Rogers Cup Women
Tennis Aug. 13-22.

_________________
سال  ،16شماره 966
 24مرداد 1389

www.rogerscup.com

_______

موسسه مالی

تبدیل ارز

966
_____

ردهمایی
گ ستانی های
خوز
مونتریال!

شــریف

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

____________________________________________
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

ص28 :

I.C.P. Inc.

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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جهان حبس های ۲۰ساله بهائیان را حمکوم کرد

افزایشبیکــاری
درکانادا و آمریکا

بهائیان در ایران کنون��ی چیزی از جنس
یهودیان در آلمانند.
 ص10 :
اقلیتی مطعون و مط��رود که ما را متوجه
وجدان معذبمان میکنند.
یهودستیزی درآلمان اختصاصی به نخبگان
حزب نازی نداشت ،جنونی عمومی بود.
بهایی ستیزی نیز درایران اگر چه تا پیش از
حکومت جمهوری اسالمی ،مرضی عمومی
نبود و دلمش��غولی جمع اگر چه نه قلیلی
از مذهبیون بوده اس��ت ،اما پس از انقالب
و با به قدرت رسیدن روحانیون ،سیاستی
حکومتی شد.
انتقاد به پنج سال "ادبیات
روحانیت سرمست از رسیدن به قدرت بر
منحصر به فرد احمدی نژاد"
دوش مردم��ان هیجان��زده و با دعای خیر
 ص 13 :و حمایت روش��نفکران جهان سوم گرا ،از
همان روز اول ش��کار جادوگران در نسخه
اس�لامی اش را در صدر سیاستهای خود
قرار دادند.
بهای�ی ب�رای مذهبیون ما چی�زی از
جنس جذامی است ،حتی آخرین فتوای
مرحوم منتظری نیز نتوانسته است بسیاری
از فقهای نواندیش و قائلین به اسالم رحمانی
را وادارد تا به بهائیان به چشم انسانهایی با
"آب را بریزید همان
حقوق برابر بنگرند.
 ص5 :

درجشنوارهجهــانی
فیلممونتریال:
Aug. 26 to Sep. 6, 2010

باحضور محسن نامجو
 ص38 :

>> طالبان
چه اتفاقی میافتد
اگر افغانستـان را
ترک کنیم؟!

امیرسام:

لیدی گاگا
نامزدبیشترین
ک
جوایز موزی 
ویدئو MTV
شد
 ص8 :

دکترانصاری

پیر...

پزشکی28 >> ...

صرافی  5ستاره

>> 11:

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

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

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

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

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

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

Mobile: 514.567.3169

Cell.: (514) 816-4080

 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
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Unisex

955 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, QC, H9R 5K3
ninousgivargiznia@hotmail.com

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

 AMIR SAMامیرسام

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

www.redcross.ca

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

Agent Immobilier Affilie

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

آنها به یاری ما نیازمندند:

 ص 39 :و ص22 :

با 18سال سابقه درخشان

Ninous Givargiznia, BSc.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

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

در مونتریال و South shore

Cell: (514)827-6364

Head Office
Montreal:

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک و مستغالت

فیروز همتیان

مدل های جدید نیما در:
www.nimany.com

ع.ا .شادپور

>> 30

 1600کشته 3،میلیون آواره!

انتقـال ارز

کبک/کانادا:

در کشکول

سیل پاکستان:

صرافیخضر

سیروس
یحیی آبادی
>>6

>> 7:

 ص33 :

کنسرتگروهمستان وهمای 8:اکتبر ساالرعقیلی 17:سپتامبر

او اشتباه نکرده بود!

امالک23 >>...

بانوپروینانوار(استعالمی)

یکشنبه  1آگوست :تایم با انتشار
تصوی�ر دختری افغ�ان که بینی و
گوش وی توسط خانواده شوهرش
به جرم فرار از خانه و با حکم دادگاه
طالبان بریده شده است ،این سوال
را پرس�ید که :چه اتفاقی میافتد
اگر ما افغانستان را ترک کنیم؟!

روز ششم اوت  ۱۹۹۲فریدون
فرخزاد ،هنرمند آگاه و آزاده
ایران ،با دهها ضربه چاقو در
خانه خود در شهر بُن به قتل
 ص12 :
رسید....

حسین باقرزاده

 ص14 :

هیچ کس به اندازه این
شاهزاده «الل» شفاف
سخن نگفته است!

جایی که میسوزد"!

گلشیفته فراهانی ،بازیگر ایرانی به
عنوان عضو هیئت داوران جشنواره
بینالمللی فیلم لوکارنو انتخاب شد.
جشنواره در روزهای  ۴تا  ۱۴اوت در
لوکارنو در جنوب سوئیس در نزدیکی
مرز ایتالیا برگزار شد.
جشنواره لوکارنو يکی از معتبرترين و
قدیمی ترین جشنواره های فيلم جهان
محسوب می شود پس از جشنواره
های فيلم کن ،ونيز و برلين ،چهارمين
جشنواره معتبر اروپا به حساب می آيد.

الملانیسیاسیآنها!

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

2
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2009 Mercedes-Benz
B-Class B200
$24,000

2009 Mercedes-Benz
CLK-Class CLK350
Convertible
$59,900

2008 Mercedes-Benz
C-Class C230
$35,500

2006 Mercedes-Benz
CLS-Class CLS500
Coupe
$37,200

2010 Mercedes-Benz
C-Class C250
$41,060

2007 Mercedes-Benz
E-Class E280 Sedan
$29,800

2010 Mercedes-Benz
C-Class C250 Sedan
$41,060

2007 Mercedes-Benz
E-Class E350 Sedan
$33,200

رضا زرین
New and
Pre-owned
cars

Reza Zarin
Assistant pre-ownde
Sales Manager
Tel.: 514-735-3581
Ex.: 494
Diract call: 514-993-7085
___________________
Automobiles Silver Star
Montréal Ltd.

7800 boul Décarie
2007 Mercedes-Benz
C-Class C280
$23,500

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581

2007 Mercedes-Benz
GL-Class GL450 SUV
$37,375

rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

%
0

وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only

در خدمت هموطنان گرامی

3
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به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی ایرانیان مونتریال

4
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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 :نماز جماعت مغرب و عشاء  -افطار  -دعای افتتاح
سخنرانیدوهفتهاولتوسطحاجآقاشیخصالحسیبویه
ودوهفتهدوم توسطدانشمندمحترمحجةاألسالموالمسلمینحاجآقامشكواة
برنامه های ویژه شب های قدر تا نیمه شب همراه با سحری خواهد بود
الزم به تذكر است كه دو هفته اول ماه رمضان از  12اگوست برنامه ها هر هفته  3شب خواهد بود :پنجشنبه و جمعه و شنبه شب ها
و دو هفته دوم از تاریخ  15ماه مبارک رمضان لغایت عید فطر (آخر ماه مبارك رمضان) هر شب برنامه ها برگذار خواهد شد.

210 St-Jacques
(Lachine) QC.
H8R 1E2
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

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.
نماز عید سعید فطر همراه با صبحانه ساعت  9صبح در مركز بر گذار خواهد شد
>>
ف
ط
ر
ی
ه
م
جهت كمك به هرچه با شكوهتر بر گذار كردن این ماه با شماره های مركز تماس حاصل فرمایید
اه
مبار
ك
ر
م
ض
ا
_____________________________________________________________________
ن

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

9د
الر میباشد

تقویم و اوقات شرعی مخصوص ماه مبارک رمضان  1389هجری شمسی

مرداد  -شهریور  1389هجری مشسی

رمضان -شوال 1431

یکشنبه

شنبه
Sat./Sam.

دوشنبه

Sun./Dim.

سه شنبه

Mon./Lun.

August-September 2010

چهارشنبه

Tue./Mar.

پنج شنبه

Wed./Mer.

رمضان ماه رحمت الهی بر متامی مسلمانان جهان مبارک باد
3

10
17
24

23
30
6
13

4 14

11 21
18 28

4

25

24
31
7
14

25

5 15

1

شهریور

12 22

8

19 29

5

15

26

16

6

13 23
20 30

6

 10( /30رمضان) وفات حضرت خدجیه (س)
 15( /4رمضان) والدت حضرت امام حسن جمتبی (ع)
 18( /7رمضان) شب قدر ()1
 19( /8رمضان) ضربت خوردن حضرت علی (ع)

27

26

17

2

7

14 24

9

21 31

16

7

28

Thrs./Jeu.

21

رمضان

27
3

18

28

8

4

15 25

10

8

12

19

2
9

23 2

18

29

Fri./Ven.

16 26

11

22 September

17

آدینه

 9شوال

22
29
5
12
19

 20( /9رمضان) شب قدر ()2
 21( /10رمضان) شهادت حضرت علی (ع)
 22( /11رمضان) شب قدر ()3
 1( /19شوال) عید سعید فطر

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان
اذان
مغرب

ظهر

طلوع اذان
آفتاب صبح

تاریخ

رمضان ماه رحمت الهی بر متامی
مسلمانانجهانمبارکباد

اذان
مغرب

ظهر

طلوع اذان
آفتاب صبح

تاریخ

13

20

27

3

10

4

5

 سال  16شماره 24  966مرداد 1389

PAYVAND: Vol. 16  No.966  Aug 15, 2010

www.paivand.ca

ایران در مصاف جهان...

