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 g gارسال ارز به ایران و برعکس
St-Laurent, QC H4N 1C8
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Cote vertu, Bus 121 E
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

ارز

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

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

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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اجالس تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ

دادگاهزهراکاظمی
درمونتریال:

هدف هرگونه توافقی در اجالس کپنهاگ یافنت جایگزینی
برای پیمان سال  1997کیوتو جهت مهار میزان تصاعد
 ص9 :
گازهای گلخانه ای است.

سراجنام
جمهورى
اسالمى
را به پاى
میزمحاکمه
کشیدیم!

با آروزی سالی سرشار از صلح و
بهروزی برای جهانیان و ایران عزیز...

Copenhagen 2009

 ص7 :

ما جمله مجیدیم !

بیشازدومیلیونازکبکیها
پزشکخانوادهندارند

جنبشهمگانی
در ایران و
وظایفما
درمقابلآن
 19دسامبر :کنکوردیا

ماهمه

 ص3 :
دکترانصاری

امیرسام:
خانه شما>> 30

در کشکول
پیر...

پزشکی22 >> ...

>> 22

 ص3 :

مجید

توفاندرفنجان
شکستهءوالیت!

شهبازخنعی

تالشکنگرهآمریکا
برایافــزایش
فشار بر ایران

واکنش هوشمندانه صدها مرد
ایرانی با روسری و مقنعه:

 ص8 :

یونس پارسا بناب:

Climate Conference in Copenhagen
6. - 18. December 2009

>> 5:

سیروس
یحیی آبادی

>> 4

صرافی  5ستاره

توکلی
هستیم

 ص6 :

آهبیچارهسردبیر!

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

5Star I.P.M. Inc.
زماسیب

Agent Immobilier Affilie

RE/MAX

در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

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

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

•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

Ninous Givargiznia, BSc.

مشاور امالک و مستغالت
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

2178 Ste-Catherine W.

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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صمیمانه ترین شادباش های ما را برای کریسمس و سال
نوی میالدی بپذیرید .سالی سراسر تندرستی و بهروزی
برای شما هموطنان عزیز آرزو می کنیم.
مدیریت و کارمندان مگامکس
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جنبش همگانی در ایران و وظا یف ما در مقابل آن

جمهوری اسالمی و آمریکا...

سخنرانی دکتر یونس پارسا بناب

تالش کنگره آمریکا برای افزایش فشار بر ایران
___________
کنگره آمریکا قصد دارد با
تحریم صادرات بنزین به
ایران ،بر دولت این کشور
برای توقف غنی سازی فشار
وارد کند
___________
مجلس نمایندگان آمریکا طرح
جدی��دی را برای محدود کردن
واردات بنزی��ن ای��ران تصویب
کرده است.مصوبه جدید مجلس
نمایندگان آمریکا تامین کنندگان
بنزین مورد نیاز ایران را تحریم می
کند.
ای��ن اقدام با هدف اعمال فش��ار بر
برنامه هسته ای ایران صورت گرفته
است.
مصوبه مجلس نمایندگان به باراک
اوباما اجازه می دهد ش��رکت های
فروش��نده بنزین به ایران ،ش��رکت
های بیمه کننده بنزین وارداتی این
کشور و شرکت هایی را که نفتکش
در اختیار آن می گ��ذارد را تحریم
کند.
این تحریم ها ش��امل منع موسسه
های مالی آمریکا مانند بانک تضمین
صادرات-واردات این کشور به اعطای
خدمات به این شرکت ها است.
مجلس سنا نیز طرح مشابهی را در
دس��تور کار دارد و گفته می ش��ود
با توجه به نزدیکی تعطیالت پایان
سال میالدی ،سنا در سال آینده این

طرح را بررسی می کند.
این مصوبه ،قانون منع سرمایه گذاری
در بخش انرژی ایران را گسترش می
دهد.
ه��اوارد برم��ن ،از تهی��ه کنندگان
طرح تحریم فروش��ندگان بنزین به
ای��ران می گوید ه��دف از این اقدام
پیشگیری از دستیابی این کشور به
سالح هسته ای است.
ننس��ی پلوس��ی ،رئی��س مجلس
نمایندگان آمریکا هم گفت" :ما باید
از همه ابزاری که در اختیار داریم ،از
دیپلماسی گرفته تا تحریم ،استفاده
کنی��م تا جلوی پیش��رفت ایران به
سوی دستیابی به تسلیحات هسته
ای را بگیریم".
ای��ران چهل درصد بنزین مورد نیاز
خ��ود را وارد می کن��د و بعضی از
سیاس��تمداران آمریکا امیدوارند با
ممانعت از ص��ادرات این محصوب
به این کشور فشار را بر حکومت آن

برای توقف غنی س��ازی
هسته ای افزایش دهند.
مصوبهمجلسنمایندگان
با رای مثبت 412نماینده
در براب��ر  12رای مخالف
به تصویب رسید.
مخالفان این طرح نگرانی
خ��ود را از تاثی��ر منفی
جلوگیری از واردات بنزین
به ایران اعالم کرده اند.
ران پ��ال ،نماین��ده
جمهوری خواه کنگره گفت" :تحریم
ها مردم ایران را در برابر آمریکا متحد
می کند".
ارل بلومنائ��ور ،یک��ی از دیگ��ر از
نمایندگان مخالف گفت" :هیچ کدام
از اعضای حکومت ایران بدون بنزین
نخواهد ماند...این قانون بر مردم ایران
تاثیر خواهد گذاشت".
همزمان دولت آمری��کا هم نگرانی
های��ی را در ای��ن باره اع�لام کرده
است.
جیمز استاینبرگ ،معاون وزیر امور
خارجه آمریکا هفته گذشته در نامه
ای ب��ه رئیس کمیته روابط خارجی
مجلس س��نا از تالش های ش��دید
دیپلماتیک کشورش برای افزایش
فشار جامعه بین المللی علیه ایران
خبر داد و از تاثیر منفی تحریم های
احتمالی بر حمایت جهانی از تالش
های کاخ سفید ابراز نگرانی کرد.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

 19دسامبر از ساعت  6بعدازظهر
در محل دانشگاه کنکوردیا ورودیه 5 :دالر

مینو
اسالمی

Minoo Eslami

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

514-569-2233

اعتراضهای دانشجویی همچنان ادامه دارد
برخی دانشگاههای ایران با گذشت
هش��ت روز از زم��ان برگ��زاری روز
دانشجو ( ۱۶آذر) ،روز سهشنبه 15
دسامبر شاهد برگزاری تجمعاتی در
اعتراض به پاره شدن تصویر بنیانگذار
جمهوری اسالمی بود.
این تجمعات همچ��ون برنامههای
یک هفته گذشته ،از سوی موافقان
و مخالفان دولت برگزار ش��د که در
برخی از دانشگاهها نیز منجر به بروز

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز
امروز با برگزاری تجمعی ،به پخش
تلویزیونی تصاویر پاره شده آیتالله
خمینی اعتراض کردند.
از ای��ن تجم��ع ،گزارش��ی مبنی بر
درگیری میان طرفداران و مخالفان
دولت گزارش نشده است.
دانش��گاه قم از دیگر دانش��گاههایی
بود که امروز ش��اهد
برپای��ی تجم��ع

درگیریهای میان دو طرف شد.
روز سهش��نبه در دانش��گاه رازی
کرمانش��اه ،بس��یجیانی که گزارش
ش��ده از پایگاههای شهری بسیج به
این دانش��گاه آورده ش��ده بودند ،با
دانشجویان درگیر شدند.
درگیری زمانی آغاز شد که دو طرف
شعارهایی علیه یکدیگر سر دادند و
نیروهای بسیج با حمله به دانشجویان
موجب بروز ناآرامی شدند.

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Behrooz Aghababakhani
Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

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

cell: (514) 839-7978

Cell.: 514-967-5743
مسکونی و جتاری

تلفن آگاهی:

دکتر یونس پارسا بناب متولد  ۱۹۳۷در تبریز،
در حال حاضر استاد علوم سیاسی در دانشگاه استریر
در واشنگتن دی سی است.
برگزار کننده :کمیته یادمان کشتار دهه  60مونتریال

Tel.: 514-777-3604

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

3

________________________________________________
 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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

4
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اعتراض بود .در این
دانشگاه نیز موافقان
و مخالف��ان دول��ت
ش��عارهایی علی��ه
یکدیگر سر دادند.
گزارش شده این تجمع که از سوی
موافق��ان دولت برگزار ش��ده بود ،با
اعتراض گسترده هواداران «جنبش
سبز» ناتمام ماند.
انجمناسالمی مدرس��ین دانشگاه
رازی و انجمناس�لامی مدرس��ین
دانش��گاه و حوزه اهواز هم با صدور
اطالعیهه��ای جداگان��های ،پخش

تلویزیونی تصویر پاره شده آیتالله
خمینی را محکوم کردند.
همزم��ان ب��ا ادام��ه اعتراضه��ا و
ناآرامیهای دانش��گاهی ،فش��ارها
ب��ر فعاالن دانش��جویی در ایران نیز
افزایش یافته است.
خبرنام��ه امیرکبی��ر از احض��ار ۵۰
دانش��جوی دانش��گاه بهش��تی و
محرومیت  ۱۵تن از دانشجویان این
دانشگاه از خوابگاه خبر داده است.
براساس این گزارش ،کمیته انضباطی
دانشگاهشهیدبهشتیایندانشجویان
را طی دو روز گذشته ،احضار و برای

تعدادی از آنان حکم انضباطی صادر
کرده است.
خبرنامهامیرکبیرهمچنینافزودهکه
حراس��ت دانشگاه خواجه نصیر ،روز
گذشته با تماس تلفنی با خانوادههای
برخی از دانش��جویان این دانشگاه،
آنها را تهدید کرده است.
این دانشجویان در تجمعات اعتراضی
نس��بت به بازداش��ت دانشجویان و
ص��دور اح��کام س��نگین انضباطی
شرکت کرده بودند.
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روز  7دسامبر برابر با
 16آذر (روز دانشجو)
از ساعت  5بعدازظهر،
درمحل میدان فیلیپس
مونترال به دعوت بروبچه
های چپ«( ،کمیته
یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در
ایران») ،برای بزرگداشت
و همبستگی با جنبش
دانشجوئی و جنبش مردم
ایران ،در سرمایی سخت
تظاهراتی برپا شد.
آنچه بیش از همیشه
در ذهن و جا ایرانیانی،
که به یکدستی آراء در
اینگونه گردهمایی خو
کرده ایم ،ماند ،حضور
دیدگاه های مختلف و گاه
متضاد بود .دوست من،
آقای احمدمصطفی لو،
که در این شهر او را به
عنوان کوششگر در جبهه
ی «شاه» می شناسیم،
در پایان این تظاهرات از
آزادی ایران و بردباری و
تساهل و ...سخن گفت...
سخن او در دل بسیار
نشست ،این کار را به او
تقدیم می کنم.

آقای مصطفی لو ،سالم،درود...

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

ع
جما
کلبه
م
و
ل

Voyages Lexus

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

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
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 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

•
•
•
•
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آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

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

PAIVAND

پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

 514-996-9692

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

www.paivand.ca
-------------------

■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: Ramin Mahjouri

•
•

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

•

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

•
•
•

پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

■ توضی��ح :به دلی��ل هماهنگی ،ش��ماره گذاری
دوهفته نامه پیوند مونتریال ،با پیوند و نکوور (که
بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.
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ایران:درراهآزادی ...توفاندرفنجانشکستهءوالیت!

به بهانه روزدانشجو

شعری زیبا و پرشور از هیال صدیقی

شهبازخنعی(مونترال)

کالس درس خالی مانده از تو

snak1@live.ca
اگر ازمن خواسته شود که رستاخیز
م��ردم ایران را با یک کلمه توصیف کنم،
بی درنگ خواهم گفت" :خردگرا" .همین
عیار باالی خردگرایی اس��ت که در شش
توجه دنیا را به خود جلب کرده
ماه گذشته ّ
و آنرا به شگفتی واداشته است .این توصیف
به معنای آن نیس��ت که رستاخیز مردم
ایران از صفت های دیگری مانند شجاعت،
فراس��ت ،رک گویی ،نکته سنجی ،موقع
شناسی ،واقع گرایی و ...بی بهره است ،بلکه
به این معناس��ت که در عین برخورداری
از هم��ه این صفت ها ،صفت غالب آن که
دربرگیرنده آنهای دیگر نیز هس��ت ،خرد
گرایی است.
ازس��وی دیگر ،اگر ازمن خواسته شود که
عملکرد والیت مطلقه فقیه – بویژه در 6
ماه گذشته – را با یک کلمه توصیف کنم،
بازهم بی درنگ خواهم گفت" :خردگریز".
در اینج��ا نیز منظور از ای��ن توصیف این
نیست که والیت مطلقه فقیه از بابت صفت
های دیگری مانند :دزدی ،غارتگری ،ظلم،
استبداد ،سرکوبگری وحشیانه ،بی لیاقتی،
جنایت ،تجاوز و ...دچار کمبود است ،بلکه
به این معناس��ت که درعی��ن برخورداری
از هم��ه ای��ن صفت ها ،صف��ت غالب آن
ک��ه دربرگیرنده آنهای دیگر نیز هس��ت،
خردگریزی است.
در طول شش ماه گذشته ،رویارویی آشکار
خردگرای��ی و خردگری��زی صحنه هایی
آفریده که در طیفی از این سوی تراژدی تا
آخر خط کمدی سیر می کند .یک نمونه از
این رویارویی ها گفته نسنجیده و نابخردانه
محمود احمدی نژاد پ��س از کودتای 22
خرداد بود که معترضان و مخالفان را "خس
و خاشاک" خواند و بازتاب هایی چون شعر:
« خس و خاشاک تویی دشمن این خاک
تویی » پدید آورد .هیچ آدم نیمه عاقل یا
حتی نیمه دیوانه ای چنین برضد خود موج
آفرینی نمی کند!
نمونه ای دیگر از این رویارویی خردگرایی
و خردگری��زی را م��ی ت��وان در ماجرای
دستگیری دانشجوی مبارز مجید توکلی
دید .روز  16آذر ،پس از آنکه مجید توکلی
در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرد ،سپاه
پاس��داران او را دس��تگیر و تصویرش را با
لباس زنانه منتشر کرد تا به زعم خود او و
دانشجویانراتحقیرکند .واکنشخردگرای

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

	•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

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

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

NOTAIRE-NOTARY

>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

زمین طرف مقابل بیاندازند،
شعار سردادند" :کسی که
تقلّب ک��رده عکس ها را
پاره کرده" و میرحس��ین
موس��وی و ش��یخ مهدی
کروبی هم ضمن نکوهش
ّ
حیله کثیف صدا و سیما،
بدل فن آنرا زدند و از وزارت
کشور درخواس��ت صدور
مج ّوز برگزاری راهپیمایی
کردند تا وفاداری هواداران
خود به آیت الله خمینی را
ثابت کنند .وزارت کش��ور
نیز که هوا را پس دیده ،به
بهانه ای��ن که فقط احزاب
می توانند درخواست مج ّوز
برگزاری راهپیمایی بدهند،
از صدور مج�� ّوز طفره می
رود!
ماج��رای پاره کردن عکس
آی��ت الل��ه خمینی نی��ز مانن��د ماجرای  ساس��ان کردستانی در همان تارنما
ضد نوشت« :خامنه ای که اکنون برای پاره شدن
دس��تگیری مجید توکلی ب��زودی به ّ
خود تبدیل شد و بجای آنکه قاتق نان ولی تصویر خمینی این گونه اشک تمساح می
فقیه ش��ود ،قاتل جانش شد .بسیاری از ریزد و مثلن برای وصایای او این گونه سینه
نویسندگان و ف ّعاالن سیاسی وارد معرکه خود را به تنور می چسباند ،خود تمام ته
شدند و با نوشته های خود صدا و سیمای مانده آبروی خمینی راهم برباد داد».
طراح و کارگردان این نمایشنامه را رسواتر
ّ
{>> ادامه در صفحه}6 :
از پیش کردند .گزیده ای از این نوشته ها
را بخوانید:
به نام آفریدگار عشق
 منصور
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر
امان ،در تارنمای

رستاخیز مردم ایران
و جنبش دانشجویی
به این عمل نابخردانه
سپاه ،ایجاد امواجی
از پوش��یدن لب��اس
توس��ط مردان
زنانه ّ
و ش��عار" :من مجید
توکلی هستم" بود که
به سرعت تبدیل به یک حرکت گسترده
اجتماعی ش��د و اثری  180درجه عکس
آنچه که مورد نظر سپاه پاسداران بود ایجاد
کرد!
آخرین نمونه از این دست نیز نمایشنامه
ناشیانه و مسخره "پاره کردن عکس آیت
الله خمینی" است که به کارگردانی صدا
و س��یمای وقیح ،دروغ س��از و دروغ پرداز
ولی مطلقه فقیه به نحوی بس��یار سست
و کودکان��ه به صحنه آورده ش��د .در این
نمایش مسخره ،صدا و سیمای بی آبروی
ولی مطلقه فقیه در پربیننده ترین ساعت
پخ��ش برنام��ه خود یعنی هش��ت و نیم
ش��امگاه ،ویدیوکلیپ��ی را پخش کرد که
فردی که هویتش قابل شناسایی نیست،
عکس آیت الله خمین��ی را پاره می کند.
مک��رر از برنامه ها و
این ویدیوکلیپ ،که
ّ
ش��بکه های دیگر صدا و سیما نیز پخش
ش��د ،با این نیت بود که امواجی مصنوعی
از برآشفتن قش��رهایی از مردم پدید آورد
ت��ا حکومت بتواند با بهره گی��ری از توان
تبلیغاتی خود بر این امواج سوار شده و با
همسان سازی خمینی و خامنه ای ،دشنام
سیدعلی خامنه ای را نیز همانند
گویی به ّ
ایران پرس نیوز
پاره کردن عکس خمینی بنمایاند!
ازحق نباید گذشت که صدا و سیمای ولی نوش��ت« :تی��ر
مطلقه فقیه با عملکرد خود موّفق شده که ش��لّیک ش��ده
در یک زمینه خود را به عنوان یک رسانه آیت الله خامنه
مرجع مط��رح و تثبیت کند و آن عرصهء ای به شتاب در
دروغگوی��ی و قلب واقعیت اس��ت .برای حال تغییر مسیر
لیلیصمیمی
دانستن این که چه چیز دروغ است ،راهی و کمان��ه کردن
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
بهتر از ش��نیدن و دیدن این رسانه وجود به س��وی خود
اوست».
ندارد!
514-825-3170
به هرحال ،تالش نابخردانه صدا و سیما در
برانگیختن احساسات مومنان نه تنها موثر
واق��ع نش��د،
ک��ه نتیج��ه
عکس نیز داد.
دانش��جویان
زیرک و آگاه،
ب��رای آنک��ه
تنها محضردار فارسی زبان
ت��وپ را ب��ه

اسفندیارباهری

مامجله جمیدمی!

هوا بارانی است و فصل پاییز
گلوی آسمان از بغض لبریز
به سجده آمده ابری که انگار
شد ه از داغ تابستانه سر ریز
هوای مدرسه بوی الفبا
صدای زنگ اول محکم و تیز
جزای خنده های بی مجوز
و شادیها و تفریحات ناچیز
برای نوجوانی ها ی ما بود
فرود خشم و تهمت های یکریز
رسیده اول مهر و درونم
پر است از لحظه های خاطرانگیز
کالس درس خالی مانده از تو
من و گلهای پزمرده سرمیز
هوا پاییزی و بارانی ام من
درون خشم خود زندانی ام من
چه فردای خوشی را خواب دیدیم
تمام نقشه ها بر آب دیدیم
چه دورانی چه رویای عبوری
چه جستن ها به دنبال ظهوری
من و تو نسل بی پرواز بودیم
اسیر پنجه های باز بودیم
همان بازی که با تیغ سر انگشت
به پیش چشمهای من تو را کشت
تمام آرزو ها را فنا کرد
دو دست دوستیمان را جدا کرد
تو جام شوکران را سر کشیدی
به ناگه از کنارم پر کشیدی
به دانه دانه اشک مادرانه
به آن اندیشه های جاودانه
به قطره قطره خون عشق سوگند
به سوز سینه های مانده در بند
دلم صد پاره شد بر خاک افتاد
به قلیم از غمت صد چاک افتاد
بگو ـ بگو آنچا که رفتی شاد هستی
در آن سوی حیات آزاد هستی
هوای نوجوانی خاطرت هست
هنوزم عشق میهن در سرت هست
بگو آنجا که رفتی هرزه ای نیست
تبر تقدیر سرو و سبزه ای نیست
کسی دزد شعورت نیست آنجا
تجاوز به غرورت نیست آنجا
خبر از گورهای بی نشان هست
صدای زجه های مادران هست
بخوا ن همدرد من هم نسل و همراه
بخوان شعر مرا با حسرت و آه
دوباره اول مهر است و پاییز
گلوی آسمان از بغض لبریز
من و میزی که خالی مانده از تو
و گل هایی که پژمرده سر میز
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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

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
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

Tel.: (514) 932-2953
توفان در فنجان...
محمد نوری زاد ،نویسنده

ّ
و کارگردان ذوب شده در والیت که
در ماههای اخیر به مردم پیوس��ته،
نوشت« :من شخصا" مسئولیت پاره
کردن عکس امام را به عهده می گیرم
تا هرآنچه قرار اس��ت در این هفته و
هفته آینده اتفاق بیفتد ،تکلیفش از
همین حاال ّ
مشخص باشد .اعتراف

>> ادامه از صفحه5 :

می کنم که :خطا کردم .احساساتی
ش��دم .وقتی دیدم که هرکدام شما
یک چیزی از امام را پاره می کنید،
من هم بچگی کردم و عکس امام را
پاره کردم .دیدم شما طومار سپاه و
بس��یج و ع ّزت امام را پاره کرده اید،
من به عکس او بسنده کردم».
 حش��مت الله طبرزدی نیز
جان کالم را چنین نوش��ت« :آیا ما

ملّتی هستیم که لیاقتمان این است
که برای پاره ش��دن یا پاره نش��دن
عکس راهپیمایی کنیم؟  ...دعوای
عکس را باید ب��ه فرومایگان واگذار
کرد ...جنبش دموکراس��ی خواهی
ملّت ایران ،برای پاره ش��دن عکس
خمینی اهمیتی قایل نیست .برای
خ��ون نداها ارزش قایل اس��ت ...به
نظر من اصالح طل��ب ها به نحوی
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مونتریال...
واکنشهوشمندانه
صدها مرد ایرانی با
روسری و مقنعه:
بعد از انتش��ار عکس های مجید
توکلی ،دانش��جوی بازداشت شده
ایرانی با مقنعه و روسری از سوی
خبرگ��زاری ف��ارس (خبرگزاری
رس��می احمدی نژاد) صدها مرد
ایران��ی در حمای��ت از ای��ن فعال
دانشجویی با به سر کردن مقنعه و
روسری ،عکس های با حجاب زنانه
خود را در ش��بکه های اجتماعی
منتشرکردند.
نیروهای امنیتی ،مجید توکلی را
که به گفته بسیاری از دانشجویان
"نماد مقاومت جنبش دانشجویی"
است ،پس از سخنرانی در روز 16
آذر ،بازداشت کردند و خبرگزاری
های وابسته به حکومت و در راس
آنها ایرنا و فارس ،با انتشار عکس
هایی از او ب��ا حجاب زنانه مدعی
شدند که "این دانشجو با پوشیدن
لباس زنانه قصد فرار داشته است".
از همان آغ��از ،گروهی بر این باور
بودند که این تصاویر جعلی است و
در عین حال گروهی دیگر معتقد
بودند که نیروهای امنیتی پس از
بازداش��ت مجید توکلی ،وی را با
اجبار وادار به پوشیدن لباس زنانه
کرده اند.
در ای��ن می��ان ،برخ��ی از چهره
ها ،با انتش��ار فراخوانی در شبکه
های اجتماعی ،از مردهای ایرانی
درخواست کردند تا در اعتراض به
این اقدام نیروهای امنیتی و رسانه
های حامی دولت ،و نیز در اعتراض
به نوع نگاه محافظه کاران حاکم به
پوشش زنانه ،عکس های خود را با
روسری و مقنعه منتشر کنند.
در ای��ن فراخوان تاکید ش��ده که
انتش��ار چنین تصاویری از مجید
توکلی ،با هدف " فشار بر جنبش
دانش��جویی و حرکت سبز مردم
ای��ران" و نیز عملی در راس��تای"
تحقیر زنان ایرانی" بوده است.
آرش عاش��وری نیا ،عکاس جوان
ایران��ی یک��ی از کس��انی بود که
نخستین بار این ایده را در صفحه
فیس بوک و نیز گوگل ریدر خود
مطرح کرد.
آرش عاش��وری نیا درباره این ایده
ک��ه در ع��رض چن��د روز به یک
کمپین بزرگ مبدل ش��د چنین
می گوید:
"اتفاقی که افت�اد این بود که
توی گ�وگل ریدر و توی فیس
بوک نوش�تم که ک�دام یک از
آقایان حاضر اس�ت عکسی با
روسری بگیرد و برایم بفرستد؟
همین شد که س�یل عکسها
آغاز ش�د! دوس�تان بسیاری
هم کمک کردند .هم مس�یح
عل�ی نژاد ک�ه ایده روس�ری
س�ر کردن م�ردان در دفاع از
آزادی حجاب رو نوش�ته بود و
هم دوستانی که گروهی رو در
فیس بوک تشکیل دادند و به
تبلیغ و جمع آوری این عکسها
کمک کردند".
با دیکتاتور هماهنگ می ش��وند تا
جنب��ش را به چارچ��وب حکومت
بکشانند».
ناش��یگری صدا و س��یمای والیت
مطلقه فقیه در کارگردانی و اجرای
نمایش رسوای پاره کردن عکس آیت
الله خمینی چنان آش��کار است که
نیاز به اثبات ندارد .تنها به یادآوری
این نکته بسنده می کنم که یکی از
صفت های بارز رستاخیز مردم ایران
که در ش��عارهایش بخوب��ی بازتاب
یافته ،رک گوی��ی و صراحت لهجه
اس��ت .در شش ماه گذشته و بویژه

ماهمه

مجید

ماجملهمجیدیم!

توکلی

>> طنز شکرین خرسندی
ما غرق امیدیم  -ما پیک نویدیم
در حمله به دشمن  -مردان رشیدیم
با پوشش تازه  -زن های جدیدیم

هستیم

این عکاس ایرانی در آخر می گوید
"اف��راد مختلف ب��ا تفکر مختلف
با این حرکت همراه ش��دند .فکر
میکنم ای��ده خیلی مه��م نبوده
بلکه استقبالی که از این ایده شد
خیلی جذاب بود و خودم شگفت
زده شدم .نشان میده که مردم ما
قصد کوتاه اومدن از حق و حقوق
خودشون رو ندارند و امیدوارانه به
حرکت خودشون ادامه میدهند".
تا کنون بی��ش از  450مرد ایرانی
که در بیان آنها شماری از وبالگ
نویس��ان ،روزنامه نگاران و فعاالن
مدن��ی هم دی��ده می ش��وند ،با
روسری و مقنعه عکس گرفته اند
و برای صفح��ه حمایت از مجید
توکلی در فیس بوک فرستاده اند.
در همی��ن ح��ال ،مس��یح علی
نژاد روزنامه ن��گار ایرانی که پس
از انتش��ار تصاوی��ر مجید توکلی
ه��م در وبالگش و ه��م در فیس
بوک یادداش��تی نوش��ته بود که
در ش��بکه های اجتماع��ی مورد
اس��تقبال قرار گرفت ،درگفتگو با
روز در م��ورد اهمیت این کمپین
چنین می گوید" :اولین باری که
خبرگزاریهای حامی دولت عکس
های مجید توکلی را منتشر کردند،
طبیعی اس��ت که روحیه جنبش
دانشجویی و بالطبع جنبش سبز
هم به خاطر این کار غیر اخالقی
بش��ود.برای همین من بیش��تر از
زاوی��ه یک خبرن��گار این موضوع
را مطرح کردم و ن��ه از زاویه یک
فعال سیاسی و فکر می کردم حاال
که ما رس��انه نداریم ،بهتر اس��ت
که م��ن از طریق فیس بوک ،یک
دعوت کوچکی از مردان بکنم که
بیایند و همراهی بکنند تا این کار
خبرگزاری رسمی دولتی را مورد
انتقاد قرار دهند".
مسیح علی نژاد در ادامه ،همانطور
که در یادداش��تش هم نوش��ته،
تاکید می کند" :این یک موضوع
جدیدی نیست که یک نفر با اجبار
با روس��ری و چادر ظاهر می شود.
 30سال است که در ایران ،زنانی
که باور به پوشش اجباری ندارند،
با همین شکل و شمایل ظاهر می
شوند .بنابر این چقدر خوب خواهد
بود که این اتفاق یک نمادی بشود
و در آن مردهای ایرانی به پوشش
اجباری اعتراض بکنند".
مسیح که امیدوار است این حرکت،
پیامی نمادین برای سیاستمداران
داشته باشد ،جمله ای را تکرار می
کند که در چند روز اخیر ،بسیاری
آن را مطرح می کنند:
"مجی�د با این لب�اس نه تنها
تحقیر نشد ،بلکه تکثیر شد".
سامان رسول پور (روز آنالین)

ما جمله مجیدیم !

