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St-Laurent, QC H4N 1C8
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________
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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صدهاهزارکشتهوزمخی

تظاهرات مونتریالی ها در حمایت از
معترضان ایران (منهای  30درجه با باد!)

درزمنیلرزههائیتی

تخریبگسترده

به گفته شاهدان عینی ،بسیاری از ساکنان
پورتوپرنس،پایتختهائیتی،ازبیموقوعپس
لرزه های بعدی و ویرانی ساختمان هایی که
در اثر زمین لرزه به شدت آسیب دیده ،شب
را در خیابان ها گذراندن در حالیکه خدمات

ش��هری مختل ش��ده و امکانات موجود از
جمل��ه در بخش خدمات درمانی جوابگوی
نیازساکناننیست.
به گفته یک مقام سازمان ملل متحد هزاران
خانه مسکونی در پایتخت هائیتی ویران شده
و به اکثر س��اختمان ها و زیرس��اخت های
شهری آسیب شدید رسیده است.

خبرگزاری ها از وجود انبوه اجساد قربانیان
این واقعه در کنار خیابان ها و زیر آوار برجای
مان��ده از س��اختمان ها خبر م��ی دهند و
گزارش شده است که کاخ ریاست جمهوری،
ساختمانپنجطبقهدفترسازمانمللمتحد،
چندین بیمارستان و مدرسه نیز در این زمین
لرزه ویران شده است.
 ص3 :

 ۲۲بهمن

تظاهرات در مونتریال
رأس ساعت  ۵بعد از ظهر
در محل:

Phillips Square

info: 514-258-8186

>> ص26 :

 ص2 :

صدور فتوا علیه تروریسم و افراط گرایی
توسط  20امام جمعه كانادا

نقدی بر بیانیه۵مادهای مهدیکروبی

 ص23 :

نامه سرگشاده مهدی کروبی
خطاب به ملت ایران

ترور و...
حسین باقرزاده

صرافی  5ستاره

امیرسام:
خانه شما>> 30

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

•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

2178 Ste-Catherine W.

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

جشنسده

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

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

• شام • دی.جی • .آجیل شب چره

 زمان :شنبه 30ژانویه 2010
)PALACE: 1717 Corbuiser (Laval

ص13>> :

Bur.: (514) 364-3315

سکوریتیوسردبیر
سیروس >> 4
یحیی آبادی

اجنمن دوستداران زرتشت

مشاور امالک و مستغالت

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

پزشکی22 >> ...

>> 25

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

زماسیب

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

دکترانصاری

در کشکول
پیر...

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Cell: (514)827-6364

شهبازخنعی

>> 5:

در بی معنایی بخشش؛

"آه" در بساط بانک های ایران نیست!

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

غبارآلودیاتیرهوتار

 ص16 :

حاصل دستورات و بخشنامه های احمدی نژاد

فیروز همتیان

روز یکش�نبه  10ژانویه همراه با بس�یاری از
هموطنان پراکنده در ش�هرهای دیگر دنیا،
ایرانیان مونتریال در سرمایی استخوان سوز
در مح�ل پالس دزار (مرکز ش�هر) گرد هم
آمدند و در برابر رس�انه های همگانی شهر،
در اعتراض به سرکوب های خونین جمهوری
اسالمی ،ساعتی را با هم فریاد همبستگی
س�ر دادند .از وی�ژه گی های یگان�ه ی این
تظاهرات ،همراه شدن آراء و صداهای معموال
متبای�ن بود! ب�ا آرزوی به�روزی و روزهای
روشن برای میهن در بند استبداد آخوندی.

پنجشنبه  ۱۱فوریه ۲۰۱۰

 خطر اعدام در کمین رهبران بهایی
رد پای جمهوری اسالمی در ترور
مسعودعلیمحمدی

اعتراض به دور تازه تهدید
به اعدام در ایران

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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زلزله هائیتی ...
سهمیلیوننیازمندامداددرهائیتی

به گفته سازمان صلیب سرخ
بینالمللی ،سه میلیون نفر از ۹
میلیون جمعیت کشور هائیتی
نیازمن�د امدادرس�انی ف�وری
هستند.
نیروهای امدادرسانی از دهها کشور
در راه رس��یدن به مناطق زلزلهزده
هائیتیهستند.
مقام��ات رس��می ش��مار تلف��ات
زمینلرزه روز گذشته (چهارشنبه)
هائیتی را «بی��ش از صد هزار تن»
برآورد کردهاند.
صدها هزار تن دیگ��ر از مردم این
کش��ور ،که در دری��ای کارائیب در
آمری��کای مرکزی واقع ش��ده ،در
انتظار رسیدن امدادگران بینالمللی
بهسر میبرند.
زمینل��رزهای که روز گذش��ته در
نزدیکی پرت��و پرنس ،پایتخت این
کش��ور روی داد در  ۲۰۰سال اخیر
بیسابقهبودهاست.

برآوردهای اولیه نشان میدهد که
در پی این زلزله ،در حدود  ۳میلیون
نفر دچار خسارت شدهاند.
جس��تجو برای یافتن اف��راد زنده
در زی��ر آوار همچن��ان ادام��ه دارد
ولی به خاطر کمبود دس��تگاههای
خاکبرداری این روند با دش��واری
زیادی روبهرو است.
س��ازمان ملل متحد نی��ز از ناپدید
ش��دن  ۲۰۰تن از اعض��اء خود در
هائیتی خبر دادهاست.
ورود همزم��ان ش��مار فراوان��ی
امدادرس��ان از دهه��ا کش��ور طی
روزهای آین��ده به هائیتی نیازمند
هماهنگی دقیقی است.
یک سخنگوی سازمان امدادرسانی
مل��ل متح��د (اُ.س��ی.اچ.آ) از یک
«چالش لجستیکی» خبر داد.
در پورتو پرنس هماینک از وانتها
به عنوان آمبوالنس و از درب منازل
به عنوان برانکارد استفاده میشود.

به گزارش رس��انهها ،فرودگاه پرتو
پرن��س ،پایتخت این کش��ور ،روز
پنجشنبه 14ژانویه بهروی بنیادهای
نیکوکاری بینالمللی باز شدهاست.
تا امروز ،چند هواپیمای امدادرسان
آمریکایی و یک تیم -۵۰نفره چینی
وارد پورت��و پرنس ش��دهاند .بنا بر
گزارشها ،هواپیماهای امدادرسان
دیگ��ری از اتحادی��ه اروپ��ا ،کانادا،
روسیه و کشورهای آمریکای التین
در راه هائیتی هستند.
بانک جهان��ی  ۱۰۰میلیون دالر را
برای کمک فوری به بحران هائیتی
اختصاص دادهاست.
ب��اراک اوبام��ا ،رئی��س جمهوری
ایاالت متحده گفت «مردم هائیتی
از کمکهای ب��ی دریغ و حمایت
کامل مردم ایاالت متحده برخوردار
خواهند بود».
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
آمریکا نیز برای رس��یدگی به این
بحران ،سفر خود به آسیا را
لغو کردهاست.
کش��ور هائیتی در جنوب
ش��رقی کوب��ا و فلوریدای
آمریکا و در ش��مال ونزوئال
واقع شدهاست.
هائیتی فقیرترین کش��ور
نیمکره غربی جهان اس��ت
و بالیای طبیعی مختلفی
از جمل��ه توف��ان ب��زرگ
س��ال  ۲۰۰۸را پشت سر
گذاشتهاست.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

Minoo Eslami

مسکونی و جتاری

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

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

Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9274
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

Regional Office MONTREAL:
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
مشاور امالک در سراسر مونتریال

law

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Tel.: 514-777-3604

مینو
اسالمی

Criminal
& penal

وکیل دعاوی

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

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

امیرکفشداران

Fax: 450-646-1627

_______________

630 Sherbrooke West

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 571-6592

مسعودنصر

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

Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

سیروس
یحیی آبادی

دور تازه تهدید به اعدام در ایران

به دنبال دور تازه ای از تهدید به اعدام
از سوی مقامات ایران  ،احکام تازه ای
از سوی قوه قضاییه ایران صادر شده
اس��ت که گروهی از معترضان را به
زندان محکوم کرده است.
دو دانشجوی معترض به محرومیت
سیاس��ی و  5نف��ر از محکوم��ان
اعتراضات پس از انتخابات بنا بر اعالم
دادستانی ایران به یک تا پانزده سال
زندان محکوم شده اند.
صدور این احکام در حالی است که
پیش از این فرمانده نیروی انتظامی
و وزیر کشور و دادس��تان تهران ،از
اجرای حکم محاربه برای ش��رکت
کنندگان در اعتراضات سخن گفته
بودند.
بن��ا بر قوانین ایران محکوم به حکم
محارب��ه از طریق اعدام یا قطع یک
دست و یک پا و تبعید مجازات می
ش��ود .با وجود همه تبلیغات دولتی
در دو م��ورد عاطفه و ضیا نبوی که
از س��وی دادستان به عنوان محارب
معرفی شده بودند و با و جود صدور
احکام سنگین زندان به نظر می رسد
دادستان موفق نش��ده است در باره
صدور حکم محارب��ه قاضی را قانع
کند.
عاطفه نبوی دانش��جوی  28س��اله
ای اس��ت ک��ه در روز  25خرداد در
تظاهرات اعتراض به نتیجه انتخابات
شرکت کرد و بازداشت شد اما پس
از  6ماه ماندن در زندان در دادگاه به
اتهام محاربه محاکمه شد.

یکی دیگر از کس��انی که گفته شد
به اتهام محاربه محاکمه می ش��ود
ضیا نبوی دانشجوی که گفته شده
است برای دفاع از حقوق دانشجویانی
فعالیت می کرد که به دالیل سیاسی
از تحصیل محروم شده بودند.

اعتراض به حکم محاربه
دلیل عدم صدور حکم محاربه از دید
شادی صدر حقوق دان و فعال مدنی
بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به
محارب خواندن مخالفان است.
گروهی از حقوق دانان هم معتقدند
حتی با همین قوانی��ن موجود هم
صدور حکم محاربه برای معترضان
وجاهت حقوقی ندارد .متهم کردن
معترضان پس از انتخابات به محاربه،
پس از اعتراضات روز عاش��ورا که با
مقابله برخ��ی از معترضان با حمله
پلیس هم��راه بود ،از س��وی جناح
تندرو نزدیک به دولت آغاز شد.
محسن حبیبی تولیت مدرسه علمیه
آی��ت الله مجته��دی ک��ه از مراکز
علم��ی نزدیک به آی��ت الله محمد
تقی مصباح یزدی اس��ت گفت که
مخالفان حکم محارب��ه دارند و اگر
دس��تگاه قضایی کوتاهی کند مردم
برخورد با س��ران فتنه را واجب می
دانن��د .همچنین آی��ت الله مصباح
یزدی که از روحانیون حامی دولت
محسوب می شود شعار ها و حرکات
و پوشش های معترضان را فساد در

زمین خواند و آیت
الله علم الهدی در
راهپیمایی سازمان
شده از سوی دولت
س��ران اعتراض��ات
را ب��ه انجام محاربه
متهم کرد.

شرایط سیاسی
با وجود این تهدید
ه��ا ،ناظران��ی مانند نیما راش��دان،
رییس یک مرکز مطالعات سیاسی
در ژن��و ،معتقدن��د اگرچه حکومت
ای��ران از مطرح ک��ردن حکم اعدام
برای ترساندن مخالفان استفاده می
کند اما شرایط برای اعدام مخالفان
فراهم نیست.
به گفته آقای راشدان دولت ایران از
نظر داخلی و بین المللی در شرایطی
نیس��ت که بتواند دس��ت به اعدام
معترضانبزند.
در همین زمینه شادی صدر معتقد
است هدف حکومت از متهم کردن
معترضان به محاربه وابس��ته نشان
دادن آن ها به گروه هایی اس��ت که
از نظر جمهوری اسالمی گروه های
تروریستیهستند.
به گفته خانم ص��در هدف دولت از
مته��م کردن معترض��ان که عمدتا
فعالی��ت ه��ای مدن��ی داش��ته اند
جلوگیری از پشتیبانی نهاد حقوق
بشری دنیا از این بازداشت شدگان
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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.:

انوا
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پیامد تهدید مبب درسفر
هوایی کریسمس ،2008
نورسیدهی عالم سکیوریتی:
سایت مجموعه آثار
اسکنرهای بدنمنا
سیروس یحیی آبادی
درفرودگاههای کانادا و علت
www.sirousart.com
تاخیر سردبیر پیوند در بازگشت از
سفر زمستانی به والیات آمریق!

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

اس��ت .به نظر می
رس��د با توجه به
س��کوت مراج��ع
در ق��م حکوم��ت
ای��ران نتوانس��ته
است پش��تیبانی
دینی قدرتمندی
برای صدور حکم
مح��ارب ب��رای
معترضان به دست
آورد.
همچنین ب��ه باور ناظ��ران و چنان
که آقای راش��دان م��ی گوید تالش
دس��تگاه های امنیتی ب��رای متهم
کردن معترضان به همراهی با گروه
هایی مانند سازمان مجاهدین خلق
بیش��تر ب��رای مجاب ک��ردن گروه
های اجتماعی مذهبی و نزدیک به
حکومت ایران است که در اعتراضات
پس از انتخابات ب��ه گروه مخالفان
رفتار حکومت ایران پیوسته اند.
همزم��ان رس��انه های وابس��ته به
معترضان در ای��ران و خارج از ایران
بحث های فقهی را از فقهایی مانند
آیت الله حسینعلی منتظری و آیت
الله هاشم هاش��م زاده هریس عضو
خبرگان رهبری منتشر کرده اند که
مبنای فقهی ادعاهای مقامات قضایی
و روحانیون نزدیک به دولت ایران را
مورد تردید قرار داده است.
علی اصغر رمضانپور
بی بی سی



(514) 849-7711

ی

Ext.: 243

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

PAIVAND

پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :

نسرین پارسا
________________________________
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

 514-996-9692

Fax:514-313-5656
Email: Paivand@videotron.ca

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

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

•
•
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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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___ ___ www.paivand.ca
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ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی
مونتریال

snak1@live.ca

آنچه که در روز  6دیماه
(عاش��ورا) اتفاق افتاد ،فصلی
نو در تاریخ مب��ارزات آزادی
خواهانه و ضداستبدادی دنیا گشود و
تعریفی تازه بر مبارزه بدون خشونت
و آنچه ک��ه رهبرانی چون گاندی و
ماندال ارائه کرده بودند افزود.
ایستادگی جانانه و دالورانه مردم در
آن روز تم��ام معادالت حکومت ،که
برپایه سرکوب وحشیانه پایه گذاشته
شده بود ،را برهم ریخت و حکومت را
با همه س ّفاکی و زیرپاگذاشتن تمام
مرزهای خشونت به موضع ضعف و
گریز کشاند.
ش�عار دیرینه و راهب�ردی – با
قدم�ت  1400س�اله – "النص�ر
بالرعب" ،که تا آن روز به س�ود
حکومت عمل کرده بود ،به ّضد
خود تبدیل شد و "رعب" را در
دل های عمله ظل�م و مزدوران
والیت مطلقه فقیه نشاند.
درهم ریختگی معادله موجب ش��د
که ستون فقرات سیاست راهبردی
سیدعلی
حکومت درهم ش��کند و ّ
خامن��ه ای با وحش��ت و تلخکامی
ناگزیر از زمزمه این س��روده نیمای
بزرگ شود که:
"به کجای این ش��ب تی��ره بیاویزم
قبای ژنده خود را".
البته "قبای ژنده" در این ش��عر یک
سیدعلی خامنه
استعاره است وگرنه ّ
ای ب��ه برکت! دس��ت درازی که در
خزان��ه ثروت مردم به فقر کش��یده
شده ایران دارد ،قبایش ژنده نیست.
محسن مخملباف در افشاگری خود
با عنوان "رازهای زندگی خامنه ای"
می نویسد:
«کلکس��یون عبا :ش��ماره عباهای
کلکسیون خامنه ای حدود  120عدد
است و قیمت مجموعه آن ها حدود
 400هزار دالر اس��ت که گرانترین
آن ها  30هزار دالر می ارزد»!
بنابراین ،ژنده بودن قبا را می توان به
نحو دیگری تعبیر کرد:
در هفت ماه گذش��ته ،دو دارودسته

وابس��ته ب��ه محمود
احم��دی ن��ژاد و
هاش��می رفسنجانی
با این تص ّور باطل که
این امام��زاده معجزه
می کند ،هرکدام یکی
از آس��تین های عبای
خامنه ای را گرفته و او را به س��وی
خود می کشند.
اش��تباه بزرگ و برگش��ت ناپذیر
سیدعلی خامنه ای این بود که
ّ
پنداشت با قرارگرفتن در جبهه
یک��ی از طرفی��ن و حمایت بی
قیدوشرط از آن ،می تواند وزنه
را به سود آن سنگین تر کند ،ا ّما
در این بازی قمارگونه به سختی
شکست خورد.
وبالگ "سهرابستان" با نقل
قول از خامنه ای می نویسد:
«...اگر ش��رایط به قب��ل از 30
خ��رداد برگش��ته و مطالب��ات
مخالف��ان فق��ط در حد نتیجه
انتخابات باش��د ،می ت��وان در
م��ورد آن فکری کرد و چاره ای
اندیشید ،ولی با شرایط فعلی که
هدف معترض��ان براندازی ّ
کل
حکومت اس��ت ،ما چاره ای جز
مقابله و برخورد قاطع نداریم».
درحال حاضر ،مشکل اساسی و
درد بی درمان حکومت این است
که "مقابله و برخورد قاطع" نیز
ضد خود
رن��گ و رو باخته و به ّ
تبدیل شده است .با مزدوران و
جیره خواران بزدلی که مثل موش از
صحنه مصاف می گریزند ،چگونه می
توان "مقابله و برخورد قاطع" کرد؟!
ونسان هوگو ،نویسنده هفته نامه
اکس��پرس فرانس��ه در مقاله ای با
عنوان "[حکومت] ایران ،یک قدرت
شکسته ش��ده" ،نتیجه رادیوگرافی
کالبد حکومت بیمار ایران را چنین
می نویسد:
«نتای��ج معاینه نش��ان می دهد که
اس��تخوان های بیمار شکس��تگی
های متع��ددی دارد ک��ه بعضی از
آنها بصورت عریان دیده می ش��وند.
گروه دو نفره خامنه ای ،احمدی نژاد
بیهوده دنب��ال راه عالج می گردند.
برای این کار دیرشده است و مریض

غبارآلود

یا تیره

وتار؟!

انحرافی ک�ه از انقالب
 2صورتگرفتهبایداصالح
شود...
 3پرهیز از خشونت...
ریشه یابی و ع ّلت یابی
 4حوادث اخیر...

دچار خونریزی داخلی است».
درس��وی دیگر ،دارودسته هاشمی
رفس��نجانی ،میرحس��ین موسوی،
محمد
سید ّ
کروبی و ّ
ش��یخ مهدی ّ
خاتمی نیز تمام ت��وش و توان خود
را به کار گرفته اند تا خرده ریزهای
کاسه شکسته حکومت والیت مطلقه
فقیه را جمع آوری کنند و بند بزنند،
غاف��ل از این که به فرض توفیق در
این کار –که بسیار بعید است– شأن
مردم بپاخاسته ایران و رستاخیز
پرشکوهش�ان بسی باالتر از آن
است که از کاسه شکسته ای که
خ�ود آن را بر زمی�ن زده و هزار
ّ
تکه کرده اند ،آب بنوشند!
در چنی��ن روند سس��ت بنی��ان و

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

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
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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

مناظ�ره ب�ا نماین�ده
 5حکومت در م�ورد این
که انقالب را چه کسانی
به انحراف بردند».

حال چنین به پایان می برد که:
«مگر آن که زورش زیاد باشد»!
ب��ه نظ��ر می آید ک��ه براث��ر درهم
شکستگی نیروی س��رکوب در روز
عاشورا ،خامنه ای به سوی دارودسته
هاشمی رفسنجانی و راه حلّی که او
در نماز جمع��ه  26تیرماه ارائه کرد
متمایل ش��ده ،بدون آن که بندناف
خود را از دارودسته محموداحمدی
نژاد و باند سپاهی-نظامی اش بریده
باشد.
نمون��ه ای از این گرایش را می توان
در انتشار گزارش آبکی و بی سروته
مجلس در مورد جنایات کهریزک و
مسئول شمردن سعید مرتض�وی
–ک��ه م��ی تواند سرنوش��تی مانند
س��عید امام��ی برایش رق��م زند– ،
شبه اس��تعفای روح الله حسینیان
از نمایندگ��ی مجلس و متن طعنه
آمیز استعفای او و سخنان پریشان و
متناقض خ��ودش در  19دیماه در
دیدار با "مردم قم" دید.
در این سخنان ،خامنه ای از یک سو
از لباس ش��خصی ها و اوباش مزدور
خود خواس��ت که از دخالت در روند
"مر"
رویداده��ا خودداری کنن��د و ّ
قانون را رعایت نمایند ،ازسوی دیگر
با بزرگنمای��ی تظاهرات حکومتی و
فرمایشی  9دیماه گفت:

«مسئوالن قوای سه گانه دیدند که
ملّت چه می خواه��د ،بنابراین باید
وظایف خود را در مقابل مفس��دان
و اغتش��اش گران به خوب��ی انجام
دهند».
درحالی که نتیجه تظاهرات فرمایشی
و حکومتی  9دی ماه که با تحریک
احساس��ات مذهبی ،ص��رف هزینه
گزاف ،جمع آوری افراد از روستاها با
اتوبوس ،تعطیل مدارس ،بخشنامه به
کارکنان ادارات دولتی ،مجبورکردن
خانواده های سپاهی ،شهدا ،جانبازان
و ...چی��زی جز یک رس��وایی برای
حکومت نبود و حتی نتوانست میدان
انقالب را بطور کامل پر کند ،خامنه
ای در کمال وقاحت گفت« :مطمئن
باشید که روز  9دیماه امسال هم در
تاریخ ماند ،این هم یک روز متمایزی
ش��د .شاید به یک معنا بشود گفت
که در ش��رایط کنونی– که شرایط
غبارآلودگی فضاس��ت– این حرکت
مردم اهمیت مضاعفی داش��ت ،کار
بزرگی بود»!
س��یدعلی خامنه ای
منظ��ور
اگ��ر
ّ
از "ش��رایط غبارآل��ود" روزوروزگار
اسفناک خودش باشد ،این شرایط نه
"غبارآلود" ،بلکه تیره و تار است.
______________


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

سیدعلی خامنه ای
کشمکشی که ّ
در میانه آن قرارگرفته و به این و آن
سو کشیده می شود ،موجب شده که
او عالوه بر بیم��اری حا ّد "تو ّهم" به
بیماری "تل ّون" نیز دچار شود.
کسی که در نماز جمعه  29خرداد با
قاطعیتگفت:
ّ
«من زیر بار زور نمی روم»،
اکنون به ناچار جمله خود را به زبان

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128
	•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

س��یدعلی خامنه ای مثل
متزلزلیّ ،
پاندول س��اعت هر لحظه به سویی
متمایل می ش��ود .پس از شکست
س��نگین و مفتضحانه سرکوبگران
در روز عاش��ورا ،دارودسته هاشمی
کروبی و خاتمی
رفسنجانی ،موسویّ ،
به قصد سوار شدن بر موج ،کوشیدند
سیدعلی خامنه ای
پیام هایی برای ّ
بفرستند و او را به سوی خود جلب
کنند.
محتوای بیانیه شماره 17میرحسین
موسوی ،س��خنرانی های خاتمی و
کروبی در همین روند
نامه  20دیماه ّ
کروبی در نامه خود 5
بود .از جمله ّ
ش��رط را برای اصالح امور برشمرده
که خالصه آنها به شرح زیراند:
اعتراف و توبه ظالمان و
 1بخشش مردم...

اسفندیارباهری

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
>> پخـــش وسیع <<

چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!
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ایران اعتراض...
علیکشتگر گنـاه
بهائیبودن
درحکومت
اسالمی!

__________________
اتهام خشونت به بهائیان و
یا وصل کردن گروه های طرفدار
مبارزه مسلحانه به جنبش سبز
ن�ه از موضع ق�درت که دقیقا
از موض�ع ضع�ف و درماندگی
حکوم�ت خامن�ه ای در برابر
اعتراض�ات ح�ق طلبانه مردم
است .در پاسخ به این اتهامات
می بایست به خود و به جهانیان
نش�ان دهیم ک�ه در دف�اع از
آزادی و حقوق شهروندی هیچ
خط و تعلق مذهبی و عقیدتی ما
ایرانی�ان را از هم جدا نمی کند.
بهائیان به حکم اعتقادات دینی
خود از هرگونه اقدام خش�ونت
آمیز منع شده اند .خشونت را با
هزار من سریش هم نمی توان به
بهائیانچسباند
_______________________

تبعیض بیداد بزرگی اس��ت که آدم
در غربت بهتر می شناسدش .وقتی
آن را در نگاه دیگران حس می کنی
نیشتری دردلت فرو می رود.
روزی برای دوس��تی که نویسنده و
کارگران توانای کشورمان است دردل
می ک��ردم که دراین جا (فرانس��ه)
تبعیض و رفتار ه��ای ضد خارجی
آزار دهنده اس��ت و خاطره تلخی از
این گونه رفتارها را بازگفتم.
ب��ا چه��ره گل انداخته و چش��مان
پراش��ک نگاه��م کرد .م��ن نیز که
منقلب شده بودم دستش را فشردم
و از گفته عذر خواستم .گفت مرا به
یاد درد بی درمان غریبی ام در خانه
خودم انداختی که تبعیض در خانه
خودت هزار بار تلخ تر از آن در غربت
است .می گفت در حکومت اسالمی
تبعیض برای بهائیان به نگاه و رفتار
مش��تی متعصب و جاه��ل محدود
نمی شود ،بلکه در همه عرصه های
زندگی بهائیان مادیت ویرانگر و تباه
کننده پیدا کرده است.
این روزها وقتی به هفت هم میهن
بهائی مان که مدتها اس��ت به اتهام
واهی جاسوسی در زندان جمهوری
اسالمی اس��یر ش��ده اند و به موج
جدید ضدبهائی که کودتاگران برای
ایجاد ارعاب ب��ه راه انداخته اند می
اندیش��م ،او را در نظ��ر می آورم که
حاال در گوش��ه ای نشسته و به این
غربت غریب می اندیشد!
و شاید در خیال بازی های هنرمندانه
اش تسکین و درمان همه این دردها
را درهنرجستجو می کند.
فجایعی که اربابان قدرت علیه
جمعیت بهائی ایران در این سی
ساله مرتکب شده اند به تنهائی
ب�رای اثبات ماهیت س�تمگر و
قرون وسطایی این رژیم کفایت
می کند.
محرومیت از بس��یاری از مش��اغل،
محرومیت از تحصیل در بس��یاری
از رش��ته ها ،محرومیت از برگزاری
مراس��م علنی مذهبی ،و بسیاری از
محرومی��ت های دیگ��ری که علیه
ش��هروندان بهائی ایران اعمال می
شود ،درشمار زشت ترین تبعیضات
مذهبی تاریخ ایران است.

اما از این تبعیض های مرس��وم که
بگذریم ،فضای ب��ی حقی و ناامنی
وحش��تناکی که رژیم ای��ران برای
بهائی��ان ایران برق��رار کرده ،امنیت
و زندگ��ی آنان را بطور مس��تمر در
مخاطره قرار می دهد.

در مکتب نظریه پردازان کودتا
خون بهائیان مباح است.

گرگهای درنده رژیم برای هریک از
مقاصد شوم خود که صالح بدانند به
خود حق می دهند به جمعیت چند
صد هزار نفری بهائیان ایران حمله ور
ش��وند و گروهی را قربانی مقاصد و
اغراض شوم خود کنند.

میان جناح ه��ای رژیم که دعوا راه
م��ی افتد ،بهائیان ه��م باید در این
معرکه قربانی بدهند.
وقتی اسالمیس��ت های تندرو می
خواهند قاطعی��ت و صالبت خود را
به رخ همدیگر بکشند ،در سبعیت
علیه بهائیان مسابقه می دهند و از
میان این گروه از ایرانیان قربانی می
گیرند و هنگامی هم که رژیم بحرانی
می شود و می خواهد اقتدار خود را
نشان دهد و ایجاد ارعاب کند ،بازهم
جامعه بهائی در معرض تاخت و تاز
و بی رحمی و گ��روگان گیری قرار
می گیرد.
اتهام جاسوس��ی به کس��انی که از
همه مشاغل حس��اس محرومند و
به هیچ یک از اسرار و اسناد دولتی
دسترسی ندارند ،آنهم در نظام بسته
جمهوری اسالمی که اسرار نظامی
و امنیتی حتی از دسترس بسیاری
از کارشناس��ان نظام نیز به دور نگه
داشته می شود چنان بی پایه است
ک��ه هیچ ک��س حتی خ��ود اتهام
زنندگان نیز آن را باور ندارند.
و اما آنچ��ه این روزها هم بیچارگی
و هم بی ش��رمی کودتاگ��ران را به
نمایش می گذارد آن اس��ت که در
پ��ی هفت م��اه خونری��زی ،تجاوز،
شکنجه و کشتار وحشیانه مردمی
که می پرسند رای من کجاست ،و
پس از آنکه همه روش های وحشیانه
سرکوب نتوانس��ته است اعتراضات
مردم را مهار کند عده ای از بهائیان
را به جرم خشونت و محاربه به زندان
انداخته اند.
از نوش��ته های اخی��ر کیهان مثال
سه شنبه  ۱۵دی ماه  ۸۸و سخنان
برخی از دیگر مسووالن ستاد کودتا
چنین برمی آید که دستگاه بیدادگر
قضای��ی خامن��ه ای ب��رای توجیه
خونریزی ها و کش��تارهای بیشتر،
نقشه های شوم جدیدی علیه بهائیان
تدارک دیده است.
س��ردار مصطفی محم��د نجار ،که
خود به اتهام جنایت علیه یهودیان
در آرژانتی��ن تحت تعقیب
بین المللی است ،می گوید :
"میان دستگیرشدگان وقایع
حقوق بشر :فراخوان
از عزیزانی که برای پش��تیبانی از زندانیان اخیر درکشور افراد سلطنت
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این طلب ،معاندان نظام و بهائیان
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما  "...ب��ه چش��م م��ی خورند
(ایسنا  ۱۹دیماه .)۸۸
ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به و همزمان دادس��تان تهران
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع دروغهای شاخداری را درباره
بهائیان برزبان رانده است که
دارد .
 Association for Defence forهر ناظر بی طرفی بالفاصله
 Human Rights in Iranمتوجه ک��ذب بودن آن می) Montreal (ADHRIشود.
 E-mail:addhi2005@gmail.comاو می گوید درمنزل بهائیان
 Tel:514-299-1787دستگیر شده سالحهای گرم
کشف شده است.
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کیست نداند که اساسا آئین بهائیت
با خشونت و سالح مخالف است و
بهائیان به حکم اعتقادات خود از
هرگونه اقدام خش��ونت آمیز منع
شده اند .خش��ونت را با هزار من
س��ریش هم نمی توان به بهائیان
چسباند.
سرکوب خش��ن و سیستماتیک
بهائیان در نظام خش��ک اندیشان
مذهبیالبتهجایشگفتیچندانی
ندارد.
ش��گفت آور آن اس��ت ک��ه م��ا
پرچمداران ایرانی آزادی و حقوق
بشر ،نویسندگان و روزنامه نگاران و
جریانات سیاسی مختلف اپوزیسیون
حساس��یت کافی در برابر این همه
ظلم و بی رحمی که علیه جمعیت
بهائیان ایران اعمال می شود نشان
ندهیم و مبارزه برای احقاق حقوق
طبیعی بهائیان ایران را یکی از وجوه
مهم پیکار ایرانیان در راه اعاده حقوق
بشر قرار ندهیم.
آیا نواندیش�ان دینی مسلمان
در ای�ن زمین�ه ب�ه ق�در کافی
حساسیت نشان خواهند داد؟
متاسفانه بس��یاری از آنان به بهانه
های مختلف از ورود به عرصه دفاع
از حقوق شهروندان بهائی پرهیز می
کنند.
و اتفاقا بعید نیس��ت که کودتاگران
روی همی��ن ضعف اص�لاح طلبان
حس��اب باز کرده باشند تا با قربانی
گرفت��ن از بهائیان هم به سیاس��ت
س��رکوب و ارعاب ادامه دهند و هم
در صورت س��کوت رهبران شاخص
جنبش س��بز در بدنه این جنبش
شکاف ایجاد کنند.
اما ب�ه گمان من جنبش س�بز
مردم ایران دراعماق وجود خود
به این باور درست رسیده است
که ما ایرانیان از هرجنس ،عقیده
و مذهبی برابر هس�تیم .بهائی
بودن ،سنی بودن ،شیعه بودن و
یا نبودن اموری شخصی هستند
که ما را در عرصه دفاع از حقوق
شهروندی و ملی ایرانیان از هم
جدا نمی کند.
آنها ک��ه در خیابانها زیر س��رکوب
خونین کودتاگران برای آزادی مبارزه
می کنند مرزبندی های تبعیض آمیز
مذهبی و عقیدتی را برنمی تابند.
از رس��انه های س��تاد کودتا چنین
استنباط می شود که افراطی ترین
جریان کودتا در صدد است با به راه
انداختن تبلیغات کینه توزانه علیه
بهائی��ان و یهودیان و نس��بت دادن
اتهامات دروغ مثل اهانت به مقدسات
و غیره ب��ه ایرانیان بهایی درصفوف
مردم شکاف ایجاد کنند.
کودتا گران که نمی توانند وحشت
خود را از گس��ترش و فراگیر شدن
جنبش سبز پنهان کنند ،پس از ۷
ماه خونری��زی و جنایت ،هم چنان
تنها پاس��خ خود را به خواسته های
برحق مردم ادامه خشونت و کشتار
می دانند.
خوشبختانه بیرق دفاع از حقوق بشر
و آزادی که در ایران امروز به دست
مردم بویژه جوانان برافراش��ته شده،
همان گونه که اش��اره شد مرزهای
مذهبی و عقیدت��ی را دراین پیکار
آزادیخواهانه س��بز به رسمیت نمی
شناسد .اتهام خشونت به بهائیان و یا
وصل کردن گروههای طرفدار مبارزه
مسلحانه به جنبش سبز نه از موضع
قدرت که دقیق��ا از موضع ضعف و
درماندگی حکوم��ت خامنه ای در
براب��ر اعتراضات ح��ق طلبانه مردم
اس��ت .در پاسخ به این اتهامات می
بایس��ت به خود و به جهانیان نشان
دهیم که در دفاع از آزادی و حقوق
شهروندی هیچ خط و تعلق مذهبی
و عقیدتی ما ایرانی��ان را از هم جدا
نمی کند .
شماره فکس جدید پیوند:
Fax:514-313-5656
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آژانس مسافرتی

ایران...

