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موسسه
مالی

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
St-Laurent, QC H4N 1C8
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________
Cote vertu, Bus 121 E

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

ارز

I.C.P. Inc.

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

____________________________________________
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

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

www.ic-pacific.com
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6سال و نیم پیش زهرا کاظمی
در ایران زیر شکنجه جان داد؛

"در دل کوه"

این هفته جمهوری اسالمی در مونترال
به پای میز محاکمه کشیده می شود.
>> شهرزاد ارشدی

روز جهانی ایدز

 ص3:

Contre L'oublie

ZAHRA KAZEMI

اول دسامبر 10:آذر

ایــران:
 ۱۰سایت
غنیسازی
جدیدمیسازمی!

16

 ص19:

تظاهرات آذر
 ص3:

اندی کریسمس امسال
در مونرتیال و اوتاوا
 ص2:

دکترانصاری

کبک/کانادا:

امیرسام:
خانه شما>> 30

ع.ا .شادپور

پزشکی22 >> ...

>> 9:

 ص11:

در شانزدهمین سالگرد انتشار پیوند ،در خنستین مسینار آموزشی
رسانههای «اتنیک» کانادا ،محمد رحیمیان سردبیر نشریه پیوند (مونتریال)
از استفن هارپر ،خنست وزیر کانادا لوح تقدیر دریافت کرد

فرهنگسرای

در کشکول
پیر...
>> 22

صرافی  5ستاره

سینا
مدیریتمالی

حسین انصاری
>> 24:

سقوط و فروپاشی

سیروس
یحیی آبادی

شهبازخنعی

>> 5:

>> 4

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

زماسیب

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

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

Agent Immobilier Affilie

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

2178 Ste-Catherine W.

RE/MAX

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

سخنرانی:دکتر
کـاظمودیعـی
درمونترال  ص4 :

Ninous Givargiznia, BSc.

مشاور امالک و مستغالت

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

ش��روع میکنند به یافتن پاسخ این
س��واالت در ذهن خودشان و شایعه
پشت شایعه و یک کالغ چهل کالغ.
در ش��هر ما هم به تازگی همس��ایه
جدیدی آمده:
فرهنگسرایسینا!...
>> در صفحه6 :

 ...هر وقت همس��ایه تازهای به شهر
میآی��د با خود دنیایی س��وال برای
شهروندان میآورد،
که از کجــا آم�ده؟ چرا آمده؟
چه کار میکند؟ و. ...
بعد تازه اول ماجراست.
آنان که قوه تخی��ل قویتری دارند،

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

امروز در جه�ان  42میلیون نفر،
یعنی مع�ادل حدود دو س�وم
کل جمعیت ایران ،به ویروس
 HIVآل�وده اند .بی�ش از دو
سوم این تعداد در کشورهای
جنوب صح�رای آفریقا زندگی
میکنند.
وخامت گس�ترش این بیماری در این منطقه به
گونه ای است که در برخی از این کشورها از هر
سه بزرگسال یکی به ویروس  HIVآلوده است.
با توجه به این که هر روز 14هزار نفر به جمع افراد
آلوده به ویروس ایدز در جهان اضافه می ش�ود،
بیم آن می رود که اچ آی وی آسیا را نیز تسخیر
کند.
 %95تم�ام آلوده ش�دگان ب�ه  HIV/ AIDSدر
كشورهای در حال توسعه هستند .ولی همچنان
 HIVبعنوان تهدیدی برای تمامی سنین و ملل
باقیاست.
روز جهانی ایدز از س�ال  1988نه تنها به خاطر
افزای�ش بودجه ها ،بلكه ب�رای افزایش آگاهی،
آموزشومبارزهباتبعیضهاتعیینشد .همچنین
اهمیت روز جهانی ایدز در این است كه به عموم
مردم یادآور می شویم كه HIVاز بین نرفته است
و هنوز كارهای زیادی است كه باید انجام شود.

D.D.S.
D.M.D.
دانشگاه تهران
دانشگاه مونرال
1973
1998
_______________________________

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 Metro: CDN

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
عضو دائمی کانون
مدیریت بازاریابی بین املللی
مهندسیننفت

(514) 694-0840
(514) 696-5169

نینوسگیورگیزنیا

Office:
Res.

3535 St-Charles, Suite 304

Cell. (514) 816-4080

Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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جمهوری اسالمی و کانادا...

ما فراموش
خنواهیم کرد
و خنواهیم
بخشید!
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قاب��ل اهمیت نیس��ت،
بلکه ب��رای کانادائی ها
ه��م از ویژه گی خاصی
برخوردار است.
س��الهای متمادی ست
که بسیاری از مجامع و
سازمانهای مدافع حقوق
بشر در کانادا برای منحل
کردن پیمان مصونیت
سیاس��ی در بین دولتها
تالش می کنند ام��ا تاکنون موفق
نشدند.
وکیل های اس��تفان از شانس باالی
برنده شدن پرونده زیبا حرف می زنند
و به همین دلیل است که وکالی دو

سازمان مهم حقوق بشر،
یک "مرکز کانادائی برای
عدال��ت بین اللمل��ی" و
دیگری "عفو بین اللمل"
همراه وکالی اس��تفان در
دادگاه از این پرونده دفاع
خواهند کرد.
بنابراین سر ش��ار از امید
چهارش��نبه  ٢دس��امبر
 ٢٠٠٩به دادگاه در خیابان
 Notre Dameخواهیم رفت تا شاهد
رس��یدگی به پرونده ای چنین مهم
برای ایرانیان و کانادائی ها باشیم.

6سال و نیم پیش زهرا کاظمی در ایران زیر شکنجه جان داد؛
در دادگاه و
این هفته جمهوری اسالمی در مونترال به پای میز محاکمه کشیده می شود .در حضور مردم بررسی شود.
پروس��ه ای را ک��ه از  ٢ت��ا ٨
دسامبر شاهد خواهیم بود ،در
واقع قاضی به دالیل دو طرف
خبرگزاری ها با هیجان ،هر روز و هر صورت گرفته ،داشته باشد.
شهرزاد ارشدی س��اعت پخش می کنند و با همین اوال ،زیبا شهروند کانادا بود بنابراین گوش خواهد داد تا در رابطه با رد و
(مونتریال) بازی ها برایم��ان قهرمانان دروغین به راحتی ادعا می کنیم که ایران یک یا قبول پیمان مصونیت سیاسی در
رابطه با پرونده زیبا تصمیم بگیرد.
ک��ه خود در گذش��ته ای نه چندان تبعه کانادا را کشته.
خبر را شش و نیم سال قبل ،ساعت دور مجریان و دس��ت اندرکاران این کانادا تا س��ه س��ال بعد از قتل زیبا،
جنایات بودند ،خلق می کنند.
 ٧صبح از رادیو شنیدم:
یعنی از ژوئیه  ٢٠٠٣تا ژوئیه  ٢٠٠٦اهمیت دوگانه شکایت
{>> ادامه در صفحه}30 :
رس��یدن
قدرت
به
روزهای
اولین
از
بین
دادگاه
در
ایران
از
توانس��ت
می
عکاس
خبرن��گار
"زه��را کاظم��ی
این ش��کایت تنها برای م��ا ایرانیان
کانادائی -ایران��ی جلوی زندان اوین رژی��م اس�لامی قت��ل و جنایت با اللملی برای کش��تن ی��ک کانادائی
دستگیر و بعد از چند روز شکنجه در تیرباران عاملین رژیم شاه آغاز شده ش��کایت کند ،که به دالیل مختلف
و با س��رکوب زنان ،آزار و اذیت ،قتل سیاسی و البته منافع اقتصادی به هر
کما بسر می برد!"
بهائی��ان ،حمله و کش��تار ترکمن حیله ای با وجود فشارهای مختلف
«زیبا» به دست مأمورین جمهوری صحرا ،حمله و قتل عام وحشیانه در از طرف استفان ،پسر زهرا کاظمی،
کردستان ،جنایت و نسل کشی دهه وکیالنش و فشار افکار عمومی دولت
اسالمی به قتل رسید.
روز دانشجو و در همبستگی با مبارزات
زمان :دوشنبه  7دسامبر
در
مخالفین
ترور
،67
تابستان
و
60
ش��انه
ش��کایت
این
بار
زیر
از
کانادا
تحت
که
نیست
او اولین کسی نبود و
مردم ایران برای سرنگونی جمهوری
(برابر با  16آذر)
ش��کنجه در زندانهای رژیم کش��ته خارج از کشور ،قتلهای زنجیره ای ،خالی کرد.
اسالمی
ساعت 5 :تا  7بعدازظهر
شده .در ٣٠سال گذشته لیست باال قتل و زندان دانشجویان و سرکوب اما خوش��بختانه حضور استفان در
در
60
دهه
سیاس��ی
زندانیان
کش��تار
یادمان
«کمیته
بلندی از زنان و م��ردان که بدالیل و کش��تار جوانان و نوجوانان مان در کانادا راه دیگری را برای پرونده زیبا
مکان :میدان فیلیپس Philips Sqaure
روز
که
کند
می
دعوت
آزادیخواهان
تمامی
از
مونترال»
گوناگون سیاسی و مذهبی جانشان ماههای اخیر که لحظه به لحظه اش باز کرد.
جنب سنت کاترین و المر
استفاده
با
استفان
٢٠٠٦
تابستان
از طریق اینترنت و خبرگزاری های در
را از دست داده اند ،وجود دارد.
 16آذر (روز دانشجو) برابر با  7دسامبر 2009
 مترو :مک گیل
تکذیب
جای
و
شد
پخش
اللملی
بین
مادرش
و
خ��ود
مدن��ی
حق��وق
از
رژیم
ضحاکان
در چندین ماه اخیر باز
برای برگزاری تظاهرات علیه رژیم جمهوری اسالمی به
تلفن آگاهی:
ادامه
نگذاشت،
کس��ی
برای
دروغ
و
و
کانادا
کبک-
ش��هروند
یک
بعنوان
«سهراب»
نام
کردن
اسالمی با اضافه
مابپیوندند:
514-569-2233
ه��ا و «ندا»یان در بلندتر کردن این دارد.
طبق قوانین مدنی کان��ادا از دولت
با وجود چنین پرونده سیاهی رژیم ایران ،آیت الله خامنه ای ،مرتضوی
لیستکوشایند.
در  ٣٠سال گذشته تقریبا هر ساله ایران در هی��چ دادگاه و محکمه ای و محمد بخشی برای دست داشتن
مجامع بین المللی حقوق بشر مانند ،هرگ��ز جوابگوی هیچ ی��ک از این در قتل مادرش در دادگاه عالی کبک
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و جنایات نشده.
اقامه دعوا کرده است.
سرنوشتی
امیدبرای
و
زیبا
عفو بین الملل ایران را به نقض حقوق اما ،پرونده
به
ایران
گذشته
س��ال
سه
در
البته
سخنرانی دکتر یونس پارسا بناب
بش��ر محکوم کردند و ه��ر از چند متفاوت!
طرق مختلف تالش کرد با استفاده از
بعدازظهر
6
ساعت
از
دسامبر
19
دولتهای
برای
سیاسی
مصونیت
پیمان
گاهی دولتهای غربی نیز برای بدست
تلفن آگاهی:
شکایت
این
مردان،
دولت
و
خارجی
در محل دانشگاه کنکوردیا ورودیه 5 :دالر
آوردن منافع اقتصادی بیشتر و بهتر ،ویژه گی پرونده کاظمی
514-569-2233
حرف از حق زن و حقوق مردم ایران وی��ژه گی و ش��رایط پرون��ده زیبا را رد کند .اما تاکنون تالش شان به
به میان می آورن��د! به راحتی هر از کاظمی که می تواند سرنوشتی کامال جای نرسیده و باالخره مجبور شدند
دکتر یونس پارسا بناب متولد  ۱۹۳۷در تبریز،
چند گاهی خبر کشتار و جنایت را متفاوت از دیگر قتل های که در ایران در کانادا وکیل بگیرند و پرونده علنی در حال حاضر استاد علوم سیاسی در دانشگاه استریر
در واشنگتن دی سی است.
برگزار کننده :کمیته یادمان کشتار دهه  60مونتریال

تظاهرات به مناسبت بزرگداشت  16آذر

جنبش همگانی در ایران و وظا یف ما در مقابل آن

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING
ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
--------------------------Email:
loyale.accounting@gmail.com

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

Tel.: 514-777-3604

مینو
اسالمی

Cell.: 514-967-5743
مشاور امالک در سراسر مونتریال

Minoo Eslami

مسکونی و جتاری

Agent immobilier affilié
97 St-Charles Ouest
Longueuil, QCJ4H 1C7
Tel.: 450-674-6090

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½تهیه وام های مسکن و جتاری

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ
_________________
Nasrin Eynollahi

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

Fax: 450-646-1627

_______________

630 Sherbrooke West

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 571-6592

مسعودنصر

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

Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

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

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

3

شیخ صاحل سیبویه

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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ناصرخسرودر در دایره دیوان و امیان
دکتر کاظم ودیعی ،استاد پیشین دانشگاه تهران،
پژوهشگر  ،نویسنده و وزیر پیشین کار
>> شنبه  5دسامبر ،ساعت  5/30بعدازظهر

در خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

۴

___ ___ www.paivand.ca
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سیروس
یحیی آبادی

در آغاز شانزدهمین
سال تولد پیوند،
خنست وزیر کانادا
از محمد رحیمیان (سردبیر)
تقدیر کرد:
برای آرزوی افتخار
و پیروزیهای بیشتر
برای کامیونیتی ما...

سخنرانی:دکترکاظمودیعیدرمونترال

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com
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ﻭﮐﯿﻞﻣﻬﺎﺟﺮﺕ Immigration











ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ
ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﯼ
ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ...

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭ

ﺳﯿﺮﻭﺱ ﯾﺤﯿﯽ ﺁﺑﺎﺩﯼ
www.sirousart.com

David Berger,

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﻭﮐﯿﻞ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ
B.A., B.C.L.
ﳕﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
- Immigration lawyer
ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
- Former Member of
Parliament
ﻋﻀﻮ ﺭﲰﯽ »ﺑﺎﺭ« ﮐﺒﮏ
and ambassador
- Member of Quebec Bar
__________________________________

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی
ﻣﻮﻧﱰﺍﻝ

ﻭ ﭘﲑﻭﺯی
ﻧﯿﻤﺎﻣﺸﻌﻮﻑ!

1635 Sherbrooke Street West,
Suite 400
Montreal H3H 1E2

ﺑﺮﺍﻭﻭ ﻧﯿﻤﺎ!

Tel: 514-961-8746

E-mail: bergerdav@gmail.com

Fax: 514-935-2663

ﺗﻘﻮﯾﻢﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﺘﯽﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎﻝ

ع
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م
و
ل

www.montrealeventsforiranians.ca
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ

ﺑﺎ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ
ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺮﺯ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﺪﻩنوش
ﺩﺍﺩﻩ ما را
ﺗﻮﺿﻴﺢایرانی
ﻭﺑﺴﺎﻳﺖو غیر
ایرانی
کنید..ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ
جانﺳﺎﻳﺖ
ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
الکلیﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻭ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺩﺭﺝ
ﺑﺮﺍی
ﻛﻪنوشابه های الکلی و غیر
ﺧﻮﺩ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
$5.00ﺁﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ﺍﻳﻤﻴﻞ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻪ ﻣﺎ
.....................................................................
ساندویچ زبان
$5.00 .....................................................................
ساندویچ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺴﺎﻳﻰ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥمغزﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ.
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................

.........................................
$5.00ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺳﺎﻳﺖ
ساندویچ سوسیس بندری << ﺍﻳﻦ

ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
$6.00
ﺍﻧﻮﺍﻉتبریزی
کوفته
.................................................................ﮔﺮﻡ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﻭ
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
$5.00 ..............................................................
دل و
ﻛﻨﻴﺪ..
مرغﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ
جگرﻏﻴﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
ﺍﻟﮑﻠﯽ
میرزاقاسمیﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
$6.00
.....................................................................
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________________

ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻛﺘﻠﺖ $٥٫٠٠ ................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻛﺘﻠﺖ ﻣﺮﻍ$٥٫٠٠ ......................................................
$٥٫٠٠ .......................................................................
ﺟﻮﺟﻪ
ﻛﺒﺎﺏکار 7 :روز
ساعات
$٦٫٠٠ ...........................................................................
ﻛﺒﺎﺏ
ﻓﻴﻠﻪ
صبح
نیم
و
11
از
هفته:
ﻛﺸﮏ ﻭ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ $٥٫٠٠ ..........................................................
ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ $٢٫٠٠ ..............................................................................
ﺁﺵ ﺭﺷﺘﻪ $٤٫٠٠ ..........................................................................
ﺳﻮپ ﺟﻮ $٤٫٠٠ ...........................................................................
ﻋﺪﺳﻰ $٤٫٠٠ .................................................................................
ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺮﻍ $٦٫٠٠ ....................................................................
$٦٫٠٠ .................................................................
ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰی
اجتماعی،
دوهفته نامه فرهنگی
پیوند:
ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ ﻣﺮﻍ $٦٫٠٠ ................................................................
شود
یکموپانزدهمماهمنتشر
می$٥٫٠٠
..............................................................
کاناداﻣﺮﻍ
شرقﻭ ﺟﮕﺮ
در ﺩﻝ
$٤٫٠٠ .....................................................................
ﺧﻮﺭﺍک ﻟﻮﺑﻴﺎ
پیوند
>> نشر:
ﻣﻴﺮﺯﺍﻗﺎﺳﻤﻰ $٦٫٠٠ .....................................................................

ویراستار :م .رحیمیان
________________
514-996-9692
 W.پیوند:
آگهی:
6107 Sherbooke
Tel.: 514-484-8072
________________

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ NDG

ﺭﯾﺸﺎﺭ ﺑﺮﮊﺭﻭﻥ

Voyages Lexus
)ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎﻝ (

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ﺍﻭ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﯿﻤﺎ ﺗﻜﯿﻪ ﺯﺩ.

ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻮﻧﱰﯾﺎﻝ ﺩﻝ ﺧﻮﺷﯽ
ﺍﺯﺍ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قی
م
ت
ها
ی
ر
قا
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بتی موجود ما
بص
ور
ت
ک
وپ
ن
5
2
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
دالری برای پرواز
بع
د
ی
شما به ایران
داده خواهد شد.

•
•

Super special

•
•
•
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ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻣﺮﻍ $٥٫٠٠ .....................................................................
6107 Sherbooke
W.
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺯﺑﺎﻥ
$٥٫٠٠ .....................................................................ش هــر
ن
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻣﻐﺰ $٥٫٠٠ .....................................................................
ب
ه
و
Tel.: 514-484-8072
ی
________________
$٥٫٠٠ ....................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$٥٫٠٠اهـ کشنبه
ﻛﻮﻛﻮﺳﺒﺰیﺑﻨﺪﺭی  .........................................ن
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺳﻮﺳﻴﺲ
ـ
در
$٥٫٠٠ ............................................................NDG
قلبﻣﺎﺭﺗﺎﺩﻻ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$٥٫٠٠گو ــار:
 ...........................................................آب
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ
ش
ﺍﻟﻮﻳﻪتپش و اخوان
درچندقدمی
 $٥٫٠٠ ...................................................................ت
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
گردن
روبروی ویدئوتران
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ﺳﻴﺮﻭﺱ
ﻳﺤﻴﻰ ﺁﺑﺎﺩی

Services

ﺩﯾﻮﯾﺪﺑﺮﮔﺮ

4

Lexusپارسا
نسرین
Voyages
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ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﯾﻮﻧﯽ ﮔﻠﻮﺏ

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

ی

•
•
•
•
•



(514) 849-7711

ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﲡﺎﺭﯼ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ
________________________________
ﻭ ﺑﻬﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ
1455 PEEL, local 148,
ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯﺍﻥ
Les Cours Mont
ﲣﻔﯿﻒ ۲۵
Royalﺩ
ﻻ
ﺭ
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ
ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼMontreal, QC H3A 1T5
ﺭ
ﻗﺎ
ﺑﺘ
)ﮐﺮﻭﺯ(
کار
ﮐﺸﺘﯿﺮﺍﻧﯽمحل
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻭبلیت در
 حتویل
ﯽ ﻣﻮ
ﺟﻮﺩ ﻣﺎ
(Metro
Peel:
)exit Cours Mont-Royal
 ﺑﺼﻮﺭ
ﺕ
ﮐ
ﻮﭘ
ﻦ
۵
۲
ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻭ
ﻫﺘﻞ
ﺑﺮﺍﯼ
ﺩ
ﻻﺭ
ﻭﯾﮋﻩ در اسرع وقت
ﺑﻬﺎﯼ شما
)(514ﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘ
Cell.:ﺮﻭﺍﺯ
>>
699-1760
ﺑﻌ
ﺪ
ﯼ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
Email:
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
nancy.parsa@uniglobelexus.comﺷﺪ.

Ext.: 243

Super special

www.uniglobevoyageslexus.com
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this promotion
ﺟﻤ ﺘﺮﯾﻨﮓ
ـ
ــﺎ MONTRÉAL QC H3X 2H9
■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
ﻝ
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
ﺍﻧﻮﺍ
ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﻮﺩﻩ
ﻭ
ﺻﺪﯾﻖ
ﺑﺎﲡﺮﺑﻪ،
ﻣﺸﺎﻭﺭ
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
Published Since 1993ﻧﻮ ﻉ ﺳﻮﺳﻴ
Vancouver: Ramin Mahjouri
ﺲ
ﺁﻟ
514-996-9692
ﻤ
ﺷ
ﺎﻧ
ﺎﺑ
BIWEEKLY
NEWSPAPER
ﻪ
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
FORﻫﺎی ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻏﻴﻰ ﻣﻨﻘﻠﻰ
Tel.: (604) 921-IRAN,
PERSIAN
COMMUNITY
ﺮ
ﺍﻟ
ﻜﻠﻰ Fax:514-422-8996
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
(Montreal, Toronto, Ottawa,ﭼﺎی ﻗ
-----------------------ﻬ
ﻮ
ﻩ
Email: Paivand@videotron.ca
-------------پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با
)Victoria, Calgary & Vancouver
نوشته های چاپ شده است .پیوند در ویرایش ■ توضی��ح :به دلی��ل هماهنگی ،ش��ماره گذاری
www.paivand.ca
Mailing Address:
نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
دوهفته نامه پیوند مونتریال ،با پیوند و نکوور (که
3-5206 DÉCARIE BLVD
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه های
------------------ﻫــﺮ
گردد.
بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می
________________________________
پیوندنیست.
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1455 PEEL, local 148,
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5
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"در سراشیبی فروپاشی و سقوط"!

ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی (مونتریال)
snak1@live.ca

"عدال��ت" از واژه ه��ای
بسیار مورد عالقه حکومت
اس�لامی اس��ت .ورد زبان
محمود احمدی نژاد اس��ت،
از ش��رایط اصلی احراز مقام
رهب��ری اس��ت و نزدی��ک
به بیس��ت ب��ار ای��ن واژه و
مشتقاتش:
ع��دل و ع��ادل ،در قانون اساس��ی
حکومت تکرار شده اند.
نه��اد اج��را و برق��راری "عدال��ت"
دادگستری یا به تعبیر آخوندی آن
"ق ّوه قضاییه" است .نگاهی گذرا به
چگونگی اجرای عدالت در این نهاد
به خوبی نشان می دهد که حکومت
اسالمی ،با همه قیافه حق به جانبی
که به خود می گیرد و ادعا های میان
تهی اش ،تا چه حد از عدالت به دور
و با س��تمگری و ظلم عجین است.
هشت یا نه سال پیش ،هنگامی که
آیت الله هاش��می شاهرودی عراقی
تازه یکی دوسالی بود که به ریاست
ق ّوه قضاییه منصوب شده بود ،اعالم
محمد
کرد که از سلف خود ،آیت الله ّ
یزدی ،ی��ک ویران��ه تحویل گرفته
درمدت ده سال ریاست بر
است .او ّ
ق ّوه قضاییه بارها دست و پا زد تا بلکه
"نقش ای��وان" آن ویرانه را بصورتی
ترمیم کند و ازجمله ش��ش س��ال
غرایی به "قضات
پیش طی بخشنامه ّ
و دادس��تان ها و بازجویان شریف"
دس��تور داد تا از ش��کنجه بازداشت
ش��دگان و رواداشتن انواع توهین و
تحقیر نسبت به آنان اکیدا" خودداری
کنند که صدور این بخش��نامه خود
اعتراف آشکار به وجود و حتی رواج
ش��کنجه و تحقیر و توهین در زیر
مجموعه های ق ّوه قضاییه بود .البته
در آن بخشنامه سخنی از ممنوعیت
تج��اوز به زندانیان ب��ه میان نیامده
بود زیرا ق ّوه قضاییه هنوز در مرحله
"ویرانه بودن" به سر می برد و ارتقاء

مقام نیافته بود .نشان به آن نشان که
آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی ده
سال بر ق ّوه قضاییه ریاست کرد و آنرا
درحالی به جانش��ین خود،
آیت الله صادق الریجانی،
تحوی��ل داد که ن��ه تنها
موّف��ق به مر ّم��ت جزیی
"نقش ایوان" نیز نش��ده
ب��ود ،بلکه آن��را تبدیل به
باتالق و گندزاری کرده بود
که تع ّفنش مشام خودش
را نیز می آزرد" .قضات ،دادس��تان
ها و بازجویان شریف" مورد خطاب
بخشنامه آیت الله هم نه فقط برای
مفاد بخش��نامه او تره خرد نکردند،
بلکه تجاوز را نیز به "منو"ی پذیرایی
های خ��ود افزودن��د و دور از انتظار
نخوهد بود اگر در آینده نزدیک آیت
الله ص��ادق الریجانی ،رییس جدید
ق ّوه قضاییه اعالم کند که از س��لف
خود یک گن��دزار و چ��اه فاضالب
تحویل گرفته و خود نیز تا گلو درآن
فرورفته است!
بنابر گزارش خبرگزاری ها:
«روز جمع��ه  29آبان ،کش��ورهای
عضو سازمان ملل متحد با اکثریت
آراء قطعنامه محکومیت نقض حقوق
توسط دولت جمهوری
بشر در ایران ّ
اس�لامی را ب��ه تصویب رس��اندند.
قطعنامه با اکثریت  74رأی مثبت،
 59رأی ممتنع و  48رأی منفی به
تصویب رس��ید .نماینده جمهوری
اس�لامی در س��ازمان ملل متحد،

اتهامات مطرح شده
علیهدولتمتبوعش
را ساختگی خواند و
گفت:
دولت کانادا – تنظیم
کنن��ده پی��ش نوی��س
قطعنام��ه – به دلی��ل نقض حقوق
مردمان بومی در آن کشور نمی تواند
چنین قطعنامه ای را تهیه و تنظیم
کند»!
در این قطعنامه برای نخستین بار از
جمهوری اسالمی خواسته شد که به
گزارش��گران امور حقوق بشر ،بویژه
گزارش��گر امور مربوط به شکنجه،
دستگیری های خودس��رانه ،اعدام
های فراقانونی ،مدافعان حقوق بشر،
ناپدیدشدگان و ...اجازه دهد که برای
تحقیق و تهیه گزارش هرچه زودتر
به ایران سفر کنند.
این قطعنامه همچنی��ن از دبیرکل
سازمان ملل خواس��ته است که در
سال آینده به اعضاء سازمان گزارش
ده��د که جمهوری اس�لامی تا چه
حد به مفاد این قطعنامه عمل کرده
است.
در قطعنام��ه از جمهوری اس�لامی
خواس��ته ش��ده که به آزار و اذیّت،
س��رکوب و ارعاب فعاالن سیاسی،
مدافعان حقوق بش��ر ،دانشجویان،
روزنام��ه ن��گاران ،وبالگ نویس��ان،
روحانی��ون منتقد دول��ت و وکالی
مدافع خاتمه دهد و کلیه کسانی که

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

اسفندیارباهری
Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

قانون تست
توجه توجه:
ژانویه تغییر

ر کبک از 15
رانندگی د
واری در راه
ط بسیار دش
کرده ،شرای
نویسی کنید
چه زودتر نام
است ،هر

621-3456

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

دو روز پ��س از تصویب قطعنامه
س��ازمان مل��ل متحد ،س��ازمان
گزارشگران بدون مرز ،که از حقوق
روزنامه نگاران دفاع می کند ،طی
بیانیه ای اعالم کرد:
«علیرغممحکومیتروشنحکومت
اسالمی از سوی سازمان ملل ،این
کشور به ش��کنجه روزنامه نگاران
و دیگر مخالف��ان زندانی در عدم
ش ّفافیت کامل و در پشت درهای
بسته ادامه می دهد .سازمان ملل
باید برای بازداشت ها و محکومیت
های غیرقانونی و خودسرانه روزنامه
نگاران و مخالفان و ف ّعاالن سیاسی،
جمهوری اسالمی را محکوم کند».
همزم��ان ب��ا تصویب و ص��دور این
قطعنام��ه و بیانیه ها ،بیدادگاه های
ق�� ّوه قضاییه حکومت اس�لامی ،در
پشت درهای بسته محاکمه های غیر
علنی ،احکامی جابرانه صادر کردند
که اش��اره به دو مورد آنها می تواند
مشت نمونه خروارباشد:
محمدعلی ابطحی وبالگ
مورد ا ّولّ ،
نوی��س اصالح طلب ک��ه در جریان
خیمه شب بازی انتخابات به عنوان
کروبی همکاری
مشاور با شیخ مهدی ّ
داشت به  6سال زندان محکوم شد و
در انتظار برپایی دادگاه تجدید نظر،
تحمل بیش از پنج ماه زندان،
پس از ّ
با تأمین وثیفه سنگین  700میلیون
تومانی موقتا آزاد شد.
م��ورد د ّوم ،احمد زیدآبادی ،روزنامه

نگار سرشناس اصالح طلب نیز پس
از پنج ماه زندان ،در پش��ت درهای
بسته بیدادگاه غیرعلنی به شش سال
زندان ،پنج س��ال تبعید در گناباد و
محرومیت مادام العمر از ف ّعالیت های
اجتماعی و سیاس��ی محکوم شد و
باوجود تأمی��ن وثیقه  250میلیون
توس��ط خان��واده اش – که
تومانی ّ
بعدا" به  350میلیون تومان افزایش
یافت – همچنان در زندان بس��رمی
برد.
با این همه ،حکومت اسالمی این همه
س��رکوب ،بازداشت ،شکنجه ،تجاوز
و ...را ناقابل می داند و از زبان سردار
نقدی ،فرمانده نیروهای بسیج ،درباره
وحشیگری های اخیر می گوید:
«ما برخورد سفت و سختی با کسی
نداش��تیم و هنوز در برخوردهایمان
با معترضان ب��ه برخوردهای دولت
چین با معترضان ،مسلمانان و مردم
ّتبت نرس��یده ایم .در روز  13آبان

ا ّما ،جبهه مشارکت اسالمی ،که
بزرگترین ائتالف اصالح طلبان
است ،نظری متفاوت با سردار
نق��دی دارد و در بیانیه ای که
روز دوشنبه د ّوم آذرماه انتشار
داده می نویسد:
«قطع��ا" احکام ص��ادره اخیر
دادگاه ها نه تنها کمکی به حل
مس��ائل و مشکالت و وضعیت
بحرانی موج��ود نخواهد کرد،
بلکه گره ک��ور دیگری برانبوه
گره های موجود خواهد افزود
و حاکمیت را بیش از پیش در
سراش��یبی فروپاشی و سقوط
سوق خواهد داد»!


فرهنگ
تغـذ یه

و بهداشت خانواده
دکترپرویزقدیریان
>> جلد  1تا 5
------بزودی در مراکزپخش
سراسر کانادا

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

بطور خودسرانه به دلیل
عقایدش��ان در زن��دان
های کش��ور بس��رمی
برند و بویژه آن دس��ته
از ایرانیان��ی که پس از 22
خردادماه بازداش��ت و زندانی
شده اند را سریعا آزاد کند.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

514-825-3170

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

با معترضان برخوردی صورت
نگرفت و تنها لباس دو تن پاره
شد»!

