع�لاوه ،از آنجا ک��ه از لحاظ روحانی
مردهایم ،غیرممکن است که خودمان را
نجاتدهیم.
تنها خدا میتواند ما را نجات دهد.
به همین خاطر اس��ت که حتی تمام
اعمال نیکوی این دنیا نیز قادر نیست
ما را نسبت به خدا زنده سازد .خدا تنها
زمانی میتواند ما را تعمیر کند و اصالح
نماید که به این واقعیت پیببریم!

همانا مرگ بود ،بپردازد.
بدین ترتیب عیس��ی مسیح تنها راه
چارهای اس��ت که خدا برای زدودن
گناهان ما فراهم کرده اس��ت ،و تنها
راه آشتی مجدد انسان با خدا و دست
یافتن به حیات جاوادان است.
کتابمقدس که کالم خداس��ت در
این باره میگوید:
«زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا
و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود
دارد ،یعن��ی آن انس��ان که مس��یح
عیسی است .او که با دادن جان خود،
بهای رهایی تمام آدمیان را پرداخت»
(اول تیموتائوس :۲ ۵و .)۶
اگر برای نجات آدمی��ان راه دیگری
وجود میداشت ،بدون شک عیسی
مسیح بهخاطر ما نمیمرد .از آنجا که
او بیگناه بود ،تنها کسی بود که این
شایستگی را داشت که در راه گناهان
ما بمیرد.

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

خورشید خانوم

ایران-مونترال

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

M EK IC

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

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

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

www.addhi.org
اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

www.cafelitt.ca

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

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

فرهنگسرایسینا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

بنیاد سخن آزاد

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

(514) 731-1443

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

مرکزفرهنگیزاگرس

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

سازمان آموزشی مولتی ساژ

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

IBNG

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

Z Galley

Exposition de peinture
Pictures of Nothing

Marie Surprenant
au 8 nov. 2012
Vernissage: Jeudi le 25 oct.
17h00 - 19h00
www.zgallery.ca
L’expression fut donnée aux paysages
de Turner: pictures of nothing, and very
alike.Hymnes au langage pictural, le titre
de l’exposition évoque la relation entre
la beauté et le cahos. Pictures of nothing
est une célébration de ce que cherche à
accomplir la peinture en Occident: ne rien
reconnaître, travailler avec l'innommé.
Une abstraction qui pousse plus loin, qui
reste insaisissable, qui ne se rabat pas sur
la métaphore. Une image qui respire par
elle-même, sans références.

 CDكارهای قدیم منیر طه
Ahangha va Avazha
Featuring Lyrics and songs of Monir Taha
Lyrics: Monir Taha
Music Composer: Ali Tajvidi
Vocals:
Songs:
Banan Ashegheh sheida
Marziyeh
Saboudar
Marziyeh
Shirin
Monir
Koohe boland
Tabrizizadeh: kamancheh
Monir
Janeh man
Jalil Shahnaz: tar

این سی دی برای ماندگاری كارهای قدیم و یادبودی
از صدای خودم تهیه شده است.
در این س��ی دی س��ه ترانه از برنامة كامل گل ها و
دو ترانۀ كوتاه با صدای خودم كه مربوط میشود به
سرگرمی مشكل و لذت
همخوانی صدا با موسیقی و
ِ
ِ

WWW.IBNNG.CA

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

محمود بقائیان

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

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

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

7085 Cote-des-Neiges
----------------

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

(514) 299-1787

کنسرت موسیقی ایرانی در موزه
هنرهای زیبا

در شهــر
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Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

آتلیهحمیرا

زیر نظر استاد مجرب هنر ،حمیرامرتضوی
کالس های نقاشی و طراحی
 10سال سابقه تدریس
در استودیویی زیبا در وست مونت
محیطی گرم و صمیمی

ALSO aunique artistic gifts
@ afordable prices
www.atelierhomeira.com

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

www.visualartscentre.ca

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد شما ...

در رنگ ها و اندازه های متنوع

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

www.sofrehaghd-montreal.com
بین خواندن و نوش��تن ،فراهم آمده
بخش من بینا ِ
است .این سی دی برای بازار نیست ولی از آنجا كه
هزینة نه چندان اندكی را متقبل است ،شما میتوانید
با همت بلند خود و اهدا و ارائه اش به دوستان دیگر
یاریش دهید و راه گش��ای فراه��م آمدن ترانه های
دیگر و در نتیجه ماندگاری آنها باشید .از لطفی كه
میفرمایید سپاسگزارم .
از همت عالی شما و دیگر هم وطنانم سپاسگزارم
و یاد آور می شوم که حد اقل قیمت هر سی دی با
هزینۀ پست  25دالر است.
در صورت تمایل چک اهدایی خود را به نام Monir
 Tahaمرقوم و به آدرس زیر ارس��ال بفرمایید پس
از دریافت آن سی دی برایتان فرستاده خواهد شد.
با محبت هایم  ،منیر طه
__________________
Tel: 604-739-9491
E-Mail: monirtaha@shaw.ca
Address: Monir Taha
#120- 3250 West Broadway.
Vancouver, BC V6K 2H4 CANADA

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

شرم بر شما :کمیسیون شربانو...
تفو بر شما «جهان اولی ها» باد! که
با داشتن همه امکانات و ثروت این
چنین با اعمالتان لکه شرم بر چهره
مونت��رال ،الوال و ...اس��تان کبک
نهادید و روی جهان س��ومی ها را
سفید کردید.
شرم بر شما که با سوء استفاده از
سیستمی که در اصل خود تقریبا
بی نقص است ،تمام اصول اخالقی
و حرفه ای را زیر پا نهادید.
ش��رم بر ش��ما که برای ماندن در
قدرت با اعمال نابخردانه خود پایه
های دموکراس��ی مردم��ی را این
چنی��ن تکان دادید و مایه س��لب
اعتماد عمومی از سیستم موجود
شدید.
شرم بر شما که اجازه دادید بر پایه
دزدی های ش��ما ،استان کبک به
عنوان فاسدترین استان در کانادا
(چهار س��ال پیش در مجله مک
لین شهرت یابد) و امروز این چنین
بوی تعف��ن اعمال ش��ما فرصت
طلب��ان پلید مایه سرشکس��تگی
ش��هروندان زحمت کش و قانون
شناس این استان گردد.

>> ادامه از صفحه5 :

و زنده ب��اد خبرنگاران ش��جاع و
هوش��مندی ،چ��ون آل��ن گراول
رادیوکانادا و پاتریک لگاسه الپرس
و س��ایرین که در چهار پنج سال
گذشته با پشتکار بی نظیر شبانه
روزی و بدون واهمه گوش��ه های
تاریک کارهای پنهان��ی این افراد
را برمال ساختند و دولت را مجبور
به برگزاری کمیس��یون ش��اربونو
نمودند.
من کاله خودم را به عالمت احترام
برای زحمات شما از سر بلند می
کنم و به شماها درود می فرستم
خستهنباشید.
اینک بنوشید این جام خوش طعم
پیروزی زحماتتان را.
و کالمی آخر با ش�ما خواننده
عزیز:
هنوز هم بر این باورم و اعتقاد راسخ
دارم دموکراسی ،روش انتخاباتی،
سیستم اداری و دولتی موجود در
کبک و کانادا از بهترین های جهان
اس��ت .آنچه ش��اهد آن هس��تیم
سوءاس��تفاده ه��ای س��یب های
گندیده ای اس��ت که برای منافع

خود هر اصلی را زیر پا می گذارند.
هن��وز هم ب��اور دارم حض��ور در
انتخابات و انتخاب ش��دن بعنوان
نماینده شهروندان و یا خدمت در
ارکان دولتی برای ارائه خدمات به
شهروندان از مقدس ترین حرفه ها
است.
اما ما نیز مقصریم که مدت هاست
در حالت انفعالی چشم هایمان را
بسته بودیم و با بی تفاوتی از کنار
مسایل می گذشتیم.
اینک زم��ان خانه تکانی و کثافت
زدائی اس��ت .مس��لما آینده بهتر
خواهد بود.
با این امید که قان��ون با خاطیان
با ش��دت مواجه نماید و پول های
غارت ش��ده را به صن��دوق دولت
بازپس گرداند.
حض��ور ب��ی وقفه و ص��دای بلند
اعتراضی ما مطمئن��ا ضامن این
پیروزی خواهد بود.

•

__________________

www.paivand.ca

WWW.GRANITEISLAND.CA

هیپنـوتیزم

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
نصب و برآورد رایگان

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

برای آگاهی بیشتر همین

امروز با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
مخصوص خامن ها و آقایان

 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

کـاجل زبان کنکـورد

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

با مدیریت ایرانی

»«approved school

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

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
ل
و بادی)

Collège Concorde
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سوپ
راسپشال:

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

www.Tapeshmontreal.com

تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

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

با سفارش قبلی

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

مرغ

کله ،پاچه

ی گوسفند
و سیراب
هوناپخته
پخت

جوداست
مو

ارگانیک
پاچه و زبان
گوساله
موجوداست

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و ...ترش
یوشورخانگی
م
خ
صو
ص
س
نلورانرسید
ذبح اسالمی :حـــــالل

Tel.: (514) 481-6765

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
Tel.: (514) 692-0476

بر

:
 65دالر

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

درخدمت ایرانیان گرامی

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید

خامنها
رای
ب آقایان
و

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

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

18
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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

20












(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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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

مهریصدوقی

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
(wholesale price)
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

 سال سابقه15  بیش از
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر

Multicultural Academy Canada

MAC آکـادمی زبان مک

آموزش زبان های فرانسه و انگلیسی
 شبانه و آخر هفته،کالس های فشرده روزانه
آموزش گرامر و مکالمه با اساتید مجرب
روبروی دانشگاه کنکوردیا
IELTS  وTEFAQ دوره های آمادگی
(work permit) اخذ ویزای دانشجویی و گواهی کار
وام
و
بورس
 >> همراه باstarting a business برگزاری دوره
________________
> با پایین ترین قیمت ها
> درمرکزشهرمونترال

1500 de Maisonneuve W. Suite 401

Tel.: 514-994-9590
info@collegemac.ca
www.collegemac.ca

Metro GUY concordia
Open from Mon. to Sun.

INSTITUT LEA

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
Rejuvenation  از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
 جوان کردن پوست و از بین بردن
چین و چروک های صورت و گردن
veins  لیزر برای رگ های پا و صورت
acne و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت
 اپیالسیون با وکس ماسوتراپی
Breast lifting  سفت کرد سینه از طریق لیزر  بند و ابرو
 کاشت ناخن، پدیکور، مانیکور Skin Care Treatment  فیشال
 مطمئن، سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر

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

خدماتآرایشـی

LASER
SPA

 تور ویژه در شهرهای مهم ایران

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

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

4230 boul St-Jean, suite 225 D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514)772-5787
(514)620 -3622

LiLi

 کنسرت بزرگ:کریسمس امسال در مونتریال

خدماتآرایشی

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

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

:با مدیریت ایرانی

28 December @ Palais des congrais
info: Tapesh 514-233-3336

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

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

انواع کباب های خوشمزه
یونانی
ایرانی و
________________

Restaurant Grill Sélect

514-694-7455 (69-GRILL)
2756, boul Saint-Charles,
Kirkland, QC H9H 3B6








Multicultural Academy Canada

... کارائیب و، تور مسافرتی به اروپا

Cell: 514 834 2166
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همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

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

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

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

،رمتیز

بسیا راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس
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سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

محمدرضاشجریاندرمونتریال...
Info:
Montreal 438.388.1924
Ottawa 613.862.4726

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

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب
انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

22

23

 سال  19شماره  11  1082آبان 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1082  Nov. 01, 2012

www.paivand.ca

CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

کاجل کانادا:

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

زیــر نظر وزارت علوم عالی

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

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

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

)Database Administration (AEC

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی

شروع کالس ها 14 :ژانویه 2013

 شما می توانید از کمک های دولتی برای این دوره استفاده کنید
 در پایان تحصیل ،به دانشجویان خارجی یک سال ویزای کار داده می شود
هرچه زودتر برای سی ای کیو و ویزای دانشجویی اقدام کنید

Cell.: 514-969-2492

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403
Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

اوکازیون
عـالی

www.CollegeCanada.com

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

La Maison De Kebab
رستوران

بهترینکبابشهر
مناسبترینبها

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

>>سوپراسپشیال
جـدید مـا :

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

La Maison De Kebab

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

514

933-0-933

T: 514-868-6262
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تکنولوژی...

 13رازموفقیتاقتصادیآلمانیها

دویچه وله :آلمان قهرمان
صادرات جهان است .هیچ
کش��ور دیگری ب��ه اندازه
آلمان مح��ل تولد و خانه
برندهای مطرح جهانی در
عرصههای مختلف نیست.
بس��یاری از مش��اوران و
کارشناس��ان اقتصادی و
بازرگانی به دنبال رازهای
موفقیتآلمانیهاهستند.
کشور آلمان از سال ۱۹۸۶
در مجموع ده بار قهرمان
صادرات جهان شده است.
صادرات کلید رفاه عمومی و موتور
اصلی اش��تغالزایی در این کش��ور
اس��ت .این روزها که بس��یاری از
کش��ورهای اروپای��ی و همچنین
آمریکادرگیر بحران یا رشد ضعیف
اقتصادی هستند ،بیش از هر زمان
دیگری عالقه به کش��ف نس�خۀ
کامیابی آملان افزایش یافته است.
اما ریشـههای این موفقیت
کجاست؟

روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه
سایتونگ به این پرسش پرداخته
است .به نوشتهی این روزنامه ،در
پاسخ به پرسش مزبور دو نکته را
نباید فراموش کرد.
خنست اینکه این موفقیت برآمده
از یک عامل نیست.
دوم اینک��ه ای��ن موفقی��ت را
کارخانهه��ای ب��زرگ ب��ه دوش
نمیکشند.
آمریکا چهار براب��ر و ژاپن دو برابر
آلمان کارخانههای بزرگدارند.
حتی ش��مار کارخانههای بزرگ
فرانسه هم از آلمان بیشتر است.
در واقع ش�رکتهای صنعتی
متوس�ط رمز اصل�ی موفقیت
اقتصادآلمانهستند.
ه��زار و  ۳۰۷ش��رکت از  ۲هزار و
 ۷۳۴شرکت متوسط صنعتی که
از تولیدکنندگان برتر در عرصهی
بینالمللی به شمار میروند ،آلمانی
هستند.
این تولیدکنن��دگان که قهرمانان
پنهان نامیده میشوند ۲۵ ،درصد
محصوالت صادراتی آلمان را روانه
بازارهایبینالمللیمیکنند.
آلم��ان به ازای ه��ر یک میلیون
ش��هروند« ۱۶ ،قهرم��ان پنهان»
دارد.
ای��ن رقم در فرانس��ه تنه��ا ،۱/۱
در آمری��کا  ۱ /۲و در ژاپ��ن ۱ /۷
است .تنها سوئیس و اتریش با ۱۴
شرکت متوس��ط به ازای هر یک
میلیون ش��هروند ،فاصله کمی با
آلماندارند.
اما چرا شمار این دست شرکتها
در آلمان تا این حد باالست.
فرانکفورتر آلگمانه تسایتونگ برای
پاسخ به این پرسش مفاهیمی را
برمیش��مرد که گاه در طرز فکر
آلمانیها و تاریخ آنان ریشه دارند.

شهرهای کوچک

دوست و همکار ارجمند
جناب آقای سیامک حیدری
خانواده های محترم سوگوار

در بازارهای بینالمللی سوق
داده است.

درگذشت غم انگیز مادر ارجمند و عزیزتان را در ایران،
بهشماازصمیمقلب تسلیتمیگوییم.
در این روزهای سخت در کنارتان و با شماییم.
______________

■
ساخت آملان

رش��د کند باید پ��ا را از ش��هر و
منطقهی خود فراتر میگذاشت و
به نوعی «جهانی» میشد .این طرز
فکردر آلمان سینه به سینه منتقل
شد .تولیدکنندگان متوسط آلمانی
بس��یار زودتر از رقیبان خود وارد
عرصه صادرات شدند.
 ختصص دیرپا
در بس��یاری از مناط��ق آلمان از
قرنها پیش ساعت ساخته میشد.
ای��ن صنعت م��ادر صنعت مدرن
برش��مرده میشود .صدها شرکت
آلمان��ی تولی��د لوازم پزش��کی یا
دستگاههای حساس اندازهگیری
ک��ه انحصار این عرصه در س��طح
بینالملل��ی را در دس��ت دارند ،از
سنت ساعتسازی برآمدهاند.
به گفتهی رئیس پیشین کنسرن
زیمنس ،غول صنعتی آلمان ،این
کش��ور صنایع مدرن و موفق خود
در قرن بیستویکم را بر پایههایی
بنا کرده که عمرش��ان ت��ا قرون
وسطی میرسد.
■
توان خـارقالعاده در نوآوری

بنا بر دادههای اداره ثبت اختراعات
اروپا ،شمار اختراعات ثبتشدهی
آلمانیه��ا نس��بت ب��ه جمعیت
این کش��ور دو برابر فرانس��ویها،
چهار براب��ر ایتالیاییها ،پنج برابر
بریتانیاییها ۱۸ ،برابر اسپانیاییها،
 ۵۶برابر پرتغالیه��ا و  ۱۱۰برابر
یونانیها است .تنها سوئد و سوئیس
که هر دو جمعیت بسیار کمتری
نس��بت به آلم��ان دارن��د ،در این
عرصه از این کشور پیش هستند.
■
پایههایمستحکمتولید

آلمان بر خالف بریتانیا و آمریکا به
سنت تولید بنیادی وفادار ماندند
و پایهه��ای تولی��د را حفظ کرده
است .این ویژگی تا چندی پیش
به عقبماندگی تعبیر میشد؛ امروز
اما مورد ستایش قرار میگیرد.

■
دستمزد

درآمد آلمانیها در فاصله سالهای
 ۲۰۰۲ت��ا  ۲۰۱۰افزایش چندانی
نداشته است.
ای��ن موضوع هزینهه��ای تولید و
در نهایت قیمت تمامشدهی کاال
را پایین نگه م��یدارد و در نهایت
محص��ول را در بازاره��ای جهانی
رقابتپذیرمیکند.

ب��ر خ�لاف کش��ورهای دیگری
همچون فرانس��ه ،آلمان تا پایان
قرن نوزدهم میالدی نه یک کشور
یکپارچ��ه ،بلک��ه مجموع��های از مهمترینرقیبان«قهرمانانپنهان»
حکومتهای محلی بود؛ مناطقی آلمان در داخل کشور و در بسیاری
که ش��هرهای کوچک هس��تهی از م��وارد در ش��هرهای نزدی��ک
اصلی آنها بودند.
هس��تند .این پدیده شرکتهای
هر تولیدکنندهای که میخواست آلمانی را به سوی فروش محصول
■
فــروش در داخل ،دشـوارتر
از خارج

انگلیسیها در سال ۱۸۸۷
اجناس ب��ی کیفی��ت را با
تحقیر Made in Germany
میخواندند.
ای��ن عبارت اکن��ون معرف
یکی از بهترین محصوالت
دنیاست.
ت�لاش آلمانیه��ا ب��رای
باالبردن کیفیت ،محصوالت
این کشور را به جمع بهترین
محص��والت در عرصه بینالمللی
رساندهاند.

■
زجنیرهی تولید

زنجیرهی کامل تولید محصوالت
مختلف در آلمان وجود دارد .این
پدی��ده متخصص��ان عرصههای
مختلف از کش��ورهای مختلف را
در یک منطقه گ��رد هم میآورد.
برآیند فعالیت بهترینها ،بهترین
محصول را میآفریند.
■ مترکز تولیدکنندگان

در بس��یاری از مناطق آلمان نوع
دیگری از تمرکز وجود دارد:
ش��رکتهای فعال در عرصههای
مختلف ک��ه در فاصل��هی کمی
نس��بت به هم ق��رار دارند .چنین
تمرکزی شبکهای از تأثیرگذاری
و تأثیرپذی��ری را پدید میآورد و
سبب میش��ود که کارفرمایان و
بازاریابان به تقلید از یکدیگر دست
به نوآوری بزنند.
■ پراکندگی

در بسیاری از کش��ورهای جهان
اس��تعدادها در پایتخ��ت ی��ا در
شهرهای بزرگ جمع شدهاند .در
آلمان اما این تمرکز وجود ندارد و
بس��یاری از «قهرمانان پنهان» در
ایاالت متخلف مستقرند.

دوستان و همکاران شما در

تاکسی آکسفورد (شاتوگی)

نیوزویکبهانتشارنسخهچاپیخودپایانمیدهد
بی ب��ی س��ی :مجل��ه آمریکایی
نیوزیک که سابقهای  ۸۰ساله در
زمینه انتشار مقاالت و تحلیلهای
خبری دارد ،در حال تبدیل شدن
به نشریهای صرفا آنالین است.
آخرین نسخه چاپی این نشریه که
در تاریخ ۳۱دسامبر منتشر خواهد
شد.
ای��ن اق��دام نمون��های از تمای��ل
روزاف��زون روزنامهها و مجالت به
س��مت آنالین شدن اس��ت؛ زیرا
ه��م درآمد حاص��ل از آگهیهای
تبلیغاتی  -به ش��یوه سنتی  -در
حال کاهش است و هم روز به روز
بر تعداد مخاطبان نشریات آنالین
اضافه میشود.
دو س��ال پیش ،نیوزویک و گروه
خبری اینترنتی «دیلی بیست»در
یکدیگر ادغام شدند.
تینا براون ،بنیانگذار دیلی بیست
گفت که اکنون سایتش در هر ماه،
بی��ش از  ۱۵میلیون بازدیدکننده
دارد که نسبت به سال گذشته۷۰ ،
درصد افزایش داشته است.
او در بیانیهای گفت :کنار گذاشتن

■ سیستم آموزش فنی و حرفهای

حض��ور آلم��ان در قل��ب اروپا نه
تنها ارتباط با کشورهای این قاره
را تس��هیل میکن��د ،بلکه امکان
برق��راری ارتباط با ش��رق و غرب
دور را هم فراهم میآورد .اختالف
گاه بی��ش از ده س��اعت ،ارتباط
شرکتهای آس��یایی و آمریکایی
با یکدیگ��ر را تا حدودی دش��وار
کرده اس��ت .این موضوع در مورد
مس��افرتهای کاری ه��م صادق
است.