امحـدینژاد :تا سهسال دیگر
فقری و بیکار خنواهد بود!

________________
شورای نگهبان الیحه جنجالی
هدفمند کردن یارانهها را تایید
کرد .زمان اجرای این الیحه پس
از ابالغ آن به دولت اعالم خواهد
کرد.محموداحمدینژادمیگوید
با اجرای این طرح ظرف سه سال
آین�ده فقر و بیکاری در کش�ور
وجود نخواهد داشت.
________________
دویچه وله :الیحهی هدفمند کردن
یارانهها در جلسهی روز چهارشنبه
( ۲۳دیماه) ش��ورای نگهبان مورد
تایید قرار گرفت .عباسعلی کدخدایی
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت:
«شورای نگهبان با توجه به اصالحات
انجام گرفته درمورد الیحه هدفمند
کردن یارانهها از سوی مجلس شورای
اسالمی ،این الیحه را مغایر با شرع
و قانون اساسی تشخیص نداد».
ب��ه این ترتی��ب الیح��های که از
سوی کارشناسان و نیز مقامهای
دول��ت احمدین��ژاد« ،بزرگترین
جراحی اقتصاد ایران» نام گرفته،
در آستانهی اجرا قرار گرفت .مشاور
پارلمانی احمدینژاد میگوید ،زمان
اجرای الیحه هدفمند کردن یارانهها
پس از ابالغ آن از سوی الریجانی به
احمدینژاد ،اعالم خواهد شد.
با اجرای الیح��هی هدفمند کردن
یارانهها ،کمکهای دولتی  -یارانهها
 به بخش بزرگی از کاالهای اساسیمصرفی از بین خواهد رفت.
در درجهی نخست این حذف شامل
حامله��ای انرژی ،مث��ل نفت ،گاز،
بنزین و برق خواهد شد .کارشناسان
میگویند حذف یاران��ه حاملهای
انرژی ،به رش��د شدید تورم در ایران
منجر خواهد شد.

شد.
کارشناسان میگویند با اجرای این
تضمیناحمدینژاد
احمدینژاد روز چهارشنبه در اهواز الیحه ،ظرف کمتر از یکسال حدود
گفت« :ایران کشور ثروتمندی است  ۲۰هزار میلیارد توم��ان از یارانهی
که اگر عدالت اجرا ش��ود حتی یک بنزی��ن ،گاز ،ب��رق ،آب و نان حذف
نفر فقیر و بیکار در آن پیدا نخواهد میشود.
وبس��ایت «آینده» در گزارشی
شد».
او اف��زود« :دولت دارای «بزرگترین در این باره نوش��ته اس��ت :با
دو برنامه ب��رای اجرای جراحی حذف این یارانهها قیمت بنزین
دس��تکم  ۳برابر ،گاز  ۵برابر،
عدالت اس��ت که یکی
از آنه��ا هدفمند کردن اقتصاد
برق  ۴براب��ر و آب و نان نیز ۳
برابر میشوند.
یارانهها و دیگری برنامه ایران»
دولت برای جبران این افزایش
پنجم توسعه است».
قیمتها تصمیم دارد س��رانه
به گ��زارش خبرگزاری
مهر ،احمدین��ژاد ،هدفمند کردن به طور متوس��ط ده هزار تومان به ۵
یارانهها را گام بلندی در جهت اجرای دهک پایین جامعه پرداخت کند.
عدالت به ش��مار آورد و افزود« :من هزینه ماهان��ه هر خان��وار ایرانی -
به نماین��دگان در مجلس نیز گفتم براس��اس گزارش بانک مرکزی  -به
طور متوسط هشتصدهزار تومان
احتمال بروز «نارضایتیهای است که حتی اگر حذف یارانههای
گسترده اجتماعی یا جنبش غیرنقدی با تورم پیشبینی شده
توس��ط دول��ت ،تنه��ا  ۳۰درصد
گرسنگان»
افزایش یابد ،هزینه خانوار ماهیانه
 ۲۴۰هزار توم��ان افزایش خواهد
اگر این طرح بدون مانع و مش��کل یافت.
و در یک سازوکار روان اجرا شود به دولت در مقابل ب��رای یک خانواده
شما تضمین میدهم ظرف سه سال چهار نفره ماهیان��ه  ۴۰هزار تومان
آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پرداخت خواهد کرد که این به معنای
وجود کسری  ۲۰۰هزار تومان در ماه
پیدا نشود».
بررس��ی الیحهی هدفمن��د کردن برای یک خانواده خواهد بود.
یارانهها هفتهی گذشته در مجلس بنابر برخی پیشبینیها تورم ناشی
به پایان رس��ید و مجلس با تصویب از اج��رای میتوان��د الیحهی حذف
ایجاد نهادی به نام «سازمان هدفمند یارانهها تا  ۶۰درصد برسد .به نوشته
کردن یارانهها» ب��ه اختالف خود با «آین��ده» ،ح��ذف یارانههای نقدی
ممکن است به یک شوک تورمی و
دولت پایان داد.
فشار شدید به ویژه در اقشار محروم
جامعه منجر میشود که احتمال بروز
افزایش قیمت انرژی تا  ۴برابر
هنوز روشن نیس��ت که اجرای این «نارضایتیهای گسترده اجتماعی یا
الیحه از چه مقطع زمانی آغاز خواهد جنبش گرسنگان» را جدی میکند.

PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

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
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م
ع
ه
و
ش
ن
به:

موزیک زن

ده
 ،رقص و
پایکوب
ی
:
ب
ا
گ
ر
وه دریا
و جهان ه
م
ر
ا
ه
ب
ا
س
>> از ساع وپردانس

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

ت  9شب

____________________
Pièces d'Autos NDG

رضا امیری

Montreal, QC, H4A2C2

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

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

با مدیریت:

5905 Upper-Lachine

کیترینگشیرازدرخدمتمیهمانیهایشما

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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ایرا ن :اقتصاد...
حاصل دستورات و بخشنامه های احمدی نژاد

"آه" در بساط بانک های ایران نیست!
 س�ایت جه�ان نی�وز که
گفته می ش�ود نظرات بخش�ی
از فرمانده�ان معترض و برکنار
شده س�پاه پاسداران را منتشر
می کنند نوش�ت :قرار بود -در
دولت احم�دی نژاد -با پرداخت
تس�هیالت ارزان قیم�ت در
قال�ب "طرحه�ای زودب�ازده"
بس�رعت اش�تغال ایجاد شود،
ام�ا این سیاس�ت ،در نهایت به
رانتخواری ،رش�د نقدینگی ،
تورم  ،ورشکستگی  ،بیکاری و
رکود اقتصادی انجامیده است.
سایت خبری جهان نیوز که از ایران
به روز می شود اعالم کرد :سیاست
های انبس��اطی پولی و اجبار بانکها
به پرداخت بیش از حد تس��هیالت
به بخشهای مختلف به ورشکستگی
بانک های دولتی انجامیده است .به
عبارتی چنین سیاست هایی نه تنها
موجب افزایش تولید و اشتغال نشد
بلکه رکود اقتصادی را نیز در کشور
به همراه داشته است.
بنا به گزارش��های رس��می تا کنون
بانک ها  4برابر س��رمایه خود را وام
پرداخت ک��رده اند که بدین ترتیب
آنها در وضعیت بحرانی به س��ر می
برند.
بانکها تنها  10درص��د منابع مالی
خ��ود را از دولت دریافت می کنند
و  90درص��د آن ،از مردم تامین می
ش��ود .لذا با توجه به ضوابط حاکم
در شرایط فعلی ،سرمایه این بانکها
کفایت نمی کند.
از طرفی بانک ه��ا در مصارف خود
دس��ت و دلبازی زیادی ب��ه اجبار
دولت به خرج داده اند .بنا بر گزارش

های بانک مرکزی
در س��ال ،1387
نس��بت مان��ده
تسهیالت به مانده
سپردهها (نسبت
مصارف به منابع)
در بانکه��ای
دولتی و غیردولتی
به ترتی��ب معادل
و
100.4
79.8درص��د بود
ن
که این امر نش��ا 
میده��د بانکهای
دولت��ی  4ده��م
درص��د بیش��تر
از مناب��ع خ��ود
تسهیالت پرداخت
کرده اند.
همچنین بسیاری
از بخشهای اقتصاد
ک��ه از بانکه��ای
دولت��ی وامه��ای
ارزان قیم��ت در
یاف��ت کرده اند ه��م اکنون با رکود
مواجه شده اند و این موضوع موجب
افزایش مطالبات معوق بانکها شده
است.
معوق��ات وامه��ای پرداختی و عدم
وصول آنها به عل��ت رکود حاکم بر
اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی
تر نموده است .براساس جدیدترین
گزارشبانکمرکزی،میزان مطالبات
معوق بانکها به 48هزار میلیارد تومان
افزایش یافته است .تا پایان آذر ماه
سال  87میزان کل مطالبات سیستم
بانک��ی از بخش دولتی و غیردولتی
معادل  20ه��زار میلیارد تومان بود
که هم اکنون این میزان بیش از دو

برابر افزایش داشته
است.
در همی��ن ح��ال،
بررسیهای سازمان
بازرس��ی کل کشور
از شناس��ایی  9هزار
و  831فرد حقیقی
و حقوق��ی حکایت
دارد ک��ه بی��ش از
یکمیلی��ارد تومان
از بانکه��ا وام گرفته
اند .بیش��تر افرادی
ک��ه وام گرفتهان��د
ی هستند.
افرادحقیق 
ضعف ضمانتنامهها
و عدم پیگیریهای
الزم و رک��ود حاکم
ب��ر اقتصاد کش��ور
موجب عدم بازگشت
این وامها به بانکها
شده است .در چنین
ش��رایطی دول��ت
پیشنهاد اختصاص
 15هزار میلیارد تومان منابع مالی
از حساب ذخیره ارزی برای افزایش
سرمایه بانکها را به مجلس ارایه داد
که مجلس به دلیل اثرات تورمی این
پیشنهاد را نپذیرفت.
این شرایط در حالی است که قرار بود
با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در
قالب "طرحهای زودبازده" به تولید
و ایجاد اش��تغال س��رعت بخشیده
ش��ود اما در نهایت این سیاست به
رانتخواری ،رشد نقدینگی  ،تورم ،
ورشکستگی  ،بیکاری و در نهایت به
رکود انجامیده است.

نامهسرگشادهمهدیکروبیخطاببهملتایران
خدایا شاهد باش،
شیعیان حسینی را
کشتندو مردم را
محارب نامیدند!

مهدی کروبی ،درباره کشتار مردم
در روزعاشورا که حکومت سعی کرد
با جنجال س��ازی پیرامون "توهین
به امام حس��ین" و برپائی تظاهرات
حکومت��ی  9دیماه ،آن را در س��ایه
قرار دهد ،نام��ه ای خطاب به ملت
ایران نوش��ت .نامه کروبی ،نیم گام
با مخاطب قرار دادن ش��خص علی
خامنه ای که بقول خویش "حجت"
را با استناد به تظاهرات فرمایشی 9
دیماه بر همگان تمام شده اعالم کرد
فاصله دارد .سخنان علی خامنه ای
در دیدار با گروهی که بنام نمایندگان
قم به سرپرس��تی مصباح یزدی در
برابرش جمع ش��ده بودند ،آش��کارا
نشان داد که دروغگوی بزرگ خود
اوست که آن تظاهرات فرمایشی را
"تظاهرات دهها میلیونی مردم" اعالم
کرد .آرزوئی که تحقق آن در خواب
نیز برای وی دیگر ممکن نیست .او
یکبار دیگر نشان داد که آمر کودتای
 22خرداد نیز خود وی بوده ،گرچه
در یک بازی تقس��یم مس��ئولیت،
پسرش "مجتبی" را پیش انداخته و
واسطه تماس با فرماندهان نظامی و
احمدی نژاد کرده باشد.
آینده بیش از اکنون نش��ان خواهد
داد که آخرین سخنرانی علی خامنه
ای ،در حقیقت شلیک به خویش و

سوزاندن آخرین برگ بازی  20ساله
او با ایران و انقالب  57بود .ش��اه نیز
درست همین مسیر را رفت ،تا رسید
به آنجا که نه تنها از سوی میلیون ها
مردم ایران ،بلکه از سوی سیاسیون
و حتی اطرافیان خویش ،تبدیل به
مخاطب اصلی شد و سرانجام آیت
الله خمینی که هنوز تا سال 1356
با یک فاصله از کنار او و سلطنت وی
عبور می کرد ،بعنوان راه حل بحران
انقالبی کشور نوشت :او باید برود!
کروبی در نامه خویش نوشت:
شیعیان حس��ینی را در روز عاشورا
کشتید! با جاقو و قمه به جان مردم
عزادار افتادید و س��پس از شکسته
ش��دن حرمت امام و عاشورا سخن خدایا تو ش��اهد باش که برای چهار
گفتی��د و دیگران را مح��ارب اعالم روز حکومت چه آبرویی از اس�لام و
کردید .با دروغ��ی ،دروغ دیگری را انقالب بردند .توبه کنید .مردم شما را
می پوش��انید و جلو می روید .اما تا می بخشند .انقالب را صاحب قدرت
به انحراف کشاندند نه مردم نجیب
به کی؟
مردم را به شهروند درجه یک و دو ایران که می خواهند این قطار از ریل
تقسیم کردید ،آنها را خس و خاشاک خارج شده را به ریل باز گردانند .بر
نامیدید و اکنون بزغاله و گوساله می فرض که مردم در روز عاشورا از خود
نامید .مرحبا به این جس��ارت و بی خشونت نشان داده باشند .ببینید و
بررسی کنید که با مردم چه کردید
پروایی!
گویی که خدا ناظ��ر بر این رفتارها تا کار به اینجا کشید!
نب��وده اس��ت و آنچه بر ع��زاداران (در همی��ن رابط��ه نقدی خانم
حس��ینی رفت��ه را ندیده اس��ت .با شادی صدر را در صفحه ویژه زنان،
فیلم ها و تصاوی��ری که جان دادن صفحه  23در همین ش��ماره پیوند
شیعیان حس��ینی در روز عاشورا را بخوانید).
به تصویر می کش��د و تصویری که
به نام جمهوری اسالمی برای
آیندگان به یادگار خواهد ماند
شماره فکس جدید پیوند:
چه می کنید؟
Fax:514-313-5656
به راستی که بر این ماتم باید
گریست.

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

شعاردهندگان روز عاشورا حتم ًا
بهایی بودند! خامنه ا
ی
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ه
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ه
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لطفاً کمی مغزتان را به کار بیندازید.
چند تا سوال می کنم به آن ها جواب
بدهید :مگر ممکن است ،بچه هایی
ِ
حاکمی��ت جمهوری
ک��ه در طول
اسالمی به مدرسه رفته اند و در آن
جا با علوم اسالمی و اخالق اسالمی
و فرهنگ اسالمی و دروس اسالمی
بزرگ ش��ده اند و دائما زیر نظر امور
تربیتی مدرسه بوده اند وقتی هفده
هجده س��ال شان شد ،به خیابان ها
بریزند و ش��عار مرگ بر اصل والیت
فقیه که یک اصل اس�لامی س��ت
بدهند؟
مگر ممکن اس��ت ،بچه هایی که در
ِ
حاکمیت جمهوری اس�لامی
طول
در جامعه ی اسالمی رشد کرده اند،
فیلم هایی را دیده اند که وزارت ارشاد
اسالمی تصویب کرده ،موسیقی هایی
را شنیده اند که وزارت ارشاد اسالمی
تائید کرده ،مجالت��ی را خوانده اند
که وزارت ارش��اد اس�لامی کنترل
ک��رده ،کتاب هایی را خوانده اند که
وزارت ارشاد اسالمی سانسور کرده،
تلویزیون ش��ان دائم حجةاالس�لام
قرائتی و دانش��مند ارجمند حسن
رحیم پورازغدی نشان داده ،رادیوی
شان همه اش از اسالم و مسلمین و
فلسطین و نوار غزه و حماس و خالد
مشعل و سید حسن نصرالله سخن

گفته ،وقتی هفده هجده سال شان
شد ،به خیابان ها بریزند و شعار خامنه
ای قاتله والیتش باطله بدهند؟
مگر ممکن اس��ت بچه هایی که در
ِ
حاکمیت جمهوری اسالمی ،یا
طول
سخنرانیهایآقایخمینیراشنیده
اند ،یا سخنرانی های آقای خامنه ای
را ،یا خطبه های نماز جمعه ی آقای
احمد جنتی را شنیده اند یا خطبه
های نماز جمعه آقای احمد خاتمی
را ،تئوریس��ین ش��ان استاد مصباح
یزدی بوده ،رئیس فرهنگستان شان
استاد حداد عادل ،وقتی هفده هجده
سال شان شد به خیابان ها بریزند و
شعار خامنه ای حیا کن ،مملکت را
رها کن بدهند؟
مگر ممکن است این بچه ها که در
یک مملکت اس��تریلیزه بزرگ شده
اند و جرئت نکرده اند پایشان را حتی
یک ذره کج بگذارند یک دفعه به یک
گروهان نظامی ِ
حافظ اسالم ،مجهز
به س��پر و باتون و اسلحه ی گرم و
سرد و س��اق بند و کاله خود حمله
ببرند و آن ها را با سنگ چنان در هم
بکوبند ک��ه آن ها مثل موش دنبال
س��وراخی برای قایم شدن بگردند و
فریاد استغاثه ش��ان به آسمان برود
که ما غلط کردیم با ما کاری نداشته
باشید؟

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC



خیر اصال چنین چیزی امکان پذیر
نیست و با عقل جور در نمی آید .پس
نتیجه می گیریم کس��انی که شعار
مرگ بر اصل والیت فقیه دادند ،شعار
خامنه ای قاتله والیتش باطله دادند،
شعار خامنه ای حیا کن ،مملکت را
نظامی ِ
حافظ
رها کن دادند ،گروهان
ِ
اسالم را با س��نگ در هم کوبیدند،
وخیلی کارهای دیگر کردند که باعث
حیرت آقای خامن��ه ای و یاران اش
شد مس��لمان نیستند و بهایی اند و
باید آن ها را دستگیر کرد و به سزای
اعمال ننگین شان رساند!
ب��ه همین خاطر طب��ق گزارش بی
بی س��ی عده ای از بهائیان به بهانه
ی نقش داشتن در بروز ناآرامی های
روز عاشورا دستگیر و روانه ی زندان
شدند.
اما یک خواه��ش :اگر آن چه گفتم
غل��ط اس��ت و بچه های مس��لمان
آن ش��عارهای ضد والیتی را داده و
کارهای ضد حکومت��ی را کرده اند،
لطف کنند به حکومت اس�لامی به
خاطر این دس��تگیری های بی جا
–که اگر موار ِد باال دلیل اش نیست،
حتم��ا علت اش مذه��ب بهایی آن
هاست -اعتراض کنند.
[از وبالگ ف .م .سخن]

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

ZAR

BARG www.paivand.ca

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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کانادا :مروری بر رسانه ها
میزان پذیرش مهاجر در سال ،2010کاهش منی یابد
ایرانت��و :برغ��م ادام��ه بحران
اقتصادی در س��طح جهان ،که
منجر به کاهش پذیرش مهاجر
در تمامی کش��ورهای غربی ،از
جملهانگلیس،استرالیا،نیوزیلند
و ایرلند گش��ته ،دول��ت کانادا
همچنان برنامه قبلی خود مبنی
بر حفظ رقم  250،000نفر تازه
وارد در سال را ادامه می دهد.
س��خنگوی وزارت مهاجرت و
ش��هروندی با اعالم این مطلب
افزود:
"آنچ�ه ما انج�ام می دهیم
در راس�تای بازس�ازی اقتصادی
کشور پس از بحران اخیر است و
کانادا به همین منظور به نیروهای
متخصصوسرمایهگذارهمچنان
نیازمنداست".
در جری��ان دوره بح��ران اقتصادی
جه��ان ،اقتص��اد کانادا توانس��ت به
لطف سیستم متعادل بانکی خود به
بهترین نحوی نسبت به سایر کشورها
از آسیب های مربوطه مصون مانده
و به وضعیت قب��ل از بحران نزدیک
شود.
همزمان ب��ا دوران گ��ذار از بحران،
بخش های صنعتی و ساختمانی بار
دیگر ش��روع به فعالیت کردند و نیاز

بازار کار به نیروهای متخصص افزون
گشت.
به همین دلیل گفته می ش��ود تنها
تغییری که ممکن اس��ت در س��ال
جاری نس��بت به سال های گذشته
بوج��ود آید تکیه بر مهاجران بخش
اقتصادی و افزودن تعداد آنها نسبت
به پناهندگان ،مهاج��ران فامیلی و
سایر بخش های دیگر باشد.
همچنین سهمیه مهاجران استانی
نیز نسبت به قبل افزایش چشمگیری
خواه��د یافت تا اس��تان ه��ا بطور
مستقیم در روند بازسازی اقتصادی
کش��ور و رفع نیازه��ای منطقه ای
سهیم گردند.

وزیر مهاجرت قول داده است که
تا پایان سال جاری رقم مهاجران
در لیست انتظار را از 630،000
ب��ه  420،000نفر برس��اند؛ که
کاهش��ی در حدود  30درصد را
شامل می شود.
کاهش مذکور شامل کسانی می
شود که قبل از  27فوریه 2008
اقدام به تشکیل پرونده کرده اند
.
درحالی ک��ه از آن تاریخ تاکنون
و تحت قانون جدید مهاجرت که
 38رشته و تخصص مشخص را
شامل می شود ،دست کم 250،000
نفر دیگر ثبت نام کرده اند.
وزیر مهاج��رت در عین حال تأکید
کرد حتی با در نظر گرفتن تعداد کل
منتظران مرحل��ه اول و دوم ،باز هم
جمع نهایی  12درصد کمتر از زمان
ش��روع اجرای طرح جدید مهاجرت
است.
اضافه می ش��ود اداره آمار کانادا این
هفته اعالم کرد ماه دسامبر گذشته
نرخ بیکاری در کش��ور در همان حد
ماه نوامبر باقیمانده و تغییری نکرده
است .

بانک مرکزی بازار مسکن را زیر نظر دارد ،اما نرخ
بهره را افزایش منی دهد

ایرانتو :در پی رشد «بادکنکی»
بازار مس��کن که در ماه های
اخیر و پ��س از گذار از دوران
بحران اقتص��ادی روی داده،
کارشناسان پیش بینی کردند،
بانک مرکزی با دخالت در این
موضوع و اف��زودن نرخ بهره،
اندکی از داغی آن بکاهد.
ام��ا ای��ن هفته ،مس��ئوالن
اقتصادی کشور ،حاضر نشدند،
در این زمینه اقدامی کنند.
"دیوید وولف" ،مشاور رییس بانک
مرک��زی در ادمونتون با اش��اره به
درخواست های انجام شده گفت:
"رش��د بهای مس��کن ب��ا توجه به
تقاضای موج��ود در ب��ازار ،چندان
غیرعادینیست".
آمارها نش��ان می دهد متوسط نرخ
فعلی مس��کن در کان��ادا 21درصد
نسبت به سال قبل افزایش یافته و
میزان خرید و فروش نیز 41درصد
بیشتر شده است.

دلیل اصلی رونق بازار مسکن ،پایین
بودن ن��رخ بهره وام ه��ای اعطایی
است.
در گزارشی که روز دوشنبه  11ژانویه
منتشر ش��د بهای واحد مسکن در
ماه دسامبر174،500 ،عنوان شده،
درحالی که کارشناسان160،000 ،
پیش بینی کرده بودند.
آقای وولف افزود رشد بادکنکی بازار
مس��کن ،نظیر آنچه ک��ه طی دهه
گذشته در ایاالت متحده  ،روی داد،
معموال بدنبال افزایش نقدینگی در

دست مردم و همچنین ابراز
آمادگی وام دهندگان صورت
می گیرد و همین امر موجب
ارائه تصویر نادرست از بهای
رشد یافته مسکن می گردد.
بنابراین فاکتورهایی نظیر نرخ
کم بهره و حجم باالی تقاضا،
نمی تواند برای همیشه نرخ
خانه و میزان خرید و فروش
را به حالت فعلی نگهدارد.
ام��ا مردم معتقدند ش��اید این تنها
فرصتی باش��د که آن��ان بتوانند از
تس��هیالت موجود برای س��رمایه
گذاری در بخش مس��کن استفاده
کنند.
بانک مرکزی کانادا پیش��تر متعهد
ش��ده بود که با حفظ شاخص نرخ
بهره در  0.25درصد ،تا ماه جوالی
آینده ،ضمن مراقبت از روند بازسازی
اقتص��ادی ،نرخ تورم را نیز به میزان
م��ورد نظر خ��ود ،یعن��ی 2درصد
برساند.

صدور فتوا علیه تروریسم و افراط گرایی
توسط  20امام مجعه كانادا

ایرانت��و 20 :امام جمعه ش��هرهای
مختلف آمریکای شمالی فتوایی را
علیه هرگونه عملیات تروریس��تی
توسط مسلمانان در کانادا و آمریکا
صادر کردند.
سید سهروردی ،امام مسجد المدینه
کلگری روز جمعه گفت:
ه�ر گونه حمل�ه توس�ط افراد
خارجی نیز می بایست به عنوان
یک اهانت نسبت به  10میلیون
مسلمانی تلقی شود که کانادا و
آمریکا را وطن خود می دانند.
وی افزود:
"ما از مسلمانان می خواهیم نه تنها
تروریسمرامحکومکنندبلکهاینگونه
حرکات را حمله به خودشان بدانند.

اقدام رهبران اسالمی کانادا پس از آن
انجام شد که یک شهروند نیجریایی
ت�لاش کرد هواپیمای مس��افربری
آمریکایی را در ش��ب کریس��مس
منفجرکند.
 19امام جماعت از کانادا و یک امام
از آمریکا فتوای مذکور را امضا کرده
اند.
س��ید س��هروردی همچنین اضافه
کرد:
"ق��رآن ب��ه م��ا آموخته اس��ت که
م��ا وظیف��ه داریم جل��وی هرگونه
خشونت را بگیریم .ما در یک کشور
غیراس�لامی و در کنار سایر انسان
های��ی زندگی می کنی��م که دارای
اعتقادات مختلف هستند ،اما همه

ما اینج��ا را وطن خود م��ی دانیم.
بچه های ما در اینجا متولد ش��ده و
رشد می یابند و برای همین ما باید
بخاطر آیندگان در مقابل خشونت ها
بایستیم".
او با اشاره به تأثیر اقدامات تروریستی
بر جامعه مسلمانان گفت:
"بسیاری از امامان و رهبران اسالمی،
از واکنش های اجتماعی نسبت به
افراد مس��لمان ،بدلی��ل تندرویها و
اعمال ناشایست دیگران ،ناخرسند
هس��تند .اما پ��س از ماج��رای 11
س��پتامبر ،همه مس��لمانان باید در
مقابل حرکت های خش��ونت آمیز
حساسیت بخرج دهند".

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
کامی منفرد

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

021-2398-1005

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

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

mariacottone@hotmail.com

به نام خداوند بخشنده مهربان

کانادا
ببر خانگی ،صاحب خود را کشت!
یک مرد  66ساله در جنوب استان انتاریو ،بدست ببر 650
پوندی سیبری کشته شد.
پلیس انتاریو گفت ،عصر روز یکشنبه دهم ماه ژانویه ،یکی
از ساکنین شهر  Southwoldبا آنان تماس گرفته و خبر
حمله این حیوان غیرعادی را اعالم کرد.
این گزارش حاکیست "نورمن بوالدا" برای غذا دادن به ببر،
وارد قفس او شده بود که هدف حمله او قرار گرفت.
یکی از اعضای خانواده جسد نورمن را در داخل قفس پیدا
کرده و توانست ببر را در داخل قفس حبس کند.
پلیس معتقد است ،این ببر همان حیوانی است که سال
 ،2004یک پسر  10ساله را در تورنتو بقتل رساند.
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

پسازتالششهروندنیجریاییبرایانفجاردرهواپیمایآمریکاییدرشبکریسمس

ماریا
کُـتنه

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

کانادا چهارمین کشور شاد جهان!
کشور کاستاریکا شادترین
کشور جهان است.
ب�ر اس�اس اعلام «پایگاه
اطالعات جهانی شادی» این
کش�ور از  10عامل سنجش
شادی واجد عدد  8.5شده
است.
بنا ب�ر گ�زارش خبرگزاری
رویت�رز دانم�ارک ب�ا ، 8.3
ایسلند با  ، 8.2سوییس و کانادا
با  8و نروژ با  7.9امتیاز در رده

های بعد قرار گرفته اند.
مکزیک ،فنالند ،سوئد ،پاناما،

لوگزامبورگ ،کلمبیا ،اتریش،
اس�ترالیا ،هلن�د ،ایرلن�د،
جمهوریدومنیکن،نیوزیلند،
برزی�ل و آمریکا نیز از جمله
شادترین کش�ورهای جهان
محسوبمی شوند.
کاستاریکا کشوری است در
آمریکای مرکزی و پایتخت
آن سان خوزه است.
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کانادا...

مهاجران جدید  ،کدام شهرهای کانادا را برای
زندگی انتخاب می کنند؟
در حال��ی ک��ه همگان ب��ر این باور
هستند که سه ش��هر اصلی کانادا،
یعنی تورنت��و ،مونت��رآل و ونکوور،
همچنان در ص��در محبوبیت برای
مهاج��ران ق��رار دارند ،ام��ا گزارش
مؤسس��ه Conference Board of
 Canadaکه امسال برای دومین بار
منتشر شده ،چنین نظریه ای را رد
می کند.
موسسه مذکور با در نظر گرفتن 41
فاکتور مختلف ،از جمله بهداش��ت،
اقتص��اد ،محیط زیس��ت ،وضعیت
اجتماعی،امکاناتآموزشی،ابتکارات
محلی و همچنین مسکن 50 ،شهر
اصلی کانادا را مورد ارزیابی قرار داده
و شش شهر
 کلگری (آلبرتا)
 واترلو (انتاریو)
 اتاوا (انتاریو)
 ونکوور (بریتیش کلمبیا)
 سنت جانز (نیوفانلند)
 ریچموند هیل (انتاریو)
را به عنوان مقص��د اولیه مهاجران
و ت��ازه واردی��ن و همچنی��ن بین
کانادایی های ساکن  ،معرفی کرده
است.
" ماری��و لف��ی ور"  ،مدی��ر مرک��ز
مطالعات ش��هری ،با اشاره به اینکه
ش��هرهای دیگر که در این تحقیق
حد نصاب الزم برای دریافت درجه
 Aرا کسب نکرده اند ،هنوز در حال
تالش و جنب و جوش هستند ،افزود
نمی توان گفت شهرهای با رتبه باال
حتما دارای نکات مشترک هستند،
بلکه ش��اید هریک از آنها از دیدگاه
خاصی برای مهاج��ران مورد توجه
بوده اند.
در گزارش یادش��ده 14 ،شهر رتبه
 Bرا کس��ب کردند که ش��هرهای

ادمونتون (آلبرتا) ،ویکتوریا (بریتیش
کلمبیا) ،مارکهام ،وان ،کینگستون،
اوکویل و گوئلف ،همگی از انتاریو ،در
صدر گروه دوم قرار دارند.
تورنتو ،بزرگترین ش�هر کانادا،
همچنی�ن در میانه همین گروه
قرار گرفت�ه ،که دلی�ل کاهش
محبوبیت آن وضعیت نامناسب
بهداش�ت و درم�ان و محی�ط
زیست آن عنوان شده است.
(کمبود ش��دید پزش��ک به نسبت
جمعیت و تعداد زیاد روزهای توأم با
آلودگی هوا ).
این درحالی ست که  ،تورنتو و اطراف
آن  ،بین سال های  2001تا ،2006
توانسته بودند 35 ،درصد جمعیت
مهاجران را به خود جذب کنند.
اما دس��ت ک��م  25،000مهاجر در
سال ،ترجیح می دهند تورنتو را به
مقاصد شهرهای دیگر ترک کنند.
ش��هرهای هلیفاکس(نوااسکوشیا)،
لویز(کبک) ،ریجاینا (ساسکچوان)،
کبک س��یتی (کبک) و برلینگتون
(انتاری��و) دیگر ش��هرهای گروه B
هستند.
اما  21شهر در گروه  Cقرار گرفته
اند که شامل وینی پگ(ساسکچوان)،
مونت��رآل (کب��ک) ،همیلت��ون و
می سی س��اگا (انتاری��و) و چه��ار

ش��هر اطراف ونک��وور (ریچموند،
بارناب��ی ،کوکیتالم و س��وری) در
ابت��دای آن قرار گرفت��ه و بدنبال
آن ابوتس��فورد (بریتیش کلمبیا)،
گاتینو (کبک) ،شربروک (کبک)،
کیچینر (انتاریو) ،ب��ری (انتاریو)،
ساسکاتون (ساسکچوان) ،مانکتون
(نیوبرانزویک) ،برامپتون (انتاریو)،
کلونا (بریتیش کلمبی��ا) ،تاندربی
(انتاری��و) ،پیترب��ورگ (انتاری��و)،
س��نت کاترین (انتاریو) و سادبری
(انتاریو) است.
گروه  Dبیش��تر ش��امل شهرهای
کوچک یا متوسط است:
در انتاریو ،شهرهای اشاوا ،برنتفورد،
ویندزور و کمبریج،
در کب��ک :ش��هرهای النگوئی��ل،
سنگونای ،توریز –ریوریز و الوال
و در استان نیوبرانزویک نیز ،شهر
سنت جونز در لیست مذکور قرار
گرفته اند.
بدلیل مشکالت اقتصادی 7 ،شهر
از  9ش��هر گروه  ، Dاز رشد ناچیز
جمعیتی برخ��وردار بوده و دو تای
دیگر نیز حتی رش��د منفی داشته
اند .این شهرها همچنین در انتهای
جدول امکانات آموزش��ی و توسعه
قرار گرفته اند.
(ایرانتو)

شبسینا
مونتریال:هزارویک ِ
>> چهارشنبهی دوم هر ماه

حتما برای ش��ما هم بارها و بارها پیش آمده که در مواجهه با
شهروندان یا دوستان غیر ایرانیتان ،حس غریبی کرده باشید.
احساس اینکه سرزمینتان را نمیشناسند و برایشان تصویر
محوی ست از کویر و شتر و  ...گهگاه این حس با حسرت همراه
است؛ حسرتی که تنها متوجه شنوندهی بیاطالع نیست ،بلکه
شاید بیشتر متوجه خودمان باشد که چرا سرزمینمان را آنطور
که باید به دیگران معرفی نکردهایم .این بیاطالعی منحصر به

غیر ایرانیها نیست .بسیارند هموطنانی که سرزمین خودشان را
به خوبی نمیشناسند یا نسل دومیهایی که کمتر فرصت گشت
و گذار در آن دیار را داشتهاند .بهاین منظور ،فرهنگسرای سینا
در نظر دارد چهارش��نبهی دوم هر ماه مراسمی جهت معرفی
یکی از ش��هرها یا اس��تانهای ایران برگزار کند .در این شب
غذاهای محلی ،موس��یقی محلی ،عکس و فیل م از دیدنیهای
تاریخی و طبیعی آن محل ارائه خواهد ش��د تا هم شهروندان
ایرانی و غیر ایرانی مونترال با آن محل آش��نا ش��وند هم برای
آنان که آش��نایند تجدید خاطرهای شود .فرهنگسرای سینا
در این راس��تا از کلیهی عالقهمندان جهت شرکت یا همکاری

دعوت به عمل میآورد .شما هم میتوانید با دعوت از دوستان
غیر ایرانیتان ،فرهنگ و تمدن کشورمان را به دیگران معرفی
کنید.

