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گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

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

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

تبدیل ارز

I.C.P. Inc.

____________________________________________
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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تشدید فشار آمریکا بر آسیا برای
اجرای حترمی های ایران
____________________
در کودکی ،فرزند سربازی سخت
گیر بود .در جوانی به پادش�اهی
گریزپا بدل ش�د و در واپس�ین
ماهه�ای عم�رش ،ب�ه آواره ای
دربدر ،با سرنوش�تی به راس�تی
غمبار....

شاه مرده ولی
آقا زنده است!
 ص8:

سی امی
درگ ن سالگرد
ذش
ت
آخرین
شاه ایران

مقام های آمریکایی برای تشدید
تحریم های ایران به چین ،ژاپن،
کره جنوبی و امارات متحده عربی
سفر می کنند و استرالیا نیز اعالم
کرده فش�ارهای جدی�دی علیه
تهران اعمال می کند.
مقام ه�ای آمریکایی نگرانند که
با تشدید تحریم های اروپا علیه
صنای�ع نفت و گاز ای�ران ،برخی
کش�ورهای آس�یایی نظیر چین
حضور خ�ود را در بازارهای ایران
افزایش دهند.
 ص:

تاریخ خشونت:
بیاد سه برادر(م)

دانشگاه« :هزینه تعطیلی علوم انسانی،
>> ص6 :
تعطیلی فکر است!

زیر هجوم
حتــریم ها:
فضا بر ایران
تنگ تر میشود

 ص3 :

ص9 :

 160سال تاریخچه

بهائیآزاری

۲۰۱۰

 ص13 :

درندهخویان ه ما
ایرانیــان

"هرکول فرهنگی" و
تاریخی ما،
شرمساری
ِ
ِ

ص24 :

هم غزه هم لبنان جامن فدای ایران!

ص7 :

ابوجعفرخدیر

ص31 :

روز «ناچاری» میرحسین

چرا در مجهوری اسالمی «حقیقت» ،شبیه گروگانی است که به وسیله آن،
حا کمان از همدیگر باج خواهی می کنند و وقتی معامله ها متام شد،
گروگان خبت برگشته را دوباره به بایگانی و فراموشخانه می سرپند؟  ص12:
سیروس
یحیی آبادی
>>6

امیرسام:

حسین باقرزاده

امالک23 >>...

>> 7:

دکترانصاری

عدم رعایت حجاب
اسالمی ،یکی از
روش های مبارزه
عمومی زنان با
حکومت اسالمی و
قوانین ارجتاعی آن
است.

در کشکول

پیر...

پزشکی28 >> ...

>> 30

 ص20 :

 ص29:

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277 2178 Ste-Catherine W.

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

Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

Cell: (514)827-6364
www.sutton.com

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

صرافیخضر
انتقـال ارز

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

Luciene
l'Allier

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

پارستورز
&TRAVEL

!FLYANY TIME,ANY WHERE

سالنآرایشفریبا
West Island:
•15760
boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

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

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

Tel.: 514-485-4744

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

 1سپتامبر
7

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

 AMIR SAMامیرسام

دکتر شریف نائینی:
 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

ر عقیلی:
ساال

رضا زرین

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

وه مستان
ت گر
کنسر  8 :اکتبر
و همای

 ص14 :

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

در مونتریال و South shore

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

در ردیف گرمترین
سالهای زمنی

با 18سال سابقه درخشان

زماسیب

مشاور امالک و مستغالت

این پائیز
مونتریال
در

514-844-4492

جراح دندانپزشک

Chartered Real Estate Agent

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

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

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca



1405 Maisonneuve W.

7روز هفته

www.amirsam.ca

نیک
پیک دهخدا
ب
ز
ر
گ

مدرسه دهخدا برگزار می کند:

آغاز سال حتصیلی 2010 -2011

یکشنبه  29آگوست در پارک انگرینیون
نامنویسی دانش آموزان در محل

کباب کوبیده ،جوجه کباب  +گوجه  +ساالد  +نوشابه 10 :دالر
برای هرگونه اطالعات و یا در صورت نامساعدبودن هوا ،با شماره تلفن های روابط عمومی مدرسه متاس بگیرید:
(514) 952-2165

(514) 220-1559

هیات مدیره مدرسه دهخدا

شادی و شور ،رقص و پایکوبی با همراه دی جی

وام بـا
نرخ بهره

%
0

Financing
for certain cars only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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ایران در مصاف جهان...

جلسات مشارکت

مسیحیانفارسیزبان

تشدید فشار آمریکا بر آسیا برای اجرای حترمی های ایران
ایران ،برخی کشورهای آسیایی نظیر چین
حضور خ��ود را در بازارهای ایران افزایش
دهند.
رابرت آینهورن اظهار داشت چینی ها می
گویند نیاز زیادی به انرژی دارند و باید در
این حوزه از امنیت الزم برخوردار باشند.
دانی��ل گلیزر دس��تیار مع��اون امور ضد
تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا که در
این نشست حضور داشت گفت تحریم ها
در صورتی موثر خواهد بود که کشورهای
زیادی را در بر گیرد.
او که قرار اس��ت با آینهورن همسفر باشد
گفت آسیا ،خاورمیانه و آمریکای جنوبی
س��ه منطقه ای هستند که نیاز به رایزنی
های زیادی در این زمینه دارند.
گلیزر گف��ت دانیل لیوی معاون امور ضد
تروریس��م وزارت خزانه داری که مسئول
تحریم های ایران است برای گفتگو در این
زمینه عازم ام��ارات متحده عربی خواهد
شد.

مقام های آمریکایی برای تش��دید تحریم
های ایران به چی��ن ،ژاپن ،کره جنوبی و
امارات متحده عربی س��فر م��ی کنند و
استرالیا نیز اعالم کرده فشارهای جدیدی
علیه تهران اعمال می کند.
مقام های ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه
 29ژوئی��ه  7( 2010م��رداد  )1389به
قانونگذاران این کشور گفتند هفته آینده
راهی آس��یا خواهند ش��د تا برای اجرای
کام��ل تحریم ه��ای ایران ب��ر ژاپن ،کره
جنوبی ،چین و امارات فشار آورند.
راب��رت آینه��ورن مش��اور وی��ژه کنترل
تسلیحاتی وزارت خارجه آمریکا در نشست
کمیته نظارت و اصالحات دولتی مجلس
نماین��دگان گفت" :پکن بای��د بداند که
بعنوان عضو دایم شورای امنیت مسئولیت
دارد مانع از گسترش سالح های هسته ای
شود و بر ایران فشار آورد که بسوی سالح
اتمی حرکت نکند".
مقام های آمریکایی نگرانند که با تشدید
تحری��م های اروپا علیه صنایع نفت و گاز

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

در پی اعمال تحریم های جدید سازمان ملل
وکشورهایغربیعلیهایران،استرالیانیزاعالم
کرده اس��ت تحریم های جدیدی علیه ایران
اعمالخواهدکرد.
وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه با اعالم این
خبر گفت این تحریم های جدید برای اولین
بار شامل مبادالت تجاری با صنایع نفت و گاز
ایران هم می شود.
چن�د روز پیش از این ،اتحادی�ه اروپا و
کانادا حریم های جدی�دی علیه ایران
اعمال کرده بودند .پیش از آن هم آمریکا
تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال
کردهبود.
استیوناسمیت،وزیرخارجهاسترالیا،دربیانیه
ای اعالم کرد" :با اعمال این تحریم ها ،استرالیا
در صف اول تالش های جامعه جهانی برای
وادارکردنایرانبهپذیرشتکالیفبینالمللی
اش در مورد برنامه هسته ای این کشور می
ایستد .به باور ما برنامه هسته ای ایران یکی از

برای شرکت در این جلسات لطفا با
شمارههای
514-261-6886
514-806-8065
تماسبگیرید.

جدیترینتهدیدهایامنیتیاستکهجامعه
جهانی با آن مواجه است".
تحریم های جدید اس��ترالیا عالوه بر تحریم
هایی است که سازمان ملل متحد ماه گذشته
علیه ایران تصویب کرد و استرالیا پیش از این
آنها را اعمال کرده بود.
تحریمهایجدیدیکهاسترالیااعمالخواهد
کرد ،شامل ممنوعیت مسافرت و داد و ستد
بیش از  110شخص و شرکت در بخش های
مالی و حمل و نقل ایران است.
این تحریم ها همچنین شامل ممنوعیت داد
و ستد همه انواع سالح و مواد مربوط به آن،
از جمله هر چیزی است که بتواند در تولید
سالح های شیمیایی ،بیولوژیکی ،هسته ای و
موشکیمورداستفادهقرارگیرد.
اس��ترالیا همچنین برای اولین بار داد و ستد
با بخش نفت و گاز ای��ران را محدود خواهد
کرد .آقای اسمیت گفت در قطعنامه سازمان
ملل اش��اره شده است که بین درآمد حاصل
از بخش نفت و گاز و فعالیت های هسته ای
ایران ارتباط وجود دارد.



مژده مژده

برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
از کانال تصویر ایران پخش می شود
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا)28-11 ،

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
Mtro: Cote Vertu

خدمات حسابداری و دفترداری

Criminal
& penal

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

استرالیا حتریم می کند

در مونتریال

سرورصدر

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
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











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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,
Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

مسکن و جتاری

cell: (514) 839-7978 Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Dollard-Des Ormeaux
$279,000

_________________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

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

Minoo Eslami
Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

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

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Tel.: 514-303-2977

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

Cell.: (514) 571-6592

وکیل دعاوی

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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«محالت علیه
علوم انسانی
"سازمان
یافته" و یادآور
استبداد
استالینی
است!

ایران:دانشگاه...

«هزینه تعطیلی علوم
انسانی ،تعطیلی فکر است!»
عباس میالنی ،استاد دانشگاه در آمریکا می
گوید که در صورت موفقیت حکومت ایران
در مقابله با علوم انسانی ،جامعه ایرانی "هزینه

وحشتناکی برای س�وء مدیریت و تعطیلی
فکر" خواهد پرداخت.

ب��ا این ح��ال ،آقای میالن��ی ،رییس مرکز
مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد ،به بی
بی س��ی فارسی گفت که تالش های چند
ماه اخیر محافظه کاران ایران برای برچیدن
بساط آنچه علوم انسانی و اجتماعی غربی
خوانده اند" ،گره بر باد زدن است".
میرحسین موسوی ،یکی از رهبران مخالفان
دول��ت ایران ،چهارش��نبه س��ی ام تیرماه
(۲۱ژوئی��ه) این گونه حم�لات علیه علوم
انسانی را "س��ازمان یافته" دانست و آن را
یادآور اس��تبداد حکومت های کمونیستی
اروپای شرقی و شوروی سابق از جمله ژوزف
استالین توصیف کرد.
استالین در مقام رهبر اتحاد جماهیر شوروی
در اواخر دهه  ۱۹۳۰برنامه پاکسازی بزرگی
را برای قلع و قمع کردن مخالفانش به اجرا
گذاشت.
آقای میالن�ی می گوید ک�ه حکومت
اس�تالین نه تنها علوم انس�انی ،بلکه
هم�ه رش�ته ه�ای علم�ی از جمل�ه
زیس�ت شناس�ی ،ژنتیک ،فیزیک و
علوم اجتماع�ی را تحت کنترل حزب
کمونیستدرآورد.
این ایرانش��ناس گفت" :اس��تالین ادعا می
کرد که فقط یک حقیقت وجود دارد و آن
حقیقت مارکسیس��م است و هر چیزی که
تابع و برخاس��ته از آن نیست ،باطل است.
صحبت ه��ای اخی��ر آق��ای الریجانی در
م��ورد این که جامعه دینی احتیاج به علوم
اجتماعی ندارد ،احتیاج به جامعه شناسی و
روانشناسی ندارد ،متاسفانه به بدترین شکل
یادآور حرفهای عوامل ایدئولوژیک استالین

الریجانی:جامعه دینی احتیاج
به علوم اجتماعی ندارد!
است".
هفته گذشته از قول صادق الریجانی ،رییس
قوه قضاییه ایران ،نقل شد که علوم انسانی
غربی با آموزه های دین اسالم مغایرت دارد.
خبرگزاری ه��ای ایران قول آقای الریجانی
نوشتند" :در کش��وری که بنای آن توحید
و ایمان به حق تعالی بوده و براساس قرآن
شکل گرفته ،آیا درست است بر علوم انسانی
اتکا کند که پیش فرضهای آن به هیچ وجه
الهی نیست؟
چه معنی دارد در کش��ور خود تئوریهایی
درباب روانشناس��ی و جامعهشناسی ترویج
کنیم که بر پیش فرضهایی اس��توار است
که به هیچوجه با پیش فرضهای دینی ما
هماهنگی و همخوانی ندارد؟"
در شهریور ماه گذشته همزمان با برگزاری
دادگاه های دس��تجمعی بازداشت شدگان
معت��رض به نتایج اعالم ش��ده
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری،
آیت الله علی خامنه ای ،رهبر
جمهوری اس�لامی ،از تدریس
علوم انسانی غربی در دانشگاه
های ایران انتقاد کرد.
ناظران
برخی
در پی اظهارات او،
SINGH
درباره تکرار "انقالب فرهنگی"
دیگری در ایران هشدار دادند.
امور دفترداری
دارد
عباس میالن��ی عقی��ده
و حسابداری
مقام
در س��ه دهه اخیر تالش
تهیه و تنظیم
های ارش��د جمهوری اسالمی
اظهارنامه مالیاتی
برای پاکس��ازی دانشگاه ها از
تاسیس و
دگراندیشان و تحمیل اندیشه
ثبت شرکت ها و...
ه��ای م��ورد پس��ند حکومت
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hbzadeh@btinternet.com

حسین باقرزاده

من در دهه اول پس از انقالب ،سه برادر را
در مصاف مجاهدین با جمهوری اسالمی از
دست دادهام ،ولی کمتر در باره آنها سخن
گفتهام .این روزها ،اما ،دو نوشته مرا به یاد
آنان انداخت .یکی درج متن «وصیتنامه»
منس��وب به برادر کوچک��م محمد در رجا
نی��وز[ ]۱بود که به نقل از کتاب «قدرت ،و
دیگر هیچ» نوش��ته خواهرم طاهره در آن
جا آمده اس��ت .و دیگری ،یادداشت آقای
هاشمی رفس��نجانی به مناسبت سالگرد
عملی��ات ف��روغ جاویدان/مرص��اد[ ]۲در
س��ال  ۱۳۶۷بود که بیش از هزار کش��ته
از مجاهدین بر جای گذاشت .برادر بزرگ
من کاظم (عالوه بر دو تن دیگر از بستگان
نزدیک من) یکی از این قربانیان بود .محمد
که  ۳۱سال داشت در سال  ۱۳۶۴مظلومانه
در اوین اعدام شد .کاظم در سن  ۵۰سالگی
در عملیات فروغ جاویدان شرکت کرده بود.
به جز این دو ،برادر دیگرم قاس��م  ۳۲ساله
در سال  ۶۱در حمله مسلحانه پاسداران به
خانه تیمی او در ته��ران و در جریان زد و
خورد کشته شد.

 ۲۴ژوییه ۲۰۱۰
رضا بی شتاب

بامداد!
روشن شاملو
با یا ِد
ِ
که «خشم ُو جسارت بود»
خجسته بود بامداد
با دهانش
شی ِر شعر
ستان معط ِر ماه می نوشید
ِ
از پِ
دری بود بامداد
با شبانه هایش
كآواز می داد
آزادی را
ستاره سیما بود بامداد
با رنج اش
به ِ
رنگ زعفران
از هجرت ُو زندان یاران
می سرود
جگر خسته بود بامداد
آتش صدایش
با ِ
كه خاموش نشد
در ظلمت ُو بیداد
حادثه بود بامداد
با حدیث اش
بزرگ ،اما
چه خسته ُو چه تلخ
گذشت از این سرا
در آن بامداد

محمد مظلومانه کش��ته ش��د .او پیش از
انقالب نیز ب��ه زندان افتاده بود و برایش ۸
سال محکومیت صادر کرده بودند .ولی پس
از یکی دو س��ال با وقوع انقالب آزاد شد و
باز به مجاهدین پیوس��ت .من او را پس از

به یاد سه برادر(م)!…

انق�لاب یک��ی دو بار
که به مقر مجاهدین
در تهران س��ر زدم در
آنجا دیده ب��ودم .در
نش��ریه مجاه��د کار
میکرد و شب و روزش
را آنج��ا میگذراند .کم ح��رف بود ،و من
هیچگاه فرصت نکردم که او را در خارج از
مقر مجاهدین ببینم و با او س��خن بگویم.
دس��تگیر که شد گناهی جز کار در نشریه
مجاهد نداشت .نه دست به اسلحه برده بود
و نه به هنگام دس��تگیری از خود مقاومت
به خ��رج داد .من آخرین تصویری که از او
به ذهن دارم در یک نوار ویدیویی از زندان
است .یکی از صحنههای بیشماری
ک��ه با حضور اس��دالله الجوردی و
جمعی از زندانی��ان تهیه و پخش
میش��د .در ای��ن ج��ا او نف��ر آخر
صحنه است .الجوردی که خشونت
وجنای��ت از چش��مانش میبارد با
زندانیانی که اظهار ندامت میکنند
سخن میگوید .از محمد ،اما ،حتا یک کلمه
شنیده نمیشود .او به شیوه همیشگی خود
فقط گوش است.
چن��د روز پس از تهیه این فیلم ،او را اعدام
میکنند ،و پدرم که برای پرس و جو در باره
وضع او به زندان مراجعه کرده بود با بسته
حاوی لوازم شخصی او روبرو میشود .مرگ
محمد برای پدر  ۷۹س��اله آن هنگام من
بسیار سنگین آمده بود .محمد در زندان که
بود چند بار توانسته بود مرخصی بگیرد و به
دیدن پدر و مادر برود .پس از اعدام او ،پدرم
تا ش��ش ماه نتوانسته بود خبر را به مادرم
بدهد ،و به پرسشهای او پیوسته پاسخهای
مبهم میداد .یک بار که از انگلیس تلفنی با
پدرم صحبت میکردم این درد درونی خود
را با من در میان گذاشت .برای اولین بار در
عمرم ،صدای گریههای
پدر را میشنیدم .دقیقا
سه س��ال پیش از آن،
پدر و مادرم خبر کشته
شدن قاسم را شنیده

کتاب «قدرت ،و دیگر هیچ» نوش��ته
در دهه اول انقالب هزاران نفر در
خواهرم طاهره آمده است .طاهره نیز
وجان
چنبره خشونت گرفتار شدند
به دلیل همکاری با مجاهدین دستگیر
باختند .اکثریت قاطع آنان بدون این
و شدیدا ش��کنجه و محکوم به اعدام
که خود مرتکب خشونتی شده باشند با ش��د ،ولی بعدا از اعدام و زندان نجات
یافت .نوشتن و انتشار این کتاب به نفع
شقاوت به دست کارگزاران رژیم کشته
شدند .برادر کوچک من یکی از اینان جمهوری اسالمی و بر علیه مجاهدین
ظاهرا بخشی از بهایی بود که او برای
بود .دو برادر دیگر من به جنگی نابرابر رهایی خود پرداخت.
رفته بودند و در این راه جان سپردند.
قاس��م سابقه بیش��تری با مجاهدین
اکنون ایدئولوژی مرگ در جامعه ما
رنگ باخته است ،امید است دیگر چنین داش��ت .او در اوای��ل ده��ه ۱۳۵۰
دنش��جوی دانش��کده فنی بود که به
فجایعی در جامعه ما تکرار نشود.
دلی��ل ارتباط با مجاهدین دس��تگیر
ش��د و تا وقوع انقالب در زندان
به س��ر میبرد .پ��س از انقالب
نیز به عنوان یک��ی از کادرهای
باالی مجاهدین فعالیت میکرد.
من چندین بار در یکی دو سال
پس از انقالب با او گفتگو داشتم.
او انتق��ادات مرا در ب��اره عملکرد
بودن��د و آن را تحمل میکردند .ولی مرگ
محمد چیز دیگری ب��ود .او مظلومترین و مجاهدین میشنید ،ولی از گفتگو و بحث
بیآزارترین فرد خانواده بود ،و این که کسی جدی در این باره احت��راز میکرد .پس از
به عمد و با شقاوت جان او را بستاند برای خرداد سال  ۶۰به زندگی مخفی روی آورد
و در اردیبهش��ت  ۶۱خانه تیمی او کشف
آنان قابل تصور نبود.
شد و مورد حمله مسلحانه سپاه قرار گرفت.
س��ختتر از همه این که رژیم مدعی شده نتیجه اجتن��اب ناپذیر بود :او همراه دو تن
ب��ود که او «توبه» کرده اس��ت ،و برای این دیگ��ر از مجاهدین در جری��ان این حمله
کار متنی را که میگفتند وصیتنامه او است کشته شد .بسیاری از زندانیان سیاسی دهه
منتشر کردند .در این متن او ظاهرا اظهار  ۱۳۵۰او را از زندان میشناختند و خاطرات
ندامت میکند و به نفع والیت فقیه و علیه شیرینی از او نقل میکردند.
مجاهدین خلق و رهبری آن و به خصوص
ش��خص رجوی س��خن میگوید و شعار کاظم که پس��ر بزرگ خان��واده بود پیش
میدهد .در فقدان او هیچ راهی برای اثبات از انقالب با مجاهدین ارتباطی نداش��ت و
صحت و س��قم ادعای رژیم وج��ود ندارد .تنها پ��س از انقالب بود که به طرفداری از
ولی اگر ادعای رژیم راس��ت باشد ،اعدام او مجاهدین پرداخت و کمکهای مالی زیادی
شقاوت مضاعفی را میطلبیده است .گرچه نیز به آنان کرد .پس از خرداد  ،۶۰او از ایران
نمونه او کم نبودهاند  -بیشماران زندانی که خارج ش��د و به عنوان یک فرد به عضویت
قلبا و ی��ا از روی تقیه اظهار ندامت کردند شورای ملی مقاومت در آمد .او به شدت از
و به ترور گذشته خود و اعتقادات خویش مجاهدین و رهبری شورا حمایت میکرد.
ت��ن دادند و در عین ح��ال قربانی عطش
{>> ادامه در صفحه}32 :
س��یری ناپذیر خشونت عریان رژیم حاکم
شدند .متن وصیتنامه منسوب به محمد در

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

خدماتصدورفاکتوروبایگانی
مهناز زجنیرزنی

صدور فاکتورو پیگیری آنها
برای کمپانی های کوچک و متوسط
دسته بندی و منظم کردن اسناد،
مدارک و فاکتورهای اشخاص و شرکتها
استفاده از روشهای جدید

قیمت مناسب

Mahnaz Zanjirzani
Invoicing and following–up invoices
and payments of small and medium sized companies
Organizing documents and bills of individuals and
companies
Using computerized new methods

Tel.: 514-483-3919

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

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

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ 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

سی امی
درگ ن سالگرد
ذش
ت آخرین
شاه ایران

ایران :دیدگاه...

شاه مرده ویل آقا زنده است!
حمید دباشی

رئیس دانشکده مطالعات
خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا

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
ساعات کار:
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
>> دوشنبه تا جمعه
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
پرداخت هزینه ناچیز)
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
__________________________________
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
سیب چینی و غیره
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

Tel.: (514) 932-2953

ارسالارز

انقالب  ۵۷با پدر کش�ی آغاز و با
فرزند کشی ادامه یافت.

بعد از م��رگ پدر ب��زرگ ،دو نماد
توامان نظ��ام پدرش��اهی ایران که
جانشین او شدند -یعنی اکبر هاشمی
رفسنجانی و علی خامنه ای -فاقد دو
نماد ازلی پدرساالری بودند:
یکی ری�ش نداش�ت و دیگری
دست راستش را در جریان سوء
قصدی از دست داده بود.
مش��اهده روزمره این دو مرد برای
هشت سال متمادی مبین شکافی
بود نمادین در ترسیم تخیل پدر در
نظر و نظام پدر ساالر مردم مسلمان
ایران.
در انتخابات ریاست جمهوری دوره
بعد در سال  ۱۳۷۶مردم ایران بین
اکبر ناطق ن��وری و محمد خاتمی
دومی را با ش��ور اش��تیاق انتخاب
کردند.

عل��ی اکبر ناطق ن��وری نه تنها هم
ریش داش��ت و هم دس��ت راست
بلکه شباهت غریبی هم به آیت الله
خمینی پدر بزرگ ملت داشت.
ملت اما از پدربزرگ می ترسید و او
را با سالم و صلوات به خاک سپرده
بود.
در مقابل ناطق نوری ،محمد خامتی
چهره ای زیبا و زنانه داشت و مردم
به او "س��ید خندان" می گفتند ،و
حتی هر از چند گاهی در آس��تانه
دوره دوم ریاست جمهوری "فریبا"،
نامی زنانه ،خطابش می کردند چرا
که با وعده هایش آنان را فریفته بود.
رای به محمد خاتمی نزدیک ترین
رای نمادی��ن به مادران م��ا بود ،در
نظامی که زن در آن رییس جمهور
نمی تواند بشود.
در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری
 ۱۳۷۶ما از پدرانمان هراس��یده به
سوی مادرانمان گریخته و به تصویر
نمادین آنها در چهره محمد خاتمی
رای دادیم.
چهار سال بعد از انتخاب محمود
احمدی ن�ژاد ،که هم ریش دارد
و هم دس�ت راس�ت ،ولی زیبا
نیست ،مردم ما از پیر و جوان به
میر حسین موسوی روی آورده
اند.
حضور میر حس�ین موسوی در کنار
زه��را رهنورد و عنایتی که مردم ما
به دست در دست بودن آنها داشته
اند مدلول توامان مرد /زن بودن این
"تول��د دوباره" و این "تولدی دیگر"
است.
این پس�ر بی پس�ر ام��روز نماد
خودزایی فرهنگی پسرکش است.
تشویش فرهنگ پدرساالر از او هم
در اینجاست.
در جری��ان "جنب��ش س��بز" و در
واكن��ش به س��خنان ی��ك روحانی
هوادار دولت و سر دادن شعار "امام

ما کوثر است ،دشمن او ابتر است"

و "خامنه ای کوثر اس��ت ،دش��من
او ابتر اس��ت" كه اشاره مستقیم به
میر حسین موس��وی داشت و او را
به علت نداش��تن فرزند پسر ابتر و
بدون دنباله می خواند ،جمعی کثیر

ایران :تعطیلی علوم انسانی و ...

 ارسال ارز به ایران
در کوتاه ترین زمان

محم��د رضا ش��اه پهلوی در
 ۲۶دیماه  ۱۳۵۷خاک ایران
را برای همیش��ه ترک گفت.
تا ورود آی��ت الله خمینی به
ای��ران در  ۱۲بهم��ن ۱۳۵۷
ب��رای حدود دو هفته بر ایران
سایه هیچ پدر نمادینی نبود.
نه شاهی نه شیخی ،نه امیری
نه امامی.
دو هفت�ه ب�ی پ�دری در
فرهنگیپدرساالر.
شاه ایران در  ۵مرداد  ۱۳۵۹و
امام امت در  ۱۳خرداد ۱۳۶۸
دار فانی را وداع گفته و به دیار
باقیشتافتند.
محمد رضا شاه ،فرزند پدری
مستبد و نظامی بود و تمام عمر
را زیر س��ایه بلن��د آن پدر به دنبال
خلق تاریخی دراز برای شاهنشاهی
خودش و ساختن سدهایی بلند بر
رود های پهناور س��رزمینش بود تا
بلکه از ف��راز آن بلندی و صعود آن
صالبت از زیر صولت و سنگینی آن
سایه بدر آید.
او وقت��ی خطاب به ک��وروش کبیر
گفت« :تو آس�وده بخواب که ما
بیداریم» خطاب به رضا ش��اه می
گفت که پدر «واقع��ی» او کوروش
کبیر ،بنیانگذار سلسله هخامنشی
است .نام آش��کار اولین فرزند پسر
او اگر رض��ا نام پدرش بود نام میانه
و پنه��ان او "س��یروس" بود که نام
"کوروش" در آن نمایان است.
در جری�ان انقالب  ،۵۷فرزندان
ایران با پ�در بزرگش�ان تبانی
کردن�د و پ�در تاجدارش�ان را
کشتند.
ول��ی پدرب�زرگ از ت��رس همان
نوادگان که مب��ادا علیه خود او هم
قیام کنند صدها ه��زار از آنها را به
سالخ خانه جبهه های جنگ ایران
و عراق فرستاد و یا در سیاه چالهای
جمه��وری اس�لامی اش به جوخه
اعدام سپرد.

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119

1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988

توجه:
خریدطال
ونقره

متحمل "شکس��تی تاریخی" شده
است.
او می گوید" :من در آن زمان افتخار
کار در دانش��کده حقوق دانش��گاه
تهران را داش��تم .چهل نفر از چهل
و پنج استاد را تصفیه کردند ،نصف
دانشجویان را تصفیه کردند .همین
آقای (غالمحس��ین) الهام از برگزار
کنندگان اصلی سانسور در دانشکده
حق��وق بود .بیس��ت و پنج س��ال
بعد ،نه تنها دانش��کده حقوق بلکه

از حامیان آقای موسوی با تغییر نام
خود و استفاده از پیشوند نام "میر"
و نام فامیل "موسوی" خود را فرزند
ایشان نامیدند و خواندند.
مثال احمد باطبی اس��م خودش را
گذاشت" میر"احمد" موسوی .طعنه
و تحقیر پدر ساالر موجب تکریم و
محبوبیت بیشتر پیر پسر شد.
"جنبش س�بز" اکنون ب��ه رهبری
فرزن��دی اس��ت زایی��ده از مادری
آبستن زایش ملتی آنسوی فرهنگ
پدر ساالری ،اینسوی اسطوره های
مردم ساالری.
در "باش��و :غریب��ه کوچ��ک "،پیر
سینماگر ما ،بهرام بیضایی کل این
سناریو را در تولد نمادین باشو برنایی
دیده و ترسیم کرده بود.
میرحسینموسویمثل"باشو"
است ،زاییده نمادین بر "نایی"
که ش�مال و جنوب خ�اک ما را
به هم وصل می کند و از ما یک
ملت می سازد.
پی��روزی -شکس��ت میر حس��ین
موس��وی در انتخاب��ات ریاس��ت
جمهوری  ۱۳۸8تولد پیر پس��ری
است در فرهنگی پدر ساالر.
این پیرپسر بهترین داماد تاریخ ما و
نماد تولد دموکراس��ی در ایران می
تواند بود.
فرهنگ ما اس�طوره ساز است،
زبان ما خالق ،خرد ما بیدار ،حی
ما یقظآن ،طنز ما گزنده ،روح ما
سرکش.
اگر فرهنگ ما ضحاک ساز است
و سهراب کش ،در همان فرهنگ
زینب ما توامان حسین و گردآفرید
ما خود پنهان در کالهخود سهراب
است.
یادمان باشد (چون که فرهنگ پدر
س��االر می خواهد که م��ا فراموش
کنیم):
فرهن��گ مبتالب��ه پدرس��االری ما
لحظات تبانی و طغیان س��ودابه و
سیاوش را علیه کیکاووس همچون
خط��ری اروتیک در پس��توی خانه
پنه��ان کرده اس��ت .در آن پس��تو
خبرهاست.
فردوس��ی فقط نصف قصه را گفت،
بقیه را به تمثیل رها کرد ،سر گنده
اش را ه��م زیر لحاف تخیل خود ما
گذاشت.
اما مرگ پدر ساالر مرگ پدر ساالری
نیست.
شاه مرده ولی آقا زنده است.

آقای امام باز تولید شاهنشاه آریامهر
است ضربدر متافیزیک خشونتی که
آسمان را به ریسمان اعدام می بافد.
ش��اه ایران هنوز نمرده امام امت باز
گش��ته اس��ت و مرتب هم در حال
بازگشتن اس��ت .نه فقط در صحن
تاریخ که در روان جاه طلب آدم ها.
آیت الل��ه منتظری هن��وز نمرده،
حجت االسالم ها در صف اند ،طلبه
ها در انتظار .همه هم َمردند.
{>> ادامه در صفحه}22 :

>> ادامه از صفحه6 :

تمام دانش��گاه های ایران ،یکپارچه
نظراتشان ،عالیقشان و فرهنگشان
ب��ا آنچه امثال آق��ای الریجانی می
خواهند ،تفاوت دارد و برای همین
ناچارند سانس��ور را تش��دید کنند
و حرف های��ی بزنند که نه تنها در
قرن بیست و یکم شنیع است ،بلکه
حکایت از یک ورشکستگی فکری
شگفت آور دارد".
آقای میالنی م��ی گوید که هزینه
کوتاه مدت برخورد با علوم انس��انی

این است که دانشجویان و استادان
این رشته ها به فعاالنی علیه حکومت
بدل خواهند شد.
اما او هزینه درازمدت آن را سهمگین
می داند و می گوی��د" :نتیجه اش
هزینه وحشتناکی است که جامعه
ایران برای س��وء مدیریت اجتماعی
و برای تعطیل فکر در ایران خواهد
پرداخت ".
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آژانس مسافرتی

ایران  :حتریم و...

فضا بر ایران تنگ تر میشود
بگی��رد .تحریمهای اروپ��ا هرگونه
س��رمایهگذاری جدید ،کمکهای
تکنیکی و هر گونه مبادله تکنولوژی
ب��ا ای��ران را ممن��وع کرده اس��ت،
مخصوصا هر چی��زی که مربوط به
مایعکردن گاز و پاالیش نفت باشد.
زیرا اگر تهران بتواند بدون مشکل،
گاز و نف��ت خام تولی��د کند (ایران
دومین تولیدکننده طالی سیاه در
منطقه بعد از عربس��تان س��عودی
اس��ت) ،در زمینه پاالیش خودکفا
نخواهد بود و باید حدود  ٪۴۰بنزین
مصرفیاش را وارد کند.
ی که خواس��تار بازرسی
اروپا در حال 
کشتیهای ایرانی است  -که ممکن
است محصوالت یا تجهیزات مربوط
به برنامه هس��تهای ای��ران را حمل
کنند -بازرگانی جمهوری اسالمی را
هدف قرار داده است و می خواهد که
اجازه بازرسی از هواپیماهای ایرانی را
که در فرودگاههای اروپایی به زمین
مینشینند داشته باشد.
همچنان برای مقابله با فعالیتهای
واردات-ص��ادرات ،بانک های ایرانی
دیگ��ر ح��ق ندارند در خ��اک اروپا
شعبههای جدید تاسیس کنند.
در حالیکه کانادا هم در ادامه تصمیم
اتحادیه اروپا ،خبر تحریمهای خود
علیه ای��ران را اعالم کرد ،باید گفت

تاکنون هیچگاه دیپلماسی اروپا تا به
این اندازه علیه یک دشمن مشترک
ایران ،یا بیشتر علیه خطری که ازس��وی تهران با بلندپروازیهایش،
جهان را تهدید میکند -متحد نبوده
است (تهران از س��وی غرب متهم
میشود که مشغول به توسعه سالح
هستهای است).
تاکنون هیچگاه دیپلماسی اروپا این
همه شدت نداش��ته است .نه تنها
آنکه تحریمها ،که طبق قرار قبلی از
س��وی وزاری امور خارجه گروه ۲۷
به تصویب رسید (سفیران کشورهای
عض��و اتحادیه اروپا هفته گذش��ته
درباره مس��ائل اصلی این تحریمها
به توافق رسیده بودند) ،شبیه همان
تحریمهایی هستند که در نهم ماه
ژوئن در شورای امنیت سازمان ملل
به تصویب رسید ،بلکه حتی از آنها
نیز فراتر میروند.
این تحریمها حت��ی از تحریمهای
مصوب و آماده اجرای اول ماه ژوئیه
گذشته رئیس جمهور امریکا ،باراک
اوباما نیز فراتر میروند.
اروپ��ا تصیمیم گرفته اس��ت که با
هدف قرار دادن مس��تقیم صنعت
گاز و نفت ایران ،که صادراتش نیمی
از درآمد حکومت ایران را تش��کیل
میدهد ،قلب این کش��ور را نشانه

جامعه بینالمللی فضا را برای ایران
تنگتر می کند .آیا این اعمال باعث
میشود که تهران به میز مذاکرات
بازگردد تا مس��ائل برنامه هستهای
تهران که میبایست تنها صلحآمیز
باشد ،روشن شود؟ شاید.
تحریمهای س��ازمان مل��ل متحد
اولینها نیس��تند ،بلکه دور چهارم
آنهاست که به تصویب میرسد ،که
محمود احمدینژاد همیشه آنها را به
تمسخر گرفته است.
اما با این وجود به نظر میرس��د که
وی این سری را جدی گرفته است.
از روز ش��نبه و یکشنبه  24و 25
جوالی وزیر امور خارجه ایران اعالم
کرد که دولت آماده است مذاکرات با
غرب بر سر مبادله سوخت هستهای
(با درصد خل��وص پایین در مقابل
اورانی��وم غنی ش��ده) را آغاز کند؛
پیشنهادی که در ماه مه گذشته از
سوی ترکیه و برزیل مطرح شد اما
مخالفت کش��ورهای صنعتی را به
دنبال داشت .ممکن است که در ماه
سپتامبر ،بعد از ماه رمضان ،دیداری با
کاترین آشتون ،مسئول امور خارجه
اتحادیه اروپا صورت بگیرد.
* از :لیسیان جی .بُدوو  /در :ال
تریبون

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

½
½
½
½

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
)(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

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Unsatisfied
tax bill for thwith you
?e year
contact

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

انتی
با گار
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

آموزشگاهرانندگیآریا
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

قانون
با  21سال سابقه کار
مخصوص
یمتهای
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی ق
طنانعزیز
رایگان در اختیار شماست...
برایهمو
مربی ایرانی:

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

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

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
و در هر
ش
ر
ا
ی
ط
ی

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

5905 Upper-Lachine










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

ارزیابی رایگان

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management

us for
assessment o a ref
tax return. If your
we can't
decrease you
r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

Tel.: 514-652-4887

>>

فرنازمعتمدی

1170 Place Frère André

ST-LAURENT, QC H4T 1V6

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

9

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کبک وکانادا...

www.skylawn.net

کانادا هم حترمی های یکجانبه دیگری را
علیه ایران وضع کرد

 ۲۶ج��والی ایرانتو :دولت محافظه
کار کانادا به منظور تحت فشار قرار
دادن ایران جهت اعمال محدودیت
در برنامه ای هسته ای ،اقدام به وضع
تحریم های جدید و یکجانبه علیه ان
کشور می کند.
"الرنس کان��ون" ،وزیر امور خارجه
در ی��ک کنفرانس خب��ری روز 27
جوالی جزئیات تصمیم جدید دولت
را تشریح کرد.
گزارش  CTVحاکیست این تحریم
ها روز  22جوالی در جلسه کابینه
مورد تصویب قرار گرفته است.
گفته می شود کانادا با هرگونه سرمایه
گذاری در زمینه انرژی و همچنین
کاالهای صادراتی که بتواند به نحوی
ایران را در برنامه های هسته ای خود
کمک کند ،جلوگیری خواهد کرد.
عالوه بر این تأسیس موسسات مالی
در داخل کانادا ممنوع شده و شرکت

های کانادایی نیز از خرید کاالهای
ایرانی منع می شوند.
یک مقام رسمی گفته است تحریم
های جدید ،ن��ه تنها ب��رای ایران،
بلکه یک هش��دار آشکار برای سایر
کشورهایی است که بدنبال آرزوهای

هسته ای باشند.
تحریم های کانادایی مشابه مواردی
است که پیش از این از سوی کنگره
آمریکا و اتحادی��ه اروپا  ،علیه ایران
وضع شده است.
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا
روز پنجش��نبه  22ج��والی طرح
تحری��م فراگیر ایران ،با هدف تحت
فش��ار قرار دادن بخش های انرژی
و بانکداری در این کشور را تصویب
کردند.
ط��رح مص��وب کنگ��ره آمری��کا،
سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز،
صادرات بنزین و فرآورده های نفتی
به ایران و شرکت های مرتبط با سپاه
پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها
و موسس��اتی که بر خالف آن عمل
کنند ،با قطع رابط��ه با بازار آمریکا
مواجه خواهند شد.