■ جهانی فکر کردن

فعالیت مداومدر عرصه بینالمللی
افق فکری آلمانیها را به آن سوی
مرزه��ای این کش��ور میبرد .این
موضوع س��بب تولید محصوالتی
میشود که در کشورهای مختلف
طرفداردارند.
برخی از ویژگیهای ش��خصیتی
آلمانیه��ا همچ��ون دق��ت و
وقتشناس��ی نی��ز از دیگر دالیل
موفقیت آنان شمرده میشوند.
________________


نسخه چاپی «تصمیم فوق
العاده سختی بود».
«در حالی که سال آینده
به اس��تقبال  ۸۰سالگی
نیوزوی��ک میرویم ،باید
آن ش��یوه روزنامه نگاری
را که به این مجله معنا و
مفهوم میبخشد ،کماکان
حفظ کنیم و به س��مت
آینده تمام الکترونیک گام
برداریم».
تغییر شیوه انتشار نشریه،
از چاپی ب��ه الکترونیکی
بنابر بیانیه دیلی بیست،
مش��کالتی اس��ت ک��ه
«صنعت تولی��د و توزیع
نش��ریه های چاپی ب��ا آن مواجه
اس��ت» و ای��ن کار ب��رای حفظ
کیفیت قوی نشریه و نوع روزنامه
نگاری نشریه الزم است.
مجله خب��ری نیوزوی��ک ،زمانی
دومین نش��ریه هفتگی پرفروش
پس از تایم -بود ،اما کاهش تیراژو آگهیهای تبلیغاتی ،نیوزویک را
به یک نشریه زیانده تبدیل کرده

است.
در اوت  ،۲۰۱۰نیوزوی��ک
توسط کمپانی انتشاراتی
واشنگتن پست به سیدنی
هارمن فروخته شد و سه
م��اه پ��س از آن ،با دیلی
بیست ادغام شد.
تینا براون ،سردبیر سابق
ونیتی فیر ()Vanity Fair
و نیویورکر است.
او همچنین همسر هارولد
اوانز ،روزنامه نگار مشهور
بریتانیاستکهلقبشوالیه
دریافت کرده و به همین
خاطر ،خ��ود او نیز لیدی
اوانز خطاب میشود.
او در سال  ۲۰۰۸با بری دیلر یک
تیم تش��کیل داد و وبسایت دیلی
بیست را راه اندازی کرد.
نام این وبس��ایت برگرفته شده از
اسم یک روزنامه تخیلی در رمان
اس��کوپ ( ،)Scoopاث��ر اولین وو
( )Evelyn Waughاس��ت که در
سال  ۱۹۳۸منتشر شد.

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

سیس��تم آموزش فن��ی منحصر
به فرد آلمان یک��ی از موفقترین
سیس��تمهای فنی حرف��های در
جهان اس��ت .درس��تی ای��ن ادعا
را آمار مختل��ف بینالمللی تأیید
میکنند.

■ موقعیت ممتاز جغرافیایی
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انتخابات آمریکا...

ش��ان بولر می گوید" :در شرایط
کنونی هن��وز سیاس��ت خارجی
میتواند نقشداشته باشد از جمله
برنامه هس��تهای ای��ران و واکنش
اسرائیل.
وضعیت س��وریه ممکن اس��ت از
کنترل خارج ش��ود یا شاید حمله
تروریستی اتفاق افتد .این اتفاقات
س��بب خواهد ش��د که سیاست
خارجی اهمیت زیاد پیدا کند".
توجه بین المللی ب��ه این که چه
کسی وارد کاخ سفید خواهد شد
بس��یار زیاد اس��ت چون اقدامات
یک رئیس جمهوری آمریکا ،تاثیر
جهانی خواهدداشت.


 )5هرکسی که برنده شود ،باید
انتظار معضالت بیشتری را داشته
باشد

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
تنها انتخاباتی نیست کهدر تاریخ ۶

>> ادامه از صفحه9 :
نوامبر برگزار میشود .تمام اعضای
مجل��س نمایندگان و یک س��وم
اعضای مجلس سنای آمریکا نیزدر
این تاریخ انتخاب میشوند.
اگ��ر چه به ای��ن دو ،توجه زیادی
نش��ده اس��ت ولی ه��ر دوی آنها
میتوانند در موفقیت هر یک از دو
نامزد ریاست جمهوری پس از ورود
به کاخ سفید نقش مهمی داشته
باشند.
در حال حاض��ر ،جمهوریخواهان
کنت��رل مجل��س نماین��دگان و
دموکراتها کنترل مجلس سنا را
در دس��ت دارند ،به همین جهت
اگر وضع به همی��ن ترتیب باقی
بماند ،بن بست کنونی ادامه خواهد
یافت.در سال  ۲۰۱۱تنها معدودی
الیحه به تصویب رسید تا آنجا که
به کنگره آمریکا لقب "کنگره هیچ
کاره" را دادند.
این بن بس��ت بخصوص در سال
قبل مشهود بود چون کنگره آمریکا

نتوانستدر مورد سقف بدهیها به
یک توافق دراز مدت برسد .همین
موضوع سبب شد که آمریکاییها
بیشتر از همیشه از عملکرد کنگره
انتقادکنند.
تعداد دفعاتی که تصویب الیحهای
در کنگره به بن بست رسیده حتی
با درنظ��ر گرفتن اس��تانداردهای
آمریکا ،هیچوق��ت در حد کنونی
نبوده است.
ولی بیل کلینتون ،رئیس جمهوری
اس��بق آمریکا ،اخیر درمصاحبه با
شبکه تلویزیونی سی ان ان ،با ابراز
خوش��بینی در باره رفع بن بست
موج��ود ،ابراز امی��دواری کرد که
بعد از برگ��زاری انتخابات ،کنگره
این کشور شاهد همکاری بیشتر
نمایندگاندو حزب باشد.
_____________
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در بهت مرگ نابهنگام
نیما
برای عزیزان خومب
زری و شهباز خنعی

سپاس و پوزش

قرار نبود
تا بباریم به اندازه ابر
یا ...بنالیم
همپایدرد
یا بخوانیم
آواز مرگ
چه شد؟!
عرق ری��زان لحظه های
دور
چرا نهال:
رفیق تبر شد؟
چرا خاک جای جوانه؟

هنگامی که بناشد آرامگاه ابدی نیمای عزیزمان
نزدیک محل زندگی مان در لوکزامبورگ باشد،
فشردگی روند انتقال پیکر و ضرورت بازگشت سریع عمال مانع از آن شد
از سروران و عزیزانی که ما را از مهربانی های
تسلی بخش خود برخوردار کرده بودند ،سپاسگزاری کنیم.
ضمن تشکر از ابراز لطف همه سروران و عزیزانی
که در کاهش سنگینی بار اندوه ما کوشیدند،
امیدواریم که با بزرگواری پوزش خواهی صمیمانه ما را پذیرا باشند.

زری و شهباز خنعی

ه
مدردی

سرکار خامن زری خنعی عزیز،
جناب آقای شهباز خنعی ،خانواده های سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ و دردناک درگذشت فرزند دلبندتان

زنده یاد نیما خنعی

شور کدام سراب
جام خیال را پر کرد
ظرف محال
در ظرفیت باغ
خفته می آید
چرا تو؟ چرا او؟ چرا ما؟
تو باور کرده بودی
نازک آرای تن ساقه گلی
که به جانش کشتم
و به جان دادمش آب
ای دریغا به برم می شکند
خواب در چشم ترم می شکند...

شریعتعقالنی

احمدقابل؛

مـجتهدبیپروا
ُ

احمد قابل:
 حکومت ایران به ستمگری«معتاد» شده است!
 هر هفتهها دهها نفر درزندان وکیل آباد مشهد
اعدام میشوند.

احمد قابلدر تالشهای خود برای
پیش بردن سنت نواندیشی دینی
در پی عقالنی کردن شریعت بود و آن را ب��ا دنیای جدید هماهنگ
و چن��ان بر اهمیت عق��ل و خرد کنند ،بیشتر در تالش بود تا از دل
در داوری انسان تکیه میکرد که چارچوبهای سنتیتری مانند فقه
اعتقاد داشت برای اثبات آن نیازی و حدیث به س��والهایی که امروز
پیش روی مس��لمانان است پاسخ
به استدالل نیست و نوشته بود:
"حجیت عقل حجیتی 'ذاتی' است دهد.
و هیچگاه این حجیت را نمیتوان مسائل ،واژگان و روش بحث قابل
در پژوهشه��ای دینی به ترتیبی
سلب کرد".
او به خالف بس��یاری از همفکران ب��ود که به ج��ای مخاطب عام ،یا
خود ،که میکوشند میان اسالم و هواداران جریانهای سیاسی نوگرا
مفاهیم فلسفه مدرن پیوند برقرار در ایران ،مخاطبانی آشنا با ادبیات

س��نتی فقهی و حوزوی را هدف
میگرفت.
او از شاگردان آیتالله حسینعلی
منتظری ب��ود .آیتالله منتظری
درب��اره او گفت��ه بود ک��ه دارای
"حسن قریحه و جودت ذهن" و
"بیان روشن" است.
قابل همچنین از دوستداران علی
شریعتی ،یکی از سرشناس ترین
چهرههای نواندیش��ی دینی ایران
بود.
از جمله تالشهای احمد قابل در
مسیر "شریعت عقالنی" میتوان به
نقد واجب بودن حجاب و همچنین
نقد مجازات سنگسار اشاره کرد.
نگاه احمد قابل بهدین ،انسانمحور
بود ،چنان که اولین فصل از کتاب
خود" ،مبانی شریعت" را به "جایگاه
انسان در هستی" اختصاص داده

عارف آزاد
مونتریال:
 24اکتبر 2012

همدردی

بدون تردید هیچ اندوهی در زندگی به تلخی سوگ فرزند نیست.
صمیمانه در اندوهتان شریکیم و برایتان آرزوی شکیبایی داریم.

یوسف تیزهوش و فرانسواز کلر،
علی چنگیزی

 23اکتب��ر :احمد قابل ،که برخی
او را "مجته��د بیپ��روا" توصیف
میکن��د ،روز دوش��نبه  22اکتبر
درگذشت.
او لباس روحانیت ترک کرده بود،
اما همچنان در زمینه امور اسالمی
پژوهش میکرد.
آقای قابل در سال  ١٣٧٧از طرف
آیتاللهحسینعلیمنتظری،مرجع
تقلید ش��یعه ،به درج��ه اجتهاد
رسیده بود.
او در س��ال  ۱۳۳۶در تربتجام به
دنیا آمد و در مشهد و قم تحصیل
کرد.
پدر احمد قابل هم روحانی و امام
جمعه فریمان بود .به غیر از پدر ،او
برادری روحانی هم داشت؛ هادی
قابل که مواضعی مش��ابه برادرش
دارد.
قابل از چهرههایی بود که در حوزه
نواندیش��ی دینی ای��ران تحقیق
میکرد.

روز را ،روزگار را ،غربت را
چه گونه این پیر عادت
به باغ تو تازید!
تا پاییز
رنگ زند
تمام شعرهای ناسروده را
من مرده بودم
با تزویز
که نباشم
تا ننوشم
جامی از این اندوه
کنار همیشۀ لحظه ها
باشد:
تا تمامی شب ها
سالمیدوباره بگوییم
به تاریکی،
تنهایی،
غم!

سرکار خامن زری خنعی و آقای شهباز خنعی

با شما صمیمانه شریکیم و
برای فرد فرد شما عزیزان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

ایران...
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مهرک امامی ،گیسو ایروانی منش

بود.
ت�لاش قابل برای پاس��خ دادن به
س��واالت دنیای امروز از دل سنت
دینی ت��ا جایی بود ک��ه کتابی با
عنوان "اس�لام و تامین اجتماعی،
مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه
ای در قرآن ،روایات ،اخالق و فقه
اسالم" منتشر کرده بود.
او به جز آثار فقهی ،یادداشتهایی
با مضامین سیاسیتر نیز مینوشت
که بعضی از آنها را در کتاب "نقد
فرهنگ خشونت" چاپ کرد.
تبعیدخودخواسته

مواض��ع احم��د قابل ،ک��ه عالوه
بر همخوانی نداش��تن با تفس��یر
رس��می حکومت ایران از اس�لام،
با انتقادهای موردی و مش��خص
از عملکرد دستگاههای حکومتی
همراه میش��د ،برای او بیهزینه
نبود.
او چندین ب��ار با تعقیب قضایی و
بازداشت مواجه ش��د و به همین
دلی��ل در س��ال  ١٣٨٣راه��ی
تاجیکستان شد و نزدیک به یک
سال ساکن آنجا بود.
احمد قابل ب��رای معالجه بیماری
خود به ایران بازگش��ت ،بازگشتی
که ب��ا توقیف گذرنامه او توس��ط
ماموران امنیتی همراه بود.
او پس از بازگش��ت از تاجیکستان
نیز همچنان ترجی��ح داد که دور
از مرک��ز بماند و ب��رای زندگی به
فریمان ،در نزدیکی مشهد رفت و
آنجا زندگی میکرد.
احمد قاب��ل همچن��ان مخالفت
خود با عملک��رد حکومت را بیان
میکرد و به ویژه پس از انتخابات
ریاس��تجمهوری جنجالی سال
 ١٣٨٨انتق��ادات تن��دی را علیه
حکومت مطرح کرد.

او در آذر ماه آن سال و در حالی که
راهی مراسم تشییع جنازه آیتالله
منتظری بود بازداشت شد.
و عراق بود و ترکشی از این جنگ
را در بدن داشت .ترکشی که بعدتر
روند درمان او را که به تومور مغزی
اعدامهای وکیل آباد
احمد قابل پس از بازداشت ١٧٠ ،مبتال شده بود دشوار کرد.
روز را در زندان وکیلآباد مش��هد عمادالدین باقی ،فعال حقوق بشر و
گذران��د .او پ��س از آزادی از وقوع روزنامهنگار ،پس از آن کهدر تیرماه
اعدامهای گسترده زندانیان جرایم امس��ال به عیادت او رفته بود ،در
قاچاق مواد مخ��در در این زندان یادداشتی از این که اثرات زیانبار
ترکش مانع از درمان قابل ش��ده
پرده برداشت.
او از اعدام دس��تکم  ۵۰نفر طی اظهار تاس��ف کرده و نوش��ته بود:
دوران بازداشت خود خبر میداد" ،جنگ هنوز تمام نشده است".
در حالی که دادستانی اعدام تعداد
بسیار کمتری را اعالم کرده بود.
وصیتنامه
احم��د قاب��ل میگف��ت بناب��ر خان��واده احمد قاب��ل در  ۲۵مهر
شنیدههایش از زندانیان هر هفتهها ماه اعالم کردند که او دچار مرگ
دهها نف��ر در ای��ن زن��دان اعدام مغزی شده است.
میشوند.
او در دوران زن��دان دسترس��ی
افش��اگری قابل درباره اعدامهای مناسبی به خدماتدرمانی نداشت
زندان وکیلآباد برای او بازداش��ت و ب��ه گفته اطرافیان��ش تاخیر در
دوباره و مج��ازات زندان به دنبال مرخص��ی درمانی او ب��ه وخامت
داشت.
بیماری او شدت بخشید.
پیشتر هم برای بیان مطالبی علیه احمد قابلدر یادداشتی کهدر سال
حکومت با او برخورد شده بود.
 ١٣٨٩و با عن��وان "وصیتنامه"
او در س��ال  ۱۳۸۴و تنها چند روز منتشر کرده بود ،حکومت ایران را
پیش از انتخابات ریاستجمهوری متهم کرد که به ستمگری "معتاد"
که محمود احمدینژاد برای اولین شده است.
ب��ار به قدرت رس��ید ،نامهای تند او نوشته بود:
خط��اب به آیتالله علی خامنهای "س�کوت در برابر س�تمگری
رهبر ایران نوش��ت و او را مسئول ظالم�ان ،اگر منجر ب�ه تکرار
شرایط "خطیر" ایران معرفی کرد .ظلم و س�تم گردد (که معموال
آق��ای قاب��ل در آن نام��ه درباره چنین است) یاری رساندن به
دچار ش��دن به سرنوشتی مشابه س�تمگری و ش�رکت در جرم
میروس�لاو میلوسویچ ،مال محمد است".
عمر و صدام حسین به رهبر ایران ________________
هشدار داده بود.
عکس :احمد قابل،دربستر بیماری،
او در آن نام��ه همچنین نس��بت در کنار عمادالدین باقی
به عواقب درگی��ری ایران در یک
جنگ احتمالی هشدار داده بود.
'جنگ هنوز متام نشده است'
قابل خود از مجروحان جنگ ایران
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لح��ن صدای ی��ک نفر  ،ب��رای ایجاد تغیی��ر از آنها
منف��ی ب��ودن ،انتق��اد ،تشکرکنید.
زب��ان یا هر نوع ش��کل «
بیاحترامی دیگر ش��ما و اگر متایلی به همکاری نشان
را وا م��یدارد مرزهایی ندادند:
ایجاد کنید تا از خودتان  عواق��ب احتمال��ی ادام��ه
و اهدافت��ان درمقاب��ل بیاحترامیشان را به آنها گوشزد
تاثیرات مخرب دیگران کنید.
محافظتکنید.
 از آنها بخواهید که دست از
 ب��ه خودت��ان اجازه رفتارشانبکشند.
دهیدکهبهطریقیجدید  ب��دون عصبانی ش��دن یا
ب��ه خودت��ان و دیگران جنگ کردن دور شوید.
احت��رام بگذارید .مرزها ی��ا در صورت ل��زوم عواقبی که
راه مهمی ب��رای احترام قب ً
ال هشدار داده بودید را عملی
گذاش��تن ب��ه نیازهای کنید.
دیگ��ران و همچنی��ن
نیازهای خودتان اس��ت .مرز گذاش��تن مثل هر مهارت
ب��ه ط��ور کنایهآمیزی دیگ��ری نیاز ب��ه ی��اد گرفتن
وقتی از مرزهای خودتان اصول اولی��ه آن ،برنامه ریختن
آگاه میشوید (و برای اجرای مهارت جدیدتان و
دیگران طوری با شما رفتار میکنند ب�� ه آنها احترام سپسدنبال کردن آن و سیستم
که خودتان اجازه میدهید!
میگذاری��د) ،حمایتی دارد .به مرور زمان و با
کم ک��م تمرین ،مرز گذاش��تن برایتان
بدانند پا را از خط فراتر بگذارند .مرزه��ای دیگران ه��م برایتان راحتتر خواهد شد.
مرز گذاش��تن ب��ه معنی تغییر محت��رم میش��وند .احت��رام
دادن آدمها نیست (با اینکه در گذاش��تن به مرزه��ای دیگران یادتان باش��د که مرز گذاشتن
ابتدای کار ممکن است آنطور به شما را به فرد جذابتری تبدیل راهی برای احترام گذاشتن کامل
نظر برسد) .معنی آن این است میکند.
به خودتان است.
شما میتوانید واکنش خودتان
که تصمیم بگیرید چه چیزهایی «
را ب��ا رس��اندن محترمان��ه
را میتوانید یا دیگر نمیتوانید خیلی مهم است که بدانید در
خواستههایتان بهدیگران کنترل
در زندگیتان تحمل کنید و بعد ایجاد مرزها:
این را قاطعانهدر مواقع لزوم بیان  نیازهای ش��خصی ش��ما کنید اما نمیتوانید واکنش آنها
کنید.
معتبر هس��تند .نیازی به دفاع را به خواستهتان کنترل کنید.
مرزه��ا برای اینک��ه به یک فرد کردن ،بحث ک��ردن یا توضیح کسانیکه بطور مداوم از احترام
گذاشتن به مرزهای شما سر باز
س��الم تبدی��ل ش��وید و کار و بیش از حد آنها نیست.
زندگی ش��خصیتان را به خوبی  در ص��ورت ل��زوم ،روی میزنند ،تمایلی به تغییر ندارند.
متعادل کنید ،ضروری هستند .حمایت یک دوست برای قبل و تغیی��ری ک��ه دوس��ت دارید
این مرزها هستند که تعهد شما بعد از تعیین مرزهایتان حساب ببینید ممکن است از خودتان
ناشی ش��ود .مطمئن شوید که
به احترام به خودتان را نش��ان کنید.
میدهند.
 مرز گذاشتن را با سادهترین درخواستهای مستقیم داشته
اولی�ن قدم ب��رای ایج��اد مرز ،آنها ش��روع کنی��د و کمکم به و مرزهایت��ان را قاطعانه مطرح
هوش��یاری از خود اس��ت؛ باید سختترها برسید .قبل از اینکه کردهاید.
بفهمید کجاها به فضا ،احترام ،به سراغ مرزهای سختتر بروید ،اگر با تمام ای��ن حرفها باز به
انرژی و قدرت شخصی بیشتری اجازه دهید ارتباط��ات و رفتار مرزهایتان احترام نگذاش��تند،
دیگر به خودتان بس��تگی دارد
شما قویتر شود.
نیازدارید.
این فرایند را با تشخیص اینکه  وقتی کس��ی کاری که به که تصمیم بگیرید چطور پیش
چه زمان عصبانی ،خسته ،خشن مرزهای ش��ما تجاوز میکند ،روید .در این موارد ،ممکن است
توآمد کنید
یا کینهای میشوید شروع کنید .انج��ام داد ،فوراً ب��ه او بگویید ،نیاز باشد بیشتر رف 
در این م��وارد ،احتماالً یک رد خیلی س��اده به آنها بگویید که یا رابطه را تمام کنید.
ش��دن از مرز اتفاق افتاده است ،کدام کارش��ان باعث عصبانی ،
با آگاه ش��دن از موقعیتهایی خسته ،خشن ،کینهای و ناراحت مترین:
که الزم اس��ت محدودیتهای شدن ش��ما شده اس��ت .دقت جمالت زیر را متام کنید:
ش��دیدتری داش��ته باش��ید ،کنید که نحوه حرف زدنتان توام  -آدم ها هیچوقت دیگر ….
میتوانی��د ایج��اد مرزه��ای با احترام و آرامش باشد.
 من حق دارم بخواهم ….جدیدتان و بیان آن برایدیگران ی��ک درخواس��ت روراس��ت و  -ب�رای محافظ�ت از زمان و
را شروع کنید.
مس��تقیم برای متوقف کردن انرژیام ،اشکالی ندارد اگر …
 ایج��اد مرز برای کار و خانه آن رفتارش��ان که برای ش��ما
به شما کمک میکند به خودتان ناراحتکننده بوده ،مطرح کنید .بعد هر جمل��ه را با حداقل ۱۲
خیل��ی دقیق بگویی��د که چه مث��ال از مرزهایی که میتوانید
بیشتر احترام بگذارید.
 اشکالی ندارد که از دیگران میخواهید.
برای احترام گذاشتن به خودتان
تقاض��ای احت��رام کنی��د و به  به انجام کاری که خواستهاید ایجاد کنید ،به پایان برسانید.
توسط طرف مقابلدقت کنید .افکارتان را سانسور نکنید .طی
خودتان احترام بگذارید.