Seena Cultural Center
Tel.: 514-488-3000
6528 st. Jacques,
www.Seena.ca
Info@seena.ca
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جمهوری اسالمی  :در تداوم سرکوب...
رد پای رژمی در ترور مسعود علیحممدی
دکتر حسین باقرزاده
 12ژانویه 2010

hbzadeh@btinternet.com

چند واقعیت مسلم است:
انفجاری که صبح امروز (سه شنبه)
به قتل مسعود علیمحمدی منجر
شد یک ترور هدفمند بود .یعنی در
این ترور شخص دکتر علیمحمدی و
ن��ه کس دیگری ه��دف بوده اس��ت .موتور
س��یکلتی با مواد منفجره در کن��ار منزل او
پارک شده بود و وقتی خودرو علیمحمدی
در کنار آن ق��رار میگیرد بالفاصله (و بنا به
شواهد ،با کنترل از راه دور) منفجر میشود.

۱

دکتر علیمحمدی یک متخصص
فیزیک و اس��تاد دانشگاه بود .او یک
چهره سیاس��ی یا فع��ال در صحنه
سیاسی کشور نبود .کمتر کسی خارج
از محیط-های دانشگاهی و تحقیقاتی فیزیک
نام او را ش��نیده بود .به گفته سازمان انرژی
اتمی ایران ،او هیچ رابطه اس��تخدامی با این
سازمان نداشته است ،و دوست و هم-کالسی
قدیمی او احمد شیرزاد میگوید که در عین
این که او به عنوان یک فیزیکدان در مسایل
هستهای نیز صاحبنظر بوده است نمیتوان
او را «دانشمند هستهای» نامید[ .]۱یعنی که
او در مسایل هس��تهای ایران نقش عمدهای

2

برف

نداشته است.
دکتر علیمحمدی در عین حال در
3
صحنه سیاسی امروز ایران در جبهه
«س��بز» بوده است .نام او در فهرست
 ۴۲۰نفر از اس��تادان دانشگاه در حمایت از
نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ۲۲
خرداد آمده اس��ت[ .]۲عالوه ب��ر آن ،دکتر
ش��یرزاد به عن��وان یک دوس��ت قدیمی و
خانوادگی او از شرکت او در راهپیمایی عظیم
 ۲۵خرداد همراه با دانشجویانش یاد میکند.
ب��ا توجه به این واقعیتها ،به روش��نی ترور
چنینشخصیتینمیتواندهدفهایسیاسی
داش��ته باشد .او یک شخصیت سیاسی نبود
که مخالفانش بخواهند به این صورت فعالیت
او را خنث��ا کنن��د .نحوه ت��رور او نیز از یک
پیچیدگی فن��ی و تدارکاتی باالیی حکایت
می-کند که نشان دهنده یک کار حرفه-ای
است .در ایران امروز نیروهای بسیار محدودی
را میتوان س��راغ گرفت که از چنین توانایی
برخوردار باشند .چه گروههایی از این توانایی
برخوردارن��د و مهم-تر از آن چه انگیزههایی
برای این کار میتوانند داشته باشند؟ مظنونان
و متهمان به این قتل را مرور کنیم:

>> رضا بی شتاب
پرچینچمنرا
مقراضزمانچیدچو
ِ
ِ
س�بز دم�ن را
�ر
پ
برچی�د
و
آم�د
دی
ُ
ِ
َ ِ
مأیوس فلک یخ زده آمال
در سینه ی
ِ
داس دَ مه سیمابی ُو بگشوده دهن را
ِ
َپ َ
فخر درختان
رکنده به اطراف فر ُو ِ
پوش�یده ز اغیار غریبا س�ر ُو تن را
تاب پریدن
شاخ تهی ماند تب ُو ِ
بر ِ
نفس باغ فسردست ُو مسن را
سرما ِ
ِ
سامان سپیدی
باریده بسی برف به
افکنده به هر سوی همی دام ُو رسن را
دَ ُّبوس به دست آمده این ِ
آفت ُطرفه
هشدار که خوابت نکند فترت ُو فن را
اغفال تو در فکر
فر ِف برف ست به
ِ
هان َر َ
منظر ظن را
این
و
بهمن
نگر
دیده
ای
ُ
ِ
زیبایی ُو سبزی زمین رنگ پریدست
تو گویی که کشیدند بر آفاق کفن را
در وادی دی نیست صدایی ُو سرودی
این نوحگری کرد سیه زاغ ُو زغن را
ِ
غمناک بدی ُکشت چراغم
دمسردی
از صفحه ی ُپر خاطره خوانید سخن را
افسوسکهسردیز ِ
کفحوصلهبرداشت
مام تو و من را
گرمی
و
خوش
آغوش
ِ
ِ
در خانه ی خوبان
بر بوم ُو َبر ُو بام ُو ِ
هیهات به تلخی سپری کرده زمن را
آنبوسه ُوآنرقص ُوشب ُوشعلهیآهنگ
کی رفت ز ِ
یاد من ُو ما گشته کهن را
پاشیدهمگررشتهیالفتزهمایدوست
که جز فاصله ُو سوگ نبینیم ُو ِف نَت را
ِ
شباهنگ دلی بود
خنیاگر عاشق که
ِ
افتاده ز آواز ُو سفر کرده شکن را
دردا که زمین آبله خیزست به رفتار
گرماندهبهجاخودخبرشنیستبدنرا
سرحسرت
هرسوی َ
دَومهمچوسپنداز ِ
در برف پریشامن ُو گم کرده وطن را
ـــــــــــــــــــــــــــ

دبوس= ُگرز /رفرف= بالش یا فرش
ُّ

1

س��ازمانهای جاسوس��ی خارجی
(انگلیسی ،آمریکایی ،و به خصوص
اسراییلی) .این س��ازمانها البته به
دلیل منابع زیادی که در اختیار دارند
به انجام کارهایی از این قبیل توانایند.
رژیم جمهوری اسالمی هم کمترین
درنگی در متهم کردن آنان نداش��ته
است .ولی چرا دکتر علیمحمدی؟ اگر
به خاطر ضرب��ه زدن به فعالیتهای
هستهای ایران بوده که نامبرده نقشی
فعال در آن نداش��ته اس��ت .اگر این
س��ازمانها بخواهن��د با ت��دارکات و
خطرهای زیادی که الزمه آن اس��ت
دست به چنین ترورهایی بزنند چرا از
بین دهها متخصص هس��تهای که در
ایران فعالند فردی را هدف بگیرند که
بود و نب��ود او تأثیری بر فعالیتهای
هستهای ایران نمیگذارد؟ مسلما این
س��ازمانها اگر بخواهن��د میتوانند
عناصر مهمتری را هدف قرار دهند تا
نتیجهای بگیرند .نسبت دادن این ترور
به سازمانهای جاسوسی خارجی تنها
هواداران س��اده لوح رژیم را میتواند
قانع کند و پایهای ندارد.
سازمانهای مخالف رژیم که
در عملی��ات مس��لحانه و
بمبگ��ذاری تجربه داش��ته
باشند و یا آن را مجاز بشمارند.
رژیم مثال از «منافقین» نام برده است.
از س��وی دیگر یک پایگاه مش��کوک
اینترنتی به نام «تکاوران تندر» مدعی
ش��ده که «انجمن پادش��اهی ایران»
مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته
اس��ت ،و عوام��ل تبلیغات��ی رژیم به
س��رعت این ادعا را پخ��ش کردهاند.
(البته پایگاه رسمی «انجمن پادشاهی
ایران» این ادعا را شدیدا منکر شده و
پای��گاه «تکاوران تندر» را س��اخته و
پرداخت��ه عوامل رژی��م معرفی کرده
است[ ).]۳انگیزههای رژیم برای نسبت
دادن این انفجار به سازمان مجاهدین
خلق یا انجمن پادش��اهی نیز روشن
اس��ت .رژیم در ح��ال تهیه مقدمات
محاکمه تعدادی از دستگیرش��دگان
ماهه��ای اخی��ر به اته��ام عضویت یا
هواداری این س��ازمانها تحت عنوان
محارب اس��ت و میتواند از این گونه
اتهامات برای اعدام آنان بهره تبلیغاتی
بگیرد.

2

ولی صرف نظر از این که یک سازمان
مخالف حاکمیت جمهوری اس�لامی
بخواهد به چنین کاری دس��ت بزند
و امکانات فن��ی و تدارکاتی آن را هم
داشته باشد سؤال اصلی باقی میماند:
چرا دکتر علیمحم��دی؟ رژیم البته
تبلیغات زیادی به راه انداخته اس��ت
که او را به تعبیر کیهان یک «اس��تاد
متعهد» معرفی کند ،و اطالعیه جعلی
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«تکاوران تندر» نیز از او به عنوان یک لباس
شخصی حزبالالهی نام برده است .ولی هیچ
یک از این ادعاها از او ش��خصیتی نمیسازد
که هدف چنین عملیات پیچیدهای قرار گیرد.
عالوه بر این ،همان طور که در باال آمد ،قربانی
ترور در جبهه «سبز» بوده و اگر یک سازمان
مخالف جمهوری اس�لامی بخواهد به ترور
متوسل شود چرا فرد نسبتا گمنامی (از نظر
سیاسی) در این جبهه را هدف قرار دهد؟
و باالخ��ره عوامل رژی��م جمهوری
 3اس�لامی .رژیم هم امکانات بی حد
برای ط��رح ری��زی و اجرای چنین
ترورهای��ی دارد ،هم در گذش��ته در
داخل و خارج کشور به ترورهایی از این قبیل
دست زده و هم به سادگی سعی بر آن داشته
که این ترورها را به گروههای دیگر نس��بت
ده��د .عوام��ل رژی��م مذهبی ای��ران حتا از
بمبگذاری در حرم امام هش��تم شیعیان و
صحنهس��ازی برای انتساب آن به مجاهدین
خلق (ک��ه بعدا دروغهای آن فاش ش��د) ابا
نداش��تهاند .از این رو ،به لح��اظ عملیاتی و
تدارکات��ی ،عوامل رژیم بی��ش از هر نیروی
داخل��ی یا خارجی امکان عمل��ی و آمادگی
ذهنی و ایدئولوژیک برای انجام چنین تروری
را داش��ته و دارن��د .دریای خون��ی که رژیم
جمهوری اسالمی در  ۳۰سال گذشته به راه
انداخته و ترورهای بیشمار در داخل و خارج
کشور حاکی از آن است که رژیم برای سر به
نیس��ت کردن اف��راد هیچ مان��ع اخالقی یا
مذهبی نمیشناس��د و کش��تن هر کسی را
برای تثبیت قدرت خود مجاز میشمارد.
آن چه که میماند انگی��زه احتمالی رژیم از
این قتل است .قبال گفته شد که علیمحمدی
یک چهره سیاس��ی نبود که مانند قربانیان
قتلهای زنجیرهای هدف قرار گرفته باشد .او
همچنین به مانند س��ید علی موسوی (پسر
خواهر میرحس��ین موسوی) از نزدیکان یک
چهره سیاس��ی مهم نبود که ب��رای ارعاب و
به عنوان اخطار به رهبر سیاسی قربانی ترور
شود .دکتر علیمحمدی یک چهره علمی و
دانشگاهی بود و قتل او تنها به این خصوصیت
او میتواند ارتباط داش��ته باشد .ولی چگونه
میتوان تصور کرد که رژیم جمهوری اسالمی
کسی را به دلیل تخصص علمی و دانشگاهی
او هدف قرار دهد؟ و آیا با انجام چنین تروری،
رژیم میخواس��ته چه صدمهای به چه توان
بالفعل یا بالقوهای بزند؟
برای پاس��خ به این س��ؤال باید کمی بیشتر
تواناییهای دکتر علیمحمدی در زمینه علوم
هستهای را بررس��ی کرد .روزنامه کیهان که
بالفاصله ترور را به موساد نسبت داده مدعی
ش��ده که «او یکی از متخصصان برجس��ته
فیزیک هستهای و مرتبط با برنامه هستهای
ایران بوده است»[ .]۴این ادعا البته غلّو آمیز
به نظر میرس��د .هم آقای ش��یرزاد دوست
همدوره دانشگاهی او تا سطح دکترا این ادعا
را نمیپذیرد و هم سازمان انرژی اتمی رابطه
استخدامی او با این سازمان را «قویا تکذیب»
کرده است .جمع بین این ادعاهای به ظاهر
متناقض در یک گزارش «اختصاصی جرس»
آمده است .جرس مینویسد که علیمحمدی
«طی سنوات گذشته همکاریهایی در زمینه
پروژههای دفاعی از جمله برنامه هس��تهای
ایران داشته است و احتماال اطالعات وسیعی
از کیفیت این برنامهها داشته است»[ .]۵یعنی
ک��ه علیمحمدی یک متخصص برجس��ته
فیزیک هستهای نبوده و در استخدام سازمان
انرژی اتمی ایران نبوده ،ولی همکاریهایی در
فعالیت هستهای ایران داشته و مهمتر از همه
این که دارای «اطالعات وسیعی» در این باره
بوده است.
این خصوصیت ،روش��ن میکن��د که چرا او
ممکن است هدف ترور قرار گرفته باشد .اگر
او در فعالیته��ای هس��تهای نقش محوری
داش��ت ،ت��رور او میتوانس��ت ه��دف یک
تش��کیالت خارجی مانند موس��اد (سازمان
جاسوس��ی اسراییل) قرار گیرد .ولی او وقتی
دارای اطالعات وسیع باشد هدف نیرویی قرار
میگیرد که میخواهد این اطالعات را کنترل
کن��د ،یعنی نگذارد این اطالعات به دس��ت
{>> ادامه از صفحه}11 :
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>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
سال حتصیلی2009-2010

نامنویسی ادامه دارد
>> در محل مدرسه

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

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

علی الریجانی در مورد الیجه
قطع رابطه با بریتانیا گفت
کمیسیون امنیت ملی و روابط
خارجی مسئول روابط دیپلماتیک
است و این طرح از دستور کار
مجلس خارج می شود
علی مطهری می گوید سعید
مرتضوی مته��م به ارتکاب
جرایمی شده است که طبق
قان��ون بای��د در یک مرجع
قضایی ذیص�لاح و خارج از
نوبت رسیدگی شود
عل��ی مطه��ری نماین��ده
اصولگرای مجلس ش��ورای
اس�لامی در نام��ه ای
سرگشاده به صادق الریجانی

رئیس قوه قضاییه نسبت به
انتصاب سعید مرتضوی به
عنوان رئیس س��تاد مبارزه
با قاچ��اق کاال و ارز اعتراض
ک��رده و خواس��تار اقدامات
قانونی علیه وی شده است.
علی مطهری در این نامه با
اشاره به گزارش هیأت ویژه
تفحص مجلس در
تحقیق و
ِ
مورد نقش سعید مرتضوی
در تخلفات صورت گرفته در

آزادی مادران عزادار
بیش از  ۳۰تن از م��ادران عزادار و حامیان
آنها که عصر ش��نبه در پارک الله تهران از
س��وی نیروهای لباس شخصی و انتظامی
بازداشت شده بودند ،روز سه شنبه 13ژانویه
آزاد ش��دند .گفته می ش��ود آنان در مدت
 ۷۲س��اعتی که در زندان اوین و بازداشتگاه
وزرا بودند ،مورد توهین ماموران و بازجویان
قرار گرفته اند .گروه م��ادران عزادار پس از
مرگ «ندا آقا س��لطان» و «سهراب اعرابی»
در خرداد ماه سال جاری توسط مادرانی که
در جریان رویدادهای پس از انتخابات یا در

بازداشتگاه کهریزک نوشته
ِ
اتهامات
است رس��یدگی به
س��عید مرتضوی مس��تلزم
تعلیق وی از سمت قضایی و
لغو مصونیت قضایی اوست.

سالهای گذش��ته فرزندان خود را از دست
دادهاند ،تشکیل شده است.
عمدهترینخواستهمادرانعزادار«پاسخگویی
مقامهای جمهوری اس�لامی در باره کشته
شدن ،ناپدید شدن و یا زندانی بودن به ناحق
فرزندانشان» اعالم شده است.
شماری از اعضای این گروه که روزهای شنبه
در ساعت مشخصی با لباس سیاه در پارک
الل ه تهران گ��رد هم میآیند ،در هفتههای
گذشته و به ویژه پس از رویدادهای خونین
روز عاشورا از سوی نیروهای امنیتی جمهوری
اسالمی ایران بازداشت شده بودند.
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فدیهیجایگزین
(نیابتی)یعنیچه؟

فدیه جایگزین (نیابتی) اشاره
به عیس�ی مسیح است که بجای ما
و برای گناه�ان ما مرد .کالم خدا به
ما تعلیم می دهد که همه انسان ها
گناهکارند
(رومیان  18-9: 3و .)23
جریمه گناهان ما مرگ است.
رومیان  23: 6می گوید:
"زیرا ک�ه مزد گناه موت اس�ت اما
نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند
ما عیسی مسیح".

بدون مسیح ،ما می میریم و ابدیت
را در جهنم خواهی�م بود تا جریمه
گناهان مان را پرداخت کنیم.
مرگ در کالم خدا اشاره به "جدایی"
است .همه می میرند ،اما بعضی ها تا
ابد با مسیح در بهشت خواهند بود،
و بعضی تا ابد در جهنم بسر خواهند
برد.
مرگی ک�ه در اینج�ا از آن صحبت
می کنیم اشاره به زندگی در جهنم
است .بهر حال دومین چیزی که این
آیه به ما درس می دهد این است که
زندگی ابدی از طریق عیسی مسیح
در اختیار ما گذاشته شده است.
این فدیه جایگزین (نیابتی) او برای
ماست.

ای�ن آی�ه چن�د چی�ز را به م�ا یاد
می دهد.
عیسی مسیح وقتی که روی صلیب
مصلوب ش�د ،بجای ما مرد .ما الیق
مرگ بر روی صلیب بودیم ،چون ما
گناه کرده ایم.
اما مس�یح تنبیه را بر خود گرفت و
خود را به جای ما قرار داد و آنچه حق
ما بود برداشت" .زیرا او را که گناه را
نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما
در وی عدالت خدا شویم".
( 2قرنتیان )21 :5

ش�ده ب�ه عدالت زیس�ت
نمائیم که به ضرب های او
شفایافته اید"
( 1پطرس .)24 : 2
اینجابازمیبینیمکهمسیح
گناهانی را که ما انجام داده
بودیم بر خود گرفت تا بها
را برای ما بپردازد.
چند آیه بعد می خوانیم:
"زیرا که مس�یح نیز ب�رای گناهان
یکبار زحمت کش�ید یعنی عادلی
برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد.
در حالی که به حسب جسم مرد لکن
بحسب روح زنده گشت"
( 1پطرس .) 18 : 3
نه فقط این آی�ات درباره جایگزین
شدن مسیح برای ما به ما درس می
دهند ،بلکه به ما یاد می دهند که او
فدیه بود ،یعنی تمام�ی بها را برای
گناهان بشر گناهکار پرداخت کرد.

قسمت دیگری که درباره این فدیه
جایگزین (نیابتی) صحبت می کند،
در اشعیاء  5 :53است.
این آیه درباره آمدن مسیح می گوید
که بای�د می آمد تا ب�ر روی صلیب
برای گناه�ان ما بمیرد .این نبوت با
جزئیات زیادی گفته شد و مصلوب
"او خود گناهان ما را در بدن خویش ش�دن او دقیقا همان طور که نبوت
بر دار متحمل ش�د ت�ا از گناه مرده شده بود ،انجام گردید.

ما فقط می توانیم بهای گناه خود را با
بودن ابدی در جهنم بپردازیم.
چ�ون او این کار را برای ما کرد ،االن
م�ا این فرصت را داری�م که نه تنها
گناهان مان بخش�یده شوند ،بلکه
ابدیت را ب�ا او بگذرانیم .برای انجام
ای�ن کار ما باید ایمان مان را بر روی
آن کاری بگذاریم که مسیح بر روی
صلیب انجام داد.
م�ا نمی توانی�م خودم�ان را نجات
بدهیم ،ما به یک جایگزین نیاز داریم
که جای ما را بگیرد .مرگ عیس�ی
مسیحهمانفدیهجایگزین(نیابتی)
است.


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

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

"و حال آن که به سبب تقصیرهای
ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته
گردید و تادیب سالمتی ما بر وی آمد
و از زخم های او ما شفا یافتیم".
به این جایگزینی توجه کنید.
اینجا باز می بینیم که مسیح بها را
برای ما پرداخت.

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

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-Catherine 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

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

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

صبح

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

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

514-488-3000

جا :سالن زیبای PALACE
)1717 Corbuiser (Laval
-------------------

Montmorency

•

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

 ورودیه 35 :دالر  زیر 7سال با شام 15 :دالر ( بدون شام :رایگان)
 دانشجویان و دانش آموزان (با ارائه کارت) ۲5 :دالر

>> مهرورزیده بلیت خود را از پیش خریداری نمایید.
تهیه بلیت در تپش دیجیتال
>> تلفن آگاهی:
)514( 325-3012
)514( 865-7146

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

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

اجنمن ادبی

ایرانیان مونرتیال
>> 139

نامهاوپیامها
درشاهنامه
سخنران:
دکتر نقیب نقیبی

یکشنبه  17ماه ژانویه 2010
ساعت  6/30تا  8/30شب

نشـانی :دانشگاه کنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: 420
>> Metro: Guy
تلفن اطالعات514-651-7955 :

با همیاری اجنمن
دوستداران زرتشت

جمعهشبهای

کتابخانهنیما
جمعه  22ژانویه
ساعت  8شب

نقش حافظ در رنسانس
فرهنگی ایران
سخنران :احمد احمدیان
کتابخـــانهنیما
5206 DECARIE #3

شماره فکس جدید پیوند:
Fax:514-313-5656

زمان:شنبه 30ژانویه ،2010ساعت 7پسازنیمروز

اوتـــاوا

اجنمن ادبی (فاضل)

دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

• شام • دی.جی • .آجیل شب چره

رادیو همصدا اتاوا

(514) 731-1443

داروخـانه

Seena Cultural Center

Info@seena.ca

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

www.iranica.
com

فرهنگسرایسینا

>> جشن عشاق ،جشن آغاز چله کوچک

www.Seena.ca

اجنمندوستدارانزرتشت

514-651-7955

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

6528 St- Jacques,

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

تلفنمونتـــریال:

جشنسده
که دل سوخته بدان شاد بود

www.cafelitt.ca

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

 هر پنجشنبه

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

چیستجشنسده،آتشافروختهای

کافه لیت

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

خانه فرهنگ صبا

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

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

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

(514) 651-7955

اجنمن دوستداران زرتشت

(514) 944-8111

MEKIC

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ساعات کار :عصر

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

بنیاد سخن آزاد

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

پاسداریازجشنهایملی
خویشکاریهرایرانیست

Tel.: 514-485-3652

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

بنیاد فرهنگی نیما :سپاس

شامگاه شنبه دوم ژانویه ،به مناسبت سال نوی میالدی ،جشنی در سالن کتابخانه نیما برپاگشت .در این جشن
موسیقی پاپ ایرانی توسط آقای ناصر بالشی و رضا هومن اجرا گردید ،که با شادی و پایکوبی دوستان کتابخانه
تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت.
بنیاد فرهنگی نیما بر خود می داند که از هنرمندانی چون آقای حمید متبسم ،سرکار خانم مقتدر ،آقای ناصر
بالش��ی ،دوش��یزه  ROBIN GORNآقای  MANY VIVARکه در این برنامه هنرنمایی نمودند و همچنین
مدیریت رستوران کبابسرا و همه کارکنان این رستوران خوب برای همیاری صمیمانه شان سپاسگزاری نماید.

بنیاد نیما :فراخوان به یاری
یار گرامی

در آس��تانه بیس��ت و چهارمین سالگرد
گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم که به
آگاهی تان برسانیم که این بنیاد فرهنگی
تا به حال چند صد گردهمایی گوناگون
علمی ،ادبی ،هنری ،سیاسی ،اجتماعی و
تفریح��ی را در کنار خدمات کتابداری به
شهروندان پارسی زبان مونترال ارائه داده
است.
سیاست مس��تقل و ضد سانس��ور بنیاد
فرهنگی نیما در این سال ها موجب شده
است تا تریبون آن برای عرضه و ارائه هر

ایده ،هنر و باوری بکار گرفته شود
پوی��ش این راه اما هیچگاه آس��ان نبوده
است.
و س��ختی ه��ای مالی و کمب��ود نیروی
انس��انی کافی برای س��ال ه��ا نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها نشریه
گوناگون که بسیاری از آنها ،چه در داخل
و چه در خارج از کش��ور کمیاب هستند،
شرایطی را بوجود آورده است که کتابخانه
نیما نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته ی
ش��ما کتابخوانان و فرهنگدوستان است،
گسترش یابد.

تپش دیجیتال

بدیهی است یاری پاکدالنه و آزاداندیشانه
ی ش��ما در این میان بس��یار کارس��از و
ضروری است .به همراهی شما نیازمندیم
و دس��ت تان را می فش��اریم .با سپاس
بس��یار هیات اجرایی بنیاد فرهنگی
نیما – مونترال

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
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سرویس«گرومینگ»حیوانات

ایران  :سرکوب اقلیت های عقیدتی...

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

خطر اعدام در کمنی رهربان بهایی
چهارشنبه  ۲۳دى ۱۳۸۸

دادگاه غیرعلنی
بادوربین های
فیلمبرداری
دادستان تهران از برگزاری نخستین
جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده
هف��ت تن از رهب��ران جامعه بهائی
کشور در ش��عبه  28دادگاه انقالب
تهران ،بعد از  22ماه بالتکلیفی در
زندان ،خب��ر داد .محاکمه این افراد
در شرایط کنونی ،با توجه به بخش
هایی از متن کیفر خواس��ت قرائت
شده در دادگاه ،موجی از نگرانی در
خصوص سرنوشت این هفت تن رادر
پی داشته است.
فریبا کمال آبادی ،جمال الدین
خانجانی ،عفیف نعیمی ،سعید
رضای�ی ،بهروز توکل�ی ،وحید
تیزفهم و مهوش ثابت هفت تن از
رهبران جامعه بهایی کشور هستند
ک��ه از اردیبهش��ت م��اه  1386در
زنداین اوین و در بالتکلیفی و بدون
تفهیم اتهام بسر می برند.
این اف��راد روز  11ژانوی��ه در اولین
جلسه رسیدگی به پرونده هایشان
ب��ا اتهاماتی از قبیل "جاسوس��ی"،
"فعالیت تبلیغی علیه نظ��ام"" ،راه
ان��دازی و گس��ترش تش��کیالت
غیرقانون"" ،همکاری با اس��رائیل"،
"مشارکت در جمع آوری اطالعات
طبق��ه بندی ش��ده و ارائ��ه آن به
بیگانگان به قصد بر هم زدن امنیت
کشور"" ،تبانی و اجماع با هدف برهم
زدن امنیت کشور"" ،تبانی و اجماع
با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و
خارجی ایران"" ،مخ��دوش کردن
چهره جمهوری اسالمی" و "افساد
فی االرض" روبرو شدند.
در بخ��ش دیگ��ری از مت��ن کیفر
خواست این  7نفر آمده است" :آنها
با برگزاری جلساتی در منازل سفرای
کش��ورهای مختلف غرب��ی ،عالوه
ب��ر ارائه اخبار و اطالع��ات ،آخرین
راهکارها و اقدامات در جهت مخالفت
با جمهوری اسالمی نیز مورد بحث و
تبادل نظر قرار می گرفته است".
ایراد اتهامات فوق در نخستین جلسه
دادگاه این هفت شهروند بهائی که
بر اس��اس قوانین قضایی جمهوری
اسالمی می تواند احکام سنگینی در

پی داشته باشد ،با
شود مس��ئولیت
ادامه واکنش های "افساد فی االرض" گروه��ی ب��ه نام
اعتراض��ی علی��ه
"ی��اران"را عهدار
رویک��رد دولت و
بوده اند که به امور
دستگاه قضائی در برخورد با جامعه دینی جامعه بهایی ایران رسیدگی
بهائی کشور همراه شد.
می کند ،در حالی افزایش یافته که
در همین راستا دیروز جامعه جهانی دادستان تهران عالوه بر خبر برگزاری
بهایی ،بالفاصله پس از انتشار سخنان دادگاه این هفت نفر ،بازداشت گروه
دادستان تهران ،با انتشار بیانیه ای دیگری از شهروندان بهایی در جریان
نسبت به رویه رسیدگی به پرونده و اعتراضات خیابان��ی مردم تهران در
همچنین اتهامات نسبت داده شده روز عاشورا را هم تائید کرد.
به این هفت نف��ر اعتراض کرد .در به نوش��ته ایس��نا ،عب��اس دولتی
این بیانیه با تاکید بر اینکه دستگاه جعفرآبادی در خصوص شهروندان
قضایی جمهوری اسالمی محاکمه بهایی بازداشت شده در روز عاشورا
هفت تن از رهبران جامعه بهایی را با با نسبت دادن اتهاماتی به آنان گفته
"نقض موارد متعدد ضوابط حقوقی" است:
برگزار کرد ،آمده است:
"ای��ن اف��راد به دلیل بهای��ی بودن
"محاکمه این افراد در واقع بازداشت نشده اند بلکه به دلیل نقش
موث��ر در به گفته وی س��ازماندهی
محاکمه کل یک جامعه
آشوب های روز عاشورا و همچنین
مذهبی است" .
در همین ارتباط دیان عالیی ،نماینده ارسال تصاویر این آشوب ها به خارج
جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل از کشور بازداشت شده اند" .
نیز در گفتگو با منابع معتبر خبری کمپین بین المللی حقوق بش��ر در
اتهامات وارده به این افراد را بی پایه ایران با صدور بیانیه ای در خصوص
سرنوشت این هفت شهروند بهایی
و اساس خواند.
وی با اش��اره به برخوردهای صورت که از  22ماه پیش در زندان بس��ر
گرفته از سوی دولت ،به ویژه دولت می برند ،ضمن ابراز نگرانی ش��دید
احمدی نژاد طی چهار سال گذشته نسبت به سرنوشت آنان ،هشدار داده
با جامعه بهاییان کشور ،اظهار داشت :بود که "با توج��ه به حجم اتهامات
"در جلس��ه رسیدگی به پرونده این نسبت داده شده به آنان ،این احتمال
افراد اگر چه ب��ه وکالی آنان اجازه وجود داد که هر یک از آنان با صدور
داده ش��د در محاکمه حضور داشته حکم اعدام روبرو شوند" .
باش��ند اما به خانواده های آنان این بسیاری از مجامع بین المللی حقوق
بشری ،سازمان دفاع از آزادی ادیان،
اجازه داد نشد" .
وی اضافه ک��رد" :البته وکالی این دولت امریکا و برخی از کش��ورهای
افراد در طول زمان بازداش��ت آنان ،اروپایی با انتشار بیانیه های جداگانه
هرگز نتوانسته اند با آنان هیچ گونه ای بازداش��ت این افراد را محکوم و
مالقات و یا تماسی داشته باشند " .خواس��تار آزادی آنان و تغییر رفتار
نماین��ده جامع��ه جهان��ی بهایی دولت با شهروندان بهایی شده اند.
با توجه به اینکه جمهوری اسالمی،
همچنین گفته است:
"مقامات قضائی با جود آنکه دادگاه مذهب بهائیت را به رس��میت نمی
را غیر علنی اعالم ک��رده بودند ،اما شناسد ،این اقلیت مذهبی از بسیاری
ش��اهدان عینی در مقاب��ل دادگاه ،از حق��وق اجتماع��ی و فرهنگ��ی
تجهیزات فیلمبرداری را دیده اند که محرومند و هر گونه فعالیت مذهبی
و فرهنگی آنان ،باره��ا به ارتباط با
به داخل دادگاه منتقل شده است.
به نظر می رسد که این دادگاه کامال اسرائیل و امریکا نسبت داده شده و
نمایشی بوده باشد؛ شبیه به دادگاه با فعالین برخوردهای شدیدی شده
های نمایشی برگزار شده طی هفت است.
ماه گذشته برای بسیاری از فعاالن سامناک آقایی (روزآنالین)
سیاس��ی اص�لاح طلب بازداش��ت
شده".
شماره فکس جدید پیوند:
این
سرنوش��ت
خصوص
در
نگرانی
Fax:514-313-5656
هفت ش��هروند بهایی که گفته می

شرکتهایچینی
حتریم آمریکا علیه
ایران را شکستند

چند شرکت چینی با وجود تحریم آمریکا
به دلیل فروش کاالهای غیرمجاز به ایران
همچنان توانس��تند به معامالت خود با
شرکت های آمریکایی ادامه دهند.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در
گزارشی نوش��ته است که چند شرکت
چینی که از س��وی ای��االت متحده به
فروش فن آوری موشکی به ایران متهم و
هدف تحریم قرار گرفته بودند با تجارت با
شرکت های آمریکایی چند صد میلیون
دالر سود بردند.
به نوش��ته این روزنامه ،ب��ا وجود اینکه
ایاالت متحده از اواس��ط س��ال 2006
ش��رکت واردت و صادرات ماشین آالت
دقی��ق ،یک ش��رکت دولت��ی چین ،و
شرکت های تابعه آن را هدف تحریم قرار
داد ،یکی از ش��رکت های وابسته به آن
توانست به صدور کاال به ایاالت متحده
ادامه دهد.
ب��ر اس��اس مدارکی که پک موسس��ه
غیرانتفاع��ی ناظ��ر بر منع گس��ترش

تسلیحات اتمی گردآوری کرده است ،این
شرکت چینی درخالل این مدت حدود
سیصد محموله را به طور غیرقانونی به
آمریکا صادر کرده است.
اق�لام صادراتی این ش��رکت چینی به
آمری��کا ان��واع کاالها از لنگر کش��تی و
تجهیزات حف��اری تا قطعات اتومبیل و
اسباب بازی را ش��امل بوده است و این
احتمال وج��ود دارد که ش��رکت های
آمریکایی خریدار این اجناس اساس��ا از
تحریم ش��رکت چینی آگاهی نداشته
اند .وال استریت ژورنال در گزارش خود
به نقل از منابع رسمی می نویسد که با
توجه به سختگیری قانونی علیه شکستن
تحریم های وضع ش��دن توسط دولت
آمریکا ،بعید است شرکت ها یا شهروندان
آمریکایی آگاهان��ه به نادیده گرفت این
تحریم ها دست بزنند.
براس��اس قانون تحریم ایران که دولت
آمری��کا به تصوی��ب رس��انده و به اجرا
گذاشته است ،ش��رکت های داخلی یا
خارج��ی در ص��ورت معامله ب��ا افراد و
شرکت های مشمول تحریم در معرض
تنبیه هایی ش��امل جریمه نقدی ،منع
فعالیت در آمریکا ی��ا حتی زندان برای
مسئوالن شرکت ها مواجه می شوند.