انتقاد از فرصت های نابرابر شغلی برای مهاجران
و متولدین کانادا

ایرانتو :بدنبال نگرانی های ابراز شده
در خصوص تبعیض های شغلی بین
مهاج��ران و متولدین کان��ادا دولت
محافظه کار اعالم کرد به تالش های
خود برای حل کردن مشکل بعمل
خواهد آورد.
"جیس��ون کنی" وزی��ر مهاجرت و
شهروندی در یک کنفرانس خبری
ب��ا نمایندگان رس��انه ه��ای قومی
اطمینان داد دولت با بررسی مجدد
مقررات استخدامی بخش فدرال به
بحث اختصاص دادن برخی مشاغل
خاص برای اقلیت های مشهود پایان
دهد.
Public Service Alliance of
 Canadaتخمی��ن زده ک��ه چنین
موضوعیتنهاشامل 0/2فرصت های
ش��غلی و یا حدود 91م��ورد از هر
 5000عن��وان در س��ال 2008
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میگردد.
وزیر مهاج��رت با اذع��ان بر اینکه
هم اکنون بس��یاری از فرصت های
شغلی فدرال بصورت عادالنه توزیع
نمی ش��ود ،اظهار امیدواری کرد با

ترغیب صاحبان مشاغل از تبعیض
های قومی در این زمینه جلوگیری
گردد".
پرسش از وزیر مهاجرت پس از آن
انجام ش��د که مایکل ایگناتی یف،
رهبر حزب لیبرال اخیرا در مالقات
با یکی از بزرگترین گروه های قومی
در مونت��رآل با انتقاد از این که تنها
ی��ک درص��د فرصت های ش��غلی
کشور به بومیان اولیه مهاجران زنان
یا معلوالن اختصاص می یابد ،قول
پیگیری موضوع را داد.
اضافه می ش��ود بررسی های اخیر
نش��ان می دهد اکث��ر کارفرمایان
با دقت نس��بت به ن��ام متقاضیان
در رزومه های ش��غلی ترجیح می
دهند تنها صاحبان اسامی کانادایی
یا اروپایی را ب��رای مصاحبه دعوت
کنند.

رییس اداره آمار کانادا استعفا کرد
این تصمیم را به این خاطر
 ۲۲جوالی ایرانت��و" :منیر
اتخاذ کرده که معتقد است
ش��یخ" ریی��س اداره آم��ار
کانادایی ها تنها در صورتی
کانادا بدنبال تصمیم دولت
که در معرض اتهام جریمه
فدرال در خص��وص حذف
یا زندان باش��ند می بایست
سرش��ماری عمومی کشور
اطالعاتشخصیوخصوصی
استعفا داد.
خود را افشا کنند".
وی در استعفانامه خود آورده
آقای شیخ در مورد دیدگاه
است":من مایل بودم از این
های��ی ک��ه وی و اداره آمار
فرصت اس��تفاده ک��رده تا
کانادا در این زمینه به دولت
درباره موضوع تکنیک های
ارائه کرده اظهار نظری نکرد.
سوی
آماری که هم اکنون از
سرشماری همگانی  10ساله
هم اکنون "ویان اسمیت" معاون
رسانه ها مطرح شده اظهار نظر
او مسئولیت اداره آمار را برعهده
کنم .اینکه آیا پرس و جوی های
داوطلبانه و خانه به خانه از مردم می اجباری کشور (که هر ده سال اجنام گرفته است.
تواند جایگزی��ن آمارگیری اجباری می ش�ود) حذف ،و مرحله بعدی منیر شیخ دارای مدرک کارشناسی
گردد یا خیر ،من نمی توانم نظری مربوط به س�ال  2011اجنام منی ارشد اقتصاد از دانشگاه مک مستر
و دکترای اقتصاد از دانشگاه وسترن
بدهم و در وضعیت فعلی استعفای شود.
خ��ودم را تقدیم نخس��ت وزیر می "تونی لکمنت" وزیر صنایع با اظهار انتاریو بوده و هم اکنون در دانشگاه
تأس��ف خبر استعفای منیر شیخ را های ات��اوا و کارلت��ون تدریس می
کنم".
کند.
دولت محافظه کار اواخر ماه جون تأیید کرد.
اعالم ک�رد مبنظور حف�ظ حقوق وی ضم��ن دفاع مج��دد از موضع
خصوصی ش�هروندان ،سرشماری دولت در ای��ن زمینه گفت" :دولت

>> پخـــش وسیع <<

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

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 آگا
کلیه هی بیشتر در مورد
نیاز
با مشا های مسافرتی خود
ور
مجرب فارسی زبان

یامسین

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 259

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

یک سوم کــــانادایی ها برنامه ای برای
پس انداز ندارند

ایرانتو :بر اس��اس تحقی��ق یکی از
بان��ک های بزرگ کش��ور ،با وجود
عالقمندی همگان به داشتن امنیت
مالی ،دست کم یک سوم کانادایی
ها ،فاقد یک برنامه مش��خص برای
پس انداز هستند.
یکی از مدیران ارشد اسکوشیا بانک
در همین رابطه گفت" :مردم دوست
دارن��د پول های خ��ود را پس انداز
کنند ،اما نمی دانند از کجا ش��روع
کنند ...تنها  55درصد کس��انی که
مورد نظرس��نجی قرار گرفتند ،به
پس اندازهای ع��ادی معتقد بودند
و نزدی��ک به یک پنج��م گفته اند
حتی یک روز هم در زندگی خود به
موضوع پس انداز فکر نکرده اند.
اما نکته عجیب این اس�ت که
یک چهارم مردم کانادا زندگی را
به صورت روزانه تجربه می کنند،
بدون آن که به آینده و نیازهای
ضروری خود فکر کنند".
ویمیافزاید":پسازبحراناقتصادی
س��ال های  2008و  ،9کانادایی ها
باید به فکر سرمایه گذاری های بلند
مدت برای زندگی خود باشند.

ما دوران سختی را از نظر اقتصادی
س��پری کردیم و اکن��ون وقت آن
رس��یده که مردم
خود را برای موارد
مش��ابه احتمالی،
آماده نگاه دارند".
خیلی از کانادایی
ها در ط��ول دوره
بحران ،شغل خود
را از دس��ت داده و
گرفتار بازپرداخت
اقس��اط وام های
دریافت��ی خ��ود
شدند.
بالفاصل��ه پس از
آغاز دوران بازسازی اقتصادی ،برخی
مترصد استفاده از وام های کم بهره
با شرایط مناسب شدند ،اما پس از
اینکه نرخ بهره کم کم رشد صعودی
یافت ،وضعی��ت برای آنها دش��وار
گردید.
خیلی از کس��انی که مورد پرسش
ق��رار گرفته اند ،م��ی گویند تالش
آنان برای پس انداز بخش��ی از پول
خود ،بخاط��ر نیازهای متعددی که

در زندگی برایش��ان بوجود می آید،
معموال به نتیجه نمی رسد.
اما در عین حال همه آنان
( 94درص��د) معتقدن��د
پس انداز روزمره احساس
خوش��ایندی ب��رای آنان
ایجاد می کند.
یکی از بهترین روش هایی
که مورد استقبال قرار می
گیرد ،کسر خودکار مبلغی
پول از حساب های بانکی
و واریز ک��ردن آن به یک
حساب پس انداز است.
مثل  50ت��ا  100دالر در
ماه که چندان تأثیری در
هزینه ها ایجاد نمی کند.
اسکوشیا بانک ذخیره  1500دالری
در س��ال را برای هر خانواده ،جهت
مقابله با تأثیرات ناخوشایند تغییرات
ناگهانی اقتصادی ،بس��یار مناسب
می داند .اگر چه چنین مبلغی برای
برخی زیاد می نماید ،اما در واقع تنها
کنار گذاشتن  4دالر در روز را شامل
می گردد.
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ایران...

مقام معظم رهربی شوخی میفرمایند!

احمد وحدتخواه اجتماعی با تول��د واژه ها و مفاهیم سی سال آزگار است که نزدیک به
ادبی جدی��د و زبان گش��ایی عامه  ۵میلیون ایرانی جالی وطن کرده
نلسون ماندال رهبر تاریخی مبارزات همراه می شود.
و از نقط��ه صفر با همه مصیبت ها
ضد استعماری قرن حاضر در کتاب بر مبنای این نیاز ،امروز دیگر ادبیات «زندگ��ی» در تبعی��د و غربت را به
تحملنکبتیکهآخوندخاتمی
خاط��رات زندگی خ��ود به نام
ها بر ایران و ایرانی وارد ساخته
«راه دش��وار پی��روزی» م��ی تاریخ گواهی میدهد که همهی
اند ترجیح داده اند .اگر آنها در
نویسد آزادی تنها بهره مندی
از حقوق انسانی نیست ،جوهر نظامهای عقیدتی  -سیاسی که ابتدا این س��الها در ای��ران زندگی
آزادی یعنی آنکه هیچ انسانی با شعار "آدمسازی" شکل گرفته و به
نکرده اند ،روزی نبوده اس��ت
مجبور نباش��د سرنوشت خود قدرت رسیدهاند ،سراجنام در مواجهه که ایران و غم و ش��ادی او در
آنها زندگی نکرده باشد .برای
را به دست انسان جایزالخطای با واقعیات و شکست پروژههای
آنها معنای وطن در عشق به
دیگری واگذار کند.
فاشیستی خود به "آدمسوزی" روی
سعادت و سربلندی خود و هم
در همه انقالبهای تاریخ تمدن
بش��ری ،چه آنج��ا که مذاهب آوردهاند .استبداد دینی والیت
میهنانشان خالصه می شود،
جدید رهگشای تولد نظامهای مطلقه فقیه نیز از این قاعده مستثنی
ارزشهایی که آخوند خاتمی ها
در پستوی منازل غصبی خود
جدیداجتماعی-اقتصادیشده نبودهاست
در حالیکه روی لپ تاپش��ان
اند ،و چه آنها که رهبرانشان با
درک از قوانین تکامل جوامع انسانی سیاسی و قالب های زبانی گذشته مش��غول ش��مارش دالرهای نفتی
حکومت ه��ای مورد نظ��ر خود را برای بیان ریش��ه مش��کالت کشور در بانکهای زوریخ هستند به آنها با
جانشین سیس��تم های ناسازگار با کافی نیست و جنبش آزادیخواهانه قهقهه می خندند.
شرایط زمانی کرده اند ،عنصر انسان سبز زبان خود را برای ملت ایران به ای��ن «طاغوتی��ان» در می��ان خود
و سرنوش��ت او در مرکز ایدئولوژی ارمغان آورده است.
ه��زاران م��ادر و ش��یر زن ایرانی را
هرچه زبان حکومتی آغشته به دروغ دارند که با بقچه ای در یک دس��ت
های آنها قرار داشته اند.
با این حال ،همان تاریخ گواهی می و تزویر و تهدید و فرهنگ منحوس که درون آن یک قرآن کوچک برای
دهد که هم��ه نظامهای عقیدتی  -اطاعت و اس��تبداد است ،زبان سبز دعای س�لامت و تک��ه ای از خاک
سیاسی که ابتدا با شعار «آدم سازی» م��ا را ب��ه س��وی دوری از نیرن��گ مقدس ایران ب��رای بوییدن آن در
شکل گرفته و به قدرت رسیده اند ،سیاسی ،نفرت زدایی ،خود شناسی ،شب های تنهایی را حمل می کردند
س��رانجام در مواجهه ب��ا واقعیات و همبس��تگی و آزادمنشی سوق می در دست دیگرشان انگشتان کودکان
شکست پروژه های فاشیستی خود دهد.
خردس��الی بوده اس��ت که آنها را از
ب��ه «آدم س��وزی» روی آورده اند .آقای خامنه ای در بازدید از نمایشگاه میان رودخانه های سرد و بیابانهای
استبداد دینی والیت مطلقه فقیه نیز کتاب امس��ال گفته بود او هر شب خوفناک کش��ورهای همس��ایه به
پیش از خوابیدن ساعتی را به کتاب سرزمین های امن رسانده اند تا در
از این قاعده مستثنی نبوده است.
رژیمی که بنیانگ��زارش بزرگترین خواندنمیگذراند.
جهنم جمهوری اسالمی نسوزند و
نعمت الهی بر خود را نوکری مردم دور از انتظار نخواهد بود اگر ایشان حق حیات داشته باشند.
می خواند سلفش امروز اندرز هیچ کتاب شهریار نوشته ماکیاول را هم این «طاغوتیان درمیان خود هزاران
بنی بشری را هم به گوش نمی گیرد مطالعه کرده و به نصیحت او درمورد روش��نفکر و کارش��ناس و استاد و
و کالمش را با آموزه های پیامبران قدرت گوش کرده باش��د ،آنجا که دکتر و معلم و محقق و روزنامه نگار
برابر میداند و از چپ و راس��ت برای این دولتمرد نه چندان خوشنام در و هنرمندی را دارند ک��ه در دوران
س��اختن «انس��ان» مورد نظر خود تاریخ فلسفه سیاسی می گوید برای هفتاد س��ال مداوم س��ازندگی آن
حفظ قدرت بهتر است شهروندان از «پدر و پس��ر» ایران ما را از سیاهی
نسخه و فتوا صادر می کند.
ام��ا چرا آق��ای خامن��ه ای ناگهان شما بیم داشته باشند تا اینکه شما های قرون وس��طا به کشوری نوین
ام��روز و در حالی که همه ارگانهای درمیان آنها محبوب باشید.
و پیشرفته و سربلند تبدیل کردند
حکومتی و اقتصادی و س��رکوب را اشتباه محاسبه آقای خامنه ای در که هنوز سی سال پس از شبیخون
به ط��ور کامل ظاهرا در قبضه خود مورد ملت ایران این است که امروز آخوند خاتمی ها بر ش��رف و آبروی
دارد مجبور می شود درپایگاه اطالع آنه��ا نه بیمی از رژی��م او دارند و نه ایران��ی و غارت میهن ما هر گاه نام
رسانی خود اطاعت از اوامرش را به محبوبیتی برای او باقی مانده است! ایران را می ش��نوند به ایرانی بودن
خ��ود افتخار می کنند و اش��ک در
مسلمین یادآوری کند؟
جشمانشان حلقه می زند
نامه
تمامی
در
واقعیت آن است که
آرزویی دفن نشدنی!
نگاری هایی که در طول یک س��ال آخوند دهان دریده احمد خاتمی در این «طاغوتیان» در وصیت نامه های
گذشته توس��ط «دلسوزان نظام» با درافشانی تازه خود گفته است سران خود از فرزندانش��ان می خواهند در
هدف توجه رهبر جمهوری اسالمی فتنه آرزوی برگش��ت به حکومت و روز فراغ با هستی هنگامیکه آنان را
به عمق بحرانی که او با گماش��تن طاغوتیان آرزوی برگشت به وطن را در آرامگاههای بی نام و نشان غربت
دفن می کنند کفن آنها از پرچم شیر
احمدی نژاد در ایران به وجود آورده به گور خواهند برد.
نگاشته شده اس��ت ما با استفاده از مجله اشپیگل در شماره جدید خود و خورشید باشد و در کنار نماز میت
واژه هایی روبرو می شویم که بیانگر گزارشی دارد از سیل جدید ایرانیانی سرود ای ایران برایشان بخوانند.
دوره گذار جامعه ما به س��وی محو که پس از کودتای انتخاباتی س��ال این «طاغوتیان» با دهها مرام و عقیده
بت پرس��تی ،و بنی��ان عقیدتی آن گذش��ته ترک وطن ک��رده و از بد و روش سیاس��ی متفاوت یکس��ال
حادثه به کشور همسایه ترکیه پناه گذشته با همبستگی بی نظیر خود
یعنی والیت فقیه می باشد.
اگر تا دیروز ادب سیاسی و مالحظات آورده ان��د .نزدیک ب��ه  ۶۰۰۰تن از زیر پرچم آزادی برای ایران در هفتاد
هم کسوتی و رفاقت های دیرینه از آنان در وحشت روزمره از شناسایی پایتخت جهان به پژواک فریاد ملت
زبان و بیان انتقاد مستقیم از رهبری توسط جاسوسان و نیروهای امنیتی ایران تبدیل ش��ده اند و نشان داده
در نامه ها و بیانیه ها و س��خنرانی رژیم جمهوری اسالمی که زیر لوای اند آنجا که نام ایران و سربلندی آن
های مخالفان داخل کشور جلوگیری راننده کنسولگری و مستخدم فالن در میان اس��ت ما یک ملت متحد
می کرد ،امروز دیگر واقعیات جامعه مرکزفرهنگیدرخیابانهایاستانبول هستیم و دوری از وطن یا بودن در
ایرانی و نقش فعال او در کش��اندن به شکار مخالفان مشغول هستند در آن بی معنا می شود.
کش��ور به ورطه مصائب کنونی آن انتظار دریافت ویزایی از یک کشور این «طاغوتیان» که ما باشیم ،تا زنده
هستیم با آرزوی بازگشت به ایرانی
جایی برای این تعارفات ویرانگر باقی ثالث به سر می برند.
به گفته س��ایت ش��هرزاد نیوز که که همراه هم میهنان داخل کشور
نگذاشته است.
بس��یاری از جامعه شناسان بر این گ��زارش مربوطه را ترجم��ه کرده آن را از یوغ س��تمکاران حاکم برآن
باورند که یکی از نش��انه های وجود اس��ت ،صدها تن از این هم میهنان آزاد ک��رده باش��یم زندگی خواهیم
بحرانه��ای اجتماعی در لکنت زبان ما فقط با یک دست لباس و کفش کرد .آرزوی ما دفن نشدنی است!
ش��هروندان آنها برای بیان خواسته و پرداخت پول به قاچاقچیان انسان
avahdatkhah@gmail.com
های سیاس��ی خود نهفته است ،به و گذر از سنگالخها و کوهستانها به
نحوی که تول��د جنبش های نوین خاک ترکیه رسیده اند.

>> پخـــش وسیع <<

چرا  4بار 2 ،بار در ماه کافی است!
چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
>> پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION
CONSULTANT
----------------------------

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

 خبر مهم

_______________
وب سایت ما را به عالقمندان به مهاجرت،
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www.mariacottone.com
_______________
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ایران...

آقای موسوی! "روز ناچاری" مشا،
همنی امروز است ،سخن بگویید!
بابک داد

گفته اند":حقیقت را بگویید ولو به
زیانتان باشد".

همین مردم هستید ،مردم از آنها هم
مهربانانه و با اغماض سئوال کنند.

شاید گفته های اخیر جنابعالی(*)
فقط بهانه ی گش��وده ش��دن یک
عق��ده ی چندین س��اله و بهانه ی
نوشتن این نقد باشد.
ش��اید این نق��د ،تراوش خش��می
چندساله اس��ت از کتمان ها ،پرده
پوش��ی ها ،مصلحت اندیشی های
نابجا و تقسس��م م��ردم به محرم و
نامح��رم ،به خ��ودی و غیرخودی.
و چنانچ��ه خواهید دی��د احتماال"
سخنان شما بهانه ای شده تا با شما
و همه ی آنهایی سخن بگوییم که
به بهان��ه ی "مصلحت" حقیقت را
پنهان و یا حتی قربانی کرده اند .پس
پیشاپیش تندی های این نوشته را
ببخشید و آن را بر خود نگیرید.
هرچند مخاطب این نوشته شمایید
که شایستگی خطاب و گوشی برای
ش��نیدن دارید و هنوز از جنس ما
مردمان هس��تید ،ولی هدف اصلی
این نقد ،یکس��ره ک��ردن این رویه
ی نادرست کتمان حقایق به بهانه
برخی مصلحت اندیشی هاست .رویه
ای که پایه گذارش ش��خص ش��ما
نبودید ولی آث��ار مخرب آن ،حتی
حق جویانی مثل شما را هم دامنگیر
کرده است.
شما بیان حقیقتهایی را که می دانید
موکول به یک "ش�رط" کرده اید
و تهدید کرده ای��د "در صورتی که
الزم ش��ود" و یا "اگر ناچار شوم"
حقایقی را درباره جنگ هشت ساله
و دالیل استعفایتان از نخست وزیری
با مردم در میان خواهید گذاشت.
آن حقایق مربوط هستند به جنگی
که بیست سال از پایان آن می گذرد
و صده��ا هزار قربانی بیگناه و دهها
هزار جانباز و ه��زاران آواره بر جای
گذاشته است.
این "وجه عمومی" حقایقی است
که ش��ما می دانید و تاکنون آن را
نگفته اید.
به گمانم در این بخش که دانستن
حقیقتها با سرنوش��ت عموم مردم
ارتباط مستقیم دارد ،کتمان حقایقی
که می دانید از آغاز اش��تباه بوده و
هن��وز هم اش��تباه و حتی با عرض
مع��ذرت نوع��ی خیانت ب��ه گوهر
حقیقت است.
بخش دیگری از آن حقایق که گفته اید
"اگر ناچار ش�وم خواهم گفت"
مربوط به استعفای شخص جنابعالی
از نخست وزیری است و شما اختیار
دارید نس��بت به جنبه شخصی آن
دالیل همچنان سکوت کنید .اما اگر
حقایقی در مورد استعفای شما وجود
دارند که به آن واسطه ،خسارتی بر
کش��ور و عموم مردم وارد شده (که
ظاهرا" چنین است) ،باز هم پنهان
کاری شما و سکوت بیست ساله تان
پذیرفتنی نیس��ت .زیرا ساده ترین
آم��وزه های دین��ی و اخالقی به ما

جناب آقای موسوی!
چنانچه دیدید در جریان انتخابات
پارس��ال ،شما حتی بعد از بیست و
یک سال س��کوت ،باالخره "ناچار"
شدید درباره بسیاری از وقایع سالهای
نخست وزیری تان در مقابل سئواالت
افکار عمومی قرار بگیرید و یا دست
کم آنها را بشنوید .درست است که
برخی ابهامات با هدف تخریب آراء
انتخاباتی شما و از طریق مخالفانتان
در دولت احمدی نژاد دامن زده می
ش��د ،اما به هر حال بسیاری از آن
سئواالت ،برآیند پرسشهای جامعه از
شما بود که مثال" شما درباره پایان

اما میرحسین عزیز!
بع��د از این همه فجایعی که در این
سالها بر این ملت زخم خورده رفته،
ادامه ی سکوت و پرده پوشی برای
چیست؟
آیا بعد از قتلهای خاموش و قتلهای
زنجی��ره ای بهترین نخب��گان این
مردم ،س��کوت و کتم��ان حقیقت
معنایی دارد؟
بع��د از کودتایی ک��ه خودتان هم
ش��اهد بی عدالتی و خونریزی های
"رهبر جامع الشرایط انقالب" بودید،
سکوت چه معنایی دارد؟
ایمان دارم که س��کوت شما از سر
مصلحت اندیش��ی شخص نیست،
اما بیایید یکبار برای همیشه تکلیف
واژه ی "مصلح�ت" را ب��رای خود و
مردم روش��ن کنیم .ای��ن کدامین
مصالحی اس��ت که با ندانس��تن و
نفهمیدن و مهر بر لب زدن و گرفتن
و بستن و زندانی کردن مردم تأمین
می شود؟
"مهرمحرمانه"
مصلحتچهکسانیبا ُ
زدن بر حقیقت ها تأمین می شود؟
مصلحتمردم؟
یا مصلحت حاکمان؟
چرا تا کارد به اس�تخوان برخی
ش�خصیت های سیاسی نرسد،
آنه�ا م�ردم را محرم دانس�تن
حقایق نمی دانند؟
و چرا بعد از معامله های پنهانی،
حقیقت ه�ا دوب�اره از ویترین
بیرون می روند و راهی بایگانی
ها می شوند؟
چ�را در جمه�وری اسلامی
"حقیق�ت" ،ش�بیه گروگان�ی
است که به وسیله آن ،حاکمان
از همدیگر باج خواهی می کنند
و وقت�ی معامل�ه ها تمام ش�د،
گروگان بخت برگشته را دوباره
ب�ه بایگانی و فراموش�خانه می
سپرند؟
شماییکهاهلاینزدوبندهانیستید
و امتحان صداقت خود را در این یک
سال سیاه پس داده اید ،همت کنید
تا جان این گروگان رانجات بدهید و
حقیقت را از فراموشخانه ها بیرون
بیاورید.

جنابآقایمیرحسینموسوی!

جنگ ،یا کشتار تابستان  ۶۷و سایر
رخدادهای آن س�الها چه موضعی
داشتید؟

به شهادت رخدادهای یکسال اخیر،
می ت��وان نتیجه گرف��ت که روزی
همگی ناچ��ار خواهیم ب��ود درباره
عملکرد خود در دوران مس��ئولیت
هایم��ان س��خن بگویی��م و روزی
باالخره ناچار خواهیم ش��د از گوهر
حقیقت ،پرده برداری کنیم.
پس گری��ز از حقیقت گویی ،کاری
است بیهوده که عاقبتی ندارد .شما
پارس��ال به عینه دیدید س��ئواالت
ذهنی جامعه ،حتی بعد از سالها سر
باز می کند و بدنبال پاس��خی برای
خود می گردد.
بعد از سالها سکوت ،شما ناگهان با
موجی از ابهامات و س��ئواالت روبرو
ش��دید که اگر در خالل آن بیست
سال افشاء یا تنویرشان می نمودید،
ای بسا وضع کشور به این سیاهی و
وخامت نمی رسید .به رغم این ،شما
با مهربان��ی و بزرگواری این مردمی
که دوس��تتان دارند مواجه شدید و
از کنار برخی ابهامات عبور کردید و
البته با مجموعه ی کارهای شجاعانه
ای که بعد از کودتا کردید ،بسیاری از
کاستی های آن سکوت بیست ساله
را جبران نمودید .اما شاید وقت بیان
حقیقت هایی که می دانید ،درست
در همان ایامی بود که چشم و گوش
مردم تشنه ی دانستن بود و کیست
ک��ه نداند هم��واره دانایی و آگاهی،
مبنای بهترین تصمیمات است.
درس ب�زرگ آن ایام این بود که
شتر بازخواس�ت افکار عمومی
جلوی منزل همه مسئوالن زانو
م�ی زن�د و این اتفاق ب��رای همه
کس��انی که بر جان و مال و ناموس
و کش��ور این م��ردم حکومت کرده
اند و مسئولیتی داشته اند می افتد
و باالخ��ره روزی همگی در چنبره
ی س��ئواالت م��ردم ق��رار خواهند
گرفت .اتفاقات اخیر اثبات کرد که
پرس��ش عمومی ،باالخ��ره گریبان
همگی حاکمان و مس��ئوالن کشور
را خواهد گرفت تا پاسخگو باشند و
معلوم نیست مانند شما که از جنس

جناب آقای موسوی!
ش��ما بیان حقایق را به کدام شرط
موکول می کنید؟
و چرا می گویید "اگر ناچار شوم!"؟
م��ی دانم و باز تأکی��د می کنم که
ش��رط ناچاری شما حتما" شرطی
شخصی نیست .ش��ما شریف تر از
آن هستید که برای منافع شخصی و
فامیلی تان به معامله به حقیقتها تن
دهید .ولی کدام حجت کافی است
تا زبان به بیان حقایقی که می دانید
بگشایید؟
آیا قتل دهها شهروند بیگناه در کف

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

Tel.:514-567-4789
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اخذ وام

آیا صاحب خانه هستید.
و نیاز به یاری به یکی
از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری
آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید
 قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the
?following reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was
?impossible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Licensed Mortgage Consultant

514-995-7783

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

خیابانها برای ناچار کردن شما برای
بیان حقیقت کافی نیست؟
آی��ا صدها مورد ش��کنجه و تجاوز،
ه��زاران زندانی سیاس��ی و اینهمه
جنای��ت حکوم��ت کافی نب��ود تا
حقیقت ها را قربانی مصلحت های
ناشناختهنکنید؟
کدام مصلحت بر آن خونهای پاک و
دردهای سوزنده ارجحیت دارد؟
کدام حجت دیگ��ری بیش از اینها
الزم اس��ت ت��ا ب��ر دروغ و تقلب و
جنایت این حکومت صحه بگذارد؟
و کدام حجت الزم است تا شما را به
بیان حقیقت کفایت کند؟
خیلی مای��ل بودم این س��خنان را
خطاب به "مخزن االس��رار انقالب"
بنویسم.
اما جای تأس��ف اس��ت ک��ه آقای
هاش��می رفس��نجانی ب��ا آن همه
حقایقی که کتمان می کنند ،هنوز
"لباس وحش��ت" خود را به اشتباه
"قبای مصلح��ت" م��ی پندارند و
متأس��فانه ایش��ان مدتهاست نمی

توانن��د مخاط��ب چنین س��خنان
مشفقانه و هشدارهای دلسوزانه ای
باشند و امیدی به حقیقت گویی از
سوی ایشان نیست.
اما شما و شخصیتهای مردمی مانند
شما هنوز جای امیدواری دارید که
روزی الاقل "ناچار" شوید حقیقت
را بگویید.
امی��دوارم آن روز ،یک��ی از همین
روزهایی باش��د که رو ناچاری مردم
نیز هس��ت و دانستن حقیقت ،می
تواند موج��ب تصمیم��ات بزرگی
در میان مردم ش��ود .مردمی که از
حکومت دروغ به س��توه آمده اند و
تشنه ی دانستن حقیقت هستند و
حق گویان را همواره ارج می نهند.
آقای موسوی عزیز!
شما هوشمندتر و ش��جاع تر از آن
هس��تید که حقیقت را بیش از این
پنهان کنید ،حتی اگ��ر به زیانتان
باشد.
در گورستانهای این دیار ،هنوز جسم

حق گویانی که در این سال به جرم
حق طلبی در خاک خفته اند ،سرد
نشده است .به خدا که مردگان این
سال ،عاشق ترین زندگان بودند زیرا
حقیقت را می جس��تند .اینک که
بخشی از گوهر حقیقت نزد شماست،
گفتن آن را ب��ه روزهای "ناچاری"
محول نکنید .امیدوارم امروز که "روز
مبادای" یک ملت است ،همان "روز
ناچاری" شما و دیگران هم باشد و
همگی لب به بیان حقایق بگشایید.
یاحق!

_______________
(*) نقل از سایت کلمه :میرحسین موسوی،
در تازه ترین سخنان خود ضمن بیان ناگفته
هایی از هشت سال دفاع مقدس وعده
داد در صورتی که الزم شود و برای دفاع
از رزمندگان سلحشور و مدیران برجسته
ای که در این میان سهمم عمده داشتند
در آینده نیز این مسائل را با بسط و شرح
بیشتری خطاب به مردم ایران بیان کند.
وی حتی احتمال داد اگر ناچار شود
دالیل استعفای سال  ۶۷خود را نیز برای
بیشترروشن شدن مسائل با مردم در میان
گذارد.
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بهنامآفریدگارعشق

ایران...

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

شرمساری
«هرکول فرهنگی» و
ِ
تارخیی ما
ِ

مسعود نقرهکار
احم��د ش��املو عن��وان "بزرگترین
ش��اعر معاصرای��ران" و "یک��ی از
برجستهترین ش��اعران جهان" بودن
را به اعتبارش��عرش ،و روش��نفکر و
روش��نگربودن اش را به پاس حرمت
اش ب��ه انس��ان و فردی��ت انس��انی،
خردورزی،عدال��ت طلبی و نوجویی
های بدیع و ش��جاعانه و خس��تگی
ناپذیر ،و ارزیابی های غیرمتعارف و به
دور از روزم��ره گی آذین نام و زندگی
اش  ،و فرهنگ وسیاس��ت میهنمان
کرده است.
در باره شعر شاملو اهل اش آنچه الیق
شعر شاملوست ،گفته اند.
سیمین بهبهانی ،در شعر"قامتی به
بلندی فردا" گفته است:
"...پیران��ه س��ری زب��ان فاخ��ر را با
اندیش��هیی ژرف و احساس��ی موثر
عرضه میکند" .
و نمونه می آورد:

" قناری گفت:
کرهی ما
کرهی قفسها با میلههای زرین و
چینهدانچینی.
ماهی سرخ سفرهی هفتسیناش به
محیطیتعبیرکرد
که هر بهار
متبلورمیشود.
کرکس گفت :سیاره من
سیارهی بیهمتایی که در آن
مرگ
مائدهمیآفریند.
کوسه گفت :زمین
سفرهیبرکتخیزاقیانوسها.
انسان سخنی نگفت
تنها او بود که جامه به تن داشت
ک تر بود".
و آستین اش از اش 

آی��ت الله خمینی در پاریس بر منبر
ریا و فریب و دروغ نش��انده شده بود
که ش��املو از "لجنزاری" که ایران را
بس��وی خود فرا می خواند ،س��خن

گفت ،و بی باکانه با شعرش ،پژوهش
اش ،ژورنالیس��م اش ،ترجمه هایش،
صدایش و همه ی توان قلمی و قدمی
ِ جسورانه اش برابر خمینیسم ایستاد،
و بر آن چه باور داش��ت جسم وجان
گذاشت:
"...روش��نفکری حرفه نیست .آرمان
روشنفکر لزوما" آرمانی انسانی ست.
خطی است که روشنفکران مردمی را
در این سو قرار میدهد و روشنفکران
خودفروخته یا کرایهای را در آن سو.
اینشتن و کیس��ینجر را مثل بزنیم.
دو روشنفکر اصیل یهودی ،گیرم در
دو س��وی خط .یکی عاشقوار نگران
انس��ان و یکی روس��پیوار در بستر
ابلیس ،یک��ی نگران آیندهی زمین و
حرمت بش��ر و یکی خواهان بیرحم
حاکمیت قوم خ��ود به بهای نابودی
همه آن دیگران."...
و به عنوان روشنفکری مردمی با آنچه
در چنته داشت با دگراندیش ستیزی
جنگید:
"....من دهها س��ال است که با بخش
عظیم��ی از می��راث اجتماعیم��ان
درگیرم ،با فرهنگ توده که همه چیز و ب��ه زبان تاریخ و قصه و مثل و متل که هشدارمان داد خود به لجن نیاال
از زشت و بد و خوب و زیباو درست و جهانهای مخفی ماندهی ملل خویش ئیم ،و مباد از راه انسان بودن و انسان
نادرست و خرافه و خرد تجربیی ناب را درونی کردند ،و اگر از خودگذشتگی ش��دن دور بیافتی��م و "جنای�ت و
در آن به هم تنیده و هیچ کسی هم و فداکاری و غیرت اینان نبود ،امروز جهالت" خمینیسم را تائید کنیم .
حق کنار گذاشتن یا کاستن و افزون و بخ��ش عظی��م فرهنگ جه��ان در گوشنکردیم.نفهمیدیم.منیخواست
دستکاری عناصر آن را ندارد.
اقیانوس نسیان غرق میشد .و چه بسا شرمسار تاریخ شویم ،که شدیم.
باوجود این وقت��ی در آن برمیخورم که بسیاری چیزها غرق شدهاند و ما از
به فرمایشاتی از قبیل "ترک و حدیث آنها هرگز باخبر نخواهیم شد...
دوس��تی قصهی آب و آتش اس��ت" دریغا که هشدار "هرکول فرهنگی"
از ای��ن که ناچ��ارم این "بیفرهنگی میهنمان را به جان نخریدیم؛ هنگام
ضدمل��ی" را ثبت کنم
عمیقاً متاثر میشوم.
یا هن��گام ثبت جملهی
جه�ود
"مگ�ر
گی�رآوردی؟" هرگ��ز
به خود اج��ازه نمیدهم
چنان ب��ه خونس��ردی
از کن��ارش بگ��ذرم که
ماحصل آن تائید تلویحی
حق تحقیر و آزردن اقوام
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
دیگر باشد"...
Tel. (514) 788-5937
"...م�ن خویش�اوند
نزدی�ک هر انس�انی
هستم ،نه ایرانی را به
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
غیر ایرانی ترجیح می
آگوست 2010 ،19 ،18 ،17 ،16
تاریخنامنویسی:
دهم ،ن�ه انیرانی را به
آگوست 2010 ،26 ،25 ،24 ،23
		
ایران�ی ،من یک لربلوچ
 9تا  11صبح
زمان نامنویسی:
کرد فارس ،یک فارس��ی
زبان ترک ،یک افریقایی
کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه
اروپای��ی اس��ترالیایی
امریکایی آس��یایی ،یک
آگوست 2010 ،19 ،18 ،17 ،16
تاریخنامنویسی:
سیاهپوست ،زردپوست
آگوست 2010 ،26 ،25 ،24 ،23
		
سرخپوست ،سفیدم که
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
نه تنها با خودم و دیگران
_________________________________________
کمترین مشگلی ندارم؛
>> توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
بلکه بدون حضور دیگران
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
وحش��ت م��رگ را زیر
_________________________________________
پوستم احساس می کنم.
مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):
من انسانی هستم میان
 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
انسان های دیگربر سیاره
ی مقدس زمین که بدون
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
دیگران معنایی ندارم"...
_________________________________________

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER

و اینگونه بود که "هرکول
فرهنگی" دیارمان خلق
شد و به قول رضا براهنی
:
جنمه��ای
"....ازآن
پیغمب��ران عه��د عتیق
"هومر" یونانی ،فردوسی
طوس��ی  ،ابوالفض��ل
بیهقی  ،مسعودی مروج
الذه��ب " ،اووید"رومی ،
"دانته الیگری "ایتالیایی
" ،جف��ری چاس��ر" و
"شکس��پیر" انگلیسی "
ش��د که " مدونان بزرگ
تواریخ و قصص و روایات
خیالی ملل خویش اند.
ای��ن قهرمان��ان ب��زرگ
فرهنگی به نثر ،به شعر

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

 30آگوست تا  22دسامبر 2010
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 30آگوست تا  22دسامبر 2010
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود.
 برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی

www.hsmontreal.com

Website:

داروخـانه
514-825-3170

دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترال
باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

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

طراحیوبسایت
WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

www.cadianda.com
برای اطالعات بیشتر با آقای سلیمی متاس بگیرید:

(514)695-2847
azfeb01'10

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

در ب��اره ویژگ��ی روش��نفکری و
روشنگری شاملو از میان انبوهی کار
قلمی و قدمی می توان به ارزیابی او از
حکومت اسالمی و توحش خمینیسم،
و نیز نگاه اش به دگر اندیش��ی اشاره
داشت.
پیش بینی ِ روزهای س��یاه و پرادبار
ی ک��ه حاکمیت اس�لامی به همره
آورده است از نشانه های هوشمندی
روشنفکرانه و روشنگرانه شاملوست.
"ش�اعر آزادی" نخستین روزهای
انقالببهمنهجومتوحشخمینیسم
به س��رزمین مان را بی باکانه هشدار
داد و فریادمان را علیه این نوع توحش
و بیدادگری طلب کرد:
"......روزهایسیاهیدرپیشاست.
دوران پرادب�اری  ،که گرچه منطق ًا
عمر دراز نمیتواند داش�ت ،از هم
اکنون نهاد تیره خودرا آشکار کرده
است و ...نخستین هدف نظامی که
میکوش�د پایههای قدرت خودرا
به ضرب چماق و دش�نه استحکام
بخشد و نخستین گامهای خودرا
ب�ه آت�ش کش�یدن کتابخانهها و
هجوم علنی به هس�تههای فعال
هن�ری و تجاوز آش�کار ب�ه مراکز
فرهنگی کش�ور برداشته ،کشتار
همهمتفکرانوآزاداندیشانجامعه
است.
اکنون ما در آستانه توفانی روبنده
ایس�تادهایم .بادنماها نالهکنان به
حرکت درآمدهاند و غباری طاعونی
از آفاق برخاسته است .میتوان به
دخمههای س�کوت پناه برد ،زبان
در کام و س�ر در گریبان کشید تا
توفان بیامان بگذرد .اما رس�الت
روش�نفکران ،پناه امن جستن را
تجویز نمیکند .هر فری�ادی آگاه
کننده اس�ت ،پس از حنجرههای
خونی�ن خوی�ش فری�اد خواهیم
کش�ید و حدوث توف�ان را اعالم
خواهیم کرد" ...

لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
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جهان :محیط زیست...
 ۲۰۱۰در ردیف گرمترین سالهای زمنی
بر اس��اس گزارش��ی مستند
از وضع کنون��ی اقلیم زمین،
و بهلط��ف اث��رات همس��وی
زمینگرمایی و بازآغاز پدیدهی
مخ��وف و گرمابخش النینو؛
 ،۲۰۱۰در ردی��ف گرمتری��ن
سالهای تاریخ سیارهمان جای
گرفت.
دم��ای خ��اک و آب زمین در
خالل ماهه��ای ژانوی ه تا ژوئن
امس��ال حتی طب��ق تحلیلی
ک��ه در روز پانزدهم ژوالی ،از
سوی سازمان ملی امور جوی
و اقیانوسی ایاالت متحده ()NOAA
انتش��ار یافت؛ از  ۱۸۸۰بدینس��و،
مقام گرمترین را بین بازههای مشابه
پیشین بدست آورده.
دمای میانگین نخس��تین نیمسال
 ،۲۰۱۰مع��ادل  ۱۴/۲درج��ه در
مقیاس سلسیوس بود که  ۰/۷درجه
باالتر از دمای متوسط قرن بیستم
است.
رکورد گرمای هوا در ۹کشور شکسته
ش��د .پاکس��تان که در روز  ۲۶می
سال جاری ،گرمای 53/5درجه را –
که بهگفتهی دکتر «جف مسترز»،
سرپرس��ت هواشناس��ی وبس��ایت
،»Weather
«Underground
باالترین دمای ثبتگشته در خاک
آسیا ،طی سال جاری بود – را تجربه
کرد.
ام��ا مادامیکه برخی نقاط همچون
آسیا ،پرو و ش��رق ایاالت متحده از
فرط گرما بهتن��گ آمده بودند؛ آثار
ناخوش��ایند و کوتاهمدت اقلیمی از
س��رمایی بیس��ابقه در دیگر نقاط
حکایت میکرد.
اس��تان جنوبی «گوییژو»ی چین
برای مثال ،امس��ال س��ردترین ماه
ژوئناش را به چشم دید.
دکتر «درک آرنت» سرپرست بخش
دیدهبان��ی اقلیمی مرک��ز دادههای
بوهوای ملی  ،NOAAمیگوید:
آ
«کمی زود است هنوز قیاسی کنیم
و بگوییم امس��ال گرمترین [س��ال
ثبتشده؛ که هماکنون با اختالفی
ان��دک ،در اختی��ار هم��ان ۲۰۰۵
مانده] است .بیتردید [اما ،]۲۰۱۰
دستکم سومین و یا چهارمین سال
گرم [تاریخ زمین] باشد».
ش��اید از عللی که این سال ،رکورد
گرمتری��ن را نخواه��د شکس��ت،
برهمکن��ش دو پدی��دهی ج��وی
پرق��درت ،یعن��ی «النین��و» و
«النینیا»ست.
افزایش دمای آبهای گرمس��یری
شرق و مرکز اقیانوس آرام را النینو
میگوین��د؛ که ط��ی آن ،جریانات

گرم اقیانوس��ی ،چونان اندکفشار
افزودهای ،بر موج رش��د یکنواخت
گرمای ناشی از نشر انسانی گازهای
گلخانهای،میافزاید.
اما هر س��ه تا هفت س��ال ،النینو
جایش را به النینی��ا میدهد؛ موج
سردیافزای آبهای شرق حوزههای
گرمسیری اقیانوس آرام.
طی ماه می گذشته ،النینو بهناگاه
ناپدید گش��ت و همین ،راه را برای
ورود النینیا گشود؛ که طبق گفتهی
آرنت ،افزایش دمای تحریکگشته با
النینو را در ماههای باقیمانده از سال
جاری ،بیاثر خواهد نمود.
در ای��ن می��ان ،بنابه اعتق��اد دکتر
«کوی��ن ترنبرث» ،از دانش��مندان
ارشد مرکز ملی تحقیقات جوی در
بولدر کلرادو ،امکان دارد که النینو،
تحمیل اثرات گرمای افزوده را تا ماه
آگوست همچنان ب ه درازا کشد.
ام��ا رویهمرفته بهگفت��هی آرنت؛
افزایش دمای زمین ،سیر بلندمدتی
را همانن��د پلکان��ی روب��ه باال طی
میکند که متغیره��ای طبیعیای
چون النین��و و النینی��ا ،همچون
جهشه��ای گاه چندینپلهای یک
فرد از پلهه��ا؛ حال رو به پایین و یا
باالست.
ترنبرث هم با ایدهی ایجاد نوسانات
گاهنگاه دمایی از سوی پدیدههای
بزرگمقیاسی چون النینو و النینیا
موافق است و میگوید:
«هنگامیکه در رأس سیر صعودی
ایستادهاند؛آنگاهرکوردهاهمشکسته
خواهد شد .این ،صرفاً زمینگرمایی
یا نوس��انات طبیعی نیس��ت؛ بلکه
تلفیقی از ایندوست».
با این وجود ،ترنبرث اشاره دارد که
فقدان یخهای شناور دریای شمالگان
و افزای��ش س��طح آب دریاه��ای
زمی��ن ،آنقدرها متأث��ر از ضربات
کوتاهمدت پدیدههایی چون النینو
و النینیا نیستند .از  ۱۹۹۲بدینسو،
ماهوارهها نشان از افزایش ارتفاع5/6
سانتیمتری س��طح آبهای زمین

دادهاند؛ آهنگ��ی که معادل
افزایش 0/3متری و یا حتی
ب دریاها تا
بیشتر س��طح آ 
پایان این صده است.
طبق گزارش جدید ،NOAA
همچنی��ن در م��اه ژوئ��ن
 ،۲۰۱۰یخهای شناور دریای
ش��مالگان ،مساحتی بالغ بر
 ۱۰/۹میلیون کیلومتر مربع
را اشغال کرده بود که 10/6
درص��د کمت��ر از میانگین
وسعت یخ در خالل سالهای
 ۱۹۷۹ت��ا  ۲۰۰۰اس��ت و
ضمن��اً کمترین پوش��ش یخی ماه
ژوئن از سال  ۱۹۷۹تاکنون .ترنبرث
میگوی��د[ :ت��ا بدینج��ا گرمایش
شمالگان بدینمعناست] که ۲۰۱۰
در فراروی سال  ۲۰۰۷است و این،
رک��وردی در فقدان یخهای دریایی
شمالگان به شمار میآید».
او همچنین میافزاید که[« :فقدان
یخ دریایی و افزایش س��طح آبها]،
رویهمرفت��ه نش��انگری روش��ن از
گرمایش سیاره است».
بهگفتهی دانش��مندان ،در این بین
عناصر ش��گفتی نیز در این گزارش
دیده ش��د .مث� ً
لا دکتر مس��ترز از
« ،»Weather Undergroundاز
ثبات چنین دمای شدیدی ،در عین
فعالیت اندک خورش��ید ،متعجب
اس��ت .لکههای خورش��یدی ،طی
بازهای ح��دودا ۱۱س��اله ،تضعیف
و تقوی��ت میش��وند و زمین بهگاه
رش��د چنین فعالیتی ،رو به گرمی
میگذارد.
مسترز در اینباره میگوید« :امسال
در رک��ورد رک��ود فعالیته��ای
خورشیدی هس��تیم؛ اما اینکه در
[نزدیکی] رکورد بیشترین دماییم،
امر چشمگیریست .زمینگرمایی
انسانمحور و النینو ،توان فائق آمدن
[بر تأثیر خورشید] را داشتند».
ترنب��رث ،ب��ا اینک��ه اث��ر لکههای
خورشیدی بر دمای سراسری زمین،
«هنوز اثبات نگشته» یا در بهترین
حاالت« ،بسیار جزئیست»؛ مخالف
است.
بههر ترتیب ،آرنت گفته که گزارش
اخیر«،سازگارباطرحریزیهاییست
ک��ه در خص��وص افزای��ش دمای
سیارهمان بهواسطهی زمینگرمایی
انج��ام گش��ته» و «تأکیدیس��ت
دیگرب��ار بر آنچه که در س��یارهمان
میگذرد».
_______________
منبعNational Geographic :
ترجمهی احسان سنایی

اخبار کانادا

وقتی تغیریات جدید در قانون مهاجرت،
یقه اساتید دانشگاه را نیز می گرید!

ایرانتو :خانم "س��ارا لندرت" استاد
دانش��گاه و دارنده مدرک  PhDدر
رش�ته زبان و ادبیات انگلیسی
پس از آنکه متوجه شد برای تکمیل
پرونده مهاجرتی خود می بایس��ت

مدرک مورد تأیید زبان انگلیسی ارائه
کند شگفت زده شد.
هم اکنون درخواس��ت مهاجرت او
ت��ا زمانی که در یک امتحان زبان با
هزینه  280دالر شرکت کند معلق

مانده است.
ارائ��ه چنین مدرکی ب��رای تمامی
متقاضیان از ماه گذش��ته و بدنبال
تغییرات جدید اعالم شده در سیستم
پذیرش مهاجر اجباری شده است.
وی می گوید:
"چنین قانونی برای او مس��خره و تا
حدودی مزخ��رف می نماید .اینکه
شما از کسی که قرار است در کانادا
برای دانش��جویان زبان انگلیس��ی
تدریس کند بخواهید امتحان زبان
س��اده ای را بدهد غی��ر قابل قبول
است".
پیش از این متقاضیان می توانستند
بجای ارائه مدارکی نظیر «آیلتس»
یا «تافل» نامه هایی مبنی بر تسلط

نامنویسی ترم پائیزی

در سالگرد درگذشت پدرم

شنبه  2مرداد 1389
پنج�م ام�رداد م�اه
۱۳۸۹

سی س��ال پیش پدرم با
چش��می گری��ان و دلی
افسرده خاک وطنش را
ترک گف��ت ،در این آرزو
که با رفتن��ش آرامش و
صلح از دست رفته به ایران
عزیزش بازگ��ردد ،خون
هموطنانش در آش��وب
انقالب بر زمین نریزد و بیگانگان با
گسترش دامنۀ ستیزخانگی سودای
تعرض به ایران در سر نپرورانند.
اما ،نه تنها آرزوی او بلکه آرزوی هیچ
یک از ایرانیانی که به امید دسترسی
به آزادی ها و حقوق بشر به پیشباز
انقالب رفتند برآورده نشد .کسانی

بر وط��ن دلبندش
مسلط شدند که در
این سال ها با ایران و
فرزندانش آن کردند
که هیچ دشمن بی
رحم��ی در تاری��خ
نکرده ب��ود .اینان از
خونریـزیوخــرابی
ه��ای بی ش��مار ،از
ستیز با همۀ حقوق
و آزادی ه��ای مردم
ایران ،از ماجراجویی
و جنگ طلبی ،از هدر دادن سرمایه
های انسانی و مادی وطن و از تحقیر
نام بلند ایران در جهان ،یک لحظه
هم دس��ت نکشیده اند و من یقین
دارم که نخواهند کشید.
می گویند ،و درست می گویند ،که
تاری��خ داورنهایی نیک و بد کارنامۀ

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC



پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

BARG www.paivand.ca

به زب��ان از مراجع معتبر ارائه کنند
اما با توجه به تقلب هایی که صورت
گرفته بود تنها مدارک رسمی اخذ
شده در امتحانات پذیرفته می شود
و این امر شامل همه متقاضیان می
شود.
خانم دکت��ر لندرت که  30س��ال
س��ن دارد دارای کرسی تدریس از
دانشگاه اتاواس��ت و طی یک سال

کسانی است که در زندگی مردمان
و در سرنوشت جامعۀ خویش نقشی
عمده داش��ته اند .اما ،این داوری در
ی��ک آن و یک ب��اره ُرخ نمی دهد
و ش��مار داوران کارنامه ها محدود
به محققان و نویس��ندگان نیست.
اعضای هرجامعه ای پیوسته در کار
این داوری اند.
داوری ایرانی��ان دربارۀ کارنامۀ پدرم
نی��ز همچنان ادام��ه دارد و خواهد
داش��ت .تردید ندارم که این داوری
همیش��ه منصفانه خواهد بود ،روان
پدرم را ش��اد و فرزندانش را سربلند
تر از همیشه خواهد کرد.
از همۀ هم میهن��ان عزیزی که در
سالگرد درگذشت او خود را دراندوه
من و خویش��انم شریک دانسته اند
صمیمانهسپاسگزارم.
رضا پهلوی

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

ZAR

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

گذشته بصورت موقت مشغول بکار
بوده است.
وی متولد آمریکا بوده و پس از اخذ
 PhDخود از دانش��گاه نیویورک به
کانادا عزیمت کرد.
همس��رش "جیمز بروک اسمیت"
نیز ک��ه یک ش��هروند انگلیس��ی
اس��ت دارای دکترای زبان و ادبیات
انگلیسی و استاد دانشگاه اتاواست و

او هم مجبور به انجام امتحان و ارائه
مدرک زبان است!
هم اکنون برخی از وکالی مهاجرت
س��رگرم رایزنی با مسئولین وزارتی
ب��رای تجدی��د نظر در ای��ن زمینه
هس��تند اما جیس��ون کن��ی وزیر
مهاج��رت و ش��هروندی اعمال این
قانون را در سرعت بخشی به تقاضاها
بسیار موثر خوانده است
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ایران :از دلنوشته ها...
دلواپسیم!
بیژن صفسری
هر روز که میگذرد کتاب ما
خواندنیتر می شود ،کتاب
ما مردمانی که هر لحظه از
دلواپسیهای خود میمیریم و
زنده میگردیم.
دلواپسیهای امروز ما همچون
درد مشترکی است که گویی
ارثیهای باشد که به عدالت بین همه
مردم امروز این کهنهدیار تقسیم
کردهاند ،از پیر و جوان به عارضهی
دلواپسی گرفتاریم ،مادرانمان
از بیفردایی فرزندان خود ،تا به
بند کشیدن و پای دار دیدن
جگرگوشههای خود دلواپساند،
و پدران نیز از بیکاری و شرم
سفرهی خالی ،دختران و پسران
هم دلواپسیها مضاعف دارند و
هر روز یک دلواپسی تازه را تجربه
میکنند،
دلواپسی از گرانی تا بیکاری؛ از
زلزله تا تحریم و از عاشقی تا جنگ.
آری امروز در این دیار حتا ،عاشقی
هم دلواپسی بههمراه دارد ،اگر نه
این همه آمار طالق نبود ،این همه
جدایی از سر فقر و سختی معاش
نبود .ساکنان این خانهی گربهنشان
همه دل واپساند .ایران ما کشور
دلواپسیها شد.
کتاب اینروزهای ما را ورق بزنید،

نشناختند

مجید کفایی (اتاوا)

نشناختندتورا
هیچنشناختند
حتی آنان
که نرد عشق با تو باختند
نه آن عارفان بیدار
نه آن عاشقان شب زنده دار
تورا هیچ نشناختند
هیچ.
به تو چشم دوختند
سیار ُپر ستاره
به تو ای گنبدِ ّ
به تو ای گم کرده راهِ آواره
به تو ای نورِ تاریک
به تو ای دورِ نزدیک
اما تورا
هیچنشناختند
هیچ

خواندنیتر شدهایم ،اگرچه گویی
قرار نیست که خواندهشویم ،از
همین رو برای بیان آنچه در
گلوست و قرار است که فریاد نشود،
باید دلواپس بغضهایمان هم
باشیم ،مگر میشود بغضنامههای
دستان در بند شده را
قبیلهی قلمبه
ِ
خواند و دلواپس بغضشان نبود.
دلواپسایم ،دلواپس قبیلهی
قلم ،اگر چه بغض کهنهای است
و نقل حکایت آن نقل افسانهی
ریختن خون سیاوش را میماند
که میگویند درختی که از خون
سیاوشان روئید ،هرچه آن را بریدند،
از نو سر زد و تو گویی این حکایت
قبیلهی قلمبهدستان است.
دلواپسایم ،دلواپس ِ
مرگ
باورهایمان ،مبادا آن گفته از
سیدجمال محقق گردد که
میگفت در غرب هم اسالم هست،
مسلمان نیست ،اما در کشور ما
مسلمان هست ،اسالم نیست.
دلواپسایم،دلواپسبیتدبیریها،
بیگمان این جهانی که مدام از نبود
صلح و آزادی در آن آه میکشیم،
بر مدار زور و قدرت میگردد اما
با این همه بر اندیشه و تدبیر هم
استوار است که امروزه  ،کسب
قدرت ،تنها به سالح زور و ثروت
میسر نیست ،که تدبیر و درایت هم
میطلبد ،و این حقیقتی است که
گویی نه تنها از چشم دولتمردان
این کهنهدیار ،که از نگاه گروهی
اندک از مردم این آب و خاک هم
پنهانماندهاست.
دلواپسایم ،دلواپس تحریمها

ارز

که یکی پس از دیگری از
راه میرسند تا بدانجا که
فقر و تنگدستی گریبانمان
را سخت چسبیده اما تو
گویی به چشم دولتمردان
امروز این آب و خاک
نمیآید که با قاطعیت ادعا
میکنند تحریمها نه تنها
تکهکاغذپارههاییبیش
نیستند بلکه تاثیری هم بر
حال و روز دولت ندارد .شاید
دولتمردان امروز این بالد
کفرستیز با اعالم آمارهای
غیر واقعی از میزان تورم و
گرانی ،حساب خود را از ملت جدا
کردهباشند ،که بر خالف این ادعای
بزرگ ،نه تنها تحریمها بر حال و
روز معیشت مردم تاثیر داشته که
تا کنون آن را با پوست و استخوان
خود احساس کردهاند.
دلواپسایم ،دلواپس جنگ،

جنگی دوباره که از هر طرف
مینگریم جز تهدید و گستاخی
بیگانگان نمیبینیم ،که تازهترین
آنها ،گستاخی ملکعبدالله ،پادشاه
عربستان است که میگوید ایران
لیاقت موجودیت ندارد.
و این تهدیدها دلواپسی دارد،
ندارد؟ آنهم وقتی که هنوز زخمی
عمیق از جنگ گذشته با همسایه،
به تن داریم ،جنگی که بوی باروت
و تفنگ آن در کوچهپسکوچههای
شهرهای وطنمان چون اهواز و
خرمشهر ،هنوز به مشام میرسد،
بیآنکه ویرانههای آن را آباد
کردهباشیم و یا حتا غرامتی از
دشمنگرفتهباشیم.
دلواپسایم ،دلواپس ظهور و
رشد لمپنها ،دلواپس ازدیاد
کهریزکها ،دلواپس دلواپسیهای
خود هستیم.
تو شهر دلواپسی،
نمیپرسند از کسی
دلتو کشته کسی،
یا اسیر قفسی
همه با هم غریبه
همه رنگا پریده
همه آدمآهنی
کسی شادی ندیده!

شریف

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

مونتریال :از تبعید ،مرگ و ...

یاران موافق همـــه از دست شـدند
در پای اجل یکان یکان پست شدند
بودیم به یک شراب در مجلــس عمر
دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند

به یاد گرامی فریدون صبوری دیلمی

فری��دون صبوری در  19جوالی  2009در بیمارس��تان «جنرال»
در ش��هر مونترال درگذش��ت و با رفتن خود دل آشنایان و اقوام و
دوستان خود را غم دار کرد.
فریدون انسانی مبارز و عدالت خواه بود؛ قلبی بود رئوف و حساس؛
دوستی بود همیشه یاور و همیشه وفادار.
نام و یادش پایدار باد.

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برایترمپائیزینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION: AUG.30, 2010 - DEC. 3, 2010

)REGISTRATION: AUGUST 10, 2010 (8:30 A.M. to 2:30P.M.

Registration: August 10,11 and 12, 2010



NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:
		
)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH 8:30 A.M. - 12:30 P.M.

)MON. TO FRI.: 8:30 A.M. TO 12:30 P.M. (20 hours/week

BEGINNERS & INTERMEDIATE FRENCH CLASSES
)MON. TO THURS.: 8:30 a.m. to 11:30 a.m. (12 hours/week
********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			
PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
)(compulsory for all students

			
			

RECENT RECORD OF MARKS
)MEDICARE (copy for your file

			
			

N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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ش جالل عادل
شی

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

هر شنبه

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

Montreal

405 Marie-Anne E

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:

هر یکشنبه

Mary Anne

17
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در شهــر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

4976 Notre Dame W.
514-220-1559 / 514-952-2165

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

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

خورشید خانوم

www.paivand.ca

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.
--------------------------

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

M EK IC

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

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست
514-651-7955

www.iranica.com

کافهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

5206 DECARIE #3

فرهنگسرایسینا

Tel.: 514-485-3652

fondation.nima@gmail.com

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

(514) 731-1443

اجنمن ادبی (فاضل)

--- 97.9FM -پخش زنده ،یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

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

مناشـــوم

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

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

خانه فرهنگ صبا

(514) 651-7955

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

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

Tel.: 514.481.1433

ک��ودکان نیازمند داخل
کشورمان مصرف خواهد
شد.
از هموطنانی که مایل به
هم��کاری در این زمینه
هستند ،تقاضا می شود هرچه زودتر
با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل
نمایند.
ی در اختیار دارید که مورد
اگر وسایل 

نیاز شما نیستند ،شاید دیگری
آن را الزم و مفید بداند.
حضور ش��ما رونق بخش این
ی خواهد بود.
حرکت انسان 
آدرس  :جنب فروشگاه شماره
 ۲اخوان در وست آیلند.
تلفن )514( 624-4579:
تلفن)514( 961-4579:

«بنیاد ایرانپژوهی سهروردی»

سخنرانی

«بنیاد ایرانپژوهی سهروردی» از شما دعوت
میکند در س��خنرانی هفتم این بنیاد حضور
یابید.

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

رادیو صدای خودرهاگران

عنوان سخنرانی:
زندگی آذر استروشنی

سخنران :آقای روشن تیموریان،
رییس انجمن تاجیکان کانادا
زمان :شنبه  ۷ماه آگوست ۲۰۱۰
ساعت  ۴تا  ۶نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا ،ساختمان هال ،طبقهی
ششم ،اتاق ۶۲۹
 ۱۴۵۵خیاب��ان مزونوو غربی ،نبش مککای،
مترویگی-کنکوردیا
برای آگاهی بیش��تر دربارهی این سخنرانی و
بنیاد ایرانپژوهی سهروردی به نشانی زیر نگاه
کنید:
http://sohravardi.wordpress.com

صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»

sohravardi.foundation@gmail.com

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

بنیادکودک

www.KhodRahaGaran.org
Radio@khodrahagaran.org

1455 Maisonneuve W.

زمان :یکشنبه  1آگوست

Room: H-629

ساعت  2پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

Metro: Guy
Tel.: 514-325-3012
Tel.: 514-983-5314

Ottawa Persian Radio

«نیکو» :بازار همیاری ایرانیان مونترال

اقدام به برگزاری بازاری از اجناس نو
و دست دوم خوب خواهد نمود.
تمام��ی درآمد حاص��ل از این بازار
جهت کمک و همیاری مستقیم به

بابیان دکتر نقیب نقوی

6528 St- Jacques W.

ایران-مونترال

بنیاد سخن آزاد

شاهنامه خوا نی

514-488-3000

www.Seena.ca

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

کتابخانهنیما

 کالس های رقص
آغاز ترم بهاره
برای بچه ها و بزرگساالن
ازساعت  11تا 2

بنیاد نیکو (انجمن نیکوکاری ایرانیان
مونت��رال) به اطالع هموطنان عزیز
میرساند که
درتاریخ  ۷اگوست ،۲۰۱۰
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نشانی تماس:

www.childfoundation.org

پاسداریازجشنهایملی
خویشکاریهرایرانیست

اجنمن دوستداران زرتشت

مهرگـان

جشن

را برگزار می کند

• زمان :شنبه 2اکتبر 2010

جزییات بیشتردر شماره آتی نشریه به آگاهی همگان خواهد رسید.

بخـــارا

رقصایرانیدرکرانهسنلوران

Montreal
514-586-7753

تماسبگیرید.

تپش دیجیتال

شنبه  31ژوئیه از ساعت  3تا 6
در کرانه سن لوران زیبا
پیست رقص در اختیار ایران خواهد بود!
آدرس :بلوار السال شماره 7000
مترو  de l'Egliseخروجی Wellington
اتوبوس  58به طرف غرب

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.
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کلیهاموربهسازیوبازسازیساختمانی

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453
کف چوبی،
بازسازی آشپزخانه و حمام،

حرفه ای و با بهای بسیار مناسب

514-662-7500

تیرداد بخشی:
در خدمت هموطنان عزیز

خدمات آرایشی

Estheticienne & Technicien LASER Diplome cidesco internations du
paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

10% Discount
on all written estimates

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

کلوپ ورزشی
اجنمن مهندسین و آرشیتکهای ایرانی کبک
The Sport Club of Association of Iranian Engineers and
Architects of Quebec, AIEAQ - KAANOONE MOHANDESAN - is organizing a Walking, Running and
Bicycling activity on Mont Royal.
Saturday Mornings from 7:30 to10AM; (Rain or
Shine) Until Sept. 21, 2010
Departure Point: Beaver Lake
Program:
7.30 to 8:00 Arrival and Warm up
8:00 to 9:30: Main Activities
)9:30 to 10:0: Breakfast (Please bring your own

www.paivand.ca

سرویس«گرومینگ»حیوانات

ESPADANA
CARPENTER

نوسازیوتعمیراتساختمانی
نوسازیوتعمیراتساختمانی
با بیش از 25سال سابقه
(در ایران ،آمریکا وکانادا)
ساخت و نصب
انواع دکوراسیون،
کابینت،
انواع درها،
کفـپوش چوبی و...
تعمیرات ونوسازی حمام
آشپزخانه
تکمیلزیرزمین
(توسط استادکار نجار)
تغییرات درفضای داخلی ساختمان

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

 با سرویس دلیوری

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

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

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

_________________

Tel.: (514) 965-2214
Fax (514) 484-7744
E mail: info@espadanacarpenter.com

رستوران یـاس
باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

گل و بلبل!
 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

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

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

Tel.:(514)846-2800

سالن آرایش Beauty Lounge

C

کلیه خدمات آرایشی و زیبایی با بهترین کیفیت
برای آقایان ،خامن ها و حتی کودکان شما
آرایشگر مجرب مردانه،
با  15سال سابقه ،تازه وارد از ایران

o
i
f
f
u
r
Unisex
____________________ e

ساعات کار :از سه شنبه تا شنبه

 مانیکور پدیکور  اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال  بند و ابرو
 فر  سوراخ کردن گوش  کوتاه
کردن مو  هایالیت  تاتو

 صاف کردن دائمی مو
با جدیدترین روش

4071-A BOUL. SAINT-JEAN
D.D.O QC

(514)620-4729

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

 ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ما:
چلوکب
ا
ب
م
ی
ک
1سیخ شی سخراسان
ش
کبا
ب گوشت
1سیخ ش
ی
ش
ک
ب
ا
ب مرغ
1سیخ کو
ب
ی
د
ه
م
ر
غ
1سی
خ کوبیده

.99

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

رستورانشومینهپرس

>>
>>
Cell.: (514)
ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

2006 Condo Saint-Michel

1389 مرداد10  964  شماره 16 سال

www.paivand.ca

Plaza

207-9000
ژاله حافظی

Cote des
Neiges
طبقه پارکینگ رایگان3

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ه
ا
:ی ما

Cirque du Soleil neighbourhood.
concrete building with 1,234 sq.ft.
living space. 1 indoor parking.
outside terrace for exclusive usage
in the common terrace playground.
Exercise room, storage in the garage.
Immediate occupancy. Just a few
bus-stops from Métro St-Michel.
(close to Hwy 40) was: $218,000

6/99........:چلوکباب کوبیده
8/99........................:سلطانی
8/99............ :سلطانی جوجه
9/99....................:شیشلیک
6/99 ................:جوجه کباب
5/99 .................:کوبیده مرغ
7/99 ...........................:چنجه

2 bed rooms condo

reduced: $207,000

West Island: Pierrefnods

open concept extremely clean and bright

2 bed rooms condo with extra room for

SOLD

storage inside the apartment location two
minutes to train, mall, super c.

&

other shops, restaurants, carport space,
fire place in the living room.

11/99 :کامبو

&

good size private balcony

کباب ترکی

Roxboro train
$176,500

walking distance to the

2 carports

GREAT LOCATION
Split-level (Detached)
Pierrefonds-Roxboro
Lot Area: 7,500 sqft
Year Built: 1963
VERY BRIGHT SPLIT LEVEL.
. NEXT TO PARK SCHOOL,
FINISHED BASEMENT, CLOSE
TO ALL SERVICES, BUS,
TRAIN AND MALL
was $269,000

____________
Jaleh Hafezi
Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

reduced: $262,000

ختفیف ویژه برای دانشجویان

________________
Plaza Cote des Neiges
(food court)
6700 Cote Des Neiges

CDN
bus 165

Tel.: 514-564-9790

،یک سیخ چنجه
یک سیخ جوجه
یک سیخ کوبیده
------8/49..... :کباب ترکی پلیت
3/89 ....................:ساندویچ
3/99 ........ساندویچ کوبیده
____________
تمامی غذاها همراه با پلو
باسماتی و ساالد

خدمات حسابداری

و دفترداری

تهیه اظهارنامه مالیاتی برای مهاجران
)تازه وارد رایگان (سال اول
مشاوره رایگان در امور امالک و مستغالت
برای مهاجران

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









Personal Income Tax Returns
Corporate Tax Returns
Company Registration
Payroll Services
GST/PST Reports
Bookkeeping
Oath Commissioner Services

________________

21 blv St-Jean
Point Claire,QC H9S 4Y9.

Tel.: 514-969-2492

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492
 مسکونیوجتاری:مشاور امالک

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی و ختاری با کمترین بهره
! صاحب خانه دخلواه خود شوید،با بهای اجاره
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 دالری برای هزینه محضر1000 هدیه

Apartment Brossard
2 bedroom Apt

DDO

year built: 2000
$182,000

year built: 2004
jacouzi, garage, great location
$1,480/month (X 12 months)

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

Tel.: 514-683-8686

Duplex NDG
Semi-detached
year built: 1949
$399,000
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آب انار
طبیعی،
آذربایچان

ماهرمضانماهرحمتبرهمگانمبارکباد!
شیال های
پ

اس

از اه رمضان:
م

سن لوران
پر
سو فرمائید!
دیدن

ا
سپیشالماهرمضان:
برجن بامساتی
رویال10 :پوندی

9

/99

شاه...

روغن اصیل در سه سایز مختلف
زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید

منقل ،زغال انواع کباب ها
در سن لوران

روغن زیتون عالی

ایتالیایی :فقط 5/99
ذبح اسالمی :حـــــالل

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

3/99

چه ،زبان
پا

کله،
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

موجود اس

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

ماهی سفید دودی

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

>> ادامه از صفحه8 :

یعن��ی در خیمه مردانگی س��احت
انسانیت ش��ان گ��رد خ��رگاه افق
خیالش��ان پرده شام انداخته اند (به
تعبیر حافظ) و تش��ویش ش��ان از
رویت زنانگی خودشان به زن ستیزی
استحاله شده است.

هم ام��روز علی خامن��ه ای از مرز
صرف نش��انه و دلیل و آیت خداوند
بودن گذش��ت و به َجـرگه امامان و
معصومآن و قدیس��ان و خداوندان
پیوس��ت .عل��ی خامن��ه ای ،آقای
امام ،جمش��ید شده اس��ت و رهبر
مس��تضعفان دنیا و پادشاه جهان.

همچنان جمش��ید ،او هم پادش��اه
است و هم باالترین نشان خدا ،خالق
و مبتکر و زندگی آفرین است.
فر جمش��ید اما یادمان باشد (چرا
که فرهنگ پدر س��االر می خواهد
که ما فراموش کنیم) شر جمشید
شد وقتی که او پنداشت خداست و

ضحاک خود پنهان جمشید بود که
بر خود خیر او خیره گش��ت و غلبه
کرد و از شانه هایش ماران روییدند
و جان جوانان بلعیدند تا کاوه آهنگر
بر آمد.
پاییز آخرین پدر س��االر بهار اولین
سال آزادی اس��ت .مرگ پدرساالر

تولد اولی��ن انس��ان آزاد از پهلوی
مادرانه یک ملت است.
در آن دو هفته ضد اسطوره ای بین
رفتن شاه و آمدن امام ،فرهنگ پدر
ساالر ما بی پدربود ،و بدور از چشم
حسود پدر ،مادر زیبای ما تاریخ در
بستر آبهای جهان خوابید و آبستن

آزادی و رهایی ما شد.
سی س��ال بعد از آن حاملگی مادر
زیبای ما تاریخ هفت��اد و دو ملیون
فرزند زایید .تولد این نورسیدگان را
دیری است که ما مبارک باد نخوانده،
ش��ادباش نگفته و خندان نرقصیده
ایم .بخوانیم .بگویم .برقصیم.
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بازار امالک...

افزایشجمددنرخبهرهواممسکن
امیرسام

بنـــــــ��ا به نظر آق��ای دن البی
 Don Lawbyمدیر عامل ش��رکت
 ،Canada ۲۱ Centuryتاثی��ر این
افزایش نرخ بهره وام مسکن در بازار
امالک به صورت جزیی خواهد بود و
ی منتظر افت شدید قیمتها
اگر کس 
در بازار امالک کانادا میباشد ،با توجه
به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش
اشتغال زایی (که به ثبات بازار امالک
کمک شایانی می نماید) ،حدوث این
امر بعید به نظر میرسد.
طبق آمارهای منتشر شده از طریق
سیستم  ،MLSبازار امالک در ّ
کل
کانادا ،کاهشی معادل  ۸.۲درصد در
تعداد معامالت در ماه ژوئن نسبت به
ماه می ۲۰۱۰داشته است.
ی این نکته را نیز باید خاطر نشان
ول 
ی از این کاهش به
نمود که قس��مت 
علت فصل تابس��تان میباش��د که

بان��ک مرک��زی
کانادا در روز س��ه
شنبه ۲۰جوالی،
ن��رخ به��ره وام
مسکن را به اندازه
0/25درصد برای
دومین ب��ار در دو
ماه گذشته افزایش داد.
بان��ک مرکزی میگوی��د که آینده
ی مشخص
ی هنوز خیل 
اقتصاد جهان 
نیست و تصمیمات برای افزایش و
کاهش نرخ بهره در آینده بس��تگی
به شرایط اقتصادی دنیا در چند ماه
آینده دارد.
اقتص��اد دان��ان حد اقل ی��ک یا دو
مرحله افزایش نرخ بهره وام مسکن
را تا پایان امسال حدس میزند.

ی خری��د و فروش
ب��ه طور طبیع�� 
امالک افت محسوسی در این فصل
مینماید.
آقای البی همچنین اضافه مینماید
ک��ه افزایش ن��رخ بهره ب��ه همراه
مالیات  HSTو احتیاط مشتریهای
مسکن و همچنین کاهش تابستانی
۴-۳درص��د ،باعث کاه��ش خرید
و ف��روش امالک بی��ن  ۶-۵درصد
ی بهار سال آینده که
خواهد شد ،ول 
بازار امالک دوباره پر رونق میش��ود
این کاهش جبران خواهدشد.
افزایش نرخ پایه بهره وام مسکن به
میزان  ۰.۲۵درصد ( از  ۲.۵به ۲.۷۵
درصد) در یک وام به مبلغ ۳۴۰۰۰۰
ی افزایش بازپرداخت به
دالر به معن 
مقدار  ۴۶دالر در ماه میباشد.