مـرز

گذاشتن

برای

حریمشخصی
مرزها خطوطی خیالی هستند
که به ش��ما کمک میکنند از
خودتان هم از نظر فیزیکی و هم
احساسی محافظت کنید.
این خط��وط اعمال و رفتارهای
دیگران را طوری کنترل میکنند
که به شما آسیبی نرسد ،اذیتتان
نکند و به چیزی اجبارتان نکند.
مرزها محدودیتهایی هستند
که برای طریقه برخورد دیگران
با خودتان قائل میشوید.
دیگران ط��وری با ش��ما رفتار
میکنند ک��ه خودت��ان اجازه
میدهی��د؛ اما با قوی یا ضعیف
بودن مرزهایت��ان میتوانید به
دیگران یاد دهید چطور با شما
رفتار کنند.
داش��تن مرزه��ای ق��وی برای
محافظت از بدن ،ذهن و روحتان
خیلی مهم است.
م��رز گذاش��تن میتواند تاثیر
شگرفی بر کیفیت زندگی شما
داشته باشد.
این قدم مهمی برای به دس��ت
گرفت��ن کنت��رل زندگیت��ان و
قبول کردن مسئولیت خودتان
و زندگیتان اس��ت .این مهارتی
است که برای ایجاد آن زندگی
که میخواهید الزم دارید.
اما معم��والً همه در این حیطه
مشکلدارند.
ایج��اد مرزهای قوی به ش��ما
کمک میکند روی پای خودتان
بایستید ،دیگر به زور کارهایی را
که دوست ندارید انجام ندهید
و از اولوی��ت دادن ب��ه نیازهای
خودتان احساس گناه نکنید.
این بخش��ی از فراین��د تعریف
خودتان و چیزهایی که برایتان
قابلقبول است ،میباشد.
وقت��ی م��رزی تعیی��ن نکنید،
دیگران ممکن است بدون اینکه

ارز دولتی برای خرید پورشه و مازراتی
ایسنا  -در حالی طی دو ماه اخیر
ارز مرجع اختصاص یافته به برخی
از صنایع قطع و حتی به طور کلی
دسترس��ی آنها به ارز محدود شد
که آمار گمرک نش��ان میدهد در
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همین مدت واردات برخی کاالهای
لوک��س مانن��د خ��ودرو روندی
صعودی داشته و به نظر نمیرسد
این نوع کاالها با هیچگونه مشکلی
در زمینه تامین ارز مواجه شدهاند.
به گزارش ایس��نا ،براس��اس آمار

گمرک در دو ماه مرداد و شهریور
سال جاری بالغ بر  ۷۳۵۱دستگاه
ان��واع خودروی س��واری به ارزش
تقریب��ی  ۱۶۲.۷میلیون دالر وارد
کش��ور ش��د .این می��زان واردات
خودرو به کشور درست در برههای
رخ داده که نوسانهای شدید ارزی
در همین مدت به وقوع پیوست و
تامین ارز ب��رای واردات مواد اولیه
بس��یاری از صنایع نیز به مشکل
خورد.
نکته جالب اینجاست که براساس
گزارشهای منتشر شده در پنج ماه
نخست امسال که  ۱۶هزار و ۷۵۶
دس��تگاه خودرو ب��ه ارزش ۳۴۱
میلیون دالر وارد کش��ور شد۷۸ ،
درصد از ای��ن واردات از طریق ارز
دولتی انجام شده است.
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یکی رو هفته بع��د افکارتان را
جمع کرده و یادداش��ت کنید.
سپس ،سادهترین آنها را انتخاب
کرده و ش��روع ب��ه بیان کردن
مرزهایتانکنید.

مراحل مهم در تعیین مرز
 )۱خودآگاهی:

باید ببین��د مرزهایتان کجاها
قوی و کجاها ضعیف هستند و
کجاها اص ً
ال وجود ندارند .چند
مرز تازه برای خودتان بگذارید.
چه کارهایی را دوس��ت ندارید
اطرافیانتان در برخورد با ش��ما
انجام بدهند یا چه حرفهایی
را بزنند؟
 )۲آگاهی دهید:

دیگ��ران را درم��ورد رفتارها و
حرفه��ای غیرقابلقبولش��ان
مطل��ع کنی��د .به آنه��ا کمک
کنید بفهمند چطور میتوانند
به مرزهای جدید ش��ما احترام
بگذارن��د .بدون مقص��ر کردن
کس��ی حرفهایت��ان را بزنید.
مرزهایتان را به زبان بیاورید.
 )۳درخواست کنید:

به دقت و ب��ا آرامش به هر فرد
بگویی��د که دوس��ت دارید چه
بگویند یا چه کاری کنند .آنها
را به احترام گذاشتن به خودتان
متعهدکنید.

 )۴پیگیری کنید:

پیش��رفت آنه��ا در برخ��ورد با
خودتان را به اطالع آنها برسانید.
به یاد دادن و تشویق آنها ادامه
دهید .به آنهایی که به مرزهایتان
احترام میگذارند ،پاداشدهید.
 )۵هشدار دهید:

به آنها درمورد عواقب احتمالی
نادیده گرفتن مرزهایتان هشدار
دهید.
 )۶عواقب:

اگر آنچه انتظار داش��تید انجام
نش��د ،عواقب کار را اجرا کنید.
عواقبی تعیین کنید که بر فرد
مقابل اثر بیشتری داشته باشد
تا خودتان.

 )۷به مرزهای دیگران احترام
بگذارید:

به مرزهایدیگران تجاوز نکنید.
مرزهای آنها را شناخته و به آنها
احترام بگذارید.
_______


به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت
منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

امگا ۳چیست؟
با اینكه همه جا صحبت از فواید امگا  ۳در بدن
می شود ،از رادیو و تلویزیون كه در برنامه های
خ��ود به تبلیغ تخم مرغ های حاوی امگا  ۳می
پردازند گرفته ،تا مجالتی كه هر روز بر مصرف
امگا  ۳تاكید می ورزند ،اما كمتر كسی پیدا می
شود كه بداند امگا  ۳چیست ،چه خواصی دارد و
در چه منابعی یافت می شود؟
چرب��ی ها انواع مختلفی دارند؛ براس��اس پیوند
دوگانه به دو نوع اشباع و غیراشباع تقسیم می
شوند.
امگا  ۳نوعی چربی غیراشباع مركب است كه در
زنجیره اتصالی كربن خود یك گروه كربوكسیل
و چندی��ن پیون��د دوگان��ه دارد و خود از س��ه
گروه چربی( ALAآلفا لینولئیک اسید)EPA ،
(ایكوزاپنتانوئیكاسید)و(DHAدوكوزاهگزانوئیك
اسید) مشتق می شود.
بهترین منبع تامین امگا  ۳ماهی است و مقدار
توصیه شده آن دو بار در هفته است ALA .كه
مهم ترین نوع امگا  ۳اس��ت بی��ش از ماهی در
جوانه گندم ،گ��ردو و دانه های روغنی (كتان و
س��ویا) یافت می شود ،اما دو نوع دیگر فقط در
ماهی به ویژه در قزل آال ،س��اردین ،ماهی تن و
آزاد موجود است.
چربی امگا  ۳از تش��كیل ( Thromboxanعامل
مهم در لخته ش��دن خون) جلوگیری می كند
و س��طح تری گلیس��یرید خون را كاهش می
دهد .لذا ماده بسیار مفیدی در جلوگیری از بروز
بیماری های عروقی و حمالت قلبی به شمار می
رود .تاثیر امگا  ۳تنها به س�لامت قلب محدود
نمی شود ،بلكه خواص دیگری نیز دارد كه اغلب
از آن بی اطالعند.
 چربی امگا  ۳به ویژه مشتق آن  DHAبا ایجادتع��ادل میان حفظ مقاوم��ت و انعطاف پذیری
سلول های پوست باعث تحریك تشكیل كالژن
و بافت هم بند االس��تین ش��ده و از خشكی و
چروكیدگی و پیری زودرس جلوگیری می كند.
 و همین میزان بروز آكنه و جوش های التهابیدر نوجوانان را كاهش می دهد.
 چربی امگا ۳همچنین باعث استحكام استخوانها می شود؛
 عارضه خش��كی چشم را كه بیماری شایع درسالمندان است كاهش می دهد و باالخره
 بروز آلزایمر را به تعویق می اندازد.با توجه به موارد فوق دیگر هیچ جای شكی در
خواص امگا  ۳باقی نمی مان��د .پس از خوردن
ماهی و دانه های روغنی و خشكبار به ویژه بادام
زمینی و گردو غافل نشوید.

آموزش موسیقی
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
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 .1سرانه مطالعه در كشور ما پائين است ،آمار تصادفات در كشور ما باالست،
تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي زياد است ،اسراف در بين مردم امري طبيعي
شناسان
جامعه
الثانينظر
ديگري كه
موضوع
ارديبهشتهزاران
اتاف انرژي و
اعتنايي
است ،بي
ماه1391
به 30
2012
 19مه
1433
 27جمادي
شنبه
5081
شماره  5081شنبه  30ارديبهشتماه 27 1391جماديالثاني  19 1433مه  2012سال هجدهم شماره
و بلكه عامه مردم را به خود جلب كرده است؛ مشكل از كجاست؟!
اس��ت»
عكس
 .2اين جمله را زياد ش��نيدهايد كه «هر عملي را
گوش��ت
العملينرم و
پوس��ت
هل��و با
عنوان
به
نگريس��ت،
نبايد
از اينرو به موضوعات باال صرفاً با نگاه انتقادآميزش��یرین خود ،یکی از بهترین
از تأثيرگذاري افزایش جریمههاي رانندگي
مختلفي
است داليل
مثال براي اينكه چرا سرانه مطالعه در كشور ما میوه
است .هلو
تابستانی
پائينهای
از جمله گران بودن كتاب ،كمبود آن و داليلي از اين دست مطرح ميكنند،
بيشتربا کالری
بسیاری را
مواد مغذی
اما كمتر كس��ي اس��ت كه نداند آن سوي آب ،قيمت كتاب به مراتب
فراهمازمیکند
چربی
کمازو ب��دون
كجاست؟ شايد مشكل
اس��ت و س��رانه مطالعه هم باالتر؛ پس اش��كال
آنجايي ناش��ي ش��د كه هيچگاه بين فرهنگکه می
ديدن»سالمی
انتخابو بسیار
تواندش��نيدن
«خواندن،
ماركوني»وعده
ه��ای میوه
«المویک��ی از
بعنوان
مش��غول
تفكيك��ي قائل نش��ديم .به عنوان مثال زماني كه
باشد.
روزانه
بودند و اين فرهنگ
مطالعه
اختراع راديو بود فرهيختگان اروپايي مش��غول
خواندن به نوعي فرهنگ فرد
به مردم هم تا حدودي انتقال پيدا كرده بود و
رابطه با تاريخ خود به
اروپايي بود ،حتي در فيلمهايي كه سينماي غرب
کنترلدروزن
را
ها
گنج
همواره
اي،
افس��انه
نمايش ميگذارد .مث ًا فيلمهايي با موضوعاتیک عدد هلوی بزرگ فقط چیزی
در آور
دلهره
فضايي
در دل يك كتابخانه و انبوهي از كتاب نش��ان ميدهد
درح��دودكه۶۸
خود دارد
کالری
و در عي��ن حال كنجكاوانه را به نمايش ميگذارد؛ در همان دوران ،ايرانيها
و فاقد چربی اس��ت .خوردن هلو
در قهوه خانهها ،ميادين ش��هر و غيره مش��غول ديدن شاهنامهخواني مرشد
بودند و به تماش��اي نقاله خواني مينشستند ،در محرمها نيز تعزيه جزئي از
عزاداريکنید.
استئوآرتریت یکی از انواع شایع اگر عض�لات اطراف زانو س��الم استفاده
مردم بود ،پس ديدن و شنيدن ،فرهنگ دريافت معاني مردم ايران

سالمت...
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مانطبیعیدردمفاصل
 10در
هاي رانندگي
داناجتماعي شهروندان
گ
باشند ،برخی از ضربات وارده به
زانو را دفع می کنند.
دانشمندان به این نتیجه رسیده
اند که ورزش آبی یکی از درمان
های طبیعی آرتریت می باشد.
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 .1سرانه مطالعه در كشور ما پائين است ،آمار تصادفات در كشور ما باالست،
تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي زياد است ،اسراف در بين مردم امري طبيعي
بزرگ ۵۷۰
است.
شناسان
هلویجامعه
عددكه نظر
یکديگري
موضوع
است ،بياعتنايي به اتاف انرژي و هزاران
كجاست؟!
است؛ مشكل
خود دارد که
ویتامیناز  Aدر
و بلكه عامه مردم را به خود جلب كردهواحد
اس��ت»
العملي
س�لامتعكس
«هر عملي را
ش��نيدهايد كه
به ج��ای .2اين جمله
بسیار مهم
بینایی
برای
تنق�لات راچاق
زيادکننده و
ً
عنوان
به
نگريس��ت،
نبايد
انتقادآميز
نگاه
با
ا
صرف
باال
موضوعات
پرکالریاينرو به
از
مث��ل چیپس ،چیزهای اس��ت ،و 11.6میلیگرم ویتامین
مختلفي
داليل
است
پائين
ما
كشور
در
مطالعه
سرانه
چرا
كه
اين
براي
مثال
س��رخکردنی ،س��یریالها و  ،Cکه آنتیاکس��یدان و س��ازنده
از جمله گران بودن كتاب ،كمبود آن و داليلي از اين دست مطرح ميكنند،
شیرینیجات به شما برای کنترل بافتهاست.میزانکمتریویتامین
اما كمتر كس��ي اس��ت كه نداند آن سوي آب ،قيمت كتاب به مراتب بيشتر
ح��دود
داردازک��ه
پس و E
باالتر؛ K
کمک می
میوهای
کند .هلو
درصداز
شايد۶مشكل
كجاست؟
اش��كال
مطالعه هم
س��رانه
وزنتاناس��ت و
م
غذایی
رژی
برحسب
را
روزانه
ارزش
و
اس��ت
ش��یرین
طبیعی
به طورآنجايي ناش��ي ش��د كه هيچگاه بين فرهنگ «خواندن ،ش��نيدن و ديدن»
ماركوني» میکند.
«المو تامی��ن
کال��ری،
۲۰۰۰
خوبیبهبرای
جایگزی��ن
میتوان��د
مش��غول
زماني كه
عنوان مثال
نش��ديم.
تفكيك��ي قائل
اکس��یدان
یک آنت
ویتامی��ن E
قندهایبودرژیم
غذاییتان
بسیاری از
فرهنگ
بودندیو اين
مطالعه
اروپايي مش��غول
فرهيختگان
اختراع راديو
فرد
نوعي فرهنگ
خواندن به
دیگربود و
ماستپيدا كرده
سیریال،انتقال
رویتا حدودي
بر هم
مردم
شود .ازبهآن
ویتامین K
درحالیکه
است،
به
رابطه با
توانایی در
سينماي غرب
یا پنیراروپايي
استفادهبود،کنید.
خوددر
تاريخخون
ش��دن
لحته
حتي در فيلمهايي كه برای
همچنینرا
همواره گنجها
افس��انهاي،
موضوعات
است .هلو
بسیار مهم
 نمايش ميگذارد .مث ًا فيلمهايي با بدن
آور
فضايي دلهره
دهد كه
نش��ان
ریبوفالوین،
تیامین،
مياز
خوبی
ویتامیندرهادل يك كتابخانه و انبوهي از كتابمنبع
و در عي��ن حال كنجكاوانه را به نمايش ميگذارد؛ در همان دوران ،ايرانيها
هلو ح��اوی  ۱۰ویتامین مختلف ویتامی��ن  ،B6نیاس��ین ،فوالت و
در قهوه خانهها ،ميادين ش��هر و غيره مش��غول ديدن شاهنامهخواني مرشد
باشد.
پانتوتنیک
بودند و به تماش��اي نقاله خواني مياسید
تعزيه جزئي از
محرممهاینيز
نشستند ،در
عزاداري مردم بود ،پس ديدن و 
شنيدن ،فرهنگ دريافت معاني مردم ايران
موادمعدنیبه ايران وارد ش��د مردم با
از طريق هنر بود .زماني هم كه راديو و تلويزيون
گرم
ميی
ترجيح میل
بزرگ۳۳۳
همچنانهلوی
آن انس گرفتند در حالي كه غربيانیکعدد
دادند.
خواندن را
پذيرش
دارد .مورد
شيوههاي
است تا
 .3براي فرهنگسازي يك هنجار بهتر آن
پتاسیم به
در ازخود
پتاس��یم
موضوعات
حفظراحتتر با
شنيدن
ديدن و
عموم جامعه استفاده شود ،اگر مردم ما با
فشارخون سالم
برای
ش��ما
جوابگو
چندان
رانندگي
نامه
آئين
از
امتحان
ارتباط برقرار ميكنند ،ديگر شيوه کمک کرده و همچنین از س��نگ
هاو
نبوديم
تصادفات
عظيمي از
نيس��ت كه اگر اينگونه بود هر س��ال شاهد
رفتن
خيلاز بین
کلی��ه و
اس��تخوان
تخلف از قوانين حمل و نقل ،نقل و نبات خيابانهاي كشور نبود.
پیشگیری میکند .شما روزانه به
« .4تقصير مردم نيست» اين يك حقيقت است كه همه چيز تقصير مردم
 ۲۰۰۰میلیگرم پتاسیم نیازدارید.
نيست؛ رانندگي مجموعهاي از عوامل انساني ،مكانيكي ،ماشيني و زيرساختي
فسفر ،روی،
منیزیم،
مشكل
توسعه يابند
مقداریمتوازن
هلوبه صورت
است كه اگر همه آنها در كنار يكديگر و
نیز
کلس��یم
و
آهن
منگنز،
مس،
تكليفي معروف شود احترام به حقوق
ترافيكي ما حل خواهد شد؛ اگر نظام حق و
موادمعدنی از
کن��د .این
فراهم می
كه
راهنمايي و رانندگي
چراغهاي
ش��هروندي امري عادي تلقي ميشود .وقتي
ها
ن
استخوا
خون،
قرمز
های
گلوبول
«صفر» ميرس��د اما سبز نميشود و
به سيس��تم ثانيه شمار مجهزند به ثانيه
داش��ت
بدنبايد
انتظاري
كند چه
به جاي  60ثانيه  100ثانيه راننده را ومعطل مي
محافظت
عصبی
سیس��تم
روي چش��م بگذارد .وقتي به حق
قوانين را
تا عامل انس��اني رانندگي هم همه می
کند.
متقابل در جامعه بازتوليد خواهد شد
شهروند بياحترامي شود ،عكس العملي
كه نتيجهاي جز هرج و مرج نخواهد داشت.
آنتیاکسیدانها
 .5افزايش غيرمنطقي جريمههاي رانندگي ،انداختن همه تقصيرها به گردن
که
شد
مش��خص
در یک تحقیق
رانندگان است ،افزايش جريمهها عدم رعايت عدالت و شانه خالي كردن از زير
اکسیدان
برخی آنتی
شهروند...های خاص در
اجتماعي
بار مسئوليت است و بياحترامي به فرهنگ

آرتریت می باش��د ک��ه به دلیل
سایش مفاصل رخ می دهد.
در ای��ن بیم��اری ،غضروف بین
مفاصل از بین م��ی رود و باعث
می شوند که استخوان ها به هم
برخورد کنند.
در متن زیر برخ��ی درمان های 
طبیعی برای تس��کین درد این  )2وزن خود را متعادل کنید.
بیماران نام برده می شود.
چاقی فش��ار زیادی ب��ه زانوها و

مفاص��ل ران وارد می کند و درد
استئوآرتریت را بدتر می نماید.
 )1ورزش کنید.
بلن��د ک��ردن وزن��ه (کوچک) و پس کاه��ش وزن در افرادی که
ورزش ه��ای هوازی یکی از مهم دارای اضافه وزن هس��تند ،یکی
ترین درمان ها برای افراد مبتال از راه های کنترل پیش��رفت این
بیماری می باشد.
به استئوآرتریت می باشد.
با ورزش ،عضالت اطراف مفاصل رژیم غذایی متعادل و تنوعداشته
(مثل زانو) آس��یب دیده ،تقویت باش��ید و هرچه قدر می توانید
ورزش کنید تا وزن خود را تحت
می شوند.
زمان��ی ک��ه ش��ما روی زمی��ن کنترلدرآورید.
پزشک مصرف کنید.
می ایس��تید ی��ا راه م��ی روید ،
}29
صفحه:
در
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دوکنند.
شما رابا می
یکوزن
زانوهایتان
شرح  )3از یخ و یا گــرم کردن
یک جدول با دو شرح
جدول
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سيد حامد حجت

گردش
باعث
راديو و تلويزيون به ايران وارد ش��د مردم با
افزایشهم كه
بود .زماني
کردنهنر
گرم طريق
از
شودكهو درد
خون در
غربيان همچنان خواندن را ترجيح ميدادند.
عضالتدرمیحالي
انس گرفتند
آن
دهد.هنجار بهتر آن است تا از شيوههاي مورد پذيرش
سازي يك
براي فرهنگ
.3
تسکین می
عضالت را
مردم ما با ديدن و شنيدن راحتتر با موضوعات
شود،
جامعه استفاده
ورماگرو درد
کاه��ش
عموم باعث
یخ نیز
برقرار ميكنند ،ديگر شيوه امتحان از آئين نامه رانندگي چندان جوابگو
ارتباط
می گردد.
س��ال شاهد خيل عظيمي از تصادفات نبوديم و
اينگونه بود
كه اگر
افزایشهردامنه
باعث
نيس��تیخ
ماساژ با
تخلف از قوانين حمل و نقل ،نقل و نبات خيابانهاي كشور نبود.
حرکت��ی و عملک��رد زانوه��ای
« .4تقصير مردم نيست» اين يك حقيقت است كه همه چيز تقصير مردم
تخریب شده توسط استئوآرتریت
نيست؛ رانندگي مجموعهاي از عوامل انساني ،مكانيكي ،ماشيني و زيرساختي
شود.
كه اگر همه آنها در كنار يكديگر و به صورت متوازن توسعه يابند مشكل
میاست
ترافيكي ما حل خواهد شد؛ اگر نظام حق و تكليفي معروف شود احترام به حقوق
مصرف
 )4مکمل
کنید.تلقي ميشود .وقتي چراغهاي راهنمايي و رانندگي كه
امري عادي
ش��هروندي
گلوکزآمی��ن
مجهزند بهوثانيه «صفر» ميرس��د اما سبز نميشود و
مکم��لثانيه شمار
دوبه سيس��تم
غضروفرا معطل ميكند چه انتظاري بايد داش��ت
ثانيه راننده
باعث100
 60ثانيه
به جاي
ترمیم
کندرویتین
گردد .قوانين را روي چش��م بگذارد .وقتي به حق
میهم همه
رانندگي
انس��اني
هایعامل
تا
پاره و یا فرسوده
العملي متقابل در جامعه بازتوليد خواهد شد
عكس
شود،
احترامي
بي
شهروند
اس��ید چرب امگا 3روغن ماهی
عنوان داشت.
به نخواهد
کت��انمرج
جز هرج و
نتيجهاي
و كه
تخمه
روغ��ن
 .5افزايش غيرمنطقي جريمههاي رانندگي ،انداختن همه تقصيرها به گردن
ضدالتهاب به کار می روند.
رانندگان است ،افزايش جريمهها عدم رعايت عدالت و شانه خالي كردن از زير
دس��تور
بي با
است وباید
مسئوليتها را
البته مکمل
احترامي به فرهنگ اجتماعي شهروند...
بار