ما مرد جوانیم  -همشکل زنانیم ....
ما غرق امیدیم  -ما پیک نویدیم
در حمله به دشمن  -مردان رشیدیم
با پوشش تازه  -زن های جدیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما مرد جوانیم  -همشکل زنانیم
در جنبش ملی  -سبز از دل و جانیم
هرگز نشود کج  -راهی که گزیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما اوج غروریم  -برنا و جسوریم
در جنگ و ستیزه  -با دولت زوریم
بیزار و فراری  -زین جمع پلیدیم
ما جمله مجیدیم !

ما مقنعه پوشیم  -در جوش و خروشیم
با یک یک زن ها  -ما دوش به دوشیم
از آنچه کشیدند  -یکخرده کشیدیم

ما جمله مجیدیم !

ما یک دل و یک جان  -از فتنه گریزان
همفکر و همآواز  -با دختر ایران
آزادی خود را  -فریاد کشیدیم
ما جمله مجیدیم !

فردا که بیاید  -این وضع نپاید
آزادی از این پس  -در بند نباید
پس قفل طرف را  -چون شاه کلیدیم

ما جمله مجیدیم !

برای مجید توکلی و
روسریاش!
این ملت همدرد زن و مرد ندارد
جز درد وطن بر تن خود درد ندارد
مردیموزنستیم،زنستیمکهمردیم
همدردیویکپارچگیفردندارد
این نسل جوان وطن ماست که در دست
جز مشت گره کرده رهاورد ندارد
با دشمن بدکاره و سفاک به جنگ است
این سبز که پروائی از آن زرد ندارد
درراهدمکراسیتاخیمهیدشمن
پیشآمدهاینخلقوعقبگردندارد
ماهمدلوهمجنسوهمآوازمجیدیم
ایشامسیهمافلقصبحسپیدیم

هفته ه��ای اخیر ،مردم بارها و بارها
سیدعلی
با صراحت مخالفت خود با ّ
خامن��ه ای و اصل والیت فقیه را در
ش��عارهایی چون" :خامنه ای قاتله
والیتش باطل��ه" " ،مرگ بر خامنه
ای" " ،مرگ ب��ر اصل والیت فقیه"
و ...ابراز داشته اند و اگر ضروری می
دیدند پروایی نداشتند که پای آیت
الله خمینی را نیز به میان بکشند.
اوج خردگرایی م��ردم ایران در این
اس��ت که به هر چیز در جای خود
می پ��ردازد و تش��خیص می دهد
که در ح��ال حاضر جایگاه آیت الله

خمینی به قول اکبر گنجی در موزهء
تاریخ اس��ت و زمانش که برسد می
توان پرونده او را گشود و به حساب
دروغگویی ها ،نقض عهدها ،کشتارها
و جنایتکاری هایش رسیدگی کرد.
اوج خردگری��زی حکوم��ت درحال
احتضار والیت مطلقه فقیه نیز این
است که می پندارد با نمایش مسخره
ای چون پاره کردن عکس آیت الله
خمینی می تواند در فنجان شکستهء
والیت توفان بپا کند!
______________
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مونتریال...
دادگاه زهرا کاظمی در مونتریال:

سراجنام جمهــورى اسالمى را به پاى
میزمحاکمهکشیدیم!
بعد از سه سال و نیم انتظار،
بعد از ش��کایت استفان هاشمی
(کاظمی) براى محاکمه مسئولین
قتل مادرش زیبا کاظمی ،سرانجام
صبح چهارش��نبه  ٢دس��امبر به
دادگاه رفتیم .شور و حال عجیبی
فضاى دادگاه را در بر گرفته بود.
باالخره جمهورى اس�لامى را به
پاى میز محاکمه کشیدیم!
وکیل
ش��دند
باالخ��ره مجب��ور
استفان هاشمی در کریدور دادگستری مونتریال
بگیرند! هرچه را در قدرت داشتند
را استفاده کردند تا پرونده مختومه
از دانش��گاه آکس��فورد و متخصص دف��اع از «حق مصونیت سیاس��ى»
شود.
امور سیاسى ایران ،بعنوان مشاور و ایران با جمهورى اسالمی همراه بود.
اما نشد!
ای��ن خود به تنهایی پیروزی بزرگی متخصص براى حضور در این دادگاه بع��د از گفتگ��و براى تعیی��ن روال
جلس��ات دادگاه ،وکیل ایران جلسه
دعوت کردند.
ست!
دادگاه س��اعت  ٩و نی��م صب��ح ،در پروفسور موسوى قبل از شروع دادگاه را با بحث اینکه اصال تشکیل چنین
حضور قاضی رابرت مونژون آغاز به شرح مفصلى از شواهد و دالیل خود دادگاهى از پایه اش��تباه است و باید
را کتبا ب��ه دادگاه و قاضی ارائه داده مختومه اعالم ش��ود شروع شد .و با
کار کرد.
بود و قاضی با قبول «شهادت نامه» مثال هاى مختلفی از پرونده هاى به
این دادگاه چهار روز طول کشید.
کرت جانس��ون و متیو بوش��ارد ،دو  affidavitایش��ان ب��راى ش��هادت اصطالح مش��ابه در کانادا و خارج از
وکیلى که به نیابت از استفان هاشمی شفاهى ایشان لزومی ندید ،که بقول کانادا را که در دادگاه رد ش��ده اند،
از این پرونده دفاع مى کنند ،در کنار پروفسور موسوی قدم بسیار مثبتی ب��راى اثبات گفته هایش اس��تفاده
دو وکی��ل از «مرک��ز کانادائی برای برای این پرونده اس��ت و نشان می کرد.
عدالت بین اللملی» و یک وکیل از ده��د که قاضی به خوب��ی با اوضاع وکیل دولت کانادا در دفاع از جایگاه
ایران به عنوان کش��ورى مستقل و
طرف «سازمان عفو بین اللمل» براى ایران و این پرونده آشنائی دارد.
پش��تیبانى از این پرونده در دادگاه همانطور که مى دانی��د ،این دادگاه اینک��ه دادگاه در کان��ادا حق ندارد
در رابط��ه با رد و ی��ا قبول «پیمان دولت ایران و کارکن��ان ان دولت را
حاضر بودند.
در چندین سال گذشته دولت ایران مصونیت سیاسی» برای دولت ایران ،محاکمه کند ،بحث را ادامه داد.
پیگیرانه خواهان ارجاع پرونده براى آی��ت الل��ه خامن��ه ای ،مرتضوی و وکالی استفان (هاشمی ،فرزند زهرا
بررس��ی به ایران است .اما جمهوری محمد بخشی در رابطه با پرونده زیبا کاظمی) دفاعیه ش��ان را با ش��رح
مفصل آنچه که بر «زیبا» گذش��ته
اس�لامی متداوما ثابت کرده عدالت کاظمی تشکیل شده بود.
جای��ی در آن مملکت ن��دارد .با این «جیمز وودز» وکیل کانادائی ،همراه بود شروع کردند؛ دستگیری ،زندان،
وج��ود باید دالیل و ش��واهد در این با دو دس��تیارش ،به نیابت از ایران و شکنجه و کشتن او و اینکه در  ٦سال
رابطه محکمه پسند باشد؛ بنابراین دفاع از دولت ایران و سه فردی که در گذشته ایران تنها اداى اجراى عدالت
وکالی اس��تفان براى روشن کردن این پرونده از آنها شکایت شده بود ،را در آورده و....
وضعی��ت حقوقی و سیاس��ی ایران حضورداشت .در کنار وکالى دولت
{>> ادامه در صفحه}29 :
از پروفسور موس��وی ،استاد حقوق ایران ،وکیل دول��ت کانادا هم برای
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
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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

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :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

ده
 ،رقص و
پایکوبی:
>> از ساع

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

هر
ج
م
ع
ه
و
موزیک زن شنبه:

____________________
Pièces d'Autos NDG

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح

7

8
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کبک...
بیش از دو میلیون از کبکی ها پزشک خانواده ندارند
پزش��کی کانادا برای سال
کمبود 1000
 2012تعیین کرده یعنی 5
دارد.
بسیار
فاصله
درصد
پزشک عمومی در حال حاضر کبک بیش چند آمار درباره

نوشته :جوآن روی
ژورنال دوکبک 14 :دسامبر 2009
در کبک ،برای کسی که یک پزشک
مش��خص ن��دارد ،یافتن پزش��ک
خانواده کار کوچکی نیست .ژورنال
دوکب��ک گواهی های ش��هروندان
کبکی را گردآوری ک��رده که برای
یافتن یک پزشک به هر دری زده اند
و پس از کوشش های مکرر نومیدانه
عقب نشسته اند.
این امر شگفتی برانگیز نیست زیرا
ای��ن بیم��اران ناکام
کبکی گرفتار کمبود
پزش��ک
1000
خانواده هس��تند .از
سوی دیگر ،پزشکان
عموم��ی ماجراهای
روزمره خود را برای ما
حکایت می کنند .در
مراجعات بدون وقت
قبلی بیم��اران ،آنان
شاهدپریشانیبیماران
سالمندی هستند که
پزشکخانوادگیشان
سالهای متمادی است که بازنشسته
ش��ده اند .بیمارانی دیگ��ر ناگزیرند
دهها کیلومتر را برای دیدار پزشک
خانوادگی شان بپیمایند .در این حال
پزشکی خانوادگی خصوصی ،که از
پیش در مونترال جاخوش کرده ،در
حال نفوذ در منطقه کبک اس��ت و
جای پای خود را در شبکه عمومی
تثبیت می کند.
دعا کنی��م که این
جاپاه��ای کلینیک
ه��ای خصوص��ی
کوچکبمانند...
بی��ش از دو میلیون
از کبکی ها پزشک
خانواده ندارند.
در سراس��ر کشور،
در کبک اس��ت که
بزرگترین نس��بت
خان��واده های بدون
پزش��ک یافت می
شوند.
در س��وی دیگر ،در
بریتیش کلمبیا تنها
 10درص��د از اهالی
به پزش��ک خانواده
دسترسی ندارند .در
کبک ای��ن رقم 31
درصد اس��ت و با هدفی که انجمن

پزشکان خانواده
درکبک:

از  1000پزش��ک عمومی
کمب��ود دارد .آنچ��ه که به
بهبود وضعیت کمک نمی
کند این است که در طول
سه سال گذش��ته  184از  در س�ال  ،2008شمار پزشکان
پست های رزیدنت پزشک عمومی  8766نفر بوده است.
خان��واده که می بایس��ت  31 درص�د از جمعی�ت کب�ک
تدارک دیده می شد خالی دسترسی به پزشک خانواده ندارند.
مان��ده اند .این تع��داد   18کمب�ود  1000پزش�ک خانواده
درصد پست های ارایه شده وجود دارد.
اس��ت و نش��انه ای روشن  دستمزد پزشک عمومی  %55از
اس��ت از این که همکار متخصص اش کمتر است.
از ای��ن جایگاه ح�دود  2000پزش�ک در GMF
اس��تقبال نمی (گروه پزش�کی خانواده) فعالیت می
شود.
کنند.
بنابر نظر رییس  ساعت کار هفتگی بطور متوسط
فد ر ا س��یو ن  50ساعت است.
پز ش��کا ن  حقوق متوس�ط نزدیک به 200
عموم��ی کبک هزار دالر در سال است.
( ،)FMOQدکتر
لویی گودن ،دولت برای بوده اس��ت .این موضوع بر گزینش
آنک��ه پیش��ه پزش��کی رزیدنت ها اثر می گذارد .دانشجویانی
خانواده را جذاب تر کند که بخواهند به کار پزشکی خانواده
بایستی اقدامات ملموسی بپردازن��د روزبروز کم ش��مارتر می
انجام دهد و وضعیت پذیرش بیمار را شوند .هر سال  60پزشک بر شمار
بهبودبخشد:
کمبود افزوده می ش��ود و داوطلبی
«کلینیک های پزش��کی در ورودی برای آن وجود ندارد».
به نظام بهداش��ت و درمان هستند .دکتر گودن می افزاید:
مس��ئله مال��ی کلینیک ه��ا دارای «پزشکان خانواده در عملکرد خود
اولویت است .بسیاری از پزشکان در به پش��تیبانی بیش��تری نیاز دارند:
کلینیک های پزش��کی پس از  -20تعداد بیش��تر پرستار در کلینیک و
 25سال لنگ می اندازند و با نهادن دسترسی بهتر به پزشکان متخصص
کلی��د ب��ر روی در آن را و آزمایشات پزش��کی برای بیماران
ترک می کنند».
خود ،در مورد تشخیص مشکل یک
توافق وجود دارد .مشکل این است
که روند مداوا س��رعت ندارد .پرونده
جاذبه بخش
پزشکی کبک ،رایانه ای کردن دفاتر
خصوصی
پزشکی ،چندان تکانی نمی خورند.
دکتر گودن ،با اش��اره به پزش��کان وقت غیر معقولی را برای
گفتگوهای آینده در سال جستجوی نتیجه آزمایشات پزشکی
 ،2010ب��ا دول��ت می تلف می کنند».
«گروه پزش��کی خانواده» ()GMF
گوید:
«هر سال  20پزشک کار یک نمونه سرسخت است.
خود را برای پیوس��تن به تقریبا به مسیر راه جنگجویان می
بخش خصوص��ی ترک ماند .حدود  2000پزشک در GMF
می کنند .برخی در حالی فعالیت می کنند در حالی که 3000
ک��ه متقاضیان��ی دارند ،پزشک دیگر خارج از  GMFهستند.
قرار مالقات نمی پذیرند .پزش��کانی که به تنهای��ی کار می
علت اصلی این امر تفاوت کنند غالبا افراد سالمندتری هستند
بی��ش از  55درص��دی که می بایس��ت پش��تیبانی شوند.
دستمزد ایشان با پزشکان ما درخواس��ت خواهیم کرد که در
متخصص اس��ت که این معیارهای پذیرش  GMFتسهیالتی
رقم در س��ال  ،1975بیست درصد ایجاد شود» .

کمبود
1000
پزشک
عمومی

شبیخونزمستان!

تصادف زجنریه ای در اتاوا ،خیبندان در غرب،
هوای پاییزی در تورنتو
 ۱۴دسامبر ایرانتو :بیش از
 70خ��ودرو ،صبح امروز بر
اثر مه گرفتگی ش��دید در
بزرگراه  416جنوبی اتاوا ،از
جاده خارج شده یا با یکدیگر
تصادف کردند .ب��ر اثر این
حوادث ،ش��ش نفر زخمی
شدند .
بدلیل هموار ب��ودن اطراف
بزرگ��راه ،آس��یب ج��دی به
سرنش��ینان خودروه��ا وارد نش��ده
است.
در استان های غربی کانادا مردم آن
مناطق سومین روز سرد و یخی ماه
دس��امبر را پشت س��ر می گذارند.
دمای زیر  50درجه همراه با س��وز
ش��دید زمس��تانی  ،همچنان ادامه
دارد.
اداره هواشناسی  ،دمای فعلی استان

های آلبرتا ،منیتوبا و ساس��کچوان
در ح��دود  32درجه زیر صفر اعالم
کرده که با احتساب تأثیر سوز سرد،
احس��اس دما به زیر  50درجه می
رسد .اما در ادمونتون آلبرتا  ،یکشنبه
ش��ب ،دما ب��ه  46درجه زیر صفر و
احساس سرما با در نظر گرفتن سوز
سرد ،به  59درجه رسید!
برق دس��ت ک��م  350خان��ه بر اثر
مشکالت پیش آمده برای کابل های

زیر زمینی قطع ش��ده و
س��اکنین آنها ب��رای 12
ساعت با سرما و یخبندان
موجود دست و پنجه نرم
کردند.
در ش��هر "یورکت��ون"
ساسکچوان هم مأموران
آتش نش��انی ،بدلیل یخ
زدن ش��یرهای خیابانی،
نتوانستند موفق به خاموش
کردن یک آتش سوزی شوند.
اس��تان های غریی کانادا ،در حالی
یخبندان شدید این فصل از سال را
تجربه می کنند که بفاصله کمی از
آنها در ش��هر تورنتو  ،مردم از دمای
 3درجه باالی صفر لذت می برند و
در ط��ول ده روز آینده نیز افت دما
حداکثر  10درجه در هنگام ش��ب
خواهد بود!

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
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

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
PARTICIPATE forward

__________

to friends

Press
PAIVAND

inCOMMUNITY
مونتریال

ایرانی:
ت
ق
و
می
بر
نا
م
ه
ها
فرهنگی،س

یا
سی،اجتماعی...
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با یاد زمین :اجالس کپنهاگ...
 7دس��امبر اجالس سازمان ملل متحد در باره تغییرات
اقلیمی ،با ش��رکت نمایندگان  192کشور در کپنهاگ
پایتخت دانمارک آغاز به کار کرد.
اجالس با نمایش فیلمی در باره محیط زیست که کودکان
دانمارکی تهیه کرده بودند افتتاح شد.
در طول این اجالس دو هفته ای که برخی از دانشمندان
آن را مهمترین گردهمآیی در باره تغییرات اقلیمی می
دانند ،رهبران حدود  100کشور جهان در اجالس حضور
می یابند.
تعهد اخیر آمریکا ،هند و چین در مورد کاهش گازهای
گلخانه ای س��بب شده که امیدواری نمایندگان شرکت

افزایش بال وقفه
دمای هوا در 40
سال اخیر
بنا ب��ر یافته های س��ازمان جهانی
هواشناسیوادارههواشناسیبریتانیا،
از  160س��ال پیش که س��نجش و
ثبت دمای کره زمین ش��روع شد،
گرمای هوا در دهه گذشته بی سابقه
بوده است.
کارشناسانهواشناسیهمچنینمی
گویند تقریبا ب��ا اطمینان می توان
گفت که در  160س��ال اخیر ،سال
 ،2009از نظر شدت گرما در مرتبه
پنجم قرار می گیرد.
آژانستحقیقاتفضاییآمریکا-ناسا-
می گوی��د رکورد گرمای کره زمین
در طی یکی دو سال آینده شکسته
خواهد شد.
میشل جارود ،دبیر سازمان جهانی
هواشناس��ی می گوید در سال های
اخیر حد متوسط دمای هوا در بیشتر
قاره های جهان افزایش یافته و تنها
در شمال آمریکا هوا از حد متوسط
سردتر بوده است.
آقای ج��ارود گفت تجزیه و تحلیل
نهایی هواشناسی تا اوایل سال آینده

کننده در اجالس به حصول توافق افزایش یابد.
هدف هرگونه توافقی در اجالس کپنهاگ یافتن جایگزینی
برای پیمان سال  1997کیوتو جهت مهار میزان تصاعد
گازهای گلخانه ای است.
هیات کارشناسان سازمان ملل در امور تغییرات اقلیمی
م��ی گوید که برای پرهیز از افزایش خطرناک دمای هوا
باید تصاعد این گازها را محدود کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ،گوردون براون نخست
وزیر بریتانیا ،نیکوال سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و
مانموهان سینگ نخست وزیر هند از رهبرانی هستند که
در اجالس کپنهاگ حضور یافته اند.

کانادا

میالدی تکمیل نخواهد
شد ولی سازمان جهانی
هواشناسیهموارهخالصه پس از ده سال خودداری از کاهش گازهای
یافت��ه ه��ا را در اختیار گلخانه ای ،کانادا طرحی را در دست اجرا
ش��رکت کنن��دگان در دارد که این گاز ها را تا  ۲۰درصد س�طح
مذاکرات هر ساله درباره سال  ۲۰۰۶کاهش می دهد.
گرمایش زمین قرار می این برابر کاهش�ی  ۳درصدی نسبت به
دهد تا مذاکره کنندگان سال ۱۹۹۰است این هدف مورد انتقاد قرار
در جریان آخرین یافته ها گرفته و عموما آن را ناکافی می دانند.
قرار بگیرند.
تازه ترین اطالعات مربوط
گرمتر شدن هوای کره
ب��ه گرمای��ش زمی��ن در
اجالس تغییرات اقلیمی در در طول ده زمین را یک مش��کل
بسیار جدی تلقی می
کپنهاگ در اختیار شرکت
کنن��دگان در اجالس قرار سال گذشته کنند.
شدت دمای ول��ی طب��ق ای��ن
داده شده است.
ای��ن اج�لاس با ش��رکت هوا بی سابقه نظرسنجی در آمریکا
و چی��ن که بی��ش از
نمایندگان  192کشور در
کپنهاگ پایتخت دانمارک بوده است
هر کش��ور دیگری به
آلودگ��ی ه��وا کمک
آغاز به کار کرده است.
در طول این اجالس دو هفته ای که می کنند ،این نگرانی کاهش یافته
برخی از دانشمندان آن را مهمترین است.
گردهمآیی در باره تغییرات اقلیمی ه��دف هرگونه توافق��ی در اجالس
می دانند ،رهبران حدود  100کشور کپنه��اگ یافتن جایگزین��ی برای
جهان در اجالس حض��ور خواهند پیم��ان س��ال  1997کیوتو ،جهت
مهار میزان تصاعد گازهای گلخانه
یافت.
یکنظرسنجیبینالمللیکه توسط ای است که مهمترین عامل گرمتر
بی بی سی صورت گرفته نشان می شدن هوای کره زمین شناخته شده
دهد که حدود دو سوم مردم جهان است.

تغیریاتاقلیمی؛موضوعیجتملیبرایایرانیان؟

اج�لاس تغیی��رات آب و هوایی در
کپنه��اگ پایتخ��ت دانم��ارک در
ش��رایطی برگزار می شود که دولت
ایران هم در این نشس��ت ش��رکت
دارد.
نگاهی بهپیشینه فعالیت های جهانی
ایران در زمینه تغییرات آب و هوایی
نش��ان می دهد که مسائل محیط
زیستی در مقیاس کالن و جهانی آن
معموال دغدغه سیاستمداران ایرانی
نبوده است.
رسول نفیسی ،جامعه شناس ایرانی
در آمری��کا ،می گوید ک��ه به دلیل
بحران های فوری تر و مسائل حادتر
سیاسیواقتصادی،موضوعاتمحیط
زیستی معموال مسائل تجملی بوده و
دولت توجه مقتضی به آن نداش��ته
است.
بر این اس��اس اح��زاب و گروه های
سیاس��ی ایران هم برنامه مشخصی
در قبال محیط زیس��ت ندارند و به
جز موارد نادری ،نامزد های انتخابات
مختل��ف در ایران حتی در انتخابات
ریاست جمهوری طرحی قابل ارائه
ای در ب��اره مس��ائل فراگیر محیط
زیس��تی همچون آلودگی شهرهای
بزرگ ندارد.
ماندانا کریمی ،کارش��ناس محیط
زیست ساکن در بریتانیا می گوید که
ایران تعهدات زیس��ت محیطی بین
المللی دارد ،اما به اعتقاد او عملکرد
دولت در حفظ محیط زیس��ت باید
بیش از این باشد.
قهرمان سلیمانپور ،کارشناس محیط
زیست که با حزب دموکرات آمریکا
در مسائل محیط زیستی همکاری
می کند ،نق��ش احزاب و گروه های
غیردولتی  NGOرا در حساس��یت
دادن دولت ها به مسائل کالن محیط
زیستی مهم می داند.
آقای سلیمانپور به تجربه ای که در
همکاری با حزب دموکرات دارد اشاره
می کند و می گوید حزب از طریق

آشنا کردن بیش��تر مردم با مسائل
محیط زیس��تی و خطرات ناشی از
تغیی��رات اقلیمی ،زمینه پاس��خگو
شدن سیاستمداران و دولتمردان را
در قبال تصمیم هایشان فراهم می
کند.
تغییرات آب و هوایی که در دهه های
اخیر نگرانی برخی کشورهای توسعه
یافته را به دنبال داش��ته ،موضوعی
اس��ت که بی��ش از این کش��ورها،
ش��هروندان ممالک در حال توسعه
یا توسعه نیافته را به دلیل نداشتن
آمادگی ،دانش و امکانات بهداشتی و
حفاظتی تهدید می کند .مردم ایران
از آس��یب های این تغییر مستثنی
نیستن .د
در این بین اکثر کارشناسان محیط
زیس��ت معتقدند که ای��ران توجه
چندانی به این موضوعات ندارد.
توجه کش��ورهای توس��عه یافته به
موضوع تغییرات اقلیمی و مخاطرات
زیست محیطی از اوایل قرن بیستم
آغاز شد.
اما کشورهایی همچون چین و هند
که با س��رعت خیره کننده به سوی
توس��عه اقتصادی پیش م��ی روند،
ب��ه معاهدات بی��ن المللی همچون
اجالس زیست محیطی بی توجهی
می کنند.
ایران هم در شمار کشورهای در حال
توسعه است که گرچه عمال تغییرات
اقلیم��ی را مورد توجه قرار نداده ،اما
تالش دارد تا در مواردی نشان دهد
که به موضوعات زیست محیطی بی
توجه نیست.
در انتخاب�ات اخی�ر ریاس�ت
جمه�وری در ای�ران از می�ان
 ۴کاندی�دای انتخاب�ات تنه�ا
میرحس�ین موس�وی برنام�ه
مشخصی درباره محیط زیست
ارائه داد.
به این ترتیب ،برای اولین بار موضوع
تغیی��رات آب و هوایی و مش��کالت

محیط زیستی در ایران در قالب یک
برنامه انتخاباتی توجه شد .اما از نگاه
طرفداران محیط زیس��ت ،این قدم
های اول است.
کارشناس��ان حوزه محیط زیس��ت
امیدوارند حضور ای��ران در اجالس
تغییرات اقلیمی در کپنهاک بتواند
هم دولت این کش��ور را نس��بت به
خطرات تغییرات آب و هوایی و سهم
ایران را در آن حس��اس کند ،و هم
افکار عمومی را به سوی این مسائل
و اهمیت آن بر س�لامت شهروندان
توجه دهد.
محمد قوام BBC
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احتمالوقوعفاجعهزیستمحیطیدرزماننسلکنونی
مطالعات تازه ای که در باره تغییرات
جوی صورت گرفته نشان می دهد
که این احتمال که فاجعه  4درجه
سانتیگراد گرمتر شدن هوای کره
زمین در دوره نس��ل کنونی اتفاق
افتد ،در حال افزایش است.
دانشمندانیکهاینمطالعاتراانجام
داده اند می گویند تا اواس��ط قرن
حاضر احتمال گرمتر شدن هوای
کره زمین تا  4درجه س��انتیگراد و
جود دارد .
به گفته این دانشمندان در منطقه
قطب شمال ،در همین مدت ممکن
است درجه حرارت هوا تا  15درجه
سانتیگراد افزایش یابد.
اینبررسیکهتوسطنهادتحقیقاتی
معتبر  Hadley Centreدر بریتانیا

صورت گرفته ،به این نتیجه رسیده ولی دانشمندانی که این گزارش را
ک��ه چنانچه گازه��ای گلخانه ای تهیه کرده اند بر این نکته پافشاری
می کنن��د که وق��وع این
کنترل نشود،
در ظ��رف ممکن است زمین های فاجعهاجتنابناپذیرنیست
مدت��ی کمتر پست را سیل فراگرفته ،و چنانچه می��زان گازهای
گلخانه ای به زودی کاهش
از  50س��ال نیمی از متام گونه های
یابد هنوز می توان از وقوع
درجه حرارت
ه��وای ک��ره حیوانات و گیاهان
آن جلوگیری کرد.
زمین افزایش ازبین بروند و دسترسی یکی از درخواست های مهم
خواهد یافت و به آب در سراسر جهان کشورهای در حال توسعه
این اس��ت که کشورهای
در نتیج��ه آن
به مخاطره افتد.
ثروتمند باید به کشورهای
ممکن اس��ت
در حال توسعه برای کاهش
زمی��ن ه��ای
پست را سیل فرا گرفته و نیمی از تولید گازهای گلخان��ه ای کمک
تمام گونه های حیوانات و گیاهان مالی کنند.
از بین بروند و دسترسی به آب در
سراسر جهان به مخاطره افتد.