آمار خرید و فروش امالک در استان کبک در سه ماه دوم ( ۲۰۱۰آوریل -می -ژوئن)
بنا به گزارش فدراسیون سازمانهای آمار بهتری نس��بت به س��ایر انواع مثال کالنش��هر گاتینو  Gatineauبا
یک درصد ،کمتری��ن کاهش را در
مش��اورین امالک اس��تان کبک* امالک از خود بر جای گذاشتند.
( )QFREBبا وجود  ۴درصد کاهش در مدت مشابه ،امالک چند واحدی تعداد معامالت در این مدت داشته
در تعداد معامالت امالک در سه ماه  3plexدرصد کاهش خرید و فروش است.
دوم امسال در مقایسه با سه ماه دوم داشتند و باالخره این میزان کاهش بع��د از آن کالن ش��هر مونترال با
سال  ،۲۰۰۹تعداد معامالت امالک برای امالک تک واحدی مس��کونی ۴درص��د کاهش در رتبه بعدی بود
در ش��ش ماه اول امسال نسبت به  single Familyدر استان کبک در و کالنش��هر  Trois-Rivieresب��ا
ش��ش ماه دوم سال گذشته در ّ
کل سه ماه دوم امسال ۶ ،درصد گزارش ۱۶درصد بیشترین کاهش را از خود
بر جای گذشت.
اس��تان کبک  ۱۳درص��د افزایش شد.
داش��ته است و در عین حال قیمت از لح��اظ قیمت ،نیم��ی از امالک و باالخ��ره اینک��ه میانگین قیمت
تمام انواع ام�لاک نیز افزایش پیدا مس��کونی ت��ک واح��دی  singleام�لاک مس��کونی ت��ک واح��دی
 Familyدر استان کبک به قیمتی  Single familyب��ه ۲۵۵۰۰۰دالر،
کرده اند.
این کاهش تعداد معامالت در س��ه باالت��ر از  ۲۱۳۰۰۰دالر ب��ه فروش کاندومینی��وم ب��ه  ۲۱۰۰۰۰دالر
ماه دوم جای ش��گفتی ن��دارد؛ چرا رفتند که بیانگ��ر  ۹درصد افزایش و ام�لاک چندواح��دی  Plexب��ه
که در سه ماه اول امسال بازار نقل و نس��بت به نیمه دوم س��ال ۳۸۴۲۵۰ ۲۰۰۹دالر در کالنشهر مونترال
انتقال امالک به دلیل اعتماد مجدد میباشد.میانگینقیمتکاندومینیوم رسید.
م��ردم به ای��ن بازار بعد از س��پری نیز با  ۹درصد افزایش به  ۱۹۶۸۴۹تا شماره آینده شاد و سربلند باشید
امیر سام
شدن دوران رکود اقتصادی ،از رونق دالر رسید در حالی که این میانگین
فراوانی برخوردار بود ،بنا بر این بازار ب��رای ام�لاک چندواح��دی plex
Chartered Real Estate
فعال امالک در س��ه ماه ا ّول دلیل ۳۲۰۰۰۰دالربودکهبیانگربیشترین
Broker
 ۱۳درصد افزایش در خرید و فروش افزایش با  ۱۰درصد میباشد.
۲۶جوالی ۲۰۱۰
نیمه اول امسال نسبت به ای��ن آمار و ارقام مرب��وط به فروش
________________
امالک در ٔ
کالن
در
دوم،
م��اه
س��ه
در
امالک
باشد.
می
گذشته
سال
مدت مشابه
*Quebec Federation of
با
کبک
اس��تان
مختلف
های
ر
شه
یک
با
ها
م
کاندومینیو
بی��ن
در این
Real Estate Boards
درصد افزای��ش در تعداد معامالت ،یکدیگر فرق میکنند.

فروشگاهوقصابیرضا

میعادگاه
یو
ش شکوفه های قرآن های قرآنی
ده با نغمه
ضان روی
رم های خشک و تفتی بارک باد.
ن الهی م
لب بر مدعوی
فطارتانیم.
ی قبل از ا
مس دعا
ملت

سا
کبابندویچ
3/29

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

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

 10سیخ کباب کوبیده مرغ20 :دالر کباب برگ 6.49 :دالر
 10سیخ کباب کوبیده15 :دالر
ساندویچ کباب 3.29 :دالر
ده سیخ جوجه کباب20 :دالر
گوشت کیوب شده
ده سیخ چنجه20 :دالر
گوساله8 :دالر
میکس فروشگاه20 :دالر
گوشت چرخ کرده7.5 :دالر
( 10سیخ >> :کباب کوبیده
مرغ دانه خور4.38 :دالر
 +کباب مرغ +کباب چنجه)

 ساعت کار :همه روزه

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

West Island:

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب ) 15 440 Boul. Pierrefonds,

Meat
Viande/

l

Hala

514-305-2130

Tel.:

MARYMOUNT ADULT CENTR
5785 Parkhaven Ave., Côte St. Luc,
Québec, H4W 1X8
Tel: (514) 488-8203

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

اطالعات نامنویسی ترم پائیزی 2010-2011

		
		
		

■ زمان نامنویسی:
5pm – 8pm

AND

5pm – 8pm

AND

5pm – 8pm

AND

9am – 2pm
9am – 2pm
9am – 2pm
9am – 2pm
9am – 2pm
9am – 2 pm

Monday, August 16th
Tuesday, August 17th
Wednesday, August 18th
Thursday, August 19th
Monday, August 23rd
Tuesday, August 24th

شروع کالس های تمام وقت 30 :آگوست 2010
شروع کالس های نیمه وقت 7 :سپتامبر 2010

برنامه متام وقت:

کالس های انگلیسی مقدماتی ،پیش متوسطه  ،آکادمیک (سیکل اول):
 8:40صبح :تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)
کالس های فرانسوی زبان دوم:
ابتدایی 9 :صبح :تا  ،11دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)
متوسطه 11 :تا  1بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)

برنامه پاره وقت:

کالس های انگلیسی مقدماتی ،پیش متوسطه  ،آکادمیک (سیکل اول)-

برنامه جدید امسال:
 6:30تا  9:30شب ،دوشنبه سه شنبه و چهارشنبه ( 9ساعت در هفته)
---------------------------------------------------هزینه نامنویسی 30 :دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*

■
* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
انگلیسی تمام وقت :از  85تا  90دالر
انگلیسی پاره وقت :از  65تا  70دالر
فرانسوی تمام وقت و پاره وقت :از  35دالر
---------------------------------------------------* توجه :هزینه ها پیش از شروع کالس ها باید تماما پرداخت شوند .چک پذیرفته نمی شود.
 هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند. هزینه کتابها فقط با ارایه رسید اصلی آنها مسترد می شود. چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد،این مرکز حق خود می داند کالسها را منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.
TRANSPORTATION:
“Special Bus 162” from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult Centre
Daily shuttle service directly to Marymount, and back, as follows:
8:10 a.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
12:50 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
6:00 p.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
9:35 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria

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

■ مدارک مورد نیاز:

 چنانچه متولد کانادا هستید ،باید شناسنامه کبکی یا کانادایی خود را همراه داشته باشید. چنانچه محل تولد شما خارج از کانادا باشد ،به یکی از مدارک زیر نیاز است:کارت سیتی زنی کانادایی( ،)1ویزای اقامت دایم اداره مهاجرت( )2و یا قبولی کبک( )3یا پاسپورت کانادایی
 برای دیگر موارد الزم است مدرک اقامت دایم و یا ویزای خود را همراه داشته باشید.بعالوه :ترجمه شناسنامه ایرانی
1) Canadian Citizenship Card
)2) Permanent Resident Card OR IMM 1000 (Permanent Resident Visa
)3) Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292 or IMM-5909
)Quebec Selection Certificate (Category R8 or Category RA

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

برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203
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ایران :دیدگاه...
از رجنی که میبرند!

بازتابی دوباره بر کتاب  160سال مبارزه با آئنی بهائی
رضا عالمهزاده

دین�ی س�اخته آمری�کای
جهانخوار؛
دینی ساخته اسرائیل اشغالگر.

پیش از آنکه خواندن کتاب "یکصد
و شصت سال مبارزه با آئین بهائی"
را به پایان بب��رم ،تا بتوانم به
خواندن ادامه ده��م ناچار ،با تاریخچه ی بهائیآزاری
نوش��تن یادداش��تی با
عنوان درندهخویان ه ما ایرانیان
"صد و شصت س��ال تجاوز"
دردی که بر س��ینهام نشسته
بود را با تو خوانندهی این قلم شریک یا حتی موذیانهتر؛
دین نه ،محفلی سیاسی؛
شدم.
و حاال که خواندن این کتاب هفتصد حزبیسیاسی؛
صفح��های را به پایان بردهام وظیفه تشکیالتیبرایجاسوسی.
سنگینی بر شانهام احساس میکنم؛ و از این هم رذیالنهتر:
وظیفهی ترغیب هموطنان ،به ویژه فرقهای نجس؛
هموطنان غیربهائی به خواندن این فرقهایاخالقستیز؛
فرقهای مالاندوز؛
کتاب.
من با "فریدون وهمن" نویسنده این فرقهای نفوذی.
کتاب همنظرم که:
«آنچه در این سی سال ،از خشونت کتاب با دقت و وسواس به تک تک
و کش��تار و تبعیض و تحقیر بر سر این اتهامات زش��ت میپردازد و به
بهائیان آوردهاند چیزی نیست که در روشنی نش��ان میدهد که چگونه
ضمیر و خمیرمایه همه مردم ایران و مالیان ش��یعه این زهر دشمنی با
بهائیان را ذره ذره در اندام جامعهی
خواسته ایشان باشد .ص»۶۴۹:
ول��ی همانط��ور که این کت��اب به ای��ران تزریق کردند ب��ه طوری که
روشنی و مستندگونه نشان میدهد حتی مقاومترین انس��انها از خطر
ما ایرانیان غیربهائی به درجات و به ابتال به بیماری بهائیستیزی مصون
اشکال مختلف در این همه بیداد که نماند.
ی مذهبمان رفته من خیال ن��دارم وارد جزئیات این
بر هموطنان بهائ 
کتاب شوم.
است مسئولیت داریم.
نویسنده به خوبی به این نکته ظریف ای��ن کت��اب پُرصفحه ،سرش��ار از
رنجهائی است که فقط باید خواند و
آگاه است که
«گ��روه بزرگتری نیز ک��ه به هیچ به خاطر سپرد.
دینی ،یا الاقل به آخوند و مال معتقد اگر از من بخواهید از این همه کشتار
نبوده و فقط به ض��رورت و احترام ،و قطعه قطعه کردن و دیگر اشکال
معاشرتی با آشنای بهائی خود دارند ...درندهخویان��هی بهائیآزاری یکی را
زیر ش��ایعهپراکنی مالیان رغبت و برایتان بگویم پاس��خم این خواهد
کششی برای گفتگو در باره اعتقادات بود که اج��ازه بدهید از نوعی دیگر
بهائ��ی و آگاه��ی از آن نمییابند و از درندهخوئی برایتان نمونه بیاورم
گوئی به دوست بهائی خود منت نیز که اگر بخوانید دردش حاال حاالها
میگذارند که با داخل نشدن در این از دلتان پاک نمیشود:
بحث موجب��ات خجالت او را فراهم «فرزند نوزده ساله یک خانواده
که در آپارتمان کوچکی زندگی
نیاوردهاند! ص»۵۱ :
میکردن�د بر اثر س�رطان فوت
در ای��ن جاهاس��ت که عرق ش��رم کرد و در گرمای تابستان جنازه
ب��ر پیش��انی آدمهائ��ی مث��ل من فرزن�د ب�ر روی دس�ت پ�در و
مادر مان�د .روزهای متوالی پدر
مینشیند.
نه آنجا که از زدن و کش��تن و اعدام جنازه را در پش�ت وانتی با یخ
و آتشزدن خانه و کاشانه و چپاول میپوش�اند و ب�ه ش�هرداری و
اموال و سرگردان کردن زن و کودک دیگر ادارات مربوطه میرفت تا
بهائی س��خن میرود - ،وقایعی که بلکه جواز دفن بگیرد ولی موفق
متاسفانه بارها و بارها در طول یک نمیشد ...ص »۴۹۵
و نیم قرنی که از پیدائی این دیانت آیا مالیخولیائ��ی از این دلخراشتر
میگذرد در وطن ما رخ داده اس��ت سراغ دارید؟
 چرا که همواره این بیدادها در من ک��دام هنرمند میتوان��د جلو پروازو امثال من نفرت و انزجار از عامالن ذهنش را بگیرد و رئالیس��م عریان
وانتی که جنازهای را به امید یافتن
آن ایجاد کرده است.
ول�ی نبای�د پنه�ان ک�رد ک�ه گوری به س��و و آنس��و میکشد به
اعت�راض ب�ه اینهمه س�تم بر شکل تصویری سوررئالیستی نبیند؟
ی�ک اقلی�ت دین�ی هرگ�ز به
ان�دازهای که شایس�ته ب�ود بر تا بغضم نترکیده اجازه بدهید یکی
قلم و قدم روش�نفکران و اهل دو انتقاد کوچک هم به کتاب بکنم؛
مدنی�ت غیربهائ�ی در ای�ران ،انتقاداتی که بیشک چیزی از ارزش
حد این کت��اب ب��زرگ نمیکاهد ولی
تاثیر نگذاش�ت و در همان ِ
همدردی پنهان ب�ا قربانیان ،و ناگفته ماندنش براحتی میتواند به
ِ
نفرت ب�ر زبان نیامده از عامالن ارزش این مقاله لطمه بزند!
ِ
علیرغم این که نویسنده در سراسر
آن باقی ماند.
کت��اب با دقت و به ش��کلی مجاب
اهمی��ت کت��اب "وهم��ن" در این کننده به اتهام��ات دروغینی که بر
اس��ت که به روشنی نشان میدهد جامعه بهائی ایران زده ش��ده پاسخ
که چگونه روحانیت شیعه از اولین میدهد اما گاهی دلیلی نه چندان
س��ال پیدایش آئین باب (و سپس محکم ارائه میکند.
بهائی) توانست زمینه را چنان فراهم مثال اینجا:
کند تا حس��استرین ارواح نسبت «اس��اس اعتقادات بهائی راستی و
به حساس��یتبرانگیزترین حوادث پاک��ی و درس��تی و امانت اس��ت و
اجتماعی کمترین واکنش را نشان این درس��ت بر خالف راه و رسم هر
جاسوس��ی است .عش��ق به ایران و
دهند.
ترجیعبند ساخته مالیان به شکل خدمت به این سرزمین از اعتقادات
دینی بهائی اس��ت و بدیهی اس��ت
مداوم از منابر همسرائی شد:
کسی با چنین اعتقادی نمیتواند با
دینی ساخته روسیه تزاری؛
دین�ی س�اخته انگلی�س حرفه جاسوسی و یا هر اقدام دیگر
به کشور حیانت کند .ص »۳۳۱
استعمارگر؛

این گونه استدالل با شیوه نویسنده
در سراسر کتاب نمیخواند.
هیچ ایدئولوژی یا مذهبی جاسوسی
و خیان��ت ب��ه کش��ور را توصیه
نمیکند ولی این موجب نمیشود
که یک انسان ،بیدین یا مسلمان
یا مس��یحی یا یهودی یا بودائی،
جاسوس از آب در نیاید .همانطور
که نمیشود یک اقلیت دینی را به
جاسوس��ی متهم ساخت نمیشود
ت��ک تک مومنان ب��ه آن دین را به
ِ
شریف دینی بری
صرف آموزههای
از انحراف دانست.
و یک جا هم قلم نویسنده نسبت به
اقلیتهای دینی دیگر به بیمهری
میگردد .پس از ارائه سندی از دولت
احمدی ن��ژاد برای تامی��ن بودجه
«برای مقابله با فعالیتهای شیطان
پرس��تی ،صوفیگ��ری و بهائیت»،
نویسندهمینویسد:
«روشن نیست شیطان پرستان چه
گروهی هس��تند و کجایند ،معلوم
نیس��ت صوفیان که در مس��لمان
بودنش��ان ش��ک نیس��ت و هنگام
حمله به خانقاهشان عکس آیتالله
خمینی و آیتالله خامنهای را مانند
ِحرز حائل باالی سر میگیرند ،چرا
باید مورد مبارزه رژیم قرار گیرند .اما
روشن است که هدف اصلی در این
میانبهائیانند».
ش��یطان پرس��ت صفتی است که
همان مالیان شیعه به پیروان مذهب
"یزیدی" دادهاند تا سرکوبشان برای
مس��لمین دیگر توجیهپذیر باش��د
و اینکه چ��را رژیم با صوفیان ،با آن
مشخصاتی که نویسنده نوشته ،سر
مبارزه دارد پاسخش را همین کتاب
ب��ا ارزش داده اس��ت؛ عدم تحمل
دگراندیشان در اسالم شیعی.
کتاب سرشار از نکات آموزنده و
هشدار دهنده است.
آخری��ن و پراهمیتتری��ن آنه��ا
نکتهای است در فراز پایانی کتاب که
به اعتقاد من الزم اس��ت به دقت به
آن اندیشیده شود.
نویس��نده نگران��یاش را در م��ورد
حوادثی حتی ناگوارتر ،چیزی مثل
نسلکش��ی ،که ممکن است برای
بهائیان ایران پیش بیاید اینگونه بیان
میکند:

«جرقهای که میتوان�د این آتش
را ش�علهور کند ناکامیهای بیشتر
جمهوری اسلامی در عرصههای
داخل�ی و خارجی ،حمله نظامی
از خارج ،یا بحرانهائی ش�بیه آن
خواهد بود که به جناح ماجراجوی
حکوم�ت فرص�ت دهد تا نقش�ه
دیرینشان را در باره بهائیان به اجرا
در آورند».

نویسنده سپس وظیفه پیش روی
م��ا ایرانیان ،بهائی و غی��ر آن ،را به
درستی یادآور میشود:
«آنچه که ممکن است از وقوع چنین
فاجعهای جلوگیری نماید حمایت
مردم ای��ران از این اقلی��ت و دیگر
اقلیتهای دینی ،پرداختن پیگیر و
جدی روشنفکران و نویسندگان ما
به حقوق شهروندی اقلیتها و نیز
اقداماتی اس��ت که جا دارد بهائیان
و غیربهائیان در سطوح بینالمللی
برای برانگیختن وج��دان جهانیان
انج��ام دهند .خوش��بختانه چنین
جنبش��ی آغاز ش��ده و باید امیدوار
بود روز به روز قوت و گشترش یابد.
صص»۶۹۱-۶۹۰ :
من این مقاله را به نشانه باور عمیقم
به همین وظیفه نوشتهام.

پیک نیک بروبچه های «یادمان

یکشنبه  18جوالی
روز روشن مثل کریستال،لطیف مثل پرنیان
ساندویچ شده بین دو روز ابری ،بارانی و توفانی
در پیک نیک بروبچه های «یادمان» ،در پارک
انگرینیون
این شنبه که گذشت،همه جمع بودند ،بوی کباب
و شر و شور دی جی همه را به وجد آورده بود،
جای شما خالی!

استخدام سیگاری ها در ایران ممنوع شد

درای��ران اخیرا آیین نامه اجرایی تصویب ش��ده كه بر
اس��اس آن استخدام افرادی كه به دخانیات ،مواد مخدر
و مش��روبات الكلی اعتیاد دارند ،در كلیه ادارات دولتی
ممنوع است .همچنین س��ازمان ها و اداره های دولتی
باید «سالمت جسمانی و روانی» داوطلبان استخدام را
از طریق آزمون علم��ی ،مصاحبه تخصصی و معاینات
پزشكی بررسی كنند.
پیش تر مرضیه وحید دستجردی ،وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��كی ایران ،گفته بود كه ایرانیان هرسال
یك هزار و  ۷۵۰میلیارد تومان سیگار دود می كنند و دو
براب��ر این میزان (معادل دو هزار و  ۵۴۰میلیارد تومان)
صرف هرینه های درمانی و بیماری های ناشی از مصرف

سیگار می شود.
خان��م بروجردی همچنی��ن از افزای��ش جمعیت زنان
سیگاری در ایران خبر داده و گفته بود كه هم اكنون یك
درصد از زنان ایرانی س��یگاری اند كه این آمار نسبت به
سال  ۱۳۸۳افزایش نشان می دهد.
یك سال پیش تر ،مصطفی غفاری ،دبیر ستاد كشوری
كنترل دخانیات در ایران گفته بود كه هر سال پنجاه هزار
نفر در اثر عوارض ناشی از مصرف دخانیات در این كشور
جان خود را از دست می دهند.
وی اف��زود كه بی��ن دوازده تا چهارده درصد از جمعیت
ایران مصرف كننده دخانیات هستند.

رضا سقایی ،خواننده دایه دایه وقت جنگه درگذشت

رضا سقایی ،خواننده موسیقی لری
و قطعات ماندگاری چون "دایه دایه
وقت جنگه! هفته پیش بر اثر نارسایی
تنفسی در تهران درگذشت.
سقایی،خوانندهپیشكسوتموسیقی
لری كه سالها از بیماری رنج می برد،
متولد  1318در خرم آباد بود و مدتی
در كالسهای آواز اسماعیل مهرتاش
به آموزش خوانندگی پرداخت .وی

در اواخر جن��گ عراق بر اثر اصابت
تركش بمب در ازنا مجروح شد و تا
زمان مرگ درگیر مصائب و عوارض
این اتفاق بود.
وی در ط��ول زندگ��ی هن��ری اش
ب��ا هنرمندانی همچ��ون علی اكبر
ش��كارچی  ،مجتبی میر زاده و فرج
علیپور همكاری داش��ته و قطعات
ماندگاری از وی برجای مانده است؛

او نخس��تین بار تصنیف "آن نگاه
مست تو" را به زبان لری اجرا كرد؛
همچنین در سال  ،86ترانه "دایه
دای�ه" با تنظیم مجتبی میرزاده و
با صدای س��قایی ج��زو آثار فاخر و
ماندگار یكصد سال اخیر موسیقی
ایران به ثبت رسید.

www.paivand.ca

ایران :دیدگاه...

شاه بهتر بود
یا امام؟

مهرانگیز کار

گیریهای گذشته خود را حق جلوه و در غیر این صورت بی حجاب.
در ه��ر دو ح��ال انتخ��اب آنها به
بدهیم.
سیاست داخلی و خارجی حکومت
شاه مربوط نبود
به بهانه سی امین سالگرد
 .به خودش��ان
مربوط می شد
درگذشت آخرین شاه ایران
و احیان��ا مردان
خانه و س��لیقه
های غالب بر خانواده  .البته زندگی
خانگی و اجتماعی زنان بهشت برین
نبود.

Koshtaredahe60@gmail.com
Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal

فراخوان

برای دخالت گری مشترک کلیه نیروهای چپ در آمریکای شمالی
ما ،جمعی از چپ های مستقل ،اعضا
و هواداران سازمان ها و احزاب چپ
به هم��راه دیگرمبارزین آزادیخواه و
مترقی برای همسو یی وهمگرائی هر
چه بیشتر مبارزات ضد رژیمی این
طیف که حق تعیین سرنوشت ملی
را در گرو مرزبندی قاطع با هرگونه
دخال��ت نیروهای امپریالیس��تی و
در رأس آن آمری��کا میدان��د بر آن
ش��دیم که از کلیه کسانی که خود
را متعلق به خانواده بزرگ چپ می
دانند دعوت کنیم تا برای ش��رکت
دریک کنفرانس مشترک حضوربهم
رسانند.
م��ا امیدواریم که بتوانیم به س��هم
خود با راهکارهای مش��ترک و بهره
من��دی از ظرفیت نظری و عملی و
امکانات طیف چ��پ ،مبارزات خود
را علیه کلیت جمهوری اس�لامی و

حامیان داخلی و خارجی آن سامان
داده و دف��اع از مب��ارزات مردم در
داخل کش��وررا برای نیل به آزادی
و سوسیالیس��م ب��ه ط��ور پیگیر و
شکوهمند سازماندهی کنیم.

موضوع کنفرانس:

چرائی و ض��رورت تاریخ��ی اتحاد
نیروهای چپ در پرتو اوضاع کنونی
چشم انداز ها و راهکارهای عملی
تاریخ برگزاری:
 13 -15آگوست

مکان:

شنبه  ۱۴آگوست:
کنفران��س و تبادل نظر حاضرین از
 ۱۲ظهر تا  ۱۰شب
یکشنبه ۱۵آگوست:
 ۱:۳۰بعد از ظهر تا  ۵:۰۰بعدازظهر
ارائه بحث توس��ط پان��ل چندنفره
درباره شرایط کنونی ایران و ضرورت
همکاری نیروه��ای چپ ،مترقی و
آزادی خواه در دفاع از مبارزات مردم
ایران
برای کسب اطالعات بیشتر با اتحاد
چ��پ ایرانی��ان واش��نگتن ،آدرس
الکترونیکیتماسبگیرید
Washington Iranian Left
leftalliance@yahoo.com

واشنگتن دی سی
ترتیب برنامه :
جمعه  ۱۳آگوست:
گردهم آیی و آشنایی

کمیته برگزاری کنفرانس

برنامه های کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا
جمعه و شنبه 10 :و 11سپتامبر ۲۰۱۰

W. McConnell Building (Library), local LB-125,
1400 de Maisonneuve West

جزئیات برنامه بزودی اعالم می شود.
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا
koshtaredahe60@gmail.com
http://massacreiniran.com/

ترم پائیزی 2010
کالس های رایگان فرانسوی

>> از  20سپتامبر تا  5دسامبر  11 :2010هفته
>> نامنویسی 9 :آگوست تا  17سپتامبر

La Communauté Coréenne du Grand Montréal
Cours de français GRATUITS avec la collaboration
du Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

مبتدی متوسط پیشرفته

 زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12/30 :تا 15/30
شبانه 18 :تا 21

 Période du cours:
)Du 20 septembre au 5 décembre 2010 (11 semaines

 Niveaux:
Débutant, Intermédiaire et Avancé

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
تاریخ مصاحبه 9 :سپتامبر
>> با تعیین وقت قبلی

 Horaire :
Matin : de 9h00 à 12h00
Après-midi : de 12h30 à 15h30
Soir : de 18h00 à 21h00

 Période d'inscription:

 شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20

Du 9 août au 17 septembre 2010
 Date d'évaluation:
9 septembre 2010 (sur rendez-vous SEULEMENT)sur rendezvous SEULEMENT
Document requis:
C.S.Q(Certificat de Séléction du Québec) ou
Résident permanent ou
Citoyen canadien naturalisé ou
Réfugié reconnu sur place

Décarie

حقوقدان و فعال امور زنان
شاه بهتر بود یا امام؟
این پرس��ش چیزی نمانده که ۳۱
کم نبودند زنانی که عمر را بر س��ر
س��اله بش��ود .نیم��ه ای از بهترین
جنگ و دعوی برای آزادی در انتخاب
سالهای زندگی نسلهای ما را خورده
حجاب و بی حجابی می گذاشتند
است .همه کسانی که در جابه جائی
و حکوم��ت وارد ای��ن دعاوی نمی
ش��اه و امام نقش ایفا ک��رده یا بی
شد  .زنان مرجع قضائی خاصی در
تفاوت و معترض بر کرانه به تماشا
دسترس نداشتند تا شکایت نزد آن
ایس��تاده بودند ،هم��واره آماج این
ببرند و به استناد حق برابری مندرج
پرسش ش��ده اند ،نه لزوما از سوی
در اسناد حقوق بشری که حکومت
نس��لهای جوان که بر خود نام نسل
شاه امضا کرده بود ،دادخواهی کنند.
سوخته نهاده اند ،که از سوی رسانه
دعواه��ا خانگی بود و ب��ه تدریج به
ها ی خارجی.
نفع زنان پیش می رف��ت و مردان
رس��انه هائی که می دانیم به قدری
دوستدار حجاب کمتر به روی خود
از دوران ش��اه و مش��خصات آن بی
می آوردند که دخترشان با حجاب
خبرند و به قدری تاریخ معاصر ایران
از خان��ه خارج می ش��ود و در خم
را ب��ه غفلت نهاده اند که گمان می
کوچه ای حجاب از سربرمی گیرد و
کنن��د تاریخ تحوالت سیاس��ی در
همرنگ جماعت می شود.
ایران درست از روز  ۲۲بهمن ۱۳۵۷
ش��روع ش��ده و خیلی که بخواهند
سوای اینها تجددگرائی در مواردی
خ��ود را آگاه ب��ه این تاریخ نش��ان
آهسته و پاورچین پاورچین و گاهی
بدهند گری��زی می زنند به نهضت
با سرعت انتشار می یافت واز فرهنگ
ملی شدن نفت و نقد سیاست امریکا
غربی در زندگی خانگی و اجتماعی
در شکست آن جنبش.
الگو برداری می شد .مسلمانی یک
زمینه ذهنی پرسشگران رسانه های
ش��کل نداش��ت  ،ول��ی در همه ی
غربی از تحوالت سیاس��ی یک قرن
اشکال  ،همزیستی مسالمت
اخیر ایران خالی اس��ت ،به ورقه
آمیز را میسر کرده بود  .زنها
ای کاغذ سفید می ماند که عبا اینک شاه در قاهره خوابیده.
بزک می کردند ،نه به غلظت
و عمامه ی حاکمان پس از شاه
روی آن ترس��یم ش��ده و جائی یک امام در تهران ضریح و بارگاه امروز که از آرایش سنگری
برای آنچه ایرانیان پیش از انقالب دارد ،یک امام درصدد است تا به ساخته اند برای دهن کجی
داشته اند و از کف داده اند باقی هر قیمت تثبیت بشود و یک ملت به حکومت.
نگذاشته است.
پاسخ یابی برای این پرسش که معجزه ای را انتظار می کشد  .اعضای بدن ش��هروندان در
مالکیت حکومت نبود  .قتل
ش��اه بهتر بود یا امام  ،هم سهل
ناموس��ی اتفاق می افتاد و
اس��ت هم ممتنع  .سهل است
از آنرو که می ش��ود با خیال راحت نسلهای ما از هر گروه و الیه و اندیشه قاتل هم از مجازات معاف می شد،
و قاط��ع و بی تردید گفت البته که ی سیاس��ی پس از انقالب ایران در ام��ا زنان و مردان را سنگس��ار نمی
حکومت ش��اه بدترین بود .اگر نبود گیرمب��ارزه ی درونی با خویش��تن کردن��د .دس��ت دزد را قط��ع نمی
کردند ،برای بس��یار رفتار روزمره و
که خیابانه��ا ماالم��ال از جمعیت خویش شده اند.
انقالبی نمی ش��د و مردم حاضر در آخون��د ،مارکسیس��ت ،دوس��تدار طبیعی شهروندان مجازاتهای سخت
تظاهرات انقالبی نمی گفتند "شاه سلطنت ،ملی ،چپ و راست دینی ،بدنی و اعدام پیش بینی نمی کردند.
عموما به این درد می خوریم که به مخالفان حکوم��ت را اگر به صورت
برود و هر که می خواهد بیاید".
نسلهای جوان ایرانی که نمی دانند ج��دی برای تغیی��ر رژیم فعال می
ممتنع اس��ت اگر پاس��خ دهنده از چرا پدران و مادرا نشان انقالب کرده شدند به چوبه ی دار و جوخه های
تیرباران می سپردند ،ولی آنها که در
جمله ی کسانی باشد که نمی دانند اند ،خاطره تحویل بدهیم.
چگونه می ش��ود یک مجهول را با آنان سرانجام و در زمانی که هنوز فرا این حوزه نمی چرخیدند و مرتکب
یک معلوم بی دلواپسی مقایسه کرد نرسیده از پس مقایسه ی مجهول به قتل عمد و تجاوزهم نمی ش��دند ،
آن بزرگی با معلوم به این پیچیدگی امنیت جانی داش��تند و حق حیات
و به انشای حکم نهائی پرداخت.
نگارنده از این جمله است .نمی دانم ب��ر می آین��د و تاریخ نویس��ی می شان محترم بود .
اگر شاه جای خود را به امام نمی داد کنند.
و بر عمر نظ��ام خود تاکنون افزوده برویم س��راغ آنچه معلوم اس��ت و برای اعضای بدن شهروندان قیمت
بود ،کشور ایران با کدام مشخصات دسترس��ی به آن آس��ان اس��ت و تعیین نکرده بودند .نگفته بودند که
در جامعه جهانی حضور داش��ت و بیش��تراجتماعی است تا سیاسی و اگر "مسلمانی" عمدا به قتل برسد،
شهروندان ایرانی با کدام مشکالت درست پیش روی ما اتفاق می افتد .مجازات قاتل اعدام اس��ت و در غیر
مقایسه ای ساده و ممکن که پدیده این صورت البته قاتلی که خون غیر
دست و پنجه نرم می کردند.
های ملموس اجتماعی به آن جان مسلمانی را ریخته است احترامش
در س��از و کارذهنی نگارن��ده ،این می دهد و الزم نیست آثارش را در محفوظ اس��ت و درخ��ور محبت و
رافت قانونی و شرعی است .بنابراین
ناآگاهی همان مجهول است که به اسناد محرمانه جست و جو کنیم.
خون مس��لمانان پررنگ تر از خون
آن اشاره ش��د و در برابر ،آگاهی بر
آنچه ایران را در مدت  ۳۱س��ال در در ایران همیش��ه و در دوران ش��اه غیر مسلمانان نبود.
س��طح جهان خبرساز کرده ،همان نیز مسلمان تندرو و بنیادگرا داشته
معلوم است که نمی شود نادیده اش ای��م .آنها تا پی��ش از ورود آیت الله روی جان زنان قیمت گذاری نشده
خمینی به فرانسه ،در زندگی محله ب��ود و به��ای خ��ون زن نصف مرد
گرفت.
مقایسه تاریخی این دو حکومت از ای و شهری و در مجموع اجتماعی نبود .در قانون نیامده بود که ارزش
آنجا که هنوز نسلهای ما حیات دارند آزارش��ان به مورچه هم نمی رسید .دو چشم زن مساوی است با ارزش
و همچن��ان در پ��ی توجیه نظرات هرچند به زنان خانه تبعیض و ستم یک چشم مرد و مانند آن .قانون به
وفاداران بی چ��ون و چرایش اجازه
پیشین خود هستند ،چندان ارزش روا می داشتند.
نداده بود تا منتقدان و مخالفان یا از
تاریخی ندارد.
در زمان شاه ،مسلمان اهل تسامح دین برگشته ها یا زنان و مردانی را
نس��لهای ما با آنهمه نقش آفرینی و تعامل هم داش��تیم .نمازش��ان را که با هم معاشرت می کنند را به "
در انقالب (موافق یا مخالف) تا زنده می خواندند ،پیش از آن دهانش��ان تصور مهدورالدم بودن به قتل برساند
ان��د نمی گذارند تاریخ به درس��تی را آب می کش��یدند و اگر زن بودند " و مجازات نشود.
در این زمینه س��نجیده و فهمیده چادر نماز پاکیزه و سپیدی سر می
در مجموع بدن زنان مال خودشان
بشود .هریک به س��ودای خود وارد انداختند و به نماز می ایستادند.
بود و آنها می دانس��تند مالکیت بر
این مقایس��ه می ش��ویم و البته در
تم��ام داوریها به جد می کوش��یم بعد هم جانماز را می بوسیدند و می این بدن متناس��ب با عرف جامعه
خود را حق به جانب نش��ان بدهیم رفتند سراغ زندگی زمینی  .ریا نمی ح��د و ح��دودی دارد واز آن بیش
و مثال راست یا دروغ بگوئیم "ما که کردند  .اگر دلش��ان می خواست با می دانس��تند اگ��ر در طلب احترام
گفته بودیم" و به این ترتیب موضع حجاب وارد زندگی زمینی می شدند اجتماعیهستندبایدقوانیننانوشته

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال

________________________________
Pour plus de renseignements:
La Communauté Coréenne
du Grand Montréal
Sherbrooke O
3480 Décarie, bur 201, MTL.QC. H4A 3J5
)Tél.: (514) 481-6661 (poste 201
Métro
Vendôme
Courriel: montrealhanin@hotmail.com
www.fr.montrealkorean.com
Heure d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
3480
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زندگی :عادات خوب....
زندگی ش��ما میتواند ب��ه زیبایی
رویاهایتان باشد .فقط باید باور داشته
باشید که میتوانید کارهای سادهای
انجام دهید.
در زی��ر لیس��تی از کارهای��ی ک��ه
میتوانید برای داشتن زندگی شادتر
انجام دهید ،آورده شده است .هر روز
آنها را به کار بگیرید و از زندگی خود
در این سال لذت ببرید.

مقایسهنکنید:
ش��ما نمیدانید که بی��ن آنها چه
میگذرد.
 -12افکار منفی نداش��ته باش��ید،
در عوض ان��رژی خود را صرف امور
مثبتکنید.
 -13بیش از حد ت��وان خود کاری
انجام ندهید.
 -14خیلی خود را جدی نگیرید.
 -15انرژی خود را صرف فضولی در
امور دیگران نکنید.
 -16وقتی بیدار هس��تید بیش��تر
خیالپردازیکنید.
 -17حس��ادت یعنی ات�لاف وقت،
شما هر چه را که باید داشته باشید،
دارید.
 -18گذش��ته را فرام��وش کنی��د.
اشتباهات گذش��ته شریک زندگی
خ��ود را به ی��ادش نیاورید .این کار
آرام��ش زمان حال ش��ما را از بین
میبرد.
 -19زندگ��ی کوتاهتر از این اس��ت
که از دیگران متنفر باشید.نسبت به
دیگران تنفر نداشته باشید.
 -20با گذشته خود رفیق باشید تا
زمان حال خود را خراب نکنید.
 -21هیچ کس مس��ئول خوشحال
کردن شما نیست ،مگر خود شما.
 -22بدانید که زندگی مدرس��های
میمان��د که بای��د در آن چیزهایی
بیاموزید .مشکالت قسمتی از برنامه
درسی هستندو به مانند کالس جبر
میباشند.
 -23بیشتر بخندید و لبخند بزنید.
 -24مجبور نیستید که در هر بحثی
برنده ش��وید .زمانی ه��م مخالفت
وجود دارد.

سالمتی:

 -1آب فراوان بنوشید.
 -2مثل یک پادشاه صبحانه بخورید،
مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک
گدا شام بخورید.
 -3از سبزیجات بیشتر استفاده کنید
تا غذاهای فراوری شده.
 -4باای��ن  3ت��ا  Eزندگ��ی کنید:
( Energyان��رژی)Enthusiasm،
(ش��ور و اش��تیاق)Empathy ،
(دلسوزی و همدلی).
 -5از مدیتیش��ن ،یوگا ،نماز و دعا
کمکبگیرید.
 -6بیشتر بازی کنید.
 -7بیش��تر از س��ال گذشته کتاب
بخوانید.
 -8روزانه  10دقیقه سکوت کنید و
به تفکر بپردازید.
 7 -9ساعت بخوابید.
 -10ه��ر روز  10ت��ا  30دقیق��ه
پیادهروی کنید و در حین پیادهروی،
لبخندبزنید.