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!
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خبر" :چرا آی کیوی ایرانیان رو به نزول است"؟!

نگران آی
کیوی ایرانیان
نباشید!

وزین ایران امروز مطلبی
در س��ایت ِ
خواندم ب��ا عنوان "چ��را آی کیوی
ایرانیان رو به نزول است" که در آن
نوشته شده میانگین ضریب هوشی
ایرانیان به  ۸۴رسیده و این موضوع
موجب تعجب بس��یاری از نخبگان
ایران ش��ده است .می خواهم عرض
کنم که این عددَ -م َددها نباید باعث
نگرانی ما شود ،به دالیل زیر:
ما با ضریب هوشی  ۸۴توانسته ایم
اولی��ن داروی ضد ای��دز را در دوران
آقای احمدی نژاد کشف کنیم.
ما با ضریب هوشی  ۸۴توانسته ایم
در آش��پزخانه ی من��زل مان انرژی

هسته ای کشف کنیم.
ما با ضریب هوشی  ۸۴توانسته ایم
رهبران جهان را برای نظر خواستن
جهت اداره ی بهینه ی کشورهایشان
پش��ت ات��اق مالقات م��ان به صف
کنیم.
ما با ضریب هوشی  ۸۴توانسته ایم بر
خالف تمام کتاب های تاریخ جهان
ادعا کنیم که اصال هولوکاس��تی در
کار نبوده است.
ما با ضریب هوشی  ۸۴توانسته ایم
گوسفند شبیه
در موسسه ی رایان،
ْ
س��ازی کنی��م (ای��ن کار بخصوص
ب��رای آین��ده خیلی الزم اس��ت .به
کاریکاتورهای نی��ک آهنگ کوثر با
عنوان قلعه ی حیوانات در س��ایت
خودنویس مراجعه شود).
ما با ضریب هوشی  ۸۴می خواهیم
جهان را اداره کنیم.
ما با ضریب هوشی  ۸۴هر چه سازمان
برنامه-مرنامه است تعطیل کرده ایم

و با هوش خود یک سری محاسبات
را بر اساس داده های کسبه ی میدان
نارمک انجام داده ایم که یک مملکت
 ۷۰میلیونی با آن اداره می شود.
ما ب��ا ضری��ب هوش��ی  ۸۴رئیس
جمه��وری ب��ا ضریب هوش��ی ۸۴
انتخاب کرده ایم که توانسته در طول
دوران ریاست جمهوری اش نه ایران،
بل که جهان را با گفتار و اعمال خود
به لرزه در آ َو َرد...
نه عزی��زم .نه آقای ش��هرام یزدانی،
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی که این مقاله ی علمی را با
تعجب و حس��رت نوش��ته ای .این
عدد-مدده��ا س��اخته ی اس��تکبار
جهانی س��ت و ما فردا که بمب اتم
درست کردیم ،تازه می فهمید که از
این ضریب هوشی  ۸۴چه کارها بر
می آید! منتظر باشید و ببینید!
(ف .م .سخن)

چراعوامل حکومتاسالمی جرئتگفنت حقیقتراندارند؟
واقعا برای من سوال شده است.
تقیه زمانی که انس��ان دارای قدرت
نیست قابل توجیه است .شما برای
این که جانت به خطر نیفتد ،پنهان
کاری می کن��ی .اما وقتی قدرت در
اختیار توست ،و جانت هم در خطر
نیست ،آن وقت دروغ گفتن و نقش
بازی کردن و پنهان کاری چه معنایی
دارد؟ مثال:
 چرا بازجوهای حکومت اسالمی،
چشم بسته بازجویی می
متهم را با ِ
کنند و خود را به متهم نش��ان نمی
دهند؟
 چرا وقتی قرار است مسابقه ای با
اسرائیلی ها داشته باشیم ،مسئوالن

رسماً و علناً اعالم نمی کنند که در
مقابل حریف اسرائیلی قرار نخواهند
گرفت و به انواع و اقسام دروغ ها مثل
مریض شدن ورزشکاران متوسل می
شوند؟
 چرا وقتی بسیجی انقالبی ،دختر
بی گناه��ی را با گلوله می زند نمی
گوید که من زدم ،خوب کردم زدم،
به خاطر اسالم عزیز زدم ،و به دروغ
می گوید که این کار کار آمریکایی ها
بوده است؟
 چرا وقتی مامور نیروی انتظامی
جوان معترضی را زیر می گیرد ،نمی
ِ
گوید من ک��ردم ،خوب ک��ردم ،به
خاطر اس�لام عزیز کردم ،و به دروغ
می گوید که این کار کار دش��منان

اسالم بوده است؟
ش��خصی
لباس
وقت��ی
 چ��را
ِ
ْ
دوآتشه ی مسلمان ،به طرف ماشین
آقای کروبی ش��لیک می کند نمی
گوید این کار کار من بوده ،و به خاطر
والیت فقیه بوده ،و به دروغ می گوید
که اصال گلوله ای در نشده و کروبی
شایعه می سازد؟
سوال ها بی شمار است .تنها جوابی
هم که به نظر می رس��د این اس��ت
ک��ه آقایان به رغم ادعای ش��جاعت
ش��ان ،ذره ای دل و جرئت ندارند ،و
به آن چه می گویند و می کنند بی
اعتقادند( .ف .م .سخن)

اطالعیه:اجنمندفاعازحقوقبشردرایران-مونترال
 ۹ژانویه: ۲۰۱۰ ،

ی
روز جهان 
ی با جنبش
همبستگ 
مردم ایران

انجمن دف��اع از حقوق بش��ر در
ی با
ایران  -مونت��رال در هماهنگ 
ی علیه خشونت در ایران
روز جهان 
ی
ی و پش��تیبان 
و برای همبس��تگ 
از حق��وق مردم ای��ران که در ۲۷
دس��امبر روز عاشورا از طرف رژیم
ایران بش��دت س��رکوب شدند به
اعتراض بر میخیزد.
این انجمن بط��ور همه جانبه در
گیر فعالیت در دفاع از حقوق مردم
ایران است که اولیهترین حقوقشان
مانن��د آزادی بیان و اجتماعات از
طرف رژیم به وحشیانهترین شکل
سرکوب میشود.
این سرکوب ها که بین  ۸تا پانزده
کشته ،صدها زخمی و دستگیری

و زندان بسیاری را بدنبال داشت؛
از طرف مجامع بین المللی بشدت
محکوم ش��د تا آنجا ک��ه رییس
ی سازمان ملل برای
کمیسریای عال 
حقوق بشر اعالم کرد:
"من در اثر کشتار وحشیانه ضرب
و جرح و دستگیریهای خشونت
آمیز شوکه ش��دم" .او همچنین
گفت که "طبق اطالعات رسیده
انتظامی و

یکبار دیگر نیروه��ای
بسیج علیه مردم دست به خشونت
وحشیانه زدند"
فعالینحقوقبشردراکثرشهرهای
جهان دست به اعتراض علیه نقض
وحش��یانه حقوق م��ردم در ایران
زده اند و خواهان احترام به حقوق
مردم ای��ران اند و نهادهای حقوق
بشری مانند "دیدبان حقوق بشر"،
"گزارش��گران بدون مرز" و "عفو
ی کامل خود را
بین الملل" پشتیبان 
از مردم ایران ابراز داشته اند.
ی با
در همین راستا و در همبستگ 
این روز انجمن دفاع از حقوق بشر

مونترال بطور قاطعانه خشونتهای
رژیم ایران را علیه مردم بی دفاع که
بطور مسالمت آمیز اعتراض کردند
ی شهروندان
محکوم کرده و از تمام 
ی و نهادهای حقوق
جامعه جهان�� 
بش��ری میخواهد ک��ه هم صدا
ی ش��ان را با مردم
با ما همبستگ 
ی
ایران اعالم کرده و در پش��تیبان 
از آنان برای بدست آوردن حقوق
اولیهشان تالش نمایند.

اجنمن خواستار:
 .۱آزادی ف��وری و
بدون قید و ش��رط کلیه دستگیر
شده گان ،تضمین کامل سالمت
ی آنها از طرف رژیم
ی و روان 
جسم 
ایران است
 .۲پای��ان دادن ب��ه
خش��ونت و س��رکوب از ط��رف
نیروهای پلیس سپاه و بسیج علیه
تظاهرات آرام مردم
 .۳از دول��ت کان��ادا و

جامع��ه بین الملل��ی میخواهیم
ک��ه با هرچه در ت��وان دارند رژیم
ایران را تحت فشار قرار داده تا به
مف��اد و قطعنامههای بین المللی
ی حقوق بشر و
مانند منشور جهان 
ی آن که این رژیم
میثاقهای الصاق 
از امضا ء کنندگان آنها است پایبند
ش��ود و آزادی بیان و اجتماعات و
مطبوعات را رعایت کند.
 .۴از دبیر ّ
کل سازمان
ملل میخواهیم که هرچه زودتر
گروه��ی را برای تحقیق در اوضاع
ی ای��ران ،ش��رایط زندانیان
کنون 
سیاسی ،مفقود شده گان ،شکنجه
و اع��دام ه��ا اعزام داش��ته تا این
ی قرار دهد.
شرایط را مورد برس 
انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایرانمونترال
تلفن:
۵۱۴-۲۹۹-۱۷۸۷
Addhi2005@gmail.com
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خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

Tel.:(514)846-2800

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

چلوکبابی یـاس
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

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

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

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

16

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  25  936دی 1388

16 PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
منتشر شد:

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو

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
Canada

EPIDEMIO SEARCH INC.
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

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.

 در مراکز فروش معتبر

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
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________________
>>اینک بزرگتر از همیشه <<

اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید:

INFINITI FX35 HIGHTECHDVD-NAVIGATION-CAMERA
ARR - 2005
Prix : $ 26900
Kilométrage: 94000
Garantie : Disponible
Financement: Disponible
Mensuel : 499.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transm: Auto. Cylindres : 6
Couleur intérieure : Beige
Couleur extérieure : Bleu foncé

BMW 525XI 2007

PREMIUM-ACTIVITYPACKAGE
Prix : $ 29900
Kilométrage : 94000
Garantie/Financement: Disponible
Mensuel : 406.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification: Berline
Transmission: Auto/Cylindres : 6
Carburant : Essence Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intér. /extér. : Noir

17 PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

خنستین شرکت بیمه ایرانی

برای >> اتومبیل و >> خانه شما
برترین سرویس کمترین بها
______
CAR
Assurance
HOUSE
Elegance
TAXI
Insurance
_______
MOTO

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

assurance@eleganceleasing.com

گشایش یافت!

رستوران

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

بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
باب مرغ
1سیخ
ک
و
ب
ی
د
ه
مرغ
1سی
خ کوبیده
با برجن

.99

و همراه با
آش و ساالد

29

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

در محل گیالن سابق

Montreal Qc H4A 1W8

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و
بانازل ترین قیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
در«وست آیلند»

at
/Me
e
d
n
l
Via
la

Ha

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
هایماه
 10سی
خ کوبیده:

د
 15دالر
ه سیخ جو
سان
ج
ه
د
و
ک
ی
ب
ا
چ
ب
ک
ب
:
20
ده س
اب9 :
م یخ چنجه 20 :د دالر -
 3.2دالر
ال
یک
ر
-( س فروشگ
ا
ه
ران گوسفند تاز -----
:
20
دالر
ه:
 10سیخ:
دست
12.99
گ
و
س
ف
ن
د
>>
9 :
کوبیده+
م
ر
گوشت کیوب شد  11.9دالر
غ
+
کباب ب
چنجه)
ه گاو:
جو رگ.49 :
6
د
ال
00
ر
.
جه کب
 8دالر
گوشت
اب با است
چ
ر
خ
و
خ
ا
ک
ن
ر
:
د
ه:
مر
9
 7.5دالر
غ دانه خ
و
ر
 4.9دالر
:
8
3
.
4
دالر

 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.

 باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130

514-488-9191
5700 Sherbrooke W.

فروشگاهوقصابیرضا

Vendome:
Bus 105

هادی خرسندی در مونتریال!
ص15 :

18

 سال  16شماره  25  936دی 1388

___ ___ www.paivand.ca

18 PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

حسین انصاری

… خوشحالیم که سال  2009به پایان رسید.
رکود اقتصادی که از اواخر سال  2008آغاز
Hosein Ansary RLU
ش��د ،در س��ال  2009به اوج خود رسید و
Hosein Ansary RLU
بدون شک در سال  2010شاهد تاثیرات آن
Tel:514-933-0111 Ex: 216
خواهیم بود.
Fax: 514-933-1227
امروزه بیشتر موسسات مالی و کسب های
www.afgroup.ca
دیگر با توجه به نوس��انات س��ال گذشته و
عمق تاثیرات آن ،خود را با ش��رایط جدید
وفق می دهند.
سال  2009آغاز یک فرصت تازه در صحنه
اقتصادی و تکنولوژیکی بود .طبق معمول ،هر آغازی دارد .تغیی��رات فوق ادامه فعالیت با موسس��ه مالی
با تالطم روبروس��ت و چنانچه وفق پذیری نداشته  Desjardinsکه یکی از موسسات پیشرو و در حال
باشیم ،از جریان امور که با سرعت هر چه بیشتر در رشد است را غیرممکن کرد.
حرکت است عقب خواهیم افتاد.
 4سال پیش با امید زیاد و برنامه ریزی طوالنی مدت
گ��روه مالی اقتصادی برای پیگیری نزدیک و عرضه به  Desjardinsملحق شدیم اما اوضاع اقتصادی اخیر
کیفی��ت بهتر ،اقدام ب��ه تغییراتی کرده اس��ت که ما را مجبور به تغییر مسیر داد.
چشمگیرترین آنان پیوستگی به بزرگترین موسسات م��ا براین باوریم که تغیی��رات چنانچه برای وفق به
مالی بین المللی از جمله:
شرایط جدید و با هدف خدمات بهتر باشند ،مثبت و
 Manu life، Sun light، Great westباعث رشد خواهند بود.
 life، CI Funds، AGF Funds، Fidelity,تعهد ما به جامعه کوچک خودمان باقی است .اعتقاد
 Manu Bankداریم که تغییرات اخیر ما را در موقعیت بهتری برای
ارائه خدمات مالی قرار داده است.
بوده است.
امیدواریم که تالش مداوم ما برای عرضه کیفیت برتر در حالیکه در بخش نهایی انتقال خود هستیم ،بخش
خدماتی گروه مالی انصاری با کمال مسرت جوابگوی
و ایجاد رضایت بیشتر موفق باشد.
قاعدتاً هر تغییر مثبت ،چند نکته منفی با خود همراه شما خواهند بود .

Cell.: 514-804-5756

زندگی و ...

رمزورازهای 100سالهشدن
ما آوریل  2010در مونتـریـال

وظیفه مهمی است كه به
زور هم كه شده باشد در
حال اجنام است.

>>> ایس�نا از قول سخنگوی
كمیس�یون قضای�ی و حقوق�ی
مجل�س ش�ورای اسلامی خبر
داده است كه در جلسه اخیر این
كمیسیون ماده  23الیحه حمایت
از خانواده مبنیب�ر اجازه ازدواج
مج�دد به م�ردان در م�وارد زیر
تصویب شده است.
براس�اس همین گزارش رضایت
همسر اول ،عدم قدرت همسر اول
به ایف�ای وظایف زناش�ویی ،عدم
تمكی�ن زن از ش�وهر ،ابتالی زن
به جن�ون یا ام�راض صعبالعالج،
محكومی�ت قطع�ی زن در جرایم
عمدی به مجازات یكس�ال زندان
یا ج�زای نقدی كه بر اث�ر عجز از
پرداخت منجر به یك سال بازداشت
ش�ود (مث�ل جرای�م رانندگ�ی)،
هرگون�ه اعتیاد زن ،س�وءرفتار یا
سوءمعاشرت زن بهحدی كه ادام ه
زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل
كند ،ترك زندگی خانوادگی از طرف
زن به مدت ششماه و عقیم بودن
زن از جمله این شرایط كه به محض
تحقق هر یك از آنها مرد میتواند
مجددا ازدواج كند.
بنابراین اگر مرد متاهلی هستید
و فیلتان یاد هندوس��تان كرده
اما نه خودتان و نه فیلتان جرات
طرح چنین موضوعی با زنتان را
ندارید؛ میتوانید با عمل به یكی
از راهكارهای زیر كه بر اس��اس
قوانین ف��وق طراحی ش��دهاند
بهطور «قانونی» و در راس��تای
حمایت از خانواده مجددا ازدواج
كنید.

1

كاری كنی�د ك�ه زنتان
قادر به «ایف�ای وظایف»

نباشد.
البته مراقب باش��ید آنقدر زیادهروی
نكنید كه خودتان ه��م تا آخر عمر از
ایفای نقش محروم شوید!!

كاری كنی�د ك�ه زنت�ان
2
تمكیننكند.
البت��ه اصوال زنه��ای امروزی
زیاد اهل تمكین نیستند و این وظیفه
به دوش مردان گذاش��ته ش��ده كه از
گرفتن نان تا شس��تن ظرفها و بردن
بچهها به مدرسه و البته امرار معاش به
ایفای نقش بپردازند اما با توجه به اینكه
چنین مردانی اصوال همین یك زنی كه
گرفتهاند برای هفت پشتش��ان بس
اس��ت؛ قاعدتا مردانی نیاز به راهنمایی
دارند كه زنش��ان واقعا از آنها تمكین
میكنند.
در این صورت س��ه هفته جورابتان را
نشویید و بعد از زنتان در حال خوردن
ش��ام بخواهید كه فورا آن را بش��وید و
كارهای��ی از این قبی��ل تا عدمتمكین
كند.
آنقدر زنتان را اذیت كنید
 3ت��ا ب��ه جن��ون ی��ا ام��راض
صعبالعالجی مثل س��رطان
دچار شود .آن وقت در كمال افتخار و

مث��ل ی��ك «م��رد» بروید
بهط��ور «قانون��ی» مجددا
ازدواج كنید.

(طنز ،مخصوص آقایان)

 7راهی كه براحتی میتوانید ازدواج
جمدد منایید!!
حمایت از خانواده آنچنان

سوئیچ ماشین را
 4كه مدت بیمهاش
تم��ام ش��ده ب��ا
مهربان��ی در اختیار زنتان
بگذارید تا در یك بزرگراه تصادف كند.
بعد وقتی كه به زندان یا جریمه نقدی
معادل آن محكوم ش��د ،فورا بروید زن
بگیرید.
ضمنا اگر زنتان از آن دس��ته زنهایی
است كه در بزرگراه حداكثر با سرعت
 20كیلومتر میراند ،خودتان ترتیب یك
تصادف ساختگی را بدهید.
 5زنتان را معتاد كنید.
فراموش نكنید ك��ه «هرگونه
اعتیاد» ش��امل اعتیاد به شكالت هم
میشود.

آس�تانه تحملت�ان را
 6بهقدری پایی�ن بیاورید كه
هر رفتار او در حكم سوءرفتار یا
سوءمعاشرتی باشد كه «ادام ه زندگی را
برای مرد غیرقابل تحم��ل كند ».اگر
افاق��ه نكرد ی��ك دوربی��ن مخفی كار
بگذارید و سپس مثل یك آدم متمدن و
در كم��ال ادب و احت��رام ب��ه زنتان
بگویید كه قصد ازدواج مجدد دارید ،آیا
اجازه میدهد؟ مطمئن باشید چنان
حادث��ه خش��ونتباری در دوربین
ضبط خواهد شد كه «سوءرفتار»
همس��رتان را در ه��ر دادگاهی به
اثبات خواهد رساند.
ش�ش م�اه زنت�ان را
 7بفرستید مس�افرت یا
شهرستانپیشخانوادهاش
یا كاری كنید كه جان بهلب شود و
ش��ش ماه از دست ش��ما به خانه
والدینش پناه ببرد.

>> نمیدانم ش��ما هم
دوس��ت دارید استجابت
این دعا كه بیش��تر افراد
مس��ن در ح��ق جوانان
میكنند شامل حال تان
بشود یا نه! شاید هم تا به
حال این موضوع را جدی
نگرفتهاید كه روزی كنار
ی��ك كیك ب��زرگ با 100
شمع در كنار نوه و نتیجه
و ندیدههای تان بنشینید
و عكس یادگاری بیندازید
چون باور نمیكنید با این
اوضاع و احوال روزگار آن
قدرها عمر كنید!
اما اگر دوس��ت دارید راز
طول عمر افرادی كه 120
تا  130سال عمر كردهاند
را بدانید بد نیس��ت با ما
همراه شوید.

رمز و راز
طول عمر
 )1سبزیجات

ی ه��ای قلبی عروقی60 ،
بیمار 
درصد س��رطانهای زنان و 40
درصد س��رطانها در مردان به
رژیم غذایی وابسته است.

 )8وزن مناسب

الهیصد

سالهبشی!

 )9رعایت بهداشت
فردی
جنگ علیه سرطان است .مصرف
چ��ای زنجبیل به ط��ور منظم
توصیه میشود .شلتوك یا پوسته
ی
برنج ه��م دارای  70م��اده آنت 
اكسیدان است و ویتامین  Eآن،
ضد پیری شناخته شده است.

هر روز سبزیجات و هفتهای یك

بار گوش��ت ترجیح دارد .مصرف )4غذاهای دریایی

مواد گیاهی ،میوه و سبزیجات با
ی های تحلیل
كاهش بروز بیمار 
برنده و س��رطان همراه اس��ت.
ی ش��ود یك سوم
تخمین زده م 
تمام مبتالیان به سرطان به دلیل
مصرف كم سبزیجات و می وهجات
در رژیم غذایی بیمار شدهاند .عدم
ی شود
مصرف گوشت توصیه نم 
اما باید محدود باشد.

 )2غذاهای
حاضری

ی توانید
را كنار گذاش��ته و تا م 
از مواد غذایی ساده ،غیركنسرو،
غیرپ��ردازش ش��ده و ب��دون
فرآیندهای ش��یمیایی استفاده
كنید.

 )3مصرف مواد
مفید

مثل زنجبیل را فراموش نكنید.
زنجبیل جدای خ��واص دارویی
به دلیل داش��تن م��ادهای به نام
گرانی��ول ،یك ماده بالق��وه برای

وزن خود را در حد مطلوب نگه
دارید .اضافه وزن و چاقی ،سیستم
قلبی عروقی را تحت فش��ار می
گذارد و خطر حمله قلبی،
دیابت ،س��رطان و س��ایر
بیماریهایی كه عمر را
ی كنند افزایش
كوتاه م�� 
میدهد.

فراموش نشوند.

)5گیاهی نه
حیوانی

از روغنهای گیاهی
و غیرحیوان��ی اس��تفاده كنید و
مصرف قارچ یادتان نرود.

)6قند قدغن!

تا حد ممكن از قند و شكر استفاده
نكنید چون در ب��دن به صورت
چرب��ی تجمع ك��رده و احتمال
سرطان و تضعیف سیستم ایمنی
را افزایش میدهد.

 )7آب

را فرام��وش نكنید چ��ون برای
تخلیه لن��ف و رس��اندن آب به
س��لولها ضروری است .در واقع
باعث پیش��گیری از تجمع مواد
سمی زاید در بدن میشود .سالم
ترین آب ،آب فیلتر شده و تصفیه
شده است .توجه كنید  75درصد

استفاده از هوای تازه ،نور خورشید
و چكاپ منظم س�لامتی بسیار
توصیه میشود.

 )10خواب

اس��تراحت و خواب كافی بسیار
موثر اس��ت ،به خصوص خواب
شبانه كه باید  7تا  8ساعت بوده
و در اوایل شب باشد .شب بیداری
اصال توصیه نمیشود.

 )11ورزش

فعالی��ت بدنی داش��ته باش��ید.
پیادهروی ،ش��نا و ورزش منظم
باعث تقویت ایمنی ،كاهش وزن
ی شود.
و كنترل استرس م 

 )12استرس
ممنوع!

استرس و تنش خود را مدیریت
كنید .استرس ریشه اصلی بیشتر
ی هایی است كه طول عمر
بیمار 
ی كنند.
را كوتاه م 

 )13سم زدایی!

محیط زندگی خود را سمزدایی
كنید چون محیط زندگی ما باعث
آس��یب بس��یار زیادی به ما می
ش��ود .باید آن را شناخت و سال م
سازی كرد .بهتر است از تركیبات
شیمیایی خطرناك دوری كرده،
خطراتزیستمحیطیشناسایی
شده و سالمسازی شوند.
{>> ادامه در صفحه}25 :
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مونتریال :د یدگاه ...
تداعی آن صحنه درس��ت
بنام آنکه مهر و محبت را آفرید
بمانند زیارت خانه خدا از
طرف زائرین و شبیه اماکن
مقدس��ه بود ،که مردمان
بیش��ماری ب��دون حضور
عالئم راهنمایی به ترتیب
حول مح��ور «مراد» خود
میگردند و پس از کس��ب
فیض به آرامی جای خود
را ب��ه مش��تاق بعدی می
سپارند.
حسن حسنی (مهران) در آن کشمکش یک روز
پر خاطره زندگی من هم
در گذشته ای نه چندان دور ،رق��م خورد و توانس��تم از
تحت تاثیر سرش��ت و آوازه نیک و البالی انبوه مشتاقان خود
افتخار آفرینی جهان پهلوان غالمرضا را به شیشه ماشین جهان
تخت��ی غال��ب نوجوان��ان و جوانان پهلوانبرسانم.
وطن به ورزش کشتی سنتی و ملی دیگر نه کسی را می دیدم
و ن��ه صدای��ی را می
عالقمند شده بودند.
از این رو من هم به تبعیت از این امر شنیدم .برای چندین
غالمرضا ختتی
در اوایل س��ال  1346در سال های لحظه فق��ط من بودم
اول و یا دوم دبیرستان ،بدون اجازه و س��یمای جذاب ،پر ( ۵شهریور  ۱۳۰۹تهران  ۱۷ -دی ۱۳۴۶
پدر و امکان��ات اولیه مانند کفش و عطوفت ،ب��ا صفا و پر
تهران) کشتیگیر ،نماد پهلوانی و فروتنی
دوبنده ی کش��تی از خیابان "خانی مهر او.
دومین ورزشکار ایرانی در تاریخ ورزش ایران
آباد" که به خیابان "تختی" معروف جه��ان پهل��وان با آن است که موفق به کسب مدال طال در بازیهای
بود به زورخانه "دلیران پارس" ،واقع چه��ره معص��وم و پر المپیک شد .تختی در لیست برترینهای قرن
در بازار س��وم نازی آباد روان شده و آرام��ش ب��ا لبخندی
«فیال» در جایگاه سیزدهم قرار دارد.
زیر نظ��ر مربی الی��ق و زحمتکش حاک��ی از نش��اط و
کشتی فرنگی ایران ،آقای حشمت تسلطش بر خویشتن،
الله کهندل تمرینات خود را ش��روع با س��ر و گردنی افراش��ته و مزین با شود و به دلیل مناسبات و محرومیت
کردم ،بدین امید ک��ه بتوانم روزی پیراهنی س��فید و یقه آه��اری ،به های حاد طبقاتی و نیز زندگانی پر
مانند جهان پهلوان تختی برای وطنم وجهی خود را به نمایش گذاش��ته مرارتش در طول س��الیان متمادی
بود که من توانس��تم فقط برای دو در ام��ر افتخ��ار آفرینی کش��ورش
افتخارآفرینباشم.
از خوش حادثه در اواس��ط تابستان بار لب های خشک و پر التهابم را به ش��وربختانه ش��اید فرصت مطالعه
آنچنانی به جهت احاطه و تبحر در
همانسال هنگامی که به توصیه پدرم صورتشبچسبانم.
جهت گرد و غبار زدائی و تلطیف هوا ،سپس تمامی نیرویم را در خود جمع ام��ر تئوریک مب��ارزات اجتماعی و
با ش��لنگ مشغول شستشوی پیاده کرده و با بغضی پنهان در گوش��ش سیاسی بدست نیاورد.
بنابراین بای��د پذیرفت که غالمرضا
روی جلوی مغازه و آبیاری درختان چنین نجوا کردم:
حاش��یه بودم ،متوج��ه ولوله ای در «آ ...آ ...آق��ا تختی بخ��دا ما خیلی تختی مدرسه نرفته ،معلم اخالق و
معرفت بود .او در محله هایی متولد و
سمت مسجد قندی به فاصله  400مخلصتیم!»
و  500متری شدم .همهمه فزاینده و نگاه کوتاه او که حاکی از امنیت و رشد و نمو نمود که مملو از بزهکاری
و خالف و آلودگی بود .لیکن بدلیل
ای که بسرعت به نجوای بلند تختی ،رضایت و بدرودی ابدی...
تختی ،تختی ،تختی تبدیل گشت .آن روز هرگ��ز در مخیله کودکانه ام روح پر عظمت و رادمردی ذاتی اش
شلنگ را رها کرده و به طرف سیل نمی گنجید که این می تواند آخرین توانس��ت در عرصه های فرهنگ و
نوجوانان و جوانان محل که مشتاق دیدار من و ما از ابَرانسان تاریخ ایران ورزش و سیاس��ت الگ��وی به تمام
معن��ای م��دارا ،حق طلب��ی و ظلم
زمین باشد.
دیدار غالمرضا بودند ،شتافتم.
معموال جهان پهلوان ساعات خلوت در دی ماه همان سال بالهای شاهین ستیزی گردد.
را برای دیدار برادرش مهدی تختی و عدالتخ��واه این س��رزمین زخمی و از اینرو می توان به س��ادگی به این
سایر اقوامش انتخاب می کرد ،لیکن کهن ،نه بدست بیگانگان ،بلکه دست نتیجه رس��ید که شادروان غالمرضا
تختی ب��ه حقیقت تبل��ور و مظهر
در آن روز ب��ه دام افتاده بود و قبل هموطنان ایرانی اش شکست.
از اینک��ه بتواند صحنه را ترک کند ،حادثه شومی که لکه های سیاهش تا شرف و آزادگی عنصر ایرانی در طول
اتومبیلش که از سالهای دور بنظرم ابد بر تاریخ این مملکت بجای خواهد دوران هاست ،که رادمردی و بزرگ
یک دستگاه فولکس واگن می آید ،ماند تا همواره به رخ مان بکشد که منشی که راز پایداری و پویایی ایران
ما ایرانیان نه تنها قهرمان و پهلوان زمین است ،از نیاکان ما در وجود این
متوقف شده بود.
ترافیک بند آمده و عبور و مرور مردم پرور نیس��تیم ،بلکه نسل اندر نسل موجود اس��طوره ای نهادینه شده و
به کندی صورت میگرفت .بزرگترها خود بعضا قاتالن شریف ترین ،پاک بقول پسرش بابک ،غالمرضا تختی
در کمال فهمیدگی سعی در پراکنده ترین و پر عظمت ترین دالوران مان سیاوش زمان است .بی دلیل نیست
که از تربت خاک پاکش جوانه های
کردن بچه ها می کردند که حریف هستیم.
نمی ش��دند و رانندگان هم به خیل در ای��ن می��ان نه تنها سرچش��مه سرس��بز زندگی س��رودخوانان سر
تماشاچیان پیوسته بودند .در واقعیت بی��داری وطن مان را خش��کاندند ،برافراشته اند و هزاران هزار بوته سرخ
بلک��ه ناجوانمردانه رز و الله و شقایق به این ملت مظلوم
جنای��ت و قتل عمد اهدا می نمایند.
را ب��ه پ��ای ضع��ف غالمرضا تختی آزاده ای که با تاسی
روحی و شخصیتی از اصل بی بدیل معرفت و ملی گرایی
ویاگرا ،پوکر و مبارزه با
قهرمان و پهلوان مان همواره باالتر از رنگ ها و عقاید قرار
جمهوری اسالمی
خواهد گرفت.
گذاشتند.
به روایت ب��زرگان و باشد که ما هم فقط اندکی «تختی»
یکی از مواردی که باعث حیرت است ،این پدیده
داستانسرایانجهان باشیم .روح و روانش همیشه شاد و
نوظهور مبارزه با اس��تبدادی به ش��کل زورکی،
راه پر بارش متداوم باد
پهلوانتختیهیچگاه
اجباری و ُحقنه ای اس��ت ،م��دت های مدیدی
سالم بر عشق ،زنده باد آزادی،
راهش به دانشسراها و
است س��ایتی تحت عنوان «آسمان دیلی »...به
پاینده باد ایران.
دانشگاههایکشورباز
ش��کل ویروس��ی ایمیل های فل��ه ای پی درپی
حسن حسنی (مهران)
نشد تا استعدادهای
برایملت خسته صادر میکند ،ایمیل هایی از نوع
نهفته اش شکوفاتر مونترال  17دیماه  7 1388ژانویه
آگه��ی فروش ویاگرا و چگونه َذ َکر خود را بزرگ
کنید و یا پوکر اینترنتی بازی کنید و غیرو...
هیچ راهی هم ب��رای «بلوکه» کردن ایمیل آنها
ندارید ،برای این که به شکل ویروس با نام جدید
خودشان را به شما تحمیل می کنند ،من مشکلی
OTTAWA
با مبارزه با جمهوری جهل و جنون ندارم ،اما لجم
می گیرد وقتی می بینم این آقایان با زور و دگنک
رادیو ایرآوا  15ساله شد
می خواهند پیام خودشان را به ما قالب کنند....
تماس
در آغاز ساده دالنه با این مبارزان راه آزادی
ایرآوا هر یکشنبه
گرفتم و تقاضا کردم ،ایمیل مرا از روی لیس��ت
ساعت  3بعد از ظهر از ایستگاه
اجباری خود بردارند ،افاقه نکرد ،بعدها دیدم این
chuo 89.1 FM
مشکل را بس��یاری از هموطنان دیگر هم دارند،
و از سایت
راس��تی شما راهی می شناس��ید به پیوند خبر
www.chuo.fm
بدهید ،ما را از شر وسواس خناس رها کند.
به طور زنده از اتاوا پخش می گردد.
هموطن دلخور شما
نرگس غفاری

غالمرضاختتی،
ملی گرایی باالتر
از رنگ ها
وباورها...
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اصالحطلبی
سومین کاله
آخوندی!

