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شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

کلیه امو ر مهاجرت  -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

■ 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

آنهاهمچنانمیکشند...

I.C.P. Inc.

www.ic-pacific.com

immigration@ic-pacific.com
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جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

کانادا مرگ ستار بهشتی در زندان را محکوم کرد
درگیــریحماسو
در جهنم جمهوری اسالمی
فریبرز رئیس دانا ،عبدالفتاح سلطانی
اسرائیلباپرتابموشک
و گروه��ی دیگ��ر از زندانیــان اوین
به تلآویو باال گرفت ص 15 :گفته اند:

آمریکا بر لبه پرتگاه مالی

کـتنه
ماریا ُ

اگر دو حزب دموکرات و
جمهوری خواه تا یک ماه و نیم
دیگر به توافق نرسند ،آمریکا
با افزایش مالیات ها و کاهش
هزینه های بسیاری از مراکز و
ادارات دولتی مواجه خواهد
شد که رقم آن به  ۶۰۰میلیارد
دالر می رسد!

>> 36

رکود اقتصادی به کشورهای حوزه یورو بازگشت

اعتصاب زندانیان زن:

چشمانداز
سیاسیایران
پسازانتخاب
مجدد اوباما

آرگـو :شـرم؛
افتخار ایرانی
بودن!  ص14 :

 ص31 :

DEC. 02
Olympia
Ticket:
514-2333336

 ص7 :

با «غولهای» ثرومتند
ایرانی آشنا شوید! ص5 :

>> 36

کلینیکمدیکالآلفامدیک
1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

>> 7

روبروی
بل سنتر

کاندولوکس

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

GUY

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

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

فارغ التحصیل McGill University

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
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

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

Cell.: 514-702-2309

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Montreal Qc. H3G 1S6

حمیدصدیقکاغذچی

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

Tel.:514-844-4492

1449 St. Catherine W

عباسشفیعی

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

•15760 boul Pierrefonds
 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ProFusion Realty RF

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

مشاور امالک در مونتریال

Mobile: 514.567.3169

حسابداریومالیات

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

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

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

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

نینوسگیورگیزنیا

Cell.: (514) 816-4080

1155 Rene Levesque w. #2500

انتقـال ارز

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

3

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

صرافیخضر

Real Estate Broker

شهباز
خنعی

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750

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

Ninous Givargiznia، BSc.

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

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

درمونتریال...

>> 7

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

استادشجریان

حسین
باقرزاده

Tel.: (514) 700-0303

:خریدفرانچایز

فرینی دستگاه قضایی
تنش آ

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

مردم ای��ران و مردم جهان که نگران
جان و حیثیت انس��ان هستید! ستار
بهشتی زندانی سیاسی رادر تاریخ ۱۰
آب��ان به بند  ٣۵۰زندان اوین آوردند.
از لحظه های ورود ،هر کس س��تار را
دید دانست که وی از یک جهنم روی
زمین بیرون آمده است ...............ص6 :

شیجنيپينگبهعنوان
رهبرجدیدچینمعرفیشد

اوبــاما دوره
دوم ریاست جمهوری
خود را دو ماه دیگر
آغاز خواهد کرد .از
قرائن چنین بر میآید
که مسئله ایران
باالتریناولویت
را در سیاست
خارجیآمریکا
در چهار سال
آینده خواهد
داشت...

ماکمکتان
میکنیم!!

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
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

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

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3

4
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<< 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:
51-223-3336

4

5
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ایران....

کانادا مرگ ستار بهشتی در زندان را محکوم کرد

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان
سياسی :جان برد وزير امور خارجه
کانادا امروز چهارش��نبه نوامبر با
صدور بيانيه ای مرگ ستار بهشتی
در زندان را محکوم کرد.
جان ب��رد وزير خارج��ه کانادا در
اي��ن بيانيه نوش��ت« :کانادا مرگ
س��تار بهش��تی در زندان را که به
دليل انتقاد از جمهوری اس�لامی
در فيس��بوک بازداش��ت شده بود
محکوم می کند».

در بياني��ه وزارت خارج��ه کان��ادا
آمده است« :کانادا يک بار ديگر از
جمهوری اس�لامی می خواهد به
تعهدات بين المللی و ملی خود در
خصوص حقوق بشر پايبند باشد و
برای نظ��ارت بر رکورد ژرف نقض
حقوق بش��ر با جامعه بين المللی
همکاری کند».
ج��ان ب��رد در ادامه تاکي��د کرد:
«من بويژه نگران سرنوشت نسرين
س�توده ،وکي��ل زندانی ک��ه در

 14نوامبر :با اعدام س��ه نفر ديگر
در برابر ديدگان مردم ،تعداد اعدام
ش��دگانی که در م��دت چهار روز
اخير بهشکل رسمی اعالم شدهاند
به  ۱۸نفر رسيد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر،
حکمت علی مظفری ،رئيس کل
دادگستری اس��تان مرکزی اعالم
کرد بامداد امروز ،چهارش��نبه ۲۴
آبانماه س��ه جوان که ب��ا ربودن
دختری به وی تجاوز کرده بودند
در مقابل چش��م مردم در ميدان
فراهان اراک به دار آويخته شدند.
دو تن از اين محکومان  ۲۷ساله و
نفر س��وم  ۳۷ساله بودند و پرونده
آنان در ش��عبه سه دادگاه کيفری
استان رسيدگی شده بود.
بام��داد روز گذش��ته ،سهش��نبه
 ۲۳آبانم��اه نيز  ۱۲زندانی متهم
به قاچ��اق مواد مخ��در در زندان
رجاییشهر کرج اعدام شدند.
به گ��زارش هران��ا ،ارگان خبری
مجموع��ه فعاالن حقوق بش��ر در
ایران ،یکی از کسانی که در میان
اعدامش��دگان ب��ود ،پیشتر خود
زندانبان زندان رجاییش��هر بود و
ب��ه اتهام وارد کردن مواد مخدر به
زندان ،به مرگ محکوم شده بود.

همچني��ن در پ��ی اع��دام هفته
گذشته  ۱۱زندانی متهم به قاچاق
مواد مخدردر شیراز ،روابط عمومی
دادگستری فارس روز دوشنبه ۲۲
آبان از اعدام ی��ک متهم ديگر به
قاچاق مواد مخدر در شهرس��تان
نیریز اين استان در مالء عام خبر
داد.
در همين روز يک متهم به قاچاق
موادمخدر نيز در اردبيل اعدام شد.
پي��ش از اين غالمعل��ی رضايی،
رئيس کل دادگس��تری اس��تان
اردبيل از صدور حکم اعدام نزديک
ب��ه  ۴۰نف��ر از متهم��ان قاچاق
موادمخدر در اين استان خبر داده
بود که بهزودی اجرا خواهند شد.
بام��داد روز يکش��نبه  ۲۱آبانماه
جاری نيز يک زندانی که متهم به
قاچاق مواد مخدر در اصفهان بود
در محوطه زندان مرکزی اين شهر
اعدام شد.
ش��مار باالی اعدامها و اعمال اين
مج��ازات در ايران هم��واره مورد
اعتراض فعاالن و نهادهای حقوق
بشری قرار گرفته است اما مقامهای
جمهوری اس�لامی تعيي��ن نوع
مجازات برای متهمان را "مس��ئله
داخلی" اين کشور میدانند.

اعتصاب غذا و سلول انفرادی بسر
می برد ،هستم .تداوم بی توجهی
جمهوری اس�لامی به حق آزادی
بيان و عقيده شهروندان غيرقابل
قبول است».
«مردم ايران شايس��ته زندگی در
آزادی و وقار هس��تند ،ارزشهايی
که کانادا برای اشاعه و تقويت انها
همچنان تالش می کند».

اعدام ۱۸نفر در ايران در چهار روز اخير

ايران برای جرمهايی مانند قاچاق
مواد مخدر ،قتل ،سرقت مسلحانه و
محاربه مجازات اعدام تعيين کرده
است.
سازمان عفو بينالملل در گزارش
ساالنه خود که هشتم فروردينماه
امسال منتشر ش��د اعالم کرد در
سال  ۲۰۱۱دستکم  ۳۶۰نفر در
ايران اعدام شدهاند.
اي��ن تعداد اع��دام پ��س از چين
باالترين رقم اعدام در جهان است.
احمد شهيد ،گزارشگر ويژه سازمان
ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱
بيش از  ۲۰۰مورد اعدام در ايران تا
اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه
دس��امبر  ۴۲۱ ،۲۰۱۱مورد اعدام
بهشکل رسمی و  ۲۴۹مورد اعدام
مخفيانه اعالم شده است.
بهگفته احمد ش��هيد  ۸۱درصد
از تمام��ی موارد اع��دام در ۲۰۱۱
مربوط به مواد مخدر ۳/۴ ،درصد
محاربه و  ۱/۴درصد تجاوز بودهاند.
گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل در
گزارش خود تأکيد کرد که جرائم
م��واد مخدری از جمل��ه جرائمی
نيست که تحت قوانين بينالمللی
به صدور حکم اعدام منجر شود.

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
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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

با«غولهای»ثروتمندایرانیآشناشوید!

سهشنبه  ۲۳آبان ۱۳۹۱
ایس��نا :افکارنی��وز در مطلبی به
معرفی اف��رادی که ب��ه تعبیری
غوله��ای ثروتمن��د ایران��ی در
عرصهه��ای مختل��ف محس��وب
میشوند ،پرداخته است.


غول گردشگری ایران:
حسین ثابت

حسین ثابت بکتاش ،متولد ۱۳۱۳
در مش��هد اس��ت .از عناوی��ن او،
کارآفرین ثروتمن��د ایرانی ،دالل
فرش ،و صاحب گ��روه هتلهای
ثابت را گفتهاند.
ثابت تا پنج س��ال قبل در جزایر
قن��اری  ۵هتل ( ۵ه��زار تخت)
داش��ته و در ایران نیز هتل بزرگ
داریوش را به سبک تخت جمشید
در کیش س��اخته است .وی ،غیر
از ای��ن هتل ،چهار هتل دیگر نیز
در کیش دارد و ش��رکت تجارت
بینالمللی ثابت و مجموعه پارک
دلفینهای کیش (دلفیناریوم و باغ
پرندگان با مس��احت بیش از ۶۵
هکتار) متعلق به اوست.
او کلنگ س��رمایه گذاری هتل ۷
س��تاره کوروش را نی��ز در جزیره
کیش بر زمین زده که سیستمهای
آن با انرژی خورشیدی کار میکند
(به عنوان نخس��تین هتل س��بز
ایران) و  ۵۰۰اتاق خواهد داشت.
س��وئیتهای هتل داریوش او در
زمانهای عادی سال هر شب ۴۰۰
هزار تومان و در ایام عید نوروز و…
ت��ا  ۸۰۰ – ۷۰۰ه��زار تومان هر
شب اجاره داده میشود.
حس��ین ثابت چند هت��ل نیز در
جزایر قناری اسپانیا تاسیس کرده
و هماکنون نیز بزرگترین شرکت
هتلداری اسپانیا را صاحب است
و خ��ود او نیز در یکی از دو جزیره
اختصاصی خود در اسپانیا زندگی
میکند.

غول فوالد:
محمدجابریان

محمد جابریان مدیرعامل مجتمع
فوالد آرین س��هند خریدار بلوک
ف��والد خوزس��تان ب��ود که حتی
افزایش  ۸۷درصدی قیمت عرضه
نس��بت به قیمت پایه نی��ز او را از
دور رقابت خارج نکرد و س��رانجام
با اضافه کردن یک ریال سهامدار
عمده فوالد خوزستان شد.
او به همراه ش��ش برادرش حدود
س��ه دهه اس��ت که در بازار فوالد
فعالیتمیکنند.
ارزش س��هامی که تنه��ا در این
معامله خرید  ۱۳۶۰میلیارد تومان
ب��ود که حتما تمام ثروت این مرد
نبوده است.
جابریان که «بچه کف بازار» است،
درح��ال حاضر یک کارخانه فوالد
دارد و در ب��ازار آهن تهران یکی از
سرشناسترینهاست.
یک نف��ر جدی یا ش��وخی گفته
بود حاضر اس��ت سرقفلی موبایل
جابری��ان را ۱۰۰میلی��ون تومان
بخرد .فکرش را بکنید او با این خط
موبایل چه میکند.

غول بازار پول:
محمد صدر هاشمینژاد

از مؤسسان اولین بانک خصوصی
کشور و رئیس هیأت مدیره بانک
اقتصاد نوین ،مدیرعامل ش��رکت
توانمند س��اختمانی اس��تراتوس،

ارز FMS

کسی نمیداند او چقدر ثروتدارد،
ام��ا در زمینه ساختمانس��ازی و
بازرگانی از بزرگان به شمار میرود.
محمد صدر هاش��مینژاد س��ال
گذش��ته در یکی از نشس��تهای
هیات نمایندگان اتاق تهران ،زمانی
که فرهاد فزونی یک��ی از اعضای
هی��أت نماین��دگان این ات��اق با
حرارت به انتشار نامشدر فهرست
۳۰میلی��اردر اعت��راض میکرد،
اعضای هیات نمایندگان را خطاب
ق��رارداد و گف��ت« :بی��ش از این
گزارش مواظب جریانی باشید که
چندین قرن است در ایران ریشه
دارد و م��دام چنگ میزند ،ربطی
هم به ای��ن دولت و دولتهای قبل
ندارد».

غول صادرات:
اسداهلل عسگر اوالدی

اسدالله عسگر اوالدی ،رئیس اتاق
بازرگانی مش��ترک ایران و چین
اس��ت و وضعی��ت واردات ایران از
چین هم معلوم است.
وی از یک��ی از روزنامهه��ای
کثیراالنتشار گله کرده بود که چرا
از او با عنوان «حاجی ترانسفر» نام
بردهاند.
{>> ادامه در صفحه}29 :

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

1084

Vol. 19, no.1084, Nov. 15, 2012

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

ایــر ان :در تد اوم کشتار...

ما شهادت می دهیم ستار را به قصد کشت زده بودند
 14نوامبر :فریب�رز رئیس دانا،
عبدالفتاح سلطانی و گروهی
دیگر از زندانیان با انتشار بیانیه
ای گفته اند :از لحظه های ورود
هر کس او را دید دانس�ت که
وی از ی�ک جهن�م روی زمین
بیرون آمده است.

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

Metro: GUY

وی��ژه ی اخب��ار روز :ع��ده ای از
زندانیان سیاسی اویندر پیامی که
برای انتش��ار در اخـتیار اخبار روز
قرار گرفته اس��ت از دیدار خود با
ستار بهشتی در زندان اوین نوشته
اند:
مردم ایران و مردم جهان که نگران
جان و حیثیت انسان هستید!
ستار بهش��تی زندانی سیاسی –
عقیدتی را در تاریخ  ۱۰آبان ۱٣۹۱
به بند  ٣۵۰زندان اوین آوردند .از
لحظه های ورود هر کس او را دید
دانست که وی از یک جهنم روی
زمین بیرون آمده است .چهره ی
زرد و تکی��ده و ژولی��ده که فریاد
فروخفته ی درد و آزار را در جلوی
چش��مان همه ی ه��م بندیان به
نمایش می گذاشت .بدنی فرتوت
و نات��وان از راه رفتن عادی ،حتی
نشس��تن و خوابی��دن و کالم��ی
ک��ه اصوات رنج را هج��ا می کرد.
از آغاز دانس��تیم که او زیر سخت
ترین آزارها و ش��کنجه ها بوده و
از بازداش��تگاه های پلیس امنیت
به اینجا آورده ش��ده اس��ت .جای
جای کبود ش��ده ی بدن و جای
دس��تنبد و غل بر دست و پایش
مهرهایی بودند ب��رای تایید رفتار
سنگدالنه با او .او فرزند اعماق شهر
تهران و متعلق به خانواده ای بسیار
محروم بود و جرمش هم استفاده از

کامپیوتر شخصی و بیان آرای خود
و دردهای دیگران اعالم شده است.
بهشتی چندین بار در اینجا اعالم
کرد که به عنوان فردی مس��تقل
هم��واره مدافع حقوق محرومان و
آزادیخواهان به بند افتاده از طریق
افشای حقایق به ویژه مجازات های
اعدام و حبس و شکنجه بوده است.
متاس��فانه توقف او در این تنفس
گاه موق��ت و رن��ج زا کمتر از ۲۰
ساعت پایید .او را به جای نامعلومی
بازگرداندن��د که بعداً معلوم ش��د
یکی از ش��عبه های پلیس امنیت
بوده اس��ت .او در مدت توقف و به
خصوص هنگام بازگردانده ش��دن
باره��ا در حضور بس��یاری از هم
بندیان اعالم کرد که با او به قصد
انهدام یا تبدیلش به چیزی خالی از
هر چیز رفتار کرده اند و افزود که
اینبار او را در زیر ش��کنجه و آزار
خواهند کشت .نسخه ای از تظلم
خواهی و برخی از حرف های او
موجود است.
حرف او درس��ت بود .پس از یک
هفته در تاری��خ  ۱۶آبان ۱٣۹۱
خبر جان باختن او اعالم شد و ما
می دانیم که لحظه به لحظه ی
مراسم تحویل و تدفین جنازه زیر
شدیدترین مراقبت های پلیسی و
امنیتی خواهد بود.
ما وظیفه انسانی و تاریخی خود

برایاولینباریکایرانی-االصلبهمجلس
یقانونگذاریآمریکاراهپیداکرد
ایالت 

ی فکر میکرد که یک جوان ادامه تحصی��ل داد و پس از فارغ
چه کس 
ایرانیاالصل نابینا اولین ایرانی باشد التحصیلی و بازگشت به واشنگتن
ی قانونگذاری به کار در یک ش��رکت حقوقی در
که به مجل��س ایالت 
خصوص شرکت های فن آوری و
آمریکا راه پیدا کند.
س��یروس حبی��ب در انتخابات  6نی��از های حقوقی آن ها پرداخت.
نوامبر آمری��کا به عنوان نامزد
ی
حزب دمک��رات به نمایندگ 
ی منطقه ۴۸
مجل��س ایالت�� 
قانونگذاری ایالت واش��نگتن
انتخاب شد.
حبیب که وکی��ل تکنولوژی
و ب��زرگ ش��ده  Bellevueدر
ایالت واشنگتن است در سن ۸
سالگی بینایی اش را به دلیل
نوع خاصی از سرطان کودکان
از دست داد.
پس از برنده شدن یک بورس
تحصیل��ی ب��رای تحصیل در
آکسفورد ،حبیب در دانشکده
حقوق دانش��گاه یی��ل Yale

ب��ه عن��وان طرف��دار خدم��ات
عموم��ی ،حبیب در کمیس��ون
خدمات انسانی شهر  Bellevueو
همچنین به عنوان هیات امنای
کال��ج  Bellevueفعالی��ت می
نماید.
حبیب در دفتر سناتور های
مع��روف دموک��رات ،مانند
هیالری کلینتون کار کرده
و م��دت زیادی نی��ز چه در
دانشگاه و چه به عنوان یک
وکیل برای حقوق معلوالن
جس��می ت�لاش نم��وده و
مخصوصاً از بابت کوش��ش
های��ش در تغیی��ر ش��کل
اس��کناس ه��ای آمریکا به
نحوی که برای افراد کم بینا
و یا نابینا قابل تشخیص باشد
به خود مفتخر است.

می دانیم ک��ه در این
حص��ار و بند فرصت را
برای بازنگری حقیقت
از دس��ت ندهیم ،با هر
هزین��ه ای که ممکن
اس��ت برایمان داشته
باش��د .خاموش ماندن
ما فقط صحه گذاشتن
بر رفتارهای ضد بشری
علیه مردم آزادیخواه و
به حرف آمده نیست،
بلکه امضا کردن گواهی
رفتارهای ضد انس��انی
باز هم بیش��تر بر ما و
فراموش کردن انس��ان
بودن خودمان است.
________________
امضاء :فریبرز رئیس دانا ،عبدالفتاح س��لطانی ،سعید متین پور ،فریدون
صیدی راد ،سعید جاللی فر ،س��روش ثابت ،یاشار دارالشفاء ،وحید علی
قلی پور،داور حسینی ،وجدان ،رضا شهابی ،بهنام ابراهیم زاده ،رضا انصاری
راد ،اس��داله اسدی ،غالمرضا خس��روی ،علی معززی ،کامران ایازی ،امید
خوارزمیان.

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

قهوه

چای

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

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

آگهی :پیوند

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

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



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



514-996-9692
Fax:

514-500-1188
Email:

info@paivand.ca

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

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

شعـ

فریدون مشیری

دریا صبور و سنگین
می خواند و می نوشت
من خواب نیستم!
خاموش اگر نشستم
مرداب نیستم
روزی که برخروشم و زنجیر بگسلم
روشن شود که آتشم و آب نیستم

ُبنبست (ایرج جنتی)
میون اینهمه کوچه که بههم پیوسته
ِ
کوچهی قدیمی ما ،کوچهی بُنبسته
دیوار کاهگلی یه با ِغ خشک
شعرای یادگاریه
که پُر از
ِ
بین ما مونده و اون رو ِد بزرگ
مثل بودن جاریه
که همیشه ِ
گوش ماس
تو
همیشه
بزرگ،
صدای رو ِد
ِ
خوب بچههاس
خواب ِ
این صدا الالیی ِ
کوچه اما هر چی هست،
کوچهی خاطرههاس
اگه تشنهاس ،اگه خشک،
مال ماس ،کوچهی ماس
ِ
توی این کوچه بهدنیا اومدیم
توی این کوچه داریم پا میگیریم
مثل پدربزرگ باید
یه روزم ِ
تو همین کوچهی بُنبست بمیریم
اما ما عشق رودیم ،مگه نه؟
نمیتونیم ِ
پشتدیوار بمونیم
ما یه عمره تشنه بودیم ،مگه نه؟
نباید آیهی حسرت بخونیم
ِ
دست خستهمو بگیر
تا دیوا ِر گِلی رو خراب کنیم
یه روزی ،ـ هر روزی باشه ـ دیر و زود
میرسیم با هم به اون رو ِد بزرگ
تنایتشنهمونو
زالل رود.
پاکی ِ
میزنیم به ِ
--------------

آهنگ ترانه و تنظیم :بابک بیات
ترانهخوان:داریوش اقبالی
(از کتاب :زمزمههای یک شب سی ساله)

ایران..

www.paivand.ca

چشــماندازسیاسیایران
پسازانتخابمجدداوباما

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

فرنازمعتمدی

Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

با دوس��تی گفتگو
می کردم .موضوع
ب��ه آنچ��ه ک��ه
" ا پو ز یس��یو ن "
خوان��ده می ش��ود
کشیده شد.
او از این نظر دفاع
می کرد که اپوزیسیون
ب�رون مرزی حق تعیین
تکلیف برای مردم داخل
کش�ور و نس�خه پیچی
ب�رای آن�ان را ن�دارد و
اگرکس�ی می خواهد با
رژی�م مبارزه کن�د باید
به ای�ران برود و از داخل
کش�ور این کار را انجام
دهد.
پاس��خ دادم ک��ه درهمین
چند کلم��ه چندین ایراد و
اشکال وجود دارد.
خنس�ت این ک��ه این نظر
حت��ی اگ��ر کپی ب��رداری
و تأثیرپذی��ری ناخودآگاه
از نظری��ه پ��ردازی ه��ای
فارغ التحصیالن دانش��گاه
امام محم��د باقر و مقامات
اطالعاتی و امنیتی حکومت
آخون��دی ک��ه آن را ب��ه
وس��ائل گوناگون ،از جمله
آمدن روی خط های تلفن
تلویزیون ه��ای ماهواره ای

زبانزد هایی مانند:
"سری که درد نمی کند را
دستمال نباید بست"" ،خود
را با شاخ گاو درنیانداز" و "
درکف شیر نر خونخواره ای/
غیر تسلیم و رضا کو چاره
ای" حضور دارند و استفاده
از ای��ن حق فردی را موجه
و حق ب��ه جانب جلوه می
دهند.
اما برخورداری از حق فردی
ب��ا مدعی دیگ��ران بودن و
نفی حق��وق آن��ان تفاوت
اساسی دارد.
کس��ی که از ای��ران آخوند
زده –بر وزن طاعون زده–
ب��ه دلیل خفق��ان حاکم و
نبودن آزادی های ابتدایی
می گریزد ،طبیعی است که
نخستین حقی که بخواهد
از آن برخوردارش��ود آزادی
بیان باش��د .از این طبیعی
تر هم آن است که بخواهد
اس��تبداد حاکم برکشور و
پایمال شدن حقوق اساسی
م��ردم توس��ط حکوم��ت
آخون��دی را افش��ا نماید.
برخورداری ازاین حق بسیار
طبیعی ،ب��ر حکومتی که
ماندگاری خود را در ایجاد
تفرقه بین ایرانیان داخل و
خارج می بیند خوش نمی
آید و با ترفندهای گوناگون
می کوش��د آنرا زیر سئوال
ببرد.
{>> ادامه در صفحه}37 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.
com

خارج از کش��ور پخش می
کنند نباشد ،بهدلیل این که
منافع ،نظ��ر و مقصود آنان
را تأمین م��ی کند ،تفاوت
چندانی ه��م با آن
ندارد ،زی��را نهایت
موفقی��ت ب��رای
دس��تگاه اطالعاتی
– امنیتی حکومت
آخوندی این است
که اپوزیسیون برون
م��رزی عالوه بر تش��تت و
هزارپارگ��ی در درون خود،
اص��ل مش��روعیت کنش
خویش یعن��ی مخالفت با
حکومت والیت مطلقه فقیه
را نیز زیرسئوال ببرد.
درای��ن که هرف��ردی حق
دارد به دلیل های گوناگون
ازجمل��ه نداش��تن درک
سیاس��ی ،مصلحت طلبی
و محافظه کاری ،داش��تن
دارای��ی یا اق��وام در داخل
کش��ور یا حتی بدون اقامه
دلیل ،بخواهد خرج و خط
خود را از کسانی که در حد
توان مخالفت خود را با رژیم
حاکم برایران ابراز می کنند
جدا کند ،بحثی نیست.
چنین حقی به صورت فردی
وجود دارد و تنها مدعی آن
وجدان ش��خص است که
ناگزیر باید با آن کنار بیاید.
شوربختانه تضاد و تناقض
های فرهنگی ما کهدر قالب

نس
خه پیچی اپوزیسیون
برو
منرزی برای مردم
داخل کشور؟!

NOTAIRE-NOTARY

Maison de Voyages
½
½

هرگزچنینمباد!

حسین باقرزاده
 13نوامب��ر :با انتخاب مجدد آقای
اوباما به ریاس��ت جمهوری آمریکا،
گمانهزنیه��ا در ب��اره سیاس��ت و
اقدام��ات او در رابط��ه با مس��ایل
خاورمیانه و ب��ه خصوص ایران
آغاز شده است.
گفته میش��ود ک��ه مهمترین
مسایل سیاس��ت خارجی اوباما
ریاس��ت جمهوری خود چند
در این دوره س��ه موضوع است
نکته را مش��خص کرده و یا بر
ک��ه اتفاقا هر س��ه آنها هم در
روی آنها تأکید کرده است.
منطقه خاورمیان��ه قرار دارند .و
این سه مسئله عبارتند از بحران یکی این که او ترجیح میدهد مسئله ایران
فلس�طین و اس�راییل ،وضعیت و به خصوص مناقش��ه اتمی آن را ازطریق
سوریه ،و مسئله ایران.
گفتگ��و و به صورت مس��المتآمیز حل و
بح��ران فلس��طین و اس��راییل دهها فصل کند.
س��ال اس��ت که ادامه دارد و در این دوم ،این ک��ه در عین آن که عالقهای به
مدت چندین رییس جمهور آمریکا کش��اندن آمریکا به یک برخورد نظامی با
از «حل» آن سخن گفتند و وعدهها ای��ران ندارد ،گزینه نظامی در برابر ایران را
دادند ،ول��ی کار مؤثری انجام ندادند .همچنان روی میز نگه داشته است.
وضعیت سوریه فوریتدارد ،ولی غرب س�وم ،او برنامهای برای تغییر رژیم ایران
(به شمول آمریکا) نیازی به ایفای یک ندارد و هدفش تغییر رفتار رژیم است.
نقش فعال و دخالت مستقیم در آن چهارم ،او اسراییل را از حمله یکجانبه به
نمیبیند .مسئله ایران ،اما ،هم برای ایران بر حذر داشته و تعهدی برای حمایت
آمریکا فوریتدارد ،و هم آمریکا همراه از اسراییل در چنین صورتی نداده است.
با سایر کشورهای غربی ،سالها است پنجم ،در عین حال ،او تعهد کرده است که
که در مواجهه ب��ا آن نقش فعالی به در صورت حمله نظامی ایران به اسراییل ،به
عهدهگرفتهاند.
حمایت از اسراییل برخیزد.
از قرائ�ن چنی�ن ب�ر میآید که شش�م ،او تأکید کرده اس��ت که در دوران
مس�ئله ایران باالترین اولویت را حکوم��ت خ��ود اج��ازه نخواه��د داد که
در سیاس�ت خارج�ی آمریکا در جمهوری اسالمی به سالح اتمیدست پیدا
چهار سال آینده خواهد داشت.
کند و از هر وس��یلهای برای این کار بهره
آق��ای اوباما در دوره چهار س��ال اول خواهد گرفت.
{>> ادامه در صفحه}37 :

آژانس مسافرتی

½
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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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افـولآمریکا؟!

8

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy,

Montréal-North, Québec  H1H 4C6

514.721.0120
Winter Registration 2012-2013

آمریکابرلبهپرتگاهمالی

کشور را به س��مت رکودی دیگر
خواهد برد و از میزان هزینه های
مجاز ارتش و از بودجه بسیاری از
برگردان گزارش تحلیلی تارنمای انگلیسی صدای آمریکا از تنگنایی که از آن به برنامه های اجتماعی کاسته خواهد
شد.
پرتگاهمالیتعبیرمیشود.
این رویداد به میزان بیکاری در
-------در پی انتخابات ریاست جمهوری اگر دو حزب دموکرات و جمهوری جامعه آمریکا نیز دامن خواهد
زد.
آمریکا ،رییس جمهوری و کنگره
خواه تا یک ماه و نیم دیگر به
این کشور توجه خود را معطوف توافق نرسند ،آمریکا با افزایش این پدیده اقتص��ادی که از آن
پدی��ده ای در عرصه اقتصاد این مالیات ها و کاهش هزینه های به پرتگاه مالی تعبیر می شود،
عدم توافقی اس��ت که رییس
کش��ور کرده اند که به آن پرتگاه
بسیاری از مراکز و ادارات دولتی
جمهوری آمریکا نسبت به آن
مالی اطالق می شود.
ب��اراک اوباما نی��ز جایگاه کنونی مواجه خواهد شد که رقم آن به هشدار داده است.
 ۶۰۰میلیارد دالر می رسد!
تاکن��ون ام��ا توافق��ی می��ان
اقتصاد آمریکا را لبه پرتگاه عنوان
نماین��دگان م��ردم از دو حزب
کرده است.
اگر دو حزب دموکرات و جمهوری به تمامی شهروندان ،فارغ از میزان دموکرات و جمهوری خواه حاصل
خ��واه ت��ا اول س��ال ( ۲۰۱۳یک درآمدشان ،این امکان را می دهد نشده است و هیچ یک از دو طرف
موضع خود را تغییر نداده اند.
ماه و نیم دیگر) به توافق نرس��ند ،که مالیات کمتری بپردازند.
ایاالت متحده با افزایش مالیات ها قانونتخفیفمالیاتیسالهاستکه برخی تحلیلگران اقتصادی برآنند
و کاهش هزینه های بس��یاری از در آمریکا اجرا می شود ،اما مهلت که در عین ممک��ن بودن ،قدری
مراکز و اداراتدولتی مواجه خواهد اج��رای آن در پایان س��ال جاری دور از ذهن اس��ت ک��ه دو حزب
سیاس��ی تا پایان س��ال جاری به
ش��د که رقم آن به  ۶۰۰میلیارد میالدی به اتمام خواهد رسید.
دموک��رات ه��ا درص��دد آنند که چنین توافقی برسند.
دالر می رسد.
ح��زب دموک��رات (حزب��ی ک��ه میزان مالیاتی را که ثروتمندان می گروهیدیگر اما معتقدند که میان
پرزیدن��ت اوباما عضو آن اس��ت) ،پردازن��د افزایش دهند و به تعبیر دموک��رات ها و جمهوری خواهان
در س��نای آمریکا صاحب اکثریت دیگر مالیات پرداخت��ی را منوط دست کم بر سر شماری از موارد،
اس��ت و ح��زب جمه��وری خواه به میزان درآمد کنند .عدم توافق توافقی کلی به دست خواهد آمد و
اکثری��ت را در مجلس نمایندگان قطعی نمایندگان دو حزب اصلی برسر جزییات نیز طی مدت
دارد .قوانین کنونی مالیات آمریکا سیاسی آمریکا تا شش هفتهدیگر ،زم��ان بیش��تری بحث و

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)
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ی
ف
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ه وقت
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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.

توافق خواهد شد.
کس��ری بودجه واشنگتن بیش از
یک تریلیون دالر است که میزان
بدهی این کشور را به سقف مجاز
و قانونی قدری نزدیک کرده است.
سقف مجاز بدهی آمریکا طی دهه
اخیر چندین بار افزایش داده شده
و اکنون  ۱۶تریلیون دالر است.
باراک اوباما وع��ده داده که میزان
بده��ی آمریکا را طی چند س��ال
آینده کاهش دهد ،اما وی تاکنون
موفق به حصول توافق با مخالفان
سیاسی خود نشده است و نتوانسته
آنها را متقاعد به پذیرش طرح های
وی کند.
کنت اس��مترز ،یکی از مقام های

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار:

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

Tel.: (514) 932-2953

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

		DAY CLASSES:
EVENING CLASSES

کالس های شبانه

هزینه های دولتی ایجاد می کند.

پیشین وزارت خزانه داری آمریکا،
در گفت و گو با صدای آمریکا می
گوی��د که یک��ی از دالیل کلیدی تاکنون توافقی می��ان اعضای دو
بدهی های فزاینده این کشور آن حزب سیاسی آمریکا حاصل نشده،
است که مقرراتدریافت مستمری اما به نظر می رسد توافقی میان این
و بیم��ه درمانی برای س��المندان دو سو ،باید به نحوی و هرچه زودتر
آمریکای��ی از س��الها پیش تغییر حاصل ش��ود ،به وی��ژه از آن روی
نیافته و هنوز به همان شکل اجرا که شرکت های معظم خصوصی
می شود و به پرداخت مبالغ باالیی که با دولت آمریکا قرارداد دارند و
از سویدولت به این عده منتج می معامله می کنند ،توصیه کرده اند
که هرچه زودتر باید توافقی برای
شود.
آقای اس��مترز که اکنون اس��تاد افزایش س��قف مجاز بدهی های
دانشگاه پنسیلوانیاست ،می گوید دولت حاصل شود.
قرار داش��تن بر لب��ه پرتگاه مالی
________________
و بحث بر س��ر م��وارد اختالف دو
ح��زب ،مجالی ب��رای بازنگری در

داروخـانه

ساعات کار :عصر

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

نامنویسیترمزمستانی

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

•

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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جهان...

شیجينپينگبهعنوانرهبرجدیدچین
معرفیشد

حزب کمونيس��ت چي��ن روز
پنجشنبه ۲۵ ،آبان ماه ،شورای
هفت نفره ای را به عنوان کادر
رهبری این کشور معرفی کرد و
شی جينپينگ (،)Xi Jinping
مع��اون رییس جمهوری ،را به
ریاست آن برگزید.
آق��ای ش��ی جینپین��گ در
نخستين سخنرانی خود متعهد
شد که با فساد مقام های چين
مبارزه کن��د و زندگی بهتری
برای يک ميليارد و  ۳۰۰ميليون
چينی بسازد.
ح��زب کمونيس��ت چي��ن در
هجدهمين کنگ��ره ملی خود در
پکن ،ش��ورای رهبری هفت نفره
ای نیز به رياست شی جينپينگ
برگزيد.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه،
ش��ورای رهب��ر پيش��ين ح��زب
کمونيس��ت از  ۹نفر تشکيل می
شد و به عقيده تحليلگران ،کاهش
تعداد اعضای اين ش��ورا به منظور
سرعت بخشيدن به تصميم گيری
های در پرجمعیت ترین کش��ور
جهان طی ده ساله آينده است.
شی جينپينگ همچنين به عنوان
ریيس کميسيون مرکزی نظامی،
عالی تري��ن ارگان رهبری نظامی
چين برگزيده شد.
بر پاي��ه قوانين چين ،رهبران اين
کشور هر ده س��ال يک بار تغيير

میکنند.
ه��و جين تائو ،ریي��س جمهوری
فعلی چين ،دبيرکل پيشين حزب
کمونيس��ت و ریيس کميسيون
مرکزی نظامی چين ،بود.
انتظار میرود آقای شی در نشست
س��االنه پارلمان چي��ن که حدود
چهار ماه ديگر برگزار میشود ،به
مقام رياست جمهوری این کشور
نيز برگزيده شود.
شی جينپينگ ،رهبر جديد ۵۹
س��اله حزب کمونيست چین ،در
سخنان روز پنجشنبه خود گفته
است که حزب با چالش های بسيار
مهمی روبروست و مشکالت زيادی
در حزب بايد حل و فصل شود.
وی ب��ا تاکی��د بر مبارزه با فس��اد
مقامات و مديران چينی گفت که
آنها از مردم جدا افتاده اند.
سخنان رهبر جديد چيندر حالی
بيان می ش��ود که چين ش��اهد

تظاه��رات و نارضايت��ی روزافزون
بسياری از مردم این کشور در مورد
فساد و سوءاستفاده مقامات محلی
است.
چين نخستين صادرکننده کاال و
دومين اقتصاد بزرگ جهان است.
رش��د اقتص��ادی اين کش��ور در
 ۳۰س��ال گذش��ته موجب شده
تا ميلي��ون ها چينی از فقر نجات
پيدا کنند ولی حزب کمونیس��ت
این کشور می گويد که اين مدل
با درخواس��ت برای استانداردهای
باالت��ر زندگی هماهنگ نيس��ت
و نیاز ب��ه رويکرد جديدی در این
زمینه است.
ه��و جین تائو ،ریي��س جمهوری
چين در هفته گذش��ته خواستار
مص��رف داخلی بيش��تر و بخش
خصوصی قويتر شده بود.