شخصیت:

 -11زندگی خود را با هیچ کس��ی

جامعه:

 -25گهگاهی به خانواده و اقوام خود
زنگ بزنید.
 -26ه��ر روز ی��ک چی��ز خوب به
دیگرانببخشید.
 -27خطای هر کسی را به خاطر هر
چیزیببخشید.
 -28زمانی را با افراد باالی  70سال
و زیر  6سالبگذرانید.
 -29سعی کنید حداقل هر روز به 3
نفر لبخند بزنید.
 -30اینک��ه دیگران راجع به ش��ما
چه فکری میکنند ،به شما مربوط
نیست.
 -31زمان بیماری ش��غل ش��ما به
کمک ش��ما نمیآید ،بلکه دوستان
شما به شما مدد میرسانند ،پس با
آنها در ارتباط باشید.

زندگی:

 -32کارهای مثبت انجام دهید..
 -33از هر چیز غیر مفید ،زش��ت یا
ناخوشی دوری بجویید.
 -34خداون��د درمانگر هر چیزی
است« .توکل» کنید!
 -35یادتان باش��د هر موقعیتی چه
خوب یا بد ،گذرا است.
 -36مهم نیس��ت که چه احساسی
دارید ،باید به پا خیزید ،لباس خود
را به تن ک��رده و در جامعه حضور
پیدا کنید.
 -37بخش عمده درون ش��ما شاد
است ،بنابراین خوشحال باشید.

چرا مادرمان را دوست داریم؟ >> برایمتاممادرانجهان

 چون م��ا را با درد بدنیا میآورد وبالفاصله با لبخند میپذیرند
چون شیرشیش��ه را قب��ل از اینكه
توی حلق ما بریزند ،پشت دستشان
میریزند
چون وقتی توی اتاق پی پی میکنیم
زیاد با ما بداخالقی نمیکنند
وقتی بعدها توی تشکمان جی جی
میکنیم آبروی ما را نمیبرند
ن ترکمون
وقتی بعدها به زندگیشا 
میزنیم فقط میگویند :خب جوونه
دیگه ،پیش میاد!
چون وقتی تب میکنیم ،آنها هم
عرق میریزند
وقتی پدرمان ما را به خاطر لگد زدن
ب��ه مادر کتک میزن��د ،با پدر دعوا
میکنند
چون وقتی در قابلم��ه غذا را برمی

دارند ،یک بخاری بلند می شود که
آدم دلش می خواهد غذا را با قابلمه
اش بخورد
چون وقتی تازه س��اعت یازده شب
یادم��ان می افتد كه فالن كار را كه
باید فردا در مدرس��ه تحویل دهیم
یادمان رفته،بعد از یك تشر خودش
هم پابه پایمان زحمت میكشد كه
همان نصف شبی تمامش كنیم
چون بعد از گرفتن هدیه روز مادر،
تمام فکر و ذکرش این است که مبادا
فروش��ندگان بی انصاف س��ر طفل
معصومش را کاله گذاشته باشند
چون شبهای امتحان و کنکور پابه
پای ما کم میخوابد اما کسی نیست
که برایش قهوه بیاورد و میوه پوست
بکند
به خاطر اینکه موقع سربازی رفتن

م��ا ،گریه میکند و نذر می
کند و پوتینهایمان را در هر
مرخصی واکس میزند
چون وقتی ش��ب عروسی
ما ،دام��اد ازش خداحافظی
میكند با چشمانی پر از اشك
سفارش��مان را میكند ما را به داماد
میسپارد
چون وقتی که موقع مریضیش یک
لیوان آب به دستش می دهیم یک
طوری تش��کر میکند که واقعا باور
میکنیم شاخ قول شکاندهایم
چون هیچوقت یادشان نمیرود که
از کدام غذا بدمان میآید و عاش��ق
كدام غذایی��م ،حتی وقتی که روی
تخت بیمارستانند و قرار است ناهار
را با هم بخوریم
چ��ون هروق��ت باهاش ب��د حرف
میزنی��م و دلش رو ب��رای هزارمین
بار میشكنیم ،چند روز بعد همه رو
از دلش میریزه بیرون و خودش رو
گول میزنه كه :بخشش از بزرگانه

چون مادرند

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت
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

وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

«در زندگی فهمیده ام که»...

 در زندگی فهمیدم که یک زلزله  7ریشتری تمام
مشکالت دیگر زندگی آدم را کم اهمیت می کند.
28ساله
 فهمیده ام که هیچ وقت نباید وقتی دستت تو
جیبته روی یخ راه بری! 12ساله
 فهمیده ام که نباید بگذاری حتی یک روز هم
بگذرد بدون آن که به زنت بگویی "دوستت دارم".
61ساله
 فهمیده ام که اگر عاشق انجام کاری باشم ،آن را
به نحو احسن انجام می دهم48 .ساله
 فهمیده ام که وقتی گرسنه ام نباید به
سوپرمارکت بروم 38 .ساله
 فهمیده ام که می شود دو نفر دقیقا به یک
چیز نگاه کنند ولی دو چیز کامال متفاوت ببینند.
20ساله
 فهمیده ام که وقتی مامانم میگه "حاال باشه تا
بعد" این یعنی "نه"7 .ساله
 فهمیده ام که من نمی تونم سراغ گردگیری
میزی که آلبوم عکس ها روی آن است بروم و
مشغول تماشای عکس ها نشوم42 .ساله
 فهمیده ام که بیش تر چیزهایی که باعث نگرانی
من می شوند هرگز اتفاق نمی افتند 64 .ساله
 فهمیده ام که وقتی مامان و بابا سر هم دیگه
دادمی زنند ،من می ترسم  5 .ساله
 فهمیده ام که اغلب مردم با چنان عجله و شتابی
به سوی داشتن یک "زندگی خوب" حرکت میکنند
که از کنار آن رد می شوند  72 .ساله
 فهمیده ام که وقتی من خیلی عجله داشته باشم،
نفر جلوی من اصال عجله ندارد 29 .ساله
 فهمیده ام که بیش ترین زمانی که به مرخصی
احتیاج دارم زمانی است که از تعطیالت برگشته ام.
38ساله
 فهمیده ام که مدیریت یعنی :ایجاد یک مشکل؛
رفع همان مشکل؛ و اعالم رفع مشکل به همه.
34ساله
 فهمیده ام که اگر دنبال چیزی بروی بدست
نمیآوری ،باید آزادش بگذاری تا به سراغت بیاید.
29ساله
 فهمیده ام که در زندگی باید برای رسیدن به
اهدافم تالش کنم ولی نتیجه را به خواست خدا
بسپارم و شکایت نکنم 29 .ساله
 فهمیده ام که عاشق نبودن گناه است31 .ساله
 فهمیده ام هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی
است و یا غیراخالقی و یا چاق كننده!  55ساله
 فهمیده ام مبارزه در زندگی برای خواسته هایت
زیباست ...اما تنها در کنار کسانی که دوستشان داری
و دوستت دارند!  27ساله
 در زندگى فهمیده ام كه :در فكر عوض كردن
همسرم نباشم ....خودمو عوض كنم و وفق بدم به
موقعیتها و مراحل گوناگون زندگیم ،تا بتونم با بینش
واضح زندگیم رو با خوشحالى و سرور ادامه بدم .هر
كسى مسئول خودش هست ،هركسى تو قبر خودش
میخوابه ،من باید آدم درستى باشم42 .ساله
 فهمیده ام که وقتی طرف مقابل داد میزند
صدایش به گوشم نمیرسد بلکه از آن رد می شود...
50ساله
راستی شما از زندگی «چه فهمیده اید؟!»
--------------------------------



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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان

ن که

برا
یای

زندگی به زیبایی رویاهایتان باکارهای سادهای!

نقل قولهایی از افراد متفاوت از کتاب

www.paivand.ca
ساده ،کارآ ،ارزان...

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)
یا زنگی زنگ باش یا رومی روم!
یا علی غرقش كن من هم روش
یا كوچه گردی یا خانه داری
یا مرد باش یا نیمه مرد یا هپل هپو!
یا مرگ یا اشتها
یا مكن با پیالن دوستی /
یا بنا كن خانه در خورد پیل (سعدی)
یعنیكشك!
یكی رو تو ده راه نمی دادند
سراغ كدخدارو میگرفت
یك ارزن از دستش نمی ریزه
یك مرده به نام به
كه صد زنده به ننگ!
یك انار و صد بیمار
یك بز گر گله را گر می كند
یك ُخرده شاخ بهتر از هزار ذرع َدمه
یك داغ دل بس است برای قبیله ای
یكدم نشد كه بی سر خر زندگی كنیم!
یك ده آباد بهتر از صد شهر خراب
یك بار جستی ملخه ،دو بار جستی ملخه،
آخر به دستی ملخه
یه بام و دو هوا!
یه پا چارق ،یه پا گیوه
یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست
یه پول جیگرك سفره قلمكار نمی خواد
یه تب یه پهلوان و می خوابونه
یه تخته اش كمه
خل و كم عقل است
یه جا میل و مناره را نمی بینه /
یه جا ذره رو در هوا می شماره!
یه مثقال گه توی شكمش نیست
می خواد به شمس العماره برینه!
یه چیز بگو بگنجه!
یه حموم خرابه ،چهل تا جومه دار نمی خواد!
یه خونه داریم پنبه ریسه ،میون هفتاد ورثه
یه دست به پیش و یه دست به پس
یه دست صدا نداره!
یه دستم سپر بود ،یه دستم شمشیر،
با دندونام كه نمی تونم بجنگم
یه دیوانه سنگی به چاه میندازه
كه صدعاقل نمیتونه بیرون بیاره
یه روده راست توی شیكمش نیست
یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو
یه روز حالجی میكنه/
سه روز پنبه از ریش ور می چینه!
یه سال بخور نون و تره/
صد سال بخور نون و كره!
یه سال روزه بگیر
آخرش با فضله سگ افطار كن!
یه سوزن به خودت بزن و یه جوالدوز به مردم
یه سیب و كه به هوا بندازی/
تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره
یه شكم سیر بهتر از صد شكم نیم سیر
یه عمر گدائی كرده /
هنوز شب جمعه رو نمی دونه !
یه كاسه چی ،صد تا سرناچی !
یه كفش آهنی می خواد و یه عصای فوالدی
یه كالغ و چهل كالغ
یه گوشش دره یه گوشش دروازه
یه الش كردیم نرسید دو الش كردیم كه برسد
یه لقمه نون پرپری من بخورم یا اكبری
یه مرید خر بهتر از یه ده شیش دانگ
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اسفناج ،گیاهی
برای درمان كم
خونی و موثر در
الغری

این گی��اه عالوه بر اینكه كم
خون��ی را درم��ان می كند
برای الغری ،سردرد ،تقویت
اعص��اب نیز مثم��ر ثمر می
باشد.
طبیع��ت آن خن��ك و برای
پایین آوردن تب مفید است.
بیمارانی ك��ه به بیماری ورم
روده كوچك مبتال هس��تند،

میتوانند برای
درم��ان از
برگهای سبز
اسفناجاستفاده
كنن��د .منب��ع
غنی ویتامینهای
 C،B، Aو آه��ن و
پتاسیم است.
لین و ضد یبوست
اسفناج ُم ّ
اس��ت و كس��انی هم كه از
چاقی رنج میبرند ،میتوانند
برای الغر شدن و كم كردن
وزن از آن استفاده كنند.
ط��ب س��نتی ب��رای رف��ع
س��رفههای خش��ك ،ب��رگ
اسفناج پخته شده را به همراه
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ج��و پوس��ت
كنده و روغن
بادام توصیه
میكن��د ؛
همچنی��ن
آش اسفناج
ب��ا گش��نیز برای
س��ردردهای ناش��ی از
س��وءهاضمه و اخت�لال
دستگاه گوارشی مفید است.
خ��وردن اس��فناج از ابتال به
س��رطان پیشگیری میكند
و ب��ه ویژه در پیش��گیری از
س��رطانهای روده بزرگ و
معده موثر است.
این گیاه خوش طعم كه با آن

میتوان انواع غذاها را پخت،
بهتری��ن دارو برای كس��انی
اس��ت كه به كمخونی مبتال
هستند.
اسفناج مانند جارو روده بزرگ
را تمیز میكند و ترش��حات
لوزالمعده را افزایش میدهد.
این گیاه در رفع بیماری آسم
و گرفتگی ص��دا نیز معجزه
میكند.

زیانها

اس��فناج ب��ه علت داش��تن
اگزاالت برای بیماران مبتال به
ورم مفاصل و سنگهای كلیه
و مثانه مناسب نیست.

دو خورا كی فوق العاده برای كاهش وزن

مصرف داروهای ضد چاقی كه شكالت تلخ این مساله تاثیرات سوء از جمله
از دست رفتن طراوت ،شادابی
حتی مورد تایید سازمانهای
بینالمللی غذا و دارو هستند ،چای سبز پوست و پیری آن را موجب می
شود.
ب��ا عوارضی همچ��ون پیری
زودرس پوست و بروز مشكالت قلبی  -این متخصص داروس��ازی بالینی گفت:
بیماران قلبی و عروقی كه داروهای ضد
عروقی و انعقادی همراه است.
انعقاد از جمله وارفارین مصرف میكنند،
پس چه باید كرد؟
دبیر انجمن علمی داروس��ازان ایران با در صورت مصرف این گونه داروهای ضد
اعالم این خبر گف��ت :مصرف داروهای چاقی ،در پی دفع ویتامین  Kبا مشكالت
انعقاد خ��ون مواجه
ض��د چاقی با دفع چربی از بدن،
می ش��وند كه جان
باع��ث اخت�لال در روند جذب
ی
آن ها را به خطر م 
ویتامینهای محلول در چربی
اندازد.
(ویتامی��ن ه��ای  A ، D ، Eو
وی با اش��اره به
 )Kو بروز مشكالت مختلفی از
ای��ن ك��ه هیچ
جمله كمبود ویتامین و امالح
داروی��ی ب��دون
می شوند.
عارض��ه نیس��ت،
وی افزود :در چنین شرایطی
گفت :به دلیل شیوع
ویتامینه��ای  Aو D
روزاف��زون چاق��ی،
همراه ب��ا چربیهای دفعی از
تبلیغات روی داروهای
ب��دن خ��ارج م��یش��وند و

ضد چاق��ی در دنیا افزای��ش یافته ،اما
چون سودآور است به عوارض احتمالی
و جانبی آن كمتر اش��اره میشود .تنها
در م��وارد چاقی مرضی كه ضریب توده
بدنی( )BMIاز  27باالتر باشد ،میتوان
از طریق ورزش و رژیم غذایی مناس��ب
یعنی كاهش حجم غ��ذا و حذف مواد
پُركالری از جمله غذاهای چرب ،نوشاب ه
ی ها به اهداف كاهش وزن
ها و ش��یرین 
دست یافت.
وی افزود :مص��رف دارو و جراحیهای
ی های مفرط و آن
درمانی در موارد چاق 
ت های آخر را
هم با تجویز پزش��ك اولوی 
ی دهد.
تشكیل م 
او به افراد چاق پیشنهاد كرد تا از شكالت
تلخ و چای س��بز به عنوان دو ماده مهم
و موث��ر در كاه��ش وزن كه از س��وی
سازمانهای بینالمللی غذا و دارو توصیه
شده است ،استفاده كنند.

نوشیدن الكل می تواند از
شدت آرتروز بكاهد
هنوز علت اینكه چ��را الكل بر
این بیماری اثر می گذارد معلوم
نیست
محققان می گویند كه نوشیدن
ال��كل نه تنها م��ی تواند عالئم
آرتروز روماتیس��می را تخفیف
دهد بلكه به نظر می رسد كه در
مجموع از شدت این بیماری نیز
می كاهد.
دانشمندان در دانشگاه شفیلد
از دو گ��روه از بیم��اران مبتال و
غیرمبتال به آرتروز خواستند كه
اطالعاتی درباره عادات خود در
زمینه نوشیدن الكل ارائه كنند.
آنها دریافتند ك��ه بیمارانی كه
بیشتر الكل می نوشیدند از درد
و تورم مفصلی كمتری رنج می
بردند.
متخصص��ان م��ی گوین��د كه
بیماران نباید این یافته را چراغ
سبزی برای نوشیدن بیشتر الكل
تعبیركنند.
بیم��اران این مطالع��ه بیش از
میزان توصیه شده توسط دولت
بریتانیا یعنی حداكثر  10بار در
هفته الكل نمی نوشیدند.
در این مطالعه  873بیمار مبتال
به آرتروز روماتیسمی با 1004
نف��ر كه ب��ه آن مبت�لا نبودند
مقایسهشدند.
از ه��ر دو گروه خواس��ته ش��د
بگویند كه در یك ماه منتهی به
زمان شروع مطالعه چقدر الكل
نوشیده اند.

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

خدمات ارزی

514-844-4492

بیم��اران یك پرسش��نامه را پر
كردن��د ،م��ورد عكس��برداری
رادیوگرافی و آزمایش خون قرار
گرفتند و پرستار مفاصل آنها را
معاینه كرد.

'خسارتكمتر'

دكتر جیمز ماكس��ول مش��اور
روماتولوژی و نویسنده اصلی این
مقاله در ب��اره نتایج آن توضیح
داد.
او گفت" :ما دریافتیم كه شدت
عالئم بیم��اری در بیمارانی كه
بیشتر الكل نوش��یده بودند در
مقایسه با كسانی كه اصال الكل
نم��ی خوردند یا خیلی كم می
خوردند كمتر بود".
محققان دریافتند كه عكس های
رادیوگرافی نشان داد كه مفاصل
آنها آس��یب كمتری دیده بود و
آزمایش خون نیز نشان دهنده
میزان تورم پایین تر بود و درد و
تورم و ناتوانی كمتری در مفاصل
حس می كردند.
آنها می گوین��د كه هنوز نمی
دانند چرا نوشیدن الكل از شدت
آرتروز روماتیس��می و آس��یب
پذیری مردم در ابتال به آن می
كاهد.
دكتر ماكس��ول گفت شواهدی
هست كه نشان می دهد الكل
فعالیت سیستم مصونیت بدن
را كاهش می دهد و این ممكن
است مسیرهای گسترش آرتروز

را مختل كند.
نویسندگان مقاله می گویند كه
برای تایید این نتایج به تحقیقات
بیشتری نیاز است .به عالوه آنها
بر لزوم تحقیقاتی برای كش��ف
علت تاثیر الكل بر این بیماری
تاكید كردند.
تحقیقات قبلی نش��ان داده بود
كه الكل ممكن است خطر ابتال
به این بیماری را كاهش دهد.
در مطالعه تازه احتمال ابتال به
این بیماری در كسانی كه الكل
مصرف نمی كردند در مقایسه
با كس��انی كه ماهی بیش از ده
بار الكل می نوشیدند چهار برابر
بیشتر بود.
امایكسخنگویتحقیقاتآرتروز
بریتانیا ،موسسه ای كه از تامین
كنندگانمالیمطالعهبود،گفت:
"ما نم��ی خواهیم كه مبتالیان
به آرتروز روماتیس��می این را از
مطالعه برداش��ت كنند كه باید
بروند و شروع به نوشیدن مكرر
الكل آن هم به مقدار زیاد كنند
زیرا می تواند برای سالمتش��ان
خطرناك باشد".
او گف��ت بعض��ی از معالج��ات
برای این بیم��اری مانند داروی
متوتركسات كه سیستم دفاعی
را س��ركوب می كند می تواند
در صورت مصرف باالی الكل به
كبد آسیب برساند.

 حل جدولها در همین شماره >> ص35 :

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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دکترعطاانصاری(کبک)

پزشکــی....

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

هیپوگلیسمی
یا کمبود
قند
خون
قبل از هر چیز باید یادآوری ش��ود
که این مبحث درباره کمبود قند در
خون افراد غیر دیابتیک می باشد.
درباره کمبود قند در خون بیماران
دیابتیک به مق��االت قبلی مراجعه
فرمائید .وقتی می گوئیم ش��خص
دچار هیپوگلیس��می شده ،که یک
سری عالئمی که بر اثر کمبود قند
در خون اس��ت ،در او وجود داشته
باشد .البته این عالئم در همه افراد
یکس��ان نیست و آنچه بیشتر دیده
می شود عبارتند از:
 کمبود انرژی
 عصبانی شدن
بعضی افراد احساس خستگی ندارند
ولی دچار مش��کل بینائ��ی و عدم
تمرکز می شوند.
این عالئم معموالً سه تا چهار ساعت
بعد از خوردن غذا پیش می آید.
ب��ه طور دقیق می��زان قند خون یا
گلیس��می باید کمتر از ( 3.5سه و
نیم) میلی مول  Millimolesدر لیتر
خون باشد تا یک گلیسمی واقعی به
وجود آید.
اش��تباه نش��ود وجود هر خستگی،
استرس و عصبی بودن که شخص
را از حال��ت عادی خ��ارج می کند،
گلیسمینیست.

علل

در بیش��تر مواقع هیپوگلیس��می
در افراد دیابتی��ک به علت مصرف
داروه��ای پائین آورن��ده قند خون
(قرص – انس��ولین) پیش می آید
که قب ً
ال توضیح داده ش��ده و اینجا
مورد بحث نیست و در نزد اشخاص
غیردیابتیک دو مورد پیش می آید.


اول :عالئم هیپوگلیسمی به دلیل
این که قند خون کمتر از سه ونیم
میلی مول است که هیپوگلیسمی
واقعی است و یکی از علل زیر باعث



چه کسانی دچار می
شوند؟

آن می شود.



 )1عدم تحمل گلوکز
که حالت قبل از مبتال
شدن به دیابت است و
می تواند تولید کمبود قند
در خ��ون بکند ب��ا این که
حالت کمیابی اس��ت ولی
مق��دار انس��ولین خون در
این اش��خاص بیش از حد
طبیعی است و بیشتر پس
از مصرف قند دیده می شود
و معموالً چند ساعت پس
از صرف غذا پیش می آید.
هرچه غذا دارای مواد قندی
بیشتری باش��د مقدار
انسولین باال باعث پائین
آمدن س��ریع قند خون
می شود و موجب به وجود
آمدن عالئم گلیس��می می
گردد.
 )2به صورت خیل��ی نادر جراحی
معده ،بعضی داروها ،بعضی بیماری
ها (بیم��اری های س��خت کلیوی
و کب��دی و یا غده ه��ای پانکراس
« )»Insulinomeم��ی توانند تولید
هیپوگلیسمیکنند.


دوم :عالئم هیپوگلیسمی پیش می
آید در صورتی که گلیسمی طبیعی
است.
بعضی اش��خاص نس��بت به پائین
آمدن قند خون حساس تر از دیگران
هس��تند و عالئم هیپوگلیسمی را
نشان می دهند؛ حتا اگر قند نسبتاً
طبیعی است.
علت این مس��ئله هنوز مش��خص
نیس��ت .بعض��ی اش��خاص بدون
هیچ دلیل��ی می توانند مدتی دچار
هیپوگلیسمی بش��وند و بعد خوب
ش��وند ولی به طور کلی می شود با
تغییر عادات زندگی و تغذیه از بروز
این عالئم جلوگیری کرد.

بیشتر اش��خاصی که دچار
عالئم هیپوگلیس��می می
ش��وند ،خانم هائی که در
دهه بیست و سی عمرشان
هس��تند می باشند ،چون
این مس��ئله به عنوان یک
بیماری به حساب نمی آید
در نتیجه آمار دقیقی برای
آن وجود ندارد.
در اکث��ر م��وارد ای��ن نوع
هیپوگلیسمیبعدازمصرف
اغذیه ای که به بدن گلوکز
می رساند محو می شود و
هیچ خط��ری تولید نمی
کند.

گلیسمیرابهتربشناسیم

گلوکزی که به بدن می رس��د
عامل اصلی تولی��د انرژی می
باشد و بر اثر هضم مواد قندی
در اغذی��ه که آن را هیدرات دو
کربن یا کربوئیدرات و یا گلوسید
می نامیم تولید می ش��ود و در
میوه ها و نان و برنج و ماکارونی
و غیره وجود دارد.
گلیسمی طبیعی ناشتا برای
یک ش�خص غیر دیابتیک
سه و نیم میلی مول در لیتر
خون و بع�د از غذا تا هفت
و هشت دهم میلی مول در
لیتر خون است.
در بین دو غذا بدن باید طوری برنامه
اش را تنظی��م کند ک��ه مقدار قند
کافی برای انرژی در اندام ها داشته
باشد و این کار کبد می باشد که یا
باید گلوکز تولید کند و یا از ذخیره
گلیکوژن خود استفاده کند.
عضالت هم دارای گلیکوژن هستند
ولی بدن نمی تواند از آن برای کمبود
قند استفاده کند.
گلیس��می توس��ط هورمونهای زیر
کنترل می شود.
 انس��ولین که پس از صرف غذا
برای کم شدن گلیسمی ترشح می
ش��ود در صورتی که هورمون رشد
 Glucagonو آدرنالین Adrenaline
و
 کورتی��زول  Cortisolمقدار آن
را باال م��ی برند .ب��دن از همه این
هورمونه��ا برای تعدی��ل مقدار قند
خون استفاده می کند حتا موقعی
که شخص روزه دار است.

افسردگی ،دنیا را در چشمان مشا تریه وتار میكند!
كارشناس��ان بهداش��ت روان��ی در
استرالیا میگویند برای افرادی كه
دچار افس��ردگی هستند همه دنیا
تیره و تاریك به نظر میرس��د و این
نگ��رش به این خاطر اس��ت كه در
افراد افسرده ،توانایی دریافت و درك
تضادها دچار اختالل میشود.
محققان در این پژوهش ،یك الكترود
را در مقاب��ل چش��م  40نفر بیمار
افسرده و  40فرد سالم عبور دادند.
این الكترودها فعالیت اعصاب مرتبط
با گیرندههای ن��وری را اندازهگیری
كردند كه این گیرندهها جنبههای
مختلف نور را شناسایی میكنند و
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به جای مغز به اعصاب نوری متصل
میشوند.
محققان دریافتند كه سیگنالهای
الكتریكی مرتبط با اعصاب نوری در
افراد افسرده كمتر است .برای مثال
در هنگام مشاهده مرحله مرتبط با

www.paivand.ca
ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal

مربعهای س��یاه و سفید ،فعالیت
عصبی در افراد سالم سه برابر بیشتر
از افراد افسرده است.
ب��ه گ��زارش مجل��ه علم��ی
نیوساینتیسیتمحققاندریافتندكه
هرچه شدت افسردگی در بیماری
بیشتر باشد ،قدرت درك تضاد رنگها
(«كنتراست») نامطلوبتر شده و
افت بیشتری پیدا میكند.
محققاندانشگاهغرباسترالیاكهاین
پژوهش را انجام دادهاند ،میگویند:
این ناتوانی به احتمال زیاد در زمینه
احساسات نیز بروز میكند.



تشخیص
هر ش��خص م��ی تواند با دس��تگاه
گلیکومتر قند خونش را اندازه گیری
کند و یک گلیسمی باال تر از سه و
نیم میلی مول در لیتر خون نش��ان
می دهد که هیپوگلیس��می وجود
ندارد.
البته باید در نظر داش��ت که دقت
این دستگاه ها حتا بهترین نوع آن
مخصوصاً در گلیس��می پائین زیاد
نیس��ت و بی��ن  25ت��ا  10در صد
اختالف با می��زان واقعی قند خون
دارد و بنابرین هیپوگلیسمی را نمی
ت��وان به طور دقیق تش��خیص داد
و آزمای��ش کردن مک��رر هم تولید
استرس و نگرانی بیشتر می کند و
شخص باید مواظب نگرانی و استرس
خودش هم باشد!


آزمــای�ش های دیگ�ری هم
وج�ود دارد که به توضیح آن ها
می پردازیم.
آزمایشتولیدهیپرگلیسمی
(که بیش��تر در بیمارستان ها انجام
می شود)
ش��خص که از شب گذشته چیزی
نخورده ،شربتی را که مقدار معینی
گلوکز دارد می نوش��د و مقدار قند
خون یک بار قبل از نوشیدن و یک
بار دو س��اعت بعد از نوش��یدن آن
ش��ربت اندازه گیری می ش��ود این
تست مقدار هیپوگلیسمی را نشان
نم��ی دهد ولی مقدار قند خون اگر
خیلی باال باش��د نشان دهنده عدم
تحمل گلوکز و یا دیابت می باشد.

آزمایش کاغذ بوارد

Papier buvard
درای��ن آزمایش که به درخواس��ت
پزش��ک انجام می شود ،بیمار چند
قطره خون خود را روی «کاغذ  بوارد»
می چکاند و بعد آن را به بیمارستان
یا آزمایشگاه می برد.
امتی��از این آزمایش این اس��ت که
نش��ان دهنده می��زان قند خون در
هنگام هیپوگلیسمی می باشد.

آزمایش روزه
 24تا  72ساعت
در ص��ورت ل��زوم پزش��ک بیمار را
در بیمارستان بس��تری می کند و
تحت نظر پزش��ک بین یک تا سه
روز ش��خص بی غذا می ماند و اگر
مشکل متابولیک وجود داشته باشد
بیمار دچار هیپوگلیسمی می شود و
آزمایشات خون نشان می دهد که
مقدار هورمون ها چقدر است و کدام
یک کم یا زیاد است.
اش��کال این تست بس��تری شدن
شخص است ولی در عوض تشخیص
دقیق داده می شود.

عالئمهیپوگلیسمی

عالئ��م در همه اش��خاص یک نوع
نیست و فرق می کند.
 رکود ناگهانی انرژی
 لرزش (دست ها)،
 عصبی بودن،
 زودرنج بودن و پریدن رنگ
چهره.
 عرق کردن.
 سردرد.
 تند شدن ضربان قلب.
 گرسنگی شدید.
 احساس ضعف.
 سرگیجه /خواب آلودگی
 عدم تمرکز و صحبت کردن
غیرمتعادل.
و اگر حمله بیماری در شب باشد
می تواند عوارض زیر را تولید کند.
 بی خوابی.
 عرق شبانه.
 خوابهای وحشتناک
(کابوس)
 خس�تگی ،عصبی ب�ودن و
عدم تمرکز هنگام بیدار شدن.
باید به خاطر داش��ت که عالئم این
نوع هیپوگلیسمی نسبت به عالئم
هیپوگلیسمی اش��خاص دیابتیک
بسیار سبک تر اس��ت و نشان می
دهد که مکانیزم کنترل گلیس��می
احتماالً ضعیف ش��ده ول��ی از بین
نرفته است.

چه کسانی در خطراند؟
(ریسک)
 اشخاصی که دچار بیماری های
متابولیکهستند.
 خان��م هائ��ی که از انورکس��ی
( Anorexieبی اشتهائی مفرط) رنج
می برند.
 علل در خطر بودن.
 الکل
الکل از مکانیزمی که باعث آزاد شدن
گلوکز از کبد می شود جلوگیری می
کند و م��ی تواند در نزد اش��خاص
گرس��نه و ی��ا ب��ا تغذیه ب��د تولید
گلیسمیکند.
 ب��دی تغذیه مزمن و ی��ا روزه
گرفتن طوالنی.
 رژی��م های الغ��ری خیلی کم
کالری.
 فعالیت بدنی سنگین و طوالنی.
پیشگیریازهیپوگلیسمی

چراپیشگیری؟

هیپوگلیسمیعکسالعملیمیتواند
بنا به عللی باشد که بعضی مواقع به
سختی می توان آن را توضیح داد.
بیشتر اش��خاص می توانند با یک
زندگی متع��ادل ،تغذی��ه متفاوت
و خ��وب ،کنت��رل نگران��ی ه��ا و
اس��ترس و ورزش مناسب و مدام از

هیپوگلیس��می جلوگیری نموده و
سالمت باشند.
 تغذیه خوب
تغذیه خوب شامل کربوهیدرات ها و
فیبر ها مانند دانه های کامل ،میوه
ها ،سبزیجات ،حبوبات ،آجیل ها و
غیره می توانند عامل جلوگیری از
هیپوگلیسمی باشند .همچنین می
شود از مقدار غذای روزانه کاست و
بین دو غ��ذا از تنقالت برای تعادل
گلیسمی استفاده کرد.
 ورزش و فعالیت های بدنی
ورزش و فعالیت های بدنی روزمره
ول��ی متع��ادل ،و ن��ه ورزش های
س��نگین و خطرناک ،وضع بدنی و
فعالیت های هورمون ها و گلیسمی
را متعادل می کند.
 کنترل استرس
علت و راه ح��ل نگرانی ها را بیابید
برنامه غذائی هفته و اس��تراحت و
س��اعات کار ،هم��ه را برنامه ریزی
کنید و مرتباً از راه حل های آسوده
کننده مثل مدیتاسیون ،تنفس های
عمیق ،ماساژ ،یوگا و غیره استفاده
کنید.
 درمان های داروئی
هیپوگلیسمی
هیچگونهداروئیبرایهیپوگلیسمی
عکس العملی وجود ندارد.
اگر بر اثر بیماری دیگری باشد ،باید
آن بیماری را درمان کرد.
اگر بر اثر وجود غده ،مانند انسولینوم
(غده لورالمعده) باشد عمل جراحی
و بیماری های دیگ��ر را با دارو و یا
تعویض دارو درمان کرد.
همین طور با عوض کردن نوع تغذیه
و مق��دار آن در روز ،افراد مبتال باید
همیشه دسترسی به مقداری گلوکز
داش��ته باش��ند مانن��د آب میوه یا
آب نبات تا در صورت لزوم استفاده
کنند.
از ش��یرینی و ش��کالت ش��یرین و
بیسکویت نباید اس��تفاده کرد زیرا
هضم آن ها س��خت است و وزن را
هم اضافه می کند.
سایت های زیر مفید هستند.
در کانادا
Canada
Association des hypoglycemiques de Quebec
www.hypoglycemie.qc.ca

در آمریکا

U.S.A

National institute of
diabetes and digestive and
kidney dieases
www.niddk,nih.gov

در اینجا سلس��له مقاالت مربوط به
دیابت به پایان می رسد
همیشه شاد و همیشه خوش باشید

ارتباط اندازه دور کمر با خطر ابتال
به بیماری های قلب و دیابت

پژوهشگران معتقدند اندازه دور کمر
به پزشکان کمک می کند تا خطر
ابتالی افراد به بیماری های قلبی و
دیابت را ارزیابی کنند.
دانشمندان معتقدند اندازه دور کمر
و میزان چربی ش��کم که اندام های
حیاتی ب��دن انس��ان را احاطه می
کنند ،برای ابتالی افراد به بیماری
های قلبی ،دیاب��ت و بیماری های
مربوط به چاق��ی مفرط پیامدهای
خطرناک تری نسبت به چربی زیر
پوست ،دارد.
گرنتباربر،پژوهشگردانشگاهکوئینز
در شهر کینگستون (انتاریو) در این
مورد می گوید« :زمانی که اندازه
دور کمر و چربی دور شکم بیش
از ح�د غیرعادی س�ت ،چربی
دورهمه اندام های حیاتی بدن را
فراگرفته و این امر برای سالمت
فرد ،به ِویژه برای قلب زیان آور
است».
پروفس��ور راب��رت راس ،متخصص

فیزیولوژی ورزش در دانشگاه کوئینز
می گوید« :اندازه گیری دور کمر و
شکم به همراه اندازه گیری شاخص
میزان توده چربی بدن به پزشکان،
پرس��تاران و متخصص��ان تغذیه و
روانشناس��ان کم��ک م��ی کند تا
ضرورت کاه��ش وزن را به بیماران
خود گوشزد کنند».
اندازه طبیعی و سالم دور کمر برای
مردان  ٩٤سانتیمتر و برای زنان ٨٠
سانتیمتراست.

نتایج تحقیقات دانشمندان حاکی از
آن اس��ت که اگر اندازه دور کمر از
 ١٠٢س��انتیمتردر مردان و در زنان
از  ٨٨سانتیمتر بیشتر باشد ،خطر
ابتالی به بیم��اری دیابت ( نوع دو)
و بیماری های قل��ب و عروق و نیز
بیماری های ناش��ی از چاقی مفرط
افزایش می یابد.
این پژوهشگران به پزشکان خانواده
در کانادا توصیه کرده اند تا با اندازه
گیری دور کمر و شکم بیماران ،آن

ه��ا را از خط��رات احتمالی ابتال به
بیماری قلب و دیابت آگاه کنند.
دکتر راس تاکید کرده است ورزش
و رژیم سالم نیز به کاهش اندازه دور
کمر و در نهایت س�لامت جسمی
افراد کمک می کند.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

و مامورین اسالمی متجاوز!