گوشت و پوس��ت هلو وجود دارد
که یک��ی از مهمترین آنها اس��ید
کلروژتیک است که به از بین بردن
مداد حل
ها را با
دارایودو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح
ایران کرده
مداد حل
روزنامه
ها را با
جدول
 5081شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
کرده و}29
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افقي:
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حماسي از مختاري غزنوي
 -2تازه و نو -نش��ان ،رونق -كشور يا 2
سرزمين
3
اس��تان
ش��هر
ك��ردن-
اس��توار
-3
4
آذربايجان شرقي -مرتاض هندي
 -4معش��وقه رامين -راندن مزاحم5 -
مادهاي در برگ چاي -شب گذشته 6
 -5رفوزگ��ي -گ��ول زنن��ده -ض��د
7
تاريك
 -6رزماي��ش -نوع��ي ن��ان -خرس 8
فلكي
9
 -7س��نت و خل��ق و خ��و -صندوق
كودكان ملل متحد -كلمه تصديق 10
 -8بيشرمي و گس��تاخي -هراس11 -
سگ فضانورد
12
 -9معجزه ،حجت و دليل -ويراستار-
13
مشرق
 -10از خانمها هرگز مپرسيد! -گوش 14
دهنده -پيدا كردن
15
 -11روك��ش بالش -ن��ام دخترانه-
كشيش
روشن -بهره ،حصه
 -12فانوس دريايي -شش عرب -عدد  -10عامل بيماري -مسابقه اتومبيلراني-
پيشتاز -رژه جنگي
پول ژاپن
مقامي
غريب-
و
تنها
 -13در آن مكان-
 -11حرف مفعولي -جمع نافله به معني
در ارتش
نمازهاي مستحبي -نمابر
بليغ
لذيذ-
و
مفيد
آبزي
عداوت-
-14
 -12پاك ،پاكيزه -ريه -ستاره -حسد
 -15نوع��ي ورزش گروهي بين دو تيم
 -13پاكيزگي چي��زي را از بين بردن-
 11نفره -نام ديگري براي درجه ارتشي
شرح -ستاره معروف
اشاره شده در رديف  13افقي
 -14ملخ دريايي -دس��تگاه توزيع برق
عمودي:
خودرو -حكم به مج��ازات و اجراي آن
 -1نوعي ساز -بهرهبرداري ازموقعيتي،
باي��د تنه��ا از طري��ق دادگاه صالح و به
چيزي ،حرفي يا كس��ي ب��راي نيل به
موجب ...باشد
غرضهاي شخصي
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قاره سياه
ايمان قلبي -درس موضوعي
 -3اش��عه مجه��ول -آئينه-
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افقي:
ع��رب 3-از
خبر 2
 -8 15 14 13 12حمله1 -
11 10 9 8
 -1مرك��ز فرمانده��ي -منظوم��هاي
خانمها 1
حماسي از مختاري غزنوي  -9س��خنان بيمار -عجيب غريب-
2
 -2تازه و نو -نش��ان ،رونق -كشور
كجياو مايل
سرزمين
3 -10
مذكر -اثري از اوگوبتي ،شاعر
اس��تان
ش��هر
ك��ردن-
اس��توار
-3
داستانسراي ايتاليايي -آباداني
و
4
آذربايجان شرقي -مرتاض هندي -11پرچ��م -مرك��ز كش��ورمان-
 -4معش��وقه رامين -راندن مزاحم5 -
نشانه اسم مصدر
مادهاي در برگ چاي -شب گذشته
6 -12
كوه كرمانشاه -روان كردن -از
ض��د
 -5رفوزگ��ي -گ��ول زنن��ده -حروف 7مقطعه قرآن -پاره و بخش
تاريك
 -13گروه ويژه -بصير -عيبها
 -6رزماي��ش -نوع��ي ن��ان -خرس 8
 -14نمايش -هيزم -پايان دادن به
فلكي
زندگي 9يك جاندار
 -7س��نت و خل��ق و خ��و -صندوق
اثري از «فرانس��واز ساگان»-
10 -15
كودكان ملل متحد -كلمه تصديق
سياهي شهر
 -8بيشرمي و گس��تاخي -هراس11 -
عمودي:
سگ فضانورد
12 – 1
خميدگي -ب��ه اختاالتي كه
 -9معجزه ،حجت و دليل -ويراستار-
آس��يب به ش��بكيه (رتين)
موجب13
مشرق
چشم ميشود گويند
 -10از خانمها هرگز مپرسيد! -گوش 14
 -2بخش��ي از سيس��تم گ��وارش
دهنده -پيدا كردن
 15كنندگان -مايع نشاسته-
نش��خوار
 -11روك��ش بالش -ن��ام دخترانه-
سخن زشت
افقي :كشيش
روشن -بهره ،حصه
ويران كننده -جاري -جنين
دستگاهي -3
جمع-دريايي-
ش��خصفانوس
 -1سوم -12
شش عرب -عدد  -10عامل بيماري -مسابقه اتومبيلراني-
بيرون -مقياس طول-
مات��رك-
-4
جنگي
رژه
پيشتاز-
براي اندازهگيري جريان برق
پول ژاپن
خواب
تنها وهاغريب-نوعي
مقامي
مكان-
زيبا-در آن
 -2محبوب -13
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جدول ويژه
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 -8 15 14 13 12 11 10 9 8حمله -خبر ع��رب -از نامهاي
خانمها
 -9س��خنان بيمار -عجيب غريب-
كج و مايل
 -10مذكر -اثري از اوگوبتي ،شاعر
و داستانسراي ايتاليايي -آباداني
 -11پرچ��م -مرك��ز كش��ورمان-
نشانه اسم مصدر
 -12كوه كرمانشاه -روان كردن -از
حروف مقطعه قرآن -پاره و بخش
 -13گروه ويژه -بصير -عيبها
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زندگي يك جاندار
 -15اثري از «فرانس��واز ساگان»-
سياهي شهر
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 – 1خميدگي -ب��ه اختاالتي كه
موجب آس��يب به ش��بكيه (رتين)
چشم ميشود گويند
 -2بخش��ي از سيس��تم گ��وارش
نش��خوار كنندگان -مايع نشاسته-
سخن زشت
افقي:
 -1سوم ش��خص جمع -دستگاهي  -3ويران كننده -جاري -جنين
 -4مات��رك -بيرون -مقياس طول-
براي اندازهگيري جريان برق
 -2محبوب زيبا -راهب -مدرسهها نوعي روانداز براي خواب
 -5تاكنون -همسر پيامبراكرم (ص)-
 -3پيشامد -مردد -فقرالدم
 -4ص��اف ،هم��وار -عي��ن عبارت -ربالنوع مصريان
 -6ب��زرگ ناخراش��يده -باگردان-
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 -10رايان��ه هم��راه -پرن��دهاي
گوگول
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13روش
غیرداروییبرای
د
ر
م
ا
ن
م
ی
گرن

یکی از انواع س��ردردها ،س��ردرد
میگرنی م��ی باش��د .روش های
درمانی متفاوت��ی برای درمان این
بیماری وجود دارد.
در این مطلب  13روش غیردارویی
را برای درمان آن بیان می شود:

 )1طب سوزنی

بدن در مقابل درد واکنش نش��ان
میدهد؛ از قبیل :تند شدن ضربان
قل��ب ،گرفتگی و س��فت ش��دن
عضالت و یا س��ردی دست ها .در
روش بیوفیدب��ک ،این تغییرات را
اندازه می گیرند.
شما برای کنترل وضعیت جسمانی
خ��ود ،روش های تمدد اعصاب را
یاد می گیرید.
 Biofeedbackم��ی تواند میزان
درد و تعداد حمالت میگرنی را کم
کند.

در طب سوزنی ،متخصص این کار،
س��وزن های کوچکی را در نقاط
خاصی از بدن فرو می کند.
برخی تحقیقات نشانداده که طب 
سوزنی می تواند دردهای میگرنی  )3ماساژ
را کم کن��د و تعداد افراد مبتال به یک مطالعه در سال  2006نشان
سردرد را کاهش دهد.
داد که ماساژ درمانی باعث کاهش
دفعات س��ردرد در افراد می شود،
ولی میزان درد را کم نمی کند.

همچنین ماساژ ،اس��ترس را کم
 )2بیوفیدبک ()Biofeedback

می کند .همانط��ور که می دانید،
اس��ترس یکی از عالئم تش��دید
کننده میگرن می باشد.

 )4مکمل ها

تحقیقات نش��ان داده اس��ت که
ویتامین ( B2ریبوفالوین) تعداد
حمالت میگرن��ی را کم می کند،
ولی میزان درد را کم نمی کند.
کوآنزیم  Q10نی��ز باعث کاهش
حم�لات میگرنی در ک��ودکان و
بزرگساالن می شود.
چند ماه طول می کشد تا اثر این
مکمل ظاهر شود.
قبل از استفاده از مکمل ،با پزشک
خود مشورت کنید.

 )5روش های آرام بخشی

 10اثرمخربسیگاربرظاهرشما


موهای کم پشت

چهره


ازدست دادن دندان ها

سیگار کشیدن انسان را در معرض
انواع مشکالتدهانی اعم از سرطان
دهان و بیماری لثه قرار می دهد.
در واقع بر اس��اس تحقیقی که در
س��ال  2005در انگلس��تان انجام
شده افراد سیگاری گاهی تا  6برابر
بیشتر از افراد غیرسیگاری استعداد
ابتال به بیماری های لثه را دارند که
در نهایت ممکن است منجر به از
دست دادن دندان ها شود.

س��یگار کش��یدن عالوه بر اینکه
باعث چروکیده شدن پوست می
شود ،موهای شما را هم کم پشت
می کند .متخصصین معتقدند مواد
شیمیایی سمی که در دود سیگار
وج��ود دارد ب��ه  DNAموجود در
فولیک��ول موها صدم��ه می زند و
رادیکال های آزاد را که به ساختار
مو آسیب می زنند تولید می کند؛
در نتیجه افراد س��یگاری موهای
کم پشت تری دارند که زودتر هم
سفید می شود.


از بین رفنت درخشش طبیعی

آیا تا به حال توج��ه کرده اید که
پوست افراد سیگاری حالتی تیره و
متفاوتدارد؟
در س��ال  1985ی��ک تحقیق از
عبارتی با عنوان " چهرۀ سیگاری"
استفاده کرد تا خصوصیات خاص
این چه��ره ه��ا را تعری��ف کند؛
خصوصیاتی مثل چین و چروک،
گود افتادگی و تیرگی پوست چهره
که بخاطر مصرف سیگار ایجاد می
شود .دود سیگار حاوی مونواکسید
کربن است که جایگزین اکسیژن
موجود در پوس��ت شما می شود
عالوه بر این نیکونین هم دارد که

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

تنفس عمیق و شل و سفت کردن جلوگیری از سردرد میگرنی کاربرد  -جمجمه خ��ود را ب��ا یک توپ
عض�لات دارای تاثیرات خوبی در دارد.
تنیس ماساژدهید.
 ب��رای کاهش درد ،س��ر خود رابهبود سردرد می باشند.

ببندید.
ب��ا تمدد اعص��اب ،م��ی توانید از  )9حتریک مغناطیسی جمجمه
شروع س��ردرد میگرنی و استرس

()TMS
جلوگیریکنید.
یک دس��تگاه مغناطیسی بر روی  )13خواب
و
شود
می
گذاش��ته
س��ر
پوست
کمب��ود خ��واب و میگ��رن با هم

ضربان های مغناطیسی بدون درد ارتباطدارند ،بنابراین:
 )6ورزش کردن
ورزش منظ��م می توان��د تعداد و را به طرف مغز می فرستد.
 هنگامی که در بس��تر هستید،شدت حمالت میگرنی را کم کند .در افرادی که نس��بت ب��ه بو و یا موزی��ک گ��وش ندهی��د و کتاب
اگر س��ه روز در هفته و هر بار  40اختالالت بینایی،دچار میگرن می نخوانید.
دقیقه ورزش های منظم قلبی را شوند ،با این روش درمانی ،شدت و  4 -س��اعت قبل از خواب ،چیزی
انجام دهید ،همانند داروها باعث مدت میگرن را می توان کم کرد .نخورید و  2ساعت قبل از خواب،
چیزیننوشید.
کاه��ش تعداد و ش��دت حمالت 
 ش��ب ،س��ر س��اعت معینی بهمیگرنی خواهد شد .راه رفتن روی  )10تغییرات رژیم غذایی
دستگاه پیاده روی ثابت یا تردمیل ،غذاهای تش��دید کنن��ده میگرن رختخواب روید و  8ساعت خواب
نمونه ای از ورزش های قلبی است .عبارتند از :الکل ،کافئین ،شکالت ،شبانهداشته باشید.
غذاهای کنسرو شده ،گوشت های

و
کهنه
پنیره��ای
ش��ده،
فراوری

 )7دستکاری ستون فقرات
مطالعه ای نشان داد که این روش آسپارتام.
پیشگیری از میگرن
درمانی برای جلوگیری از میگرن 
موفق آمیز بوده است.
 یک دفترچه یادداش��ت داش��ته )11درمان گیاهی
ام��ا این روش خطرات��ی را دارد و گل مینا باعث کاهش درد ،تهوع و باشید و مواردی را که موجب بدتر
توصی��ه می ش��ود قب��ل از آن ،با حساسیت به نور می شود و تعداد ش��دن میگرن می ش��وند ،در آن
پزشک خود مشورت کنید.
بنویسید.
سردردها را کم کند.
قبل از مصرف داروهای گیاهی ،با  -هرگ��ز وعده های غ��ذای اصلی

خود را حذف نکنید.
پزشک خود مشورت کنید.
 )8گفتار درمانی
 جلوی کم آبی بدن را بگیرید.میگرن یک مس��ئله عاطفی و یا 
 ورزش منظم داشته باشید.روحی نیست.
 )12فشار دادن
این روش درمان ،بر مبنای تمرکز فشار دادن سر ،صورت و گردن در  -وزن خود را در حد متعادل حفظ
بر روی تغییرات تفکر و اعمال می طی میگرن ،کمک به کاهش درد کنید.
باشد.
می کند.
این درمان کمک می کند تا یک  -خط ابرو و زیر چش��م را فش��ار
رویکرد تازه به شرایط جدیدداشته دهید.
باشید.
 ف��ک و منطقه بین پیش��انی وگفتاردرمانی به هم��راه دارو برای گوش را به صورت دایره وار بمالید.

•

گردش خون را کم کرده وپوست را
خشک و بی روح می کند.
عالوه بر این مصرف سیگار باعث
تخلیه ی مواد مغذی مثل ویتامین
س��ی می ش��ود ک��ه در حفظ و
بازسازی پوست نقش مهمیدارند.

بهبودی زخم ها

بدهد و در
اثر افزایش
وزن ب��ه
راحتی ترک
خورده و قرمز
شود که کم کم
رنگ قرمز خود
را از دس��ت می
دهد.
البته این حالت
در اثر افزایش
ناگهان��ی

تحقیقات بس��یاری نشان داده اند
که زخم افراد سیگاری بعد از انجام
اعمال جراحی به سرعت سایرین
بهبود حاص��ل نمی کند .بنابراین
اگرتصمیمدارید چین و چروک
حاصل از سیگار کشیدن را با
جراح��ی زیبایی از بین
ببری��د بدانید
ک��ه ای��ن
کار کم��ی
مش��کل
وزن اتف��اق می افت��د که ممکن
خواهد بود.
عالوه بر این جراحان هم تر جیح است برای هر کسی پیش بیاید اما
می دهند در صورتی شما را عمل مصرف سیگار این عالیم را تشدید
کنند که س��یگار کشیدن را ترک می کند.
کنید.


سرطان پوست

زگیل

بهدالیل نامعلومی افراد سیگاری به
ویروس پاپیلومای مبتال می شوند
این وی��روس باعث بروز زگیل و از
جمله زگیل بر روی اندام تناسلی
می ش��ود .البته این ویروس از راه
تماس جنسی منتقل می شود ،اما
مصرف س��یگار هم یک نشانه ی
خطر است .افراد سیگاری نسبت
به کس��انی که ش��رکای جنسی
متعددی دارند بیش��تر در معرض
ابتال به این بیماری هستند.

مصرف سیگار یکی از دالیل اصلی
ابتال به س��رطان اس��ت؛ از جمله
س��رطان های ریه ،گل��و ،دهان و
م��ری .بنابراین مای��ه ی تعجب
نیس��ت اگر سیگار کشیدن باعث
ابتال به سرطان پوست هم بشود.
بر اس��اس تحقیقی که در س��ال
 2001چاپ شده ابتال به سرطان
س��لول سنگفرش��ی ک��ه دومین
سرطان شایع پوست است در افراد
س��یگاری تا  3برابر بیشتر از افراد 
غیر سیگاری است.
شکم شل و ول
مصرف سیگار می تواند باعث کم

اش��تهایی ش��ود و افراد سیگاری
ترک خوردن پوست
نیکوتی��ن موجود در س��یگار به معموالً نس��بت به س��ایرین وزن
ساختار و بافت سلولی پوست شما کمت��ری دارند اما تحقیقی که در
صدمه وارد می کند و باعث می شود سال  2009در کشور هلند انجام
که پوست انعطاف خود را از دست شده نش��ان داده است که میزان

چرب��ی ان��دام های داخل��ی افراد
سیگاری بیش��تر از غیر سیگاری
ها است .این چربی ها که در بین
بافت ها و اندام های داخلی وجود
دارند در ش��کم جمع می شوند و
کم کم زمینه س��از بیماری های
دیگری از جمله دیابت می شوند.

چین و چروک و پیری زودرس

متخصصین معتقدند که س��یگار
کش��یدن فرآین��د پیر ش��دن را
تسریع می کند و به طور میانگین
افراد سیگاری چند سال پیر تر از
غیرسیگاری ها به نظر می رسند.
در واقع مصرف سیگار مانع خون
رسانی به بافت پوست شده و باعث
می شود که پوست شما چروکیده
و ناسالم شود.


انگشتان زرد

نیکوتین موجود در دود س��یگار
باعث تغییر رنگ دندان های شما
و حتا دیوار های اتاقتان شده و در
عین حال باعث زردی انگشتان و
ناخن ها هم می شود.
مترجم  :تینا اقدسی

گـوناگـون...

اط
ال عیه احتاد چپ سوسیالیستی:

در اف��راد مس��نی ک��ه در خانه
سالمندان زندگی می کنند و یا
دارای بیماری مزمن می باشند،
ب��ا تزری��ق این واکس��ن حدود
 50تا  60از بس��تری ش��دن در
بیمارس��تان در اثر آنفلوآنزا و یا
ذات الریه جلوگیری می شود و
 80درص��د آنها از م��رگ در اثر
آنفلوآنزا نجات می یابند.

گردهمائی در تاریخ
 17- 16و  18نوامبر در تورنتو

اولی�ن گردهمائ�ی رفق�ا،
در یکی از بحرانی ترین مقاطع
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کودکان و واکسن آنفلوآنزا

چرا بعد از تزریق
واکسنآنفلوانزا

هممریضمیشویم؟

واکس��ن آنفلوآنزا ،بدن را در برابر از بدن محافظت می کند.
ویروس آنفلوآن��زای فصلی مقاوم هر ساله نوع ویروس آنفلوآنزا تغییر
می کند؛ در نتیجه هر س��اله باید
می کند.
برخی اف��راد فکر می کنند بعد از واکسن آن نیز از نو ساخته شود.
تزریق واکسن آنفلوآنزا نباید بیمار
ش��وند ،در حالی که ممکن است 
بع��د از تزری��ق این واکس��ن هم  -3ب��دن ش��ما به ط��ور کامل به
مریض شد.
واکسن تزریق ش��ده ،پاسخ نمی
در اینجا  3دلیل بیمار شدن بعد از دهد.
زدن این واکسن را برای شما می بعد از تزریق واکسن ممکن است
گوییم.
بیمار شوید ،زیرا شاید جزو آن عده
از افرادی باش��ید که به واکسن به
خوبی پاس��خ نمی دهند و یا گونه

 -1ب��ا تزریق واکس��ن ،ف��ورا در ای از آنفلوآن��زا که ش��ما را بیمار
بیماری مصون نمی شوید .بعد از کرده ،در آن واکس��ن موجود نمی
تزریق واکسن ،دو هفته طول می باشد.
کشد تا نسبت به بیماری آنفلوآنزا هر چند که بعد از تزریق واکسن،
ممکن اس��ت بیمار ش��وید ،ولی
ایمنی پیدا کنید.
اگر بعد از تزریق واکسن به آنفلوآنزا ع��وارض خطرن��اک آنفلوآن��زا را
دچار شدید ،نشان می دهد از قبل نخواهیدداشت.
و یا ط��ی این دو هفته در معرض
>> این عوارض شامل:
ویروس آن قرار داشته اید.
برونش��یت ،پنومونی (ذات الریه)،
این نکته را از یاد نبرید که واکسن عفونت گوش و سینوزیت عفونی
از ویروس کشته شده و یا غیرفعال است.
ساخته شده است و نمی تواند شما افراد مس��ن و کودکان بیشتر در
را بیمار کند.
مع��رض خطر ع��وارض خطرناک
آنفلوآنزا قراردارند.


 -2ممک��ن اس��ت بع��د از تزریق بزرگساالن و واکسن آنفلوآنزا
واکسن ،یک بیماری شبیه آنفلوآنزا افراد باالی  50سال ،باید هر ساله
بگیرید .واکس��ن آنفلوآنزا در برابر این واکسن را تزریق کنند .در این
بیماری های زیر ،از شما محافظت گروه سنی ،این واکسن از آنفلوآنزا
نمی کند:
جلوگیری نمی کند.
اما به هر حال ،در بزرگساالنی که
 سرماخوردگی معمولیبیماری مزمن ندارند و یا در خانه
 پنومونی (ذات الریه)س��المندان زندگی نم��ی کنند،
 برونشیتتزریق این واکس��ن ح��دود  30تا
 آنفلوآنزای معدهواکس��ن آنفلوآن��زا در برابر گونه  70درصد  از بس��تری ش��دن در
خاصی از آنفلوآنزا که باعث بیماری بیمارستان در اثر آنفلوآنزا و یا ذات
اکثر مردم در فصل سرما می شود ،الریه جلوگیری می کند.