'بیشتر مردم تغییرات اقلیمی را معضلی بسیار جدی میدانند'
بر اس��اس یک نظرس��نجی ،بیشتر
م��ردم دنیا تغییرات اقلیمی ناش��ی
از گرم ش��دن جو زمین را معضلی
بسیار جدی می دانند و می خواهند
که دولت ها ب��رای رفع آن چاره ای
بیندیشند.
ایننظرسنجیبهدرخواستسرویس
جهانی بی بی سی و توسط شرکت
تحقیقاتی "گلوب اسکن" انجام شده
است.
بر اساس نظرسنجی"گلوب اسکن"،
 64درصد از مردمی که در نظرسنجی
شرکت کرده اند ،تغییرات اقلیمی را
معضلی "بسیار جدی" می دانند.
این رقم دو دهه پیش در نظرسنجی
مشابه ای ،به مراتب کمتر یعنی 44
درصد بود.
حدود  24هزار نفر از بیس��ت و سه
کش��ور از جمله آمریکا ،چین ،هند،
بریتانیا،استرالیاوآلماندرنظرسنجی

مذکور شرکت کرده اند.
 61درصد آنها گفته اند که از سرمایه
گ��ذاری دولت خود ب��رای مبارزه با
تغییرات اقلیمی حمایت می کنند،
هرچند که چنین این اقدام به زیان
اقتصاد کشورشان باشد.
بر اس��اس این نظرس��نجی ،تعداد
افرادی که در آمریکا و چین تغییرات
اقلیمی را معضلی بسیار جدی می
دانند ،کاهش یافته اس��ت؛ بطوری
ک��ه در آمریکا  45درصد و در چین
 57درصد مردم تغییرات اقلیمی را
معضلی بس��یار جدی ارزیابی کرده
اند.
نظرسنجی مشابه ای در سال 2007
میالدی حاک��ی از آن ب��ود که 50
درصد آمریکایی ها و  59درصد مردم
چین تغییرات اقلیمی را مش��کلی
بسیار جدی می دانستند.
با این همه ،بر اس��اس نظرس��نجی

جدید ،هنوز  52درصد مردم آمریکا
و  89درص��د مردم چی��ن از تدابیر
ج��دی دولت خود برای رفع معضل
تغییرات اقلیمی پشتیبانی می کنند.
برآورد می شود که چین و آمریکا در
مجموع حداق��ل  40درصد گازهای
آالینده مس��بب تغییرات اقلیمی را
تولید می کنند.
بر اساس نظرسنجی جدید ،در هند
نیز  45درصد مردم به این تغییرات
به عنوان معضلی بسیار جدی نگاه
می کنند .این رقم در اس��ترالیا 58
درصد اعالم شده است.
نظرسنجی تازه حاکی از آن است که
در بریتانی��ا  62درصد مردم از اقدام
جدی دولت برای برخورد با معضل
تغییرات اقلیمی حمایت می کنند.
 ای�ن رق�م کان�ادا  61و در
آمریکا  46درصد بوده است.
ب��ر اس��اس نظرس��نجی مذک��ور،

44درصد افراد خواهان آن هس��تند
که دول��ت آنان در اجالس کپنهاگ
با تعیین اهداف مش��خص" ،نقشی
عمده" در مبارزه با تغییرات اقلیمی
ایفا کند.
 39درصد نی��ز از تدابیر تدریجی و
اتخاذ خط مش��ی میانه رو از سوی
دولت خود در کپنهاگ پش��تیبانی
کرده اند.
این نظرس��نجی همچنین حاکی از
آن است که حدود شش درصد مردم
م��ی خواهند کش��ور آن ها هرگونه
توافق حاصله در کپنهاگ را رد کند.
بان کی -مون دبیر کل سازمان ملل
متحد ،اخیر گفته ب��ود که با توجه
به تعهد چند کش��ور مهم صنعتی
در م��ورد کاهش گازه��ای گلخانه
ای ،ش��انس حصول توافق رهبران
کشورها در اجالس کپنهاگ افزایش
یافته است.
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دیدگاه دیگر...

عکس امام
خمینی

عطاالهمهاجرانی

وقتی سیمای جمهوری اسالمی ایران،
تصویر پاره شده عکس امام خمینی(ره)
را نشان داد ،آشکار بود که پرده تازه ای
ساز شده است .انتشار چنین تصویری
بدون آگاهی و اجازه مقامات عالی نظام
و بدون برنامه ریزی نامحتمل به نظر
می رس��د .البته پی��ش از این تصاویر
رهبری هم پاره شده بود و یا موجی از
جمعیت پالکارد بزرگ مصور به عکس
ایش��ان را از جای کندند و پاره کردند،
بدیهی بود که هیچگاه چنان تصاویری
از سیما پخش نشد و البته نمی شود.
پرسش این است که تصویر پاره شده
امام خمینی کار چه کسانی است و چرا
از سیمای جمهوری اسالمی در ساعت
پر بیینده خبر هش��ت و سی منتشر
شده است؟
اطالعیه آقای شیخ محمد یزدی که به
عنوان اطالعیه جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم منتش��ر ش��ده است ،اعالم
برخی طالب در تعطیلی درس حوزه
علمیه قم ،که به عنوان تعطیلی حوزه
علمیه قم مطرح شده است و البد از این
پس اطالعیه های گوناگون و رنگارنگ
ک��ه پی در پی صادر می ش��ود ،تماما
نشانه های یک اقدام محاسبه شده و
س��نجیده است .اصال اطالعیه آیه الله
یزدی را ببینید ،درس��ت رنگ و ریتم
سرمقاله های کیهان را دارد.

بگذاری��د نمون��ه ای را
برایتان ی��ادآوری کنم.
کنفرانس برلین با اقدام خانمی که در
میانه کنفرانس نیمه برهنه شد ،تبدیل
به یک اب��زار خبری درج��ه اول برای
حذف اصالح طلب��ان و محاکمه آنان
ش��د .همان فیلم رقص زن نیم برهنه
را سیمای جمهوری اسالمی در همان
سالها بارها پخش کرد و دادگاه انقالب
هم ش��رکت کنندگان را به بهانه های
مختلف محاکمه کرد .همان وقت هم
جمله ای را شکار کردند و برساختند
که اصالح طلبان معتقدند:
امام خمینی را بایس�ت ب�ه موزه
تاریخسپرد...
این بار هم سناریو نویسان و کارگردانان
پ��اره کردن عکس ام��ام ،می خواهند
جنبش سبز ملت ایران و نهضت ضد
استبداد دینی دانشجویان را به عنوان
حرکتی علیه امام خمینی وانمود کنند.

اما چند نکته بسیار مهم:

 اول :در این س��ال ها به روش��نی
ش��اهد بوده ایم که مهمترین میراث
امام خمینی یعنی جمهوری اسالمی
تبدیل به یک نظام حکومتی یکه ساالر
استبدادی شده اس��ت .در واقع روح و
هویت اصلی انقالب اس�لامی و پیام
رهبری امام خمینی دگرگون ش��ده
است.
 دوم :یاران امام در این دو دهه اخیر
از صحنه مدیریت کشور حذف شده اند.
میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی
و هاشمی رفسنجانی نسبت نزدیکتری
با امام داشتند تا این نورسیدگانی که به
رویش های بی ریشه انقالب معروفند.
یادم��ان نرفته که آیه الله توس��لی در
یاد آوری سخن امام در جلسه مجمع
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تش��خیص مصلحت از ش��دت اندوه
قلبشایستاد.
 س��وم :امام برای سپاه و بسیج
هویت مردمی قائل بود .چه کسانی
س��پاه و بس��یج را تبدیل ب��ه ابزار
سرکوب ملت ایران کردند؟
این همه دگرگونی و دگردیسی که
پیش آمده است ،در مقایسه با پاره
شدن عکس امام خمینی که اقدامی
به شدت مش��کوک است -پیش از
همه آقای کروبی در نامه به رییس
صدا و سیما از این فتنه سخن گفت-
چه نس��بتی دارد؟ هوی��ت انقالب
و جمهوری اس�لامی تغییر یافته،
و نیروی نظامی که بایس��ت فراتر از
احزاب سیاسی و امواج سیاسی قرار
بگیرد ،به ابزار سرکوب و رانت خوار
اقتصاد و صنعت و نفت تبدیل شده
است.
این رفتار ها خطرناک نیست ؟
صدا و سیما با کدام مجوز و دلیل
عکس پاره شده امام خمینی را نشان
می دهد؟
به نظرم همه رهبران و سخنگویان
جنبش س��بز ملت ایران ضرورت
دارد هم پاره شدن عکس امام توسط
هر کس و با هر انگیزه ای را محکوم
کنن��د و ه��م اقدام سیاس��ی فتنه
انگیزانه سیمای ضد ملی جمهوری
اس�لامی را .پیداس��ت آقایان برای
روزهای تاسوعا و عاشورا خواب تازه
ای دیده اند .می دانند که دیگر نمی
توانند از مش��روعیت خویش برای
جذب و اقناع مردم اس��تفاده کنند.
نوبت اس��تفاده از ن��ام امام و عکس
امام برای تداوم سرکوب ملت ایران و
دانشجویان رسیده است .عکس امام
پرچم تازه ای اس��ت برای سرکوب
مردم و دانشجویان ،فتنه و مکری که
پنهان نمی ماند .والله خیر الماکرین.
منبع:جرس

مرکزاسالمیایرانیان
شند
جزنكورانك تخوران
خعشق
تانزش
درمسل
ف
ص
ه
روب
هراس
كشند
م
ن
ه اورا ن
قپیریزمرد هر آنك
دار بود
گرعاش
مر
هراسی
یگانه
و از خداوند باشید
رید
اقل آزاده سین(ع)
اگر دین ندا ست ال
امامح
شما نی
در
ن زمانه
م ظالما
ه بر اندا
لرز
ی كه همیشه ی اندازد
فریاد
م
كشند

به نام خداوند بخشنده مهربان

شهادت ساالر شهیدان الگوی آزادگی و
آزاد مردی حسین (ع) بر شما تسلیت باد

به همین مناسبت،
مجلس بزرگداشت آن مرد بی همتا

از روز پنجشنبه  17دسامبر

به مدت  12شب

زمان :از ساعت  7:00لغایت  10:00شب
به صرف شام
در مركز اسالمی ایرانیان
منعقد خواهد شد.
حضور شما عزیزان دفاع از آزادی و آزادگی
و فریاد مظلوم است و تجدید عهد با آن امام همام.

سخنران:

دانشمند ارجمند جناب حجة األسالم والمسلمین محمدی
و مداح توانای اهل بیت
جناب آقای استاد اكبری

210 St-Jacques
)(Lachine
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

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

www.iranianislamiccenter.com
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مونتریال :از خودمان ...
سپاس و هزار
سپاس...

>> توضی�ح :همانگون�ه که در
شماره پیش آمد ،سمینار آموزشی
سه روزهی شورای ملی مطبوعات
قومی کانادا روزهای
و رسانههای
ِ
 21 ،20و  22نوامبر در کالج س�نه
کا ،تورونتو ،با شرکت بیش از 170
روزنامهنگارنشریاتقومیمختلف
از سراسر کانادا برگزار شد.
استفن هارپر ،نخستوزیر کانادا،
در این جمع حضور یافت و ضمن
ایرادسخنانی،لوحتقدیروجوایزی
به چند تن از روزنامهنگاران سال
گذش�ته ،از جمله ،حقیر ،محمد
رحیمیان ،سردبیر دوهفته پیوند
اهدا کرد.
خب�ر دریافت لوح تقدیر از س�وی
نخستوزیر،باخودبسیاریواکنش
ها به دفتر پیون�د آورد و ما را غرق
مباهیکرد.
یاران ارجمند بسیاری ،از شهرهای
مختل�ف ای�ن نش�ریه کوچک را
به خاطر دریاف�ت جایزه با مهر و
محبتنواختند.
نام�ه های زیر گوش�ه ی بس�یار
کوچکی از دریای عشق و صفایی
اس�ت که پیوند کوچ�ک در قلب
خوانندگانش در این سال ها برای
خود ذخیره کرده است.
س�رخ ش�رم
گونه هام�ان
ِ
بی بضاعتی مان؛ کارنامه خردینه
م�ا ،صمیمان�ه ع�رض م�ی کنم،
حقیقتا درخور این همه محبت و
معرفتنیست.
ما با انرژی حضور ش�ما ،زمستان
تبعید و دش�واری های راه را طی
می کنیم و مفتخریم.
شاد و برقرار باشید.
>> از هم�ه دوس�تانی ک�ه ب�ه
دلیل ضیق مجال ،درج پیام های
مهرشان به وقت دیگر موکول می
شود ،صمیمانه پوزش می خواهیم:
از آن جمل�ه ان�د ،فاض�ل بزرگ،
جناب فریور ،شهباز عزیز ،ماریا و
کامران عزیز ،بانو مرتضوی ،تقوی
عزیز ،دکتر حس�ن یاری مهربان،
دکترمنصوری عزیز ،بهرنگ ،آقای
محبی ،بچه های ونکوور و ...و...
--------یوس��ف تیزه��وش ،از کوشش��گران
پیشکسوت در امور اجتماعی جامعه
ایرانیان مونتریال ،وی قهرمان پیشین
المپیک (پینگ پنگ) و از پایه گذاران
«کانون» ایرانیان ایالت کبک است.
با سپاس از او

یوسف تیزهوش

دوست عزیز و گرامی آقای
محمدرحیمیان
سردبیر محترم نشریه وزین پیوند
به حق باید اقرار کنم ش��نیدن خبر و
دیدن عکس شما با نخست وزیر کانادا
نزد ما بس��یار جای تبریک و «براوو!»
دارد.
نشریه پیوند با همت و زحمات پیگیر
شما ،همراه گروه مطبوعاتی این نشریه،
در سمینار آموزشی مطبوعات و رسانه
ه��ای قومی با ش��رکت  170روزنامه
نگار نش��ریات قومی کانادا ،توانس��ت
این افتخ��ار بزرگ و پراهمیت را برای
خانواده رسانه های ایرانی و بخصوص
برای جامع��ه ایرانیان مقیم مونتریال،
بدست آورد.
تهیه س��وژه های مهم داخلی ش��هر
مونتری��ال ،کانادا ،ایران و غیره در یک
س��رزمین نو ،کار آسانی نیست .شما
خوشبختانه با توانایی ها و هوشی که
دارید ،توانسته
اید 16 ،س��ال،
ماه به ماه و سال
به سال کیفیت
نشریه را بهتر و
بهتر کنید .برای
تشویق بیش از
پیش و پا برجا
ب��ودن نش��ریه
وزین پیوند ،هر
ایرانی با توانایی
خوی��ش خوب
اس��ت پیوند را
مش��ترک شود
تا ش��ما بدین
طری��ق بتوانید

کار روزنامه نگاری را ارتقاء بیشتر
بدهید .ارادتمند تیزهوش
---------------پیوند با دریافت لوح و نشان
تقدیر از رسانه های قومی
کانادا افتخار آفرید

پـرویز قدیریان

در هفته گذش��ته س��ردبیر پیوند
مونتری��ال ،همزمان با ش��انزدهمین
سالروز تولد این رسانه فارسی زبان ،لوح
و نشان تقدیر شورای ملی مطبوعات و
رس��انه های قومی کانادا را از نخست
وزیر کانادا ،آقای استفن هارپر ،دریافت
نمود ،که در حقیقت افتخاری اس��ت
ب��رای ه��ر ایرانی ،مخصوصا دس��ت
اندرکاران تهیه و تنظیم نشریه پیوند و
گروه نویسندگان ،بازرگانان ،حامیان و
عالقمندان این روزنامه مردمی.
همزمان با پیوند مونتریال ،هفته نامه
ش��هروند تورونتو نی��ز در میان ده ها
روزنامه و رسانه های گروه های قومی
کانادا برگزیده ش��د و احساس غرور و
افتخار همه ما را دوچندان کرد.
ما از بدو تولد پیوند شاهد تالش های
شبانه روزی آقای رحیمیان و خانواده
ایش��ان در به ثمر رسیدن و بلوغ این
نشریه بوده ایم و به خود می بالیم که
امروز این رسانه اجتماعی ،سیاسی و
خانوادگی« ،پیون��د»ی در جامعه ما
بوجود آورده و قلوب را به هم نزدیک
تر کرده اس��ت؛ حقیقتا بس��یار بجا و
بهن��گام بود که ش��ورای مطبوعات و
رسانه های قومی کانادا این بار فعالیت
های مردمی این روزنامه را قدر نهاده،
از آن تقدیر نموده است.
من چند دهه ای است که با مطبوعات
و رس��انه های گروهی فارسی زبان در
خ��ارج از ایران هم��کاری دارم و چند
سالی هم در انتش��ار ژورنال پزشکی
نقش داشته ام و بوضوح می دانم 16
س��ال بی وقفه ،روزنامه ای مستقل را
در خارج از کش��ور منتشر کردن چه
معنی دارد و تا چه حد نیازمند پشتکار
و فداکاری و استقامت است.
این موفقیت بزرگ و چش��مگیر را به
همه ایرانیان و دست اندرکاران پیوند،
مخصوصا به آنهایی که با این رس��انه
گروهی ق��دم زده و برای��ش قلم زده
اند ،تبریک می گویم و موفقیت هایی
بیشتر از دیروز ،ولی نه کمتر از فردا ،را
برایشان آرزومندم.
تن��ی س��الم و دلی خ��وش و دنیایی
موفقیت برای آقای رحیمیان و خانواده
ایشان و همه همکاران و نویسندگان
و همراه��ان و عالقمن��دان پیون��د
آرزومندم.
-------------------

به نام ایزد یکتا

دوست و برادر ارجمند جناب آقای
رحیمیانزیدتوفیقه
با سپاس و تشکر بی پایان از زحمات
حضرتعال��ی در راه زنده نگه داش��تن
فرهن��گ و ادب و هنر ای��ران زمین و
اطالع رس��انی صحیح و ش��فاف و به
دور از فرازونشیب های زمانه در رسانه
پرمحتوای تان ،پیوند ،الزم دانستم که
خدمت تان عرض کنم هرگونه قدمی
در راه تشکر و تقدیر از حضرتعالی بر
داشته ش��ود ،نمی تواند ذره ای از آن
صفای قلم شما و دریای فرهنگ شما را
جبران کند .امیدوارم همه ما هم مانند
نخست وزیر محترم کانادا قدردان این
همه سعی و کوشش شما باشیم.
تبریکات صمیمان��ه این بنده را پذیرا
باشید
مرکز اسالمی ایرانیان

شیخ صاحل سیبویه

---------------------بنام خدائی که جز فضلش امیدی ندارم
و جز عدلش از هیچ دولتی ترس ندارم
و جز گفته او به هیچ مراجعه تقلیدی
اعتماد ندارم
و جز رشته «بندگی» و اخالص او چنگ
نزنم.
باسالم و صلوات بر محمد مصطفی (ص) و
درود بی پایان بر محمد رحیمیان سردبیر
«همیش��ه در صحن��ه پیون��د» با عرض
تبریکات و شادباش های فراوان به سردبیر
شهر.
امروز س��وم دسامبر بعد از مدتی از منزل
به قصد کارهای ش��خصی خارج شدم .در
هنگام بازگشت بطرف منزل سری به یکی
از فروش��گاه های ایران��ی زدم که ناگهان
چش��مم به روزنامه پیوند افت��اد .تمثال
سردبیر شهرمان را با استفن هارپر دیدم.
چند دقیقه ای در خود فرو رفتم که آیا این
خود رحیمیان است ،یا شخصی خود را به
شکل او درآورده؟! کمی بیشتر دقت کردم
دیدم ،نه بابا رحیمیان خودمان است.
در هر صورت خوشحال شدم .خوشحال از
اینکه رحیمیان هم به آرزویش رسید.
راستی اصال فکر می کردی آن روزی که
کشور مادریت را به قصد مهاجرت به این
س��وی جهان ترک کردی ،روزی در کنار
بزرگانی چون هارپر قرار بگیری!
رحیمیان عزیز ،به یقین بگویم که عده ای
بسیار از بزرگان شهرمان آرزو دارند از پشت
شیش��ه و درهای بسته چنین سعادتی را
پیدا میکردند .هنوز دولتمندان کشورمان
نتوانستند به این درجه افتخار نائل شوند.
بنازم به گرداننده ی این چرخ هستی!
اگر م��ادر مهربانت در قید حیات باش��د،
چقدر ذوق خواهد کرد.
رحیمیان عزیز ،سردبیر کهنه کار خسته،
تو تنها مسوول روزنامه ای بودی که دل و
جگرش را داشت آن مقاله های «کذائی»
علی اصغر را که مشتی افسانه های قدیم
و افکار سیاه تاریک که همه اش حرف از
جن��گ و خون و خون ری��زی و قیامت و
آخرت و تروریست و بالهت بود ،به چاپ
رساند.
سپاس��گزارم از اینکه گذاشتی علی اصغر
خ��ودش را خالی کند .به قول دوس��تان
«یزید» تو که اینقدر عاشق بودی ،پس چرا
عشقت را پنهان نگه داشته بودی؟ شنیده
بودیم ایمان را پنهان نگه می دارند ،عشق
که پنهان شدنی نیست.
من نیز به سهم خود برایت در این جهان
کوتاه ،در ب��اال رفتن از پله ه��ای نردبان
زندگان��ی آرزومندم که به مقام های بلند
پرواز کن��ی و به امید روزی ک��ه اوباما را
زیارت کنی.
پ��روردگارا ت��ا وقت معین آق��ای محمد
رحیمیان را زنده نگاه دار و او را به تسلیم
خود بمیران و در قیامت با روزنامه نگاران و
بزرگان شهر(!) محشور بگردان که آن روز
حق است و چه روز هولناک و سختی می
باشد چگونه س��ختی و عظمت آن روز را
درک توانی کرد.
در آن روز میان تو و عش��قت جدائی افتد
و آن لوح تقدیر به کارت نیاید ،که خداوند
بهر چه از نیک و بد کنیم آگاه است.
آن نیست ره وصل که انگاشته ایم
وان نیست ،جهان جان که پنداشته ایم
آن چشمه که «محمد» خورده ز آن آب حیات

در کشور ماست ،لیک انباشته ایم
در ضمن ،عید س��عید غدیر خم را بر
تمامیشیعیانجهانمخصوصاشیعیان
شهر مونترال تبریک و تهنیت گفته و
آرزوی نزدیکی هرچ��ه زودتر (اصلی
تری��ن عید که ش��فاعت
کننده اش امیرمومنان علی
ابن ابوطالب ،می باشد) فرا
رسد.

علی اصغر محمدی

و جمع��ی از طرف��داران و
پیروان روزنامه پیوند (!) و
یاران  7دسامبر 2009
برادر تو کسی است که
سختی راه را برای تو آسان
کند
برو ای گدای مسکین در
خانه علی زن
که علی دهت ز رحمت
نشان پادشاهی


ما جاسوس نیستیم!
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کریسمس برای ما چه پیامی دارد؟
در چنین روزهایی مسیحیان در تمام دنیا کریسمس را
جشن میگیرند و در آن به شادی و سرور میپردازند.
ولی خیلی از این ش��ادیها چون پیام کریسمس را به
فراموش��ی س��پردهاند ،عمق و معنی خود را از دست
دادهاند.
کلیس��ا برای اینکه بتواند در این ایام از یک ش��ادی
واقعی و با معنی برخوردار باش��د ،و نیز تا بتواند این
شادی خود را به گونهای مؤثر به دنیایی که بدان نیاز
دارد پیش��کش کند ،باید دیگر بار به پیام کریسمس
گوش فرا دهد.
این پیام را در بخش��های مختلف��ی از کتابمقدس
میتوان یافت و مورد بررسی و تفکر قرار داد.
بیشک ابعاد و وجوه مختلف این پیام در قسمتهای
مختلف کالم خدا مورد تأکید قرار گرفته که هر یک
در ج��ای خود درخور تحقیق و تفکر اس��ت .یکی از
این قسمتها اشعیاء :۷ ۱۴میباشد .متی در شرح واقعۀ
تولد عیسیمسیح به صراحت اعالم میدارد که در این
واقعه آنچه اش��عیاء در آیه فوق پیشگویی کرده بود،
بهانجام رسیدهاست (متی:۱-۱۸.)۲۳
پس تالش برای راهیابی به معنی واقعۀ کریس��مس
از رهگ��ذر این آیه ،با گواهی خود عهدجدید توافق و
همخوانی دارد.
در اینجا الزم به تأکید است که نگرش ما به این آیه و
برداشتهای نتیجهشده از آن از چشمانداز بازخوانی و
تعبیر(هرمنیوتیک)عهدجدیدیصورتپذیرفتهاست.
هر چند این تعبیر از محدوده معنی آغازین آیه فوق
در چارچ��وب موقعیت تاریخی آن فراتر میرود ،ولی
با چگونگی بسط و گسترش این معنی در متن خود
کتاب اشعیاء ،چنانکه خواهیم دید ،همآوا است.
آحاز ،پادشاه یهودا ،در صدد است در مقابل حملۀ متفق
ارام و اسرائیل دست کمک بهسوی آشور دراز کند .در
این برهۀ حس��اس ،اشعیاء نبی از آحاز میخواهد که
نشانهای از خدا طلب کند ،نشانهای که بر این حقیقت
صحه بگذارد که خدا خو ْد یگانه پناهگاه و مددکار قوم
خویش اس��ت و اگر ب��ر او توکل کنند ،با آنها خواهد
بود و آنها را خواهد رهانید .اما آحاز از طلبیدن نشانه
س��رباز میزند .پس اشعیاء از جانب خدا پیامی برای
آحاز میآورد بدین عبارت که:
"بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد:
اینک باکره حامله شده ،پسری خواهد زائید و نام او را
عمانوئیل خواهد خواند (که معنیاش این است :خدا
با ما)".
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پیامکریسمس 

ش جالل عادل
شی

ک

_________________________
خدای برخالف انتظار است!
چون او به میان آید ،بتهایی
 )۱پیام کریسمس ،پیام فاعلیت خداست.
که عقل و احساس دینی بشر
 )۲پیام کریسمس ،پیام تاریخیت خداست.
از او تراشیدهاند ،یکسره فرو
 )۳پیام کریسمس ،پیام فیض خداست.
میشکنند و فرو میریزند.
 )۴پیام کریسمس ،پیام سکونت خدا با ما است .درکریسمسباچنینخدایی
 )۵پیام کریسمس ،پیام قدرت محبت است.
س��روکار داریم .کریسمس
کلیسا را برمیانگیزد که نه
_________________________
تنها دیگر بار خود را با عمل
صرف نظ��ر از اینکه این طفل در
خدا در میالد مسیح روبه رو
موقعیت بالفص��ل تاریخی به چه
ببیند ،بلکه تا تفک��ر ،زندگی ،و
کسی اشاره دارد ،مسلم آن است
مفعول این عمل
خدمت خود را
ِ
که او در ادامۀ پیام وحیانی کتاب
خدا دیده ،دائماً طالب تداوم این
اشعیاء ،هویتی ایدهآلی و مسیحایی
عمل باش��د و در مقابل آن س��ر
به خود میگیرد .آنچه پس از این
تسلیم و رضا فرود آورد.
میآید ،تأمالتی است در پیرامون
پیام کریس��مس چن��ان که این
 )۲پیام کریسمس ،پیام
پیشگویی بیانگر آن است.
 )۱پیام کریسمس ،پیام فاعلیت
خداست.

کریسمس با خود خدا و فعل و عمل او آغاز میشـود.
چنانکهاشعیـــاءمیگوید:
"خود خداوند به شما آیتی خواهد داد"...
مفعول
این ،نقطۀ مقابل مذهب است .در مذهب ،خدا
ِ
فعل انسان واقع میشود .انسان است که خدا را جستجو
ِ
میکند .انسان است که به خدا عشق میورزد .انسان
است که به خدا معرفت حاصل میکند .انسان است
که میکوشد خدا را راضی کند .به عبارتی ،انسان چه
با توس��ل به عقل و چه از راه احساس و تجربۀ دینی،
خدای خود را میتراش��د و سپس میکوشد با توسل
به مناسک دینی او را خشنود و در واقع تطمیع کند.
در نقطۀ مقابل ،کریسمس صریحاً اعالم میدارد که
انسان نمیتواند با تکیه بر عقل خودبنیاد خویش و یا
احساس صرف به شناختی مطمئن از خدا دست پیدا
کند .انسان عصیانزده و سقوطکرده در گناه و دور از
خدا ،تا وقتی از خویشتن بیاغازد ،چه از عقل و چه از
احساس خویش ،ره به خدا نخواهد برد.
در نقطۀ مقابل خدای مذهب ،خدای کریسمس خدای
همیشه فاعل است.
این خدا ،خدایی نیست که فالسفه بخواهند او را در
نظامهایفلسفیخودبگنجانندیادانشمندانبخواهند
زیر میکروس��کوپ علم تجربی مش��اهدهاش کنند.
این خدا را نمیتوان از مخفیگاهش بیرون کش��ید و
یا به پاس��خ دادن به سؤاالت و کنجکاوی
های فلسفی و علمی بشر واداشت .خدای
کریسمس خدایی است که در صحنۀ تاریخ
در مقابل انسان قد علم میکند و پیش از
آنکه انسان بخواهد او را در معرض سؤاالت
خود قرار دهد ،تم��ام موجودیت و هویت
خود او در حضور این خدای همیشه فاعل
زیر سؤال قرار میگیرد .پیش از آنکه انسان
بخواهد این خدا را جس��تجو کند ،اوست
که انسان گمشده و سرگشته را میجوید
و مییابد .پیش از آنکه انس��ان بخواهد به
او عشق بورزد ،اوست که عاشق است و در
راه عشق رنجکشیدن را برمیگزیند و تن
به رس��وایی و جانبازی میدهد .این خدا،

تاریخیت خداست.