آمریکا حبس های  ۲۰ساله بهائیان را حمکوم کرد

هیالریکلینتون،وزیرامورخارجه
آمریکا ،طی بیانیه ای صدور حکم
 ۲۰س��ال حبس برای هر یک از
هفت مدیر سابق جامعه بهائیان
ایران را قویا محکوم کرده است.
شیرین عبادی ،فعال حقوق بشر و
از وکالی این هفت نفر ۱۷ ،مرداد
( ۸اوت) به بی بی س��ی فارس��ی
گفت که که قاضی مقیسه ،رئیس
ش��عبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران،
هر کدام از متهمان را به  ۲۰سال
زندان محکوم کرده است.
فریبا کم��ال آبادی ،جمال الدین
خانجانی ،عفیف نعیمی ،س��عید
رضای��ی ،به��روز توکل��ی ،وحید
تیزفه��م و مهوش ثاب��ت ،عضو
گروه��ی بنام "ی��اران" بودند که
سرپرستی جامعه بهایی در ایران
را برعهده داش��ت و هم اکنون در
زندان اوین بسر می برند.
وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه
 ۲۱مرداد ( ۱۲اوت) با صدور بیانیه

ای از آنچه ادامه سرکوب بهائیان
و اقلیت های دینی دیگر در ایران
دانست ،ابراز نگرانی کرد.
او درباره رای دادگاه انقالب تهران
گفت" :ایاالت متحده این حکم را
به عنوان نقض تعهداتی که ایران
بر اساس میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی دارد ،قویا محکوم
می کند".
پیش از ای��ن دولت کانادا و چند
س��ازمان مدافع حقوق بش��ر نیز
حکم صادره علیه هفت بهائی را
محکوم کرده بودند.
مق��ام ه��ای قضایی ای��ران این
هفت بهایی را به جاسوسی برای
اس��رائیل ،توهین به مقدسات و
تبلیغ علیه نظام متهم کرده بودند.
روش��ن نیست که حکم نهایی بر
اساس کدام یک از اتهام ها صادر
شده است.
جامعه جهانی بهای��ی و خانواده
های این هفت نفر تمام اتهام های

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

وارد شده را بی اساس می دانند.
هیالری کلینتون در بیانیه خود
ضم��ن تاکید بر اینک��ه "آمریکا
جامعه بهائیان ای��ران را فراموش
نکرده اس��ت" از دولت این کشور
خواسته است که بر اساس تعهدات
بین المللی اش به حقوق اساسی
همه شهروندان احترام بگذارد.
مقام های جمهوری اسالمی بارها
اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده
اند و موضع گی��ری های آمریکا
در این خصوص را متظاهرانه و با
انگیزه سیاسی می دانند.
'محاکمه بدون سند'
سازمان دیده بان حقوق بشر سه
شنبه از ایران خواست حکم زندان
هفت تن از شخصیت های بهایی
را لغو کند.
دی��ده بان حقوق بش��ر در بیانیه
ای خطاب به ق��وه قضائیه ایران،
خواس��تار آزادی فوری این هفت

مسیحیانفارسیزبان
در مونتریال

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


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

نفر شد و از عدم محاکمه این افراد
در دادگاهی عادالنه و علنی انتقاد
کرد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران نیز خواستار لغو حکم زندان
ش��خصیت های بهایی به وسیله
دادگاه تجدید نظر شد.
آرون رودز ،سخنگوی این سازمان
غیردولتی مدافع حقوق بش��ر با
ناعادالنه دانستن حکم زندان برای
این افراد گفت":آنها تنها به دلیل
بهایی بودن محکوم شده اند و نه
هیچ چیز دیگر ،و حبس آنها مبین
سیاست ظلم به بهاییان است".
ج��و اس��تورک ،مع��اون بخش
خاورمیانه دیده بان حقوق بش��ر
گف��ت" :دولت ای��ران بیش از دو
سال است که قاطعانه از ارائه حتی
یک سند موثق در راستای توجیه
بازداش��ت این هفت عضو جامعه
بهایی خ��ودداری کرده اس��ت و

و به طور مس��لم در توجیه
محکومیت  ۲۰ساله آنان نیز
پاسخی نخواهد داد".
هفت ش��خصیت بهایی در
بهار دو سال پیش بازداشت
شدند و به مدت بیست ماه،
تفهیم اتهام نشدند.
ای��ن اف��راد در ژانویه ۲۰۱۰
امس��ال به جاسوس��ی ،تبانی و
اجماع با هدف بر هم زدن امنیت
کشور و افساد فی االرض متهم و
محاکمهشدند.
دیده بان حقوق بش��ر می گوید
دادگاه این افراد در ش��ش جلسه
سری برگزار شد.
بهایی ها بزرگ ترین اقلیت دینی
غیر مسلمان در ایران هستند و به
خاطر مرتد شناخته شدن از سوی
رهبران این کش��ور ،تحت فشار
زندگی می کنند و از بس��یاری از
حقوق مدنی محروم بوده اند.
بر اساس آمار جامعه بین المللی
بهاییان ۴۷ ،بهایی در سراسر ایران
در زندان به سر می برند .گفته می
ش��ود حدود  ۳۰۰هزار بهایی در
ایران زندگی می کنند.

جلسات مشارکت

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

Kirkland $379,000

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

_________________
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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ایران:سنگسار...
سیروس
یحیی آبادی

اعرتافگریی از متهم به سنگسار در تلویزیون ایران
سکینه محمدی آشتیانی،
زن ایرانی محکوم به سنگس��ار
چهارشنبه شب  11آگوست در
تلوزیون دولتی ایران علیه خود
اعتراف کرد.
در ای��ن برنام��ه که ب��ا عنوان
«ماجرای قتل آلوده به فساد»
در اخبار  ۲۰:۳۰ش��بکه سوم
تلوزیون ایران پخش ش��د ،در
حالی سکینه محمدی آشتیانی
جلوی دوربین آورده ش��د که
گوین��ده تلوزیون صحبتهای
وی را ک��ه ب��ه نظر میرس��ید
ب��ه زبان ترکی اس��ت ،ترجمه
میکرد.
به گفت��ه گوینده ای��ن برنامه،
خانم آشتیانی با محکوم کردن
وکیل خود ،اعالم کردهاست که
قصد شکایت از وی را به خاطر
«سوءاستفاده و بردن آبرویش»
از طری��ق رس��انهای ک��ردن
پروندهاش دارد.
سکینه محمدی آشتیانی سال
 ۱۳۸۴به اتهام داش��تن روابط

جنسی با دو مرد پس از مرگ
همسرش ،محکوم به تحمل ۹۹
ضربه شالق شد.
وی پ��س از آن مته��م به قتل
همس��رش ش��د که با رضایت
اولیای دم این پرونده مختومه
شد .دادگاه پس از آن این زن را
به زنای محصنه متهم و محکوم
به سنگسار کرد.
در س��خنانی که گوین��ده این
برنامه از قول سکینه محمدی
آش��تیانی میگف��ت وی ب��ه
مش��ارکت در قتل ش��وهرش
اعتراف کرد.
مجری برنامه بیس��ت و س��ی،
همچنین اعالم کرد که این زن
زندانی در زمان حیات همسرش
ب��ا قات��ل وی ارتباط جنس��ی
داشته و مرتکب زنای محصنه
شدهاست.
تلوزی��ون ای��ران در این برنامه
مدعی شد که آقای مصطفایی
ب��رای گرفت��ن پناهندگی به
روشن کردن «آتش تبلیغاتی»

 4تیم ایرانی درجمع
بهترینهایجهان؟!
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی
تاریخ و آمار فوتبال دنیا در پایان ماه
ج��والی  2010تازهترین ردهبندی
برترین تیمهای باشگاهی دنیا را اعالم
كرد ك��ه در این فهرس��ت تیمهای
سپاهان ،ذوب آهن ،استقالل و مس
از ایران قرار گرفتهاند.
در جدیدتری��ن ردهبن��دی برترین
تیمهای باش��گاهی دنی��ا ،تیمهای
سپاهان ،ذوبآهن ،استقالل و مس
از ایران حضور دارند.

رس��انههای غرب��ی علیه حکم
سنگس��ار موکل��ش اق��دام
کردهاست .گوینده این برنامه از
قول سکینه آشتیانی گفت که
وکیلش حتی یکب��ار هم با او
مالقات نداش��ته و وی از دست
وکیلش ناراضی است.
محم�د مصطفای�ی ،وکی��ل
دادگس��تری که به تازگی پس
از دریافت حکم جلب از سوی
مقام��ات قضایی و بازداش��ت
همسر و برادر و پدر همسرش،
ایران را ترک کرده و به کش��ور
نروژ پناهنده شدهاست ،وکالت
این زن زندانی را بر عهده دارد.
این برنامه با اعتراض به واکنش
برخی مقامات غربی به اجرای
حکم سنگس��ار خانم آشتیانی
این پرونده را به س��ه شهروند
زندانی آمریکایی در ایران ارتباط
داد و گفت که رسانهای کردن
این حکم سنگسار برای آزادی
سه آمریکایی زندانی است.
در پ��ی انتش��ار خب��ر اجرای

س��پاهان قهرمان لیگ ای��ران با 91
امتیاز در رده  180ایس��تاده؛ این در
حالی است كه سپاهان در ردهبندی
ماه قبل در جایگاه  179قرار گرفته
بود.
ذوب آه��ن ه��م ب��ا  89.5امتیاز در
جایگاه  184ایستاده ،استقالل هم با
 81امتیاز در رده  234قرار گرفته و
مس ه��م  65امتیاز در جایگاه 349
ایستاده است.
در ردهبندی جهانی هم تیمهای
بارس�لونا ،اینترمیلان و بایرن
مونی�خ در ردههای اول تا س�وم
قرارگرفتهاند.

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
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ک
ش
ن
به
ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
ت
گ
ر
دن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

درچندقدمی تپش و اخوان

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

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

966

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
------------------قریبالوقوع حکم سنگسار این زن زندانی،
فعاالن حقوق بشر فعالیتهای گستردهای
برای ممانعت از اجرای این حکم کردند و در
نهایت قوه قضاییه از تعلیق حکم سنگسار
وی خبر داد .با این وجود نگرانیهایی مبنی

HARINDER SINGH

بر تبدیل حکم سنگس��ار این زن به اعدام
وجود دارد .در برنامهای که شب گذشته از
تلوزیون ایران پخش ش��د ،برخی افراد در
گفتوگو با گزارشگر تلویزیون خواس��تار
سنگسار سکینه آشتیانی بودند.

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

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

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN
COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE








_____________
Tel: 450-656-0724

1005 Geoffrion,
Greenfield Park, Qc J4V 3E7
Fax: (450) 462-2197
Email: Singh_hp55@hotmail.com

MONTRÉAL QC
H3X 2H9



514-996-9692
Fax:
514-313-5656
Email:
Paivand@videotron.ca

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

Vancouver:

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

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

سایت مجموعه آثار

خدمات حسابداری و دفترداری

کلبهعموجمال
کیـــترینگ
جمـــال

(مونتریال)

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

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

Tel.:

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

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوندو
نکوور(کهبصورتهفتگیمنتشرمی
شود)تنظیممیگردد.

•



(514) 849-7711

Ext.: 243

•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

روبروی ویدئوتران

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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آبشخور اطالعاتی خامنهای
و خطر برای آینده کشور

ایران:درراهآزادی...

پله برقی

محمدشمسلنگرودی
مگريز مداد من از من مگريز
بگذار بنويسم ،صله ام را بگيرم
به حرمت شادی است
که از اندوه می گويم.
مگريزيددستهایمن
ازمنمگريزيد
عمر
پله برقی بی مقصدی بود
که قمريان پربريده فقط
به ديدن مان بال می زدند.
جوانی مان
اقيانوسیبود
که در تۀ استکانی غرق شد
شادی
ميوه دزدانه يی
که نچيده فرو ريخت
مگريزيدصفحاتسفيد
ازمنمگريزيد!
و به شکل نمکزاری در نياييد
روياهای مان
عظيم تر از ما بودند
و ما قطرات برفی
که در شن رويا فرو غلتيديم.
واو زيبا بود
ماچون بوفی از درخشش نيمروز
به خرابه پناه برده بوديم
زيبا بود بال های او
وکناره هايش از ليموها و عسل بارور بود
عسل ،که از کف شيرينش می چکيد
وبهار ،مست در کف
راهرو ها دراز می کشيد
زيبا بود زندگی
در چرکين جامه ما
مسکين به نظر می رسيد
ما
مالحان نقشه های پارچه يی بر ديوار
که طعام حباب ها شديم
خودکار های مان را به هم چسبانديم
وپلیساختيم
تا از خود بگذريم
و آنان بازگشتند
پيچيده در مۀ اشکهای ما
وما که از اتاق های کوچک
مان دور می شديم
در ستايش شان کف زديم.