نوزادانی که کمتر از شش ماه سن
دارند ،نیز جزو گروه پر خطر می
باشند ،اما تزریق واکسن به آنها
خیلی زود است .بنابراین والدین
و افرادی که از کودک نگهداری
می کنند ،باید حتما این واکسن
را بزنند تا از بیمار شدن نوزاد تا
حدی جلوگیری شود.

چه کسانی نیاز به تزریق این
واکسن دارند؟

پزشکان توصیه می کنند که هر
فردی که بیشتر از شش ماه سن
دارد ،باید این واکس��ن را تزریق
کند.
افرادی که در معرض خطر زیادی
برای ابتال به آنفلوآن��زا قرار دارند
عبارتند از:
 کودکان شش ماهه تا  18ساله بزرگساالن بیشتر از  50سال افرادی که نیاز به مراقبت دارند. کارکنان بخش های بهداشتی وارائه دهندگان خدمات عمومی از
قبیل:
کارکنان آتش نش��انی ،افس��ران
پلیس و غیره.
 افرادی که دارای سیستم ایمنیضعیفی می باشند.
 افرادی که دارای بیماری مزمنهستند از قبیل:
آسم ،افزایش فشار خون ،دیابت و
بسیاریدیگر.
 مراقب��ت کنن��دگان از افراد درمعرض خطر مثل پرستار کودک.


چه کسانی نیاز به تزریق این
واکسن ندارند؟

 نوزادان زیر شش ماه سن افرادی که به تخم مرغ آلرژی یاحساسیتدارند.
 افرادی که قبال به سندرم گیلنباره مبتال بوده اند .س��ندرم گیلن
باره در اثر حمله سیس��تم ایمنی
بدن به اعصاب محیطی ایجاد می
شود و دارای عالئمی مثل احساس
ضعفدر عضالت ،بی حسی ،گزگز
و گاهی اوقات فلجی می باشد.
 افرادی که تب دارند. افرادی که قبال پاسخ برعکس بهواکسن آنفلوانزا نشان داده اند.
 افرادی که قبال به واکسن آنفلوانزاحساسیت نش��ان داده اند و یا به
اجزای آن حساسیت دارند.



 )5غذاهای ضد التهاب مصرف
کنید.

تحقیق��ات نش��ان داده که برخی
موادغذایی باعث کاهش التهاب و
ورم می شوند.
این موادغذایی شامل :ترب کوهی،
خردل ،س��یر ،پیاز ،تره ،جعفری،
کرفس ،لیمو و چای رز می باشند.
اسید چرب امگا  3موجوددر آجیل
ها ،دانه ه��ا و ماهی نیز می تواند
التهاب را کاهش دهد.
رژیم غذایی متعادل داشته باشید،
چرا که س��الم غذاخوردن یکی از
درمان های طبیع��ی التهاب می
باشد.

 )6از طب سوزنی کمک بگیرید.

ادامه هلو...
رادی��کالای آزاد کمک میکند --میدهد.
ترکیباتی که بدن ش��ما وقتی در 
مع��رض آالیندهه��ا ،موادغذایی و فیبر
محیط قرار میگی��رد ،به آن نیاز یک عدد هل��وی بزرگ حدود ۱۷
دارد تا تاثیرات باال رفتن س��ن را گرم کربوهی��درات دارد که  ۳گرم
کاه��ش داده و بیماریهای مزمن آن فیبر اس��ت .فیب��ر برای هضم
را دور کن��د .این آنتیاکس��یدان و گ��وارش خ��وب غذاه��ا الزامی
همچنین به دور کردن س��رطان اس��ت و از بروز یبوست جلوگیری
کمک کرده و التهاب بدن را کاهش کرده و سالمت کلیهها را تضمین

ادامه درد مفاصل...

میکند .فیبر همچنین در تنظیم
سطح کلسترول بدن نقش دارد و
به کاهش خطر بروز بیماریهای
قلبی کمک میکند .خانمها باید
روزان��ه به طور متوس��ط باید ۲۵
گرم و آقایان  ۳۸گرم  فیبر مصرف
کنند.


عمل می کند.


 )7از ماساژ درمانی کمک بگیرید.

الته��اب عض�لات ناش��ی از
اس��تئوآرتریت با ماس��اژ درمانی،
تسکین می یابد.
ماساژ باعث به جریان افتادن خون
و گرم ش��دن و تس��کین درد می
شود.
بهتر اس��ت از یک درمانگر ماساژ
که بیماران استئوآرتریت را درمان
کرده اس��ت ،کمک بخواهید ،زیرا
ورم مفاصل بسیار حساس هستند
و باید با احتیاط رفتار کنید.
می توانید از پزش��ک خود کمک
بخواهید.

 )8از آب درمانی کمک بگیرید.

آب درمان��ی به معن��ای غوطه ور
ش��دن در آب گرم و یا آب دارای
مواد معدنی می باشد.
آب درمانی می تواند درد مفاصل را
تسکیندهد.
چشمه آب معدنی نیز باعث کاهش
درد و بهبود دامنه حرکت مفاصل
می شود.


چینی ها این طب را برای کاهش
درد موثر می دانند.
بر اس��اس این طب ،س��وزن های
باریک��ی را در نقاط مخصوصی از
بدن قرار می دهند.
چندین آزمایش نشانداده که طب
سوزنی ،درد ناشی از استئوآرتریت
را کاه��ش م��ی ده��د و عملکرد
مفصل را بهبود می بخشد.
در برخی مواقع ،طب سوزنی بهتر از ُ )9ارتوتیک ها
داروهایضدالتهابغیراستروئیدی این وس��ایل می توانن��د می تواند

از مفاصل روماتیس��می محافظت
کنند و درد را تسکین دهند.
مفصل ملتهب را با باند ،محکم می
پوشانند تا از مفصل محافظت کند
و فشارهای وارده بوسیله وزن بدن
را از بین ببرد.
این باندها را برای مفاصلی که هم
تراز نیستند نیز به کار می برند.
کفش مناس��ب نیز یکی دیگر از
ارتوتیک ها می باشد.
کف کف��ش می تواند فش��ارهای
وارده در اثر راه رفتن را نابود کند.

 )10ورزش روح

ب��ا این روش می توانید عضالت را
آرام کنید و کش��ش را در عضالت
ایجاد کنید.
یــوگا می توان��د انعطاف
پذیری و قدرت عضالت را باال ببرد.
ورزش تای چ��ی نیز باعث بهبود
عالئم استئوآرتریت می شود.
در ی��ک م��ورد ،فردی ک��ه دچار
استئوآرتریت زانو و باسن بوده ،بعد
از آنکه دو بار در هفته و برای س��ه
ماه ورزش تایچی را انجام داده بود،
احساس بهتری پیدا کرده بود.
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کتاب...

دیوانهعشق

کوهن در عین حال پر است از
تناقض:

یک یه��ودی باایم��ان و در عین
حال جذاب برای زنان ،یک راهب
بودایی معمولی با زندگی حرفه ای
استثنایی».
سیلوی سیمونز برای نوشتن کتاب
تازه اش تحقیقات مفصلی کرده؛
آرش��یو خصوصی کوهن را زیر و
رو ک��رده و و با نزدی��کان او بیش
از صد مصاحبه ضبط کرده است؛
از معش��وقه ها ،دوس��تان ،راهبان
هم دوره ،اس��تادان ،و خاخام ها تا
هم��کاران موزیس��ین او و از همه
مهمتر شخص لئونارد کوهن.
کتاب از زادگاه کوهن (مونتریال)
آغاز می ش��ود و زندگی او را تا به
امروز دنبال می کند .خانم سیمونز
در کتاب��ش ب��ه تمام��ی زوایای
ناش��ناخته زندگی کوهن سر می
زند؛ از سالن های دانشگاه تا تاالر
مش��اهیر راک اند رول ،و تصویری
کامل از دیدگاه ،عمق ،و استعداد
ذاتی آرتیست را ارائه می دهد.
لئون��ارد نورمن کوهن ،در س��ال
 ۱۹۳۴در مونتری��ال ،در ی��ک
خانواده یهودی از طبقه متوس��ط
روبه باال متولد شد .مادرش دختر
یک خاخام تلمودی بود و پدربزرگ
پ��دری اش لی��ون کوه��ن ،رهبر
جامعه یهودی کانادا بود.
پدرش نیتن کوهن کس��ب و کار
لباس می کرد و وقتی که لئونارد
 ۹س��اله بود درگذشت .کوهن در
کتاب از کودکی «مسیح» وارش و
از احساس��ش در این باره که قرار
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برگزاری کنسرت او
به انگیزه
ر :نوامبر  28و 29
در بل سنت

س
و
پ
ر

بلیت دارید؟!
خطوطی از یک شعر
کوهن ک��ه در کتاب
اشتیاقش نیز هست ،بارها از
او نقل قول شده که می گوید:
«شهرت زن بارگی من شوخی
بود /که مرا به تلخی به خنده
واداشت /در هزاران شبی  /که
تنها گذراندم».
یک
که
ب��ود
۹۰
اواس��ط دهه
 
نویسنده س��وئدی از او
درباره همه روزه در
عشق پرسید .او گفت« :عشق
ف��راوان ب��ه من عرضه ش��د ،اخوان وست آیلند
کیفیتشرایتون!
اما من درعوض نتوانس��تم به
باقیمتسیدامساعیل!
همان نس��بت عش��ق بدهم،
نمی توانس��تم آن همه عشق
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
را جواب دهم .زیرا درگیر یک
Tel.: 514-620-5551
حس موهوم جداشدگی بودم،
نمی توانستم آنچه را که همه
است ش��خصیتی ویژه شود گفته
جا به من عرضه می شد لمس
است ،از این که فکر می کرد قرار کنم».
اس��ت «به مردی بدل ش��ود که کتاب س��ورپریزهای دیگری نیز
دیگران را رهبری می کند».
دارد :تصمی��م کوهن به توقف در
ش��اعر دهه  ۱۹۵۰و رمان نویس بیمارس��تان های روان��ی اروپا در
دهه  ۶۰با یک کتاب مجموعه شعر  ۱۹۷۰و حضور در جنگ .کوهن
و دو رم��ان ،س��رخورده از ناکامی در زمان حمله به خلیج خوک ها
مالی راهی آمریکا می شود تا وارد در  ۱۹۶۱در کوبا بود و در س��ال
بازار ترانه و موسیقی و آهنگسازی  ۷۳می�لادی ب��ه اورش��لیم رفت
ش��ود .آلب��وم اول��ش «ترانه های ت��ا در جنگ یوم کیپ��ور در کنار
لئونارد کوهن» در  ۱۹۶۷منتشر اسرائیل بایس��تد .سپس در قالب
شد.
طرح روحیه بخشی به سربازان ،به
و حاال  ۴۵س��ال پس از آن ،آلبوم صحرای سینا رفت تا برای سربازان
«ایده های قدیمی» را منتشر کرده بخواند و بنوازد.
و همزم��ان با گروه��ش در جای نویسنده سپس در لندن و جزیره
جای اروپا و آمریکای ش��مالی تور هیدرا در یون��ان دنبال او می رود
کنس��رت دارد که ت��ا آخر  ۲۰۱۲تا ده��ه  ۶۰میالدی در نیویورک؛
جایی که موس��یقی را به ش��کل
طول خواهد کشید.
کوهن در بل سنتر مونتریال ،شب حرفه ای آغاز می کند.
ه��ای  28و  29نوامبر کنس��رت از ازدواجش با یک هنرپیشه زیبا
به نام این روز و به نام با شكوه و شوكت امیر
و موفقیت های حرفه ای و انتشار
خواهدداشت.
شهادت ساالر شهیدان
مؤمنان علی (ع) جشن باشكوهی در مركز اسالمی
سیلوی سیمونز که قبال بیوگرافی آلبوم پرفروشش در نیویورک می
بنام خداوند بخشنده مهربان
ایرانیان منعقد خواهد شد با شكوه تمام همه باهم
موزیس��ین هایی مانند نیل یانگ گوید و بعد به شمال لس آنجلس و
شهادت ساالر شهیدان الگوی آزادگی و آزاد مردی این روز الهی را جشن میگیرم و بایگانه مرد مردانگی
و سرژ گنس��بورگ را نیز در قالب معبد بودایی می رود که پنج سال
حسین ( ع ) بر شما عاشقان و پیروان راهش
تجدید عهد میكنیم .
کت��اب منتش��ر ک��رده ،در کتاب میزب��ان زندگ��ی آرام کوهن بود.
تسلیت باد
زمان  :شنبه برابر با  03نوامبر 2012
جدیدش روایت یک راوی را شرح کوهن اغلب آن سالها یا دستیار و
به همین مناسبت مجلس بزرگداشت و عزاداری آن
از ساعت  07 : 00لغایت  10 : 00شب
یا راننده رهبر معبد بود.
می دهد.
سرور یگانه از روز جمعه برابر با  16نوامبر2012
به صرف شیرینی و میوه و شام
او م��ی گوی��د  I’m Your Manدر  ۲۰۰۴کوهن از معبد بیرون آمد
به مدت  10شب از ساعت  07: 00لغایت 10 : 00
برنامه ها  :سخنرانی جناب اقای دكتر ناهیدی
تجربه دش��واری نوش��تن درباره و در مونتریال ساکن شد و متوجه
شب در مركز اسالمی ایرانیان مونتریال به صرف
و برنامه های متنوع دیگر.
نویسنده ای است که وسواس زبان شد که در غیبتش ،دوست و مدیر
شام برگذار خواهد شد حضور شما عزیزان روشن
-------------برنامه ه��ای او تمامی پولش را به
و کلمه دارد.
نگه داشتن چراغ راه آزادی و احیاء شعائر مقدس
مركز اسالمی ایرانیان
کوهن از نس��ل پس از جنگ دوم جیب زده .با آن که کلِی لینچ را به
ایزدی است.
مكان  210 :سن ژاك غربی منطقه الشین
جهانی اس��ت که ش��اهد انقالب دادگاه کشاند اما بخش اعظم پول
سخنران :شیخ صالح سیبویه
(ویل سن پی یر سابق)
را نتوانست زنده کند .ورشکستگی
جنسی و رواج  LSDبود.
مترو واندم اتوبوس شماره  90به طرف غرب
عید غدیر
کتاب بخش��ی از زوای��ای پنهان مجبورش کرد که تصمیم بگیرد به
تلفن:
عید غدیرروز والیت و امامت
زندگ��ی کوهن را ف��اش می کند .صحنه برود و همان موقع بود که
(514( 247-1732 | )514( 366-1509
بر تو هموطن مبارك باد
مث�لا این که پ��رورش خانوادگی فهمید طرفدارانش در جای جای
)514( 3645075
او تا چه حد در غرق ش��دنش در جهان رشد کرده اند و میلیون ها
یهودیت نقش داش��ته و این که او جوان عاشق ترانه هایش هستند.
برای مدت کوتاهی به کلیس��ای حاال دیگر چندین نس��ل ترانه توضـیح و پوزش:
س��اینتولوژی پیوس��ته بود .این هایش را زمزمه می کردند و به او
در شماره یکم اکتبر پیوند ،در صفحه
جزئیات به فهم بهتر بخشی از شعر عشق می ورزیدند.
آن ع�لاوه بر دانیل
ترانه های کوهن کمک می کند .کوهن در س��ال  ۲۰۱۱برای بار طنز ،دور از چشم منونه خوان ما،
کری��گ ،ج��ودی
لغزشی تایپی در یک لطیفه،
زنان در زندگی کوهن نقش پررنگی دوم پدرب��زرگ ش��د؛ وقتی که
دنچ و خاویر باردم
شد.
دخترش ل��ورکا فرزند دومش را باعث رجنش دوستان دیرین ما
هم بازی می کنند
دارند.
نیاز او به حضور زن و دش��واری او به دنیا آورد.به نظر می رسد که پوزش صمیمانه ی ما را بپذیرید.
هم اکنون در ۵۷۸
در ماندندر رابطه از مشخصه های کوهن باالخره ب��ه قدرت قبول
س��ینما در سراسر
 -----سردبیر ------عش��قی که به او عرضـــه می
انگلستان و ایرلند
کوهن است.
جورج لیزنبی (یک فیلم) ،راجر مور
بر روی پرده است و
کتاب از روابط او با زنان می گوید .شود دست یافته است.
تهیه کنندگان بیست و سومین از نه��م نوامبر در آمریکا نیز اکران (هفت فیلم) ،تیموتی دالتون (دو
فیلم) و پیرس برازنان (چهار فیلم)
اکران درمونتریال :جیمز باند گفتهاند" :ما کامال تحت میشود.
تاثیر واکنش اولیه به نمایش این ای��ن اولی��ن فیل��م از مجموع��ه پس از کانری در این فیلمها نقش
از  9نوامبر
فیلم ق��رار گرفتهای��م ،این اتفاق جیمز باند اس��ت که سام مندس ،آفرینی کردند.
بخصوص از این جهت جالب است کارگردان��ی آن را به عهده دارد اما بعد از کن��اره گیری برازنان ،دنیل
استقبال تماشاگران در نخستین جادوگران م��رگ" در اولین آخر که بریتانیا موطن جیمز باند است و این س��ومین باری است که دنیل کریگ ،بازیگر بریتانیایی فیلمهایی
آخرهفته اکران خود روبرو ش��ده هفت��ه اک��ران خ��ود  ۲۳میلیون امسال پنجاهمین سالگرد آغاز این کری��گ پ��س از کازین��و رویال و چون "مهاجمان مقبره" و "سیلویا"
ذرهای در آرام��ش ،در نقش مامور به عنوان ششمین بازیگر شخصیت
اس��ت .در تاریخ سینمای بریتانیا فروخته بود.
مجموعه است".
سینمایی جیمز باند انتخاب شد.
تنه��ا دو فیل��م دیگ��ر بی��ش از فروش"اس��کایفال" ،ب��ا فاصل��ه جیمز باند یک��ی از ادامهدارترین  ۰۰۷بازی می کند.
"اسکایفال"درنخستینآخرهفته اندک��ی پ��س از قس��مت س��وم مجموعه های تاریخ سینما است شون کانری ،هنرپیشه اسکاتلندی ،فیلم "کازینو رویال"در تاریخ پنجاه
"داستان اسباب بازی" قرار گرفته و "اس��کایفال" ،بیست و سومین نخستین بازیگری بود که در نقش ساله رشته فیلم های جیمز باند با
اکران ،فروش داشته اند.
با این حال "اسکایفال" نتوانست است .داستان اسباب بازی در زمان فیلم از این مجموعه اس��ت که به جیمز باند بازی کرد .او در ش��ش فروش��ی حدود  ۳۸۵میلیون پوند
فیلم دیگ��ر از این مجموعه ظاهر پرفروش ترین فیلم این مجموعه
رکورد فیلم "هری پاتر و جادوگران اکران خ��ود ،در اولین آخر هفته نمایش در آمده است.
بوده است.
مرگ" را بش��کند" .ه��ری پاتر و  ۲۱.۲میلیون پوند فروش داشت .آخرین قس��مت جیمز باند که در شد.

موفقیتچشمگیرجیمزباندجدید!
"اس��کایفال" ( ،)Skyfallفیل��م
جدی��د جیم��ز باند بی��ش از هر
فیلم دیگ��ری از این مجموعه ،در
نخستین آخرهفته نمایش خوددر
بریتانیا فروشداشته است.
براساس آمار منتشر شده شرکت
سونی پیکچرز ،این فیلم با فروش
 ۲۰.۱میلیون پوندی بیشتر از هر
فیل��م دیگری در س��ال  ۲۰۱۲با

The L

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
های

ع
ا
ل
ی

•

وست آیلند

( I'm Your Manکه نزدیکترین
ترجمه اش به فارس��ی شاید «من
همانی هس��تم که م��ی خواهی»
باشد و نام یکی از ترانه های معروف
لئونارد کوهن است) عنوان کتاب
تازه ای است که سیلوی سیمونز،
نویسنده تحسین شده بریتانیایی
نوش��ته و آن را در اکتب��ر ۲۰۱۲
راهی بازار کرده است.
خان��م س��یمونز یک��ی از روزنامه
ن��گاران و نویس��ندگان ش��اخص
در نقد موسیقی اس��ت .او در تازه
ترین کتاب خود به س��راغ لئونارد
کوهن ،نویسنده ،شاعر و آواز خوان
افسانه ای (مونتریالی) راک رفته و
بیوگرافی او را نوشته است.
س��یمونز در مقدم��ه کتاب��ش
م��ی نویس��د «لئون��ارد کوهن به
عن��وان خال��ق تران��ه هایی چون
Suzanne، Bird on the Wire
و  ،Hallelujahو ش��اعر آثار ادبی
باارزشی چون «بازنده های زیبا» و
«کتاب اشتیاق» ،یکی از مهمترین
و تاثیرگذارتری��ن هنرمندان عصر
ماس��ت .انس��انی با احساس��ات و
هوش سرشار که با کارهایش روی
دیگری از زندگی ،سکس ،مذهب،
قدرت ،معنا و عشق را به تصویر می
کشد.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

رگارتمیچرلیش
ما

رویاهاییکپزشکوروانکاوفمینیست

شوهرم ،آلکس��اندر ،با من تفاهم
کام��ل داش��ت .او به م��ن احترام
میگذاشت .واقعاَ میخواست که به
من خوش بگذرد .البته گاهی که

جلسه اجنمن زنان

 ،]Schwarzerسر دبیر آن
نشریه ،باهم دوست شدیم
و او از این دوستی شگفت
زده شد.
او در مقاله ای به روانکاوی
حمله برد و آن را زن ستیز
ی میکرد.
تلق 
چندی بعد در جلس��هی گفت و
شنود و بحث کنار هم نشستیم
و من در برخی م��وارد به او حق
دادم .زیگمون��د فروید خدا نبود،
او نیز فرزن��د دوران خودش بود.
جوانانی که در جنبش س��ال 68
کوشش کردند گذشته را بازخوانی
و نقد کنند ،حق داشتند .اگرچه
این جوانان در دانش��گاهها گاهی
آدم را کالف��ه میکردن��د .برخی
از آنان بهتر از پدرانش��ان نبودند.
آنها میگفتند «کس��ی که دوبار
با زنی هم بستر ش��ود ،جزیی از
همین سیستم بورژوازی است!»
این شیوهی مردساالری غیر قابل
تحمل بود.
به گمانم رهایی زنان از قیمومیت،
ام��روز بیش��تر با قی��د و بندهای
روانی ارتباط دارد تا قید و بندهای
اجتماعی .تن��زل مقام و موقعیت
اجتماعی زنان ،بی تفاوتی و انفعال
آنها که قرنهاس��ت ذاتی شده به
سادگی و به زودی زدودنی نیست.
مندر طول سالها کاردر کلینیک
روانی مشاهده کردهام که:
برای زنان هنوز هم اغلب دش��وار
است که با صدای بلند ،ابراز وجود
و ستیزه جویی خود را بروز دهند،
به جای این که منفعل در خود فرو
برون��د و خودخوری کنند .این امر
یک پرنسیپ مردانه است .من نیز
ابتدا به کمک یک روانکاو آموختم
که آگاهانه ابراز وجود کنم ،اما ابراز
وجود با صدای بلند را میبایس��ت
خودم بیاموزم .برادر بزرگترم اغلب
داد و فریاد میکرد و پرخاشگر بود
اما من میخواستم خوشایند مادرم
باشم .برای من آسان بود که بسازم
و گذشت کنم.