در کریسمس با یک رخداد تاریخی
سروکار داریم.
"باکره ...پسری خواهد زائید".
کودکی به دنیا میآید .تاریخ از تولدها ،زندگیها
و مرگها تشکیل شده است .در کریسمس با
یکی از این تولدها روبرو هستیم.
عمل خدا عملی اس��ت تاریخی که در صحنه واقعی
تاریخ به وقوع میپیوندد .در لوقا :۲ ،۱۲در پیام فرشته
به ش��بانان نیز ،که به همین آیت و نشانه کریسمس
اش��اره دارد ،همی��ن تاریخیت خـ��دا را بـه گونهای
ملموسشاهدیم:
نشانه این اس��ت که "طفلی در قنداقه پیچیده و در
آخور خوابیده خواهید یافت" .عمل خدا در فضا و زمان
واقعی به وقوع میپیوندد .عمل او در کریسمس عملی
نیست که در عالم اندیشه و ایده و یا صرفاً در اعماق
تجارب احساس��ی و دینی ما رخ میدهد ،بلکه محل
وقوع آن اوضاع واقعی و ملموس تاریخی است .قنداقه
و آخور محل فعل خدا هستند .و این چه عالی است!
خدا با مخلوق خویش بیگانه نیست .هر چند نسبت
به خلقت متعال اس��ت ،ولی بین او و خلقت شکافی
غیرقابل عبور برای او وجود ندارد .او خدای فیلسوفان
نیس��ت که نتواند یا نخواهد در عالم خلقت و صحنۀ
تاریخ دست به عمل بزند .نیز خدای اساطیر نیست که
عملش ماهیتی صرفاً فراتاریخی داشته باشد .و چون
خدای گنوس��یها (ناستیکها) نیز چنان پیراسته از
آالیش ماده نیست که نتواند یا نخواهد دست به این
آلودگی بیاالید .این خدا ،در تمام کتابمقدس خدای
تاریخ و خدایی تاریخی است.
او در زندگی افراد و قومها عمل میکند .او بهخاطر عهد
خود با ابراهیم ،نسل او را به عنوان قوم خود برمیگزیند
و در تاریخ این قوم بارها دست به عمل میزند .رهایی
از اسارت مصر ،انعقاد پیمان کهن در پای کوه سینا،
فتح کنعان ،بنیانگذاری پادشاهی اسرائیل ،داوری الهی
و گرفتار آمدن قوم به اس��ارتی دیگر و باالخره وعده
آزادی و سعادت مجدد به دست پادشاه و نجاتدهندۀ
آینده ،همه و همه نش��ان از عمل این خدا در تاریخ
قومش دارد .همین عمل تاریخی و تاریخساز خداست
که در تولد عیسی به اوج میرسد.
در کریسمس ،کلیسا با خدایی روبرو است که میتواند
در اوض��اع واقعی تاریخی که کلیس��ا در آن قرار دارد

عمل کند .دس��ت او از اوض��اع و احوال واقعی که هر
یک از ما مؤمنین در آن قرار داریم ،به هیچ روی کوتاه
نیست .او خدای قنداقه و آخور است .او خدایی است
که میتواند و میخواهد در زندگی واقعی هر یک از ما
انسانها دست به عمل بزند.

 )۳پیام کریسمس ،پیام فیض
خداست.

" باکره حامله شده پسری خواهد زائید"!...
در کریس��مس با ناتوانی بش��ر روبرو هستیم ،با عدم
امکان تولد فرزند نجات .ولی این ناتوانی و عدم امکان
بشری ،در عین حال امکان و قابلیت پذیرش عمل خدا
و قدرت او را در خود دارد .این باکره کس��ی جز مریم
نیست ،و چنانکه در لوقا :۱ ۳۴مالحظه میکنیم ،مریم
در مقابل پیام کریسمس که از فرشته میشنود این
سؤال را بر لبهای خود دارد که "این چگونه میشود؟"
این سؤال ،سؤال شک و تردید نیست .بلکه اذعان به
عدم امکان طبیعی تولد نجات و نجاتدهنده اس��ت.
این س��ؤال بیانگر تنها حالتی است که در آن ،ایمان
واقعی به خدا مجال بروز و بالیدن پیدا میکند.
مریم نماد قوم خدا یعنی کلیس��ا قلمداد شده است.
کلیس��ا در مقابل پیام کریسمس ،سؤال "این چگونه
میش��ود؟" را همیشه بر زبان خود دارد و باید داشته
باش��د .زیرا در این س��ؤال است که مریم و کلیسا هر
دو خود را با پاسخ کریسمس که از زبان فرشته بیان
میش��ود روبه رو میبینند" :روحالقدس بر تو خواهد
آمد و قوت حضرت اعلی بر تو س��ایه خواهد افکند".
پیام کریس��مس با صدای رسا اعالم میکند که بشر
قادر به نجات خویش نیس��ت .ب��دون عمل خدا در
مس��یح ،امیدی برای او وجود ن��دارد .تنها اذعان به
این ناتوانی و دراز کردن دس��ت ایمان برای پذیرش
عمل نجاتبخش خداست که میتواند به رستگاری
او بیانجامد.
بخش پایانی در شماره آینده

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

X

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:

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
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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
5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

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

 کالس های رقص

MEKIC

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

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.
com

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

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

بنیاد سخن آزاد

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

(514) 944-8111

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

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

کافه لیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

پاسداری از جشن ها ی ملی
خویشکاری هر ایرانیست

اجنمن دوستداران زرتشت

شب یلدا

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

>> زادشب مهر را جشن می گیرد:

همراه با شام و دی.جی.

و سخنرانی :فلسفه برگزاری جشن یلدا

Seena Cultural Center

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

514-488-3000

6528 St- Jacques,

www.Seena.ca
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

بنیادخیریهنیکو
جهتآشناییهمشهریان
عزیزباچگونگیفعالیتهای
بنیاد خیریه نیکو
در روز شنبه  19دسامبر
ساعت  3الی  5بعد ازظهر
جلسه ای توجیهی
در محل مرکز فرهنگی
«مکیک» برگزار میشود.
4438 De La Roche
www. mekic.ca
Tél. : (514) 373-5777

منتشر شد:

Persian Verbs, Morphology
and Conjugations

دکترمحسنحافظیان
انتشاراتMultissage Inc :
بهای فروش 25 :دالر

Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west

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

بنیاد نیما:
فراخوان به یاری

یار گرامی
درآستانهبیستوچهارمینسالگرد
گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم
که به آگاهی تان برسانیم که این
بنی��اد فرهنگی تا ب��ه حال چند
صد گردهمای��ی گوناگون علمی،
ادبی ،هنری ،سیاس��ی ،اجتماعی
و تفریح��ی را در کن��ار خدم��ات
کتابداری به شهروندان پارسی زبان
مونترال ارائه داده است.
سیاست مس��تقل و ضد سانسور
بنیاد فرهنگی نیما در این سال ها
موجب شده اس��ت تا تریبون آن
ب��رای عرضه و ارائه هر ایده ،هنر و

باوری بکار گرفته شود
پویش این راه اما هیچگاه آس��ان
نبوده است.
و سختی های مالی و کمبود نیروی
انسانی کافی برای سال ها نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها
نشریه گوناگون که بسیاری از آنها،
چ��ه در داخل و چ��ه در خارج از
کشور کمیاب هستند ،شرایطی را
بوجود آورده است که کتابخانه نیما
نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته
ی شما کتابخوانان و فرهنگدوستان
است ،گسترش یابد.
بدیه��ی اس��ت ی��اری پاکدالنه و

تپش دیجیتال

آزاداندیش��انه 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

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

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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تراژدی فلسطین...

سالگرد یک شکست

UNRWA
سازمان
ملل60
ساله شد

کریستینفریزر
بی بی سی ،قاهره
آژان��س ام��داد و کاریاب��ی آوارگان
فلس��طینی ،آنروا ( )UNRWAروز
 13دسامبر ،مراسمی را به مناسبت
شصتمین سالگرد تاسیسش در مقر
اتحادیه عرب در قاهره برگزار کرده
است.
شصت سال پیش آنروا موقتا تاسیس
شد تا به دنبال جنگ خاورمیانه در
س��ال  1948ب��ه نیازهای انس��انی
رسیدگی کند.
در آن زم��ان این آژانس وابس��ته به
سازمان ملل متحد موظف شده بود
به امور  750هزار فلس��طینی آواره
رسیدگی کند.
ام��ا امروز ،ش��صت س��ال بع��د از
تاسیس��ش ،آوارگان فلس��طینی
همچنان در تبعیدند و اشغال اسرائیل
همچنان مستحکم در سنگر.
ش��صت س��الگی  UNRWAرا به
زحمت می توان جشن گرفت.
شاید بتوان به آن به عنوان سالگرد
یک شکست نگاه کرد؛ شکست همه
ط��رف ها در یافت��ن راه حلی برای
یکی از غیرقابل حل ترین مشکالت
جهان.
آنروا در پاسخ به آنچه فلسطینی ها

شود.
"فاجع��ه" یا "ی��وم النکبه"
توصیفش می کنند ،تاسیس یکی از آنها معتقدند سازمان ملل
ش��د .منظ��ور آنه��ا از "روز غیرقابل باعثشدهاسرائیلوجامعه
بین الملل��ی از گناهان و
نکب��ت" ،مهاجرت دس��ته
جمعی ه��زاران پناهجوی حل ترین همچنین مسئولیت هایی
فلس��طینی از ش��هرها و مشکالت که قوانین بین المللی بر
دوش آنها گذاشته است،
شهرک های سرزمینی است
جهان! مبرا شوند.
که به اسرائیل تبدیل شد.
ای��ن دی��دگاه توجهی به
بیش از ش��صت بعد از این
شجاعت بزرگ کارمندان
واقعه ،آوارگ��ی این مردم از
نقطه ثقل ت�لاش های بین المللی آنروا ندارد.
ب��رای صل��ح در خاورمیانه جابه جا کارکنانی ک��ه امدادهای انس��انی،
شده و تحت عنوان مسائل مربوط به آموزش در م��دارس و مراقبت های
"مراحل نهایی مذاکرات" ،به حاشیه پزش��کی را به رغم تمام فشارهایی
که با آن مواجهند و حتی در برخی
رانده شده است.
این در حالی اس��ت که برای هزاران موارد در بحبوحه بی رحمانه ترین
مردم فلسطینی عادی که هنوز هم درگیری ها در اختیار فلس��طینیان
قبال��ه و کلید خانه های از دس��ت می گذارند.
رفته خود را هم��راه دارند ،موضوع به همین دلیل ش��صتمین سالگرد
آوارگی ش��ان مهمترین دلیل برای بهتری��ن فرص��ت برای مق��ام های
آنرواست تا سهمی را که در کاهش
جنگیدن است.
وظیفه امروز آنروا در اراضی اشغالی رنج فلس��طینیان چه در گذشته و
به همان مهمی ش��صت سال پیش حال و چه در آینده دارند ،به گوش
همهبرسانند.
است.
امس��ال در غزه ،زیر بمب��اران های این سالگرد همچنین فرصتی است
اسرائیل ،سرپناه های آنروا تنها محل تا بار دیگر توجه ها معطوف عملکرد
امن برای صدها خانوار فلسطینی بود جامع��ه بین المللی ش��ود؛ این که
نتوانس��ته اس��ت با گذشت بیش از
که بار دیگر آواره شده بودند.
با این حال ،برخی از فلسطینیان می ش��ش دهه در خاورمیانه به صلحی
گوید سازمان ملل و امدادرسانی در پایدار دست یابد.
غزه و کرانه باختری است که باعث
شده رنج و عذاب آنها به درازا کشیده
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منتظری :خواسته مردم از ابطال انتخابات فراتر رفته است

آیت الل��ه حس��ینعلی منتظری از
مراجع شیعه در ایران می گوید که
در پی سرکوب "خشن" مردم پس
از انتخابات ،آنها از خواسته اولیه خود
که ابطال انتخابات بود فراتر رفته اند
و اکن��ون خواهان رفع "آفت هایی"
هس��تند که به گفته او نظام گرفتار
آنها شده است.
او پس از میرحسین موسوی ،دومین
چهره برجسته مخالفان است که در
این هفته از افزایش مطالبات مخالفان
سخن می گوید.
آقای منتظری در پاس��خ به سوالی
دایر ب��ر اینکه "انتظارات مردم را در
جنبش اخیر چه می دانید" در پایگاه
اینترنتی خود نوشته است:
"انتظارات مردم را از شعارهای آنان
در تظاهرات مس��المت آمیز بعد از
انتخابات به خوبی می توان فهمید.
م��ردم در آغ��از کار ،تلقی تقلب در

انتخاب��ات نمودند و خواس��ته آنان
ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی
صحیح و مشروع بود".
او می افزاید" :ولی هنگامی که با آنان
برخورد خشن و س��رکوبگرانه شد
مطالبات خود را باالتر بردند و سایر
نهادها مخصوصا نهادهای سرکوبگر و
آمران و مباشران در آنها را هدف قرار
دادند .و پس از کشته شدن مردم بی
گناه و دستگیری فعاالن سیاسی و
آزادیخواهان و محاکمات فرمایشی و
غیرشرعی و غیرقانونی آنها ،به تدریج
مطالبات مردم معترض بیشتر شد،
تا آنجا که خوف آن می رود که اگر
حاکمیت به روش کنونی خود ادامه
ده��د مردم به کلی ب��ا نظام فاصله
بگیرن��د و بح��ران کنونی عمیق تر
شود".
او در مورد خواس��ته های معترضان
به نتایج انتخابات نوش��ت که "توده

م��ردم" خواهان "تامین آزادی های
مصرح در قانون اساس��ی و به طور
کلی اصالح نظ��ام از آفت هایی که
گرفتارش شده" هستند.
آی��ت الله منتظری همچنین اظهار
نظر ک��رد که نظ��ام دین��ی بدون
"رضایت عامه و آراء جمیع یا اکثریت
مردم" مش��روعیت نخواهد داشت
و این مشروعیت "امروز خدشه دار
شده است".
میرحسین موس��وی که معتقد به
تقلب گسترده در انتخابات ریاست
جمهوری خ��رداد ماه اس��ت بارها
گفته است که یکی از خواسته های
مخالفان عمل به بخش هایی از قانون
اساسی است که به حقوق مردم می
پردازد ،بخش هایی که به گفته وی
حکومت به آنها بی اعتنایی می کند.

 کبک :کمپین علیه خشونت بر زنان
سازمان زنان «آتهنا»
همانگونه در پیوند دو شماره پیش
آم��د ،روز  24نوامبر  ،2009مرکز
خانوادگی «آته نا» ،در محل مرکز
فرماندهی پلیس الوال ،بخش��ی از
کمپین ارتقاء آگاهی عمومی برای
مبارزه با خش��ونت جنس��ی تحت
عنوان« :آیا ش��ما رازی دارید؟» را
ارائه داد .
گفتنی اس��ت در مرکز الوال ،خط
تلفنی ش��امل اطالعات الزم برای
قربانیان خشونتهای جنسی به 13
زبان متفاوت زیر در دس��ترس می
باشد ،این زبان ها عبارتند از :
عربی ،ارمنی ،کرل ،فارسی ،یونانی،
ایتالیای��ی ،مانداری��ن ،پرتغال��ی،

رومانیایی ،روسی ،اسپانیایی ،اردو و
ویتنامی.
ام��کان ای��ن کمپی��ن عمومی با
حمایت��ی مالی «مرک��ز وضعیت
زنان کانادا» و با همکاری ارگان ها
و انجمن های دیگر ،مانند موسسه
بهداشت و رسانههای قومی و مرکز
پلیس فراهم شده است.
بنابراین ابزاری مثل پیام های کوتاه
همگان��ی و جزوه ه��ای کوچکی
که به  ۱۵زب��ان مختلف به عنوان
ی از این کمپین ب��رای باال
بخش�� 
ی عمومی انجمن ها در
بردن آگاه 
ی تهیه
پیوند با خشونت های جنس 
شده است .همچنین قوانین و منابع
موجود برای قربانیان بخشی از این
حرکت میباشد.

اما ه��دف تولید ای��ن خط تلفنی
چند زبان تامین نیاز افراد جوامع
مختلف ،اف��رادی که با دش��واری
ی و زبانی مواجه هس��تند
فرهنگ�� 
ی براب��ر به
و همچنی��ن دسترس�� 
اطالعات و سرویس ها برای همگان
میباشد.
ی عمومی
بنابرای��ن افزای��ش آگاه 
در م��ورد سرویس��های موجود که
ب��ه ترغیب قربانی جهت ش��ریک
ش��دن رازش و پیدا کردن کمک و
همچنین تشویق و حمایت انجمنها
برای کمک و حمایت قربانیان می
انجامد از موارد موثر این گونه آگاه
سازی ها است.
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سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

 با سرویس دلیوری

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

Professional Grooming
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--------->> تلفن514-799-8330 :

چلوکبابی یـاس

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

متخصص در امور تعمیرات و

در قلب NDG

وجه توجه

ت

کباب بره
انواع

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

ایرانی
ینکیفیت
برتر وص یاس
قط مخص
ف

باکیفیتعالی

با مجرب ترین آشپز ایرانی
>> حمیطی زیبا ،گرم و
خانوادگی
>> کیرتینگ یاس در خدمت
میهمانی های مشا

__________________________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

Auto R J
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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مکامله نا محدود

فقط $40

از تهران به کانادا و آمریکا

متاس از کانادا
به متام نقاط دنیا

با نازل ترین قیمت

_______________
Tel: 514.815.2270
#304, 16440, Blvd. Gouin West,

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
منتشر شد:

جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مژده به عالقمندان کتاب های فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده
اثر دکتر پرویز قدیریان
 3جلد دیگر از  5جلد کتاب تغذیه سالم و بهداشت خانواده دکتر قدیریان انتشار یافت.
برای خرید این مجموعه استثنائی (در آمریکای شمالی)
مبلغ  120دالر آمریکائی یا معادل آن به دالر کانادائی مانی اوردر،
در وجهEPIDEMIO-SEARCH INC. :
به نشانی زیر ارسال دارید.
کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر ،به نشانی شما ارسال خواهد شد.
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها:
 )514(323-2174و )514(422-8996
و ایمیل زیر تماس بگیرید:
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

 در مراکز فروش معتبر
و یا با نشانی زیر متاس بگیرید:

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)

ترسی به  24شبکه

دس

از  7جلد

صداو سیمای ایران

EPIDEMIO SEARCH INC.
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174
Email: epidemiosearch@yahoo.com
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________________
>>اینک بزرگتر از همیشه <<

اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید:

BMW X3 AUT-CUIR-TOIT
PANORAMIC-XENON - 2006

Prix : $ 22400
Kilométrage : 88000
Garantie/Financement: Disponible
Mensuel: 343.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission: Auto Cylindres : 6
Carburant: Essence Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intér./ extr. : Noir, gris

PORSCHE CAYENNE
 S V8-459$PERMOIS2004

Prix : $ 26900
Kilométrage : 126000
Garantie/ Financement: Disponible
Mensuel: 459.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission: Auto Cylindres: 8
Carburant: Essence Motricité: AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intér./ extr. : Noir, gris
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فرارسیدن
ایرانی
خنستین
کریسمس
شرکتو سال
بیمهنوی میال
دی را

پیشاپیش به

عموم هموطنان
ادباش می
خانهگوییم
شما
میش>>
گرا و
اتومبیل
برای >>
و
سالی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.
برترین سرویس کمترین بها
______
CAR
Assurance
HOUSE
Elegance
TAXI
Insurance
_______
MOTO
COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

assurance@eleganceleasing.com

مژده مژده بزودی

رستـــــوران

خراسانکباب

بامدیریت فاروق
انواع کباب های خوشمزه
انواع خورش ها
اسپ
ش
ی
ا
ل
م
ا
:
ساندویچ کباب و...
چلوکبا
ب
م
ی
ک
باکیفیتعالی
س خراسان
1
س
ی
خ شی
ش
ک
ب
ا
ب
گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
کباب مرغ
1س
ی
خ
ک
و
ب
ی
ده مرغ
1سیخ ک
و
ب
ی
د
ه
9
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در خدمت میهمانی ها و مجالس شما
در محل گیالن سابق

514-807-8747
5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

با عرض تسلیت به پیشگاه
عاشقانحسینی

فروشگاهو
قصابیرضا
هرگز منرید ان کس که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عامل دوام ما
--------------------------------------

به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی،
فروشگاه و قصابی رضا

در روزهای جمعه  ،25شنبه  26و یکشنبه  27دسامبر
تعطیل می باشد.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Vendome:
Bus 105

Tel.: 514-305-2130
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طنز شکرین خرسندی

حقوق بشر هستهدار!

این طنز گهر بار!

این هفته که گذشت دوستان باذوقی در
محفلی خواستند شعر نغز «ایرانیم و شاه
و خمینی ثمراتم» زیباس�روده ی هادی
خرس�ندی را ب�ه مناس�بت روز کورش
ب�زرگ ،چاپ کنیم .توضی�ح دادیم این
شعر پیشتر در پیوند آمده است ،توضیح
دادند که الحق این د ّر پارس�ی جا دارد
دوباره و چند باره به زیور چاپ آراس�ته
ش�ود ،چرا زبان حال و هویت ماس�ت؛
دیدیم درست می گویند ،این شما و این
هم:

ایرانیم و شاه و
ی مثرامت
مخین 

ایرانیم و شاه و خمینی ثمراتم
من عامل تکثیر ژن این حضراتم
انگار که آن شب که سرشتند گلم را
مانده می آنها ته پیمانهی ذاتم
من مبدأ تاریخم و توضیح مسائل
من مایهی پیدایش فرهنگ لغاتم
با هوشترین ملت منظومهی شمسی
من هستم و انگشتنما بین کراتم
گه زادهی خردادم و گه مردهی مرداد
مبنای شب و روز بود مرگ و حیاتم
گه دایره-دنبکزن ایام سرورم
گه گریه کن تعزیهی شام وفاتم
گه فاتح و پیروز و پِر و فول و برنده
گاهی ُکت و سگمارس و کتک خورده و ماتم
گه سنتیام ،شیرهی سوهان قمام من
گه شیک و مدرنم ،شکالتم ،شکالتم
گه تا به فلک فاصله دارم ز خرافات
گاهی بپرد جت به هوا با صلواتم
گه کافر و بیدینم و الئیک و سکوالر
گه غسلکنان در طلب خمس و زکاتم
ایرانیم و مظهر تفریطم و افراط
گه قطرهچکانم به مثل ،گاه قناتم
بخشم به طرف گاه سمرقند و بخارا
گه فکر پسانداز نخ الی نباتم
استاد فنونم همه ،جز فن تعادل
کشتی بلدم ،بیخبر از آکروباتم
کارم ز تعارف بکشد سوی تملق
سر ضمیر از وجناتم
پیدا نبود ّ
هم صاحب سهم گوگل و سیسکو و ای.بِی
هم یار فلسطین ز زمان عرفاتم
گه سوی فضا میروم و شیرزنم من
گه زائر شامات و گدای عتباتم
گه از دل آتش گذرم همچو سیاوش
گه فکر گذشتن ز پل نحس صراطم
تاریخ نوشته است که من دشمن خویشم
تقصیر خودم بوده تمام تلفاتم
خواهند اگر حکم قتالم بنویسند
من خود قلم و خود ورق و نیز دواتم
باری مگر آینده بسازم ز گذشته
اکنون که شده تجزیه تحلیل صفاتم
بینایم و ناظر به عبودیت کورم
آقایم و مقهور اقلّیت التم
بیدارم و در فکر گروه هپروتم
هشیارم و دلواپس جمع هپراتم
هربار به یک واقعهای سوخت فیوزم
زیرا که بهم ریخته بود آمپر و واتم
دارائی خویشم
من وارث وارونهی ِ
نفت است که انداخته در این ظلماتم
از خاک وطن الله دمیدهست فراوان
وقت است که گندم دمد از خاک فالتم
آماده نباشم به دموکراسی کامل
یکذره دمو هستم و یکخرده کراتم
ّ
ایرانیم و هیچ حقوق بشرم نیست
هرچند خودم مبتکر این کلماتم
ایرانیم و اهل دل و کاشف الکل
من شاعر ابیات میان قطراتم
ایرانیم و عاشق زیبائی انسان
دلدادهی مرد و زن شیرین حرکاتم
ایرانیم و وارث شیرینی طنزم
قندم ،عسلم ،نیشکرم ،توت هراتم
هادی! همه شب فکر وطن بودم و افسوس
وقت سحر از غصه ندادند نجاتم!

ای ببرد جایزهی ،صلح ترا مردهشو
چند کنی با فالن جنگطلب گفتگو؟
قشقرق هستهای پوشش پیمانتان
در پس این پرده است رابطهی تو به تو
حرف حقوق بشر گشته فراموش تو
یا که شده راست و رفته به جائی فرو!
دولت خونخوارگان مشتری دائمت
کاسبی و ،دخل تو مهمتر از آبرو
کفتر بام تو است انچوچک بد-دهان
فحشاتاگرمیدهدترجمهکن":بغبغو"
مژدهکهجورآمدیدچوندروتختهبههم
او پرزیدنت تو ،تو پرزیدنت او
نتیجهی مثبتی داده هیاهویتان
گم شده فریاد ما در پس این های و هو
خطیب برجسته تو ،رهبر شایسته تو
تِ رو
نقل کنی دلفریب ،نعل زنی پش 
سود نخواهد ز تو ملت سرسبز ما
پس نرسانش زیان ،حقه رها کن عمو
خواب لوترکینگ اگر شد به تو تعبیر ،پس
وای به روز سیاه! حیف از آن آرزو!

ای ببرد جایزهی ،صلح ترا مردهشو

اوباماو نوبل صلح:

HIGH SCHOOL OF MONTRAL

ADULT CENTRE

3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسی مقدماتی :

اطالعات نامنویسی2009-2010 :
 روزانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخ		:
ژانویه  4و  5و  6و 7
ژانویه  11و  12و  13و 14

زمان:

محمد عاصمی ،شاعر و نویسنده ایرانی درگذشت

محمد عاصمی ش��اعر و نویسنده و پژوهشگر
ایرانی مقیم آلمان روز شنبه در بیمارستانی در
نزدیکی شهر مونیخ درگذشت.
آقای عاصمی در جوانی ش��اعر و نویسندهای
پرش��ور بود و اش��عار حماس��ی او با امضای
"شرنگ" در نشریات چپ منتشر میشد.
او در دوران توفانی پس از ش��هریور  ۱۳۲۰از
هنرمندان تئاتر بود و در "تئاتر سعدی" به روی
صحنه میرفت .او از ش��اگردان عبدالحسین
نوش��ین کارگردان نامی تئاتر و عضو کمیته
مرکزی حزب توده بود.
آق��ای عاصمی در همان دوران با ایرن ،بازیگر
نامدار تئاتر و س��ینمای ایران پیون��د ازدواج
بست ،که دوام چندانی نداشت.
محمد عاصمی پس از کودتای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
تحت پیگرد قرار گرفت و ناگزیر شد ایران را ترک کند و در آلمان اقامت گزیند.
او از فروردین  ۱۳۴۲نش��ریۀ فرهنگی و اجتماعی کاوه را به زبان فارس��ی در مونیخ
منتشر کرد .این نشریه به ویژه ناشر افکار و آثار نویسندگان و پژوهشگران ایرانی شد
که در اروپا اقامت داشتند.
آقای عاصمی ،چنانکه خود در مصاحبهای گفته است ،نشریهی خود را "کاوه" نامید،
برای زنده داش��تن یاد نش��ریه مهمی که نیم قرن پیش از آن برخی ادبای تبعیدی
سرش��ناس ایرانی مانند س��ید حس��ن تقیزاده ،عالمه محمد قزوینی ،محمد علی
جمالزاده در برلین منتشر میکردند.
با مجله کاوه (با مدیریت آقای عاصمی) گروه بزرگی از نویس��ندگان و پژوهش��گران
ایرانی همکاری داشتند ،مانند سید محمد علی جمالزاده ،دکتر پرویز ناتل خانلری،
علی دشتی ،عباس زریاب خویی ،بزرگ علوی ،احسان طبری ،محمود تفضلی ،علی
نقی منزوی ،سعیدی سیرجانی و دهها ادیب و متفکر دیگر.
آقای عاصمی نویس��ندهای خوشبیان ،روش��نفکری فهیم و انسانی بسیار مهربان و
شوخطبع بود .از او آثاری در تألیف و ترجمه باقی مانده است .آخرین کار او یک "سی
دی" است که در آن شعرهای دوست خود مسعود عطایی را خوانده است .این اثر در
زمستان  ۲۰۰۸به بازار آمد.
او از چند س��ال پیش از بیماری س��رطان مری رنج میبرد .او هنگام مرگ  ۸۴سال
داشت.