رکوداقتصادیبهکشورهایحوزهیوروبازگشت
 15نوامبر بی بی سی:
براس��اس آماری که اخیرا در مورد
وضعی��ت اقتصادی هفده کش��ور
عضو حوزه یورو منتشر شده ،سطح
فعالی��ت اقتصادی این کش��ورها
که در س��ه ماهه دوم سال جاری
می�لادی دو ده��م درصد کاهش
یافته بود،در سه ماهه سوم منتهی
به ماه س��پتامبر هم با رشد منفی
یکدهم درصد مواجه شد.
به این ترتیب ،کش��ورهای حوزه
یورو پس از رکود سال  ،٢٠٠٩بار
دیگر گرفتار رکود اقتصادی شده
اند .در س��ال  ،٢٠٠٩اقتصاد حوزه
یورو برای پنج دوره س��ه ماهه پی
در پی رشد منفی کرد.
گزارش مربوط به بازگش��ت رکود
به حوزه یورو ی��ک روز پس از آن
منتش��ر می ش��ود که میلیون ها
کارگر در کشورهای اروپایی علیه
سیاست های سختگیرانه اقتصادی
دولت هایشان دست به تظاهرات
زدند.
تظاهراتدر اسپانیا ،ایتالیا و پرتغال
به خشونت ودرگیری بین پلیس و
تظاهرکنندگانمنجرشد.
بعضی از کش��ورهای حوزه یورو،
مانن��د یونان و جمهوری ایرلند ،با
استفاده از کمک وامدهندگان بین
المللی توانسته اند از ورشکستگی
خود جلوگی��ری کنند اما رش��د
اقتصادی آنها همچنان منفی است.
دولت های کشورهای بزرگتر این
حوزه ،مانند اسپانیا ،ناگزیر شده اند
برایدریافت کمک خارجی ،هزینه
ه��ای دولتی را به ش��دت کاهش
دهند.
اس��تین جاکوبس��ن ،کارشناس
اقتص��ادی بانک ساکس��و ،معتقد

اس��ت که "به دلیل اجرای بودجه
ه��ای انقباض��ی در دول��ت های
اروپایی همراه با کاهش نرخ رشد
اقتصاد در بس��یاری از کشورها از
جملهدر آلمان و هلند ،رشد منفی
اقتصاد حوزه یورو غیرمنتظره نبوده
است".
به گفته این کارشناس اقتصادی،
"طی دو روز اخیر ،عامل جدیدی
ب��رای تح��ول در سیاس��تگزاری
ب��روز ک��رده زی��را تا ای��ن هفته،
تنش اجتماعی در سیاس��تگزاری
اقتصادی دولت ه��ای حوزه یورو
جای نداش��ت اما به نظر می رسد
که وضعیت تغییر اساس��ی کرده
است".
وضعیتخطرناک

سیاست سختگیرانه اقتصادی در
بس��یاری از کشورهای حوزه یورو،
به خصوص کشورهای جنوب اروپا،
با افزای��ش مالیات ،کاهش حقوق
کارمندان دولت و بازنشتستگان و
بیمه بیکاری و سایر حمایت های
اجتماعی همراه شده است.
پل دوگراو ،استاد اقتصاد دانشگاه
لندن ،معتقد اس��ت ک��ه در این
شرایط "رکودی کنونی کال ساخته
دولت ها و نتیجه طبیعی سیاست
های به شدت سختگیرانه اقتصادی
در کش��ورهای جنوب اروپا و عدم
تمایل کشورهای ش��مال اروپا به
دس��ت زدن به اقدام��ی متفاوت
است".
به گفته وی ،طی بیس��ت س��ال
گذشته ،اختالف بین این دو گروه
از کشورها هرگز به این شدت نبوده
و ش��رایط اقتصادی کنونی چنان
مردم را گرفتار ک��رده که ممکن

اس��ت سیاست دولت های خود را
به طور کامل مردود بدانند و این به
وضعیتی خطرناک منجر می شود.
آمار جدید نشان می دهد که بین
ماه ژوئن و سپتامبر ،اقتصاد اسپانیا
س��ه دهم درصد واقتصاد پرتغال
هشت دهم درصد تنزل کرد.
در این مدت ،تولید ناخالصداخلی
در فرانسه دو دهم درصد نسبت به
س��ه ماهه قبل از آن رشد داشت
و مرک��ز آمار دولتی آن کش��ور ،با
تجدید نظر در آمار اقتصادی ،نرخ
رش��د س��ه ماهه قبل از آن را سه
دهم منفی ،به صفر "افزایش" داد.
آمار دولتی فرانسه نشان می دهد
ک��ه تولید کاال و خدم��ات در این
کشور ،که پس از آلمان ،بزرگترین
اقتصاد حوزه یورو محس��وب می
ش��ود ،پس از پنج دوره ش��رایط
نزدیک به رکود ،س��رانجام از رشد
مثبت برخوردار شده است.
در مقابل ،نرخ رشد ساالنه اقتصاد
یونان منهای هفت ودودهمدرصد
و نرخ رشد اقتصاد هلند منهای یک
و یکدهم درصد بود که نشان می
دهد که اقتصاد کشورهای شمال
اروپا هم که پیش��تر از س�لامت
نسبی برخوردار بود ،گرفتار رکود
شده است.
با وجود رکود در حوزه یورو ،اقتصاد
بیست و هفت کشور عضو اتحادیه
اروپا ،شامل کشورهای حوزه یورو
و کش��ورهایی مانن��د بریتانیا که
همچنان پ��ول ملی خود را به کار
م��ی گیرند ،در مجم��وع دو دهم
درصد در سه ماهه سوم سال رشد
کرد در حالیکه رش��د آن در س��ه
ماهه قبل ،منهای دو دهم درصد
بود.

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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CANADA
بزرگتریناستقبالازوالدیندرکاناداطی
بیستسالگذشته
ایرانتو 6 ،نوامبر :پیوس��تن حدود
 35000پ��در و مادر و پدربزرگ و
مادربزرگ به خانواده هایش��ان در
کانادا
ایرانتو :آقای جیس��ون کنی وزیر
مهاج��رت بیان داش��ت که بعد از
یکس��ال از اجرای راهکار پیوستن
سریعتر اعضای خانواده به یکدیگر،
در حین پیش��رفت خوبی که در
ای��ن روند حاصل گردی��ده ،تعداد
درخواست های تلمبار شده در این
زمینه نیز رو به کاهش گذاش��ته
است.
چگونگی عملک��رد در این زمینه
برای سال  2013که هفته گذشته
تدوین گردی��د در بر دارنده مجوز
ورود ب��رای  25000والدین برای
دومین سال متوالی است.
و برای سال بعد هم همین میزان
در نظر گرفته شده است .این عدد
به میزان  60درصد نسبت به سال
 2010افزایش داشته و در مدت دو
دهه گذشته یک رکورد به حساب
می آید.
راه��کار اجرای��ی ضمن��ا ح��اوی
تصمیمات فوری برای رس��یدگی
به تقاضاهایی است که تعدادش به
 165000میرس��د و برخی از آنها
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متاسفانه در حدود  8سال است که
معطل مانده اند.
انتظار وزارت مهاجرت این است که
مقدار درخواست های انبار شده به
میزان  20درصد تا پایان امس��ال،
کاهشداشته باشد.
البته برنامه هایی از این لیست کسر
می گردند که ملزومات را رعایت و
مورد تایید بوده باشند.
گذش��ته از همه اینها ،برداش��ت
عمیق و بس��یطی از سوپر ویزا نیز
در اینجا وجود دارد.
س��وپر ویزا برنامه ای همه پسند
است که والدین را قادر می سازد با
هر بار ورود با استفاده از این ویزا تا
مدت  2سال در کانادا اقامت داشته
باش��ند .از دسامبر سال  2011که
این برنامه اجرا شد تاکنون 10000
سوپر ویزا صادر گردیده است و نرخ
رشد قابل انتظار برای آن حدود 87
درصد می باشد.
کنی گفت که ب��ه حرف کانادایی
های��ی که ب��ه ما گفتن��د "برنامه
قدیمی که ممکن اس��ت کس��ی
را تا  8س��ال معطل نماید ،کارایی
ندارد" ،گ��وش دادیم .برنامه های
دول��ت هارپ��ر به درد م��ی خورد
که قوانی��ن و برنامه های قدیمی

را تغیی��ر داده و آنها را کارآمد می
سازد .برنامه س��وپرویزا و 25000
مجوز اقامت دائم ،در سال ،2013
بر طبق انتظار تا  35000والدین را
در سال آینده به خانواده باز خواهد
گرداند .ای��ن بزرگترین میزان در
بیست سال گذشته است.
برای اینکه برنامه والدین قابل اجرا
باقی بماند ،باید بگونه ای طراحی
ش��ود ک��ه در آین��ده متقاضیان
انبار نش��وند .ای��ن طراحی مجدد
همچنین باید که محدودیت های
موجود را نیز لحاظ کند .یعنی باید
به سیستم سخاوتمند بهداشت و
درمان کانادا و سایر سیستم های
اجتماعی نیز توجه مبذولداشت.
آق��ای کنی اضافه کرد که چنانکه
ما در تالش ب��رای کاهش میزان
تقاضاهای انبار شده و زمان معطلی
هس��تیم ،پروس��ه طراحی مجدد
برنام��ه والدین نیز به خوبی پیش
می رود .همانگونه که وعده کرده
ایمدر سال آینده برنامه مدرن شده
والدین ارائه می گردد ،برنامه ای که
اطمینان دهد ،تقاضاهای آینده به
سرعت پاس��خ داده شوند و برنامه
در بس��تر مناسب و قابل قبولی به
پیش برود.

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

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

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com
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ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

احتمالگسترشطرح
مالیاتی«جعبهسیاه»
روزنامه گازت مونتریال:
«جعبه سیاه» باعث
(پیوند)
کیالنی
برگردان :لیوسا
تعطیلی بسیاری از بنگاه
با توجه به اج��رای موفقیت آمیز
طرح «جعبه س��یاه» در رستوران های متخلف شده است.

های استان کبک با هدف مقابله
با فرار مالیاتی ،احتمال دارد دامنه
طرح مذکور بادربرگرفتن آرایشگاه
ها ،سوپرمارکت ها و پارکینگ های
این استان گسترش یابد.
به گفت��ه س��خنگوی آژانس امور
مالیاتی اس��تان کبک ،اجرای این
طرح در رستوران ها باعث افزایش
قابل توجه درآم��د مالیاتی دولت
استان کبک شده است.
تاکنون جهت ثبت موازی فاکتورها
حدود  32هزاردستگاه ثبت فروش
به صندوق های  18364رستوران
استان کبک نصب شده است.
این دستگاه علیرغم اینکه معروف
به «جعبه سیاه» می باشد ،نقره ای
رنگ و به ابعادی قابل مقایس��ه با
جلد  ،DVDدر تایــوان تولید می
شود.
ب��ر اس��اس آم��ار ارائه ش��ده ،در
چارچ��وب این طرح  420میلیون
دالر کانادا فرار مالیاتی رستوران ها
توسط دستگاه فوق الذکر به ثبت

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
Revenue Quebec might
expand restaurant ‘black
’boxes
The MEV box program to
track sales might expand
to dépanneurs, hair salons
and garages

رسیده است.
پیش بینی می شود تا سال -2018
 2019درآمد مالیاتی دولت استان
کبک  2.3میلیارد دالر (س��االنه
حدود  300میلیون دالر) از محل
کشف تخلفات مالیاتی رستوران ها
افزایشداشته باشد.
پس از تشکیل دولت اقلیت توسط
حزب کبک در تاریخ  4س��پتامبر
 ،2012وزی��ر جدی��د دارایی این
اس��تان به طور جدی خواس��تار
توس��عه این طرح ش��ده اس��ت و
گ��ردش چش��م گی��ر نقدینگی،
آرایش��گاه ها ،س��وپرمارکت ها و
پارکینگ ها را در فهرست اولویت
های پوشش طرح «جعبه سیاه»
قرار داده است.
ش��ایان ذکر اس��ت ،طرح «جعبه
سیاه» که باعث تعطیلی بسیاری
از بن��گاه های متخل��ف گردیده،
با اس��تقبال فعالین اقتصادی این
استان روبرو نشده است.

تا اواخر ماه می سال جاری میالدی
آژانس امور مالیات��ی  2869برگه
جریمه صادر نموده است که اکثرا
بابت عدم صدور فاکتور می باشد.
رئیس اتحادیه آرایشگاه های کبک
با  550عضو ،ضمن اشاره به هزینه
باالی این ط��رح برای فعالین این
صنف اظهار داشت:
" 95درصد آرایش��گاه ه��ا بنگاه
کوچک ودارای کمتر از سه فرصت
شغلی می باشند و 3000-2500
دالردر ازای هر «جعبه سیاه» برای
ایشان هزینه هنگفتی است".
بدیهی است که هیچ سامانه ای بی
عیب نیست و تا زمانی که گردش
نقدینگ��ی وج��ود دارد ع��ده ای
عالقمندان به فرار مالیاتی خواهند
بود و هیچ تمهیدی به طور کامل
جلودار نیست.

اتاوا خواهان اعمال فشار جهت سیاست منع شکنجه از سوی سازمان ملل شد
ایرانتو :یادداش��ت های منتشر شده
اخیر در اوایل امس��ال نشان میدهد
ک��ه کانادا بط��ور ج��دی از کمیته
سازمان ملل خواسته که التزام بین
المللی خ��ود را در جهت جلوگیری
از رفتاره��ای خش��ن و ش��کنجه و
سرکوب ،به کار گیرد.
مقامات رسمی بطور غیرعلنی به وزیر
دادگس��تری ،آقای راب نیکولسون،
توصیه کردند که کمیته ای احتماال
متشکل از مطبوعات کانادا ،در مورد

مسائل مختلف اعم از ازدحام زندانها
و دلجویی و جبران خس��ارت برای
افرادی که شکنجه شده اند ،تشکیل
دهد.
همچنین دولت فدرال در حال تهیه
دفاعیه برای خود ،به دلیل خودداری
از دستگیری رهبران ایاالت متحده،
ج��ورج دبلیو ب��وش و دیک چینی
به دلیل جرایم جنگی منتس��ب به
ایشان ،بوده است.
در اواخ��ر ماه می ،نمایندگان کانادا،
آخری��ن اعالمی��ه خود را ب��ر علیه

شکنجه در مجمع سازمان مل ارائه
نمود.
مش��اوران وزیر با نسخه های بسیار
زی��ادی منافع کان��ادا را ب��رای وی
یادآور ش��دند .این کمیته بعد از آن،
یک گزارش انتق��ادی از جنبه های
مختلف رژیم حقوقی کانادا ،از جمله
اقدام��ات برنام��ه ریزی ش��ده برای
متقاضیان پناهندگی و ادامه استفاده
از گواهینامه های امنیت ملی برای
اخراج افراد غیر ش��هروند ،منتش��ر
نمودند.

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

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

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

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

________________________
465 St-Jean, Suite 801
Montréal QC H2Y 2R6

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

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

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
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ایران:تحریم...
هشدارمجلسبهاحمدینژاد:
در مورد دارو فاجعه در راه است

 14نوامبر بی بی سی:
حس��ینعلی ش��هریاری،
رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس ایران میگوید که
در مورد بحران تأمین دارو
به رئیسجمهور تذکر داده،
اما توجهی نش��ده است و
تأکید کرد که با ادامه این
وضع "مطمئن��ا در زمینه
دارو فاجعه به بار می آید".
آق��ای ش��هریاری رد
گزارش��ی به صحن علنی مجلس افزایش یابد ،به طوری که "سرنگ
گفت که آزادس��ازی قیمت انرژی آنجیو  ۲۴۵درصد ،فیلم رادیولوژی
(هدفمندکردن یارانه ها) ،افزایش  ۲۴۰درص��د ،الکتروش��وک ۲۸۹
ش��دید قیمت ارز خارجی و عدم درص��د ،گاز هلی��وم  ۶۶۷درصد،
اختصاص سهم بهداشت از درآمد کیس��ه خون  ۳۵۰درصد و صافی
حذف یارانه ه��ا و همچنین عدم دیالیز  ۳۵۲درصد افزایش قیمت
اختصاص ارز دولتی به این بخش ،داشته اند".
رئی��س کمیس��یون بهداش��ت
عوامل بحران موجود هستند.
او گف��ت" :آزادس��ازی نرخ حامل مجلس ایران بان��ک مرکزی را به
ه��ای انرژی هزار میلی��ارد تومان "سوءمدیریت" متهم کرد و گفت
برای حوزه س�لامت هزینه آورده کهدر چنین وضعیتی،در شش ماه
در حال��ی که حتی ی��ک ریال از گذشته ارز مورد نیاز به نرخ دولتی
هدفمن��دی یاران��ه ها ب��ه حوزه به حوزه سالمت اختصاص نیافته
است.
سالمت داده نشده است".
به گفته آقای شهریاری ،هزینه آب ،اخیرا مرضیه وحید دس��تجردی،
برق ،گاز و گازوئیل وزارت بهداشت وزیر بهداش��ت ای��ران هم در یک
و زیرمجموعه ه��ای آن (از جمله برنامه زن��ده تلویزیونی گفته بود:
بیمارس��تان ها) نس��بت به سال "طی  ۶ماه گذش��ته تالش زیادی
 ۱۳۸۸به ترتیب  ۶.۵برابر ۷ ،برابر ،ب��رای اختص��اص ارز مرج��ع به
شرکتهای واردکننده دارو و مواد
 ۱۱برابر و  ۱۶برابر شده است.
او همچنی��ن گف��ت که نوس��ان اولیه دارویی انج��ام دادهایم ،ولی
شدید قیمت ارز باعث شده است موفق نش��دیم و نمیدانیم این ارز
که قیمت لوازم پزشکی به شدت در کجا مصرف شده است".

این در حالی اس��ت که به
گفته رئیس کمیس��یون
بهداش��ت مجلس ،بخشی
از داروه��ای م��ورد نیاز در
ایران وارداتی اس��ت و مواد
اولیه مورد استفاده در تولید
 ۴۰تا  ۶۰درصد داروهای
داخلی هم از خارج می آید
و ب��رای واردات آنها به ارز
خارجی نیاز است.
وزارت بهداشت اعالم کرده
است که از  ۲و نیم میلیارد دالر ارز
مورد نیاز برای واردات دارو در سال
جاری ،تنها  ۶۰۰میلیون دالر ارز
دولتی به این امر اختصاص یافته
است.
آقای شهریاری با اشاره به کمبود
شدید شیرخش��ک در بازار ایران
گفت که تأمی��ن این ماده حیاتی
ب��رای کودکان ،توس��ط دولت در
اولوی��ت های  ۵ ،۳و  ۷قرار گرفته
و در نتیجه ارز با نرخ دولتی به آن
اختصاص پیدا نمی کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود
به عدم اختصاص اعتبارات مربوط
به غذای دانشجویان در رستوران
دانشگاه ها و خوابگاه ها اشاره کرد
و در مورد احتمال بروز اعتراضات
دانشجویی هشدارداد.
آقای شهریاری گفت" :چرا منتظر
می مانیم تا تش��کل های صنفی
دانش��جویان اعتراض کنند و بعد
بخواهیم مشکل را حل کنیم؟"

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

اوباما چرا و چگونه پیروز شد؟
مجیدمحمدی

(جامعهشناس)
سرانجام پس از حدود یک سال و
نیم کارزار انتخاباتی فش��رده ،یک
دوجین مناظره می��ان نامزدهای
جمهوریخواه در کارزار مقدماتی،
هزین��ه
ح��دود دو میلی�ارد دالر
ٔ
مس��تقیم از س��وی دو ط��رف (و
حدوددو تا سه میلیارددالر به طور
غیرمستقیم از مجرای سوپرـپکها
[گروهه��ای کنش سیاس��ی] در
ماههای آخر منتهی به ششم نوامبر،
چهار مناظرٔه انتخاباتی (سه مناظره
میان نامزدهای ریاست جمهوری
و یک مناظ��ره می��ان نامزدهای
معاونت ریاست جمهوری) ،صدها
تبلیغ منفی و بس��یج نیروهای دو
طرف ،اوباما بر رقیب سرسختش
پیروز شد.
اکنون پرس��ش این اس��ت که با
وجود افزوده ش��دن حدود ش��ش
قرض��ه دولتی،
تریلی��ون دالر بر
ٔ
بیکاری ح��دود  ۸درصد (با توجه
ب��ه این که از زمان فرانکلین دالنو
روزولت هی��چ رئیس جمهوری با
چنین رقم بیکاریای در دور دوم
به پیروزی نرس��یده است) و رشد
پایین اقتصادی ایاالت متحده در
چهار سال گذشته (حدود ۲درصد)
چرا و چگونه رئیس جمهور اوباما
برای چهار سال دیگر به این مقام
انتخاب شد؟

کمبوداعتماد

س��رمایه اوبام��ا در
بزرگتری��ن
ٔ
انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
 ۲۰۱۲ضع�ف مف�رط نامزدهای
جمهوریخ�واه و تغییر م��دام در
مواضع رامنی بود.
رامن��ی در دورٔه رقاب��ت انتخاباتی
مقدماتی می��ان نامزدهای حزب
جمهوریخواه ب��ه محافظهکاران
اجتماعی نزدیک شد تا مسیحیان
تبش��یری را به خود متوجه سازد،
ام��ا در عین آن ک��ه در میان آنها
شور و ش��وقی ایجاد نکرد ،برخی
جمهوریخواهان میانهروتر را نیز
از دست داد.
رامن��ی پ��س از به دس��ت آوردن
نام��زدی ح��زب جمهوریخواه و
در دورٔه رقابت انتخاباتی با رئیس
میانه
جمه��ور اوبام��ا به مواض��ع ٔ
خ��ود در دوران فرمانداری ایاالت
ماساچوس��تس بازگشت و همین
باعث از دست رفتن اعتماد بخشی
از تبشیریها شد یا حداقل باعث
ناتوانی رامنی از ایجاد شور و شوق
در میان آنها شد.
ای��ن کمب��ود اعتم��اد باالخ��ص
در ایالتهای��ی ک��ه رایش��ان در
ان��واع انتخابات جابهجا میش��ود

(اوهایو ،آیووا ،کول��ورادو ،فلوریدا،
ویسکانسین ،ویرجینیا و کارولینای
شمالی) نقشی جدی در شکست
رامنیداشت.
رامنی س��خن از تغیی��ر گفت ،اما
نگفت که چگونه میخواهد تغییر
را محقق سازد.
او خ��ود را به عن��وان مرد عمل و
مدیریت و حالل مشکالت معرفی
کرد ،اما نتوانست راه حلهای خود
را ک��ه هیچ یک نیز ت��ازه نبودند
به اکثریت ش��هروندان آمریکایی
بفروشد.

زنان ،جوانان ،التینوها

 )۱م��ردان اروپاییتب��ار باالی ۲۴
سال دیگر تعیینکنندٔه انتخابات
در س��طح ملی در ایاالت متحده
نیستن .د
در دو انتخاب��ات گذش��ته زن��ان،
جوانانوالتینوها(اسپانیاییتباران)
نش��ان دادند که هیچ حزبی بدون
داشتن اکثریت رای آنان نمیتواند
در سطح ملی به پیروزی برسد.
سه عامل از این جهت به شکست
رامنی کمک کرد:

مواضع برخی از جمهوریخواهان
(مورد تایی��د رامنی) علیه حقوق
زن��ان در اموری مثل جلوگیری از
بارداری و سقط جنین تا حدی که
سقط جنین را در صورت بارداری
ناش��ی از تج��اوز جنس��ی نیز رد
میکردند؛
 )۲موضع رامنی در باب بازگشت
اختیاری مهاج��ران غیرقانونی به
کشور خوددر مقابل موضع اوبامادر
دادن حق اقامت موقت به جوانانی
که در آمریکا به مدرسه و دانشگاه
ی��ا به خدمت ارت��ش میروند؛ در
کنگ��رٔه جدید آمری��کا نیز دیگر
مردان اروپاییتب��ار اکثریت را در
میان دموکراتها نخواهند داشت؛
درصد اقلیتها از رایدهندگان از
 ۱۹درصد در س��ال  ۲۰۰۰به ۲۶
و  ۲۸درصد در س��الهای ۲۰۰۸
و  ۲۰۱۲افزایش یافته است .اوباما
رای  ۷۱درصد از التینو تبارها را به
خود اختصاص داد؛ و
 )۳ضع��ف جمهوریخواه��ان
در می��ان میلیونها دانش��جوی
فاصله آنها از مواضع
آمریکایی که
ٔ
جمهوریخواهان هر روز بیش��تر
و بیش��تر میش��ود و هزینههای
انتخابات��ی نمیتوان��د آنه��ا را به
س��مت جمهوریخواه��ان جذب
کند .راه حل رامنی برای پرداخت
هزینهه��ای تحصی�لات عال��ی
(گرفتن پول از خانواده به جای وام
دانشجویی) نمیتواند پاسخگوی
طبقه
نیاز میلیونها دانش��جوی
ٔ

متوسط در ایاالت متحده باشد.
در همین حال نفی گرمایش زمین،
نف��ی حق��وق همجنسگرایان و
مواضع سنتی جمهوریخواهاندر
مورد زن��ان در گریز جوانان از این
حزب موثر واقع شده است.

غمخـواری و کارایی

وقت��ی ش��هروندان آمریکای��ی
عکسالعمل دول��ت بوش در برابر
توفان کاترینا و واکنش دولت اوباما
در برابر توفان س�ندی را مقایسه
کردند ،نه تنه��ا غمخواری رئیس
کابینه وی را برای
جمهور و اعضای
ٔ
توفانزدگان ،بلکه کارایی بیش��تر
وی را مش��اهده کردند ،باالخص
وقتی که فرمان��دار جمهوریخواه
ایال��ت نیوج��رزی (س��خنران
اصل��ی گردهمای��ی انتخابات��ی
جمهوریخواهان) از واکنش دولت
فدرال تش��کر کرد موض��وع برای
همگان باورپذیرتر شد.
اوبام��ا در کارزاره��ای انتخابات��ی
خویش نیز به شهروندان آمریکایی
نشان داد که از خود آنها و جنس
آنهاست و برای منافع قشر خاصی
کار نمیکند.
یکی از عکسه��ای به یاد ماندنی
انتخاب��ات س��ال  ۲۰۱۲عک��س
پیتزاف��روش جمهوریخواهی بود
که اوباما را در آغوش کش��یده و از
زمین بلند کرده بود.

شکافطبقاتی

در ش��رایط دش��وار اقتص��ادی
پ��س از س��ال  ۲۰۰۸دی��دگاه
جمهوریخواه��ان آن بود که باید
پول بیشتری در اختیار ثروتمندان
قرار گیرد (با کاهش مالیات آنها)
تا آنها پول خ��ود را داخل آمریکا
سرمایهگذاری کرده و شغل ایجاد
کنند.
ام��ا رفت��ار بخ��ش عم��دهای از
ش��رکتهای ب��زرگ در انتق��ال
واحدهای تولی��دی خود به خارج
از مرزه��ای ای��االت متح��ده و
س��رمایهگذاری در خ��ارج از این
کشور برخالف چنین تصوری بود
و بخش قابل توجهی از شهروندان
آمریکایی نتوانستند این سخن را
راهی برای خروج از بحران بیکاری
بیابند.
همچنین افزایش ش��کاف غنی و
فقیر در ای��االت متحده و ضعیف
طبقه متوسط پس از بحران
شدن ٔ
اقتصادی س��ال  ۲۰۰۸موضوعی
بود ک��ه بس��یاری را از حامیان و
نماین��دگان ثروتمن��دان بزرگ و
صاحبان ش��رکتهای ب��زرگ در
عرصه سیاسی دور کرد.
ٔ
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سیاهدانه،توتفرنگی،زردچوبه،روغنهسته
انگور ،شوکوالت ،کم کاری تیروئید ،فشار خون ،دیابت!! و ...و...
چه��ره ی دوس��ت داش��تنی
کامیونیتی ،دکتر راضیه رضوی
آغاز شد.
س��پس با گفتار دکتر قدیریان
هم��راه با نمایش اس�لایدهای
گوناگون ادامه یافت.
حاضران در نشس��ت ،در پایان،
پرس��ش ها و نظ��رات خود را

به دعوت پیوند ،جمعه شب 9
نوامبر جم��ع بزرگی از ایرانیان
مونتریال ،در س��الن زیبا و دنج
کتابخانه وست مونت ،به دیدار
دکتر پروی��ز قدیریان آمدند ،با
کیسه های بزرگ و پایان ناپذیر
پرسش های متنوع.
ش��ب با معرفی دکتر ،از سوی

سازماندهی

آمریکایی برای ثبت نام و حضور در
محلهای رایگیری بسیار موفقتر
از دورٔه گذشته عمل کردند تا آنجا
که حدود  ۱۱۰میلیون نفر در این
انتخابات رای دادند که بیش��تر از
انتخابات سال  ۲۰۰۸است .حتی
در دو ایالت نیویورک و نیوجرزی
که بخش عمدهای از ش��هروندان
بی��ش از یک هفته برق و اینترنت
و تلف��ن زمینی نداش��تند (مثل
نویس��ندٔه این مطلب) حوزههای
رایگیری مملو از مردمی بود که
برای رجوع به حوزههای رایگیری
س��اعتها در صفه��ای طوالنی
بنزین انتظار کشیده بودند.


بس��یاری در این اندیشه بودند که
اوباما سازمانی را که در سال ۲۰۰۸
در دورٔه انتخاب��ات س��اخته بود و
موجب پیروزی وی ش��د از دست
داده است.
اما تیم اوباما نش��ان داد که چنین
نیس��ت .علیرغم رای دیوان عالی
مبنی بر برداش��ته شدن هرگونه
محدودی��ت در هزینه کردن برای
انتخاب��ات و ریخته ش��دن صدها
میلیون دالر پ��ول ثروتمندان در
سمت رامنی برای تضمین شکست
اوباما ،س��ازماندهی اوباما در برابر
ای��ن موج عظیم ت��اب آورد و او را
در ایاالتی مثل اوهایو و کولورادو و
ویرجینیا به پیروزی رساند.
درس گرفنت از عدم موفقیتها
هر دو حزب در تشویق شهروندان پ��س از حضور ضعی��ف اوباما در

کالسهایتکواندو
برایهرگروهسنی

مطرح کردند و پاسخ های خود
را دریافت داشتند.
عکس گوشه ای از این سخنرانی
را نشان می دهد.
با سپاس از دکتر پرویز قدیریان
و از حضور گرم شما.

مناظ��رٔه اول ریاس��ت جمهوری
بسیاری این سوال را مطرح کردند
که اوباما چه قدر خواهان این شغل
است؟
اما مناظرههای دوم و س��وم نشان
داد که اوباما مثل گذشته پر انرژی
و دارای چشمانداز برای آینده و پر
از امید است.
او در نطق پیروزی خود در شیکاگو
در س��اعات ابتدایی هفتم نوامبر
همین چشمانداز را تکرار کرد ،در
عین آن که تالش کرد از افتراقها
و رقابته��ای دوران انتخاباتی در
کشوری که تقریبا میان دو اردوگاه
سیاسی تقسیم شده فراتر رود.


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
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ما در حدیث دیگران

بهروزآقاباباخانی
شرم؛ افتخار
ایرانی بودن

هوشنگ اسدی
بزرگتری��ن س��الن س��ینما ،تاب
جمعیت انبوه را ن��دارد که حتی
نشس��ته بر پله ها ،نفس ه��ا را از
هیجان در سینه حبس کرده اند.
سالن نفس نمی کشد و من دارم
خفه می شوم .یکی از پرفروشترین
فیلم های سال آمریکا در کار فتح
سینماهای اروپا ست.
فیلم -که نقدسینمائی اش حرف
دیگر اس��ت - ،تاریخ ایران را ورق
تن��دی زده و حاال ...حاال ...بر پرده
نقره ای میهنم را س��راپا دیگر می
بینم.
خش��ونت .خون .ش��کنجه .اعدام
مصنوعی.
نه از گل های سرخ شیراز خبری
هست نه از سپیده دمان نیشابور.
نه از حماسه فردوسی ،نه از سماع
موالنا .دخت��رکان میهنم درلباس
هزاررن��گ محلی ،عش��ق را فریاد
نمی کنند .نه شیریندر چشمه تن
می ش��وید و نه زن اثیری هدایت
که کمی آنطرفتر حتمادارددر گور
می لرزد.
کسی س��عدی را نمی شناسد که
بر دیوار سالن اصلی سازمان ملل
انسان را صال می دهد .حافظ بیاد
کسی نمی آید که گوته برگل های
سرخ دیوانش نماز برد.
نفس ها در س��ینه حبس ش��ده
است .ایران ،یعنی مشتی ریشوی
خشن کاپشن بر تن که هدیه ای
جز مرگ ندارند و تصویر مکرر زنی
پوشیده در چادر سیاه زمخت که از
چشمانش نفرت می بارد.
در بازار قدیمی ،عطر گالب و فریاد
ظروف مسی نیست .دستی ملیله
نمی دوزد؛ کسی بر قالی گل های
هزار رنگ نمی نشاند .آبی کاشان
اصفهان نیس��ت ،سایه سار زیتون
زاران شمال از یاد رفته اند.
نفس ها از سینه بر نمی آید و من
خوش دارم نفس آخر را بکشم .بر

پرده نقره ای ،ایرانم را ،ایرانم را به
آتش نفرت می سوزند.
صدای مرگ ،مرگ می آید .پرچم
را زیر پا می کوبند.
همه تاریخ دراز س��رزمینم در روز
سیزدهم آبان خالصه و در خون و
جنون پیچانده شده است.
تماشا گر عادی ،مانند همه جهان
عادی اس��ت .حوصله تاریخ ندارد.
حافظه اش دی��روز را نمی جوید.
ایران بر پرده را در ذهن امروز خود
جا می دهد و داس��تان کشوری را
به خانه می برد که مردمی وحشی
دارد که س��فارتخانه های خارجی
را می گیرند .مردان و زنان بیگناه
را به اسارت می برند و منطقشان
تفنگ است .دش��نام است .مرگ
است.
با چش��مان خیس و ش��انه های
افتاده از سالن بیرون می آیم .چند
ایران��ی دیگر را می بینم که س��ر
درگریبان می گریزند .نکند بدانند
ما ایرانی هستیم .شرم ایرانی بودن
بار دیگر پیراهن ما شده است.
از پل��ه های فلزی به جس��تجوی
هوای تازه پائین می دوم .می دوم
و بی��اد می آورم س��رفرازی ایرانی
بودن را.
انگارهمین دیروز ب��ود که صدای
سبز تهران در جهان گل داد.
نگاه آخر ندا که آزادی را صدا می
کرد ،همه درهای بسته را گشوده
بود .همس��ایه های فرانسوی به ما
سالم می دادند .سرمان را باال می
گرفتیم و فخر می فروختیم.
همش��اگردیم میترا که سالهاست
در مونیخ نان می فروش��د نوشت
که مشتری متکبرش به او لبخند
زد و گفت افتخار می کند که نان
صبحش را از یک ایرانی می خرد.
دست ها بهم رسید .نفس ها تازه
شد .طومار س��بز جهان را دور زد.
می خواس��تم هم��ه خیابان های
بارانی شهر را دور بزنم و فریاد کنم:
 ایرانی ام من .ای الوار ،شعری کهتو برای آزادی سرودی ،قرنها پیش
پرچم میهن من بود که یک سوم
جهان مسکون در آفتابش زندگی
می کرد.

شیراز

و حاال از پله ها سراسیمه فرود می
آیم تا نفس تازه کنم .تا به دریاچه
برس��م و با پرنده ها ،زار بگریم .زار
بگریم .زار بگریم.
"آرگو" ،داستان میوه جهل کسانی
اس��ت که میهنم را زیر پای فریاد
خشونت و مرگ کشتند.
همه گل های آزادی ایران را پرپر
کردند.
دار را ب��ه جای درخت نش��اندند
و ثمره انقالب مش��روطیت را در
تابس��تان خونین  ،67گرم گرم از
ش��اخه های زندگی فرو گرفتند.
جنب��ش س��بز آزادی را پاس��خ،
شکنجه و تجاوز دادند.
و حاال ...ایران را به آستانه جهنمی
هولناک می برندکه آرگو ها زمینه
اش را می س��ازند .هیچکس برای
نابودی سرزمینی که مردمی چنین
وحش��ی دارد دل نخواهد سوزاند.
عطر گل س��رخ ،رایح��ه یاس بر
س��جاده مادر بزرگ ،زمزمه شبانه
س��تارگان کویر ،خنکای چشمه
کوههای بلند ...ایران ..ایران ...قربانی
نادانی و خش��ونتی بدوی شد که
جامه انقالب به تن کرد و اس�لام
را هزار بار و ای��ران را میلیونها بار
کشت.
و هولناکتر از همه شرم ایرانی بودن
را تن پوش ما کرد.
م��ادرم ،پوش��یده در ردای فاخر
خراس��انی ،دل نگران م��ی آید .با
پای آن جهانی ،از آب و پرنده می
گذردو دست بر شانه ام می گذارد
تا هق هقم آرام بگیرد:
 شرم ایرانی بودن را چاره هست.یادت باشد پسر ،حکومت ها رفتنی
اند ،ملت ها ماندنی.
برخی��ز .برخیزی��د .ص��دادر صدا
اندازید .سجاده نشین و باده گسار
سرود ای ایران را بخوانید.
روی ف��رش زرد برگ های پائیزی
م��ی آیم .پالکارد فیل��م آرگو را از
قلبم فرو می گیرم.
زی��ر لب زمرمه می کنم .درخت و
پرنده و پائیز با من می خوانند:
 -ای ایران ...ای مرز پر گهر...

•

رستوران

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

داریوش کارگر درگذشت

از نویسندگی و سیاست تا مرگ

داريوش کارگر ،نويسنده و پژوهشگر،
بر اثر بيماری سرطان در سوئد چشم
از جهان فرو بس��ت .وی که در سال
 ۱۳۳۱در همدان متولد ش��ده بود،
در تبعيد و بر اثر بيماری س��رطان،
دوازدهم آبان در شهر اپساالی سوئد
در  ۵٩سالگی از دنيا رفت.
وی ای��ران ش��ناس ،مصحح کتاب
"اردای ویراف نام��ه" و خالق آثاری
چ��ون پایان یک عمر و ب��اغ ،باغ ما
بود .کارگر از س��ال  ۱۳۵۷تا ۱۳۶۶
مجموعهداستانهای کوتاه تردیددر
س��ه فعل ،تیرانداز ،خسته اما رهرو،
زندانی ،سنگسار و آواز نان ،داستان
بلند اینک وطن تبعیدگاه و داستان
ما صبر میکنیم ،برای نوجوانان را در
ایران منتشر کرد و در سرکوب های
ده��ه " ۶۰به ناگزیر و برای رهائی از
زندان ،شکنجه و اعدام" به خارج از
ایران گریخت ودر سوئد اقامت گزید.
کارگر پیش از انقالب به سازمان های
چپ گرایش داشت و پس از انقالب
از فعاالن سازمان فدائیان اقلیت بود.
وی در عرصه انتش��ار نشریات ادبی
فارس��ی در تبعید نیز فع��ال بود و
س��ردبيری و انتش��ار نزديک به ۱۲
شماره فصلنامه "افسانه "را در دهه

 ۷۰در استکهلم ،برعهده داشت
و همچنين شماره پنج گاهنامه
"مکث" را نیز سردبیری کرده
است.کارگر از چهره های فعال
کانون نویس��ندگان ای��ران در
تبعید نیز بود.
کتاب شناسی داس��تان کوتاه
فارسی در تبعید و سالشماری
زندگ��ی و آثار صادق هدایت از
دیگر آثاری اس��ت که داریوش
کارگر در دوران اقامت در سوئد
تالیف و منتشر کرد.
او در ده��ه ه��ای پایانی عمر خود و
پس ازدریافتدکترای ایران شناسی
از دانش��گاه اپس��اال ،از عالم داستان
نویسی نیز کناره گرفت و یک سره به
کار پژوهشی پرداخت .رسالهدکترای
داریوش کارگر با عنوان "مفهوم ایرانی
جهان دیگر" و پژوهش مفصل او را،
که در مقدمه کت��اب "اردای ویراف
نامه" منتشر شده است ،از متن های
معتبر در عرصه ایران شناسی تلقی
می کنند .او در رساله دکترای خود
با عنوان "مفهوم ایرانی جهان دیگر"
و در مقدم��ه مفصل خ��ود بر کتاب
اردای ویراف نامه ،برداشت های تازه
ای مط��رح می کند و از جمله بر آن
است که اردای ویراف نامه به دوران
پیش از زرتشتیدر ایران نوشته شده

نان سنگک

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

5625 Sherbrooke W.

514

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

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

و موبدان زرتشتی بعدتر فصل هائی
را بدان افزوده اند.
داریوش کارگ��ر اردای ویراف نامه را
که از معروف ترین متن های ایرانی
پیش از اسالم است" ،براساس شش
دست نوش��ته و مقایس��ه با روایت
و نس��خه زب��ان پهل��وی و ترجمه
انگلیسی" تصحیح کرد.
کان��ون نویس��ندگان در تبعید ،در
پیامی که به مناسبت فوت او صادر
کرده ،نوشته است" :داریوش کارگر،
یکی از نویسندگانی بود که در تمام
دوران کار ادبی و سیاسی خود در راه
دفاع از آزادی اندیشه و بیان کوشید،
و با خلق آثار ادبی پیش��رو و زیبای
خود کمر به خدمت توده مردم و حق
آنان برای دست یابی به یک دنیای
آزاد و برابر بست و در این راه با تمام
نیرو مبارزه کرد".