گرد همائی مادران صلح

همانند آخرین جمعه هر ماه در همبستگی با مادران عزادار در ایران
در تاریخ  30ژوئیه از ساعت  20تا  21در میدان نورمن بتیون  .مترو گای نبش مزون نو و گای گرد هم میائیم.
زیرا که سکوت ما سبب ساز فراموشی این سربلندان تاریخ وآن جنایتهای قرون وسطائی خواهد بود

جمعه  30ژوئیه

از ساعت  20تا 21

Norman Bethune Maisonneuve X Guy Metro: Guy

عدم رعایت حجاب اسالمی،
یکی از روش های مبارزه
جمع��ه ۱٨ ،تیرم��اه  ،۱٣٨۹یک
اسالمی
بهرام رحمانی عمومی زنان با حکومت
کارگاه خود شناسی
گفتگوی خصوصی با خبرگزاری
و قوانین ارجتاعی آن است .ایرنا ترتیب داد تا نش��ان دهد که
___________________
جمه��وری اس�لامی ب��رای افکار
توجه :این نوشته به دلیل محدودیت
عمومی و واکن��ش های مقامات
بمنظور شناخت از سایه های پنهان خود
صفحات پیوند ،اندکی کوتاه ش��ده
و در جستجوی راههائی برای همدلی
سیاسی غربی چندان ارزشی قائل
اس��ت .متن کامل مقاله را درسایت
وارتباطاتسالم
نیست و در مقابل فشارهای وارده
زیر بخوانیدwww.payam.nu :
روزهای  6.7.8ماه اوت
انجمن زنان به برگزاری این برنامه همت گماشته
کوتاه نمی آید.
___________________
است این کالسها در تاریخ
الریجانی در ابتدا گفت که:
در فضائی زیبا ودلنشین ساعات خوشی را با هم
«اوال مجازات رجم (سنگس�ار) در
چالش زنان و حکومت اسالمی ،به
بگذرانیم
11و  18ماه اوت
اما
قانون اساس��ی ما وج��ود دارد
اندازه عمر نکبت بار این حکومت
چادر و غذا از شما صفا وصمیمیت از ما
شرایط
در
ها
دادگاه
محترم
قضات
جانی و متجاوز و مافیایی قدمت
از ساعت  18تا  21برگزار میگردد
برای رزرو جا با تلفن
چنین
صدور
به
اقدام
محدود
بسیار
دارد.
برای نامنویسی با تلفن انجمن:
514-451-0581
کنند».
می
حکمی
این
خمینی،
ه��ای
فرمان
اولین
514-451-0581
تماسبگیرید
الریجانی نتیجه گی��ری کرد که
بنیان گذار حکومت جهل و جنایت
تماسبگیرید.
«هجمه ای که غرب در این رابطه
اسالمی ،درباره حجاب اجباری و
به راه انداخته ،هیچ تاثیری در نظر
برقراری آپارتاید جنسی و سرآغاز
قضات ما ندارد .اجرای احکام شرع
سرکوب سیستماتیک زنان بود.
در این سه ،سرکوب سیستماتیک می کرد به خانواده تحویل داده شد .مقدس اس�لام مثل رجم ،حجاب و
زن��ان توس��ط ارگان های حکومت نیروهای انتظامی محل کشف جسد ارث همواره با تخاصم وقیحانه آن ها مد ّرس حجاب در کش�ور فعال كش��ور و برگزارى كارگاه آموزشى جزای نقدی محک�وم خواهند
تخصصى مرتبط از دیگر برنامههاى شد.
اس�لامی از یک س��و و مب��ارزه و را اطراف گورستان امامیه تبریز اعالم رو به رو بوده و اساسا هر مساله ای شده اند.
مقاومت زنان به عناوین مختلف از نمودند.
مدرس حجاب در دیگ��ر دفتر زن��ان وزارت آموزش و به گزارش ایسنا ،علی اصغر رفاهی
ه��زار
25
که بوی احکام شرعی داشته باشد با تربیت
ّ
كش��ور مدیر كل امور زن��ان وزارت پرورش در راستاى توسعه حجاب و گف��ت :در بح��ث بدحجاب��ی و بی
با اعالم ش��کایت خانواده نیروهای مخالفت آن ها رو به رو می شود».
سوی دیگر در جریان بوده است.
حجابی خال قانونی نداریم .در سال
عدم رعایت حجاب اس�لامی ،یک انتظامی سه شهروند تبریزی عضو سکینه محمدی آشتیانی ،تنها یکی آموزش و پرورش با تش��ریح برنامه عفاف است.
از روش های مبارزه عمومی زنان با فعال بس��یج را بازداشت نمودند که از چه��ارده نفری اس��ت که صدور هاى این وزارتخانه درباره گسترش مدیركل امور زنان آموزش و پرورش  1375م��اده  638قان��ون مجازات
حکومت اسالمی و قوانین ارتجاعی متهم ردی��ف اول در اداره آگاهی به حکم سنگسار برای آنان در جامعه «حجاب و عف��اف» در میان دانش هم چنین از تالیف و چاپ دو كتاب اس�لامی و تبصره آن تصویب شده
تمام موارد فوق اعتراف نمود.
انعکاس یافته و اس��امی شان اعالم آموزان از برگزارى نمایش��گاههاى «دلواپسیهاىدختران» و «آشنایى و ب��ه تایی��د ش��ورای نگهبان هم
آن است.
لباس و پوش��ش دانشآم��وزى در با آموز ه ه�اى فرهنگ دینى (بهره رسیده است که در این ماده قانونی
هر س��ال صده��ا هزار زن توس��ط وی اذع��ان نمود که با عنوان امر به شده است.
یابى از آموزه هاى فرهنگى لباس و آمده است هر کس علنا در انظار و
مامورین سرکوبگر حکومت اسالمی مع��روف و تذکر بابت بدحجابی که باین ترتیب ،حکومت اسالمی از یک سراسر كشور خبر داد.
دستگیر ش��ده و برایش��ان پرونده در قال��ب طرح «حجاب و عفاف» از سو اراذل و اوباش اسالمی خود را در مهرى سویزى در گفتگو با خبرنگار عفاف و حجاب) به تعداد  178هزار اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل
سازی می شود .در این میان معلوم سوی بسیج و نیروی انتظامی تعریف خیابان ها به جان مردم می اندازد و «آم��وزش و پ��رورش» خبرگزارى جلد و ارسال به استانها خبر داد .حرامی کند عالوه بر کیفر عمل به
س��یدجعفر تشكری هاش��مى در حب��س از  10روز تا دو ماه یا تا 74
نیست که چه تعداد از دختران و زنان می ش��ود وارد خودروی این دختر دست آن ها را به حدی باز گذاشته دانش جویان ایران (ایسنا) ،افزود:
دستگیر شده مورد تجاوز مامورین جوان در منطقه ولیعصر تبریز می که می توانند به دستگیرشدگان از آموزش و پرورش در راستاى توسعه گفتگو ب��ا خبرنگار ایلنا ،در رابطه با ضربه ش�لاق محکوم می شود و در
حاف��ظ اس�لام و قوانی��ن حکومت شود و سپس با تهدید وی با سالح کهریزک و اوین گرفته تا بازداشتگاه حجاب و عف��اف در بی��ن مدارس اجراى طرح عفاف و حجاب در سطح صورتی که مرتکب عملی شود که
اسالمی قرار می گیرند .در کشوری گرم و س��وار نمودن دو تن دیگر از های ریز و درش��ت مورد تجاوز قرار دختران��ه برنام ه هاى متع��ددى را وس��ایل حملو نقل عمومى گفت :نفس آن عمل دارای کیفر نیست اما
ت عفت عمومی را جریحه دار کند فقط
که زن از حق��وق کامل برابر با مرد دوس��تان خود وی را به خارج شهر دهن��د و در زیر ش��کنجه و تجاوز تعریف كرده اس��ت ك��ه تربیت  25این كه در قالب این طرح محدودی 
ه��زار م��درس حجاب در كش��ور ،هاى جدیدى براى رانندگان تعریف به حبس از  10روز تا دو ماه یا تا 74
برخوردار نیست و در آن هیچ گونه کشانده و مورد سوء استفاده قرار می بکشند؛
و از س��وی دیگر ،اگر زنی رابطه ای برگزارى  12هزار و  400نشس��ت شده باشد وجود ندارد اما استفاده از ضربه شالق محکوم خواهد شد.
تشکل مستقل از دولت مدافع زنان دهند.
وجود ندارد و مهم تر از همه قوانین و پس از این اقدام با شلیک سه گلوله خ��ارج از قوانین اس�لامی با مردی دانشآموزى و پرس��مان دینى به تصاویر CD ،و نوارهاى كاس��ت در وی افزود :در تبصره این ماده قانونی
دولتی ضدزن است و این قوانین نیز به ناحیه سینه نامبرده را از پای در برق��رار کن��د دس��تگیر و اع��دام و منظور رف��ع س��واالت و ابهامات و تاكسی ها از گذش��ته ممنوع بوده نیز آمده است زنانی که بدون حجاب
شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر
انجام طر ح هاى پژوهشى برخى از است.
بیش از پیش مردساالری را تقویت می آورند.
سنگسار شود؟
دادس�تان طبس ،گفته اس�ت :شوند به حبس از  10روز تا دو ماه و
کرده است زنی که مورد تجاوز قرار در حال حاضر گفته می شود متهم «عدل اسلامی» واقعی غیر از این اینبرنامههاست.
وى افزود :برگزارى نمایش��گاه هاى زنانی که بدون حجاب شرعی در یا از  50هزار ریال تا  500هزار ریال
گرفت��ه جرات این ک��ه آن را علنی اصلی این پرونده به دلیل حساسیت چیز دیگری نیست!
ش آموزى و معابر و انظار عمومی ظاهر شوند جزای نقدی محکوم خواهند شد .
لباس و پوش��ش دان�� 
کند ندارد و چه بس��ا به افسردگی موضوع ،در اختیار س��پاه پاسداران
{>> ادامه در صفحه}31 :
اخیرا حکومت اسالمی ،به نیروهای معلم��ان ،تهیه و توزیع نمایش��گاه به حبس از  10روز تا دو ماه یا از
و بیماری جس��می و روحی و حتا است.
خودکش��ی زن مورد تجاوز گرفته عضویت وی در نیروی شبه نظامی امنیتی  -انتظامی و انصار حزب الله «در حریم ریحانه» براى استانهاى  50هزار ریال ت�ا  500هزار ریال
منجر می گردد.
بس��یج ،حمل س�لاح گرم ،حضور دستور داده است تا به بهانه برخورد
آخرین منونه از این جنایات در تبریز نیروهای رده باالی سپاه در خانواده با بدحجابی و اجرای طرح حجاب و
وی و همین طور اس��تفاده از کارت عفاف ،آزادی زنان و از این طریق کل
روی داد.
س�ه تن بس�یجی در تبریز ،به شناس��ایی و عنوان ط��رح مبارزه با شهروندان در کشور را بیش از پیش
بهان�ه مبارزه ب�ا بدحجابی وارد بدحجابی به حساس��یت های این تش��دید کنند و این وضعیت سبب
اتوموبیل دختر جوانی ش�دند ،موض��وع در افکار عموم��ی افزوده شده است که فضای عمومی حاکم
او را م�ورد تجاوز قرار دادند و با است.
بر جامعه ،همراه با رعب و وحش��ت
دایمی باش��د تا هیچ کس��ی جرات
شلیکگلولهکشتند.
نام این دختر الناز بابازاده اعالم شده اخیرا پسر  22ساله سکینه محمدی اعتراض به حکومت را نداشته باشد.
اس��ت .گفته می ش��ود یکی از سه آشتیانی ،زنی که به حکم هولناک بنابراین،سرکوبسیستماتیکزنان،
بسیجی قاتل ،فرزند یکی از سرداران سنگسار محکوم ش��ده است ،برای س��رکوب اکثریت جامعه و مرعوب
نجات جان مادرش از سازمان های کردن آن هاست!
سپاه در تبریز می باشد.
بنا به گزارش خبرگ��زاری هرانا 3 ،حقوق درخواست کرد تا برای نجات خبرگزاری کار ای��ران ایران «ایلنا»
تیر  1389نوش��ت س��ه عضو نهاد جان او اقدام کنند .مادر این جوان  1389/4/23نوشت ،مسئول بسیج
خواهران كشور گفت:
شبه نظامی بس��یج با سوء استفاده متهم به «زنا» شده است.
از مدارک شناس��ایی خ��ود ،دختر با این درخواس��ت او و تالش نهادها كار فرهنگ��ی در زمینه گس��ترش
جوانی را در شهر تبریز ربوده و پس و سازمان هاس ایراین و بین المللی حج��اب در جامع��ه بس��یار الزم و
از ضرب و شتم و تعرض و تجاوز به و موض��ع گی��ری دولت ه��ا ،حکم ضروری اس��ت و در این هیچجای
وسیله سالح گرم او را به قتل رسانده سنگس��ار محمدی ت��ا این لحظه تردیدی نیست اما باید با بدحجابی
برخ��ورد انضباطی و قضایی صورت
و جس��د وی را در بیرون ش��هر رها متوقف شده است.
با اوج گرفتن فش��ار افکار عمومی گی��رد تا هنج��ار اجتماعی حجاب
کرده اند.
این موضوع باعث حساس��یت افکار در مخالفت با حکم سنگسار سکینه مورد خدشه واقع نشود.
عمومی و شدید مردم منطقه شده محمدی آشتیانی ،سفارت حکومت مسئول بس��یج خواهران كشور ،در
است .بنا به اطالع گزارشگران هرانا ،اس�لامی در لن��دن ،اعالم داش��ت ادام��ه گفت :بی حجاب��ی در قانون
پس از مفقود شدن دختر جوانی در که این حکم اجرا نخواهد ش��د ،اما مجازات اسالمی جرم محسوب می
شهر تبریز با نام الناز  -ب 26 .ساله ،رییس کمیس�یون حقوق بشر شود بنابراین باید به عنوان یك قانون
خانواده او مراتب مفقود ش��دن وی ق�وه قضائیه حکومت اسلامی رعایت ش��ود اما متاسفانه بسیاری
را به تمامی نهادهای مربوطه اطالع اعالم کرد که سنگسار در قانون از جوان��ان كش��ور از این كه رعایت
دادند و پس از یک هفته تجس��س این کش�ور وج�ود دارد و اجرا حجاب اس�لامی یك قانون اس��ت،
اطالع ندارند و به همین جهت آن را
جسد وی در پزشکی قانونی در حالی خواهد شد.
نادیده میگیرند.
که پزشکی قانونی پس از آزمایشات
از تعرض ،ضرب و شتم ،تجاوز و قتل محمد جواد الریجانی ،دبیر س��تاد گفته شده است که در پی اجرای
به وسیله شلیک سالح گرم را تایید حقوق بش��ر ق��وه قضایی��ه ،در روز طرح عفاف و حج�اب 25 ،هزار

کمپینگ
اجنمن زنان

شیرین گرایلی
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نگاهی دیگر به دوروبر...
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در کشکول پیر...
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نوش جان!

روز بعد از انتشار شماره
قبل پیوند تلفن زدیم
به جناب سردبیرمان.
گوشی را که برداشت
بدون مقدمه گفتیم:
نوش جان!
با تعجب گفت :پیر االن
نه وقت صبحانه است ونه ناهار و نه
شام ومن چیزی نمی خورم از چی
صحبت می کنی؟
گفتیم :منظورمان شام و ناهار و
صبحانه نیست .گفت :پس باز چه
می خواهی بگوئی و چه متلکی می
خواهی بار ما کنی؟
گفتیم :شما در مطلبی که مرقوم

فرموده و در کنار مقاله
علی اصغرخانمحمدی
سرباز دیگر نه چندان
گمنام امام زمان (عج)
چاپ کرده اید ،نوشته اید :علی

اصغر می نویسد و ما فحش می خوریم!

گفت :خوب.
گفتیم :منظورمان همان فحش
های مردم است! نوش جان تان!؟
حتریم ها

آگهی

به علت تشدید تحریم ها از طرف
استکبار جهانی آمریکای جهانخوار
و بخصوص کشورهای سابقاً دوست
و امروز دشمن اروپائی ،به مقدار
معتنابهی الدروم بلدروم و فحش
و فضیحت و به ویژه شعارهای
خررنگ کن جدید و مدرن برای
مصرف داخلی و تعدادی التماس
وگریه و زاری کن حرفه ای بین
المللی برای کار در خارج کشور
نیازمندیم!
امضاء :رئیس جمهوری محبوب
و مردمی منتخب حضرت رهبر
معظم!؟
فرهنگ و...

عمق فاجعه
یکی دو شب قبل تلویزیون های
ماهواره ای فارسی زبان را تورق!
می کردیم ،رسیدیم به «جام جم»
یعنی کانال تلویزیونی رژیم شریف
که برنامه اش مسابقه ای تلویزیونی
بود با شرکت هفت هشت نفر از
هموطنان داخل کشور با میانگین
سنی حدود چهل سال.
و برایمان بسیار جالب بود که تقریباً
هیچیک از افراد شرکت کننده
قادر به دادن جواب
درست به سواالت
مجری درباره تاریخ
و جغرافیای ایران
و جهان نبودند،
سواالتی بسیار ساده
و پیش پا افتاده ،مث ً
ال
این که محل تولد
«محمد علی جناح»
کدام شهر بوده است
که شرکت کننده
محترم پاسخ داد شیراز!؟
با توجه به این که این
هموطنان دست پرورده
سیستم آموزشی همین
رژیم می توانند باشند ،به
راحتی می توان دریافت
که سطح دانش عمومی
در مدارس و دانشگاه های
ایران در چه حدی می تواند
باشد .و به نظر ما این نمونه
در حقیقت عمق فاجعه ای را نشان
می دهد که در مملکت ما در حال
تکوین است و نه سرقت نفت و گاز
و مس و طال!؟

<< ایران168:

یک افتخار

دیگر

!?who let the dogs out

اهی گزیده است
هرکس برای خویش پنث الیوت ترودو» ایم!
ما در پنـاه «وار

در گزارش سال « 2010شاخص
آزادی اقتصادی» (Index of
 )economic freedomایران در
بین  183کشور جهان رتبه  168را
کسب کرده و به همراه کره شمالی،
زیمباوه ،کوبا ،اریتره ،برمه ،ونزوئال،
لیبی و سودان در قعر این رده بندی
جهانی قرار گرفته است.
این ارزشیابی هر ساله توسط یک
موسسه مستقل و با هدف سنجش
آزادی اقتصادی در کشورهای جهان
و بر اساس ضوابط مختلف از جمله
شفافیت مالی ،مقررات اقتصادی،
بهره وری و رقابت آزاد صورت می
گیرد .بر اساس این گزارش ،هنگ
کنگ ،سنگاپور ،استرالیا ،نیوزیلند،
ایرلند ،سویس ،کانادا ،آمریکا،
دانمارک و شیلی به ترتیب دارای
آزاد ترین اقتصادهای جهان هستند.
شخص ما ضمن این که این
موفقیت جدید در سطح جهان را
خدمت رهبر معظم و کلیه آقایان
علمای اعالم و حجج اسالم تبریک
عرض می کنیم ،به این نکته
ظریف هم اشاره می کنیم که
اصوالً اینگونه موفقیت های شایان
توجه جهانی فقط پس از پیروزی
انقالب باشکوهمند اسالمی و در
اثر درایت و مدیریت آقایان حاکم
بر ام القرا ،نصیب ملت شریف ایران
شده است! حتماً یادتان هست که
آن معصوم ُمرتحل در همان اوائل
کار تکلیف همه را روشن کرد و در
فرازی از سخنان گهربارش فرمود:
اقتصاد مال خر است!

ریگی و...

کاشت ،داشت و
برداشت!

نهالی که رژیم دو سه روزی پس
از پیروزی انقالب باشکوهمند
اسالمی با اعدام بدون محاکمه
عادالنه و حضور وکیل مدافع و
هیئت منصفه چند تن از سران
ارتش رژیم شاهنشاهی کاشت و
سپس با ارتکاب جنایات دیگری
در  30خرداد  60و تابستان  67و
ظلم به ترک و کرد و لر و ترکمن و
بلوچ و مسیحی و کلیمی و زردشتی
و بهائی و دیگر اقشار مردم بی پناه
ایران و نهایتاً شکنجه و قتل حتا
عده ای از طرفداران و کارگزاران
سابق خودش روا داشت به درخت
تناوری تبدیل شد و بار داد!
و یکی از میوه های آن حادثه ای
بود که در ساعت  21و 30دقیقه
پنجشنبه شب  24تیر ماه در
حسینیه زاهدان و به هنگام
برگزاری همایش روز پاسدار روی
داد.
در این حادثه تلخ دو تن از افراد
بلوچ به نام های محمد ریگی و
عبدالباسط ریگی با انفجار بمب
هائی که به خود بسته بودند،
موجب قتل متجاوز از  30نفر
و مجروح شدن چند صد نفر
گردیدند .به سران رژیم باید گفت:
باش تا صبح دولت ات بدمد
کین هنوز از نتایج سحر است!
قاچاق بنزین!

میمون و اوالدش!

ما چندان بدمان نمی آید هر
از گاهی کس یا کسانی
که گندم به این مردم
بی پناه و بیگناه عرضه
کرده و جو به آن ها
می فروشند ،خود را به
دروغ حامی و طرفدار
ملت ایران نشان داده
و در نهان سر در آخور
رژیم خونخوار دارند،
یک اردنگی و یا تودهنی
جانانه ای از این مردم
بخورند! مردمی که شاید از
روی ساده دلی خیلی زود به هر
کسی اعتماد می کنند! ولی وای
به وقتی که بفهمند در حق شان
خیانت شده است و سرشان
کاله رفته است!
این روزها شاهد تکمیل این نوع
سناریوهای دلپذیر در اطراف
مان هستیم!؟ آن هم به وفور!
پرده ها کم کم دارد باال می رود
و رژیم ،این روز ها حکم میمونی
را دارد که گذاشته اندش داخل
قفس و زیرش آتش روشن
کرده اند! به زودی این بچه
خرده هایش را زیر ماتحت اش
خواهد گذاشت و رویشان خواهد
نشست!؟

تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی های مشتی دلق پوشان!

بعداً
به این
که احتماالً
نتیجهرسیدیم
این روزها با پیشرفت های شگرف
تکنولوژی شاید انجام مناسک حج و
زیارت خانه خدا هم اینترنتی شده
وخداوند تبارک و تعالی هم دیگر
دعا و نیاز شفاهی را قبول نمی
کند و مومنین باید برای ارتباط با
ایشان از اینترنت استفاده نموده ،به
حضرتشان ایمیل زده و یا با ایشان
چت نمایند!

اقتصاد مدرن!

بگوش و بهوش باشید!

اختالط
می کنیم!

وزیر نفت گفت :تا دو سال دیگر
بنزین صادر می کنیم! با توجه به
این که پاالیشگاه های داخلی از
حیز انتفاع خارج است و به دلیل
ّ
عدم رسیدگی زهوارشان در رفته
است ،منظور جناب وزیر احتماالً
می تواند بنزین هائی باشد که
برادران جان بر کف به صورت
قاچاق از عراق وارد می کنند!

شهرامامیری

مرجعیت زورکی
حضرت آیت اهلل العظمی آقازاده
مقام عظمای والیت دامت برکاتة

زیارت اینترنتی!

چون ما نه از سواد و عقل درست
و حسابی برخورداریم و نه به
چم و خم سیاست و امور امنیتی
آشنا هستیم ،همین طور مانده
ایم معطل که در ماجرای ربودن
دانشمند جوان دولت اسالم
یعنی آقای شهرام امیری
توسط عوامل استکبار
جهانی ،حرف مردان خدا
یعنی آقایان علمای اعالم
و حجج اسالم را باور کنیم
(که تا حاال هیچ وقت کسی
دروغ از آن ها نشنیده
است!) یا قول اذناب شیطان
بزرگ ،آمریکای جهانخوار
را!؟
فقط سوالی که در این میان
روزهاست فکر ما را به خود مشغول
کرده این است که چرا این دانشمند
جوان به هنگام عزیمت به مکه
مکرمه جهت انجام فریضه حج
عمره ،لپ تاب حاوی اطالعات
ذیقیمت اتمی اش را هم با خودش
برده است؟

بنا به گزارش سایت جرس :دو
هفته قبل علی الریجانی (یکی از
سه برادر جانی!) رئیس مجلس
شوربای اسالمی به همراه جانوری
به نام مرتضا مقتدائی
رئیس مرکز مدیریت حوزه
علمیه قم ،جهت گرفتن
گواهی اجتهاد از مراجع
تقلید قم برای مجتبی
خامنه ای به قم سفر
کردند.
آیت الله وحید خراسانی
از پذیرش این هیئت
خودداری کرده و سایر
آقایان نیز پس از مالقات با
این هیئت ،از صدور گواهی اجتهاد
مجتبی خامنه ای اجتناب کردند!
مقاومت مراجع قم در برابر تقاضای
اجتهاد فرزند رهبر بسیار معنی دار
است!؟
توصیه می کنیم آیت الله وحید
خراسانی و سایر آقایان
مراجع قم بیشتر از این

وست آیلند

صادق اوالی معاون سازمان رفاه و
خدمات اجتماعی شهر تهران گفت:
در میان متکدیان و مافیای تکدی
گری افرادی با مدارک تحصیلی
باالی کارشناسی هم پیدا می شود!
و اضافه کرد به جرات می توان
گفت که بسیاری از متکدیان تهرانی
با قوانین و مقررات حقوقی آشنا
هستند و می دانند چگونه از دست
قانون فرار کنند!؟
برادر اوالی غلط نکنیم شما هم
حتماً گول تبلیغات مسموم ایادی
استکبار جهانی و صهیونیست ها
و فرقه ضاله بهائیت و وهابیون را
خورده اید که این چنین به محبوب
ترین و مردمی ترین دولت روی
کره ارض هجمه می کنید و به
بیضه اسالم عزیز ضربه می زنید؟
کجای این کار عیب دارد؟ مگر نه
این که مسئولین همه دولت های
متمدن دنیا نهایت استفاده را از
افراد تحصیل کرده کشورشان می
کنند؟ خوب دولت اسالم ناب هم
با توجه به افتتاح این همه شعبات
مختلف دانشگاه آزاد در همه درقوز
آباد های کشور اسالمی و تولید این
همه دکتر و مهندس و کارشناس
ارشد ،و پس از به کار گرفتن
اکثر آن ها در پست های مختلف
بخصوص در کار ساخت و تولید
بمب اتمی صلح آمیز! مقداری آدم
تحصیل کرده زیاد آورده و بنابرین
اضافه اش را در صنعت گدائی که
رشته تخصصی آقایان علمای اعالم
و حجج اسالم است به کار گماشته
است! مثلی است معروف که می
گویند (روغن چراغ که زیاد باشد
ماما بعضی از جاهای چرب نکردنی
بچه را هم چرب می کند!)
تازه این عالوه بر اقدامات دیگری
مثل نصب صندوق صدقات در
گوشه و کنار همه بالد اسالم است
منظورمان همان موجودات بی
زبانی هستند که مردم هشیار ایران
نام آن ها را گذاشته اند گدا آهنی!؟
علی اصغر و رحیمیان

www.paivand.ca

هرکه خواهد گو بیا،
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پیشرفت!
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بدست گشتن ها بین قلدرهای زمانه
پرزورترین توانسته است آن را تصرف
کرده و سلطه خود را بر ساکنان آن
سرزمین برقرار کرده و آنها را به برده
گی ،غالمی یا رعیتی بکشاند.
لقب «رعیت پرور» شاهنشاه آریامهر
یادمان نرفته است.
ح��دود ای��ن مح��دوده مج��ازی و
غیرحقیقی است و بطور مصنوعی با
یک سیم خاردار مشخص میگردد.
تنها و تنها ممیزه و تفاوت آن با دیگر
محدوده ها (کش��ورها) در اینست
که ش��خص «من» و یا ذات من ،و
وابستگان من ،آشنایان با زبان من ،و
من های دیگر را در خود جای داده
با این ترتیب این س��ئوال پیش می
آید .این «من» یا ذات «من» در این
کره خاکی کوچک امروزین ،از چه
و درجه و مرتبه از اهمیت برخوردار
اس��ت و آیا می توان��د آن محدوده
جغرافیائی یا وطن و س��اکنان آن را
فق��ط و فقط به اعتب��ار ذات «من»
آن چنان تقدس بخش��د که مرا از
کل س��رزمین انسانیم یا کره زمین
و س��اکنانش غافل و به آنچه در آن
میگذرد ال قید و بی بند و بار کند؟
انس��ان شریف شریف است و انسان
خبیث خبیث ،هر جای دنیا باشد،
حتی در چاردیواری خانه ما.
سرنوش��ت ما به سرنوش��ت مردم
جه��ان ام��روز بهم پیوند خ��ورده.
مهاجمی��ن ،دش��منان و غارتگران
ثروتهای خاورمیانه همان ها هستند
که در آمریکای التین و آفریقا.
ام��ا بخص��وص م��ا در خاورمیان��ه
سرنوشت تنگاتنگ داریم.
آنچه امروز در فلس��طین و عراق و
افغانستان میگذرد ،قطعا سرنوشت
ف��ردای م��ا را رق��م میزن��د .مردم
فلسطین بیش از  60سال است در
صف اول برای همه مردم خاورمیانه

میجنگن .د
اگر مقاومت این باسوادترین و پررنج
ترین مردم دنیا نب��ود ،خط جنگ
ام��روز در قاهره و دمش��ق و احیانا
تهران بود.
فهم مسئله فلس��طین بسیار آسان
اس��ت .اس��تعمار انگلیس وقتی با
جنبش های انقالبی و س��ندیکائی
در اروپا و مستعمرات روبرو گشت،
با پیروزی انقالب کبی��ر  1917در
روس��یه تزاری ،به آینده استعمار و
بقای مس��تعمرات احس��اس خطر
جدی کرد.
لرد بالفور ،نخس��ت وزیر انگلیس و
وزیر خارجه وقت ،دس��ت در دست
لیونل راچیلد ،بانکدار بزرگ یهودی
انگلیسی و دوستش سودور هرتسل
مجارس��تان تئورسین صهیونیسم،
درس��ت  15روز بع��د از پی��روزی
کمونیست ها در روسیه یعنی دوم
نوامبر  1917با تکیه به داستان های
کهنه و خرافی قوم یهود طی اعالمیه
ای لزوم ایجاد کانونی (و نه کشوری)
را برای قوم یهود در خاک فلسطین
بگوش جهانیان رسانید ،که در تاریخ
به «اعالمیه بالفور» شهرت یافت.
دول��ت انگلیس با بی��ش از دو قرن
سابقه استعماری به کمک تبلیغات
عظی��م جهان��ی یهودی��ان آواره و
س��تمدیده نظام های غربی ،خاصه
آلمان و لهستان و روسیه تزاری را به
مرور به خاک فلسطین کوچ دادند.
این ام��ر در ف��ردای جنگ جهانی
دوم در س��ال  1948ک��ه اعراب آن
را «س��ال نکبت» میخوانند با ترور
و کش��تار و هجوم نظامی و بیرون
کردن  700000فلسطینی از خانه
و زادگاه خ��ود و پراکن��دن آنها در
اردوگاه های صبرا ،شتیال ،تل الزعتر،
باریکه غزه و اردن و ...به موجودیت
اسرائیل عینیت بخشیدند و کانونی
برای قوم یهود تبدیل به یک کشور
مسلح تا به دندان شد و سازمان ملل
متحد بالفاصله مرزهای آنرا تعیین و
اسرائیل را برسمیت شناخت.
اما رهبران اس��رائیل ب��ه این مرزها
اعتق��ادی نداش��تند و اولین رئیس
جمهور بن گوریون نقش��ه اسرائیل
ب��زرگ را از نیل تا ف��راط در دفتر
کارش باالی س��ر خود نصب کرده
ب��ود .از ای��ن رو ب��رای تحقق این
اندیشه توسعه طلبانه طی  60سال
موجودیت اسرائیل جنگ و کشتار و
اشغال و توسعه مدام اسرائیل به نحو
خشن و خونین ادامه داشته و امروز
شهرک س��ازی های یهودی نشین
در زمین های فلسطینی و تخریب
خانه های آنها بدس��ت حکومت و
دست های افراطی حاکم بر اسرائیل

حتی شدت بیشتری یافته و برنامه
یهودی کردن ش��هر اشغالی قدس
ی��ا «جروزالم» و تخری��ب خانه ها
بشدت در جریان است و در همین
حال فلسطینیان را به مذاکره دعوت
میکنند و به این ترتیب به ریش همه
مردم دنیا می خندند.
حال این سوال پیش می آید تشکیل
یک همچون کشوری با این فجایع و
رسوائی به چه درد میخورد؟
آیا بخاطر اجرای وعده های تورات و
خدمت و اسکان قوم یهود است؟
به هیچ وجه.
اسرائیل به منزله یک پایگاه نظامی و
یک چماق استعمار برای حفظ رژیم
های دست نشانده محلی همچون
ملوک و شیوخ منطقه و مراقبت از
جریان بی وقفه نفت و گاز به سوی
غ��رب و دیگر منافع امپریالیس��تی
آنهاس��ت و در این راستا جوان های
یه��ودی را با شستش��وی مغزی به
بنیادگرایان خطرناکی تبدیل کرده
اند که به منزله گوش��ت دم توپ به
مصرفمیرسند.
رهبران خائن عرب از فرط دس��ت
نش��انده گی با وجود قرابت قومی،
زبانی ،مذهبی سنی با مردم فلسطین
ب��ر علیه این مردم غیور دس��ت در
دس��ت آمریکا و اسرائیل دارند و در
حالی ک��ه میلیاردها دالر پول ملت
ع��رب را در بانک ه��ا و بورس ها و
قمارخانه های غرب تباه می کنند،
بچه های جان به در برده از بمباران
های اس��رائیل ،گرسنه سر به بالین
میگذارند.
بدین ترتیب س��رزمین فلس��طین
تحت عنوان تاس��یس ی��ک کانون
برای قوم یهود به یک پایگاه نظامی
بر علیه منافع مردم کل خاورمیانه
و ت��داوم غارت ث��روت های منطقه
تبدیل گشت از این رو امروز مقاومت
مردم فلسطین مقاومت همه مردم
خاورمیانه و حتی مردم دنیاست از
این روس��ت که حرک��ت های قابل
توجهی از طرف گروه های مختلف
اجتماعی در فاصله هزاران کیلومتر
دورتر برای دفاع از مردم فلس��زین
ص��ورت میگیرد در کب��ک و کانادا
چندین گ��روه در این زمینه فعالند
از جمله:

کل��ی تبعیض جنس��یتی نه یک
رخدادی ت��ازه ،بلکه به اندازه عمر
حکوم��ت اس�لامی تاری��خ دارد.
بسیار بی ش��مارند زنان قهرمانی
که با سرافرازی در مقابل زورگویان
حکومتی ایستادند و جان باختند!
برای نمونه ،حدود س��اعت  ۸صبح
پنج ش��نبه  ۳تیر  1389در خیابان
مطهری رش��ت ،یک ماشین گشت
ارشاد قصد داش��تند دختر خانمی
س��وار ماش��ین ش��ان کنند که با
مقاومت خود دختر خانم و مادرش
روبرو شدند .مادر دختر رفت جلوی
گشت ارشاد گفت باید از جنازه من
رد بش��ید ...تا دخت��ر منو ببرید .یه
مامور که سوار الگانس پلیس بود از
ماشین پایین اومد و با باتوم به مادر
اون دختر ضرباتی رو زد که این امر
با واکنش غیرقابل تصور مردم روبرو
ش��د .اول مردم با سر و صدا کردن
اعتراض خودش��ون رو نشان دادند
اما لحظاتی بیش نگذش��ته بود که
مردم به س��مت ماش��ین الگانس و
گشت ارشاد حمله ور شدند .مامورها
فرار کردند و مردم شیش��ه الگانس
را شکس��تند .این وضعیت چندین
دقیقه ای ادامه داشت تا این که گارد
ویژه ب��ا گاز اش��ک آور و باتوم وارد
عمل ش��د و ظاهرا فردی که باعث
شکسته شدن شدن بنز پلیس شد،

دستگیرگردید.
فیلم این واقعه در یوتوب پخش شده
اس��ت .طبیعی ست که در هر جا و
همه شهرهای ایران ،مردم نباید به
یک عده جانی و متجاوز با هر لباسی
چون نیروی انتظامی ،ش��خصی و
سربازان غیبی امام زمان در خیابان
ها به زنان و دختران و جوانان امر و
نهی کنند و اراذل و اوباش بنامند و
با تحقیر و توهین و ضرب و شتم به
قتل گاه هایی مانند کهریزک انتقال
بدهند و زیر شکنجه و تجازو آن را
بکشند.
بنابراین ،تجاوز به انسان فقط جنسی
نیس��ت ،در خیابان جلو زن و دختر
گرفتن و برای آن ها تعیین تکلیف
کردن نیز تجاوز به حریم ش��خصی
و حق��وق و آزادی ه��ای ف��ردی و
اجتماعی است.
از س��وی دیگ��ر ،ش��عارهائی چون
«مب��ارزه ب��ا بدحجابی»«،تروی��ج
عف��اف»« ،نه��ی از منک��ر» نیز در
برانگیختن احساسات ناموسی مردم
تاثیر خودش را از دست داده است و
به همین دلیل روزبروز تعدادی بیش
ت��ری از مردم به ماهی��ت و اهداف
واقعی حکومت از سرکوب زنان پی
می برند و از آن دوری می جویند.
تجاوز ب��ه جان و مال م��ردم نه در
بدخلقی و منح��رف و متجاوز و یا

تروریس��ت بودن این و یا آن مامور
حکومت اس�لامی اس��ت ،بلکه در
ایدئولوژی اسالمی و قوانین آن نهفته
است.
از ازدواج محمد پیامبر مس��لمانان
با عایش��ه تا رساله خمینی و غیره،
عوامل اصلی تجاوز حافظان سرمایه
و خدا و امام زمان و پیامبران و قرآن
و حکوم��ت اس�لامی در ایران و هر
جای دیگری از جهان است.
حکومت اسالمی ،باید برود حکمی
اس��ت که کارگران و مردم محروم
ایران در اعتراضات و اعتصابات سه
دهه گذش��ته ،به ویژه س��ال در راه
پیمایی ها و اعتراضات میلیونی خود،
صادر کرده اند.
از این رو ،بحث بر سر نقد و بررسی
موض��ع گیری ای��ن آخون��د و آن
مسئول و مقام این حکومت نیست،
بحث اساسی بر سر برچیدن بساط
کلیت حکومت اسالمی و جایگزینی
آن با حکومت آزاد و برابر و انس��انی
اس��ت ای��ن کارگران ،زن��ان ،دانش
جویان ،نویسندگان ،روزنامه نگاران و
هنرمندان آگاه و آزاداندیش جامعه ما
هستند که نباید اجازه بدهند تاریخ
ی��ک بار به صورت تراژدی و یک بار
به صورت طنز تکرار نشود.
 20ژوئیه 2010

دیدگاه...

هم غزه هم لبنان جامن فدای ایران!