ر.هـ

همانطور که همه میدانیم جریان
دینی که بعدها خ��ود را جمهوری
اس�لامی نامی��د و اص�لا بوی��ی از
جمهوری که اداره جامعه بر اساس
اراده عمومی مردم بود کامال بیگانه
و دیکتات��وری وحش��تناکی بود در
حقیقت دزدید.
تم��ام آمال و آرزوه��ای مردم را که
حاص��ل ده ها س��ال مب��ارزه برای
تحق��ق آزادی و عدالت اجتماعی و
دموکراسی و جدائی دین از سیاست
بود در اول کار موذیانه ش��عار خود
س��اخت و بعد از تصاحب قدرت با
کمک همه نیروهای ترقیخواه همه را
سرکوب و با قتل عام های وحشیانه
همه را نابود و قیافه حقیقی خود را
نشان داد وقتی به رهبر انقالب گفتند
پ��س آن وعده ه��ای پاریس درباره
آزادی و دموکراسی و رفتن رهبران
دینی به مس��اجد و دادن سیاست
بدست سیاستمداران چه شد علنا با
وقاحت آخوندی گفت من در آنوقت
خدعه کردم .یعنی شما را گول زدم
و دروغ گفتم حاال همین اس��ت که
من می گوی��م یا به حرف های من
گوش کنید و یا نابود خواهید شد و
وقتی خبرنگاری گفت این استبداد
است در جواب شنید که نه در اسالم
استبداد وجود ندارد!!!.
ای��ن کاله اول بود که تا گردن س��ر
مردم گذاش��ته ش��د بع��د از مرگ
خمینی که مردم یواش یواش جانی
گرفتند و طالب آزادی و دموکراسی
و دوری دین از سیاس��ت ش��دند و
خواهان شرکت در سرنوشت خویش
و اداره مملکت بودند جریان اصالح
طلبی به رهبری آقای خاتمی را پیش
کشیدند که این جنبش
به تمام خواسته های شما
جامه عمل خواهد پوشید
و آقای خاتمی را که مورد
تایید رژیم و منتخب خود
آنها و شورای نگهبان بود

شکنجه

امروز از این
افکار سرچشمه
می گرید
 )1آی�ت اله محم�دی گیالنی:
محارب بعد از دستگیر شدن ،توبه
اش پذیرفته نمی ش��ود و کیفرش
همان است که قرآن گفته :کشتن
به شدیدترین وجه؛ حلق آویز کردن

بر اریکه قدرت نش��اندند و ایش��ان
بالفاصله مردم را به آرامش و سکوت
دعوت کرد و گفت من خودم جامعه
مدن��ی و آزادی و عدالت و هر آنچه
الزمه یک جامعه قرن بیست و یکم
است فراهم میکنم و بعد همه دیدند
که وضع با سابق فرقی نکرده و بدتر
هم شده و گردانندگان رژیم هر چه
دلشان خواست از بستن روزنامه ها
و بریدن زبانها و کشتار دگراندیشان
کردن��د و قتل ه��ای زنجی��ره ای
ه��م رخداد .ایش��ان گفتند که من
رس��یدگی و این افراد خودسر را که
به خواست خود این فجایع را انجام
داده اند مج��ازات خواهم کرد ولی
در عمل دیدیم که همه آن جنایات
ماست مالی شد در صورتی که اصال
مامور خود سر واژه ای بود که خود
آخوندها اختراع کردن��د و در هیچ
رژیم فاشیستی هم ماموران برای دل
خود آدم نکشتند و به دستور مقامات
باال بود چنانکه وقتی در نماز جمعه
قبل از کشتار خیابانی معترضان را به
زدن و کشتن تهدید کردند شاهد
آن همه جنای��ت بودیم ولی در 16
آذر چون دس��توری نبود هیچکس
کشته نشد خالصه دومین کاله هم
به آس��انی س��ر مردم رفت و ظاهرا
همه چیز بر وفق مراد حکومت شد
ولی این آتش زیر خاکستر باقی ماند
وقتی سردمداران حکومت دریافتند
که این دفعه مردم با تمام قوا و عزمی
راسخ به میدان آمدند و از بذل جان
هم دریغ نکردند به فکر کاله س��وم
افتادند و چ��ون آقای خاتمی نه در
خیالش دیگر رنگ��ی و نه کالهش
پشمی مانده بود ،ایشان را در سایه
نگاه داش��تند و برای بار دوم به فکر
ش��امورتی بازی اصالحات افتادند و
آقای موسوی را با همان حقه آقای
خاتمی روانه میدان کردند.
ایش��ان مانند آقای خاتم��ی وعده
اصالحات دادند و با همان اس��لحه
زنگ زده پا به میدان گذاشتند.
اصوال اصالح ک��ردن به معنی زیبا

کردن ظاهر هم ب��کار می رود
مانند این اس��ت که کس��ی به
آرایش��گاه میرود که سرش را
اصالح کند البته در زیر دست
استاد سلمانی قشنگ تر و زیباتر
بیرون می آید و سر و صورتش
آراس��ته تر از پیش میشود ولی
شخص همانست که بود و فقط
ظاهرش قدری عوض شده.
حاال آقای موس��وی که
بارها گفته جمهوری
اسالمی نه کلمه
کم و ن��ه یک
کلمه بیش،
میخو ا هد
این نظام
را اصالح
ک��رده ،
یعن��ی
ظا هر ش
را زیبا کند؛ ولی
اصل همانست که
ب��ود :یعنی جمهوری
اسالمی مالیم تری میخواهد تحویل
بدهد؛ یعنی مثال در سنگسار سنگ
ها را با مالطفت و مالیم تر بر س��ر
زن بینوا بکوبند؛ یا وقتی می خواهند
کسی را از باالی کوه پرت کنند اول
برایش ی��ک تصنیف گل پری جان
بخوانند(!) و چند تا ماچ آبدار به گونه
اش زده و بعد با مالیمت از باالی کوه
به پائین پرت کنند.
ول��ی این دفع��ه در ان��دازه ی کاله
اشتباه کرده اند ،یعنی آن را به اندازه
دو دفعه قبل تهیه کرده اند ،غافل از
اینکه این مردم دیگر مردم سال 57
حتی ش��ش ماه پیش نیستند و در
اثر تجربه سی ساله از کارهای رژیم
و تاثیر رسانه های ارتباط جمعی در
این مدت هم مغزش��ان و به همره
آن سرشان خیلی بزرگ شده و این
کاله سوم خیلی کوچک است و به
سرشان نمی رود.
من باور دارم که این تو بمیری از آن
تو بمیری ها نیست و این حکومت
قرون وس��طائی برای همیش��ه
از بی��ن خواهد رف��ت و میهن
م��ا ش��اهد آزادی و عدال��ت و
دموکراس��ی که لیاقت آنرا دارد
خواهد بود.
به امید آنروز

به فضاحت بارترین حالت ممکن؛
تعزیر باید پوست را بدرد ،از گوشت
عبور کند و استخوان را بدرد.
 )2آی�ت اله قدوس�ی :در زندان
ها ش��کنجه صورت نمی گیرد اما
مجازات اسالمی اعمال می شود.
 )3آیت اله موس�وی تبریزی:
یکی از احکام جمهوری اس�لامی
این اس��ت که هرکس در برابر این
نظام عادل بایستد ،کشتن او واجب
است؛ زخمی اش را باید زخمی تر
کرد تا کشته شود .این حکم اسالم
است.
 )4الج�وردی :م��ا در زن��دان ها
تعزی��ر می کنیم و تعزی��ر با اجازه

حکام شرع است.
 )5آیت اله ریشهری :اگر منظور
از شکنجه همان تنبیهاتی است که
اسالم به عنوان تعزیرات می گوید
ما حتما ان را انجام می دهیم.
-1روزنام��ه کیه��ان1360/6/28،
-2مصاحب��ه ب��ا روزنام��ه
کیهان-3 1359/11/23،مصاحبه
با روزنامه کیه��ان1360/06/29،
-4کتاب عبور از بحران اثر هاشمی
رفسنجانی،صفحه-5440مصاحبه
با رادیو تلویزیون
iris2m.blogspot.com

 منتشر شد :جلدهای  1تا 5

>> فرهنگ تغذیه سالم
و بهداشت خانواده
 پروفسور پرویزقدیریان
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

 سال  16شماره  25  936دی 1388

گوناگون...

كمبود خواب:

طیف وسیعی از مشكالت فیزیولوژیكی
و روانی بر میل جنس��ی افراد تاثیر گذار
است.
از جمله موارد موثر در میل جنسی می
توان به عوامل زیر اشاره كرد:

كمبود خواب باعث بروز خستگی
می شود و خستگی باعث كاهش
می��ل جنس��ی م��ی گ��ردد .زود
برخواس��تن از خواب یا دیر رفتن
به بستر هر دو می تواند مشكل زا
باشد .هر آنچه در تداخل با خواب
و استراحت شماست  ،مسلما میل
جنسی شما را نیز تحت تاثیر قرار
خواهد داد.

استرس:

چرا میل
جنسی
كاهش

پدر یا م��ادر بودن باع��ث كاهش میل
جنسی نمی شود اما زمان شما را محدود
خواهد كرد .و ارتباط صمیمی ش��ما را
تا ح��دودی تحت تاثیر قرار می دهد.بد
نیس��ت كه گاه گداری از پرستار كودك
م��دد بگیرید و زمانی را برای احیا رابطه
زناشویی خود صرف كنید.

مشكالت ارتباطی:

داروها:

مشكالت الینحل در ارتباطات از جمله
رایج ترین عوامل كاهش میل جنس��ی
است .در مورد زنان به خصوص  ،صمیمت
عاطفی یكی از اساسی ترین فاكتورهای
موثر در میل جنس��ی است .جدل های
پی در پ��ی ،ارتباطات ضعیف و خیانت
در وفاداری از جمله موانع موثر در ایجاد
صمیمت است و می تواند میل جنسی را
به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

از جمل��ه داروه��ای موث��ر در كاه��ش
میل جنس��ی عبارتند از :داروهای ضد
افسردگی ،داروهای فش��ار خون ،آنتی
هیستامین ها ،قرص های ضد بارداری،
شیمی درمانی و داروی های ضد ویروس
ایدز

شكل فیزیكی بدن:

الكل:

نوش��یدنی ه��ای الكل��ی در حد مالیم
در بهب��ود خلق و خو موثر اس��ت  .این
نوش��یدن خوشیتنداری در این رابطه را
به طور موثر كاهش می دهد اما از طرفی
نیز باعث كاهش میل جنسی می شود
و حتی اگر چنین تاثیری نداشته باشد،
وضعیت مستی باعث از بین رفتن میل
جنسی همسرتان خواهد شد.این تاثیرات
دقیقا در مورد داروهای فرح بخش نیز
صادق است.

پیدا

میكند؟

ش��اید ش��ما از جمله افرادی باشید كه
حتی در ش��رایط اس��ترس زا ق��ادر به
فعالیت باش��ید اما باید به خاطر داشته
باشید كه میل جنسی و فعالیت جنسی
از این قاعده مستنثی است .در واقع باید
گفت كه مشكالت و فشارهای ناشی از
كار ،مش��كالت اقتصادی ،رسیدگی به
بستگان بیمار و س��ایر موارد استرس زا
می تواند باعث كاهش میل جنسی شود.
برای كنترل استرس خود الزم است كه
تكنیك های مدیریت استرس را آموزش
ببینی .د

داشنت فرزند:

ن که

برا
یای
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فعالیت می
ش��ود.دلیل اصلی این ارتباط مشخص
نیست اما شاید به همان مورد قبلی باز
گردد كه این مشكل باعث كاهش اعتماد
به نفس  ،نا خوشنودی در ارتباط و سایر
مشكال روانی می شود.

عدم توانایی نعوظ:

این مش��كل از جمله اختالالت جنسی
شایع در مردان است كه به خودی خود
منجر به كاهش میل جنسی نمی شود
ولی فردی كه دچار این مش��كل است
به دلیل نگرانی در م��ورد توانایی انجام
فعالیت جنسی خود به خود دچار كاهش
میل جنسی می شود.

كاهشتستسترون:

میل جنس��ی و یا اشتیاق به این امر در
وضعیتی كه بابت شكل بدن خود چندان
رضایت ندارید و اعتماد به نفس شما را
تحت تاثیر قرار داده مشكلی خواهد شد.
برای مثال شرمندگی به خاطر احساس
اضاف��ه وزن .اگر متوجه این مس��ئله و
ناراحتی از طرف همس��ر خود شدید بد
نیست كه به او اعتماد به نفس دهید و
این احساس ناخوشایند را از بین ببرید.

تستسترون باعث افزایش میل جنسی
می ش��ود .به موازات افزایش س��ن در
مردان مقدار این هورمون به طور مالیم
كاهش می یابد .گفتنی اس��ت كه این
هورمون مردان��ه در زنان نیز وجود دارد
و میل جنس��ی آنها را تح��ت تاثیر قرار
می ده��د .اما تع��ادل هورمون��ی زنان
مكانیسم بسیار پیچیده تر از مردان دارد
و فاكتورهای زیادی در این زمینه نقش
بازی می كنند.

چاقی:

افسردگی:

اضاف��ه وزن و چاقی باعث كاهش لذت
جنسی  ،میل جنسی و حتی اجرای این

مص��رف داروهای ضد افس��ردگی میل
جنسی را كاهش می دهد و به نوبه خود

منجر به بروز افس��ردگی می ش��ود .از
طرفی نیز كاهش میل جنسی میتواند
دال بر افس��ردگی باشد.اما خوشبختانه
قابل درمان است.

یائسگی:

در حدود نیمی از زنان به موازات رسیدن
به این دوران دچار كاهش میل جنسی
می شوند.عالئم یائسگی از جمله خشكی
واژن و درد در عی��ن مقاربت ،آمیزش را
دچار اشكال می كند .اما این تنها بخشی
از علت است .زنان به موازات افزایش سن
كمی اعتماد به نفس خود را از دس��ت
می دهند و تصور می كنند كه جذابیت
الزم را در ای��ن رابطه از دس��ت داده اند
و همین احس��اس می تواند باعث بروز
مشكل شود.

كاهش صمیمت:

مقاربت بدون صمیم��ت باعث كاهش
میل جنسی می شود .صمیمت تاثیر به
سزایی در جال بخشیدن به این فعالیت
دارد .اگر احساس می كنید كه صمیمت
و ارتباط عاطفی ش��ما رو به افول است
 ،بهتر اس��ت كمی زمان صرف كنید تا
نزدیكی عاطفی بیشتری احساس كنید.
بهتر است یاد بگیرید كه چگونه می توان
بدون داشتن مقاربت  ،صمیمت خود را
ابراز كرد .گفتگو ،قرار گرفتن در آغوش
یكدیگر و نوازش می تواند موثر باشد.

شما را از خطر نجات دهد ،بلكه
از بروز نگران��ی بیمورد نیز در
شما جلوگیری میكند.

است كه درد از قسمت قلب به
سمت بازوها ،شانه ،پشت ،گلو
و فك ها تیر میكشد .بعد از آن
ه��م گاهی وقتها ،ف��رد دچار
سرگیجه و تهوع میشود.

همچنین در حالت ترش كردن
ت
غذا ،سوزش زیادی در قسم 
قفسه س��ینه و مری احساس
میشود ،نه در ناحیهی قلب.
پرهی��ز از مص��رف غذاه��ای
اسیدی ،الكل ،غذاهای ادویهدار
و كافئین (قهوه و چای) باعث
كاهش عالئم ترش كردن غذا
میشود.

سنگین روی قفسه سینهی آنها
نشسته بود.

كشیده نمی شود.
سوزش سردل نبایستی با حمله
قلبی اش��تباه گرفته شود ،زیرا
عالئم آن بع��د از خوردن وعده
غذایی سنگین ظاهر میشوند.

گرفته شود ،زیرا حمله قلبی نه
تنها با سرگیجه و درد قسمت
باالیی بدن همراه اس��ت ،بلكه
باعث میش��ود ضربان قلب به
طور عجیبی افزای��ش یابد ،به

درد قفسه
اگ��ر ناراحت��ی و درد قلبی
جدی
سینه 1ش��ما در اثر یك مورد ّ
قلبی
و خطرن��اك مث��ل حمله
افرادی كه مبتال به ترش
باش��د ،در این مواقع در ناحیه 3كردن غذا (س��وزش سر
یا سكته
قفسه سینه ،احساس فشردگی دل) هس��تند ،دردی مشابه با
و سنگینی خواهید كرد.
مبتالی��ان به حمل��ه قلبی در
حمله
به
قلبی؟ بس��یاری از مبتالیان
این
با
دارند،
سینه
قفسه
ناحیه
باالخره اینكه ،درد قفسه
قلبی اظهار می كنند كه موقع تفاوت كه درد به قسمت باالیی 4سینه و سوزش سردل
حمله ،گوی��ی یك فیل بزرگ و بدن (پش��ت و شانه و گلو) آنها نبایستی با حمله قلبی اشتباه

گاهی وقتها الزم است تفاوت
بین عالئم حمل��ه قلبی و درد
قفسه سینه را بدانیم.
ش��ناخت دقیق و صحیح این
عالئم ،نه تنها میتواند زندگی

2

یكی از عالئم مش��خص
هنگام حمل��ه قلبی این

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

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

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

کتابخانهنیما
نقش حافظ در رنسانس
فرهنگی ایران
سخنران :احمد احمدیان

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی

جمعهشبهای
جمعه  22ژانویه
ساعت  8شب

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

خصوص بع��د از انجام فعالیت
بدنی شدید ،شرایط پُر استرس
و ورزش.

)Tel.: (514
996-2725

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

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

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

شاگرد اتو گرم ،سرد میارم حرفه،
گرم میارم حرفه!
شاه خانم میزاد ،ماه خانم درد میكشه !
شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !
شاهنامه آخرش خوشه !
شب دراز است و قلندر بیكار !
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !
شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد
 --گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !شبهای چهارشنبه هم غش میكنه !
شپش توی جیبش سه قاب بازی میكنه !
شپش توی جیبش منیژه خانومه !
شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !
شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !
شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت !
شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است !
شتر در خواب بیند پنبه دانه /
گهی لف لف خورد گه دانه دانه !
شتر دیدی ندیدی ؟!
شتر را چه به عالقه بندی ؟
شتر را گفتند  :چرا شاشت از پسه ؟
گفت  :چه چیزم مثل همه كسه !
شتر را گفتند  :چرا گردنت كجه ؟
گفت  :كجام راسته !
ش�تر را گفتند  :چكاره ای ؟ گف�ت  :عالقه بندم .
گفتند  :از دست و پنجه نرم و نازكت پیداست !
آن یكی می گفت استر را كه هی /
از كجا می آیی ای فرخنده پی
گفت  :از حمام گرم كوی تو/
گفت  :خود پیداست از زانوی تو !
شتر را گم كرده پی افسارش میگرده !
شتر سواری دوال دوال نمیشه !
شتر كه نواله میخواد گردن دراز میكنه !
شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!
شتر گاو پلنگ !
شتر مرد و حاجی خالص !
ش�تر مرغ را گفتند  :بار بردار  .گفت  :من مرغم .
گفتند  :پرواز كن  .گفت  :من شترم !
شترها را نعل میكردند ،كك هم پایش را بلند كرد!
شراب مفت را قاضی هم میخوره !
شریك اگر خوب بود خدا هم شریك میگرفت !
شریك دزد و رفیق قافله !
شست پات توی چشمت نره !
شش ماهه به دنیا اومده !
شعر چرا میگی كه توی قافیه اش بمونی ؟!
شغال ،پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه !
شغال ترسو انگور خوب نمیخوره !
شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه !
شغالی كه مرغ میگیره بیخ گوشش زرده !
شكمت گوشت نو باال آورده !
شكم گشنه ،گوز فندقی !
شلوار نداره ،بند شلوارش را می بنده !
شمر جلودارش نمیشه !
شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره !
شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره !
شنونده باید عاقل باشه !
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بهداشت و خانواده...
راههای مقابله با بدخوابی

طبق نتایج یك نظرخواهی در
آلم�ان حدود ی�ك دوم زنان و
یك چهارم مردان از مش�كل
بیخواب�ی ی�ا بدخواب�ی رنج
میبرند.
روانپزش��كان راههایی مانند قدم
زدن ش��بانه و گ��وش دادن ب��ه
موس��یقی مالیم را برای مقابله با
بدخوابی توصیه میكنند.
انسان تقریبا یك سوم عمرش را در
خواب به سر میبرد .زندگی سالم
و پرحركت بدون استراحت شبانه
ممكن نیست .سیستم ایمنی بدن
هنگام خواب نیروی جدید ذخیره
میكند .در م��دت خواب ،مغز در
مقاب��ل محركها عم��ل میكند،
ماهیچهها اس��تراحت میكنند و
پوست خود را بازسازی میكند.

برای اینك��ه بدن تجدید قوا كند،
الزم است كه در مرحله به خواب
فرو رفتن اختاللی پیش نیاید.
یك دوم زنان و یك چهارم مردان از
مشكل بدخوابی رنج میبرند.
آنان یا به سختی به خواب میروند
و یا نمیتوانند بدون وقفه بخوابند.
مهمترین دلیل بدخوابی استرس
است كه ناشی از مشكالت شغلی،
خانوادگی و یا سالمتی است .برای
همین بسیار مهم است كه قبل از
رفتن به رختخواب ،سعی كنیم به
آرامش برسیم.

چه میتوان كرد؟
حداقل نیم ساعت قبل از رفتن به
رختخواب باید آگاهانه سعی كنیم
به حالت آرامش برسیم.
خوب است شبها آگاهانه به دنبال

كارهای��ی برویم كه به ما
لذتمیبخشند؛موسیقی
مالیم با صدای كم گوش
دهیم و یا قدم بزنیم.
حركت برای رفع استرس
و رسیدن به آرامش بسیار
مهم است.
ع�لاوه ب��ر ق��دم زدن،
پیشنهاد می شود قبل از
خواب روشهای آرامش
دادن ب��ه ماهیچهها را به
كار ببریم.
نوش��یدنیهای گ��رم نیز
میتوانن��د قب��ل از خ��واب به ما
آرامش بدهند.
ول��ی بر خ�لاف تص��ورات رایج،
نوش��یدن ش��یر گرم با عسل به
خیلیهانمیسازد.
به جای این ،بد نیست یك لیوان آب
را در جرعههای یكسان بنوشیم.
اگر روز بسیار سختی را پشت سر
گذاشتهایم ،خوب است مدتی در
وان آب نه چندان گرم دراز بكشیم
و در صورت امكان در وان مایعات
خوشبوی مالیم بریزیم.
فاصله گرفتن از زندگی روزمره و
رس��یدن به آرامش ،بهتر از همه
در اتاقی انج��ام میگیرد كه آدم
خودش را در آن راحت احس��اس
كند.
اتاق خواب نباید زیادی ش��لوغ و
به هم ریخته باش��د .بهتر اس��ت

وسائلی كه مربوط به كار هستند،
از كامپیوت��ر گرفته تا می��ز اتو ،از
دسترس خارج شوند.
دمای اتاق خواب نیز تاثیر بهسزایی
بر خواب دارد.
دمای بین  ۱۶تا  ۱۸درجه توصیه
میشود .نكته مهم دیگر این است
ك��ه تا جای ممكن از س��ر و صدا
جلوگیریكنیم.
اگر صدای ساعتمان بیش از حد
بلند است ،آن را عوض كنیم.
اگ��ر در خیابانی پر رف��ت و آمد
زندگی میكنیم ،قب��ل از خواب
پنجرهها را باز كنیم تا هوای خانه
خ��وب عوض ش��ود و بع��د همه
پنجرهها را ببندیم.
در م��وارد اضطراری میت��وان از
"توگوشی" هم استفاده كرد.
تش��ك و لباس خواب مناسب نیز
باعث خواب بهتر میشوند.

دالیل بدخوابی مزمن
اینكه گاهی خوابم��ان نبرد و یا
حین خواب چندین بار بیدار شویم،
كامال طبیعی اس��ت .در بسیاری
مواقع دلیل آن شكم بیش از اندازه
پر یا زیادی خالی و یا مصرف قهوه
و چای و كش��یدن س��یگار قبل
از خواب اس��ت .ولی اگر مش��كل
بدخوابی بی��ش از چهار هفته هر
شب تكرار شود و بر زندگی روزمره
ما تاثیر منفی داش��ته باشد ،آنگاه
باید به پزشك مراجعه كرد.
بدخوابی مزمن میتواند ناش��ی از
اختالالتهورمونیویابیماریهای
روحی هم باشد.
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رابطه کمخوابی
و احتمال افسردگی
کمخوابی نه تنها خستگی میآورد
بلکه میتواند منجر به افس��ردگی
شود .واقعیت این امر بر روانشناسان
پوشیده نیس��ت .یک پژوهش تازه
محققان آمریکایی که با شرکت ۱۶
هزار دواطلب صورت گرفته اس��ت
این مطلب را تأیید میکند .محققان
دانشگاه کلمبیا در ایالت نیویورک،
ارتباط عادات خواب و مش��کالت
روحی مانند "فکر خودکش��ی" و
افسردگی را میان نوجوانان شرکت
کنن��ده در ای��ن تحقیق بررس��ی
کردند .والدین این نوحوانان نیز با پر
کردن پرسشنامههای مختلفی این
تحقیق را همراهی کردند.
بررس��ی آمار این تحقیق حاکی از
آنس��ت که نوجوانانی که ش��بها
زود ب��ه رختخ��واب میرون��د به
مراتب کمتر از سایرین در معرض
خطر ابتال به افسردگی قرار دارند.
در مقاب��ل ۲۰ ،درصد از نواجوانانی
که اجازه دارند دیرتر از س��اعت ده
ش��ب به رختخواب روند اغلب به
خودکشی فکر میکنند.

کمخوابی و فکر خودکشی
تی��م پژوهش��ی دانش��گاه کلمبیا
در گ��زارش خود قی��د میکند که
 ۵۴درص��د والدی��ن گفتهان��د از
فرزندانشان میخواهند در روزهای

هفته ساعت ده شب به رختخواب
بروند ۲۱ .درصد گفتهاند س��اعت
ی��ازده و  ۲۵درصد دیگ��ر اعتراف
کردند نوجوانانشان اجازه دارند نیمه
ش��ب یا حتی دیرتر به رختخواب
میروند.
از س��وی دیگراطالعات جمعآوری
شده در این تحقیق ارتباط روشنی
را میان زمان خواب و افسردگی در
میان نوجوانان نشان میدهد.
پژوهشگران در گزارش نهایی
خود ذکر کردند:
«نوجوانانی که به گفته خودشان ۵
ساعت یا کمتر در شبمیخوابند
حدود  ۷۱درصد بیشتر از آنهایی که
هشت ساعت میخوابند در معرض
خطر ابتال به افسردگی هستند .این
نوجوانان  ۴۸درصد بیشتر به فکر
خودکشیمیافتند».
نکته جالب توجه زمان متوس��طی
اس��ت که پژوهش��گران دانش��گاه
کلمبیا برای خواب روزانه مناسب
یدانند.
م
این زمان هفت ساعت و  ۵۳دقیقه،
آن هم خواب پیوس��ته است .این
در حالی است که آکادمی پزشکی
خ��واب آمری��کا توصی��ه میکند
دستکم نه س��اعت در شبانهروز
بخوابید.

  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....
دکترعطاانصاری

(کبک)

Cheville douloureuse

مفصل مچ پا بس��یار حساس است
زی��را به غیر از تحم��ل وزن بدن به
هنگام راه رفت��ن ،دویدن یا پریدن،
آن را ب��ه پا منتقل می کند .تحمل
این دو مس��ئولیت فشار بر روی این
مفصل م��ی آورد ،در نتیجه صدمه
در این مفصل زیاد دیده می شود و
ورزش��کاران بیشتر در معرض خطر
این صدمات هستند.
عالئم این مشکل را بر حسب این که
آیا مورد ضربه ق��رار گرفته یا نه ،به
صورت زیر مطالعه می کنیم.

پس از مضروب شدن:
 امکان ایستادن بر روی پا وجود
ندارد
 شخص به هنگام راه رفتن می
لنگد
 ورم و درد در محل ضربه
تغییر شکل دادن اس��تخوان بدون
ضربه
 گرما ،قرمزی ،تورم و درد

مچپایدردناک
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نامناسب
 پیچ
خوردگی
مچ پا

یک لیگامان
(زرد پی) به
طور ناقص یا کامل پاره شده
کشیدگیعضله
یک عضله دچار پارگی ناکامل شده
است
 شکستگی
یک یا چند استخوان دچار شکستگی
و یا دررفتگی ش��ده و تولید ش��کل
غیرطبیعیاستخواننموده؛کهناحیه
نزدیک استخوان دردناک می باشد
 پارگی تاندون آشیل
تورم در پش��ت مچ پا و غیر ممکن
بودن ایستادن روی پا.
اگر درمان انجام نشود ،تاندون جوش
خورده ،ولی درازتر از معمول می شود
و باز هم روی پا نمی شود ایستاد.