حسین باقرزاده
 10اوت 2010

hbzadeh@btinternet.com

انتش��ار متن س��خنان یک مقام امنیتی/
نظامی جمهوری اس�لامی به نام س�ردار
مشفق تصوی��ری مس��خره و در عین حال
خطرناک و نگران کننده از ذهنیت حاکم
بر مقامات ایران به دست میدهد.
در این گفتار کمتر کسی از مقامات پیشین
و اکنون جمهوری اس�لامی از برچس��ب
دش��من و توطئهگر و آلت دست خارجی
در امان مانده اس��ت ،و حتا اصولگرایانی
مانند علی الریجانی رییس مجلس رژیم و
محمد باقر قالیباف نیز خواسته یا ناخواسته
به مجریان 0منویات دش��منان داخلی یا
قدرته��ای خارجی تبدیل ش��دهاند و یا
در خط��ر آن بودهاند .گوینده تصریح دارد
که عالیترین مقام ای��ن رژیم یعنی علی
خامنهای از «اطالعاتی» از این قبیل تغذیه
میکند و سیاستها و راهبردهای خویش
را بر اس��اس آنها تنظیم میکند .انتشار
این سخنان از یک سو رفتار علی خامنهای
در تحوالت اخی��ر را تا حد زیادی توضیح
میدهد ،و از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی
را به صدا در میآورد :اگر سیاست خارجی
و اتمی رژیم نیز بر اس��اس «اطالعاتی» با
این کیفیت تنظیم شود کشور ما به کجا
میرود؟
آن چه که در سخنان سردار مشفق آمده
است البته چندان تازگی ندارد .بلندگوهای
تبلیغات��ی رژی��م و در رأس آنها کیهان
ش��ریعتمداری مدتها است که «تحلیل
و تفسیر»هایی مش��ابه این سردار عرضه
میکنند و زبان و منطق مش��ابهی به کار
میگیرند .از دید اینان نه فقط مخالفان و
منتقدان علی خامنهای و بلکه همه کسانی

ک��ه در برابر احمدینژاد قرار گرفتهاند و یا
نسبت به او موضع انتقادی دارند گام در راه
دشمنگذاشتهاند.
تعبیرهای جاس��وس و مناف��ق و خائن و
مزدور و آلت دس��ت خارجی صریحاً و به
وفور نصیب مقامات برجس��ته پیش��ین
جمهوری اسالمی میش��ود ،و بسیاری از
مقامات کنونی رژیم نیز به تلویح و تصریح
از گزند نیش آنان در امان نیستند.
این برخوردها را در عین حال میشود نوعی
تاکتیک تبلیغاتی دانست .در برخوردهای
سیاسی ،گروههای مخالف یک دیگر گاه به
انواع اتهامات متوسل میشوند  -اتهاماتی
که خود نیز ممکن اس��ت در نادرستی آن
شک نداشته باشند .و البته اگر رسانههای
حامی رژیم جمهوری اسالمی از وقیحترین
زبانها و تعبیرات برای این تبلیغات استفاده
میکنن��د ،آن را باید به حس��اب س��طح
فرهنگی سیاست در این نظام گذاشت.
ولی انتش��ار متن سخنان سردار مشفق از
یک واقعیت دیگری پرده بر میدارد.
آقای مش��فق در حال ایراد یک سخنرانی
تبلیغاتی نیست .او در جمع خودیها است
و از دید خود «واقعیات» صحنه سیاس��ی
ایران را تشریح میکند.
او تصوی��ر جامعی از اوض��اع فعلی ایران و
تحوالت یکی دو سال اخیر عرضه میکند
و مخاطبان خود را در جریان سیاستهای
اعمال ش��ده و دالیل امنیتی و سیاس��ی
آنها قرار میدهد .در این جا دلیلی برای
مبالغهگویی تبلیغاتی وج��ود ندارد .همه
خودی هس��تند و گوش ب��ه تحلیلهای
سیاسی این مقام امنیتی/نظامی سپردهاند.
در جم��ع خودیهای امنیت��ی نیازی به
داستانس��رایی و مبالغه و دروغ نیست .به
عکس ،اطالعات صحیح و دقیق مواد اولیه
و الزم برای تدوین سیاس��تهای درست
امنیتی است .اگر ذرهای
دروغ و مبالغ��ه در این
اطالعات باشد میتواند

مگريزيد کاسه های صدف!
مگريزيد!
ما به چنين مقصدی که رضا
نبوديم.

گوین��ده تصری��ح میکند ک��ه او همین
تحلیله��ا را به خامنهای عرض��ه کرده و
خامنهای از آن اس��تقبال کرده است .این
سخن باید مبتنی بر واقعیت باشد.
نگاهی به اظهارات خامنهای در یک ساله
اخیر به خوبی نش��ان میدهد که نظرات
و برخورده��ای او دقیقا بر تحلیلهایی از
این قبیل استوار بوده است .برای بسیاری
از ناظران این س��ؤال پیش میآمده است
ک��ه علی خامنهای به عن��وان ولی فقیه و
رهبر جمهوری اسالمی چرا تا این حد در
موضعگیریهای خ��ود یک طرفه به نفع
احمدینژاد و حزب پادگانی او و در خط
حسین شریعتمداری عمل میکند.
بسیاری از کس��انی که او را از نزدیک و از
پیش از انقالب میشناس��ند (به ش��مول
نگارنده این سطور) او را هوشمندتر از این
میدانستند که فریب تبلیغات رسانههای
حکومت خود را بخورد و آنها را باور کند.
ولی وقتی همین تحلیلها ،نه در ش��کل
محتویات تبلیغاتی و چاپلوسانه رسانههای
دولتی ،و بلکه به عنوان ارزیابیهای مبتنی
بر واقع امنیتی و به صورت محرمانه ،به او
عرضه میشود مسئله دیگری است.
او اگر به نهادهای اطالعاتی و امنیتی خود
اعتماد میکند (که باید بکند) قاعدتا باید
ارزیابیهای آنان را بپذیرد و آنها را مبنای
سیاستهای عملی خود قرار دهد.

کشور ما زیر شدیدترین
حتریمهای اقتصادی و در
خطر حمله نظامی قرار
دارد .اگر آبشخور اطالعاتی
خامنهای حتلیلهایی است
از قبیل آن چه سردار مشفق
ارائه میکند باید برای آینده
کشور عمیقا نگران بود .ایران
یکی از خطیرترین دورانهای
حیات خود در تاریخ معاصر را
میگذراند.
هزینه سنگینی بر سیاستگذاران کشور
 و کش��ور  -تحمیل کند .سخنان سردارمشفق نشان میدهد که آن چه که کیهان
شریعتمداری و رفقا میگویند و مینویسند
تنها یک کار تبلیغاتی نیست ،و بلکه اینان
و رهبرانشان (به شمول علی خامنهای) به
این داستانها به عنوان یک واقعیت اعتقاد
دارند.

ارزیابیه��ای اطالعاتی و امنیتی نقش��ی
حیاتی و تعیین کننده در سیاستگذاری
حکمران��ان و دولتها ایف��ا میکنند .یک
گزارش نادرس��ت یا اغراقآمی��ز میتواند
اثری مخرب در سیاس��ت داش��ته باشد و
یا هزینههای س��نگینی ب��ر دولت و ملت
تحمیلکند.
{>> ادامه در صفحه}10 :

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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www.paivand.ca

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
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

ایران :در راه آزادی...
یک سال خشم حکومت از
افشاگری مهدی کروبی

با وجود گذش��ت یک سال ،انتشار
درخواس��ت مهدی کروب��ی از اکبر
هاشمی رفسنجانی برای تحقیق در
مورد گزارش��های تجاوز به زندانیان
سیاس��ی ،هنوز چالشی بزرگ برای
مش��روعیت اخالقی حکومت ایران
محسوب می شود.
هرچند مقامهای قضایی و سیاسی
ایران این گزارشها را بی اساس می
دانند ،اما در این یک سال بعضی از
قربانیان ،سرگذشت هولناک خود را
برای رسانه ها و نهادهای بین المللی
مدافع حقوق بشر بازگو کرده اند.
همچنی��ن خ��ودداری حکوم��ت
از هم��کاری ب��ا یک تیم مس��تقل
حقیق��ت یاب ،دس��تگیری اعضای
کمیته پیگیری امور جان باختگان و
زندانیان و نقض مکرر حقوق ابتدایی
س��ایر زندانیان سیاسی دستاویزی
برای مخالفان ش��ده ت��ا اصرارهایی
مانند "در کهریزک تخلف شده ،ولی
تجاوز نه" را فرسنگها دور از حقیقت
بدانند.
آگاهی افکار عمومی
بی بی س��ی اطالع یافته که اولین
مورد دادخواهی به دفتر آقای کروبی
در تیرماه  ،١٣٨٨یعنی اندکی پس
از خیزش بزرگتری��ن چالش برای
مشروعیت سیاسی حکومت ایران،
صورت گرفت.
مراجعه موارد مش��ابه" ،خواب را از
سر" آقای کروبی ربود.
او در هفت��م م��رداد در نام��ه ای
خصوص��ی ب��رای آقای هاش��می
رفسنجانی نوش��ت" :برخی افراد با
دختران بازداش��تی با شدتی تجاوز
نمودهاند که منجر به ایجاد جراحات
و پارگی در سیس��تم تناسلی آنان
گردیده است .از سوی دیگر افرادی
به پس��رهای جوان زندانی با حالتی
وحشیانه تجاوز کردهاند به طوریکه
برخی دچار افس��ردگی و مشکالت
جدی روحی و جسمی گردیدهاند و
در کنج خانههای خود خزیدهاند".
آق��ای کروبی پس از ن��گارش نامه،
از پسرش حسین خواست چنانچه
رییس مجلس خب��رگان رهبری تا
ده روز ترتیب اثری نداد ،مردم را از
محتوای آن آگاه کند .پنج روز بعد
آقای کروبی به سفر رفت و حسین
کروبی به س��فارش پدر در هجدهم
م��رداد این بمب خبری را منتش��ر
کرد.
رضا معینی ،از سازمان گزارشگران
ب��دون مرز ،می گوید" :ش��کنجه و
تجاوز در زندانهای ایران وجود داشته
و وج��ود دارد ،اما اهمیت نامه آقای
کروبی ،هم به عنوان نامزد ریاس��ت
جمه��وری و هم به عن��وان یکی از
مسئوالن  ۳۱س��ال اخیر حکومت
ایران ،در این است که با تایید شکنجه

و تجاوز در زندانها ،عمال این مساله را
طرح کرد .اهمیت این نامه رسمیت
بخشیدن به چیزی بود که همه به
صورت زمزم��ه طرح می کردند ،اما
ادله خاصی برای آن نبود".