(مونتریال)
چن��دی اس��ت
تلویزی��ون ه��ای
ل��س آنجلس��ی
آقای دکتر محسن
کدیور ،آخوند خلع
لباس ش��ده ،رنج
کش��یده و زندان
رفته ،و با جنبش
م��ردم ایران پیمان
بس��ته را ،از پای��گاه کالیفرنیا مورد
حمالت تبلیغاتی ق��رار داده و آنچه
بر دهن پاکش��ان آمده نثار ایش��ان
میکنن .د
به این جرم نابخش��ودنی(!) که طی

ملی ،میهنی می دمند ،در
آنچه امروز در فلسطین و عراق باب میهن پرستی انشاء ها
و افغانستان میگذرد ،سرنوشت می نویسند ،سرودها می
خوانند ،و چو ایران نباشد
فردای ما را رقم می زند.
تن من مباد سر میدهند.
اما همین ک��ه تقی به در
یک سخنرانی معتقد بوده شایسته خورد فرار را به قرار ترجیح میدهند
است ش��عار انسان گرایانه «هم غزه و هزاران کیلومت��ر دورتر در خانه
هم لبنان جانم فدای ایران» جانشین امن س��نگر میگیرند و مرد میدان
ش��عار تنگ نظرانه و قوم گرای «نه می طلبند.
غزه نه لبنان جانم فدای ایران» گردد «هخا»ها ،تیمسار خلبان ها و در
و این اظهار عقیده ش��خص در یک راس آنها محمدرضاشاه وطن پرست،
اجتماع به اصط�لاح دموکراتیک از که جان خود و سگش را برداشت و
نوع لس آنجلسی ،آنچنان رگ وطن دوس��تان قدیم و وفادارش را پشت
پرستی آن جماعت را کلفت و خشم سر گذاشت و فرار کرد ،نمونه هائی
ش��ان را برانگیخته ک��ه در میدان از این واقعیت اند.
تبلیغاتی در ح��د توان بر آن برای شخص نیالوده به منافع گروهی
و دارای اخ�لاق سیاس��ی ش��رط
مرد قابل احترام تاخته اند.
معم��وال در دنیا به خصوص صداق��ت حکم میکن��د حقیقت را
در جه��ان س��وم در دوروبر بگوید و بر اصول انسانی پای بفشرد و
مراکز ق��درت و دیکتاتورها بر اصول اخالقی استوار بماند هرچند
و کودتاگران راس��ت و وطن که اکثریت جامع��ه به آن حقیقت
پرستانسینهچاکومتعصب نرسیده و مخالف آن باشد.
با رگ ه��ای کلفت و غیرت به عبارتی انسان فرهیخته پیرو باد
میهنی و نژادی فراوان یافت نیس��ت که به هر طرف وزید به آن
می شوند و در حالیکه ملت سوی رود و در جهت گیری مسائل
ها را در داخل میهن سرکوب اجتماعی وجدان و اخالق و انسانیت
کرده و آح��اد زحمتکش ملت را با و عدال��ت را مالک ق��رار دهد و در
کلمات��ی بزعم خ��ود موهن عمله ،این راستاست که این حقیر معتقد
دهاتی ،حمال ،بقال و بی پدر و مادر است وطن آن محدوده جغرافیائی
و ...از خود میرانند و حاضر نیستند اس��ت که در ط��ول تاری��خ بعد از
تن آنها بر تنشان بمالد بر بوق نژادی ،جنگ ها ،کشت و کشتارها ،دست

خودشان را لوس نکنند و
زودتر حکم اجتهاد آقازاده را
امضاء کنند .چون
اولندش در کشوری که
استادان مکتبی دانشگاهش مثل
آب خوردن به کسانی که الزم باشد
تیتر دکتری و مهندسی می دهند،
نباید برای دادن یک حکم اجتهاد
ناقابل این قدر سخت گیری کرد!
به خصوص که طرف فرزند برومند
رهبر معظم هم باشد و
دومندش فکر نمی کنیم که آقایان
مراجع با آن بدن نازک نارنجی
تحمل تعزیرات احتمالی سربازان
گمنام امام زمان (عج) را داشته
باشند!
پس تا دیر نشده بشتابید که غفلت
نه تنها موجب پشیمانی بلکه باعث
دچار شدن به سرنوشتی همانند

آیات عظام منتظری و بروجردی هم زنش خودکشی می کند و یا خدای
خواهد شد!
ناکرده به علت عدم داشتن مهارت
الزم در امر رانندگی ،اتومبیلش با
سراجنام خوش
یک کامیون  18چرخ تصادف می
کند و یا به دلیل تاریکی و کم سو
خدمتی برای رژیم
بودن چشمانش از جای بلندی
سقوط میکند و باالخره یا به خاطر
امیدواریم که این دانشمند اتمی
استفاده نادرست از داروی نظافت
جوان تازه رها شده از دست
یعنی واجبی ( آن هم به علت
ایادی شیطان بزرگ یعنی آقای
شهرام امیری سالیان دراز در کنار پشمالو بودن بیشتر از حد نصاب!)
به شهادت خواهد رسید!؟ وحضرت
همسر و فرزند و پدر و مادر و
سایر عزیزانش زندگی کند ،ولی با رهبر شخصاً از خدماتش تجلیل
شناختی که شخص ما از طبیعت خواهند فرمود!
شاد و آزاد و سربلند باشید
و ماهیت رژیم ناشریف جمهوری
اسالمی داریم حدس می زنیم که به تاریخ چهارشنبه بیست و هشتم
ایشان علیرغم آن همه خدمت به جوالی المبارک سال  2010ولفری
دربدری! پیر گدای خراسانی
اسالم و مسلمین؟
احتماالً در چند روز آینده یا در
«هتل آتالنتیک!» تهران از دست

«نه غزه نه لبنان
جامن فدای
ایران!»
یا «هم غزه هم
لبنان جامن فدای
ایران!»

نگاهی به ماهیت
وطن پرستان
دروغنی
ابوجعفر خدیر

حجاب و مبارزه زنان...
ام�ام جمع�ه ه�ای حکوم�ت
اسلامی در اغلب ش�هرها ،از
برخ�ورد نیروه�ای انتظامی با
«مس�اله بدحجاب�ی» حمایت
کردند.
در تهران آیت الله امامی کاش��انی
گفت:
«در برخ��ورد با اوباش��ی که مزاحم
نوامیس مردم هستند باید از نیروی
انتظامی حمایت کرد».
-------هم چنین گفته میش��ود ،نیروى
انتظامى در اقدامى دیگر ،در اتوبان
باقری واقع در ش��رق ته��ران ،یک
ب
مانکن پالستیکی زن ،با حالت جل 
کننده نصب کرده و ماموران کمی
جلوت��ر در یک کمی��نگاه منتظر
مینشینند تا اگر اتومبیلی برای این
مانکن چراغ و ی��ا بوق زد ،اتومبیل
متوقف کرده و رانندهاش را جریمه
کنند.
حکومت اس�لامی پای خود را فراتر
گذاشته و ادعا کرده است که برای
ایرانیان خارج کش��ور و حتا برای
مسلمانان جهان نیز لباس اسالمی
طراحی کرده است.

>> ادامه از صفحه29 :

چند وقت پی��ش ماج��رای «برند
الزه��را» س��ر و صدای زی��ادی راه
انداخت و حاال خبر از ترویج حجاب
برای ایرانیان خارج از كش��ور است.
برن��د الزهرا ،نام م��دلهای لباس
اس�لامی است كه توس��ط دانشگاه
الزهرا در ایران طراحی خواهد ش��د
و برای استفاده مسلمانان در سراسر
«جهان» عرضه خواهد شد .هنوز از
برند الزهرا خبر جدیدی نیست.
همه این موضع گیری های س��ران
و مقامات حکومت اس�لامی ،نشان
م��ی دهند که در موج جدید حمله
علیه زنان در هفته های اخیر ،رعایت
قوانین و سنن مذهبی توسط شمار
زیادی از مردم و به ویژه جوانان،که
در سه دهه سال گذشته در کار بوده
اند،کم رنگ و عمیقا زیر سئوال رفته
اند و س��رکوب های سیستماتیک
زنان ،زن��دان و ش��کنجه و اعدام و
سنگس��ار نیز نتوانس��ته است مانع
آزادی خواهی و برابری طلبی مردم
شود بر عکس نفرت از حکومیتان را
هر روز بیش ت��ر از روز پیش دامن
می زند.

در ای��ن م��وج ش��عار «مب��ارزه با
بدحجاب��ی» که نه تنها با معیارها و
ارزش ها اسالمی و قوانین حکومت
اس�لامی منطبق است ،بلکه بخش
مردساالر و ناموس پرست جامعه نیز
از آن استقبال می کند.
ب��ر این اس��اس ع�لاوه ب��ر حضور
نیروه��ای امنیتی ،پلیس ،بس��یج،
اطالعاتی ،گشت ارش��اد ،نیروهای
لباس شخصی و انصار حزب الله نیز
در س��رکوب زنان بسیج شده اند تا
در خانواده های مردساالر و خرافی،
ادارات ،دانشگاه ها ،خیابان ها و دیگر
مکان های عمومی به شکل آشکارتر
و همه جانبه تر به زنان حمله کنند و
اهداف امنیتی و سیاسی موج جدید
حمله علیه زنان را تامین نمایند.
اما ه��دف های امنیت��ی حکومت
اسالمی ،نش��ان می دهند که موج
جدی��د حمله علیه زن��ان ،عالوه بر
تعقیب اهداف س��ه دهه اخیر چون
تحمیل تبعیض جنسیتی و حجاب
اجباری ،سرکوب سیاسی  -امنیتی
کل جامع��ه ،را در اهداف های خود
قرار داده است.
ام��ا مقاومت زن��ان ایران��ی در برابر
پوشش اسالمی تحمیلی و به طور
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ازنامههایرسیده
هفته وشکایت
شیخ صاحل

____________________
 همیشه سعی بر این بوده كه
استقالل خود را حفظ كرده و از
مسایل سیاسی به دور باشیم!
 ما كارهای خود را به صورت
آشكار و شفاف اجنام می دهیم و
هیچگونه مسأله ای را پشت پرده
نداشتهایم.
_______________

شیخ صاحل سیبویه
به نام خداوند بخشنده مهربان

توضی�ح :در نش�ریه «هفت�ه»
مونتریال ،تاریخ  2جوالی ،2010
صفحه ،18نامه ای چاپ شده که
در آن نسبت «مرتجع» به بنده
داده شده و مرا رسما به همکاری
با حکومت اسالمی متهم کرده
است.
من و دوستانم روا ندیدیم از کنار
این دروغ و افترای تکراری و بی
ش�رمانه بی اعتناء و در سکوت
بگذریم و اقدام قانونی کرده ایم:
س��تایش و س��پاس ك��ردگاری را
سزاست كه بر پیوستگی ذرات بنیاد
هس��تی نهاد و با یگانگی و یكسان
بودن انسانها بوستان زیستن را بارور
س��اخت و رشته مهر و محبت را به
شیرازه یگانگی و برابری استوار كرد
و گلشن اجتماع را به حفظ حقوق
یكدیگر صفا بخشید
و درود فراوان به روان تابناك پیامبر
پاك و خاندان گرامیش كه راه درست
زیستن را به ما آموختند .
هموطن همانگونه كه مس��تحضر
هس��تید مدت بیس��ت و یك سال
اس��ت كه در كش��ور كانادا زندگی
میكنم و برای ساختن زندگی جدید
چه مشقتها و س��ختیها و رنجها را
تحمل كردم و به عنوان یك روحانی
خدمتگذار برای اینكه استقالل خود
را حفظ كن��م و زیر فرم��ان این و
آن نباشم به عنوان یك كارگر ساده
در سه رس��توران به مدت ده سال
كارگری كردم ،كه اكثر شما عزیزان
ش��اهد آن بودید و به این دوران از
زندگی خود افتخار میكنم ،كه نان
خان��واده ام را از ع��رق پیش��انی در
آوردم و تا به امروز نیز مش��غول كار
هس��تم و اصوال مبنای زندگی بنده
چه در ای��ران و چه در كانادا بر این
عقیده بوده و هست.
و همچنین شما عزیزان شاهد بوده
و هستید كه مركز اسالمی ایرانیان
را با چه خون دلی بر پا كردیم و چه
تهمتها و افتراه��ا را تحمل كردیم

و چاله هایی را كه یك س��ری افراد
نادان و از خ��دا بیخبر در مقابل راه
ما قرار میدادند با صبر و ش��كیبایی
از آن گذشتیم و با كار شبانه روزی
همس��ر بنده ،كه بزرگترین نعمت
خدا در زندگی به من بود ،توانستیم
ساختمان مركز اسالمی ایرانیان را
به صورت اقساط خریداری كنیم و
روال كار بر این اس��اس بود كه اهل
بیت ما هفته ای ششصد وعده غذا
را به صورت «تی.وی.دینر ».ده نوع
آماده میكردن��د و ما آن را به زندان
میفروختی��م و درآم��د آن را بابت
قسط مركز پرداخت میكردیم و خدا
را س��پاس گذاریم كه با توكل بر او
و خدمتگذاری شما عزیزان درهای
رحمت��ش را به روی ما ب��از كرد و
مسؤلیت مسجد فاطمه زهرا (س)
را در ل��س آنجلس را به بنده واگذار
كردند و ایرانی��ان عزیز و اهل خیر
مقیم آن دیار در پیشبرد اهداف ما
در مركز اسالمی ایرانیان بسیار مارا
یاری كردند و میكنند و باز هم اورا
سپاس میگوییم ،كه دست مارا گرفته
و دره��ای رحمتش را به روی ما باز
كرده و با گرفتن مجوزهای گوناگون
از دولت كانادا موقعیت بسیار عالی را
در این كشور به دست آوردیم.
شخص بنده عضو رسمی اداره فدرال
امور زندانیان Correction Canada
می باشم.
همچنین كمیس��ری دادگستری و
محضر رسمی ازدواج و طالق كانادا
و مركز اس�لامی ایرانیان به شكرانه
پروردگار یك مركز كامال رسمی و با
اعتبار ،چ��ه در اداره جات ایا لتی و
چه فدرال.
عزیزان ،نیازی به بیان اینگونه مسایل
نبود ،چون ش��ما بزرگ��واران خود
شاهد هستید و تمامی این جریانات
را به دی��ده دیده ای��د و همچنین
ش��اهد بودید كه از روز شروع تا به
امروز همیش��ه س��عی بر این بوده
كه اس��تقالل خ��ود را حفظ كرده
و از مسایل سیاس��ی به دور باشیم
و عمال با كار خود این مس��أله را به
اثبات رسانده ایم و خود دیده اید كه
كلیه اقش��ار جامعه عزیز و ارجمند
ایرانی با طرز فكرهای مختلف ادیان
گوناگون وابسته به احزاب سیاسی و
غیر سیاسی ،دولتی غیردولتی برای
ما فرقی نمی كردند و نمی كنند و
در حیطه كار خود نس��بت به انجام
وظایف همگی آنها برای ما یكسان
بودند و هس��تند و برای تسهیل در
امور شما عزیزان از هر ارگانی دولتی
یا غیر دولت��ی ،ایرانی یا غیر ایرانی
كمك گرفتی��م و میگیریم و نمونه
آن آوردن كنسول سفارت به مركز
و كارهای كنس��ولی مردم به جای
رفتن به ات��اوا در مونتری��ال انجام
میشد كه خود شما عزیزان ما را در
این رابطه بسیار تشویق كردید و خدا
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را شكر كه بسیاری از كارهای شما
هموطنان كه گره خورده بود و انجام
نمیشد با آمدن كنسول به مونتریال
حل گردید.
هموطن اگر منصفانه قضاوت كنید
می بینی��د كه ما تمام��ی كارهای
خود را به صورت آش��كار و ش��فاف
انجام داده و انش��اء الله خواهیم داد
و هیچگونه مسأله ای را پشت پرده
نداشته و نخواهیم داشت چون رمز
موفقیت م��ا در این كار بوده و تا به
امروز محكم و استوار بر این عقیده
باقی مانده ایم.
ولی متأس��فانه هر چند وقت یك بار
می بینیم كه ش��ایعاتی در رابطه با
بنده یا مركز و یا دس��ت اندر كاران
مركز ،افراد معدودی در گوشه و كنار
ش��هر پخش كرده و به خیال خام
خ��ود میخواهند م��ردم را از ما دور
كنند و یا بر اس��اس حسادت ضربه
ای به مركز بزنند؛ كه ما نس��بت به
تمامی آن بی توجه بودیم و همیشه
عقیده ما بر این منطق استوار بوده
و هست كه با عمل حقانیت خود را
ثابتمیكنیمولیمتأسفانهمیبینیم
كه یك رسانه فرهنگی كه وظیفه اش
بذر فرهنگ و ادب و سنت را دربین
مردم رواج دهد و راه درست زیستن
در این دیار را به آنها گوش��زد كند
و مردم را بر اینكه ایرانی باش��ند و
ایرانی بمانند تشویق كند ،بذر نفاق،
تفرقه ،جدایی ،دوری ،تهمت ،افترا و
با آبروی مردم بازی كردن را اشاعه
میدهد.
بندهشخصانمیخواستمدراینزمینه
اقدامی كنم ولی عزیزانی كه دست
اندر كار مركز هستند و عزیزانی كه
با ما در ارتباط به بنده فشار آوردند
كه س��كوت تا به كی و اگر رس��انه
های فرهنگی ادبی اجتماعی شهر ما
بخواهند بر این اساس حركت كنند،
باید فاتحه یك اجتماع پاك و باشكوه
به نام «كامیونیتی ایرانی» را خواند.
و عجیب اینكه این افراد به ما نزدیك
هستند و ما این رسانه ها را با دادن
آگهی پشتیبانی می كنیم.
ولی چه میشود كرد جز افسوس و
صد افسوس!
هركس به طریقی دل ما می شكند
بیگانه جدا دوست جدا می شكند
بیگانه اگر می شكند عیبی نیست
در حیرتم كه دوست چرامی شكند
عزیزان ،س��خن و درد دل با ش��ما
بسیار است امیدوارم جسارت مرا به
بزرگواری خودتان ببخشید و پوزش
همیش��گی این بنده خدمتگذا ر را
پذیرا باشید.
و خدا را عاجزانه به استغاثه میگیرم
ك��ه ره خدمت به ش��ما را در پیش
روی ما هموار گرداند
شیخ صالح سیبویه

این داغ ها را از پیکر زیبای این فرهنگ دور کنید!
حسیب اهلل فضل

(مونتریال)

یک مهاجر افغان که «از بد حادثه
اینجا به پناه آمده است»
سالم به همه مسئولین فرهنگ
معاصر،
چندی قبل کتاب��ی که بی صبرانه
منتظ��ر آن بودم بدس��تم رس��ید.
میخواستم تا این کتاب را برای برادرم
که در کانادا تولد شده و به آموختن
بیش��تر زبان مادری اش عالقه دارد
تحفه بدهم.
ای��ن کت��اب فرهن��گ معاصر یک
جلدی فارسی است که به کوشش
غالمحسین صدری افشاری ،نسرین
حکمی و نسترن حکمی ویراستاری
و به چاپ رسیده است.
با وجود داشتن فرهنگ های دیگری

چ��ون دهخ��دا و معی��ن ،من این
فرهنگ را بیشتر می پسندم بخاطر
کارب��رد لغات و مثال های متعددی
که در آن گنجانیده شده است.
امروز صبح در حالی که داشتم لغتی
را در آن می پالیدم با این برخوردم:
مهاجر  /ها؛ -ان؛ -ین :/اسم.
 )۱آنکه برای زندگی کردن به جای
دیگری مسافرت میکند.
مثال:
یک مهاجر افغانی ساکن تهران
به دست هموطنش کشته شد.
بعد از خواندن این مثال برای چند
لحظه ای َحک و پَک شدم .از خود
پرسیدم که چه انگیزه ای باعث شده
تا مسئولین این فرهنگ ،از البالی
ه��زاران مثال خوب در ادبیات غنی
ما ،این یک را انتخاب کنند.
و آیا پس��ندیده اس��ت که نوجوانی
برای اولین بار لغت مهاجر را با چنین

کاربردی بیآموزد؟
ش��ما که خود را از پیشگامان زبان
فارس��ی میش��مارید ،در تروی��ج و
تقسیم ارزش های مثبت در جامعه
به خصوص در نزد جوانان مسئولیت
داری��د .و مث��ال باال ب��ه هیچ وجه
منعکس کننده ی چنین مسئولیتی
از طرف دست اندکاران این فرهنگ
نیست.
وقت�ی ک�ه دانش�مندان و قلم
بدس�تان ما چنین می گویند و
می نویسند چه گله از دیگران!
خوب به اصطالح عام یک پوستین را
نباید بخاطر یک شپش سوخت.
اما بعض��ی اوقات پیدا ش��دن یک
مگس در کاسه ای شوربا کافی است
که شخصی همه دیگ را دور بریزد.
امیدوارم این ن��وع داغ ها را از پیکر
زیبای این فرهنگ دور کنید.
با احترام

همدردی
سروران ارجمند جنابان دکتر عبداملیثاق قدیریان
و دکتر پرویز قدیریان و خانواده های سوگوار

بدینوسیله مراتب همدردی و عرض تسلیت خود را به
مناسبت درگذشت دکتر حبیب اله قدیریان تقدیم می داریم.

عطا انصاری ،منیره جعفری

همدردی
سرور ارجمند جناب پروفسور پرویز قدیریان

مصیبت وارده را از صمیم قلب خدمت شما و دیگر بازماندگان
آن زنده یاد تسلیت عرض نموده ،سالمتی و طول عمر
جنابعالی و همه عزیزانتان را آرزو داریم

زری نیک نژاد  -عباس کرباسفروشان

همدردی

دکتر پرویز قدیریان مهربان و خانواده ارجمند

ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیز شما با فردفرد شما عزیزان همدردیم و
برایتان روزهای روشن و آرامش آرزومندیم.

زهره و محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند
مونتریال و ونکوور

سه برادرم...

>> ادامه از صفحه7 :

در چند سالی که ما با هم سر وکار
داشتیم یا در تماس بودیم از انتقادات
م��ن به ش��ورا و مجاهدی��ن خرده
میگرفت و دلخور بود .سرانجام در
س��ال  ۶۷خبر آمد ک��ه او در عراق
بوده و در عملیات فروغ جاویدان در
هفته اول مرداد شرکت داشته است.
این عملیات بیش از هزار کش��ته از
مجاهدین بر جا گذاش��ت و کاظم
یکی از آنان بود .ع�لاوه بر او ،برادر
زن م��ن علی زرکش و همس��رش

مهین رضایی نی��ز در این عملیات
کش��ته ش��ده بودند .وقتی نماینده
مجاهدین تلف��ن کرد که مرگ این
سه تن را «تبریک و تسلیت» بگوید،
برآشفتم که مرگ «نیستی» است و
تبریک ندارد ،و گفتن تبریک تنها
نمکی است که بر زخم بازماندگان
میپاشید.
در جلس��ه یادبودی ک��ه در لندن
برای این س��ه ت��ن گذاش��تیم ،از

«ایدئول��وژی م��رگ» که ب��ر ایران
تحت سلطه جمهوری اسالمی سایه
افکنده سخن گفتم و آن را در برابر
«ایدئولوژی حیات» نش��اندم .اشاره
کردم که فاجعه س��قوط هواپیمای
مسافری بر فراز خلیج فارس مقدمه
قط��ع جنگ ش��د ،و آرزو کردم که
فاجعه «ف��روغ جاویدان» نیز بتواند
مجاهدین را به بازاندیش��ی وادارد و
ایدئولوژی حیات در این تشکیالت
به جای ایدئولوژی مرگ و شهادت

بنش��یند .این س��خن ک��ه بعد در
مصاحبه کوتاهی با بیبیسی تکرار
شد خشم جنونآمیز مجاهدین را به
دنبال آورد و پاسخشان درج چندین
دشنامنامه به امضای تک تک دیگر
بس��تگان مجاهد م��ن (و فرزندان
آنان) در نش��ریه مجاهد بود .در این
دشنامنامهها هر اتهام و نسبت قابل
تصوری ک��ه در قاموس مجاهدین
وجود داشت نثار من شده بود.

یست و دو سال از این ایام میگذرد
و ما در ش��رایط دیگ��ری زندگی
میکنیم .سه برادر من که در دهه
اول انقالب جان باختند تنها سه تن
از هزاران نفری بودند که در چنبره
خشونت گرفتار شدند .اکثریت قاطع
این قربانی��ان بدون ای��ن که خود
مرتکب خشونتی شده باشند به عمد
و با شقاوت به دست کارگزاران رژیم
کشته شدند .برادر کوچک من یکی
از این��ان بود .دو ب��رادر دیگر من به
جنگی نابرابر رفته بودند و در این راه
جان سپردند .اکنون ایدئولوژی مرگ
در جامعه ما رنگ باخته و رو به زوال

است .البته هنوز هستند کسانی (به
خصوص در حاکمی��ت) که آرزوی
بازسازی فضا و فرهنگ دهه اول پس
از انقالب را در سر میپرورانند ،ولی
ما در فضای دیگری زندگی میکنیم.
و اگر ام��روز فجایع دهه اول پس از
انقالب را به یاد میآوریم ،صرف نظر
از مالحظات عاطفی و انسانی ،برای
این اس��ت که از مسببان و عامالن
آن فجایع پاسخگویی بطلبیم و هم
به این امید که ش��اید دیگر چنین
فجایعی در جامعه ما تکرار نشود.
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مصیبت وارده را از صمیم قلب خدمت شما و دیگر بازماندگان
آن زنده یاد تسلیت عرض نموده ،سالمتی و طول عمر
جنابعالی و همه عزیزانتان را آرزو داریم

از کلیه سروران ،یاران و دوستان ارجمندی
که در ایام دشوار از دست رفتن برادر،پدر،پدربزرگ دلبند
و عزیز ارجمندمان ،بزرگ خاندان نصر

همدردی

حضورا و یاتلفنی ،با ارسال گل و درج پیام های همدردی درروزنامه
ها ،ارسال فکس و ایمیل و بویژه حضور در مراسم یادبود آن عزیز و...
درکنار ما بودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالم ،فرصت تشکر حضوری از فردفرد شما عزیزان دست
نداد ،پوزش ما را بپذیرید.
با آرزوی بقای عمر و تندرستی برای فرد فرد شما

خانواده های عابدی،صادقی ،انصاری

دوست دیرین و ارجمند جناب آقای بیژن احمدی

درگذشت اندوهبار پدر بزرگوارتان ،بزرگ خاندان محترم احمدی
را در ایران ،به شما دوست عزیز و دیگر سوگواران صمیمانه
تسلیت گفته ،برای شما عزیزان آرزوی آرامش و بردباری داریم.

زنده یاد احمد نصراصفهانی

از طرف خانواده نصر اصفهانی
منصور نصر ،محسن نصر،مهین نصر و حسین نصر

خانواده های عابدی،صادقی ،انصاری

همدردی

سرور ارجمند جناب پروفسور پرویز قدیریان

مصیبت وارده را از صمیم قلب خدمت شما و دیگر بازماندگان
آن زنده یاد تسلیت عرض نموده ،سالمتی و طول عمر
جنابعالی و همه عزیزانتان را آرزو داریم

احمد مصطفی لو

دسرتسیبهآبساملحقاساسیبشراعالمشد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
با صدور قطعنامه ای دسترس��ی به
آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه
فاضالب را یکی از حقوق اساس��ی
انسان ها اعالم کرده است.
این قطعنامه غیرالزام آور چهارشنبه
 ۲۸ژوئی��ه ( ۶مرداد) ب��ا  ۱۲۲رای
موافق در براب��ر  ۴۱رای ممتنع به
تصویب رسید.
خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد
که مذاکره درباره متن این قطعنامه
 ۱۵سال طول کشیده است.
ب��ر اس��اس ای��ن قطعنام��ه" :حق
دسترس��ی به آب آشامیدنی سالم
و پاکی��زه و نی��ز سیس��تم تخلیه

فاضالب یکی از حقوق بش��ر است
که برای برخ��ورداری از حق حیات
ضروریست".
آلمان ،فرانس��ه ،روس��یه و چین از
جمله کشورهایی هستند که از این
قطعنامه حمایت کرده اند.
اما کانادا ،آمریکا ،بریتانیا و استرالیا به
آن رای ممتنع داده اند.
بعض��ی از کش��ورهای مخالف می
گویند که قطعنامه مذکور به روشنی
مفهوم حق اساسی دسترسی به آب
سالم را بیان نمی کند.
تعدادی دیگر از مخالفان نیز گفته
ان��د که ص��دور ای��ن قطعنامه می
تواند روندی که شورای حقوق بشر

س��ازمان ملل متحد مستقر در ژنو
سوئیس درباره حق دسترسی به آب
سالم آغاز کرده را تضعیف کند.
بر اس��اس آمار سازمان ملل متحد،
حداق��ل  ۸۸۴میلیون نفر در جهان
به آب آش��امیدنی سالم دسترسی
ندارند و دست کم دو میلیارد و ۶۰۰
میلیون نفر هم از ش��بکه فاضالب
مناسبمحرومند.
این سازمان همچنین تخمین می
زند که س��االنه مرگ حداقل یک و
نیم میلیون کودک زیر پنج سال در
دنیا به دلیل عوارض ناشی از آلودگی
آب ی��ا عدم وجود ش��بکه فاضالب
مناسب است.

بزرگرتین ستاره كهكشان راه شریی ردیابی شد
منجمان بریتانیایی بزرگترین ستاره
ای را كه تا كنون در كهشكشان راه
شیری ردیابی شده ،مشاهده كرده
اند.
جرم این ستاره دویست و پنجاه
برابر خورشید است.
محقق��ان می گویند انتظار می رود
كه این گونه س��تاره ه��ای عظیم
الجثه فقط برای چند میلیون سال
بدرخشند و بعد از این مدت خود به
خود منفجر شوند.
این س��تاره در خوش��ه ای از دیگر
ستارگان قرار دارد و محققان آن را
در رصدخانه بزرگ شیلی مشاهده
كرده اند.
گ��روه منجمان ،كه هدای��ت آن را

محققان بریتانیایی بر عهده داشته
اند ،می گوید جرم و درخشش این
ستاره از آنچه بسیاری امكانپذیر می
دانسته اند ،خیلی فراتر است.
محققان می گویند این ستاره بزرگ
كه نامش را  R136alگذاش��ته اند،
دو برابر بزرگترین س��تاره ای است
كه تا كنون در كهكشان راه شیری
دیده اند و درخشش آن میلیون ها
بار بزرگتر از درخشندگی خورشید
است.
بعید است كه قمر یا اقماری در درون
توده ستاره ها و یا به دور این ستاره
عظیم در حال چرخیدن باشد.
جاناتان ایموس ،گزارشگر علمی بی
بی سی ،می گوید با توجه به مدت

زمانی كه الزم است تا قمری تشكیل
شود ،طول عمر این ستاره برای این
منظور كفایت نخواهد كرد.
عمر كوتاه اما پر درخشش این توده
از ستارگان ،قاعدتا باید با انفجارهای
قدرتمند به پایان برسد.
بنا به نظریه های علم نجوم ،ش��مار
این دست از ستاره های غول پیكر
در اوایل پیدایش كهكشان راه شیری
زیاد بوده است.
به باور گزارش��گر علمی بی بی سی
مشاهداتی كه اخیرا انجام شده این
نظریه را تقویت می كند.
(بی بی سی)

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای محسن نصراصفهانی،
خانواده های سوگوار
بدینوسیله مراتب همدردی و عرض تسلیت خود را به
مناسبت درگذشت تاسف انگیز برادر گرامی تان شادروان
آقای احمد نصر در ایران تقدیم می کنیم
و برای جنابعالی و خانواده محترم شکیبایی آرزو داریم.

هیات مدیره مدرسه دهخدا

سپاسگزاری
از یاران و دوستان عزیزی
که در ایام دشوار از دست رفتن پدر و پدربزرگ ارجمندمان
بزرگ خاندان شیری

زنده یاد دکتر نعمت اهلل شیری

درکنار ما بودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالم و مسافرت به ایران فرصت تشکر حضوری از فردفرد
شما عزیزان دست نداد ،پوزش ما را بپذیرید.

از طرف خانواده شیری
دکتر نعمت اهلل شیری و مهدی شیری
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در مونتریال

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

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com
Tel.: 514-831-2293

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

(514)695-2847
azfeb01'10

سرویس اتاوا
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر
@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت
پذیرفتمیشود.
لطفا با آقای گوگوش
تماسبگیرید:

514-952-7400
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ستــون

RENOVATION
جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ،
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
کفپوش چوبی ،رنگ،
تکمیل زیرزمین

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

از15ماه می 2010

Nettoyeurs EXPRESS
رضا خواجوی
CEL: 514-889-7392
TEL: 514-937-7377

استخدام

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

Tel.: 514-746-9271
آرش باسالنی:ازجون up15

استخدام

به چند نفر
پیتزامیکر باتجربه
و راننده
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355

به یک نفر مسلط به امور
کامپیوتریبرایمدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.
Tel.: 514 839 5781

 UPپیتزااطلس از  1اگوست اخوان

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

فعالیتشغلی
در خانه
Working from home

بخش پژوهشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت
www.virgotrading.com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

فال قهوه

ازسپتامبرNikpour:

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

متــرجم

)(514

رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

استخدام

514-575-7080

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

ترجمهرمسی

514-483-0303

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

خدماتکامپیوتر

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

514-624-5609
514-889-3243

Apr15may01

)(514

MS WORD

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

The Shield of Athena
تلفن اطالعات و نامنویسی
(خامن کریاکی)
(514) 274 8117

و ورق
توسط شادی
678-6451

تاتوی دائم

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

قابلتوجهخامنها

شهریاربخشی

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

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

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

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

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و آینه

های همه نوع اتومبیل

MOBILE

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

ساختمـــان

شرکت ساختمانی PRO ALCO

تکمیل زیرزمین ،حمام و آشپزخانه
 لوله کشی ،برقکاری
نصبدروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک،
نصبسرامیک،
نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)

Tel.: (514) 245-5500
 Pاز1مه تا1اوت

اوکازیونعالی

Deux Pour Un Pizza
برای فروش

با سابقه طوالنی ،مشتری دائمی
در قلب الوال
به دلیل تغییر شغل
بفروش می رسد:

Tel.: 450-967-4971
july01,151shamsabadi ak west

دارالترجمهرمسی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهایPCRC
و MCC
 تنظیم دعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

1010 Sherbrooke W.

Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

Cell: 514-730-7462

House

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی

(514) 677-4726

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

(514) 481-8596

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

www.paivand.ca

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

کافه صوفی

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

_________________
2070 Maisonneuve

989-8383

Tel.: 514-

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178

آموزش دف
و ردیف آوازی

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف
مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739
azfev01

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی

www.SinaBathaie.com

514-262-4045

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

فروش سنتور
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

اجـاره

آپارتمان برای اجاره
استودیو های بزرگ ،مبله،
با اینترنت ،کابل تلویزیون،
لباسشویی و خشک کن،
آشپزخانه مجهز و....
 مقابل مترو شربروک
 به بهای نازل
اجاره داده می شود.
Tel.: 514-839-5781
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

تعمیـرات
ساختمانی

پرستارساملندان

خانم مجرب از سالمندان
و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز
(حتی ویکندها)
نگهداری می کند:

514-768-9485

Free to Air
TV channels

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

RENOVATION

استخدام

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

بهیکپیتزامیکرآشپز
باتجربه (با حقوق مکفی)
دروستآیلندنیازمندیم.

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477

PIZZA MAKER

RENOVATION
Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

زبی اسداله

514-994-7340
UPاز جونutokibeg@yahoo.ca 2010

GENERAL

RENOVATIONS
Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

Tel.: (514) 483-0303

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

Business
FOR SALE
اوکازیون عالی
cordonnerie
باسابقه طوالنی و مشتری
دائمی،در مرکزشهر
مونتریال،
بفروش میرسد.

Tel.: 514-843-8454
مسعود /ابی اسدیUPاز  1جوالی 2010

UPاز جونutkoibeg@yahoo.ca 2010

ARIANA
MOVING

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191
azjan15unpaid

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

استخـدام
رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

استخدام

رستوران شیراز

باغذاهای
خوشمزه

5563 rue UpperLachine

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

514-994-7340

استخدام
سوپر اخوان

رستوران
یــاس

شیرینی
سـرو

زبی اسداله

Tel.: 514-560-4534

تافوریهP? bobymoradian2011

GENERAL

www.paivand.ca

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

از1می
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>> 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

رستوران

شیراز
514-485-2929

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

For Sale
وسائل خانه

!occasion

بسیاری وسائل خانه
همچون TV-DVD combo
میزناهارخوری،ایرکاندیشن
و بسیاری دیگر با کیفیت
خوب و قیمت مناسب
(در )NDGبفروش میرسد:

Tel.: 514-606-7007
UPاز 15می تا جوالی 2010اخوان

سالن آرایش

VIVA

2315 GUY
514-937-8293

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

ستـون
RENOVATION
& plastering

painting

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

«نیکو» :بازار همیاری ایرانیان مونترال

لوئیزداداش زاده

بنی�اد نیک�و (انجم�ن
نیک�وکاری ایرانی�ان
مونت�رال) ب�ه اطلاع
هموطنانعزیزمیرساند
که
درتاریخ  ۷اگوست

،۲۰۱۰
اقدام به برگزاری بازاری
از اجناس نو و دست دوم
دارید که مورد نیاز شما
خوب خواهد نمود.
تمام�ی درآمد حاصل از نیس�تند ،شاید دیگری
ای�ن ب�ازار جهت کمک آن را الزم و مفید بداند.
و همیاری مس�تقیم به حضور شما رونق بخش
ی
ک�ودکان نیازمند داخل ای�ن حرک�ت انس�ان 
کشورمانمصرفخواهد خواهد بود.
آدرس  :جنب فروشگاه
شد.
از هموطنانی که مایل به شماره  ۲اخوان در وست
هم�کاری در این زمینه آیلند.
تلفن 624-4579:
هستند ،تقاضا می شود
()514
هرچه زودتر با ش�ماره
تلفنه�ای زی�ر تماس تلفن)514( 961-4579:
حاصلنمایند.
ی در اختیار
اگر وس�ایل 

داروخانه

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Fax: (514) 288-4682

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

PARTICIPATE
in ou
r

COMMUNITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که
به درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای
اجاره ،حرفه و هنری برای عرضه
دارید؟...

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

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

مشاور امالک

سحر کریمیان
514-880-7171

شریف

ارز

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

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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.

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...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
& South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------
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جانشنیامحدینژاد«:ممنوعاخلروج
دارمی ،ممنوعالورود ندارمی»

ایران...
کروبی :جنتی شریک «دزدان رای
مردم» است
مهدی کروبی ،از رهبران مخالفان
دولت در نام��های خطاب به احمد
جنتی ،دبیر شورای نگهبان وی را
«شریک دزدان رای مردم» دانست.
وی خطاب به دبیر شورای نگهبان
نوشت« :ردپای اعمال نابخردانه شما
در پ��س همه حوادث قبل و بعد از
انتخابات مشهود است و متأسفانه
هم��ه ج��ا علیه م��ردم و ب��ه نفع
جریان خش��ونتگرای سرکوبگر
بودهاست».
در این نامه که در تارنمای س��حام
نیوز ،پایگاه رسمی حزب اعتماد ملی
منتشر ش��ده ،مهدی کروبی اعالم
کرده با وجودی که امید به رسیدگی
به ش��کایتش ندارد ،ام��ا در محاکم
رسمی جمهوری اسالمی از اتهامات
وارده از سوی احمد جنتی شکایت
خواهد کرد.
احم�د جنتی در س�خنرانی که
هفته جاری در مسجد جمکران
ق�م داش�ت،با «س�ران فتن�ه»
نامیدن رهبران معترضان ،آنها را
متهم به گرفتن یک میلیارد دالر
از طرف آمریکا کرد.
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وی گفته بود اسنادی دارد که نشان
میدهد آمریکاییهای این پول را از
طریق افراد سعودی به «سران فتنه»
دادهاند.
آقای کروبی در واکنش به این ادعاها
آورده اس��ت« :هر دلی��ل و مدرک
و س��ندی دارید افش��ا کنید وگرنه
دروغگویی و رسوایی بیش از پیش
شما را آشکارا و در هر کوی و برزنی
و با هر روش��ی که ممکن باشد جار
خواهم زد».
وی میگوی��د ک��ه پ��س از وقایع
انتخابات عدهای به «ریاکاری ،دغل
بازی ،عوام فریبی ،آدم کش��ی ،دین
فروش��ی و زاه��د نمایی» مش��هور

ش��دهاند که احمد جنتی اگر یکی
از «مصادیق بارز» آن نباشد« ،جاده
صاف کن» آنان برای دس��تیابی به
اهدافشان بودهاست.
احمد جنت��ی ،از روحانیون هوادار
محم��ود احمدینژاد اس��ت و در
یکس��ال اخیر بارها از س��رکوب
مخالفان دولت حمایت کردهاست.
در بخشی از این نامه آمدهاست:
«آنچه را ش�ما فتن�ه مینامید
و برای�ش س�ر و دس�ت و پ�ا
میتراش�ید ،انتخابات�ی بود که
طب�ق معم�ول توس�ط ش�ما و
اتاقهایفکرهدایتکنندهامثال
جنابعال�ی در ش�ورای نگهبان
و وزارت کش�ور و … مهندس�ی
شد تا در ش�کلی ظاهرالصالح
مطلوب مهندس�ان انتخابات را
فراهم آورد».
دبی��ر کل ح��زب اعتم��اد مل��ی با
ی��ادآوری اینک��ه آق��ای جنتی در
«پایان راه زندگی» قرار دارد ،از وی
خواستهاس��ت که «توبه» کند و از
مردم ایران «طلب بخشایش» کند.