 استئو آرتروز

برای هر ن��وع ورزش کفش
مخصوص هست گرچه گران
است ولی ارزش دارد.

 مچ پا را
آماده برای
ورزش کنید.

عضو را باالتر از سطح بدن قرار دهید
زیرا باعث کم شدن تورم و بهتر شدن
جریان خون می شود.

اگر این حرکات تولید درد و ناراحتی
نم��ی کند ،ای��ن ح��رکات را بدون
مص��رف قرص ضد درد انجام دهید،
زیرا درد نش��ان دهنده آن است که
تا چه حد می ش��ود پا را حرکت داد
و بعد از بهبودی پا را به عقب و جلو
حرک��ت دهید و ب��دون لنگیدن راه
بروید و روی پا بایستید.

 استفاده از یخ
مقداری یخ را در یک کیسه پالستیک
ریخته ،دورش حوله پیچیده و س��ه
چهار بار و هر ب��ار  15تا  20دقیقه
روی م��چ پا قرار دهی��د (اگر یخ در
دسترس نیست از یک بسته سبزی
یخ زده استفاده کنید)

 از اتل  Attelleاستفاده کنید.
بهتر اس��ت مبلغی خرج اتل کنید
(برای عدم حرکت دادن عضو) از یک
باند االستیکی استفاده کنید .اگر پای
ش��ما مرتب پیچ می خورد ،احتیاج
ب��ه ارت��ز  Ortheseدارید ،که از پیچ
خوردگی جلوگیری کند.

چند راهنمائی

پس از ضربدیدگی

بدون ضربه
(عفونت)
یک باکتری وارد مچ پا شده و معموالً
پس از وجود یک زخم و احتمال دارد  از قرص های ضد درد
که عفونت به ساق پا نیز برسد
استفاده کنید تا درد را کم کند.
پ��س از حادث��ه به مح��ض این که
توانستید پا را حرکت دهید .روز بعد
 پولی آرتریت روماتیسمی
علل
بیماری متورم کننده مفاصل که می از حادث��ه در حالی که پا را در حالت
ضربه)
از
(پس
تواند به یک یا چند مفصل حمله کند باالتر قرار داده اید ،پا و انگشتان را در
طول جهات ممکن به آرامی حرکت
عدم نرم��ش و گرم ک��ردن قبل از و پیشرفت آن متناوب است
دهید.
ورزش و یا بازی روی زمین ناهموار و

روغن زیتون
موثر در
رژیمالغری

و ا حد ه��ا ی
پژوهشگران
تش��کیل ده��ده
می گو ین��د
مواد غذایی :اسیدهای
اس��یدهای چ��رب
چ��رب ،پروتئینه��ا ی��ا
اشباع نشده گیاهی پیام
"س��یری" را به مغز مخابره مصرف چربی اشباعنشده هیدورکربنها ،اس��یدهای
میکنن��د .چنانچ��ه نتیج��ه گیاهی میتوان�د در کم چرب آنهم از نوع اشباعنش��ده
تحقیقات��ی که تا کن��ون بر روی کردن وزن موثر باش�د .هس��تند که موجب مخابره پیام
موشه��ای آزمایش��گاهی صورت حتقیقتا زهایدراینزمینه "س��یری" میش��ود .این نوع اسید
گرفته در مورد انسان نیز تأیید شود ،نشان میدهد زمانی که چرب که اغلب از نوع اسیدهای چرب
علم پزش��کی گام بزرگی در راه درمان چربیهای گیاهی به روده اشباعنشده گیاهی مانند روغن زیتون
کوچک میرسند پیامی با اس��ت ،روی گیرنده خارجی سلولهای
چاقیهای مفرط پیش خواهد رفت.
پژوهشگرانمدتهاپیشمتوجهشدهبودند این مضم�ون "از خوردن مخاطی دوازدهه چفت میشود و سلول
که پس از صرف غذا سلولهای مخاطی دس�ت بکش .سیر شدی" را به ارسال پیام "سیری" تحریک میکند.
دوازده مادهای به نام  Oleylethanolamidبه مغز ارس�ال میشود .به گفته پژوهش��گران این پیام نقش��ی
کلیدی در تعیین میزان چربی مورد نیاز
تولید میکنند .این م��اده پیامی به مغز
بدن بر عهده دارد.
مخابره میکند ک��ه خبر از حضور کافی
مواد غذایی در بدن میدهد و موجب احساس سیری پژوهشگران در پاسخ به این سوال که اگر چنین است
میش��ود .اما ،آنچه موجب مخابره این پیام میش��ود به چه دلیل بسیاری از آدمها به خوردنیهای پرچربی
تا کنون برای پژوهش��گران مش��خص نبود .از اینرو میل دارند؟ میگویند« :این مسئله احتماأل به نحوه
کارشناسان علمی دانشگاه یشیوا در ایالت نیویورک تولید مواد اولیه این نوع خوردنیها در کارخانههای
آمریکا در تحقیقی بر روی موشهای آزمایشگاهی صنعتی ربط دارد .چرب��ی این نوع مواد خوراکی
واکنش سلولهای مخاطی دوازدهه موشها را سالم نیست و از همین رو گیرندههای سلولهای
پس از مصرف مواد غذایی مورد بررسی قرار مخاطی روده قادر به تشخیص آنها نیستند.
در نتیجه پروسه "سیری" که کارشناسان
دارند.
«چربی ناسالم و مازاد در بدن انبار علمی آنرا به نوعی سیس��تم دفاعی
ب��دن در مقابل ج��ذب چربیها
میشود»
نتیجه این تحقیق حاکی از مازاد تعبی��ر میکنند نیز،
آنس��ت که از میان آغاز نمیشود».

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

رگ به رگ شدن
و کشیدگی
عضالت

 از کفش های راحت
استفاده کنید.

ضعیف شدن غضروف مفصل مچ پا
اس��ت که بر اثر یک شکستگی و یا
پیچ خوردگی و یا عفونت پیش می
آید.
 نقرس
این نوع آرتروز بر اثر رسوب کریستال
های اس��ید اوری��ک در یک یا چند
مفصل پیش می آید ک��ه دردهای
شدید متناوب تولید می کند
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 عفونت
در ص��ورت وجود زخم و عفونت هر
چند کوچک باشد ،مرتباً پا را با آب
و صابون بشوئید و با یک محلول ضد
عفونی کننده تمیز و پانسمان کنید.
بدون از دس��ت دادن وقت با پزشک
مشورت کنید اگر درد ادامه دارد زیرا
ممکن است تولید مشکالت دیگری
بکند
آرتریت و نقرس

اگ��ر ورزش هائی می
کنی��د که بای��د بدوید
ی��ا بپرید ،هرگ��ز فراموش
نکنید ک��ه نرم��ش و گرم
کردن مفاصل از خیلی
از صدم��ات مفصل��ی
جلوگیری می کند.
در زمی��ن های ناج��ور و آماده
نش��ده ورزش نکنید و اگر می
دوید روی سطح صاف بدوید.
زیرا اگر پای شما در گودی فرو
رود ،تمام وزن بدن را یک مچ پا
تحمل می کند و امکان صدمه
دیدن و افتادن زیاد است.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم؟
در مواقع زیر

 صدم��ه دیده اید و نمی توانید
روی انگش��تان پا بایستید و یا بدون
لنگیدن راه بروید.
 صدم��ه دیده اید و نمی توانید
راه بروید ،مچ پای شما تغییر شکل
داده و پای شما صورت غیر طبیعی
دارد.
 شما صدمه ندیده اید ولی مچ
پای شما دردناک ،متورم ،قرمز و گرم
است.

پزشک ابتدا مچ
پا را ب��رای مدت
کوتاهی با بستن
بانداژ االس��تیکی
در حالت اس��تراحت
قرار می دهد .ممکن
اس��ت چوب زیر
بغل و یا عصا الزم
شود.
تا آن جا که ممکن
است از گچ گرفتن
خودداری می کند.
ول��ی گاهی الزم می
شود پا را گچ گرفت تا
شخصبتواندبهکارهای
روزانه اش برسد .پا باید
هر چه زودتر حرکات خود
را شروع کند .گاهی الزم می
ش��ود با فیزیوتراپی و یا ورزش
و ح��رکات مخص��وص عضالت
را ق��وی ک��رد .عم��ل جراحی به
ندرت الزم می ش��ود مگر در مورد
ورزشکاران سطح باال.
 شکستگی ها
بعضی را با گچ و برخی را با عمل
جراحی ،ولی در مورد شکس��تگی
های کوچک بانداژ و چوب زیر بغل
برای چند روز کافی است.
 پارگی تاندون آشیل
در اکث��ر موارد عم��ل جراحی الزم
است ،گچ گرفتن کافی نیست .زیرا
در بیشتر مواقع بیمار دارای صدمات
دیگری در پا نیز هست.

ب��رای ک��م ک��ردن درد ،ب��ه غیر
کرده،از در این سه حالت فوراً به پزشک درمان
داروهائی که پزش��ک تجویز
برای درد های حاد از کمپرس سرد
و ب��رای درد های مزمن از کمپرس
گرم (عضو بیمار را  5تا  10س��انتی
متر باالتر نگهدارید) در صورت لزوم
از چوب زیر بغل استفاده کنید.
بهتر اس��ت که تختخواب ت��ان را با
گذاش��تن یک قطعه چوب یا آجر 5
تا  10سانتی متر از طرف محل قرار
گرفتن پاها باالتر ببرید

 رژیم غذائی خود را تغییر
دهید

تغییر رژی��م غذائی و خ��ودداری از
مص��رف غذاهائی ک��ه تولید کننده
اس��ید اوریک و اکس��االت هستند،
بس��یار مفید است و باعث کم شدن
درد و نوسان (فرکانس) بیماری می
شود
 استئوآرتریت
برای ک��م کردن درد م��ی توانید از
کمپرس های سرد و یا گرم استفاده
کنید( .هر کدام که بهتر کمک می
کند) هر بار  15دقیقه ،اگر درد زیاد
است از عصا استفاده کنید تا فشار بر
روی پا کمتر شود.
 برای پیشگیری وزن خود را
کنترل کنید.

اضافه وزن تولید استرس بر روی
مفصل مچ پا و آماده ضربه پذیری
می کند.

استامینوفنكدئین؛

پرمصرف ترین
داروی ایران

وزارت بهداش��ت ایران اعالم كرد
قرصاستامینوفنكدئین،پرفروش
ترین داروی این كشور است.
قرص های آدلت كلد و آموكس��ی
س��یلین در رده های بع��دی قرار
دارند.

مراجعهکنید.

 اگر درد دارید و درد پس از سه
یا چهار روز شدید تر شده است.
پزشک شما آزمایش های کلینیکی
را به عمل م��ی آورد تا دریابد مچ پا
رگ به رگ شده و کشیدگی عضالت
وجود دارد یا خیر.
باعکسبرداریشکستگیواستئوپروز
(پوکی استخوان) نشان داده می شود.
کشیدن مایع مفصلی نوع آرتریت را
مش��خص می کند و آزمایش خون
نش��ان دهنده عفونت و میزان اسید
اوریک است.

درمان

(پس از صدمه دیدن)

(بدون صدمه)

 عفونت

بس��تگی به ش��دت عفون��ت ،آنتی
بیوتیک از راه دهان و یا تزریق داخل
وریدی انجام می شود
 پولی آرتریت روماتوئید
درد را با آنتی انفالماتوار (داروهای ضد
تورم) و یا تزریق کورتیزون از بین می
برند و با کنترل دقیق از تغییر شکل
دادن عضو جلوگیری می کنند.
 استئوآرتروز

فیزیوتراپی و ورزش همراه با داروی
ضد درد معموالً کافی است اگر نبود
عمل جراحی الزم می شود

 درده��ای ش��دید را بای��د کم
کرد ،مخصوص��اً روزهای اول ،ولی با
احتیاط و بدون زی��اده روی ،از ضد
دردهای ساده استفاده کنید (مانند
استامینوفن).
 داروه��ای ض��د ت��ورم غی��ر
اس��تروئیدی مانن��د آس��پیرین
وابیوپروفن  Ibuprofeneتوصیه نمی
ش��ود ،زیرا دارای اثرات ثانویه مثل
خونری��زی داخل مفص��ل و یا زخم
معده می باشد( .وجود درد مهم است
و باید تحمل کرد تا فشار وارد نکرده
و شرایط را بد تر نکنیم و بهبودی را
عقبنیندازیم)

 نقرس
داروه��ای ض��د درد ،درد را کم می
کنن��د .داروهائی برای دفع اس��ید
اوری��ک و جلوگی��ری از بازگش��ت
بیماری وجود دارد.
بهترین دارو ،رژیم غذائی و کم کردن
مصرف پروتئین های حیوانی است.
(غذاهای دریائ��ی ،انواع محصوالت
ف��رآوری ش��ده ،مانند سوس��یس،
کالباس ،ژامبون و ...و لبنیات)
همیشه شاد
و همیشه خوش باشید
_____________


این در حالیس��ت كه مس��ئوالن
امور دارویی در ایران تا كنون بارها
داروخانه ها را از فروش بدون نسخه
استامینوفنكدئینوسایرداروهایی
كه مانند این ق��رص  ،حاوی مواد
مخدر هستند منع كرده اند.
همچنی��ن اعالم ش��د  97درصد
از داروهای مصرف��ی ایران ،داخل
این كش��ور تولید می شود و تنها
س��ه درصد از این داروها از خارج
وارد می شوند .درحالی که قبل از

انقالب 75 ،درصد داروهای مصرفی
از خارج وارد می شده است.
كارشناسان معتقدند استامینوفن
كدئین باید با تجویز پزشك مصرف
شود چون مصرف مداوم آن مانند
داروهای دیگر عوارض سوء زیادی
بر بدن دارد .مصرف زیاد این دارو با
توجه به كدئین آن ،موجب اعتیاد
میشود و معتادان گاهی اوقات در
روز 20عدد آن را یكجا می خورند.

23

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  25  936دی 1388

زنان...

23 PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

>> Email: elahem@sympatico.ca
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شادی صدر
بیانیه اخیر مهدی کروبی ،یکی
از دو کاندی��دای اص�لاح طلب
انتخابات دهم ریاست جمهوری،
که پنج راه را ب��رای برون رفت
از "بحران دامنگیر فعلی" پیش
پای جمه��وری اس�لامی می
گذارد ،بالفاصل��ه آخرین بیانیه
میرحسین موسوی ،دیگر کاندیدای اصالح
طلب را تداعی می کند که در آن هم پنج راه
حل برای حل بحران پیشنهاد شده بود.
در این مجال کوتاه ،قصد ندارم این پنج بند
را با آن پنج بند مقایسه کنم ،یا تحلیل خود
را درباره این دو بیانیه تبیین کنم .بلکه تنها
ب��ر بند اول بیانیه کروبی تمرکز خواهم کرد
که به موضوع نقض ش��دید و وسیع حقوق
اعتراض کنندگان که شکنجه ،تجاوز و قتل،
از مصادیق بارز آن بوده اس��ت می پردازد و
برای برون رفت از آن ،راهکار ارائه می کند.
خواست رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر
و مشخص شدن عامالن و آمران آن ،که پس
از آشکار شدن قتلها ،شکنجه ها و تجاوزها،
به یکی از خواستهای محوری جنبش جدید
مردمی بدل ش��د ،در بیانیه موسوی یکسره
نادیده گرفته شده است.
کروبی ،اما نخستین بند بیانیه  ۵بندی خود
را به این موضوع اختصاص می دهد .او اولین
راهکار را "اعتراف و توبه ظالمان و بخش��ش
مردم" می داند و با همان ادبیات و در درون
همان چارچوب گفتمانی که علم الهدی ،امام
جمعه مشهد ،س��ران فتنه را "محارب" می
خواند و می گوید در صورتی که توبه نکنند،
مردم با آنها برخورد می کنند( ،)۱از سرکوب
کنن��دگان مردم می خواهد که توبه کنند و
توبه سرکوب کنندگان را اولین راه بازگشت
آرامش به کشور می داند.
او می نویسد:
"آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسینی
و ح��وادث پس از انتخابات بوده اند باید توبه
کنن��د نه آنهایی که برای احق��اق رای خود
ش��هید داده اند .آنهای��ی باید توبه کنند که
چ��وب حراج بر ثروت ملی کش��ور زده اند و
از کیسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم
را در فقر و تنگدس��تی رها کرده اند .آنهایی
باید توبه کنند که افراد بی صالحیت را تایید
صالحیت کردند و اف��راد واجد صالحیت را
رد و م��ردم را از ح��ق انتخاب کردن محروم
س��اختن و برای تغییر رای مردم جواز صادر
کردند و اعتراض مردم را با گلوله س��رکوب
نمودند .آنهایی باید توبه کنند که دانشجویان
را از تحصیل محروم کردند و بی دانشان را بر
صدر نشاندند .توبه ظالمان اولین راه بازگشت
آرامش به کشور و تسکین دل های داغدیده
است .مردم ایران اهل زیاده خواهی نیستند.
توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند
خواهند بخشید اگرچه ظلم آنها را فراموش
نخواهند کرد .نه کسی به دنبال انتقام است
و نه انتقام گیری درمانی بر ظلمهای رفته بر
مردم خواهد بود)۲(".
با این همه ،با وجود اینکه کروبی ،به موضوع
"ظلم" به مردم اشاره می کند اما هم به تحلیل
وی و هم به خصوص به راهکاری که ارائه می
دهد نقدهای جدی وارد است که سعی می
کنم در ادامه به برخی از آنها بپردازم:
 .قطعا آقای کروبی بسیار بهتر از من
 1می دان��د ک��ه "توبه" ،ی��ک عمل
مذهبی اس��ت که مرب��وط به رابطه
انسان با خدا می شود که در طی آن "بنده"
با پش��یمانی به س��وی پ��رودگارش بازمی
گ��ردد( ، )۳حال آن که س��رکوب کنندگان
م��ردم پیش از هر چی��ز ،باید به مردمی که
سرکوبش��ان کرده اند پاسخ دهند .عالوه بر
ای��ن ،بر فرض ه��م که س��رکوب کننده یا
س��رکوب کنندگانی پیدا ش��دند و اعتراف
کردند که مثال بیش��مار نفر را با باتوم کتک
زده اند ۵ ،نفر را با دست خود شکنجه کرده
اند ،در قتل یک نفر دست داشته اند و شاهد
ی��ا آمر یا عامل تجاوز بوده اند و حاال ،بعد از
همه این اعمال ،که با هر تعریف حقوقی جرم
است ،توبه کرده اند و از مردم انتظار بخشش
دارند .اول اینکه اساس��ا چه ضمانت اجرایی
وج��ود دارد که عمل توبه به ط��ور کامل و
دقیق انجام شده باشد؟
دوم اینک�ه چ��ه ضمان��ت اجرای��ی برای

در

ب
ی
معنایی
بخشش؛

نقدیبربیانیه
۵مـادهای
مهدیکروبی

 خواست گذشت
و عفو از مادری که هنوز حتی
منی داند فرزندش کجا دفن
شده یا چگونه کشته شده ،در
واقع س�رکوبی دوباره است.
سرکوب و خشونت ،تنها باتومی
نیست که به تن می نشیند؛ این
را فراموش نکنیم!

نشکستن توبه وجود دارد؟
از آن مهمتر ،در ش��رایط امروز ،چه تفاوتی
بین بخشیدن یا نبخشیدن وجود دارد؛ وقتی
که در فقدان ساز و کارهای مستقل برقراری
عدالت ،کلیه نهادهای س��رکوب ،با عوامل و
آمران نقض حقوق مردم ،همچنان بر س��ر
کار و در جایگاهی هستند که هیچ احتیاجی
به بخشش و هیچ نگرانی از عدم بخشش از
سوی قربانیان ندارند .در واقع ،بخشش تنها
زمانی معنا پیدا می کند که عدم بخش��ش
معنا داشته باشد.
در فقدان ضمانت اجرا ،بخوانید بی معنایی
توبه و بخشش ،سئوال دیگری نیز باقی می
ماند:
 آق�ای کروب�ی از کج�ا ت�ا این حد
مطمئن اس�ت که "مردم ای�ران" توبه
کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند
خواهندبخشید؟
آیا از تک تک قربانیان خشونت و شکنجه و
حبس و تجاوز و بازماندگان کش��ته شدگان
در خیابان و زندانها س��ئوال کرده اند و این
حکم کلی ،پشتوانه یک تحقیق قضایی جامع
را دارد ،یا تنها و تنها ،از جایگاه سیاسی یک
"ولی فقیه" ،که مال��ک جان ،مال و ناموس
"رعیت" است ،خواست مردم را بی پرسش از
آنها نمایندگی می کند؟
آیا فی المثل مادر ندا یا مادر سهراب ،قاتالن

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه 7فوریه

و آمران قتل فرزندانشان را ،تنها در صورت
اعتراف و توبه خواهند بخشید؟
یا اگر آنها ببخش��ند ،آیا ب��رای قربانیان
تجاوز جنس��ی در زندانها ،اعتراف و توبه
متجاوزانی که آنها حتی نامش��ان را نمی
دانند یا گاهی صورتشان را هم ندیده اند،
مجوز کافی اس��ت برای اینک��ه آنها ،آزاد
و امن ،در خیابانهای��ی راه بروند که برای
بیشمار دیگران ناامنش کرده اند؟
کروب��ی در مقدمه بیانی��ه اش می
 2نویسد:
"البته شکستن حرمت عاشورا اگر
از کسی سرزده باش��د نیز محکوم است و
پرواضح است که ارتکاب چنین اتهامی باید
در دادگاه صالح رسیدگی و مطابق قوانین
کشور مرتکبین مجازات گردند".
اما هم ایشان که معتقد به برپایی محاکمه
برای حرمت شکنان عاشوراست ،وقتی نوبت
به به مردمی که قربانی سرکوب شده اند ،می
نویسد:
"نه کس��ی به دنبال انتقام اس��ت و نه انتقام
گیری درمان��ی بر ظلمهای رفت��ه بر مردم
خواهد بود"
و به همین س��ادگی" ،انتقام" به عنوان یک
روش ب��ه جامانده از جوام��ع قبیله ای برای
برقراری عدالت مجازات را جایگزین مجازات،
به عنوان یک نهاد مدرن پذیرفته ش��ده در
همه نظامهای حقوق بشری می کند ،بی آن
که حداقل حق سرکوب شدگان برای رسیدن
به عدالت را ،حتی در چارچوب همین قوانین
فعلی ،به رسمیت بشناسد.
سئوالاینجاست:
آیا از نظر آقای کروبی فرقی بین اینکه کسی،
در یک دعوا ،دیگری را کتک بزند و مجروح
کند با آن که در تظاهرات ،عده ای را مجروح
کند وجود دارد؟
آیا بین قاتل��ی که با چاقو ،طلبکارش را می
کش��د و س��رکوبگری که با ش��لیک گلوله،
تظاهر کنندگان را از پای در می آورد تفاوتی
هست؟
اگر هر دو این اعمال ،از نظر حقوقی "ضرب
و جرح" و "قتل" محسوب می شوند ،چطور
دس��ته اول ،یعنی مجرمان عادی ،به زندان
و دی��ه و قصاص محکوم می ش��وند اما پای
سرکوبگران که به میان می آید ،مجازات ،که
برای مجرمان عادی ممدوح است ،تبدیل به
انتقام گیری که مکروه است می شود؟
و ت��ازه از نظ��ر من بی��ن این دو دس��ته از
مرتکبان جرم یک فرق اساس��ی است و آن
اینکه اگر دسته اول ،انسانهایی عادی هستند
که با انگیزه های معمولی و بیش��تر مواقع از
س��ر اتفاق یا حتی گاهی هم از سر ناچاری
مرتکب جرم می ش��وند ول��ی بی رحمانه و
ب��دون هیچ همدلی مورد قضاوت و مجازات
قرار می گیرند ،دسته دوم ،مجرمان حرفه ای
هستند که آگاهانه و به طور سیستماتیک به
نقض ابتدایی ترین حقوق انسانها مبادرت می
ورزند و بابت آن از منافع سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی برخوردار می شوند و از این حیث،
اتفاقا مجازات آنها باید شدید تر از دسته اول
باشد.
زدن برچسب "انتقامجویی" و "زیاده خواهی"
بر خواسته اجرای عدالت ،خلط مبحثی است
که عواقبی خطرناک خواهد داشت .عواقبی
ک��ه وقتی یادداش��ت تقی رحمان��ی ،فعال
سیاسی ملی-مذهبی ،خطاب به مادران عزا
که خواسته ش��ان" مجازات آمران وعامالن
کشتار وشکنجه فرزندان شان" است منتشر
شد ،زیاد مورد توجه قرار نگرفت.
او از مادران عزا می خواهد "به جای خانواده
های جانباختگان ،مادران صلح" شوند و
می نویسد:
"ای مادران درد و انتظار ما نیاز به خلق فضای
جدید داریم که ج��ز با تحمل و مدارا و باور
اینکه چرخه خشونت را باید متوقف کنیم به
آن فضا نمی رسیم .باور کنید همانگونه که تا
کن��ون بوده و خواهد بود در صورت اصرار بر
انتقام باز فرزندان و نوه هایمان مرغان عروسی
و عزا خواهند بود".
و در جایی دیگر می گوید:
"مطمئن باشید که وجدان انسانها در جامعه
نیمه باز بدون انتقام دادگاههای خود را برپا
خواهد کرد)۴(".
و ب��ه این ترتیب ،با خش��ونت آمیز خواندن
عدالتخواهی و خواس��ت محاکم��ه عادالنه،
آن را س��رکوب می کند و م��ادران عزا را به

"گذشت" ،به عنوان راهکاری برای پایان
دادن به خشونت تشویق می کند .و حاال،
بار دیگر ،س��رکوب این خواست مردمی،
از طریق کالم و نوشته ،در بیانیه کروبی
خودنمایی می کند.
به نظر می رس��د که بسیاری از
 3فعاالن سیاسی و جامعه مدنی ،از
جمله کروبی و تق��ی رحمانی،
وقت��ی از انتقامجویی و تکرار خش��ونت
حرف می زنن��د ،هنوز هم نظم کیفری
مس��لط را در ذهن دارن��د که بر مبنای
قصاص بنا شده است.
یعنی نظامی ک��ه جان را در برابر جان و
چشم را در برابر چشم می ستاند و ریشه
در اصل انتقامجویی فرد از فرد یا قبیله از
قبیله دارد.
به این معنا ،خواس��ت عدالت و محاکمه
و مج��ازات عامالن و آمران نقض حقوق
بش��ر ،در چارچوب این نظم مسلط ،به
اعدام ،ش��کنجه و قطع عض��و عامالن و
آمران بازتعریف می شود.
در ای��ن تعریف وارونه ،اجرای خواس��ت
عدالت ،منجر به تکرار قتل ،ش��کنجه و
خشونت ،و به همین دلیل مذموم تلقی
می شود .در حالی که نگاهی به تجربیات
مشابه در کشورهای دیگر نشان می دهد
که گذر از روند دادخواهی در مورد نقض
مستمر و سیستماتیک حقوق بشر ،یکی
از پیش شرطهای تحقق دموکراسی و تنها راه
اطمینان از اینکه چرخه خشونت قطع شده
بوده اس��ت .گفت و گوی اجتماعی پیرامون
دادخواهی و عدالت ،تشکیل کمیسیون های
حقیقت یاب برای ایجاد فهم جمعی از واقعیت
کشتار ،واقعیت تجاوز ،واقعیت شکنجه و آثار
همه اینها بر قربان��ی ،خانواده و جامعه اش،
و نیز برپای��ی دادگاههای علنی و عمومی با
معیارهای دادرسی منصفانه روندهایی است
امتحان ش��ده که می توان��د جامعه ای را به
سوی آشتی و عدم خشونت رهنمون سازد.
بدون طی این روندها" ،گذش��ت"" ،عفو" و
"آش��تی" ،تنها یک معنا خواهد داشت و آن
هم "الپوشانی" و "ماستمالی" است .و بدتر
اینکه ،این نوع از گذشت یا عفو ،هیچگاه به
آشتی نخواهد انجامید زیرا به سرکوب گران
این اطمینان خاطر را خواهد داد که هر قدر
هم حقوق مردم را نقض کنند و به خشونت
ادامه دهند ،مصون از تعقیب و مجازات باقی
خواهند ماند .آفریقای جنوبی ،یکی از بهترین
و زنده ترین مثالهای روند آشتی ملی است.
کش��وری که با آن همه درد و رنج ناش��ی از
کشته شدن ،شکنجه ش��دن ،رانده شدن و
محروم شدن بیشمار انسان در دوران آپارتاید
نژادی ،توانست روند آشتی و عفو ملی را طی
کند و چرخه خشونت را در یک نقطه تاریخی
قط��ع کند .پس از س��قوط رژی��م آپارتاید،
کمیسیونهای حقیقت یاب در سراسر کشور
تشکیل شدند .آمران و عامالن نقض حقوق
سیاهپوستان دو انتخاب داشتند :یا داوطلبانه
در حضور اعضای کمیسیونهای حقیقت یاب،
درباره نقش خود و همکارانشان در جنایات
علیه بشریت شهادت می دادند و مورد عفو قرار
می گرفتند ،یا ناگزیر بودند به عنوان متهم در
دادگاه حاضر شوند و محکوم و مجازات شوند.
بس��یاری ،راه اول را انتخاب کردند .جزییات
شهادتها از تلویزیون و رادیو پخش می شد و
تمامی افراد جامعه در جریان قرار می گرفتند:
ناقضان حقوق بش��ر ،برای اولین بار ،لخت و
بی دفاع ،درمقابل مردم ایستاده بودند و این،
بی هیچ خشونتی ،به مراتب بدتر از مجازات
حبس و تبعید بود .حقیقت ،از البالی گفته
های شاهدان ،قربانیان و مرتکبان بیرون می
آمد و در سطح جامعه ،علنی می شد ،جزیی
از تاریخ و حافظه جمعی می ش��د ،قضاوت
اجتماعی ش��کل می گرفت و دیگر از یادها
نمی رفت)۵(.
م��ا ،اگرچه "نان گندم نخورده ایم" ،اما می
توانیم آن را "دس��ت مردم" ببینیم .و این
درس��ت ،وظیفه همه فعاالن جامعه مدنی
اس��ت که با الهام از تجربی��ات موفق و نیز
شکستهای کشورهای دیگر ،نگذارند تفاسیر
م��ن درآوردی و وارونه از عدم خش��ونت،
جنبش مردمی را عقیم سازد.
بالعکس ،همه ما باید تا جایی که می توانیم
تالش کنی��م که جامعه را برای ش��نیدن
حقایق،هرچندتلخ،بازسازیحافظهتاریخی
جمعی ،هرچند سخت ،و طی روند اطمینان

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

 اسکی در بل نیژ

خامنهای عزیز
اگر میخواهید از زمستانهای این سرزمین
لذت ببرید میتوانید

هر  ۴شنبه

ی مونترال
در پیستهای زیبا در یک ساعت 

با فقط روزی $۷

از  ۸صبح تا  ۴عصر
اسکی کنید.
کالس اسکی  $۷و کرایه وسیله اسکی هم
ی  $۷است.
فقط ساعت 
info@belleneige.com
Tel.: 1-877-600-3311

از اینکه نقض سیستماتیک حقوق بشر دیگر
اتفاق نخواهد افت��اد ،هرچند طوالنی ،آماده
کنیم .پیش از هر چیز ،باید هر روز جلو آینه،
چشم در چشم خود بدوزیم و بگوییم:
خواست گذشت و عفو از مادری که هنوز
حتی نمی داند فرزندش کجا دفن شده
یا چگونه کشته شده ،در واقع سرکوبی
دوباره اس�ت .سرکوب و خشونت ،تنها
باتومی نیست که به تن می نشیند؛ این
را فراموش نکنیم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱مش��روح /آیت الله علمالهدی در اجتماع
میلیون ها نفری عاش��ورائیان تهران :سران
فتنه توب��ه نکنند ،مردم بعن��وان محارب با
آنه��ا برخورد می کنند ،خبرگ��زاری فارس،
 ،۸۸/۱۰/۹در این نشانی اینترنتی:

http://www.farsnews.net/
newstext.php?nn=8810091487

 -۲عن��وان  :راهکاره��ای مه��دی کروب��ی
جه��ت خروج از بحران ،در نامه ای به مردم،
 ،۸۸/۱۰/۲۱س��حام نی��وز ،در این نش��انی
اینترنتی:
http://sahamnews.org/?p=226

 -۳عالمه طباطبای��ی توبه را چنین تعریف
می کند " :توبه در لغت ،به معنای برگش��ت
اس��ت و توب��ه از بنده ،برگش��ت اوس��ت به
سوی پروردگارش با پشیمانی و بازگشت از
س��رپیچی ،و از جانب خداوند نیز به معنای
توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او ،».المیزان
فی تفسیر القرآن ،ج ،۴ص.۳۷۹
 -۴م��ادران درد و انتظ��ار؛ تق��ی رحمانی،
خبرنامه امیرکبیر ،۸۸/۸/۲۵ ،در این نشانی
اینترنتی:
http://www.autnews.de/node/4176

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

Accounting

Tax Solutions
_________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379
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افسانه تاریخ باستان ...
اهراممصر،مریاثبردههانیست!