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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که فع��االن مخالف دولت س��وریه
گردانهای عزالدین قسام ،اس��ماعیل االش��قر ،از رهبران خواهان پایان دادن به خشونتها
میگویند نیروهای بش��ار اسد روز
جنبش حماس نیز گفته است شده است.
دیروز مورد سوءقصد
جمعه در چند شهر این کشور برای
حماس و اسرائیل با پرتاب موشک به تلآویو باال گرفت
درگیری
راههای گوناگونی برای مقاومت جمهوری اس�لامی ه��م حمالت
س��رکوب تظاهرات دهها هزار نفره
اسرائیل قرار گرفت
وج��ود دارد و از جمله از امکان اس��رائیل را محکوم کرده اس��ت.
به روی جمعیت آتش گش��ودهاند،
انجام عملیات "شهادتطلبانه" رامین مهمانپرس��ت ،س��خنگوی
حمالت اسرائیل با دست زدن به این اقدام به شدت از ناحیه چنین احتمالی
س��ی:
بیازبی
نوامب��ر
15
معترض
مردم
سوریه
اپوزیسیون
باعث به "دروازههای دوزخ" را به روی خود نگران بودند ک��ه پایتخت مالی و اسرائیل طی دو روز گذشته تالش و عملیات بزرگ درون ش��هرهای وزارت خارجه ایران ،گفته است:
اسرائیل
راکتی
هر روز
حماسماهبهرمضان
خواس��ت تا طی
صدابهدراعتراض
دست
"در سکوت سازمانها و مجامع بین
تجاری اس��راییل مورد حمله قرار زی��ادی می ک��رد تا مح��ل های اسرائیل گفته است.
بزنند.خطر در تلآویو گشوده است.
آمدن آژیر
شد.گ��زارش خبرگ��زاری
ب��ه
المللی مدعی حقوق بش��ر کشتار
نوار غزه به
از
ت

راک
پرتاب
شهرهایس��مت بگیرد .چنی��ن حملهای آثار روانی نگه��داری این راکته��ا را بزند و
آسوش��یتدپرس ،فع��االن روز جمعه دهها هزار نفر در
مردم مظلوم و بی پناه فلس��طین
تازه
دور
آغاز
از
و
دارد
ادامه
اسرائیل
داشت.
خواهد
اسرائیل
برای
جدی
حولون
ش��هر
گوید
ی
م
هاآرت��ص
موشکی
ضد
دفاع
سیستم
کارایی
گشودن گذرگاه رفح
مخالف��ان دول��ت س��وریه مختلف سوریه دست به تظاهرات زدند.
مرگراکت به ای�ن نخس�تین ب�اری اس�ت اس��رائیل موس��وم به گنبد آهنین هشام قندیل ،نخس��توزیر مصر تبدی��ل به روی��ه معم��ول رژیم
۲۳۰
بیش از
بزرگ درگیری
در جن��وب تل آوی��و ،مرکز
موجب
هاشما
شعار"سکوت
آنها با
میگویند نیروهای دولتی
است .یکی از ک�ه حماس ب�ه این س�طح از اکنون با چالش جدی مواجه است .قص��د دارد به همراه تع��دادی از صهیونیستی ش��ده است و انفعال
شده
شلیک
اسرائیل
هدف
اسرائیلیهای ایرانی
تبار همماست" اعتراض خود را به سرکوب
روز جمعه در ش��هر الذقیه
LAWYER
AVOCAT
این سازمانها و نهادها در برخورد
کریات
شهر
در
را
اسرائیلی
سه
آنها
توانمن�دی
است.
گرفته
ساحلراکت
درچند
دس�ت یافت�ه که طی پنجاه س��ال گذشته از زمان مقامات امنیتی به غزه سفر کند.
نفر جان خود را از دست دادند.
قراربا شلیک
مدیترانه
شدید اعتراضات توسط نیروهای
هایش تل آویو را تشکیلاسرائیل،معادلهنظامیبین مصر گذرگاه رف��ح را برای انتقال با این جنایات سبب جری تر شدن
کشته
اسرائیل،
جنوب
در
مالخی،
راک
با
بتواند
ت
امنیت
وزیر
آهارانووی��چ،
اس��حاق
گلول��ه جنگ��ی به س��وی امنیتی سوریه و انفعال سایر کشورهای نفت نش��تی از این لوله هماینک
کیلومتری تهدید اس��رائیل و فلسطینیها به شکل دارو و مجروحان باز کرده اس��ت .بیش از پیش نظام صهیونیس��تی
عربی دراست.
فاصله۷۵
اعالم کرده بود
عمومی
آبرس��انی و آب
وارد کانالدره��ای
اس��رائیل ،یک
راهپیمایان دس��تکم
قبال آن نشان دادند.
کامال روش��نی یک طرفه و به نفع قاهره در پی میانجیگری فعاالنه گردیده است".
نقطهدارد حمالت همچنین حمالت هوایی اسرائیل
انتظار
کند.منطقه شده و هیچ
پشت سد این
اس��رائیلچند
نفرکهرا کشته و در
مسئولیت این
گروهی هنوز
دیگر نیز
لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه
پرتابدرگازس��اعات پس به اراضی فلس��طینی ادام��ه دارد.
حاکی از
گزارشها
راکتی ازاقدامنواربهغزه
انفجارآن اس��ت که اس��رائیل بود اما اکنون فلسطینی در بحران جاری است.
قراردادها

است.
نگرفته
برعهده
را
زدند:
فریاد
خود
عرب
همس��ایگان
کردند.
اشکآور
گفته که اسرائیل حق دارد از خود
گویند
ی
م
اسرائیل
نظامی
مقامات
نزدیک
های
ب
آ
در
۵
فج��ر
راکت
احمد
جنازه
تش��ییع
برگزاری
از
مصر،
جمهور
س
ریی
رسی،
م
محمد
بردهای
با
هایی
ت
راک
داشتن
با
ها
 Contract Law
ُ
از
گویند
می
بش��ر
حق��وق
فعاالن
ماست».
مرگ
باعث
شما
«سکوت
دولتی
نیروهای
فعاالن،
این
گفته
دفاع کن��د ،اما این امر از مس��یر
که به بی��ش از  ۲۰۰هدفی که به ت��ل آویو فرود آمده ولی نفس
بهجعبری تشدید شود.
این مختلف به
ن��وار غزه را
 Family
امورخانواده درجهای رسیدهاند که حمالت اس��رائیل بهLaw
در ای��ن روز در ش��هر درعا نیز یک از ش��هر دیرالزور در ش��رق سوریه اواس��ط ماه مارس ک��ه اعتراضها
خشونت میسر نمیشود .او تاکید
گفته آنان حساسیت نظامی باالیی اقدام همانی بود که اس��رائیلی
توانس��ته اند از
قبول"
"غیرقابل
مستغالتنظر تع��داد و برد محکوم ک��رده و
 Real
Estate
Law
هاامالک و
معترض را کش��ته و اقدام به ضرب نیز خبر میرس��د که شمار زیادی علیه حکومت بش��ار اسد در سوریه
ک��رده که باید ب��ه حق حاکمیت
جمله
معترض��انو از
دوزخ' شهر بانیاس از داشته
نگرانش
'دروازههای
راکتهایش��ان به تهدی��دی برای خوانده است Commercial Lease.
بودند.نفر کشته
1۴00
سالح،شده بیش از
انبار آغاز
شامل به
راهپیمایی
ب��رای
معترضان در
و ش��تم

ایجاری)
(قراردادهای
جتاری
فلسطین هم احترام گذاشته شود.
ه
حمله
اند
بود
موش��ک
و
مهمات
ت

۵
راک
خان��واده
از
فج��ر
راک��ت
اوباما،
ب��اراک
با
گفتگوی��ی
در
او
شوند.
تبدیل
اسرائیل
اند .هزاران فلسطینی در تشییع
امروز
 Franchise Law
خیابانه��ا آمدهاند؛ ای��ن در حالی شدهاند.
کرده
پیشرفتهای ازیکفرانچایز
مقابل ویلیام هیگ ،وزیر خارجه
 Immigrationدر
درهاند.
کرد
غیردولتینمونه
جریان راهپیمایی بزرگ یک مؤسسههای فجر
آمریکا ،گفته باید
حمل��ه حم��اس به ت��ل آویو می رییس جمه��ور
فرمانده
جعب��ری،
جنازه
Law
حقوق بشری
است که
وج��ود
احم��ده��ا ،ب��ا
ب��ر گزارش
بن��ا
بریتانیا ،گفته که مسئولیت اولیه
است که ایران
ارزیابیبرد
اساسکوتاه
سیستم
مهاجرتسطح مناقشه را بطور جدی
در تواند
 Boardچنین
(Régieش��ود که
اطمینان حاصل
اخیر،بازوی
قسام،
عزالدین
گردا
 Rental
)du logement
هایش،
جمعه گذشته این شهر ،دستکم  ۸میگوید که بر
چند روز
هایشدید
سرکوبنهای
سوریه «هر
ناآرامیها
کردند .نفر کشته
شرکتدمشق،
حماس،در حومه
راهپیماییهایی نیز
وضعیت کنون��ی متوجه حماس
دراخیر
های
شدند.شلیک راکت به تلآویواز زمان آغازس��ال
تکرار نخواهد شد.
"تجاوزهایی"
نظامی
اهمیت
 Representation
before:
روی آن کار کرده باالتر برده و احتمال حمله زمینیQuébec
 دعاوی
است.در این کشور ناپدید
س��وری روز جمع��ه اعالم ساعت یک نفر
فع��االن
حومه
و
معرةالنعمان
ادل��ب،
حلب،
 Court,اس��ت .او از دو طرف خواس��ته از
Superior
الکساندرCourt
سخنگوی
لوکاش��ویچ،
استیجاری افزایش دهد.
اسراییل به غزه را
پس
کنندگان
ت
ش��رک
از
برخ��ی
چیست؟
نزدیک
حاضر
ح��ال
در
و
ش��ود
می
تمامی
در
دارن��د
قصد
ک��ه
کردند
است.
افتاده
راه
به
کبک،
دادگاه
وکیل

_______________اقدامی که جان غیرنظامیان را
دومااط�لاع از این که موش��کهای حمله ب��ه تل آویو ب��ا راکت فجر برخی گزارشها حاکی از آن است در ای��ن حمالت  ۱۵فلس��طینی وزارت خارجه روس��یه ،اس��تفاده هر
از
مفقود
س��وریه
کهتن در
س��ه هزار
در دوربه
ش��ب از
رمضان هر
ماه
های
ش��ب
سهها شمار
خبرگزاری
همین حال
در
630خطر بیندازد و یا به گس��ترش
 Sherbrookeبه
قابل
ش��مار
لبنان
الله
ح��زب
اس��رائیل از زور در
"نامتناس��ب"
کم  ۱۲۰نفر دیگر
دست
و
کشته
را
اسرائیلی
غزه
از
ش��ده
ب
پرتا
تازه
رخ��داد
تری��ن
م
مه
۵
W. Suite
800
و دادگاه «سوپریور»
اند».
شده
از
هواداری
منظور
به
بامداد
تا
شامگاه
«تظاه��رات
در
کنندگان
ش��رکت
(Corner:
University
)St.
درگیری بینجامد اجتناب کنند.
کشتهاند ،با شلیک تیر هوایی ابراز درگیری میان اس��رائیل و حماس توجهی از این راکت
محکوم
فلس��طینیها را
ها را در اختیار زخمی شدهاند .یکی از این کشته مقابله با
علیه س��کوت اعراب» در شهرهای برقراری دموکراسی در سوریه دست مقامهای س��ازمان ملل میگویند
Montreal, QC H3A 1E4
باراک اوباما ،رییسجمهور ایاالت
انتظامیآنها را
نیروه��ای دارد و
خیب��ر ۱-نامگذاری شدگان کودک  ۱۱ماه ه تدوینگر کرده و همچنین از حماس خواسته
کردند.
خوشحالی
س��وری ممکن
است.بزنند.
«دهها هزار نفر» به اعتراض
س��وریه را
مختلف
متحده نی��ز در گفتگوی تلفنی با
سرکوبنبرد
کرده و در
که
پیشین با اسرائیل بیبیسی بوده است.
جمعهاحمد
س��وءقصد به
در پی
دیروز
ت��لهمآویو از
________________________________________________شلیک راکت را متوقف کندTel.: .
معترضان
جنگدر جریان
 ۱۹۹۱و است
س��الرسید که
چنین خبر
روز جمعه
راهپیمایان روز
کردهواند.
ذکر
Fax: 514-303-6522
بنیامین نتانیاهو گفته که حماس
مرتکباهداف��ی
توانس��ت
م��واردی ازدر عمق خاک ایهود باراک ،وزیر دفاع اس��رائیل ،روس��یه با اش��اره به بیثباتی در
الجعب��ری،
کویتدرمورد
نفتبردرس��ر
عراق
تظاهرکنندهدر اثر آمریکا
این کش��ور
نزدیکی
انفج��اربالوله
صده��اکشورهای
عدم اعتراض
در سوریه از
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه
www.ak-law.ca
باید حمالت خود را متوقف کند.
شده با
اس��راییل را
کنکوردیامنطقه ،به ویژهدر سوریه ،نسبت به
پیکاری
این راکت ها هدف گفت��ه اس��رائیل در میانه
"انتقام"
فلس��طینی
گفتهقرار
موشکی
کردهس��رش��هرحمله
باشند.
نگرفته بود.جنایت علیه بشریت
میش��ود
حمص ک��ه
ش��عارانتقاد
دولت سوریه
همسایه به
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
email: info@ak-law.ca
(گزارش رادیو فردا)
شدهواند» چهار
باعث آن
«خرابکاران
خط��اب به
ش��عارهای
و در

سیاسی اسرائیل قرار دهد.
است که شاید چندان کوتاه نباشد .عواقب ادامه درگیری هشدار داده و
کرد که
خ��ودنیز اعالم
حماس
دادن��د و
نظامی
مقامات

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law

514-303-2977

انگلیسی و
آموزش بزرگساالن
مرکز
اطالعات
 Programs Offeredفرانسوی مری مونت
نامنویسی
ترم پائیزی
بیاموزید!
• انگلیسی
2011بیاموزید!
2012
• فرانسوی بیاموزید!

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 PARKHAVEN AVENUE
CÔTE SAINT-LUC, QC H4W 1X8
T: (514) 488-8203

• کالس ها:

)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
TIME
Villa Maria MetroFULL
Station,
)Bus 162 (Westminster

)Basic English – Pre-secondary – Academic English (1st Cycle
)8:40am to 12:40pm – Monday to Friday (20 hours/week
PART TIME
Basic English – Pre-secondary – Academic English (1st Cycle) – French SecREqUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION
ond Language:
6:30
pm
to
9:30
pm
Monday,
مورد(9
)hours/week
نیاز:
■ مدارک
• VALID QUEBEC MEDICARETuesday
CARD and Wednesday
French
Second
Language
• Permanent Resident Card & Confirmation of Permanent Residency(IMM5292)OR
9:00am
11:00am
)– Monday to Friday (10 hours/week
•Beginner
Record of
Landingto(IMM
1000) OR
Permis
d’etudes OR
• CSQ (Certificat
de Sélection
du Québec
(R8 ortoRA
& )only
Intermediate
11:00am
to 1:00pm
– Monday
Friday
(10
)hours/week
• Quebec Birth Certificate (Long Format)-issued
by Quebec Civil Status office OR
Fees
) • Provincial Birth Certificate ( born outside Quebec within Canada) (Long Format
$30.00 Activity Fee PLUS *cost of books
Additional Documents
accepted
for the
registration
French
Courses
ENGLISH:
Full
Time
$70 ofPart
Time
$70
• Work Permit / Permis
de
Travail
(depending
on
case
& type) & Permis d’etudes
FRENCH: Full & Part Time $45
CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) OR
*costs
of books are approximate and depend on the placement level
• Document de demandeur d’asile & Certificat d’admissibilité au Programme

+

Fédéral de Santé Intérimaire & any bill that proves address in Quebec

PLEASE NOTE ---ADDITIONAL DOCUMENTS MAY BE REQUIRED.

شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
می توانید با
برای•آگاهی بیشتر
ضروری:
مدارک
Document(s) Required

CallCanada:
us for any
additional
information
(514Documents
) 488-8203
Born outside
Please
ensure that
the Identification
are valid (exor
visit
www.emsb.qc.ca/marymountadult
piry date) for the entire school year.
1. Canadian Citizenship Card, or
2. Permanent Resident Card (must be valid until June 30, 2013) AND Confirmation of
Permanent Residency (IMM-5292), or
3. For those newly arrived to Canada who have not yet received the Permanent Resident Card/Confirmation of Permanent Residency (IMM5292 or IMM 5688), or
4. Record of Landing (IMM 1000), or
)5. Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY
)6. AND, if available, Foreign Birth Certificate (translated version
7. For French Courses ONLY: Work Permit (IMM1442) Case Type: 07, 08, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 98 are also accepted
*Quebec employer`s name must be stated on Work Permit or student must have a letter of
employment from their Quebec employer.
yy Born in Quebec: Quebec Birth Certificate (long format with parents names issued by
)the Directeur de l’etat civil
yy Born in Canada, outside Quebec: Birth Certificate or Baptismal with parents’ names.
yy Born outside Canada: Please ensure that the Identification Documents are valid
(expiry date) for the entire school year.
yy Medicare card is required by all applicants – not expired. (For those newly arrived
to Canada the letter of acceptance to the Quebec Medicare Plan which contains the
)Medicare card number is acceptable

REGISTRATION
INFORMATION
نامنویسی
•
تـرم زمستـانی

)COURSES BEGIN: August 29, 2011 – December 23, 2011(Full Time
)September 6, 2011– December 14, 2011(Part Time

Registration time

Registration Dates

9AM – 1PM & 5PM – 8PM
9AM – 1PM
9AM – 1PM
9AM – 1PM & 5PM – 8PM
June,
2013
9AM – 1PM
& 5PM – 8PM
9AM – 1PM
)Session

AUGUST 15
AUGUST 16
AUGUST 17
AUGUST 18
January
– AUGUST 22
23
AUGUST
(Winter

Registration Information
Registration Dates:
November 26, 27, 28 & 29: 1pm – 3:30pm
November 26 & 28: 5pm – 8pm
Courses Dates:
)January 7, 2013 – June 27, 2013 (Full Time
)January 7, 2013 – June 12, 2013 (Part Time

• مترو و اتوبوس:

Transportation

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
6:00pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster
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عیسیمسیحکیست؟!
فرستاد تا در راه ما فدا شود.
زیرا خ��دا بار گناه��ان ما را بر
دوش مسیح بی گناه گذاشت،
تا ما بعنوان پیروان او آنطور که
مورد پس��ند خداست ،نیک و
عیسی مس��یح فرزند خداوند عادل شویم.
بوده و هس��ت و با خداوند برابر
به چه دلیل من باید قبول کنم؟
است.
عیس��ی مس��یح در پوست و کت��اب مق��دس در رس��اله به
گوشت به شکل آدم آمد تا ما را رومیان باب  2آیه  23می گوید:
از عواقب گناهان رهائی بخشد .زی��را همه گن��اه ک��رده اید و
عیسی مس��یح مضروب شد و هیچکس به آن کمال مطلوب
کتک خورد و میخ پانزده سانتی و پر جاللی که خدا انتظار دارد
به کف دست او و روی پاهای او نرسیده است.
کوبیده شد و یک تاج خار روی زی��را هر ک��ه گناه کن��د ،تنها
س��ر او گذاشته ش��د که سر او دس��تمزدی که خواهد یافت،
مرگ است اما هر که به خداوند
سوراخ شد از برای آن.
او روی صلیبداوطلبانه زندگی ما عیسی مس��یح ایمان آورد،
خ��ودش را بصورت هدیه به ما پاداش او از خدا زندگی جاوید
است.
داد .او هرگز گناهی نداشت:
بلکه همانند گناهکاران ش��د همگی ما گناهکار هس��تیم و
زیر قضاوت خداوند قرار داریم
بخاطر ما.
و پاداش گن��اه جدائی ابدی از
ب��رای گناه��ان ما ب��ود که او خداوند پاک و مقدس و بدون
مجروح ش��د و برای ش��رارت عیب می باشد .جدائی ابدی به
ما بود ک��ه او را زندند .او تنبیه معنی مرگ ابدی اس��ت .برای
شد تا ما سالمتی کامل داشته پاداش گناه همانطور که در باال
باش��یم ،از زخم های او ما شفا گفته شد ،در کتاب رومیان می
گوید:
یافتیم.
ام��ا ببینی��د خدا چق��در ما را ما مستحق این پاداش هستیم
دوست داشت که با وجود اینکه ولی بخاطر ریخته شدن خون
گناه��کار بوده ایم ،مس��یح را پُر بهای مس��یح روی صلیب و
برخاس��تن از م��رگ
برای ما هم زندگی
اب��دی در حض��ور
خدا میسر شد.
کارهای خوب من
چه میشود؟

چیزی نیست که
ما انجام بدهیم تا
بتوان��د خداوند را
خش��نود کند هر
چند که ما س��عی
کنیم ،افکار خوب
ما ،کارهای خوب
م��ا ،حت��ی روزه و
دعا هم نمی تواند
بهای گناهان ما را

هر شنبه

تنها راه فقط عیسی مسیح است

یوحنا باب  3آیه 26

خدا کس��انی را که به فرزند او
ایمان آورند ،نجات می دهد و
زندگی جاوید نصیبش��ان می
س��ازد ،ولی کس��انی که به او
ایم��ان نیاورن��د و از او اطاعت
نکنن��د ،هرگز ب��ه حضور خدا
راه نخواهند یافت بلکه گرفتار
خشم او خواهند شد.
پس روش��ن است که هر کس
مسیح را دارد ،به این حیات نیز
دسترسیدارد .اما هر که مسیح
را ن��دارد ،از این حیات بی بهره
خواهد ماند.
غیر از عیس��ی مس��یح کسی
نیس��ت که بتواند ما را رستگار
سازد ،چون در زیر این آسمان،
اس��م دیگری وج��ود ندارد که
م��ردم بتوانن��د توس��ط آن از
گناهان نجات یابند.
دعوت خداوند برای ما

ای تمامی کس��انی که زیر یوغ
سنگین ،زحمت می کشید ،نزد
من آیید و من به ش��ما آرامش
خواهم داد .یوغ م��را به دوش
بکش��ید و بگذارید من شما را
تعلیم ده��م .چون من مهربان
و فروتن هس��تم ،و به جانهای
شما راحتی خواهم بخشید .زیرا
ب��اری که من ب��ر دوش ما می
گذارم سبک است.
آیا می خواهید که بیائید و
در او آرامش پیدا کنید؟
آی�ا ش�ما م�ی خواهید که
ش جالل عادل
زندگ�ی اب�دی با عیس�ی
کشی
مسیح را داشته باشید؟
اگر چنین اس��ت با این دعا در
ایمان عیسی مس��یح خداوند
شما خواهد بود.
خداوندا من گناهکار هستم و به
بخشش تو محتاج هستم .من
متاسف و شرمنده هستم بخاطر
گناهان خ��ودم و من حاضرم
پش��ت خودم را به گناه بکنم و که ما را ب��ه قیمت خون خود
روی خود را بطرف تو برگردانم .آزاد کرد و گناهانمان را بخشید،
من به کمک تو احتیاج دارم .شما مطمئن باشید که گناهان
من ایماندارم که عیسی مسیح شما بخش��یده ش��ده است و
فرزند تو است و او روی صلیب زندگی جاوی��دان را در حضور
جانداد بخاطر گناهان من ،ولی خداونددارید.
_______________
تو او را از مرگ برخیزانیدی.
من عیسی مسیح رادریافت می
کنم به عنوان نجات دهنده من
و من او را اعتراف می
کنم به عنوان خداوند
م��ن .و من ای��ن را در
نام عیسی مسیح می
سقوط آدم در بهشت باعث مرگ
طلبم:
او شد
آمین

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

پیاممحبت

ب��ه ش��ما تبریک می
گوئیم.
شما این دعا را در قلب
خودت��ان گفته اید در
این زمان گناهان شما
بخشیده شده است و
حاال شما فرزند خداوند
هستید.
هم��ان فرزن��دی

•

در صلیب عیسی مسیح نجات او
میسر شد
رساله یوحنا باب  3آیه 16

زیرا خدا بقدری جهان را دوست
دارد که یگانه فرزند خود را
فرستاده است تا هر که به او ایمان
آورد هالک نشود بلکه زندگی
جاویدبیابد.

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

پرداخت کند .در کتاب مقدس
کارهای خ��وب ما را در حضور
خدا بهدستمالی چرکین تشبیه
می کند.
هم��ه م��ا گناهکاری��م ،حتی
کارهای خوب م��ا نیز تمام به
گناه آلوده است .گناهانمان ما
را مانند برگهای پائیزی خشک
کرده ،و خطاهای ما همچون باد
م��ا را با خود می برد و پراکنده
می کند.
هیچکس حت��ی انبیاء خداوند
هم نمی توانند به ما کمک کنند
تا ما به��ای گناهان را پرداخت
کنیم .چرا که انبیاء هم انسان
هستند .هر انسان باید حساب
پس بدهد و حساب خودش را
می تواند پس بدهد در حضور
خداوند در روز قضاوت.
و درست همانگونه که به حکم
خداوند انسان یک بار می میرد
و بع��د از آن نوب��ت داوری می
رسد.



  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal
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در شهــر
در شهــر
مدرسه دهخدا
مدرسه 1تا 5بعدازظهر
شنبه ها:
دهخدا

4976 Notre Dame W.
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
514-827-6364/514-489-9834
4976 Notre Dame W.
www.dehkhodaschool.com
514-827-6364/514-489-9834
-----------------------www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی
فردوسی
مدرسه
7085
Cote-des-Neiges

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

وستآیلند
اجنمنایرانیان
514-962-3565
کالس های فارسی

هاآیلند
وست
ایرانیانشنبه
اجنمنکودکان:
فارسی
کالس های
15/30
 12/30تا
از ساعت
2900
Lake
)(DDO
شنبهها
کودکان:
()514
ازتلفن:
15/30626-5520
ساعت  12/30تا
------------------------)2900 Lake (DDO

)514( 626-5520
تلفن:
خانوم
خورشید

 کالس های رقص:
خانوم
خورشیدبزرگساالن
بچه ها و
رقص2:
ساعت  11تا
یکشنبه ها:
کالس های

5347 Cote-des-Niege
بزرگساالن
بچه ها و
Tel:
514-341-5194
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
--------5347 Cote-des-Niege
مونترال
اجنمنزنان
ایرانیTel:
514-341-5194
--------8043
St-Hubert
مونترال
اجنمنزنانایرانی
514-619-4648

M 514-619-4648
EK IC
Maison d’Edition
Ketab-e
M
EIran Canada
K I Inc.C
4438 rue de la Roche
8043 St-Hubert

Maison d’Edition
)Tel.: (514
Ketab-e
Iran373-5777
Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانهنیما
نیما
کتابخانه
5206 DECARIE
#3

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

ایران-ازمونترال
حقوقبشر
اجنمندفاع
)(514
299-1787
مونترال
ایران-

www.paivand.ca
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ما و همه آیندگان ما به این مرجع
داریم
آیندگاننیاز
ما و همه بزرگ
این مرجع
ما به
همهماست
آن
ایرانیکا
ازنیاز داریم
بزرگ
دارد.
نیاز
همه
مالی
حمایت
و به
ایرانیکاازآنهمهماست
 514-651-7955دارد.
و به حمایت مالی همه نیاز
www.iranica.com
514-651-7955
-------------------------www.iranica.com
سرویس خانوادگی آتنا
-------------------------SHILD
OF ATHENA
آتنا
خانوادگی
سرویس

www.addhi.org
(514) 299-1787
------------------www.addhi.org

FamilyOF
Services
SHILD
ATHENA
)(514
274-8117
Family
Services
)(514
274-8117
----------

حقوقدانان
اجنمن
------------------کبک
فارسیزبان
حقوقدانان
اجنمن
www.ajpq.qc.ca
کبک
فارسیزبان
--------------------

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

www.ajpq.qc.ca
-------------------مهندسان و
کانون

ی کبک
مهندسان و
کانون های ایران
آرشیتکت

AIEAQ.mtl@gmail.com
آرشیتکت های ایرانی کبک
--------------AIEAQ.mtl@gmail.com

دوستدارانزرتشت
اجنمن
--------------)(514
731-1443
زرتشت
دوستداران
اجنمن
--------------------

(514) 731-1443

آزاد
بنیاد سخن
-------------------سخن)(514
944-8111
آزاد
بنیاد

------------------------www.cafelitt.ca
------------------------سینا
فرهنگسرای

سینا
فرهنگسرای
514-488-3000
6528514-488-3000
St- Jacques W.
----------------------6528 St- Jacques W.
----------------------زاگرس
مرکزفرهنگی

زاگرس
مرکزفرهنگی
514-690-6343

------------------514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
)(514ساژ
770-1771مولتی
سازمان آموزشی

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

IBNG

770-1771
)3333(514
Cavendish
# 250
3333 Cavendish # 250

بازرگانی
همبستگیI B
NG
Info:
514-249-4684
بازرگانی
همبستگی

اوتـــاوا
اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region
Persian Cultural Asso. – Capital Region

-----------------------Info: 514-249-4684
-----------------------مونتریال
اجنمن ادبی
(514) 651-7955
مونتریال
اجنمن ادبی

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم
مناشوم
رادیوفارسیتا  9شب
دوشنبه ها7 :

دانشنامه)(514
651-7955
ایرانیکا
ایرانیکا
دانشنامه
فراموش نکنیم!
را

 93.1تا  9شب
دوشنبه ها7 :
CKCU
FM
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net
www.PersianRadio.net

را فراموش نکنیم!

فردوسیحمیرا
مدرسه آتلیه
امور کنسولی

استاد مجرب هنر ،حمیرامرتضوی
برگزارنظر
در نشانی جدید زیر
می کند:
کالس های نقاشی و طراحی
>>های تک
کالس
درسی <<
کســـر
 10سال سابقه تدریس
دفت�ر امور اداری و مش�اوره حقوقی
در استودیویی زیبا در وست مونت

همراهی ،شیمی
فیزیک
ریاضی
جهت 

مشاوره،
کس�ری در

باسابقه
تنظیممجرب،
توسط ودبیران
مرب�وط به
م�دارک
تهی�ه
برای حضور
وکالتنامه
رمسیو امور
گذرنامه
پرورش
آموزش و
و
جمهوری
ایمناف�ع
حفاظت
در
بسیار مناسب
دفت�رشهریه
و با
اسلامی ایران در واشنگتن از هفته
7085 Cote-des-Neiges
آینده شروع بکار خواهد کرد.
Montreal, QC H3R 2M1
از طریق آدرس الکترونیکی
infokasra@yahoo.ca
Tel.: 514-962-3565
پاسخگوی سواالت شما هموطنان
گرامیهستیم.

www.paivand.ca

تیراژگسترده

محیطی گرم و صمیمی

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

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه

--------->> شنبه ها
 ١تا  ۵بعداز ظهر

_________________________________________
ایران:
سازمان دگرباشان جنسی
4976 Notrewww.irqo.net
Dame W.

438-877-6450
سازمانسیاسیفرهنگی
514-768-2482
www.dehkhodaschool.com
خودرهاگران

در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
دگرباشان جنسی ایران:
سازمان
www.
.org

ظرفیتمحدود

2013
تــرم
زمستانی2012
پائیزی:
ترم
 24مارس
( ۲4ژانویه
7
دسامبر)
سپتامبرتاتا ۹
Tel.: : 514-737-3642

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

انتشار دریافت کنید،

info@paivand.ca

محل ثبت نام

----------------------خوشابحال ماتم زدگان،
می کند
برگزار
بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
--------------------------



بزرگداشتیادیاران

آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

اسکندری،
مصی
دانش،
رفعت
یوغ مرا بر دوش گیرید
خواهم بخشید.
شما آرامش
بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
قامسلو،
دکتر عبداله
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸
انصاری،
محمد
سرهنگ
باز است....
بروی شما
به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش
----------------------------افشین صبری،
کتاهربخ
زمانانه
داد.
فریدون خواهیم
دارید،ابه حرف دل شما گوش
میلنیم
صبوری
E #3
ECARI

شما 206 D
کارتان
محل
زمان:شما ،یا
خواهیم5آمد :در خانه
دیدار
به652
نوامبر،
شنبهدر24
4-485-3
Tel.: 51
همین امروز با ما تماس بگیرید:
ساعت  5عصر

Tel.: 514-623-2900
Tel.: 514-963-7744
لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین

______________
فرهنگینیما تقدیممیکند
بنیاد

گوناگون فرهنگی ،هنری،
برنامهوهای
سری
اجرای
طراحی
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
شما
عقد
های
...میستر»
«اوکی
فیلم
نمایش
سفره
کیمیاوی
کارگردانی پرویز
در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
متنوع
اندازه های
دربهرنگ ها و
جمعه 3آگوست ساعت  7بعدازظهر
تاریخ برگزار خواهد شد.
همراه با نقد فیلم توسط علی شریفیان
---------------------------------ورود همگان آزاد است
---------------------- پیک نیک تابستانی کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی
Tel.: 514-485-3652
www.sofrehaghd-montreal.com
موسیقی ،رقص و شادمانی
تاریخ یکشنبه  5آگوست ۲0۱۲
پارکینگرایگان

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

بازار همیاری بنیاد نیکو

سالگرافیک عالی
>>
مدرسهMAILING LIST
حتصیلی جدید شما هم به
دهخدا
Advertise with us
بزرگ ما بپیوندید:
2013 - ٢٠١٢
) 514-996-9692

KhodRahaGaran
www.irqo.net

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

تاریخ برگزاری بازار  18اوت 2012
بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز
برگزار میشود:
همان طور که در جریان هستید،
بنیاد نیک��و همه ساله به مناسبت
آغاز سال تحصیلیدر ایران اقدام به
برگزاری بازاری میکند تا با فروش
لوازم نو و دست دوم تمیز ،عواید آن
را به دست کودکان محروم کشور
برساند.

در این راستا هر ساله هموطنانی که
تمایل به همکاری دارند با واگذاری
اجن��اس غیر قابل استفاده خود به
ای��ن بنیاد در این کار خیر و انسان
دوستانه ما را یاری نموده اند.
امسال از کلیه عالقمندانی که خودا
مکان ارائه محصولی را در این بازار
دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزی��د اط��الع است ک��ه همچون
گذشته کلی��ه عواید ای��ن فروش
ب��دون هیچ گون��ه هزین��ه ای به
موسسه خیریه به ن��ام دهش پور
ارسال میشود ت��ا در امر کمک به
کودکان نیازمند مصرف شود.
تلفن:
(514)624-4579
15760 Boul.Pierrefonds
Montréal Qc H9H 3P6
جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

اطالعیه:جبهههماهنگمبارزانایرانقتلستاربهشتی
رابشدتمحکوممیکند

پوتین به س��ر و گ��ردن او همراه با
ب��اچپ
نویسیطیف
متعلق به
رسانهای
فراگیروبالگ
بهشتی جوان
س��تار
که نظرات خود را در رابطه با اوضاع رقت فحشهای رکیک ناموس��ی و تهدید به
بار مردم ایران در وبالگ ش��خصی خود مرگ بوده است.
این اولین بار نیست که جنایتکاران
منتش��ر میکرد ،در زندانی زیر شکنجه،
درخارج از
رسیدهچپ
احتاد
کشوراسالمی چنین رفتار وحشیانه
جمهوری
ایرانیاناز بازداشت
اس��ت .او پس
بقتل
توس��ط پلی��س «فت��ا» به س��یاهچال را در حق یک زندانی سیاسی بیگناه روا
زندان برده میش��ود .اما پس از چند روز میدارند .هر بار که چنین جنایاتی توسط
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
عوامل جمهوری اس�لامی انجام ش��ده
درگذش��ت اورا به خان��واده اش اطالع
به وقت شرق آمریکا
است ،این عناصر نابکار و وحشی بدون
میدهند.
اندیشه
خبرنال
طریق کا
تلویزیوننفر کوچکترین مجازات،در جامعه بکار خود
توس��ط 41
طب��ق ازآخرین
مستقیم
ساعتازپخش
سیاس��ییک
از زندانیان به مدت
ادامه داده و یا اینکه در پستهای بهتر و
شکنجه
که پس
کردهمرکزی
گفتگواروپای
عصربابهاو وقت
ساعت 7
باالتری قرار گرفته اند.
دی��ده و
اورا در زن��دان
ایران
وقت
به
شب
9.
30
ساعت
اند ،شکنجهو ها ش��امل آویزان کردن او امادر مورد ستار بهشتی آنچنان شکنجه
دوشنبه
(بازوپخش
بستهها ،و آزار او ش��دت داشته که هیچ کدام از
برنامهحال
ش��تم در
از س��قف ،ضرب
دوستان...
جبههمجع
کسبوکار در
صبحانه
ایران
هماهنگ مبارزان
شدیدآمریکا)
وقت شرق
به
صبح
کهودر راس
مسئوالن جمهوری اسالمی
ساعت10او ،ضربه های
بودن دست و پای
ندارید.ای و دست پروردگان او
دریغخامنه
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ماآنها
W.قرار6710 St-Jacques

تلویزیونهفتگی

دارن��د ،تا بحال جرئت اظه��ار نظری را
نداش��ته و یک سکوت مرگبار آنها را فرا
گرفته است.
از ط��رف دیگ��ر این م��ورد جنایت در
بسیاری از وسائل ارتباط جمعیدر خارج
از ایران بطور بیسابقه ای مطرح و انتشار
یافته اس��ت .اکثر مراج��ع بین المللی،
س��ازمان ه��ا و احزاب و ش��خصیتهای
سیاسی این جنایت هولناک را محکوم
نموده اند .ه��ر روز که از عمر نکبت بار
این نظام پلید میگذرد ،بیش از پیش در
دنیای امروزی بی آبرو و رسوا شده تا سر
انجام به زباله دان تاریخ پرتاپ شود.

چهارشنبه ها 8 :بامداد

iranleftalliance@gmail.com

Info: 514-249-4684
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WWW.GRANITEISLAND.CA

هیپنـوتیزم

سنگ های گرانیت

برترین
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

Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9
Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

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

برای آگاهی بیشتر همین

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
و
ابرو
و
بند

مانیکور  پدیکور
ل
با
د
ی)

سوپ
راسپشال:

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خامنها
رای
ب آقایان
و

:
 65دالر

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765
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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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

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

;; 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

Multicultural Academy Canada








آکـادمی زبان مک MAC

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

Multicultural Academy Canada
1500 de Maisonneuve W. Suite 401

Tel.: 514-994-9590
Metro GUY concordia
Open from Mon. to Sun.

info@collegemac.ca
www.collegemac.ca
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NOTAIRE-NOTARY

Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشما
دراموروام مسکن

 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن
________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

سرویس کامال رایگان

پردا
خ
ت
ا
و
ل
ی
ن
قس
ط وام شما

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

-ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
-UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
- ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
- CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
- GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
- ORTHOPEDIE:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
گوش و حلق، روانپزشک، جراح ارتوپدیDr. VAN TINH DUONG
متخصص، جراح عمومی، قلب، و بینیDr. DAVID PATTERSON
جراح،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. ZIAD SUBAI
FARIDA TURQUI
بیماری های عفونی، کلیه و مجاری ادرارDr.
__________________
...و

:پزشکان متخصص

Dr. Faramarz Dehnade
- ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
- ORL: Dr. Samir Abboud
- GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi

- CHIRURGIE GÉNÉRALE:

Dr. Théodore Kass
- INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

- MALADIES INFECTIEUSES

________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیکدندانپزشکیآریا
جراح دندانپزشک

دکتر مهسـا زمانی

جراح دندانپزشک

دکتر شایان عراقی

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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Shayan Araghi D.M.D.