NOTAIRE-NOTARY

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

PAYVAND: Vol. 16  No.930  Dec. 01, 2009

Montreal, QC H3W 3H8

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 تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

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
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER
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حمل و نقل پارس ماریتایم
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مونتریال...
>> از گذش��تههای دور تا امروز،
همیش��ه همس��ایه تازهای به شهر
میآید با خود دنیایی س��وال برای
شهروندان میآورد،
که از کجا آمده؟
چرا آمده؟
چه کار میکند؟ و. ...
بعد تازه اول ماجراست.
آنان ک��ه قوه تخیل قویتری دارند،
شروع میکنند به یافتن پاسخ این
سواالت در ذهن خودشان و شایعه
پش��ت ش��ایعه و ی��ک کالغ چهل
کالغ.
در ش��هر ما هم به تازگی همس��ایه
جدیدی آمده:
فرهنگسرایسینا!
از آنج��ا که تنها دوای درد ش��ایعه
پراکن��ی ،اط�لاع رس��انی اس��ت،
خواس��تیم خودمان از فرهنگسرای
س��ینا بگوییم و آن را به هموطنان
مان معرفی کنیم.
در حال حاضر فرهنگس��رای سینا
سالن مجهز و بزرگیست با ظرفیتی
حدود صد نفر ،آشپزخانهای بزرگ،
ب��ار و امکانات صوت��ی و تصویری.
مکان مناسبیاست برای میهمانیها،
ی
جلسات ،کنفرانس ها ،کالس ها 
مختلف و. ...
فاز نخس��ت ای��ن مرکز ب��ا هزینه
شخصی یکی از بازرگانان خوشنام و
با سابقه شهر( که بیش از  ۳۸سال
در شهر مونترال به فعالیت مشغولند)
و با هدف اصلی فرهنگسازی بنیان
نهاده شده.
ش��ما میتوانید با عضویت در مرکز
ف
سینا عالوه بر برخورداری از تخفی 
ویژه در فرهنگسرای ما ،با ارائه کارت
سینا به لیست بلندی شامل مراکز،
س��رویس ها و بیزنسهای ایرانی و
غیر ایرانی ،از تخفیف و خدمات ویژه
برخوردار شوید.
به این ترتیب شبکهای به هم پیوسته
و متحد از بیزنس هایایرانی خواهیم
داش��ت که هریک در رونق دیگری
نقش مستقیم یا غیر مستقیم خواهد
داشت.
ع�لاوه بر ای��ن ۱۰ ،دالر از  ۶۰دالر
حق عضویت س��االنه ش��ما جهت

6

سینا

فرهنگسرای

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

منتظری:قرارنبودبسیج،درراهشیطانباشد!
آیتاللهحسینعلیمنتظریازمراجع
شیعه منتقد دولت ،طی سخنانی با
"غیر شرعی" و "غیر قانونی" خواندن
برخوردهای خش��ونت بار نیروهای
امنیت��ی و نظامی علیه ش��هروندان
معترض ،فلسفه تش��کیل بسیج را
"بس��یج در راه خد"ا دانس��ت و نه
"بسیج در راه شیطان".
آقای منتظری ،که در جمع شماری
از عالقه مندان خود سخن می گفت،

تصریح کرد "تمامی كس��انی كه به
دست مأموران كتك خورده اند حتی
اگ رخراش��ی به بدن آنها وارد شده
باش��د" دارای دیه هس��تند و افزود:
"زدن م��ردم به چه مج��وزی؟! آیا
ه ركس مرا قبول ن��دارد باید كتك
بخورد؟!"
این مرجع شیعه دربخش دیگری از
اظهارات��ش ،با بیان اینکه "برخی ها
كزده اند برای این كه به
مردم را كت 

آنها یك احسنت بگویند" اضافه کرد:
سلوامه انسان را مالمت میكند
"نف 
كه چرا ب��رای دنیای دیگران جهن م
میرویم؟ آیا این بدبختی نیست كه
انسان برای دنیای دیگران ب هجهنم
برود؟"
اشاره اظهارات آیت الله منتظری به
سرکوب معترضان ایرانی در ماههای
گذش��ته اس��ت که در جری��ان آن،
نیروهای بس��یج و نیروهای امنیتی

تامین جوایز و هزینههای جشنواره
ایدههای برتر اس��تفاده خواهد شد
که همه س��اله بهترین نوآوریهای
جوانان ایران��ی را برگزیده و به آنان
جایزهای اهدا میکند تا از جوانان و
آینده سازان جامعه حمایت کند.
افزون بر جوانان ،فرهنگسرای سینا
در نظ��ر دارد تا توجه ویژهای را هم
متوج��ه س��المندان کن��د و ضمن
به رهگیری از تجربیات آنان ،موجبات
معاشرت و آشنایی بیشتر میان این
گروه سنی را فراهم سازد.
ش��ما میتوانید به عنوان عضو و یا
همیار با این مرکز همکاری داش��ته
باشید.
از آنجا که همواره درد کار فرهنگی،
مش��کالت مالیست و بس��یاری از
فعالیتهای فرهنگی به واسطه عدم
پش��تیبانی مالی متوقف میشوند،

این مرکز برآنس��ت که هزینههای
ج��اری و فعالیته��ای فرهنگیاش
را از طری��ق اجاره س��الن مجهزش
ب��رای برگزاری مجالس مختلف (به
تنهایی و یا با کیترینگ) تامین کند.
فرهنگسرای سینا از همکاری با کلیه
هموطن��ان و گروهه��ای فرهنگی
استقبالمیکند.
جهت اطالعات بیش��تر با ما تماس
بگیرید
Seena Cultural Center

Tel.: 514-488-3000

6528 St- Jacques,
Montreal, QC, H4B1T6,

www.Seena.ca
Info@seena.ca

اوبامادستورافزایشنریوهادرافغانستانراصادرکرد
پرزیدنت اوباما یکش��نبه ش��ب 29
نوامبر تصمیم نهای��ی خود را درباره
تعداد سربازان اضافی که به افغانستان
اعزام می ش��وند به فرماندهان عالی
رتبه ارتش اطالع داد.
در حال حاضر رئیس جمهور آمریکا
در حال توضی��ح برنامه جدید خود
در افغانس��تان برای رهبران بریتانیا،
فرانسه و روسیه است.
تصمیم ب��اراک اوباما در حالی اعالم
شده که گوردون براون ،نخست وزیر
بریتانیا هم گفته  ۵۰۰سرباز دیگر به
افغانستان اعزام خواهد کرد.
بر اس��اس گزارش های رسانه های

آمریکای��ی ،آق��ای اوباما قرار اس��ت
روز س��ه شنبه 1دس��امبر و در یک
سخنرانی تلویزیونی رسما اعالم کند
که قصد دارد  ۳۰هزار سرباز بیشتر به
افغانستانبفرستد.
آقای اوباما در روزهای اخیر مشغول
بررسی درخواست ژنرال استنلی مک
کریستال ،فرماندهنیروهای آمریکایی
در افغانستان ،برای فرستادن  ۴۰هزار
سرباز بیشتر به این کشور بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیترپرس
رابرت گیبز ،سخنگوی کاخ سفید،
گفته است آقای اوباما یکشنبه شب
جلس��ه ای از پیش اعالم نش��ده با

به مردم ش��لیک کردند و به شکل
خش��ونت آمی��زی زن��ان و جوانان
معترض را مورد ضرب و ش��تم قرار
دادند .به گفته کمیته پیگیری امور
زندانیان و کشته ش��دگان حوادث
پس انتخابات ،در جریان س��رکوب
اعتراضات  72تن به دست نیروهای
حکومتی کشته شدند.
آیت الله منتظری که بارها عملکرد
نهاده��ای مختلف حکومتی و حتی
ش��خص رهبر جمهوری اسالمی را
مورد انتقاد قرار داده است ،بلندمرتبه
ترین مرجع شیعه مقیم داخل کشور
به شمار می آید.
واکنش این مرج��ع تقلید در حالی
ص��ورت گرفت که چند روز پیش از

آن ،مه��دی کروبی نیز در گفتگو با
ش��بکه دو تلویزیون هلند ،خشونت
های اخیر نیروهای انتظامی و امنیتی
را در مقایسه با برخوردهای نیروهای
امنیتی در زمان شاه "پدیده ای تازه"
توصی��ف کرده و اف��زوده بود که در
دوره زندگی سیاسی خود با صحنه
های مشابهی رو به رو نشده است.
کروبی در ای��ن مصاحبه همچنین
درخصوص برخوردهای خش��ونت
آمیز ماموری��ن حکومتی گفته بود:
"اوال م��ن فکر نمیک��ردم این طور
برخورد شود .بعد هم فکر نمیکردم
برخورد به این گس��تردگی و به این
وحشیگری و به این خشونت بشود.
خیلی ناراحت ش��دم ،برخی شبها

هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
اش داشته اس��ت و بعد از آن دیگر
مقامات بلندپایه دولت و ارتش را در
جریان تصمیم خود قرار داده است.
آمریکا در حال حاضر حدود  ۶۸هزار
سرباز در افغانستان دارد که بخشی
از بی��ش از صد هزار نیروی خارجی
حاضر در افغانستان هستند.
انتظار می رود آقای اوباما در سخنرانی
تلویزیون��ی خود بار دیگ��ر به مردم
آمریکا بگوید که چرا حضور آمریکا در
افغانستان ضروری است و این حضور
تا کی طول خواهد کشید.

بدون مبالغه خوابم نمیبرد".
ای��ن روحانی منتقد دولت در بخش
دیگری از اظهارات��ش با بیان اینکه
"نیروه��ای امنیت��ی در زمان ش��اه
هدفش��ان متفرق کردن مردم بود"
در مورد برخوردهای اخیر جمهوری
اس�لامی اظهار داش��ت" :میدیدم
ماموران به شدت خانمها را میزنند،
اص�لا برای من تازگی داش��ت؛ فکر
میکردم این چه داس��تانی است .ما
خیلی تظاهرات در زمان ش��اه دیده
بودیم؛ خیلی خشونتها دیده بودیم؛
مبارزه کرده بودیم ،اما با این سادگی
و روانی و بیباکی این طور کودک را
بزنند ،خانمها را بزنند ندیده بودیم".
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آژانس مسافرتی

او کانادا!...
با وجود رکود اقتصادی در سال گذشته ،ثروت
پولدارترین های کانادا رشد داشته است!

Les Canadiens les
plus riches sont de
plus en plus riches

میتراروشن است.
برادران جیمز و جان ایروینگ
طبق آخرین آماری که در نش��ریه که مالکان یک ش��رکت نفتی
بیزنس کانادا انتشار یافته است 18 ،به همین نام هس��تند
خود اضافه کند.
نفر از  100سرمایه دار بزرگ کانادا توانس��ته اند در س��ال
در می��ان دیگر کبکی
در کبک زندگی می کنند و به میزان گذش��ته  7.11درصد
ه��ای پول��دار ب��ه نام
دارایی آنها روز به روز افزوده میشود .به ثروت  7.28میلیارد
خان��واده بمباردی��ه
به گفته این نش��ریه ،کبک پس از دالری خ��ود اضاف��ه
برمیخوری��م ک��ه در
انتاریو بیش��ترین تعداد ثروتمندان کنند.
سال گذشته  7درصد
کان��ادا را در خود جای داده اس��ت .گالن وس��تون صاحب
از دارایی  1.9میلیارد
مجموع ثروت ای��ن  18نفر بالغ بر فروش��گاههای زنجیره
دالری خود را از دست
 28.2میلیارد دالر برآورد شده است .ای م��واد غذای��ی الب
داده ان��د .در عوض
ثروتمندترین مردکبک ،بازرگانی الوز س��ومین م��رد
 Paul Desmarais, deسرمایه دار دیگری به
ب��ه نام پل دم��اره مدیر امپایر پاور ثروتمند کانادا است.
میباش��د .ثروت ش��خصی او بالغ بر میزان دارایی او  Power Corporation, est 6.47نام استفان جاریس
 le Québécois le plusلوسکی امسال 25
 4.28میلیارد دالر برآورد میش��ود .دالر می باشد .جیمز
 riche. Sa fortune estدرصد پولدارتر شده
با وج��ود رکود اقتص��ادی حاکم بر پاتیسون سرمایه دار
 évaluée à 4,28اس��ت .باق��ی 18
امریکای ش��مالی ،س��ال گذشته  5.07 4میلیارد دالری
 milliards de dollars.نفر نامبرده ش��امل
درصد به میزان دارایی او افزوده شده است و مقام چهارم
اسامی زیر هستند:
و مقام او را از هشتمین به ششمین در لیس��ت پولدار ها
نفر ثروتمندان کانادا ارتقا داده است .متعلق به آقای تد راجرز ارباب جرائد مارسل آدامز-گی اللیبرته-ژان کوتو-
فامی��ل تامپس��ون ک��ه کنت��رل اس��ت ک��ه  4.7میلی��ارد دالر پول خان��واده کروگر-روبرت میلر -الری
امپراطوری مدیای رویترز-تامپسون دارد .س��رمایه دار مونترال��ی داووید روسی -آندره شانیون -خانواده گسپه
کانادا را دارند نیز با  21.99میلیارد آذرریلی نفر بعدی اس��ت که ثروت بوبین -خانواده مولس��ون -ش��ارل
دالر ،جزو پولدارترین هایی هستند  3.73میلیاردی او عمدتا در امالک س��یروآ -لورنس اس��ترول -آلدو بن
که ثروت آنها در س��ال گذشته  19است و به دلیل رکود ملک در سال سادون و روبرت گراتون.
درصد رشد داشته است .هرچند که گذشته افت کرده و مقام او را از  7به جالب است بدانید که مجموع ثروت
در مقابل رشد حساب بانکی روبرت  8جدول پولدارترین ها پایین آورده  100کانادایی نامبرده بالغ بر 172.7
فریدلند ناچیز است .فرید لند مدیر اس��ت .مالک فروشگاههای زنجیره میلیارد دالر است .
مجموعه معدن داران ایوانهو اس��ت ای س��اپوتو نیز با ثروت
و در س��ال گذش��ته  217درصد به  2.76میلی��ارد دالری با
حقوق بشر :فراخوان
میزان دارایی های خود اضافه کرده وج��ود رک��ود اقتصادی
است و از مقام 61به نفر  32جدول سال گذش��ته توانسته  5از عزیزانی که برای پش��تیبانی از زندانیان
 100پولدار عمده کانادا صعود کرده درصد به می��زان دارایی سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
خدمات
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .
Alteration - TAILOR

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

خیاطی

کلیهتعمیراتخیاطی
مردانه و زنانه ،لباس شب ،کت شلوار و…
بانازلترینقیمت درقلبمرکزشهرمونتریال

514-961-2591

Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-299-1787

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

انتی
با گار

N.D.G.

قیمت ارزان
کیفیت خوب

حتویل در
مح
ل :رایگان

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

هر
ج
م
ع
ه
و
موزیک زن شنبه:

رضا امیری

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

با مدیریت:

Montreal, QC, H4A2C2

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

ت  9شب

5905 Upper-Lachine

Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

ده
 ،رقص و
پایکوبی:
>> از ساع
____________________
Pièces d'Autos NDG

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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www.skylawn.net

از گوشه و کنار...
سفر ولیعهد انگلیس و همسرش  2.57 ،میلیون دالر
برای کانادا آب خورد!

ایرانتو :دیدار  11روزه پرنس چارلز،
ولیعد انگلیس و همس��رش از کانادا
که طی ماه جاری انجام شد ،حدود
 2.57میلی��ون دالر ب��رای مالیات
دهن��دگان این کش��ور ،هزینه دربر
داشت.
مناب��ع مطلع ک��ه ای��ن اطالعات را
منتشر کرده اند ،همچنین گفته اند،
سفر ملکه انگلیس به کانادا که طی
خرداد و تیر آینده انجام می ش��ود،
نیز ،دس��ت کم  3.64میلیون دالر
هزینه خواهد داشت.
"مت مارتین" نماینده نئودمکرات با
اظهار تأس��ف از انجام چنین هزینه
های زائد و تش��ریفاتی گفت ":وقت

آن رس��یده که کانادا  ،خود را از شر
حکومت س��لطنتی خ��ارج کرده و
مستقل شود".
وی اف��زود ":بیش��تر کانادای��ی ها
معتقدند،حکومتمشروطهسلطنتی،
هزینه زیادی دربرندارد ،اما در شرایط
فعلی اقتصادی  ،صرف چنین مبالغی
برای خوشگذرانی خانواده سلطنتی
صحیحنیست".
اطالعات مذکور که از س��وی "کن
روبی��ن" محقق اتاوایی ارائه ش��ده ،
نش��ان می دهد  ،تنها هزینه اقامت
خانواده سلطنتی و همراهان آناه برای
 10شب و  11روز ،بالغ بر 138،000
دالر بوده است.

برخی دیگ��ر از هزینه ه��ا عبارتند
از 50،000 :دالر ب��رای طراح��ی
یک وبس��ایت ویژه برای این س��فر،
 320،000دالر برای رسانه ها جهت
پوش��ش برنامه ها و  630،000دالر
حق الزحمه تیم استقبال و راهنما.
همچنین هزینه های برگزاری مراسم
روز یادبود ،بدلیل حضور ولیعهد در
آن  500،000 ،دالر بیشتر از میزان
معمول بوده است.
مس��ئولین دولتی معتقدند ،برنامه
ریزی انجام س��فر مذکور ،برمبنای
وضعیت اقتصادی موجود طراحی و
اجرا شده است.

توانایی خرید و
نگهداری خانه در
کانادا ،باز هم کاهش
یافته است

ایرانتو :برای اولین بار طی یک سال و نیم گذشته،
هزینه خرید و نگهداری خانه در کانادا بس��یار باال رفته
است.
رویال بانک کانادا با انتش��ار گزارشی با اعالم این مطلب
آورده اس��ت ،میزان درآمد هر خانوار صاحب مس��کن ،
نسبت به هزینه های نگهداری آن در پنج بخش مربوطه
 ،کاهش یافته است .بیشترین تغییر مربوط به خانه های
دو طبقه است.
افزایش نرخ بهره و باال بودن بهای امالک از یک سو و رشد
تقاضا از سوی دیگر ،بازار مسکن را رقابتی کرده و موجب
افزایش بیشتر قیمت ها شده است.
با اینکه هزینه های نگهداری ملک  ،خیلی باال است ،اما
باز هم از میزان سال قبل بهتر است.
این گزارش  ،میزان توانایی مردم جهت خرید و نگهداری

سوئیسی ها
به ممنوعیت
ساخنت مناره
رای دادند!

آژانس خبری س��وئیس اعالم کرده
که نتایج رس��می همه پرس��ی روز
یکش��نبه  29نوامب��ر ،نش��ان می
دهد که اکثر سوئیس��ی ها موافق با
ممنوعیت ساختن مناره مساجد در
این کشورند.
حدود  57درصد ش��رکت کنندگان
در همه پرسی به ممنوعیت احداث
مناره در س��وئیس ،رای مثبت داده
اند.
یک نماینده ارشد مسلمانان سوئیس
گفت مس��لمانان این کشور اکنون

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
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8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

یک ملک را با سال  2006مقایسه می کند .متوسط بهای
یک خانه یک طبقه (بنگلو) ،طی س��ه ماهه گذشته 1 ،
درصد  ،خان��ه های کنار هم (تاون هاوس)  0.7درصد و
کاندومینیوم ها  0.5درصد افزایش داشته است.
کارشناسان بانک  ،با توجه به رشد نرخ مسکن و وضعیت
نامعلوم نرخ بهره ،احتمال بهتر شدن توانایی خرید خانه
برای مردم را در آینده نزدیک بعید داسنته اند.
مشکالت بیکاری و ادامه بحران اقتصادی  ،یکی دیگر از
عوامل گران ش��دن مسکن عنوان شده است .هم اکنون
بیشترین میزان هزینه خرید و نگهداری خانه  ،همچنان
متعلق به ونکوور با  4.3درصد رش��د ،است و بدنبال آن
ش��هرهای کلگری و تورنتو  ،حائز رتبه های دوم و سوم
هستند.

'حدود  ۱۰۰تن در سیل جده کشته شدند'
مقامات عربستان سعودی می گویند
شمار قربانیان سیل روز  25نوامبر در
این کشور به حدود  ۱۰۰نفر رسیده
است.
در همین حال ت�لاش برای یافتن
کسانی که پس از جاری شدن سیل
ناپدید شده اند همچنان ادامه دارد.
جاده هایی که به دلیل صدها خودرو
از کار افتاده و رها شده ،مسدود شده
بودند ،پس از برداشتن موانع اکنون
قابل استفاده شده اند.
مقامات س��عودی م��ی گویند برای
پرداخ��ت غرامت ،در حال بررس��ی
میزان خساراتی هستند که به خانه
های مردم وارد شده است.
جاری شدن سیل در اثر بارش بارانی

8

باران بی سابقه!
بود که شدت آن در سال های اخیر
بی سابقه بود.
مقامات س��عودی اعالم کرده اند که
هیچکدام از زائران حج در این حادثه
کشته نشده اند.
قربانیان سیل از ساکنان جده و مکه
بودند ک��ه در اثر س��یالب و خراب
شدن خانه هایش��ان جان خود را از
دست دادند.
شاهدان عینی می گویند بسیاری از
قربانیان در داخل اتوبوس ها و سایر
خودروها گرفتار شده بودند.
بیست و یک نفر از قربانیان شهروند
نگ��ران افزای��ش
حم�لات و محدود
ش��دن حقوقش��ان
هستند.
پیش��نهاد هم��ه
پرسی ،توسط حزب
مردم س��وئیس که
راستگراست مطرح
شده بود ولی دولت،
مردم را ترغیب کرده
بود علیه ممنوعیت
ساخت مناره رای دهند.
برای این که این پیشنهاد به صورت
قانون درآید باید اکثر اس��تان های
س��وئیس (کانتون ه��ا) آن را تایید
کنند.
حزب مردم سوئیس بزرگترین حزب
در پارلمان سوئیس است و گروه های
مس��یحی نیز از ای��ن طرح حمایت
کرده بودند.

س��عودی و بقی��ه کارگ��ران مهاجر
خارجی بودند.
اکثر کش��ته شدگان از زاغه نشینان
حومه جده بودند.
در جریان مراس��م حج بیش از سه
میلیون زائر از سراسر جهان در مکه
جمع می شوند.
مقامات سعودی به زائران هشدار داده
اند که با توجه به جاری شدن سیل
و ب��ارش باران ،در جری��ان برگزاری
مراسم حج ،محتاط باشند.
در گذشته ،در جریان حوادث مختلف
در ای��ام ح��ج عده زی��ادی به دلیل
ماندن در زیر دست و پای جمعیت
جان خود را از دست داده اند.

ب��ه گفته آنه��ا من��اره ها
نخستیننماداسالمیشدن
سوئیس خواهد بود.
قری��ب ب��ه چه��ار و نی��م
درصد جمعیت س��وئیس
مسلمانند.
بس��یاری از این مسلمانان
پناهندگان��ی هس��تند که
از یوگوس�لاوی س��ابق به
سوئیس آمده اند.
اگر چه بیش از  100مسجد
و نمازخان��ه مخصوص مس��لمانان
در س��وئیس وجود دارد ،تنها چهار
مسجد دارای مناره است.
دول��ت س��وئیس نگران اس��ت که
حمایت از ممنوعیت ساختن مناره،
به ایجاد تنش میان مس��لمانان این
کشور و تیره شدن روابط با کشورهای
اسالمیبیانجامد.

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

ترم زمستانی
کالس های رایگان فرانسوی
>>  11هفته :از  4ژانویه  -تا  21 -مارس <<

مبتدی  -متوسط  -پیشرفته
■ زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12 :تا  3بعدازظهر
شبانه 6 :تا  9شب

Communauté Coréenne du Grand Montréal
2010 WINTER
FREE FRENCH COURSE
)(January 4 – March 21, 11 weeks
Levels

Beginner, Intermediate & Advanced
Class schedules
Morning:9:00-12:00,
■  2یا  4روز در هفته
Afternoon:12:00-3:00,
مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است.
Evening: 6:00-9:00,
2 to 4 times/a week
Condition
■ شرایط:
Permanent residents, Canadian citizens, CSQ holders,
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
Refuges, Applicants for refuge status,
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
Nannies with working visa 20
Registration
و دارندگان ویزای کار شماره 20
from November 16 to December 11 2009
Evaluation date
Thursday, Dec. 17th 2009
English & Korean courses
are available in our school.
________________________________________
Financial assistance to cover
daycare fees is provided if applicable.
_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 ext 201

Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5
or visit www.montrealkorean.com → Courses → Français

>>Please
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

حفظ محیط زیست

_______ معضلقرنبیستویکم:

س��ال هاست که طرفداران  متاسفانه موضوع حفظ محیط
اقتصاد سبز.
حفظ محیط زیست نگرانی خود زیست به گفتمان عمومی تبدیل
این س��خن آقای شاره بالفاصله
را از خطری که سیاره زیبای ما را
نشده است!
از س��وی صاحب��ان مش��اغل و
تهدید می کد ابراز می دارند.
از مدت ها پیش هم دولت ها ،در « اقتصاد سبز» :مدل تازه
طرف��داران و فع��االن محی��ط
زیست حاضر در گردهمایی مورد
اثر فشار همان افراد ،وارد گفتگو با انرژی کبک و فرصتی یگانه!
یکدیگر شده و وانمود می کنند که  کبک :بلندپروازانه ترین اقدام حمایت قرار گرفته است .ضمن
گفتگوی بعدی با ژورنالیست ها،
میخواهنداقداماتیبرایجلوگیری در سرتاسر آمریکای شمالی؟!
شاره گفته است که از مشکالت
ازانهدامشرایطحیاتدررویزمین
اجرایی چنین برنامه هایی بخوبی
انجام دهند.
آگاه است و می داند که مانند قدم
آین��ده دقیقا ب��ه این
د ر ب��ا ر ه
مس��اله بس��تگی زدن در پارک (راحت) نخواهد بود!
دارد .ه��ر قدر پذیرفتن چنین تعهداتی از س��وی
دولت شاره موجب شده است کسانی
در روزنام��ه گازت آن را بلندپروازانه
ترین اق��دام در سرتاس��ر آمریکای
شمالی بنامند.
این در حالی اس��ت که بعضی از
سازمان های طرفدار حفظ محیط
زیس��ت آن را کافی نمی دانند و
معتقدند که ای��ن کاهش باید تا
 40درصد هم برس��د .اما اشخاص و
س��ازمان هایی که واقع بین ترند از
این اقدام دولت کبک طرفداری می
کنند.
ب��رای این ک��ه از
میزان کاهش مورد
نظ��ر دولت کبک،
د و لت تصویر روشن تری داشته باشیم ،بد
خطراتی
ها برنامه ریزی هم بکنند ،نیست بدانیم که نرخ تصاعد گازهای
روی زمین را
که حیات در
تهدید می کند ،بارها گفته و نوشته تا م��ردم همکاری نکنن��د ،نتیجه گلخان��ه از  11تن س��رانه به  8تن
سرانه کاهش خواهد یافت.
ش��ده و تکرار آنها ممکن مالل آور مثبتی حاصل نخواهد شد.
باش��د .ولی حتی اگر م�لال آور هم در این زمینه ،تاکنون کنفرانس های یکی از مهم ترین عوامل آالینده هوا
باشد ،باید گفت و نوشت و تکرار کرد متعددی در سطوح مختلف تشکیل و گرم شده آن مصرف سوخت های
و اسنادی نیز امضا شده است .مهم فسیلی اس��ت .در کبک ،سه چهارم
تا اقدامات جدی شروع شود.
ترین آنها پروتکل کیوتو است که در این س��وخت در ترابری مصرف می
خطرات بطور کلی عبارتند از:
گرم شدن تدریجی هوای کره زمین ،سال  2012پایان می یابد ،بدون آن شود .طبق بررس��ی ها ،معلوم شده
که به همه هدف های خود رس��یده است که نقل و انتقال مواد مصرفی
آب شدن یخ های قطبی،
باشد .به موجب این پروتکل ،قرار بود بخش بزرگی از ترابری را تشکیل می
آسیب دیدن الیه اوزون،
از بین رفتن هزاران گونه از موجودات درصد قابل مالحظ��ه ای از تصاعد دهد .آقای شاره می گوید باید ترابری
زنده که چرخه حیات را ممکن می گازهای کربنیک ،که خود از سوختن کاالها را بررس��ی کرده و متصدیان
مواد فس��یلی حاصل می ش��وند و ترابری را تشویق نمود که برای این
سازند
گازهای گلخانه ای ن��ام گرفته اند ،کار از وسایل برقی استفاده کنند.
و نظایر آنها.
همه این ها معلول مصرف بی رویه کاسته شود .ولی در بسیاری از موارد این پیشنهاد ش��اره مورد استقبال
صاحبان مشاغل قرار گرفته و یکی از
مواد سوختی ،غذایی و سایر تولیدات چنین نشده است.
برای تنظیم پروتکلی مشابه پروتکل سخنگویاناینبخش،ضمنتحسین
است.
فرد فرد س��اکنین ک��ره زمین ،در کیوتو ،قرار اس��ت در ماه دس��امبر آقای شاره ،گفته است گرچه اجرای
ای��ن مصرف بی روی��ه ،کم و بیش ،جاری کنفرانسی در شهر کوپنهاگ ،این برنامه آسان نخواهد بود ،ولی ما
پایتخت دانمارک ،تش��کیل ش��ود .با شما هستیم.
مقصرند.
روزنامه ها از هم اکنون به اس��تقبال در حالی ک��ه دولت کبک در زمینه
ثروتمندانبیشترمقصرند.
این که تعمدا اسراف می کنند و یا از این کنفرانس رفته و درباره وظایف مبارزه با آلودگی کره زمین کارنامه
روی جهل بحث دیگری است .کثرت آن و همچنی��ن درب��اره انتظارات و قابل قبولی دارد و مورد تشویق قرار
جمعیت گرس��نگان بیشتر نتیجه امیده��ا و یاس های موج��ود از آن ،گرفته است ،کارنامه دولت فدرال در
این زمینه چندان چنگی به دلی نمی
تولید مثل کنترل نشده ای است که مطالبی منتشر کرده اند.
گاهی یک زوج  8یا  9یا بیشتر بچه اما اس��تان زیبای ما کب��ک ،چه در زند.
مورد کارهای انجام ش��ده و چه در به همین دلیل آقای ش��اره از دولت
تولید می کنند.
آنچه اس��باب تاسف است این است مورد تعهدات ب��رای آینده ،تاکنون فدرال انتقاد کرده است.
که تنها بعضی دولت های اروپایی و کارنامه قابل قبولی داشته و در زمینه ب��ه عنوان نمونه ،اوت��اوا می گوید تا
همچنیندولتاستانیکبکاقدامات ی حمایت از حفظ محیط زیست در س��ال  ،2020به میزان 20درصد از
موثری برای جلوگیری از خطر انهدام آمریکای شمالی پیشرو شناخته شده تصاعد گازها را کم خواهد کرد ،البته
با مقایسه با س��ال  2006و نه سال
حیات در روی کره زمین انجام می است.
دهند ،یا دست کم ،قول انجام آن را به گون��ه ای که روزنام��ه «گازت»  .1990اگر طبق پروتکل کیوتو سال
مونتریال در ش��ماره سه شنبه  1990 24را مبنا بگیریم ،میزان کاهش
می دهند.
مورد نظر اوتاوا 3درصد خواهد بود.
ولی دولت های بزرگ مانند آمریکا ،نوامبر تیتر زده است:
چین ،هندوس��تان و حت��ی دولت «کبک رهبری جلوگیری از تصاعد بذله گویان تبریز در این گونه موارد
می گویند« :زحمت نکش��ید ،آن را
فدرال کانادا ،به بهانه این که اقتصاد گازها را به عهده می گیرد».
آنها آس��یب نبیند ،از انجام تعهدات این بخاطر آن است که دولت استانی هم مهمان ما باشید!»
کبک تعهد کرده اس��ت که تا سال در همان گردهمایی ،شاره گفته است
بین المللی خود طفره می روند.
از آن بدتر این است که موضوع حفظ  2020،میزان تصاعد گازهای گلخانه م��ا در مبارزه با تغیی��رات هوا بیش
محیط زیس��ت به گفتمان عمومی ای خود را ،نس��بت به سال  ،1990از کش��ورهای دیگ��ر پیش خواهیم
رفت ،زیرا ما یک کشور «نوردیک»
تبدیل نشده است ،یعنی وقتی مردم  20درصد کاهش خواهد داد.
دور هم جمع می شوند ،از سردی و این مطل��ب را آقای ش��اره در یک هستیم.
گرمی فصلی ه��وا ،از برف و باران ،از گردهمایی با ش��رکت اشخاصی که یکی از معان��ی واژه «نوردیک» نژاد
سیاست ،از مد ،از خوردن و آشامیدن در ایجاد گفتمان هایی از این دست بلندقدها با موهای بلوند و چشم های
و ...صحب��ت می کنند ،ولی از حفظ تاثیرگذار هستند ،اعالم داشته و گفته آبی است.
محیط زیس��ت و صرف��ه جویی در است کبک تصمیم گرفته است ،در یقینا منظور آقای شاره جنبه نژادی
مص��رف ،که از مقول��ه های نامبرده ایجاد تعادل در زمینه تغییرات آب و کلمه نیست ،بلکه منظور ،کشوری
است واقع در ش��مالی ترین بخش
مهم تر است ،کمتر حرفی به میان هوا ،نقش پیشرو داشته باشد.
شاره معتقد است کبک ،برای استقرار کره زمین و دارای آب و هوای کامال
می آید.
اگر هم بیاید ش��اید با تمسخر روبرو یک مدل تازه انرژی ،فرصت یگانه ای سرد .به هر حال ،وی می افزاید اگر
در اختیار دارد ،که بر مبنای آن دور بخواهیم کشورهای دیگر وارد عمل
شود.
در حالی که ادامه حیات نسل های تازه ای از اقتصاد بوجود می آید با نام ش��وند ،ما باید پیشقدم باشیم ،این

ماریا
کُـتنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
کامی منفرد

سئول بخش ایرانیان
مدیر و م
جمعه و از ساعت
از دوشنبه تا
از ظهر تا نیمه شب،
 6:30بعد
ماره تلفن مستقیم و
به وقت ایران با ش
در خدمت هموطنان
رایگان زیر
یز خویش می باشد:
عز

021-2398-1005

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179

mariacottone@hotmail.com

با عدم استقبال مردم ،میلیون ها دوز وا کسن
 H1N1دست دولت باقی ماند
شنبه  ۲۸نوامبر
ایرانتو :دولت فدرال کانادا ،طی دو
هفته آینده ،در مورد ده ها میلیون
دوز واکسن  H1N1استفاده نشده
تصمیم گیری خواهد کرد.
ای��ن موض��وع پ��س از آن مطرح
ش��د که آژانس بهداشت عمومی
اعالم کرد ،با ارس��ال  5.7میلیون
دوز دیگر به اس��تان ها ،نیاز کشور
برطرف شده و تعداد واکسن های
مصرفی و موجود ،به اندازه کافی،
یعنی  21.5میلی��ون دوز خواهد
رسید.
این میزان واکسن ،برای  64درصد
جمعیتکانادایعنیبیشازتعدادی
که انتظار می رود از واکسیناسیون

استقبال کنند  ،کافی خواهد بود.
آمارهای موجود حاکی اس��ت که
طی سال گذشته  ،کمتر از یک سوم
جمعیت ،واکسن آنفوالنزای فصلی
را تزریق کردند و نظرسنجی های
اخیر نیز نشان می دهد56 ،درصد
جمعیت ،ی��ا واکس��ن آنفوالنزای
خوکی زده اند یا خواهند زد.
اما یک مقام دولتی که نخواس��ت
نامش فاش ش��ود ،ب��ه "کانادین
پرس" گفت که میزان عالقمندان
به تزریق واکسن  H1N1در کشور،
کمتر از  50درصد است و بسیاری
از کلینی��ک ه��ا نی��ز بدلیل عدم
مراجعه مشتری تعطیل شه اند.
کانادا 50.4 ،میلیون دوز واکس��ن

از یک شرکت انگلیسی  ،برای 34
میلیون جمعیت خ��ود خریداری
کرده است.
هنوز مش��خص نیست  ،با واکسن
های اضافی چگونه عمل می شود.
اما ای��ن موضوع چهره کان��ادا در
مقابل سایر کشورهایی که بخشی
از واکس��ن های خود را به سازمان
بهداش��ت جهانی اهدا کردند ،لکه
دار خواهد کرد.
آمریکا و  10کشور ثروتمند دیگر
موافق��ت کردن��د 10 ،درص��د از
واکسن های خریداری شده خود را
در اختیار سازمان بهداشت جهانی
قرار دهند تا در کش��ورهای فقیر
توزیع شود.

حرف کامال بجا و درستی است.
با همه این احوال ،سخنگوی «پارتی
کبک��وا»  PQدر امور بی��ن المللی
می گوید آقای ش��اره در برابر دولت
فدرال ضعیف عمل می کند ،زیرا در
کنفرانس کوپنهاگ این دولت فدرال
است که از س��وی کل کانادا سخن
خواهد گفت.
در م��ورد گرمایش زمین و تغییرات
آب و هوا نظرسنجی هایی هم انجام
گرفته است.
طب��ق این نظر س��نجی ها ،کبکی
ها بیش از س��ایر کانادایی نسبت به
محیط زیست حساس هستند.
در سرتاس��ر کانادا77 ،درصد پاسخ
دهندگان می گویند کانادا باید برای
کاه��ش گازهای گلخان��ه ای نقش
رهبری را به عهده بگیرد.

در حال��ی که در کب��ک 86 ،درصد
چنین فکر می کنند.
در کبک تنه��ا 14درصد می گویند
باید تصاعد سنگین گازها را پذیرفت،
زیرا اقتص��اد کانادا بر ذخایر و منابع
استوار اس��ت؛ در حالی که در آلبرتا
 35درصد و در سطح ملی  23درصد
چنین می اندیشند.
برای ای��ن که مختص��ری از میزان
خسارات ناشی از گرمایش زمین را
یادآوری کرده باشیم ،به چند رقم و
آمار اشاره می کنیم:
گرم شدن هوای کره زمین ،از میان
ذخایر کان��ادا ،چیزی به ارزش 200
بیلیون دالر را در معرض خطر نابودی
قرار خواهد داد.
از س��وی دیگر ،کانادا یک��ی از 12
کش��ور دنیاست که باال آمدن سطح

آب دریاها ،در اثر آب شدن یخ ها ،در
معرض خطر هستند.
در اثر گرم ش��دن هوا ،سطح دریاها
از وض��ع فعلی نیم متر باالتر خواهد
رفت.
این افزایش ارتفاع ،که در نظر اول بی
اهمیت جلوه می کند ،صدها میلیون
اهالی شهرهای ساحلی را بی خانمان
خواهد کرد  136شهر بندری بزرگ
جهان را نابود خواهد س��اخت و 28
تریلیون دالر خسارت به بار خواهد
آورد.
( 28با  12صفر جلوی آن!!)
حاال ی��ا باید صرفه جوئی کنیم و یا
این خسارت را بپردازیم ،تا ببینیم چه
می شود.
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کتاب...