زمان :یکشنبه  4نوامبر 2012

 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

من دو نوهی دختر دارم .هر دو در
دانشگاه تحصیل میکنند و سخت
کوش .حالشان خوب و خوش است
و مس��تقل و متکی به خود .با این
وجود ،مانند بسیاریدختران جوان
عقدههایی دارند و حس میکنند
که چاق اند ،الغرن��د ،قدبلند و یا
کوتاه قد هستند و ...آرزو میکنم
برخی زنان هم نسل این دختران،
اعتماد به نفس بیش��تری داشته
باش��ند به طوری که خودشان در
مورد خودش��ان تصمی��م بگیرند.
در ای��ن جا هرکس ام��کان دارد و
میتوان��د آنچه خودش میخواهد
باش��د .این امر یک��ی از تجمالت
روزگار ماست .با این حال ،بسیاری
زنان مانند سابق کرخت و بی حال
اند .انسان باید فوق العاده استقامت
داشته باشد تا بتواند از این انفعال
مزمن ،رهایی یابد .من یقین دارم
انسان برای رهایی از قیمومیت به
پرخاش و ش��اید به اندکی ستیزه
جویی نیازمند است.
اگر روزی این آرزوی من به واقعیت
بپیوندد ،آنگاه زنان به احساس��ات
شان توجه بیشتری خواهند کرد
و همه انس��انها فرصت می یابند
در بارهی محیط زندگی خود و در
مورد خودشان بیشتر فکر کنند:
«خود را بشناس».
این موضوع پیوسته انگیزهی من
شده است:
چرا رفتار و کردارت چنین است و
نباید طوردیگری باشد؟
آموختن هرگز پایانی ندارد.
من اینک نود ساله شدهام .گوشهایم
سنگین شده و به سمعک نیازمندم.
با این وجود ،پیوسته چیزهای نو و
تازه ای در وجودم کشف میکنم.

ترجمه محمد ربوبی
مدرسه فمینیستی:
Margarete Mitscherlich
 ...من رؤیا را دوس��ت دارم،
هر ش��ب در خ��واب رؤیا مارگارت میچرلیش ،اس��تاد روانکاوی و پزشک
میبین��م .بهترین رؤیاها را روان درمان��ی در انس��تیتوی زیگموند فروید در
در نیم س��اعتی که گاهی فرانکف��ورت ،در دانمارک در خانواده ای تحصیل
ظهرها میخوابم ،میبینم .کرده متولد شد.
س��پس بی��دار میش��وم ،پدرش پزشک دانمارکی ،مادرش آلمانی و مدیر
لحظاتیدر بستر به فکر فرو دبستان بود .او در دانشکده فلنس بورگ ،مونیخ و
میروم و با خود میگویم :هایدلبرگ ،پزشکی تحصیل کرد.
آها ،پس چنین ب��ود .آدم س��پس در لندن که در آن موقع کانون پژوهش
کوشش میکند رؤیاهایش ه��ای روانکاوی ب��ود تحصیل کرد و ب��ه آلمان
را به خاطر آورد .سپس در بازگشت.
مخیله اش درب��ارهی آنها در سال  ۱۹۵۱با شوهرش آلکساندر میچرلیش
س��خن می گوید ،افکارش (روانکاو و ژونالیس��ت) در کلینیک بیماران
را جمع و ج��ور میکند و روان تنی هایدلبرگ مشغول به کار شدند.
ناگهان ایدهای پدید میآید .در س��ال  ۱۹۶۷با ش��وهرش انس��تیتوی
من وقت کافی دارم ،چون زیگموند فروید را در فرانکفورت تاس��یس
تنها زندگ��ی میکنم .هر کرد .در سال  ۱۹۸۲با چند روان شناس و روانکاو
هفت��ه تقریبا س��ه ب��ار به که از تبعید به آلمان بازگشتند مجلهی تخصصی ش��یفتگی ،رنجیده خاطر بسیار سفر میکردم شکایت می
شویم و یا مورد بی احترامی کرد« :میخواهند همسرم را از من
انستیتو میروم .همکارانم «روان»[ ]Psycheرا منتشر کردند.
مارگارت ،تا هش��تاد و هفت سالگی در کلینیک قرار گیریم ،ناگهان از کوره بگیرند!» شوهرم مردساالر ،یعنی
میگویند:
آه��ا! مارگارت ب��ا اتومبیل زیگمون��د فروید به تدریس روان��کاوی و درمان در نرویم .اذعان میکنم که کس��ی که به خاطر جنسیتاش
برای من هم این امر بسیار مغرور و کله شق باشد نبود .اغلب،
رولس رویسش آمد! [اشاره بیماران اشتغالداشت.
دشوار اس��ت .فقط موقعی عدم تحمل ایدئولوژیک برخی زنان
ای اس��ت به چرخ ویژهی آثار متعددی از او منتشر شده است:
برای راه رفتن سالمندان!] «دشواری های رهایی از قیمومیت» و «ناتوانی در که انسان عالقمند شود آن در جنبش فمینیستی مرا میآزارد.
چه بر انساندیگری گذشته در آن موق��ع می بایس��ت موضع
بزرگترین رؤیا و آرزویم در سوگواری» مهمترین آثار او است.
انتش��ار ای��ن آث��ار و مق��االت در نش��ریات و رادرک کند خواهد توانست خودم را مشخص می کردم .درسال
زندگی بر آورده شده:
«هرگ�ز رای�ش س�وم سخنرانیهایش در مجامع عمومی ،به سهم خود بر احساساتش مسلط شود،۱۹۷۷ .در اولین شمارهی نشریهی
انگیزهی خیزش اعتراضی س��ال شصت و هشت اما متاس��فانه م��ا آدمها از «اما»[ ]EMMAنخستین نشریه
دوباره ظهور نکند».
آرزوی من این بود آلمانیها جوانان ،دانش��جویان ،و جنبش فمینیس��تی در اشتباهات و خطاهای خود جنبش فمینیستی آلمان نوشتم:
همیشه عبرت نمی گیریم« .من فمینیست هستم».
از تاریخ شان بیاموزند و آنها آلمان شد.
مارگریت یکی از برجسته ترین متفکرین آلمان نمونهی بسیار خوبدر این این موضعگیریدر آن موقع موهن
سرانجامآموختند.
پ��س از جنگ در س��ن نود و س��ه س��الگی در مورد ،آلمانیه��ای پس از تلقی میش��د .آلم��ان ،محافظه
دومین آرزوی من:
زنان رهای�ی کامل خود فرانکفورت در گذشت .مارگرت میچرلیش عضو جنگ هستند .آنها گذشته کارترین کش��ورها درغرب بود ،با
را از قیمومیت ،به پایان «انجمن قلم آلم��ان» و «اتحادیهی بین المللی را واپ��س زدند و به مصرف ای��ن وجود تصور نمیک��ردم این
روانکاوان» بود و به دریافت چند جایزه هم نایل روی آوردند .موقعی که من اظهار نظرم جس��ورانه تلقی شود.
برند.
به این کشور باز گشتم مات برای کس��ی ک��ه در دوران هیتلر
م��ن آرزو م��ی کن��م که شد.
و مبهوت شدم:
به س��ر برده ،این اظهار نظر نباید
زن��ان روزی واقع��ا آزاد
رفتار آلمانیها چنان بود که آنقدرها چالشی جدی باشد.
ش��وند ،همچنین زنان در
گویی دوازده سال سلطهی م��ن و آلی��س ش��وارتزر[Alice
کشورهای اسالمی.
چون موقعی که همهی زنان آزاد مضحکی بودند .ما س�لام مرسوم هیتلر به وقوع نپیوس��ته اس��ت.
هس��تند جوامع میتوانند تکامل نازیها و رژههای��ی را که با بوق و مردم ،فارغ از همه چیز ،با اخالق و
یابند و تواناییها شان شکوفا شود .کرنا به راه می انداختند مس��خره روحیات مزورانهی بورژوازی اُخت
مندر سراسر زندگیام برای رهایی میکردیم .ما حاضر نش��دیم وارد شده بودند .البته من بار دیگر توی
از قیمومیت فعالیت کرده ام .رهایی «اتحادی��هی دوش��یزگان آلمان» ذوق م��ردم زدم .اوایل دهه پنجاه
جمع��ه  19اکتبر
از قید و بنده��ای اجباری ،رهایی شویم و نظر خود را نیز در این مورد بود .من شوهر نداشتم و سرپرستی
 ۲۶دان��ش آم��وز
پسر مردی را که از همسرش جدا
از ایدلولوژیه��ا و رهایی از پیش ابراز میکردیم.
کن
ت��رل خ��ودرو را از
دختر بروجنی
در
گرفتم.
عهده
بر
بود
شده
دبیران
دبیرس��تان،
پیش از پایان
داوریها.
دست داده بود.
بازگش��ت از س
فر
در کودکی ،رهای��ی از قیمومیت دبیرس��تان در مورد ما کنفرانسی م��ن هن��وز دانمارک��ی ب��ودم.
ایران یکی از پرتلفات
«کاروان راهی��ان
در نظرم امری طبیعی بود .مادرم تشکیل دادند .اما بخت به ما یاری میخواس��تند رابطهی دختری را
ت
ری
��
ن
کش��ورهای
ن��ور» از مناط��ق
را بیش از هر کس دوست داشتم کرد و موفق ش��دیم وارد دانشگاه که سالها دوستم بود با من ممنوع
ج
هان از نظر حوادث
جنگی در سان
حه
کنند.
و تحسین میکردم .او زنی قوی و شویم.
رانندگی است و ساالنه
تصادف حان خود
شجاع و مدیر آموزشگاه بود .او در م��ن عادت داش��تم هرآنچه را که اما بی نتیجه .دردناک بود که پس
 ۴۰۰هزار تصادف در
خان��ه ،در مورد همه چیز تصمیم فکر می کنم ب��ر زبان آورم ،از این از ازدواج ،ش��وهرم مایل نبود مرا را از دست دادند.
ای
ن
ک
ش
ور رخ می دهد
میگرفت .پدرم آدم بس��یار آرامی رو حتی یک بار به جرم «متزلزل طالق بدهد و پسرم نمیتوانست فرمان��دار بروجن
که
بی
��
ش
از
۲۰
هزار
مرگ جوانی که ک��ردن ارتش» تح��ت پیگرد قرار نزد من بماند .من به خاطر شغلم ،گف��ت ۲۶ :دانش
بود .مادرم پس از ِ
ک
ش
��
ته
بر
ج
��ای می
آموزدختر برو
جن
ی
گذارد.
عاشق او ش��ده بود با پدرم ازدواج گرفتم؛ به دوس��تی که سرباز بود پیوس��ته در س��فر بودم .البته در در
بازگشت از سفر کاروان راهیان مناطق عملیات
ی
جن
گ
کرد .من دختری پُر جنب و جوش نظرم را در مورد سربازی بیان کرده چنی��ن موقعیت��ی وج��ود زنی
ه
ش
عم
��
��
ت
ده
دلی��ل ای��ن
که دوس��تم بود بس��یار اهمیت نور از مناطق جنگی در س��انحه س��اله ای
را
ن
و
ت
ع
را
صا
ق
دفا
س
از
ت
بودم .با دوستانم جنگل بوخن والد بودم!
مان
به
ده
ی مج��از ،دلیل س��رعت غیر
م
یش
بی��ش از همه از پدرم آموختم که داش��ت .من پیش او زندگی می تصادف فوت کردن
ود
د.
و
ت
صا
دفا
ت
ای
ن
ا
کا
یم
را زیرپا میگذاشتیم.
روا 
نها پایی��ن ن نب��ودن و کیفیت
فتاحکرمیدرگفتگوباخبرگزاری تاک
نو
ن
قر
بان
یا
ن
زی
اد
ی
خ
به
در کودکی از هر نوع جبر و تحکم و هیچ کس حق ن��دارد اظهار نظر کردم .او سالیانی به من و پسرم م
همراه نادیده ودروهای تولید داخل،
هر اظهار داشت :کاروان راهیان داشته است.
گر
اجبار متنفر بودم.در هشت سالگی شخصی کسی را ممنوع کند .چون میرس��ید .چندی بعد ،پسرم
فت
ن
مق
ررا
ت رانندگی و
به دبستان رفتم ،پیش از آن مادرم تحصیل در رشته زبان آلمانی رنگ نزد مادرم و خان��وادهی برادرم نور استان چهارمحال و بختیاری اوایل مهر
م
اه
ام
س
هم
��ا
چ
ل
نی
س
ن
��
نا
از
ام
ما
ن
ن
با  ۱۰ما
بودن بسیاری از
و بوی ایدئولوژی نازیها گرفته بود به سر برد .مطمئن بودم که او از من ش��ین در حال بازگشت بس��یج مس��تضعفین عل��ی جاده
ها
ی
ای
به من درس میداد.
را
ن
ب
وی
ژه
در
مناطق
اط��ق جنگی بوده که یکی فضل
ی
جان
ش�
�ی
ک
ن
وه
س
س
از
ما
تان
یاست.
ن بسیج
موقعی ک��ه به آلم��ان آمدم ،می و بی مایه شده بود ،وارد دانشکدهی در زندگی راضی و خوشبخت از م
اشینها دچار سانحه تصادف مستضعفین از
س
س
از
از
ما
مان
ن
ده
پز
ی
ب
شک
را
ی
ی
قان
ون
بایست با این محیط سازگار شوم .پزشکی شدم که در آن موقع زیر اس��ت .موقعی که مادر راضی می شود.
ی کشور در
اعزام یک م
یل
یو
اس
ن
فن
دان
دم
اه

ش
پ
مادرم مرا به دبیرس��تانی در شهر س��لطهی ایدئولوژی نازیها نبود ،و خوش��بخت باشد فرزند نیز
آم
ار
وز
سا
به
ل
گزارشی درباره
فلنس بورگ[ ]Flensburgفرستاد ،اگر چ��ه تالش کردند ب��ر آن نیز چنین است .پسرم اکنون پدر وی افزود :در این سانحه تصادف مناطق
ج
نگ
��
ی
«
خ
شم
بر
ار
دا
ک
د.
ش
با
ته
زدید
تاکنون
ش��دگان حوادث
خانواده شده و بر این باورم که اکنو  ۲۶نفر فوت شدهاند وهم از مناطق جنگی ۱۲ ،مهرماه با رانن
دگ
ی
در
چون میخواست من وارد دانشگاه مسلط شوند.
د
هه
۸۰
»
م
نتش��ر
ن  ۱۸نفر زخمی هس��تند .اعزام دان 
شآموزان به این مناطق ک
رد
و
خ
بر
است.
ندیده
آسیبی
ها
آدم
که
اس��ت
این
آرزوی م��ن
شوم.
داد
که
بی
و
ش از «۲۴۱
ی افزود :ه��م اکنون چهار نفر آغاز شده اس
ت.
ه
زار
ای
ران
ی»
زنان
که
اس��ت
این
آرزوی��م
س��خن
به
کنند،
تعمق
و
تام��ل
دوست
دختری
با
دبیرس��تان،
در
در
د
هه هش��تاد در
صمیمی ش��دم .م��ا ب��ه ادبیات دیگران گوش فرا دهند ،احساس بتوانند از آنچ��ه که به آنها در شهرکرد بستری و  ۱۴نفر در محمدرض
��ا
م
ت
هم
ص
ان�
اد
�د
ف
ر
ار،
انن
ر
یی
دگ
س
ی کشته شده اند.
پلی
تلقین م��ی ش��ود ،فاصله اهواز بستری هستند.
س راهنمایی و رانندگی
ای
عالقمند ش��دیم .آث��ار الورنس و همدردی کنند.
را
ن
•
گفت ک��ه
«کاروان راهی��ان ن��و
توماس هاردی را میخواندیم و با آرزو میکنم بیاموزیم ودرک کنیم بگیرن��د .آدم نبای��د ب��ه س��پاه و بس��یج ر» از طرف دلیل س راننده این اتوبوس به
رع
برای بازدید از
چرا ش��خصی دوست ما یا دشمن خاط��ر ک��ودک از هم��ه
هم خیلی صمیمی شده بودیم.
ت زیاد در هوای بارانی
ب��ه نظ��ر م��ا ،نازیه��ا آدمهای ماست .بیاموزیم که اگر در اثر خود چی��ز صرفنط��ر کن��د.
مارگارتمیچرلیش

«م
ن
ف
م
ی
ن
ی
س
ت
ه
س
ت
م
!
»
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جون

ازنازی بپرس!...

زنده بمان!

شب ها زود بخواب...
صبح ها زودتر بیدار شو...

نرمش کن .بدو .کم غذا بخور.
زیر بارون راه برو.
گلوله برفی درست کن.
هر چند وقت یک بار نقاشی بکش.
در حمام آواز بخوان
و کمی آب بازی کن.
سپید بپوش.
آبنبات چوبی لیس بزن.
بستنی قیفی بخور.
به کوچکترها سالم کن.
شعر بخوان.
نامه ی کوتاه بنویس.
زیر جمله های خوبی که تو کتاب ها
هست خط بکش.
به دوست های قدیمیت تلفن بزن.
شنا کن.
هفت تا س��نگ بنداز تو آب و هفت
تا آرزو بکن.
چای بخور و برای دیگران چای دم
کن.
جوراب های رنگی بپوش.
مادرت رو بغل کن ،ببوسش.
به پدرت احت��رام بذار و حرفاش رو
گوش کن.
دنبال بازی کن.
اگر نشد وسطی بازی کن.
به برگ درخته��ا و به بال پروانه ها
دقت کن.
قاص��دک ه��ا رو بگی��ر آرزو کن و
فوتشون کن.
خواب ببین.
از خواب های بد بپر و آب بخور.
به باغ وحش برو.
چرخ و فلک سوار شو.
پشمک بخور...
کوه برو .هرجا خسته شدی یک کم
دیگه هم ادامه بده.
خواب ه��ات رو تعریف نکن .خواب
هات رو بنویس بخند .چشم هات رو
روی هم بگذار.
شیرینیبخر...
با بچه ها توپ بازی کن.
برای خودت برنامه بریز.
قبل از خواب موهات رو شانه کن.
به سر خودت دستی بکش.
خودت رو دوست داشته باش.

ب��رای خ��ودت آرزو کن ک��ه آروم
باشی.
وقتی توفان می آی��د ،تو همچنان
آروم باشی.
تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد.
ب��رای خ��ودت آرزو ک��ن تا صبور
باشی؛
آنقدر صبور باشی تا باالخره ابرهای
سیاه آسمون کنار بروند
و خورشید دوباره بتابد.
ب��رای خ��ودت آرزو ک��ن تا
خورش��ید را بهتر بشناس��ی؛
بتوانی هم صحبتش باش��ی و
صبحها برایش نان تازه بگیری!
برای خودت آرزو کن که س��ر
سفره ی خورشید بنشینی
و چای آسمانی بنوشی.
چون در تاریکی مح��ض راه رفتن
خیلی خطرناک است.
ماه چراغ کوچکی اس��ت که روشن
شده تا جلوی پایت را ببینی.
ب��رای خودت آرزو کن تا همیش��ه
جلوی پایت را ببینی؛
آخه راهی را ک��ه باید بروی خیلی
طوالنی است.
خیل��ی چاله چول��ه دارد ؛ دام های
زیادی در آن پهن شده است
و باریکه های خطرناکی دارد ؛
پر از گردنه های حیران و س��نگالخ
های برفگیر است.
برای خ��ودت آرزو کن ت��ا پاهایت
خسته نشوند و بتوانی راه بیایی.
چون هر جای راه بایستی مرده ای
و مرگی که به شکل نفس نکشیدن
سراغ آدم بیاد ،خیلی دردناک است.
هیچ وقت خودتو به مردن نزن!

بکشی و نگذاری هیچ چیزی سینه
ات را آلوده کند.
برای اینکه زنده بمانی باید حواست
به قلبت باشد.
هرچند وقت یکبار قلبت را به فرشته
ها نشان بده
و از آنها بخواه قلبت را معاینه کنند.
دریچ��ه های��ش را ،ورودی ه��ا و
خروجی هایش را ببینند که به اندازه
ی کافی ذخیره شادمانی در قلبت
داری یا نه!
اگر ذخیره ی شادمانی هایت دارند
تمام میشوند باید بری پشت پنجره
و به آسمان نگاه کنی .آنقدر منتظر
بمان و به آسمان نگاه کن
تا باالخره خداوند از آنجا رد بشود؛
آنوقت صداش کن؛
به نام هم صداش کن؛

برای خودت آرزو کن که زنده بمانی.
زنده ماندن چند راه حل ساده دارد!

او حتماً برمیگردد و به تو نگاه میکند
و از تو میپرسد که چه میخواهی؟!

برای اینکه زنده بمانی نباید بگذاری
که هیچ وقت بیشتر از اندازه ای که
نیاز داری بخوابی.
باید همیشه با خدادر تماس باشی تا
به تو بیداری بدهد.
بیداری هایی آمیخته با روشنایی،
صدا،
نور،
حرکت.

تو صریح و ساده و رک بگو.