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

Dr. Bahman Fashipour
- PODOLOGUE: Ata Ansari
- NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
- PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Guy Concordia

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

- ACUPUNCTEUR & LASER:

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

Dr. A.-F. Doss
- PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi

Tel.: (514) 933-8383

Montreal, Qc. H3H 2K5

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر

در مرکز شهر

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا

:خدمات ما شامل

ه
د
ی
ه
م
ن
ب
:ه شما
>>

atosa@vantagemortgages.ca

(Without Appointment)

محضردارومشاورحقوقی



Cell.: 514-995-3041

بدون وقت قبلی
Family Physician

وحید خلجی





___________________________
Atosa Tangestanifar

 پزشک خانواده
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_____________________________
1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal، Quebec H3H 1M1

(Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

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

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

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

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

CAR

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

1391  آبان25  1084  شماره 19 سال
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Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

مهریصدوقی

 سال سابقه15  بیش از
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر
... کارائیب و، تور مسافرتی به اروپا
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
... اتومبیل و، هتل، کروزهای ویژه
و بسیاری دیگر

TAXI

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

MOTO

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

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

LiLi

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

LASER
SPA

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

:با مدیریت ایرانی

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Ginseng Meassage

خدماتآرایشـی

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

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

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

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...
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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

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

نادرخاکسار

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

)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.

آموزش سنتور

مهدکودکگلآفتابگردان

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

در کلیه سطوح

نگهداری از فرزندان
دلبندشما
سرویس روزانه
سرویسشبانه
سرویسعصر
سرویس هفت گی

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
Maison De Kebab

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

933-0-933

514

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی،
سرویس و بها

La

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

T: 514-868-6262

برنامه های آموزشی
دو زبانه
برترینسرویس
برایاطالعاتبیشتر
با ما متاس بگیرید:
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سیاسی...
موج ه��رج و مرج و از هم گس��یختگی تمام
ارگان نظم موجود در ایران را فراگرفته است.
کافیست که به چند مورد از آنچه که در روز
اخی��ر در ایران رخ داده و در رس��انههای خود
رژیم انعکاس یافته نظری بیافکنیم و ببینیم که
تا چه حد نظم موجود در چنگال بحرانهای
متعدد ،هرج و مرج و از هم گسیختگی گرفتار
شده است.
وخامت اوضاع اقتص��ادی و مالی به درجهای
افزایش یافته است که برخی سران و مقامات
رژیم اکنون دیگر آش��کارا شکست و بنبست
را میپذیرند .تنها  ۵ماه پیش بود که مجلس،
اجرای مرحله دوم به اصطالح هدفمندسازی
یارانهها را تصویب کرد ،اکنون اما وخامت اوضاع
اقتصادی و شکست این سیاست به درجهای
آش��کار شده است که مجلس سراسیمه برای
لغو مصوبه قبلی خود اقدام کرده اس��ت .علت
چیست؟
رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
میگوید:
“اوضاع بیش از آن ملتهب است که بتوان آن
را اجرا کرد .اگر بخواهیم آن را تداوم بخشیم به
طور قطع همه امور از کنترل خارج میشود”.
قیمتها ساعت به س��اعت افزایش مییابند.
به رغم تمام اقدامات دولتی ،نرخ ارز همچنان
در حال افزایش است و ریال به کاهش ارزش
خود ادام��ه میدهد .بهای هر دالر هم اکنون
به حدود  ۴۰۰۰تومان رسیده است .گزارشات
رسانههای رژیم حاکیست که هر کس پولی
ذخیره دارد ،آن را به طال و ارز تبدیل میکند
و آنهای��ی که پول کمت��ری دارند به ذخیره
کردن کاالهای مصرفی در منازلش��ان روی
آوردهاند .خرید و فروش برخی کاالها به ویژه
وس��ایل خانگی عم ً
ال متوقف شده است .چرا
که نه توده مردم ق��درت خرید آنها را دارند
و نه فروش��ندگانی که منتظر افزایش بیشتر
قیمتها هس��تند ،تمایلی به فروش نش��ان
میدهند.
رژیم��ی که تم��ام موجودیت س��رکوبگر و
انگلوارش را بر درآمدهای بادآورده نفتی قرار
داده ب��ود ،اکنون با بحران مالی وخیمی روبرو
شده است.
رسانههای رژیم خبر دادند که فروش نفت دو
سوم کاهش یافته است.
اسدالله عسگراوالدی از سران باندهای بازار و
از ی��اران خامن��های در  ۲۸مهر ماه اعالم کرد
که  ۷۰میلیارد دالر از درآمد س��االنه نفتی در
نتیجه تحریمها ازدست رفته است.
وی افزود :اگر جمهوری اسالمی نتواند اقتصاد
را در م��رز  ۵۰میلی��ارد دالر نگه دارد ،باید به
سمت جیرهبندی حرکت کنیم.
اما کاه��ش درآمدهای دولت از فروش نفت و
تشدید بحران اقتصادی ،رژیم را از نظر مالی با
بحرانی وخیم روبرو ساخته است.
در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری بر طبق
گزارش معاون برنامهریزی ریاست جمهوری،
تنه��ا ح��دود  ۱۴۰ه��زار میلیارد توم��ان از
درآمدهای بودجه یعنی  ۲۵درصد آن تحقق
یافته است.
در حالی ک��ه بحران اقتص��ادی و مالی ابعاد
بسیار وخیم و گستردهای به خود گرفته است،
بحران سیاسی درونی رژیم نیز ابعاد جدیدی
یافته است .نزاع و هرج و مرج درونی حکومت
اسالمی اکنون عریانتر از هر زمان دیگر است.
مجادل��ه ق��وه اجرائی و قضائی بر س��ر دیدار
احمدی نژاد از زندان اوین با موضعگیریهای
علنی و افش��اگری علیه یکدیگر همراه شده
است.
آملی الریجانی رئیسدستگاه قضائی رژیم طی
نامهای غیر علنی به احمدینژاد با دیدار وی از
زندان اوین مخالفت میکند.
هم زمان یک مقام دوس��ت دوم خود را به نام
سخنگو به میدان میفرستند تادر جریان یک
مصاحبه علنا اعالم کند ،اجازه نمیدهیم .یا به
زبان به اصطالح مؤدبانهتر ،مصلحت نیست .وی
در عین حالدر این مصاحبه به کنایه میگوید
که احمدی به جای بازدید از زندان اوین برود
گران��ی و ارز را حل کند .فردای این مصاحبه،
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نام��ه علن��ی
ش��دیداللحن
احمدینژاد به
آملی انتش��ار
یافت.
وی در این نامه ضمن مته م کردن دس��تگاه
قضائی به تخلف از قانون اساسی رژیم و تهدید
به قطع بودجه قوه قضائی ،میگوید این دیدار
ربطی به قوه قضائیه ندارد .از زندان اوین بازدید
خواهد کرد و گزارش آن را علنی انتشار خواهد
داد.
اما نمونه دیگری ازهرج و مرج را ببینید!
فرمانده س��پاه پاسداران که چند هفته پیش
اع�لام نمود ،وقوع جنگ حتمیس��ت ،فقط
لحظ��ه آن مان��ده اس��ت ،دو روز پی��ش در
مصاحبهای شرکت کرد که بگوید اص ً
ال وقوع
جنگ ناممکن است.
وی در همین مصاحبه بدون این که اشارهای
به نام احمدی نژاد بکند ،او را فردی “بریده”
اعالم نمود.
گروهی از مجلس��یان برای ترس��اندن رئیس
جمهورش��ان و واداش��تن او به تبعیت ،طرح
س��ؤال از وی را ب��ه می��ان کش��یدند و ۱۰۴
ن گروه
امض��ا نیز زیر آن ق��رار دادند ،اما همی 
از آنجایی که میترس��ند در ش��رایط هرج
و مرج درونی رژیم ،این جلس��ه نیز به عرصه
دیگری برای افشاگری و رسوایی بیشتر رژیم
منجر ش��ود ،جا زدند و یک عضو فراکسیون
اصولگرایان به صراحت گفت که یک چنین
جلسهای نتیجهای جز اعصاب خرد کردن در
پی نخواهد داش��ت و بنابراین باید از خیرش
گذش��ت .توکلی یکی دیگر از سران باندهای
مجلس نیز گفت ،نگرانی از آن اس��ت که این
اق��دام بیاعتمادیهای موج��ود در جامعه را
دامن بزند.
مجلس برای بستن دست و پای احمدینژاد
و جلوگیری از تخلف��ات وی ،بودجهای را که
خود تصویب کرده بود ،مورد اصالح و تجدید
نظر قرار داد ،ت��ا او را مجبور کند تمام منابع
حاصل از فروش ارز و مؤسس��ات دولتی را به
خزانه واریز کند و برداش��تهای او را از منابع
“صندوق توسعه ملی” محدود سازد .با این
وجود بعید اس��ت ک��ه وی به این تصمیمات
گردن بگذارد.
هرج و مرج کامل در درون رژیم و ارگانهای
آن حاکم است.
مجلس تصمیم میگی��رد ،هیئت دولت اجرا
نمیکند؛ احمدین��ژاد تصمیمات خودش را
به مقامات تحت مسئولیتاشدیکته میکند؛
سپاه پاس��داران خود را باالتر از همه ارگانها
میداند و اهمیتی برای دیگ��ر ارگانها قائل
نیست؛دستگاه قضایی نیز بر همین منوال.
جنگ و جدال گروههائی که در درون هر یک
از ای��ن ارگانها و نهادها ق��رار دارند ،با حدت
علیه یکدیگر در جریان است .بحران سیاسی
درونی رژیم به درجهایس��ت که توکلی یکی
از سران باندهای مجلس ،چارهی غلبه بر این
هرج و م��رج را برکناری احمدینژاد میداند،
اما اعت��راف میکند که اوضاع ب��ه نحوی در
هم ریخته است که انجام این کار به سادگی
ممکن نیست .او میگوید:
“دوره احمدینژاد س��پری شده است و ادامه
صدارتاش مثبت نیس��ت ،ام��ا در مورد این
مسئله که از نظر سیاسی بسیار بزرگ و مهم
اس��ت ،باید یک اجماع نسبی قابل قبولی در
ارگانه��ای تصمیمگیری از مجلس گرفته تا
نهادهای دیگر اتفاق بیافتد که هنوز رخ نداده
است”.
اما از هم گس��یختگی نظم موج��ود ،تنها در
بحران اقتصادی و مالی ،در بحران سیاس��ی
درونی رژیم ،در نارضایتی وسیع مردم که هر
لحظه آماده شورش و قیام علیه نظم موجودند،
کارگرانی که روزمره در خیابانها رژه میروند،
در مقابل مؤسسات دولتی تجمع و تظاهرات
برپا میکنند ،خالصه نمیشود .اینها تجلیات
آش��کار از هم گس��یختگی و فروپاشی نظم
موجودن��د .به هر عرصه زندگی اجتماعی که
رجوع ش��ود و به تمام اتفاقاتی که روزمره در
ایران رخ میدهد ،رد پای بحران ،هرج و مرج و

فروپاش��ی
نظم ارتجاعی موجود دیده میشود.
در فاصله  ۲۴ساعت  ۵اتوبوس حامل مسافرین
در مناطق مختلف کشور واژگون میگردند و
در مجموع متجاوز از  ۱۲۰نفر کشته و مجروح
میشوند.
تنها در ی��ک مورد ،واژگون��ی اتوبوس حامل
دانشآموزان دختر دبیرستانهای بروجن که
آنه��ا را با اجبار روانه دیدار از مناطق جنگی
کرده بودند ۲۶ ،کشته و  ۱۹زخمی و مجروح
بر جای میگذارد .هیچ مقام و ارگاندولتی هم
پاسخگونیست.
مردم بروجن که میدانند مسبب این کشتار
وحشیانه دختران دانشآموز ،رژیم جمهوری
اسالمیست ،تجمعات اعتراضی برپا میکنند،
وزیر آموزش و پرورش که مسئول تمام اتفاقات
در مدارس اس��ت ،از خود س��لب مسئولیت
میکند و میگویددر این مورد کارهای نیست.
سپاه پاسداران و بسیج تصمیمگیرندهاند.
هرج و مرج آشکارا حاکم است.
اگر در طول  ۲۴ساعت ۵ ،اتوبوس در مناطق
مختلف ایران واژگون میش��وند ،دهها تن از
مردم ایران کشته میشوند و دهها تن مجروح
و علیل میگردند ،چه چیز دیگری جز از هم
گسیختگی ،هرج و مرج و بحرانهای رژیم را
نشان میدهد؟ وقتی که وزیر راه ،پلیس ،وزیر
آموزش و پرورش ،بسیج ،سپاه ،هیئت دولت،
مجلس ،مسئولیت این کش��تارها را بر عهده
یکدیگر قرار میدهند ،فقط بح��ران و از هم
گسیختگی نظم موجود را جار میزنند.
به یک اتفاقی ک��ه مطبوعات و مقامات رژیم
خیلی ساده و بی اهمیت از کنار آن گذشتند،
نگاه کنید .در البهالی همبرگر در قم ،یک بند
انگشت انسان یافت میشود.
بگذریم از این که هنوز روش��ن نیست که آیا
واقعاً با گوشت انسان همبرگر به خورد مردم
میدهن��د یا کارگری در حین کار ،انگش��ت
خود را از دست داده ،اتفاقی که همه روزه در
کارخانهها و کارگاههای ای��ران رخ میدهد و
اخبار آن در جایی انتشار نمییابد .این مسئله
به ظاهر س��اده و پیش پا افتاده ،چه چیزی را
جز این نشان میدهد که در این کشور هرج و
مرج و از هم گسیختگی همه جا را فرا گرفته
اس��ت .تا جایی که حتا در م��واد غذایی هم
میتواند گوشت انسان یافت شود.
پوشیده نیست که تمام این اتفاقات که ظاهراً
با یکدیگر ارتباطی هم ندارند ،هر یک حلقهای
از زنجی��ره هرج و مرج و از هم گس��یختگی
ناشی از بحرانهاییس��ت که جامعه ایران با
آنها روبروست.
همانگونه که هم��گان آگاهند ،قصابخانهی
آدمکشی حکومت اس�لامی با تمام ظرفیت
خود مش��غول به کار است .همه روزه تعدادی
از مردم ایران اعدام میشوند.
روز دوشنبه نیز خبرگزاریهای رژیم خبر
دادند که ده نفر به جوخه اعدام س�پرده
شدهاند.
جرم آنها نیز قاچاق مواد مخدر اعالم ش��ده
است .این که جمهوری اسالمی دائماً بر تعداد
افرادی که به اتهامات مختلف از جمله قاچاق
مواد مخدر افزوده است ،بیان چیز دیگری جز
بنبست و بحرانهای الینحل این رژیم نیست.
این واقعیت بر کس��ی پوشیده نیست که در
دوران سلطهی جمهوری اس�لامی بر ایران،
سال به سال بر تعداد مردمی که به مواد مخدر
معتاد شدهاند ،افزوده شده است.
ای��ران اکن��ون در سراس��ر جه��ان اولی��ن
کشوریست که بیشترین معتاد به مواد مخدر
را در خود جای داده است.
ابعاد میلیونی معتاداندم بهدم افزایش مییابد.
دلیل آن هم بر هر فرد کمی آگاه روشن است.
بیکاری ،فقر و فشارهای اجتماعی متعددی که
رژیم به ویژه به جوانان تحمیل کرده اس��ت،
علت اعتیاد و افزایش روزافزون معتادان است.
وقتی که در یک کش��ور ،معتاد به مواد مخدر

آغاز پخش
برنامههای
تلویزیونی
دمکراسی شورایی
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وج��ود
داش��ته باش��د ،هم��راه ب��ا آن
قاچاقچی مواد مخ��در نیز پدید
میآی��د .به وی��ژه در کش��وری
که جمعی��ت معت��اد ابعاد چند
میلیونی به خود گرفته باشد ،مواد
مخدر به منبع پر درآمدی برای
س��رمایهداران و مقام��ات دولتی  ۵نوامبر تلویزیوندمکراسی شورایی برنامههای خود
تبدیل میگردد .آنها گروهی از
همین معتادان بیکار و گرسنه را را آغاز میکند .تلویزیون دمکراسی شورایی ادامهی
با پرداخت مبلغی ناچیز به خدمت راه و مسیریس��ت که پیش از این رادیو دمکراسی
میگیرند تا نقل و انتقال و توزیع ش��ورایی آن را پیموده و مخاطبان رادیو با آن آشنا
میباشند.
مواد مخدر را بر عهده گیرند.
جمهوری اس�لامی ک��ه خود از برنامههای تلویزیون دمکراسی ش��ورایی از طریق
طری��ق بحرانهای��ی ک��ه ایجاد کانال تلویزیونی اندیشه و به مدت  ۴ساعتدر هفته
نم��وده ،بیکاری و فق��ری که به پخش میش��ود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت
مردم تحمیل کرده است ،مروج و دیگر تکرار برنامهها میباشد.
اشاعهدهنده مواد مخدر و اعتیاد س��اعات پخ��ش برنامههای تلویزیون دمکراس��ی
بوده اس��ت ،مقام��ات جمهوری شورایی بدینقرار است:
اس�لامی که از ق َِب��ل زد و بند با دوش��نبهها ساعت هفتونیم ش��ب به وقت ایران،
بانده��ای مافیایی م��واد مخدر س��اعت پنج عصر به وقت اروپای مرکزی و هشت
درآمده��ای کالن��ی ب��ه جیب
میزنند ،گروه��ی از همین افراد صبح به وقت لسآنجلس.
معتاد و خردهپا را دس��تگیر و به چهارشنبهها
جوخه اع��دام میس��پارند ،تا بر ساعت دهونیم شب به وقت ایران،
ای��ن واقعیت س��رپوش بگذارند ساعت  8شب به وقت اروپای مرکزی و
که اعتیاد چندین میلیون تن از ساعت  11صبح به وقت لسآنجلس.
مردم ایران به مواد مخدر نتیجهی این برنامهها به مدت یکساعت از ماهواره هاتبرد و
سیاستهای همین رژیم است.
تلهاستار پخش میشود.
اما اکنون دیگر مسئله اعتیاد در تکرار برنامهها در روزهای  ۴ش��نبه و  ۵ش��نبه هر
ای��ران خود به یک بحران تبدیل هفته ساعت دوازدهونیم ظهر به وقت ایران ،ساعت
ش��ده اس��ت .جمهوری اسالمی ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت یک نیمه
هی��چ راهی ب��رای مقابل��ه با آن شب به وقت لسآنجلس خواهد بود.
نداشته و ندارد .از اینرو به افزایش اگربهتلویزیونماهوارهایدسترسیندارید،میتوانید
اع��دام روزافزون گروه��ی از این
معتادان تح��ت عنوان قاچاقچی از طریق آدرس اینترنتی سایت اندیشه بهطور زنده
مواد مخ��در روی آورده که بیان و همزمان برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
چیز دیگری جز بحران عظیمی مشاهدهکنید:
www.andishehnews.com
که در این عرصه با آن روبرو شده
آدرس ایمیل مونترال:
است ،نیست.
Demo.shorai@gmail.com
نه فقط در ای��ن عرصه ،بلکه در
عرصههای دیگر و به نام اتهامات
دیگر نیز اعدامها بیانی از بنبست
و بحرانهای الینحل رژیم است.
هر چه این دوره طوالنیتر گردد ،لطماتی که
چن��د روز پیش س��ه نف��ر را در
بلوچس��تان با اتهامات سیاس��ی ب��ه جوخه مردم ایران در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و
اعدام س��پرد .ب��رای این اع��دام علت دیگری سیاسی متحمل میشوند ،شدیدتر خواهد بود.
جز این نمیتوان یافت که جمهوری اسالمی پوشیده نیس��ت که ادامهی بحران اقتصادی،
با موج وس��یعی از نارضایتی مردم بلوچستان همراه با افزایش بیکاری ،فقر و گرانی بیشتر
روبروست .هیچ پاسخی نمیتواند به مطالبات برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود .همراه
و خواستهای آنها بدهد ،بنابراین میخواهد با این فش��ارهای روزافزون مادی و معیشتی،
از طریق اعدام و کشتار با بحرانی که در منطقه فشارهای سیاسی نیز افزایش مییابد ،چرا که
روبروس��ت ،مقابله نماید .ام��ا این راه حلی بر رژیم سیاسی نظم در حال احتضار میکوشد
با حداکثر سرکوبگری ،این دورهی احتضار
بحران نبوده و نیست.
روش��نترین دلی��ل آن نی��ز درگیریه��ای را طوالنیتر کند.
مداومیست که پیوسته در این منطقه ادامه کارگران و زحمتکشان ایران ،تودههای وسیع
دارد و آخرین نمونه آن نیز عملیات انتحاری مردمی که زیر فش��ارهای متع��دد اقتصادی
چند روز پیش بود که تعدادی از بس��یجیان – اجتماعی و سیاس��ی قرار دارند ،مادام که
در رخوت به س��ر میبرند ،م��ادام که برای به
کشته و زخمی شدند.
نمیتوان در سراس��ر ای��ران جایی و اتفاقی را دست گرفتن سرنوشت خود به پا نخیزند ،از
یافت که بازتاب بحرانهای متعددی که رژیم این وضعیت رها نمیشوند .یگانه راه نجات از
در عرصههای مختلف با آن روبروست نباشد ،بنبستی که نظم موجود و رژیم پاسدار آن به بار
در هم��ه جا میت��وان این بحرانه��ا ،از هم آورده است ،روی آوری به انقالبیست که تمام
گسیختگی و هرج و مرج ناشی از آنها را دید .نظم موجود را در هم بکوبد .بحران همهجانبه،
این بحرانها به درجهای رشد کرده که کلیت انقالبی همهجانبه را میطلبد .تا وقتی که این
سیستمدر باالترین نقطهی فساد و گندیدگی انقالب رخ ندهد ،راهی برای نجات مردم ایران
درونی قرار گرفته اس��ت .تمام آنچه که هم نیس��ت .تنها یک انقالب اجتماعی و استقرار
اکنون در ایران میگذرد ،آشکارا این واقعیت حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است
که میتواند به تمام بحرانهای موجود پایان
را نشان میدهد.
اما این نظمی که با یک بحران عمومی و فساد دهد ،مردم ایران را برای همیشه از شر مصایب
و گندیدگی همهجانبه روبرو شده است ،خود نظم موجود نجات دهد و دورانی از رفاه ،آزادی
به خود س��رنگون نخواهد ش��د ،مادام که در و برابری را در تاریخ ایران بگشاید.
به نقل از کار 632
همین حالت به حیات خود ادامه دهد ،به مردم
ایران آسیبهای جدی وارد خواهد ساخت.
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شما این مطلب را نخوانید!

خبطبزرگپیوند،برخوردهفتهونوعیازهمکاری

)1
یک سهو تایپی در لطیفه ای در شماره
یکم اکتبر ،در صفحه «لبخند بزنید»
پیوند ،همکاران ما را در هفته ش��دیدا
شوکه کرد و واداشت (یک ماه بعد!) در
نامه ای تم��ام صفحه ای ما را به تداوم
توهی��ن به میلیون ه��ا ایرانی محکوم
کنند.
)2
ما در نخس��تین ش��مارۀ پس از آگاه
شدن از سهو تایپی ،آن گونه که رسم
رس��انه در این مرز و بوم است ،توضیح
دادیم و از خوانندگان صمیمانه پوزش
خواستیم.
)3
شرحداستان:
در پیون��د روزانه ش��مار باالیی ایمیل
دریافت می کنیم .بسیاری از دوستان
مطال��ب گوناگون��ی ،از اطالعیه های
سیاس��ی تا مقاالت و تحلیل و لطیفه
و نق��ل و قول و غیره ب��رای پیوند می
فرستند.
در این میان لطیفه ها و نوش��ته های
فکاهی بس��یاری برای درج در صفحه
طنز به دفتر ما می رس��د .این نوشته
ها به دقت بررسی می شود تا بفراخور
حساس��یت های جامعه ب��ه دور از هر
توهینیباشد.
اخیرا در این صفحه ،در میان بسیاری
اشعار و مطالب طنز نسبتا سنگین ،به
پیشنهاد دوس��تی ،قرار شد گاه برخی
از این «جک های دس��ت اول» را درج
کنیم (در  1/8صفحه).
البته به یک هدف و به یک شرط.
ب��ه هدف ای��ن که در میان س��ونامی
خبرهای بد و س��یاه و سخت و مرگ
و ش��کنجه و رنج و اعدام ،نفس��ی تازه
کنیم ،لحظه ای لبخند بزنیم،دمی شاد
باشیم...کمیبازیگوشیکنیم،شیطنت
کنیم.
و به یک ش��رط که لطیفه ها ضد زن
نباشد و بویژه توهین و تحقیری نسبت
به اقلیت های فرهنگی در آنها راه نیابد.
دوستی مس��وول این کار شد .تمرین
بدی نبود .بس��یاری جک ه��ا ،زمانی
که رفرانس های اقلیت های فرهنگی
حذف می شود ،هنوز مفرح اند.
اقبال خوانندگان نیز خوب بود.
)4
تا در شماره ی یکم اکتبر ،تنها در یک

محمدی (مونتریال)
علی اصغر ّ
مسلمان و پیرو راه حق
ستایش مخصوص خداوندی
س��ت که نه هرگز فرزندی
و ن��ه ش��ریکی در ملکش
برگرفت��ه و نه هرگز عزت و
اقتدار او را نقصی رسد که به
دوست و مددکاری نیازمند
شود.
پس بترس��ید از عذاب س��خت ،آنان که
گفتند خدا فرزن��دی برای خود برگرفته
است.
با س�لام بر شما عاشقان پیوند ،پیوند به
حقیقت ،پیوند به «او» ،که پیوند همه به
اوست!
توفان «سندی» حملۀ نیروهای
عالم باال به سوپرپاور!
درهفتۀ آخ��ر درماه اکتبر طوفانی نحس
و بدیُم��ن ،هم��راه با ب��ادی غضبناک و
خشمگین به س��رعت  180کیلومتر در
ساعت بخشی از خاک آمریکا ،مخصوصا
نیویورک را با خاک یکس��ان کرد وشب
هالوئین عد ّه ای را به خاموشی وحشتناکی
مبدل کرد! ابرهای سهمگین و تیره و تار
که بر آس��مان شهر حاکم بودند با بارانی
سیل آسا شهرهای آمریکا را همانند شهر
ونیز ایتالیا تبدی��ل کرد.همگان به عین
قیامت جمعی را دیدیم ،قیامتی که هیچ
نی��روی زمینی قادر ب��ه جلوگیری از آن
نبود«.س��وپرپاور جهان» یعنی آمریکای

جک ،تنها یک بار ،یک کلمه از چشم
خسته نمونه خوان پیوند ،قِسردررفت و
شد ،آنچه که نمی بایست بشود.
همکاران ما در نشریه «هفته»انگار به
هدف دیرین خود رس��یدند ،سرضرب
بُ��ل و م��چ گرفتند ،مجل��س «رقیب
کوبان» برپا کردند ،روی جلد تیتر زدند
که پیون��د به میلیون ها ایرانی توهین
کرده است؛ آنگونه که خواننده ای که
ما را نمی شناس��د می انگارد پیوند از
س��ال  1993در تمامی  1082شماره
منتش��ره تاکنون چیزی به جز عمل
ش��نیع توهین به ت��رک و لر و عرب و
رشتی و ...در کارنامه نداشته است.
زهی بی معرفتی،دوستان!
)5
خالصه لطیفه ( 28کلمه ای) که فریاد
هفته را به آسمان برده:
زوج��ی برای معاش��قه به پ��ارک می
رون��د ،در اوج رابط��ه رومانتی��ک ،زیر
درخت��ی ،دختر ،به م��رد ضدحال می
زند که «فالنی بهمان» این کاج نیست
زردآلوست!
و بع��د پایه های عرش می لرزد :پیوند
به میلیون ها هموطن توهین می کند!
)6
پیامددرج نامه هفته ،هموطن محترمی
یکشنبه شبی (ساعت  11و  35شب)
در یک پیام تلفنی طوالنی ،ما را تهدید
می کنن��د ،که پس از پیگ��رد قانونی
پیوند ،منبعد ،پس از انتشار هر شماره،
پیوند را -شخصا -از مراکز پخش جمع
آوری ک��رده ،دور خواهند ریخت( .نوار
این پیام هنوز در آرشیو موجود است)
هموطن محترمدیگری،در یک مکالمۀ
طوالنی ،علیرغم توضیح و پوزش آشتی
جویانه ی ما ،حکم میدهند تحت هیچ
شرایطی توضیح و پوزش نمی پذیرد!
دوستی به زبان انگلیسی پیام سراسر
«مه��ر و محبت» بر پیامگی��ر ما می
گذارد .خوانن��ده ی دیگری از خارج از
کانادا تماس می گیرد که پس از جدایی
آذربایجان جنوبی حساب شما فارس ها
را کف دست تان خواهیم گذاشت!
بعدتر از طریق ایمیل ،به مثابه «مقابله
ب��ه مثل» چن��د جک بس��یار کثیف
«فارس» دریافت می کنیم ،تا (حتما)
رعایت عدل (بالس��ویه) ش��ودُ ،متنبه
شویم و درس بگیریم.
و البته ایمیلی دیگر که ش��رم بر شما!

جهانخوار ،با آن همه تکنولوژی پیشرفته
در مقاب��ل یک��ی از کوچکتری��ن آیات
خداوند که همان گروه «سندی»
میباش��د ،عاجز و نات��وان بود.
خداوند رحمان به مردم آمریکا
هیچ ظلم و س��تمی نکرد ،زیرا
آنها خودشان در حق خودشان
ظل��م کردن��د ،چرا ک��ه پیرو
حکومتهای «فاسد جنایتکار» و
ستمکارشدند!
ب��ه م��ردم زبان بس��تۀ آمریکا
آموخته اند که کش��ور آمریکا سوپرپاور
جهان می باشد،ا ّما دیدند و ما نیز دیدیم
که «سوپرپاور» این جهان و جهان های
دیگر «خالق توانا و مهربان است» خداوند
دادگر بر دولتهای شیطان صفت و بر مردم
«بُت پرس��ت» نامهربان ،و بر مردم پاک
دامن و پاک سیرت ،مهربان است.
دوهفته پیش ،همین چند خطی را که تا
اینجا خوانده اید ،درمورد طوفان سندی،
برای مجلۀ هفته فرستاد.
فردای آن روز تلفنی داش��تم از سردبیر
خ��وش ص��دا و خ��وش تیپ و بس��یار
محمدی ،با
روشنفکرآن مجله :که آقای ّ
عرض معذرت من نمی توانم مقالۀ شما
را چاپ کنم! پرس��یدم علّت چیس��ت؟
گفتند شما با این مقاله نشان داده اید که
از این حادثه بس��یار خوشحال میباشید!
من و همکارانم مقالۀ ش��ما را خواندیم و
همگی به این نتیجه رسیدیم که شما از
بالها وعذاب هایی که برسر مردم و دولت
آمریکا وارد می شود،احساس خوشحالی
میکنی .د

ه
مدردی
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(که پیوند باشید :همینجا بخوانید)
و چه وچه ...دامنه ی کار ،بعدتر به
سایت های دیگر و تلویزیون های
لس آنجلسی می کشد و ..و ...و این
قصه سر دراز دارد.
دوستدار شما ،مینا صاحلی و خانواده
)7
ما اعتراض و خشم این گروه را (که
البته به هیچ وجه اکثریت نیست)
درک می کردیم ،اگر عمل شنیع
توهین به اقلیت های فرهنگی جزو
کار های روزانه ی ما بود.
دور
دوستان
در پیوند همکاران ما ،و
in a democratic society
here in Canada as well.
ونزدیک ما ،حامیان ما از آذری های  where freedom of speech Instead of embracing ourاز نامه های رسیده
ایران هستند.
celebrated does not
differences and working
 ismeanشرم بر پیوند!
ب��ر
پیون��د
س��اله
20
کارنام��ه ی
a “journalist” has
towards unity, this article
افترا
و
توهین
است.
آشکار
همه گان
the right to poke fun and
in turn encourages a culThis letter is in response
این
های
برگ
در
تحقیر
و
تخفیف
و
mock Turks in the name
tural divide.
to the Paivand newspaper
و
ندارد
نداشته،
جایی
کوچک
نشریه
of humour. I was appalled
The journalist in this
on page 30, edition 1074.
نخواهدداشت.
that a reputable newspaper article has reduced herself
There is a “joke” made to
برنامه
در
باره��ا
ها
س��ال
ما در این
would publish such inept,
down to the Mahisefat
the Azeri’s which is meant
که
آنجا
تا
مختلف
های
بزنگاه
ها و
demeaning material.
level and she and the
to be humorous but falls
بر
داده،
اجازه
مان
زج��ات
م
بضاعت
ُ
In Iran there are many
Paivand newspaper owe
nothing short of degradحس��ب وظیفه ،به یاری هموطنان
types of human rights
the Turks an apology.
ing, ignorant and in poor
بویژه
ت��رک و آذری برخاس��ته ایم،
violations; it’s sad to see
As you can see from
taste.
آوار
س��رمان
زمانی ک��ه تراژدی بر
that the Azeris continue to my name, I am a proud
Just because we live
شده.
endure this type of ridicule Azeri Turk! SOLMAZ
به ای��ن واقعیات  -بی��ش از همه-
همکاران ما در هفته واقفند.
)8
هستیم که یک خطای تایپیدر لطیفه
در فرهنگ مطبوعات این س��وی آب ،ای از ما دش��من بسازد؛ ما را علیه هم
در جوامعی نظیر کانادا ،در صورت بروز بشوراند.
دو خوابه با یک دفتر  با کلیه اثاثیه مدرن
در ساوت شور
تضاد و مناقش��ه ای به نشریات تذکر ما ش��هروندان ایران امروز ،سرنشینان
 دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع
داده می ش��ود .در شماره بعد ،نشریه ی��ک قایقی��م؛ درد و سرنوش��ت مان
به مبلغ  1700دالر در ماه
توضیح میدهد ،گاه پوزش می خواهد ،مشترک است .ایران در پرتگاه ویرانی
اجاره داده می شود.
ختم غائله بر چیده می شود.
هولناکی قرار دارد.
(شامل همه سرویس ها)
خسرو شمیرانی تازه کار نیست .وسوسه در بره��ه ای ک��ه کامیونیت��ی ما در
می شوم بنویسم او چنین تیتری را بر مونتریال و جامعه ب��زرگ ما در ایران برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
نامه خانم خاقانی (و سپس روی جلد با مصائب و بحران های جدی دس��ت مناسب دیپلمات ها ،اساتید
هفته) برمی گزیند تا به خرمن بزرگ و پنجه نرم می کند ،سایه شوم جنگ ،دانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771 ،
deba@videotron.ca
سوءبرداش��ت ها و کج اندیش��ی های سرکوب وحش��تناک جمهوری جهل همچنین ویژه خانه کمپانی ها
ج��اری و موجود آت��ش بزند؛ هیزم بر وجنون جنایت اس�لامی ،ش��کنجه و
آتش نفرت و کینه های قومی ریشه دار اعدام و تحریم ،و ...و ...
بگذارد؛ «دیو» فارس راعلیه ترک و لر و برکشیدن و بزرگنمایی یک سهو تایپی
>> سفـر روزانه
بلوچ بشوراند و....و...
به معضلی بزرگ و بحران عظیم به باور
مونتریال -اوتاوا  -تورونتو
چه چیز مثبتی از این نحلۀ ویراستاری ما بیراهه رفتن است.
MONTREAL-TORONTO-MONTREAL
نصی��ب جامعۀ ما می ش��ود ،روش��ن
______________
>> و برعکس <<
نیست .زهی بی معرفتی.
درود بر شما
)9
با مهر و احترام
 همچنین دلیوری بسته ها انجام می شود
سرویس برتر ،بهای عالی
خانم ها و آقای��ان معاصر ،مدارا کنید؛
عجالتا م .ر.
Tel.: 438-985-3280
text: 647-502-8706
شما و ما و ملت ما بسیار بزرگ تر از آن

صمیمانه در اندوه بزرگ ازدست رفتن فرزند دلبندتان شریکیم
و برایتان آرزوی شکیبایی داریم.

خانه پرستیژ برای اجاره

RIDESHARE EVERYDAY

از نوع تفکر و اندیشۀ کارکنان این مجله
حیران شدم .در فکر فرو رفتم .چگونه می
شود انس��ان از آفریدگار خود مهربان تر
باشد! مگر خداوند از احوال مردم آمریکا
بی خبر اس��ت؟ مگر برای خداوند مردم
آمریکا و م��ردم دگر کش��ورهای جهان
فرقی میکند؟ اوست که بر جنایت دولتها
و غفلت و گناه بندگانش آگاه اس��ت .آیا
کس��ی در جهان هس��ت که از پروردگار
مهرب��ان مهربانتر باش��د؟ یا ش��اید فکر
میکنید که خداوند ضد آمریکایی است و
حقوق بش��ر را مراعات نمی کند! خدایی
که خود بشر را آفریده استُ ،حکماً آمریکا
اگر میتوانس��ت خدا را برای نقض حقوق
بش��ر به سازمان ملل می کشاند! شاید از
دیدگاه بعضی ها آمریکا مهربان ،ابرقدرت
و س��وپرپاور می باشد! سوپرپاوری که در
هن��گام حملۀ نیروهای عال��م باال ،مانند
«سندی» ش��لوارخودش را فرصت نکرد
باال کشد،چه رسد به مردمش!
ای��ن دولت و مردم آمریکا بودند که چون
الِا لِه اال الله کلمۀ توحید برایش��ان گفته
شد سرکش��ی کردند و گفتند آیا ما که
جهان ا ّول می باشیم با این همه تکنولوژی
پیش��رفته ،حرف عد ّه ای مسلمان عقب
مانده را گوش کنیم.
اال ای مردم آمریکا و ای آدمی زادگان ،آیا
خداوند با شما عهد نبست که شیطان را
دوست خود نگیرید ،زیرا دوستی شیطان
با ش��ما مانند خانۀ عنکبوت ُسس��ت و
ناپایدار اس��ت .آیا هنوز هم بعد از طوفان
س��ندی اندیشه و فکرت بکار نمی بندید
تا از فریبش بپرهیزید .بپرهیزید که این

صیاد محرمانه کمین کن��د و زورمندان
کمان کشد .بپرهیزید که این تیر ناگهان
«پر زند و تا پر» در هدف نشیند.
این نمای دلفریب غرب که از دور خاطر بر
آشوبد ،به نزدیک َزهره ُبرباید و به هنگام
آزمایش بسیار ُسست و پوشالی و ناپایدار
باشد.دولتها فریبنده و نیرنگ باز هستند،
ن��وری اندک و زودگذر دارند و س��ایه ای
کوتاه و ناپایدار افکنن��د .براین دیوارهای
کهن��ه تکیه مکنید که از باال خمیده و از
پایین ویران و شکسته است.
>> انتخابات آمریکا
شاهحسیناوبامارو«سیاه»ترخواهدشد!
خداوندمارا«پانیش»میکند!