ضرورتروشنگریفلسفیدرجامعهیایران

صادق هدایت

مرکزاسالمیایرانیان

دکتر عزت مصلی نژاد

تاریخ طب��ری بیرون
رضاشاه با اقدامات اصالحی پی آمدی بر کتاب "انقالب می کشد و در معرض
خ��ود در رابط��ه با متجدد خمینی و انقالب حسینی " داوری هم��گان قرار
می دهد .میرفطروس
س��اختن جامه ،مذهب را
در آث��ار بعدی خود با
به چالش می طلب��د .او با
الهام از مدرنیسم اروپائی و تحت خ��ود) کم��ر بس��ته اس��ت که جزم ها در می افتد و چونان
تاثیر آتات��ورک در ترکیه ،تالش ت��اب ایس��تادگی در برابر موج فیلس��وفان دوران رنسانس
به گذش��ته های دور و دراز
م��ی ورزد که دی��ن را از دولت تجددطلبی را ندارد.
جدا س��ازد .لیکن رضاش��اه یک او در کت��اب خود بن��ام «امت و نقب می زند و اندیشه های
فرد نظامی چکمه پوش اس��ت امامت» خواستار استقرار والیت تابناک را بیرون می کشد.
ای کاش میرفطروس اخیراً
و دش��من آزاداندیشی و کثرت فقیه است.
گرایی .او که با فئودالها ،س��ران در حوزه روشنگری اجازه بفرمائید وارد گود سیاس��ت نش��ده
ای�لات و خوانین درمی افتد ،در از دو ت��ن انس��ان منورالفکر که بود.
نهایت بصورت بزرگترین فئودال چون ش��مع سوختند و روشنی
جامعه در می آی��د .دیکتاتوری افروختند یاد کنیم:
آرامش دوستدار
رضاش��اهی مجال رشد اندیشه
دکت��ر آرامش دوس��تدار (بابک
بامدادان) دش��من آشتی ناپذیر
فلسفی را نمی دهد .در این عصر باقر مومنی و دکتر
«دین خویی» است او انسانهای
کس��انی مانند مکرم اصفهانی ،فریدون آدمیت
صادق هدایت و جمال زاده س��ر مومنی به ما م��ی آموزد که آل روش��نی طل��ب را ب��ه پرهیز از
پرواز دارند ،لیکن پروازشان کوتاه احمد عوام فریب اس��ت و چرخ «روزمرگی» فرا می خواند .لیکن
و مقطع باقی می ماند.
زمان را به عقب می گرداند .او با او بدبین اس��ت و ت�لاش های
محمدرضاشاه پهلوی به مذهب دیکتاتوری سر ستیز دارد و تجدد روش��نگرانه گذش��ته را در حد
مجال رشد و جوالن می دهد و را طالب اس��ت .دکتر آدمیت با «درخشش های تیره» پائین می
اندیشهمادی،فلسفیوروشنگرانه نگارش کتابهایی مانند اندیش��ه آورد .میرفطروس حق دارد بگوید
را به ش��دت س��رکوب می کند .های میرزا فتحعلی آخوندزاده و که وی جامعه را از گذش��ته اش
اگر چ��ه اصالحات ارضی و رفرم میرزا آقاخان کرمانی میراث های جدا می کند.
های پ��س از آن که به «انقالب روشنگرانه گذش��ته را زنده می در آث��ار محمد مخت��اری تفکر
سفید شاه و ملت» مشهور شد ،کند و با ش��هامتی وصف ناپذیر انتق��ادی و خردگرایی موج می
خمین��ی و بخش��ی از مالیان را م��ی گوید که تمدن و فلس��فه زند .افس��وس ک��ه دلباختگان
در برابر ش��اه قرار داد ،لیکن شاه روشنگرانه را باید از غرب آموخت تیرگی ها این ش��مع فروزان را
کماکان به عنوان حامی مذهب و سخن آن آخوندک بی مقدار را کوردالنه خاموش ساختند.
شیعه باقی ماند ،البته مذهبی که که خورشید تمدن از شرق طلوع در نوش��ته ه��ا و ترجم��ه های
پراکن��ده ای ک��ه از حس��ین
در خدمت س��لطنت باشد .شاه می کند بی پایه است.
حتی س��پاه دین را تشکیل داد دکتر مصطفی رحیمی نیز نگاهی اقدامی بجای مانده رگه هایی از
که در روستاها مذهب قابل قبول مشابه دارد که یادش گرامی باد .روشنگری فلسفی و فراسو روی
را تروی��ج دهد .در این دوران ،به در این عصر س��تارگان دیگری مشاهده می شود .دریغ که او را
عقیده اینجانب ،دو تن به عنوان نیز در حوزه روشنگری فلسفی نیز دست کثیف ارتجاع به خاک
پرچمدار تیره گرایی و زمینه ساز طلوع می کنن��د ،لیکن خود را و خون کشید.
ظهور جمهوری اس�لامی عمل درگیر مبارزه چریکی می کنند
کردند ،ج�لال آل احمد و دکتر و اس��تبداد شاهی آنان را قبل از محجوبی
علیشریعتی.
درخشندگی خاموش می سازد .شرایط استبداد و خفقان جامعه
حمید مؤمنی یکی از این کسان ایران همراه با نکته سنجی مردم
اس��ت .او در به��ار جوانی دولت و ش��ادمانی طلب��ی ریش��ه دار
آل احمد و شریعتی
زمینه س��ازان ظهور جمهوری نادرش��اه را از روس��ی به فارسی جامعه ،بس��یاری از روش��نگران
برمی گرداند و مقدمه ای بر آن ایرانی را بر آن داش��ته است که
اسالمی
آل احم��د در غربزدگی به قول می نویسد که براستی نبوغ آمیز در طن��ز و طنز پردازی محملی
مع��روف کودک را ب��ا آب حمام است.
برای روش��نگری بجویند .دست
بدور می اندازد .او نه تنها استعمار متاس��فانه در دوران ش��اه کمتر اندرکاران نشریه آهنگر (و بعدها
غرب را می کوبد ،بلکه همراه با کس��ی مجال آن م��ی یابد که «آهنگر در تبعید») از جمله این
آن تمدن و فلس��فه روشنگرانه پرچم یک جنبش روشنگرایانه روشنگرانند .افسوس که با مرگ
غ��رب را با واپ��س گرایانه ترین توده ای را برافروزد .چه کمیاب نابهنگام سردبیر آهنگر ،زنده یاد
دیدگاه ه��ای مذهبی -فئودالی اند روش��نفکرانی که خ��ارج از منوچهر محجوبی ،این مش��عل
ایدئولوژی فرمایشی و چهارچوب ف��روزان طنز الح��ادی خاموش
جایگزین می سازد.
دکت��ر علی ش��ریعتی نی��ز در های تثبیت ش��ده ذهنی بر فراز شد.
دع��وت خود ب��رای ایجاد نوعی زمان و مکان پرواز کنند.
جای شادمانی است که برخی از
همکاران آهنگر  -از جمله آقای
پروتستانتیزم اسالمی ،به نجات
رضا مرزبان و اسماعیل خوئی -در
اس�لام (آن ه��م از نوع ش��یعی احسان طبری
ب��ه عن��وان مث��ال ،قید حیات اند.
احس��ان طب��ری
انسانی با دانش است خرسندی
به نام خداوند بخشنده مهربان
که حتی امروز نیز ما هادیخرسندینیزازطنزپردازان
از مطالعه آثار او بی روش��نی طلب دوران ماست که
نیاز نیستیم ،لیکن مانن��د مارک تواین نویس��نده و
طبری چشم به دهان طنزپرداز آمریکائی هم می نویسد
بزرگترهای حزبی و و هم ضمن س��فرهای گوناگون
رفقای مسکو دوخته خود برنامه ه��ای طنزآمیز اجرا
اس��ت ،در حال��ی می کند .افس��وس ک��ه جامعه
ک��ه یک فیلس��وف ایرانی در تبعید آنچنان که باید از
روشنگر باید اگر الزم هادی حمایت نمی کنند.
آید حتی خود را نیز نوشته های ادبی-انتقادی دکتر
www.iranianislamiccenter.com
به ش�لاق انتقاد فرو رضا براهنی مملو است از اندیشه
بکوبد.
ه��ای واالی روش��نگرانه ،لیکن
ساعــات کار:
او تالش دارد کارش را به ش��عر،
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
داستان و نقد ادبی محدود سازد.
میرفطروس
از ساعت  13لغایت 18
در زمان ما دکتر علی ای کاش دکتر براهنی سری هم
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
میرفطروسبهعنوان به فلسفه می زد.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
یک روشنگر قد علم
قبلی الزم میباشد.
می کند .او ،احتماالً ،دکتر شفا
210 St-Jacques
در ش��مار نخستین دکتر ش��جاع الدین شفا و دکتر
کس��انی اس��ت که مسعود انصاری نیز با تحقیقات
)(Lachine
س��تایش محمد از و ترجم��ه های گوناگ��ون خود
Tel.: 514-366-1509
دو بت مس��تقر در س��عی در خرافه زدائی و افشای
514-247-1732
کعبه (طی آیه هایی تیره گرایی مذهبی دارند .در آثار
(450) 638-7078
که بعداً به آیه های ایرج مصداقی ،مس��عود نقره کار
Fax: 450-638-4507
ش��یطانی مش��هور و مهدی اصالنی نیز جنبه های
می ش��وند) را از دل روشنگرانهفراوانند.

عالوه ب��ر عزیزانی که از آنان نام
برده شد صدها تن ایرانی در ایران
و سایر نقاط جهان تشنه کارهای
روشنگرانه اند .آنان شورانگیزانه
به تنویر اندیش��ه های خویش و
افکار مردم کمر بسته اند.
در جامعه ایران��ی فعالیت های
روشنگرانه ،فلسفی همواره با چند
مانع اساسی روبرو بوده است:

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

 )1پاشنه آهنین:

در درازنای تاریخ پرفراز و نشیب
ایران مذهب و قدرت ،با مشتهای
آهنین نمایندگانشان شیخ و شاه،
دست در دست هم روشنگران را
یا به قتل رس��انیده یا به سکوت
واداشته و یا توبه داده اند.
در این زمینه ده ها نمونه تاریخی
داری��م که دکت��ر نق��ره کار در
«کشتار دگراندیش��ان» خود به
برخی از آنها اش��اره کرده است.
سرکوب شدید باعث شده است
که جنبش های فکری در ایران
بص��ورت پراکنده و ج��دا از هم
باقی بمانند .سوگمندانه جنبش
های روشنگرانه در جامعه ما نه از
همبستگی جغرافیائی برخوردار
بوده ان��د و نه پیگی��ری زمانی
داشته اند.

 )2دگم اندیشی و
سنگوارگی فکری:

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

س��نگوارگی – چه ازنوع دینی و
چه مرامی اش  -همواره به عنوان
سد محکمی بر سر راه رشد اندیشه
روشنگرانهفلسفیعملکردهاست.
ما روشنفکران اغلب مقلد بوده ایم
چرا که تقلید ریش��ه عمیقی در
تاری��خ و فرهنگ ما دارد .انس��ان
روشنگر کسی است که چشم به
دهان دیگ��ران ندوخته و منتظر
فرمان از باال نیست.
تفاوتی ندارد اگر فرد مقلد آیت الله
بروجردی باشد یا انور خوجه ،کیم
ایل س��ونگ و چه گوارا .دریغ که
ما نیروهای روشنفکر جامعه بجای
آنکه پرسش های بیشتر و ژرف تر
ایجاد کنیم ،اغل��ب با جوابهای از
پیش تعیین شده جلو آمده ایم و
خ��ود و توده های مردم خویش را
متوهم تر کرده ایم.
چه نیکو گفت الکس��اندر هرزن،
سوسیالیست قرن نوزدهم روسیه:
{>> ادامه در صفحه}29 :

قابل توجه
فا
ر
س
ی
ز
با
ن
ا
ف
غ
انی ،تاجیک و...
مدرسه فا
ر
س
ی
د
ه
خ
دا
را
ا
ز
آن خود بدانید و
از خدما
ت
ما
ب
ه
ر
ه
من
د
ش
وی
د:

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
سال حتصیلی2009-2010

نامنویسی ادامه دارد
>> در محل مدرسه

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی >> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
_______________________

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364
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کانادا :ایران ...

استفنهارپرردرمجعدستاندرکارانرسانههایقومیکانادا:

"...ازاهمیتکارمشاهرچهبگوییم،کمگفتهامی!"
گردهمایی بزرگ رسانه های
قومی کانادا در تورونتو
تقدیر هارپر از پیوند

سمینار آموزشی سه روزهی
ش��ورای ملی مطبوع��ات و
قومی کانادا
رسانههای ِ
روزها ی  21 ،20و  22نوامبر
در محل نوساز کالج سنه کا،
در «مارکام» ،با شرکت بیش
از  170روزنامهنگار نش��ریات قومی
مختلف از سراسر کانادا برگزار شد.
استفن هارپر ،نخستوزیر ،با حضور
خود در مراسم «گاال»ی شنبه شب
 21نوامبر به این گردهمایی اهمیت
و جلوه ویژه ای بخشید.
آق��ای هارپر ضمن ایراد س��خنانی
کوت��اه ،لوح تقدی��ر و جوای��زی به
شماری از چهرههای روزنامهنگاری
سال گذشته ،از جمله حسن زرهی،
سردبیر شهروند و محمد رحیمیان،
سردبیر نشریه پیوند اهدا کرد.
استفن هارپر در سخنرانی کوتاهی از
اهمیت روزنامهنگاری به طور کلی و
نشریات قومی به طور مشخص سخن
گفت .وی در بخش��ی از سخنانش
خاطر نشان کرد" :روزنامهنگاری بیش
از اینکه ش��غل باشد ،رسالت است،
عشق است .مطمئنم این بخصوص
برای ش��مایی صدق میکند که به
مخاطبانی خاص خدمت میکنید...
از اهمیت کار ش��ما هر چه بگوییم،
کم گفتهایم".
هارپر افزود" :شما منبع مورد اعتماد
اطالعات ب��رای میلیونها کانادایی
هستید .ش��ما بر مسائل داخلی که
برای تم��ام کاناداییها مهم اس��ت
تمرکز میکنید ،اما در ضمن نگاهی
ویژه به مسائل خارجی و رویدادهای
فرهنگی محل��ی که برای مخاطبان
تان مهم اس��ت دارید .نی��از به این
تاکید از ریشههای خانواده و تعلقی
میآید که بسیاری از کاناداییها برای

کشور پدریشان حفظ کردهاند" .او
در ضمن تاکید کرد که این نشریات
نقش مهمی در "تشویق شرکت در
روند دموکراتیک" و توضیح "حقوق
و مسئولیتهای شهروندی" دارند.
نخس��توزیر کانادا در ضمن به این
نکتهی مهم اش��اره کرد که بسیاری
از روزنامهن��گاران حاضر س��الهای
بسیار سختی را در کشورهای خود
گذراندهاند و بعضا با سانسور و نبو ِد
آزادی جدال کردهان��د ،اما امروز در
کان��ادا از "آزادی مطبوع��ات " بهره
میبرند .او بر این آزادی مهم تاکید
کرد و گفت:
"آزادی کاناداییه��ا ب��ا آزادی
روزنامهن��گاران ب��رای جس��تجوی
حقیقت و تاباندن نور به گوشههای
تاریک افزایش مییابد".
نخس��ت وزیر سپس ضمن تشکر از
برگزارکنندگان سمینار اعالم کرد،
دولت��ش به هم��کاری با «ش��ورای
ملی رسانه های قومی» کانادا ادامه
میدهد.
کارگاههایروزنامهنگاری
یکی از مهمترین جلوههای سمینار
در طول سه روز برگزاری کارگاههای
مهم در زمینههای مختلف و با حضور
بهترینمتخصصانرشتههایمختلف
ب��ود که کم��ک زیادی ب��ه افزایش
تواناییهای روزنامهنگاران حاضر کرد؛
کارگاهه��ای متع��ددی در مورد در
امور فنی چاپ و صفحه آرایی ،امور
حقوقیبرایروزنامهنگاران،شیوههای

حممدرحیمیان،سردبری
پیوند مونرتیال ،مدال خود
را با همه دست اندرکاران،
""impoverished, overworked
ایزوله و عاشق شریک شد!

بازاریاب��ی و ارتباط با ش��رکتهای
کانادایی برای اخذ تبلیغات ،و نقش
رس��انههای قومی در دنیا و کانادای
معاصر و ...و ...برگزار شد.
سمینار همچنین شاهد حضور برخی
از سیاستمداران محافظهکار و لیبرال
در سطوح استانی و فدرال بود.
از هارپ ِر نخس��توزیر تا جاس��تین
ت��رودوی جوان ،محب��وب و خوش
تیپ؛ از جیسون کنی ،وزیر مهاجرت
تا باب ری و...
در این میان جای سیاس��تمردی از
 NDPخالی سوال برانگیز می نمود.
ب��رای آگاه��ی از جزئیات س��مینار
گزارش مس��توفای هم��کار جوان،
خوش��فکر و پران��رژی م��ان ،آرش
عزیز(ی) را در ش��هروند  20نوامبر
بخوانید و یا به س��ایت shahrvand.
 comمراجعه کنید.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

عیدغدیر
مبارك
مجعیازنویسندگان،گزارشگراندرکنار دستاندرکاراننشریاتقومی
ایرانیدرگردهمایی 21نوامربدرسنهکا کاجل توورنتو

ن ودر
ش آفری 
ش و آرام 
ل امید آن ،نوید بخ 
ت و ساح 
س اس 
غدیر اقیانو 
تو
ت جور جاهلی 
ض بر حاكمی 
ی اعترا 
ن متماد 
ل تجلیگا ه قرو 
عین ه حا 
ل زیبا و پر
س ساح 
ی الل ه علی ه وآله) و سپ 
ی (صل 
ل نبو 
ت عد 
ادام ه حكوم 
ی فرج ه الشریف)
ل الل ه تعال 
ی موعود (عج 
ت مهد 
ل حكوم 
جال 
ض نموده
ت عر 
ك و تهنی 
ی تبری 
ن گرام 
این عید سعید را به همه هموطنا 
ی
س بزرگداشت 
ت مجل 
ن مناسب 
ب ه همی 

در روز شنبه  5دسامب ر

تبریک عید

به نام خداوند مهربان
شاه ولی غیرت

مسوول موسسه ترجمانان

SHAH WALI GHAIRAT
The Direcotr
Tel.: 514-767-5259

سخنران :شیخ صاحل سیبویه
به صرف شام و شیرینی

التماس دعا
مكان  210 :سنت ژاك وست در منطقه الشین (ویل سنت پیر سابق)
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

موسسه ترجمانان افغانی حلول عید سعید صحی  1388را به همه هموطنان کانادا و
سایر کشورهای جهان تبریک گفته ،روز خوش و پر از سعادت برایتان از بارگاه ایزد
متعال تمنا داریم و به امید آرامی و قطع جنگ در کشور عزیز افغانستان.

ت 10
ت  7لغای 
از ساع 
در مركز اسالمی ایرانیان برگزار میگردد.

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

12

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  10  930آذر 1388

12 PAYVAND: Vol. 16  No.930  Dec. 01, 2009



چهنقشهایبرایجنات
انسانوجوددارد؟
آیا هرگز احساس کرده اید که پشت درهای
بسته گیر کرده اید و هر دری هم که بسوی
شما گشوده می شود ،به سوی یک زندگی
تهی و بی معناست؟
آیا جویای دری هستید که شما را به یک
سوال :چه نقش�ه ای برای نجات زندگیپرمعنیرهنمونسازد؟اگراینچنین
است ،به عیسی مسیح روی آورید؛ او جواب
انسان وجود دارد؟
شماست .او فرمود:
"من در هس��تم .هر که از من داخل گردد
جواب:
نجات یابد و بیرون و درون خرامد و نجات
آیا شما گرسنه هستید؟
منظور گرسنگی جسمی نیست ،بلکه آن یابد" (یوحنا .)9:10
حس جویندگی اس��ت که در پی چیزی
ّ
در رابطۀ خود با دیگران ،آیا خود را شکست
واالتر در زندگی می باشد.
آیا در درون خود چیز عمیقی می بینید که خورده می بینید؟
آیا دوس��تی های شما سطحی و توخالی
گویا هیچگاه ارضاء نشده است؟
اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی هستند؟
آیا به نظر می رس��د که همه در پی س��ؤ
آورید؛ او جواب شماست .او فرمود:
"من نان حیات هستم .کسی که نزد من آید استفادۀ شخصی از شما هستند؟
هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی
آورید؛ او جواب شماست.
آرد هرگز تشنه نگردد" (یوحنا .)35:6
او فرمود:
آیا شما خود را سردرگم می بینید؟
"من شبان نیکو هستم .شبان نیکو جان
آیا زندگی بی هدفی را دنبال میکنید؟
آیا خود را در تاریکی سرگردان می بینید؛ خ��ود را در راه گوس��فندان می نهد ...من
خاصان خود را می
جائی که کس��ی نیس��ت ش��ما را به نور شبان نیکو هس��تم و ّ
خاصان من مرا می شناسند"
راهنمائیکند؟
شناس��م و ّ
اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی (یوحنا .) 14، 11:10
آورید؛ او جواب شماست .او فرمود:
"من نور عالم هستم .کسی که مرا متابعت آیا از خود می پرسید که بعد از ُمردن چه
کند در ظلمت سالک نشود ،بلکه نور حیات اتفاقی خواهد افتاد؟
آی��ا از زندگی کردن ب��رای چیزهای فانی
را یابد" (یوحنا .)12:8
خسته شده اید؟
آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی
بی معنا است؟
آیا طالب زندگی بعد از مرگ هستید؟
اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی
آورید؛ او جواب شماست.
او فرمود:
" ...من قیامت و حیات هستم .هر که به من
ایمان آورد ،اگر مرده باشد ،زنده گردد .و هر
ک��ه زنده بُ َود و به من ایمان آورد ،تا به ابد
نخواهد مرد( "....یوحنا )26–25:11
راه چیست؟
حقیقتچیست؟

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

زندگی و حیات چیست؟
عیسی مسیح اینگونه پاسخ می دهد:
"من راه و راس��تی و حیات هس��تم.
هیچکس نزد پدر جز به وس��یلۀ من
نمی آید".

همۀ این س��ؤاالت ناشی از گرسنگی
روحانی شماس��ت که فقط مس��یح
میتواند آن را ارضاء کند .عیسی تنها
شخصی است که میتواند از تاریکی ها
پرده بردارد .عیسی مسیح دری است
بسوی یک زندگی ارضاء شده .عیسی
آن دوست واقعی و شبان نیکوئی است
که شما بدنبال او می گردید.
عیسی حیات واقعی در این دنیا و در
زندگی آینده است .عیسی مسیح راه
نجات شماست.

اما چرا او این کار را کرد؟ عیس��ی مسیح،
خود جواب این سؤال را می دهد:
"کسی ُم ِ
حبت بزرگتر از این ندارد که جان
اگر خود را از نقطه نظر روحانی
خود را بجهت دوستان خود
گرسنه می بینید ،اگر احساس
عیسی ُمرد بدهد" (یوحنا .)13:15
می کنید در تاریکی وسیعی گم
تا ما حیات عیسی ُمرد تا ما حیات داشته
ش��ده اید ،اگر زندگی برای شما
باشیم .اگر ما به مسیح ایمان
بدون مفهوم است ،همه و همه داشته باشیم.
آوریم و مطمئن باش��یم که
به این دلیل است که شما از خدا
مرگ او بهای مجازات گناهان
دور هستید (جامعه 20:7؛ رومیان .)23:3
ما بود ،همۀ گناهان ما بخش��یده خواهند
این احساس خالء که درون قلب خود می
شد.
بینید ،ثابت می کند ک��ه خدا در زندگی
در این صورت اس��ت که تشنگی روحانی
ش��ما حضور ندارد .ما آفریده شده بودیم
ما ارضاء خواهد شد ،تاریکی به نور تبدیل
تا با خدا در رابطه و مشارکت باشیم ،ولی
خواهد شد ،یک زندگی پر معنا و با هدف
گنا ِه ما باعث گسسته شدن این رابطه شده
را تجربه خواهیم کرد ،بهترین دوس��ت و
است .و بدتر اینکه نه فقط زندگی جسمانی
ش��بان نیکوی خود را خواهیم شناخت ،و
خود بر زمین را در دوری از او می گذرانیم،
اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ
بلکه برای تمام ابدیت از او جدا خواهیم بود
حیات جاودانی خواهیم داش��ت ـ حیاتی
(رومیان  23:6؛ یوحنا .)36:3
قیام یافته در آس��مان به همراه عیس��ی
مسیح در ابدیت.
آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد؟
"زیرا خدا اینقدر جهان را محبت نمود که
بلی؛ عیسی جواب این مشکل است.
پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان
عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت
آورد ،ه�لاک نگردد بلکه حی��ات جاودان
(دوم قرنتیان .)21:5
یابد( ".یوحنا )16:3
او به جای ما ُمرد (رومیان  )8:5و مجازاتی

را که ما الیق آن بودیم بر خود گرفت.
پس از س��ه روز ،او از مردگان برخاست و
پی��روزی خود را بر گناه و موت ثابت نمود
(رومیان .)5–4:6

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

ش جالل عادل
کشی
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

1117, Ste-Chaterine W.
Suite 420
514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

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

خورشید خانوم

بنیاد سخن آزاد

5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

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

کالس های رقص

(514) 944-8111

MEKIC

کافه لیت

هرپنجشنبه

www.cafelitt.ca

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال
(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

bkordi@yahoo.com
8043 St-Hubert
--------------------

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

فرهنگسرایسینا
Info@seena.ca

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

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

کتابخانهنیما
کتابخـــانهنیما

514-651-7955

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 8
8
جمعه
5
شنبه
2
یکشنبه

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت
هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

کریسمس ایرانی

و سخنرانی :فلسفه برگزاری جشن یلدا

توسط :دکتر نقیب نقوی
و باهنرمندی استاد سیامک نصر :سه تار

زمان:یکشنبه 20دسامبر 2009ساعت 6پسازنیمروز
جا :سالن زیبای PALACE
)1717 Corbuiser (Laval
-------------------

Montmorency

 ورودیه ۳۲ :دالر  کودکان ۱۷ :دالر

 دانشجو/دانش آموز (با ارائه کارت) ۲۷ :دالر

به علت محدود بودن جا ،بلیت خود را از قبل تهیه نمائید.
تهیه بلیت در تپش دیجیتال
>> تلفن آگاهی:
)514( 865-7146
)514( 325-3012

جمعهشبهای

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

www.iranica.
com

همراه با شام و دی.جی.

514-488-3000

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

تلفنمونتـــریال:

>> زادشب مهر را جشن می گیرد:

Seena Cultural Center

فراخوانبهاهدایکتاب

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

شب یلدا

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

www.Seena.ca

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمن دوستداران زرتشت

6528 St- Jacques,

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
--------------------

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

خانه فرهنگ صبا

پاسداری از جشن ها ی ملی
خویشکاری هر ایرانیست

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه نیما
هدیه کنید ،نهال دوستی و راستی را
درجامعه کوچک مان به بار نشانده اید.

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------------------

منتشر شد:

Persian Verbs, Morphology
and Conjugations

دکترمحسنحافظیان
انتشاراتMultissage Inc :
بهای فروش 25 :دالر

Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west

بنیاد نیما :فراخوان به یاری
آورده اس��ت که کتابخانه نیما نتواند آنگونه که سزاوار
و شایسته ی شما کتابخوانان و فرهنگدوستان است،
گسترش یابد.
بدیهی اس��ت یاری پاکدالنه و آزاداندیشانه ی شما در
این میان بسیار کارساز و ضروری است.
به همراهی شما نیازمندیم و دست تان را می فشاریم.
با سپاس بسیار
هیات اجرایی بنیاد فرهنگی نیما – مونترال

یار گرامی
در آستانه بیست و چهارمین سالگرد گشایش کتابخانه
نیما ،خشنودیم که به آگاهی تان برسانیم که این بنیاد
فرهنگی تا به حال چند صد گردهمایی گوناگون علمی،
ادبی ،هنری ،سیاسی ،اجتماعی و تفریحی را در کنار
خدمات کتابداری به شهروندان پارسی زبان مونترال
ارائه داده است.
سیاست مستقل و ضد سانسور بنیاد فرهنگی نیما در
این سال ها موجب شده است تا تریبون آن برای عرضه
و ارائه هر ایده ،هنر و باوری بکار گرفته شود
پویش این راه اما هیچگاه آسان نبوده است.
و سختی های مالی و کمبود نیروی انسانی کافی برای
س��ال ها نگهداری بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها
نشریه گوناگون که بسیاری از آنها ،چه در داخل و چه
در خارج از کشور کمیاب هستند ،شرایطی را بوجود

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

تپش دیجیتال

تبدیل

www.08tapesh.com

ستم های
سی

یـدیوئی
و

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
مجمو
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
عه ای
ن
فیس ا
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
با خطا ز لباس
ش
ی
ه
ایرانی
های
کتاب
جدیدترین
فروش
½
½
ا
ی
زیبا د
ر تپش
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

با دی جی داغون

6162 Sherbrooke w.

 26دسامبر
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ایران :مونتریال...

فراخوان و دعوت به همکاری در برگزاری
مراسم رژه نوروزی
فرهنگس
یکشنبه رایسینا:

پ��ی آمد گ��زارش قبل��ی در پیوند،
س��ازمان فرهنگی پ��اراد ن��وروز از
تمامی عالقمن��دان دعوت می کند
تا با شرکت در فراخوان عمومی این
سازمان که در تاریخ
یکشنبه  6دسامبر 2009در
فرهنگسرایسینا
واقع در محل:
.St-Jacque w 6520
(نبش کاوندیش)
انجام خواهد شد ،و نسبت به گزینش
اعضای جدید هیات مدیره و اجرایی
رایزنینمایند.
این نشس��ت در رابطه با رژه نوروزی
امسال ،که در یکی از دو مسیر خیابان
های سن کاترین و یا رنه لوک در ماه
مارچ  2010انجام خواهد شد ،انجام
می گیرد.
با نگرش ب��ه گس��تردگی و میزان
فعالیته��ا که نیازمن��د برنامه ریزی
دقیق می باش��د در اینجا از تمامی
س��ازمانهای فرهنگ��ی و اجتماعی،
دانشجویان عزیز دانشگاه های مک
گیل ،کنکوردیا ،مونترال و کالجهای
السال و داوسون ،همچنین مدارس
دهخدا و وست ایلند و سایر عزیزانی
که در این هفت س��ال پاراد نوروز را
یاری رس��انیده اند ،دعوت رس��می
بعمل می آوریم تا ما را از نخستین
قدم یاری و همراهی نمایند.
از آنجا که معرفی گوشه هایی از هنر
و فرهنگ ایرانی��ان در قالب آداب و

 6دسا
ساعت  2مبر 2009
ب
می گ��ذرد ،با
رس��وم ن��وروزی از  6520خیابا عدازظهر
ن
انج��ام رژه در
مهمترینقسمتهای
سن ژاک
(
ن
ب
غربی خیابانهای اصلی
ش
این مراسم است لذا
ک
اوندیش)
(چنانچ��ه دقیقا
ازتمامیهنرمندان
برنامه ریزی شده
و اهل هنر در زمینه های
اعالم تمایل شده
موس��یقی  ،رق��ص و طراحی لباس با شد )
دعوت مینماییم در این گردهم آیی است.
حضور پیدا نمایند .شکی نیست که
زیبایی مراس��م به رنگارنگی و گونه بار دیگر متذکر می ش��ویم سازمان
گونی فرهنگهای گوشه گوشه گستره فرهنگ��ی پ��اراد ن��وروز هیچگونه
بزرگ سرزمین عزیزمان ایران وابسته وابستگیوگرایشسیاسییاعقیدتی
اس��ت و لذا از تمام گ��روه هایی که با هیچ گروه و سازمانی نداشته و هیچ
توانایی ب��ه نمایش گذاردن فرهنگ نوع پشتیبانی مالی بگونه مستقیم یا
قومی و فولکلوریک سرزمین زیبای غیرمس��تقیم از هیچ فرد،س��ازمان،
خ��ود را دارند نیز دعوت با همکاری گروه و یا کش��وری دریافت نداشته
و نم��ی نماید و در تم��ام این مدت
مینماییم.
فقط ب��ا همیاری و کم��ک عده ای
اینسازمانعلیرغمبسیاریکمبودها از عالقمندان بکار خ��ود ادامه داده
و مشکالت در ژوئن  2002تشکیل و است.
در هفت سال گذشته نه تنها گردهم آیین کهن نوروزی ما ایرانیان اینک
آیی نوروزی را در مرکز شهر مونترال آرام آرام بدلیل مهاجرت گس��ترده
برگزار نم��وده ،بلکه مایه انتقال این ایرانی��ان به چهار گوش��ه جهان در
حرکت زیب��ای فرهنگی به س��ایر حال شناس��ایی به سایر ملل بوده و
شهرهای آمریکا نیز بوده است؛ بعنوان دیگ��ران نیز به هوش و تدبیر پدران
مثال رژه نیویورک که با کمک مالی ما در چنین انتخاب هوشمندانه ای
گسترده ایرانیان آنجا انجام میشود ،برای آغاز سال آشنا میشوند و شاید
اینک به یکی از زیباترین مراسم این دور نباشد روزی که آغاز بهار و سال
نو بن��ام "ن��وروز" در تقویم جهانی
شهر تبدیل شده است.
ما نیز از آغاز مایل بودیم این حرکت ملل شناسایی شده و در این روز در
بص��ورت رژه در خیابانه��ا مونترال سراسر گیتی رژه های نوروزی برگزار
باش��د .اما متاس��فانه به دلیل عدم گردد ،به امید آن روز....
ش��ناخت ش��هرداری از کامیونیتی امیدواریم به دعوت ما پاس��خ مثبت
ایرانیان مونترال با این درخواس��ت داده و ش��ما را در روز ششم دسامبر
در آغ��از موافقت نکرد .اما اکنون که مالقاتنماییم.
سازمان فرهنگی پاراد نوروز
چندین سال از فعالیت های «پاراد»

Maison Culturelle de l’Iran

خانه ایران پس از چند ماه سکون و
با پایان یافتن تابستان ،فعالیت های
گروهی و اجتماعی خود را آغاز نموده
و بر پایه تجربیات مثبت سال پیش،
در نظر دارد برای برگزاری این گونه
فعالیتها مجددا برنامه ریزی نماید.
در این راستا انجام مسافرت به شهر
کبک و قصر یخ ،مسافرتی گروهی به
یکی از مراکز اس��کی و ورزش های
زمستانی ،برگزاری بازار بزرگ نوروزی
و میهمانی شام نوروزی و شب عید
در اولویت نخست قرار دارند.
البته همچنین س��عی بر آنس��ت تا
برنام��ه های دیگ��ری نیز بخصوص
در ص��ورت امکان برای س��المندان
ارجمندمان انجام گردد.
طبیعی است که در مرحله بعدی و با
آمدن بهار و تابستان مسافرت به اوتاوا
و فستیوال گل های الله ،قایقرانی و
«رفتینگ» ،دوچرخه سواری و پیک
نیک یک روزه برای نوجوانان و...نیز
اجرا خواهد شد.
پیش��نهادی نیز برای مسافرت یک
هفته ای گروهی به یکی از سواحل
گ��رم در کاراییب و در دوران س��رد
ژانویه یا فوریه در دست مطالعه می

باشد.
طبیع��ی اس��ت
دریافتپیشنهادها
و اع�لام آمادگی
زودرس ب��رای
ش��رکت در ه��ر
کدام از این برنامه
ه��ا کار برنام��ه
ریزی را آس��انتر و اجرای
آن را س��هل ت��ر مینماید
و به همین دلیل از ش��ما
میخواهیم ی��ا تماس با ما
موفقیت انجام این برنامه ها
را تضمین نمایید.