حاال دیگر قطعیت یافته دروازهبان افسانهای تیم ملی به دلیل
بیماری سرطان ریه باید تحت درمان قرار بگیرد.
به گ��زارش خبرآنالین او که از  14دس��امبر درحالی که ده
ها نفر از عالقه مندانش با حالتی نگران بیرون ساختمان به
انتظارش نشسته بودند تحت آزمایشات پزشکی قرار گرفته،
حاال دیگر می داند ریه هایش را س��لول های س��رطانی فرا
گرفته اند ،باید خود را در  61س��الگی آماده نبردی سخت با
بیماری خطرناک کند.
او در دیدار کوتاهش با خبرنگاران ،درحالی که نگاه های نگران
آزارش می داد گفت:
«نترسید  .مشکلی نیست .همه عمرم مبارزه کردم  ،حاال هم
با این بیماری می جنگم».
بی شک ما ایمان داریم این چهره افسانه ای ایران توان مبارزه
و از می��دان به در ک��ردن بیم��اری اش را دارد .فقط در این
مبارزه سخت نیاز به همان دعاهای شما مردم مومنی دارد که
روزهای افس��انه ای فوتبالش سبب می شدید یک تنه چون
سدی استوار برابر همه توپ های تیم های حریف بایستد.
(خبرآنالین)

 9صبح

 شبانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخ		:

 ۱۴آذر ۸۸

ناصر حجازی با
سرطان میجنگد
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ژانویه  4و  5و  6و 7
ژانویه  11و  12و  13و 14

زمان:

 5بعدازظهر

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

بنیادخیریهنیکو
جهت آشنایی همشهریان عزیز
باچگونگیفعالیتهای
بنیاد خیریه نیکو
در روز شنبه  19دسامبر

ساعت  3الی  5بعد ازظهر جلسه
ای توجیهی
در محل مرکز فرهنگی «مکیک»
برگزارمیشود.
4438 De La Roche
www. mekic.ca
Tél. : (514) 373-5777

عبور مشعل املپیک زمستانی  ،از داخل پارملان کانادا
شنبه  12دسامبر  :۲۰۰۹مشعل المپیک زمستانی  2010ونکوور ،وارد اتاوا شده و خانم "باربارا آن اسکات" ،اسکی باز
کانادایی ،که در جریان المپیک س��ال  ،1948پس از کس��ب مدال طال  ،عنوان «عزیز دل های کانادا» "Canada’s
 "sweetheartرا به خود اختصاص داد ،آن را از داخل سالن اصلی پارلمان در اتاوا و از مقابل اعضای کابینه و نمایندگان،
عبور داد .خانم اسکات هم اکنون  81سال سن دارد.
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گوناگون...

برخوردارى از یك خواب آرام و كافى نقش
فوق الع��اده اى در ایجاد آرامش و انرژى
و رهایى از خستگى هاى روزانه ایفا مى
كند ولى متأس��فانه بی��ش از  40درصد
مردم جهان از این نعمت بی بهره اند .بى
خوابى مشكلى شایع در همه سنین است
كه بیش از هم��ه زنان را هدف قرار داده
است.
«خواب» جزء الینفك یك زندگى س��الم
است؛ همان طور كه داشتن رژیم غذایى
نامناسب باعث بروز انواع بیمارى ها مى
ش��ود كم خوابى نی��ز در طوالنى مدت
سیس��تم ایمنى را ضعیف م��ى كند ،از
میزان ترش��ح هورمون رشد مى كاهد و
تولید گلبول قرمز توسط مغز استخوان را
افزایش مى دهد.بى خوابى انواع مختلفى
دارد و به سه گروه عمده تقسیم مى شود:
بى خوابى اولیه ،مركزى و ثانویه.
ب��ى خوابى اولیه به م��واردى اطالق مى
ش��ود كه فرد در آن با دشوارى به خواب
مى رود و پس از یك خواب عمیق ،بیدار و
ناخواب مى شود.
بی خوابیمركزى نوعى بى خوابى اس��ت
كه در اثر بیدار ش��دن ه��اى متوالى در
حین خواب به سراغ فرد مى آید.
ب��ى خواب��ى ثانوی��ه نیز ك��ه در نتیجه
بیدارش��دن هاى پى در پى حاصل مى
ش��ود نوعى بیدارى زودرس شبانه است
كه در بسیارى موارد زندگى معمولى فرد
را دچار اختالل مى كند.
بى خوابى اولیه كه مبتالیان فراوانى نیز
دارد اغل��ب به دالی��ل روانى و محیطى
بروز مى كند .اس��ترس  ،افس��ردگى و
دلواپس��ى همگى در بروز ای��ن نوع بى
خوابى مؤثر هستند .اغلب این بیماران به
دلیل افكار و توهماتى كه در ذهن خود

دارند به س��ختى به خ��واب مى روند و
معموالً نیز به س��ختى مى توانند به
ادامه استراحت بپردازند .آنچه باعث
بروز بى خوابى ثانویه مى شود بروز
انواع بیمارى هاى متفاوت اس��ت و
در حقیقت مى ت��وان گفت در این
موارد ،بى خوابى نوعى عالمت است
كه باید جدى گرفته شود .آپنه شبانه
(توقف تنفس در حین خواب) ،نارسایى
كلیوى ،اختالالت گوارشى ،یائسگى،
كم كارى یا پ��ركارى غده تیروئید،
بزرگ شدن پروستات ،آنژین صدرى
و افسردگى بیمارى هایى هستند كه
بى خوابى شایع ترین عالمت آن ها
به شمار مى رود.
قرار داش��تن در ماه هاى آخر باردارى یا
سیكلقاعدگىوهمینطورهواپیمازدگى
( )JETLAGاز دیگر علت هاى بروز بى
خوابى ثانویه به شمار مى روند.
اما چه باید كرد :اگر بى خوابى ش��ما از
نوع اولیه است و ناراحتى هاى روانى نقش
مهمى در بروز آن ایفا مى كنند ،حتماً به
روان پزشك مراجعه كنید تا از طریق روان
درمانى مشكل تان رفع شود .گذشته از
آن انجام برخى تكنیك هاى ریلكسیشن
و نوشیدن دم كرده گیاهان دارویى كمك
مؤثرى در بهبود خواب و رفع اختالالت
خلق و خوى مى كند.
در صورت ابتال به بى خوابى ش��كل دوم
نیز توصیه مى شود براى انجام یك چكاپ
كامل به پزشك بروید و از پیشرفت بیمارى
جلوگیرىنمایید.
عالوه بر این ،چند راه نیز به شما توصیه
مى شود كه به كارگیرى آنها كمك بزرگى
به رفع بى خوابى مى كند.

ن که

برا
یای
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 – 1مصرف گوش��ت قرمز را
كاهش دهید .گوش��ت قرمز
حاوى نوعى اسیدآمینه به نام
تیروسین است كه باعث برهم زدن
خلق و خو ،و ایجاد آشوب هاى فكرى مى
شود.
 - 2وعده ش��ام را ب��ه غذاهاى گیاهى و
آمیدها (برن��ج و ماكارون��ى) اختصاص
دهید.
 - 3اگر به شیر آلرژى ندارید ،نوشیدن یك
لیوان گرم آن را فراموش نكنید.

« – 6تختخواب» محل مطالعه ،تماشاى
تلویزیون و غذا خوردن نیست! براى خواب
آرام ،از تختخواب فق��ط براى خوابیدن
استفادهكنید.
 - 7در س��اعات قب��ل از خواب ،فعالیت
فیزیكى و فكرى خود را كاهش دهید.
 - 8اگر كودكتان نم��ى خواهد یا اجازه
نمى دهد شما بخوابید ،به جاى استفاده
از روش هاى سنتى و تنبیه ،او را در كنار
خ��ود قرار دهید و با صحبت كردن به او
اعتماد دهید زیرا کودکان در بس��یارى
موارد به دلیل ترس از تاریكى از خوابیدن
خوددارى مى كنند.

 - 4قبل از خواب حتماًیك عدد موز بخورید.
موز داراى مقادیر زیادى سروتونین است.
افزایش سروتونین در مغز تأثیراتی مشابه
مصرف مسكن و آرام بخش دارد .لذا موز
به عنوان مسكن طبیعى مى تواند عامل
مؤثرى در به خواب رفتن شما باشد.

 - 9وضعیت خوابیدن خود را تغییر دهید.
اساتید علم مراقبه توصیه مى كنند براى
خواب بهتر ،تختخوابتان را در جهت شرق
قرار دهید.

 - 5دم ك��رده بابونه  ،اس��طوخودوس و
سنبل الطیب جزء نوشیدنى هاى خواب
آور هستند؛ پس مصرف قهوه را كاهش
دهید و در عوض از جوش��انده هاى فوق
استفادهكنید.

 - 10در انتخاب بالش توجه كنید .بالش
هاى خیلى نرم و س��فت ب��ا وارد كردن
فشار به عضالت گردن در درازمدت باعث
درد ناحیه گردن ،كتف و نهایتاً ایجاد بى
خوابى مى شوند.

افرادی كه صورت جوان دارند بیشرت عمر می كنند
این محقق به "مجله پزشكی بریتانیا"
گفت" :برداشت ها از سن یك فرد ،كه
محققان عموما از آن به عنوان یك نشانه
كلی از سالمتی استفاده می كنند ،یك
نشانگر بیولوژیكی قوی از پیری است
كه برای پیش بینی طول عمر پس از
 70سالگی به كار می آید".

مطالعات تازه نشان می دهد افرادی كه
از موهبت صورت��ی جوان برخوردارند
احتماال بیش از كسانی كه پیرتر از سن
خود به نظر می رسند عمر می كنند.
دانش��مندان دانماركی پس از مطالعه
 387جفت دوقلو می گویند ش��ادابی

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

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

طبیعی صورت می تواند نش��انه ای داشته باشد و به شماری از بیماری ها
پیوند زده شده است.
برای پیش بینی طول عمر باشد.
محقق��ان از پرس��تاران ،مربی��ان و عك��س دوقلوهایی كه در این مطالعه
همتایان خواستند سن دوقلوها را از شركت داشتند در دهه  ،80 ،70یا 90
سالگی گرفته شد.
روی عكس آنها حدس بزنند.
براساس این مطالعه كه نتایج آن در در ط��ول این مطالعه ك��ه طی دوره
"مجله پزشكی بریتانیا" چاپ شده ای هفت س��اله تحت هدای��ت "كار
اس��ت ،كس��انی كه صورتی جوانتر كریستنس��ن" از دانشگاه
داشتند در بسیاری موارد از همزادی جنوب��ی دانم��ارك انج��ام
كه پیرتر به نظر می رس��ید بیشتر شد ،محققان دریافتند كه
هرچه اختالف در برداشت
عمر كردند.
محققان همچنین ب��ه یك توضیح از سن دوقلوها بیشتر باشد،
بیولوژیكی ممك��ن برای این پدیده احتمال آنكه دوقلویی كه
ظاهری پیرتر داشت زودتر
رسیده اند.
قطع��ات مه��م دی ان اِی ب��ه نام فوت كند بیشتر بود.
تلومره��ا ،كه توانایی س��لول ها برای پروفسور كریستنسن گفت بسیاریازخانمهابهآرایشگاههامراجعهمیكنند
تكثیر را نش��ان می دهد ،همچنین از ممكن اس��ت اف��رادی كه و ب��دون آنكه در رابطه با مواد تش��كیلدهنده
عوامل تعیین كننده ش��ادابی چهره زندگی سخت تری داشته دكلرهای كه روی سرش��ان گذاش��ته میشود،
است.
اند زودتر بمیرند  -و صورت از آرایش��گر س��وال كنند ،اقدام به بلوند كردن
تصور می ش��ود تلومری كه كوتاهتر آنها منعكس كننده زندگی موهایشانمیكنند.
اس��ت بر روند س��ریعتر پیری داللت شان است.
در صورت��ی كه یك آرایش��گر از مواد س��الم و
استاندارد دكلره استفاده كند ،تنها عارضهای كه
به مو و پوست س��ر وارد میشود ،خشك شدن
مو و پوست و شكننده شدن موها به دلیل مواد
آنتیاكسیدانی دكلره است .در این صورت وقتی
اقدام به شانه كردن موها میكنید ،موها شكسته
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
و خرد میشوند.
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم
برخی از افراد به این مواد حساس��یت و آلرژی
دارند .به همین دلیل وقتی مواد دكلره روی سر
آنها گذاشته میشود ،احساس خارش و سوزش
زیادی میكنند.
آرایشگرها برای این دسته از افراد مواد ضدالتهابی
داخل مواد دكل��ره میریزند .این مواد میتواند
تركیبات مختلفی از جمله كورتون داشته باشد.
بهتر است در رابطه با تركیبات مواد دكلره ابتدا
از آرایشگر سئواالتی بپرسید.
ب��ه هر حال باید گفت اس��تفاده ی كم از مواد
دكلره و بلوند كردن مو مانعی ندارد ،اما استفاده
ی مس��تمر از آن میتواند به پوس��ت سر و مو
صدمات بسیاری وارد كند.
توصی��ه میش��ود برای رف��ع ای��ن صدمات و
بازگرداندن چربی به پوس��ت س��ر و مو ،هر از
چند گاهی از ماسكهای تقویتی یا نرمكنندهها
استفادهكنید.

عوارضدكلرهكردن
مو

)Tel.: (514
996-2725

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

سگ درحضور به از برادر دور !
سگ در خانه صاحبش شیره !
سگ داد و سگ توله گرفت !
سگ دستش نمیشه داد كه اخته كنه !
سگ را كه چاق كنند هار میشه !
سگ زرد برادر شغاله !
سگست آنكه با سگ رود در جوال !
سگ سفید ضرر پنبه فروشه !
سگ سیر دنبال كسی نمیره !
سگش بهتر از خودشه !
سگ كه چاق سد گوشتش خوراكی نمیشه !
سگ گر و قالده زر ؟!
سگ ماده در النه ،شیر است !
سگ نازی آباده ،نه خودی میشناسه نه غریبه !
سگ نمك شناس به از آدم ناسپاس !
سگی به بامی جسته گردش به ما نشسه !
سگی كه برای خودش پشم نمیكند برای دیگران
كشك نخواهد كرد !
سگی كه پارس كنه  ،نمیگیره !
سالم روستائی بی طمع نیست !
سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد !
سنگ به در بسته میخوره !
سنگ بزرگ عالمت نزدنه !
سنگ بنداز بغلت واشه !
سنگ خاله قورباغه را گرو می كشه!
سنگ كوچك سر بزرگ را می شكنه!
سنگ مفت ،گنجشك مفت !
سنگی را كه نتوان برداشت باید بوسد و گذاشت
!سواره از پیاده خبر نداره ،سیر از گرسنه !
سودا ،به رضا ،خویشی بخوشی .
سودا چنان خوشست كه یكجا كند كسی !
دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم (قصاب كاشانی)
سودا گر پنیر از شیشه میخوره !
سودای نقد بوی مشك میده !
سوراخ دعا را گم كرده !
سوزن ،همه را میپوشونه اما خودش لخته !
سوسكه از دیوار باال میرفت مادرش میگفت  :قربون
دست و پای بلوریت !
سهره (سیره) رنگ كرده را جای بلبل میفروشه !
سیب سرخ برای دست چالق خوبه ؟!
سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده !
سیبی كه باال میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره !
سیبی كه سهیلش نزند رنگ ندارد !
تعلیم معلم بكسی ننگ ندارد!
سیلی نقد به از حلوای نسیه !
صابونش به جامه ما خورده !
صبر كوتاه خدا سی ساله !
صداش صبح در میاد !
صد پتك زرگر ،یك پتك آهنگر !
صد تا گنجشك با زاق و زوقش نیم منه !
صد تا چاقو بسازه ،یكیش دسته نداره !
صد تومن میدم كه بچه ام یكشب
بیروننخوابه
وقتی خوابید  ،چه یكشب چه
هزار شب !
صد رحمت به كفن دزد اولی !
صد س�ال گدائ�ی میكنه هنوز
شب جمعه را نمیدونه !
صد سر را كاله است و صد كور
را عصا !
صد من پرقو یكمشت نیست !
صد من گوش�ت ش�كار به یك
چس تازی نمیارزه !
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بهداشت و خانواده...
1

شما ممكن است احساس كنید كه
میل زناش��ویی ش��ما كمرنگ شده
است ،یا چیزهایی كه قبال برای شما
لذتآور بوده ،اكنون ناراحتكننده به
نظر میرسند.
ش��ما تنها نیس��تید .خیلی از زنان
در مراحل��ی از زندگی خ��ود ،دچار
مشكالت زناشویی میشوند.
بسیاری از بیماریها باعث میشوند
روابط زناشویی تحت تاثیر قرار بگیرد.
در واقع میتوان كاهش میل جنسی
را بهعنوان یكی از بارزترین عوارض
این بیماریها بهحساب آورد.
با توجه ب��ه این حقیق��ت میتوان
اذعان كرد كه اگر دچار كاهش میل
زناشویی و یا هر نوع اختالل دیگری
در این عملكرد هستید ،بهتر است به
پزشك مراجعه نمایید تا دلیل اصلی
آن مشخص ش��ود و با رفع مشكل
زمینهای ،این مشكل شما نیز برطرف
شود.

بیماری های موثر

در ادام��ه ب��ه بعض��ی از مهمترین
بیماریهای��ی كه میل زناش��ویی را
تح��ت تاثیر ق��رار میدهند اش��اره
میكنیم:

بیماریهای
عروقی

برخی از اختالالت عروقی
در قالب مش��كالت زناش��ویی خود
را نش��ان میدهند كه به مرور زمان
رگهای خونی را تحت تاثیر قرار داده،
شریانها را سخت و باریك میكنند و
همین مساله ،خونرسانی به دستگاه
تناسلی را كاهش میدهد.

 2دیابت

اغلب مش��كالت زناشویی
ناش��ی از بیماری دیابت است كه با
مش��كالت دیگری نظیر آسیبهای
عصبی و بیماریهای عروقی همگام
میش��ود .در زن��ان ای��ن عارضه به
شكل كاهش میل زناشویی خود را
نش��ان می دهد .البته این عوارض با
كنترل قندخون  ،فشارخون و مقدار
كلسترول خون ،قابل جبران است.

 3افسردگی
اغلب بهدنبال افس��ردگی اختالالت
زناش��ویی ب��روز میكند .اگ��ر مواد
ش��یمیایی مغ��ز و ی��ا هورمونه��ا
و ناقله��ای عصب��ی در وضعی��ت
متعادلی نباش��ند ،میل زناشویی را
تحت تاثیر قرار میدهند و داروهای
ضدافس��ردگی باع��ث كاهش میل
زناشوییمیشوند.
البته خوشبختانه داروهایی با فرمول

مشابه ویاگرا و یا خود ویاگرا میتوانند
به بهب��ود این وضعیت كمك موثری
كنند.

 4یائسگی

میل زناشویی زنان به موازات تغییر
در هورمونهای خاصی در یائسگی
كاهش پی��دا میكند .كاهش مقدار
هورمون استروژن (هورمون زنانه) در
زنان كه در انگیختگی زناشویی موثر
است ،باعث خشكی واژن و دردناكی
آمی��زش میش��ود .تستوس��ترون
(هومون مردانه) ،هورمونی كه در میل
زناشویی هر دو جنس نقش دارد ،با
كاهش فعالی��ت تخمدانها كاهش
مییابد و در مجموع ،این مساله باعث
كاهش میل زناشویی میشود.

5

عوارض جانبی
برخی داروها

داروه��ای بیش��ماری
هستند كه چنین تاثیر ناخواستهای
را ب��ه همراه دارند .عالوه بر داروهای
ضدافسردگی ،داروهای فشارخون و
حتی داروهای ضدبارداری میتوانند
میل زناشویی را تحتتاثیر قرار دهد.

MS 6

بیم��اری ام.اس كه باعث
تخریب سیس��تم عصب��ی مركزی
میشود ،روی عملكرد آمیزشی تاثیر
میگذارد .عدم خشنودی از آمیزش
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و ی��ا كمبود میل زناش��ویی
در زن��ان میتوان��د دال ب��ر
ابت�لا به این بیماری باش��د.
بیماریهای عصبی دیگری
نظیر پاركینسون نیز چنین
تاثیر مش��ابهی را ب��ه همراه
دارند.

7

آندومتریوز

عالی��م دردن��اك
بیم��اری آندومتری��وز نظیر
ی دردناك،
گرفتگیهای شكم 
قاعدگیهای ش��دید و درد
مزمن لگنی ،امكان آمیزش
را به س��ختی فراهم میكند
و تجربهای ناخوشایند خواهد
بود.

8

كیستهای
ختمدانی

آمیزشهای دردناك ،میتواند عالمتی
ن باشد .بیماری
از كیستهای تخمدا 
الته��اب لگن و یا س��رطان لگن نیز
چنین عالمتی را به همراه دارند .به
طور كلی آمیزشهای دردناك را نباید
نادیده گرفت.

9

اختالالت
تیروییدی

تیرویید ،غدهای در جلوی
گردن اس��ت كه نقش مهمی رادر
حیات و س�لامت فرد ایفا میكند.

كنترل س��وخت و س��از بدن ،از دما
گرفته تا وزن ،و همچنین س�لامت
زناش��ویی از جمله فعالیتهای غده
تیرویید است.

« 10آپنه»
آپن��ه كه اصطالحا ب��ه آن" ،خفگی
در خواب" میگویند ،مشكلی است
ك��ه در آن تنفس به مدت  10ثانیه
متوقف میشود و این روند مرتب در
خواب تكرار میشود.
پزشكان میگویند آپنه نیز میتواند
به بروز مشكالت زناشویی در مردان
منجرشود.
منبعMSNBC :

استخدام

رفوکار قالی
Carpet repair
>> part time

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750
ازدسامبر1

  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)

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

تغییررنگادرار

درد ه��ای ش��کمی و مدفوع
کم رنگ از عالئم دیگر سنگ های
صفراوی اس��ت .زرد ش��دن رنگ و
خارش تمام بدن ممکن است بر اثر
سرطان لوزالمعده باشد.

رن�گ ادرار در ن�زد اش�خاص
مختلف ،متفاوت است.
از رن��گ زرد کمرنگ تا زرد طالئی،
همراه کمی ب��وی آمونیاک و صبح
ها ب��وی آن ق��وی تر اس��ت .چون
غلظت آن بیشتر است .ممکن است
که رنگ و بوی آن عوض ش��ود ،بی
رنگ یا پُررنگ ی��ا بوی خیلی قوی
ناخوشایند ،و ممکن است تغییرات
زیر پیش بیاید:






 ادرار با رنگ نارنجی
 ادرار قرمز رنگ بدون وجود
خون در آن.
 ادرار با رنگ قهوه ای سیاه.
بوی قوی نا خوش آیند.
 بوی شیرین.

علل

•کم آبی سبک

هنگام��ی که آب به اندازه کافی وارد
بدن نش��ود ادرار با غلظت بیشتری
ّ
ترشح می ش��ود .رنگ آن نارنجی با
بوی کمی قوی تر از همیشه.
اهمیتی ندارد.
این مسئله هیچ ّ
	•خراب شدن گلبول های
قرمز:

تستوسترون (هورمون مردانه) باعث
تولید مقدار زیادی گلبول قرمز می
ش��ود که ح��دود  120روز زندگی
میکنند ،پیر ش��ده و م��ی میرند و
توسط ادرار از بدن خارج می شوند
ّ
در نزد آقایان به هنگام ش��روع ادرار

	•بیماری قند:

این بیماری بر اثر عدم مصرف قند
در بدن اس��ت و در نتیج��ه مقدار
زیادی قند در خون وارد می شود و
از طریق ادرار دفع می شود که بوی
شیرین دارد.

	•مشکالتمتابولیک:

کمبود بعضی از آنزیم های کبدی
تولید ادرار قرمز یا قهوه ای پُر رنگ
ول��ی بدون بو می کند و به هر حال
بسیار کم دیده می شود.

چند راهنمائی

رنگ آن خیلی طالئی می ش��ود و
بعد نارنجی رنگ ،در نزد خانم های
باردار ،همین مسئله در سه ماهه س ّوم
حاملگی ،پیش می آی��د زیرا وجود
جنین باعث تولید بیشتر گلبول قرمز
می شود.
	•تغذیه

چغندر قند(لبو) باعث قرمز ش��دن
رنگ ادرار می ش��ود و سه چهار بار
ادرار پُر رنگ بعد از غذا طبیعی است.
مارچوبه و گیاهان خانواده کلم تولید
بوی ناخوشایند در ادرار می کنند.

	•داروها

تع��داد زیادی از داروها تولید رنگ و
بوی قوی تر در ادرار می کنند مانند
پنیسیلین.

	•مشکالت دستگاه ادراری

عفون�ت دس�تگاه ادراری باعث
ادرار ک�در ،بد ب�و و درد آور می
شود.
عدم خروج ادرار ب�ر اثر بزرگی
پروستات،
یبوست شدید و
بیماری های عصبی
باعث می شوند که ادرار کام ً
ال تخلیه
نشود و در نتیجه رنگ و بوی قوی تر
داشته باشد.

	•بیماری های کبدی

سنگ های کیس��ه صفرا و سرطان
لوزالمعده می توانند مجرای خروج
صفرا را بس��ته و نگذارن��د وارد روده
بشود در این صورت صفرا وارد خون
ش��ده و از طریق ادرار دفع می شود
در نتیجه رنگ آن قهوه ای -س��یاه
می شود.

تغذی��ه خود را کنت��رل کنید تا
دریابی��د چه خورده ای��د که باعث
تغییر رنگ ادرار شده است؟
اگر دارو مص��رف می کنید ،آثار
َجنبی آن را به دّق��ت بخوانید و از
متصدی داروخانه و یاInfo
پزشک،
ّ
( santeمرکز ّاطالعات پزش��کی و
داروئی) سوال کنید.
مایعات زیاد بنوشید
حداقل نوشیدن شش لیوان آب
ّ 
در روز الزم اس��ت تا بدن آب کافی
داش��ته باش��د و رنگ و ب��وی ادرار
طبیعیباشد.
اگر دیابتیک هستید:
دیابت نوع یک و دو،
مواظب رژیم غذائی خود باشید،
مرتّب ورزش کرده و
وزن خود را کنترل نمائید.

چه موقع به پزشک مراجعه

کنیم؟
وقتی که خون در ادرار هست
رنگ و بوی غیر طبیعی ادامه
دارد
نگرانهستید
پزشک شما پس از پرسیدن سواالت
و امتحانات کلینیکی کامل دس��تور
آزمای��ش خ��ون و ادرار و در صورت
لزوم آزمایشات ف ّعالیت های کبدی
وکلیوی می دهد

درمان

باید دانست که بیشترین عوامل تغییر
رنگ و بوی ادرار خوش خیم هستند
و نمی توانند باعث نگرانی باش��ند و
درمان الزم ندارند .همین طور برای
کم آبی س��بک و خرابی گلبولهای
قرمز و تغذیه و دارو.
اشکاالت دستگاه ادراری
عفونت مثانه با آنتی بیوتیک درمان و
بسته شدن مجرای خروجی با سوند
یا دارو برطرف می شود و یا پروستات
جراحی می شود
بزرگ ّ
مشکالتکبدی
سنگهای کیسه صفرا عمل می شود

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

جراحی های یک روزه
و امروزه جزو ّ
به حساب می آید ،سرطان لوزالمعده
غده و
جراحی و برداشتن ّ
احتیاج به ّ
در صورت لزوم نیاز به شیمیوتراپی و
رادیو تراپی دارد.
دیابت
َ
نوع یک احتیاج به درمان با انسولین
داردو نوع د ّو رژیم غذائی ،اگر کافی
نب��ود داروهای عدم جذب قند از راه
دهان برای تنظیم قند خون تجویز
می شود.
مشکالتمتابولیک
برای این مورد هن��وز داروئی وجود
ندارد.
وجود خون در ادرار
ادرار قرم��ز رن��گ معم��والً ولی نه
همیشه به علّت وجود خون در ادرار
می باشد(.خوردن لبو باعث قرمزی
رنگ ادرار می ش��ود .نترسید! ) اگر
واقعاً خون در ادرار وجود داشته باشد
مش��کلی در یک قسمت از دستگاه
ادراری وجود دارد که شامل کلّیه ها،
حالب ها ،مثانه و مجرای خروج ادرار
می شود.
هماتوری (وجود خون در ادرار) باعث
می شود که رنگ ادرار قرمز و یا قهوه
توسط کلّیه ها ّ
ترشح،
ای بشود ادرار ّ
توس��ط دو حالب به مثانه وارد می
و ّ
شود و بعد از مجرای خروج دفع می
ش��ود و به علّت خون ریزی ممکن
است همراه با درد باشد.