امروز هفت��م نوامبر  ، 2012بع��د از آن
مناظره های ساختگی بین حسین اوباما و
میت رامنی ،سیستم سرمایه داری آمریکا
تصمی��م به آن گرفت که ی��ک بار دیگر
آقای اوباما را برای چهار سال دگر پادشاه
نگهدارد .حس��ین اوباما برای چهارس��ال
آینده (اگر جهان باقی باشد!) قول داده که
اقتصاد نابود ش��دۀ آمریکا را سر و سامان
دهد .او می خواهد در این چهارسال نقش
«خلقی مردمی» را بازی کند .حسین با
گرفت��ن خط از بیل کلینتون برای فریب
مردم آمریکا ،از این نقش استفاده خواهد
کرد .ا ّم��ا بیخبر از آن ک��ه در این چهار
سال آینده رو«سیاه» تر از آنی که هست
خواهد شد.
همین امروز که ب��رای دومین بار معلوم
شد آقای باراک رئیس آمریکا شد ،طوفانی
دیگر همراه با برف و هوای سرد به همان
ش��هرهایی که گروه سندی حمله کرده

بود ،حمل��ه کرد .امروز که اخبار  CBCرا
نگاه میکردم ،خبرنگار آن کانال از خانمی
آمریکایی که اهل نیویورک می بود سئوال
کرد ،نظر شما در مورد طوفان د ّومی که
آمده است چیست .آن خانم در پاسخ به
آن خبرنگار گفت :فکر میکنم خدادارد ما
را «پانیش» (تنبیه) می کند!
مدته��ا بود که چنی��ن جوابی منطقی و
حقیقی نش��نیده بودم .ناگهان یاد حرف
آقای سردبیر روشن فکر مجلۀ هفته افتادم
که بنده را به خوش��حالی ب��رای طوفان
سندی محکوم کرده بود .جواب این خانم
آمریکایی به آن خبرن��گار  ،CBCجواب
سردبیر هفته نیز می باشد.
مالقات با شیطان بزرگ در جهنم
>> شاه بهتر مالقات می کرد!
در س��ایت «الف» که احمد توکلی آن را
هدایت میکند ،می خواندم یکی از برادران
محمد جواد الریجانی گفته
الریجانی ،بنام ّ
برای مصلحت نظام اگر الزم باشد با آمریکا
(ش��یطان بزرگ!) در جهنم نیز مالقات
خواهیم کرد.
عجبا!
اگر واقعا این حرف صحت داش��ته باشد،
انشاءالله هرچه زودتر در جهنم این جهان
و در آتش جهنم جهان غیب با ش��یطان
بزرگ مالقاتداشته باشید!
مگر آیت اله خمینی ش��ما نگفته بود با
شیطان هرگزدوستی نکنید ،کهدشمنی
شیطان برای اهل خرد آشکار است .مگر
روح الله شما نگفته بود هرچه فریاد دارید
برسر آمریکا بکشید .سی و چند سال به
حـقنه کردید ،آمریکا دشمن
مردم ایران ُ

دین و بش��ریت اس��ت ،پس چه شد که
یکش��به این شیطان ،دوس��ت و مددکار
مردم ایران ش��د .اگر قرار ب��ود با آمریکا
مالقات شود مگر ش��اه سابق بد مالقات
میکرد؟! او از شما خوش تیپ تر ،خوش
لباس تر ،خ��وش بیانتر ب��ود .او به زبان
انگلیسی مسلط تر بود .آخر و عاقبت او را
دیدید؛ا ّما خودتان درس نگرفتید .راست و
حسینی بگوید مردم را سر کار گذاشته اید
یا خودتان را مسخره کرده اید .سالهاست
برای مردم مس��لمان ایران از رشادت ها
و شهامت های امام حسین (ع) صحبت
کرده اید و به مردم شعار حسین حسین
آموخته اید ،پس چطور خودتان یزیدی
عملمیکنید.؟!
در ضمن فرا رسیدن ماه مبارک ،ماه خون
و شمش��یر ،ماه شهادت س��االر شهیدان
حس��ین ابن علی علیه السالم را بر همۀ
شیعیان در ایران و سراسر جهان تبریک و
تسلیت گفته ،که انشاءالله هر چه زود تر
یاران حقیقی آن حضرت بر دشمنان دین
خداوند قالب شوند و اهل بیت رسول خدا
را شاد نمایند.
همگی ش��ما خوانندگان عزی��ز پیوند و
همگی ش��ما ایرانیان را در این ماه عزیز
بدست ایزد یکتا می سپارم.
محمدی و جمعی از
از طرف علی اصغر ّ
مسلمانان و پیروان ّحق
شاد و پیروز باشید.
مونترال هفت روز مانده به ماه محرم
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نارنــگیو
خــواص
مفیــدآن

اگر از
بیخوابی
ش��ب ها
رن��ج میبری��د و
نمیتوانید خ��واب آرام و راحتی داش��ته
باشید ،متخصصان تغذیه توصیه میکنند
یکی دو س��اعت قبل از خ��واب چند دانه
نارنگی میل کنید.
کارشناس��ان تغذیه میگویند نارنگی به
دلیل داشتن ویتامینهای ث ،آ و ب مفرح
قلب است و میتواند اعمال قلب را تنظیم
کند.
به گفته آنان ،طبیعت نارنگی سرد است و
مسکن خوبی برای سلسله اعصاب است.
این میوه ادرار آور خوبی اس��ت و از این رو
میتواند سموم بدن را دفع کند.
پزشکان خوردن نارنگی را به بیمارانی که از
سرگیجه رنج میبرند نیز توصیه میکنند.
ای��ن می��وه پاییزی چس��بندگی خون را
معالجه میکند ،در نتیجه تصلب شرایین،
ورم جدار ورید و س��یاه شدن شریان ،فلج
ناقص و آنژین را بهبود میبخشد.
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کمبودشایعموادمغذی

درآقایـان

 77درص��د
منیزیم ،و م��ردان دچ��ار کمبود م
صر
نارنگی ح��اوی مقدار زیادی
ف
م
واد
غ
ذای
ی
حاو
ی
یتامین D
منیزیم مانند
و
و
یتا
می
ن
2
B1
لو
بیا
منیزیم است و از این طریق
سفید
هستند.
برای م یا  250میلیگرم مکمل آن
در فعالیت عضالنی ،دستگاه
ردان توصیه میشود.
طبق مقالهای
منتش��ر ش ک��ه در مجله  health
گ��وارش و سیس��تم عصبی
ده اس��ت خور
دن
5
ما
ده
ویت
موثر اس��ت و به خاطر داشتن
ـام
ین
:B12
غذایی برای مردان ض
رور
ی
اس
ت.
ب
رخ
میزان فسفر و کلسیم باال ،یکی
ی
دارو

مانع از ها مانند داروهای ضد دیابت
از میوههایی است که در تشکیل
ویتامین :D
جذب این ویتامین م 
یشوند .این
و
یتا
استخوان و اسکلت بدن موثر است.
می
ن
در
م
واد غذایی حیوانی وجود
مص��رف ویتامین  Dبرا
ی
داش
��ت
ن
دا
رد
و
زیاد
نارنگی به خاطر داشتن فسفر
م
مک
اسکلت و استخوا 
نهای سالم ضروری مانند ان ن است به برخی مواد غذایی
تقویت
و ویتامینهای فراوان ،باعث
واع
اس��ت .طبق تحقیقی ک��ه در مجله باشد .غالت صبحانه نیز اضافه شده
حافظ��ه و هوش میش��ود و برای
 Circulationمن
افرادی ک��ه تش��ر ش��ده اس��ت 
رفع بیاشتهایی و کاهش گرمای
دچار کمبود
و
یتا
می
ن
D
پ
تـ
ـا
غریزی بدن نیز مفید است.
سی
م:
هستند ،احتمال بروز
سک
ته
قلب
ی
در
بر
رس
برای
پرخاصیت،
نارنگی ،این میوه

ی
ها
آ
نها  80درصد بیش از سایرین است 70 .در نشان داده مردان تنها  60تا
درمان بس��یاری از بیماریها ،از
صد
به گفته محققاندانشگاه بوستون باید خود را از پتاس��یم مورد نیاز روزانه
جمله فشارخون باال بسیار مفید
که
حد
ود
در هر میل 
 4700میلیگرم است
یمت��ر از خون
30
نان
وگ
رم
م
صر
است.
ف
م
ی
ی کنند .یک موز حدود 400
ویتامین  Dوجود داش��
ته
با
ش��
د.
ا
گر
میل

• برخــی از خواص
گ��رم
ویتامین  Dخون از این مقدار پایینتر میلیگ و نص��ف آووکادو نیز 500
نارنگی عبارتند از:
رم
پت
اس
ب
یم
ود
دا
با
رد.
ید 1400
مصرف کرد UI .مکمل ویتامین  D
 -۱منبع غنی ویتامین  Cاست.
یــد:
 -۲منبع غنی بتاکاروتن است.
ُ

به
تر
ی��
رفع
 -۳ب��رای کاهش ت��ب و
ن
منیــزیم:
دریافت راه ب��ه ج��ای این ک��ه برای
تراکم خ��ون در کب��د مفید
ید،
بررس 
یها نش��ان داده است که مردان اس��ت نمک بیشتری بخورید این
است.
که
م
صر
ً
ف ش��یر یا ماهی را باال
معموال دچار کمبود منیزیم
ه
ست
ند
و
ب
بری
د.
خ
فراوان��ی
مقادی��ر
دارای
-4
ور
تنها80درصد از 400میلیگرم منیزیم کمکک دن تخممرغ و ماس��ت هم
برای
و
اس��ت
A
ویتامی��ن
نندهاست.
مورد نیاز
روزان��ه را دریافت میکنند.
پیشگیری از سرطان مفید

است.

شکرقهوهایرژیمینیست

درگذشته شکر قهوهای یا همان
شکر سرخ را برای درمان برخی
بیماریها استفاده میکردند ،اما
بعدها متوجه شدند که این شکر
بهدلیل وجود برخی ناخالصیها
به طور نسبی سمی بوده و برای
سالمت مضر است.
از اینرو عرضه و تقاضای آن به
طور چشمگیری کاهش یافت.
ام��ا جال��ب آن که ای��ن روزها
دوباره این محص��ول در برخی
مغازهها در حال عرضه اس��ت و
برخی افراد با این تصور که شکر
قهوهای ارزش تغذیهای ودرمانی
ب��اال و کالری کمت��ری دارد آن
را یک ش��یرینکننده مغذی و
رژیمی میدانند و متأس��فانه به
وفور در رژیم غذایی مبتالیان به
دیابت و افراد با اضافهوزن باال راه
یافته است.
ام��ا به راس��تی ارزش تغذیهای
شکر قهوهای باالتر از شکر سفید
است؟
کالری آن چه میزان است؟
آیا میتوان آن را جایگزین شکر
سفید کرد؟
بیش�تر ش�کرهایی که این
روزها با نام شکر قهوهای در
بازار عرضه میش�ود ،همان

شکر سفید تصفیه شده به
اضافه مق�دار معینی مالس
است.
م�لاس محص��ول جانب��ی
کارخانجات تولید قند و شکر و
حاصل پساب سوم پخت است
که بسیار چس��بناک و قهوهای
رنگ بوده و به ص��ورت الیهای
ن��ازک روی ذرات کریس��تالی
شکر سفید را میپوشاند و سرخ
میکند.
کیفیت رنگ مالس بستگی به
ن��وع فرآین��د دارد و از قهوهای
روش��ن تا تی��ره دس��تهبندی
میش��ود .گرچه مالس حاوی
مقادیری کلسیم ،منیزیم ،سدیم
و پتاسیم است ،اما به دلیل آن
که شکر ،محصول مضری بوده
و نمیتوان از آن به مقدار زیادی
استفاده کرد.
این محصول کاربرد تغذیهای و
درمانی قابل توجهی ندارد.


ارزش شکر قهوهای طبیعی
بیشتر است

اما باید بدانید شکر قهوهای نوع
دیگری هم دارد که به آن مالس
افزوده نمیش��ود و به آن شکر
خام یا ش��کر قه��وهای طبیعی

گویند.
این ش��کر مستقیماً از
کریستالیزاسیون اولیه
نیشکر به دست میآید
و خ��ود ح��اوی درصد
زیادی مالس و سرشار
از مواد مغذی است.
می��زان ناخالصیهای
ش��یمیایی آن نسبت
به س��ایر شکرها کمتر
اس��ت و در مقایسه با
ش��کری که از اف��زودن مالس
تهیه ش��ده است امالح معدنی،
آنتیاکسیدان و ترکیبات فنولی
ضد سرطان زیادتری دارد ،اما با
وجود این جنبه درمانی چندانی
ندارد.
ای��ن محصول اگر تحت نظارت
وزارت بهداش��ت تولید ش��ود
برای افرادی که س��الم هستند
و بیماری زمینهای ندارند ،یک
شیرینکننده طبیعی محسوب
میش��ود و میت��وان آن را
جایگزین شکر سفید کرد.


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

 4راهکار تغذیهای

برایافزایش
قوایجنسی

اگر مدتی اس��ت تصور میکنید احساس��ات
عاشقانه و تمایالت جنسی خود یا همسرتان
مثل اوایل ازدواجتان نیس��ت ،شاید زمان آن
رسیده تغییراتیدر برنامهی غذاییتان بدهید.
در این مطلب کوتاه  4توصیهی غذایی برایتان
داریم که عواطف و نیازهایتان را زنده میکند.
با ما همراه باشید.


قهوهبنوشید!

نوش��یدن قهوه به خصوص اگر ع��ادت به آن
نداشته باشید به راحتی بخشهایی از مغزتان
را فعال میکند که تأثیر زیادی روی زنده شدن
عواطف و نشاط جنسیتان دارد.
این را ما نمیگوییم بلکه نتایج پژوهشی که در
سال  2005در دانشگاه ساوت وسترن آمریکا
انجام شده نشان میدهد .پس خودتان را یک
فنجان قهوه مهمان کنید.


رژیم مدیترانهای بر هر درد بی درمان دواست

عامل موجب ش��ده ت��ا در وزن
مساوی  30کالری کمتر از شکر
س��فید انرژی داش��ته باشد .در
واقعدر یک صد گرم شکر سفید
 400کال��ری و در همین مقدار
شکر س��رخ  370کالری انرژی
نهفته است.
ام��ا این موضوع نمیتواند دلیل
موجه��ی بر رژیمی ب��ودن این
محصول باشد و مصرف آن برای
مبتالیان به دیابت و افراد چاق
محدودیت دارد.
خوب است بدانید شکر قهوهای
از نظ��ر ارزش ویتامین��ی فقیر
است و تنها حاوی مقدار بسیار
کالری شکر قهوهای باالست
شکر قهوهای به دلیل دارا بودن ناچیزی ویتامینه��ای گروه B
مالس در مقایسه با شکر سفید اس��ت که ارزش چش��مگیری
رطوبت بیشتری دارد و همین ندارد.

آموزش موسیقی
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چگونه شکــر قهوهای طبیعی
را بشناسیم؟

شکر قهوهای طبیعیدر مقایسه
با ش��کری که از افزودن مالس
تهیه شده ،رطوبت بیشتر و بافت
نرمت��ری دارد و ش��دت رنگ و
طعم عامل اصلی شناسایی آن
نیست.
هن��گام تهیه ش��کر قه��وهای
محصولی را کهدارای بستهبندی
بهداشتی ،تاریخ مصرف و مجوز
بهداشت است انتخاب و از خرید
شکرهای فلهای خودداری کنید.
______________


Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی
جینسنگ

در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

www.ginsengclinic.ca
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586
5586 Sherbrooke W.

Montreal, QC, H4A1W3

محققان ایتالیایی روی زنانی که دچار سندروم
متابولی��ک بودهان��د مطالعاتی انج��ام داده و
مش��اهده کردند زمانی که ای��ن خانمها رژیم
مدیترانهای را دنبال کردند بهبود چشمگیری
در عواطف و تمایالت جنسیشان مشاهده شده
است.
س��ندروم متابولیک از مجموعهی ش��رایطی
مانند فشار خون باال ،چاقی دور شکم و حالت
مقاومت به انسولین ناشی میشود.
اگر نمیدانید رژیم مدیترانهای چه نوع رژیمی
است ،خالصه بگوییم در این رژیم:
 مصرف میوه و سبزیجات حرف اول را میزند. مصرف گوشت قرمز به حداقل میرسد و بهجای آن ماهی مصرف میشود.
 روغن زیتون نی��ز نقش موثری در این رژیمبازی میکند .توجه داشته باشید این رژیم به
الغری و زیبایی اندام نیز کمک زیادی میکند.

چه میکند شکالت سیاه!

شکالت تأثیر مس��تقیمی روی هورمونهای
جنس��ی نمیگذارد ام��ا این م��ادهی غذایی
پرطرفدارباعثترشحبیشترهورمونسروتونین
میشود .این هورمون احساس آرامش و خوشی
ایجاد میکند.
البته حواستان باشد زیادهروی نکنید .مصرف
یک یا دو مربع شکالت سیاه با کیفیت در روز
کافی اس��ت و مصرف زیادی آن کالری زیادی
به بدن تحمیل میکند .برای همین هم امکان
چاقی را باال میبرد.


بفرماییدماستپروبیوتیک!

نتایج پژوهش��ی که در دانشگاه ماساچوست
ای��االت متح��دهی آمری��کا و روی موشهای
آزمایش��گاهی انج��ام ش��ده نش��ان میدهد
موشهای نری که ماست پروبیوتیک خوردهاند
بیضههای بزرگترداشتهاند.
قدرت ب��اروری ای��ن موشها در مقایس��ه با
موشهای��ی ک��ه م��واد غذایی چ��رب و فاقد
فیبرهای الزم مصرف کردهاند نیز بیشتر بوده
اس��ت .موشهای مادهی ای��ن پژوهش نیز با
مصرف ماس��ت پروبیوتیک ق��درت باروری و
شیردهی بیشتری کسب کردهاند.
برای افزایش قدرت و نش��اط جنس��ی خود از
مصرف این ماستها غافل نشوید.


اشاره

اشاره

دكتر حبيباللـه خزايي
روانپزشك و مدرس دانشگاه
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برخورد مؤثر و صحيح با مس��ائل زندگي نياز به داش��تن تواناييها
و آموخت��ن مهارت دارد .باتوج��ه به اينكه زندگ��ي در جوامع كنوني
ب��ا پيچيدگيه��اي خاصي همراه اس��ت و به دليل تنوع و گس��تردگي
ارتباطات همه انس��انها روزانه با مسائل و چالشهاي عديدهاي روبهرو
دست
زندگي از
 28امور
سررش��ته
اوقات
 31گاهي
نحوي كه
ماه1391
اردیبهشت
آنها 2012
 20مه
1433
جماديالثاني
هس��تند بهیكشنبه
شماره  5082یكشنبه  31اردیبهشتماه 28 1391جماديالثاني  20 1433مه  2012سال هجدهم شماره 5082
خارج شده و در زندگي روزمره توانايي مديريت ندارند همواره نياز است
براي رس��يدن به موفقيت در زندگي و مواجه ش��دن با شرايط سخت،
برخ��ي مهارتها را فراگيرند تا بتوانند زمام امور را در دس��ت گرفته و
تحت كنترل درآورند.
افسردگی عالوه بر ایجاد مشکالت
اينكه چگونه افراد با مس��ائل و رويدادهاروبهرو ميشوند ،مستلزم
افراد
برخی
جس��می
دردهای
دچار
ندهی��د،
باعث
روح��ی و روانی ،م��ی تواند
وزن
تغییرات
آن اس��ت كه در محدوده درون خود نيروهاي تعيينكننده را كنترل و
جمله
ش��د ،از
ایجاد مش��کالت جس��می زیادی افسرده می گویند که سردرد آنها زیادی
می
يادگيري ب��دن
تغیی��رات وزن
مهارتها،
دردهستند كه با
كساني
موفق
خواهیدزيرا افراد
مديريت كنند
تواندگيرند.
پشت.در زندگي بهكار مي
آموزند و
بازي را مي
قواعد
شود ،مثل تهوع ،اسهال ،دلدرد و در صبح و شب شدیدتر می باشد.
عضالت و
مفاصل،
وابس��ته ب��ه عادات
زندگي
بايد
اهداف
به
دس��تيابي
براي
افراد
كه
اين
تأمل
قابل
نكت��ه
سردرد و ...در زیر شماری از نشانه این س��ردرد ،مانند سردرد تنشی اگر هم درد مزمن داش��ته باشید ،غذایی و می��زان فعالیت
را تح��ت عنوان يك س��ند فرض كنن��د و مهارته��اي زندگي را جزو
برنامهرابهبدتر
افسردگی آن
باشد.
کند.تا به زندگيبدنی
دست يابند .نبايد
هدفمند
میآورند
حساب
های جس��می افسردگی بیان می اس��ت و هنگام��ی رخ م��ی دهد نقش��ه و
که عضالت گردن و پوس��ت س��ر 
شود.
افسرده
افراد
مواقع،
برخی
تصور ك��رد هر فرد بهطور طبيع��ي اين مهارته��ا را فراميگيرد بلكه
ساعتدارد.
12تمرين
آم��وزش و
پذيرف��ت كه فراگيري مهارته��ا نياز به
باي��د
شود.
سفت
و
منقبض
می
بیش��تر از
خستــگی
فشارهاي زندگي
احس��اسميشود در
مهارتها سبب
نبودنوافراد با
آش��نا
--------------فعالیت
برابردر نتیجه
خوابند،

بیحالی و
خس��تگی
به ش��يوهاي ناكارآمد پاسخ دهند و درگير مش��كالتي مانند رفتارهاي
جس��می بدنی آنها کم می شود و به
عالئم
از
یک��ی
ضع��ف،
هنگامی که افراد افسرده می باشند،
مشکالت گوارشی
پرخطر ،اعتياد و پرخاشگري شوند.
وزن
س��ببافزایش
مش��تركخاطر
فصل همین
خستگی
مهارتاغلب
میباباشد.
افسردگی
عضالت آنها منقبض و سفت می
ناراحتی معده یکی از مش��کالت
ش��ناختي،
هاي زندگي
ناآش��نايي
کنند.
می
پیدا
فرد
یک
بدن
در
هم
با
افسردگی،
و
شایع در افراد افسرده و یا مضطرب
شود و این خود دلیلی برای ایجاد
در بس��ياري از مش��كالت اجتماعي و رفتاري مانند طالق و ...است .به
بزرگ
مقياس
با
كه
ام��روزي
جوامع
در
كردن
زندگي
تر
س��اده
عبارت
بروز می کنند ،بنابراین سخت است اگر ه��م در اث��ر کاهش
می باشد.
سردرد می باشد
ان��دازه دنبال
گس��تردهاي را به
شدهاجتماعي
تعامالت
یکتكاليف
ش��ود،
بگوییممي
تعريف
کافی
اش��تها ،به
زودتر وایجاد
کدام
مش��کالت گوارش��ی در کودکان
-----------دارد و كس��ب مهارتها به معني گذراندن دورههايي براي بهتر زيستن
است
ممکن
نيازهاي غذا
دیگری
بگوييمبروز
موج��ب
کداميا یک
و نوجوانان ش��ایع تر می باش��د .
گذراندن
نخورید،امروز،
اساسي بشر
يكي از
بهتر است
واست.
کنید.
پیدا
وزن
کاهش
است.
بوده
بس��یاری از ک��ودکان ک��ه از درد مشکــالتخوابیدن
دورههاي تخصصي چگونه زندگي كردن اس��ت كه ميتواند اهميتي به
کاهشاز و
شکم ناله می کنند ،ممکن است افراد افسرده مشکالتی در خوابیدن 
دارایاطالعي
ش��ما كه بي
اگرتا جايي
مراتب باالتر از س��اير تخصصها داشته باشد
بيسوادي است.
معادل
درد شکم آنها مربوط به اضطراب دارند و گاهی ممکن است در نیمه آن
یا افزایش وزن بی دلیل شدید ،با
اشتها
تغییـر
صحبتبوده و
خود اهميت
پزشک حائز
وزنتانطول زندگ��ي
هاييوكه در
مهارت
در مدرسه و یا مشکالت در روابط شب بیدار ش��وند و دیگر نتوانند آیا از
کنید و ببینید
خورید
تري��نمی
مهم زیاد
ش��ما
در مراحل زندگي كاربرد اساس��ي دارد برقراري ارتب��اط مؤثر ،توانايي
هيجاناتافسردگی
كنترلبه علت
نوسان وزن
موردمشكلاین
خانوادگی آنها باشد.
بخوابند.
غذاهای
گيري،است و
ش��ده
زیاد
گش��ايي،
مس��ئله و
تواناييیاحل
تصميم
دیگری.
نس��بت وبهیا بیماری
آگاهي است
ندارید و
دوس��ت
(خش��م،خ��ود را
بزرگساالن دچار افسردگی ممکن اگر مشکل خوابیدن شما بیش از عالق��ه
خويش��تن ،مهارت
اضطراب)،
عصباني��ت و
كنش يا تعامل بينفردي
فش��ارهاي رواني و استرس،
درس��ت با
است تهوع و یا اسهالداشته باشند .چند هفته طول کشید ،باید ببینید مقابله
یافته اید؟
کاهش وزن
انتقادي ،تفكر
تفكر
وج��ود،
ديگران،ازتوانايي
همدلي با
اشتها ،یکی
مناس��ب وتغییر
برخ��ی از بیماری های گوارش��ی آیا ناراحتی های روحی باعث بروز هر گونه
سینه
قفسه
عالئمابراز درد
خالق و ...است .همانطور كه اشاره شد ،طيف گستردهاي از رفتارهاي
مانند:
این مشکل گردیده است یا نه.
جسمی افسردگی می باشد.
تواند نشانه ای
قفسه سینه می
درد
افراد نيازمند برخورداري از تواناييهاي خاص است.
مقابله با
افراد برای
دیگر بیماری
قلبی و
بیماری
روحیبايد از
یا هيچ
بدون
يادگيري
در برابر
فشارهمواره
موفقيت
دستيابي به
بیم��اری ک��رون ،کولی��ت و ی��ا حدود یک س��وم اف��راد مبتال به غالبابراي
مقاومتيخورند.
زخم های گوارش��ی با استرس و افسردگی ممکن است بیش از حد غذا می
باشد.
خطرناک قلبی
تس��ليم شد .به قول يكي از بزرگانهای
زندگي باقي
«بايد شاگرد
سینه هدفمند و
قفسه شكل
دردفوق به
مهارتها و تواناييهاي
بمانيم» بايد با كس��ب
افسردگی بدتر می شوند.
معمولبخوابند.
-----------همچنین می تواند
چن�دروبهرو
ش�مامسائل
كارآمد با

هفتهشد.اس�ت که به دلیل مشکالت روحی باشد.
اگر
در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت تهديدهاي آسيبشناختي

بترسد ،دارای
یک فرد
هنگامی که
سـردرد
است ،با
کرده
اش�تهایتان
مهارتهاي
ده��د.
مورد تهاجم قرار
اف��راد را
تغییركمتر
كنون��ي
در جامع��ه
س��ختیاجراتنفس می
و
قلب
تپش
عضالت
و
پشت
درد
مختلفی
علل
توان��د
می
س��ردرد
تشخیص
تا
کنید
صحبت
پزشک
ذكر ش��ده در قالب مباحث آموزش��ي ،كارب��ردي و كارگاهي قابل
درست همانند
اينو این
ش��ود
اش�تهایتان به
تغییر
اس��ت.آیا که
داشته باش��د و گاهی می تواند به معموال افراد افسرده ،کمتر ورزش دهد
عالئم ارتقاي
زمينه باعث
آموزشي در
مطالعه كتابهاي
همچنين
مي
ها
مهارت
شود .است و یا بیماری عالئم حمله قلبی می باشد.
علت افسردگی باشد.
می کنند و کمتر به آنچه که می علت افسردگی

دكتر حبيباللـه خزايي
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سالمت...

برخورد مؤثر و صحيح با مس��ائل زندگي نياز به داش��تن تواناييها
و آموخت��ن مهارت دارد .باتوج��ه به اينكه زندگ��ي در جوامع كنوني
ب��ا پيچيدگيه��اي خاصي همراه اس��ت و به دليل تنوع و گس��تردگي
ارتباطات همه انس��انها روزانه با مسائل و چالشهاي عديدهاي روبهرو
هس��تند به نحوي كه گاهي اوقات سررش��ته امور زندگي از دست آنها
خارج شده و در زندگي روزمره توانايي مديريت ندارند همواره نياز است
براي رس��يدن به موفقيت در زندگي و مواجه ش��دن با شرايط سخت،
برخ��ي مهارتها را فراگيرند تا بتوانند زمام امور را در دس��ت گرفته و
تحت كنترل درآورند.
اينكه چگونه افراد با مس��ائل و رويدادها روبهرو ميشوند ،مستلزم
آن اس��ت كه در محدوده درون خود نيروهاي تعيينكننده را كنترل و
مديريت كنند زيرا افراد موفق كساني هستند كه با يادگيري مهارتها،
قواعد بازي را ميآموزند و در زندگي بهكار ميگيرند.
نكت��ه قابل تأمل اينكه افراد براي دس��تيابي به اهداف بايد زندگي
را تح��ت عنوان يك س��ند فرض كنن��د و مهارته��اي زندگي را جزو
نقش��ه و برنامه به حساب آورند تا به زندگي هدفمند دست يابند .نبايد
تصور ك��رد هر فرد بهطور طبيع��ي اين مهارته��ا را فراميگيرد بلكه
باي��د پذيرف��ت كه فراگيري مهارته��ا نياز به آم��وزش و تمرين دارد.
آش��نا نبودن افراد با مهارتها سبب ميشود در برابر فشارهاي زندگي
به ش��يوهاي ناكارآمد پاسخ دهند و درگير مش��كالتي مانند رفتارهاي
پرخطر ،اعتياد و پرخاشگري شوند.
ناآش��نايي با مهارتهاي زندگي فصل مش��ترك س��بب ش��ناختي،
در بس��ياري از مش��كالت اجتماعي و رفتاري مانند طالق و ...است .به
عبارت س��ادهتر زندگي كردن در جوامع ام��روزي كه با مقياس بزرگ
تعريف ميش��ود ،تكاليف و تعامالت اجتماعي گس��تردهاي را به دنبال
دارد و كس��ب مهارتها به معني گذراندن دورههايي براي بهتر زيستن
است .يا بهتر است بگوييم يكي از نيازهاي اساسي بشر امروز ،گذراندن
دورههاي تخصصي چگونه زندگي كردن اس��ت كه ميتواند اهميتي به
مراتب باالتر از س��اير تخصصها داشته باشد تا جايي كه بياطالعي از
بيسوادي است.
معادل
بیماری آن
بخواهید ش��ما می توانید با گفتار درمانی،
نیست ،از او
قلبی
و
بوده
اهميت
حائز
زندگ��ي
طول
در
كه
هايي
مهارت
تري��ن
مهم
از
که به شما بگوید این درد می تواند ایجاد تغییرات در شیوه زندگی و
در مراحل زندگي كاربرد اساس��ي دارد برقراري ارتب��اط مؤثر ،توانايي
هيجانات یا
افس��ردگی خود و
دارودرمانی،
اضطراب
افسردگی و
نش��انه ای از
گش��ايي ،كنترل
مس��ئله و مشكل
توانايي حل
تصميمگيري،
درمان کنید.
عزیزانتان را
خويش��تن ،مهارت
نس��بت به
باشد( .خش��م ،عصباني��ت و اضطراب) ،آگاهي
مریمبينفردي
مقابله درس��ت با فش��ارهاي رواني و استرس ،كنش يا تعامل

سجادپور
انتقادي ،تفكر
مناس��ب و
تبیان)
همدلي با ديگران ،توانايي ابراز وج��ود ،تفكر(سالمت
افسـردگی
تشخیـص
خالق و ...است .همانطور كه اشاره شد ،طيف گستردهاي از رفتارهاي
عالئم روحی افسردگی عبارتند از:
افراد نيازمند برخورداري از تواناييهاي خاص است.
دست
کردن ،بهاز موفقيت همواره بايد در برابر يادگيري بدون هيچ
گریهدستيابي
ناراحتی ،براي
پیوند،
دس�ت بهدادن به لیست بلند ایمیل
مقاومتيو از
دادن ان�رژی
قول يكي از بزرگان «بايد شاگرد زندگي باقي
تس��ليم شد.
بپیــوندید:
هدفمند و
عالقه.بايد با كس��ب مهارتها و تواناييهاي فوق به شكل
انگیزه وبمانيم»
جسمی با مسائل
عالئم كارآمد
>> اگر می خواهید از انتشار
افسردگیروبهرارونیزشد.در
شناختي
تهديدهاي آسيب
در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت
بصورت منظم
اینترنتی پیوند
کنید
توجه
جامع��ه باید
بردیم ،اما
اف��راد را مورد تهاجم قرار ده��د .مهارتهاي
كمتر
كنون��ي
مت نام در
آگاه شوید،
چند
مدت
به
عالئ��م
این
ک��ه اگرذكر ش��ده در قالب مباحث آموزش��ي ،كارب��ردي و كارگاهي قابل اجرا
زمينهخود
نشانیاينایمیل
بیماری
همچنينعلت
داشت و به
هفته ادامه
باعثراارتقاي
كتابهاي آموزشي در
مطالعه
اس��ت.
به ما ایمیل کنید:
میشود.
ها مي
مهارت
توان گفت که
نبود،
های دیگر

گي از زبان
االسمي

•

بدشكوفايي
دبهزندگيرنگپريده
پريده
سردرد وابسته به افسردگی معموال
یکباشد.
آهسته می
جدول با دو شرح

5082

خورند ،اهمیت میدهند.
اگر شما به سالمتی خود اهمیت
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ای��ن عالئم مربوط به افس��ردگی
است.

اگر پزشک به شما اطمینان دهد
دیگری.
شرحدرد قفسه سینه شما مربوط به
جدول با دو که
---------------یک

5082

info@paivand.ca

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

____________________
جدولهای ____________________ ویژه وعادی

جدول ويژهجدول عادي
جدول عادي

افقي:
 -1تنوره -گونهاي داستان
1
 -2كلبه چوبي -خزنده خوشخط و
2
خال -پيشكشها
3
 -3ب��وي مخص��وص غ��ذاي مانده-
ايالت آفتابي -ايدئولوژي
4
آقا
نيست-
ناقص
 -4مرش��د -پايه-
5
و سيد
6
 -5ضمير متصل دوم شخص مفرد-
7
بزرگراه -بركت سفره
8
 -6مأمور تقسيم آب -همسر حضرت
9
ابراهيم(ع) -دريا
 -7مابي��ن پي��چ و مه��ره -بخ��ش
10
حفاظتي خودرو -علف خشك
11
 -8محص��ول رودبار -معل��ق -باربر
12
شهري
13
 -9عرص��ه نب��رد -چي��ن و چروك
14
پوست -نام دخترانه
15
 -10قهوه -دم بريده -نوآور
 -11از ماكيان -موجودات -پوشش
پرنده
 -9درخور آقايان -مالطفت -سوغاتي
 -12پراكنده كردن دش��من -نسبت
از گجرات
زن و شوهر به هم -شمار -نپخته
 -10مادر عرب -صداي درد -حوض،
 -13ظرفي در آش��پزخانه -صبحانه-
فواره
مخفف گاه
 -11پائين و قعر -ش��هري در استان
 -14جمع غني -نصف -بيبي ،بانو
اصفهان -كهن و قديمي
 -15طب��ق قان��ون اساس��ي پ��س از
 -12جمع خادم -مهندس ساختمان-
رهبري باالترين مقام رس��مي كش��ور
اسب چاپار
است -برد معروف
 -13نام گلي خوش��بو -در بند است-
عمودي:
لنگه بار
 -1محصل -مقروض ،وامدار
 -14يار مجنون -آحاد -سردوشي
 -2شهرس��تان -در پناه -پرندهاي از
 -15از پرندهها -سركشي ،تمرد
گنجشك سانان
 -3ورزش مادر -ضدقهر!-
حل جدول عادی شماره 5081
شهري در استان فارس
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ر ن ا م ه
ر ي ا
ش ه
د
 1س ت ا
 -4خيط شده -داراي شرف
ا ق ل ي م
ن م و د
 2ن و ي ن
و اعتبار -دستور سكوت
ي و گ ي
ا س ك و
 3ت ح ك ي م
 -5رن��گ قه��وهاي مات با
د و ش
ت ي ي ن
د ك
 4و ي س
ه
و ش ن
ر
ف ر ي ب ا
 5ر د
ته رنگ ش��يري -باهوش-
6
د ب
ا ش
ل و
ر
م ا ن و
برجستگي تهگيوه
ب ل ه
ي و ن ي س ف
 7س ي ر ت
 -6دق��ت غيرع��ادي-
ل ا ي ك ا
ب ي م
 8و ق ا ح ت
9
ر
و
خ ا
ر
د ي ت و
ا
ا ي ت
يادداشت -خودم!
ي ا ف ت ن
ا
ش ن و
 10س ن
 -7مدت زندگي -ايستاده
ق س
ر
ا ي ل ا
م ت ي ل
 11ت
و قائم -همسر اسكندر
س ا ن
ي ك
د س
س ا
ر
 12ف ا
ه ن گ
س ر
ب ي ك س
 13ا ن ج ا
 -8س��گ فضان��ورد -فل��ز
ا
ش ي و
ه ي
م ا
 14د ش م ن ي
چهره -بايگاني
ك ل ن ل
و ي چ م ن
ا ك ي ر
 15ه
1

2

3

4

5

6

خدمات ارزی

514-844-4492

7

ك��رده باش��د -مخفف بدت��ر -گاز
افقي:
3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8
 -1تنوره -گونهاي داستان موجود در سطح خورشيد
 -9حبيب 1
خدا -ذوق ،شوق -سمت
 -2كلبه چوبي -خزنده خوشخط و
چپ
2
خال -پيشكشها
 -10نش��انه فع��ل مض��ارع-
3
مانده-
غ��ذاي
مخص��وص
 -3ب��وي
فرمانروايان -سنگ زينتي
ايدئولوژي
آفتابي-
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>>حل در صفحه 34
جدول ويژه

15 14 13 12 11 10

ك��رده باش��د -مخفف بدت��ر -گاز
موجود در سطح خورشيد
 -9حبيب خدا -ذوق ،شوق -سمت
چپ
 -10نش��انه فع��ل مض��ارع-
فرمانروايان -سنگ زينتي
 -11از عناصر اربعه -بدسرش��ت-
حرف ربط
 -12درخ��ت تس��بيح -هن��دي-
علوفهاي مخصوص گاو -چه خوب
 -13ش��هري در آذربايج��ان
ش��رقي -دارويي كه سبب تسكين
دردهاي جسمي يا رواني شود -نام
نيستلروي
 -14آوردن -اجس��ام دارن��د-
اختياري
 -15س��ريالي از س��عيد آقاخاني-
مرطوب

عمودي:
 -1پايتخت س��ان مارين��و -نوعي
خودروي لوكس
 -2س��اقه زيرزمين��ي -مقروض-
سازمان پيمان مركزي
 -3عم��ل نفس كش��يدن -ولگردي-
افقي:
 -1زيرزميني در عم��ق زياد -اثري از زينت دادن
 -4انديش��هها -فيلمي ب��ه كارگرداني
آگاتاكريستي
و تهيهكنندگ��ي جمش��يد حيدري-
 -2نصف صورت -گاز تنفسي -آواره
 -3نظري��ه -نوعي تفن��گ -فيلمي از درخت هندي
 -5از گن��اه و ج��رم و تقصير كس��ي
شهروز شكورزاده
 -4موش��واره -ع��دد ورزش��ي -گلي گذشتن -ش��هري در استان اصفهان-
سايه
خوشبو -حركت به جلو
 -5خ��ادم ق��وم -لباس زن��ان ژاپني -6 -آبرو -مذكر -بوي ماندگي
 -7بيقيد و بند -بخشنده -داخل
نوشتن قانوني
 -6از توابع شهرس��تان ورامين -راه و  -8گياه��ي از تي��ره نعناعي��ان -حق
ناحق -اشتهار
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 -9محل تولد -لقب شيطان -قربانگاه
 -7هجوم -اشتباه -اندازه
 -8زخ��م چركيني كه آب به آن نفوذ مكه
 -10آفتابپرست -كشنده
حل جدول ویژه شماره 5081
بيصدا -ش��هري در استان
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1فارس
1
ا
ن ه
ا
گ ا ل و ا ن و م ت ر  -11مخف��ف و از -س��ند
ت ر س ا
ر
 2ن گ ا
م د ا ر س ضامن -لقب شاهچين
د ل
و
د
د ث ه
ا
 3ح
ا ن م ي  -12سرس��را -عنصر فلزي
ز ن
و
ت ي پ ا
ن ص
 4ن ر م
گ كمياب -خجالت
5
ر
و
ت ه
و
ر
د
خ و
ا ي
ا ك  -13نوازش -فرمان توقف-
6
د ي
ا
م
ز ق ي
ا
ر
ش ن ل پسوند دال بر زمان
ر پ ا
ا
ز
ه
ر
و
ا
 7ر
ن ب ا
ج م
ا
 8ت ه
ف ر ي ب ا  -14روغ�������ن ج��ال-
ج ق و ج ق
ا
ن
 9ي ا
م و ر ب انگشتنماي خلق -حواري
ن
ا
ع م ر
پ ر س ش
 10ن ر
خائن
ر
ا
ن
ا
ر
ت ه
ا ي ت
ر
 11و
 Tel.:(514)772-5787ز و  -15غ��ارت كردن دارايي
ج
ي س
ا
ج ر
ا
و
 12پ ر
م ع ا ي ب مس��افران با زور و تهديد-
د
ر
ا
و
 13ا ك ي پ
(514)620-3622
ك ش ت ن ن��ام لحن��ي از س��يلحن
ه ي م ه
 14ت ي ا ت ر
س و ا د باربد
 15ي ك ن و ع ل ب خ ن د

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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درد دل کردن

عوارضمثبتومنفینوشیدنقهوهـ
مشکلسازباشد.