Iranian Cultural Cenre

موفقیت خانه ایران در گرو مشارکت مشاست؛
به ما بپیوندید!

تارنما (وب س��ایت) خانه
ایران مدتی است راه اندازی
ش��ده و این��ک میتوانید
آخری��ن اخبار سیاس��ی،
اقتصادی ،هنری و مقاالت
گوناگ��ون را به فارس��ی،
فرانس��ه و انگلیسی در آن
مطالعهنمایید.
این تارنما روزانه «بروز» می گردد.
ضمن��ا تقوی��م تارنما فعالی��ت ها و
اتفاقات هر ماه را ش��امل می باشد و

پیونددرخدمتشما:

سازمانها و گروه
ها میتوانند با
ارس��ال فای��ل
 PDFفعالیت
خود ،آن را در
صفح��ه اصلی
درج و تا زمان
انجام فعالیت به
آگاهی همگان برسانند.
با اس��تفاده از ایمی��ل صفحه ما را
از درخواس��ت ها ،تمایل حضور در
فعالیتها و یا پیشنهادهای خود آگاه
سازید.
متعاقب��ا زم��ان برگزاری و س��ایر
اطالعات تکمیلی از طریق تارنما و
نشریات به آگاهی خواهد رسید.
خانه ای��ران کماکان ب��رای ایجاد
ارتباط شما با متخصصین هموطن
که آماده اند ،بگونه رایگان ،خدمات
خود را در اختیار ش��ما قرار دهند
آماده یاری رسانی است ،با ما تماس
بگیرید.
در پای��ان جا دارد ب��ار دیگر متذکر
گردیم که موفقی��ت کوتاه و یا بلند
مدت پ��روژه برپایی خان��ه ایران به
مشارکتبیشترشمابستگیمستقیم
داشته و با عضویت رسمی خود در
آن ،نه تنها در تصمیم گیریهای آن
حضور خواهید داش��ت ،بلکه مایه
افزایش قدرت گروهی و ایجاد صدای
رساتر کامیونیتی نیز خواهید شد.
به ما بپیوندید.
www.khanehiran.ca
info@khanehiran.ca
1171, rue Ste-Catherine west, suite 420
Montreal
Tel.: (514) 544-5962

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 Parkhaven Avenue, Côte St. Luc, QC. H4W 1X8

www.emsb.qc.ca/marymountadult

Tel.: 514-488-8203 Fax: 514-488-8458

)>> Plamondon Metro Station, Bus 161(Van Horne
)>>Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)>> Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminister

• کالسهای انگلیسی مقدماتی • پیش متوسطه • متوسطه •
فرانسوی زبان دوم ،آشنایی با کامپیوتر
(متام وقت:صبح /متام وقت :شبانه)

 sکالسهای انگلیسی :مقدماتی ،پیش متوسطه –آکادمیک (سیکل اول):
 8:40صبح تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)

 sکالسهای فرانسوی زبان دوم:

دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)
 9تا  11صبح،
مبتدی:
پیش متوسطه 11 :صبح تا  1بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)

 sکالسهای انگلیسی مقدمات ،پیش متوسطه ،آکادمیک (سیکل اول)
 فرانسوی زبان دوم:مبتدی 6:30 :تا  9:30شب ،دوشنبه و چهارشنبه ( 6ساعت در هفته)

* هزینه

 30دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*
(* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
از  65تا  110دالر برای کالس های تمام وقت)
________________________________

نامنویسی ترم زمستانی:

>> زمان نامنویسی:
دوشنبه  30نوامبر و چهارشنبه 2دسامبر
 9صبح تا  3 :30بعدازظهر و  5تا  8شب

سه شنبه  1دسامبر و پنج شنبه  3دسامبر
 9صبح تا  3 : 30بعدازظهر

همه کالس ها  4ژانویه  2010شروع می شوند.
________________________________
 هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند.هزینه کتابها فقط با ارایه رسید اصلی آنها مسترد می شود .چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد،
این مرکز حق خود میداند کالسها را منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.
_____________________________________________________________________

>> 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 to Marymount Centre
 9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria

_______________________________________________

مدارک مورد نیاز:
If you born in Canada, you must bring a Quebec or Canadian Birth Certificate
OR if you were born outside Canada you must bring one of the following:

 Canadian Citizenship Card
 Permanent Resident Card

)(must be valid until June 30, 2010
)& Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292
) IMM 1000 (Permanent Resident Visa
 Quebec Selection Certificate
)(Category R8 or Category RA
For other categories you must also bring
the Permanent Resident Card or Visa and if available
 Translated foreign Birth Certificate

برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203
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سرویس«گرومینگ»حیوانات

نرجس
عصمتی

Narjes Esmati

>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

Cell.: (514) 917 8910
Agent immobilier affilié

Ramier Realty

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½HOME- STAGING

۱۵

 با سرویس دلیوری

Tel.: 514-683-8686

narjes@1800houseforsale.com
www.1800houseforsale.com

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

Professional Grooming

15
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--------->> تلفن514-799-8330 :

Auto
RJ
ﺳﺮﻭﯾﺲ»ﮔﺮﻭﻣﯿﻨﮓ«ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

___ ___ www.paivand.ca
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با مدیریت

رضا جیرودی

Professional Grooming

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

متخصص در امور تعمیرات و

<< ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ
ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﯽ <<< ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ
<< ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﱳ ﻭ ﲤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻮﺵ ﻭ...

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

 ﺑﺎ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﻟﯿﻮﺭﯼ

<< ﺷﻬﻼ ﻭ ﻧﻮﯾﺪ :ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﺑﺎﲡﺮﺑﻪ
9 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ!
9 9تعمیر ات شاسی

---------مکانیکی
9 9تعمیرات کامل
514-799-8330
ﺗﻠﻔﻦ:
زنگ زدگی اتومبیل
<< 9رفع
9

;; 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

9 9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دودی کردن شیشه های اتومبیل
ﺑﺎ 9
9
______________________
مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
ﺭﺿﺎ 9پرداخت
9
ﺟﯿﺮﻭﺩﯼ
ﮔﺮﺍﻣﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺖ
ﺩﺭ
<<Auto RJ
9 9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...
 6روز هفته
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﻬﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 8صبح تا  7شب 360 rue Victoria

Auto R J

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎﺑﯽ ﯾـﺎﺱ
Yas Yas
چلوکبابی یـاس

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

Cuisine Perse

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ NDG

Cuisine Perse

ﺍﺳﭙﺸﯿﺎﻝ ﯾﺎﺱ

Persian Shields

ﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ

در قلب NDG

ﺗ
ﻪﺗﻌﻄﯿﻞ!
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧ
ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
جﺑه
جهﺖت۱۱وﺗﺎ ۵
و ﻋ

ت ﺍﺯ ﺳﺎ ﭖبﯾﺎبرﺳهﺎﻻﺩ
انواﺑﺎعﺳ بﻮا
ک Tax inlc
u

ﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ

d
ایdرeانیonly tak
e
o
tیuنکیفیت

8

برتر وص یاس
قط مخص
ف

.99

هم اکنون
از

<< ﳏﯿﻄﯽ ﺯﯾﺒﺎ ،ﮔﺮﻡ ﻭ

ب ترین آشپز ایرانی
با مجر
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ

ﺩﺭوﺧﺪﻣﺖ
ﯾﺎﺱگرم
ﻛﯿﱰﯾﻨﮓزیبا،
<<حمیطی
>>
خانوادگیﻫﺎی ﴰﺎ
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ
>> کیرتینگ یاس در خدمت
میهمانی های مشا

ﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﺠﺮ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺒﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺧﻮﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
انواع کباب ها و انواع
ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
خورش های خوشمزه ایرانی

Insurance claims
Auto body repair
 ﺻﺎﻓﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
General mechanic
Preparation for lease return
 ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺍﺕ ﺷﺎﺳﯽ
Windshield replacement
 ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
Detailing
Exterior polish and wax
 ﺭﻓﻊ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﯽ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
Interior shampoo
 ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﲤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
Engine shampoo
 ﻓﺮﻭﺵ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
Window tinting
 dentsشوفاژ
فاضالب،
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی 	• لوله کشی
Paintless
removal
 ﺩﻭﺩﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

گازوئیلی
	•تغییر
لوله های
برقیﻭ•	 ...
>>Auto
( DegelبازکردنRJ
ﺭﻭﻏﻦبهﻭ ﻓﯿﻠﺘﺮ
شوفازﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺗﻮﻥ ﺁﭖ،

 ۶ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ
فاضالب
های
لوله
	•بازکردن
یخزده)
 ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۷ﺷﺐ 360 rue Victoria
ﻌﻤﯿﺮ ﻭ
آبﺖ ﺗ
مخزنﻗﯿﻤ
	•تعویضﻬﺘﺮﯾﻦ
Lachine, Qc, H8S 1Y4
ﺑﺮﺍﯼ ﺑ
شوفاژ
گرم
ﺪ
ﻨﯿ
ﮐ
ﺕ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺸﻮﺭ
با بیمه و 6ماه ضم
)(514انتTel.:

637-5321

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻭﻧﺼﺐ ﺷﻮﻓﺎﮊﭘﺎﺭﺱ

YASعالی
باکیفیت
RESTO

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

5563
)rue UpperLachine (NDG
__________________________________

)(NDG

RESTO
YAS
Tel.:
)(514

>> با مجوز رمسی از دولت کبک

5563 rue UpperLachine

ﭘﺎﺭﺍﺩﻧﻮﺭﻭﺯ













ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ گرم
آب سرد و
ﻣﻮﺍﺭﺩ تعویض تانک آبگرمکن
ﻣﺒﻠﻎ  Deductibleﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ 	•
______________________

__________________________________

483-0303
ﻫﻤﯿﺎﺭﯼTel.:
(514) 483-0303
ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﻪ

Tel.: (514) 637-5321

ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ

RESTAURANT

RESTAURANT

Lachine, Qc, H8S 1Y4

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻭ

•

Tel.: 514-290-2959
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ
• ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ

• ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ،ﺷﻮﻓﺎﮊ
• ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﻧﮏ ﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ
• ) Degelﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ
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اجنمن دوستـداران زرتشت
(شاخه جوانان) با همیاری

بنیادفرهنگی نیما

و اجنمن ادبی پیشیاره می کنند:

سخنرانی :طبیعت و گیاهان داروئی
طریقه استفاده از گیاهان داروئی

دکتر کاتوزیان

متخصص طب سنتی و گیاهی
زمان:چهارشنبه 2دسامبر 2009
ساعت 7پس از نیمروز
دانشگاه کنکوردیا (مرتو  :گای)

Concordia University
John Molson School of Business
)(MB Building
1450 Guy Room 1-210

برای اطالعات بیشرت با
خامن سپیده ساالری

تلفن)514( 983 -5314 :
متاس حاصل منائید.
دکتر کاتوزیان با تلویزیون  TEN TVدر تورنتو
همکاری داشته و اطالعات مفید خود را در مورد
معجزه گیاهان داروئی و طریقه استفاده از آن را
در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهد.

___________

www.tentv.tv

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ویزیت رایگان با دکترکاتوزیان،
با تعیین وقت قبلی

پنجشنبه  3دسامبر 2009

از ساعت 9صبح تا  13پس از نیمروز

درمحل کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

برای آگاهی بیشتر و گرفنت وقت ،با
خامن سپیده ساالری متاس بگیرید.
تلفن)514( 983 -5314 :

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
منتشر شد:جـلدهای  1و 2
از  7جلد

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کان
ت ال ه
ا
ی
فار
رک
ار ی ،عربی سی ز
ب
ا
ن
م
،
 ،آسو
نی و
گیرنده  ...را ب ری،
ر
کیفی های دیجی روی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0لم و سریال ایرانی
و صدهافی
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  24شبکه

صداو سیمای ایران
در ونکوور با کتابفروشی نیما متاس بگیریدEPIDEMIO SEARCH INC. :
5850 RUE DE SEIGNE
Tel.: (604) 904-0821
ST- LEONARD, QUEBEC
در مراکز فروش معتبر سراسر کانادا و آمریکای
HIP 1G8
FAX: (514) 323-2174
شمالی و یا با نشانی زیر متاس بگیرید:
Email:
epidemiosearch@yahoo.com
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___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  10  930آذر 1388

17 PAYVAND: Vol. 16  No.930  Dec. 01, 2009

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

قوری ،کتری :دم آور
ویژه کریسمس امسال
فقط64/99 :
روغن
زیتون عالی
ایتالیایی:
فقط 5/99
W
W
W
W

Wپنیر لیقوان کم منک و کم چربی
Wسبزی سرخ شده قرمه سبزی
Wبادمجان سرخ شده
Wمواد فسنجان و خاویار بادمجان

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
Í Íدل و جگر و گوسفند

سالمی
ذبح ا

چه ،زبان
کله ،پا
ی گوسفند
سیراب
و جود است
مو

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه

ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی

حـــــالل

ساده و کارآ ،راهنمای
ارزان...

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
w
w
w

اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

فروشگاهوقصابیرضا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

at
/Me
e
d
n
l
Via
la

Ha

گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و
بانازل ترین قیمت

www.paivand.ca

د
ر
خ
د
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ی
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ش��ما!

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ه
ایماه

½ ½مرغ
10
سیخ کوبی
د
ه
:
5
1
½ ½گاو
دالر
ده س
د یخ جوجه
ساند
و
ک
ی
ب
ا
چ
ب
ک
ب
:
ا
0
ه سی
2د
ب9 :
½ ½گوساله
 3.2دالر
میک خ چنجه 20 :دال الر --
ر
½ ½گوسفند
س فروشگ
ران گوسفند تاز -----
( 10سیخ :اه 20 :د
ال
ر
ه
:
دس
در«وست آیلند»
12.99
ت گوسفن
د
:
9
>> کوبی
9
د
.
گ
ه
1
و
1
+
ش
د
م
ت
ر
ال
ر
غ
گوساله
کباب برگ + 49 :چنجه)
کیلوی دانه خور:
 6.دالر
ی0
جوج
گوشت چرخ  6/5دالر
ه کباب با
ا
س
ت
خ
و
ا
ن:
کرده:
9
مرغ د
ا
ن
 7.5دالر
ه
خ
و
ر
 4.9دالر
:
8
3
.
م
ا
4
ه
د
ی
الر
کباب9 :
 9/9دالر
 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.
 باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130
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دولتایران ۱۰:سایتغنیسازیجدیدمیسازمی

_____________________
محمود احمدی نژاد به سازان انرژی
اتمی دستور داد پنج تاسیسات غنی
سازی جدید طراحی کند
_____________________
دولت ایران سازمان انرژی اتمی این کشور
را موظف کرد ظرف دو ماه  ۱۰سایت غنی
س��ازی در مقیاس سایت نطنز ،طراحی و
پیش بینی کند.
هیات وزیران ایران در جلسه روز یکشنبه
 ۲۹نوامبر  ۲۰۰۹که به ریاس��ت محمود
احمدی نژاد ،رئیس جمهور ،برگزار شد از
سازمان انرژی اتمی این کشور خواست تا
دو ماه آینده کار احداث  ۵سایت جدید را
که مکان آنها در سراسر کشور پیش بینی
شده است شروع ،و برای  ۵سایت جدید نیز
مکان مناسب پیشنهاد کند.
بعد از این جلسه علی اکبر صالحی ،رئیس
سازمان انرژی اتمی ایران ،اعالم کرد که این
س��ازمان به دستور آقای احمدی نژاد پنج
نقطه را برای تاسیس سایت غنی سازی در
نظر گرفته است که این سایت ها "در دل
کوه" ساخته خواهند شد.
آقای صالحی تاکید کرد این تصمیم دولت
ایران پاسخی است به قطعنامه اخیر شورای
حکام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی .او
گفت" :بنا نداشتیم که تعداد زیادی سایت
همانند سایت نطنز داشته باشیم و بسازیم
اما گویا غرب نمیخواهد که پیام صلحآمیز
ای��ران را درک کن��د و این رفت��اری که از
خودش نشان داد رفتاری بود که سبب شد
دولت امروز مصوبهای را بگذراند که ما ۱۰
سایت همانند سایت نطنز داشته باشیم".

اعضای ش��ورای ح��کام آژانس بین
الملل��ی انرژی اتمی در جلس��ه روز
جمع��ه ۲۷ ،نوامب��ر ( ۶آذرم��اه)،
قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران
به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت
یک مرکز غنی س��ازی اورانیوم را با
اکثریت آرا تصوی��ب کردند و از این
کش��ور خواستند تا ساخت و ساز در
این طرح را فورا متوقف کند.
از س��ی و پنج کش��ور عضو شورای
 ۲۰درصدی مورد نیاز برای نیروگاه
حکام ،بیست و پنج کشور به این
پیش نویس رای مثبت ،سه کشور "در دل را تحویل بگیرد.
اما ایران در نهایت این پیشنهاد را
رای منف��ی و ش��ش عضو
دیگر کوه"
رد کرد و تصمیم جدید دولت ایران
رای ممتنع دادند .این نخستین
عمال گامی در جهت تولید سوخت
قطعنامه مصوب ش��ورای حکام
 ۲۰درص��دی در داخل خاک این
علیه ای��ران در طی چهار س��ال
کشور است.
گذشته است.
روس��یه و چین ،که ایران آنها را از حامیان رابرت گیبز ،سخنگوی کاخ سفید ،بعد از
مهم خود در صحنه بین المللی محسوب اعالم این خبر گفت" :اگر این اتفاق بیفتد،
می کند نیز به ای��ن قطعنامه رای مثبت مورد دیگری است از نقض قطعنامه های
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی
داده اند.
آقای صالحی گفت طبق مصوبه مجلس ،ایران ،و نش��انه دیگری است که ایران می
ایران باید ظرف  ۱۰تا  ۱۵سال آینده ۲۰ ،خواهد خودش را منزوی کند".
ه��زار مگاوات برق تولید کن��د که  ۵هزار همچنین روز یکش��نبه و پیش از جلسه
مگاوات آن از طریق نیروگاه های هسته ای هیات دولت ،نماین��دگان مجلس ایران با
صدور بیانیه ای از دولت این کشور خواستند
خواهد بود.
آقای صالحی گفت برای تامین س��وخت "با توجه به رفتار خصمانه کشورهای ،۵+۱
مورد نیاز این نیروگاه ها حداقل پنج سایت سریعا برنامه و طرح کاهش سطح همکاری
غنی س��ازی در ابعاد تاسیسات نطنز باید خود و آژانس را به کمیسیون امنیت ملی
ارائ��ه دهد تا کمیس��یون این ط��رح را به
ساخته شود.
چند هفته پیش محمد برادعی ،مدیرکل مجلس تقدیم کند".
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی به ایران
پیشنهاد داد اورانیوم سه و نیم درصدی را
به کشورهای خارجی تحویل داده و سوخت

مازیار بهاری

"چراهنوزغرببایدباایرانمذا کرهکند؟"

مازیار به��اری خبرنگار مجله آمریکایی
نیوزویک ک��ه  ۱۱۸روز در ایران زندانی
بود
روزنامه واشنگتن پس��ت در شماره روز
چهارشنبه ۵ ،آذر ماه  ۱۳۸۸برابر با ۲۶
نوامبر  ۲۰۰۹خود یادداش��تی از مازیار
بهاری به چاپ رسانده است.
مازیار بهاری پس از سپری کردن ۱۱۸
روز زندان در ایران ،با س��پردن مبلغ ۳
میلیارد ریال وثیقه از زندان اوین آزاد و
سپس از این کشورخارج شد.
این روزنامه نگار و مس��تند س��از ایرانی
 کانادای��ی که به عنوان خبرنگار مجلهنیوزویک فعالیت می کند ،در یادداشت
خ��ود ،که خالص��ه ای از آن در پی می
آید ،ب��ه اتفاقاتی که ب��رای او در زندان
اوین روی داده است و مشاهداتی که از
جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست
جمهوری خ��رداد ماه در ایران روی داد،
اشاره کرده است.
بهاری در مقدمه یادداش��ت خود می گوید:
"پس از تحم��ل  ۱۱۸روز زندان ،بازجویی
و ضرب و ش��تم توسط پاس��داران انقالب
اسالمی ،آن هم تنها به خاطر ارسال گزارش
های صادقانه از اتفاقات پس از انتخابات۲۱
خ��رداد ،از من انتظار می رود مخالف س��ر
س��خت هرگونه مذاکره با ایران باش��م .اما
معتقدم که غرب باید مذاکرات خود با ایران
را ف��ارغ از آنچه ب��رای من و امثال من روی
داده است ،تداوم بخشد".
در بخشی دیگر او با اشاره به بازجویی های
داخل زندان اوین می گوید " :بازجو به من
می گفت تو باید پیام ما را به جهان برسانی
و بگویی که ایران اکنون یک ابر قدرت است.

قدرت آمریکا رو به زوال اس��ت و بزودی ما
جای آنها را درجهان خواهیم گرفت .حاال که
آمریکایی ها این غائله را شروع کرده اند ،ما
هم آسایش را از آنها سلب خواهیم کرد".
بهاری در جای دیگری از یادداش��ت منتشر
شده خود در واشنگتن پست می گوید که
یک��ی از اصلی ترین اتهام های او طی مدت
بازداشت در زندان اوین ،بی احترامی به آیت
الله خامنه ای ،رهبر ایران ،بوده است.
او از مثلث ،رهبر ایران ،سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی و محمود احمدی نژاد ،به عنوان
ارکان اصلی قدرت در ایران یاد می کند.
این خبرنگار ایرانی  -کانادایی معتقد است
که":هم اکنون قدرت سپاه پاسداران انقالب

اسالمی حتی از قدرت رئیس جمهور و رهبر
نیز فراتر رفته است ".به گفته او آنها بخش
اعظم اقتصاد داخلی این کشور را در اختیار
خود دارند و "تنها به رهبر جمهوری اسالمی
گزارش می دهند".
ای��ن خبرنگار مجله نیوزویک که در جریان
اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست
جمهوری ایران در آن کشور حضور داشت،
می نویس��د ":این روزها شایعه ای در میان
مردم زمزمه می ش��ود ک��ه دولت آمریکا با
سپاه پاس��داران به توافق رسیده است تا در
ازای توقف برنامه هس��ته ای ایران ،آمریکا
نیز از مساله نقض حقوق بشر در این کشور
چشم پوشی کند .در این زمینه شعاری نیز
بر سر زبان هاس��ت که به صورت طنز می
گوید 'اوباما تو با مایی یا بر ما؟' "
آقای بهاری به دولت آمریکا پیش��نهاد می
کن��د که تمام تالش خ��ود را برای متوقف
کردن برنامه هس��ته ای ایران به کار گیرد.
از حسن شهرت باراک اوباما گرفته تا رایزنی
با روسیه و چین سود جوید تا تحریم هایی
که تنها دولت ایران را نشانه گرفته است و نه
مردم ایران را ،به عمل در آید.
او همچنین پیشنهاد می کند که دولت مردان
غربی موضوع امنیت در عراق و افغانستان را
از مساله گفتگوهای هسته ای با ایران مجزا
کنند ،چرا که دولت ایران نیز آگاه است که
ناامنی در این کشورها همانند آمریکا به ایران
هم آسیب خواهد رساند.

مازیار بهاری خبرنگار ایرانی کانادایی مجله
نیوزویک ۲۵ ،مهرماه  ۱۳۸۸و پس از ۱۱۸
روز زندان در ایران آزاد شد.

اندی کریسمس امسال
در مونرتیال و اوتاوا

HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسی مقدماتی :

اطالعاتنامنویسی2009-2010:
 روزانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخنامنویسی:

		
		

زمان نامنویسی:

نوامبر 30
دسامبر  1و  2و 3
دسامبر  7و  8و  9و 10
 9تا  11صبح

 شبانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخنامنویسی:

		
		

زمان نامنویسی:

نوامبر 30
دسامبر  1و  2و 3
دسامبر  7و  8و  9و 10
 5تا  7بعدازظهر

مدارک (اصل) مورد نیاز:
مدارک مهاجرت و یا کارت سیتی زنی (کانادا) و یا رزیدنسی

کالس های انگلیسی مقدماتی:روزانه و شبانه

روزانه 4 :ژانویه تا  1آوریل2010 ،
دوشنبه تا جمعه 8/30 :صبح تا 12/30

شبانه 4 :ژانویه تا  1آوریل2010 ،
دوشنبه تا پنجشنبه 5/30 :عصر تا 9/30
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
>> شهریه شامل کتاب می شود.
>> برای کالس های روزانه و شبانه.

__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

>> قابل توجه

پزشکان و متخصصین
دعوت به همکاری

Clinique Medico-Esthetique MIRA

Brossard

 با  22سال سابقه
 و حدود  20پزشک و متخصص

شما را دعوت به همکاری
و یا سرمایه گذاری می کند:

  اورژانس،
 پزشک خانواده،
  کلینیکخصوصی،
  متخصصدراکثررشتههایمختلف
  بخصوص در رشته زیبایی صورت و بدن
 مجهز به اتاق جراحی و ...
-------------------------------------------->> برایاطالعاتبیشترباتلفنزیرتماسبگیرید:

514-999-5168

 همچنین
نیاز به همکاری
پزشک عالقمند
به فعالیتهای
زیبایی پوستی با
دستگاه لیزر
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گوناگون...

افسرد گی احتمال
پوكی استخوان را
زیاد می كند

کثیف بودن برای کود کان مفید است
دانشمندان می گویند متوجه
شده باکتری خوب
اند که تمیزی مطلق ممکن اس��ت

ترمیم پوست بدن را مختل کند و به محقق��ان دانش��کده
همین دلیل به کودکان باید اجازه داد پزش��کی دانش��گاه
شود ،کثیف شوند.
کالیفرنیا در ساندیاگو،
یک گروه تحقیقاتی آمریکایی کشف کش��ف ک��رده اند که
کرده است که باکتری های معمولی باکت��ری موس��وم به
که روی پوست انسان پیدا می شود " ،ا س��تا فیلو کو کی "
فعل و انفعاالتی را باعث می شود که زنجی��ره ای از فع��ل
به جلوگیری از تورم ناشی از آسیب و انفعاالت را که به تورم
ضربه به بدن کمک می کند.
منجر می ش��ود ،قطع
این باکتری ها واکنش های خارج از می کند.
اندازه دستگاه ایمنی بدن را که باعث آنها با مطالعه موش های
می ش��ود محل زخ��م و خراش باد آزمایشگاهی و سلول های بدن انسان
کند ،کمتر می کند.
متوجه شده اند که باکتری های بی
نتیجه ای��ن تحقیق
ض��رر ب��ا تولید
آمریکایی در س��ایت بچههای خود را
مولکولی به نام
نشریه پزشکی نیچر استریل بار نیاورید! "لیپوتاکوئی��ک
منتشر شده است.
اس��ید" ی��ا
کارشناسانمیگویند
 ،LTAکه روی
یافته های جدید "فرضیه پاکیزگی" "کراتینوس��ایت" ها عمل می کند،
را که می گوید اگر انس��ان در دوره زنجیره فعل و انفع��االت را متوقف
کودکی در معرض میکروب باش��د می کند .کراتینوس��ایت ها س��لول
بدنش در مقابل آلرژی ها مصون تر های اصلی است که روی الیه بیرونی
است ،روشن می کند.
پوست یافت می شود.
بسیاری بر این باورند که وسواس ما پرفسور ریچارد گالو ،که هدایت گروه
با تمیز بودن باعث افزایش ناگهانی تحقیقی را برعهده داشته است ،گفت:
انواع آلرژی ها در کشورهای پیشرفته "جنبه هیجان انگیز این یافته جدید
بوده است.
این است که درک فرضیه پاکیزگی
را در سطح مولکولی فراهم می کند
و عوامل ترمیم جراحت را که پیش از

پژوهش��گران با انتش��ار مقالهای جدید در مجله
آمریكایی "روانپزشكی بیولوژیك" اعالم كردند كه
افسردگی با عارضه پوكی استخوان ارتباط دارد.
به گزارش ایس��نا ،محققان در این تحقیق جدید
نشان دادند كه بین اختالل افسردگی و از بین رفتن
توده استخوانی ارتباط واضحی وجود دارد كه منجر
ی شود.
به بروز پوكی استخوان و شكستگی آن م 
این پژوهش همچنین نشان داده است كه ارتباط
بین افسردگی و از دست رفتن بافت استخوانی ،به
ویژه در بین خانم های جوان بیشتر است.
محققان تمام اطالعات حاصل از پژوهش های انجام
شده بر روی این موضوع را جمعآوری كردند و آن
ها را با استفاده از یك روش آماری خاص موسوم به
"متاآنالیز" مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
آن ها  23پروژه تحقیقاتی را كه در  8كشور مختلف
انجام ش��ده ب��ود ،ارزیابی كردند و ط��ی آن تراكم
استخوانی  2327زن مبتال به افسردگی را با تراكم
استخوانی  21141زن سالم مقایسه كردند.
ی ها نشان داد كه زنان
نتایج این مقایس ه ها و بررس 
افس��رده به میزان قابل توجهی تراكم اس��تخوانی
كمتری نس��بت به زنان سالم دارند و افسردگی به
ل هایی
طرز چشمگیری باعث افزایش فعالیت سلو 
كه عامل تحلیل استخوانها هستند ،می گردد.
محققان اظهار داشتند :ارتباط بین افسردگی و پوكی
استخوان در خانم ها ،به مراتب بیشتر از آقایان است
و به ویژه خانم های جوان تا قبل از یائسگی بیشتر
در معرض خطر هستند .
--------------------

این روشن نبود ،افشا کرده است".
او افزود" :نتیجه این تحقیق ممکن
اس��ت به دس��تیابی به درمان هایی
بیانجامد که برای عارضه های تورمی
پوست الزم است".
گروه "والدین فریاد بزنید" ،که تالش
داش��ته اس��ت مردم را ترغیب کند
"بچه های خود را استریل بار نیاورند"،
از یافته جدید ابراز خشنودی کرده و
گفته که اکنون شعار آنها جنبه علمی
پیدا کرده است.
یکی از سخنگویان سازمان "آلرژی در
بریتانیا" گفت شواهد فزاینده ای در
دست است که در معرض میکروب
ب��ودن مفید اس��ت ام��ا تحقیقات
بیش��تری باید در این زمینه صورت
بگیرد.

شكسنتقلبسالمترابهخطرمیاندازد
گاهی هنگام ش��نیدن یك خبر بد مانند
از دست دادن یك عزیز ،ناگهان احساس
دردی در قفسه سینه میكنیم .این نوع
عك��س العمل به صورت درد در قفس��ه
سینه و یا چیزی شبیه حمله قلبی هنگام
ش��نیدن خبر ب��د بروز می كن��د اما در
حقیقت پدیده ای است كه پزشكان آن
را س��ندرم «قلب شكسته» مینامند .در
عین حال ،محققان كلینیك مایو در آمریكا
معتقدن��د این پدیده اولین بار در س��ال
 1991توس��ط پزشكان ژاپنی شناسایی
و به عنوان « تاكوتس��وكاردیومیوپاتی»،
نامیده شد.
علت ایجاد سندرم قلب شكسته
چیست؟

به نظر می رس��د افزایش ناگهانی سطح
هورمون های اس��ترس مانند آدرنالین،
ممكن است به طور موقت موجب آسیب
به قلب ش��ود .اگرچه هنوز به طور كامل
مش��خص نیس��ت كه ای��ن هورمون ها
چگونه به قلب آس��یب می رس��انند اما
آنچه كه كامال مشخص است ،این است
كه سندرم قلب شكسته بعد از یك رویداد
ناراحت كننده فیزیكی یا احساسی ایجاد
میشود.

سندرم قلب شكسته چه عالئمی دارد؟

عالیم این س��ندرم مشابه عالیم حمله
قلبی است .با شروع درد در قفسه سینه و
تنفس كوتاه ،درد ممتد و مزمن در قفسه
سینه شروع می ش��ود كه البته ممكن
است مربوط به حمله قلبی باشد .در این
صورت سریعا باید به پزشك مراجعه كرد.
چه كسانی بیشتر در معرض ابتال به
سندرم قلب شكسته قرار دارند؟

تحقیقات نش��ان داده اس��ت ك��ه زنان
بسیار بیشتر از مردان دچار این سندرم
میش��وند .نزدیك به  9مورد از  10مورد
این سندرم به زنان و بیشتر در سنین 50
سالگی یا باالتر مربوط میشود .در عین
حال ،افرادی با روحیه حساس و شكننده
بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

آیا سندرم قلب شكسته خطرناك است؟

در موارد بسیار نادر این سندرم موجب
مرگ فرد میشود .با این وجود ،بسیاری
از افرادی كه تجربه این سندرم را دارند به
سرعت بهبود مییابند و این سندرم اثرات
طوالنی مدت مضر برایشان ندارد.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

سندرم قلب شكسته چگونه درمان
می شود؟

به دلیل تحقیقات كم در این زمینه
هنوز راه درمان مش��خصی برای آن
به اثبات نرسیده است اما چیزی كه
در ابتدا مهم اس��ت ،جدا كردن این
س��ندرم از حمله قلبی است .بیشتر
اف��راد به طور خود به خود بهبود می
یابند اما پزش��ك ش��ما ممكن است
داروهای گش��اد كننده ع��روق برای
بیماران تجویز كند.
چگونه سندرم قلب شكسته را از
حمله قلبی تشخیص دهیم؟

بیش��تر اوقات حمله قلبی از انسداد
كامل عروق قلب به وسیله لختههای
خونی ایجاد می ش��ود اما در سندرم
قلب شكس��ته عروق بس��ته نمیشوند؛
اگر چ��ه جریان خون كندتر میش��ود.
آنژیوپالس��تی عروق یا گذاشتن استنت
در درمان حمله قلبی موثر است اما این
درمانها در این سندرم موثر نیست.
آیا ممكن است این سندرم
بیش از یكبار اتفاق بیفتد؟

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

ب��ه احتمال زیاد بله .بعضی از تحقیقات
نشان میدهد سندرم قلب شكسته می
تواند در ده درصد موارد چندین بار اتفاق
بیفتد.منبع :ای بی سی هلث

ورزش ،توان
ماهیچهایبیماران
دیابتی را تقویت میكند
ورزش ،توان ماهیچهای را در بیماران مبتال
به دیابت تقویت میكند .تركیب ورزش با
فیزیوتراپی و تعلیمهای مراكز تناسب بدن
میتواند تا حد زیادی ماهیچههای بیماران
دیابتی را تقویت كند.
دیابت نوع دوم اغلب موجب بروز مشكالت
بهداشتی و ناراحتیهای زیادی برای بیمار
میش�ود كه از جمل�ه آنها كاه�ش توان
ماهیچهای و ظرفیت ورزش كردن است .به
همین ترتیب كاهش توان ماهیچهای باعث
كم شدن عملكرد و فعالیتهای فیزیكی
این افراد میش�ود كه یك�ی از مهمترین
پیامدهایافتتحركبدنیافزایشاحتمال
ابتال به مشكالت قلبی عروقی در بیماران
دیابتی و در نتیجه افزایش نرخ مرگ و میر
در این بیماران است.