ت��و باید از خداوند ش��ادمانی طلب
کنی .همیش��ه س��همت را بخواه و
برای خودت آرزو کن!
بیشتر از آنچه که به تو
شادمانی ارزانی میشود
دردنیا شادمانی بیافرین
تا دیگران هم سهم شان
مگ�ذار كه عش�ق به عادت دوس�ت را بگیرند.
متوج��ه ش��دی چ��ی
داشتن تبدیل شود!
مگ�ذار ك�ه حت�ی آب دادن گل های گفتم؟
باغچ�ه ب�ه ع�ادت آب دادن گل های بیشتر از آنچه که به تو
شادمانی ارزانی میشود
باغچه تبدیل شود!
عش�ق به دوس�ت داش�تن و سخت دردنیا شادمانی بیافرین
دوس�ت داش�تن دیگ�ری نیس�ت .تا دیگران هم سهم شان
پیوس�ته نوكردن خواس�تنی ست كه را بگیرند.
خود پیوسته خواهان نو شدن است و
ب��رای اینکه زنده بمانی
دیگرگون شدن.
نادر ابراهیمی بای��د درس��ت نف��س

یکعاشقانۀآرام

هر چیزی که میخواهی از او بخواه.
او هیچ چیز خوبی را از تو دریغ نمی
کند.
ش��ادمان ب��اش .او ب��ه ت��و زندگی
بخشیده است
و کمکت میکند که زنده بمانی.
از او کمک بگیر.
از او بخواه به تو نفس ،پشمک ،چرخ
و فلک ،قدم زدن ،کوه ،سنگ ،دریا،
شعر ،درخت ...تاب ،بستنی ،سجاده،
لب تاب ،اش��ک ،حوض ،ش��نا ،راه،
توپ،دوچرخه،دست ،آلبالو ،لبخند،
دویدن
و ...عشق ...عشق ...بدهد.
آنوقت قدر هم��ه ی اینها را بدان و
آنقدر زندگیت را ادامه
ب��ده که زندگی از ای��ن که تو زنده
هستی به خودش ببالد!
دیگران را فراموش نکن

ایران تریبونال :محکومیت جمهوری اسالمی >> ...ادامه از صفحه15 :
در پایان حضار تصاویر جان باخته
گان را ب��اال بردن��د و با همدیگر
سرودهای انقالبی دسته جمعی
خواندند و با ش��ور و شوق و گریه
این پی��روزی و موفقی��ت بزرگ
تاریخی را به مردم ایران و جهان و
همدیگرتبریکگفتند.
در م�ورد دادگاه مردم�ی ایران

تریبون��ال ،باید جمع بندی همه
جانبه و عمیق تری صورت گیرد.
اما اگر بخواه��م در این جا جمع
بن��دی کوتاه��ی از نتای��ج ایران
تریبونال بده��م باید تاکید کنم
ک��ه این اقدام ،یک��ی از آن پروژه
ها یا کمپین های موفق خانواده
های قربانی��ان و جان بدربردگان
از سرکوب ها و کشتارها و جهنم
س��وزان جمهوری اسالمی ایران،
اپوزیس��یون آزادی خواه و عدالت
جو در خارج کش��ور در این س��ه
دهه گذشته است.
کمپین��ی که پس از پنج س��ال
ت�لاش به بار نشس��ت و جنایات
حکومت جهل و جنایت اسالمی،
به ویژه دادخواهی دهه شصت را با
صدای بلند به گوش مردم ایران و
جهان رساند و این حکومت را به
جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
پی��ام ای��ن تریبونال به س��ران و
مقامات جمهوری اسالمی ،خیلی
صریح و واضح و روشن این است
که برای آن ها راه گریزی از دست
عدالت وجود ندارد.
اکنون آن ها بیش از گذش��ته در
ن��زد افکار عموم��ی جامعه ایران
و جهان ،محکوم به آدم کش��ی و
آزادی کشی شده اند .کل حکومت

آن ها محکوم به شکست و نابودی
اس��ت .هم اکنون با طرح وسیع
و گس��ترده جنای��ات جمهوری
اس�لامی در جهان ،تش��ویش و
نگرانی سران این حکومت جانی را
چندین برابر کرده است .آن ها می
دانند که رفت و آمد شان به خارج
کشور و حضورشاندر مجامع بین
المللی ،سخت تر از گدشته خواهد
شد .آن ها بعد از این ،هرگز قادر
نخواهند ش��د با مستندس��ازی
جنایات شان توسط تریبونال ،از
ارتکاب به آدم کش��ی شانه خالی
کنند .اکنون اسناد این تریبونال
به خانه های مردم ایران و بخش��ا
جهان نیز رفته است.
فیلم و نوش��ته ه��ای نزدیک به
یک صد نفر ش��هودی که در در
دو مرحل��ه دادگاه مردم��ی ایران
تریبونال شهادت دادند آن چنان
قوی و محکم است که هیچ کس
نمی تواند منکر جنایات حکومت
اسالمی باشد.
اکنون تالش های دادگاه مردمی
ای��ران تریبونال ،ب��ه عنوان یک
شبکه مس��تقل و متکی به خود
و حامیانش ،خواهان لغو هرگونه
شکنجه روحی و جسمی و اعدام
و سنگس��ار و هم چنین خواهان
آزادی همه زندانیان سیاس��ی و
آزادی بیان و اندیش��ه و تش��کل
است.
هر چن��د که حکومت اس�لامی
هنوز بر س��ر کار اس��ت اما از هم
اکنون توسط یک دادگاه مستقل
و مردمی به جنایت علیه بشریت
محکوم ش��ده و این امی��د را در
دل ها به وی��ژه مادران و پدران و

فرزندان داغ دیده و جامعه آزادی
خواه و عدالت جوی ایران ،روشن
ک��رد که روزی س��ران و مقامات
جمهوری اسالمی ایران را که در
این نسل کشی ها و آزادی کشی
ها دست داشتند هم چون دادگاه
نورنبرگ که سران آلمان نازی را
محاکم��ه کرد و اق��رار کردند که
مرتکب چه جنایات هولناکی علیه
بشریت شده اند ،سران حکومت
اسالمی ایران نیز به آدم کشی و
جنایات طوالنی خود ،اقرار کنند.
آن روز دور نیس�ت و امیدواری��م
ک��ه در آینده نزدی��ک حکومت
اسالمی با قدرت و همبستگی و
مبارزه مردم آزاده ایران سرنگون
ش��ود و با دخالت مستقیم همه
شهروندان ،جامعه نوینی ساخته
ش��ود که در آن جامعه ،زندان ها
همانند اردوگاه های مرگ نازی،
به م��وزه هایی برای بازدید عموم
تبدی��ل ش��وند و نه تنه��ا هیچ
زندانی سیاس��ی در ای��ران وجود
نداشته باش��د ،بلکه هیچ انسانی
نیز به دلیل فقر و نداری دس��ت
به بزهکاری ه��ای اجتماعی زده
است زندانی نگردد و تحت کنترل
نهادهای بازس��ازی ق��رار گیرند.
نهایتا جامعه ای که در آن ،حرمت
و موجودیت انس��انی باالتر از هر
منفعت و مصلحت حکومت قرار
گیرد .به امید آن روز!
به این ترتیب ،تی��ر دادخواهی و
عدالت جویی و آزادی خواهی که
از دادگاه مردم��ی ایران تریبونال
از الهه شلیک شد دقیقا به قلب
حکومت اسالمی فرو رفت.
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افزایش
سالمت...
 120نکتهتمرینبرای قدرت ذهن

 از ج��دول و ب��ازی های فکری
استفادهکنید
 از دس��ت غیرغال��ب خ��ود در
مس��واک زدن ،ش��انه ک��ردن یا
اس��تفاده از م��وس کامپیوت��ری
استفاده کنید .در یک زمان با هر
دودست بنویسید .قاشق و چنگال
را جابجا در دست بگیرید
 ابه��ام را در آغ��وش بگیری��د.
یادبگیرید که از اضداد (پارادوکس)
و خطاهای دیداری لذت ببرید
 نقشه کشی ذهنی را بیاموزید
 یک��ی از ح��واس خ��ود را کنار
بگذارید .چشم بسته غذا بخورید.
از پالگ گوش اس��تفاده کنید .با
چشم بستهدوش بگیرید
 توانایی خوددر چشیدن مقایسه
ای را افزای��ش دهید .مث ً
ال پنیر و
شکالت و مواردی دیگر...
 اش��تراکات بین موضوعاتی که
به ظاهر بی ارتباط هستند را پیدا
کنید
 از کیبوردهایی استفاده کنید که
جای حروف آن متفاوت است!
 برای اب��زار متداول ،کاربُردهای
گوناگون بیابید .مث ً
ال چند کاربرد
برای میخ می توانید بیابید ۱۰ ،تا،
 ۲۰تا …؟
 فرضیات خود را معکوس کنید
 تکنیک های خالقانه را بیاموزید
به یک جواب اکتفا نکنید
 واقعیت ها را معکوس کنید .از
خود بپرسید :چه می شود اگر…؟
 تکنیک  scamperاس��کمپر را
فراگیرید
 تابلوها یا تصویر زمینه مونیتور را
برعکسکنید
 نقادانه تفک��ر کنید ،خطاهای
متداول را پیدا کنید
 منط��ق را بیاموزید ،معماهای
منطقی را حل کنید
 ترسیم کنید ،برای نقاشی نیاز
نیست که یک نقاش باشید
 مثبت فکر کنید
 کاره��ای هنری کنی��د مانند
مجسمه سازی و غیره
 در ی��ک زمان چند کار را با هم
انجامدهید!
 غذاهای متناس��ب ب��رای مغز
بخورید مانن��د گردو ،ب��ادام ،نان
برشته ،چای سبز و غیره
 سیر غذا نخورید ،کمی گرسنه
باشید!
 نرمش های روزانه انجام دهید
 صاف بنشینید
 زیاد آب بخورید
 نفس عمیق بکشید
 بخندید
 ب��ه فعالی��ت های خ��ود تنوع
بدهید ،برای خود مشغولیات ذوقی
انتخابکنید
 خوب بخوابید
 چرت میان روز داشته باشید
 کارها را عقب نیندازید
 وابس��تگی خود به تکنولوژی را
کاهشدهید
 تحقیقات اینترنتیداشته باشید
 لباس های خود را تغییر دهید،
پابرهنه راه بروید
 با خود بلند بلند صحبت کنید
 ساده سازی کنید

 شطرنج یا بازی های صفحه ای
انجام دهید به خصوص شطرنجی
که پیشرفت بازی توسط کامپیوتر
باشد
 بازی های مغ��زی انجام دهید
مانند س��ودوکو ،ج��دول کلمات
متقاطع و غیره
 کودک باشید!
 بازی های ویدئویی انجام دهید
 شوخ باشید ،جوک بسازید!
 حد نصابی بگذارید که روزانه یا
هفتگی ،ایده های جدید بسازی؛
یک بانک ایده داش��ته باشید؛ به
صورت منظ��م  ،بانک ایده را مرور
کنید و وضعیت اجرایی سازی آنها
را بسنجید
 خ��ود را مش��غول مش��اهدات
موضوعی کنید ،مث ً
ال در طول روز
چند بار رنگ قرمز ،یا ماشین های
یک کمپانی خاص را می بینید!
 نش��ریه ای را ب��ه صورت دایم
بخوانید
 ی��ک زب��ان خارج��ی (دیگر)
بیاموزید!
 در رستوران های متفاوت غذا
بخورید
 برنامه نویسی با کامپیوتررا یاد
بگیرید
 کلم��ات بلن��د را از آخر به اول
بنویسید :رگشالت!
 محیط خود را تغییردهید ،جای
اجسام را تغییردهید ،به مکان های
ناشناختهبروید
 شعر بنویسد ،داستان بنویسید،
وبالگ راه بیاندازید!
 زبان نشانه ها را بیاموزید
 از موزه ها بازدید کنید
 در م��ورد روش کارک��رد مغ��ز
مطالعهکنید
 تندخوانی را یاد بگیرید
 س��بک یادگیری خود را کشف
کنید
 به ص��ورت ذهنی حدس بزنید
که روزهای ماه ،چند شنبه هستند
به ص��ورت ذهنی ،گ��ذر زمان را
حدس بزنید
 ب��ا ریاضیات دوس��ت باش��ید!
تخمی��ن بزنید ،مث� ً
لا تعداد برگ
های جنگل آمازون بیشتر است یا
تعداد نرون های مغز؟ جواب دهید
 روش های��ی در خاطرس��پاری
داشته باشید
 م��کان هایی ک��ه به خوبی می
شناسید را تجسم کنید
 نام افراد را به خاطر بسپارید
 مدیتیشن کنید .ذهن خالی را
تجربهکنید!
 فیل��م هایی از ژانرهای مختلف
ببینید
 تلویزیون را خاموش کنید
 تمرکزتان را تقویت کنید
 در ارتباط با طبیعت باشید
 محاسبات ذهنی انجامدهید
 روزی را برای حرکت آرام داشته
باشید
 سرعت انجام کارهایتان را تغییر
دهید ،برخی را سریعتر و برخی را
آرام تر انجام دهید
 گاهی در مقطع از زمان ،یک کار
انجامدهید
 ب��ه تعصب های خود هوش��یار
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باشید
ببینیددیگران مسایلشان را چقدر
متفاوت حل م��ی کنند یا چقدر www.tapeshmontreal.com
T
r
o
f
k
o
متفاوت فکر می کنند ،ببینید یک
lo
کل
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
یه اطالعا
ت
م
ر
ب
احمق چگون��ه کارهایش را انجام
و
ط
به
برنامهه
ا
ی
ه
ن
ر
می دهد!
تلفن
کارت
کتاب،
دیسک،
کامپکت
و
کاست
ی و کن
ا
ی
ر
سرتهای
ا
ن
ی
بیندیشید
عمیق
موضوعات
 در
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
مونتریال ب
ر
ر
و
ی
س
ا
 زمان��ی برای تنهای��ی و تمدد
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
یت
فی
س بوک تپ
ش
ب
ج
اعص��اب (ریلک��س ب��ودن) کنار
ایرانی
های
کتاب
جدیدترین
فروش
½
½
و
ئ
ی
د!
بگذارید
6162 Sherbrooke w.
 خود را به یادگیری در تمام عمر،
متعهدکنید
 به کشورهای دیگر سفر کنید،
روش ه��ای گوناگ��ون زندگی را
بیاموزید
و ضعف نشان ندهند و در هنگام جنگ
دن
 نابغ��ه ای را ب��رای الگو برداری
دانه��ا را به هم بفش��ارند و همچون
انتخابکنید
شیری زنجیر گسیخته خود را به صف
علی اصغر محمدی اس��رائیل به کمک آمریکا ومتحدانش دشمن زنند،زیرا این عمل که متکی بر
حمایت
دوستان
از
ای
 ش��بکه
به کش��ور ایران حمل��ۀ نظامی کنند ،و روح ش��هامت و ش��هادت طلبی که در
پیرو راه ّ
حق :مونت
ریال
کنندهداشته باشید
اگر دولت اس�لامی ایران در ُجرات آنهاست ،نیرویی درکاسۀ سرشان
 رقابت کنید
ایجاد
م
برابر
یکند
«ش��
یطان و پیروانش»
که ب��ا تمام وجود و ایمان
بنام خداوند رحمن الرحیم
موافقند
شما
با
که
کسانی
 تنها به
راسخ،
که
خود
را
«دش��
بر
منان
لشگر
خ
دش
داوند می
منان خدا فرود
ستایش و س��پاس پروردگاری
آورن
ب
د.این
اشند
شما
»عقب
ن
مس��ل
شینی
معاشرت
هم
کسانی
با
نچس��بید،
مانان
و
کند
و
مردم
ایران
را ک��ه حیات هم��ه موجودات
کوتاه بیاید ،خدا را به خشم هستید که باید محیط استقالل ناموس
کنید که با شما مخالفند
در ای��ن عالمی که هس��تیم و
درع
آورده و ن��ام ننگین بر نظام کشوری را به حصار سرهای نترس و بی
المی
که
نی
س��تم
در قبضۀ
 گاه��ی طوفـــــــــان ذهنی
اس�لامی ایران و ش��یعیان باک خ��ود حفظ نماید،که خداوند یار و
جه��ان درانتظارآتش {
جنگ؛
 brain stormingکنید
جهان خواهد گذاشت.
نگهبان بندگان با ایمان می باشد.
جهاد؛ پیکار}
دهید،
تغییر
 نوع ن��گاه خود را
ایران
ام��روز خ��دای مهرب��ان را
کشوری کهنس��ال و دیرین است
با سالم به ش��ما خوانندگان و
ُ
که
با
ر
سپاس
وزگار
ک
از کوتاه مدت به بلند
��گزار باشیم که ریشۀ
ش��تی ها گرفته و با تمام
عالقمندان روزنام��ه پیوند در
موفقیت مدت و از ف��ردی به
ظلم و ستم را از پایه خواهد گرما و سرمای جهان نبرد کرده است .او
ش��هر
مو
نترال
و
همه
ای
رانیان
در
سراسر
سوزاند
و
در
زن
شما
را
دگی
بر
ط
شاخه
والنی
های
خود
پاد
خش
کیدۀ
شاهان
دادگر
آمریکایشمالی؛
جمعی
فکری
و درود خداوند برشما مومنان در سراسر آن تس��لط و اقتداراست .حیلۀ شیطان همچون کوروش و داریوش و انوشیروان
را
مس��ایل
ریشه

و پیروانش یعن��ی تحریم اقتصادی که دادگر دیده و همچنین تاجداران بیدادگر!
گیتی.
و
بیابید
این جهان همچون س��ایه سبک وتیره دردس��تور کارآنها میباش��د ،باعث قیام و شما ایدولتمردان ایران آگاه باشید که
ّ
م
ل
 جم�لات قصار را
تها برعلیه اس��تبداد وظل��م خواهد در تاریخ روزگارنام دولت شما درصفحۀ
و ناپایدار اس��ت؛ نیکوسرایی است که از
جمع آوری کنید
چهار جانب وسیع و از چهار طرف صفا و شد.وش��ما ملّت سلحش��ورایران زمین بیدادگران به ننگ نگاشته نیاید.
مراقب باشید که درکشورجنگ داخلی والسالم...
سی
احت
خود
 نوع رس��انه
دارد؛
ولی
س
رایدار نخواهد و به
کس تعلّ
وبرادر کشی وهرج ومرج پیش نیاید که
ق
نپ
ذیرد.
را عوض کنید ،به جای نوشتن ،جهاد! در رحمت الهی است که تنها بر دشمنان را خوشحال کند وکشور رو به ــــــــ
صدایتان را ضبط کنید و به جای
درضمن مرگ نابهنگام
جوان
نابودی رود.
ناکام
روی بندگان ویژۀ خداوند باز میشود.
کامپیوتر از کاغذ استفاده کنید
پس ش��ما مردم غیور ایران وش��ما ای نیما نخعی را به پدر و مادر داغدیده
پیراهن سربازی زرهی آهنین است
که مردان خدا،هرگز دولتی را که خدا برآن س�رکار زری خان�م و آقای ش�هباز
 ادبیات کهن بخوانید
دس��ت فداکاری و ملّی��ت آن را بر
اندام غضب ک��رده مانند(آمریکا وپیروانش)را نخعی تس�لیت گفت�ه و از خداوند
 مهارت های خواندنی خود را
جوانمردان خونگرم و ف ّعال می پو
شاند .بدوس��تی نگیرید که آنها ازعالم آخرت مهربان برای کلی�ه بازمانده گانش
این
جامۀ
فاخ
ردرزن
تقویت کنید ،خواندن موثر یک
دگی
لباس
ش
رافت،
بکلّی مأیوسند وبه قرآنی که شما به آن طلب صبر و آرامش می نمایم.
پس ازمرگ حریر ب
هشت
خواهد
بود.
مه��ارت ضروری اس��ت ،در آن
------------------------آری گلگون کفنان؛یعنی آنهایی که در ایمان دارید،آن کاف��ران بی عقیده می
درآن
رو
زک��ه
تبحر پیدا کنید
پ��ا
به
گ
باشند.
هواره گذاش��تیم،
راه دی��ن و عدالت ب��ه خون گلوی
خود
رس��
تاخیز
ما
آغاز
گ
ش��ته
دولت
هم
جم
کنید
سازی
خالصه
 کتب را
چنان به
هوری اس�لامی ای��ران هرگز
رنگین ش��ده اند؛ در این جهان جز
نام نباید با کافران که دشمن خدا وخلق می گذش��ت روزگار رو به گورستان راه می
 خودشناسی کنید
و افتخارنخواهند داشت و در آن جهان
پیمایم؛ پس خویشتن را ازاین مسافرت
باشند طرحدوستی ببندد.
جز
در
فر
صدای
با
را
 مش��کالت خود
دوس
برین
خانه
نخ
واهند
کرد .مملکت به مشابه خانه ای است که ملّت هولن��اک و از آن غمکده ای که آخرین
جهان
در
ا
بلند تشریح کنید
نتظار
آت
ش...
خانوادۀ آن را تشکیل می دهند،دارایی منزل هستی ماست غافل نباشیم.
در
ماه
های
آخر
تاب
ستان
و
آغاز
پا
اهل
یک
برای
 مشکل خود را
پس شما ای خوانندگان روزنامۀ پیوند
ییزی وآبروی آن خانه شما مردم
سرد؛
جهان
در
ا
نتظار
آتش
ب
است؛
دانید
آتشی
آن
کس
در میان بگذارید
ایران می باشید.
ازهمه خوش��بخت تر و
که به یک ا
ش��اره ش��عله ور ش��ود.این مس��لمانان ناگزیرن��د ک��ه ب��ه هرچه سپیدروزتر باشد کهدر این سرای بخاطر
می
بیاموزید،
بری��ل
 خ��ط
روزها درجهان
خبرهایی بس��یاربگوش غیرازآزادی ومساوات است پشت پا زنند آن سرای تدارک کند ،و شما اگر سعادت
های
ش��ماره
لمس
از
توانی��د
میرسد؛که دولتها رابه لرزه آورده.
وهمگان را با همۀ مال ومقام ومنزلتشان جاویدان همی خواهید ،تا در این جهان
آن
داخل
که
وقتی
آسانس��ور،
اولین خبر؛
یکس��ان بدانند.پس ش��ما ای سربازان بس��رمی برید ،آن جهان را دریابید ،زیرا
نمای��ش
عروس
��کی
ح
هستید شروع کنید
س��ین
ا
ه
وبام��ا
رآنچه
و
بفرس
��تید
از
ف
آن
ش��ما باشد و
داکاراسالم ،ای جوانمردان آزادۀ ایران
mitt
ney
Rom
بر
س��رانت
خابات
ری
آنچه
است
بجای
گ
گوناگ��ون
 از عطره��ای
ذارید
به
د
ز
یگران
می��ن
د
رسد؛
پس
رای��ن موقع حس��اس جهان
جمهوری آم
استفادهکنید
ری��کا میبود؛ ک��ه دیدیم همگی به جانب دش��منان خدا بسیج آفرینش را با این عظمت و اعتال کوچک
چگوبه با مردم
زبان بس��تۀ آمریکا بازی شوید وبا تمام قدرت وتمام وسایلی که مگیرید .آفریدگار را در این خلقت بدیع
ترکیب
را
خود
های
 حس
میکنند.رئیس جمهورها؛پادش��اهان،ره دردست دارید برعلیه بیداد وستم آمادۀ بی هدف مدانید.
کنید ،رنگ صورتی چه وزنی
بران،وزیردس
��تان آنها ،همانند مهُرهای پیکارشوید .مردان خدا پیوسته از حقوق سخن را کوتاه کنم و همگی شما عزیزان
ش��
طرنج
می
دارد؟! صدای عطر گل مریم
با
ش��ند
که
عقب
را
به
جلو
آفریدگار بزرگ می سپارم.
می و حی��ات خود دفاع میکنند.پس ش��ما
شوند
تا
از
صحنۀ
بازی
خارج
شون
چیست؟!
د.آنگاه
شاد وتندرست باشید.
ای دولت مردان ایران اس�لامی «مبادا
م ُهره
ها
و
عروس
کهای
دیگر
جای
«خ
گزین
وش��ا
آنها
آنانکه
آزاده
زی
با
نظریه
یک
از
کنید،
مناظره