علل

«ضد پالکت»
داروهای ّ
 Antiplaquettairesمانند آسپرین و
ضد انعقاد خون نمی توانند
داروهای ّ
خودشان باعث خونریزی بشوند ولی
در نزد اش��خاصی ک��ه دارای زخم
هستند می توانند موجب خونریزی
باشند.
ورزش های سنگین یا خشن
این نوع ف ّعالیت ها می توانند باعث
خونریزی ش��وند زیرا ممکن اس��ت
یکی از مویرگهای داخل کلیوی پاره
ش��ده و یا موجب مرگ چند سلّول
عضالنی شوند که مهم نیست زیرا
س��لّولهای دیگر جانشین سلّولهای
مرده می شوند.
این س��لّول ها هنگام از بین رفتن،
م��ا ّده ای به نام  Myoglosineتولید
می کنندکه باعث قرمز و یا قهوه ای
شدن ادرار می شوند
 عفونت های ادراری
هن��گام خ��روج ادرار ،تولی��د درد و
س��وزش می کنند که ممکن است
هم��راه دلمه های کوچک خون و یا
پوسته های کوچک باشد.
 س�نگ های ک ّلیه در یک یا
هر دو
به غیر از وجود خون در ادرار (گاهی
خیلی زیاد )همراه با درد بسیار شدید
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شکمی که به طرف اعضای تناسلی
کش��یده می ش��ود و در این صورت
خروج ادرار باعث تولید درد و سوزش
می شود.
 ب�زرگ ش�دن خ�وش خیم
پروستات
هماتوری به مشکل ادرار کردن اضافه
و جهش ادرار کم می شود.
 ضربه به ناحیه ک ّلیه ها
مانند سقوط و یا تصادف اتومبیل.
 التهابات کلیوی
مانن��د نفری��ت  Nephriteو ی��ا
گلومرولونفریتGlomerulonephrit
در این بیماری های کمیاب ادرار به
رنگ کوکاکوال در می آید! این بیماری
تورم
ها همراه با بد حالی ،سر درد و ّ
می باشد ممکن است فشار خون نیز
باال باشد خونی که از کلّیه ها می آید
معموالً تولید دلمه نمی کند.
غده
 وجود ّ
در دستگاه ادراری نیز باعث خونریزی
می شود که مدام نیست ،تکرار شونده
است

چند راهنمائی

با پزشک مشورت کنید دیدن خون
در ادرار معم��والً خطرناک نیس��ت،
وحش��ت نباید کرد ولی نباید آن را
اهمیت دانس��ت مهم این است
بی ّ
که علّت آن تش��خیص داده شود به
پزش��ک بگوئید که آی��ا دلمه خون
وجود داشته یا نه؟
همین طور رنگ آن را ّ
مشخص کنید
(در شروع ،در طول و در آخر ادرار)

داروها

اگر دارو مصرف می کنید از پزشک
بپرسید که آیا داروها می توانند عامل
خونریزی در ادرار باش��ند؟ اوس��ت
که باید تصمی��م بگیرد که داروها را
ادامه بدهید و یا قطع کنید .یا داروی
دیگری را جایگزین نماید.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم؟

ادرار خ��ون آلود اس��ت و این حالت
تکرار می شود.

مراجعه فوری به پزشک زمانی الزم
اس��ت که ادرار خون آل��ود و همراه
با تب ویا درد باش��د پزش��ک شما
س��واالتی می کند و امتحانات بدنی
کام��ل انجام می دهد ،درخواس��ت
آزمای��ش ادرار م��ی کند تا مطمئن
ش��ود خ��ون در ادرار هس��ت یا نه؟
ممکن است رادیو گرافی و اکوگرافی
برای ّ
کلیه
مشخص شدن کارکردن ّ
کلیه ها و یا کیست
گیری
ها و اندازه
ّ
و غیره الزم باش��د ،داخل مثانه را با
اس��کوپ  Scopeکه از مجرای ادرار
وارد می شود مطالعه نموده و یا نمونه
برداری می نماید.

درمان

 عفونت های ادراری
پزش��ک معموالً قرص ه��ای آنتی
بیوتیک تجویز می کن��د ،به ندرت
آنتی بیوتیک داخل وریدی الزم می
شود
 سنگ های کلیوی
اگر کوچک باشند امکان خروج آن ها
به طور طبیعی با نوشیدن آب زیاد یا
ِس ُرم وجود دارد
 ب�زرگ ش�دن خ�وش خیم
پروستات
پزش��ک قرص هائی تجویز می کند
که باعث کوچک ش��دن پروستات
شوند و عالئم بیماری فروکش کند،
جراحی الزم
اگر مس��ئله مهم باشد ّ
می شود
 ضربه
بستگی به علّت آن دارد ،استراحت
ضد درد ت��ا درمان و در
و داروه��ای ّ
جراحی.
صورت لزوم ّ
 تو ّرم ک ّلیه ها
(نفریت و یا گلومرولونفریت )معموالً
ضد درد کافیست.
استراحت و داروی ّ
گاه��ی نمون��ه ب��رداری از کلّیه ها(
بیوبس��ی )جهت تشخیص و درمان
بیماری الزم می شود.
غده در دستگاه ادراری
ّ 
غده که
جراحی و برداش��تن ّ
عم��ل ّ
بستگی به ّ
محل آن دارد.
همیشه شاد و سالمت باشید.

جمهوری اسالمی :نامگذاری هم زورکی است!

فاطمه و
ابوالفضل
'حمبوب ترین'
اسم ها در
ایران

در سه سال گذشته نام های فاطمه
و ابوالفضل در صدر انتخاب خانواده
های ایرانی قرار داشته است
س��ازمان ثبت احوال ای��ران اعالم
کرده که فاطمه و ابوالفضل در صدر
فهرس��ت نام هایی ق��رار دارند که
خانواده ه��ای ایرانی برای فرزندان
خود انتخاب می کنند.
به ترتیب اس��امی فاطم��ه ،زهرا،
زینب ،هس��تی و ُمبین��ا ،پنج نام
برتری است که خانواده های ایرانی
در سال گذشته برای فرزندان دختر
انتخاب کرده اند.
در بین اسامی پسران نیز به ترتیب
ابوالفضل ،امیر حسین ،علی ،امیر

مهدی و مهدی بیش��ترین فراوانی
را دارد و بیشتر خانواده های ایرانی
از این پنج اسم برای فرزندان پسر
استفاده کرده اند.
این سومین سالی است که ابوالفضل
و فاطمه در صدر فهرست نام هایی
ق��رار می گیرد که خانواده ها برای
نامگ��ذاری فرزن��دان خ��ود از آن
استفاده می کنند.
در یک دوره زمانی در ایران همواره
ن��ام "محم��د" در صدر فهرس��ت
انتخاب نام ها قرار داشت اما اکنون
حتی در بین پنج نام اول دیده نمی
شود.
معضل انتخاب اسم

انتخاب اس��امی ب��رای فرزندان در
س��الیان اخیر همواره محل بحث
بوده و ادارات ثب��ت احوال از ثبت
برخی اس��امی خودداری و مردم را
به گزینش نام های مذهبی تشویق
می کنند.
در ادارات ثبت احوال لیستی از "نام
های ایرانی و اس�لامی" وجود دارد
و ب��ه خانواده ها توصیه می ش��ود
که از میان آنها برای فرزندان خود

اسم انتخاب کنند هر چند سازمان
ثبت احوال م��ی گوید که ایرانیان
ملزم نیس��تند که از میان نام های
موجود در ادارات ثبت احوال برای
فرزندانشان اسم انتخاب کنند.
س��ازمان ثبت احوال معتقد است
که در برخی مواقع والدین نام های
نامانوس برای فرزندانشان انتخاب
می کنند و این سازمان برای حفظ
کرامت افراد و دسترس��ی آسان به
نام های رایج لیس��تی را در ادارات
ثبت احوال گذاشته است تا والدین
در صورت سردرگمی در انتخاب نام
فرزند ،از میان نام های موجود یکی
را انتخاب کنند.
از نظر سازمان ثبت احوال ،انتخاب
نام هایی که "موجب هتک حیثیت
مقدس��ات اس�لامی" می شود و
انتخاب "عناوین ،القاب و نام های
زننده مس��تهجن یا نامتناس��ب با
جنس" ممنوع است.
اس��امی مانند "ملک الدوله ،خان،
شوکت الملک و سطانعلی" ممنوع
است و استفاده از نام ماشاء الله برای
زنان و انتخاب اش��رف و اکرم برای
مردان ممنوع است.
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سفر به هفت شهر ضدعشق در سالروز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان
عشق
7شهر ضد
ِ
خشونت
منصوره شجاعی

 3آذر 1388

از آن زم��ان که زن��ان در اعتراض
به نابرابری های خانگی ،اجتماعی و
قانونی قد علم کرده اند ،خشونت نیز
در اش��کال پنهان و عریان ،همچون
ابزاری برای س��رکوب و به خاموشی
کشاندن این اعتراض در مقابل زنان
قد علم کرده است.
خشونتی که طی سالیان در عرصه
خصوصی و عمومی ،درخانه و خانواده،
جامعه و قوانین بر آنان اعمال شده،
اینک در پیوند با خشونت حاکم بر
جامعه که ریشه در همان خشونت بر
زنان نیز دارد به عنوان عادتی رایج در
جامعه و درمناسبات میان افراد دیده
می شود که گاهی با اغماض از سوی
مردم خش��ونت دیده و گاه الجرم با
نگاهی تالفی جویانه نس��بت به آن
برخورد می شود.
اهریمن زشتخوی خشونت از اعماق
روابط اجتماع��ی و خانوادگی و نیز
از بطن و باطن فرهنگ سیاس��ی ما
جان و هستی می گیرد و با وقاحت
و بی ش��رمی ،حضور وحشت آفرین
خود را به رخ جامعه می کشد .ظلم
و خشونتی که سالیان سال در پناه به
ظاهر امن خانه و خانواده بر زنان هوار
شد و تبعیض هایی که در به اصطالح
اختی��اری" که می
" چه��ار دیواری
ِ
بایست اختیار و آزادی را القا کند از
سوی ش��وهر ،برادر ،پدر و گاه حتی
فرزند پس��ر به بهانه های ناموسی،
حقوقی و مالی نس��بت ب��ه زنان روا
شد ،متاسفانه امروز از پستوی خانه
بیرون آمده و چونان هیوالیی تشنه
به خون ،در ابعادی گسترده و بی آن
که با مانعی رو به رو باش��د در پهنه
جامعه بح��ران زده پس ازانتخابات،
جوالن می دهد و هر روز قربانی می
گیرد.
عفریت کریه و رسوای خشونتی که
تا کنون در خف��ا و در حریم «امن»
خانواده با نام خشونت خانگی ،و یا در
حوزه قوانین با نام خشونت حکومتی
بر زنان اعمال می شد ،اینک به عنوان
ابزاری فعال برای س��رکوب خواست
ها ی برحق ش��هروندی اجتماعی و
مساوات مدنی تمام افراد جامعه بدل
شده و در اشکال گوناگون و گسترش
یابنده ،ظهور می کند.
این اشکال متناسب با شرایط بحرانی
جامعه ،خشونت بر زنان را به روایتی
دیگر بیان می کند .و این بار نه تنها
زنان که کل جامعه را مبتالبه ساخته
است.
 25نوامبر ،مطاب��ق با چهارم آذرماه
« 1388روزجهانیمبارزهباخشونت»
است و نزدیک به پنجاه سال از کشته
شدن خواهران دومینکینی به دست
عم��ال حکومت دیکتاتوری س��یاه
«تروخی��و» ( )1می گذرد و اما زنان
ما همچنان در خانه و خیابان و زندان
با انواع خشونت ها روبرو هستند .در
سالروز چنین مناسبتی ،سفری کوتاه
و گذرا به هفت وادی خشونت های
مشهود در این روزها ،تاکیدی است
بر نقش زنان در رفع خش��ونت های
رایج و ضرورت استفاده از تجربه های
آنان در جنبش دموکراسی خواهی
به منظور ادام��ه و ارتقاء روش های
پرهیز از خش��ونت در جنبش سبز
دموکراسی خواهی مردم ایران.

خشونت هایی که بر زنان
 1در جریان��ات پ��س از
انتخابات  22خرداد 1388
اعمال ش��د .مصداق های
واقعی این خش��ونت ه��ا از ضرب و
ش��تم ه��ای خیابان��ی ت��ا آزارها و
تجاوزه��ای جنس��ی پنهان��ی در
بازداشتگاه های غیر قانونی و معرفی
نشده ،به طور گسترده در رسانه ها و
در میان مردم نیز س��ینه به سینه و
دهان به دهان نقل شده است.

با بهانه هایی که در ظاهر ارتباطی به
فعالی��ت ه��ای حق��وق بش��ری و
اجتماعی آنان ن��دارد .این اخراج ها
منجر به فقر می شود وبه یقین فقر
مصداق بارز خشونت است.
نقض حقوق شهروندی به
 6ط��ور آش��کار و نه��ان .به
عن��وان مث��ال ممنوعیت
خروج از کشور که در پناه
ام��ن "وط��ن" اتفاق م��ی افتد که
روایتی دیگ��ر ازهمان "چهاردیواری
اختیاری" است که درآن جز فشار و
بی اختیاری و ممنوعیت گویا اتفاق
دیگری نمی افتد.
و در واقع همان نگاه مردساالری که
خانه خویش را محل مناسبی برای
اعمال خشونت به زن خانه می دید
حال کدخدای خانه ای بزرگتر به نام
وطن گشته که اینگونه خشونت ها
را در آنج��ا نیز از اختیارات خود می
داند.

تش��دید خش��ونت های
 2جنسی به زنان با تکیه بر
آش��فتگی و تکیه برعادی
شدن و حتی رسمی شدن
خش��ونت و س��رکوبگری به عنوان
ابزاری برای تغییر!!
به عن��وان مثال اش��اره می کنم به
ماجرای��ی که درروز س��یزدهم آبان
خش��ونت های
اتفاق افتاد و دربرخی
آرزوی
از روزنامه های رسمی
 7رس��انه ای ک��ه
نیز منعکس شد.
سالهاس��ت در
درآن «کتابخانه
روز هنگامی که نیروی
ش��کل ه��ا و
ترفنده��ای مختلف گاه با
انتظامی زنان و دختران های سیار
ج��وان والبته مردان و
رنگ و لعاب و گاه عریان و
پسران جوان را فقط به زنان» به
لجام گس��یخته از س��وی
دلیل حضور
رس��انه های رس��می و به
مسالمت "کهریزک
جویانه اشان در خیابان
طور مشخص صدا وسیما
در اعت��راض به دولتی سیار" بدل اعمال شده است.
که ب��ه رای آن��ان بی
این نوع خشونت تصویری
شد...
توجه��ی کرده اس��ت
که از نمایش کلیشه های
به طور گسترده مورد
حکومتی و اجباری چهره
سرکوب و ضرب و شتم
زن تا نمای��ش غیرواقع از
قرارداده بود ،در قس��مت دیگری از چهره زن مس��تقل و کاردان و اهل
شهر در یکی از محالت جنوبی تهران اندیشه و قلم صورت می گرفت و یا با
(به نام قیام دشت) شش مرد متجاوز نمایش سریال هایی که به تبلیغ چند
به یک زن در فضای ایجادشده بین همس��ری ،و فداکاری های کلیشه
دو اتومبیل پارک شده کنا ر خیابان ای زنان در قبال همسران اشان (به
تجاوز می کردند!!
دالیلی از جمله نازابودن همس��ر
اول و ی��ا )...م��ی پرداخت ،دراین
بغ�ض مان�ده در گل�و و ضج�ه روزها با بیانی کامال پرخاش��گر و
خاموشمیادآوراینحسرتاست وهن آمی��ز به مفاهیمی همچون
که گویا آرزوی ایجاد و گسترش برابری ،آزادی ،اختیار و ...در قالب
«کتابخانه های س�یار زنان» در حمله به فمینیس��م رخ نموده و
مقابل واقعیت "کهریزک سیار" این جریان فک��ری را که حاصل
در خیاب�ان ها رنگ می بازد و به اندیشه و تفکر خردورزانی از زمان
نیستی کشانده می شود...
پیدایش حرکت های مستقل زنان
تا به امروز بوده است با فریبکاری
بی احترامی و بی اعتنایی و درعوامانه ترین شکل به تمسخر
 3به حرمت حض��ور زنانه و گرفته است.
مادرانه که همواره به عنوان
س��نتی دیرین در جامعه خش��ونت رس��انه ای از جمل��ه
ای��ران وجود داش��ته ک��ه منجر به خشونت هایی است که با تکیه بر
وحشیانه کتک زدن زنان میا ن سال تریبون های رسمی تحت عنوان
وحتی مس��ن از سوی ماموران گارد ارشاد و آگاهی اتفاق می افتد و جز
ویژه در روز  13آبان با این استدالل تحمیق مخاطبان ،نتیجه دیگری
که  ":اگر مادرم هم امروز به خیابان ندارد.
می آمد کتکش می زدم" !!
می
افراد
قدیم ه�ا به این ج�ور
آیا می توان هفت شهر
گفتند " پستان مادر گاز گرفته
ضد عشق را به هفت
"....
کنترل مراودات و مکالمات
 4و ب��ه ط��ور کل��ی زندگی
روزمره ،احضار های پی در
پی ،احضارهای غیر قانونی
و ب��دون ارائ��ه حک��م احضاری��ه..
دستگیری و زندانی شدن زنان فعال،
ص��دور و اج��رای احکام اع��دام که
اشد خش��ونت در جامعه
ش��اخص ّ
است.
اخراج زن��ان از کار و رواج
 5بیکاری به وی��ژه در میان
فعاالن جنبش زنان ؛ این
اخراج ها گاه در مورد یک
صنف مشخص مثل روزنامه نگاران
زن و مرد که البته تعداد بیشتر این
افراد زن هستند صورت می گیرد و
گاه در مورد زنان فعال اجتماعی به
طور آشکار و عیان و در برخی موارد

شهر عشق بدل کرد ؟

هف��ت وادی ذکر ش��ده ،هرچند
نمایی ناکامل و تصویری نارسا از
انبوه خشونت های روا شده بر زنان
را ارائه می کند لیکن همانی است
که دالیل ایجابی حضور مستقل و
نقطه پیوند جنبش زنان با جنبش
دموکراسی خواهی مردمی را بیش
از پیش مس��تدل و برجسته می
سازد.
درواق��ع چه��ره های عری��ان تر
خش��ونت های خانگ��ی و قانونی
نس��بت به زنان ،که به رغم تالش
آگاهگرانه و شبانه روزی کنشگران
جنبش زنان ،ریش��ه در الیه های
درونی جامع��ه دوانده اس��ت در
پروسه تغییرات اجتماعی با شکل
گس��ترده ت��ری رخ نم��وده و تا

عرصه مناسبات میان افراد و فعاالن
اجتماعی نیز راه گشوده است .از آنجا
که خش��ونت پدیده دیرآشنایی در
مقابل زنان بوده است ،پارادایم های
زنان برای مقابله با آن نیز جدا از انبان
تجارب گذشته نیست.
جنب��ش زن��ان همزمان ب��ا جریان
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری و با
استفاده از فضای نسبتا باز آن دوران،
پروسه مطالبه محوری خویش را با
تشکیل «همگرایی جنبش زنان برای
طرح مطالب��ات در انتخابات» و ارائه
برنامه های مش��خص ،وارد مرحله
عملی و مصداقی کرد.
در این مرحله حس��اس ،فعاالن زن
و با تکیه بر تجارب گذشته وبه طور
مشخص تجربه کمپین یک میلیون
امضا ،جریان مطالبات جنبش را با دو
خواست عمومی و ملموس:
 پیوس�تن ب�ه کنوانس�یون
جهانی رفع تبعیض از زنان و
 تغیی�ر م�وادی از قان�ون
اساسی،
به ص��ورت برنام��ه ای اجرایی برای
رسیدن به مطالبات طرح شده طی
س��الهای گذش��ته ،به کاندیداهای
ریاستجممهوریارائهدادوهمزمان،
نیروهای خویش را به میان اقش��ار
مختلف مردم در تهران وشهرستان ها
روانه ساخت تا درمعرفی کنوانسیون
و برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی
متفاوت ،در واقع مرحله ای دیگر از
فعالیت های جنبش زنان ایران را به
آزمون عمومی گذارد.
ای��ن آزمون علیرغ��م موفقیت های
چشمگیری که در دوران کوتاه حیات
خویش به دست آورد به هرحال در
رویارویی با وقایع ناخوش��ایند پس
از انتخاب��ات ،همچون دیگر جنبش
های مطالبه محور ،تاحدودی دچار
سرخوردگی و سکون شد.

اما آنچه که ائتالف همگرایی زنان در
کنار موفقیت های درونی جنبش به
دست آورد و برجا ماند ،همانا پیوند
جریان روش��نفکری زنان با جریان
اعتراض آمی��ز مردمی ب��ود که در
اعتالی نهایی جنبش ،سهم شگفت
انگیزی خواهد داش��ت .رویکردهای
اتخاذ ش��ده برای ادام��ه این پیوند
چنانچه برآیند خاس��تگاه مستقل
جنبش زنان نباشد خطر مستحیل
ش��دن در جریان عموم��ی و حذف
هویت مس��تقل جنبش را به همراه
می آورد.
حلقه مفقوده ای��ن پیوند بی تردید
می تواند تج��ارب مبارزاتی زنان بر
علیه خشونت باشد .چگونه پیوستن
به جری��ان تحول اجتماعی ،با روش
پرهی��ز از خش��ونت (مقاوم��ت بی
ویژگی پنداری ،کرداری و
خشونت)،
ِ
رفتاری جنبش زنان بوده و هست.
تکی��ه بر ای��ن ویژگی درخش��ان و
استفاده از تجارب عملی گذشته در
تمامی جریانات جنبش سبز از سوی
زنان ،آشکارا دیده می شود.
از دخالت مادران��ه و خواهرانه زنان
درتظاهرات آرام خیابانی در ممانعت
از ضرب وشتم و دستگیری جوانان،
تا ش��کل گرفتن جریانات مسالمت
جویانه ای همچون م��ادران عزادار،
شبکه های همبستگی خانواده های
زندانیان سیاسی ،از گردهمایی های
مقابل زندان اوین تا تحصن در مقابل
دادگاه انقالب ،از بیانیه ها ،گفتگوها،
میزگردها و مقاله های ضد خشونت
تا کمپین های مختلف لغو مجازات
اعدام ،از اشکال مختلف اعتراض های
نسبت به ممنوع خروج شدن فعاالن
اجتماع��ی تا حمایت ه��ای مالی از
اخراج شدگان از کار.

«گفتگوی چهره به چهره» با طیف
های مختل��ف جامع��ه در کمپین
یک میلیون امض��ا و در «همگرایی
جنبش زنان» با هدف رس��یدن به
زبانی مش��ترک و صل��ح آمیز برای
حل منازعه اصلی ،همچنین تشویق
به ایجاد نهادهای مستقل با تحمل
اش��تباه دیگری به امی��د اصالح ،و
ترویج پذیرش دیگری به امید حذف
نکردن هیچکس....همه و همه ،موفق
و ناموفق ،برگرفته از تجارب زنان در
سالها تالش برای حقوق برابر بوده که
اینک یکی از ضرورت های پیشبرد
جنبش دموکراسی خواهی و به دور
ازخشونت مردم ما است.
«مبارزه با خشونت حاکم بر جامعه»
نقطه پیوند جنبش زنان با جنبش
دموکراسی خواهی است .بدان امید
که هفت شهر ضد عشق خشونت را
عشق عطار" تاخت
به "هفت ش��هر ِ
زند.
پانویس:

 .1خواهران دومینیکنی که به" پروانه ها
" شهرت داش��تند ،به دلیل فعالیت های
حق خواهانه خویش بارها و بارها به زندان
افتادند و س��رانجام درروز  25نوامبر سال
 1960ب��ه دس��ت م��زدوران دیکتاتوری
تروخیم به شکلی فجیع به قتل رسیدند.
این روز از سال  1991در سراسر جهان به
عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه
زنان به رسمیت شناخته شده است خولیا
آلوارز"نویس��نده دومینکنی تبار در رمان
ج��ذاب و خواندن��ی " در زمانه پروانه ها"
به روایت قصه گونه این حقیقت ماندگار
پرداخته و " حس��ن مرتض��وی " مترجم
توانمند فارس��ی زبان نی��ز آن را ترجمه
کرده است .این کتاب به همت انتشارات
" نش��ردیگر" درسال  1385منتشر شده
است
ترجمه مطلب باال را به انگلیسی می توانید
در لینک زیر مشاهده کنید:
http://www.iranfemschool.com/english/spip.
php?article349

(مدرسه فمینیستی )

کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

جنبشزنانایران:حتوالتسیاسیومبارزاتدموکراتیک
برنامهی بیست و یکمین کنفرانس
س��االنهی بنیاد پژوهشه��ای زنان
ایران
جنبش زنان ایران :تحوالت سیاسی
و مبارزات دموکراتیک
بح��ث ح��ول مس��ائل و مقوالت��ی
نظیر برابری زن و م��رد ،آزادیهای
فردی و جمعی ،دموکراسی ،حقوق
شهروندی ،رابطهی دین و دولت و...
سالهاست که در میان روشنفکران
و کنشگران سیاسی ایرانی ،از جمله
زنان ،در جریان بوده است.
خی��زش عمومی پ��س از انتخابات
ریاس��ت جمه��وری در خ��رداد
 ،۱۳۸۸که "مس��ئلهی زن" یکی از
سرچش��مههای پیدایش آن است،
کنشگران زن را -این بار در وضعیتی
بحرانی -رویاروی این مس��ائل قرار
میدهد.
بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،فرصت
را غنیم��ت میش��مرد و کنفرانس
امس��ال را ب��ه مس��ائل و مقوالتی
اختصاص میدهد که برای جنبش
زنان ایرانی علیه تبعیض جنسی -و
الجرم برای سرنوشت ایران  -اهمیتی
انکارناشدنی دارد.
بیست و یکمین کنفرانس ساالنهی
بنیاد پژوهشهای زنان ایران
جنبش زنان ایران :تحوالت سیاسی
و مبارزات دموکراتیک

۱

 بررسی تحول موقعیت زنان درسالهای اخیر به مثابهی یکی از

عوامل زمینهساز خیزش مردم پس از
انتخابات ریاست جمهوری:
 در عرصهی آموزش ،حرفه ،قانون،فرهنگ ،هنر ،مطبوعات ،سیاس��ت،
فعالیتهای متش��کل (سازمانهای
غیردولتی و نیمه دولتی ،کمپینها)
و...
 بازت��اب ای��ن تح��ول در می��انفمینیس��تها و کنش��گران زن ،در
پرتو بررسی جهتگیریهای نظری
و عملی آنها
 گرایش رشدیابندهی فمینیسم درمیان مردان (به ویژه جوانان)

۲

ِ
شرکت کنشگران زن در خیزش
اجتماعیاخیر:
 برخ��ورد گرایشه��ای گوناگ��ونجنبش زنان به خیزش مردمی؛
 چالشهایی که این خیزش در برابرکنشگران زن قرار میدهد؛
 راهکارهای موجود در وضعیت فعلی:تأثیر تشدید سرکوب در فعالیتهای
زنان؛
 چشمانداز آینده :پیشبرد ایدهها وپروژههای زنان در وضعیت سیاسی
– امنیتی پس از انتخابات

۳

 رابط��هی جنب��ش زن��ان ب��اجنبشهای دموکراتیک ،صنفی
و سیاسی:
 جنب��ش دانش��جویان ،کارمندان،معلمان ،کارگران ،جنبشهای ملی
و قومی...
 -و در نگاه��ی کلیت��ر ،چگونگ��ی

رویک��رد جنبش زنان ب��ه مقوالتی
مانند آزادیهای ف��ردی و جمعی،
دموکراسی ،جدایی دین از دولت (و
مسئلهی تبعیض نسبت به پیروان
دیگر ادیان) ،عدالت اجتماعی ،حق
حاکمیت مل��ی ،مس��ئلهی ملی و
قومی...
 رابطهی جنبش زنان ایران با جنبشزنان کشورهای همجوار :زنان افغانی،
عراقی ،ترک...
"بنی��اد پژوهشهای زن��ان ایران"
همهی عالقمندان را به ش��رکت در
بیست و یکمین کنفرانس ساالنهی
بنیاد دعوت میکند.
از کسانی که مایلند مطلبی در این
کنفرانس ارائه دهند ،تقاضا میکنیم
چکیدهای از کار پژوهشی تازه و چاپ
نشدهی خود را (حدود  ۳۰۰کلمهی
تایپ شدهی فارسی) همراه با شرح
کوتاهی در معرفی فعالیتهای فکری
و اجتماعیش��ان (به انضمام نشانی
ای -می��ل ،فاکس ،تلفن و نش��انی
پستی) حداکثر تا  ۱۵مارس ۲۰۱۰
( ۲۵اسفند  )۱۳۸۸برای ما بفرستند.
کمیتهی برگزارکننده پس از بررسی
نوش��تههای دریافت شده ،تصمیم
نهایی خود را تا  ۱۵آوریل۲۶( ۲۰۱۰
فروردی��ن  )۱۳۸۹به اطالع نگارنده
خواهد رساند.
کمیتهی برگزار کننده ی بیست و
یکمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای
زنان ایران دسامبر۲۰۰۹
iwsf2010@yahoo.com
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ازنامههایرسیده
لعنت به کارت
اعتباری

نفرین Minimum payment
ماه پیش چند بلیت هواپیما خریدم.
ب��ا کارت ویزا .ح��دود  2000دالر.
وقتی صورتحساب به دستم رسید،
پی��ش از  1500 due dateآن را
پرداخت کرد .قصد داشتم بقیه اش
را ماه بعد تماما پرداخت کنم.
فکر می کردم با احتساب  %20نرخ،
ح��دود  8دالر بهره ی��ک ماه را می
پرداختم.
= 2000-1500=500X%20
$100 / 12 months = $8

اما صورتحس��اب م��اه دوم که آمد،
دی��دم ح��دود  35دالر بهره چارج
کرده اند.
تلف��ن کردم .بانک م��ی گوید مهم
نیس��ت چقدر ماهانه می پردازید،
تا زمانی که کل مبلغ تسویه نشده،
بهره ی شما روی مبلغ اولیه محاسبه
می شود.
ظاهرا خیلی ها به این موضوع توجه
نمی کنند.
به خوانندگان هشدار بدهید.