پاسختلویزیونی

یک��ی از ای��ن زمزمه ه��ای پس از
انتخابات ،سرگذشت دختری جوان
به نام ترانه موسوی بود.
چند وبالگ نویس معترض نوشته
بودند که خانم موسوی در هفتم تیر
 ۱۳۸۸در حوالی مسجد قبای تهران،
محل برگزاری تجمع حامیان آقای
کروبی و میرحسین موسوی ،ربوده
می شود .به گفته این منابع ،ماموران
در همان خ��ودروی ون مخصوص
بازداش��ت به او تجاوز می کنند ،به
دلیل پارگی دستگاه تناسلی و مقعد،
او را ب��ه یک بیمارس��تان می برند،
سپس از بیمارس��تان بیرون برده و
جنازه اش را آتش می زنند.
اما فردای انتش��ار نامه آقای کروبی،
تلویزیون حکومتی ایران گزارش��ی
در رد این ادعا ،با استناد به سخنان
مس��ئوالن انتظامی و ثب��ت احوال
پخ��ش کرد .در این گ��زارش اعالم
شد که تنها سه ترانه موسوی وجود
دارد که همگی س��الم هستند ،اما
بعدا برخی منابع مخالف دولت اثبات
کردند چند دختر دیگر با همین نام
وجود دارند.
بدی��ن ترتی��ب موضوع تج��اوز به
زندانیان به بحثی عمومی در کوچه و
بازار و شبکه های اجتماعی اینترنتی
بدل شد.
رضا ولی زاده ،خبرنگار که زمستان
گذشته تحت فشارهای زیاد ناگزیر به
ترک ایران شده ،می گوید" :بسیاری
از مردم نسبت به این مساله واکنش
نش��ان دادند و عواطف خیلی ها را
جریحه دار کرد که چنین چیزهایی
در زندانهای جمهوری اس�لامی رخ
داده است .اما از طرفی هم مطمئن
بودن��د که پیگیری نخواهد ش��د و
می دانس��تند آقای کروبی تنها راه
را در جریان گذاشتن افکار عمومی
دیده است .در واقع نوشتن این نامه
یک تاکتیک برای آگاه کردن افکار
عمومی بوده است".

آبروی نظام

آق��ای کروبی هر چند منابع خبری
خ��ود را اف��راد "نام و نش��ان دار" و
متعهد به حکومت معرفی کرد ،اما
همچنان ابراز امیدواری می کرد که
این گزارشها صحت نداشته باشد ،تا
عده ای "اراذل و اوباش آبروی نظام
و امام و جمهوریاس�لامی را بر باد
ندهند".
با ای��ن ح��ال ،رهب��ران و حامیان
حکومت تا به امروز عقیده دارند این

آقای کروبی بوده که آبروی نظام را
برده ،زیرا ادعایش صحت نداشته و
نتوانسته مدرکی محکمه پسند ارائه
کند.
آنچ��ه آنها را عصبان��ی تر می کرد،
انتش��ار این نام��ه پس از افش��ای
حوادث��ی در بازداش��تگاه کهریزک
بود که بعدا رهبر ایران این موارد را
جنایات خواند.
کشته ش��دن محسن روح االمینی،
پسر مشاور محس��ن رضایی ،نامزد
پیش��ین و فرمانده اس��بق سپاه ،و
متعاقبش فرمان آی��ت الله خامنه
ای برای بستن بازداشتگاه کهریزک
در پنجم مرداد  ،۱۳۸۸ش��ماری از
علمای بیطرف و اصولگرایان میانه رو
را در مورد راستی ادعاهای برخورد
انسانی و اسالمی با بازداشت شدگان
دچار تردید کرده بود.
بعالوه نامه آقای کروبی ،یک هفته
پس از آغ��از دادگاه های "فله ای"
معترضان منتش��ر شده بود .تصویر
تکیده و رنج��ور متهمان و کیفیت
بعضی "اعترافها" پرسشهایی درباره
نحوه برخورد با بازداش��ت شدگان
مطرح کرده بود.

عملکرد خانه ملت

در چنین وضعیتی ،حمله برق آسای
علی الریجان��ی ،رییس مجلس ،به
سلفش چندان غیرمنتظره نبود.
او تنها س��ه روز پس از انتشار نامه،
با اس��تناد به گ��زارش کمیته ویژه
مجلس ،سخنان آقای کروبی را رد
کرد و گفت" :این امر هشدارباش به
سیاستمداران است که مراقبت کنند
در شرایط غبار آلود افکار عمومی هر
ادعای��ی را پیش از تحقیق کافی به
سطح رسانه ها نکشانند تا دستاویز
بیگانگانشود".
یک روز بع��د آقای کروب��ی ،آقای
الریجانی را به شتابزدگی متهم کرد
و گفت" :آق��ای الریجانی نگران آن
است که به سرنوش��ت دکتر حداد
عادل گرفتار ش��ود و او را از ریاست
مجلس حذف کنند .چطور می شود
ک��ه بدون آن ک��ه تحقیقی صورت
گیرد و جلسه ای تشکیل شود ،می
گویید این ماجرا کذب محض بوده
است؟"
فاطمه حقیقت جو ،نماینده پیشین
مجلس ،می گوی��د" :آقای الریجانی
می توانست این (نامه آقای کروبی) را
در فرایند درست رسیدگی قرار بدهد
و خواس��تار برخورد با خاطیان بشود.
اما متاسفانه این برخوردها نشان داد
که این نوع کارها سیستماتیک بوده،
مسئوالن در جریان بودند و در گذشته
احتماال چنین مواردی تکرار شده بود
و اینها بعضی از روشهای پنهان برای
اعترافگیری در زنـــــــــدان ها بوده
{>> ادامه در صفحه}24 :

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

Tel.: (514) 932-2953

ارسالارز
 ارسال ارز به ایران
در کوتاه ترین زمان
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Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119

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

Tel.: (514) 917-9988

توجه:
خریدطال
ونقره

تویوتا ارسال ماشین به ایران را متوقف کرد
شرکت ژاپنی تویوتا روز چهارشنبه
 11اوت ،اع�لام ک��رد ک��ه در پی
تحریمه��ای مالی و تجاری ایران به
خاطر فعالیتهای اتمیاش ،صادرات
محص��والت خود به ایران را متوقف
کرده است.
به گ��زارش ش��بکه س��ی .ان .ان،
کیسوکهکیریموتو،سخنگویتویوتا
با اعالم این خبر گفت که این شرکت
در این شرایط حساس بینالمللی،
اوضاع را از نزدیک پیگری میکند.
تویوت��ا میگوید ای��ن تصمیم را به
خاطرجلوگیریازایجادتبعاتمنفی
در بازار خود در ایاالت متحده اتخاذ

کرده اس��ت .از دیگر س��و این اقدام
بزرگترین ش��رکت اتومبیلسازی
دنیا نمادین به نظر میرسد چرا که
این ش��رکت تا ماه می سال ٢٠١٠
فقط  ٢٢٢ماشین به ایران فرستاده
است و میزان فروش ماشین به ایران
در تمام سال  ٢٠٠٩نیز همین مقدار
بوده است.
تویوتا هی��چ کارخان��های در ایران
ندارد و از ماه ژوئن نیز ارسال خودرو
ب��رای ش��رکتهای توزی��ع کننده
اتومبیله��ایاش در ای��ران را نی��ز
متوقف کرده است.
ای��ن ش��رکت اع�لام کرده اس��ت

اگرچه ارسال خودرو به ایران ناقض
تحریمه��ای بینالملل��ی علیه این
کشور نیست اما از آنجا که ایاالت
متحده ش��رکتهایی را که با ایران
مبادله اقتص��ادی دارند تحت نظر
گرفته است ،تویوتا ترجیح میدهد
تا زمان نامعلومی صادرات کاالهای
خود به ایران را متوقف کند.
چندی پیش آمریکا از ژاپن خواسته
بود که وضع تحریمهایی علیه ایران
را در دس��تور کار خ��ود قرار دهد و
مقامات ژاپنی نیز اعالم کردند که در
حال بررسی باری اعمال تحریمهایی
یک جانبه علیه ایران هستند.
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آژانس مسافرتی

هنر و موسیقی ...

لیدی گاگا نامزد بیشترین جوایز موزیکویدئو امتیوی شد

لیدی گاگا ،با  ۱۳نامزدی در جوایز
موزیکویدئ��و ام ت��ی وی در صدر
نامزدهای امسال نشست.
بع��د از ای��ن خوانن��ده  ۲۴س��اله
آمریکایی ،امین��م ( ،)Eminemرپر
آمریکایی با  ۸نام��زدی ،کاندیدای
بیشترین جوایز امسال است.
لیدی گاگا ،خواننده پاپ ،با موزیک
ویدئوهای رابطه عاش��قانه بد (Bad
 )romanceو تلفن (که بیانس��ه هم
در آن حضور دارد) دو بار نامزد جایزه
بهترین موزیک ویدئوی امسال شده
است.
مراسم اهدای جوایز روز  ۱۲سپتامبر
( ۲۱شهریور) در لسآنجلس برگزار
خواهد شد.
در بخ��ش موزیک ویدئوی س��ال،
امینم با نترس��یده ( )Not afraidبا
لیدی گاگا رقابت خواهد کرد .گروه
"فلورانس و ماشین" هم با موزیک
ویدئوی روزهای س��گی تمام ش��د
رقیب این دو هنرمند خواهد بود.