اهرام ثالثهی مصر

در جریان حکمرانی همین سلسله
بر س��رزمین مصر بود که این اهرام
غولآس��ا ،آسمان حاش��یهی شهر
قاهرهی کنونی را شکافتند.
اس��کلت دهها کارگر که به س��بب
حضور در آغوش ش��نهای خشک
و خشن صحرا به طرز معجزهآسایی
سالم مانده و خمرههای سربستهای از
نان و شراب  -که در اعتقاد مصریان
باستان ،توش��های برای جهان باقی
بود – را میتوان در این آرامگاههای
زیرزمینییافت.
تاریخنگار نامدار یونانی «هرودوت»،
در جایی نوشته که سازندگان اهرام
از ب��ردگان بودهاند و ای��ن در حالی
اس��ت که مصرشناسان این گفته را
افسانهای میدانند که بعدها توسط
سینمای هالیوود رواج داده شد.
نخستینمقبرهیمنتسببهمعماران
اهرام ،در  ۱۹۹۰میالدی و بههنگام
لغزش پای اس��ب یک جهانگرد از
دیواری ناشناخته که بعدها هویتاش
به همان آرامگاه مذکور نسبت داده
شد ،کشف گردید.
«زاهی ح ّواس» ،مدیر کل ش��ورای
عالی باستانشناسی مصر ،این کشف
را بههمراه مشاهدات اخیر ،گواهی بر
این گفته دانست که مصریان باستان
همچون ام��روز ،به کارگ��ران خود
دس��تمزد میدادهان��د و بردهبودن
آنها ،چیزیجز انگاشت نادرست و
عوامپسندی از این واقعیت نیست.
او همچنین اضافه کرد که کشفیات
هفتهی جاری ،جنبههای گوناگونی
از س��بک زندگ��ی و باالخ��ص نژاد
کارگران را نیز افشا نمود؛ آنچنانکه
مش��خص ک��رد هیچکدامش��ان از
بردگانی نبودهاند ک��ه غالباً در عهد
فراعنه میش��د آنها را در سراس��ر
سرزمین وسیع مصر یافت.
از افس��انههای عامهپس��ند دیگری
که بهگفتهی مصرشناس��ان ،توسط
فیلمه��ای هالی��وودی رواج یافته،
انتساباینبردگانکارگر،بهعبرانیان
باستان (اجداد یهودیان امروز) است.
بر خالف تصور رایج ،سازندگان
اهرام ،از بردگان امپراطوری مصر
نبودهاند ،بلکه کارگرانی محترم

وست آیلند

مصر ،این تمدن که��ن بندرگاه
صحرای کبی��ر را همه ب��ا اهرام
ثالثهاش میشناسند .رشتهکوهی
خرد و شاهراه
از س��نگ و خاک و َ
نمادینی از زمین به جهان الهوت.
این نماد دیرپای تمدن آیا بهمانند
همآورد شرقیاش؛ دیوار چین ،از
آه دههاهزار برده س��ر به آسمان
برده است؟
ی است با کشف
سوالی که چند 
سلس��لهقبور باس��تانی معماران
چیرهدست این بنا در آرامگاههایی
مج��زا ،پاس��خاش ت��ا ح��دودی
مشخص گشته است.
گذش��ته،
یکش��نبهی
باستانشناسان مصری از کشف
مقبرههای کهنی به قدمت بیش از
 ۴۰۰۰سال در نزدیکی اهرام ثالثه
خبر دادند که با احراز تعلقش��ان به
س��ازندگان این بنای منحصربهفرد،
فرضی��هی بهکارگم��اری اجب��اری
دههاه��زار برده بهمنظ��ور پیشبرد
عملیات ساخت اهرام را بیش از پیش
فاقد اعتبار دانست.
این کش��ف ،ک��ه ش��امل مجموع ه
شفتهایی از جنس خشت و عمق
 ۲.۷متر است ،در امتداد محوطهای
باستانی متعلق به سلسلهی چهارم
فراعن��ه (از  ۲۵۷۵تا  ۲۴۶۷پیش از
میالد) واقع شده که برای نخستینبار
در دههی نود میالدی شناسایی شده
بود.

«افسانهی ساخت اهرام به
دست بردهها ،تنها خوراک
مطبوعات و هالیوود است.
از خانوادههای نیازمند ش�مال و
جنوب سرزمین مصر بودهاند
«آمیهای مازار» ،اس��تاد انیس��تیتو
باستانشناسی دانشگاه «هبرو» در
اورش��لیم معتقد اس��ت این افسانه،
ریش��ه در ادعای نادرست «مناخیم
بگین» ،نخستوزیر اسبق اسرائیل
در جریان بازدیدی از مصر در س��ال
 ،۱۹۷۷مبن��ی بر اصلی��ت یهودی
سازندگان اهرام دارد.
او میگوید:
«هیچ یهودیای اهرام را نس��اخته؛
چراکه در زمان س��اخت اهرام ،اص ً
ال
یهودیان وجود نداشتهاند!».
«دوروثی رس��یگ» ،از ویراس��تاران
نش��ریهی «نقدی بر باستانشناسی
مقدس» ،از س��ویی
مطابق مت��ون ّ
معتقد اس��ت اصلیت این ادعا را در
کتاب «خروج» (اکسودوس) ،از کتب
عهد عتیق بایستی یافت ،آنچنانکه
در آیهای آمده است:
«پس مصریان ،کودکان اسرائیل را با
مشقّات کمرشکن به اسارت درآورده
و فرعون آنها را به بنای ساختمانها
واداشت».
مازار میگوید:
«اگر عبرانی��ان [در مص��ر] چیزی
ساخته باش��ند ،طبق کتاب خروج،
همان شهر رامسس است».
«دیهت��ه وایلدان��گ» ،مدیر س��ابق
م��وزهی مصر در برلی��ن ،نیز بر این
اعتقاد است که سازندگان اهرام ،برده
نبودهاند و زمان س��اخت این بناها با
داستان حضور اسرای یهودی در این
سرزمین ،صدها سال اختالف دارد.
او میگوی��د« :افس��انهی س��اخت
اهرام به دست بردهها ،تنها خوراک
مطبوعات و هالیوود است .جهانیان
نمیتوانند بهسادگی ساخت اهرام را
بدون اِعمال ستم و کار اجباری ،و با
عدم وفاداری به فراعنه باور کنند».
طب��ق اظهارات حواس ،س��ازندگان
اهرام از خانوادههای نیازمند مصری
در شمال و جنوب بودهاند که بهسبب
کارش��ان از احترام خاصی برخوردار
بوده و اگر چنانچه در حین عملیات
از دنی��ا میرفتند؛ افتخ��ار دفن در
آرامگاههایی واقع در چندقدمی اهرام
ن خود را داشتهاند.
مقدس فرعو 
مج��اورت مقبرهه��ا با اه��رام ،و نیز
چگونگی تدفین اجساد که تدارکی
برای زندگی جاودان و پس از مرگ
مت ّوفی بود ،این فرضیه را پشتیبانی
میکند .ح ّواس در ادامه میگوید:
«اگ�ر آنه�ا بَ�رده بودن�د؛
بههیچوجهاینچنینسرفرازانه
تدفیننمیشدند».
آرامگاهها ،بهمنظ��ور پیشگیری از
وقوع هرگون��ه هجمهای از س��وی
غارتگ��ران در ط��ول تاری��خ ،فاقد
ت بودهاند
هرگونه طالکاری و زیورآال 

و اجساد نیز مومیایی نمیشدهاند؛
بلکه طب��ق اعتق��ادات روحانی،
بهحالتی جنینوار سرها به سوی
غ��رب و پاها به جانب ش��رق قرار
داده میشد .گرداگرد جسد را نیز
با خمرههایی از غذا و نوشیدنی پر
میکردند.
مردانی که آخرین ش��گفتی موجود
از جهان باس��تان را میس��اختهاند،
مرتباً از گوش��ت تغذی��ه میکرده و
در نوبتهای کاری س��هماهه مداوماً
به کار مشغول بو دهاند .برای ساخت
هر ه��رم ،ب��ه دههزار کارگ��ر و ۳۰
س��ال زمان نیاز بود؛ یعنی یکدهم
از افرادیکه هرودوت در  ۴۵۰س��ال
قبل از میالد ،آنها را صدهزار بردهی
بهکارگماشته در اهرام خوانده است.
نیاز غذایی این خیل عظیم کارگران
را روزانه  ۲۱گاو و  ۲۳گوس��فند که
از مزارع اطراف فرس��تاده میشدند،
تأمین میکرده است.
هر چند این کارگ��ران برده نبودند،
اما زحمات فراوانی متحمل شدهاند.
این را «عادل اوکاش��ا» ،سرپرس��ت
تیم حفاری میگوید .او معتقد است
آثار فراوان التهابهای مفصلی و نیز
ن مهرههای
شکل بخش تحتانی ستو 
اس��کلتهای یافتشده؛ اش��اره به
زندگی مشقتبار این کارگران کوشا
دارد .او میگوید« :استخوانهایشان،
داستان سختکوشیشان را برای ما
تعریفمیکنند».
وایلدانگ معتقد اس��ت این کشف،
تصور ساخت اهرام به دست مردمان
آزاد و شهروندان معمولی را تقویت
نمود .او اضاف��ه میکند« :اما بیایید
اغراق نکنی��م؛ آنها حیات کوتاهی
داشتهاند و طبق مطالعات پرتونگاری
اسکلتی ،به احتمال بسیار زیاد همواره
از سالمت ناقصی نیز رنج میبردهاند؛
چراکه کارش��ان اینچنین سخت و
دشوار بوده است».
منبع:آسوشیتدپرش
(احسان سنایی)

سیگار الیت،
دروغی بیش
نیست!

عصر ،عصر محصوالت الیت است.
اگر س��ری به س��وپرماركت بزنید،
میتوانید واژه ی "الیت" و مشابه
آن مانند "كم" را بر روی خیلی از
محص��والت ،مخصوصا محصوالت
غذاییببینید:
ت های
نوشاب ه های الیت ،ماس 
كم چرب ،پنیر كم نمك ،سیگار
الیت ،سیگار اولترا الیت و ...
كم نیس��تند افرادی ك��ه اگر تا به
حال روزی  2عدد سیگار معمولی
ی كشیدند ،با دیدن كلمه الیت
م
روی پاكت س��یگار و با این باور كه

س
ـ
وپر

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل

 کباب کوبیده19/99 :

 6سیخ +دو سیخ گوجه  +نان
for take out only

 چلو:هر پرس:
for take out only

 دیزی:

2/

99

4/99

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

منتشر شد:

سید آریایی

مجموعه داستان

اثر :ح .یزدانی
در مونتریال:
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
متاس با نویسنده:

hy_tabriz@yahoo.com

نیكوتین این س��یگارها
خیلی كم اس��ت ،االن
روزی  3یا  4سیگار می
كشند.
به تازگی در آمریكا نیز
مقام��ات قضای��ی فاش
كردهان��د كه چند دهه
است كارخانجات تولید
سیگار این كشور مردم را
با كلماتی مانند الیت و
اولتراالیت فریب دادهاند
و ب��رای افزایش فروش
خ��ود ب��ا ادعاهایی نظی��ر این كه
سیگارهای الیت ،نیكوتین كمتر و
در نتیجه مضرات كمتری دارند ،به
مردم دروغ گفتهاند.
جال��ب اس��ت بدانید طرف��داران
این نوع س��یگارها با این خیال كه

س��یگار الیت
آسیب كمتری
ب��ه ریهها می
رس��اند ،دود
سیگار را عمیق
تر به درون ری ه
ی
های شان م 
كشند و تعداد
خهایمصرفی
ن
آن ها نیز بیش
از افرادی است
ك��ه س��یگار
معمولی مصرف میكنند و چون
بدن هر فرد سیگاری به یك سطح
مشخص نیكوتین در خون عادت
كرده است ،وقتی سیگار الیت و به
اصطالح ك م نیكوتین می كشد ،با
دو مكانیسم ،همان میزان نیكوتین

قبلی (موجود در سیگار معمولی) را
به بدن خود میرساند:
ی كند.
ك ها را بیشتر م 
 -1تعداد پُ 
 -2پُكهای عمیقتری میزند.

بنابرای��ن میبینید ك��ه با مصرف
بیش��تر این نوع س��یگارها ،اثرات
ی شود.
مخرب آنها هم بیشتر م 
البته این به آن معنی نیس��ت كه
شما را تشویق میكنیم سیگارهای
معمولی بكش��ید ،بلكه هدف این
است كه به ش��ما یاد آوری كنیم
خ��ود را با كلماتی نظی��ر الیت و
اولتراالیت گول نزنید.
س��یگارهای الی��ت ه��م مانن��د
نوش��ابههای الی��ت هس��تند كه
ی ها ب��ا این تصور كه
بعضی دیابت 
هیچ خطری ندارد ،در مصرف این
نوشابه ها افراط میكنند.
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نگاهی دیگر به خبر...
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در کشکول پیر...

پیر خراسانی

Mr. Ah

برابر گزارش هائی که از منابع بسیار
موث��ق در ام الق��را اس�لام ناب می
رس��د ،چند ماهی است که عده ای
از ملحدین و منافقین و مفس��دین
فی االرض و وابس��تگان به استکبار
جهانی مخصوصاً امریکای جهانخوار
و صهیونیس��ت ها و مامورین س��یا
وموس��اد واینتلیجنت س��رویس و
گروهی از اعضای فرقه ضاله بهائیت
در سرتاسر میهن اسالمی به خیابان
ها ریخته و با هجمه به رهبر معظم
و رئیس جمهوری مردمی و محبوب
چهل میلیونی قص��د ضربه زدن به
بیضه اس�لام و بر افکن��دن مردمی
ترین و دمک��رات ترین رژیم موجود
در روی کره ارض را دارند و اخیراً کار
به آنجا رسیده که زعمای قوم از روی
احتیاط و این که ممکن است کار به
جاهای باریک بکشد ،چند هواپیمای
مس��افربری بزرگ را پ��ر از بنزین و
حاض��ر یراق در بعضی از فرودگاه ها
آماده کرده اند ک��ه در صورت لزوم
رهبرمعظمواهلبیتطاهرینایشان
و رئیس جمهور و سایر وابستگان و
کارگزاران سطح باالی رژیم را برای
میهمانی و اقامت به خانه دائی یوسف
سابق و یا برادر پوتین فعلی ببرند و
در این صورت واضح است که چون
برادر پوتین ضم��ن ارادت خاص به
اسالم و مس��لمین و حضرت رهبر
معظم ،در عی��ن حال از کفار حربی
است و در سرزمین تحت حاکمیت
ایش��ان استقرار و ادامه حیات دولت
اسالم ناب والیتی – فقاهتی و پهن
کردن بساط شالق و سنگسار و دیگر
تعزیرات اسالمی وجود ندارد و هرچه
باش��د آن برادر برای حف��ظ آبروی
خودش در انظار افکار عمومی جهانی

هم که باش��د جلو ایج��اد چنین
دولت��ی را خواهد گرفت و ش��اید
چوب هم توی آس��تین کسی که
چنین قصدی داش��ته باشد بکند!
پس در این صورت نه ،دیگر رهبر
معظم ،رهبر مسلمین و مستضعفین
جهان باقی خواهند ماند و به تبع آن
نه جناب پرزیدنت در مقام ریاس��ت
جمهوری ،یعنی نه از تاک نشان اثری
باقی می ماند و نه از تاک!؟
بنابراین ش��خص م��ا از نظر قانونی
دیگ��ر نمی توانی��م از جناب رئیس
جمه��ور با القاب مخص��وص به این
مق��ام یاد کنیم و باید آن حضرت را
با کمال احترام و به س��ادگی آقای
احم��دی نژاد بنامی��م .ولی چون ما
هم مثل بسیاری از هموطنان نازنین
مان پ��س از مدتی اقام��ت در دیار
کفر زبان فارسی را فراموش کرده و
ترجیح می دهیم بیشتر انگلیسی یا
همان « فارگلیس��ی» اسپیک اینگ
و رایت این��گ و بخصوص ریداینگ!
کنیم باید به ایش��ان بگوئیم مستر
احمدی نژاد!؟ اما از طرفی ش��خص
ما آدم بس��یار مقتصدی هس��تیم
وحتا در نوش��تار و گفتار هم رعایت
صرفه جوئی را می کنی��م( .اگر باور
ندارید از س��ردبیرمان بپرس��ید!؟)
پ��س ناچاریم ایش��ان را به اختصار
«مستر .اح ».صدا کنیم.
بنابراین ش��ما هم یادتان باش��د از
این پس ه��رگاه ما در جائی گفتیم
یا نوشتیم «مستر .اح ».بدانید که
منظورمان همان حضرت پرزیدنت
منفور ابلهی ن��ژاد رئیس جمهوری
محبوب و چه��ل میلیونی منتخب
حضرت رهبر معظم (سابق) است!؟

مرده شور گریان

در زبان فارس��ی مثلی است معروف
ک��ه می گوید :ببین ع��زا چه عزائی
است که مرده شور هم دارد گریه می
کند!؟ اخیراًدشمن قسم خورده مردم
ای��ران و یکی از منفورترین چهره ها
نزد ایرانی��ان درون و برون مرزیعنی

___ ___ www.paivand.ca

«تریتا پارس��ی» یا به قول
بعضیازهموطنانمان«تریتا
تازی»البی ایستمشهورکه
عمری را صرف ایجاد رابطه
بین س��ران ام القرا اسالم با
دولتم��ردان آمریکا نمود و
در نهای��ت هیچ غلطی هم
نتوانست بکند ،هم به صف
مخالفین رژیم پیوسته و در
اینجا و آنج��ا ار رژیم انتقاد
می کند!؟
گردش دنیا را می بینید؟
عجیبنیست؟
شما این موضوع را به حساب قدرت
مردم قهرمان ای��ران می گذارید ویا
اب��ن الوقت بودن و نان ب��ه نرخ روز
خور بودن آن مردک خائن و ملعون
و مزدور!؟

امان از همنشین بد

روزنامه (تورنتو استار) نوشت:
اس��تفان هارپر نخس��ت وزیر کانادا
همانن��د ی��ک دیکتات��ور عمل می
کند!؟ ما در به در به دنبال دلیل این
مسئله می گشتیم
تا باالخ��ره به این
نتیجه رس��یدیم
که علت می تواند
نزدیک��ی منزل یا
دفت��ر کار جناب
نخست وزیر کانادا
به النه جاسوسی
دولت اس�لام ناب
در شهر اتاوا باشد!
ب��ه ق��ول آمی��رزا
مهدی هموالیتی س��ابق ما :امان از
همنش��ین بد! احتم��االً تنه جناب
نخست وزیر کانادا به تنه ،تنه لشی
از س��ران یا اوباش ام القرا اسالم ناب
خورده است!؟ از اثر همنشینی با آدم
های ناباب نباید غافل بود بخصوص
ک��ه رابطه این دو دولت هم پر بدک
نیست.ماجرایقتلخانمزیباکاظمی
خبرنگار ایرانی – کانادائی در زندان
اوین و به دس��ت قاضی مرتضوی و
بی اعتنائی مقامات کانادائی که حتماً
یادتان هست؟
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ریزش

در اخب��ار آم��ده ب��ود ک��ه
کنس��ول رژیم اسالم ناب در
اس��لو پایتخت نروژ استعفا
نموده و از آن دولت تقاضای
پناهندگ��ی سیاس��ی کرده
اس��ت .طبق معم��ول رژیم
بالفاصل��ه این موض��وع را با
چیدن صغری های فراوان در
کنارمقادیر متنابهی کبری،
تکذیب کرد!؟
میگویند :از ماتحت شخصی که در
کنار مال نصر الدین نشسته بود صدائی
صادر شد و او بالفاصله با کوبیدن در
و تخته به یکدیگ��ر صداهائی ایجاد
کرد مال رو ب��ه او کرد و گفت :برادر
این کارتو برای مح��و صدائی که از
پائین تنه ات صادر ش��د کافی است
اما برای رفع بویش هم فکری بکن!
حاال هم تکذیب دولت اس�لام ناب
برای رفع س��ر و صدای ریزش یکی
از عوامل مهم اش در خارج از کشور
کافی است فقط برای محو بوی گند
اعمال و رفتارش با مردم میهن ما در
انظار افکار مردم دنیا باید چاره ای
بیندیشد!؟

شکستی دوباره

چندی پی��ش بانک مرکزی دولت
اسالم ناب اعالم کرده بود که از روز
هفده دی امسال اسکناس هائی که
بر روی آن ها شعار نویسی شده از
درجه اعتبار س��اقط است و جمع
آوری خواهد شد!؟ ولی چنانکه پیش
بینی می ش��د به علت حجم باالی
این اس��کناس ها این طرح قابلیت
اجرا نداش��ت و مردم هم به آن اعتنا
نکردند و روز بع��د از هفده دی هم
یکی از اجامر و اوباش رژیم اعالم کرد
که اجرای این طرح با شکست روبرو
شده اس��ت!؟ اگر در کله این آقایان
ذره ای عقل و ش��عور وجود داشت
باید به س��ادگی م��ی فهمیدند که
وقتی همه راه های طبیعی و انسانی
اب��راز عقیده و آراء م��ردم در جوامع

آزاد و دمکرات مانند اینترنت و تلفن
موبایل و نشریات و رادیو وتلویزیون را
مس��دود می کنند آن وقت مردم به
ناچار به راه های دیگری متوسل می
شوند که یکی از آن ها شعار نویسی
روی اس��کناس های رایج در کشور
است!؟

شکوفه نو

در تظاهراتی فرمایشی که برای مقابله
با جنبش مردم قهرمان ایران و دهن
کجی به مردم دنیا چند روز قبل در
تهران و شهرستان ها به وسیله دولت
و ای��ادی اش برگزار ش��د و مطابق
گزارش های تصویری حتا در تهران
بزرگ نتوانس��تند بیش از چند هزار
نفر را به صحنه بیاورند گرچه وسیله
ایاب و ذهاب و غذا و نوشیدنی مهیا
و پرداخت پول هم در کار بود! آقایان
به دو اقدام انقالبی مهم هم متوسل
شدند اول آوردن زندانیان خطرناک
الت و چاقو کش به خیابان و مسلح
کردن و انداختن شان به جان مردم
و باز گذاش��تن دست شان در حمله
و حت��ا قتل مردم ب��ی گناه که گویا
ع��ده ای از آن ها هم فرار کرده و به
زندان باز نگشته اند!و دوم هم آوردن
زنان روسپی با وعده و وعید و حقوق
مکفی برای حمایت از رهبر معظم و
دولت منتخب ایشان!؟ گویا بعضی از
سران و سرداران اسالم از خدمت به
مسلمین خسته شده و خیال دارند
به سر مشاغل سابق شان برگردند؟!

طناب دار جدید

ش��ما فکر می کنید آقایان علمای
اعالم و حجج اسالم هرگز تصور می
کردند که ماه محرم وتاسوعا وعاشورا
که صد ها سال وسیله اصلی ارتزاق
و به اصطالح قاتق نان شان بود ،این
چنین قاتل جان شان شود و مانند
طناب دار به گردنشان بیفتد؟!

جناب سردبیر و جناب
خنست وزیر
تغییرنام

گزارش :اجنمن دوستاران زرتشت شاخه جوانان

سخنرانی
دکتر کاظم ودیعی

انجمن دوس��تاران زرتشت شاخه
جوانان دومین نشس��ت خود را با
همیاری انجمن ادبی مونترال در
هش��تم ژانویه  2010در دانشگاه
کنکوردیا برگزار نمود.
سخنران این نشست دکتر کاظم
ودیع��ی بودن��د که در م��ورد زیر
سازهای تفکر ایرانی سخن راندند.
نخست جناب کاکاوند یک دقیقه
سکوت برای جانباختگان راه آزادی
اعالم نمودند.
سپس جناب دانشیار با اعالم اینکه
انجمن مذهبی و سیاس��ی نیست
گفتاری از فیلسوف و متفکر ایرانی
زرتشت را خواندند.
جناب سهراب مهماندوست هموند
دیگر انجمن ضمن خوش��امدگویی
به باش��ندگان و بیان اهداف انجمن
برای نگهداری جش��ن های ملی و
برگزاری سخنرانیها از دیگر جوانان
دعوت نمودند که به این راه بپیوندند.
ایشان همچنین به معرفی سخنران
پرداختند .جناب دکتر ودیعی گفتار
خود را با معرفی نه اصل که زیربنای
فکری ایرانیان را تش��کیل می دهد
سخنرانی خود را آغاز کردند.
ایشان معتقدند که نه اصل پیش رو
زیرس��ازهای تفکر ایرانی را تشکیل
می دهد.

عمر دراز و خوش
 )14دانش بجو!

 -1اصل رجعت به اصل یا بازگشت
به نیاکان
 -2نیک و بد
 -3عدل و داد
 -4قضا و قدر
 -5عشق
 -6برابری
 -7استقالل طلبی
 -8قهرمان ستایی
و در نهایت ایش��ان به خرد اش��اره
فرمودند
و اینکه در زیرس��ازهای ذهن ایرانی
همیشه ما به خرد اشاره می کنیم.
به عقیده ایشان اگر روزی بر اساس
س��نجش ،به عقل تجربی و دانش
عقالنی برس��یم می توانیم بگوئیم
که به خرد نزدیک شده ایم .به نظر
ایش��ان اگر ما این  9بند را بازبینی

کنیم و به صورت روشنگرانه ای آن
را مورد مطالعه قرار بدهیم ،ش��اید
دریچه ای پیش رویمان باز شود.
در پایان این نشست جناب شریف
نائین��ی به معرفی همون��دان جوان
انجمن آقایان نادر کاکاوند ،احسان
دانشیار ،سهراب مهماندوست و بانوان
سپیده ساالری ،ش��یرین طاهری،
فرانک اس��دیان پرداختند که مورد
تشویق باش��ندگان در نشست قرار
گرفتند .انجمن دوس��تاران زرتشت
شاخه جوانان بدین وسیله از جناب
دکتر کاظ��م ودیعی که دعوت ما را
پذیرفتن��د و بدین نشس��ت آمدند
سپاسگزاری می نماید.

یادگیری همیشه باید ادامه یابد .یاد
گرفتن علوم ،مهارتها و دانش تازه
باعث فعال ماندن مغز میشود .با
ل های جدیدی در
یادگیری ،سلو 
مغز ساخته میش��ود و ارتباطات
ل های عصبی تقویت می
بین سلو 
شوند.

)15سیگارممنوع!

با سیگار و مواد مخدر تا آخر عمرتان
خداحافظیكنید.

)16اجتماعی شوید

ارتب��اط با م��ردم ،رفت��ن و عضو
ن ه��ای مختلف
ش��دن در انجم 

منوره مونرآل از امام معصوم ش��هر
گرفته تا خان��م کانادائی متخصص
امور مهاجرت و پروفس��ور عالیقدر
ومحترم ه��م وطنمان وس��لطنت
طلب ش��هیر نازنین شهرمان (که با
وج��ود تفاوت عقاید سیاس��ی ما با
ایش��ان چقدر دوس��تش هم داریم
و احترام��ش می گذاری��م) آنهم با
خط��ی خوش و زیبا و عده ای دیگر
از طیف ه��ای گوناگون رحیمیان و
پیوند را تبریک باران نموده اند و در
میان آن ها از همه جالب تر تبریک
س��رباز حاال دیگر نه چندان گمنام
امام زمان علی اصغر خان محمدی
بود که مطابق معمول سنواتی همراه
بود با کلی نصیحت وارشاد سردبیر
به راه راست ،که بنا به حدیث شریف
(نرود میخ آهنین در س��نگ!؟) فکر
نمی کنیم در او کارگ��ر اوفتد! و در
آن بین شاه بیت نوشتار ایشان جمله
ای بود که خطاب به جناب رحیمیان
مرق��وم فرموده بودند :سپاس��گزارم
که گذاش��تی علی اصغر خودش را
خالی کند! و بعد هم دعای خیر در
حق سردبیر که خداوند ایشان را در
قیام��ت با روزنامه ن��گاران و بزرگان
شهر محشور بگرداند و بتواند روزی
«اوبام��ا» را زیارت کن��د! با خودمان
حساب کردیم انصافاً وقتی آن سرباز
گمنام برای چاپ افاضاتش الزم می
بیند آن همه از س��ردبیر تشکر کند
پس وظیفه ما هم هست که به خاطر
درج مهمالت و خزعبالتمان صد ها
بار بیشتر از او سپاسگزاری کنیم! بعد
هم فکر کردیم وقتی جناب سردبیر
ب��رای چاپ یکی دو وجب مطلب ما
اشک چشم مان را در می آورد ببین
به خاط��ر درج ده دوازده متر مربع
درد دل آن عزیز چه خونی به دلش
می کند و چه بالهائی به سرش می
آورد؟! در آخ��ر هم یک بار دیگر به
جناب سردبیر تبریک می گوئیم هم
از ایشان سپاسگزاری می کنیم و هم
به او می گوئیم آقای رحیمیان شما
مث��ل روزنامه نگاران و ژورنالیس��ت
های صدر اسالم می مانید!

گرچه شخص ما که به قول معروف
هیچ چیزم��ان به آدمی��زاد نمی
ماند ،در یکی از ش��ماره های قبل
پیوند دریافت لوح تقدیر و جایزه
از دست مبارک نخست وزیر کانادا
را به جناب سردبیرو پیوند البته به
روش خودمان تبریک گفتیم ولی
چون در ش��ماره  932پیوند عده
ای از نسوان و رجال مقیم مدینه

>> ادامه از صفحه18 :
اجتماعی و مذهبی ،دوس��تیابی و
روابط خانوادگی باعث از بین رفتن
افسردگی و تقویت سیستم ایمنی
میش��ود و افزایش طول عمر را به
همراه دارد.

)17مثبت گرایی!

اف��راد با ط��ول عمر ب��اال معموال
دیدگاه��ی مثب��تگرا نس��بت به
زندگی دارند .ش��خصیت این افراد
شاد و خوش��بخت است .به همین
دلیل میتوانند استرس را دور كنند
و مكانیسم تطابقی آن ها با زندگی
بسیار قوی است .این افراد اگر ازدواج
كردهاند این ازدواج شاد و موفق بوده
است و زندگی مشترك آن ها بادوام
و شاد بوده است.

با اوضاع اسفناکی که رژیم حاکم بر ام
القرا در روزهای اخیر دارد بهتر است
هر چه زودت��ر نامش را از جمهوری
اس�لامی تغییر دهد ب��ه جمهوری
اخراجی! یا جمهوری افالسی! یا حتا
جمهوریاسهالی!
ش��اد و آزاد و س��ربلند باش��ید!
پیر گدای خراسانی

 )18شغل مناسب

شغلی كه انتخاب میكنید باید با
شرایط فردی و خصوصیات شما هم
سو بوده و تنش مداوم روحی را به
وجود نیاورد.

 )19و «توکل»!

تحقیق��ات جدید نش��ان میدهد
داشتن باورهای مذهبی عالوه برای
ج��اد راحتی و ق��درت روحی برای
اف��راد ،در افزایش ط��ول عمر هم
موثر است .همچنین مراسم مذهبی
مركزی ب��رای ایجاد ش��بك ه های
اجتماعی است كه به فرد احساس
ی ده��د .باورهای
ب��اارزش بودن م 
مذهبی به دلیل ایجاد آرامش ،رفع
تنش و مثبتگرایی در طول عمر
نقش دارد .