تقریباهمهچیزهاییکهخوردنشان
لذتبخش است ،عوارض منفی
برای بدن مان دارد.
ال��کل ،ش��کالت و غذاه��ای
فس��تفود هم��ه نمونهه��ای
خوبی از چیزهای لذتبخش��ی
هستند که عوارض منفی برای
س�لامتیتان در طوالنیمدت
دارند.
اما قهوه چطور با این موادغذایی
و نوشیدنیها رقابت میکند؟
نوشیدن قهوه راهی عالی برای
حفظ هوشیاری ،چه جسمی و
چه ذهنی ،به شمار میرود.
به بیدار ش��دن ش��ما در صبح
کمک ک��رده ،ب��ازده کاریتان
را ب��اال برده و ب��ه از بین بردن
استرس محلکار کمک میکند.
برخی از ما در روز تا  ۵لیوان قهوه
به شکلهای مختلف مینوشیم،
از قهوه تلخ گرفته تا موکا یا حتی
قهوه یخی.
مهم نیست که قهوهتان را به چه
شکلی دوست داشته باشید ،باید از
تاثیر نوشیدن قهوه بر بدنتان آگاه
شوید.

•

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

ساخت کفی های طبی
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 933-8383

•

تأثیر
درمقابلهباافسردگی

عوارضجانبی مثبت قهوه

تحقیقات نشان میدهد که محدود
کردن مصرف قهوه به  ۲فنجان در
روز میتواند ضرر آن بر س�لامت
کودک را کاهش دهد.
در مورد قهوه نیز مثل سایر چیزها،
زیاد آن خوب نیس��ت .گفته می
شود اگر مقدار زیادی قهوه مصرف
کنید (بی��ش از  ۵فنجان در روز)،
احتمال باریک شدن مغز استخوان
را باال میبرید .این آس��یبپذیری
شمادر برابر شکستگی را مخصوصاً
در س��نین باالتر ،ب��اال میبرد ،به
همین علت بهتر است که مصرف
قهوه را یک حد مناسب نگه دارید.
عارضه جانبی دیگری که ممکن
است با نوشیدن قهوه ایجاد شود
این است که نتوانید بخوابید.
خیلی وقتها این بخاطر این
اس��ت که قهوه (ی��ا هر چیز
دیگ��ری ک��ه در آن کافئین
دارد) را نزدی��ک ب��ه زم��ان
خوابتان نوشیده باشید .برای
از میان برداش��تن این تاثیر،
بهتر است مصرف هر چیزی
که حاوی کافئین اس��ت را از
س��اعت  ۲بعدازظه��ر به بعد
قطع کنید؛ اما یادتان باش��د
که تاثیر آن بر افراد مختلف،
متفاوت است.

ب�ا نقاط منف�ی قهوه ش�روع
میکنیم …
یکی از شایعاتی که درمورد قهوه
و مض��رات آن وجود دارد ،تاثیری
اس��ت که بر باال بردن فشارخون
دارد .با اینکه یک افزایش جزئی در
فشارخون ایجاد میکند ،فقط برای
آنها که به طور طبیعی فشارخون
ب��اال دارند و زنان ب��اردار میتواند
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اما آیا قهوه تاثیرات مثبتی
هم بر بدنتان دارد؟

نوشیدن منظم ودائم قهوه ،فوایدی
به همراه دارد که شاید از شنیدن
آن تعجب کنید:
 قه��وه میتواند خط��ر بیماریکش��نده کبدی را ت��ا  ۴۰درصد
کاهش دهد و بیشترین تاثیر را بر
افرادی دارد که کبدشان مشکلدار
شده است.
 احتم��ال ابتال به دیابت نوع  ۲بامصرف دائم قهوه کاهش مییابد.
 س��رطان روده بزرگ س��ومینس��رطان ش��ایع در سراسر جهان
اس��ت و با اینکه نتایج تحقیقات
متفاوت هستند ،اما وجه اشتراکی
دارند که ب��ر کاهش احتمال ابتال
به این سرطان تا  ۲۰-۵۰درصد با
نوشیدن قهوه اشاره دارد.
 براس��اس مطالعات انجام گرفته،کس��انیکه ب��ه طور منظ��م قهوه
مینوش��ند ،ت��ا  ۶۰درص��د در
میانسالی کمتر به بیماری آلزایمر
مبتالمیشوند.
شاید این نتایج برایتان تعجبآور
بوده است؛ پس اگر نگران نوشیدن
قهوه بودهاید ،این حقایق را درمورد
این نوشیدنی عالی به خاطر آورید.

•

چطور میتوانید بهترین استفاده را
از قهوه ببرید

آخر اینکه ،چند نکته ساده هست
که موقع نوش��یدن قه��وه باید به
خاطربسپارید.
 بهتر است یکدستگاه قهوهجوشخریداری کنید زیرا قهوههای آماده
شدیداً فراوریشده هستند و فواید
آن را کاهش میدهد.
 میتوانیددر روز  ۲-۴فنجان قهوهمیل کنید ،مگراینکه از فشارخون
باال رنجببرید یا باردار باشید که در
این شرایط میتوانید از پزشکتان
میزان قهوهای که میتوانید در روز
مصرف کنید را سوال کنید.
 قه��وه تاثیر مثبتی بر س�لامتش��ما دارد و باید از آن لذت ببرید.
هر فنج��ان از آن میتواند همان
تاثیری که در صبح یا در یک روز
به طور متوسط بر بدنتان دارد را در
درازمدت به آن برساند.

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!

•

افراد افسرده خیلی سریع
وارد دور باطل میشوند.
آنه��ا ب��ه دلیل ت��رس از
طرد ش��دن همواره بطور
عمیقت��ری گرفت��ار این
بیماری روحی میشوند.
یک��ی از راهکارهای مقابله
با افسردگی درد دل کردن
است ...اما نه با هر کس.
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پنجه نرم میکنند.
در مطرح کردن افسردگی کمی
ی اطرافیان است.
ام��ا این بیم��اران معموال
محتاطتر بود.
زیرا در مواردی که فرد تنها به طور
خود تص��ور میکنند ک��ه آنها لزوم حمایت
قراردادی کار میکند یا هنگامی
تنها کسانی هستند که از چنین اعضای خانواده
وضعی��ت تی��رهی روح��ی رنج اف��رادی ک��ه دچار افس��ردگی که فضای کاری تنشآمیز است،
میبرند و احساس میکنند که میش��وند ،معم��وال نمیتوانند احتمال دارد که بیمار به راحتی
دیگ��ر ارزش این را ندارند که به بیم��اری خ��ود را از خان��واده و کار خود را از دست بدهد.
ام��ا اگر ف��رد رابط��هی خوب و
آنها محبت و توجه شود .آنها در دوستان نزدیک پنهان کنند.
عین حال نگران آن هستند که به غمگینی ،بیحوصلگی و احساس دوس��تانهای با رئیس و همکاران
خاطر بیماریشان مورد سرزنش کرختی از عالئم بارز افس��ردگی خود دارد ،اعالم کردن بیماریاش
قرار بگیرند.
هستند .بیماران معموال از عدم میتواند ب��ار بزرگ��ی را از روی
پژوهش��ی بینالمللی به تازگی تمرکز ،بیاش��تهائی و کمخوابی دوش او بردارد.
هنگامی که بیمار تصمیم به اعالم
نشان داده اس��ت که از هر پنج نیز رنج میبرند.
بیماری خود میگیرد ،اطرافیان
نف��ر مبتال به افس��ردگی ،چهار کریستینه رومل میگوید:
نفر احساس میکنند که بخاطر «روش��نگری از سوی اطرافیان بایستی آرام بمانند و از برخورد باز
بیماریش��ان م��ورد تحقیر قرار برای مقابله و پیشگیری از رفتار او قدردانی کنند.
میگیرند.
منفعالنه ،مه��م و تعیینکننده کریستینه رومل میگوید« :باید
به این نکته آگاه بود که کس��انی
حس ع��دم پذیرفته ش��دن در است».
جامعه تردید بیماران را نس��بت بدترین اتفاقی که میتواند برای ک��ه این بیم��اری را خود تجربه
به خودشان تقویت میکند و آنها ای��ن بیماران رخ ده��د ،عدم به نکردهان��د ،هیچ��گاه نمیتوانند
وارد دور باطل میشوند.
رسمیت شناختن بیماریشان از وضعیت بیم��ار را کام�لا درک
کنند».
مبتالیان به افس�ردگی برای سوی اطرافیان است.
مقابله با این بیماری باید چه گفت��ن جملههایی مانن��د "بر به همی��ن دلیل نصیحت کردن
کار کنند؟
خودت مسلط باش! همه گاهی فایدهی چندانی ن��دارد .بهترین
خانواده ،دوستان و همکاران حالشان بد است" باعث میشود حالت این است که بیمار احساس
چگونه باید با بیماران برخورد که بیماران احس��اس کنند که کند ک��ه اطرافیان حداقل تالش
کنند؟
م��ورد تحقیر ق��رار میگیرند و میکنند شرایط او را درک کند و
او را جدی میگیرند.
"کریس��تینه روم��ل کلوگ��ه" جدی گرفته نمیشوند.
( ،)Christine Rummel-Klugeکریستینهروملمیگوید«:گاهی
روانپزشک و مدیر انجمن آلمانی اوقات الزم اس��ت ب��ه اطرافیان
حمای��ت از بیم��اران مبت�لا به گوش��زد ک��رد که
افسردگیمیگوید:
افس��ردگی
ی��ک شعر
«در مجموع افراد افس��رده وقتی بیم��اری اس��ت که
که بتوانند در مورد بیماری خود بایستیموردمعالجه آیدین کاوه :مونتریال
صحبت کنند ،ب��ه طور واضحی قرار بگیرد».
دوری
احساس سبکی میکنند».
آهسته تر برو ز برم هر کجا که روی
اما او تأکید میکند که این راهکار مطرح کردن
در هر شرایطی توصیه نمیشود.
تنهایی،دل من همرهت بری
افسردگی در محل
خندان گذر ز کوچه دل چون که من
کار
با اشک چشم شسته امش تا تو بگذری
مشکن پلی که گذر می کنی از آن
مشکن دلی که تو همراه می بری
اشکم روان شود چو ببینم رقیب خود
پنهان کنم صورت خود تا تو بگذری
هر شب دعا کنم که مرادم خدا دهد
تا خانه ام ز وجودت دوباره پر کنی
نذرت کنم هر چه که دارم به پای تو
تا حاجتم روا شود و ،از برم نری
ترکم نکن تهی است کلبه من بی وجود تو
مهرت زمن مگیر زخم دل را تو مرهمی
گریان دو چشم کاوه ،ز فراغ وجود توست
از من جدا مشو که مرا یار و یاوری
...............

•

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی
!OPPORTUNITIES

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
بگیرید:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net
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Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

چراغ زندگی

سرآید نوبت ما م که روزی
که چشم پوشیم ز دنیایی که روزی
بهشت و دوزخ ما بود روزی
کند مادر ،پدر شادان که روزی
عنان زندگی گیرد بهدستش
که این چرخ و فلک گردد روزی

29

 سال  19شماره  25  1084آبان 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1084  Nov. 15, 2012

www.paivand.ca

گـوناگـون...

تأثیرمنفیزندگیاضطرابآورشهری
بررویسالمتی
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شـــا دباش
باخبرشدیمدوست عزیزمان ،چهره ی آشنای مونتریال ایرانی،

جناب آقای دکتر ریموند رضایی
برای دومین بار پدر شده است.

میالد مایکــل ،نوپسر برومند ایشان را پیش از همه به مادر عزیزش ،خامن لینا صباغ،

پدر مهربانش دکتر ریموند رضایی و پدربزرگ عزیزش ،جناب فرد صباغ،
صمیمانه شادباش می گوییم و برای همه گان آرزوی برکت ،سالمت و بهروزی داریم.

دویچ��ه وله :س��روصدا،
ش��لوغی و س��رعت
محمد رحیمیان و دوستان شما
زی��اد در زندگ��ی،
فضایی اضط��رابآور به
در پیوند مونتریال و ونکوور
کالنشهرها بخشیدهاند.
به اعتقاد پژوهش��گران،
زندگ��ی در ش��هرهای
بزرگ خطر ان��زوای فرد
را افزای��ش میده��د و
واکنش مغز او به شرایط
تهدیدآمیز را دستخوش
تغییرمیکند.
امید به پیدا کردن شغلی
مخصوص دانش آموزان و دانشجویان
بهت��ر ،درآم��دی باالتر و
فرانسه زبان ساکن مونترال
بهرهبردن از سبک زندگی
آید.
ی
م
بدست
سخت
بسیار
بزرگ
های��ی
ش��هری از جذابیت
روحی
وضعیت
مورد
در
پژوهشی
به ویژه مناطـق
اس��ت که همواره افراد بیشتری را س��اکنان ش��هر "کمبِ��رول" در از این رو افراد منزوی میش��وند و
 Côte St. Lucو Sherbrooke
به سمت ش��هرهای بزرگ سوق بریتانیا انجام دادند .این ش��هر در در جامعه احس��اس طردشدگی
با بیش از  ۲۰سال سابقه آموزشی
میکنند».
میدهد .شصت
س��ال پی��ش امروزه از هر دو نفر یک نفر در شهر زندگی میکند .این رقم ت��ا ب��ه ح��ال
تنها یکس��وم تا سال  ۲۰۵۰به  ۷۰درصد خواهد رسید .اغلب شهرها صدها بررسیهایی که
حیوان��ات
روی
جمعیت جهان
سال پیش بنا شدهاند و ظرفیت پذیرش چنین جمعیتی را
www.razigroupe.com
ص��ورت گرفته،
در ش��هرهای
ندارند .این موضوع چالش بزرگ قرن  ۲۱است.
razigroupe@gmail.com
نش��ان داده
ب��زرگ زندگی
است که انزوای
میکردن��د .اما
در ح��ال حاضر نیمی از جمعیت دهه  ۱۹۶۰رونق بس��یاری یافت .اجتماعی سیستم پیامرسانی مغز
جهان در کالنشهرها جای دارند .از س��وی دیگر در بین س��الهای را تغییر میدهد .از نظر
متخصصان پیشبینی میکنند که  ۱۹۶۵تا  ۱۹۹۷شمار مبتالیان به دانش��مندان هورمون
کارداوطلبان آنها را تحت فشار قرار
استرس ،قاتل تهرانیها:
این میزان تا سال  ۲۰۵۰به هفتاد روانگسیختگی (شیزوفرنی)در این "سروتونین" مهمترین
تأثیر شهرنشینی بر روی فعالیت مغز میدادند.
روزانه  ۱۵۰تا  ۲۰۰نفر در شهر
شهر دو برابر شد؛ در حالی که رشد انتقالدهندهی عصبی
درصد خواهد رسید.
تیمی پژوهش��ی به سرپرس��تی لیندنبرگ میگوید« :ما ناحیهای
آندریاس مای��ر -لیندنبرگ ،مدیر جمعیت شهر به این میزان افزایش در زمینه تعدیل شرایط 8میلیونی تهران میمیرند .ایست
آندریاس لیندنبرگ فعالیت مغزی از مغ��ز را زی��ر نظر داش��تیم که
تهدیدآمی��ز اس��ت .قلبی ،سکته قلبی یا مغزی عوامل
دو دس��ته از اف��راد را ب��ا کم��ک هنگام اس��ترس فعال میشوند».
مرک��ز بهداش��ت روانی در ش��هر نیافته بود.
تهرانی
شهروندان
فوت
در
اصلی
"مانهایم" آلمان ،هشدار میدهد همینط��ور در آلم��ان در بی��ن هنگامی که حیوانات از
دستگاه امآرآی بررسی کرده است؛ پژوهشگران مش��اهده کردند که
که با افزایش ش��مار شهرنشینان ،س��الهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۰تعداد دیگر همنوعانشان جدا هستند .میانگین سن مرگ در شهر
دس��ته اول اف��رادی که در ش��هر دقیق��ا همین ناحیه به اس��ترس
بزرگ ش��دهاند و دس��تهی دیگر واکن��ش نش��ان میده��د و این
شمار بیماریهای روانی نیز رو به روزهای غیبت افراد شاغل به دلیل میشوند ،میزان ترشح تهران  ۴۹سال گزارش میشود.
بیمارهای روانی دو برابر شده است .این هورمون در بدنشان
افزایش خواهد گذاش��ت .او
افرادی که در بزرگس��الی به شهر واکنش در افرادی که در محیطی
اعتقاد دارد که وسعت شیوع
آندریاس هاینتس ،مدیر کلینیک به ش��دت کاهش مییابد .در این باعث میشود که افراد در شرایط مهاج��رت کردهاند .به نظر میآید ش��هری بزرگ ش��دهاند ،شدیدتر
این بیماریهادستکم گرفته
روانپزش��کی و رواندرمان��ی در صورت کنترل روی ناحیههایی از اس��ترسزا حس��استر ش��وند و که اولین پژوه��ش در این زمینه اس��ت .این ناحیه از مغ��ز بهویژه
میشود.
برلی��ن ،میگوی��د« :اف��راد در مغز که مسئول واکنش به شرایط حتی نسبت به ش��رایطی هم که روی انسانها ،مهر تأییدی بر نتایج زمانی فعال میش��ود که انس��ان
احساس تهدید میکند .این ناحیه
کالنشهرها به ندرت همسایگان تهدیدآمیز هستند ،کم میشود و تهدیدآمیز نیست ،واکنشی شدید پژوهشهای پیشین باشد.
خود را میشناس��ند و حمایت حیوان به تهدید واکنش به مراتب نشان دهند .این مشکل افراد را در در این پژوهش داوطلبان بایستی در ش��رایط نامناسب موجب بروز
زندگی شهری افراد را
اجتماعیکه معموال میتوان به شدیدتری نشان میدهد.
معرض خطر ابتال به افس��ردگی و چندین مس��ئلهی ریاضی را حل اختالالت ناشی از ترس میشود.
منزوی میکند
راحتی در شهرهای کوچک به ای��ن ترتیب ان��زوای اجتماعی اختالالت روانی ناشی از ترس قرار میکردن��د .در حی��ن ای��ن کار
روانپزشکان بریتانیایی
پژوهشگران با ایراد گرفتن از نحوه
دریافت کرد ،در شهرهای یا کمب��ود ارتباط کافی با دیگران میدهد.
در س��ال ۲۰۰۳

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضیات
رازی

(438)-989 7416

•

میلیاردرهای ایران...
عس��گر اوالدی اه��ل تهران
است و چه کسی است که او
را نشناسد.
بر اس��اس روایت��ی معتبر و
مس��تند پیرمرد خوشقلب
در جری��ان نگران��ی بخش
خصوص��ی از واگ��ذاری
نمایش��گاه بینالمللی تهران
ب��ا آن وس��عت در آن نقطه
اعیاننش��ین تهران در جمع
هیات نمایندگان اتاق چنین
گفته بود:
«جناب رئیس (آل اسحاق)
اگر اج��ازه میدهید ،بنده به
عنوان یک کاسب جزء همین
حاال چک خرید نمایشگاه را
بکشم!»
از اعض��ای ب��ه ن��ام مؤتلفه،
رئیس اتاق مشترک ایران و
چین ،دارنده ش��رکت بزرگ
«حس��اس» ک��ه در عرصه
ص��ادرات خش��کبار و ب��ه
خصوص پسته ایراندر سطح
جهان صاحب نام است.
تابس��تان س��ال گذشته هم

>> ادامه از صفحه5 :

گفته ش��د دو بانک چینی را
خریده ،البته بعدا متذکر شد
که کل بانکها را نخریده ،بلکه
سهام آنها را خریداری کرده
است.
چندین س��ال قب��ل ،مجله
آمریکای��ی فورب�س که یک
نش��ریه معتبر اقتص��ادی و
مالی اس��ت و هم��واره وضع
مالی ش��رکتهای ب��زرگ و
افراد ثروتمند جهان را دنبال
و درب��اره آنها گ��زارش تهیه
میکن��د ،داراییهای او را به
تخمی��ن یک��ی از بانکداران
ایرانی چهارصد میلیون دالر
برآورد کرده بود.
و البته فرام��وش نباید کرد
ک��ه در یکی از همایش��های
صادراتی ،یک نفر گفت آقای
عس��گراوالدی ۱۳۰میلیون
ص��ادرات دارد که او تکذیب
کرد وگفت:
«ب��ه ۱۰۰میلی��ون دالر
نمیرسد!»


س��قفی کوتاه ،عرضی کم و
غول تکنولوژی:
طولی حدود  ۲ت��ا  ۲.۵متر
عالءالدین
امکان ندارد موبایل داش��ته مینشیند.
باش��ید و ن��ام عالءالدین را 
نشنیدهباشید.
غول ورزش:
صاح��ب پاس��اژ عالءالدین
حسین هدایتی
مردی اس��ت ب��ه همین نام .حس��ین هدایتی  ۴۵ساله و
هم��ان پاس��اژ س��رخ رنگ متولد تهران از محله دوالب
حافظ  -جمهوری که در کنار است.
ساختمان سازمان بورس واقع مال��ک صنای��ع اس��تیل
شده است.
آذی��ن ،مال��ک کارخانههای
س��رمایه حاجی عالءالدین فوالدس��ازی و ورق ،دارن��ده
مش��خص نیس��ت .این مرد بزرگترین ش��رکت پرورش
همیش��ه در اتاقی کوچکی میگ��وی ایران ،برجس��از در
مینش��یند ک��ه در طبق��ه دب��ی و دارای ملک و امالک
همکف پاس��اژ ق��رار گرفته در حاش��یه خلیج ف��ارس،
است.
مالک زمینهای کشاورزی،
ظاهر مغازه چیز خاصی ندارد س��هامدار بازار مب��ل ایران،
و رنگ و رو رفته هم هست ،رئیس شرکتهای تجاری در
اما از پلهه��ای آهنی باریک ایران و خاورمیانه و چندین
انتهای مغ��ازه که باال بروید ،و چند فعالیت تجاری دیگر،
حاجی ،بزرگ ب��ازار موبایل عناوینی است که به حسین
جمهوری ،آنجا نشسته.
هدایتی نسبت میدهند.
س��رمایهدار ب��ازار موبای��ل خودش میگوید ۲۲« :سال
جمه��وری در دفت��ری ب��ا اس��ت در کارخان��ه داری،

کشاورزی و ساختمان سازی
فعالیت میکن��م .یک بچه
مس��لمانم که وجوهات خود
را میپ��ردازم و ی��ک ری��ال
هم بدهی بیمهای و مالیاتی
ندارم».
عابربانکپرسپولیسیها(لقب
هدایت��ی) حاضر اس��ت ۲۰
میلیارد تومان برای تصاحب
این تیم پر طرفدار بدهد ،اما
هنوز بحث خصوصی سازی
در ورزش م��ا آنچنان جدی
نشده که کسی به پیشنهاد
اغوا کننده حس��ین هدایتی
توجه کند.

غول بازار مبل:
علی انصاری

گرفت.
میگوین��د بخ��ش کوچکی
از ام��وال و داراییهای علی
انص��اری ،بخش زی��ادی از
زمینهای یافت آباد است که
االن بازار مبل ایران در آن بنا
شده است.
علی انص��اری ،اگرچه رئیس
گ��روه س��رمایهگذاری تات
اس��ت و رئیس اتحادیه مبل
سازان تهران ،اما برای چهره
شدن ،ورود به عرصه فوتبال
را انتخاب کرد.
عل��ی انص��اری رئی��س
فدراسیون دوچرخه سواری
اس��ت ،اما با حضور در هیات
مدیره باشگاه استقالل تبدیل
به چهره خبرساز شد و حاال
او را با حسین هدایتی مالک
باشگاه استیل آذین ،مقایسه
میکنند.
مش��کالت مالی اس��تقالل
تاحدودی به دس��ت انصاری
حل و فصل شد.


محل��ه و خانه قدیمیاش در
مهرآباد جنوب��ی ۲۰ ،متری
زاهدی (شمش��یری فعلی)
و دقیقاً روبروی مسجد امام
جعف��ر صادق ب��ود ،اما حاال
دیگر آنجا نیست و در شمال غول نوکیا:
ش��هر تهران باید سراغش را
احمد ابریشم چی

احمد ابریش��م چ��ی ،متولد
س��ال  ۱۳۱۷قم از کس��انی
اس��ت ک��ه در واردات تلفن
هم��راه و وس��ایل جانبی و
دستگاههای مخابراتی یکی
از چهرههای شاخصدر ایران
به شمار میرود.
همه نام او را در کنار ایراتل،
نوکی��ا میشناس��ند .روزنامه
اعتم��اد ملی از او ب��ا عنوان
پدرخوانده نوکیا در ایران یاد
کرده بود.
ابریشمچیدر امور خیریه هم
فعالیتهایی داشته است .از
آن جمله میتوان به پذیرایی
از مهمانان در تمام طول سال
در ویالها و مهمانس��راها در
شمال و مش��هد ،اشاره کرد.
همان چیزی که یکبار مورد
نقد و حمله ش��دید روزنامه
کیهان نسبت به او شد .کیهان
معتقد بود میهمانان خاصی
به ویالهای او سر میزنند ،از
جمله برخی مقامات.
________________
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هادی خرسندی

اوباما و همسر مش حسن
 ۱۹آبان ۱۳۸۷

مش حسن با دو عدد گاو ز صحرا آمد
با زنش گفت به شادی که اوباما آمد!
پلوئی دم بکن و پوست بکن بادمجان
که به جانم هوس مرغ و مسما آمد
همسرش گفت که اين سمت نيامد ،ديدم!
به گمانم که در اطراف يو.اس.آ .آمد
تازه با رأی من و تو که نيامد سر کار
روی آرای همان مردم آنجا آمد
چه کند فرق برای من و تو ،بيچاره؟
درد ما را مگر او بهر مداوا آمد
گاومان شير فزونتر بدهد از فردا؟
بابت ذوق زيادی که اوباما آمد
يا که گاو نرمان هم پس از اين شير دهد؟
روی شوقی که طرف با هی و هورا آمد؟
کو برنجت که پلو خواستی از بهر ناهار؟
مرغ بريان مگر از عالم رؤيا آمد
آنچنان ذوقزده آمده ای ،پنداری
که پسرخاله ات از قریۀ باال آمد
رفع تبعيض نژادی خبری شيرين بود
که به صبحانۀ ما مثل مربا آمد
ليکن اين مرد سياهی که دلت را برده
نه سياهی است که در قصه و انشا آمد
اين سياهيست که با پول سفيدان جهان
پی افزايش سرمايه به سودا آمد
«آن سيه ُچرده که شيرينی عالم با اوست»*
فرصتشده که ببينی پی يغما آمد
همچناندر به همان پاشنه خواهد چرخيد
اين يکی از پی نو کردن لوال آمد
چشم پر ماتم افغان و عراقی روشن
بوش تازه نفسی تازه به دنيا آمد
به طرفدار محمد مگرش رحم آيد
اينکه با همرهی امت موسا آمد
همسر مشدی حسن گفت «اوبامازدگی»
ميکروبش از نفس خاتمی ما آمد
نظر مشدی حسن چون ز اوباما برگشت
با دوتا گاو خودش جانب صحرا برگشت!

ـــــــــــــــ

ش
ی
ا
ل
های

جکهایاصفهانی،
رشتی،قزوینیو...

آی��ت الل��ه
ج��و ا د ی
آ مل��ی :
"دانش��مندان
فیزیک،شیمی،
بارانشناس��ی و ز می��ن
شناسی ،بدون پسوند اسالمی
نفهمند".

حس��نی (امام جمعه ارومیه):
"اگر ف��رد ُمش��رکی را وقتی
فهمیدی��م که واقعاً مش��رک
شده ،باید او رابسوزانیم؛ اگر با
گلوله هم بود اشکالی ندارد".

امام جمعه شیراز" :گرانی خانه
باعث ش��د جوان پ��اک ما به
جای مسکن ،دوست دختر و
دوست پسر بگیرد".

شکوفه گلخو (رئیس دانشگاه
الزهرا)" :بدحجابی زنان موجب
فعال شدن غده هیپوفیز مردان
در تولید مثل می شود.

قرائتی" :ما آخوندها همیش��ه
مثل گاز اش��ک آور عمل می
کنیم؛ فقط بلدیم گریه مردم را

فــرقما...

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

در آوریم!

فرق م�ا با اصحاب کهف اینه
که اونها بعد از س�یصد سال
خوابیدن فهمیدن پولش�ون
ارزش نداره؛ ما شب میخوابیم
صبح پا میش�یم ،می بینیم
ارزش پولمون با ِپ ِهن یکیه!!

ابراز فروتنی و تواضع کوچهبازاری:

>>آقا ما

همه روزه در
اخوان وست آیلند

! بیا ببین
ش
را ولـ ِـ ی گویند!
ها چه م
این

فرهنگ جواتی

 آق��ا م��ا بدبخت حقیر ،ش��ما
کوروش کبیر
 ما واشر ،شما ارباب حلقه ها! ما طرح مس��کن مهر ،ش��ما برجالعرب
 ما مینیمم نسبی ،شما ماکسیمممطلق
 ما مداح،شما !DJآق��ا اصن ما قیژقیژ دیال آپ ،ش��ما
امواج وایرلس!
 آقا ما پراید شما پرادو آقا ما باد بزن دس��تی ش��ما کولرگازی نانو
 آقا ما  1100شما 4s iPhone آقا ما پت ومت شما آیکیو سان آقا ما بخیه ،شما چفیه آقا ما شب تار ،شما صبح امید! آقا ما ورزش از نگاه دو؛ شما برنامهنود!

 

ع
ا
ل
ی

وست آیلند

چهار سال از روزهای پر
تب و تابی گذش��ت که
امت منتظ��ر «ام القرا»
چشمش به ظهور اوباما
روش��ن شد! مش حسن
ما يکی از آنها بود که من
شرحش را نوشتم و حاال
اينجا ميآورم .گذشته چراغ راه آينده است!
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 آقا ما فـــ شما فرحزاد !! آقا ما هی آره شما هی نه. آق��ا ما ش��ورش قبیله ای ،ش��ماگفتگوی تمدن ها!
 آقا ما لکنت زبون ،شما سخنگویدولت
 ما پوچ ،شما گل! آقا ما بنال بینیم با ...شما خواهشمیکنمبفرمایید!
 ما چی کوفت میکنی ...ش��ما چیمیل داری عزیزم؟!
 آقا ما فالفل شما مدیر عامل پخشفراورده های گوشتی
 آقا م��ا ُمخـمون تاب داره ش��ماحیـاطـ تون !
 آقا ما افتاده ،شما پاس کرده آقا ما کولر ابی ،شما کولر گازیLG آقا ما برف ،شما بهمن -آقا ما چاکریم ،شما nice to meet

جرقه شما بیگ بنگ!


سید حسین مرعشی:
ّ
"احمدی نژاد نه فقط معجزه
هزاره س��وم ،که معجزه هزاره
چهارم هم هست.

ام��ام جمع��ه تبری��ز" :علت
زلزل��ه اخیر تبری��ز ،اظهارات
اعلمی ،نماینده تبریز در مورد
سیدالشهدابود".
ّ

آی��ت الله خزعل��ی" :حجاب
موج��ب ب��اال رفت��ن معدل
دانشجویان می شود".

احمدی نژاد" :ایران قدرت اول
جهان است.

آیت الله حسنی" :اگر مؤمنین
غس��ل جمعه را انجام ندهند،
مش��کالت کمبود گاز مرتفع
نمی شود".

احمدی نژاد" :نفت را س��ر
سفره مردم می آوریم…"
>> بع��د از انتخاب��ات:
"نفت خوردنی نیست که
سر سفره ها بیاوریم!"
 اله��ام ،س��خنگوی
(وقت) دولت" :نفت را سر
س��فره مردم نمی آوریم،
بوی بد می دهد".
 مس��ئولین نی��روی

>> آقا ،ما مستشار
شماجهانگیرشاه
دولول!
you
 آقا ما کوله پشتی ،شما کوله باریاز تجربه!
 آق��ا ما " صرفا جهت اطالع و فاقدهرگون��ه ارزش" ش��ما " کپی برابر
اصل؛ ثبت با سند برابر است"
 آقا ما بله قربان ،بله قربان  ......شماخو ِد سلطان !
 آق��ا ما علوم اول راهنمایی؛ ش��مافیزیکانتگرال
 آقا ما تقویم جیبی .ش��ما موسسهژئو فیزیک!
 آقا واس��ه شما میگن علف باید بهدهن بزی شیرین بیاد واسه ما میگن:
ای��ن االغ هر یونج��ه ای که جلوش
باشه میخوره!
 آقا ما س��ه کله پوک؛ ش��ما س��هتفنگدار!
{>> ادامه در صفحه بعد}31 :

انتظامی در مالق��ات با یک گروه از
وزارت کش��ور آلمان ،آمادگی خود
را ب��رای تأمین امنیت بازیهای جام
جهانی (در آلمان) اعالم کردند.
 اسماعیل ططری ،نماینده سابق
کرمانشاه" :آلمانی ها اگر بشر بودند،
یک زن رقاص رئیسشان نمی شد".
احمدی نژاد" :اینها… به اندازه بزغاله
هم از دنیا فهم و شعور ندارند".
 عل��ی الریجان��ی در جری��ان
رسیدگی به پرونده هسته ای ایران:
"با شکالت راضی نمی شویم".
 الله افتخاری ،نماینده مجلس
ش��ورای اس�لامی" :در س��رزمین
اس�لامی نباید یک مری��ض زن به
دست نامحرم مداوا شود".
 ش��کراله عط��ارزاده ،نماینده

مجلس هفتم" :کوندالیزا رایس یک
پیر دختر امریکایی ولگرد است که
ناکام��ی های جنس��ی وی موجب
عقده شده است".
 س��خنگوی دول��ت ،پ��س از
تصوی��ب الیح��ه بودج��ه" :دولت،
مسئول گرانیهای سال آینده نخواهد
بود".
 وزیر کشور (در مورد انتخابات):
"آنقدر که به فکر آفتابه لگن هستیم،
ب��ه فکر تقویت محت��وای برنامه ها
نیستیم".
 احم��دی نژاد" :امریکا به ایران
حمله نمی کند؛ چون من مهندسم
و مسائل را تحلیل می کنم".
 احمدی نژاد" :یه دختر بچه دو
ساله… زبونشون اسپانیولیه ...یه نیگاه

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

کرد به من ،گف��ت« :این محموده،
این محموده"».
 احم��دی ن��ژاد" :یک��ی از
شخصیتهای شرق آسیا ،از مسئولین
درج��ه ی��ک اومد ب��ه دی��دن ما...
خالصه حرفش این ب��ود که اومده
بود زنبیلش رو بذاره تو صف بگه ما
مشتری شما هستیم".
 حجت االس�لام و المسلمین
مه��دی پور" :رواج ب��ی بند و باری
در یک جامعه ،باعث بروز زلزله می
گردد.


چگونهيكشيرازياصيلباشيم
یعنی اینا
عشق منن!


هر جا که
رنگ سبز
دیدید فورا
در آنجا اتراق کرده و بساط قلیان،
کاهو ترشی و آش رشته تان را به
پا کنید .به یاد داش��ته باشید که
هدف اصلی زندگ��ی تفریح ،بی
خیالی و نشستن در چمن است.
>> حدیث :اگر سبزه در ثریا هم
باشد مردانی از سرزمین فارس آن
را یافته و زیراندازشان را پهن می
کنند.

دو لطیفه در باب شناخت مکتب
شیرازیسم:
 یه شیرازی فلج میشه تا یه
هفته نمیفهمه فلج شده
 دو تا شیرازی بانک میزنن،
یکیشون میگه بیا پوالرو بشماریم،
اون یکی میگه ول کن عامو ،فردا
تو رادیو اعالم میکنه


شهروندان عزیز شیرازی! به پایان
رس��یدن س��ال همت و تالش
مضاعف را به شما تبریک گفته
و امیدواریم دیگر شاهد چنین
وقایع و نامگذاریهایی که موجب
ی خاطر ش��ما ش��هروندان
نگران 
گرامی میشود نباشیم.
روابط خصوصی ادارهی رفاه و
پشتیبانی از حقوق شهروندان
شیراز

قسمتی از مکالمهی یک زوج
شیرازی:
زن خطاب به ش��وهر که در حال
خمیازه کشیدن است :جلیل آقو!
دس��ات تا دهنت وازه بچو
قربون ّ
َرم (بچه را هم ) صدا کن بیاد!


عشق شیرازی

دلُم میخاد ب��رم بالوی یهی کوه
بلندی از ته دلُم با تمام وجو ُدم با

ِصدوی
بلن��د جار
بزنم ِ
دوس��ت دارم ،حوصلم نمی
شه!!

فلسفهیزندگی

ب��رای اینکه شکس��ت نخورید،
تالش نکنید!

نصیحتپدرانه

نگااا عزی ُزم! ُصبا خوب استراحت
کن تا شبا راحت بخوابی!

ضرباملثل:

کار پسفردو رِ به فردو نندو
(ترجم��ه :کار پس فردا را به فردا
نینداز)
اگر حس کاری به شما دست داد
عجله نکنید ،کمی صبر کنید و
بگذارید زم��ان بگذرد ،این حس
کاذب خود به خود از بین میرود!
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زنان...

آزاده دواچی
مدرسه فمینیستی :خبر اعتصاب
غذای نسرین س��توده به همراه 9
ت��ن دیگر از زندانیان زن (از جمله
بهاره هدایت ،نازنین دیهیمی ،ژیال
بنی یعقوب ،شیوا نظرآهاری ،مهسا
امرآبادی ،حکیمه شکری ،ژیال کرم
زاده مکوندی ،نسیم سلطان بیگی
و راحله زکایی) ،اولین بار نیس��ت
که طی چند س��ال گذشته اتفاق
افتاده است .پیش از این نیز نسرین
س��توده بارها به دلیل اعتراض به
ش��رایط بد خ��ود در زندان و عدم
امکان مالقات با همسر و فرزندانش
دست به اعتصاب غذا زده است.
اما آنچه که مس��لم است اعتصاب
غ��ذای او تاکنون گوی��ی نه تنها
تاثیری بر عملکرد ناعادالنهدستگاه
های قضایی نداش��ته بلکه هرچه
بیشتر می گذرد ،سختگیری هادر
قبال او و سایر زندانیان سیاسی زن
متاسفانه بیشتر می شود .دستگاه
قضای��ی نه تنها ب��ه حمایت های
جهان��ی از این وکیل سرش��ناس
پاس��خ منفی نشان می دهد بلکه
از این حمایت ها در جهت فش��ار
بیش��تر بر این وکیل دادگستری،
بهره می برد.
اما این پایان ماجرا نیس��ت و طی
چند روز گذشته ،مسئوالن زندان
در اق��دام ناعادالنه ی دیگری ،این
بار همه ی زندانیان سیاس��ی زن
را به بهانه تفتیش لوازم و بازرسی
بدنی ،مورد توهین ق��رار داده اند
و س��بب نوشتن نامه ای اعتراضی
توسط  33تن از زندانیان زن شد.
ظاه��را ب��رای دس��تگاه قضایی و
مس��ئولین زندان ،بازداشت های
ناعادالنه و غیرقانونی و همینطور
محروم کردن اکثر این زندانیان از
حقوق اولیه و بنیادین یک زندانی،
کافی نبوده است که مصمم شده
ان��د تا به هر ش��کل و به هر بهانه
که می توانند فش��ار بر این زنان را
افزایشدهند.
در این میان اما سئوالی کهدر ذهن
ه��ر ایرانی در این ش��رایط بغرنج
جامع��ه و برخورده��ای ناعادالنه
و ظالمان��ه با زندانیان سیاس��ی ـ
به ویژه با زنان ـ مطرح می ش��ود
این اس��ت که به راستی جرم این
زنان مگر چیست که چنین مورد
بی مهری و هتک حرمت قرار می
گیرند؟

اعتصاب غذای نسرین ستوده و
سیاست های تنش آفرین دستگاه
قضایی

در حال��ی که نزدیک به هفده روز
از اعتصاب غذای نس��رین ستوده
گذشته است ،اما نه تنها مسئولین
هیچ مالیمتی از خود نشان نداده
ان��د بلکه او را ب��رای چندمین بار

فرهنگ جواتی...