است در چندین رشته نامزد جایزه
شده است؛ از جمله در رشته بهترین
کار مش��ترک ،ک��ه رقبای��ی چون
موزیک ویدئوی ذهن امپایر استیت
( )Empire state of the mindدارد؛
این موزیک ویدئو کار مشترکی است
از آلیشیا کیز و «جی-زی».
جاستین بیبر کانادایی نامزد جایزه
بهترین هنرمند جدید و کتی پری
برای اث��ر پرطرف��دارش دخترهای
کالیفرنیای��ی  California Gurlsاز
دیگر نامزده��ای مجموعه جوایز ام
تی وی هستند.
لیدی گاگا درباره شمار نامزدی های
امسال خود گفت:
"خنده دار این است که من افتخار
می کنم ک��ه تعداد جایزه هایی که
نامزد شدهام ،عدد نحس  ۱۳است".
لی��دی گاگا س��ال گذش��ته جایزه

نامزدهایدیگر
گروههای کلد پل��ی (،)Cold Play
گوری�لاز ( ) Gorillazو مامف��ورد و
س��انز ( )Mumford and sonsاز
نامزدهای بریتانیایی جوایز ام تی وی
امسالهستند.
موزی��ک ویدئ��وی تلفن ک��ه کار
مش��ترکی از لیدی گاگا و بیانس��ه

بهترین هنرمند جدید را برد.
او اولین فرد زنده ای است که تعداد
طرفدارانش در فیس بوک از مرز ۱۰
میلیون نفر گذشته است.
لیدی گاگا متولد  ۲۸مارس ۱۹۸۶
در امریکاست .او در سال  ۲۰۰۳کار
خود را با اجرای موس��یقی راک در
بخش های جنوب��ی نیویورک آغاز
کرد.
او در اوت  ۲۰۰۸نخستین آلبومش،
ش��هرت ( )Fameرا به بازار داد که
به سرعت به پرفروش ترین آلبوم در
بریتانیا ،کانادا ،آلمان ،و چند کشور
دیگر تبدیل شد.
"شهرت" بعدا نامزد  ۶جایزه گرمی
شد که در دو رشته ،این جایزه را از
آن خود کرد.
مجله تایم لیدی گاگا را در فهرست
 ۱۰۰شخصیت تاثیرگذار جهان ذکر
کرده است.
نام لی��دی گاگا ،بعد از موفقیت بی
س��ابقه اش در س��ال گذشته ،برای
اولین بار در فهرست قدرتمندترین
افراد مشهور جهان در مجله فوربس
هم دیده شد.
لیدی گاگای تازه وارد ،به یکباره در
رتبه چهارم این جدول نشست و در
حوزه موس��یقی ،دومین شخصیت
قدرتمند جهان نام گرفت.

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

½
½
½
½

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

Tel.: 514-652-4887

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

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

ماه مبار
ک
ر
م
ض
ا
ن
به متامی م
س
ل
ما
ن
ب
خ
صوص به
هموط
نا
ن
ع
ز
ی
ز
 افطار مبارک باد
همراه با آ کامل:

رستوران

ش رش

ته
و شله زرد

دوشنبه :قورمه سبزی
سه شنبه :قیمه بادمجان
چهارشنبه:سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه :فسنجان  /لوبیا پلو
جمعه:شویدباقالی با ماهیچه
شنبه و یکشنبه :زرشک پلو با مرغ

اسپش
ی
ا
ل
م
2
اهرم

ضان:

سی
خ کوب
ی
د
ه
ب
اپلو
فقط

.99

5485-2929

مسبوسه موجود است!

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

5905 Upper-Lachine










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

>>

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

ST-LAURENT, QC H4T 1V6

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

فرنازمعتمدی

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

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کبک وکانادا...

www.skylawn.net

افزایش بیکاری در کانادا و آمریکا
جمعه  ۰۶آگوست
ایرانتو :پ��س از آنکه اداره آمار کانادا
از حذف  139،000فرصت ش��غلی
تمام وقت در ماه جوالی گذش��ته
خبر داد ،استفن هارپر ،نخست وزیر،
روز جمعه گفت وی بدنبال اجرای
محرک ه��ای اقتصادی جدید برای
کشور نیست.
وی که پس از اعمال جابجایی های
حدید در کابینه در ریدیو هال سخن
می گفت افزود وی معتقد نیس��ت
اقتصاد کشور باز هم به سمت بحران
حرکت می کند.
هارپ��ر همچنی��ن گف��ت" :چنین

رویدادهای��ی نش��ان م��ی دهد که
آنچه از آن به عنوان دوران بازسازی
اقتصادی یاد می شود ،هنوز شکننده
است".
کاه��ش فرصت های ش��غلی ،نرخ
بیکاری در کش��ور را ب��ا یک دهم
درص��د افزایش ،به 8درصد رس��اند
که اولین س��قوط در س��ال جاری
محسوب می شود.
رییس اتحادیه کارگران خودروسازی
کانادا نیز ضمن تأکید بر اینکه کشور
هنوز در دوران بازس��ازی اقتصادی
قرار دارد ،خواس��تار اف��زودن مدت
زمان اختصاص بیمه بیکاری شد.

پس از افزای��ش  93،200موقعیت
ش��غلی در م��اه ج��ون و رک��ورد
 108،700م��ورد در م��اه آوری��ل
امیدواری ه��ا درب��اره ادامه چنین
وضعیتی نقش برآب گردید.
بیشترین میزان از بین رفتن فرصت
های اش��تغال با رقم  21،000مورد
متعلق به اس��تان کبک بوده و پس
از آن بریتیش کلمبیا ،انتاریو و آلبرتا
به ترتیب ب��ا  15،000 ،16،000و
 9،000م��ورد جایگاه های بعدی را
به خود اختصاص دادند.

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

چهره های تیم
املپیاد زیست
شناسی کانادا !

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

 ۳۱جوالی ۲۰۱۰
ب��رای اولی��ن بار تیم زیس��ت
شناس��ی کانادا توانست با افراد
زیر ،در المپیاد زیست شناسی
 ،2010ب��ه باالتری��ن موفقیت
خود ،یعن��ی جایگیری در بین
 30کش��ور اول ،در بی��ن 60
کشور جهان دست یابد.
تی��م ایران نیز ،با اینکه در دوره
قبل مقام چهارم را کسب کرده بود ،امسال به دو مدال نقره و یک برنز ،بسنده کرد.

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

عقد همجنسگرایان در کالیفرنیا قابل اجرا می شود

یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیای
آمری��کا با ص��دور حکم��ی ازدواج
همجنسگرایان را از روز  ۱۸اوت (۲۷
مرداد) بالمانع اعالم کرده است.
قاض��ی وان واک��ر هفته گذش��ته
ممنوعیت ازدواج افراد همجنس در
کالیفرنیا را تبعیض آمیز دانس��ت و
لغو کرد.
مخالفان ازدواج همجنسگرایان که
عمدتا از گروه های مذهبی هستند،
درخواس��ت کرده بودن��د که حکم
قاضی واکر پیش از صدور رای دادگاه
تجدید نظر ،اجرا نشود.
این قاضی که در شهر سانفرانسیسکو
مستقر است ،پنجشنبه  ۱۲اوت (۲۱
مرداد) با رد درخواس��ت مخالفان،
ازدواج افراد همجنسگرا را از روز ۱۸
اوت ( ۲۷مرداد) بالمانع اعالم کرد.
آرنولد شوارتزنگر ،فرماندار کالیفرنیا و
جری براون ،دادستان کل این ایالت،

اج��رای فوری رای قاض��ی فدرال را
خواهان شده بودند.
انتظار می رود که این پرونده جنجالی
به دیوان عالی آمریکا برسد.
من��ع ازدواج اف��راد همجن��س در
کالیفرنیا در پی برگزاری یک همه
پرسی در سال  ۲۰۰۸تصویب شد.
بر اساس نتیجه همه پرسی ،در قانون
اساسی کالیفرنیا تغییراتی ایجاد شد
و تعریف ازدواج رسمی در این ایالت
به پیوند بین مرد و زن محدود شد.
پنج��اه و دو درصد از رای دهندگان
به این ممنوعی��ت رای دادند و ۴۸
درصد با آن مخالفت کردند.
در پی تصوی��ب این ممنوعیت ،دو
زوج همجنس��گرا در کالیفرنی��ا به
دادگاه شکایت کردند و آن را ناقض
قانون اساس��ی آمریکا و حقوق برابر
خود با سایر شهروندان دانستند.
ای��ن دو زوج گفتن��د در حالی که

باقرزاده :آبشخور اطالعاتی خامنه ای...
در حمله آمریکا و انگلیس به عراق،
اطالعات امنیتی نقش بسیار تعیین
کنندهای ایف��ا کرد .اغراق نس��بتا
«کوچک��ی» ک��ه در یک دوس��یه
اطالعاتی دولت انگلیس به کار رفت
توانست حمله به عراق را به تصویب
پارلمان انگلیس برساند.
در این دوس��یه گفته ش��ده بود که
حکوم��ت عراق توانای��ی آن را دارد
ک��ه ظ��رف  ۴۵دقیقه س�لاحهای
ش��یمیایی و بیولوژیک خود را (که
هیچگاه وجود آنها ثابت نش��د) به
کار بیندازد.
اکنون مسلم ش��ده است که بدون
این اغراق بیپایه امکان نداشت که
پارلمان انگلیس جواز جنگ را صادر
کند.
ولی اطالع��ات دروغ یا مبالغهآمیز
این کشور را به جنگ خانمانسوزی
کشاند که عالوه بر عواقب فاجعهآمیز
برای عراق و مردم آن ،برای انگلیس
نیز صدمات جانی ،سیاسی ،اقتصادی
و تروریس��تی بسیار سنگینی بر جا

گذاشت.
در ع��راق نیز ،اطالعات نادرس��ت و
بیپایه در ایجاد فاجعه نقش اساسی
ایفا کرد .صدام حسین که با خشونت
و قساوت بینظیری بر عراق حکومت
میک��رد ،فرهنگی را ایج��اد کرده
بود که کمتر کس��ی از اطرافیانش
میتوانست با او صریحاً سخن گوید
و واقعیات کشور و حکومت و ارتش و
قوه دفاعی آن را مطرح کند.
او همیش��ه انتظار داشت که آنچه
را که دوس��ت دارد از اطرافیان خود
بش��نود .در نتیجه نیز اطرافیان او و
از جمله مسئوالن امنیتی و نظامی
مرتبا در باره قدرت نظامی و تدافعی
کش��ور به او گزارشهای اغراقآمیز
میدادند.
ای��ن گزارشها ص��دام را قانع کرده
بود که در صورت حمله غرب ،عراق
میتواند با وارد کردن تلفات سنگین
به مهاجمان ،آنان را به عقب براند.
ص��دام روی این واقعیت حس��اب

دیگر افراد مجاز به انتخاب زوج خود
هس��تند ،ممنوعیت اعمال شده در
کالیفرنیااینحقرابههمجنسگرایان
نمی دهد و تبعیض آمیز است.
قاضی وان واکر ،پنجش��نبه  ۵اوت
( ۱۴م��رداد) منع افراد همجنس از
ازدواج ب��ا یکدیگ��ر را تبعیض آمیز
دانست.
طرف��داران این منع تاکید کرده اند
که از این رای به دیوان عالی شکایت
خواهند کرد.
به گفته این افراد ،ممنوعیت وضع
شده بر ازدواج همجنسگرایان بیانگر
خواس��ته اکثریت رای دهندگان در
کالیفرنیاست.
ازدواج افراد همجنس در پنج ایالت
آمریکا و واشنگتن دی سی ،پایتخت
این کشور ،رس��میت دارد و بعضی
از ایالت های دیگر آن را غیرقانونی
اعالم کرده اند.