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

«سبوی خالی را به سبوی پر مزن».
«سبوی نو آب خنک دارد».
«سبیلش آویزان شد».
«سبیلش را باید چرب کرد».
«سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز درآید».
«سخن خودتو کجا شنیدی،
اونجا که حرف مردمو شنیدی».
«سر بریده سخن نگوید».
«سر بزرگ بالی بزرگ داره».
«سر بشکنه در کاله ،دست بشکنه در آستین».
«سر بیصاحب می تراشه».
«سر بیگناه ،پای دار میره اما باالی دار نمیره».
«سر پیری و معرکهگیری».
«سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره».
«سر حلیم روغن میرود».
«سر خر باش ،صاحب زر باش».
«سر را با پنبه میبرد».
«سر را قمی میشکنه تاوانش را کاشی میده».
«سر زلف تو نباشد سر زلف دگری».
«سرش از خودش نیست».
«سرش به تنش زیادی میکنه».
«سرش به کالش میارزه».
«سرش بوی قورمه سبزی میده».
«سرش توی حسابه».
«سرش توی الک خودشه».
«سرش جنگه اما دلش تنگه».
«سرش را پیراهن هم نمیدونه».
«سر قبری گریه کن که مرده توش باشه».
«سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم».
«سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی».
«سر کچل و عرقچین».
«سرکه مفت از عسل شیرینتره».
«سرکه نقد بهتر از حلوای نسیهاست».
«سر که نه در راه عزیزان بود/
بار گرانیست کشیدن بدوش» سعدی
«سر گاو توی خمره گیر کرده».
«سرگنجشکی(کلهگنجشکی)خورده».
«سر گندهاش زیر لحافه».
«سرم را میشکنه نخودچی جیبم میکنه».
«سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی/
که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی».
«سرنا را از سر گشادش میزنه».
«سرناچی کم بود یکی هم از غوغه اومد».
«سری را که درد نمیکند دستمال مبند».
«سری که عشق ندارد کدوی بیبار است».
(لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است )...
«سزای گرانفروش نخریدنه».
«سسک هفت تا بچه میآره یکیش بلبله».
«سفره بینان جله ،کوزه بیآب گله».
«سفره نیفتاده (نینداخته) بوی مشک میده».
«سفره نیفتاده یک عیب داره؛
سفره افتاده هزار عیب».
«سفید سفید صدتومن ،سرخ و سفید سیصدتومن،
حاال که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه».
«سقش سیاه است».
«سگ بادمش زیر پاشو
جارو میکنه».
«سگ باش ،کوچک خونه نباش».
«سگ پاچه صاحبش را نمیگیره».
«سگ ،پدر نداشت سراغ
حاج عموشو میگرفت».
«سگ چیه که پشمش باشه».
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بهداشت و خانواده...

هر یك از افراد در زندگی روزمره خود

این مواد غذایی را اس��تفاده كنید ،در
شرایط دش��وار و سخت ،احساس
آرامش خواهید كرد.

* گروه دوم:

آجیل

بهترین غذاهای شادی
آور
م�واد غذای�ی ك�ه باع�ث
میش�وند احس�اس خوبی
داشتهباشید
با پیشرفت علم ،ارتباط بین سالمت
روح و روان ب��ا نوع غذا و نوش��یدنی
اثبات ش��ده اس��ت ،ولی با این همه
برای درمان مش��كالت روانی ،بیشتر
از داروهای روان درمان اس��تفاده می
شود.
در حالی كه به ج��ای دارو ،می توان
از جایگزین های آن مثل غذا كه هم
در دسترس تر و هم مناسب تر است،
استفاده كرد.

با نش��یب و فرازهای احساسی روبرو
هستند؛ مثل شادی و غم ،رضایت و
ناامیدی ،خنده و گریه.
به وسیله پنج گروه مواد غذایی زیر می
توانید با استرس و افسردگی بجنگید
و سرحال و شاد شوید:

گروه اول:

پرتقال ،لیمو و سایر
مركبات

ماده مغذی ش��ادیآور در این گروه :
ویتامین C
ویتامی��ن  Cب��ا كاه��ش مق��دار
هورمونهای استرسزا در بدن ،باعث
میشود بهتر با استرس مبارزه كنید.
اگ��ر به طور منظم مقادی��ر زیادی از

مواد مغذی بهب��ود دهندهی حال
در این گروه  :ویتامین  Eو آرژینین
(یك نوع اسید آمینه) و منیزیم.
خوردن یك مش��ت آجیل ش��ما را
سیر و سرحال میكند ،زیرا آجیل
دارای اندیس گلیسمی كمی است،
یعنی با جلوگیری از افزایش ناگهانی
قند خون ،باعث نوسانات خلقی و
بدحالی شما نخواهد شد.
شاید به نظر برسد آجیل به دلیل
داشتن چربی باال ،خوراكی ناسالمی
است ،ولی در حقیقت برای سالمتی
بدن مفید است.

گروه سوم:
سبزیجات سبز برگی
شكل

ماده مغذی نش��اطآور در این گروه :
اسید فولیك (فوالت)
تحقیقات نشان داده كه اسید فولیك
موجود در سبزیجات سبز برگی شكل
مثل كلم ،كاهو ،اسفناج ،كرفس و ...
افس��ردگی را كاهش میدهد .حتی
جریان خون را به س��مت مغز بهبود
میبخشد.
اگر از این نوع س��بزیجات خیلی كم
بخورید ،اس��ید فولیك كمی دریافت
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كلید غلبه
بر خجالت
و كم رویی
برقراری
ارتباط
است

خواهید كرد ،پس سعی كنید روزانه
مقادیر بیش��تری از سبزیجات سبز
برگی ش��كل را استفاده كنید ،یا یك
مولتی ویتامین حاوی اسید فولیك را
مصرف كنید.

* گروه چهارم:

ماهیها

مواد نشاطآور در این گروه  :اسیدهای
چرب امگا 3
اس��یدهای چرب ام��گا  3موجود در
ماهیها به خصوص ماهیهای چرب،
مث��ل س��المون ،ماه��ی آزاد دریای
خزر و س��اردین ،با كاهش خطر بروز
افس��ردگی و كمبود حافظ��ه در اثر
افزایش سن باعث می شوند سرحال و
شاداب باشید .به خصوص در كاهش
افسردگی خیلی موثرند.

گروه پنجم:

آلبالو و گیالس خشک

مواد بهبود دهنده حال در این گروه :
پتاسیم ،منیزیم و ویتامین C
تمامی این مواد مغذی ،اس��ترس را
كاهش میدهند.
لبالو و گیالس خشك همچنین ،مغز
شما را سالم نگه میدارند ،زیرا دارای
آنتیاكس��یدانهایی مثل ویتامینC
هستند و از آسیب سلولهای مغزی
كه منجر به ایجاد مشكالت یادگیری
و كمبود حافظه میشود ،جلوگیری
میكند.
نی��ره ولدخانی – كارش��ناس علوم
تغذیه

پیدا كردن كس��ی كه در طول حیات خود هیچ گاه خجالت
نكشیده ،كار دشواری است .كمرویی و خجالت واكنش معمول
به ش��رایطی اس��ت كه فرد احس��اس میكند از هنجارهای
اجتماع��ی و اس��تانداردهای خود افت كرده اس��ت .در واقع
خجالت و كم رویی یك زنگ خطر درونی است كه به ما كمك
میكند دریابیم چه موقع در معرض خطر خارج شدن از خطر
پذیرش و رضایت اجتماعی هستیم.
هر چند خجالت و ش��رم در ح��د طبیعی واكنش ضروری و
دارای ارزش اس��ت اما اگر از حد استاندارد فراتر رود زندگی
انسان را فلج میكند و این امر نه تنها بهداشت روانی فرد را
تهدید میكند بلكه به تدریج او را از جامعه دور میكند و به
انزوا میكشاند.
به یاد داشته باشید تالش برای برقراری ارتباط با دیگران كلید
اصلی افزایش اعتماد و اطمینان به نفس و غلبه بر این احساس
شدید كم رویی است .باید بدانیم كه هر انسانی ممكن است
كار اشتباه و خطایی انجام دهد اما این نباید ما را از مردم دور
كند .بلكه باید بعنوان یك انس��ان با دیگر همنوعان تماس و
ارتباط داش��ت و این تمرین را میتوان از خانواده و دوستان
آغاز كرد.

  جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

>> حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونتریال 
به بهای مناسب
سرویس عالی

(514) 704-7358
saeedapr-june09
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

پیر خراسانی

یک قرص آسپرین هر دو روز یک
بار از تولید دلم��ه خون در رگ ها
که خود از عوامل عدم گردش خون
است ،جلوگیری می کند .البتّه باید
با پزش��ک مشورت کنید که آیا می
توانید از آسپرین استفاده کنید؟ و اگر
داروهای دیگری مصرف می کنید با
آن ها مغایرتی نداشته باشد

سیگارنکشید
ن راه رفنت است! مهم ترین عاملی که می تواند شما
بهترین درما
را از ای��ن بیماری محافظت کند،
ترک سیگار است .میزان مرگ و میر
دردهای پا و یا لنگیدن متناوب
پس از تشخیص 25 ،در صد در نزد
را م��ی توان با آنژی��ن قلبی ولی در ½ ½دیابت
افراد سیگاری و  10تا  12در صد در
سطح ساق های پا مقایسه کرد .درد ½ ½ کلسترولباال
نزد کسانی که سیگار را ترک کرده
ب��ر اثر ف ّعالیت و ورزش به وجود می ½ ½فشار خون باال و
اند بوده است.
سن باال
آید و با استراحت چند دقیقه ای از ½ ½ ّ
همین ط��ور تعداد قط��ع عضو در
بین می رود و ممکن است که بر اثر
سیگاری ها  10در صد  5سال پس
پیاده روی طوالنی نیز به وجود
استآیدکهو چند راهنمائی
از تشخیص است در حالی که در نزد
علّت آن بدی گردش خون
همراه با پاهای سرد ،زخم هائی که به  پاه�ا را با کمپ�رس داغ گرم اشخاص غیر سیگاری بسیار کمتر از
این مقدار بوده است.
سختی خوب می شوند و نقاط سرد نکنید.
در ساق پا می باشد.
اگ��ر از این بیماری رن��ج می برید و
احساس می کنید پاهای شما سرد  الکل
مص��رف الکل باعث تنگی عروق
شده اند ،از کمپرس گرم و کیسه ّآب
علل
گرم استفاده نکنید زیرا به علّت بدی می شود.
بدی گردش خون در س��رخرگ ها گ��ردش خون گرما پخش نش��ده و
مواظب قلب خود باشید.
تولید کمبود اکسیژن در عضالت می باعث سوختگی پوست می شود.
کن��د ،به طوری که حتّا در راه رفتن بهتر است که از جوراب های پشمی هر چه که برای قلب شما مفید است،
برای س��اق پا نیز مفید است ،مانند
آهسته نیز تولید کرامپ «گرفتگی استفادهکنید.
ترک سیگار ،ورزش مرتّب ،کم کردن
عضله» می کندکه با استراحت بهبود  راه بروید
بهترین راه برای این که بیماری تکرار وزن ،و کم کردن مصرف چربی ها
می یابد.
عوامل تولید کنن��ده کرامپ همان نشود و پیشرفت نکند ،راه رفتن است
هائی هستند که در آنژین قلبی هم زیرا باعث گردش خون در س��اق پا
می شود.
دیده می شوند و عبارتند از:
{>> ادامه در صفحه}27 :
 از آسپرین استفاده کنید
½ ½دخانیات

اشکاالت

ژنیکولوژیک2
(ادامه از شماره پیش)

اسپرم کش ها

بسیاری از زوج ها از کاندوم همراه ژل
یا کف های اسپرم کش استفاده می
کنند .این مواد در داخل واژن باعث
از بین رفتن اسپرم ها می شوند که
ضد حاملگی است
از بهترین داروهای ّ
ولی می توان��د باعث به هم خوردن
فلور میکربی شده و تولید واژنیت و یا
واژینوز و یا التهاب کند.

آمپولالکتوباسیل

ممکن اس��ت خانم هائی خواس��ته
باش��ند از آمپول و یا کپس��ول های
Lactobacillus
acidophilus
استفاده کنند که در نوعی از ماست
ها هم وج��ود دارد ،ولی از نوعی که
در فلور واژینال وجود دارد ،نیست و
هیچ اثری ندارد.
فکر نکنید که هیچ کاری نمی شود
ک��رد بس��یاری از خانم ه��ا خود را

مسئول این عالئم می دانند و مایل
به داشتن روابط جنسی نیستند به
حدی که ممکن است باعث نگرانی و
ّ
دیپرسیون و عدم کامل تمایل جنسی
بشوند و امکان دارد که دچار عوارض
دیگری بش��وند که تولی��د انقباض
عضالت نم��وده و عمل دخول برای
آن ها درد ناک باش��دباید بدانند که
همه این عوامل قابل درمان هستند.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم؟
 وقت��ی که واژن قرمز و ملتهب
شده و واقعاً ناراحت کننده است.
 ترش��حات غیرطبیع��ی وجود
دارد
 ترش��حات دارای ب��وی غی��ر
طبیعی و شکل غیر طبیعی و یا زیاد
تر از مقدار طبیعی باشد.
 هنگام مقاربت درد احس��اس
شود.
 در قس��مت خارجی دس��تگاه
تناس��لی ت ََرک خوردگ��ی و یا زخم
وجود داشته باشد.
 درمان باعث کم شدن عالئم و

نگاهی دیگر به خبر...

در کشکول پیر...

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

دردهای پا
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یا از بین رفتن آن ها نشده باشد.
 درمان باعث خوب شدن کامل
ش��ده و چند روز بع��د دوباره همان
عالئم دیده شود ،و یا بیش از سه بار
در سال همان عالئم پدید آید.
>>پزشک شما پس از پرسیدن
س��واالت و آزمایش های کلینیکی
الزم برای تش��خیص ن��وع بیماری
که ش��امل لب ها ،واژن ،دهانه رحم
و خ��ود زخ��م و در ص��ورت ل��زوم
آزمایش��ات هیستولوژی ترشحات و
دیگر آزمایشات و همین طور سواالتی
درباره فعالیت های سکسی و مصرف
مواد مورد استفاده باشد.

درمان

عدم تعادل باکتری ها
اگ��ر این تعادل بر اثر عوض ش��دن
پارتنر باشد پزش��ک دستور داروئی
نمی دهد مگر این که عالئم دیگری
در دستگاه تناسلی دیده شود.
{>> ادامه در صفحه}23 :

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

ما به رحیمیان
حسودی منی کنیم
به جان شما!

خبر بد و ناگوار
چند روز است دور از جان شما اص ً
ال
حال و روز خوشی نداریم! اعصابمان
عصبانیت می
بکلّی ُخرد اس��ت و از
ّ
خواهیم س��ر خودمان را ب��ه دیوار
بکوبیم!
علّت آن هم چیزی نیست جز دریافت
خبر تشکیل ا ّولین سمینار آموزشی
سه روزه ش��ورای ملّی مطبوعات و
رس��انه های قومی کانادا در مارکهام
در آخ��ر هفته گذش��ته و با حضور
بیش از  170روزنامه نگار نش��ریات
قومی مختلف از سراسر کانادا و اهداء
جایزه به بعضی از مث ً
ال (!) چهره های
برجسته روزنامه نگاری سال گذشته
توسط «استفن هارپر» نخست وزیر
ّ
کان��ادا ،ا ّما بدون حض��ور و دعوت از
شخص ما (!) که از همه آن ها هم با
سواد تر ،هم با تجربه تر و یک سر و
گردن هم باالتر هستیم!؟
یک وقت فکر نکنید که خدای ناکرده
ما حس��ودی مان می شود و یا می
حق کسی را ضایع کنیم که
خواهیم ّ
اص ً
ال و ابداً اهل این حرف ها نیستیم!
فقط علّت دلخوری ما این است که
چرا مردم این زمانه حال چه کانادائی،
و چه ایرانی اینقدر قدر ناشناس و بی
معرفت هستند؟! از شما چه پنهان ما
نه ،در زمان آن خدابیامرز توانستیم
سری توی سر ها در آوریم و نه بعد از
انقالب با شکوهمند اسالمی به جائی
رسیدیم و نه در دوران اقامت در دیار
کفر و استکبار دستمان به جائی بند
شد!
نه این که فکر کنید عرضه نداشتیم
بلکه علّت فقط این بود که
اوالً هیچ��گاه در زندگ��ی ش��انس
نیاوردیم! و
ثانیاً همیش��ه دیگ��ران پارتی بازی
حق ما را خوردند! مثل همین
کردند و ّ
بار آخر که یک کاره نه گذاش��تند و
نه برداش��تند و جایزه ها را دادند به
کسانی مثل حس��ن زرهی سردبیر
شهروند (تورنتو) و نایب رئیس شورای
محمد رحیمیان
رسانه های قومی و ّ
سر دبیر نشریه پیوند (مونتریال) و دو
سه رسوای دگر!؟
با چن��د تا از رفق��ای صمیمی مان
که کارش��ناس درجه ی��ک اینگونه
امور هس��تند تماس گرفتیم تا ما را
راهنمائی کنند که بتوانیم یک جوری
این آقایان بخصوص این آخری یعنی
رحیمیان را تخطئه کنیم و حسابی
بذاریم توی کاسه اش تا دیگر برندارد
و عک��س عطر و ادکل��ن زده اش با
نخست وزیر را برایمان بفرستد و به ما
فخر بفروشد و پُز شانزده هفده سال
سابقه روزنامه نگاری اش را بدهد؟!
شما هم اگر دست تان می رسد و می
توانید کلکی سوار کنید و یا شایعه ای
شری به پا کنید از راهنمائی
بسازید و ّ
ما کوتاهی نفرمائید.
بین خودمان بماند دیروز به رحیمیان
تلفن کردیم و پس از ت ّکه پاره کردن
کلّی تعارف این موّفقیت بزرگ او و
نشریه وزین(!) پیوند را تبریک گفتیم،
کلّی از کارش تعریف ،و برایش آرزوی
سالمتی و پیروزی نمودیم!؟
شاید یک آگهی تبریک هم به یکی از
نشریات رقیب اش بدهیم و در آن جا
هم کلّی او را بدهکار خودمان بکنیم!
تا هم دل او را خوش کنیم و هم یک
جای آن رقیب را بس��وزانیم!؟ چون
به هر ح��ال از قدیم گفته اند کار از
محکم کاری عیب نمی کند!؟

خبر بدون تفسیر
ِ

بن��ا به گ��زارش خبرگ��زاری فارس
محمد جواد الریجانی «یکی از س��ه
ّ

ب��رادر جانی عراق��ی االصل »
رئیس پژوهش��گاه دانش های
بنیادین ،یکش��نبه ش��ب ا ّول
آذر در گفتگ��وی خود با برنامه
«گفتگوی ویژه خبری» شبکه
د ّوم سیما گفت:
جمه��وری اس�لامی ای��ران
بزرگترین دموکراسی منطقه را
داراست و به همین دلیل غرب
نمی تواند ببیند کشوری مانند
ایران ک��ه در منطقه قدرتمند
اس��ت بزرگتری��ن دمکراس��ی
منطقه را دارد!؟
توّقع نداشته باشید که ما درباره
خب��ر باال کوچکترین ش��رح و
مدتها
تفسیری بنویس��یم زیرا ّ
است که به اختر عیالمان قول
داده ایم که نه ،دیگر به کس��ی
فح��ش بدهی��م و ن��ه ح��رف
ب��د بزنیم ،گرچه آن ش��خص
دروغگو و دش��من مردم و رذل
و بی ش��رف و ب��ی ناموس هم
باش��د! بنابرین نگرانیم که اگر
کوچکترین مطلبی درباره این
خبر بنویسیم و خبرش به گوش
او برسد ،باز مثل دفعه قبل هم
فلفل به دهان م��ا بریزد و هم
قاشق چدنی اش را روی شعله
گاز آش��پزخانه بگیرد و پشت
دست ما را داغ کند!؟

فرق خیلی خیلی
کوچولو

تقدیم به بعضی از نعشریات فارسی زبان
چاپ خارج کشور مخصوصاً شهر خودمان
مدینه من ّوره مونرآل
چند روزی قبل همراه عیال
سر زدم ب ّقالی آقا جمال
از برای ابتیاع نان و کشک
چند تائی طالبی شش تا بالل
لوبیا و سبزی و شیر و عدس
ُمرغ ذبح شرعی و لحم حالل
پ�ایصن�دوقوزم�انر ّدم�ال
آن جوانمرد رشید با کمال
توده ای از کاغذ زرد و سفید
قرمز و نارنجی و خوش ّ
خط و خال
اَخم و تَخمی کرد وبر ُکرسی نهاد
گفت بنگر ُمهمالت بی مثال
گفتمش این چیست دیگر نازنین
گفت ننگین نامه چاپ مونرآل!
قیمت اش پرسیدم از او با ادب
گفت این قابل ندارد ،بی خیال
ن�زداه�لف�نن�دارداعتب�ار
رای�گانب�رداراوراقضلال
حاصل کار گروهی ابله است
فاسد ورذل وکثیف و خا ....مال
چون تو ّرق کردم آن جرثومه را
سر به سر دیدم پر از وزر و وبال
خالی از هر دانش و بالندگی
پُر ز کذب و ُمهمالت الیزال
حیف چاپ و کاغذ و وقت و دالر
وای از این ُمفسدان بی خیال
دزدی از هر عارف صاحب قلم
این جماعت می کند بی قیل و قال
مطلبیاینترنتیچاپیدهاین
کان یکی سرقت نموده پارسال
آگه�یازبه�رم�وزوواجب�ی
پُرپاگاند سنجد و نقل خالل
ُمفلسی منزل فروشد در جنوب
ُمنعمی دارد سه ویال در شمال
س�وفیا غش کرده در ایتالیا
اُشتری زائیده در غرب نپال
آشنذریپختهشددر«کورنوال»
از برای فتح «تیم آرسنال»
نِی ندا از رنج مردم سر دهد
نِی ز دزدان خبیث جان و مال
گفتم انبان مرا زین فاضالب
پُر کن ای آقا جمال خوش خصال
طالبم صد ها از این مجموعه را
بهرهریکچارجکنیکصدریال
گفت آن را از چه رو گیری به کار؟
ای پریشان خاطر شوریده حال
گفتمش :در مصرعی بی رمز و راز
من ترا آگه کنم از شرح حال
می نهم در گوش�ه کاش�انه ام
می برم از بهر مصرف در مبال!؟

سی و اندی سال است که رژیم
حاکم بر ای��ران به هر کس که
کوچکترین اعتراضی هر چند
مسالمت آمیز به حکومت داشته
باشد بالفاصله اتّهام مخالفت با
اس�لام عزیز و جاسوسی برای
استکبار جهانی و شرب خمر و
مخدر
زنا و لواط و مصرف موا ّد ّ
زده دس��تگیر و زندانیش کرده
ش�لاقش میزند و حتّا اعدام و
سنگسارش هم می کند!؟
ول��ی این بار
داستان بر
عکس شده
و رژی��م و
عوام��ل و
اذنابش در
آمریکامتّهم
شده اند به
انجام اعمال
خالف��ی مانن��د پول ش��وئی و
کمک به تروریست ها و بر این
اس��اس ،مقام��ات مس��ئول
ساختمانی متعلّق به بنیاد علوی
«بنیاد پهلوی سابق» و پنج مسجد را
توقیف کرده ان��د! ولی در این میان
یک فرق کوچولو وج��ود دارد و آن
اینکه رژیم برای اثبات ا ّدعاهایش نه
خ��ود را ُملزم به انج��ام تحقیقات و
بررس��ی می بیند و نه مدرکی ارائه
می دهد! در حالی که دولت آمریکا
مفصل
این عمل را پس از تحقیقات ّ
توس��ط دستگاههای
چندین ماهه ّ
مسئول قضائی و امنیتی انجام داده
است و نتیجه هم موکول شده است
حق
ب��ه رای دادگاه صالحه و البتّه با ّ
داش��تن وکیل و با حض��ور هیئت
ُمنصف��ه و هم��ه متعلّق��ات و
تشریفاتش!

کشف مهم ریاضی

بنگر ُمهمالت بیمثال!

بن��ا به گ��زارش خبرگ��زاری فارس
ساعت دو بعد از ظهر روز چهارشنبه
 20آبان خواهران بسیجی «منظور
جانیان و اراذل و اوباش مادینه حامی
رژیم است» برای استرداد دکتر آرش
حجازی شاهد اصلی کشته شدن ندا
آقاسلطان ،در برابر سفارت انگلیس
تجمع کرده ان��د! از طرفی رژیم هم
ّ
غی��ر مس��تقیم اعالم م��ی کند که
قتل ندا در اث��ر دخالت برخی افراد
ضد انقالب انجام ش��ده
و گروههای ّ
اس��ت! در صورتی که به هنگام قتل

این دختر جوان مردم
قات��ل را دس��تگیر و
سپس رها می کنند و
کارت شناسائی او را هم
روی بعضی از سایت های
اینترنتی قرار داده اند.
شخص ما از مجموع قرائن و شواهد
فوق با اس��تدالل ریاضی و در رقابت
با ریاضی دانان مشهوری چون غیاث
الدین جمش��ید کاش��انی و ابوالوفا
بوزجانی موّفق به کشف معادله هیچ
مجهولی! درجه ا ّول زیر شدیم!
وقاحت +رذال��ت +دنائت +جنایت+
خیانت +خباثت +حماقت
شرافت -انسانیت -مر ّوت -کرامت-
=استرداد و محاکمه و داغ و درفش و
شکنجه و احتماالً اعدام شاهد قتل به
جای محاکمه و مجازات قاتل اصلی!!

ّ
حل یک مشکل شرعی

س��ردار محمد رضا نق��دی فرمانده
طی سخنانی
نیروی مقاومت بسیج ّ
گفته است:
قت��ل ن��دا آق��ا س��لطان در جریان
رویدادهای پس از انتخابات کار یک
آمریکائی بوده است! از طرفی دکتر
{>> ادامه در صفحه}23 :
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زن�ان ،و آچن�ه

بینی می شد داشتند .و شاید این بار
آنچه که اتفاق نیافتاد تاحدودی متاثر
از حضور زنان و تاثیرگذاری آنان بر
فرهنگ مبارزاتی بود.
آنچه که شاید قرار بود اتفاق بیافتد
و نیافتاد در این شعر زیبا که پس از
مرگ ندا آقا سلطان توسط یک شاعر
اروپایی سروده شده بیان شده است.

اتفاق نیافتاد

سهیال وحدتی

در س��ال  ،1388رخدادهای
پس از انتخابات دوره دهم
ریاس��ت جمه��وری توجه
بس��یاری از مردم جهان را
بطور روزم��ره متوجه ایران
ساخت.
ایرانیان داخل و خارج کشور
که سالها بود شاهد چنین
تظاهرات خیابانی گسترده
ای نبودن��د ،ب��ه تحلیل و
گمانه زنی درب��اره حوادث
احتمالی پیش رو پرداختند.
برخی حتی این تظاهرات گسترده و
برخوردهای خیابانی را با رخدادهای
پیش از انقالب بهمن  1357مقایسه
می نمودند.
خبررس��انی و تحلیل های هیجانی
فراوان��ی در داخ��ل و خارج کش��ور
انجام گرفت .بس��یاری منتظر ادامه
ی برخورده��ای خیابان��ی بودند و
گم��ان عده ی نه چن��دان اندکی از
ناظران سیاسی بر این می رفت که
در مراسم چهلم و عزاداری شهیدان
شاهد تظاهرات و درگیریهای دیگری
باش��یم .اما دیدیم که آن چرخه ی
تظاهرات و کشتار خیابانی و عزاداری
ها آغاز نگشت .چرا؟
اکنون می بینیم که زنان همچنان که
سهم عمده ای در تظاهرات خیابانی
داش��تند ،اینبار س��هم عمده ای در
تغییر مس��یر حوادث از آنچه پیش

ندا

فرشته ای به کنارت آمد امروز
و تو را گفت که گلی هستی زیبا
که معج��زه وار بر دل س��یاه خاک
شکفته است
گفت که آخرین نگاهت را
به دنیا دوخته بودی
و دنیا نیز چشم به تو دوخته بود
و گری��ه را آغ��از ک��رد ،گریس��ت و
گریست
تو را گفت که فرشتگان همه ادیان
دستهای کوچک تو را می گیرند
تا سردت نشود در آن لحظه ی آخر
با صدایی لطیف تو را گفت
آن سرخی بر چهره ات
تا آخرین قطره باقی می ماند
و فرشتگان همه دنیا با
آن نامه می نویسند
جلسه ماهیانه اجنمن زنان نامه هایی ب��ه خدایان
همه ادیان
زمان :یکشنبه 6دسامبر
نامه هایی چنین:
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر  -----این حس��ین است ،اینبه همه شما خوشامد میگوییم.
مسیح است ،این شکوفه
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
ی اسفالت است

>> نگاهی به خبر

{>> ادامه از صفحه پبش }22 :

آرش حجازی ش��اهد اصلی و دیگر
ش��اهدان عینی حادثه ،از فردی به
«عباس کارگر جاوید» به عنوان
نام ّ
قاتل ن��دا نام برده اند .البتّه واضح و
مبرهن اس��ت که دروغ در اس�لام
گناهی بزرگ محس��وب می شود
و دروغگو دش��من خداست و صد
البتّه سران رژیم اسالم ناب هیچگاه
دروغ نگفت��ه و نم��ی گویند!؟ پس
بهتر است برای رفع هر گونه شبهه
شرعی آقایان علمای اعالم و حجج
«عباس آقا کارگر
اس�لام این برادر ّ
جاوید» را با حقوق و مزایای مکفی
و برای شغلی نان و آب دار بفرستند
به ماموریت در النه جاسوسی رژیم
در ش��هر واشنگتن و س��کونت در
سرزمین کفر و استکبار جهانی یعنی

آمریکای جهانخوار! بدین ترتیب هم
جایزه ای به این برادر بسیجی جان
بر کف داده اند و هم حرف س��ردار
نقدی درست از آب در خواهد آمد
و زبانم��ان الل وصله دروغگوئی به
او نخواهد چس��بید و ایمان سردار
اسالم هم خدشه دار نخواهد شد!؟
چون در این صورت می توان گفت
قاتل ندا از آمریکا است!؟

دو خبر بو دار

خبر ا ّول:
در حالی که محسن هاشمی فرزند
ارش��د اکبر هاشمی رفسنجانی در
حال حاضر مدیر عامل شرکت مترو
تهران است ،حضرت پرزیدنت چهل

یا کرم
>> پزشکی
{>> ادامه از صفحه پیش }22 :تجو یز
م��ی
واژنیت قارچی یا کاندیدا
کند مانند واژنیت قارچی یا کاندیدا
ضد قارچ داروئی که بتواند تعادل دائمی فلور
درمان با ی��ک دوز داروئی ّ
که در داخل واژن نصب می شود و یا واژینال را تولید کند وجود ندارد.
شیاف های مخصوص واژن و یا دارو
از راه دهان و اگر بیماری بازگش��ت  بیماری های پوستی
مدتی Lichen sclereux, eczema
کند قرص ه��ای خوردنی تا ّ
که الزم باشد  ،باید دانست که خوب درمان بر حسب نوع بیماری انجام می
ش��دن کامل و صد در صد بیماری گیرد معموالً پزشک شما از داروهای
وجود ندارد.
ضد حساسیت به صورت قرص برای
ّ
درم��ان خارش بهره م��ی گیرد و از
کورتیزون به صورت استفاده در محل
واژینوز میکربی
پزشک شما بسته به نوع بیماری آنتی برای از بین بردن زخم ها،
بیوتیک به صورت قرص خوراکی ،ژل

این گاندی ست ،مهاتمای بزرگ ،و
مارتین لوتر کینگ
این گرانبهاترین گوهر ماست
این فریاد مردمانت است که
عدالت تو را می خواهند
ما چه کنی��م ،ای خدایان
همه ادیان،
هنگامی که جوهر س��رخ
هنوز بر کاغذ سیاه خشک
نشده است؟
و خدای��ان هم��ه ادی��ان
گفتند:
این گوهر را با لطیف ترین
پارچه ها بپوشانید
شیرین ترین آوازها را برای جوانیش
بخوانید
رعناترین گله��ا را آنجا که او خفته
است بکارید
معبدی آنجا بسازید
آن روز را با نام او بخوانید
پدرش را نوازش کنید
مادرش را نوازش کنید
خانواده و دوستانش را نوازش کنید
ش��عری بلند ب��رای هم��ه ی آنان
سرائید
و همزم��ان  -خدای��ان هم��ه ادیان
فرشتگان همه ادیان را گفتند -
شمش��یر آتش��ین از غ�لاف برون
کشید!*
اما کس��ی شمشیرها را برهنه نکرد،
کس��ی به خونخواه��ی خواهری یا
ب��رادری برنخاس��ت ،و ش��اید این
عزاداری م��ادران بود ک��ه اینبار به
فرشتگان همه ی ادیان فرمان ایست
داد ک��ه به نام مق��دس هیچ آئین و
مذهبی شمشیر از نیاک برنکشند و
خون نریزند .چرا که زندگی مقدس
تر از هر آئینی است.
هنگامی که مبارزه برای بهبود شرایط
زندگی است دیگر فدا کردن زندگی

میلیونی شامگاه چهارشنبه  20آبان
در برنامه تلویزیون��ی «تهران »20
گفته است:
من تصمیم گرفته
ام که مدیریت
مترو را به دولت
برگردانم!
خبر د ّوم:
د ا د س��تا ن
عموم��ی و
انقالب تهران به
مهدی هاشمی رفسنجانی توصیه
کرد هرچه زودتر به ایران باز گردد
تا اگر معتقد است اتهامی به او وارد
نیست از خود دفاع کند!؟
از کنار ه��م قرار دادن دو خبر فوق
به س��ادگی می ت��وان دریافت که
جنگ قدرت در سطوح باالی رژیم
شدت در جریان است ،حال چه
به ّ

 6دسامرب  1989کشتار پلی تکنیک
 25نوامبر روز بین المللی رفع خشونت
از زن��ان آغاز کمپینی اس��ت که تا 6
دسامبرادامهخواهدداشت.
 20سال از کشتار پلی تکنیک گذشت
در 6دسامبر 14، 1989دختر دانشجو
توسطمردیکهبازنانسرستیزداشت
و پیشرفت آنان را در جامعه سدی در
برابر موفقیت مردان می دانس��تن با
س�لاح اتوماتیک در کالس درس به
قتلرسیدند
از آن پس فمینیست ها کوشیده اند تا
رابطه ای میان این جنایت و دیگر انواع
خشونتبرزنانبرقرارکنند
ما ب��ر ای��ن باوری��م ک��ه معیارهای
سکسیستی و پدرس��االرانه که آن را
بازتولید می کند باید هر چه سریع تر
خاتمهیابند.
ما خود را مدافع م��ادران ،خواهران ،و
دختران مان که در زندگی زناش��ویی
مورد خش��ونت قـــــرار می گیرند،
میدانیم

ما تاکید داریم که خشونت جنسی
هم��واره چه اینجا در کبک و چه در
سراسر جهان باید متوقف گردد.
م��ا در کنار آنانی ک��ه در رژیم های
سیاسی که خش��ونت را علیه زنان
تداوم می بخشند می ایستیم
ما متاس��فیم که برخی س��ودجو از
شرایط کار موجود سوءاستفاده می
کنند و زنان مهاجر را بیش از پیش
مورد استثمار قرار می دهند
ما خش��ونت های��ی را ک��ه زنان در
صنعت س��کس متحمل می شوند،
محکوم می کنیم.
خشونت های روزمره بر برخی از زنان،
همه زنان را در حالت تر و وحش��ت
قرار داده ،حرمت آنان را خدش��ه دار
ساخته و به آزادی و برابری حقوقی
آن آسیب می رساند.
با جدی گرفتن انواع خش��ونت ها،
با عادی جلوه ندادن و افش��ا کردن
آن ،ب��ا برقراری دیدگاهی برابرانه در

و خونخواهی معنا و مفهومی ندارد.
زندگ��ی و حرم��ت آن را باید پاس
داشت .و در این شرایط چه شیوه ای
بهتر از عزاداری برای از دست رفتگان
و گریستن در مرگ عزیزان.
اینبار ،مادر ندا گریست ،و مادر سهراب
برای پسرش عزاداری کرد .و سپس
دیگر مادران ع��زاداری بودند که به
جایبزرگداشت«مرگ»فرزندانشان،
به بزرگداشت خاطره و زندگی آنان
پرداختن��د .در عزای فرزندانش��ان
گفتند و نوش��تند و گریستند و راه
رفتند .و هم��ه را دعوت به عزاداری
کردند .از همه خواس��تند که در هر
کجای جهان که هستند ،هرهفته در
روز و ساعت معینی با مادران عزادار
همراه شوند و همدردی خود را نشان
دهند ،و اعتراض خود را.
سی س��ال پس از انقالب ،جامعه ی
ایران ب��ه درجه ی خاص��ی از بلوغ
سیاسی رس��یده است که خشونت
را دیگ��ر نمی پذی��رد ،و مبارزه را به
هر شکلی نمی پذیرد ،و پیروزی در
مبارزه را به ه��ر بهایی نمی پذیرد.
و ش��اید اگر بگوییم زنان در رسیدن

به این بلوغ سیاسی نقش ایفا کرده
اند ،گزافه نگفته ایم .حضور زنان در
رخدادهای جامعه با حضور آنان در
راهپیمایی های پیش از انقالب قابل
مقایسه نیس��ت .حضور زنان دیگر
محدود به حض��ور فیزیکی آنان در
خیابان نیست که پابپای مردان می
روند .امروز زنان حضور جدی معنوی
دارن��د ،حضور احساس��ی دارند ،و با
احساس زنانه و مادرانه ی خود مبارزه
را از حالت "مردانه" – به معنای خوار
شمردن احساس��ات لطیف انسانی
در مبارزه و انکار اندوه و درد ناش��ی
از مرگ – در آورده و با ش��هامت به
بروز همه جانبه ی احساسات طبیعی
خویش می پردازند.