 شماره فکس جدید پیوند:
Fax: 514-313-5656
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یادمانکشتارزندانیانسیاسی
دهه  60در ایران مونتریال

Koshtaredahe60@gmail.com
امیدها و آرزوها

در  ۲۲بهم��ن  ۵۷آن هن��گام که قیام ضد اس��تبدادی
مردم ایران ببار نشست ،در آرزوی ساختن ایرانی آزاد و
دمکراتیک سر از پا نمی شناختیم و چه شور و هیجانی
داشتیم  .آرزوهای انسانی را درو کرده و بجایش حجاب،
جنایت ،فقر  ،بیکاری و اعتیاد .…،جمهوری اس�لامی را
نشاندند .ما که تبعید نا خواسته را پذیرا شدیم ،اینک در
گذر زمان ،امیدها و آرزوهایمان به همان طراوت و تازگی
دیروز است .
ققنوس وار بازگش��ته ایم و این بار در قالب جوانان ایران
زمین که به کهن سالی اندیشه رسیده اند ،خیابانها را
به تس��خیر در آوردیم تا که این بار مردم تعیین کننده
سرنوشت خویش گردند .
نظام سلطنتی به تاریخ کهن پیوسته است؛
دین نیز به پستوی خانه رانده خواهد شد .
اینک در س�ی و یکمین سالگرد بهمن  ۵۷همراه
و هم�گام با جنبش همگانی و خ�ود جوش مردم
ایران،
روز  ۲۲بهمن
( پنجشنبه  ۱۱فوریه ) ۲۰۱۰

رأس ساعت  ۵بعد از ظهر
در محلPhillips Square :
گرد هم می آئیم تا که پژواک فریاد آن دالوران باشیم.
روز رفتن رژیم جمهوری اسالمی اشکهای شادی را با
هم تقسیم خواهیم کرد.
آن روز دیر و دور نخواهد بود.
ی قید و ش��رط بیان اندیش��ه ،از
ما با اعتقاد به آزادی ب 
تمامی ایرانیان آزادیخواه و آزاد اندیش دعوت می کنیم
تا با حض��ور و همراهی یکدیگر دامنه این روز اعتراضی
را گس��ترده تر س��ازیم .از تمامی نهادها ،س��ازمانها و
انجمنهای همسو تقاضا داریم.
اگر مایل به همکاری رسمی در این برنامه هستند
برای تنظیم قطعنامه و تعیین شعارها با ما تماس
بگیرند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،برابری و عدالت اجتماعی
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در ایران
 مونترالkoshtaredahe60@gmail.com
info: 514-258-8186

گزارشی از 3برنامه
روز  18دسامبر  2009دکتر یونس
پارسا بناب اس��تاد علوم سیاسی در
دانشگاه اس��تریر واشنگتن و نظریه
پرداز چپ میهم��ان کمیته یادمان
بود.
سخنرانی ایش��ان با عنوان جنبش
همگانی ایران وظایف ما (ما به معنی
چپ ای��ران) در دانش��گاه کنکوردیا
برگزار ش��د .همراه با حضور نزدیک
به  100نفر در این جلسه ،سخنرانی
ایش��ان بط��ور همزم��ان از ش��بکه
اینترن��ت نیز پخش گردی��د و مورد
استقبال جمعیتی
بالغ بر  350نفر قرار
گرفت.
رفیق یونس پارس��ا
بناب ،یکش��نبه 19
دس��امبر به دعوت
شورایهمبستگیبا
مبارزات مردم ایران
همین سخنرانی را
در تورنتو ارائه داد.
دوشنبه  20دسامبر
نی��ز در کتابخانه نیما به ادامه بحث
پرداختکهجایداردازبنیادفرهنگی
نیما تشکر نمائیم .موضوع مورد بحث
رفیق پارسا بناب ،طرح گفتمانی بود
که شاید بتواند به یک نظرگاه عمومی
در بین چپ ایران تبدیل شود ،اما تا
جایی که به ما برمی گردد اگر چه از
طرحچنینگفتمانهاییخرسندیم،
ام��ا تکرار می کنیم که نظرگاه های
ارائه شده از طرف سخنرانان میهمان
الزاما نظرات کمیته یادمان نیست و
ما با حفظ نظرات خود گشایش بحث
های جدی را دراین ش��هر خواهانیم
و با بضاعت خ��ود در این راه تالش
می ورزیم.
***

ما ظرف  2-3س��اعت از کسانی که
امکان حضور داشتند ،دعوت کردیم
تا گردهم آیند.
این بار هم درهای کتابخانه نیما بی
هیچ چشمداشتی برویمان باز شد.
در همان محل قرار تظاهرات پسین
روز گذارده شد.
 28دسامبر در محل «فیلیپ اسکور»
گرد آمدی��م که خبر آن وس��یعا از
طریق رسانه های صوتی و تصویری
پخش گردی��د اگرچه دعوت کننده
این تظاهرات کمیته یادمان و جنبش
دانش��جویان و دان��ش
آموختگان ملی ایران در
مونت��رال بود ،ام��ا تعداد
زی��ادی از آزادیخواه��ان
ایران��ی ب��ا احس��اس
مس��ئولیت در قب��ال
سرنوشت مردم ایران در
آن حضور داشتند.
ب��ه دور از هرگونه تنگ
نظ��ری ت�لاش برگ��زار
کنندگان بستر مناسبی
بوج��ود آورده بود تا که افراد به بیان
آزادانه نظرات خ��ود بپردازند .یعنی
رنگین کمان نگاه و اندیشه .ما بر این
پای می فشاریم و فضای سالم بیان
اندیشه را خواهانیم.
(در این جا بی مناسبت نخواهد بود
اگ��ر از برنام��ه  9ژانویه که در محل
 PLACE DES ARTSاز ط��رف
بخشی از دانش��جویان ایرانی مقیم
مونترال ب��ا ن��ام UNITED FOR
 IRANبرگزار شد یاد کنیم.
در این روز برخالف برنامه های قبلی
این جمع دوس��تان گرداننده حضور
دیدگاه های مختلف را پذیرا شدند.
دوستان خسته نباشید!
دستتان را به گرمی می فشاریم).

***

 27دسامبر یعنی روز چهارشنبه  30دسامبر
عاشورا در ایران غوغا بعد از تظاهرات مونترال یعنی روز 28
دسامبر فکر تجمع اعتراضی در مقابل
بود.
سفارت جمهوری اسالمی در اتاوا را
خون ه��ای مردم معترض��ی که در
ای��ران ریخته ش��د بس��تری بود تا
ک��ه کانال تلویزیون��ی  CBCدر پی
مصاحب��ه برآید .تم��اس گرفتند و

با دوستانی در تورنتو و اتاوا در میان
گذراندیم.
اس��تقبال ش��د و تظاهرات روز 30
دسامبر در مقابل سفارت رقم خورد.
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 ۲۲بهمن

تظا
هرات در مونتریال
پنجش
نبه  ۱۱فوریه ۲۰۱۰
رأس
ساعت  ۵بعد از ظهر
در محل:

Phillips Square86
81

info: 514-258-

آغاز یک پایان...

مشارش معکوس مرگ رژمی مجهوری اسالمی

بی گم��ان در دوره ای حس��اس از
تاریخ معاصر ای��ران قرار گرفته ایم.
دوره ای که به رغم کش��تار ،جنایت
و خفقان مردم ایران با درس آموزی
از شکست برای رسیدن به مطالبات
خوی��ش خیزش نوین��ی را آغازیده
ان��د ،مطالباتی که با حض��ور رژیم
فاشیستی-مذهبیجمهوریاسالمی
رسیدن بدانها میسر نیست.
رژیم��ی که حتی ب��ه نتایج نمایش
انتخابات خود س��اخته اش نیز پای
بند نیست ،به مانند  30سال گذشته
تنها راه را در مقابله با مردم بپا خاسته
یافته است و اینک تدقیق لحظه به
لحظه شعارهای مردم به ستوه آمده از
رنج سالیان و رادیکالیزه شدن مبارزه
تمامی جناح های رژیم را هراس��ان
ساخته است .مقابله مردم با نیروهای
امنیتی و لباس شخصی ها در چند
روز گذشته نقطه عطف مبارزات 6-7
ماهه اخیر است .شجاعت و دالوری

زنان و م��ردان و جوانان ایران زمین
م��ی رود تا که دیگر بار دریا ش��ود.
زمزمه های اعتصابات عمومی می رد
تا که پژواکی یابد به بلندای دماوند.
رقص عاشقان به خیابان ها کشیده
شده است .عاشقانی فروتن که خون
سرخ شان هدیه به آزادی است.
خیابان ها را بنگرید!
رژیم را حتی دیگ��ر یارای کنترل و
مقابله نیز نیست.
سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می ترسانی
گرما ز سر بریده می ترسیدیم
در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم
بنگرید خش��م توده ها را ،رزم آوران
تاریخ س��از را که چگونه مرگ را به
مسخره گرفته اند.
دروده��ای سرش��ار از احت��رام ،نثار
یکایک آن عاش��قان ،ام��ا اینک بر
ماس��ت که فری��اد آزادیخواهی آن
دالوران را جهانی سازیم.

ما شهروندان ایرانی تبار کانادائی بی
گمان از حمایت انس��ان های آگاه و
مترقی برخوردار هستیم.
تنها نیستیم چرا که تولد ایرانی آزاد
و دمکراتیک به نفع جامعه بشر است
و م��ردم آزاد اندیش کانادا این را به
خوبی می دانند.
زنده باد انقالب
زنده باد آزادی -برابری و عدالت
اجتماعی
 کمیته یادمان کشتار
زندانیان سیاسی دهه  60در
ایران
 جنبش دانشجویان و
دانش آموختگان ملی ایران-
مونترال
 حقوق بشر و دموکراسی
برای ایران ( )RDFIتورنتو
 30دسامبر 2009

در آن جمع اعتراضی و در س��رمای
منهای  20درجه بال��غ بر  170نفر
حضور داشتند.
س��رعت تصمیم گیری برای اعالم
گردهمای��ی کمبود وق��ت را با خود
داشت و سبب گشت که آن تظاهرات
از سازماندهی قوی برخوردار نباشد.
حت��ی تهیه قطعنامه مش��ترک نیز
میسر نشد.
قطعنامه ای که در زیر مالحظه می
کنید حاص��ل توافق کمیته یادمان/
جنبشدانشجویانودانشآموختگان
ملی ایران در مونترال و حقوق بش��ر
و دموکراس��ی برای ای��ران -تورنتو
( )RDFIمی باشد و همه سازمانها و
نهادهای شرکت کننده در تظاهرات
 30دسامبر را دربر نمی گیرد.
تا جایی که به م��ا (کمیته یادمان)
برمی گ��ردد ،بعد از ای��ن در بزنگاه
هایی که ضرورت یابد باز هم به انجام
چنی��ن گردهم آئی های مش��ترک
خواهیم پرداخت ،ام��ا با تجربه 30
دسامبر این بار کامال با سازماندهی
و توافقات اولیه مشخص نفس انجام
ی��ک حرک��ت اعتراض��ی در مقابل
س��فارت جمهوری اسالمی چیزی
اس��ت که همگان برآن باور داشتند
اما کمبودها و نارس��ائی های ناشی
از س��رعت در عمل و تصمیم گیری
موجبات رنجش تمامی دوس��تان و
رفقایی را سبب گشت که با احساس
مسئولیت فردی و یا با اعتماد به ما و
در همراهی و همدلی با مردم ایران با
ما هم سفر گشتند.
کمیته یادم��ان که فراخ��وان اولیه
حضور اعتراض��ی در اتاوا را به پیش
کشیده بود می بایست در سازماندهی
و نحوه اداره گردهمائی و س��اختن
بس��تری مناس��ب برای آزادی بیان
اندیشه حضوری قوی تر میداشت که
متاسفانه چنین نبود و در این مورد
انتقاد به ما وارد است.
ما به س��هم خود از یکایک دوستان
صمیمانه پوزش می خواهیم و نیز بی
آنک��ه گردهم آئی های قریب الوقوع
آتی را زیر سوال ببریم اما هرچه قویتر
عمل خواهیم کرد.
پیروز و تندرست باشید.

آرزوی سالمتی برای سرهنگ
خبردار شدیم دوست ارجمند ،چهره نام آشنا و قدیمی ایرانیان
مونتریال ،جناب سرهنگ پرهیزگار عزیز ،پیامد ناخوشی ،در دوران
نقاهت به سر می برد؛ برای این دوست قدیمی آرزوی سالمتی می کنیم،
باشد دوباره او را ،همچون همیشه شاد ،برقرار و خندان ببینیم.

همه دوستان شما در پیوند مونتریال
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تسلیت

تسلیت

دوستان ارجمند،

دوستان ارجمند ،سرکار خامن ناهید عدل
خانواده های محترم عدل ،بیرجندی،
اسدی ،مظهری

خانواده های عدل ،مظهری،بیرجندی
با اندوهی وصف ناپذیر ،درگذشت مادر بسیار عزیز و مهربان،

شادروان گرامی ،سرکار خامن اسدی
را به خانواده های عدل ،مظهری ،بیرجندی
و تمام دوستان و بازماندگان این عزیز تسلیت گفته،
برای همگی آنان شکیبایی و آرامش از خداوند متعال خواستاریم.

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن عزیز و مادر گرانقدرتان،
شادروان بانو هما اسدی ،خود را با شما و سایر وابستگان داغدار شریک
می دانیم و برای فردفرد شما عزیزان
از درگاه خداوند صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

منصوره و سعید پرهیزگار

حشمت و محمد فاضل ،ناهید ،دکتر علی فاضل،
دکتر زهرا فاضل ،شیده ،کورش فاضل ،کتی فاضل،
آسیهفاضل

تسلیت

دوستان ارجمند،

همدردی

خانواده های محترم عدل ،بیرجندی ،اسدی
سرکار خامن ناهید عدل

در اندوه از دست رفتن بانوی نیکوسرشت ،مادر عزیزتان ،شادروان هما
خانم اسدی ،خود را با شما و سایر وابستگان داغدار می دانیم و برای
فردفرد شما عزیزان از درگاه خداوند
صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

سرکار خامن ناهید عدل

خانواده های محترم عدل ،بیرجندی،
اسدی ،مظهری

خانواده های دکتر فیروز سنگول ،حسین انصاری

دوستان ارجمند ،فقدان شادروان ارجمند خانم هما اسدی
را به همه سوگواران و بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گوییم و
برای فردفرد شما عزیزان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

یوسف تیزهوش ،محمد فاضل ،حمید چوپانی ،دکتر
جواد معین درباری ،دکتر تهمورث طوسی ،دکتر
ناصرصفایی نائینی ،بهمن ناصری ،رضا ناظم ،حسین
ناصری ،جشمید نوبخت ،پرویزمهدویان ،کاظم
اسدی ،حسین صمیمی ،دکترجاوید موسوی ،مسعود
علیزاده ،علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضا نژاد،
محمدرحیمیان ،عبدالهخیامی و دیگر دوستان شما

اربعینحسینی

 1430سال و چهل روز «قمری» از شهادت استاد و معلم شهادت حسین ابن علی (ع) میگذرد.
اما هنوز نام و راه او ادامه دارد.
در همین محرم جهان شاهد عاشورای دیگر بود و برای عده ای عاشورای حقیقی پدید آمد...
و عاشوراهای عظیمی در پیش است.
اربعین امسال را بر همگی شیعیان ایران و جهان ،مخصوصا خانواده و پیروان آیت اله حسین علی منتظری تسلیت
گفته و آرزوی عاش��ورای اصلی در سراس��ر ایران و جهان که وقوعش نزدیک می باشد را از خداوند باری تعالی
خوانیم .وفات حضرت آیت اله منتظری مرجع تقلید عده ای از شیعیان ایران در ماه عزیز محرم عده ای بسیار از
مردم شهید پرور ایران را به سوگ نشاند روح اش شاد.
خوش��ا به س��عادت آن مرحوم که شب هفت و چهل اش مصادف با عاشورا و اربعین حسینی برابر شد .چنین
س��عادتی بزرگ نس��یب هر کسی نمی شود .نام ات در ایران ماندنی و روح ات در جهان ابدیت روح مطهر سید
شهیدان حسین(ع) محشور شود .مونترال  7ژانویه 2010
علی اصغر محمدی و جمعی از مسلمانان و پیروان راه حق

همدردی

آبی که
ا
ز
ا
ی
خو ن دیده
چ
و
ن اس
خون م
ت
ی
ب
ر
ی
ی
ا
ز
بب
د
پیداس
نی
ت
ک
ک
ه
ه
خون من چ چون م
ی
ر
ی
ز
د
دل م
ه برد
ی
ا
ش
خ
و
ت
رد
من
و
کند
د
ر
د
ی
د
د
ت
و
ه برون
را ز د
م
س
ی
ت
ر
آ
یزد
سان
دل بر
ن
ک
ن
ندهم
م
از دو
زد
و
س
س
ت
ب
ت
ه
ت
یادگار
ا جان
ن
د
د
ر
د
ه
ک
م
ان در
ی دارم
د
ب
ه
صد هز
ا
ر
د
ر
مان
ندهم

دوستان ارجمند،

خانواده های محترم عدل ،اسدی،
مظهری و بیرجندی
درگذشت غم انگیز مادر دلبندتان،

شادروان بانو هما اسدی (بیرجندی)

را به یکایک شما سروران گرامی تسلیت عرض نموده،
برایتان شکیبایی ،بقای عمر و سالمتی روزافزون آرزومندیم.

خانواده های شایان ،دیبایی ،تش ّید ،رولو،
انصاری و کاشفی نژاد

28

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  25  936دی 1388

514-996-9692

28 PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

مترجمرمسی

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

رفوکار قالی

نیازمندیهای

Carpet repair
>> part time

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

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

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750

514-730-7462
514-624-7581

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی

ازدسامبر1

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

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

متیزکردن محل
کار،خانه

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

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

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:

مجری مراسم
عقد ایرانی

514-825-3170

استخدام

SANGAK PAZ
بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619

(416) 358-7060
(647) 241-8020

استخدام

استخدام

farkhondeh>>120todec'09UP

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

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

تاتوی دائم

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

رضانوشادجمال

(514) 690-6343

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

UPdjuly-sep08

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

قابلتوجهخامنها

ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

514-575-7080

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451

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

متــرجم

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

)(514

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

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

(8117 274 )514
Apr15may01

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jun08

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

bagherinov-janUPak

خدماتکامپیوتر

تهران :کرج

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

(آرش کشوری)

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

ترجمهرمسی

 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

Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

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

خیاطی

>> کلیه مقاطع:

514-624-5609
514-889-3243

smm_sh@yahoo.com

برای فروش

azjune15UP

رستوران عموجمال

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

)(514

کیمیـا

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

خدمات

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

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

محضردارایرانی
elegancefromOct01toNov15

مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
مونتریال
در
خود
کامپیوتر
Chambre des notaires

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

استخدام

به یک نفر راننده برای
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

(514) 704-7358
saeedoct01+15P

سالن آرایش

را Québec
فارسیduکنید

نامه،وکالتنامه،
وصیت
می خواهید
>> اگر
گواهیامضاء،امورمستغالت،
MS
 WORDرسمی
ازدواج و عقد

کامپیــوتر خود را
مونتریال
در مرکز شهر

gmail.com
فارسیکنید:
@mona.golabi
www.MonaGolabi.com
اضافی
برنامه
نصب
بدون
Tel.: 514-318-6373

514-963-5959
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308 Metro: Guy

(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

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191

اجارهآپارمتان

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

PIZZA MAKER
DISH WASHER

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

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

صــرافی
 5ستاره

2178 Ste-Catherine W.
514 -585 - 2345
514- 846--0221

شیراز

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

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

استخدام

Free to Air
TV channels

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

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

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

ARIANA
MOVING

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
وعود

سینابطحایی

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

شریف
ارز

 درمونتریال
به بهای مناسب
سرویس عالی

(514) 704-7358

شیراز

رستوران

514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

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

514-485-4744
514-620-5551

استخدام

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

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

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

رستوران

514-485-2929

AKHAVAN
FOOD

shahbaz aznov01

azjan15unpaid

استخدام

استخدام

استخدام

29 PAYVAND: Vol. 16  No.936  jan. 15, 2010

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

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

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

خواننده
بتهــوون

(647) 822-2529

پیونددرخدمتشما:
ترور درتهران..

>> ادامه از صفحه11 :

«نامحرم» بیفت��د .حضور علیمحمدی در
بین اصالح طلبان جنبش سبز  -نیرویی که
رهبران آن به سرعت به محدوده «ناخودی»
و «نامحرمی» رانده میشوند  -انگیزه بزرگی
در اختیار حاکمیت ق��رار میدهد که او را
از میان بردارد .ولی گزارشهایی در ساعات
پس از ترور او منتش��ر ش��ده است حاکی
از این که او ب��رای گذراندن یک دوره یک
ساله قصد سفر به خارج از کشور (و احتماال
سوئد) را داشته است .اگر این خبر درست
باش��د انگیزههای قویتری برای ترور آقای
علیمحمدی مطرح میشود.

رژیمجمهوریاسالمیازافشایفعالیتهای
هستهای خود به شدت نگران است .در چند
سال اخیر تعدادی از متخصصان هستهای
رژیم از ایران گریخته و اسنادی از فعالیتهای
هستهای جمهوری اسالمی را فاش کردهاند.
اگر آقای علیمحمدی قصد خروج از ایران
را داشته است عوامل رژیم که مخالفان خود
را مرتبا به وابس��تگی با عوامل جاسوس��ی
غرب متهم میکنند به س��ادگی میتوانند
با توجه به گرایش سیاسی او نتیجه بگیرند
که اطالعات او در خارج کش��ور در معرض
خطر است .کشتن افراد صرفا به دلیل این
که اطالعات دارند در محافل تروریس��تی

13 RACHEL

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

نیازمنــدیها
شانـــس اول را به
آنها بدهید!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

 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.

باغذاهای
خوشمزه

امری عادی است.
 ۳۳س��ال پی��ش،
سازمان مجاهدین
خل��ق ِ در ح��ال
دگردیسی به سازمان پیکار ،محمد یقینی
را که میخواست از ایران خارج شود تنها به
دلیل این که اطالعات داشت با یک گلوله از
پشت سر کشتند .از رژیمی که سدها ترور و
هزاران کشت و کشتار در کارنامه خود دارد
و هر وسیلهای را در راه هدف مجاز میداند
چه انتظار بهتری میتوان داشت؟
ترور مسعود علیمحمدی تمامی نشانههای
یک عملیات هدفمند و سازمان یافته را در
خود دارد .چنی��ن عملیاتی در ایران بیش
از همه از س��ازمانهای نظامی و اطالعاتی
رژیم جمهوری اس�لامی س��اخته اس��ت.

514-996-9692
Fax:514-313-5656
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
برایمابنویسیداما...

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

514-996-9692

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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

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

تکمیل زیرزمین ،ساخت حمام ،بازسازی
آشپزخانه ،صدمات آتش و آب ،ادعای
خسارت از شرکت های بیمه و...

رستوران
یــاس

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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

سیروس

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
لوئیزداداش زاده

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

شرکت ساختمانی

saeedapr-june09

داروخانه

PAYVAND

شادی آفرین
جشن های شما

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

NITY

(آقاعباس)

بهای باورنکردنی

(514) 887-0432

PARTICIPATE
inCOMMU

Basement finishing,
bath & kitchen Renovation,
fire & water damage,
insurance claim,
Experience & reference

با لیسانس RBQ

8270-1566-18
member of APECQ

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

انگیزههای این قتل نیز تنها با سیاستهای
جاری نظام حاک��م در زمینه فعالیتهای
هس��تهای همآهنگ��ی دارد .هی��چ نیروی
داخلی یا خارجی دیگری انگیزه کافی برای
قتل فردی دانشگاهی با مشخصات مسعود
علیمحمدی را نداشته است .رژیم جمهوری
اسالمی همچنین در گذش��ته نشان داده
که در راه اعمال سیاستهای خود از هیچ
جنایت��ی و از جمله ترور و قت��ل فروگذار
نیس��ت .رد پای س��ازمانهای اطالعاتی و
امنیتی رژیم در قتل مسعود علیمحمدی
به روشنی دیده میشود و تا عکس آن ثابت
نشده باید رژیم جمهوری اسالمی را مسئول
قتل او دانست.


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®
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Studying in Quebec provides the benefit of a two-language
province, with the university
transfer programs, undergraduate, and graduate, offered in
your choice of English or French
and sometimes in both.
Quebec is Canada’s largest province and
approximately 25,000 foreign students
study in Quebec to experience historic
cities like Quebec City, which is known
as Little France of the Americas (La Petite France de L’Amerique) and Montreal
the biggest city in Quebec.
In addition to being Canada’s largest
province in terms of area, Quebec is
the cradle of francophone culture in
America.
Each year, Quebec’s various francophone and Anglophone educational institutions welcome some 25,000 foreign
students.
For foreign students to enjoy higher
education in Quebec, you have to meet
the admission requirements of the institution of your choice (no examinations
is required). You need to demonstrate
your ability to finance your studies, and
obtain the necessary entry authorizations
required by the immigration authorities.
In another word to study in Quebec, you
must demonstrate that you will be able
to pay applicable tuition fees and your
living expenses throughout your entire
study stay.
To get an idea of what it may cost to
study and stay in Quebec consider your
tuition fees and other study related expenses, such as registration fees, student
association fees, the purchase of school
supplies, e.g., books, lecture notes, etc.
I must also add that tuition fees vary
depending on the number of credits the
student registers for level of studies, curriculum and educational institution.
Tuition fees applicable to foreign students in Quebec compare favourably to
those in other industrialized countries.
The cost of living in Quebec is also
amongst the lowest in Canada.
Moreover something that needs to be
considered is the expense of health
insurance, which is mandatory for all
foreign students at the university level.
Depending also on the university
or institution you apply to, they may
require an entrance exam.
University education is divided into
three levels:
The first level (undergraduate) leads
to a bachelor's degree, after three or four
years of full-time study, depending on
the field. A bachelor’s degree enables
students to enter the job market or go on

".اهداف پلید خود برسند
آق��ای احمدی ن��ژاد مناب��ع انرژی
خاورمیان��ه را علت ت�لاش آمریکا و
کشورهای غربی بر این منطقه دانست
و رهبران این کشورها را متهم کرد
که به علت فقدان ش��جاعت همواره
ت�لاش کرده اند با طرح ش��عارهای
انسان دوستانه اهداف خود را دنبال
.کنند


to graduate studies.
Also offered at the undergraduate
level are one-year programs, which are
recognized by a certificate. The combination of three certificates can lead to a
bachelor’s degree, provided a number of
conditions are met.
The second level (graduate) leads
to a master's degree after two
years of full-time study and
the writing of a thesis
or the completion of
an internship, depending on whether
the master's program
is research-oriented or
practice-oriented.
Also offered at the
graduate level are oneyear programs recognized by a
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) (advanced degree)
or a Graduate Certificate.
The third level (doctoral) prepares
students for a career in research. A doctoral degree (Ph.D) can be earned after
approximately three years of full-time
study, including the writing of a dissertation.
Under a France-Québec agreement on
education, French students pay the same
tuition fees as Québec students
Under a France-Québec agreement on
social security, French students are
insured by the Québec Health Insurance
Plan.
For more information concerning studying in Quebec, please contact my office,
my staff and I will be more than glad
to assist you in achieving your goal of
becoming and International Student in
Quebec.

Quebec Trivia:

DID YOU KNOW...
The word Quebec comes from the
Algonquin word “kepék”, meaning (the
place where the river narrow.s)
Population 7,750.5 million approx.
Forests cover over half of Quebec.
The St. Lawrence River (over 1,200
KM. long) links Quebec to the Atlantic
Ocean
Gold, copper, iron ore, silver, zinc,
nickel and asbestos are mined in Quebec.
Hydroelectric power is produced and
exported to the U.S.
Quebec produces more than a third
of Canada’s pulp and paper products.
(paper, newsprint, boxes, tissues and
cardboard)
The province is Canada’s main pr ducer of Maple Syrup
The Dairy Industry is the largest in
Canada.
Old Montreal has cobblestone streets
and historic 17th and 18th century architecture.
Till next month, keep safe, stay healthy
and make sure laughter is in your everyday life.
Maria Cottone, ccic
Certified Canadian Immigration Consultant

www.mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.com

آن در ناآرامی های یمن انتقاد کرده
 وزیر خارجه عربستان سعودی.بود
نیز با رد س��خنان آقای احمدی نژاد
ای��ران را به دخال��ت در امور داخلی
.یمن متهم کرد
 " اشغال:محمود احمدی نژاد گفت
 دخالت در پاکستان،عراق و افغانستان
و تالش غرب برای بر هم زدن امنیت
پاکستان و همچنین ایجاد آشوب در
یمن برای آن اس��ت که دشمنان به
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Studying
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1388  دی25  936  شماره 16 سال

یک انتخابات هم برگزار نمیشود و
زنان حتی اجازه رانندگی هم ندارند
اما دولت آمریکا و اروپایی ها با آنها
روابط حسنه دارند و از حکومتهای
غی��ر دموکراتی��ک آنه��ا حمای��ت
.میکنند
آقای احم��دی نژاد در حالی به طور
غیرمستقیم به عربس��تان سعودی
اشاره می کرد که در روزهای گذشته
از سیاست خارجی این کشور و نقش

نگاهی کلی به آمار خرید و فروش امال ک مسکونی
2009  در سال:کالنشهر مونرتال

.میباشد
از لح��اظ جغرافیائ��ی منطق��ه
 بیش��ترینVaudreuil-Soulange
 درصد درتعداد معامالت7 افزایش را با
 به ثبت رساند2008 نسبت به سال
 و جزی��رهSouth Shore و منطق��ه
 درصد افزایش4 مونترآل هر کدام با
 درصد در رده های بعدی3 و الوال با
.قرار گرفتند
North تع��داد معامالت در منطق��ه
2008  نیز نس��بت به س��الShore
.تغییر محسوسی نداشت
تع��داد امالک در مع��رض فروش از
 نیز در س��الMLS طریق سیس��تم
 یک درصد نس��بت به س��ال2009
. افزایش داشته است2008

2009آمار ماه دسامبر

 تعداد2009 در آخرین ماه از س��ال
 معامله ملک مسکونی در کالن2819
ش��هر مونترآل به ثبت رسید که این
 درصد افزایش67 رقم نشان دهنده
نسبت به دس��امبر سال گذشته می
.باشد
هم چنین این تع��داد معامله بیانگر
یک رکورد درماههای دس��امبر می
باشد که حتی از میزان فروش دسامبر
 معامله2466  که تعداد2006 سال
.به ثبت رسیده بود نیزفراتررفته است
تعداد معامالت امالک مسکونی در
 درصد کمتراز28 ،2008 دس��امبر
 گزارش شده بود2007 دسامبر سال
ویادآوری این نکته دارای اهمیت می
 درصد67 باشد که این مقدارافزایش
2009در تعداد معامالت در دسامبر
بیش��تر به خاطر ش��رایط نا مساعد
 می2008 بازارام�لاک در دس��امبر
.باشد
از لحاظ قیمت نیز در ماه دس��امبر
 تمام انواع امالک مس��کونی2009
 درصد نس��بت به4 رش��دی معادل
. داش��ته اند2008 دس��امبر س��ال
بنا بر این گ��زارش میانگین قیمت
240000 خانه ه��ای تک واحدی به
 دالرو200000 کاندومینی��وم،دالر
353000 خانه های چند واحدی به
.دالر رسید
 تعداد2009  دس��امبر31 در تاریخ
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
 درص��د کاهش19 MLS سیس��تم
نسبت به همین روز درسال گذشته
.داشت

امیرسام
کاندومینی��وم و امالک
درصد3 PLEX درآمدزا
.گزارش شد
MLS بن��ا ب��ه آمارسیس��تم
 قیمت،از لحاظ قیمت نیز
،مشاورین امالک مونترال بزرگ
Median Price میانگین
خرید و فروش در کالن ش��هر
ام�لاک ت��ک واحدی
 ( با2009 مونت��رآل درس��ال
رکود
در منطق��ه مونترآل به
) معامل��ه41802 تع��داد کل
، دالر رس��ید235000  درصد اقتصادی اثر3 ،2008 نسبت به سال
 درصد4 چندانی بر که خود بیانگر
.افزایش نشان می دهد
ب��ا وج��ود کاه��ش خرید و بازار امالک افزایش نس��بت به سال
 قیمت. می باشد2008
 م��اه اول س��ال4 ف��روش در
مونترآل
 میانگینکاندومینیومنیز. بازار امالک مونترآل به نداشته است،2009
 دالر رسید194500 به
موقعیت قبلی خود بازگشت و
ّ
 درصد5 ک��ه مع��ادل
کارنامه مثبتی در آخر سال از
توجه به افزایش برای این نوع ملک می باشد
ّ خود به جای گذاش��ت و با
 پرواضح است و قیمت میانگین امالک درآمدزا نیز، درصدی3 این افزایش
 دالر349000  درصد افزایش به4 که رکود اقتصادی اثر چندانی بر بازار با
.رسید
.امالک مونترآل نداشته است
تقریب��اً تم��ام انواع امالک ش��اهد نه تنها بازار امالک از لحاظ تعداد در
 قیمتها، فعال بوده است2009 افزایش در تعداد معامالت در س��ال سال
، امالک ت��ک واحدی نیز در این س��ال به صورت آهسته. بودن��د2009
، درص��د اما مداوم در ح��ال افزایش بوده اند4  ) ب��اSingle Family(
بیش��ترین افزایش را از خود بر جای که خود نش��ان دهن��ده این امر می
باشد که همچنان سرمایه گذاری در
.گذاشتند
در حال��ی ک��ه ای��ن افزای��ش برای امالک مونترآل دارای بازدهی خوبی

امیرسام

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

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

وی ادامه داد "بعضی از کش��ورهای
غربی پس از حادثه یازدهم سپتامبر
به منطقه لشکرکشی کردند در حالی
که پایگاه اصل��ی القاعده در یکی از
کشورهای منطقه اس��ت که درآمد
سرش��ار نفتی دارد و با آمریکایی ها
و برخی کشورهای غربی هم روابط
".خوبی دارند
او گف��ت در خاورمیان��ه دولتها و
کشورهایی هستند که در آنها حتی

به وسیله کشورهای غربی را "دروغی
.آشکار" دانست
آق��ای احمدی ن��ژاد ک��ه در هویزه
سخنرانی می کرد با شبیه دانستن
 س��پتامبر با نسل کشی11 حوادث
 گفت،یهودیان به وسیله آلمان نازی
"غرب��ی ها به بهانه ای��ن دو موضوع
همواره به کشتار متوسل شده و برای
 خون انسان،نفوذ در مناطق مورد نظر
".های بیگناه را بر زمین ریخته اند

:احمدی نژاد
 سپتامبر به۱۱ حادثه
هولوکاست شبیه است

محم��ود احمدی ن��ژاد با تش��بیه
 در۲۰۰۱ حمالت یازدهم سپتامبر
 مطرح،آمریکا به موضوع هولوکاست
ش��دن موضوع های��ی مانند حقوق
 دموکراسی و مبارزه با تروریسم،بشر
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>> 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

از  7جلد

 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
EPIDEMIO SEARCH INC.
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
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جوادایراخنواه

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD
MONTRÉAL QC H3X 2H9

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG,

since3
199

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
 ماهه6 ختنه کودکان >> تا

بدون وقت قبلی

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

>>

ارزیابی رایگان

___________________

www.circumcisionmontreal.com

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

>>

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

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

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

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

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

½
½

Tel.: (450) 676-9550

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

½

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

Ramier Realty

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

½

____________________
2550 Lapiniere (Brossard)

Parvaneh ZANDI

>> Montreal >> Brossard:

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

Cell.: (514) 909-4765

2 : ص

 مارس5 :ابی در مونتریال

پارستورز

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

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

زماسیب

FLY ANYWHERE,
ANY TIME!
وست آیلند

NDG

.99

10

.99

11

برجن مرغوب
Adora

 پوندی10

برجن مرغوب
>> سیال

)(سفید

کیلویی4

.99

11

برجن مرغوب
:جهان
>> سفید

)کیلویی4(

بادام تلخ و گل سرشور
لیموشیرینعالی
، لیرتی4 و3مساور
متاماتوماتیکرسید

:پلوپزامرپیال
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

) کاپ20 و،12،10،8(در سایزهای

>> West Island:

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

www.akhavanfood.com

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