>> ادامه از صفحه7 :
میکرد که تلفات انسانی به نیروهای
مهاجمبهترینراهبرایتأثیرگذاشتن
روی افکار عمومی کشورهای مهاجم،
و وادار کردن آنان به عقبنش��ینی
است ،و تصورش بر آن بود که ارتش
عراق میتواند چنین تلفاتی را بر آنان
وارد کند .ارتش عراق ،ولی ،توانایی
آن را نداش��ت و پیش از اجرای این
استراتژی شکس��ت خورد .صدام به
اس��تراتژی «حد اکثر تلفات» پس
از س��قوط ادامه داد که البته اثر آن
بسیار محدودتر بود و نمیتوانست به
عقبنشینی نیروهای مهاجم منجر
شود.
نماد فرهن�گ مبالغه و دروغ در
ارزیابیهای اطالعاتی و امنیتی
صحاف
در عراق ،محمد س�عید ّ
وزیر اطالع�ات این کش�ور در
صحاف مرتبا
زمان جنگ ب�ودّ .
با خبرن�گاران خارجی س�خن
میگف�ت و در جری�ان جن�گ
هر روز ب�رای آنان مصاحبههای

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
مطبوعاتیمیگذاشت.
او در ای��ن مصاحبهه��ا مرتب��ا از
«پیش��رفت» ع��راق در جن��گ و
«شکس��ت» نیروهای مهاجم خبر
میداد.
صحاف موضوع طنز و
مصاحبههای ّ
مطایبه خبرنگاران بود که او را مرتبا
سؤالپیچمیکردند.
او حت��ا در آخری��ن روز جن��گ که
سربازان آمریکایی به جلو وزارتخانه
او و مقر خبرنگاران خارجی رسیده
بودند با همان روحیه و بدون کمترین
احساس شرم یا خجالت ،از این که
سربازان عراقی نیروهای دشمن را تار
و م��ار کردهاند و صدها نفر از آنان را
کشته یا در محاصره خود دارند ،داد
سخن میداد.
صح��اف البته چه��ره بیرونی نظام
اطالعاتی ع��راق بود ،ول��ی او نماد

Yalda Fasih Al Zaman

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

خوبی از ساختار و فرهنگ این نظام
بش��مار میرفت ،و تح��والت عراق
نشان داد که چهره درونی این نظام
نیز تفاوت چندانی با چهره بیرونی
آن نداشته است.
اکنون نیز ما با فرهنگ مشابهی در
نظام اطالعاتی ایران روبرو هستیم.

آن چه را که حس�ین شریعتمداری
صح�افوار در چهره بیرونی نظام
ّ
منایندگی میکند ،سردار مشفق در
چهره درونی آن به منایش گذاشته
اس�ت .اکن��ون میفهمی��م وقتی

خامن��های ادعا میکند ک��ه من با
واقعیات کشور از نزدیک آشنا هستم
کدام «واقعیتها» را در نظر دارد.
اگر آبش��خور اطالعات��ی خامنهای
اطالع��ات و تحلیلهایی اس��ت که
مش��فق ارائه میکند دیگر نباید از
موضعگیریهای��ی که خامنهای در

س��الهای اخیر و به خصوص پس
از انتخابات س��ال گذش��ته گرفته
شگفت زده ش��د .ولی باید در مورد
آینده کشور زیر حکومت کسانی که
بر اساس تحلیلهای تخیلی از این
قبیل عم��ل میکنند عمیقا نگران
بود.
هم اکنون کشور ما زیر شدیدترین
تحریمه��ای اقتص��ادی و در خطر
حمله نظامی قرار دارد .مشفق نشان
داده اس��ت که حاکمان ای��ران در
چه دنیای ذهنی خطرناکی به س��ر
میبرند .در شرایط فعلی از حاکمانی
که از تحلیلها و اطالعاتی از قبیل آن
چه که مشفق گفته تغذیه میشوند
چه انتظاری میتوان داشت؟ ایران و
ایرانیان زیر سلطه چنین حاکمیتی
یکی از خطیرترین دورانهای حیات
خود در تاریخ معاصر را میگذرانند.


>> 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!
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______
علی اشرف
شــادپور

_______

در دنی��ای مدرن امروزی،
آمارگی��ری و اس��تفاده از
نتایج تجزیه و تحلیل آن
جزء اصلی ترین عوامل و
ملزومات اداره هر جامعه
و کشور اس��ت .با اتکاء به
آماره��ا و نتایج حاصله از
آنهاست که می توان برای
امور اقتص��ادی ،صنعتی،
کش��اورزی ،اجتماع��ی،
بازرگانی ،سیاسی و غیره
برنامه ریزی کرد.
در بعضی آمارگیری ها پرسش هائی
مطرح می شود که پاسخ دهندگان
میبایستی پاسخ های دقیق بدهند و
از جاده راستگوئی و صداقت منحرف
نشوند .اگر به پرسش ها پاسخ داده
نش��ود و یا پاس��خ دروغ داده شود،
در برنام��ه ریزی ها انحرافاتی پیش
خواهد آمد که ممکن است ضررهای
جبران ناپذیری به جامعه وارد شود.
کانادا یکی از کش��ورهائی است که
در آنجا آمارگیری و نظرسنجی رواج
بسیار دارد و در برنامه ریزی های یاد
شده نقشی اساسی بازی می کنند.
یک��ی از این آمارگی��ری ها مربوط
اس��ت به سرشماری و نحوه زندگی
مردم و میزان مصرف کاال و امکانات
سکونتی شهروندان و نظایر آنها.
طبق روال معمول هر ساله ،اداره آمار
کانادا پرسش��نامه ها ئی را بین 20
درصد خان��واده ها پخش می کند،
و در آنها از پاسخ دهندگان پرسش
هائی درب��اره تعداد اف��راد خانواده،
وسعت و کیفیت محل سکونت آنان،
میزان مص��رف کاالهای مختلف و
غیره مطرح می کند.
علت اینکه این پرسش نامه ها بین
فق��ط  20درص��د جمعیت پخش
می شود آنس��ت که نظرسنجی از
کلیه جمعیت ،نه تنها دارای هزینه
های سنگینی است ،بلکه عملی هم
نیست .این یک شیوه علم آمارگری
اس��ت که بحث درباره آن در اینجا
ضرورتی ندارد.
ام��ا همه افرادی که مورد پرس��ش
قرار می گیرند ملزم هستند به همه
پرسش ها پاس��خ دهند .درصورت
پاسخ ندادن متحمل مجازات های

آمارگریی اجباری
یا اختیاری

قانونی خواهند شد.
دولت محافظه کار استفن هارپر ،به
بهانه اینکه این کار تجاوز به حریم
زندگی خصوصی شهروندان است،
می خواهد پاسخ دادن اجباری را به
اختیاری بودن تبدیل کند ،که در آن
صورت ،این آمارگیری با تمام هزینه
ها و زحماتش بیهوده و حتی گمراه
کننده خواهد بود.
تازه می خواهند ،به بهانه عدم تجاوز
به حریم خصوصی اف��راد و جبران
پاس��خ های بی ج��واب ،بجای 20
درصد 50 ،درصد را مورد پرس��ش
ق��رار دهند ،که هزین��ه آن میلیون
ها دالر بیشتر خواهد بود و مشکل
پرسش های بی پاسخ هم همچنان
باقی خواهد ماند .مس��ئوالن دولت
هارپ��ر توضیح نمی دهن��د که اگر
مثال من بگویم در خانه من یک اتاق
خواب وجود دارد یا دو تا و یا سه تا،
به زندگی خصوصی من چه ضرری
وارد می ش��ود ،مخصوص��ا که این
اطالعات کامال محرمانه است و صرفا
ب��رای برنامه ریزی های آینده مورد
استفاده کارشناسان قرار می گیرد.
تاکنون هم دیده نش��ده است که از
یکی از این اطالعات ،در جائی و علیه
کسی ،استفاده شده باشد.
یا ن مک دونالد ،مقاله نویس و منتقد
روزنامه گازت ،می گوید:
«تنه��ا در پایتخت کش��وری مانند
کاناداس��ت ،که گویا هیچ مشکل و
مسئله اساسی وجود ندارد ،پرسش
نامه ه��ای یک آمارگیری تبدیل به
یک جنجال می شود».
او در ادامه مقاله چنین می نویسد:
این وضع نشان می دهد که اوتاوای
جدا افتاده از سایر بخش های کشور

تا چه حدی با زندگی روزمره
مردم بی ارتباط است.
اینموضوعمرابیادبخشنامه
ای می اندازد که ،در آخرین
س��ال های رژیم گذش��ته
ایران ،از دربار شاهنش��اهی
رسیده بود .در آن بخشنامه
از همه موکدا خواسته بودند
که بعد از آن ،بجای اسم ماه
مرداد ،حتما کلمه «امرداد»
ذکر شود.
یکی از دوس��تان من گفت «فالنی،
به بین ش��اه مملکت چق��در بیکار
است که مسئله اش مرداد و امرداد
است».
ب��اری ،م��ک دونال��د در ادامه می
نویسد:
این بدان معنا نیس��ت که آمار مهم
نیس��ت .آمار مانند آینه زمان است
که نشان می دهد ما چند نفریم ،در
کدام استان زندگی می کنیم ،به چه
زبانی حرف می زنیم ،پیشینه نژادی
و قومی ما چیست ،آیا ما در کانادا به
دنیا آمده ایم یا از جای دیگر هستیم
و نظایر آنها .اما فراموش نکنیم که در
پرسشنامه اجباری قبلی این پرسش
مهم (!) هم مطرح ش��ده بود که در
منزل هر کس چن��د تا اتاق خواب
وجود دارد؟!
عکس العمل اندیشمندان ،در برابر
این تصمیم دولت هارپر ،ش��دید و
یکپارچه بوده اس��ت .اقتصاددانان،
مقامات استانها و شهرها ،سازمانها و
گروههای گوناگون همه معتقدند که
چنین فکری (تغییر پاسخ اجباری به
اختیاری) به هیچوجه خوب نیست.
دولت کنس��رواتور چن��ان به حربه
حریم خصوصی آویزان ش��ده است
که آقای منیر شیخ ،رئیس اداره آمار
کانادا ،به عنوان اعتراض به جایگزین
کردن پرسش��نامه اختیاری بجای
اجباری ،استعفا کرده است.
اما در مقابل ای��ن اعتراضات ،دولت
در ح��وزه مباحثه قافی��ه را باخته
اس��ت .اکنون باید راهی برای برون
رفت از این بن بست جستجو کرد،
تا ضمن حفظ پرسشنامه اجباری،
مش��روعیتی هم برای حفظ حریم
شخصی پیدا شود.

آیا میزان جرم و جنایت در طول ده ساله گذشته
کاهشیافتهاست؟ کبکی ها می گویند ،نه!
در شماره
جمع��ه  6اوت
روزنام��ه الپ��رس مطلب
کوتاه��ی زی��ر همین عن��وان درج
شده اس��ت .نویس��نده ،با اشاره به
یک نظرسنجی ،می نویسد تنها 15
درصد کبکی ها معتقدند که میزان
جرای��م جنائی ،در مدت  10س��ال
اخیر ،کاهش یافته است.
معاون مرکز نظرس��نجی یاد شده
می گوید ،با وجود آنکه آمارها نشان
از کاهش میزان جرائ��م دارد ،اکثر
کبکی ها آن را باور ندارند.
در اوایل هفته گذش��ته ،استاک ول
دی ،وزیر خزانه داری کانادا ،س��عی
کرده بود اقدام دولت خود را ،درباره
مبارزه با جرائم اعالم نش��ده که به
ادعای او افزایش یافته است ،توجیه
کند.
گفتنی اس��ت که این ه��م یکی از
شگردهای محافظه کاری است که
می خواهن��د قوانین را س��خت تر
کنند.