گروهی از این ج��دال پیروز بیرون
می آید؟ حضرت رهبر ّ
معظم اسالم
نشان! و نوچه اش جناب پرزیدنت
چهل میلیونی؟ و یا حضرت ش��یخ
امیر کبیر نش��ان! و اقوام و عوامل و
اذنابش؟ مهم نیست!
فقط مطلب مهم این اس��ت که در
این میان آنچه نصیب ملّت محروم و
مظلوم ایران می شود چیزی نیست
ُجز آدامس خروس نشان!؟

تعطیل حکم الهی

در فقه شیعه اثنی عشری به مواردی
تع��دد زوج��ات و صیغه و
مانن��د ّ
سنگسار و از این قبیل اعمال ،حکم
الهی اطالق می شود و به زعم آقایان
علمای اعالم و حجج اسالم ،احکام
الهی هیچگاه تعطیل بردار نیستند.
اخیراً در مجلس فرمایشی جانیان

ترک های قسمت ورودی واژن

پیشنهاد می کند.

درمان اولّیه استفاده از تکنیک های
کم کننده درد می باشد .استفاده از
کاندوم های خانم ها مقاربت را برای
بعضی از آن ها کام ً
ال بی درد می کند
اگر ترک ها معالجه نش��وند بعضی
جراحی
پزش��کان پیش��نهاد عمل ّ
حتت عن�وان  Vestibuloplastieو
ستیبوپالستی می کند

Vulvodynie

زخم های مح ّلی

برای برداش��تن این زخم هاپزشک
ش��ما از ازت مایع ،لی��زر و یا عمل
جراحی وستیبو پالستی و اگر بر اثر
ّ
ضد ویروس
هرپس باش��د داروهای ّ
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بیمار می تواند از کیس��ه های سرد
ولی نه یخ زده بر روی تمام دستگاه
تناسلی خارجی استفاده کند پزشک
ضد پریش��انی
م��ی توان��د داروی ّ
 (Amitriptylini) Elavilک��ه ب��ه
ضد درد به کار می رود
عنوان داروی ّ
طب
فیزیوتراپی،
از
یا
پیشنهاد کند و
ّ
سوزنی و یا سایر کمک کننده های
درد های ُمزمن استفاده نماید.

زنان جای خود را در مبارزه باز کرده
اند ،و یا ش��اید بهتر است گفته شود
که میدان مبارزه را برای حضور خود
گس��ترش داده اند .امروزه ش��اید تا
حدودی به خاطر حضور فعال زنان
در جامعه اس��ت که می��دان مبارزه
فض��ای تنگی برای نبرد خش��ونت
آمیز نیس��ت ،بلکه فضایی است به

حاک��م بر تهران م��اده ای از قانون
حمایت خانواده به تصویب رسید به
این شرح که:
مج��دد مردان متاهل بدون
ازدواج
ّ
اجازه دادگاه ممنوع است .و در مورد
لغو یا محدود کردن صیغه هم جر و
بحث هائی در گرفته است!
در حالی که سالیان دراز آقایان نه ،به
اعتراض روشنفکران ایران برای لغو
این قوانین قرون وسطائی اعتنائی
می کردند و نه ،به در خواست های
صاحبان اصلی ای��ن حقوق یعنی
زنان ایرانی!
شما فکر نمی کنید که کار آن قدر
بر آقایان س��خت و قافیه بر ایشان
تنگ آمده و هوا را آنچنان پس دیده
اند که به قول مرحوم مش قاسم زیر
بار این بی ناموسی ها «یعنی تعطیل
فرمان الله» رفته اند؟ 

دارد .پزشک می تواند پیشنهاد کند
که از قرص های سیترات دوکلسیم
 Citrate de calciumتا شش عدد در
روز و یک رژیمی که اکساالت بسیار
کمی دارد استفاده شود .و از خوردن
ری��واس ،آلو ،هلو ،اس��فناج ،کاکائو،
بادام زمینی ،فلفل دلمه ،انواع لوبیا،
چغندر ،جعفری ،کرفس ،توت ،کدو،
کشمش و چای خودداری گردد.
توس��ط سکس��ولوگ با
یک درمان ّ
تجربه کمک زیادی به بیمار می کند
و اگر پس از ش��ش ماه درمان پذیر
جراحیVestibuloplastie
نبود عمل ّ
الزم می شود.

Vestibulite
یک حالت غیر طبیعی بسیار پیچیده فرق بین ترشحات طبیعی و
ای اس��ت که درمان های مختلفی غیرطبیعی

رواب��ط مان ،در نهای��ت امیدواری و
همبستگی می توان دنیای برابر فردا
را پی ریزی کد.
از  25نوامبر تا  6دسامبر در آکسیون
های حذف خشونت بر زنان با داشتن
روبانی سفید بر یقه لباس و شرکت
در کارگاه های مختلف در دانش��گاه
کبک ،همراه شویم.
-------------------

باما باشید:

روز یکشنبه  6دسامبر 2009
از ساعت 13
در میدان Emilie Gamalier
متروی «بری»،
صدای اعتراض خ��ود را به هرگونه
خشونت به گوش همگان برسانیم.
>> تلفن آگاهی:

514-876-0166

گستردگی زندگی انسان.
به فرشتگان همه ادیان می توان مژده
داد که دیگر در جامعه ی ما نیازی به
شمشمیرهایآتشیننیست!
ام��روزه ن��ه تنها م��ردان مب��ارز در
تعری��ف فرهنگ سیاس��ی جدیدی
کوش��ا هس��تند و مبارزه را با ارزش
ه��ای زمینی و انس��انی تعریف می
کنند ،بلک��ه زنان نیز مبارزان جدی
و مصممی هستند که از تقلید نقش
سنتی "مردانه" در مبارزه سرباز زده
اند و اگر حضور دارند ،نه در پش��ت
سر مردان ،که اینبار با نوآوری های
خوی��ش به میدان آمده اند .به اعدام
«ن��ه» م��ی گوین��د ،و در مرگ هر
انسانی می گریند و هیچ بهانه ای را
برای خش��ونت و خون ریختن نمی
پذیرند.
اگ��ر آن تاری��خ س��نتی "مردانه" با
خیلی از رخدادهای خشونت بار رقم
می خورد ،این بار ش��اید تا حدودی
به همت زنان ،تاریخ کشور ما گاه با
رخدادهایی که اتفاق نمی افتد ،رقم
می خورد.
(مدرسهفمینیستی)

اجنمن زنان ایرانی

فراخوان

به ما بپیوندید

به مناسبت  6دسامبر و بیستمین
سالگرد کشتار پلی تکنیک
مونتریال
از ساعت  10تا 13
در دانشگاه کبک:
 405خیابان سنت کاترین شرقی
-----و از ساعت  13در میدان
Emilie Gamelin
)مترو :بری(
در مراسم یادبود در جمع همه
معترضین به خشونت بر زنان
خواهیم بود.

ترش��ح طبیعی کرم رن��گ (عاجی
رنگ) اس��ت تولید خارش و سوزش
نکرده و بدون بو می باشد.
در نزد خانم ها با س��یکل طبیعی،
سفید و مانند سفیده تخم مرغ است
ضد
و در نزد خان��م هائی که قرص ّ
حاملگی مصرف می کنند ،در تمام
ماه همین حالت را دارد.
ترش��ح غیرطبیعی هنگام خروج به
زردی و سبزی می زند و ممکن است
همراه خون و بوی ماهی (مخصوصاً
بعد از مقاربت) بدهد.
ل ّکه زرد روی لباس زیر مهم نیست.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید
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برنامهریزیمالیخانواده...
حسین انصاری

Hosein Ansary RLU

Tel: 514-483-2070 Ex: 235

Cell.: 514-804-5756

215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

اقتصادیسیکلی،واقتصادیغیرقابل
پیش بینی اس��ت .اقتصاد غیرقابل
پیش بینی نمی بایستی به تراژدی
تعبیر ش��ود و وحشت ایجاد کند .تا
حدی که ترس حاکی از آن ما را به
اشتباهات غیرقابل جبران وادار کند.
همچنین زمانی که بیشتر تصمیمات
اقتصادی ما توام با توصیه ها و برنامه
ریزی ها و دخالت
ه��ای متصدی��ان

تضادثروت وخوشبختی
کسی نیست که آرزوی ثروت نداشته
باش��د .همیش��ه اگر ثروت در صدر
آرزوه��ای افراد نبوده ،جزء مهمی از
آن بوده است .در افکار بسیاری از ما
ثروت و خوشحالی مانند اسب و ارابه
هستند.
ثروت یک پدیده اقتصادی اس��ت و
اقتصاد نیز ساخته دست افراد است.
خوش��بختی و خوش��حالی از سوی
دیگر ی��ک پدیده طبیعی اس��ت و
جزئی از وجود انسان است.
بگذری��م ک��ه ع��ده زی��ادی هرگز
خوشبختی را احساس نمی کنند و
ش��اید علت آن این است که آن را با
پدیده های مصنوعی مسدود کرده
اند.اگر به تاریخ نگاه کنیم و درسی از
آن گرفته باشیم و یا اگر همین اطراف
خودمان را بنگریم ...همیشه کامیابی
افراد با نوعی مغایرت طبیعی روبرو
اس��ت .این مغایرت تعریف ساده ای
دارد! هر چه ثروت و کامیابی بیشتر
بدس��ت بیاید ،در کنارش نگرانی و
گرفتاری و اجبار بیش��تر می شود...
کنترل و نگاهبانی نیاز دارد ...برنامه
ریزی و نگاهداری می خواهد...
نیاز به بیمه و مالیات دارد...
بحث و گفتگو و ش��ایعه و حسادت
برمی انگیزد...
نیاز به انر ِژی و پ��ول زیاد دارد.اما تا
وقتی ک��ه آن قایق و خانه ییالقی و
اتومبیل چنین و چن��ان را نداریم،
مغایرت طبیعی دیگری فریاد می زند
که بدون آن خوشحال نخواهیم بود.
پس تکلیف چیست؟
ش��اید الزم باشد که قدری عمیقتر
بنگریم و خوشحالی را در اشیاء جمع
آوری شده جستجو نکنیم و در عوض
آن را در رفتارهایمان با خود و دیگران
جستجو کنیم .امروزه ثابت شده که
خوش��حالی در مقدار اش��یاء جمع
آوری شده نیست بلکه نوع رفتار ما
با دنیای اطراف رتبه خوش��حالی را
تعیین می کند .هر چه بیشتر پول
داشته باش��یم ،نگرانی ما در مورد از
دست دادن آن بیشتر می شود .این
ترس و نگرانی ریشه اصلی اشتباهات
مالی اس��ت.همچنین ثابت شده که
هر چه بیش��تر پول داش��ته باشیم،
آزادی ف��ردی و اجتماعی محدودتر
می شود و علت آن روشن است! پول
بیشتر ،تعداد انتخاب انسان را افزایش
م��ی دهد و نتیجتاً فرد پولدار انر ِژی
خ��ود را صرف اخذ تصمیم های بی
انرژی و وقتی برای
پایان می کند و ِ
زندگی یا زندگی کردن و لذت از آن
را نخواهد داشت.
اصل اول ثروت
این اس��ت که این مغای��رت ها چه
پولدار باش��یم و چه ب��ی پول وجود
دارند و در هر صورت خوش��حالی را
سلب می کنند مگر آنکه خوشحالی
را در رفتارهایمان بیابیم نه در اشیاء
انبار شده و یک بار مصرف!
و اما اصل دوم
اینکه توجه بی��ش از حد به اقتصاد

و جمع آوری پول نتیجه منفی می
دهد ،نزدیک بود بگویم:
Don’t worry… be happy
 ...اما نه!
این هم معنی ندارد .منظور من این
است که اگر تعادل را در زندگی ایجاد
کنیم و اگر اص��ل اول را درک کرده
باشیم بدون توجه به اینکه اقتصاد رو
به باال و یا پائین باشد ،اگر زندگی را
بر مبنی رفتار خود با دیگران گذاشته
باشیم،نه تنهانگرانینخواهیمداشت،
بلک��ه در دوران س��قوط اقتص��ادی
موقعیت بیشتری برای خوشرفتاری
با خود و دیگ��ران می یابیم و حتی
خوشحال تر خواهیم بود.
بیائیدنگاهیبهگذشتهاقتصادی
بیندازیم:
 در ده��ه  ،30دوران قحط��ی و
بی��کاری بی��ش از  35درصد و عدم
اعتماد ب��ه اقتصاد و کمب��ود ارزاق
داشتیم.
 در دهه  ،40جنگ جهانی دوم و
جیره بندی ارزاق و دیگر وسایل الزم
را تحمل کردیم.
 در دهه  ،50ش��یوع کمونیزم و
جنگ سرد آمریکا و شوروی و چین
و کشف بمبهای نابود کننده و غیره
را تحمل کردیم.
 در ده��ه  ،60مس��ابقه فضائی
آمریکا شوروی و موشک های کوبا و
رقابت های جاسوسی و جیمز باندی
و البته جنبش هیپی ها را دیدیم.
 در ده��ه  ،70بحران های نفتی،
جنگ ویتن��ام ،واترگیت مالیاتهای
سرس��ام آور و دخالت های بیش از
حد دولتی در حق��وق و نحوه خرج
مردم را دیدیم.
 در ده��ه  ،80مطمئ��ن بودیم
که ژاپن با اقتص��اد عظیمش ،تمام
کارخانجات صنعتی را مسدود خواهد
کرد .نرخ بیکاری به  15درصد رسید
و نرخ وام مسکن بیش از  20درصد
بود و تورم در حدود  14درصد!
 در دهه  ،90جنگ کویت ،جنگ
ایران و عراق ،بحران های صلح ناموفق
اعراب و اسرائیل و رکود اقتصاد را تا
اواسط دهه تجربه کردیم.
 در ده��ه جاری ،از ویروس پایان
قرن وحشت کردیم و سپس از سقوط
بی سابقه بازار سهام و نابودی بخش
تکنولوژی و شایعه استعفای (Baby
 )Boomersاز صحنه فعالیت و حمله
تروریستی به آمریکا و البته  9.11در
وحشت بودیم و هنوز هستیم.
امیدوارم بر این باور نباشید که قصد
دارم تصوی��ر منفی از زندگی خود و
والدینمان ترسیم کنم و یا تاکید کنم
که تمام وقایع در اوایل دهه ها اتفاق
م��ی افتند و یا اینکه زندگی همه ما
به بخش های  10ساله تقسیم شده
است .اصال ...آنچه می گویم این است
که اقتصاد ،حداقل اقتصاد ش��مال
آمریکا ،اقتصادی بسیار سخت جان،

دولت است .جایی برای ترس بیش
از حد که ما را مش��کوک و منفی و
ساکن نگه دارد نیست.
پس اصل دوم این بود که مشکالت
غیرقابل پیش بینی هستند و فقط
یک چیز تضمین ش��ده است و آن
اینکه مشکالت وجود خواهند داشت،
اصل مهمتر اینکه این مشکالت هر
چقدر هم که بزرگ باش��ند ،بشر به
زندگی خود ادامه می دهد .بش��ر از
اقتصاد سخت جان تر است.
اصل س��وم اینکه ،یک سری اصول
اقتصادی در دس��ت هستند که در
تمام تاریخ بشر به تست گذاشته شده
ان��د و هرگز و هرگز و هرگز غلط در
نیامده اند.
اینها  4اصل هستند:
 )1خرج کردن کمتر از درآمد.
 )2دوری از قرض.
 )3در دس�ت داش�تن ذخی�ره
نقدی و داشتن وجوه جاری برای
وقایعغیرمنتظره.
 )4ایم�ان و اعتقاد به سیس�تم
هدف گزینی.
تا به حال هر موسسه ای ،هر دولتی،
هر فردی حتی یکی از این اصول را
رعایت نکرده ،شکس��ت خورده .آیا
شما خالف این را معتقدید؟
اگر اینطور نیست ،هر چه زودتر هر
 4اصول را به زندگی و کس��ب خود
وارد کنید.
بعضی خ�ود را فقط با یک اصل
وفق می دهند و بقیه را فراموش
می کنن�د .هیچ موفقیتی از این
طریق کسب نمی شود.
ه��ر  4اصل بط��ور همزم��ان الزم
هستند.
خرید ملک خوب است اما اگر قرض
آن در رابط��ه ب��ا ارزش یا درآمدش
متعادل نباشد از بدترین نوع سرمایه
گذاری است.
خرید س��هام یا سبد س��هام خوب
است اما اگر ذخیره اضطراری نداشته
باشیم و یا قرض بیش از حد داشته
باش��یم ،قدم اشتباهی است و هرگز
موفق نمی شود .پس اصل سوم این
بود که بایس��تی اصول امتحان شده
مالی را در همه ش��رایط بکار بریم و
هیچ نگرانی از نوسانات اقتصادی به
دل راه ندهیم.و اما اصل چهارم اینکه
باید برنامه ریزی کنیم!
"آقا جان شما که گفتید اقتصاد می
آی��د و می رود و وقای��ع خوب و بد
اتفاق می افتند و ثروت باعث دردسر
اس��ت و بی خیال باشیم ،همه چیز
درست خواهد شد!"
اینطورنیست.
آنچه را توضیح دادم اینکه خوشحالی
و خوش��بختی ربطی به انبار کردن
اش��یاء و پ��ول و ملک ن��دارد (فقط
اینطور به نظر می رسد) همچنین در
حین وقایع خوب و بد آنها که برنامه
نداشتند و اصول به سنگ نوشته مالی
(خرج ک��ردن کمتر از درآمد ،دوری
از ق��رض ،ذخیره ،ه��دف) را رعایت
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سپاسوصدسپاس

برای زیستن دو قلب الزم است .قلبی که دعوت
می کند و قلبی که دعوت را می پذیرد.
و این چنین است که زندگی شکل می گیرد..
در دوران زندگ�ی هیچ پدیده ای به اندازه مرگ
تاثیر گ�ذار نیس�ت...هیچ پایان�ی این چنین
پایان دهنده نیست ..اما اعجاز می کند و
هشداری رسا و حقیقی به بازماندگان می
دهد و قلب ها را نزدیک می کند و دعوت
م�ی کند و دع�وت می پذی�رد .ما خارج
شدگان که در هیاهوی خارج مبهوت مانده
ایم در فراز و نش�یب ام�رار معاش درگیر
ش�ده ایم ...گاه به خود می آییم و در می
یابیم که کم کم رشته های اتصال به ریشه
فرسوده می شوند و بعد از محو شدن آن
حتی بعد از سی سال دوباره سردی غربت
را احساس می کنیم...
م�ا «اخراجی ه�ا» ،خان�واده ی کوچکی
هس�تیم و گاه گاه س�ردی مرگی ،که همیشه
نابهنگام اس�ت و خواهد بود ،اعجازش را نشان
می دهد و ما را به هم نزدیک تر می کند...
س�پاس و صد سپاس که دس�ت های گرم تان،
س�رای س�رد و خل�وت م�ا را روش�ن و پایدار
ساخت.
به احترام مهمانان عزیزمان در حاش�یه وسیع
جامعه مان توان ادامه زندگی سخت و موقت را
یافتیم...
بعضی مر گ ها هرگز کهنه نخواهند شد و بعضی
غم ها هیچگاه التیام نخواهند یافت و زخم شان
همواره در جان آدمیزاد تازه می ماند...
و اگر تعبیری جز انس�انیت عظیم و عاطفه ی
سرشار از حضور گرم تان می داشتیم...،

و در س�ردترین روزه�ای فق�دان و
ُخس�ران به نومیدی می رس�یدیم و
آهنگ یکنواخت زندگی حتی در زیر
پلک های فروبسته خواب را می ربود..
.
ما به یکدیگر نیازمندیم..
پیام محبت یکی از دوس�تان این بود
که :م�ادر ،مادر اس�ت ..و مادرها برای
همه ما مادر هستند. ..
چه نکته ظریف و نغزی....
چه حقیقت غیرقابل انکاری
به امی�د روزی که این نیاز را بشناس�یم و همه
خانواده ها را از آن خود بدانیم و خود را بخشی
از خانواده بزرگ مهاجرت به شمار بیاوریم و در
غم و خوشحالی یکدیگر شریک باشیم. ..
یکدیگر را دعوت کنیم
و دعوت یکدیگر را بپذیریم...
از ی�ک یک ش�ما که ق�دم رنج�ه فرمودید و
تماس حاصل کردید ،سپاس�گزارم .حضور گرم
و صمیمانه تان زخم م�ا را التیام داد ...تعهدی
ب�ا خود و میعادی با ش�ما ...که امانت تان نزد ما
محفوظاست...برقرارباشید.

حسین انصاری

تسلیت
دوستان گرامی

خانواده محترم موسوی نسب

با نهایت اندوه ،ما نیز غم از دست رفتن بزرگ خاندان
تان را به شما و کلیه سوگواران وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

از طرف جمعی از دوستان شما در مونتریال

همــدردی

خانواده محترم انصاری
درگذشت غم انگیز مادر گرانقدرتان را در ایران به شما و سایر
وابستگان تسلیت گفته ،برایتان شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

بنیاد نیما

نکردند ،هر چند که زنده ماندند و از
گرسنگی نمردند اما در اصل زندگی
نکردند ،فقط زنده ماندند!
پس اصل چهارم
داشتن و نوشتن هدف است .گفتم
که مسائل مالی با فرهنگ ما مغایرت
دارد.
به همین دلیل بایستی هدف داشته
باشیم.
بایس��تی بیاموزیم که هدف گزینی

چه معنی دارد .همچنین گفتم که
خوشحالی در ثروت نیست بلکه در
رفتار اس��ت .هدف گزین��ی یکی از
رفتارهایی است که باعث خوشحالی
است .حال اگر اهداف ما فقط و فقط
ب��ه قصد ثروتمند ش��دن و یا جمع
آوری اشیا باشد ،هدف گزینی کامل
نیست و خوش��حالی نمی آورد .هر
چند که اگ��ر مراحل هدف را پیش
می بریم (رفتار صحیح و مس��تمر)
احساس خوشحالی می کنیم اما به

محض آنکه به هدف ثروت دست می
یابیم ،هوس ثروت بیشتر می کنیم و
خوشحالی پس از چند لحظه از بین
خواهد رفت.
منصفانه نیس��ت که به اصل هدف
گزینی فقط اش��اره کوتاهی داشته
باشم و به اصل بعد وارد شوم.
در شماره آینده هدف گزینی را آنطور
که باید و شاید توضیح می دهم.
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تسلیت

جناب آقای حسین انصاری

اعضای هیات مدیره انجمن دوستداران زرتشت ،اندوه بزرگ شما را
برای درگذشت مادر ارجمندتان تسلیت گفته ،خود را در غم شما انباز
می دانند .برایتان بهروزی و شادکامی آرزومندیم.

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت

همــدردی
جناب سهراب مهماندوست

اعضای هیات مدیره انجمن دوستداران زرتشت خود را در اندوه
درگذشت پدربزرگ شما انباز می دانند و برای شما و مادر گرامی تان
خانم ماندانا روشن و دیگر دوستان بردباری آرزو می کنند .

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت

تسلیت
قربان وفاتم به وفاتم نظری کن
با سوره الحمد به روحش کرمی کن
با کمال تاسف و تاثر فوت عزیز از دست رفته،

استاد ارجمند جناب سید جالل موسوی نسب

بزرگ را به عموم عزیزان بخصوص مجید و توران تسلیت می گوییم .از
یگانه قادر مطلق صبر و شکیبایی برای دیگر بازماندگان مسالت داریم.

مجیدجان ما را در غم خود شریک بدان.

نصی ،شهناز ،اشکان ،مانا ،مهسا علیمحمدشاه،
جمشید جواهری
خانواده های معینی (حامد) و شیرازی پور (رضا)

بازگشت همه بسوی اوست

برادر گرامی جناب آقای سید محمد علوی زاده
درگذشت پدر بزرگوار جنابعالی موجب تاثر و تالم گردید .ضمن عرض
تسلیت از ایزد منان برای آن مرحوم ع ّلو درجات و غفران الهی و برای
بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم.

منصور خوش عطر ،فرهاد ارزانی ،بهروز فالحی،
سعید هاشمی ،امساعیل منصور ،حمید جهانگیری،
مسعودجهانگیری ،مسعودقاضی

همــدردی

خانواده محترم انصاری
ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر گرانقدرتان در ایران خود را
با شما و سایر وابستگان سوگوار شریک می دانیم و برای فردفرد شما
عزیزان از درگاه خداوند صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

بهبهانی و خانواده
(گروه پاسیفیک)

سپـاس
افسانه حیات دو روزی نبود بیش
آنهم حکیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل زین و زان گذشت
دوستان عزیزم ،یاران همدل و مهربان که
به سبب درگذشت بردار نازنینم

شادروان محمد پرتوی

با تماس های گرم و مهربا ن و مقدم گرامی
تان به دلداری ما آمده بودید ،به پای رنج
تان جان می افشانیم
وسپاسگزاریم.

توضیح و پوزش :در شماره پیش ،در پیام همدردی به خانواده انصاری ،نام دوست عزیزمان،
جناب آقای عامر ُبغیری -سهوا -آرمان بغیری درج شد .پوزش ما را بپذیرید .پیوند

ای خفته به خاک تیره سر َور
ای شهره به زیور محمد
ای یار عزیز ای برادر
درمانده به اندوه تو مادر
آرام و قرار رفته از او
چونگلهمهجاتوراکندبو
دلغرقهزدوریتبهخونست
تدبیر ز دست ما برون است
نه تاب تحمل است و دوری
نه در غم تو دگر صبوری
امید که در سرای دیگر
آرام بگیری ای برادر
روح تو کند به شادمانی
با عزت و فخر زندگانی

خانواده های پرتوی ،نقشینه
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در ایران مونتریال

هراسسرانحکومتاسالمیایران
از بزرگداشت روز دانشجو!
یادداشت روز

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

به�رام رحمانی ،فعال سیاس�ی،
عضو کنونی کمیته مرکزی حزب
کمونیست ایران؛ او سابقه فعالیت
در کانون نویس�ندگان ایران (در
تبعید) را نیز دارد.
_____________________
(این نوشته برای درج در پیوند اندکی کوتاه
شده است)

کامل این نوشتار را در سایت
www.didgah.netبخوانید.
___________________
>> ارگان ه��ای س��رکوب
حکومت اس�لامی ،برای جلوگیری از
بزرگ داش��ت  16آذر ،روز دانش��جو،
صدها فع��ال جنبش دانش��جویی را
تهدید و بازجوی��ی و زندانی کرده اند.
مقامات حکومتی ،هم چنین به بهانه
بازنشس��تگی ،به پاکس��ازی برخی از
اساتید دانشگاه ها دست زده اند.
ای ،دادستان
غالمحسین محسنی اژه 
کل کش��ور ،با نزدیک ش��دن  16آذز
گفته است« :قوه قضائیه مصمم است
تا با تکرار هرگونه ناآرامی تازه توسط
معترضان به نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری ای��ران به ص��ورت قاطع و
بازدارنده برخورد کند».
غالمحس��ین محس��نی اژه ای ،در
گفتگوی ویژه خبری روز پنج ش��نبه
گذشته ،به معترضان هشدار داده است
ک��ه از این به بعد با ه��ر گونه اقدامی
که بنا بر ادع��ای وی «موجب اخالل
در نظام ش��ود» ب��دون هیچ اغماضی
برخورد خواهد شد و هیچ عذر و بهانه
ای پذیرفته نیست.
فرمان��ده ناجا در پاس��خ به س��ئوال
خبرنگار ایلنا 3 ،آذر  ، 1388در رابطه
با اقدامات پلیس به مناسبت  16آذر
گفت :هن��وز برنامه خاص��ى که قرار
باش��د اتفاق بیفتد اطالعى نداریم اما
هر تجمعى باید به صورت فراخوان و
قانونى اتفاق افتد اگر غیرقانونى باشد
پلیس با آن برخ��ورد قاطع میکند.
وى در م��ورد افزایش حضور نیروهاى
پلیس در س��طح خیابانها در روز 16
آذر ادامه داد :بس��تگى دارد که در آن
روز چه اتفاقى بیفتد و در حال حاضر
تصورى از اتفاق آن روز نداریم بنابراین
نمی توانم پیشبینى برنامه پلیس را
ارائه دهم.
ع�لاوه بر این تهدیدها ،در هفته های
اخیر ده ها تن از فعالین دانش��جویی
دانشگاه های سراسر کشور را دستگیر
کرده اند .اما هم سران حکومتی و هم
نیروهای سرکوبگر آن و هم مردم آزاده
به خوبی می دانند و تجارب اعتراضات
چند ماه اخیر ،عمال نش��ان داده است
که مردم به ویژه نیروی جوان ،ترسی از
این تهدیدها و سرکوب ها ندارند .چرا
که اگر حکومت تنها راه بقای خود را
در س��رکوب و وحشی گری می بیند
مردم آزاده نیز راه رهایی را در گسترش
و تعمیق مبارزات خ��ود علیه کلیت
حکومت اس�لامی می بینن��د .بر این
اس��اس ،تبلیغات راست و جناح های
حکومتی س��یاه و سبز و کدر ،تاثیری
در پیش��روی رادی��کال جنبش های
اجتماعی هم چون جنبش کارگری،
جنب��ش زنان و جنبش دانش��جویی
ندارند .تالش جن��اح های حکومتی،
سهم گیری از حاکمیت است ،در حالی
که تالش و مبارزه مردم آزاده سرنگونی
حکومت اسالمی و برپایی یک جامعه
آزاد و انسانی و عادالنه است.
تهدید و بازداشت فعالین
دانشجویی

سران و فرماندهان ارگان های سرکوب
حکومت اس�لامی ،به دلی��ل ترس از
اعتراضات دانش��جویی گس��ترده در
روز  16آذر ،برخورده��ای امنیت��ی با
دانشجویان گسترش داده اند.
کمیته انضباطی و حراس��ت دانشگاه
ارومیه ،در ادامه تش��دید فش��ارها بر
فعالین دانشجویی اس��امی ده ها تن