هلیامروتی
----------------

نه یعنی نه

در پیوند شماره 928صفحه 14مقاله
ای نوشته بود تحت عنوان «نه ،یعنی
نه!» در مورد زنان و خشونت؛ به علت
این که همسرم یک فعال اجتماعی
اس��ت و فعالیت های زیادی در باره
آگاهی بر ضد نژادپرستی و همچنین
تس��اوی حقوق زن و م��رد دارد ،به
نظرم جالب آمد؛ ضمنا چون خانمی
که یکی از نمایندگان کاناداست و در
حیطه پیشرفت حقوق خانم ها فعال
است ،و هر س��اله برای این موضوع
به سازمان ملل می رود ،از دوستان
خانوادگی ماست ،به شماره سرویس
خانوادگی «آتنا» تلفن کردم و پیام
گذاشتم که با بنده تماس بگیرند.
منظورم این بود ک��ه اگر کمکی از
دست ما بر می آید و حداقل خدمتی
می توانی��م انجام دهی��م ،کوتاهی
نکنیم؛ ولی متاسفانه کسی به پیام ما
جواب نداد و بنده فهمیدم که یکی از
معانی «نه» یعنی «نه» این است که
جواب پیام بنده هم «نه» می باشد!!
با احترام
عطا انصاری (کبک)

___ ___ www.paivand.ca
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(مگ��ر زبانی که فرس��تد به محمد
منبر در مجلس
صلوات!)
یادبود!!
منبر جایگاه چالش و اما و اگر نیست
(این نوشته برای درج در پیوند کوتاه شده (جن و بسم الله) ،اولین لحظه که در
یقینات واعظ تردید کنید ،پایه های
است).
....هفت��ه پی��ش در هم��دردی با عرش کبریایی او می لرزد.
دوست ،به سالن پرش��کوه یادبود - ....منب��ر امت و مقلد م��ی خواهد؛ و
رفتیم .جمع بزرگی از ایرانیان شهر مشکل آنجاست که ما شهروندیم.
گرد آمده بودند .پیشکسوت خمیده منبر در تمامیت خود ضد فرهنگ
قامتی پش��ت میکرفون رفت چند نق��د و «کریتیک» اس��ت و ما ..ما
تاریخ و فلسفه و جامعه
کالمی در رثای زن��ده یاد از
شناس��ی نقدناشده در
ف
دست ش��ده بگوید ،اما بحث
ریاد و
کـت مان نمی رود.
َ
رفته رفته به اطناب ...و قرآن پچپچه...
م��ا زخ��م خ��وردگان
و حدیث و روایت کشید!
فرهن��گ و فراری��ان
با همه احت��رام و ارادتی که
ب��رای موعظه گر مجلس داش��تم ،منبریم.
حس کردم پای منبر نشس��ته ام و من اگر بخواهم پای منبر بنشینم،
حس و عاطفه مذهبی ماقبل تاریخ
برمن گران آمد.
ّ
را قلقلک کنم ،راه مسجد شیخ شهر
ایراد منبر چند چیز است:
 منبر از اس��اس برخالف کالس و را می شناس��م( .دست برقضا بسیارسخنرانی ،جایگاه گفتگوی یکجانبه مجلس اش گرم تر است!)
در مجلس یادب��ود ،تنها به خصائل
است.
همه چیز از یقی��ن مطلق آغاز می نیک ش��ادروان بسنده کنید ،کافی
ش��ود (الریب فیه!) لح��ن در منبر است!
تحکمی و یکطرفه است .بویژه برای مرا در گله اُمتی ها بُر نزنید!
ما که در ایلغار آقایان منبری در بند من کافرم آقا!
تبعید 30ساله خاکسترنشین شده شما که خوب میدانید!
ایم.
های
آدم
بر
که
روس��ت
این
از
منبر
ان الحیاۀ عقیدۀ و الجهاد!
اهل پرسش و بحث ،سخت برخورنده سخنران در میان بسیاری حرف های
است.
درست و نادرست (و همه نقد ناپذیر)
 در منب��ر رابطه ،ش��بان رمه گی این جمله را در تکراری «منبر»ی براست.
زبان راند .و بر تن من و بسیاری دیگر
 دیگ��ر آن ک��ه منب��ری هم��واره کهیر و رعشه افکند .مخاطب خود را یکدست می انگارد .راس��تی او خود که شهروند جامعه
یک دست و «معتقد» به اعتقادات پیش��رفته و س��کوالر و متم��دن
منبری! در حالی ک��ه واقعیت هزار کاناداست ،آیا می فهمد زیر این جمله
رنگ است
چه اقیانوس��ی از خون و خش��ونت
چندی پیش تر در مجلس یادبود بانو نهفته اس��ت؟! تصورش را بکنید در
عزیزی که برادرش را از دس��ت داده کانادا که زیستگاه صدها فرهنگ و
بود ،خانم محجب��ه ای که مجلس گروه قومی و مذهب و عقیده است،
گردان بود ،ب��ر ما حاضران که تنها شعار ان الحیات بکار گرفته شود ،چه
آمده بودیم درد سهمگین دوست را با جهنمی به بار خواهد آمد.
او تقسیم کنیم ،بانگ می زد صلوات راس��تی مگ��ر القاع��ده و طالبان و
بفرس��تید!! و قتی با اکراه بخش��ی خمِره��ای س��رخ و ...چه تبلیغ می
بزرگی از جمع روبرو ش��د ،فریاد زد کنند.
مگر شما مسلمان نیستید؟!
این ،مگر شعار همه «انتحاری»هایی
و بعد از گوشه و کنار محترمانه پاسخ که در هوس مجامعت پایان ناپذیر
آمد که نه!!
با یک دوجین غِلمان در غرفه های
و راس��ت می گفتند :کمونیست و بهشت زن و کودک مردم بیگناه را
الئیک ،و زرتش��تی و مس��یحی و ..در بازار و خیابان و مدرسه و به آتش
بودند ،از همه گونه!
و خون می کشند ،نیست.
 «منب��ر» مخاطب��ش را خاموش ،شما چه فکر می کنید.بیهوش و بگوش می خواهد.
کورش نیک آیین (الوال)

>> برای ما بنویسیداما...
کوتاه زیباتر است

•
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ،
سپسایمیلکنید.

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از
 200تا کلمه بیشتر نشود.

بنیادخیریهنیکو
جهت آشنایی همشهریان عزیز با
چگونگیفعالیتهای
بنیاد خیریه نیکو
در روز شنبه  19دسامبر
ساعت  3الی  5بعد ازظهر جلسه ای
توجیهی
در محل مرکز فرهنگی «مکیک» برگزار
میشود.

سید آریایی

---------------------4438 De La Roche
www. mekic.ca
Tél. : (514) 373-5777

hy_tabriz@yahoo.com

منتشر شد:

مجموعه داستان
اثر ح .تبریزی
متاس با نویسنده:
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه  60درایرانمونتریال

Koshtaredahe60@gmail.com

گزارشگردهمآئی

به مناسبت

روز  7دس��امبر برابر با  16آذر (روز
دانشجو) از ساعت  5الی  7بعدازظهر
در محل می��دان فیلیپس (Philips
 )squareمونترال به دعوت «کمیته
یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه
 60در ای��ران» برای بزرگداش��ت و
همبس��تگی با جنبش دانشجوئی و
جنبشمردمایران،مراسمگردهمائی
و تظاهرات برپا شد.
علیرغم س��ردی هوای شهر در این
روزه��ا و ریزش برف این مراس��م با
استقبال گرم بسیاری از آزادیخواهان
روبرو شد.
ش��عارهای مراسم با الهام از جنبش
اخی��ر مردم ایران تعیین ش��ده بود
که شامل «س��رنگون باد جمهوری
اس�لامی»« ،مرگ ب��ر دیکتاتور»،
«موسوی بهانه است ،کل نظام نشانه
اس��ت»« ،زندانی سیاس��ی آزاد باید
گردد»« ،اتح��اد  ،مبارزه ،پیروزی»،
«دانش��جو می رزم��د ،حکومت می
لرزد» و ...به فارس��ی -انگلیس��ی و
فرانسه بودند.
این گردهمائی از جمله معدود برنامه
هائ��ی بود که در نف��ی تک صدائی
برگزار شد.
سعی برگزارکنندگان براین بود که
هم��ه صداها و رنگ ه��ا خودنمائی
کنند و از برخوردهائی آمرانه و تک
صدائی جدا پرهیز شود .هر کس آزاد
بود که با پرچم خود و بیان خواسته
اش در این مراسم شرکت کند.
یک��ی از فرازه��ای زیب��ای ش��ب،
ش��عرخوانی حسین ش��رنگ ،شاعر
توان��ای مونتریال��ی بود .ش��عرهای
قدرتمن��د و کوبنده او با اس��تقبال
پرشور شرکت کنندگان روبروشد.

در آخر برنامه
ه��ا از همگان
خواسته شد تا
نقطه نظرات خود را درباره مراس��م
و جنبش م��ردم ارائه دهن��د که با
اس��تقبال ش��رکت کنندگان و پیام
های تنی چند همراه بود.
جنبه برجس��ته دیگر این مراس��م،
استقالل و تمایز کامل ان از طرفداران
خاتمی ،کروبی ،موس��وی و در یک
کالم اصالح طلب��ان حکومتی بود.
صدای مس��تقل و کوبنده نیروهای

وف��ادار به آرم��ان های
مردم ای��ران را انعکاس
داد و خواست سرنگونی
حکوم��ت و انق�لاب را
مورد تائید قرار داد.
در این روز  2برنامه دیگر
نیز در سطح شهر برگزار
ش��د که همزمانی یکی
از آنها با برنامه ما باعث
گیج��ی و س��ردرگمی
ایرانیان شهر گردید.
امید که در آینده هماهنگی بیشتری
با سایرین صورت پذیرد.
در خاتم��ه دس��ت کلیه ش��رکت
کنندگان را به گرمی می فشاریم و
آماده ایم تا از نقطه نظرات انتقادی
آنها بهره ور شویم.
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60ایران -مونترال

ماهمهمردمدرخیاباندانشجوهستیم!
احتاد مبارزه پیروزی

در تدارک براندازی رژیم جمهوری اسالمی ایران
ب��ار دیگ��ر  16آذر را برگ��زار می کنیم،
روزی ک��ه در  56س��ال پیش ،با اعتراض
دانش��جویان به حضور ریچارد نیکسون،
رژیم شاه دست به کشتار و سرکوب زد و
سه دانشجو در دانشگاه تهران توسط آنان
کشته شدند .از آن تاریخ تاکنون این روز
مظهر اعتراض دانشجویان به رژیم هایی
شد که استبداد و دیکتاتوری را در جامعه
حاکم کرده بودند.
در این روز دانش��جویان به عنوان وجدان
آگاه و مس��وول در مقابل��ه ب��ا حکومت
ها ایس��تادند ،بخص��وص در دوران رژیم
جنایتکار اسالمی از خود رشادت ها نشان
دادند ،چنان عرصه را بر رژیم تنگ کردند
و آنچنان دانش��گاه ه��ا را به مثابه یکی از
ش��ریان های حس��اس جامعه درآوردند
که حاکمیت در مقابله ب��ا آن و با فرمان
خمینی جالد در س��ال  59دانشگاه ها را
بست و با کشتار و دس��تگیری و اعدام و
شکنجه دانشجویان و استادان مبارز ،زمینه
س��رکوب تمام نیروهای سیاسی را فراهم
کرد و کشتارهای دهه  60بر روی تعطیلی
دانشگاه ها در سال  59بنیان گذشته شد.
بیش از یک دهه طول کش��ید تا این بار
در ی��ک رویاروی��ی دوباره در س��ال 78
دانشجویان ناقوس س��رنگونی رژیم را به
صدا در آورند 18 .تیر  78به انقالب  57و
سی خرداد  60وصل است .اگر  30خرداد
 60کودتای رژی��م بر علیه مردم بود18 ،
تیر  78نقطه عطف��ی برای پایان دادن به
عمر رژیم بود و این دانشجویان بودند که
بنیان جناح های ارتجاعی رژیم را بلرزه در
آوردند.
از آن تاری��خ 16 ،آذر و  18تی��ر دو روز
ق��درت نمای��ی دانش��جویان در مقابله با
حاکمیت ارتجاع بوده است؛ از پلی تکنیک
تا دانشگاه تهران و بابلسر ،این دانشجویان
بودند که احمدی نژاد ,خاتمی و موسوی را
به چالش کشیدند و آنها را مجبور به فرار یا
سفسطهکردند.

امسال  16آذر در موقعیتی برگزار می شود
که از سرتاس��ر ایران و جهان شعار مرگ
بر خامنه ای ،مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر
والیت فقیه و جمهوری اسالمی به صدا در
آمده است .این بار مردم جان به لب رسیده
به خیابان ها آمده و دیگر دانش��جو تنها
نیست؛ همه مردم به خیابان آمده دانشجو
هس��تند .رژیم از ترس گسترده تر شدن
دامنه اعتراضات دانشجویی و پیوندش با
مردم با اعدام احسان فتاحیان ،مبارز چپ و
دستگیری ضدها دانشجو و اخراج و تعلیق
دیگر دانش��جویان ،خواس��ته است ضرب
شستی به مردم و دانشجویان نشان بدهد و
از طرفی اصالح طلبان و دنبالچه های توده
ای و اکثریتی شان که می خواهند ما را به
سال های  60باز گردانند و دوران خمینی
جنایتکار را بازسازی کنند ،از رادیکال شدن
مبارزات مردم هراسانند؛ انگار که خشونت
خواست مردم است و ندیده اند که قتل و
شکنجه و اعدام کار حاکمیت بوده است،
اص�لاح طلبان از اعدام احس��ان نگفتند،
قتل های زنجیره ای و کشتار نویسندگان
مساله شان نبوده است و روی حکم اعدام
 5نفر تظاهرکننده هم چیزی نمی گویند.
موس��وی ,خاتمی و کروبی نمایش کامل
ممانع��ت از پیروزی جنبش ما هس��تند؛
نئولیبرالیسم اقتصادی ،حکومت مذهبی،
والیت فقیه ،قانون اساسی سال های ،60
سکوت در برابر کشتارهای دهه ( 60سال
های خمینی ،دفاع از س��پاه و بسیج و)....
گواه گفته های ماست.
ما در کنار دانش��جویان مبارز و مترقی و
خانواده های زندانیان سیاسی و مردم ایران
خطاب به م��ردم آزاده جهان ،و نیروهای
مترقی ،خواستار مفاد زیر می باشیم:
 )1به رسمیت ش�ناختن خاوران ها،
به عنوان س�ند نس�ل کش�ی رژیم
اسالمی و حق برگزاری مراسم برای
بازماندگان
 )2آزادی ب�دون قی�د و ش�رط تمام
زندانیان سیاسی و عقیدتی

 )3محاکم�ه و مج�ازات مس�وولین
کش�تار دهه  60و تمام جنایات رژیم
در داخل و خارج کش�ور و قتل های
زنجیره ای.
 )4انحالل دس�تگاه های سرکوب ،از
دادگاه های انقالب اسلامی تا سپاه
پاسداران و بسیج
 )5جدایی دین از دولت
 )6لغو قوانین زن ستیز و رفع حجاب
و برابری کامل زن و مرد
 )7لغو اعدام و شکنجه
 )8آزادی ب�دون قید و ش�رط بیان و
اندیشه
 )9محاکمه و مجازات مسوولین قتل
زهرا کاظمی ،فتو ژورنالیست ایرانی و
کانادایی
 )10برخورداری از حق داشتن اتحادیه
ه�ای دانش�جویی و س�ندیکاهای
کارگری
ب�ر این باوریم که این خواس�ته ها نه
ب�ا رژیم کنونی و نه ب�ا اصالح طلبان
قابل تحقق است؛ تنها نیروی مردم و
همبستگی جهان مترقی و سرنگونی
رژیم جمهوری اسلامی ،این امکان
را م�ی دهد که از لباس ش�خصی ها
و س�رداران و آیت الله های میلیاردر
خالص ش�ویم و مبنای ی�ک جامعه
انسانی و برابر را پایه ریزی کنیم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زن�ده باد انقلاب ،زنده ب�اد آزادی و
برابری ،برقرار باد حکومت انسانی
 7دسامبر  2009برابر با  16آذر 1388
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60در ایران -مونترال

ایمیل تماس با ما:

Koshtaredahe60
@gmail.com
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نگاهی دیگر به خبر...

در کشکول پیر...

پیر خراسانی
تازه ترین
کوتاه��ی در بعضی از س��ایت های
اینترنتی و تلویزی��ون های ماهواره
ای فارس��ی زبان خارج کشور نشان
رباعیات پری
داده ش��داز جلسه ش��عر خوانی در
گدای خراسانی انجم��ن ادبی امیر کبی��ر و در قلب
ام الق��رای اس�لام ناب ک��ه در آن

تذ ّکر بسیار مهم:
خطاب شاعر در رباعی زیر آن چند
ده هزار مزدور طرفدار و حامی بیمار
روانی حاکم بر ام القرا اس�لام است
بقیه ملّت ش��ریف و
و نه ،صد البتّه ّ
آزادیخواه ایران.

عرعر
َخلقی که نفهم و کودن و خر باشد
هم کور وکر وکالمش عرعر باشد
حقّا که سزد رئیس کابینه او
در عقل چو موش و ُرخ چو انتر باشد!
)*( N.P.T
با نان و کباب چنجه خود سازی کن
قدری به شراب کهنه بهسازی کن
خواهی که برون شوی تو از N.P.T
در صحن توالتت غنی سازی کن!
_______________
(*) در رباع��ی ب��اال منظ��ور ش��اعر
از( « )N.P.Tنف��خ پُرخوری تا خرخره
اس��ت و نه سازمان بین المللی انرژی
اتمی! »

َمشنگ
ایران سرافراز و دل انگیز و قشنگ
در ُسلطه آن مردک نادان مشنگ
افسوس که َگشته سنگر دیو و ددان
انباره بمب اتم و تیر و فشنگ
هاله نور

دیوی که میان سفره مان نفت آورد
بیداد ز شهسوار تا تَفت آورد
با هاله نور و ُمهمالتی زین دست
اوهام وخرافات هش الهفت آورد

ستی مردم قم
هَ ِ
شیخی که حرام کرده خون دل ُخم
ساختن بمب اتم
دارد هدف
ِ
با آنچه نهان نموده در دامن کوه
دهدهستی مردم قم
بر باد
ِ
شیر
شیری که به میهنم کنون خسبیده
ظلم و ستم از خصم فراوان دیده
با خشم وخروش حاصل از بیداری
بر روح رژیم و رهبرش شاشیده!
آخوند از هر نوع
آخوند ز هر طریقت و ره باشد
هم منعم و شاد و هم مرفه باشد
هرگز غم نان به دل ندارد زیرا
سرمایه او مرید ابله باشد!

دخترک��ی ایرانی ،فوق الع��اده زیبا،
س��رفراز ،فاخر ،با احساس و شجاع
به نام« هیال صدیقی»شعری را که
درباره همکالس��ش زنده یاد شهید
نامدار مردم ایران«ندا آقا س��لطان»
س��روده بود با صدائی متین ،محکم
و پر احس��اس می خوان��د ودر آن
ش��عر به ظرافت زن��ده و مرده رژیم
و رهب��ر و اراذل و اوباش حامی اش
را به زی��ر تازیانه می ب��رد آنهم در
قلب جبهه دشمن خونخوار و غدار!
شجاعت و تهور این دخترک ایرانی
که زاده و دست پرورده دوران نکبت
بار حاکمی��ت همین رژیم اس��ت،
اش��ک به چش��مان و عرق شرم بر
پیشانی ما نشاند که چگونه بعضی
از هموطنانمان در خارج کش��ور و
در س��ایه حکومت های دمکرات و
جوامع آزاد ج��رات ابراز مخالفت با
جانیان حاکم بر سرزمین مادری مان
را ندارند و در زیر زمین خانه هایشان
مخفی شده اند و شعار صد تا یک قاز
می دهند!؟

تبریک
کریسمس و سال نو میالدی را قبل
از همه خدمت شیعیان اثنی عشری
تازه مسیحی شده! یعنی کاسه های
داغ تر از آش! و سایر ایرانیان وهمه
مردم جهان مخصوص��اً هموطنان
کانادائیخودمانتبریکعرضنموده
و به این گروه آخر توصیه می کنیم
که اگر به علت استقبال فوق العاده
گروه اول موفق به تهیه درخت کاج
برای نوئل نشده اند! از درخت عرعر
و یا چنار استفاده کنند که هم تزئین
اش راحت تر است و هم زیبا تر است
و هم ارزان تر تمام می شود!؟

نوع جدید جایزه نوبل
پ��س از معرف��ی پرزیدن��ت باراک
حسین اوباما به عنوان برنده امسال
جایزه صلح نوبل ،شاید به دلیل اعزام
سی هزار سرباز تازه نفس به جبهه
های جنگ در افغانس��تان ،توصیه
می کنیم برای سال آینده به لیست
جوایز نوبل مورد دیگری اضافه کنند
تحت عنوان« جایزه جنگ نوبل »و
آن را بدهند به چنگیز خان مغول یا
تیمور لنگ یا آدولف هیتلر و سرانجام
اگر مثل مورد شیرین عبادی حق و
حساب هنگفتی در کار بود بدهندش
به همین رهبر معظم خودمان!

ِس ّر نهان
ما نفهمیدیم که چه س��ریً در این یک افتخار بزرگ دیگر
موضوع نهفته است که تقریبا تمامی
مخالفان رژیم اسالم ناب یعنی ضد پس از این که در بس��یاری از موارد
انقالبیون عزیز اگر مرد باشند شیک مانند تعداد معتادان به مواد مخدر و
و پیک وکراواتی و تر و تمیز و عطر تصادفات جاده ای و اعدام و زندانیان
و ادوکلن زده« البته غیر از ش��خص سیاس��ی و عادی و کشتار مردم بی
ما!؟ »و اگر زن باش��ند زیبا و رعنا و گناه و شکنجه و سنگسار در سطح
خوش بو و خوش اخالق و نظیف و جه��ان به مقام قهرمانی رس��یدیم
ظریف هستند در حالی که موافقان و گوی س��بقت را از ملل دیگر دنیا
و حامیان و کارگزاران رژیم اگر مرد ربودی��م! چن��د روز قبل در رس��انه
باشند کثیف و ژولیده و بد لباس و های گروهی جهان اعالم ش��د که
اگر زن باش��ند زشت و بد بو و کریه دانشگاه اس��لو آیت الله علی خامنه
المنظر و زمخت و کت وکلفت« البته ای ،رهب��ر جمهوری اس�لامی رابه
غی��ر از اختر عیال ما!؟ »هس��تند و عنوان« دیکتاتور س��ال » بر گذیده
برای تمیز کردن فقط صورت شان یا است! انتخاب کنندگان شخصیت«
یک دوجین تیغ ناست الزم است و دیکتاتور سال »آقای خامنه ای را از
یا سه من واجبی صدف!؟
میان  11نامزد ،از جمله کیم جونگ
ایل ،رهبر کره شمالی ،رابرت موگابه،
رئیس جمه��وری زیمبابوه ،و رهبر
سروی به بلندای قامت طاهره و
نظامی میانمار بر گذیده اند!؟
بابک و مازیار و یعقوب لیث صفار
در چن��د روز اخیر فیل��م ویدیوئی ما این پیروزی عظیم را به مقام معظم

رهبری و تمام جانیان و چاقوکشان
و شکنجه گران و متجاوزین به جان
و م��ال و ناموس مردم بی پناه ایران
صمیمان��ه تبریک ع��رض نموده و
فنای همه آن ه��ا را هر چه زود تر
آرزو داریم!

َیره مو که با تو نبودوم که
در دفت��ر پیوند و بر اس��اس حدیث
شریف «وان من شو» کلیه کارهای
ف ّنی از قبیل تایپ و آرایش صفحات
و تعیی��ن جای هر مطلب و انتخاب
بعضی از تیتر ه��ا و از همه مهمتر
کنت��رل عدم تع��ارض مق��االت با
شناسنامه نش��ریه و حفظ ناموس
پیوند! با ش��خص جناب س��ردبیر
محمد خان رحیمیان است.
برای شماره قبل شعری سروده بودیم
درباره بعضی از نعش��ریات! فارسی
زبان خارج از کشور و حضرت سردبیر
پس از مقادیر معتنابهی غرولند وناله
و نفرین در حق این حقیر ،آن را در
صفحه ما چاپ کردند ولی قسمتی از
یک مصرع آن شعر را به عنوان تیتر
انتخاب نموده و بر پیشانی آن شعر
لعنت الله علیه قرار داده بودند به این
مضمون :بنگر مهمالت بی مثال!؟
و ای��ن یعنی آنچ��ه در زیر می آید
که ش��عر پیر گدای خراسانی باشد
مهمالت بی مثال است!؟
خدمت ایشان عرض می کنیم جناب
سردبیر ما شما را یک آب شسته تر
از سایر همکارانتان می دانیم چون بر
خالف آنها هر از گاهی از درد مردم
و میهن می گوئید و می نویسید .در
آن ش��عر فصل الخطاب ما آن گروه
بی درد و بی مسئولیتی هستند که
به این کار به چش��م یک کاسبی پر
س��ود نگاه می کنند حتا به قیمت
خیانت به مردم و کشور ،و خودشان
هم حتماً پس از خواندن شعر ما ،آن
را آئینه ای در مقابل خود دیده اند.
یادش به خی��ر ناصر خان هم پیاله
دیرین ما که همیشه می گفت:
تو فحش را بنداز وسط هفتاد نفر و
دلواپس نباش صاحب فحش خودش
می آید و برش می دارد!
جناب س��ردبیر ما اگر درباره ش��ما
حرف و انتقاد و ایرادی داشته باشیم
بدون رودربایس��تی و ترس و واهمه
می گوئیم خودتان که اخالق سگ
ما دستتان هس��ت؟! متلک رندانه
شما را به فراست گرفتیم و به زبان
خارجی که کسی نفهمد و یواشکی
و در گوشی به شما عرض می کنیم:
یره مو که با تو نبودوم که!؟

شوخی شوخی با فتوکپی
امیر کبیر هم شوخی

پس از این که در روزهای اخیر عده
ای از کارگزاران و عوامل و اذناب رژیم
اسالم ناب با لطایف الحیل سعی در
بازگرداندن مهدی هاشمی به ایران
را داش��ته اند ،هاش��می رفسنجانی
در دیدار با جمعی از اعضای جامعه
اس�لامی دانش��جویان در مشهد و
در پاس��خ س��والی درباره خانواده و
نزدیکانشگفت:
مهدی به کشور باز نمی گردد به او
گفته ام بماند و دکترا بگیرد!؟ یعنی
از طرفی ش��یخنا به آق��ازاده ندا را
داده اس��ت که فع ً
ال اوضاع خراب و
هوا پس اس��ت و بهتر است که دور
و بر ایران پیدایش نش��ود و از طرف
دیگر آب پاکی را روی دست رفقای
سابق و دشمنان فعلی اش ریخته و
به آنها گفته که ارواح پدرتان! سار
از درخت پرید شاید هم از زیر عبای
مبارک انگشت شست خود را نشان
آن ه��ا داده باش��د! البته به عالمت
پیروزی! پر واضح است که حضرت
{>> ادامه در صفحه}29 :
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تسلیت
جناب آقای حسین انصاری

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.