به هرحال این ادعای اس��تاک ول
دیموجببروزاعتراض
از سوی بسیاری
از ژورنالیست ها،
مفسران سیاسی
و اعض��ای احزاب
ا و پو ز یس��یو ن
گردی��ده اس��ت.
این��ان وی را به بازی ب��ا اعداد،
جهت انکار داده های اداره آمار کانادا،
که مبتنی بر گزارشات پلیس است،
متهم می کنند.
در واقع ،برابر اطالعات داده ش��ده از
سوی س��ازمان های پلیسی کشور،
میزان جرائم از س��ال  1991به این
طرف کاهش یافته است.
اما طبق نظرسنجی که در روزهای
سوم و چهارم اوت از  803نفر کبکی
انجام شدهاس��ت ،اکثری��ت آنان با
استاک ول دی موافقند.
در ای��ن نظرس��نجی 40 ،درص��د
معتقدند که در طی ده سال گذشته
جرائم جنائی در کبک افزایش یافته
اس��ت ،در حالی که  39درصد می
گویند میزان آن ثابت مانده است.
در جواب این سوال که «آیا تاکنون
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قربانی جرمی (خش��ونت آمیز یا به
گونه دیگر) ،که آن را به پلیس اطالع
نداده باشید ،شده اید؟» 14 ،درصد
پاسخ داده اند آری.
بنابر این  82درصد یا قربانی جرائمی
نشده اند و یا شده و آن را به پلیس
اطالع داده اند.
به گفته اس��تاک ول دی ،برخالف
آنچه جرائم اعالم نشده افزایش یافته
اس��ت ،میزان جرائمی که به پلیس
اعالم شده ،در فاصله زمانی -2004
 ،1993کاه��ش پیدا کرده اس��ت،
یعنی از  42درصد به  34درصد.
باید توجه داش��ت که ای��ن اعداد و
ارقام صد در صد هم دقیق نیستند
و مخصوص��ا ،با تغیی��ر روش طرح
س��واالت ،ممکن است نتایج کامال
متفاوتی بدست آید.
اما اعداد و ارقام هر چه که باش��ند،
نگرانی م��ا را برطرف نمی کنند ،به
خصوص ،عمال دیده می ش��ود که
اعمال خالف قانون و جرم و جنایت
بیشتر درباره خانم ها اتفاق می افتد
و این موجب نگرانی شدیدی است.

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،
در ایران معرفی کنید

www.mariacottone.com
_______________

جهت خدمت بی
دروطن از خانم شتر به عزیزان خود
الهه
اسالمی منوچهری
که وکیل پایه یک دا
دگ
س
تر
ی در تهران
می باشند ،د
که نمایندگی عوت به عمل آوردیم
ما
بگیرند .ایشان را در تهران به عهده
ف
رد
ی
مو
رد
اطمینان،
کاردان ،دلس
هموطنا وز و آماده خدمت به
ت ن خویش می باشد.
لفن های تماس:
0912-388-8486
021 4465-3922

کامی منفرد

امــور ایرانیان

مدیر
رایگان جدید زیر در
ن با خط مستقیم و
کماکا
ود می باشد و ساعات
ت هموطنان عزیز خ
خدم
تا جمعه و از ساعت
این خط از دوشنبه
با
تماس
وقت ایران می باشد
 7تا  11بعد از ظهربه
ماره واز شهرستان
تهران بدون پیش ش
( از
+کد تهران )

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

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

(021)8806-408

داخلی0/ 8182 :

mariacottone@hotmail.com

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال
ه
ا
تر
ی فا
ا کی ،عرب رسی
ز
ب
ا
ی ،آس ن،
رمنی
و
و
ر
.
.
ی
.
،
گیر
نده های را بر
ر
و
دیجی ی
کیفی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

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

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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ایران...

نوج��وان ب��ودم ول��ی آهنگها،
بیپروای��ی و نقدی ک��ه در زبان
تن��دش وجود داش��ت ،م��را به
برنامههای��ش جذب میکرد .این
بود که وقتی برای اجرای کنسرت
به کاخ جوانان ساری آمد ،خودم
را به خواهران و برادرم که بزرگتر
از من بودند ،تحمیل کردم تا مرا
هم با خود ببرند .مطابق مد آن زمان،
پیراهن تنگ و کمرباریک نارنجی به
تن داشت و با دستمال سفید عرق
صورت و پیشانیاش را پاک میکرد.
وقتی پس از اجرای برنامه در سالن
غذاخوری کاخ جوانان با همان زبان
تند ش��روع کرد همه چیز را دست
انداختن ،نمیش��د فهمید شوخی
میکند یا جدی میگوید ،آن هم با
ذهن هنوز کودکانه و بیتجربه من.
آن سالها
روز شش��م اوت  ۱۹۹۲فری��دون
فرخ��زاد ،هنرمند آگاه و آزاده ایران،
با دهها ضربه چاقو در خانه خود در
شهر بُن به قتل رسید .فکر میکنم
در یادآوری خاط��ره هنرمندی که
امروز «هنرمندان» کش��ورش را به
آسانی میتوان خرید و فروش کرد،
هیچ س��خنی گویات��ر از حرفهای
خودش نیس��ت که نه از تعهد و وام
هنرمند به مردم ،بلکه فقط از خود
و تعه��د خویش به مردمی س��خن
میگوید که با «پ��ول» آنها ،اگرچه
کوتاه ،ولی خوب زندگی کرد:
«سالها قبل وقتی که در کشور یونان
حکومت پادش��اهی یونان سرنگون
شد ،روش��نفکران یونانی و در صدر
آن روشنفکران ،هنرمندان معروف
یونان مثل تئودراکیس ،و خانم ملینا
مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت
یونان است ،که دولت سوسیالیستی
هم هست ،به دور دنیا راه افتادند و
مشغول مبارزه ش��دند برای آزادی
کشورش��ان و مردم کشورشان .این
یک مثال کوچک است برای اینکه
بدانی��د چرا من به ب��ه دور دنیا راه
افتادم.
من فکر میکنم که هنرمند ،معلم
اخالق اجتماع اش نیست و هنرمند
وظیفه خاصی هم ندارد که تکلیف
ملتی را روشن کند .ولی فکر میکنم
که وظیفه هنرمند ،هنرمندی که به
خاط��ر مردم باال رفته ،از مردم بهره
مالی گرفته ،و خیلی خالصه و ساده
بگویم ،با پول م��ردم ،اگرچه با کار
هنریاش ،ولی با دس��تمزدی که از
مردم به دس��ت آورده خوب زندگی
کرده ،وظیفه دارد در زمانی که ملتی
گرفتار میشود و کش��وری در بند
اس��ت راه بیفتد و حداقل کاری که
میتواند بکند این اس��ت که حرف
بزند.
من نمی گویم که اگر من حرف زدم،
مردم ایران باید حرف های مرا حتما
گوش بکنند و قبول بکنند .نه ،من
انسان آزاده ای هستم و فکر میکنم
که فقط باید بگویم .شما میخواهید
حرفهای م��را گوش بکنید ،قبول
بکنی��د یا میخواهی��د نکنید .ولی
وظیف��ه یک هنرمند گفتن مطالب
و گفتن واقعیت اس��ت .بنا بر این از
همه چیز بریدم ،از پدر ،مادر ،خواهر،
برادر و س��گ و گرب��ه ،از همه چیز
که داشتم بریدم ،از تمام مادیات ،از
تمام مسائل روحی ،عشقی ،غذایی،
از هر چه ک��ه فکر میکنید بریدم،

او اشتباه
نکرد...

دور دنیا راه افتادم برای اینکه برای
مردم کش��ورم قدمی بردارم .ممکن
است که بعضیها به این قدم من ارج
نگذارند وآن را نپسندند ،آن مسئله
بعضی ها هست .اما وظیفه من است
به عنوان انس��ان زنده ایرانی به دور
دنیا بروم و این قدم را بردارم .بعدها
مردم خواهند گفت که آیا درس��ت
قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم.
خوشبختانه همیشه انسانی سیاسی
ب��ودم .اگ��ر که م��ن در گذش��ته
س��لطنتطلب میبودم و ی��ا وزیر
میبودم ،یا وکیل میبودم یا منافع
بخصوصی میبردم از حکومتی که
س��ابق بر این ،در کش��ور ما وجود
داش��ت و امروز میآمدم و به خاطر
آن حکومت مبارزه سیاسی میکردم
خیلی ها ،بخصوص گروههای چپی
میتوانس��تند به من بگویند که تو
وزیر ب��ودی ،وکیل ب��ودی ،منافع
خاص��ی داش��تی ،صاح��ب صنایع
بودی ،نمیدان��م ،مدیر عامل بودی
و به خاطر منافع شخصیات آمدی
و داری از چی��زی دف��اع میکنی.
خوشحال هستم که نه از صاحبان
صنایع بودم ،نه هرگز وزیر بودم ،نه
وکیل بودم ،بلکه انسانی آزاد بودم و
آزاده .اما سیاسی بودم .و اگر امروز از
چیز خاصی اینجا دفاع بکنم ،هیچ
کس��ی ،بخص��وص گروههای چپ
نمیتوانند به من لکهای بچسبانند
ک��ه داری از رژیم��ی دفاع میکنی
که خودت در آن ش��غلی و سهامی
و منفعتی داشتی .من امروز هم که
در آمریکا هستم ،اگر همین االن به
یکی از کابارههای لس آنجلس بروم
چنان منافعی خواهم داشت که هیچ
چپی در دنیا آنقدر منفعت به دست
نخواه��د آورد ولی ن��ه هرگز دنبال
منافع بودم و نه هستم .منفعت من،
منفعت ملت ما هست و بهرهای که