اس��فندیار رحیم مش��ایی
جانش��ین احمدین��ژاد در
س��تاد ام��ور ایرانیان مقیم
خارج از کش��ور اعالم کرد
که برای ورود ایرانیان مقیم
خارج از کشور به ایران مانعی
وجود ن��دارد .وی گفت«:ما
ممنوعالخ��روج داری��م ،اما
ممنوع الورود نداریم».
اسفندیار رحیم مشائی که
انتص��اب وی به مقام مع��اون اول
محمود احمدینژاد در دولت دهم
با اعت��راض گس��ترده بخشهائی
از اصولگرای��ان روبرو ش��د ،اکنون
رئیس دفتر احمدینژاد است و در
کنار مشاغل متعدد دیگر ،جانشین
رئیس دولت در س��تاد رس��یدگی
به امور ایرانیان خارج از کش��ور نیز
هست.
ورودخوانندگانلسآنجلسی
به گزارش واحد مرکزی خبر ،رحیم
مشایی روز پنجشنبه (  ۷مرداد) در
همایش خبری ایرانیان مقیم خارج
از کشور ،در مورد ورود پر سروصدای
یکی از خوانندگان لسآنجلسی به
ایران مورد پرسش قرار گرفت.
وی در پاس��خ گفت«:م��ا ممن��وع
الخ��روج داریم ،اما ممن��وع الورود
نداریم .برای ورود به کش��ور ،هیچ

قطعدستپنجنفربهجرمسرقتدرایران
شان اجرا شده است.
او دزدی احش��ام ،اتومبیل ،وجه
نقد ،طال و لوازم برقی را به عنوان
نمونه ای از جرایم این افراد ذکر
کرد.
آقای بیگل��ری همچنین گفت:
"خوشبختانه تعداد کمی از این
افراد همدانی هستند".
آقای بیگلری اجرای این مجازات
را مطاب��ق با م��اده  ۱۹۸قانون
مجازات اسالمی دانست و گفت
که دس��تی که به سرقت عادت
ک��رد و موجب آزار مردم ش��د،
بر اساس دستور الهی باید قطع
شود.
او از اینک��ه این احکام در مالعام
اجرا نش��ده اس��ت انتقاد کرد و
گف��ت " :اجرای ح��دود الهی از

اکبر بیگلری ،دادس��تان استان
همدان ،در غ��رب ایران ،از قطع
دست پنج نفر که آنها را سارقان
سابقه دار نامید ،در زندان مرکزی
این شهر خبر داد.
به گفته آقای بیگلری ،این حکم
صبح روز پنجش��نبه  ۳۱تیرماه
( ۲۲ژوئی��ه) در زن��دان مرکزی
ش��هر همدان "به منظور اجرای
حدود الهی و درس عبرتی برای
دیگران" اجرا شده است.
آقای بیگلری گفت که میانگین
س��ن این افراد باالی  ۲۵س��ال
بوده اس��ت و بعضی از آنها بیش
از صد ش��اکی داشته اند و چون
نتوانس��ته اند رضایت ش��اکیان
را برای تخفیف مجازاتش��ان به
دس��ت بیاورند ،این حکم درباره

شاه یا امام...

یک سو زمینه ای برای آمرزش
گناهان شخص و از سوی دیگر
به منظور عبرت دیگران و ایجاد
امنیت و آسایش عمومی اجرایی
می شود ،بنابر این باید در راستای
اجرایی کردن آن در میان مردم
اقدام شود".
آقای بیگلری عل��ت اجرای این
حکم در داخ��ل زندان را چنین
عنوان کرد" :در طول تاریخ ملت
شیعه مظلوم واقع شده و استکبار
جهانی از اجرای این حکم سوء
استفاده می کند و ادعا دارد که
ایران حقوق بشر را رعایت نمی
کند".
بر اساس ماده  ۱۹۸قانون مجازات
اسالمی ،حکم قطع دست درباره
س��ارقی اجرا می ش��ود که ۱۶

شرط را دارا باشد.
بر اساس این قانون ،چنین سارقی
باید به حد بلوغ ش��رعی رسیده
باشد ،در حال سرقت عاقل باشد،
با تهدید و اجبار وادار به سرقت
نش��ده باشد و بداند که مال غیر
اس��ت و ربودن آن حرام اس��ت.
همچنین در قانون آمده است که
سارق مضطر یا پدر صاحب مال
نباشد ،س��رقت در سال قحطی
صورت نگرفته باشد ،سارق مال
را به عنوان دزدی برداشته باشد و
مال دزدی از اموال دولتی و وقف
و مانند آن که مالک ش��خصی
ندارد نباشد.
یک سال پیش تر ،علی شاهرخی،
رئیس کمیسیون قضایی حقوقی
مجلس ایران در گف��ت و گو با

ایرانییی نیاز به گرفتن روادید ندارد
و طبعا این موضوع چیزی نیس��ت
که ما پاسخگوی آن باشیم».
رحیم مش��ایی توضیح نداد که اگر
ایرانیانی که ممنوع الورود نیستند
پس از ورود به ایران ممنوعالخروج
شوند ،چه مرجعی به مشکل آنان
رسیدگیمیکند.
در ایران شایع شده است که حبیب
خواننده لسآنجلس��ی ب��ه دعوت
مش��اعی وارد ایران ش��ده و چند
خواننده دیگر ،از جمله معین نیز،
خواستار ورود به ایران شدهاند.
حبیب به ایران سفر کرده ،اما معین
شایعه آمادگی خود برای رفتن به
ایران را تکذیب کرده است.
جایزه حضور در ایران؟
در همایش خب��ری ایرانیان مقیم
خارج از کشور ،خبرنگار رادیو جوان

خبرگزاری رسمی ایران ،ایرنا از
حذف مجازات سنگس��ار ،ارتداد
و قطع دس��ت در الیحه جدید
مجازات اسالمی که قرار بود در
صحن علنی مجل��س تصویب
شود ،خبر داده بود.
به گفته او اجرای این گونه احکام
ب��رای نظام جمهوری اس�لامی
تبع��ات منفی به دنبال داش��ته
است.
موارد اجرای این گونه مجازات ها
در سال های اخیر در ایران زیاد
نبوده اس��ت و به نظر می رسد
دستگاه قضایی ایران ترجیح می
دهد با جلوگیری از صدور چنین
احکامی از فشارهای بین المللی
و موارد مطرح شدن اتهام نقض
حقوق بشر علیه ایران بکاهد.

از مشایی پرسید که آیا تحریمهای
بینالمللی اثری بر رس��یدگی به
امور ایرانیان مقیم خارج از کشور
داشته است؟
جانش��ین رئی��س دول��ت دهم،
بهج��ای پاس��خ گفتن ب��ه این
پرسش گفت«:منکر این نیستیم
که تحری��م اثر دارد ،اما این تاثیر
برای ما بازدارنده نیست که یک
مل��ت و ی��ک دول��ت را از ادامه
فعالیت بازدارد».
یکی از خبرنگاران ،با اشاره به کثرت
جمعیت کس��انی ک��ه در همایش
خبری ایرانیان مقیم خارج از کشور
حضور داشتند گفت:
«در برخی رسانههای بیگانه مطرح
شده اس��ت که ش��ما به مدعوین
خود  ۴۰تا  ۵۰میلیون تومان پول
دادهاید تا آنها راضی به شرکت در
این نشست شوند».
اسفندیار رحیم مش��ائی در پاسخ
گفت:
«این موضوع جالبی اس��ت .آنها
در آغاز س��عی کردند با دامن زدن
به این ترس که اگر دانشمندان به
ایران بیایند دستگیر خواهند شد،
مانع از سفر آنان شوند ».وی پاسخ
به این پرسش را که آیا به برخی از
دعوت شدگان پول داده است یا نه،
مسکوت گذاشت.

جویای
ازدواج
آقای  37ساله ایرانی،
سیتی زن کانادا،
ساکنمونترال،
خواستار ازدواج و تشکیل خانواده
می باشم.
لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید:
a1973akbar@yahoo.ca

>> ادامه از صفحه25 :

ی اجتماعی و عرفی را مراعات کنند.
از سنگس��ار نمی ترسیدند  ،ولی از
حرف مردم می ترسیدند  .این می
شد مشخصه فرهنگی جامعه ای که
 ۳۱سال است از آن دور شده ایم .
دوران شاه که به سر رسید متولیان
نهادهای انقالبی و ایدئولوژیک پرده
های برزنتی را حد فاصلی کردند تا
اف��راد دو جنس در دو س��وی آن از
هم جدا بیفتند .بر زیس��ت فردی و
اجتماعی مردم چنان تجاوز کردند
که گوئی این رسم حکومتی هزاران
ساله است و تا بوده همین بوده.
ب��ا این مرزبندی ها ،نه تنها مردم را
با مش��قت سیاسی بیش از آنچه در
هویت ایرانی و اس�لامی شان ثبت
شده آشنا ساخته اند ،بلکه خود نیز
س��که ی یک پول شده اند .ایرانیان
رژیم سیاسی را که می خواهد وارد
زوایای زندگی و حریمشان بشود مثل
دزدی که به هستی شان زده است
از خانه های خود بیرون انداخته اند.
طوری زندگ��ی می کنند که گوئی
حکومت زائده ای اس��ت و می شود
نادی��ده اش گرفت .حکومت احترام
ندار  .حکومتی که پرچم جانبداری

از مستضعفین را بر افراشت کارش به
جائی کشیده که شده است کارچاق
کن طبقه جدیدی از مستکبرین که
برنده همه مناقصه ها و مزایده ها می
شوند و از همه ی مزایای اقتصادی
به عالوه ی مصونیت در برابر قوانین
خشونت آمیز بهره می برند.
هر چند گاه یک بار از باب گسترش
ارعاب و ترس در جامعه ،زن یا مرد
مستضعف و فقیر و بدبختی را پیدا
می کنند .به سنگس��ار محکومش
می کنند تا بگویند "ما هس��تیم"
آن قربانی تبدیل می ش��ود به یک
س��وژه ی جهانی و امضا پشت امضا
انتش��ار می یابد تا نجاتش بدهند.
این سیاست شده است ابزاری برای
قدرت نمائی در جامعه جهانی.
معلومات م��ا از حکوم��ت امام که
جای حکومت شاه را گرفته است از
جنس همین نمونه هاست و بسیاری
دیگرکه مثنوی هفت من کاغذ است
 .در کوتاهتری��ن نتیجه گیری می
ش��ود گفت این جامعه همان نبوده
که پیروان ش��یخ فض��ل ا لله نوری
پیش از حمله انقالبی به آن تصورش
می کردند.

اگ��ر بود که پس از  ۳۱س��ال ایران
تبدیل نمی ش��د به کشوری با انواع
و اقس��ام پلیس و بودجه و برنامه و
تش��کیالت برای وادارکردن زنان به
حفظ حجاب افراطی .اگر بود که از
عهده ی اعتماد سازی بر آمده بود و
نیازی نداشت تا زندگی پلیسی را بر
مردم تحمیل کند.
مهاجمان انقالبی فک��ر می کردند
اگر رژیم شاه س��قوط کند ،آسوده
خاط��ر برنامه های خ��ود را اجرائی
می کنن��د .این جای کار را نخوانده
بودند که شالوده هائی در حکومت
شاه ریخته شده که سفت و سخت
است  .مردم بر پایه ی آن شالوده ها
شهد و شیرینی آزادیهای اجتماعی
را چشیده بودند و به سهولت از آن
دل بر نمی کندند .مهاجمان انقالبی
نمی دانستند غرب گرائی در ایران
نهادینه شده.
گ��ول آل احمد را خ��ورده بودند و
می خواستند جزوه ی نحیف غرب
زدگ��ی را به مرامنامه حزبی تبدیل
کنن��د  .وقتی که فهمیدند از عهده
بر نمی آیند دیگر کار از کار گذشته
بود  .تازه کشف کردند که بنیانهای

فکری که در زمان ش��اه جا افتاده و
جامعه ی ایران را به مفاهیم فرهنگ
غربی نزدیک کرده به این آسانی ها
از میدان به در نمی رود.

پارلمان رسیده بود و به تدریج دولت
مجبور می شد آزادیهای سیاسی را
به رسمیت بشناسد.
تالش برای پیشگیری از جنگ ایران
و ع��راق و امضای قرارداد الجزیره با
صدام حس��ین نقط��ه ی اوج تنش
زدائی از سیاس��ت خارجی بود ،در
آزادی معاشرت زن و مرد  ،در جواز
قضاوت زنان ،در حضور دو وزیر زن
در هیئ��ت دولت ،و دهها زن وکیل
مجلس و سناتور ،بنیان های مدرن
خود را نشان می دادند.

در قوانین ایران که از غرب الگوبرداری
شده بود از مجازاتهائی مانند شالق
ب��ه جرم لذت ب��ردن از زندگی و از
جواز ورود خشونت ورزان به مجالس
ش��ادمانی و مهمانیها و دس��ت و پا
بریدن خبری نب��ود ،کانون وکالی
دادگس��تری ایران که به اس��تقالل
رس��یده ب��ود از حیثی��ت و امنیت
و حق��وق حرف��ه ای وکالی مدافع
حمای��ت می ک��رد ،در دادگاههای
خانواده که تاس��یس گرانقدر دوران
شاه بود سیطره شوهر را بر زن فرو
کاس��ته بودند و بر چند همس��ری
مردان در چارچوب قوانین لجام بسته
بودند ،اسناد حقوق بشر به تصویب

عیب و نقص و ستمگری که ناشی از
نبود احزاب مستقل سیاسی و نبود
اراده ای برای توسعه سیاسی ونبود
فرصتهائیبرایمشارکتسیاسیبود
 ،جامعه را دل چرکین و خشمگین
س��اخته بود .اما این کاس��تی ها از
ارزش آن بنی��ان های مدرن چیزی
نمی کاست.

این بنیان ها در دادگس��تری نوین
ایران از محاکم ش��رع فاصله گرفته
ب��ود و به اص��ل دان��ش حقوقی و
تخصص در امر قضاوت بها می داد.
دادسرا تاسیس شده بود تا متهم در
چنگال یک قاضی از ابتدا تا انتها ی
رسیدگی اسیر نشود.

جمهوری اسالمی ایران که به عجز
و ناتوانی خود در برابر تاسیس های
مدرن دوران شاه آگاه شد  ،سیاست
دشمنی با مردم  ،توهین به نخبگان
و اساتید فرهنگی و هنری و بحران
سازی در سیاست داخلی و خارجی

را پیشه کرد و در پناه آن بر اختناق
افزود تا جائی که از همان نخستین
س��الهای پی��روزی بر رژیم ش��اه با
تلخکامی ،پیاپی از مردم کوچه و بازار
شنیده است که :نور به قبرش بتابد.
این پیام و دعای مردمی حاوی یک
داوری نهائی و تاریخی به نفع تمام
سیاستهای شاه نیست اما نشانه ای
اس��ت از این که بنیان های مدرن
زم��ان ش��اه در دوران حکومت امام
در برابرسیاستهای ارتجاعی مقاومت
کرده و م��ی کنند و اگر نبود بنیان
هائی با شالوده های محکم از جنس
مدرن و مترقی زمان شاه ،جمهوری
اس�لامی برای تثبیت ضوابط خود
این همه مش��کل نداش��ت و آنقدر
سرگیجه نگرفته بود تا شکست خود
را در جل��ب و جذب مردم با بحران
سازی جهانی جبران کند .
اینک شاه در قاهره خوابیده .یک امام
در ته��ران ضریح و بارگاه دارد  ،یک
امام در صدد اس��ت تا به هر قیمت
تثبیت بشود و یک ملت معجزه ای
را انتظار می کشد .
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سقوط هواپیمای مسافربری پا كستان و
مرگ  ۱۵۲سرنشنی آن

كلیهسرنشینانهواپیمایمسافربری
متعلق به شركت هواپیمایی ایربلو
پاكس��تان كه در ارتفاع��ات نزدیك
پایتخت این كش��ور س��قوط كرد،
كشته شده اند.
بام��داد روز  28ژوئی��ه ی��ك فروند
هواپیمای مس��افربری از نوع ارباس
 321متعلق به ش��ركت هواپیمایی
ایربل��و ،كه یك ش��ركت هواپیمایی
خصوص��ی پاكس��تان اس��ت ،در
ارتفاعات جنگلی مارگل��ه ،واقع در
نزدیكی اسالم آباد ،پایتخت ،سقوط
كرد.
بهگزارشمنابعهواپیماییپاكستان،
هواپیما هنگامی سقوط كرد كه در
ص��دد بود در هوای بارانی و مه آلود
در فرودگاه بین المللی بی نظیر بوتو
در اسالم آباد به زمین بنشیند.
س��فارت آمریكا در پاكستان تائید
كرده كه دو ش��هروند آمریكایی در
این پرواز حضور داشتند.
هنگام فرود هواپیما ،ارتباط خلبان با
برج مراقبت قطع شده بود و شاهدان
عینی گفت��ه اند كه هواپیما با عبور
از فراز ش��هر در ارتفاع كم ،در دامنه
ارتفاعات پر درخت مارگله به زمین
برخورد كرد.
تصاویر تلویزیونی كه از دوردس��ت
گرفته شده نشان می دهد كه از نقطه

سقوط هواپیما دود غلیظی به آسمان
بر می خیزد اما دسترسی زمینی به
این محل دشوار بوده و برای چندین
ساعت امكان تصویربرداری وضعیت
هواپیما و سرنشینان آن از راه نزدیك
وجود نداشته است.
محل س��قوط هواپیما در ارتفاعات
پردرخت مارگله واقع ش��ده و برای
دسترس��ی به آن ،راه زمینی وجود
ندارد اما مقامات پاكس��تانی گفته
اند گروهی از امدادرس��انان به محل
رس��یده و هلی كوپتره��ای نجات
عملیات امدادرس��انی را آغاز كرده
اند.
به گفته مقام��ات دولتی ،بالفاصله
پس از س��قوط هواپیما ،جنگلبانان
برای كمك ب��ه مصدومین احتمالی
این هواپیما به محل سانحه عزیمت
كردند.
اگرچه هنوز علت س��قوط هواپیما
مش��خص نیس��ت ،ام��ا ب��ه گفته
خبرنگاران ،بدی اوضاع جوی احتماال
عاملی موثر در بروز این سانحه بوده
است.
در چند روز گذش��ته ،ریزش شدید
باران های موس��می شرایط رفت و
آمد هوایی در اسالم آباد را با دشواری
هایی مواجه كرده بود.
خبرهای رسیده از اسالم آباد حكایت

علی اصغر 2

چندی پیش نیز هنگام خارج شدن
از فروشگاه ایرانی شخص میان سال

این حقیر را دید
و شروع کرد با صدای
بلند و خیلی عصبی:
که ای آقای سرباز گمنام ما از ایران
فرار کرده و آمده ایم کانادا که راحت
باشیم و از این حرفها و مهمالت دور
شویم فرمود هر بار مقاله شما را می
خوانم تا مدتها بیماری روحی روانی
پی��دا میکنم! بابا جان دس��ت بردار
از این حرفها! بگذار نفس��ی راحت
بکش��یم! گور پدر ت��و و جمهوری
اس�لامی! هم��ه تان
سر تا پا یک کرباسید
تو هم طرف آن پدر
س��وخته ها هستی!
همه شما مست دین
هستید! بابا ما را رها
کنید هم��ش حرف
از قیام��ت اس��ت ،با
چه زبان��ی بگویم ما قیامت را قبول
نداریم.
گفتم:
ای صاحب فتوی زتو پرکارتریم
با این همه مستی از تو هشیارتریم
تو خون جگر خوری و ما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوارتریم
در آن لحظه که آن ش��خص ایرانی
«عصبانی» در مقابلم ایس��تاده بود
ناگهان یاد یک��ی از آیات پند آور و
هشدار دهنده در قرآن کریم افتادم
که خداوند «مرگ آفرین» در کتابی
معجزه آس��ا به رسول خود حضرت
محمد (ص) می فرماید :ای رسول
ما زنه��ار مردی که به قیامت ایمان
ندارند و پیرو هوای نفسند ترا از آن
روز هولناک باز ندارند و غافل نکنند
و گرنه هالک خواهی شد.
بع��د از گذراندن این آیه ش��ریفه از
نوار مغزی خود ،دلم با یاد خدا آرام
گرف��ت .و از آن ایران��ی عصبانی با
خوش رویی خداحافظی کردم.

قسم به آفتاب نبوت و تابش رفعتش ،قسم
به ماه و مهتابش ،قسم به شب و لیله القدر،
قسم به روز روشن ،قس��م به روز محشر،
قسم به راه ش��یری و آنکه این کاخ رفیع
را بنا ساخت.
قس��م به تور س��ینا ،که عذاب الهی همه
جهان را فرا خواهد گرفت.
زیرا بار دیگر جه��ان در معرض ظلمت و

تاریکی قرار گرفته ،چون گوساله پرستان
بر یکتا پرستان پیشی گرفته اند.
باشد که با ظهور مهدی موعود (عج) آخرین
شمش��یر زن راه حق به همراه عیسی ابن
مریم «رسول بزرگوار» و پیروانشان در نابود
کردن ظلمان جهان و ریش��ه کن کردن
یزید زمان اسرائیل گوساله پرست ،جهان
از یوغ برده گی دولتها و نظام فاسد سرمایه
داری رهایی یابد انشاءالله.
«از رمیدان نعمت بترسید ،که بسا رمیده

E – Mail: aliasgharmohammadi@hotmail.com
Tel.: 514-891-7029

علی اصغر محمدی

ادامه از شماره پیش:
در هنگام برگشت به شهر بودم که
ناگهان صدای تلفنی غریبه بگوشم
رس��ید تلف��ن را برداش��تم و دیدم
آخرین م��دل تلفن م��ارک Aplle
می باش��د .زنگ پشت زنگ
می خورد فهمیدم تلفن آن
پزش��ک مادر مرده است ،در
عرض چند دقیقه  20و چند
بار زنگ زد این حقیر دهاتی
« »Old fashionهر چه تالش
کردم دکمه  Talkرا پیدا کنم
نتوانستم زیرا اص ً
ال دکمه Talk
نداشت .چاره ای جز این که برگردم
فرودگاه نداشتم .هنگامی که به محل
پیاده شدن آنها رسیدم دیدم پزشک
بیچاره مثل مرغ پرکنده این طرف
آن ط��رف می رود .همین که قیافه
از یاد نرفتنی ای��ن حقیر را دید در
مقابل چشمهای پلیس و جماعتی
بسیار و دوربینهای فرودگاه بنده را
به آغوش کشید و احساس آرامش
گرفت قهرمان ایرانی تا این صحنه
را دید قهر کرد و با عصبانیت خود را
به داخل سالن فرودگاه رسانید .من
که هنوز خ��ود در آغوش می دیدم
ناگهان به خود آمده و قبل از اینکه
جماعت فک��ر باطل کنند خود را از
آغوش این دکتر کانادائی رها کرده و
پا به فرار گذاشتم!

گور پدر جمهوری
اسالمی!

بنام خداوند جان و خرد
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از آن دارد كه جمعی از خویشاوندان
مس��افران هواپیما به منظور كسب
اطالع از وضعیت بس��تگاه خود در
ف��رودگاه ب��ی نظیر بوت��و پایتخت
اجتماع كرده اند.
گ��زارش های اولیه حاكی از آن بود
كه پ��رواز این هواپیما از تركیه آغاز
شده بود اما بعدا اعالم شد كه هواپیما
در مس��یر داخلی پرواز می كرد و از
كراچی عازم اسالم آباد شده بود.
شركت ایربلو عمدتا در زمینه حمل
و نقل مس��افر در خط��وط داخلی
پاكس��تان فعالیت دارد و پروازهای
خارجی آن منحصر به دوبی ،ابوظبی،
شارجه ،مسقط و منچستر است.
این شركت در سال  2003كار خود
را آغاز كرد و در حال حاضر ،بخش
قابل توجهی از بازار پروازهای داخلی
پاكستان را در اختیار دارد.
ناوگان هوایی این شركت از تعدادی
هواپیمای ایرباس ( 319با ظرفیت
حدود  140مس��افر) و ایرباس 321
(با ظرفی��ت حدود  180مس��افر)
تشكیل یافته است.
ش��ركت ایربل��و در زمین��ه عرضه
سفرهای كم هزینه داخلی پاكستان
تخصص دارد.

با چش��م قضاوت نکنید .در قیامتی
که نزدیک می باشد چشمهایتان را
از حدقه بیرون آورند .معنی حقیقی
حرف را باید در چشم و صدا و احوال
گوینده جستجو کرد و عقل انسان را
همین بس که راه گمراهی را از راه
رستگاری آشکار سازد.
در ضمن  27رجب س��الروز مبعث
رس��ول اکرم (ص) پیامبر امت آخر
زم��ان را بر تمامی «اه��ل ایمان و
معرف��ت» و نیز بر فرش��تگان عالم
قدسی مبارک باد .برای بیدار شدن
از خواب خرگوشی این زندگی ،هیچ
وقت دیر نیس��ت چنانچه تقدیر بر
تدبیر چیره می شود به گونه ای که
گاهی آفت و تباهی در تدبیر است.
از طرف علی اصغر محمدی و جمعی
از مسلمانان و پیروان راه حق.
کانادا – کبک – مونترال جمعه 26
رجب «التماس دعا»
آنکس که در راه خدا کش��ته شود
مرده نپندارید بلکه او زنده ابدیست
ولی همه ش��ما این حقیق��ت را در
نخواهیدیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم
ای لش��کر صاحب زمان آماده شید
آماده شید
بهر نبردی بی امان با دشمنان آماده
شید آماده شید
ای نصرالله آماده باش آماده باش
بهرنبردی موش��کی با صهیونیسم
آماده شید آماده شید
ای مسلمین آماده شید آماده شید
بهر نبردی تن ب��ه تن ای هموطن
آماده شید آماده شید
با سالم و صلوات بر خاتم انبیاء محمد
مصطفی (ص) و درود همیشگی بر
جنگجویان راس��تین و «حقیقی»
راهش.

باز نگردد»
 15ش�عبان روز والدت حض�رت قائم
(ع) بر تمامی شیعیان در سراسر این
منظومه شمسی مبارک باد.
امید اس��ت با ظهورش امید امیدواران به
قیامت را هر چه زودتر برآورده نماید.
از طرف جمعی از سربازان گمنام و پیروان
راه حق
کبک سیتی  21جوالی 2010

Immigration

MTL: summe time
when the living's
!!!easy
shows.
It’s wonderful
how all races
from all over the
world will join
in the fun. If you
have never attended
Italian week, please
make sure you do,
I guarantee you that
Iranians will feel right at
home.
Our cultures are similar in
so many ways, and a few
of them, is that we love to
eat, drink and have fun.
Montreal’s Italian week
takes place in Little Italy,
Old Montreal, LaSalle,
N.D.G., R.D.P. and my
very own neighbourhood
St. Leonard, if you have
never attended give it a
try this year, you will have
loads of fun.

تغییر در قوانین
مهاجرت کانادا

در  26ژوئن سال  ، 2010پایان ماه
شایعات و پاس��خها به سواالتی که
اطالعات کافی در مورد
آنها وجود نداشت روزنامه Gazette
کان��ادا پیش��نهاد تغیی��ر در برنامه
مهاجرت فدرال س��رمایه گذاران را
چاپ نمود:
افزایش در مبلغ سرمایه
گذاری از  400/000دالر
کانادا به  800/000دالر
کانادا

1

2

افزای��ش در مبلغ ارزش
خالص درخواست شده از
 800/000دالر کانادا به
 1/600/000دالر کانادا

در نتیجه مدیریت متقاضیان فدرال
س��رمایه گذاری هم اکنون متوقف
شده است .
بعد از  26ژوئن  2010تعداد بیشتری
متقاضی برنامه فدرال سرمایه گذاری
پذیرفته نخواهند ش��د .این ارزیابی
اولیه معتبر باقی خواهد ماند تا زمانی
که پیشنهاد تغییرات بصورت اجرایی
درآید.
چهارچوباجراییشدنهنوزمنتشر
نگردیده است.

ارزیابیاولیه
متقاضیان فدرال سرمایه گذاری که
بعد از تغییرات دریافت می ش��وند
کماکان ب��ر طبق قوانی��ن همانند
آنهایی که قب��ل از  26ژوئن 2010
دریافت ش��ده بودند با یک نسبت
مش��ابه با توجه به برنامه نیازمندی
مورد بررسی قرار می گیرند.
موافقت استان کبک کانادا
بر طب��ق توافق  ،کب��ک کانادا هر
افزایش��ی در ارزش خالص سرمایه
گذاری مورد تقاضا را همانند دولت
فدرال انجام خواهد داد .به هر حال
کبک  MICCتصمیم گرفته است
برای مدتی برنام��ه اجرایی بر روی
برنامه س��رمایه گ��ذاران را متوقف
نماید و پذیرش فای��ل بعد از زمان
اجرایی ش��دن قوانی��ن جدید که

Just for Laughs, it’s a
shame if you missed it.
It was fun, and it is
what makes
Montreal unique,
because of
our Festivals
during the
summer.
My favourite
of all times,
Italian week
runs from
August 6th
to August
15, Montreal’s
Italian week has
been highlighting the
beauty, the creativity
and the authencity of
the great Italian culture, for a week’s time
the streets of Montreal
become a place of intercultural encounters, outdoor
activities and entertaining

تغیی��رات را به مرحل��ه اجرا در می
آورد انجام خواهد شد.

تغیی�ر در برنام�ه SKILLED
 WORKERفدرال:
در  26ژوئن  2010تغییر در برنامه
 SKILLED WORKERفدرال به
وجود آمده است.
لیس��ت مش��اغل قبلی با  38شغل
جایش را به لیس��ت جدی��د با 29
رشته داده است.

لیس�ت جدی�د ب�ه ش�رح زیر
میباشد:
لیست جدید مشاغل
26.06.2010
مدیر رستوران و خدمات غذائی
مدیر تولید ( غیر کشاورزی )
مشاغل تخصصی در امور تجاری یا
مدیریت
تنظیم کننده امور بیمه و ادعانامه
بیولوژیست و علوم مرتبط
مهندسمعمار
پزشکمتخصص
پزشک عموم و خانواده
دندان پزشک
دارو ساز
فیزیو تراپ
نرس مجاز
پرسنلپراکتیکال
کارشناس بهداشت دهان و دندان
نرس با مجوز
روانشناس
کارشناس امور اجتمائی
سر آشپز
آشپز
پیمانکار و سرپرست صنایع چوب
و نجاری
پیمانکار و سرپرست صنایع
مکانیکی
برقکار
برقکارصنعتی
لوله کش
جوشکار و امور مرتبط
مکانیک دستگاه های سنگین
گردانندهجرثقیلسنگین
ساختمانی
سرپرست مین گذاری و استخراج
معادن
سرپرست پاالیشگاه نفت و گاز

Summer is far from over in
Montreal, August is full of
festivities.
St. Laurent Blvd. also
kown as The Main, hosts
side walk sales, fun for the
whole family, even if you
are not interested in the
great sales, (which woman
is not interested in buying a
great piece of clothing normally going for hundreds
of dollars for a fraction of
the price), I’m a real weakling when it comes to sales,
!I just cannot say no
In August there is also the
gay pride parade, I
know, I know, you are
all saying, why is Maria
mentioning the gay pride
parade!, (why not!) to me
it is a festivity and I cannot
resisit festivals, did everyone join in during the Jazz
Festival, or the Festival

برای متقاضیان��ی که تحت یکی از
 29شغل پذیرفته شده این لیست
اقدام نموده اند  ،هر س��ال 20/000
تقاضای فدرال به صورت ماکزیمم
مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین
درون ای��ن  20/000تقاض��ا 1000
تقاضا با توجه به رشته مورد نیاز هر
ساله مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اولین س��ال از  26/06/2010آغاز و
در  30/06/2011پایان می پذیرد.
س��الهای بعدی نیز از  1جوالی الی
 30ژوئن می باشند.
اداره مهاجرت کانادا اعالم می نماید
که عملیات بررس��ی بر پرونده های
اضافی متوقف شده و هزینه بررسی
پرونده ها به متقاضیان برگشت داده
می شود.
تغییرات عم��ده در مهاجرت کانادا
برای مهاجرین سخت تر و سخت تر
می شود.
اما در فصل خوب ،مهاجرت بهترین
چیز برای هر کشوری می باشد و آن
به پر نمودن کمبود مشاغل کمک
خواه��د کرد ،آن ب��ه اقتصاد کمک
خواهد کرد ،مش��ارکت را به وجود
می آورد ،اما یک توقف وجود خواهد
داشت .چه چیزی اتفاق خواهد افتاد
اگر ما بیش از حد پزشک یا مهندس
عمران به عنوان مثال داشته باشیم.
وقتی کشور تعداد زیادی داشته باشد
و جمعیت در هر حال افزایش بیش
از حد باشد مردم بیکار خواهند شد و
نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
یک نارضای��ی در م��ورد تغییر در
قوانین مهاجرت به وجود آمده است
اما تمام ای��ن برنامه ها با یک دلیل
خوب و درست انجام شده است.
از تابستان لذت ببرید ،یک روز شاد
برای هر کانادایی،
مراقب خود باشید و مطمئن باشید
لبخند در هر روز زندگی شما حضور
دارد.
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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مركز اسالمی ایرانیان

------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

Cote St-Luc: Reduced. Gorgeous 3 bdrm
det. split-level. Totally renovated in 2006,
design eat-in kitchen, corner lot, a/c, 2 renovated bathrooms.

St-Sauveur: Beautiful cozy chalet, view of
lake, 3 bdrms, 1+1 bath, private access to
lake Breton, large family room with wood
fireplace, very large terrace w/beautiful view,
few minutes from the St-Sauveur village.

SOLD
Nun’s Island: $828,000. Val de l'Anse
Magnificent waterfront penthouse, 2
bdrms + very large mezzanine. 2 terraces
and spectacular view on the river and city
skylight. 2 garages, pool, a/c.

Town of Mount Royal: Asking price
$899,000. 5 bdrm split-level, 3+1 baths, 2
fireplaces, garage, a/c, cathedral ceiling.

همه با هم به سوی خدا رویم
حلول ماه مبارک رمضان ماه ضیافت پروردگار
بر همگی شما مبارک باد

مركز اسالمی ایرانیان همانند سالهای گذشته
در این ماه رحمت با ارائه برنامه های ویژه این ماه در خدمت شما عزیزان خواهد بود
:كه بدین شرح میباشد
 دعای افتتاح-  افطار- نماز جماعت مغرب و عشاء
سخنرانیدوهفتهاولتوسطحاجآقاشیخصالحسیبویه
ودوهفتهدوم توسطدانشمندمحترمحجةاألسالموالمسلمینحاجآقامشكواة
برنامه های ویژه شب های قدر تا نیمه شب همراه با سحری خواهد بود
 شب3  اگوست برنامه ها هر هفته12 الزم به تذكر است كه دو هفته اول ماه رمضان از
 پنجشنبه و جمعه و شنبه شب ها:خواهد بود
، ماه مبارک رمضان لغایت عید فطر15 و دو هفته دوم از تاریخ
.(آخر ماه مبارك رمضان) هر شب برنامه ها برگذار خواهد شد
امیدواریم با حضور خود این دعوت پروردگار را لبیك گفته و همگی در این ماه پرهیزگاری
.درون را جال و صفا دهیم و از دریای رحمت پروردگار بهرمند شویم
 دالر میباشد9 >> فطریه ماه مبارك رمضان

 صبح در مركز بر گذار خواهد شد9 نماز عید سعید فطر همراه با صبحانه ساعت
جهت كمك به هرچه با شكوهتر بر گذار كردن این ماه
با شماره های مركز تماس حاصل فرمایید

مركز اسالمی ایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
Tropique Nord: $959,000. Pierre Dupuy,
3 bdrms, 2+1 baths, garages, a/c, fireplace,
indoor & outdoor pool, spectacular view.

Outremont: $1 650,000. This 3 storey’s
home features a fabulous view on Outremont park & on Mount Royal. 5 bdrms,
4+1 baths, 1 garages, a/c, fireplace.

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

سنت ژاک غربی
90  اتوبوس:مترو واندوم
به مست غرب

Westmount adj.: $1 825,000 .Beautiful
'English' brick detached cottage. 3 storey
home with a very luminous basement, 5
bdrms, 3+2 baths, a/c, 2 fireplaces, garage.

Sainte-Anne-des-Lacs: $218,000. Charming
country home with a lake access a few steps
from the property. A lot of potential! Cozy
open concept 3 bdrms, 1 baths, fireplace.

مریم خالقی

Cell: (514) 983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
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)پزشک خانواده (بدون وقت قبلی
1253 Rue Guy
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متخصص
پزشکان
Metro: Guy
ختنه کودکان

www.circumcisionmontreal.com
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1) 2550 Lapiniere (Brossard)

 ارسال ارز به ایران
در کوتاه ترین زمان

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119

Tel.: (450) 676-9550

2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: (450) 934-7744

1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988

 آگوست29 پارک انگرینیون >> یکشنبه

پارستورز

پیک نیک تابستانی دهخدا
فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

سال سابقه درخشان18 با

5 ، 4 ، 3،2 ،1 جـلدهای

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

، دالرچک یا مانی اوردر120 مبلغ
EPIDEMIO-SEARCH INC. :در وجه
.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
و یا ایمیل زیر تماس بگیرید
514-313-5656 & 514-323-2174

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

&TRAVEL

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

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

Head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, 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

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

مناینده هما
در آمریکای شمالی

زماسیب

NDG

وست آیلند

حلول ماه رمضان ماهرحمتوغفرانالهی
برهمگانمبارکباد
خرمای زاهدی رسید

.99 برجن مرغوب

9

رویــال
 پوندی10



یک و یک

خربزه مشهد رسید

>> West Island:

، لیرتی4 و3مساور
<<متاماتوماتیک

www.akhavanfood.com

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

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