نینوسگیوگیزنیا

همــدردی
جناب آقای حسین انصاری

خانواده محترم انصاری
از دست رفتن تاثرانگیز مادر گرانقدرتان را به شما دوستان عزیز
صمیمانهتسلیتگفته،
برای شما عزیزان از درگاه خداوند صبر و شکیبایی مسالت داریم.

قاسم جمی و خانواده

همــدردی
جناب آقای حسین انصاری

خانواده محترم انصاری

با نهایت اندوه ،درگذشت مادرگرامی تان در ایران
را به شما و خانواده محترم سوگوار تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

مهدی رفعت پناه و خانواده

همــدردی
خانواده محترم انصاری
جناب آقای حسین انصاری

از دست رفتن تاثربرانگیز مادر گرانقدرتان را به شما دوست
عزیز صمیمانه تسلیت گفته ،برای شما و فردفرد عزیزان
سوگوار شکیبایی و بهروزی آرزومندیم

دوستان شما در هیات مدیره مدرسه دهخدا
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السالم علیک یا اباعبداهلل
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همــدردی

قال رسول الله (ص):
حسین منی و انا من حسین

دوست گرامی جناب آقای مهدی افضلی،

فرا رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السالم،
اهل بیت و یاران با وفای ایشان به ویژه حضرت اباالفضل العباس (ع)
را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
و تمامی عاشقان و پیروان آن حضرت
به ویژه خواهران و برادران ایرانی و فارسی زبان مقیم مونترال تسلیت عرض می نمائیم.

ما نیز در این اندوه بزرگ ،با شما و دیگر بستگان سوگوار،
صمیمانههمدردیم
و برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی آرامش ،بهروزی و
بقای عمر داریم.

به همین مناسبت مجالس روحانی و معنوی عزاداری آن حضرت
توسط موسسه آیت اهلل خوئی (ره)
در محل این مرکز به شرح ذیل برقرار می باشد:






مناز جماعت،
زیارت عاشورا،
سخنرانی حجت االسالم و املسلمین باقری تهرانی،
مراسم سوگواری و پذیرایی

خانواده ها ،وابستگان و عزیزان سوگوار

_____________________________

خانواده های جالل غضنفری ،فریده توفیقی
فرهاد و ناهید مکری
سعید توفیقی وشهال عاملی
داوود و ندا جزایری

لذا از همه عالقه مندان آن امام بزرگوار دعوت می نمائیم
تا با حضور خود تعظیم شعائر مذهبی نمایند.
از خداوند متعال توفیق همگان را خواستاریم.

زمان :از پنجشنبه  17دسامبر تا یکشنبه  20دسامبر
هر شب از ساعت  7:00بعد از ظهر الی 10:00

مکان :موسسه آیت اهلل العظمی خوئی (ره)
7085 Côte-des-Neiges
TEL: (514) 341-2235,
(514) 793-1148
Metro: Côte-des-Neiges
www.khoei.ca

اتوبوس165 :یا 535

ابرازهمدردی و تسلیت
مادر گوهری است که درد و مرگ آن را منی توان فراموش کرد

همدردی
دوست گرامی

آقای جنفیان رضوی

وابستگان و خانواده های محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز عزیز،
و برادر گرامی تان ما را اندوهگین کرد.
با شما دوستان عزیز صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

خانواده های سلیمی ،مرادی ،بهزادی

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای محمود پرتوی
وابستگان و خانواده های سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز برادر گرامی تان
با شما صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی بهروزی داریم.

دکتر شریف نائینی و خانواده

مقدر شده است ،چاره نیست.
ولی چیزی را که از طرف خداوند کریم مقرر و ّ
لهذا فامیل های غالم سخی غیرت،
مدیر سلطان و فاروق متکین
مرگ نابهنگام خشوی تواب لودین و

والده گرامی مرضیه جان

که در کشور ترکیه داعی اجل را لبیک گفته است ،برای
بازماندگان و سایر وابستگان ابراز تسلیت عرض نموده ،صبر
غیرت
جمیل از بارگاه ایزد متعال آرزومندیم.

همدردی
دوستان گرامی و ارجمند
آقایان احمد ،محمد و غالم مرادی
خانواده محترم مرادی
درگذشت غم انگیز مادر گرامی شما در ایران ما
را اندوهگین کرد ،ما نیز به سهم خود در غم از
دست رفتن عزیزتان با شما دوستان عزیز صمیمانه
همدردیم و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.
دوستان شما ،بیژن کمائی ،کمال میرعظیمی،
قدرت عنصری،علی نصیریان ،عبدالرحیم ارزانی،
محمد پازوکی،هوشنگ عالسوند ،فیروز همتیان
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514-996-9692

SPA

اسپا استه تیک

گیتـی

با سرویس های جدید
در آدرس جدید:
4875 Dufferin
)(Hampstead

514-726-7807
محرابی ازدسامبر1

جویایهمسر

جوانی هستم
35ساله ،قد ،1/75
ورزشکار ،زیبائی در
حد متوسط وخوب،
تحصیلکردهپاریس
در رشته ساختمان،
دارای هتل
شخصی ،با درآمد
عالی درمونترال،
خواهان ازدواج
با دخترخانمی تا
27سال از خانواده
خوب ،الغر ،مهربان
و اهل زندگی.
شماره تماس:

514-839-5781
514-768-9485

OTTAWA

ل

م

T
w

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

تدریس

تدریس دروس ریاضی
وفیزیک:دبیرستان
وکالجتوسطمتخصصان
ایرانی ،باسال ها تجربه
تدریس درایران وکانادا؛
>> و تهیه

CV(Resume),
admission letter
College/ University
application

جلسه اول :رایگان

ساعت تماس از2بعدازظهر

elmamouz@gmail.com

514-989-9245
oct1upعلی خزائی

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

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

(514) 704-7358
saeedoct01+15P

استخدام

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

farkhondeh>>120todec'09UP

استخدام

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

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

برای فروش

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

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

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

Carpet repair
>> part time

تدریس فیـزیک
و شیمی

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

قابلتوجهخامنها

(514) 685-4777
محضردارایرانی
نوشین:تامی2010پرداخت شد

مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec
>> وصیت نامه،وکالتنامه،
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ساختمانی
شرکت
ازدواج و عقد رسمی

کیمیـا

در مرکز شهر مونتریال

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

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

* * جزیی <<

تهران :کرج

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

call Joseph

جویای
آپارمتان

UPdjuly-sep08

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

514-730-7462
514-624-7581

smm_sh@yahoo.com

تاتوی دائم

رفوکار قالی

Tel.: (514) 271-7750

(514) 690-6343

bagherinov-janUPak

استخدام

مترجمرمسی

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

نیازمندیهای
متیزکردن محل
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فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ازسپتامبرNikpour:

)(514

ازدسامبر1

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

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
jalil:oct01+15unpaid

استخدام

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.
آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

اجارهآپارمتان

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

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

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

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

Free to Air

کمک آشپز

siamak/mahincartierperse

شیراز
رستوران

514-485-2929

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

AKHAVAN
FOOD

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

ARIANA
MOVING

shahbaz aznov01

514-996-7255

به یک

استخدام

az aug15پروانه واعظ

استخدام

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
وعود

با  2سال سابقه تدریس

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

رستوران

مصطفی اکتبر  1و...

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

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

514-653-5665
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

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

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

شیراز

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

سینابطحایی

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

س�فر روزانه به

تـورونتو

خواننده
بتهــوون

TORONTO

514-485-2929
رفت و آمد
}29
{>> ادامه در صفحه:
هرروزه

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
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(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

در کنار همه اینها «کرت جانسون»
ادامه داد که زیبا کاظمى یک شهروند
کانادائی است و وظیفه کاناداست که
از حق شهروندانش دفاع کند و اجازه
ندهد دولتی خارجى براحتى آنان را
دستگیر ،ش��کنجه و به قتل برساند،
بدون اینکه حتی جوابگوى جنایتش
باشد!
و با بحث و مثال ها و «پیشینه»های
بین اللملى بسیار از قاضی خواست تا
در مورد پرونده زیبا کاظمی اس��تثنا
قائل ش��ود و ایران نتواند از مصونیت
سیاسى سود ببرد.
نکت��ه مهم دفاعیه وکیالن اس��تفان
پیش کش��یدن حق اف��راد در قانون
اساس��ى کانادا و اینک��ه اعطاى حق
مصونیت سیاس��ى ب��ه دولتی هایى
که در آنها ش��کنجه و کشتار و نقض
حق��وق بش��ر رواج دارد صد در صد
متضاد با الیحه رفع س��تم در قانون
اساسی کانادا است.
وکالى «عفو بی��ن اللمل» و «مرکز
کانادائی برای عدالت بین اللملی» هر
کدام نیز زمانى برای ارائه دفاعیه خود
داشتند.
فرانسوا الروک ،وکیل عفو بین اللمل

 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
شرکت ساختمانی

سیروس
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

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

شیخ بهتر از هر کس دیگری هم
پالکی های خودش را می شناسد
که چه جانوران و جانیانی هستند
و می داند که در صورت بازگشت
آقا مهدی به ام القرا ،س��ر و کارش
یا با کاسه واجبی خواهد بود و یا با
تصادف ساختگی و یا سکته قلبی
اجباری!؟

شوخی آخر سال

گفت :شنیده ای که مجله آمریکائی
معتبر«فاری��ن پالیس��ی»از میان
فهرست یکصد متفکر برتر جهان
زهرا رهنورد همس��ر میرحسین
موسوی را به عنوان سومین متفکر
بزرگ و تاثیر گذار جهان در سال
 2009برگزیده است؟!
گفتیم جدی نگیر!
گفت :یعنی چه؟
گفتیم :شوخی کرده اند طرف در



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!
----------------

8270-1566-18
member of APECQ

در کشکول پیر

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

با لیسانس RBQ

>> ادامه از صفحه7 :

PAYVAND

نیازمنــدیها

مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

تناقص در قانون مصونیت سیاس��ی
کانادا حرف زد.
آقاى الروک گف��ت کانادا که حاضر
نیس��ت براى لغو مصونیت سیاسى
براى دولتهاى که ناقض حقوق بش��ر
می ش��وند ،اقدامى انجام دهد .اما به
راحتى در رابطه با معامالت اقتصادى
این اس��تثنا را در قان��ون مصونیت
سیاسی گنجانده است!
دادگاه در ساعت  ٣و نیم بعد از ظهر
روز دوشنبه  ٧دسامبر ،یک روز زودتر
از قرار قبلی تعطیل شد و قرار شد در
 ٨م��ارس ( ٢٠١٠برابر با روز جهانی
زن!) ادامه پیدا کند.
در پایان یادآور مى شوم در  ٢٥نوامبر
« ٢٠٠٩ایروینگ کاتلر» ،وزیر پیشین
دادگس��تری کان��ادا و نماینده فعلی
پارلم��ان کانادا ،طرح��ی را براى لغو
مصونیت سیاسی مقامات دولتی که
در ش��کنجه و کشتار و نقض حقوق
بشر دست دارند ،به پارلمان کانادا ارائه
داده.
با احترام،
شهرزاد ارشدى (مونتریال)
 ١٤دسامبر ٢٠٠٩

NITY

تعمیراتساختمانی

saeedapr-june09

زهراکاظمی...

PARTICIPATE
inCOMMU

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

>> ادامه از صفحه25 :

این اندازه ها نیس��ت سربه سرت
گذاشته اند!
گفت :یعنی چه؟
گفتیم :یعنی او از نظر علمی کسی
نیس��ت که بتواند در س��طح بین
المللی در چنی��ن جایگاهی قرار
گیرد .حتماً شنیده ای که مدارک
تحصیلی اش هم به مانند بسیاری
از اجامر و اوباش وابس��ته به رژیم
قالب��ی اس��ت!؟ در دوران اقت��دار
شوهرش عزت س��رش گذاشتند
و کادو به اودادند و پس��ت ریاست
دانشگاه را بستند به نافش! حتماً
می دانی که در دانشگاه های ایران
اسالمی! چه مزخرفاتی را تدریس
می کنند.
آن هم فقط به علت قحط الرجال
موجود در کشور ما ،ضمن این که
علیامخدره مکتبی ه��م بود! این
آمریکائی ها هم حتماً می خواهند

اندازه بگیرن��د و بفهمند من و تو
چقدر خریم! و یا چقدر قابلیت خر
شدن داریم؟

تنبل کالس
لوله دو س��ر گشادی به نام حجت
االسالم حسین ابراهیمی ،رئیس
مرکز رسیدگی به امور مساجد در
همایش ائمه جماعات با اشاره به در
پیش بودن ماه محرم و عاش��ورای
حسینی گفته است:
از این فتنه چیزی باقی نمانده
و انش�االله با فرارس�یدن روز
عاش�ورا و حرک�ت حس�ینی
بتوانیم این عقبه فتنه را جمع
ک�رده و دل امام زمان را ش�اد
کنیم و وحدت کشور بر محور
والیت پایدار بماند!
یعنی با ضرب و ش��تم وشکنجه و

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------کش��تار ،مردم بی دفاع را سرکوب
ک��رده و ب��ه خانه ها ب��از گردانده
و آرام��ش گورس��تانی برقرارمی
کنیم!؟
ظاهراً این بابا هم خر است و هم کر
اس��ت و هم کور! چون سیر وقایع
چند ماهه اخیر به خوبی نشان می
دهد که نفس های رژیم به شماره
افتاده و بوی الرحمن اش به مشام
دنیا رس��یده و در حقیقت آن که
بای��د عقبه اش جمع ش��ود ّ
«کل
رژیم» اس��ت و نه مب��ارزات مردم
قهرمان ایران.
حضرت شیخ ظاهراً به علت پوکی
کله مبارک ،در محاس��باتش یک
رقم اعش��ار اش��تباه کرده است!؟
یعنی عالوه بر این که نمره اخالقش
تعریفی ندارد نمره ریاضیاتش هم
صفر است!؟
بر قرار باشید
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بازار امالک...

*

نوامبر 2009

بن��ا ب��ه آمارسیس��تم MLS
مشاورین امالک مونترال بزرگ،
در ماه نوامبر امسال تعداد 3411
معامله در کالن شهر مونترال به
ثبت رسید که معادل  51درصد
افزایش نسبت به نوامبر 2008
می باشد.
این تعداد معامله به ثبت رس��یده،
حتی از نوامبر سال ( 2007که خود
باالترین میزان فروش به ثبت رسیده
در می��ان ماه های نوامب��ر با تعداد
 3276را دارا بود)  4درصد بیش��تر
می باشد.
بنا به نظر آقای میش��ل بوس��ژور،
ریی��س هیئ��ت اجرایی س��ازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگ ،این
نکته را نباید فراموش نمود که نوامبر
 2008به دلیل اثرات رکود اقتصادی،
 31درصد کاه��ش خرید و فروش
امالک در مقایس��ه با نوامبر2007
داش��ت و علت این میزان افزایش،
عملکرد ضعیف بازار امالک مونترال
در نوامبر سال گذشته بوده است.
بنابراین نوامبر 2007انتخاب بهتری
از لحاظ مقایسه خرید و فروش می
باشد.
تمام انواع ام�لاک ،نه تنها افزایش

در تع��داد معام�لات
درماه نوامبر امسال را
به ثبت رساندند ،بلکه
از رکورد فروش نوامبر
س��ال  2007نیز فراتر
رفتند .کاندومینیوم با
 55درصد افزایش در تعداد معامالت
نسبت به نوامبر  2008و  12درصد
افزایش نس��بت به نوامب��ر ،2007
بیش��ترین افزایش را در میان انواع
امالک داشته اشت.
هم چنین امالک درآمدزا ()PLEX
 55درصد افزای��ش خرید و فروش
نس��بت به نوامبر  2008داشته اند؛
درحالی که این میزان فقط  2درصد
نس��بت به نوامبر 2007بیشتر بوده
اس��ت .امالک تک واحدی (Single
 49 )Familyدرصد نسبت به نوامبر
 2008و 1درصد نس��بت به نوامبر
 2007افزایش در تعداد معامالت را
به ثبت رساندند.
از لحاظ قیمت نیز میانگین قیمت
ام�لاک تک واحدی ب��ه 224000
دالر در نوامبر امس��ال رس��ید؛ که
نش��ان دهن��ده  8درص��د افزایش
نس��بت به نوامبر سال گذشته می
باشد؛ در حالی که این افزایش برای

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

8

Immigration-CANADA

آمار خرید و فروش امالک مسکونی در کالن شهر مونترال
امیرسام
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کاندومینی��وم و امالک
درآم��دزا  7درصد بوده
است.
بنا به نظر آقای بوسژور ،بازارامالک
از فعالیت خوبی برخوردار اس��ت و
این شرایط بهترین زمان برای فروش
و همچنین خرید ملک می باش��د،
بدین دلیل که نرخ بهره وام بانکی هم
چنان پایین می باشد و تعداد امالک
در معرض فروش تقریباً باالست.
به عن��وان مثال می توان به منطقه
مونترال اشاره کرد که تعداد 21197
مل��ک در ای��ن منطق��ه در معرض
فروش قرار دارد.
در ماه نوامبر  ،2009س��ه منطقه
از پنج منطقه جغرافیائی کالن شهر
مونترال از رکورد فروش نوامبر سال
 2007فراتر رفتند.
در منطقه  71 South Shoreدرصد
افزایش در تعداد معامالت نسبت به
نوامب��ر  2008و  10درصد افزایش
نس��بت به نوامب��ر  2007به ثبت
رسید.
جزیره مونترال و  North Shoreنیز
از رکورد نوامبر س��ال  2007باالتر
رفتند به طوری ک��ه تعداد خرید و
فروش در ای��ن دو منطقه  6درصد
نس��بت به نوامبر 2007و به ترتیب
 55و  42درص��د نس��بت به نوامبر
 2008بیشتر بود.
خری��د و ف��روش در منطق��ه
 Vaudreuil-Soulangesو الوال
به ترتیب  60و  22درصد در ماه
نوامبر امسال نسبت به ماه مشابه
سال گذشته افزایش داشتند ولی
نتوانستند به تعداد فروش نوامبر
س��ال  2007برسند و به ترتیب
 1و  12درصد کاهش در تعداد
خرید و فروش به ثبت رساندند.
در تاری��خ  30نوامب��ر 2009
تعداد ام�لاک در معرض فروش
بر روی سیستم  MLSنسبت به
تاریخ مشابه سال قبل  16درصد
کاهش نشان داده است.
_________________
*برگرفته شده از سایت مشاورین
امالک مونترال بزرگ

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

گردآوری و ترجمه از :کامی منفرد

kamimonfared@hotmail.com

خود را برای آزمایش
تابعیت آماده منایید
با شادباش به پیوند و
رحیمیانآغازکنیم!

زمس��تان هم با اولین ب��ارش برف
س��نگین و زیبا و پر دردسرش در
مونترال خود نمایی کرد و مزه سوز و
سرمایش را به ما چشانید ،ولی اجازه
دهی��د که چند لحظه از وقت عزیز
شما را به آگاهی دادن به این موضوع
اختصاص دهم که گرمای این خبر،
سردی هوا را از یادمان خواهد برد،
این موضوع چند روز قبل مورد توجه
ما قرار گرف��ت ،که آقای رحیمیان
سردبیر روزنامه مشهور و قابل اعتماد
پیوند مونترال ،که در جامعه ایرانیان
به صورت دو هفته یکبار منتشر می
گردد ،به خاطر شانزده سال تالش
و خبر رس��انی در جامعه خویش،
جایزه ای گرانقدر از دست نخست
وزیرمان عالیجناب اس��تفان هارپر
دریافت نمودند که باعث سرفرازی و
افتخار همه ایرانیان ،خصوصا جامعه
ایرانیان مونترال می باشد.
آق�ای رحیمیان بس�یار عزیز،
از صمیم قلب به ش�ما تهنیت
می گوییم و بس��یار سپاسگزاریم
که با تالش و فداکاری این ش��عله
اطالعات��ی را برای ما روش��ن نگه
داش��تی و به اش��خاصی نظیر من
نیز فرصت هایی دادی تا بتوانیم با
جامعه ایرانی در ارتباط باشیم و پیام
های خود را برسانیم که این تالش
ها و دیگر زحماتت از چش��م بیدار
این جامعه ایرانی پوش��یده نمانده
اس��ت و به همین دالی��ل و دیگر
امتیازات شخصی شماست که این
جایزه ارزنده را نصیبتان کرد ،به شما
و خانواده محترمتان و هم َه ایرانیان
عزیز تبریک می گوییم و پایداری و
موفقیت پیوندمان را آرزومندیم.
---------------

یادآوری:

ای�ن آخرین ش�ماره از س�ریال
سئواالت امتحان تابعیت خواهد
بود که امیدواریم موثر واقع شده
باشد و از دوستانی هم که در این
مدت مش�وق ما بودند ،قدردانی
میکنیم.
-----------

و شادباش کریسمس!

الزم به ذکر است که من و همسرم
کامی منفرد ،به هم��راه همکارانم
آرزوی داش��تن کریسمسی شاد و
خوش��حالی را برای هم��ه داریم و
امیدواریم که خانه شما در این فصل
تعطیالت ،پر از عشق و سالمتی و
خوشی باش��د و برای همه روزهای
شادی را آرزومندیم.
-------------------

و اینک...
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ای بیزنس شما!
در خدمت ارتق

 ک�دام اف�راد را کانادائی ها
ب�رای مجلس ملی م�ی توانند
انتخابکنند؟
ب��ه هر ش��خصی ک��ه نام��ش در
سازمان انتخابات کانادا (در «بالوت»
انتخابات) منظور شده باشد.
 پ�س از انتخاب�ات ،چگونه
دولت تعیین میشود؟
حزب برنده انتخابات ،حزب حاکم
می شود و رهبر آن حزب به عنوان
نخست وزیر تعیین می گردد.
نخس��ت وزیر نیز وزیران خود را از
همکارانش در حزب که به مجلس
راه یافت��ه اند ،بر میگزیند و هیئت
دول��ت (کابین��ه) در برابر مجلس
مسئول است و کشور را اداره میکند
.

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

 نخست وزیر کانادا چگونه
تعیینمیشود؟
بعد از انتخابات سراسری کشور،
فرمانده کل ،رئیس حزب برنده
انتخابات را رسما برای تشکیل
دولت دعوت می کند.
 چ�ه زمان�ی انتخابات
عمومی باید برگزار شود؟
طبق قانون اساسی کانادا ،دولت
نمی تواند بیش��تر از پنج س��ال در
قدرت باش��د ،بنابراین هر پنج سال
یکب��ار باید انتخابات تجدید ش��ود
و اگر دولت از جهاتی س��اقط شد،
مجددا باید انتخابات برگزار شود و
دولت دیگری بر روی کار بیاید .
 اح�زاب سیاس�ی چ�ه
میکنند؟  
یک ح��زب سیاس��ی را گروهی از
مردمی ک��ه آرمان های سیاس��ی
مش��ترکی دارند ،تشکیل میدهند.
یک حزب سیاس��ی در کانادا سعی
میکند در انتخابات برنده ش��ود تا
بتواند زمام امور کش��ور را بدس��ت
بگیرد و افکار خود را برای پیشرفت
همه جانبه کانادا بکار بندد.
یک حزب سیاسی اگر در انتخابات
برنده اکثریت شد ،دولت را تشکیل
میدهد و اگر نشد ولی به مجلس راه
یاف��ت ،در اقلیت می ماند و مراقب
کار دولت اس��ت و رفتار دولت را در
اداره کشور به نقد و انتقاد میکشد.
 پارتی پالتفرم یعنی چه؟
پالتفرم به معنی عرصه و صحنه و
منظور از پارتی پال تفرم این اس��ت
که ح��زب ،چه ط��رح و برنامه ای
برای خ��ودش در حوزه و کنفرانس
های حزبی تهیه کرده است که بهتر
و بیش��تر به مردم معرفی شود که
اگر در مجلس ملی اکثریت یافت،
آن برنامه ها را در چهارچوب قانون
اساسی معمول دارد.
 نام احزاب سیاس�ی کانادا
که در مجلس هستند چیست
و رهب�ران آنه�ا چ�ه کس�انی
هستند؟
 ح��زب محافظ��ه کار CONSERVATIVEب��ه رهبری
استفن هارپر
 STEPHEN HARPERک��ه
ح��زب حاکم م یباش��د و دولت را
هدایتمیکند.
حزب لیبرال LIBERAL
به رهبری مایکل ایگناتی یف

MICHAEL IGNATIEFF

حزب بالک کبکوا BQ
BLOC QUEBECOIS
به رهبری ژیل دوسپ
GILLE DUCEP
حزبنیودموکراتیک
NEW DEMOCRATIC
به رهبری جک لی تون
JACK LAYTON
 احزابی که در مسند قدرت
نیستند ،چه عنوانی دارند؟
ب��ه آنها احزاب اقلیت یا آپوزیش��ن
 OPPOSITIONمیگویند.
 کدام ح�زب عنوان اقلیت
رسمی یا حزب سایه را دارد؟
 حزب دوم مجلس ،یعنی حزبی کهتعداد نمایندگانش در مجلس بیشتر
از دیگر احزاب در اقلیت است.

 کاندیدای سیاسی کیست؟
کس��ی که از طرف ح��زب متبوع
خود برای انتخاب ش��دن به سمت
نمایندگی مجلس مل��ی یا محلی
نامزد میشود.
 کاندی�دای انتخ�اب برای
مجلس را که به حزبی وابس�ته
نیست،چهمیگویند؟
 ف��ردی که به حزب��ی تعلق نداردو انتخ��اب ش��ده و ب��ه مجلس راه
یافته را کاندیدای منفرد یا مستقل
 INDEPENDENTمینامند.
 وزیر کابینه کیست؟
حزب برنده و
 کسی اس��ت که از ِبوسیله نخست وزیر برای عضویت
در هیئت وزیران انتخاب میشود.
 س�ناتورها چگونه انتخاب
میشوند؟
 سناتورها را نخست وزیر برحسبسهمیه استانی انتخاب می کند.
 چگونه ممکن اس�ت حزب
حاک�م در مجل�س شکس�ت
بخورد؟
 چنی��ن چیزی در صورتی ممکنمیش��ود که ع��ده ای از نمایندگان
حزب حاکم در مجلس از حزب خود
و یا از رهبر حزبشان روی برگردانند
و در استیضاح دولت شرکت نماید.
 ن�ام نخس�ت وزی�ر کانادا
چیست؟
در حال حاضر عالیجناب اس��تفن
هارپ��ر STEPHEN HARPER
نخست وزیر کانادا میباشد.
 چگونه می توانید با نماینده
محل خ�ود در مجل�س تماس
بگیرید؟
برای تماس با نمایندگان می توانید
نامه فرستاده (احتیاجی هم به تمبر
پستی نمی باشد) یا میتوانید با تلفن
تماس بگیرید و یا در زمان ها یی که
به منطقه انتخاباتی خودش میاید ،او
را در دفتر کارش مالقات کنید.
 نماین�دگان مجل�س های
ملی و محلی نماینده چه کسانی
هستند؟
در درج��ه اول نمایندگان مجلس
ملی ،نماینده ح��وزه انتخابی خود
میباشد و ضمنا نماینده همه مردم
کانادا نی��ز می باش��د ،نمایندگان
مجلس محلی نیز در مرحله نخست
نماینده منطقه ای که در آن انتخاب
شده اند ،میباشد و در همین حال
نمایندگان کل اس��تان را نیز در بر
دارند.
 چ�ه س�طح در حکوم�ت،
آیین نامه فرع�ی BY LAWS
صادرمی نماید؟
 شهرداری .مصوبات شورای شهر،«آیین نامه» فرعی نامیده می شود.
پایان
موفق و پایدار باشید
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تور ماه ژانویه تریوی

ایرانی ،آذری

در هفت شهر آمریکای شمالی

پروژه سیمرغ نیز در کنار این برنامه ها معرفی خواهد شد

www.simorq.org
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG,

since3
199

MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

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

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
 ماهه6 ختنه کودکان >> تا

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

>>

ارزیابی رایگان

___________________

>>

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

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

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

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

 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

½
½
½
½

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

____________________
2550 Lapiniere (Brossard)

Parvaneh ZANDI
Ramier Realty

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

www.paivand.ca

Email: Paivand@videotron.ca

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: (450) 676-9550

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

پارستورز

!بااریان اری هب اریان ربوید
2010

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

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

زماسیب

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
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برجن مرغوب
Adora

 پوندی10

برجن مرغوب
>> سیال

)(سفید

کیلویی4

 خوشمزه و آبدار رسید،انار درشت
، لیرتی4 و3مساور
متاماتوماتیکرسید

بهولیموشیرینعالی
س با اقالم
ا و کریسم
>> West Island:
یشواز یلد
ت اخوان
پ
ه
ب
15760 boul Pierrefonds
سوپرمارک
مرغوب در
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com

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