از آن��ان را در لیس��ت
مخصوصی قرار داده اند.
اس��امی  90دانشجوی
این دانش��گاه ب��ه اتهام
شرکت در اعتراضات ضد
حکومتی اخیر ،در لیستی
موسوم به «لیست سیاه» جهت اعمال
فش��ار هایی از قبیل سلب تسهیالت
رفاهی از جمله خوابگاه ،وام تحصیلی
و دانشجویی قرار گرفته است.
بیش از  50نفر از دانشجویان دانشگاه
آزاد نج��ف آباد ،ب��ه تالفی آنچه که از
سوی عوامل حکومتی حضور در تجمع
 13آبان خوانده شده است به کمیته
انضباطی احضار شدند.
ش��عبه  101دادگاه عمومی بابلسر 8
دانشجوی دانشگاه مازندران را به اتهام
اخالل در نظم دانشگاه ،در مجموع به
 48ماه زندان تعزیری و هر کدام از آنان
را به  15ضربه شالق محکوم کرد.
«میالد حسینی کشتان ،علی نظری،
س��یاوش صفوی ،علی دنیاری ،مازیار
یزدانی نیا ،شوانه مریخی ،علی عباسی،
و رحمان یعقوبی» ،دانشجویان دانشگاه
مازن��دران که در ماه های خرداد و تیر
گذشته در بازداش��ت بودند ،به اتهام
اخالل در نظم دانشگاه به دلیل تجمع
در دانش��گاه در تاری��خ  26خرداد ماه
س��ال جاری ،هر کدام به  6ماه حبس
تعزی��ری و  15ضربه ش�لاق محکوم
شدند.
بیش از  10تن از فعالین دانش��جویى
دانشگاه شهرکرد به اداره اطالعات این
شهرس��تان احضار شدند .بیش از 23
نفر از دانشجویان این دانشگاه به اتهام
ش��رکت در اعتراضات دانشجویى روز
 13آبان در صحن دانشگاه به کمیته
انضباطی احضار شده اند.
بنا به گزارش خبرن��گار رویداد ،پس
از اعتراضات دانش��جویی دانشگاه آزاد
اهواز و خصوصا تجمع دانشجویان این
دانش��گاه در روز  13آبان که منجر به
تعطیلی این دانشگاه شد ،اعمال فشار و
تهدید دانشجویان افزایش چشم گیری
داشته است.
در ای��ن می��ان  100دانش��جوی این
دانشگاه ،به کمیته انضباطی احضار و
ضمن تهدید ب��ه اخراج و تعلیق های
بلند م��دت ،برای برخ��ی از آنان نیز
احکام س��نگین انضباطی صادر شده
است.
مهرداد بزرگ ،سورنا هاشمی ،علیرضا
موسوی ،فرزان رئوفی ،احسان دولتشاه،
س��ینا ش��کوهی و الب��رز زاه��دی ۷
دانشجوی دانشگاه های تهران هستند
که توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شده اند .این دانشجویان روز  ۲۸آبان
ماه بازداشت شده و نیروهای امنیتی
منزل شخصی مهرداد بزرگ و سورنا
هاشمی را نیز تفتیش کرده اند.
رس��ول عالی نژاد و به��روز فریدی دو
دانش��جوی دانش��گاه آزاد تبری��ز روز
 ۲۸آبان ماه توس��ط نیروهای امنیتی
ربوده شدند که با پیگیری خانواده این
دانشجویان معلوم شد که آنان توسط
نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.
هماکنون حداقل  18دانشجو در شیراز
در بازداشت به س��ر می برند .در تازه
ترین اقدام کمیته انضباطی دانش��گاه
ش��یراز با احضار  2تن از دانشجویان
دخت��ر به ن��ام های ندا اس��کندری و
خدیجه قهرمانی برای دریافت احکام
خود ،آنان را به نیروهای امنیتی تحویل
داد .ب��ه گزارش خبرنام��ه امیرکبیر،
تاکن��ون خب��ری از وضعی��ت این دو
دانشجو در دست نیست.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا ـ حقوق
دانشجویی ،در ادامه بازداشت فعالین
دانش��جوییعلیرضا موسوی ،احمد
میرطاه��ری ،علیرض��ا زرگر ،حمید
قهوهچی��ان ،امی��ر کاظمپور و یاس��ر
معصومی از فعاالن دانشجویی دانشگاه

عالمه طباطبایی در یک کافی ش��اپ
بازداشت شده اند.
در هفت��ه ه��ای اخی��ر ۲۲ ،ت��ن از
دانشجوان دانشکده مهندسی و  ۲تن
از دانش��جویان دانشکده علوم اداری و
اقتصاد دانش��گاه فردوس��ی مشهد به
کمیته انضباطی این دانش��گاه احضار
شده اند.
احکام جدی��د محرومیت از تحصیل
و اخراج از دانش��گاه برای دانشجویان
دانشگاه صنعت نفت آبادان صادر شده
است.
عوامل حکومتی در دانش��گاه صنعت
نف��ت آبادان ،فش��ارها علی��ه فعالین
دانشجویی این دانشگاه را افزایش داده
اند و برای  6تن از دانش��جویان احکام
اخراج ،محرومیت موقت از تحصیل و
محرومیت از امکانات دانشگاهی صادر
کرده اند.
ه��دف از ای��ن احضاره��ا و بازجوها،
زهرچش��م گرفتن از فعالین جنبش
دانش��جویی و مرعوب ک��ردن آن ها
و هم چنی��ن جلوگی��ری از اعتراض
دانش��جویان در  16آذر و همبستگی
آن ها با کارگران و زنان و مردم جان به
لب رسیده است.
اعتراضات دانشجویی در
دانشگاه های کشور
اما با وجود این همه تهدید و دستگیری
و زندان فعالین دانشجویی ،تالش های
گس��ترده ای هم در دانشگاه ها و هم
در خارج از دانشگاه ها ،برای برگزاری
هر چه با ش��کوه تر و گسترده تر روز
دانشجو در جریان است .فراخوان ها و
پوسترهایی که در وبالگ ها و اینترنت
و غیره پخش می شوند ،همگی تالش
بی س��ابقه برگزاری روز دانشجو خبر
می دهند.
در خارج کش��ور نی��ز در حمایت به
مناس��بت روز دانش��جو و هم چنین
پشتیبانیازمبارزاتدانشجویانومردم
آزاده ،آکس��یون هایی در کشورهای
مختلف سازمان دهی شده است.
امسال ،از زمان بازگشایی دانشگاه ها
تاکنون اعتراضات دانشجویی در جریان
است و هر کدام نمایندگان حاکمیت
پا به محیط دانش��گاه گذاش��ته اند با
اعتراض شدید دانشجویان روبرو گشته
و دس��ت از پا درازتر دانشگاه را ترک
کرده اند .برای نمونه خبرهای رسیده
از دانش��گاه گیالن ،حاکی اس��ت که
حدود  20نفر از دانشجویان معترض
به سخنرانی  17آبان صفار هرندی به
کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده
اند .این در حالی اس��ت که هم زمان،
کمیتهانضباطیدانشگاهگیالنمشغول
تشکیل پرونده برای دانشجویانی است
که در راهپیمایی روز  13آبان بازداشت
شده اند.
حض��ور اخی��ر محمدحس��ین صفار
هرندی در دانش��گاه گیالن و اعتراض
دانش��جویان به وی ،از جمله اخباری
بود در س��طح رس��انه های اینترنتی
بازتاب وسیعی داشت .میزان اعتراضات
دانشجویان به صفار به حدی بود که او
به جای سخنرانی مشغول پاسخ گویی
به اعتراضات دانشجویان شد و بعد از
آن هم سخنرانی وی نیمه تمام ماند.
................
ارزیابی مختصری از وضعیت
کنونی جنبش دانشجویی و
فشارهایاجتماعی
در س��ال ه��ای اخی��ر ،دانش��جویان
کمونیس��ت و چ��پ و آزادی خواه و
عدالت جو ،در ابعاد وس��یع تری پا به
میدان مبارزه نهاده اند و با ایستادگی
در مقاب��ل حاکمان ق��داره بند و آدم
ک��ش ،در حمای��ت و پش��تیبانی از
مبارزات کارگران و زنان و مردم ستم
دی��ده به ویژه روز دانش��جو را گرامی
داشته اند.

در واق��ع اعتراض��ات دانش��جویی و
فعالیت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
آن ها و سازمان دهی هایشان ،ریشه
در وضعیت عین��ی جامعه و جنبش
دانشجویی دارد.
گرایش��ات لیبرالی ،سازش��کار و
راس��ت که آشکار و نهان به جناح
هایی از حاکمیت متصل هستند،
در جنبش دانشجویی کارشکنی
می کنند و س��عی دارند مبارزات
دانشجویی را از مضمون و محتوای
طبقاتی خود تهی کنند و به دنبال
گرایش��ات بورژوازی و دس��ت کم
بخش��ی از حاکمیت بکشانند .بر این
اس��اس ،فعالین کمونیس��ت جنبش
دانشجویی باید سنجیده تر و هوشیارتر
و اجتماع��ی تر عمل کنن��د تا نفوذ و
تالش گرایشات راست و فرصت طلب
در جنبش دانشجویی را خنثی نمایند.
یکی از این ت�لاش ها ،تاکید مداوم و
پیگیر ب��ه پیوند جنب��ش کارگری و
جنبش زنان و مردم محروم و آزاده است.
با توجه به بحران اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی و دیپلماتیک حاکمیت و با
توجه ب��ه اعتراضات میلیونی خیابانی
م��ردم در ماه های اخی��ر ،برنامه ها و
شعارهای  16آذر امسال باید گسترده
تر و وس��یع تر و طبقاتی تر و طنین
اندازتر مطرح شود .در این راستا ،باید
تدارک وسیعی در دانشگاه ها سازمان
دهی شود و تا آن که امکانات و مسایل
امنیتی اجازه می دهند فعالین جنبش
دانشجویی با فعالین جنبش کارگری،
جنبش زن��ان ،روزنامه نگاران ،وبالگ
نویسان ،نویسندگان و هنرمندان دیدار
و گفتگو و تبادل نظر کنند تا هم زمان
با اعتراض��ات دانش��جویان در داخل
دانشگاه ها ،در بیرون و به خصوص در
اطراف دانش��گاه ها نیز تجمع مردمی
وسیعی سازمان دهی گردد.
دو سال پیش که گرایش چپ جنبش
دانشجویی ضربه شدید امنیتی خورد،
دفتر تحکیم وحدت و لیبرال ها جان
تازه ای گرفتن��د .اکنون گرایش چپ
دانشگاه ها می تواند با شعارهایی نظیر
«دانشجو کارگر اتحاد اتحاد»« ،جنبش
دانشجویی مدافع حقوق مردم محروم
و آزادی خواه است»« ،نیروهای امنیتی
باید از محیط های دانشجویی اخراج
ش��وند»« ،به خفقان و سانسور پایان
دهید»« ،معی��ار آزادی جامعه ،آزادی
زن است»« ،آپارتاید جنسی برچیده
شود»« ،به جدایی جنسیتی در محیط
های آموزش��ی پایان دهید»« ،باید به
هرگونه ش��کنجه روحی و جسمی و
سنگس��ار و اعدام پایان داده ش��ود»،
«هم��ه زندانی��ان سیاس��ی آزاد باید
گردند»« ،تامین بهداشت و تحصیل
رایگان برای همه کودکان کار و تامین
زندگی خانواده آن ها»« ،آزادی بیان و
اندیشه و فعالیت متشکل برای همه»،
«زبان های م��ادری آزاد باید گردند»،
«دین از دولت و آموزش و پرورش جدا
باید گردد»« ،زنده باد سوسیالیسم» و
غیره به میدان بیاید تا بار دیگر گرایش
کمونیستی و چپ جنبش دانشجویی با
هویت واقعی خودش در صحنه حضور
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی پیدا کند
و سیاهی لشکر گرایشات دیگر نگردد.
در دو س��ال اخی��ر ،اعتراضات پیگیر
دانش��جویان برخی از دانش��گاه های
کشور از جمله مازندران ،تبریز ،زنجان،
ش��یراز ،تهران ،کرج و ...نشان داد که
گرای��ش چپ جنبش دانش��جویی با
وجود تحمل ضربات سنگین امنیتی
هنوز حضور فعال و گس��ترده ای در
صحنه سیاسی دانشگاه ها دارد.
بدین ترتیب ،در دانشگاه ¬های سراسر
کشور ،دانشجویان کمونیست و چپ و
آزادی خواه ،نفوذ و قدرت چشم گیری
دارن��د که بدنه اصل��ی آن را فرزندان
کارگ��ران و مردم آزاده تش��کیل می
دهند .قدرتی که ریشه در سنت چپ
دانشگاه ها داشته و تاریخا دانشگاه ها
سنگر محکم آزادی محسوب می شوند.
هر چند که این بخش از دانش��جویان
ب��ه قدرت خود واقفند اما بزرگ ترین
ضعف جنبش دانش��جویی این است
که از یک سو ،هنوز نتوانسته صفوف
خودش را در س��طح سراسری متحد
کند و هم زمان در چندین دانش��گاه
کشور ،دست به اقدام مبارزاتی مشترک
بزند .از سوی دیگر ،در میان برخی از
فعالین چپ دانش��جویی نیز سیاست
های سکتاریستی یک عامل بازدارنده
در اتح��اد و همبس��تگی سراس��ری
جنبش دانشجویی است .البته در این

میان عامل سرکوب پلیسی
را ه��م ،به عنوان یک عامل
اصل��ی پیش��روی جنبش
های اجتماعی ،نباید نادیده
گرفت.
در چنی��ن موقعیت��ی ،باید
به تلفیق مب��ارزه مخفی و
علنی توجه ویژه ای مبذول
داش��ت و نبای��د
دشمن را دست کم
گرفت .گرایش��ات
سکتاریستی را باید
■ صفحــه ویژه یادمان
م��ورد نق��د جدی
قرار داد تا هیچ فرد
برگی از تاریخ معاصر ایران
و جریان��ی ج��رات
>> هدف از گش�ایش این صفحه گفتگو با
نکند از موفعیت یک
جنب��ش اجتماعی
شماست.
س��وء اس��تفاده
ای�ن تک برگ را تا زمانی ک�ه توان مان یاری
سیاسی کند و آن را
دهد ،خدمت تمامی وجـدان های آگاه تقدیم
فدای سیاست های
خواهیم کرد.
ماجراجویانهسیاسی
در این میان توضیح چند نکته ضروری است.
 تش��کیالتی خوداول :مق�االت و مطالب مندرج در این صفحه
نماید.متاسفانههنوز
با امضاء ش�خصی الزاما نظر کمیت�ه یادمان
دالیل اصلی ضربات
نیست و مس�وولیت مقاالت مندرج برعهده
پلیسی دانشجویان
نویسندگان آن است.
آزادی خواه و برابری
دوم :نظ�رات پیش�نهادها و بوی�ژه انتقادات
طلب ب��ه طور همه
سازنده خود را از ما دریغ ندارید.
جانب��ه جمع بندی
نشده است.
س�وم :لطفا مطال�ب خود را با تایپ فارس�ی
مه��م ت��ر از هم��ه
 WORDبرای ما ارسال دارید.
گرایش کمونیستی
چهارم :سپاس و بازهم سپاس از حمایت های
جنبش دانشجویی،
بی دریغ شما آزاد اندیشان
باید مس��تقیما به
_____________________________
مارک��س و تجارب
ایمیل تماس با ما:
و آم��وزه ه��ای
Koshtaredahe60@gmail.com
سوسیالیسم علمی
رجعت کند تا مانع
نفوذ سیاست های
مخرب و محدودنگرانه و سکتاریستی
و فرصت طلبی در جنبش دانشجویی نتیجه گیری
ش��ود .منافع ای��ن جنب��ش و دیگر جامعه م��ا در حال حاضر ،بیش از هر
جنبش های اجتماعی در این است که زمان دیگری آبستن حوادث مختلف
استراتژی کمونیستی را در افق و چشم سیاسی و اجتماعی است .هر چند که
وقایع اقتصادی ،سیاس��ی و اجتماعی
انداز خود قرار دهند.
حکومت اسالمی ،همواره تالش نموده آتی کش��ور را نمی توان به درس��تی
است که سرکوب سازمان یافته خود پیش بینی کرد ام��ا آن چه که امروز
را برای متوقف کردن موج اعتراضات به روش��نی می توان مش��اهده کرد،
فزاینده مردم و جنبش های اجتماعی این اس��ت که اکثریت م��ردم ایران از
به کار گی��رد .نیروهای س��رکوبگر و حکومت اس�لامی ایران نف��رت دارند
وحشی حکومتی در این راستا از هیچ و ب��ا اعتراضات میلیونی اخیر خود در
جنایتی فروگزار نبوده اند .اما هر باری خیابان ها ،حکم برچیده شدن بساط
که با مقاومت بی نظیر مردم روبرو بوده خونی��ن این حکومت جان��ی را صادر
اند ،دچار تزلزل و سردرگمی شده اند .ک��رده اند و این حکم خود را به گوش
حضور دایمی نیروهای س��رکوبگر در افکار عمومی مردم جهان نیز رسانده
خیابان ها ،تهدید و زندان ،شکنجه و اند .مردم آزاده و در پیش��اپیش همه
اع��دام و مفقود نمودن عده کثیری از نیروی جوان پرانرژی و تش��نه آزادی،
زنان و مردانی ک��ه در تظاهرات های عزم و اراده کرده اند که در همه عرصه
خیابانی دس��تگیر ش��ده ان��د از یک های اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماعی و
سو و کش��مکش و اختالفات درونی فرهنگی ،وضع موجود را به نفع آزادی
حاکمیت از س��وی دیگر و مهم تر از های فردی و جمع��ی و برقراری یک
همه با اوج گیری اعتراضات کارگری جامعه آزاد و برابر و انسانی تغییر دهند.
و مردم��ی ،همگی نش��ان دهنده این در نتیجه روزبروز ترس از حاکمیت و
واقعیت است که سران حکومت دچار نیروهای سرکوبگر آن ،بی معنی می
بحران و س��ردرگمی ش��ده اند و تنها شود و مردم با قدرت و اعتماد به نفس
بقای خود را در سرکوب و جنایت می بیش تری در صحنه مبارزه سیاس��ی
بینند .در حالی که می دانند با سرکوب ظاهر می شوند .از سوی دیگر ،تنها راه
و وحش��ی گری فقط می توانند برای رهایی مردم از ستم و استثمار حکومت
دوره کوتاه دیگری حاکمیت غیرانسانی اس�لامی ،پیگیری هر چ��ه جدی تر
خود را سرپا نگه دارند اما در درازمدت مبارزه سیاسی و اجتماعی است.
جامعه ما در ش��رایطی به اس��تقبال
سرکوب ها کارساز نیستند.
در چنی��ن ش��رایطی ،جنب��ش های ب��زرگ داش��ت  16آذر م��ی رود که
اجتماعی آزادی خواه و عدالت جو ،به حکومت اسالمی و ارگان های سرکوب
ویژه جنبش کارگری هرچه متشکل آن وحش��ی گری های خود را به اوج
تر و متحدتر شوند و مبارزات هدفمند رس��انده اند و تنها تعرض و مقاومت
و آگاهانه ای را پیش ببرند ،پیشروی همه جانبه مردم می تواند هم جلو این
قدرتمند مبارزات جاری را تضمین می وحشی گری های حکومتیان را بگیرد
کنند .اساسا پیشگام مبارزات سرنوشت و هم خواست های خود را به حاکمیت
س��از تاریخی ،طبقه کارگر متشکل و تحمیلکند.
در واق��ع روز دانش��جو ،روز «خوف و
متحد و آگاه است.
اساس��ى ترین عامل در شکل گیرى هراس سران اراذل و اوباش حکومت»
گرایش چپ جنبش دانشجویى ،رشد و روز «نترسی مردم و اوج همبستگی
مبارزات رادی��کال کارگرى در جامعه دانشجویان ،کارگران ،زنان و همه مردم
اس��ت که در مطالبات و مب��ارزات و آزاده است .بنابراین ،هر چه مصمم تر
ش��عارهاى دانشجویان نیز بازتاب مى و متحدتر در این روز ش��رکت کنیم
به همان نس��بت نیز صفوف طبقاتی
یابد.
حکومت اسالمی ایران ،سی سال است خودمان را متحدتر خواهیم کرد.
با س��رکوب و کش��تار و وحشی گری مسلما اگر بزرگ داش��ت شانزده آذر
حاکمیت خود را حفظ کرده است اما در  50ش��هر و  200دانشگاه کشور با
امروز به وی��ژه نیروی جوان کم ترین ش��کوه تر ،وس��یع تر ،رادیکال تر و با
ترس��ی از این حکومت ندارند و تنها قدرت تر برگزار شود به همان نسبت
راه نجات خود از وضعیت موجود را در نیز دلگرمی و همبستگی بیش تری در
مبارزه پیگیر خود در جهت سرنگونی صفوف مبارزان راه رهایی ایجاد خواهد
حکومت اسالمی می بینند .براساس با شد.
 6آذر - 1388
شهامت و جسارت بی نظیر و تحسین
 27نوامبر 2009
برانگیزی به مبارزه خود ادامه می دهند
منبع :سایت دیدگاه
و ترسی از وحشی گری های نیروهای
سرکوبگر حکومتی ندارند.
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شادباش به محمد رحیمیان و خودمان!
سرانجام موفق شدیم تمثال جناب سردبیر را در
کنار نخست وزیر مشاهده کنیم .خوشحال شدم
و برای رحیمیان و تیم او آرزوی موفقیت کردم.
رحیمیان رسما  16سال و عمال  30است که به
نگارش مش��غول است .ما هم به رسم مرضیه و
دیرینه برای خالی نبودن عریضه (چنان که اوفتد
و دانی!) کارهایش را «فالیر» و کاغذپاره خواندیم
و از کاه کوه ساختیم و دق دلی مشکالت روزمره
خ��ود را س��ر او خالی کردی��م و ...خواهیم کرد
(چنین کنند بزرگان!) منظور ،بدی نداشتیم...
این هم مانند زخم خنجر دوست...
اما خواس��تم تا نظ��رم عوض نش��ده (!) چند کلمه
قدردانی از او نوش��ته باش��م .هرچه نباشد وقتی که
نخست وزیر مملکت از روزنامه نگاران بومی و قومی
قدردانی می کند ،بس��یار بجاست که ماهم در این
مقوله قلمی زده باشیم.
اگر قدری فکر کنیم ،یکی از رشته هایی که ما را در
تماس با یکدیگر نگه داشته همین نشریه های قومی
است .مجسم بفرمایید که اگر این همه نفرین و لعنت
را که روزانه حواله شان می کنیم ،به سوی خودمان
می فرستادیم ،چه فاجعه ای سر می گرفت ...یا اگر
روزنامه های قومی وجود نداشتند ،چه فاصله ای از
هم می داشتیم؟!
جناب نخست وزیر در نطق روز شنبه  24نوامبر در
جمع روزنامه نگاران قومی در کالج سنه کا در تورونتو
گفتند که:
روزنامه نگاری قبل از آن که شغل باشد عشق است!
من می گویم روزنامه نگاری عشق است ،زیرا اگر نبود
سد و بندها و فراز و
با وجود این همه محدودیت ها و ّ
نشیب ها و نفرین ها و ...تدوام پیدا نمی کرد.
و شغل اس��ت زیرا اگر شغل نباشد هویت و مفهوم
اجتماعی خود را از دست می دهد.
ما ایرانی ها با توان هرچه بیشتر با ِسمت و «حرفه»ی

وابستگان و عزیزان سوگوار

ما نیز در این اندوه بزرگ ،با شما و دیگر بستگان سوگوار ،صمیمانه همدردیم
و برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی آرامش ،بهروزی و بقای عمر داریم.
روزنامه نگار مبارزه می کنیم ،کوچکترین همتی برای
پایداری شغلی آنان بخرج نمی دهیم و دستی برای
پشتیبانی و حمایت آنان به جیب نمی بریم ...اما هر
زمان که باعث افتخار هستند ،موفقیت آنان را بر سر
چوب بلند بیرق غرورمان می افرازیم...
و حاال که پس از چاپ تمثال های جنابان س��ردبیر
(پیوند و ش��هروند) مشغول پز دادن هستیم ،بسیار
بجاست چند لحظه ای هم یادی از همشهری دیگری
که در زمینه نش��ریات فعالیت خستگی ناپذیر می
کند ،آقای خسرو شمیرانی بکنیم؛ برای او هم آرزوی
تدوام و بهروزی داریم .او نیز چه در زمینه رادیو و چه
مجله اش ما را قدمی به هم نزدیک تر کرده است.
دوستان عزیز خسته نباشید ،ما به رسانه های شما
نیازمندیم و هرچند که به این نیاز معترف نباشیم،
مراجعه روزانه به نش��ریه هایتان گویاترین وجه این
نیاز است...
با تشکر و قدردانی از دوست دیرینم محمد رحیمیان
و آرزوی موفقیت برای پیوند و برای تمامی رس��انه
های قومی فارس��ی زبان این مرز و ب��وم و با آرزوی
پایداری و تداوم...

حسین انصاری

رانندگی نیمه اول امسال جان خود
را از دس��ت دادند که بیشترین آمار
فوتشدگان مربوط به استان تهران
و کمتری��ن مربوط ب��ه کهگیلویه و
بویراحمد بوده است.
این در حالی اس��ت ک��ه مطالعات
س��ازمان جهانی بهداشت نشان می
دهد سوانح رانندگی بزرگترین عامل
مرگ و میر جوانان به شمار می رود
و  10درصد م��وارد مرگ و میر نیز
در سنین  10تا  24سال در جوانان
جهان ،به حوادث ج��اده ای مربوط
می شود.
مش��اور سابق وزیر راه به اقدامات اثر
بخش سایر کشورها در بحث کاهش
حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت:
برخی کش��ورها با اقدامات جدی و

موثر توانس��ته اند تعداد کشته های
ح��وادث رانندگی خود را طی  7الی
 8سال از  20هزار نفر به  8هزار نفر
برسانند.
به گفته غیاثی ساالنه  25هزار نفر در
ایران به دلیل حوادث رانندگی جان
خود را از دس��ت می دهند و این در
حالی است که  10برابر این آمار دچار
نقص عضو می شوند.
دبی��ر همایش بی��ن المللی حوادث
رانندگی و جاده ای آمار مرگ و میر
ناش��ی از حوادث رانندگی در ایران
را در ح��د فاجعه ذکر کرد و گفت :
تمامی ارگانها از وضعیت نگران کننده
حوادث رانندگی آگاه هستند بنابراین
م��ی طلبد به صورت جدی وارد این
موضوع شوند.

ا گ��ر
پز شک

تحت درمان قرار گیرند؛ همین طور
کلسترول باال و وزن زیاد ،که پزشک
سیال بودن
دوز کمی آسپرین برای ّ
خون تجویز می کند.
اگر بیماری پیشرفت کرده باشد ،درد
در اس��تراحت هم حس می شود و
گانگرن (قانقاریا) هم دیده می شود
و بیم��ار ممکن اس��ت کارش را از
دس��ت بدهد و روال زندگی اش به
هم بخورد؛ در این صورت باید درمان
جدی مانند پل زدن روی
های خیلی ّ
سرخرگ و یا گشاد کردن سرخرگ
توس��ط بادکنکی که وارد سرخرگ
ّ
شده و باد می ش��ود ،درست مانند
آنچه در در مان تنگی عروق متداول
است انجام شود.
 80در صد بیماران  5س��ال پس از
درمان ،بیماری شان بسیار بهبود
خواهد یافت به ش��رطی که سیگار
را ترک و سایر بیماری هایشان نیز
تحت کنترل باشد.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید.

پزشکی >>{ ...ادامه از صفحه}22 :

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم؟
 وقتی که به هنگام راه رفتن در
ساق پاها احساس درد می کنید.
 در س��اق پاها زخم هائی دارید
که دیر خوب می شوند.
پزشک ش��ما برای این که علل درد
پای شما به هنگام راه رفتن را بیابد
از شما سواالتی می کند و نبض شما
در کشاله ران و مچ پا را می گیرد تا
از وضعیت گردش خون آگاه ش��ود.
سپس ساق پا های شما را معاینه می
کن��د تا در یابد در آن ها محل های
س��رد تر از سایر نقاط و زخم وجود
دارد؟یا خیر.
امکان زیادی هست که یک آزمایش
اکوگراف��ی داپل��ر Echographie
 Dopplerبتواند ّ
محل تنگی شریان
و فش��ار خون را نش��ان دهد و این
آزمای��ش از جهت اطالعاتی که می
مهم می تواند باشد.
دهد بسیار ّ

تش��خیص دهد که باید محل تنگ
ش��ده را گش��اد ک��رد و یا پ��ل زد،
دستور انجام آزمایش آرتریو گرافی
 Arteriographieمی دهد که به این
ترتیب با تزریق م��اده رنگ کننده
عروق و گرفتن تصویر به خوبی می
توان ّ
محل تنگ ش��دن و یا بس��ته
شدن سرخرگ را مطالعه کرد.

درمان

همــدردی
دوست گرامی جناب آقای امیر کبیری،
خانواده محترم کبیری

هر سال به تعداد تلفات زلزله مب  ،در تصادفات
رانندگی کشته می شوند

مشاور سابق وزیر راه و دبیر همایش
بین المللی حوادث رانندگی و جاده
ای گفت :س��االنه  25ه��زار نفر در
اثر ح��وادث رانندگی جان خود را از
دس��ت می دهند و این آمار در حد
فاجعه است.
به گ��زارش مهر :دکت��ر رضا غیاثی
اقدامات دس��تگاههای مس��ئول در
جه��ت کاهش ح��وادث رانندگی را
ضعیف عنوان ک��رد و گفت  :گرچه
طی س��الهای گذش��ته اقداماتی در
راس��تای کاهش ح��وادث رانندگی
انجام ش��ده اما کافی نب��وده و آمار
ساالنه کشته ها نش��ان از ضعف در
اقدامات انجام شده است.
بر اس��اس اعالم س��ازمان پزشکی
قانونی  12هزار و  286نفر در حوادث
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بهترین درمان راه رفتن اس�ت،
ول�ی باید عوام�ل تولید کننده
بیماری را برطرف کرد.
پزش��ک از ش��ما م��ی خواهد که
بالفاصله کش��یدن س��یگار را ترک
کنید ،زیرا ادامه کشیدن سیگار وضع
را بد تر و بد تر می کند.
 80در صد بیماران سیگاری هستند
و  16در صد دیابتیک ،که باید قند
خ��ون را کنترل کنن��د 23 .در صد
فش��ار خون شان باالس��ت که باید

_____________________________

از طرف خانواده های دبیری ،پازوکی

سعید و عزت پازوکی
همچنین ،پگاه ،پدرام و غزل
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همــدردی
"کل من علیها فان"
مرگ پایان نیست ،آغاز راهی است که خود ساختیم

جناب آقای امیری و بانوی گرامی (خامن دانا مسپل)،

درگذشت پدر خانم و پدر مهربان و فداکارتان را تسلیت عرض نموده ،برای ایشان مغفرت و
برای شما صبر جلیل و اجر عظیم از درگاه احدیت خواستاریم.

رضا تقوی

سپـاس

از کلیه سروران ،یاران و دوستان ارجمندی
که در ایام دشوار از دست رفتن عزیز دلبندمان

شادروان آقای جمال زراعی

در کنار ما ماندند ،و حضور ا ،یا با ارسال گل و پیام های همدردی

التیام بخش رنج و اندوه ما بودند،
صمیمانهسپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالم ،فرصت تشکر حضوری دست نداد،
پوزش ما را بپذیرید.
با آرزوی روزهای روشن و تندرستی
برای فرد فرد شما عزیزان.

مهرانگیزفریدونی(زراعی)
بابک ،بهزاد
و بهنام زراعی
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514-996-9692

مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتـا

نیازمندیهای
استخدام

به یک خانم پرانرژی،
برا ی نگهداری از
کودک ،و نیز انجام
کارهای سبک خانگی
در مونتریال
 -پاره وقت --نیازمندیم.
----------------514-466-2929
oct1upعلی خزائی

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه
OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
 رفت:
از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
 برگشت:
از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -دو طرفه 35 :دالر@abehn082
uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

حمل و نقل

پارس ماریتایم
Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec
>> وصیت نامه،وکالتنامه،
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com
Tel.: 514-318-6373

متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
عزیز در خانه شما
 تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاترتجاری،
پنجره
 فرستادن کودکیار
و پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی در خانه شما

استخدام
(514) 677-4726

راننده برای
به یک نفر
)(514
696-2619
کار در امور حمل و نقل
(دلیوری و جابجایی
«پالت») ،با گواهینامه
رانندگیمعمولی،
آشنا به شهر مونتریال و
آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
فورانیازمندیم
farkhondeh>>120todec'09UP

پرستارساملندان
خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

استخدام

به تعدادی کارگر زن
برای تمیزکردن منازل و
محل کار نیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

استخدام

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی امضا،
تکمیلفرم هایمهاجرت
و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

برای فروش

6عدد پشتی ترکمن
عنابی مرغوب ،و قالی
تبریز 2در 3عالی
به بهای مناسب
بفروش می رسد
450-444-0209
alamain-dec01free

685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

678-6451

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

با 10سال سابقه

ازسپتامبرNikpour:

)(514

vahid@doublepizza.ca az oct 15up

بهیکآپارتمان4ونیمو
یا5ونیمفورانیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیر
تماسبگیرید:
Tel.: 514-833-8684
رضاهومن ازنوامبر15

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ
با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

استخدام

تدریس دروس فیزیک و
شیمی 4010,4011,4012
 5041,5042,5043به همراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی

فال قهوه
و ورق
توسط شادی

saeedoct01+15P

SANGAK PAZ

درناحیهسنتهوبرت
)(RIVE SUD
بامشتریعالی
 با کلیه امکانات و
تجهیزات

تدریس فیـزیک
و شیمی

قابلتوجهخامنها

)(514

مغازه دبل پیتزا

جویای
آپارمتان

UPdjuly-sep08

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

DOUBLE
PIZZA

514-730-7462
514-624-7581

(514) 690-6343

تاتوی دائم

بفروش میرسد

Tel.: 514-609-5760

smm_sh@yahoo.com

(514) 704-7358

استخدام
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تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا باایمیل زیر تماس
بگیرند:
aleyla@live.ca

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses
The Shield of
Athena

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

(8117 274 )514
Apr15may01

خدماتکامپیوتر

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

514-575-7080

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jun08

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

مجری مراسم
عقد ایرانی

514-825-3170

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

خدمات

خیاطی

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

برای فروش

آینه ،میز و صندل
آرایشگاه
بفروش می رسد
514-933-0763
REGENCY-DEC01Unpaid

پیتـزایی
برای فروش

DOUBLE PIZZA
رستورانپیتزایی
درناحیهمرکزشهر
 با ظرفیت  20صندلی به علت تغییر شغل با فروش خوب و  20سال سابقهبفروش می رسد
514-983-8536
shahabnov01-15UNpaid

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق
امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و
مدارک با تضمین تائید
ادارات و سازمان های ایالتی
و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

سالن آرایش

TAILOR
Alteration

قابلتوجه
هموطنانعزیزایرانی
کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و…
بانازلترینقیمت
درقلبمرکزشهر
مونتریال

514-961-2591
maryamazdec01free

رستوران

برای اجاره
WEST ISLAND

اوکازیون عالی

رستوران ایرانی در بلوار
«سن ژان» ،وست آیلند
>> با موقعیت عالی و
>> با کلیه وسائل نو
اجاره داده می شود:
514-952-7344
elegancefromOct01toNov15

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسیکنید:
بدوننصببرنامهاضافی

514-963-5959
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308 Metro: Guy

X :(514) 937-2888
Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :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
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309
acadianreno@hotmail.com Nov01UP

صابر جلیل زاده

514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

PIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه ،برای کار در
ناحیه  NDGنیازمندیم.
514-266-1355

اجارهآپارمتان

آپارتمان قدیمی دارای
 3اتاق خواب مجزا و
تراس بزرگ در بولوار
سن لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو
$860
Tel.: 514-737-7483

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی ،آماده
نگهداری از سالمندان
و کودکان

استخدام

514-996-7255

برای کار در رستوران
ایرانی فورا نیازمندیم.
(514) 891-6367

Free to Air

به یک

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

ARIANA
MOVING

shahbaz aznov01

jalil:oct01+15unpaid

استخدام

استخدام

کمک آشپز

siamak/mahincartierperse

شیراز
رستوران

514-485-2929

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

az aug15پروانه واعظ

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
وعود

سینابطحایی

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما
(رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

شریف
ارز

TV channels

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

 درمونتریال
به بهای مناسب
سرویس عالی

(514) 704-7358

514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

به یک خانم و یک آقا،
آشنابهزبانفرانسوی
برایفروشندگیدر
فروشگاه موادغذایی
نیازمندیم.
Tel.: 514-861-5681

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
های آشپزخانه و نصب
کانترتاپ ،نقاشی ،تکمیل
زیرزمین
>> با بهترین کیفیت
>> و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

(آقاعباس)

شرکت ساختمانی

شادی آفرین
جشن های شما

سیروس

Toronto:

(647) 822-2529

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

saeedapr-june09

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

تکمیل زیرزمین ،ساخت حمام ،بازسازی
آشپزخانه ،صدمات آتش و آب ،ادعای
خسارت از شرکت های بیمه و...
Basement finishing,
bath & kitchen Renovation,
fire & water damage,
insurance claim,
Experience & reference

روشنگری فلسفی >>{...ادامه از صفحه}10 :
«آقایان شما دکتر نیستید؛ شما خود
بیماریهستید».