کـته شما بیف استروگانف!
 آقا ما َ آقا ما جرز الی دیوار؛ ش��ما پترسفداکار!
 آقا ما فالفل؛ شما هات رویال برگربا پنیر و قارچ
 آقا ما ُبـن کارگری؛ شما بن تخفیفدیزنی لند!
 آقا ما سوختگی درجه ۳؛ شما بُرنزهشوکالتی!
 آقا ما آب حوض؛ شما شیر موز! آقا ما عش��ق و عاشقى ،شما عقلو منطق...
 -آقا ما بتمرگ شما بفرما!
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فرینی دستگاه قضایی
اعتصابزندانیانزن :تنش آ
ممنوع المالقات کرده
اند.
ام��ا ظاه��را ای��ن تنها
سیاس��ت ناعادالنه در
خص��وص ای��ن وکیل
سرش��ناس و م��ادر دو
ک��ودک ،نیس��ت بلکه
در اقدام��ی خصمان��ه،
«باشگاه خبرنگاران» با
پخش تصاویر نس��رین
س��توده و موکالن��ش،
او را مته��م ب��ه دفاع از
تروریست ها و آدمکش
ها کرده است!؟
به راستی دفاع حقوقی
از اف��راد (حتا به فرض
که آن ها مجرم باشند)،
و عمل کردن به وظیفه ش��غلی و «خارج از حیطه وظایف قانونی یک
انس��انی از س��وی یک وکیل ،این وکیل» است و در کشورهای دیگر
چنین ب��رای ارگان هایی همانند نیز به زعم آن��ان «قابل پذیرش»
باش��گاه خبرنگاران غیرقابل قبول نیست؟
اس��ت ک��ه آنه��ا را وادار ب��ه درج این ادعاها در زمانه ای مطرح می
اخباری غیر واقعی در خصوص این شود که ما هر روز شاهد آن هستیم
که وکال در سراسر جهان در مورد
وکیل سرشناس می کند؟
آیا اس��تفاده کردن از حربه ی زن پرون��ده های موکالن خود هر روز
بودن و مادر بودن نسرین ستوده به در خبرگ��زاری ه��ای بین المللی
عنوان دستاویزی برای آزار و اذیت مصاحبه می کنند و اصال یکی از
این وکیل سرش��ناس ب��ه عنوان وظایف وکال ،اطالع رسانی شفاف
امری عادی ب��رای برخی از ارگان در مورد پرونده های موکالن شان
است .موارد آنقدر متعدد است که
های دولتی تبدیل شده است؟
آیا ب��رای توجیه رفتار ناعادالنه در فقط به یک نمونه اشاره می کنم تا
خصوص نس��رین س��توده که در کسانی که چنین ادعایی را مطرح
طول چند صد روز بازداشت خود می کنند ،به فعالیت های گسترده
حت��ی از یک روز مرخصی س��اده رس��انه ای وکیل «جولین آسانژ»
محروم شده ،چنین شایعه پراکنی نگاهیبیاندازند.
های خالف واق��ع ،می تواند موثر مگر بارها و بارها وکالی زنانی که
واقع شود و آن را در ذهن و وجدان به خاطر ممنوعیت پوشیدن برقع
و ...در اروپا ،بازداش��ت شده بودند،
مخاطبان اش باور پذیر کند؟
چگونه اس��ت که دست اندرکاران انواع و اقسام مصاحبه ها با رسانه
این خبرگزاری چش��م خود را به ها را برای اطالع رس��انی در مورد
روی حقیقت بس��ته ان��د و بدون پرونده های م��وکالن خود انجام
درک ش��رایط یک زندان��ی ،که از نداده اند؟ پس چگونه «مصاحبه»
برخی از حق��وق ابتدایی زندانیان به خاطر اطالع رسانی ،از سوی این
محروم است،دست به هرکاری می خبرگزاری جرم تلقی می شود؟
زنند تا ب��ه زعم خود ،وجه او را در جای تاسف و شرمساری است که
برخی از دس��ت اندرکاران ،عموما
برابر عموم خدشه دار کنند؟
واقعا این افراد نمی خواهند یا نمی در فضای خش��ن مردساالری و بر
توانند کودکان نس��رین ستوده را مبن��ای همان دید مردس��االر در
ببینند که روزهاس��ت در حسرت تمامی زوایا به قضاوت در برابر اکثر
آغ��وش مادرش��ان نتوانس��ته اند زنان وکی��ل و فعال در حوزه های
مختلف می پردازند و تحت تاثیر
آسوده بخوابند؟
آی��ا وکی��ل ب��ودن در کش��وری همین قض��اوت های یک جانبه و
مثل ای��ران به معن��ای همکاری مردس��االرانه ،حمله های خود را
با تروریس��ت ها و برهم زنندگان بیشتر متوجه زنانی چون نسرین
نظم جامعه است و عمل کردن به ستوده می کنند .حال آنکه سایتی
وظیفه ی خود به عنوان یک وکیل ،مانند «باشگاه خبرنگاران» حداقل
باید با چنین رفتارهای خصمانه ای به دلیل شایعه پراکنی بی اساس
علیه نسرین ستوده و دیگر زنانی
مواجه شود؟
آیا به راس��تی مصاحب��ه کردن با که از آنها نام برده است قاعدتاَ باید
رس��انه ها در م��ورد پرونده های مورد تعقیب قضایی قرار گیرد .آن
حقوقی از سوی یک وکیل آنچنان ها حتی حمایت ه��ای جهانی و
که این خبرگ��زاری ادعا می کند جوایز بین المللی رادستاویزی برای
>> ادامه از صفحه30 :
 آقا ما یه نقطه توی فضا شما مبدا فیزیکدان آقا ما تلویزیون کمدی ش��ما س��همختصات
بعدی
 شما ماهیچه ما اشکنه آقا ما مارمولک شما تمساح آقا ما سیمبیان شما آندروید آقا ما  CDشما «بلوری» آقا ما  3310 nokiaشما vertu آقا ما آپارات شما یوتیوباصال میدونی؟ما…..
 آقا ما کلوب ،شما فیسبوک آقا ما چوق لباسی شما توتال کر آقا ما جرقه شما بیگ بنگ! آقا ما چرتکه شما الجبرا آقا ما سحابی شما کهکشان آقا ما  2=xشما E=mc2 آقا ما آهن ربا شما سیاهچاله آقا ما میریم اغذیه ،شما برین پدیده آقا ما متر شما سال نوری آقا ما مستش��ار شما جهانگیرشاه آقا ما سفیر امید ،شما اتالنتیسدولول!
 -آق��ا ما منج��م آماتور ش��ما اختر

•
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جلسه اجنمن زنان

تحت فشار قرار حت��ی آزادی موقت به ایران تریبونال

دادن نس��رین
ستوده کرده
اند .البته که این تنها
بار نیس��ت که این ارگان،
به تهمت زنی علیه فعاالن
حقوق زنان پرداخته است ،حتی ش��اعر و مترجم
(یکی از حاضرین دادگاه)
پی��ش از این هم در اخبار هم حضور دارند کسانی
زمان :یکشنبه  2دسامبر 2012
و یادداشت های مکرر خود همچوننازنیندیهیمی
با حمله به فعاالن حقوق و منی��ژه نج��م عراقی
 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
زنان و نام بردن اسامی آنها ،که دو تن از مترجمان
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
اقدام به تهمت و ش��ایعه زبردس��ت این مملکت
Tel.: 514-619-4648
پراکنی کرده اس��ت تا به هستند که یکی کتاب
این ترتیب ب��ه زعم خود های مان��دگاری را در
افکار مخاطبین خود را از حوزه مس��ائل زنان به جامعه زنان در ادامه ی سیاس��ت های حذف
مسائل اصلی و سواالتی که ای��ران هدیه کرده و دیگری کتاب زنان و خاموش کردن کوچکترین
در ذهن هر کس��ی ایجاد های بس��یاری را ب��رای کودکان ص��دای جامعه زنان اس��ت .زنان
می شود منحرف کند.
ترجمه و به کودکان این مملکت زندانی که جرم ش��ان چیزی جز
گام برداشتن در راه صلح و برابری
ام��ا نکت��ه ی جالب ،عدم تقدیم کرده است.
توجه دس��تگاه قضایی به حال باید پرسید که به راستی جرم نبوده است ،آن قدر تحت فشار قرار
چنین خبرپراکن��ی ها و آنان که به زندانی شدن ختم شده می گیرند ت��ا کوچکترین صداها
ش��ایعات خ�لاف واقع در به راستی چه می تواند باشد به جز خاموش ش��ود و رس��اندن صدای
چنین ارگان های خبری است.
اختص��اص دادن زندگ��ی خود به اعتراض زنان به افکار عمومی کامال
مس��دود گردد .با این حال اما این
ب��ر عکس ان��گار آن��ان در جهت راهی که انتخاب کرده اند؟
خدش��ه دار کردن آب��روی زنان و این راه که آرمان و هدف بسیاری زنان که اکثر قریب به اتفاق شان
فعاالن جنبش زنان نیز تش��ویق از زن��ان زن��ان بوده اس��ت ،به جز از فعاالن با س��ابقه در حوزه های
می شوند! اس��تفاده ی مکرر این برخ��ورداری از براب��ری و آزادی و مختلف (از شاعر و مترجم گرفته
ت��ا روزنامه نگار و وکیل و نماینده
خبرگزاری از کلمات توهین آمیز صلح است؟
علیه زنان فعال ،ظاهرا امری عادی اما متاسفانه سیاست اعمال شدهدر سابق مجلس شورای اسالمی و)...
و قانونی ش��ده است که متاسفانه قبال این زنان نه تنها فرستادن آنان هستند با ارسال نامه خود به رییس
با آن ها برخورد نمی شود .انتشار به گوشه زندان بوده بلکه متاسفانه زندان نشان داده اند که صدایشان
عکس های زن��ان و همینطور به برخی از این زندانیان همچون ژیال خاموش شدنی نیست و مقاومت
عم��د ،انتش��ار تصاوی��ری از آنان بنی یعقوب و مهس��ا امرآبادی از همچنان ادامه دارد.
برای گمراه ک��ردن افکار عمومی حقوق خود به عنوان زندانی ،یعنی سیاست هایی چنین خشونت آمیز
از مس��ئله اصلی نسرین ستوده و مالقات قانونی با همسران زندانی در قبال زنان به طرق مختلف در
کشورهای دیگر علیه زنان اعمال
سایر زندانیان سیاسی که اکنوندر شان ،محروم شده اند.
شرایط نامناسبی به سر می برند و در مورد نسرین ستوده نیز متاسفانه می شود ،اگر طالبان در افغانستان
از برخ��ی از حقوق خود به عنوان در نهای��ت ب��ی عدالت��ی از حربه و پاکستان ،مالله و مالله ها را هدف
زندانی محروم اند متاسفانه انگار به مادر بودن علیه نس��رین ستوده و گلوله قرار می دهند تا راه مقاومت
یکی از اصلی ترین خط مشی های کودکانش استفاده کرده اند و حتی زن��ان را ببندند اما در عوض باعث
مردساالرانه در حوزه های مختلف دختر خردسال او را ممنوع الخروج بسیج هزاران دختر نوجوان دیگر
برای حمایت از او می ش��وند .این
خبری و سیاسی رسمی در کشور کرده اند.
تبدیل شده است.
برخ��ی دیگ��ر از ای��ن زندانیان از سیاست ها همه ی زندانیان زن در

جمله «محبوبه کرمی» که بهدلیل ایران را این بار بسیج کرده است تا
افسردگی و بیماری های دیگر نیاز برای به دست آوردن کمترین حق
اعتصاب سایر زندانیان زن :
ب��ه مرخصی های طوالن��ی برای خود ،لب بر خوردن و آشامیدن فرو
>>> مناد مقاومت زنانه
در حالی که نس��رین ستوده این انجام درمان دارد متاسفانه پس از بندن��د و در عین حال با اعتصاب
روزه��ا به عن��وان نم��اد مقاومت چند روز مرخصی کوتاه ،در نیمه غذای خود پیام ش��ان را به گوش
زندانی��ان سیاس��ی زن ـ ک��ه از راهدرمان ،به زندان بازگردانده شده افکار عمومی برسانند .پیام اعتصاب
کوچکترین حق��وق خود محروم اند .اما ظاهرا اینها برای تحت فشار غذای این زنان این بار روشن تر از
بوده اند ـ دس��ت به اعتصاب غذا قرار دادن زنان کفایت نکرده است قبل است پیامی که سیاست های
زده اس��ت ،همدل��ی و اعتص��اب که این بار برای آزار و اذیت بیشتر ناعادالنه و غیر انسانی را روشن تر
غذای س��ایر زندانیان زن نش��ان ای��ن زندانیان ،به بن��د زندان زنان از قبل ،بر مال می کند و از جامعه
دهنده ی شرایط حاکم ناعادالنه و هجوم می برن��د و با توهین و بی می خواهد تا چش��مش را بر این
برخوردهای غیر قانونی با این زنان حرمتی ،آنها را مورد تفتیش قرار سیاست ها که هدف اش شکستن
مقاومت زنانی چون نسرین ستوده
میدهند.
در زندان است.
نگاهی به لیست زندانیان زن نشان مسلما تاثیر این چنین رفتارهایی و سایر زندانیان زن است ،گشوده
م��ی دهد که برخی از مس��ئوالن ب��ر روح و روان بس��یاری از زن��ان نگه دارد.
زندان در بس��یاری از موارد بدون فعال چه در بن��د و چه در بیرون
توجه به مشکالت جسمی و روحی از زندان بسیار مخرب خواهد بود.
این زندانی��ان ،از دادن مرخصی و به نظر می رس��د این سیاست ها
برخی از آنان خودداری

محاکمه منادین رژیم
کرده است.
در می��ان این بخش از جمهوری اسالمی ایران
زنان زندانی سیاس��ی بهجرمجنایتعلیهبشریت
طی��ف ه��ای مختلف،
سخنران :شیرین مِ
هربـد
ُ

•

در سوگ ستار بهشتی و در اعترض به شرائط غیر انسانی در
رابطه با نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی

روز شنبه  10نوامبر همزمان با ایرانیان آزادیخواه در بسیاری از شهرها چون نیویورک ،لس آنجلس  ،شیکاگو،
فرزنو ،پاریس ،داالس ،تورنتو ،و..دیگر شهرهای جهان ،مونترآل هم با گردهمائی تعدادی از دوستان با پخش
اعالمیه ،جمع آوری امضاء ،مصاحبه با رس��انه های کانادائی ،که بارها از رادیوکانادا پخش ش��د ،صدای بی
صدای��ان را بگوش مردم این دیار
رساندند.
در بخشی اعالمیه های پخش
ش��ده آمده بود که دولت ایران
باید جوابگوی این جنایات باشد.
ما برای آزادی تمامی زندانیان
سیاس��ی ،لغو شکنجه واعدام و
مجازات آمرین و عاملین جنایات
سی و سه سال گذشته در ایران
از پای نخواهیم نشست.
_____________
عکس گوشه ای از تظاهرات
اعتراضی مونتریال را نشان
می دهد.
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ش ،جاری باش،
 -2باشفقت و مهربان باش (مث كمك كن (مثل رود)
ل خورشید)
 -3اگركس
 -4وقت ی اشتباه كرد آن را ب
پوشان (مثل شب)
ی
ع
ص
بانی شدی خامو
 -5متواضع باش و كبر ندا ش باش (مثل مرگ)
ش
-6
ته باش (مثل خاك)
بخشش و عفو داش
ش
(
ته با مثل دریا )
 -7اگرمی خواهی
دیگران خوب باشند
خودت خو
ب باش (مثل آینه)

-----------------گنجش��کی که از مترس��ک بترس��د ،از
گرسنگی می میرد!
------مدته��ا پیش آموختم ک��ه نباید با خوک
کشتی گرفت؛ کثیف می شوی! و از همه
مهم تر خوک از این کار لذت می برد!
--------------------امروز می خوام یه خرده تو زندگیم تغییر
ایجاد کنم ،بشینم رو تلویزیون و کاناپه رو
تماشا کنم!!
------------------می گویند:
به هنگام دفن جن��ازه ،اگر متوفی متولد
دهه ی  60خورش��یدی س��ت ،قبرش را
خیلی عمیق تر حفر کنید!
می پرسند :چرا؟
می گویند:
آخر می دانید ،این نس��ل آرزوهای زیادی
ب��رای به گور بردن با خودش��ان به همراه
دارند!
-------------------جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند باید
ُمرد تا قهرمان شد ....

یزادهشد!
جیمزباندجدید 
مردانهاش باش��د .او نمادی از یک
مرد کامل اس��ت .خ��وش تیپ ،با
اندام مردانه کامل ،ش��جاع ،دلربا،
سکس��ی و حائز تم��ام آن چیزی
که یک مرد کامل با الگوهای دهه
پنجاه و ش��صت میتواند داش��ته
باشد.
در مقابل او اکثر کاراکترهای منفی
فیلمها از جهت جنسی یا فیزیکی
با تعریف آن سالها "غیرمتعادل"
هستند.
باردِ
به عنوان نمونه کاراکتر خاویر م
در اسکای فال آش��کارا گرایشات
همجنسگرایانه دارد؛ ضمن اینکه
هم��واره تکنول��وژی در فیلمهای
س��ری مامور  007نقشی اساسی
داش��ته است و ش��کی نیست که
تکنولوژی در ه��ر زمانی جذابیت
خاص خود را دارد.

از جهت دیگر جیم�ز باند همواره
فرزند زمان خود بوده است.

این کاراکت��ر که در ابتدا در دوران
جنگ سرد و برای مبارزه با جهان
کمونیست و شوروی سابق آفریده
شده بود ،پس از فروپاشی نظام دو
قطبی راه خ��ود را جدا کرده و به
تمام جهان سرک میکشد.
او مردی بدون تاریخ است.
هر اپی��زود این مجموع��ه از نظر
در همان زمان س��اخت
تاریخ��ی 
فرزند همان زمان است.
میگذرد و 
اتفاقی که موجب ش��ده فیلمهای

----------------ی��ه لحظ��ه بری��ن
آشپزخونه...
 30ثانیه به مامانتون نگاه كنین!
بع��دش به این فكر كنی��ن كه خیلی ها
حاضرن
تمام زندگیش��ونو بدن تا این 30ثانیه رو
داشته باشن...
--------------مون��دم چرا آدم های هوس باز ،همیش��ه
دست میذارن رو آدمای وفادار ؟!
خب بابا برن یه عوضی مثل خودشونو پیدا
كن!
----------------به پاییز میمانی
آدم نمیداند چه بپوشد
وقتدیدنت...
-------------بـــرگپـــاییــزی
راهـی نـدارد جـز ُسـقوط...
وقـتی میدانـد
درختــ . . .
ِشــق بَرگ تازه ای را در دِل دارد...
ع ِ
----------------زنان زود پیر می شوند....
چون از کودکی مادرند
اول مادر عروسکشون
بعد مادر عزیزانشون...
بعد مادر فرزندانشون
و بعد ماد ِر پدر و مادرشون!....
----------------این روزها آدم ها با دالیل خاص خود وارد
زندگی ما می شوند
و با دالیل خاص خود از زندگی ما بیرون
می روند

مشکل دنیا این است که احمق ها
کاملن به خود یقین دارند در حالی
که دانایان ،سرشار از شک 0و
تردیدند( ...برتراند راسل )

-1ثروت ،بدون زحمت
-2لذت ،بدون وجدان
-3دانش ،بدون شخصیت
-4تجارت ،بدون اخالق
-5علم ،بدون انسانیت
-6عبادت ،بدون ایثار
-7سیاست ،بدون شرافت

---------«سکوت»  ،متن ساده ای است که همیشه
«اشتباه» ترجمه می شود!!...
--------------حس می کنمدنیا خالیست
مگر تو چند نفر بودی؟!
---------------تـب ک��رده اَم در س��رمایی که فصـلش
نبودنِ توسـت
سکوت تو جواب همۀ مساله هاست !
------------------این طایفه زنده كش مرده پرست...
تا هست به ذلت بكشندش ز جفا....
تا ُمرد به عزت ببرندش سر دست!
-------خواستم بهت بگم آدم شو؛ اما نمی خواستم
تو شرایط سخت قرار بگیری ...راحت باش!
---------------------قدیما می گفتن:
ما از صفر شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم!
آخه این صفر المصب کجاس��ت که االن
هرچی جوونای امروز جون می کنن بهش
نمی رسن؟

نه از آمدن ها زیاد خوش��حال باش ،نه از
رفتن ها زیاد غمگین...
----------------به ما دروغ می گفتند که:
خواستن توانستن است...
گاهی خواستن داغ بزرگی است ،که تا ابد
بر دلت می ماند...
--------------------مردم كشور من ؛
با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو
عاشـــقنگاهمیكنند
تا صحنه ی اعدام یك انسان...
عجب قصه ای س��ت ماجرای بی سوادی
و سنت.
---------------ب��دان که؛ نماز زیاده خواندن ،کار پیرزنان
است
و روزه فزون داشتن ،صرفه ی نان است
فکر کن توی این ش��رایط بحرانی تحریم
و حج نمودن ،تماشای جهان است
و فیلتر ش��دن گوگل و گرون شدن دالر
اما نان دادن ،کار بزرگان است...
خواجه عبدالله انصاری و شکس��ت عش��قی و ش��هریه دانشگاه،
پرسپولیسی هم باشی!!
----------خدا رو شکر ما نیستیم!
نمیدونم چرا هر وقت من کلید موفقیت رو

پیدا میکنم...
یه نفر قفل رو عوض میکنه!

این جاس��وسام آی ۶هرگز غبار
زمان به خود نگیرد.
دانیل کریگ...

در میان ش��ش هنرپیشهای که
ب��ازی در نقش جیم��ز باند را به
عهده گرفتهاند،دانیل کریگ یک
استثنا است.
یک��ی از مهمترین تفاوتهای او با
گذشتگانش جدیتی است که وارد
ش��خصیت باند کرده است .هرچه
اَس�لاف او (بخص��وص راجر مور)
کوش��یده بودند تا با اضافه کردن
چاشنی طنز به کاراکتر جیمز باند
او را تبدیل به مردی بذله گو کنند،
کریگ با حذف عناصر ش��وخی از
این شخصیت او را بیش از پیش به
کاراکتر واقعی کتابهای فلمینگ
نزدیک میکند؛ ضمن اینکه کریگ
بسیار انس��انیتر با این شخصیت
کنار آمده است.
بانـدی که این هنرپیشه انگلیسی
خلق کرده است موجودی زمینیتر
از شخصیتهای قبلی است .او یک
مامور ح��رف گوش کن ِصرف که
با کمک تکنول��وژی بر هر رقیبی
پیروز میشود نیست ،بلکه انسانی
کارکشته است که با جدیت پیگیر
ش��کار مجرمان است و هدفی جز
سربلندی انگلیس و قانون ندارد.
از ای��ن جهات بان��دی که کریگ
ساخته است قابل باورتر و زمینیتر
از گذشتگانش است.
اسکای فال ،شروع دوران تازه

اسکای فال ش��روع دوران تازهای
در سینمای جیمز باند است .این
فیلم خوش ساخت به کارگردانی

"س��ام مندس"
چند خصوصیت
منحص��ر بفرد
دارد و از
بسیاری جهت
تفا و ته��ا ی
آشکاری با دیگر
فیلمهای جیمز
باندی دارد.

از مهمتری�ن این تفاوتها آس�یب
پذیری جیمز باند است.

دانیل کریگ در این فیلم چند بار
دچار آس��یبهای جسمی جدی
میشود و حتی در آزمون سالمتی
برای ادامه کار به عنوان جاسوس
رد میشود.
او که همواره تیرانداز بدون خطایی
بوده است از فاصله چند قدمی هم
نمیتواند به درستی به یک هدف
مقوایی شلیک کند.
جیمز باند در اسکای فال دیگر آن
خصوصیات جنسی س��ابق را نیز
ندارد .روابط جنسی او با زنان زیبا
بسیار محدود است و دیگر نشانی
از آن ش��هوت بیپایان در ارتباط
گیری ب��ا زنان جذاب وجود ندارد.
(به جز پالن عشق بازی در ابتدای
فیلم تنها ارتباط جنس��ی وی در
اندازه چند ثانیه و پشت یک شیشه
بخار گرفته نمایش داده میشود).

Daniel Craig in Skyfall

نگاهی به "اسکای فال" به بهانه اکران
در سینماهای مونتریال

اسکای فال شاید بهترین هدیهای
بود که جیمز باند میتوانس��ت در
سالگردپنجاهسالگیبهطرفدارانش
عرضه کند؛ هدیهای که همه چیز
داش��ت .از تمه��ای اصلی جیمز
باندی گرفته تا نوستالژی .استفاده
از ماش��ین قدیمی فیلمهای اولیه
گرفته تا بازگشت به دوران کودکی
این جاسوس همه کاره.
اس��کای ف��ال فیلمی درخش��ان
در تاریخ پنجاه س��اله ش��خصیت
سینمایی جیمز باند است .فیلمی
که به نظر میرس��د آغازگر راهی
جدید در س��ینمای این جاسوس
انگلیسیاست.
یان فلمینگ نویس��نده مجموعه
داستانهای جیمز باند شاید پس از
دیدن فیلم اول این مجموعه دکترنو
(با بازی شون کانری) هرگز به این
فک��ر نمیکرد ک��ه کاراکتری که
خلق کرده است در طول تمام این
سالها و با وجود رقیبان قدرتمند
دیگری همچنان سرپا بماند.
باند جاسوس��ی اس��ت که از زنان
زیبا دل میرباید و در عین حال با
کمک تکنولوژی و همچنین هوش
سرش��ارش از پس جنایت��کاران
عجیب و غریب برمیاید.
اما شاید آنچه جیمز باند را در پس
این همه س��ال زنده نگه داش��ته
یکی همین خصوصیات ش��دیدا

7موردی
که بدون  7مورد دیگر
خطرناکهستند:

هفت ن
 -1گشاده دست باصیحت گرانقدر...

ازنازی بپرس!...

زندگی ،قصۀ مرد یخ فروش��ی اس��ت که
گفت��ن فروختی؟! گف��ت :نخریدند تمام
شد...
-----------------اشتباه نکنید من تـنها نیستم
من با هر َکسی نیستم !!...
--------------عطر های خوب شیشه خالی شان هم بوی
خوب میدهد ...مثل جای خالی او
-------------------عریان به جهانت آمدم
هر چه لباسم افزودی
غمم هم افزوده شد
لباسها را نخواهم !
مرا می بری؟
--------------و خوشبختی گمشـده همه ماست
مواظ��ب باش��یـم اگر آن را پی��دا کردیم
خودمان را گم نکنیــم!
----------------گذشته های دور راخواهم بخشید!
زیرا آنان همچون کفش��های کودکیم نه
تنها برایم کوچکند ،بلکه با آنها از برداشتن
گامهای بلند عاجزم...
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اما مهمترین تفاوت اسکای فال با
دیگر آثار جیمز باندی برمی گردد
به انتهای فیلم؛ به جایی که جیمز
باند همیش��ه محص��ور در میان
تکنولوژی دست از شهر میشوید
و برای به دام انداختن سیلوا (خاویر
باردم) به خانه دوران کودکی خود
پناه میبرد .به سرزمینی که در آن
هیچ نشانی از تکنولوژی نیست.
ابزارهای او برای ب��ه دام انداختن
ای��ن مجرم خطرناک ک��ه خود از
عوامل سابقام ای ۶است تنها چند
تفنگ دولول قدیمی اس��ت؛ ابزار
او در پایان فیلم گویی تنها اعتقاد
راسخش به درستی قانون است و
نه چیزدیگر.
او برای از پا انداختن این مجرم از
خانه اجدادیاش چشم میپوشد و
هر چه در آنجا از گذشتهاش باقی
مانده است به نابودی میکشد.
باند در انتها در شرایطی به پیروزی
میرسد که هیچ نشانی از اسطوره

قدیمی را با خود حمل نمیکند.
در س��کانس پایانی و هنگامی که
به لندن باز میگ��ردد و در بالکن
سازمان جاسوسی انگلیس ایستاده
اس��ت ،گویا با ش��خصیت تازهای
روبروییم که برای یک عصر جدید
آفریده شده است.
اس��طورهای تازه به جای اسطوره
قدیمی یادگار جنگ سرد.
اسکای فال برخالف فیلم قبلی این
مجموعه "ذرهای آرامش" توانست
در گیش��ه بدرخش��د و همانن��د
"کازین��و رویال" نخس��تین فیلم
کری��گ در این نق��ش نظر مثبت
منتقدان را به خود جلب کند.
بای��د به انتظار نشس��ت و دید که
تهیه کنندگان این مجموعه فیلم
برای پس از پنجاه س��الگی جیمز
باند چه چیزی در آستین دارند .آیا
جیمز باند برای پنجاه سال دیگر
هم دوام میآورد؟
امیدکشتکار

33

 سال  19شماره  25  1084آبان 1391

www.paivand.ca

تکنولوژی...

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

دارد که حتی هر ساعت روزآمد شود
و واژه هایی را که به فرهنگ لغات
روزمره ،مح�اوره ای ،دیجیتالی،
اقتصادی یا سیاس�ی اف�زوده می
شوند ،بی درنگ به خزانۀ لغات خود
بیافراید.

کارشناسان امنیت سایبری ارتش
آمری��کا اع�لام کردند با س��اخت
اپلیکیش��نی ب��ا عن��وان Place
 Raiderک��ه وی��ژهی تلفنه��ای
همراه هوش��مند اس��ت ،درصدد
هشدار به کاربران هستند که نشان
دهند س��ارقان آنالین در آیندهی
نزدیک با چه شیوههایی به سراغ
کاربران خواهند آمد.
ای��ن افزون��ه میتواند ب��ه همهی
اطالع��ات ش��خصی از ایمی��ل تا قابلیت تشخیص اشیا و اسناد
اطالع��ات حس��اب بانک��ی کاربر حساس در محل
دسترسی پیدا کند.
کارشناس��ان امنی��ت وب ارتش
این نرمافزار حتا میتواند از دوربین آمری��کا در توضیح ای��ن نرمافزار
گوشی هوشمند ،یک تصویر سه گفتهاند که این اپلیکیشن قابلیت
بع��دی از هم��هی اتاقهای محل این را دارد که بر روی یک ش��یئ
سکونت یا کار کاربران را تهیه کرده حس��اس در اتاق از جمله شماره
و در اختیار هکرها قرار دهد.
تلفن ،رمز عبور نوشته شده بر روی
هکرها با استفاده از تصاویر ارسالی کاغذ یا برگههای مالی زوم کرده و
ازدوربین گوشی کاربر که به عنوان متمرکز شود و از این اسناد عکس
ابزار جاسوس��ی عم��ل میکند ،گرفته و به کامپیوتر هکر ارس��ال
میتوانند محل اسناد وداراییهای کند.

دیوئی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
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6162 Sherbrooke w.
گزارش«هفته»گی
پاییزی پیوند در پارک
پیکنیک
اوت های خسروخان!
و دیگر سخ

سه دهه پیش ،ظهورپدیده ای که
در زبان شناس��ی پیکرۀ اطالعات
واژگان نام گرفت ،سرآغاز تحوالتی
اساسی در زبان شناسی و فرهنگ
لغات شد .این روزها ،عرصۀ اینترنت
است که مایۀ تحوالت عمدۀ عرصۀ
ادبیات ،مطبوعات و نشر است.
چند هفتۀ پیش ،نشریۀ نیوزویک
اعالم کرد که از آغاز س��ال
آیندۀ کاش ما فرهنگسرا ،مکیک ،زاگرس بودیم!
میالدی (یعنی تنها دو ماه دیگر)،
دیگر به شکل چاپی منتشر نخواهد >> درد دل�ی توئیتری از س� ِر (نیمه) خطی که تیم ش��میرانی
ش��د و تنه��ا به ش��کل دیجیتال دلخوری با هم قبیله ای ،خسرو دو س��ه ش��ماره قبل (با س�لام و
صلوات) حرام پیوند کرد؛ که بعله،
دردسترس خواهد بود.
شمیرانی،سردبیرهفته
پیک نیک پیوند پاییزی برگزار شد
نیوزویک این خبر را با تأسف اعالم
و مورد بی اقبالی قرار گرفت.
کرده ب��ود و افزوده بود که جدایی )1
از چاپ ،برای تحریریۀ آن نش��ریه هدف این وجیز دش��منی نیست .و خالص!
کینه ورزی نیس��ت .خوارداش��ت )4
دشوار است.
برخی ناش��ران چون مک میالن و تخفیف ت�لاش های رس��انه و صرفا جهت ی��ادآوری عرض می
اما ،معتقدند که جدا شدن از نشر نهادهای فرهنگی یادشده نیست .کنم:
پس از برنامه های تفریحی س��ال
چاپی ،لحظۀ آزادی است ،چرا که الل شوم اگر دروغ بگویم!
فرهنگ واژگان با دیجیتالی شدن( ،داداداداش��ت شتم چـ ...چـ ...چی پی��ش ،ما  -پیوند و تپش -س��ال
 2012را ب��ا برنامه ه��ای نوروزی
رسانۀ مطلوب خود را ی می یابد .می گفتم؟!)
ه��دف ،تنه��ا انتق��اد از نوع��ی داخ��ل س��الن و بعد  13ب��در در
گزارش��گری هدفمند در «هفته» پارک انگرینیون شروع کردیم .بعد
اس��ت ...تنها با این امید که موثر پیک نی��ک بزرگ  20م��اه می ،و
سپس 8جوالی و بعد  21آگوست
افتد ،بر گوش سردبیر بنشیند.
و آخری ،یعنی مهرگان در پارک،
)2
عرض می کردم .کاش ما فرهنگسرا یکشنبه  7اکتبر برگزار شد.
بودیم ،یا مکیک ،یا ساواالن ،کاش در این برنامه ها بی اغراقدرمجموع
زاگرسی بودیم (و همسایه هفته!) چند هزار ایرانی شرکت کردند .شاد
کاش ما انجمندوستداران فرهنگ و سرخوش ،با هم بودیم ،خوردیم
رابرت تمپلمن ،یکی از مهندسان بودیم .کاش حتی از احباء بودیم! و نوش��یدیم و خواندی��م و زدیم و
جـخت! نیستیم! بخشکد شانس .رقصیدیم؛ کار و هنر و کاالیمان را
ارتش آمریکا که عضو تیم طراحی
َ
وااس��فا ،پیون��دی هس��تیم و در عرض��ه کردیم ،حرف از فرهنگ و
این اپلیکیش��ن اس��ت ،دربارهی
َ
قابلیتهای این نرمافزار جاسوسی چشم خسروخان شمیرانی و ایضا سیاست زدیم و در کنار هم تالش
امپراتوری «هفته» خاریم و خوار ،کردیم از غم تبعید و غربت دست
میگوید:
کم تازه رسیده ها بکاهیم.
«این نرمافزار به سرعت تشخیص اخیم!
میده��د که چه اش��یایی در اتاق این را اینک و اینجا ،پس از ماه ها موضوع مه��م دیگ��ر در مجموع
ممک��ن اس��ت ح��اوی اطالعات به دل کش��یدن ع��رض می کنم ،نزدیک به  100نفر داوطلب از دور
محرمانه و مهم باش��د و بالفاصله برای این که دیگر از این سیاست و نزدیک بدون چشمداشت مالی
با استفاده از دوربین گوشی تلفن ،یک بام و دو هوای هفته دلخسته آس��تین باال زدند و در ش��رایطی
سخت ش��انه به زیر چرخ دادند .و
عکس تهیه و برای هکرها ارس��ال شده ام.
این یعنی مشارکت واقعی و درخور
)3
میکند».
این نرمافزار جاسوسی همچنین از می پرس��ید چرا حاال؟ می پرسید اعتن��ا در کامیونیتی ،یعنی همان
موقعیت جغرافیایی شما و حرکات آن چه پر کاهی ست که کمر شتر چیزی که اتفاقا نشریه هفته تالش
در بازتاب آن دارد.
تان در طول ش��بانهروز اطالعات صبور پیوند را سرانجام شکست؟
دقیقی برای هکرها میفرس��تد و ما که طی بیس��ت س��ال کار در نه ،حمل بر خودستایی نشود ،نمی
هکرها با استفاده از این اطالعات و کامیونیتی ایرانی پوس��ت مان در گوییم شاخ غول را شکسته ایم ،اما
تصاویر ارسالی میتوانند به راحتی تحمل بی معرفتی ها و کج تابی ها این کاری ست کهدر تاریخ فعالیت
ب��ه مح��ل کار یا خان��هی قربانی و دریافت لیچار و دگنک کرگدن های اجتماع��ی فرهنگی ایرانیان
مونتریال کمتر دیده شده است...
وار کلفت شده است؛
دستبردبزنند.
کارشناس��ان امنیت وب در ارتش ما که در فحش خ��وری به دان)5 6
آمریکا میگویند ب��ا طراحی این نائل ش��ده ایم؛ «جیل��ر» و نوبل و اما «هفته» که یک علت وجودی
اپلیکیشن و امتحان آن میخواهند اسکار و جام جهانی (و استنلی) و خ��ود را بازتاب «کلیه»ی فعالیت
هش��دار دهن��د که تلف��ن همراه نخــل نق��ره ای و اِمی و گرامی را های فرهنگی اجتماعی جامعه ی
ایرانیان مونتریال می داند (و انصافا
هوش��مند تا چه می��زان قابلیت یکجا برده ایم!
تبدیل به ابزار جاسوسی علیه خود ما که در تحمل فحش و فضیحت در بخش بزرگی کاری مهم انجام
داده است)؛
کارب��ر را دارد و احتمال میدهند به «مرجعیت» رسیده ایم...
به زودی هکرها با پیش��رفتهای رج��وع ت��ان م��ی دهم ب��ه آن « 5هفته» ،که کوچک ترین حرکت
فنآوری ،اپلیکیشنهای مشابهای
را طراحی کنند.