ستن وآزاد مانده
ویران کردن دی��ن ،دنیای چند روزۀ
می شوند.واین
بازی ادامه دارد تا روزی خود را آباد کنید» .آن دس��ته وگروهی اند ودنیا را خانۀ جاوید خویش نشمرده
همان
همچنین
کنید،
دفاع
که در «صور»دمیده شود.
ک��ه به حکم تن آس��انی و تن پروری و ومرگ را ازیاد نبرند»
نظریه را بکوبید
گویند
ب
هشت
و
حور عین خواهد شد
عافیت طلبی از منطقۀ وظیفه و افتخار
د
کنید!
 مشاعره
ومین
خب
ر،خبر مالقات مستقیم
آنجا می و شیر وآنگبین خواهد شد
دولت فرار کنن��د ،در دو جه��ان جز مذلت و
آقای
دکتر
اح
مدی
نژاد
با
 زمانی را برای پرورش مغز
شیطان بزرگ ،ننگ و خواری بهره ای نخواهند برد .این گر ما می و معشوق پرستیم رواست
آمریکای جهانخوار می بود،که
روز
بعد
اختصاصدهید
دول
تهای
غربی
چون عاقبت کار همین خواهد بود
که
با
دین
ومردم ایران و
هر دو کشور آن را تکذیب کردند.
باشید
 کنجکاو
محمدی وجمعی از
جهان بر سر جنگ می باشند،دولتهایی ازط��رف علی اصغر ّ
یکی دیگرازخبرها ،که
حق
مسلمانان وپیروان راه ّ
هرس��ال وهرماه خائن ُ
وسست عقیده می باشند.
بکشید
چالش
به
 خود را
وهر روزبگوش می رس��د،تهدید
حملۀ به عرش زمین وآسمانها سوگند ،که هرگز
 توانای��ی تجس��م خود را
نظامی دولت اشغالگر اسرائیل به
 23اکتبر 2012
ایران مردان حق تعالی در پیکار با جنایتکاران
می
با
ش��د.و
۵
زیاد کنید ،حداقل روزی
اگر
روزی
ر
س��د
که
دولت
مو
نترال ّ
«حق نگهدارتان»
و دشمنان دین خدا کوچکترین ُسستی
دقیقه تجسم کنید
رویاهایت��ان را بنویس��ید،
 ه��ر روز از یک مس��یر متفاوت کنید
هم��واره دفترچ��ه یادداش��تی به معلومکنید
 ض��رب المثل ه��ا را به صورت
همراه داشته باش��ید و به محض  لغ��ت نام��ه ای از لغات جالب بروید
بیدار شدن از خواب رویاهایتان را داشته باش��ید ،برای خود لغاتی را  سیس��تم عامل متفاوتی را در خالقانه تغییردهید
بنویسید
 هرروز را از ش��ب قبلش برنامه
ابداع کنید
کامپیوتر خود نصب کنید!
رویای
بی��داری
در
بگیرید
 یاد
باشید
داشته
استرس
مدیریت
دهید
افزایش
را
خود
لغوی
دایره
ریزی کنید


 ورودی ه��ای تصادفی داش��ته  از آنچه مورد انتظار است بیشتر
شفافببینید
 برای خود استراحت گاه ذهنی باش��ید ،به صورت تصادفی برخی تحویلدهید
موفقباشید!
مجالت یا س��ایت ها را انتخاب و  در حین پیاده روی مس��ایلتان
______________________
(تجسمی)داشته باشید
کنید.
مطالعه
را
آنها
زمانی
خود،
 برای انجام کارهای

را حل کنید یا بادوستانتان گفتگو

Tel.: 514-223-3336

جهاندرانتظارآتش!...

روحی

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

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
Ptoendnov

azsep1p25

جویایشریک تهران:ازدواج

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

TAILLEUR

Bijan

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

514-

تعمیراتساختمان

تدریس
خصوصی

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

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

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

توسط شادی

با نازل ترین قیمت

678-6451

514-887-5195

Nikpourpdsep12

azmai15salimi

)(514

عکاسیرز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since
1990

514-488-7121

514-983-1726

کامپیــوتر
وب سایت

az1sep12

 طراحی وب سایت برای
اشخاص و موسسات با قیمتی
مناسب  آموزش زبان های
برنامهنویسیکامپیوتر

استخدام

به یک خانم برای امور منزل:
نظافت،آشپزی،
نگهداری از کودک و...
در ناحیه  NDGنیازمندیم.

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

649-9366
azmar15'12Up

Majmohammadi2003

@yahoo.com
az1sept12

شهــر:

 DJالکاپون
(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476

sedighian.alireza@gmail.com

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

مجید محمدی

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:

)(514

آرایشصورت

azmarnov01up

شادترین دی جی

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
 برای هر اوکازیونی
 برای هر بودجه ای
 برای هر سلیقه ای

azjan’12paid60+120ak

Doniya-mz@yahoo.ca

)(514

گلفروشی
وحید

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

TEL:09394844345

Tel.: 438-863-7699

زبانانگلیسی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

دختری مهربان  29ساله ساکن
تهران دارای چشمان سبزبا
اندام مناسب ،تحصیل کرده در
رشته گرافیک ،دارای هنرهای
زیاد ،خواهان تشکیل خانواده
با یک مرد جدی ،با وقار و
تحصیلکرده( سن  29تا 39
سال) ساکن کانادا می باشم.
>> برای تماس:

یک روز در هفته

825-3170

lastaddec12allpd

Tel.: (514) 775-6508

azsep15'12Up

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

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

از صفحه 27
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

به نام خداوند بخشنده مهربان

گنجشك سانان
 -3ورزش مادر -ضدقهر!-
شهري در استان فارس
 -4خيط شده -داراي شرف
و اعتبار -دستور سكوت
 -5رن��گ قه��وهاي مات با
ته رنگ ش��يري -باهوش-
برجستگي تهگيوه
 -6دق��ت غيرع��ادي-
يادداشت -خودم!
 -7مدت زندگي -ايستاده
و قائم -همسر اسكندر
 -8س��گ فضان��ورد -فل��ز
چهره -بايگاني

azoctfreezagros

مجری مراسم
عقد ایرانی

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

Tel.: 514-690-6343

azoct15

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

در مرکز شهر
فضاییمناسب
با اجاره ای مناسب

If this sounds good to you,
Please contact us via Email:
universa-medicare@att.net

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

ویژه شرکت های کوچک:

--------------We are looking for service
oriented persons/
companies to join us in
providing top notch
service and represent us in
Canada and America.

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

اجــاره

Universal Medicare

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

خدماتمالیاتی

)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

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

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
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

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

Chalet

تعمیرات ساختمان

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول عادی شماره 5081
 -15از پرندهها -سركشي ،تمرد
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حل جدول ویژه شماره 5081
 -8زخ��م چركيني كه آب به آن نفوذ

مكه

 -10آف
بيصدا
فارس
 -11م
ضامن-
 -12س
كمياب
 -13نوا
پسوند
 -14ر
انگشتن
خائن
 -15غ�
مس��افر
ن��ام لح
باربد

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

6

قالیشوییبازارفرش سفره عقد

خدمات

آمـــوزش
زبانفرانسه ساختمانی
>> احمد <<
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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

azoc/dc12>P

هم اتاقی با

بانوی ساملند

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

514-487-9105
azfev1paid2

Tel.: 450-226-5727

خد
است ید!
کن

استخدام

کافهرستورانآکسفورد

رستورانکبابسرا

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

استخدام
اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

نگهداری از
بانوی ساملند

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

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

azjuly15Up zagros

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

 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

سفرروزانه به
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

شریف

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...

•
•

ارز

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

چاپ

حسابداریومالیاتی

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

شماره شما در

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

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل بین املللی
حمل و نقل

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

خشکشویی

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

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،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا
و آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا
و ...وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و...
ریوسود :آدونیس ،الشالل ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

روانشناسی  /روانکاوی

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

مراکز پخش پیوند

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

دندانپزشک

جواهری

info@paivand.ca

کار استاد علی اصغر معصومی

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

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

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

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

دیش و ساتالیت

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

داروخانه

ساختمان و دکور داخلی

 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.

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

ترجمه

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.

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

تدریس رقص

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

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

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

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

ازدواج

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azaug15/12

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

نیازمنــدیها



438-990-5880
514-636-1185
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استخدام

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

Tel: 438-992-9482
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 ........................................

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

کنید!

 به یک نفر ویترس باتجربه و
 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

oxfordcafe@hotmail.com

Tel.: 514-739-4888

با ایرانی
کــار

استخدام

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

5200 De La Savane

Tel.: 514-620-5551

نی
ایرا ام

UPazoc12

آموزش سنتور
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

azjuly1Up2012

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:

رضارضـائی

سینابطحایی

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

514-265-0973

صابر جلیل زاده
tilMar'10P

بیبیسیتینگ

Tel.: 514-298-1393

آموزشگیتار

514-585-6178

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

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

آموزش سنتور

||Bazar Du Tapis

پیوندمان را حف

PAIVAND

p>end>feb13

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

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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n October 17th, I was
invited to be the key
speaker at the Iranian Business Network Group (IBNG)
breakfast gathering.
Of course I was honoured
and excited when I got the
call from one of the IBNG
loyal members Ms. Fahimeh
Samiei, I accepted without
hesitation.
I met lots of interesting people, all whom are successful
Iranian men and women in
Montreal, the topic of discussion was Immigration of
course, and some very valid
and interesting questions
were asked.
got the opportunity to
speak to many after the
meeting one on one, and all
intrigued me, all but one
individual, I will keep this
person’s name confidential,
due to the respect of IBNG
and the loyal members of
the Community.
This individual introduced
himself as an Immigration
Consultant, I was not only
shocked, but taken aback,
as I have never heard of this
name, nor have I seen it on
the membership list on the
Immigration Consultants of
Canada Regulatory Council
(ICCRC).
So here I am wondering who
is this person, why is this individual introducing himself
as an Immigration Consultant when they are not.
I decided to keep my mouth
closed during the breakfast
gathering, I still had my
doubts, I was hoping I was
wrong, maybe this person
is new, maybe I just never
heard of him, maybe I am
wrong, and as God is my
witness, I wished I were
wrong, well lo and behold,
I was right, this person is
not a regulated member of
ICCRC.
Yet he is a member of
IBNG, attends the breakfast
gatherings weekly and has
given him a title of an Immigration Consultant, when he
clearly has no right to do so.
his boiled my blood to
no end, I work hard to
keep my membership and
to be a member in good
standing with ICCRC, not
only is it costly to keep your
membership, but there are
CPD points we need to accumulate annually in order
to assure ICCRC we keep
our immigration knowledge
updated and with the latest
rules and regulations, seminars need to be attended,
there is lots of travelling
involved, seminars are
costly, hotels are costly, and
time we spend away from
our office which also adds to
our expenses.
evertheless, this person
who is also working
with two other individuals
in Montreal, who also call
themselves Immigration
Consultants, claims to have
two agents (namayandeh) in
Tehran.
Agents are hired by an
Immigration Consultant to
recruit clients on their behalf, agents are not allowed
to consult, advise or take on
a client, the client is referred
to the Immigration Consul-
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tant and only the Immigration Consultant will advise,
consultant and if the client
meets the requirements, then
the Immigration Consultant
will take the person on as a
client.
This is scary stuff. It is a
serious issue, and a criminal
act under the Citizenship
and Immigration Canada
rules and regulations.
Only an Immigration
Consultant who are in good
standing with ICCRC, a
Lawyer, or a notary can
act before Citizenship and
Immigration Canada, The
Canadian Boarder Service
Agency, The Refugee Board,
and the Immigration Appeal
Division.
It’s like calling yourself a
Doctor when you are not.
These individuals are taking
on clients, are getting paid
a fee. I don’t want go any
further on this subject concerning these 3 individuals,
but I can say that they have
been reported to ICCRC, I
will let them take care of the
situation on hand. ICCRC
is always on the lookout for
ghost consultants, what are
ghost consultants? Ghost
Consultants are people who
give themselves a title of
Immigration Consultants
but are not a member of ICCRC. They are illegal, they
are a fraud and represent
a lie. Even if you are a
student studying Immigration law, you cannot, under
no circumstances, can you
consult or take on clients on
an immigration level, you
need to pass your final exam
approved by ICCRC, you
need to become a member of
ICCRC, and follow all the
protocol required, then and
only then can you take on
clients and consult clients on
immigration.
Under the Quebec Regulations, an Immigration Consultant can advise, consult
and take on clients who
are coming in through the
Quebec Program need to be
registered with the Quebec
Government, and hold a
physical business address in
Quebec, otherwise an Immigration Consultant, who is
a member in good standing
with ICCRC and does not
hold a registration Number
with Quebec Immigration,
and does not hold a physical
business address in Quebec
cannot take on clients coming through the Quebec
Program.
o be recognized by
Quebec Immigration,
you need to have passed
the Quebec Immigration
Exam and if applicable pass
a French exam and annual
fees also apply to be able to
continue practicing Quebec
Immigration Law.
Not only am I appaled by
these 3 individuals in Montreal; I am disgusted, that
we have imposters in our
Iranian Community who are
calling themselves Immigration Consultants.
Oh and the best part is
this individual also has a
website, which you can get
to their website through the
IBNG website, the services

T
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Immigration
Ghost Consu
ltants in the
Iranian Com
m
on the look unity;
out!
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they offer are unbelievable,
they also claim to be the
only Immigration Group in
Canada to provide services
to International Students,
etc. etc. etc. will stop here
and go no further.
lease dear Iranian
friends, please check the
ICCRC website at www.iccrc.ca to make sure that the
Immigration Consultant is
a member in good standing.
If his name does not appear
there, then the person is a
fraud, if you are hiring a
lawyer, verify the lawyer’s
name under the Lawyers
Bar Association, if you hire
a Notary, the same thing,
verify the notary’s name
under La Chambres des Notaires de Quebec website.
It is simple to do so, and
worth the few seconds it
takes. Last time I checked
this indvidual’s website is
still up and running and
they also have facebook accounts, one of the individual
calls himself vice president of their immigration
company, and claims he is in
the immigration consultant
services. Every organization or group should be
verifying who they accept as
members. I can call myself
a Doctor, and ask to join
a community group, and
nobody checks me out, they
take my word for it, and
-bingo!- here I am representing myself as a doctor when
I am not.
This needs immediate attention before innocent people
get cheated and continue
getting cheated by being
represented by individuals,
who will soon be prosecuted. This individual who
I personally met on October
17, is actually an agent
who should be recruiting
clients for another Immigration Consultant who is my
colleague and a member in
good standing with ICCRC.
I have brought this to his
attention, and will look into
the matter, an agent can
never call himself an Immigration Consultant, an agent
can never advise or take on
clients for immigration purposes, they are there only to
recruit, the end decision and
consultation is the ICCRC
member and nobody else.
lease check www.iccrc.
ca website, before hiring
an immigration consultant, I
cannot express more then I
already have on how important this is.
-------------So this be said, November
1st has arrived, and the
winter months are lingering
ahead of us, our days are
shorter, our nights longer,
I’m hoping for a very mild
winter  and an early spring
.
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



کاهش خرید و فروش
کاندومینیوم

P

P

خواهد گذش��ت به دلی��ل اینکه
۴۰  یا۳۵  ساله از۳۰ وام مس��کن
ساله در گذشته متداول تر بوده و
 به۴۰  و۳۵ کاهش این م��دت از
 سال تاثیر زیادی در روی اخذ۳۰
.وام مسکندر گذشته نگذاشته بود
طبق نظر کارشناس��ان این بانک
عاملی که اثر جدی بر روی کاهش
خری��د و ف��روش ام�لاک خواهد
 باال رفتن نرخ بهره وام،گذاش��ت
.مسکنمیباشد
ی که
 همچنین نکت��ه قابل توجه
این آنالیز نشان میدهد این است
،۲۰۱۱ که امالک تا پایان س��ال
 باالتر از ارزش واقعیشان۱۵  تا۱۰
.معاملهشدند


ی کاهش اجنام
 پیش بین
پروژههایساختمانی
۲۰۱۳ جدید در سال

انجمن خانه س��ازان استان کبک
ی
 ) به تازگی پیش بینAPCHQ(
خود را در مورد ش��روع پروژههای
 انتشار۲۰۱۳ ساختمانی در سال
 تعداد ساخت امالک مسکونی.داد
جدید در اس��تان کبک در س��ال
 واحد خواهد۴۰۰۰۰  ب��ه۲۰۱۳
درصد کاهش۱۱رسید که نمایانگر
(  میباشد۲۰۱۲ نسبت به س��ال
۴۵۰۰۰ ،۲۰۱۲ این تعداد در سال
) بیشترین تعداد ساخت.واحد بود
مربوط به کاندومینیوم میباش��د
 واحد پیش۱۵۰۰۰ که تعداد آنها
.ی شده است
 بین
همچنین این انجمن تعداد ساخت
ام�لاک مس��کونی ت��ک واحدی
 واح��د۱۴۰۰۰  راSingle family
 واحد۵۵۰۰ و امالک استیجاری را
طبق نظر سنجی.تخمین زده است
که این انجم��ن انجام داده نیمی
از خریداران امالک نوس��از افرادی
هستند که برای اولین مرتبه قصد
.خرید ملک دارند
__________

•

شاد و سربلند باشید

چند سالیست روند صعودی خرید
و فروش کاندومینیوم در اس��تان
کبک به امری عادی تبدیل شده
است؛ امادر س ه ماهه گذشته تعداد
معامالت این نوع ملک در اس��تان
.کبک کاهش داشته است
خری��د و ف��روش کاندومینیوم از
۲۰۱۲  تا ماه می۲۰۱۱ س��پتامبر
 درصد افزایش داشت در۱۰ حدود
۲۰۱۲ حالی که از ژوئن تا آگوست
 درصد کاهش از۵تعداد معامالت
.خود بر جای گذشته است
این کاهش تقریب��ا در تمام کالن
شهرهای استان کبک کم و بیش
.مشاهده شد
مثال در جزیره مونترال که تقریبا
نیمی از معامالت کاندومینیومهای
استان کبک در آن انجام میشود
. درصد بود۸ این کاهش
North فق��ط کاندومینیومه��ای
. بودن��د که مسکن و افزایش جمعیت میداندSouth shore  وshore
  درصد افزایش در۲  و۴ به ترتیب
 درTD س ه ماه گذشته در میزان فروش از حتقیقات بانک
.خود به جا گذاشتند
با ای��ن وجود طبق آمار س��ازمان مورد اثرات سخت تر
 شدن قوانین اخذ وام،مش��اورین امالک اس��تان کبک
 تعداد کاندومینیومهای فروش
ی در مسکن بر روی بازار
 امالک. ماه گذشته افزایش یافته است۱۲

 تحلیلیTD ی افزایش مالیم در ماه سپتامبر بانک
 پیش بین
را بر روی تاثیر مش��کل تر شدن
قیمت کاندومینیوم در
قوانین اخذ وام مس��کن در کانادا
۲۰۱۲ سال
(وامه��ای که توس��ط دولت بیمه
طبق آخرین تحقیق و مطالعهای میشوند) که توس��ط وزیر دارایی
 مرتبه بین سالهای۳  دولت فدرالGenworth Canada که ش��رکت
 به انجام رسید را۲۰۱۱  تا۲۰۰۸  که وامCMHC (ش��رکتی نظیر
.مسکن را بیم ه میکند) به عنوان انجام داد
ی این م��دت حداقل پیش
 ��"چش��م انداز بازار کاندومینیوم" در ط
 درصد۵  پرداخت از صفر درصد به۸  شهر از۷  در،انجام داده اس��ت
 افزایش مالیم افزایش یاف��ت و مدت بازپرداخت،ش��هر بزرگ کانادا
۳۰  به۴۰ قیم��ت کاندومینیوم برای س��ال کل وام مس��کن نیز از
.سال کاهش یافت
.ی شده است
  پیش بین۲۰۱۳
تنها اس��تثنا در این میان ش��هر طبق این تجزی��ه و تحلیل بانک
 بر این عقیده است که تعدادTD ونکوور میباش��د که بر طبق این
 درصد کاهش در قیمت معامالت ام�لاک در کان��ادا بین۲ مطالعه
 به میزان۲۰۱۱  تا۲۰۰۸  سالهای.این نوع ملک مشاهده خواهد شد
. درصد کاهش داشته است۱۷ در مونترال علیرغم افزایش تعداد
 افزایش تعدادی از اف��رادی که برای اولین،کاندومینیومهای فروشی
 مرتبه قصد خرید ملک را داشتند۲۰۱۳ قیمت متوس��ط در س��ال
ی خرید خود
 با این تغییرات توانای
.ی میشود
 پیش بین
این گزارش همچنین کاهش قابل را از دست دادند و تعدادی دیگر از
ی با قیمت
 مالحظهای را در ساخت پروژههای این افراد به خرید ملک
.جدید کاندومینیوم تا آخر امسال پایین تر بسنده نمودند
این تغییرات در شهر ونکوور که از
.ی کرده است
 پیش بین
 به نظر قیمت امالک گرانترین شهر۲۰۱۳ این کاهش تا پایان سال
کانادا محس��وب میش��ود بیشتر
. درصد خواهد رسید۱۶
.برای شهر کبک این مطالعه نشان مشاهده شد
 درص��د افزایش فروش طبق این گزارش آخرین تغییر در۳ دهن��ده
 درصد افزایش اخذ وام مس��کن که ژوئیه امسال۲.۱ این نوع ملک و
 ب��ه اجرا در آم��د و حد اکثر مدت۲۰۱۳ قیمت متوس��ط در س��ال
۲۵ میباش��د؛ ام��ا ش��روع پروژههای بازپرداخت کل وام مس��کن به
 درصد۵ ساخت کاندومینیوم در سال آینده سال کاهش یافت باعث
۳ کاه��ش در تعداد معام�لات و
. درصد کاهش خواهد داشت۲۴
همچنین این تحقی��ق دلیل این درصد کاهش قیمت تا آخر سال
. در کانادا خواهد شد۲۰۱۳ تقاضای پایدار برای کاندومینیوم
را در اغلب ش��هرهای بزرگ کانادا آخری��ن تغیی��رات اج��را ش��ده
 نرخ پایین بهره وام بیشترین اثر را بر روی بازار امالک, در سال آینده
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 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

) 2550 Lapiniere (Brossard

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

جواد ایراخنواه

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

7روز
هفته

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

Tel.: (514) 606-5626

1253 Rue Guy

behrooz@babakhani.ca

نغمه سروران

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،





ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء
مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-481-0671

nsarvaran@hotmail.com

H4A 1W6

بدون
وقت
قبلی

مشاور رمسی وام مسکن

مترجم رمسی

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

NDG،

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

عینک
فرهت

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

بهروزآقاباباخانی

Tel.: 514-889-8765

وست آیلند

NDG

9
مرغوب.9
برجن
817

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

 40پوندی

لی

موشیرینعالیرسید!

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

www.akhavanfood.com

44

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!