 )3ما روشنفکران ایرانی
همـواره مـردم را منزه
ساخته ایم
و تمام خطاها را ب��ه گردن دولت و
سیس��تم انداخته ایم ،غافل از اینکه
بسیاری از مش��کالت کنونی مان از
خودمان و فرهنگ پوس��یده مان بر
می خیزد .به قول ناصر خسرو:
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا ز چه نالیم که از ماست که بر ماست
فرام��وش نکنی��م که ح��زب الله از
دل جامعه ما برخاس��ت و در موارد
بسیاری ما خود به اشکال گوناگون
ح��زب اللهی عم��ل کرده ای��م .در
بهترین حالت ممکن ما روشنفکران
ب��ه اصطالح پیش��تاز جامعه چنان
سرگرم سیاس��ت و مبارزه سیاسی-
اجتماعی بوده ایم که کار دراز مدت
فرهنگی ،فلسفی و روشنگرانه توده
ای را بباد نسیان سپرده ایم.

 )4ما روشنفکران اغلب با

خودمان گفتگو داشته ایم
داش��ته ایم و گاهی آنق��در مغلق و
پیچیده س��خن گفته ای��م که خود
نیز به معنای سخنان خویش دست
نیافتهایم.متاسفانهفلسفه،روشنگری
و خرد نقاد کمتر راهی به سوی مردم
کوچه و بازار داشته است.
در همین رابطه اس��ت ک��ه یکی از
نویسندگان و شعرای آمریکای التین
 تصور می کنم پابلو نرودا  -می گویدهرگز آنقدر در زندگی لذت نبرده بودم
روزی که در بیابان گردش می کردم
مردی را سوار بر خر دیدم که اشعار
مرا زمزمه می ک��رد .بنظر اینجانب
نه تنها باید آثار مردمی نوشت بلکه
بای��د برای باال بردن آگاهی همگانی
و تشویق مردم به اندیشیدن و بحث
کردن برنامه ها داشت.
متاسفانه ما زبان مردم را بلد نیسیتم.
درس��ت است که جباریت ریشه دار
هم��واره بی��ن روش��نفکر مردمی و
م��ردم جدایی افکن��ده ،لیکن هیچ
برنامه روشنگرانه بدون مبارزه پیگیر،
سرسختی و فداکاری ما فوق انسانی
میسر نیست .افسوس که در رابطه با

با لیسانس RBQ

8270-1566-18
member of APECQ

------------------------روشنگری ما نه برنامه منظمی داشته
ایم و نه پیگیری و فداکاری در خور.
ب��ا این نتیجه گیری ب��از می گردم
به ت�لاش اخیرم «انقالب خمینی و
انقالبحسینی».
از نظر من این تالش ،گامی اس��ت
کوچک و فروتنانه در مس��یر شتاب
بخش��یدن به جنبش روش��نگرانه
فرهنگی که خرامان خرامان می رود
راه خ��ود بین ایرانی��ان درون مرزی
و برون م��رزی باز کند .هدف من از
این کار ایجاد گفتگو و پرسش های
بیشتر و فراتر است نه پاسخ دادن به
معضالت کنونی که روندی درازمدت
و کوششی همگانی را می طلبد.
شعار من در سرتاسر کتاب این بوده
است که «به همه چیز شک کن که
شک فلس��فی ذهن را به تکاپو می
اندازد».
به ق��ول اس��تاد غالمعل��ی رعدی
آذرخشی:
ز مذهب ها گزیدم طرفه دینی
یقیندرشکوشکدرهریقینی
در کتاب «انقالب خمینی و انقالب
حسینی» س��عی وافر داشته ام که



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

بسیاری از ایرانیان تازه وارد در
جستجویکـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
----------------

بهای باورنکردنی

(514) 887-0432

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

خواننده
بتهــوون

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:

PAYVAND

نیازمنــدیها

مصطفی اکتبر  1و...

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

رستوران

استخدام

514-653-5665

514-333-7309

شیراز
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زبان طنز بکار ببرم تا پیام
هایم برای همگان قابل فهم
باش��د گرچ��ه در برخی از
موارد (بخصوص آنجا که به مسائل
و س��اختارهای اقتصادی-اجتماعی
پرداخت��ه ام) از این ش��یوه منحرف
شده ام .در همه جای کتاب بنیادهای
اساسی حقوق بش��ررا راهنمای راه
خود داشته ام.
هدف دیگ��ر من خراف��ات زدایی و
شکستن جزم ها بوده است .در این
مس��یر ابتدا از خود شروع کرده ام و
س��عی کرده ام جزم «غیرمذهبی»
بودن را در خود بشکنم .به این معنی
که مذهب  -در اینجا س��نت شیعی
گری  -را ج��زم گونه و بصورت یک
کاسه مردود نشمارم بلکه تالش ورزم
از جنب��ه ها و نماده��ای مثبت آن
کمک بگیرم .از این لحاظ است که
یک نماد دینی (امام حسین) و یک
نماد توده ای (حسین هِندِل) را وارد
میدان کرده ام.
چند س��ال پیش در دانشگاه یورک
(تورنتو) س��میناری بود در رابطه با
اس�لام .اینجانب و «ط��ارق فتح» -

(514) 651-8826
(514) 962-7073
cyrusaznov15UP

نویس��نده و روزنامه نگار پاکستانی
االصل کانادایی  -را به عنوان سخنران
دعوت کرده بودند .طارق توجیه کرد
ک��ه برای خنثی کردن خش��ونت و
کوردلی اسالمی باید از اصالح دین
اسالم آغاز کرد و تفسیرهای تازه ای
از اسالم را به دست داد.
من با ایشان مخالفت کردم و بر این
نکته پای فشردم که باید به یک کار
بنیادی و درازمدت در مس��یر ایجاد
یک جنبش روش��نگرانه فلسفی در
کشورهای اس�لامی دست زد .امروز
هم همین اعتق��اد را دارم و «انقالب
خمین��ی و انقالب حس��ینی» را در
همین راستا نوشته ام .امروز از همه
شما عزیزان صمیمانه خواهش می
کنم که کتاب را ب��ا دیدی انتقادی
بخوانید و ب��ه دیگران نی��ز توصیه
بفرمائید تا بخوانند.
از صمیم قلب آرزو می کنم دس��ت
یکدیگر را بفشاریم ،به یاری هم یک
جنبش روش��نگرانه فلس��فی ایجاد

MONTRÉAL QC H3X 2H9

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
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

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
& 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)
----------------------------------کنیم و آثاری را بیافرینیم ده ها بار
باارزشتر.
اجازه دهید با شعری از فرخی یزدی
سخنان خود را پایان دهم.
روشنی زاید ز بطن تیرگی
زاده بر زاینده یابد چیرگی
ما همه در راه صبح روشنیم
وز پی تاریخ آن سو می رویم
چون دوان با شوق و آگاهی رویم
راه تاریخی خود کوته کنیم
سیر ما سازنده تاریخ ماست
سیر تاریخی کجا از ما جداست
آفتاب زندگی تابنده باد
روی ما بر طلعت آینده باد
---------------------تورنتو
ساعت  47دقیقه بامداد
 1نوامبر  2009میالدی
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بازار امالک...

بازرسی
فنی ملک

امیرسام

اغل��ب یکی از ش��رایط خرید ملک،
بازرس��ی فنی ملک می باشد .سعی
کنید حتماً موقع خرید از این شرط
استفاده کنید حتی اگر که از نزدیکان
و آش��نایان خود مل��ک را خریداری
می کنید چرا که ممکن اس��ت که
ایرادی در ملک وجود داشته باشد و
فروشنده از وجود آن بی اطالع باشد
و در حین بازرسی این مشکل آشکار
ش��ود .س��عی کنید حتماً از بازرس
تأ یید ش��ده و دارای جواز استفاده
مسئولیت
کنید و از داش��تن بیمه
ّ
او  Liability insuranceاطمین��ان
حاص��ل کنی��د ،چرا ک��ه اگر حین
بازرسی ملک اشتباهی از بازرس سر
مسئولیت آن به عهده بازرس می
بزند
ّ
باشد و بیمه اش غرامت آن اشتباه را
خواهد پرداخت کرد).حتماً از بازرس
گزارش کتبی بخواهید.
در انتخاب بازرس به دنبال ارزان
تری�ن نباش�ید بلکه ب�ه دنبال
کیف ّیت کار باالتر بازرس باشید
چرا ک�ه گزارش کام�ل و دقیق
بازرسباتجربهمیتوانداطمینان
بیش�تری در م�ورد س�رمایه
گذاریتان به شما بدهد.

دیوارها چند س��انتی مت��ر باالتر از
سطح زمین دلیل وجود رطوبت در
زیر زمین می باشد .معموالً بازرسین
با چک کردن درجه رطوبت زیرزمین
و همچنین با بازرسی دیوارها و کف
زیرزمی��ن به رطوبت پ��ی می برند.
تعمیر کردن ی��ک ترک کوچک در
زیر زمین و یا اطراف فونداسیون آن
موقعی��ت آن حدود
بس��ته به نوع و ّ
 200-1000دالر هزینه بر می دارد.
همچنین ض��د آب س��ازی و عایق
کاری کامل ی��ک زیرزمین خانه 3
خوابه تقریب��اً  5000-15000دالر
هزینه دربردارد .بنا براین با مشاهده
نم و رطوبت زیاد در زیرزمین  ،باید
این مخارج را هنگام خرید ملک مورد
توجه قرار داد.

 .3سیم کشی:
ملک مس��کونی می توان��د حداقل
ش��امل برق  100آمپر باش��د .سیم
کشی نیز اغلب از جنس آلومینیوم
و یا مس می باشد که معموالً سیم
کشیمسیبهترازآلومینیوممیباشد
و هزینه بیمه خانه با س��یم کش��ی
آلومینیوم نیز بیشتر از سیم کشی
مسی می باشد بدین دلیل که ریسک
آتش سوزی سیم های آلومینیومی از
سیم های مسی بیشتر است.

 .4سیستم گرمــایش و
خنک کننده:
عایق بندی ناقص و سیس��تم گرم
کنن��ده ناقص و ی��ا ضعیف ،معموالً
در زی��ر به چند نکته از مواردی که از علل اصلی نش��ت گرما به بیرون
توجه هستند .اغلب کوره های Furnace
درطی بازرس��ی ملک م��ورد ّ
قرارمی گیرد اشاره می شود:
تمیز و ب��دون زنگ زدگی هنوز هم
قابل استفاده می باشند ولی عمرمفید
کوره ها بین  15-25سال می باشد.
.1لوله کشی:
معموالً لوله کشی معیوب خود را به
دو طریق نش��ان می دهد :گرفتگی  .5بام:
لوله ها و نشت کردن که با بازرسی نش��ت آب از پش��ت بام ب��ه دالیل
سطحی می توان از نشت کردن لوله زیادی من جمله فرسودگی آسفالت
ها اطالع پیدا کرد .در ضمن بازرس و ی��ا عوامل محیط��ی نظیر طوفان
با باز کردن همزمان تمام ش��یرهای اتفاق می افت��د .اگر آبروها یا ناودان
آب و فالش ک��ردن توالت از قدرت ها س��وراخ باش��ند و یا به درس��تی
فشار آب اطمینان حاصل می کند .کار نکنند ممکن است به سطح بام
در ابتدای باز کردن ش��یر آب  ،اگر آسیب جدی برسانند.
آب کدر مشاهده شد ممکن است که
لوله های آب پوسیده باشند.
 .6اتاق زیر شیروانی:
ع�لاوه ب��ر رطوب��ت در زیرزمی��ن،
مشکالتی نظیر تهویه و عایق بندی
.2رطوبت زیرزمین:
معموالً مواد پودری سفید رنگ کنار نامناس��ب می تواند باعث ورود آب،
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رطوبت ،قارچ و کپک به محوطه زیر
شیروانی بش��وند که خود می تواند
باعث صدمه زدن به بام و یا ساختار
ملک گردد.

 .7پوسیدگی چوب ها:
که ممکن است در نقاطی که از چوب
ساخته شده است نظیر در ،چارچوب
پنجره ها ،تراس  Deckو حصارهای
دور حیاط اتفاق بیافتد.
 .8منای ساختمان:
تعمی��ر و نوس��ازی نم��ای خارجی
س��اختمان کاری پرهزینه می باشد
و اگر انجام نش��ود باعث ورود آب و
رطوبت به داخل ساختمان می شود.
 .9مشخصات ایمنی مناسب:
عالوه بر چک کردن سیس��تم های
ایمنی نظی��ر زنگ خط��ر Alarm
 systemبازرسان به سیستم ایمنی
ابتدایی نظیر قفل های در و پنجره،
سیستم آشکار سازی دود و منوکسید
کربن و ...توجه می کنند.
 .10فونداسیون و ساختار
ملک:
از بخش ه��ای مهم بازرس��ی فنی
می باشند که بازرسین به آن توجه
خاصی می کنند چرا که مش��کالت
عمده و بزرگ در این قس��مت می
تواند هزینه ه��ای گزاف را به دنبال
داشته باشد.
بعد از انجام بازرس��ی فن��ی 4 ،روز
فرصت دارید که با توجه به گزارش
بازرس ،تصمیم خود را درباره خرید
ملک مزبور به فروشنده ابالغ کنید.
می توانید با همان ش��رایط ملک را
خریداری کنید و یا این که با توجه
معایب ملک  ،از فروشنده بخواهید
که تخفیف بیشتری به شما بدهد و
یا اینکه از خرید ملک منصرف شوید.
البته درباره انصراف از خرید ،باید به
این نکته توجه داش��ت که برای این
که از لح��اظ قانونی قادر به فس��خ
قرارداد بعد از بازرس��ی ملک باشید،
عی��ب مذکور باید اساس��ی و بزرگ
باش��د به طوری که این عیب ارزش
مل��ک را به طور قاب��ل مالحظه ای
کاهش دهد .برای اطالعات بیشتر در
این مورد می توانید با مشاور امالک
خود مشورت کنید.


امیرسام

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

Cell.: 514-702-2309

________________________
CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

در شهر زادگاهش
{>> ادامه از صفحه}3 :
>>زهرا کاظمی...
را از او گرفت��ه و
برای ادامه تحصیل
البته تصمیم مثبت قاضی بعد از پنج ضحاکان جمهوری اسالمی هموارتر
در رشته سینما به
روز برای به محاکمه کش��یدن ایران می کند.
تهران می رود .بعد از پایان مدرس��ه
در کانادا ،تازه اول راهی طوالنیست .ش��اید باالخره باید با خود رو راست رادیو و تلویزیون برای ادامه تحصیل
اما این پرونده می تواند جوانه امیدی باشیم و بقول قدیمی ها بخود گوشزد و کار همراه همسرش علی هاشمی
کنیم؛ "سکوت عالمت رضاست!"
ب��ه پاریس می��رود و در اوت ١٩٧٧
باشد برای رسیدن به عدالت.
در چند س��ال گذشته دو نمایشگاه چگونه می توان راضی به پرپر شدن تنها فرزندش س��لمان (استفان) در
در مونت��رال و پاریس از عکس های این همه انسان شد؟
پاریس بدنیا می آی��د .مدت زیادی
از بدنیا آمدن استفان نمی گذرد که
«زیبا» ب��ا تیت��ر Contre L'oublie
یعنی ضد فراموشی ،ترتیب دادیم؛ با در آخ�ر بد نیس�ت مطل�ب را با علی هاشمی همس��ر و فرزندش را
تاکید بر این که ما فراموش نخواهیم خالصه ای در مورد زیبا تمام کنم :ترک کرده و زیبا بدون هیچ کمکی از
کرد و نخواهیم بخشید؛ بلکه با آنچه زهرا (زیبا) کاظمی ،خبرنگار عکاس طرف پدر استفان ،فرزندش را بزرگ
در توان داریم باید برای به محاکمه کانادائ��ی -ایرانی در پاییز  ١٩٤٩در می کند.
شیراز بدنیا آمد .بعد از دبیرستان در در س��ال  ١٩٩٣بعد از بیست سال
کشیدن این جانیان تالش کنیم.
فراموشی و چشم پوشی ما به آنچه دانشکده پرستاری شیراز قبول می زندگی در فرانسه به کانادا کوچ کرده
که بر ما گذشته است تنها راه را برای شود اما روح شوریده اش صبر ماندن و در مونترال به مدرسه عکاسی میرود

گردآوری و ترجمه از :کامی منفرد

kamimonfared@hotmail.com

خود را برای آزمایش
تابعیت آماده منایید
 عن�وان  MPبرای یک
سیاس�تمدار کان�ادا ،چ�ه
معنائی دارد ؟
 MPدو حرف اول MEMBER
 OF PARLIAMENTاست
که به معن��ی عض��و پارلمان
میباشد.
 نماین�دگان پارلم�ان
چگونهانتخابمیشوند؟
م��ردم در انتخاب��ات آزاد ب��ه
نمایندگان م��ورد عالقه خود
برای مجلس شورا رای میدهند
و آنها را بر میگزینند واز هر حوزه
انتخابات��ی ( )RIDINGفق��ط یک
نماینده که بیشتر رای آورده انتخاب
شده و راهی مجلس میگردد.
 عض�و مجلس ،نماینده چه
کسانی است؟
نمایندگی مردم منطقه ای که به او
رای داده اند و نیز نماینده تمام مردم
کانادامیباشد.
 اعض�اء مجلس ش�ورا ،چه
کاری انجام میدهند؟
در مذاکرات مجلس شرکت کرده و
نظر میدهند ،شکایات مردم منطقه
انتخاب��ی خویش را به اولی��اء امور
میدهد و ممکن است شکایتی را در
مجلس مطرح کند ،در رای گیری
های مجلس شرکت میکند ،نتیجه
آرای نمایندگان مجلس اس��ت که
معلوم می دارد ،طرحی در مجلس
قبول یا مردود شده است.
 منطقه انتخاباتی چیس�ت
و کانادا به چه منطقه انتخاباتی
تقسیم شده است؟
کانادا در حال حاضر به  308منطقه
انتخاباتی تقسیم شده است و از هر
نقطه یک نماینده با رای مردم همان
منطقه انتخاب میشود.
 برای انتخ�اب کردن و رای
دادن در کانادا ،چه ش�رایطی را
باید دارا باشید؟
فردی که م��ی خواهد در انتخابات
ش��رکت کند ،میباید  18سال سن
داشته باشد و دارای تابعیت کانادائی
باشد و مقیم محلی که می خواهد
رای بدهد و نامش در لیست انتخاب
کنن��دگان مح��ل خود باش��د که
این لیس��ت را دفتر انتخابات تهیه
مینماید.
 نام نویسی جهت انتخابات
 ENUMERATIONیعن�ی
چ�ه و  ENUMERATORچه
میکند؟
س��ازمان انتخاب کانادا ،قبل از هر
انتخابات ،به اف��رادی این ماموریت

و طولی نمی کشد که به عنوان یک
عکاس حرفه ای آزاد به کار مشغول
می شود.
او همراه دوربین عکاسیش به نقاط
مختل��ف جه��ان مثل فلس��طین،
افعانستان ،ایران ،هایتی ،مکزیک و.....
س��فر کرده تا بتواند با نگاه ویژه اش
به زندگی و با کمک دوربین عکاسی
اش رمز و راز مردم چهار گوشه جهان
را ضبط و ثبت کند.
بعد ازظهر  ٢٣ژوئن  ٢٠٠٣بالفاصله
بعد از دریافت اجازه عکاسی در تهران
از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
(س��رویس مطبوع��ات خارجی) به
زن��دان اوین م��ی رود ت��ا از تجمع
خانواده زندانیان سیاس��ی در جلوی
درب زن��دان عکس بگیرد .س��اعت
 ٥:٤٠بعدازظهر همان روز توس��ط

مهم که هر کانادایی
مواردی گاهی داشته باشد.
باید به آن آ

را میده��د تا به کلی��ه محل های
هر منطقه انتخابات��ی برود و بعد از
معرفی خود ،از ساکنین هر خانه ای
جویا میش��وند که چند تن از افراد
بالغ تبعه کانادا در آن خانه سکونت
دارن��د ،این عمل را ثب��ت نام برای
انتخابات (انومیریشن) و اشخاصی
ک��ه این عم��ل را انج��ام میدهند،
(انومیراتور)میگویند.
انومیراتورها ،کلیه نتیجه تحقیقات
خوی��ش را در ف��رم های رس��می
مینویس��ند و به س��ازمان مربوطه
میفرستند و سازمان انتخابات کانادا
دو کار انجام میدهد.
در مرحله اول ،اسم هر شخص واجد
شرایط را برای انتخاب کردن روی
یک کارت مینویس��ند و آن را برای
آن ش��خص میفرستند و به چنین
برگی ،کارت انتخاب کننده (الکترال
 )ELECTORALمیگویند.
در مرحله دوم ،در هر منطقه دفتری
میگش��ایند که قادر باش��د با تمام
حوزه ها به آسانی در تماس باشد و
پاسخگوی سئواالت مردم باشد.
 کارت اطالع�ات انتخ�اب
کنندهچیست؟
س��ازمان انتخاب کان��ادا ،برای هر
انتخاب کننده واجد شرایط فرمی
میفرستد که در آن ،محل رای گیری
و نام انتخاب کننده نوش��ته ش��ده
اس��ت و هر کس رای مخفی خود
را در مح��ل رای گیری که معموال
بسیار نزدیک به محل سکونت فرد
میباشد ،در داخل صندوق های رای
گیری می اندازند.
 چگونه میت�وان نام خود را
در لیست انتخاب کنندگان پیدا
نمود؟
جهت ه��ر انتخاب کنن��ده ،کارت
و فرم اطالعاتی فرس��تاده میش��ود
ک��ه محل رای گیری را مش��خص
مینماید و داشتن این برگ به معنی
مجوز برای رای دادن میباشد.
 اگر برای انتخابات ثبت نام
نش�ده اید ،به کدام نمایندگی
دولت مراجعه کنید؟
مامورین اوین دستگیر شده و برای
مدت تقریبا  ٤٨ساعت تحت شکنجه
م��داوم قرار گرفته ک��ه به خون ریز
مغ��زی منجر ش��ده و در  ١١ژوئیه
 ٢٠٠٣در بیمارستان بقیه الله بدون
اجازه از فامیل درجه یک او از دستگاه
تنفس مصنوعی جدا کردند.
زیب��ا هیچ گونه وابس��تگی به هیچ
ح��زب ،گروه و س��ازمان سیاس��ی
نداشت و مانند شغلش عکاس آزاد،
در زندگی خصوصیش نیز آزاده بوده
و خ��ودش را به هی��چ چهارچوب و
مرزی وابسته نمی کرد.
جنبه مهم کارآکتر زیبا غرور فردی
اوست و باور و احترام او به حق فردی
انسانها .باور عمیق او برای دفاع از حق
فردی��ش که تا پای جان برای حفظ
آن پی��ش رف��ت .در گزارش کمیته

می توان با دفتر سازمان
انتخابات کانادا که زمان
انتخابات در هر منطقه
انتخابات��ی یک ش��عبه
باز میکن��د و یا با تلفن
رای��گان -463 -6868
 1-800تماس بگیرید و
نرسیدن کارت خود را به
آنها اطالع دهید.
POLLING STATION 
یعنی چه؟
یعنی محل رای گیری در انتخابات
مجلس.
 BALLOT چیست و روی
آن چه نوشته شده است؟
در ح��وزه ه��ای رای گیری ،فردی
ک��ه میخواه��د رای بده��د ،بای��د
کارت انتخابات��ی خویش را نش��ان
دهد و مس��ئوالن بالفاصله نام او را
در فهرس��ت انتخابات پی��دا نموده
و عالم��ت میگذارند و ب��ه او برگی
میدهند که نامش «بالوت» اس��ت
که بر روی آن ن��ام کلیه داوطلبان
قید شده اس��ت و شخص انتخاب
کننده در برابر فرد مورد نظر خویش
ی��ک عالمت ضربدر میگذارد و بعد
از اتمام وق��ت برای رای دادن کلیه
رای ها قرائت میشود و باالخره نفر
برنده در هر محل و در تمام منطقه
انتخاباتی (رایدینگ) معلوم میشود.
رای دادن (بال�وت

 )BALLOTمحرمانه یعنی چه؟
یعنی اینکه هیچکس نمی تواند به
انتخاب کننده تلقین کند و کسی
حق ندارد رای دهنده را هنگام رای،
زی��ر نظر بگیرد و رای او را بخواند و
به این معناس��ت که هر کس باید
در کم��ال آزادی و ب��ه هر کس که
میخواهد ،رای بدهد.
 چه ش�خصی حق دارد در
انتخاب�ات مجل�س کان�ادا رای
دهد؟
هر ف��ردی که تبعه کانادا باش��د و
دارای هجده سال سن باشد.
ادامه دارد
_________________
Maria Cottone
Certified Immigration Consultent

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.ca

بررس��ی پرونده قت��ل زهرا کاظمی
(زیبا) از طرف دفتر ریاست جمهوری
آمده اس��ت که "بعد از دس��تگیری
زهرا کاظمی مامورین زندان دوربین
و فیلم های او را توقیف کرده و از او
خواستند فردا برای تحویل وسائلش
برگردد .او درخواس��ت ش��ان را رد
کرده و در اولین فرصت فیلم هایش
را "نور داد" تا هیچ مدرکی از مردمی
که بیرون زندان جمع شده بودند به
دس��ت مامورین رژیم ندهد و با این
عمل جانش را فدا کرد.
با احترام!
شهرزاد ارشدی (مونتریال)
 ٢٩نوامبر  ٢٠٠٩مونترال
برای اطالعات بیشتر به سایت زیبا
کاظمی مراجعه کنید:
www.zibakazemi.org

ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﮐﻮﻩ ﻧﻮﺭ
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ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ
حداکثر استفاده را بنماید تا
بتواند ملک خود را به عنوان
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
Home staging
منبعی سرشار از پتانسیل به
خریدار ارائه دهد.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
<< ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ
رسیدن به این هدف
برای

یاخانهآرایی

ِ راحت تر و با
قیمت باالتری
ب��ه ف��روش
برس��د .خانه
آرایی می تواند
به عنوان یک کار حرفه ای توسط
متخصص یا توس��ط خود صاحب
خانه انجام شود.
بدون ش��ک داشتن
مهارته��ای ابتدایی
در خانه آرایی به هر
صاحب خانه ای این
فرص��ت را می دهد
که خانه آرایی ملک
خود را به نحو بهتری
ب��ه انجام برس��اند.
از آنجای��ی که%99
مشکالت اصلی خانه
آرایی برای صاحبان
ملک عدم معلومات
و مهارتهای ضروری
در این زمینه می باشدِ با همکاری
روزنامه پیوند تصمیم گرفتیم که به
نیت باال بردن دانش صاحبان ملک
شروع به چاپ این ستون بنماییم
تا هر صاحب خانه ای بتواند بدون
نی��از به خانه آرا و با حد اقل هزینه
ملک خود را به راحتی برای فروش
آماده نماید.
بدون شک زمانی که صاحب ملک
مسئولیت خانه آرایی را به عهده می
گیرد کار سریع تر و با هزینه بسیار
اندک انجام می شود.
تعریف خانه آرایی
خانه آرانی هنر و علمی است که به
هر صاحب خان��ه ای این توانایی را
ﺹ۲:و امکانات
<<حداقل فضا
می دهد که از

PAIVAND

خانه آرایان از تکنیک هایی
چون
مرتب کردن،
دوباره چیدن،
اضافه کردن یا کم کردن
وسایلجانبی،
تعمیرکردن،
غیرش�خصی کردن و بی طرف
کردن داخل و خارج خانه
استفاده می کنند.
از نگاهی دیگر وظیفه خانه آرا این
است که وابستگی بین شما و ملک
شما را در دید خریدار از بین ببرد و
به خری��دار این فرصت را بدهد که
خود و خانواده خود را در ملک مورد
نظر در نهایت آرامش و شادی بدون
حضور صاحب خانه فعلی احساس
نماید.
هر فردی توانایی خانه آرایی را دارد،
اما بدون ش��ک خانه آرایان حرفه
ای ابزار و تجربه هایی دارند که می
توانند بدرستی یک محیط مطلوب
را در ذه��ن خریدار خلق کنند ،در
صورتی که خان��ه آرایان بی تجربه
امکان دارد ناخواس��ته باعث لطمه
زدن به تصویر خلق ش��ده در ذهن
خریدار بشوند.
حتی اگر یک صاحب خانه تصمیم
بگیرد که برای آراستن خانه خود از
یک خانه آرا استفاده نمایدِ آگاهی
او در زمنیه خانه آرایی تاثیر بسیار
مثبتی در روند کار خواهد داشت.
ادامه در شماره بعد...
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ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ
چیست؟

ﺑﺮﺑﺮﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ
ﺧﺎﺻﻪعصمتی
ﻧﺎﻥ نرجس





ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎﺯﻩ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﻍ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺟﺎﺕ ،ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ،ﻣﺮﺑﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺟﺎﺕ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﻰ ،ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺎﺕ ﺧﺸﮏ
ﺣﻮﺍﻟﻪ ﭘﻮﻟﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻗﺎﻟﻰ ﻫﺎی ﺗﺮﻛﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﺭﺕ ﺗﻠﻔﻦ
 CDﻭ  DVDﺍﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﺎﺯﻩ...

ﮐﻨﺴﺮﺕﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺟﻮﺍﺩﻭﺟﻤﺸﯿﺪﺩﺍﻭﺭﯼ

narjes@1800houseforsale.
com

el.: 514-996-9692

Email: Paivand@videotron.ca
www.paivand.ca
------------------------------------------------------------------------نام Christie’sباکیفیت،انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست.
تالش عمده  Christie’sو Christie’s Great Estate
کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت،بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است.
 Christie’sGreatEstateتنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخص
و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است.
 Profusion Realty Incمفتخر است که به عنوان رابط ویژه Christie’sدر مونتریال برگزیده شده است.
------------------------------------------------

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻼﮎ:ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﻭﲡﺎﺭﯼ

<<

این سوال مش��ترکی است که
ﺳﺎﻋﺎﺕاینﻛﺎﺭ ٩ :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ١٠ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ

Tel.: (450) 676-9550

ONTRÉAL QC H3X 2H9

x:514-422-8996
ncouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

روزه��ا ذهن مردم��ی را که ارتباط
____________________
مس��تقیمی با خرید و فروش ملک
ندارند به خود مش��غول س��اخته
است2550 Lapiniere (Brossard) .

سالهاپیشدرصحنهمعامالتملکی
به ندرت شاهد این قضیه بودیم که
صاحب خانه ای ملک خود را برای
فروش بیاراید .آنها به سادگی ملک
خود را تبلیغ می کردند و سرانجام
ملک به فروش می رسید.
امروزه صاحب خانه ها به روشنی به
ارزش و تاثیرات مثبت خانه آرایی در
زمینه فروش ملک پی برده اند .خانه
آرایی باعث شده که ملک سریعتر

ailing Address:
5206 DÉCARIE BLVD

SOLD
<<

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

ﺗﻬﯿﻪ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻦ

___________________

Parvaneh ZANDI
Ramier Realty

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺯﻧﺪﯼ

St-Sauveur: $1,250,000. Very Spacious
Viceroy cedar property located on lake
Leonard. Amazing waterfall w/water basin,
natural pool & spa. 3+2 bdrms, 3+1 baths.

3675 DES SOURCES,
SUITEMontreal
109 (Center): $278,000. Very bright
corner unit, 2 bdrms, garage, near Down& Old
Montreal,
fireplace, renovated
D.D.O,town
QC
H9B
2T7
bathroom w/jacuzzi.

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765
Tropiques Nord: Pierre Dupuy. $588,000
or $3,950/m., 2 bdrms, 2+1 baths, 2 garages, 2,047 sq. ft.

FOR REN

T

Cote St-Luc: $689,000. Detached
split-level, 3+2 bdrms, 3 baths, renovated kitchen, pool, garage.

۱۳۸

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

• ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎﺏ

Outremont: Beautiful open concept
condo in prestigious building, 2
bdrms, 2 baths, garage, A/C.

Sud Ouest: 2 condos. $628,000 and
$348,000. 2 bdrms condo converted into 1,
1 garage or 2 bdrms & 2 baths, 2 garages,
fireplace. Both in 3rd floor with indoor pool,
near canal Lachine & Atwater market.

<< ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ

Town of Mount-Royal: $2,150,000. Located on beautiful street in oust of T.M.R.
detached cottage, 3+1 bdrms, 4+1 baths,
double garage, a/c, fireplace

Ahuntsic: $528,000. Condo/townhouse, 4
bdrms, 2+1 baths, 2 garages, a/c.

مریم خالقی

ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ
ﳕﺎﯾﺶ ﺍﺳﻼﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ
983-5415ﻭ)Cell: (514
_________________________
Maryam Khaleghi

ﲨﻌﻪ  ٢٧ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﱪ ٢٠٠٩
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

ﺳﺎﻋﺖ  ۶/٣٠ﺗﺎ  ٨/٣٠ﺷﺐ

1361 Greene
Avenue
-----------------------

(514) 935
3337
ﺯﺭﺗﺸﺖ،
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺍﳒﻤﻦ
Westmount, Qc H3Z 2A5

www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

ﭘﯿﻮﻧﺪ

PAIVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

عینک فرهت

Vol. 16, No. 928, Nov. 15, 2009

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

جوادایراخنواه

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG,
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MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-422-8996
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Email: Paivand@videotron.ca

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
 ماهه6 ختنه کودکان >> تا

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

ارزیابی رایگان

___________________

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

www.paivand.ca

>>

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 انواع چای مساله، مرغ، گوساله،½ گوشت گوسفند تازه
 انواع برنج، مرباجات و شیرینی جات، ترشیجات،جات
 میوه جات خشک،باسماتی
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
.پاکستانپذیرفتهمیشود
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
... افغانی تازهDVD  وCD½

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

12,774 Boul Gouin,
Tel.: 514-684-8460

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

Cell.: (514) 909-4765

Toronto Branch:
7368 Yonge St., Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

10

.99

11

 پوندی10

برجن مرغوب
>> سیال

)(سفید

کیلویی4

½

 داغونDJ کریسمی ایرانی >> با
18:دسامبر >> ص26>>

Vancouver Branch:
1410 Lonsdale avenue,
N. Van. BC,V7M 2J1
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

وست آیلند

NDG

برجن مرغوب
Adora

½

Tel.: (450) 676-9550

زماسیب

.99

½

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

½

____________________
2550 Lapiniere (Brossard)

Parvaneh ZANDI
Ramier Realty

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

Pars Tours Inc. head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Quebec, H3G 1Y7
Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

>>

فروشگاه کوه نور

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

ُب
راسارد

کریسمس
واز یلدا و
ون به پیش
ت اخوان
از هم اکن
سوپرمارک
مرغوب در
با اقالم

بهولیموشیرینعالی

،انار درشت
خوشمزه و
آبدار رسید

برجن وطن رسید
، لیرتی4 و3مساور
متاماتوماتیکرسید

:پلوپزامرپیال
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

) کاپ20 و،12،10،8(در سایزهای

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