نرمافزارجاسوسیتازهایکهازهمهحرکاتکاربر
عکسمیگیرد

گرانبها در خانه را شناسایی کنند.
کمیتهی ویژهی امنیت س��ایبری
ارتش ای��االت متح��دهی آمریکا
اعالم ک��رد که این افزونه را بر ۲۰
گوشی هوشمند با سیستم عامل
اندروید امتحان کردهاند و دیدهاند
که با این افزونه میتوان شمارههای
دقیق دسته چک کاربر را ضبط و
ذخیره کرد.
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تپـشدیجیتــال

پایـــانفرهنگلغات،
آغـاز آزادی!
برخی برآنند که کتاب چون چکش واژگان ت��ازه ،این
و قاش��ق و چ��رخ ،غیرقابل تغییر واژه ها به دنیای
است و آنگاه که پا به عرصۀ وجود مجازی وارد می
شوندی و آرام آرام راه خود
گذارد ،ثابت می ماند.
جداشدن
را به کامپیوت��ر و ذهن و
طبیعت فرهنگ لغات اما،
با ه��ر نوع کت��اب دیگری از نشر زبان کاربران بازمی کنند.
چاپی ،گونه ای از فرهنگ لغات
متفاوت است.
فرهنگ لغات برخالفدیگر حلظۀ که نشر مک میالن برآن
تمرکز و س��رمایه گذاری
انواع کتاب ،چون داستان یا
آزادی
کرده« ،فرهنگ لغات باز»
انواع نشریات چون روزنامه،
است! نام یافته ک��ه راه را برای
قابل تغییر و تحول است.
انعطاف و تغییرمنابع لغات
ش��ماری از ناش��رانی ک��ه
فرهن��گ لغ��ات نی��ز در می��ان هموار کرده است و با آرشیوی که
کتابهایش��ان منتش��ر می کنند ،ب��ه طور مرتب روزآمد می ش��ود،
تصمیم گرفته ان��د که بر نگارش قابلیت انتقال تغییرات لغات رایج را
و ویرایش فرهنگ لغات دیجیتال به کاربران دارد؛ آن هم روزانه.
تمرکزکنند.
ب��ا به��ره گرفت��ن از ب��ازی های
ش��رکت نش��ر معتبر و با س��ابقۀ کالمی و صدا ،اطالعات مربوط به
مک میالن در میان این ناش��ران تحوالت روزآمد واژه ها بی درنگ
اس��ت و مصمم است که فرهنگ به عالقمندان انتقال می یابد و فن
لغ��ات چاپی را کنار بگ��ذارد و بر آوری را در خدمت واژگان قرار می
منابع اینترنتی سرمایه گذاری کند .دهد.
اینترنت در دنی��ای امروز بهترین این تح��ول ،تغییرات پی گیر واژه
جایگاه ارائۀ فرهنگ لغات است.
ها را با س��رعتی بی��ش از توئیتر
تغییر و تحوالت زب��ان ،واژه های و فیس��بوک ک��ه وس��یلۀ ارتباط
ت��ازه ،واژه هایی ک��ه در اخبار روز کاربران با یکدیگر است ،در اختیار
و سیاس��ت مطرح یا معمول می خوانندگان��ی می گ��ذارد که این
شوند ،تغییرات دستورزبان ،همه دست تغییرات را دنبال می کنند.
و همه در میان تغییراتی هستند اغل�ب فرهنگ های لغات س�نتی
که به راحت��ی از راه اینترنت قابل (چاپی) ،هر س�ه تا چهار سال یک
نشرند.
بار روزآمد می ش�وند .اما فرهنگ
دربسیاری از موارد ،به محض رواج واژگان دیجیتال�ی ،قابلیت آن را
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را در حوال��ی مثال فرهنگس��رای
سینا در بوق و کرنا می کند( ،نگاه
کنید به گزارش تخته نرد و زومبا؛
و همچنین به یادداش��ت سردبیر
هفته که اذعان دارد تعداد اعضای
رسمی فرهنگسرا از  6-5نفر فراتر
نمیرود).
هفته که تقریبا هر ش��ماره برنامه
ه��ای «مکی��ک» را (هم��ۀ ارج و
احت��رام این نهاد محفوظ) که گاه
تعداد ش��رکت کنن��دگان آنها به
روایت تصویره��ای متعدد رنگی
بزرگ ،از شمار دس��ت اندرکاران
برنامه ها پایین تر است ،با آب و تاب
ش��رح می دهد و در (فول)صفحه
های رنگی ،زیر میکروسکوپ های
«عنایت ویژه» بزرگنمایی می کند،
از تالش پیوندی ها در بی اعتنایی
کامل روی بر م��ی گرداند و خود
را به ندیدن می زند و گاه گزارش
های نادرست صادر می کند.
(کاش روزی دانش��جوی رش��ته
جامعه شناس��ی هم��ت می کرد،
نموداری از گزارش های کامیونیتی
هفت��ه را (در ای��ن  200و ان��دی
شماره) تهیه می کرد تا می دیدید
این نش��ریه تا چه حد در گزارش
فعالیت های شهر جانبدارانه عمل
می کند).
)6
به باور ما قسمتی از عملکرد هفته
«محفلی» است .ش��اید این خود
بخشادر موضوع جمع آوری کمک
های مالی ریش��ه داشته باشد( .و
این البته موضوع نوش��ته ی دیگر
است).
)7
من دوستانه به همکار سختکوش
و جوان مان ،خس��رو ش��میرانی
یادآوری می کنم،
 هم��واره بیطرف بمان��د؛ روابطمحفلی و «دوستانه» را قطع کند،
ب��ه همه گان نگاهی برابر داش��ته
باشد.
 از سیاس��ت دوست و دشمن ،ماو آنها ،رقیب و قس علیهذا دست
بردارد ،این در خور حضور ،تالش
و استعداد شخص او ،تیم هفته ،و
مهم تر از همه ،کامیونیتی ایرانیان
مونتریالنیست.
با مهر و احترام
عجالتا م ر
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Tel.: (514) 775-6508
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انـجام امور آشپزی
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 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD
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جانشين
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺮﻧﻤﻰ
ﺁﻥ
ﭼﺸﻢ ﺍﺯ
ﺣﻮﺍﺩﺙ م
ﮔﻮﻧﻪ ل
ﺍﻳﻦ م
ك ا
 4ش ي خ ﻗﺮﺍﺭ ا
ﺩﻫﺪ ﺗﺎسﺍﺯ ﺑــﺮﻭﺯ
وحشت –
ﻫﻤﺪﻳﮕــﺮگشاد
 -5جامه
ﻃﺒﻴﻌﺖﺷــﺎﻥ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ–ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ن ا ن
ب ا ن
ا ت
ا ت
5
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ وﺷﻮﺩ.
ﺍﻧﺪ.
تكﻛﻨﺎﺭ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
از ﺧﻮﺏ ﺑﺎ
ﺁﻣﺪﻩاي
ياخته
جانوران
ا ج ر
ه
ر
ا ب ي ا
 6م
 -6كت��اب لغ��ت – از صفات
خ ا ش ا
س پ ر
ا ش ر
 7و
باريتعالي – سدي در استان
ن ي س
و ن
ا
 8ز ي ت و ن
ت ي
ا
ي ر
ا ن
م ي د
9
خوزستان
م ب ت ك ر
ا ب ت ر
 10ب ن
 -7لحظ��ه – لقب اروپايي –
ك ا ي ن ا ت
م ر غ
 11د
سنگين
خودروهاي
ماركي بر
خ
م ر
ه م س ر
ز م
 12ه
– آب چشم
ن ا ش ت ا ي ي
 13ك ا س ه
 -8كنايه از فتنه انگيختن
 -9بده��ي – نوع��ي س��الح
15

14

Tel.: 514-

)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.

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

 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

خاطرهحتویلدارییکتا

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

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

e-mail:hadykarbas@gmail.com

>> 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

ﺑﺮﺍﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﻮﺭﺩ.
ﺑﺎﻟﻰ ﺷﻮﺗﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺭﺍ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ

در مرکز شهر
فضاییمناسب
با اجاره ای مناسب

649-9366

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

sedighian.alireza@gmail.com

azmay2012

>> سفـر روزانه

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

)(514

RIDESHARE EVERYDAY

)(514

Call: Hady Karbasfrooshan,

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

Tel.: 514-507-4257
438-985-5448

514-983-1726

(خامن سالی)

Renovation

ویژه شرکت های کوچک:

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

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

اوکازیون فروش
لــوازم منزل

مبلمان ،وسایلآشپرخانه
تلویزیون،سوفا،آینه،تابلو،
فرش ،تختخواب و...
به بهای عالی
تلفنبرایاطالعاتبیشتر:

!OPPORTUNITIES

کامپیــوتر
وب سایت

azmarnov01up

sarafreeazaug2012

گلفروشی
وحید

azjan’12paid60+120ak

Tel.: 438-863-7699

Tel.: 514-586-9393

514-812-5662

مخصوص دانش آموزان و دانشجویان
فرانسه زبان ساکن مونترال
به ویژه مناطــق
 Côte St. Lucو Sherbrooke
با بیش از  ۲۰سال
سابقهآموزشی

یک روز در هفته

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

lastaddec12allpd

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

اجــاره

تدریس
خصوصی

514-419-1039

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

استخدام

زبانانگلیسی

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

az1sep12

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

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

TEL:09394844345

azoct15

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

رازی

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

Doniya-mz@yahoo.ca

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

Pd>june13

خدماتمالیاتی

جویایشریک تهران:ازدواج

Universal Medicare

ray.goodarzi@hotmail.com

Ptoendnov

azsep1p25

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:

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺳــﻨﺠﺎﺏ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻯ ﻳﺘﻴﻢ
) (orphanedﺭﺍ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﺭﺧﺘﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺭﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ
 8ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻟﻰ ﺷﻮﺗﺰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ
ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩﺍﺵ ﺑﺮﺩ .ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺳــﻨﺠﺎﺏ ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫــﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫــﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧــﻪ ﺟﺪﻳﺪﺵ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﻮﻟﻪﻫﺎﻳﺶ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﺯ
ﺍﻭ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﻨﺠﺎﺏ
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺟﻴﻞﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻰ ﺷــﻮﺗﺰ

Fax: 514-500-1188

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

JR RENOVATIONS

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

Coiffure

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

تعمیرات ساختمان

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

ر
ا

ي
غ

ي
ن

س
ي

ج
ا

م

ه

ن

و

ي

ر

م

ي
خ

م
ا

ا

ت

ن
و
گ
ا
پ
ن
ا

15

ي

14

ن

13

ا

12

م

11

ر

10

ف

9

ا

8

ن

7

ك
ي
ي
ل
ي
ل

6

م

5

ي

4

ر

3

ك

2

ا

1

ي

15 14

خ
ا
ب
ي

و
ت
ن
س

ا
م
ي
م
ت
ن
س
1

ا

ا
و

ه
س
ر

م
ي
ر
2

ب
ت
م
و
ي

س
م
د
3

ر
ا
4

ن

ش
م
ا

ر

ي
ش

و

خ

ا
7

م

ت

م
ج

ر
ا
س

د

د
ق
ق
ي

ش
م
و
ل
ي

و
ه

ا

ي
ت
ا

س

م

و

ي

س

ا

ر
ت
ا

ي
ن
ز

ي

ه

ن

ا

ر

ر

و

و

ك

ز

ا

15 14 13 12 11 10

9

و

ه

و
ن

حل جدول ويژه شماره 5082
پاپوش سنتي

ن
ي

ا

8

ز

ا

د

ر

خ
ل

ا

ي
و

ر
ب

و

ر

ا
ز

ي
ث

ب

ر

ر
ه

و
ب

خ

د
م

م
ي

ب

ر

و
ن

ا
ا

ي
ش

ر
6

ا

ا
و
ه

ب
5

ه

ا
ن

ا

ا
ن

و
و

ب
م

ز

ا

ن
س

ش

ر
د
ن

ر
ا

ا

و
ا

ش
ك

ز

ن
ه

ا
پ

و

ا

ر

ي

ر
ا

ي
ا

م
ن

ش

ن

ش

ي

ن

ه

ن

م

ن

ك

 -9وس
قديم
شاخهه
-10
كارها
 -11ي
اس��تا
كمان
 -12ح
و محن
خواهرا
 -13قا
– مايه
 -14خ
آشپز
 -15اث
– آب

زبانانگلیسی

تدریسمکالمهزبان
انگلیسیازسطحمبتدی
تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com
aznov15free

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
azjune15

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

آموزش سنتور

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

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

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

بیبیسیتینگ

Tel.: 514-298-1393

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

514-265-0973
azoc/dc12>P

هم اتاقی با

بانوی ساملند

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

514-487-9105
azfev1paid2

نی
ایرا ام

UPazoc12

خد
است ید!
کن

تای ماساژ برای آرامش،

ویژۀ بانوان ،در خانه شما
برای آگاهی بیشتر لطفا با
سالی تماس بگیرید:

استخدام

خانه
کارهای
Tel:
514-550-5084

رستورانکبابسرا

aznov2012

سرویس عالی،

514-933-0-933

ساعتی  15دالر (سالی) :

شیرینی
سـرو

Tel: 514-550-5084
aznov2012

آموزشگیتار

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

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

آموزش رانندگی
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 ................
637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D’auto NDG

استخدام
اخوانوستآیلند

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

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

انجام کارهای خانۀ شما

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

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی
514-507-0927
438-393-7672

رفوکارفرش

تای ماسـاژ

آژانس مسافرتی

Tel.: 514-739-4888

azaug2012free

Tel.: 450-226-5727

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

5200 De La Savane

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

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:

آرایشـــــگاه

p>end>feb13

Babysitting
خانمی آمادۀ نگهداری از
کودکان دلبند شما
همچنین نگهداری از
بزرگساالن و نیز انجام
کارهایخانگی
برای آگاهی بیشتر لطفا با
سالی تماس بگیرید:

Tel: 514-550-5084

AKHAVAN FOOD
بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

با ایرانی
کــار
کنید!

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692
Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

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

نیازمنــدیها
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استخدام

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

قابلتوجهمتقاضیان
امتحانرانندگی
نرم افزار تخصصی
سواالتگواهینامه
رانندگی استان کبک
به زبان فارسی
و انگلیسی به همراه
جواب سواالت
Tel.: 514-620-5551

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

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

 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؟...

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

•
•
•
•
•

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

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.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

ارز

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

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 .........
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 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

گان پیوند )

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................
931-7779 ............................. PLEXI Sign

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

تاکسی

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

تبلیغات

تدریس خصوصی

ساختمان و دکور داخلی
جواهری

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

چاپ

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

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
نیل��و )450(812-9991 ..............................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوه نور )450(672-2324 ..............................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

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

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

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

سوپر و فروشگاه

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

دندانپزشک

ترجمه

روانشناسی  /روانکاوی

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

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

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

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

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

شیرینی پزی

دیش و ساتالیت

تدریس رقص

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

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

تابلوسازی

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...

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

قالیشوییبازارفرش امتحان
||Bazar Du Tapis
رانندگی

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

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

اتومبیل-تعمیر

MMUNITY

به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

آمـــوزش
زبانفرانسه ساختمانی
>> احمد <<
514-623-7075

در ساوت شور

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

خدمات

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

PARTICIPATE in our
CO

خانه پرستیژ برای اجاره

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

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

امیرکفشداران 303-2977 ............................

فـرش
فـال

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

کامپیوتر

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

کارواش

رستــوران

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

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

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

دندانسازی(کلینیک)

کلیسا

شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNik
هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

وکیل دعاوی
ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

36
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Immigration

Canada welc
o
parents and mes largest number o
f
g
twenty year randparents in almost
s...
25,000 in 2013,
we expect to
reunite up to
35,000 parents
and grandparents
with their families next
year.
This is
a
significant
achievement
and the highest
number in nearly
fter the first year of
two decades.”
the Action Plan for
On March 23, 2012,
Faster Family ReunificaCIC launched national
tion, major progress has
public consultations on
been made in reuniting
the redesign of the PGP
families more quickly and
program. Minister Kenreducing the backlog of
ney hosted roundtables
Parent and Grandparent
with stakeholders and
(PGP) program applicapublic online consultations, Citizenship, Immitions were launched.
gration and Multiculturalism Minister Jason Kenney The online consultations
ran until May 25, 2012,
announced.
and received a total of
The 2013 Levels Plan,
6,444 responses, the
which was tabled last
highest number of reweek, includes the admission of 25,000 parents and sponses ever received by
grandparents for the second CIC through an online
year in a row, for a total of consultation.
A detailed summary of
50,000 between this year
the results of the online
and next.
This is a 60 percent annual consultations will be
increase from 2010 and the available shortly on
highest level in nearly two CIC’s website.
For the PGP prodecades.
gram to be sustainable,
The Action Plan also took
immediate steps to address it must be redesigned to
avoid future backlogs.
a backlog of PGP applicaThe redesigned program
tions that had ballooned
must also be sensitive
to approximately 165,000
applicants, with wait times to fiscal constraints,
bearing in mind Canada’s
stretching to an unacceptgenerous public health-care
able eight years.
By the end of this year, Cit- system and other social
benefits.
izenship and Immigration
“As we work to dramatiCanada (CIC) expects to
cally reduce the backlog
have reduced the backlog
by about 20 percent. Of the and wait times, work on
the redesign of the PGP
applications cleared from
program is progressing
the backlog, the majority
well,” added Minister Kenmet the requirements of
the program and have been ney. “As promised, within
the next year we expect to
approved.
launch a modernized PGP
urthermore, there has
program, one that ensures
been strong uptake
that future applicants are
of the new Parent and
processed quickly and that
Grandparent Super Visa,
the program operates on a
which allows parents
sustainable basis.
and grandparents to visit
Canada for up to two years (The above information can be
found on the Citizenship and
at a time. The Super Visa
Immigration website.)
is very popular, with over
10,000 Super Visas being
issued since its launch in
December 2011, and the
Although the Parents and
acceptance rate is high at
Grandparents sponsorship
87 percent.
is at a pause, it has been
“We listened to Canadians
replaced with the Super
who told us the old proVisa, Right now the super
gram with eight-year wait
visa is also a big success, I
times just didn’t work,”
personally have had many
said Minister Kenney. “The
parents being issued the
Harper Government’s acsuper visa, The super visa
tions to fix the old broken
is a multiple entry visa that
program are working.
is valid for 10 years or the
Given the popularity of the
validity of the passport.
Super Visa and planned
The parent or grandparent
permanent admissions of

A

F

SUPERVISA

Feedback on
article of Nov. 1,
2012

I want to thank everyone
from whom I have received
feedback on my last article
of November 1, 2012 concerning ghost consultants,
the feedback was more than
appreciated, your kind emails
phone calls and your interest
was awesome.
It was so nice to see people
who are willing to gain
knowledge, and to be well
informed, it truly made me
feel that the Iranian community cares.
I never had any doubt, the
article was simply to protect
innocent people from being
scammed, this is not only
going on in the Iranian Community, it is also an issue all
around the world in many
countries.
The Immigration Consultants of Canada Regulatory
Council (ICCRC) is there to
protect the consumer, and
look into these issues and
report them to the proper
authorities.
36
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To check if your Immigration
Consultant is Regulated or
not. It takes a few seconds
 (اگر در این.پرداخت ش��ود
to verify and here is
) که یکی از شرایط مهمscore  س��ال نرخ به��ره تغییر2۵
the website in case
 اطمینان حاصل،ننماید) قسط ماهیانه معادل اخذ وام میباشد
anyone missed the article.
 دالر میباش��د؛ که در منود؟473
www.iccrc.ca you may also
همیشه
اعتباری
امتیاز
اینکه
 سال شما برای2۵ این شرایط در
read the article on my website
 دالر به��ره باال باشد باید به این چند امر مهم41973 مقدار
www.mariacottone.com.
can stay in Canada for as
long as 2 years at a time,
go back to their country of
origin and return multiple
times till the expiry of their
passport/supervisa.
The processing time is not
as long, and it is preferred
by many, as there are no
residency requirements as
there is for the permanent
resident visa of 730 days in
the last 5 years.
I have seen many parents
loosing their status as a
permanent resident because
they are unable to meet the
residency requirements,
with the super visa, they
are free to come and go for
as long as their super visa
is valid, no requirements or
obligations to meet, and no
need to reapply to reenter
Canada for as long as the
super visa is valid. Which
is Great, I guess sometimes
the government does come
up with bright ideas.
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

:توجه نمود
 اولی��ن و مهمتری��ن نکته:ال�ف
پرداخت به موقع کارتهای اعتباری
.میباشد
 س��عی نمایید تا ح��د امکان:ب
تمام مبل��غ کارت اعتباری خود را
.پرداختنمایید
 از کارته��ای اعتب��اری:پ
.قدیمی یتانبیشتراستفادهنمایید
معموال این کارتها به بهبود امتیاز
.اعتباری کمک بیشتری مینمایند
 هر وقت در گ��زارش اعتباری:ج
خود متوجه اشتباهی شدید حتما
Credit و س��ریعاً با مرکز اعتباری
 تم��اس گرفته و آنها را ازbureau
این امر مطلع نموده تا جهت رفع
.آن به موقع اقدام گردد
بنا بر این س��عی کنید همیش��ه
خوش حساب باش��ید و قبضها
و بدهکاریهای خ��ود را به موقع
پرداخ��ت نمایید تا در هنگام اخذ
.وام مسکن دچار مشکل نشوید
برای اطالعات بیشتر میتوانید با
.مشاورین وام مسکن تماس بگیرید
شاد و سربلند باشید

•

.پرداخت خواهید نمود
حال اگر طول مدت همین
 س��ال تغییر یابد1۵ وام به
690 قس��ط ماهیانه برابر با
دالر و میزان بهره پرداختی
 س��ال ب��ه1۵ در م��دت
 دالر کاهش خواهد24144
.یافت
باید به این نکته توجه داشت
که درست است که اگر طول مدت
کمتری ب��رای بازپرداخت کل وام
مسکن انتخاب ش��ود در مجموع
مق��دار به��ره کمت��ری پرداخت
 اما با کاهش این مدت،خواهد شد
پرداخ��ت ماهیانه نیز به طور قابل
.مالحظهای افزایش مییابد
بنا بر ای��ن اگر در آم��د متغیری
داری��د و یا برای اولین مرتبه قصد
خرید ملک را دارید انتخاب مدت
کوتاهتر برای بازپرداخت کل مبلغ
وام ک��ه باع��ث باال رفت��ن هزینه
ماهیانه زندگی نیز میشود انتخاب
.خوبی نباشد

ا ثابت نیز مهم اس��ت که قب��ل از امضا
 مف��اد آن به,انه وام قرارداد وام مس��کن
.خواهد دقت مطالعه گردد


در چه مدت زمانی میتوان.۴
کل مبلغ وام را پرداخت منود
)؟amortization Period(

 سال میباشد2۵ معموال این مدت
ولی دوره های کوتاهتر هم وجود
.دارند
دلی��ل اصلی انتخاب نمودن مدت
زمان کمتر برای پرداخت کل مبلغ
 پرداخت مقدار بهره کمتر در،وام
.طول مدت وام مسکن میباشد
به عنوان مثال ف��رض نماییم که
  دالر100000 مقدار وام مس��کن
چگونه میتوان از باال بودن.5  درصد باش��د و کل3 و ن��رخ بهره
credit(  سال منره اعتباری خود2۵ مبلغ وام باید که در مدت

Cell.: 514-702-2309

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

www.paivand.

امیرسام

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

که فعال بس��اط اینکه همان برنامه لیبرالها است با می��زان نارضایتی عمومی تنها راه
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بنام خداوند بخشنده مهربان

شهـــادتساالرشهیدان
الگوی آزادگی و آزاد مردی حسین ( ع )
بر شما عاشقان و پیروان راهش تسلیت باد
به همین مناسبت مجلس بزرگداشت و عزاداری آن سرور یگانه

از روز جمعه برابر با  16نوامبر2012

به مدت  10شب از ساعت  07: 00لغایت  10 : 00شب
در مركز اسالمی ایرانیان مونتریال
به صرف شام

برگذار خواهد شد.
همچنین مراسم روز عاشورا با قرائت مقتل وشرح وقایع عاشورا
ازساعت  10صبح لغایت  12ظهربرگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان روشن نگه داشتن چراغ راه آزادی
و احیاء شعائر مقدس ایزدی است.

سخنران  :شیخ صاحل سیبویه

مكان  210 :سن جاك غربی
منطقه الشین ( ویل سن پیر سابق )
مترو واندم اتوبوس شماره نود به طرف غرب
تلفن ) 514 ( 3661509 :
) 514 ( 2471732
) 514 ( 3645075
با آرزوی توفیق برای شما:
مركز اسالمی ایرانیان

باقرزاده :اوباما و ایران...

اوباما همواره س��عی کرده اس��ت
چهرهای صلحطلب از خود نش��ان
بده��د و وجهه آمریکای متجاوز و
جنگطلب را که میراث دهها سال
دخالت نظامی آمریکادر کشورهای
مختلف جهان است ،تغییردهد.
او ک��ه به هنگام حمل��ه آمریکا به
عراق از معدود مخالف��ان صدادار
این جنگ بود تالش کرده اس��ت
که به درگی��ری آمریکا در عراق و
افغانستان خاتمهدهد.
او در دور اول حکومتش س��ربازان
آمریکایی را از عراق بیرون کشید
و در دور دوم قرار است همین کار
را در مورد افغانس��تان انجام دهد.
البته م��ردم آمریکا که هزینههای
انسانی و اقتصادی سنگینی را به
خاطر ماجراجوییهای بوش دوم
در عراق و افغانستان متحمل شدند
در اکثریت خود از سیاس��تهای
«ضد جن��گ» آقای اوباما حمایت
میکنند ،و از این رو سیاستهای
او بازده سیاس��ی (در صندوقهای
رأی) برای او داشته است.
ولی موضع ضد جنگ او در هنگام
حمله آمریکا به عراق نشان میدهد
تقید او به این سیاس��ت دالیل
که ّ
وجدان��ی دارد و فق��ط برای جلب
آرای مردم نبوده است.
مخالف��ت اوباما با جن��گ البته به
معن��ای پرهی��ز از خش��ونت و یا

شهباز :چنین مباد...
نکته دیگر این که در این نظر نوعی
وارونه نمایی هست .به شکلی به
ظاه��ر موجه گفته می ش��ود که
کسی که درخارج است نباید برای
مردم داخل کشور تعیین تکلیف
کند یا نسخه بپیچد ،درحالی که
در واقع خود گوینده این س��خن
برای مخالف برون مرزی حکومت
تعیین تکلیف می کند و نسخه می
پیچ��د و حق آزادی بیان او را نفی
می کند.
ف��رض کنیم ک��ه اب��راز مخالفت
براس��تی مصداق "تعیین تکلیف
برای مردم کشور و نسخه پیچیدن
برای آنان" باشد ،حتی با این فرض
کس��ی – آن هم از راه دور – نمی
توان��د مردم داخل کش��ور را وادار
کن��د که به تکلیف تعیین ش��ده
عمل کنند یاداروی نسخه پیچیده
ش��ده را مصرف نمایند .کسی با
برخ��ورداری از ح��ق آزادی بیان
نظر خود را درمورد وضعیت حاکم
برکشورش بیان می کند و کسانی
دیگر با خواندن یا شنیدن آن بنابر
برداشت خود نسبت به آن موضع
می گیرند یا نمی گیرند.
نکته بعدی این پرسش است که آیا
با خروج از کش��ور کسی از حقوق
تابعیت خود خلع می شود؟
قوانین کشور که حکومت آخوندی
نیز آنها را به رسمیت می شناسد
به این پرس��ش پاس��خ منفی می
دهند .با خروج از کش��ور نه تنها
کس��ی از حق��وق تابعی��ت خود،
ازجمله مش��ارکت درسرنوش��ت

>> ادامه از صفحه7 :
سیاسی کشور خلع نمی شود ،بلکه
نسبت به افراد داخل کشور که زیر
فشار اختناق و سرکوب از بسیاری
از حق��وق ابتدایی خود محرومند،
عم�لا وظایف بیش��تری از جمله
ابراز مخالفت و افش��ای ناراس��تی
های حکومت ،بردوشش نهاده می
شود .چنان که پیشتر گفته شد،
ش��انه خالی کردن از زیر این بار با
توجیه های گوناگون یک انتخاب
نه چندان قابل دفاع فردی است اما
این امر مسلم است که شانه خالی
کننده نمی تواند بی تفاوتی و بی
عملی خود را یک فضیلت بشمار
آورد و از موضع طلبکار کسی که به
این وظیفه درحد توان خود عمل
می کند را نکوهش نماید.
قلمرو جغرافیایی ایران ،همچنان
که تاریخ و فرهن��گ آن ،عرصه و
اعیان یک ملک ُمشاع اند که حدود
 75میلیون ایرانی – اعم از درون
مرزی و برون مرزی – در آن سهم
مالکیتی براب��ر دارند و این برابری
سهم را تنها کسانی که قصد تجاوز
به حدود و حقوق دیگران را دارند
نفی می کنند.
و نکته آخر ،که ش��اید مهم ترین
باش��د ،این که در معادله قدرت و
ماندگاری یا فروپاش��ی و س��قوط
یک نظام سیاسی 3 ،نیروی اصلی
حضوردارند.
خنس�تین نیرو ،قدرت حاکم است
که با چنگ اندازی بر منابع ثروت
و درآمد کشور به سود خود مهره
چینی و یارگیری می کند.
دوم اکثریتی خاموش و منفعل که

به دلیل های گوناگون در زندگی
سیاسی کشور ،حتی هنگامی که
پای بقا یا از بین رفتن آن درمیان
است ،مش��ارکت نمی کنند و این
اکثریت ه��م در داخ��ل و هم در
خارج از کشور وجود دارند.
س�وم اقلیتی مس��ئولیت پذیر و
شجاع که بی پروا به مبارزه برمی
خیزن��د و خط��رات آن را به جان
می خرند اما خواری تس��لیم و بی
تفاوت��ی و بی عملی دربرابر ظلم و
استبداد را نمی پذیرند.
نمونه های این افراد شجاع ،که در
راه آرمان و مبارزه با استبداد حتی
از جان م��ی گذرند را می توان در
داخل و خارج از کشور یافت و تازه
ترین نمونه هایش��ان ستار بهشتی
و نسرین س�توده اند که اولی جان
خود را برسر ابراز شجاعانه نظرش
گذاش��ت و دومی بیش از  3هفته
اس��ت که اعتصاب غ��ذا کرده و با
مرگ دست و پنجه نرم می کند.
ت��داوم مبارزه و نب��رد نهایی برای
تعیین سرنوش��ت آینده کشور در
دستان نیروهای اول و سوم یعنی
حکومت و مخالفان و مبارزان اعم
از داخل��ی و برون م��رزی خواهد
ب��ود و مب��اد ک��ه این ش��جاعان
اس��توار ایس��تاده در براب��ر ظلم،
با دس��تاویزهایی چ��ون "تعیین
تکلیف" و "نس��خه پیچ��ی" از پا
درآیند و تاریکی ناشی از سرکوب و
خفقان استبداد ،بر روشنایی آزادی
خواهی و حق طلبی چیره گردد.
هرگز چنین مباد!

•

تپش دیجیتال :مجموعه ای نفیس
از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش

514-223-3336

>> ادامه از صفحه7 :

استفاده از انواع جنگهای نامنظم
به خصوص از نوع مدرن آن نیست.
اس��تفاده از پهپادها (هواپیماهای
بدون سرنشین) برای از بین بردن
مخالفان مس��لح و «تروریستها»
در افغانستان و پاکستان در دوران
آقای اوباما چندین برابر شده است.
اوبام��ا با تکی��ه به نفرت ش��دید
آمریکاییان از ب��ن الدن به خاطر
نق��ش اصل��ی او در جنای��ت ۱۱
س��پتامبر  ،۲۰۰۱خبر کشتن به
عمد او را کامال عادی جلوه داد.
در مورد ایران ،اس��تفاده وسیع از
ابزارهای سایبری برای خرابکاری
در تأسیس��ات اتمی ایران (که گاه
خطرهای تشعشع اتمی را نیز در
برداشته) ظاهرا بهدستور مستقیم
آقای اوباما و با همکاری اس��راییل
صورت گرفته است.
همچنی��ن ،ترورهایی ک��ه علیه
متخصصان و کارکنان تأسیسات
اتمی ایران انجام شده است گرچه
عموما ب��ه س��ازمانهای امنیتی
اسراییل نس��بت داده میشود ،به
س��ختی میتوان تص��ور کرد که
دس��تگاههای امنیت��ی آمریکا در
جریان امر نبودهان��د و یا موافقت
ضمنی با آن نداشتهاند.
آق��ای اوبام��ا نش��ان داده ک��ه از
جنگهای منظم که جان سربازان
آمریکایی را به خطر بیندازد احتراز
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میکن��د ،و ترجیح میدهد تا حد
ممکن از ابزارها و شیوههایدیگری
برای ضربه زدن به دشمنان آمریکا
بهره بگیرد.
این شیوهها نسبتا موفقیتآمیز نیز
بوده است.
کش��تن بن الدن ،و ضربه زدن به
طالبان با اس��تفاده از پهپادها (که
عالوه بر آنان به قتل غیر نظامیان
بس��یاری نیز منجر شده است) از
نمونههای ب��ارز این «موفقیت»ها
بشمار میرود.
همچنی��ن ارزیابیه��ای مقامات
آمریکایی حاکی از آن اس��ت که
حمالت سایبری علیه تأسیسات
هستهای ایران و ترور متخصصان و
کارکنان آن ،فعالیتهای هستهای
جمهوری اسالمی را مختل و برای
مدتی به عقب انداخته است.
فرام��وش نکنیم که وس��یعترین
و فل��ج کنندهتری��ن تحریمهای
اقتصادی علیه ایران نیز در دور اول
حکومت اوباما وضع شده و هنوز رو
به گسترش است.
آقای اوباما ظاهرا با تکیه به همین
ابزارها است که سعی دارد اسراییل
را قانع کند ک��ه او میتواند بدون
حملهنظامیمستقیم،فعالیتهای
هس��تهای جمهوری اس�لامی را
مختل و یا کنترل کند و تضمین
خ��ود را مبن��ی بر این ک��ه اجازه

نخواهد داد جمهوری اس�لامی به
سالح هستهای مجهز شود عملی
نمای��د  -در عین ای��ن که گزینه
نظامی را همچن��ان روی میز نگه
خواهدداشت
به هر حال ،انتخ��اب مجدد اوباما
به ریاست جمهوری تا حد زیادی
سیاست آمریکا در قبال ایران را در
چهار سال آینده روشن کرده است.
یک�ی ای�ن ک�ه اوباما قرار اس��ت
مشوقهای جدیدی را به جمهوری
اسالمی عرضه کند (و گزارشهایی
در ای��ن زمین��ه در روزهای اخیر
منتشر شده است).
دوم این که در آینده نزدیک خطر
حمله نظامی به ایران (حتا از سوی
اس��راییل) منتفی شده است .این
امر ب��ه دالیل دیگ��ری ،از جمله
انتخابات عمومی اسراییل و ریاست
جمهوری اسالمی که در چند ماه
آینده در پیش است ،نیز هست.
س�وم این که اوباما به فش��ارهای
اقتصادی و سیاسی علیه ایران ادامه
خواه��د داد ،از جمل��ه با این امید
که این اوضاع ب��ر فرایند و فرآورد
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی
خردادماه آینده تأثیر بگذارد و رژیم
را به مصالحه با آمریکا وادارد.
و چه�ارم این که اوبام��ا بر هدف
خود مبنی بر تغیی��ر رفتار رژیم،
و ن��ه تغییر رژی��م ،تأکید خواهد
ورزید تا رژیم را به پای میز مذاکره
مستقیم بکش��اند و مصالحه با او
را تس��هیل کند  -در عین این که
شمشیر داموکلس گزینه نظامی
را همچنین بر باالی سر رژیم نگه
خواهد داشت و به حمالت نامنظم

سایبری و مانند آن نیز علیه رژیم
و تأسیسات آن ادامه خواهد داد.
در این چش��مانداز ،عالوه بر رژیم
جمه��وری اس�لامی ،وضعی��ت
اپوزیسیون و رفتار آن را نیز میتوان
تا حدی ارزیابی کرد .کسانی که به
انتظار حمله نظامی غرب به ایران
نشستهاند و به انتخاب میت رامنی
در آمریکا دل بسته بودند طبیعتا
بی��ش از هر گ��روه دیگر از نتیجه
انتخابات آمریکا ناراضیند و بسیاری
از آنان به انفعال کش��یده خواهند
شد.
در سوی مقابل ،اصالحطلبان شاید
بیش از همه از انتخاب مجدد اوباما
راضی و خوشنود باشند .بسیاری
از این��ان امیدوارند که بحرانهای
اقتص��ادی و سیاس��ی هم��راه با
فش��ارهایی که از دولت اوباما وارد
خواهد ش��د رژیم را وادارد تا پایه
اجتماعی و سیاس��ی حکومت را
توسعهدهد و به اصالحطلبان اجازه
(و لو محدود) شرکت در انتخابات
را بدهد و آنان را در قدرت س��هیم
کن��د .س��کوالرهای دموک��رات
تحولخواه نیز ،اما ،گرچه از انتخاب
مج��دد اوبام��ا و کم ش��دن خطر
جنگ احس��اس رضایت و آرامش
میکنند ،اما سیاس��تهای اوباما
ب��رای کنار آمدن ب��ا رژیم به آنان
سودی نخواهد رساند و در نتیجه،
باید زندگی سیاسی سختتری را
انتظاربکشند.
آق��ای اوبام��ا دوره دوم ریاس��ت
جمهوری خود را دو ماه دیگر آغاز
خواهد کرد.
اودر ایندوره آزادی عمل بیشتری

در سیاس��ت خارجی خود خواهد
داش��ت تا ،ف��ارغ از دغدغ��ه رأی
آوردن برای انتخ��اب مجدد ،این
سیاستها را پیش ببرد.
او رابط��ه س��ردی ب��ا نتانیاه��و
نخس��توزیر جنگطلب اسراییل
داشته است ،و نتانیاهو با حمایت
مفتضحانه ی خود از میت رامنی
در جریان انتخابات فاصلهاش را با
اوباما بیشتر کرده است.
این امر میتواند بر موقعیت نتانیاهو
در انتخابات پیش رو تأثیر بگذارد.
در واق��ع ،اوبام��ا امیدواراس��ت با
سیاس��تهای خ��ود در چند ماه
آین��ده هم ب��ر نتیج��ه انتخابات
اس��راییل و هم بر فرایند و فرآورد
انتخابات جمهوری اسالمی تأثیر
بگذارد.
ای��ن دومی ،نکتهای اس��ت که به
اصالحطلب��ان در ایران قوت قلب
داده است .ولی آیا رژیم جمهوری
اس�لامی پس از قتل عام سیاسی
اصالحطلبان میتواند ،زیر فش��ار
غ��رب و به خصوص آمریکا ،تن به
حضور (بقیه الس��یف) آنان بدهد
بدون این که با بیاعتنایی مردم یا
خطر فروپاشی روبرو شود؟
و یا گزینههای دیگر رژیم در برابر
فشارهای غرب چیست؟
تسلیم از موضع ضعف؟
و یا خریدن خط��ر حمله نظامی
غرب؟ و هم��ه اینها در متن یک
نارضایی عمومی بیسابقه مردم؟
پاسخ بس��یاری از این سؤاالت به
احتم��ال زیاد در چن��د ماه آینده
روشن خواهد شد.

•

38

PAIVAND: Vol. 19  no.1084  Nov. 15, 2012

www.paivand.ca

1391  آبان25  1084  شماره 19 سال

38

39

PAIVAND: Vol. 19  no.1084  Nov. 15, 2012

www.paivand.ca

1391  آبان25  1084  شماره 19 سال

39

PAiVAND

ُب
راسارد
و
الوال

فروشگاهکوهنور

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

Vol. 19, No. 1084, Nov. 15, 2012

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir

کیفیت عالی و قیمت مناسب

 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

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

 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...

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550

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

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

بدون
وقت
قبلی

بهروزآقاباباخانی
مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

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

Tel.: (514) 606-5626

1253 Rue Guy

behrooz@babakhani.ca

مترجم رمسی

نغمه سروران

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،





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

Tel.: 514-481-0671

بازرسیفنیساختمان
MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

مسکونی و جتاری

 شامل بیش از 400نکته قابل رویت
از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و )...
 با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات

Tel.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

جواد ایراخنواه



ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

>>> فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

عینک
فرهت

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،

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

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

)514( 677-9892

www.sofrehaghd-montreal.com

www.montrealproinspection.com

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
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قهوه ادنا
EDNA

انار عالی رسید

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