www.paivand.ca

من از کارم می برم بهرهای است که
نصیب کشورمان و ملتمان خواهد
شد .من این طور فکر میکنم ،شاید
اشتباه بکنم .من قانونساز نیستم و
هیچ کدام از حرفهایی که میزنم
قانون نیستند .میتوانید آنها را راحت
رد بکنید.
من انسان سیاسی بودم .از ده دوازده
سالگی سیاسی بودم .چپ بودم .به
جناح چپ عالقه ش��دیدی داشتم.
خیلی زود به اروپ��ا رفتم .در آلمان
غربی درس خواندم .در آنجا طبیعتا
با احزابی که وجود داشتند نزدیکی
سیاسی پیدا کردم بخصوص با حزب
سوسیال دمکرات که ویلی برانت و
این اواخر هلموت اشمیت ،رهبران
آن حزب بودند .عالقه شدیدی به این
حزب داشتم .شدیدا چپ گرا بودم.
رشته تحصیلیام مارکس شناسی
بود .یکی از معدود مارکس شناسان
ایران هس��تم .دکتر حقوق هستم
در رشته مارکس شناسی و طبیعتا
وقتی کس��ی مارکس را میشناسد
حتما نمیتواند طالب آدولف هیتلر
هم باشد .مثل تمام جوانهایی که
در کشورهای کاپیتالیستی زندگی
میکنند چپگرا ب��ودم و اتفاقا تمام
جوانان��ی هم ک��ه در کش��ورهای
سوسیالیس��تی زندگ��ی میکنند،
غربی فکر میکنن��د .وقتی در آنجا
بلوایی میش��ود ،شورشی میشود،
نیمچ��ه انقالبی میش��ود ،جوانها
احساس غربی بودن دارند .لهستان
بهترین نمونهاش است .جوانها اکثرا
غربی فکر میکنن��د و از چیزهایی
دفاع میکنن��د که به مارکس اصال
ربطی ندارد .بنابراین ،آدم سیاسیای
ب��ودم و تحصیالتم سیاس��ت بوده.
وقتی هم که به ایران برگشتم ،آدم
بسیار سیاس��ی بودم و همیشه هم
دلم میخواست که استاد دانشگاه یا
دیپلمات باشم .اما از هنرم استفاده
ک��ردم ،هنری که در من نهان بود و
من اطالعی از آن نداشتم .به ناچاری
دنبال ش��غلی رفتم در تلویزیون ،و
ُخب ،گفتند که من هنرمند هستم.
شاید هنرهای دیگری هم میداشتم
آن موق��ع ک��ه خ��ودم از آن خبر
نداشتم .که بعد در این دو سه سال
[فعالیت در تلویزیون] کشف کردم
آنها را .مثال نویس��ندگی ،مثال شعر
گفت��ن ،و در این مدتی که در ایران
خمینی زندگی کردم ،دو سه جلد
کتاب فارسی ،هم ترجمه کردم ،هم
سرودم».

و سالهای بعد

در توضیح فکر و عمل فرخزاد ،چیزی
بر س��خنان باال که سالها پیش ،در
یک گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد،
نمیتوان افزود .سالهایی که اردوگاه
سوسیالیس��م در هم فرو میپاشید
و هنوز کسی نمیخواست باور کند
بسی بیش از آنکه جوانان کشورهای
کاپیتالیست به «چپ» عالقه داشته
باشند ،جوانان کش��ورهای موسوم
به «سوسیالیس��م واقعا موجود» به
غرب و دستاوردهای آن عالقه نشان
میدهند تا این که س��رانجام پرده
آهنین را دریدن��د و دیوار میان دو
بلوک شرق و غرب را فرو ریختند.
{>> ادامه در صفحه}24 :

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

____________________

جدایمان کردند :مسرتاحی به وسعت یک سرزمنی

دور از هم قد کشیده ایم.
هر یک بر فراز صخره ای بلند و
دره ای عمیق میان مان که با هیچ
خاکستری پر نخواهد شد.
جدایمان کردند .از روز اول مهر.
با پوشش های متفاوت .مانتو و مقنعه
و چادر تیره بر من پوشاندند و تو را
با لباس فرم و کله ای تراشیده به
ساختمانی دیگر فرستادند .من رابه
مدرسه ی دخترانه و تو را پسرانه.
دانشگاه هم که رفتیم جدایمان
کردند .با ردیف های دور از هم.
نیمکت های خانم ها و آقایان .با درها
و راهرو ها و ورودی ها و خروجی
های خواهران و برادران.
جدایمان کردند و ما بسیار دور از هم
قدکشیدیم.
در اتوبوس با میله ها و در حرم و
امامزاده با نرده ها و در دریا و ساحل
با پارچه های برزنتی.

من باید تقاص این
فاصله ها را بپردازم!

آنقدر دور و غریب از هم بزرگ شدیم
تا تو شدی راز درک ناشدنی ای
برای من و من شدم عقده ی جنسی
سرکوب شده ای برای تو.
تا هر جا که دیگر نتوانستند جدایمان
کنند ،در تاکسی و خیابان ،از زور
بیماری و عقده های جنسی خود
را به من بمالی و برهنگی ساق پایم
حالی به حالی ات کند و نگاه حریص
ات مانتو ام را بدرد...
جدا و بسیار دور از هم قد کشیدیم
آنقدر که تا پایین تنه هایمان معذب
مان کرد خیال کردیم عاشق شده
ایم و چون عاشق هستیم باید ازدواج
کنیم و بعد هم با هزاران عقده ی
بیدار و خفته به زیر یک سقف رفتیم.

بسیار دور از هم قد کشیدیم.
آنقدر که دیگر نگاه مان نیز یکدیگر
را خوب و درست ندید و نگاه های
انسانی جای خود را به نگاه جنسیتی
دادند در همه جا .در محل کار ،در
محافل فرهنگی و علمی و حتی
جلساتسیاسی.
و من باید تقاص همه ی این فاصله
ها را بپردازم .تقاص دوری از تو و بر
صخره ای دیگر قدکشیدن را .تقاص
تو را ندیدن و نشناختن را .باید که
تنم بلرزد وقتی هوا تاریک می شود
و من تنها در خیابانم .وقتی دنبال
کار می گردم .وقتی تاکسی سوار
می شوم.
اینجا یک مستراح عمومی است به
وسعت یک کشور .آخر سالیان است
که در همه جای دنیا فقط مستراح
ها را زنانه و مردانه کرده اند.
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ایران...

بهنامآفریدگارعشق

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

پنج سال ادبیات منحصر به فرد احمدی نژاد >> یعنی چی خورد که خورد!
به دنبال انتقادات شدید رئیس قوه قضاییه در روز 7
اوت از ادبیات محمود احمدی نژاد و در پی آن انتشار
گزارش��ی در خبرآنالین ،بازخوان��ی ادبیات محمود
احمدی نژاد در سخنرانی هایش وارد مرحله تازه ای
شد.
آیت الله الریجان��ی آملی ،احمدی نژاد رئیس دولت
مستقر را متهم به طرح "سخنان خالف واقع" کرد و
خبر آنالین ،سایت نزدیک به او در یادداشتی نوشت:
"تذکر رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور ،نخستین
واکنش به ادبیات منحصر به فرد محمود احمدینژاد
نبود".
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن ،تا کنون تع��داد کثیری از
نمایندگان مجلس از اصالحطلب گرفته تا اصولگرایانی
چون نادران و توکلی به نحوه سخن گفتن احمدی
نژاد خرده گرفتهاند .حتی یکی از نمایندگان مجلس
در نامه ای به مرتضی اقاتهرانی ،معلم اخالق دولت از
او خواست به رئیس جمهور به خاطر چنین ادبیاتی
تذکر دهد .و تمام این انتقادات نیز به خاطر آن است
که احمدینژاد در سخنرانیهای خود اغلب "مطالبی
را بیان میکند که هم شنیدنش از دهان رئیسجمهور
تعجب برانگیز است و هم ترجمهاش برای خبرنگاران
خارجی دردسر آفرین".
احمدی نژاد طی پنج س��ال گذش��ته ب��ه خاطر به
کاربردن عبارات رکیک و "مطالب تعجب برانگیز" در
سخنرانی هایش بارها مورد انتقاد قرار گرفته ،و اینک
بعد از نمایندگان مجلس ،صدای رئیس قوه قضاییه و
حتی رسانه های نزدیک به دولت نیز در آمده است.
رئیس دستگاه قضائی در مقام انتقاد از رئیس دولت
با بیان اینکه "توقعما از رئیس جمهور این است که
ادبیات��ش متین و فاخر و با تعابی��ر جا افتاده و البته
صحیح و منصفانه باشد" ،گفته است:
"ایشان اضافه می کند در مواردی هم که حتی اسمی
از کسی برده نشده است قاضی میگوید این مطلب
به فالن شخص میخورد ،در حالی که وقتی مطلبی
نوشته میشود و نقد میشود اگر به کسی هم خورد،
خورد .باید بخورد تا دردش بیاید .اینها تقریباً مطالب
روز گذشته ایشان است".
اشاره آملی الریجانی به بخشی از سخنان احمدی نژاد
به مناسبت روز خبرنگار بود.
احمدی نژاد گفته ب��ود" :فردی در مقاله خود بدون
نام بردن از کسی مطلبی را درباره یک شیوه نادرست
نوشته اس��ت اما میگویند چون به فالن آقا خورده
است باید پیگیری شود .باالخره مقاله مینویسند که
ب��ه فالن آقا بربخ��ورد ،دردش بیاید و خود را اصالح
کند".
رئیس دستگاه قضائی بر همین اساس توقع خود از
احم��دی نژاد را به عنوان "یک ش��هروند عادی این
مملکت" چنین مطرح کرده و گفته است:
"این چه ادبیاتی است که مث ً
ال خورد که خورد بگذار

بخورد تا دردش بیاید و در جلس��ه رس��می آن هم
رئیس جمهور این کشور چنین سخنانی قابل توجیه
نیست و دوستانه عرض میکنم صحیح نیست".
نماین��دگان مجلس و الریجانی آملی و رس��انههای
نزدیک به وی تنها کسانی نیستند که طی هفته ها
و ماه های گذش��ته ادبیات احمدی نژاد را مورد نقد
قرار داده اند.
پیشتر وقتی احمدی نژاد همزمان با تصویب قطعنامه
تحریمی شورای امنیت علیه ایران خطاب به آن شورا
گفته بود
"آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان
پاره شود!"
س��ایت رجا نیوز ،ارگان کمیته ویژه رسانهای دولت
احم��دی نژاد ه��م لحن و ادبیات احم��دی نژاد در
سخنرانی هایش را به شدت مورد انتقاد قرارداد.
روز گذشته در پی سخنان الریجانی آملی سایت خبر
آنالین که گفته می شود نزدیک به دستگاه قضائیه و
شخص الریجانی آملی است ،طی یادداشتی به بررسی
آنچه وی ادبیات "تعجب برانگیز" رئیس جمهور طی
پنج سال گذشته خواند ،پرداخت.
این پایگاه خبری ـ تحلیلی نوش��ت که احمدی نژاد
اخیرا در همایش ایرانیان مقیم خارج از کش��ور هم
علیرغم توصیه غالمعلی حدادعادل به جای اینکه از
ضربالمثل "آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت"
استفاده کند از گفتار عامیانه "آن ممه را لولو برد"!
استفاده کرد.
آنهم در شرایطی که "به کارگیری اصطالحات عامیانه
از سوی وی سابقه درازمدت دارد".
خبرآنالین در همین ارتباط به سخنرانی سال گذشته
احمدی نژاد در راس��تای نشان دادن "پیشرفتهای
علمی ایران" هم پرداخته و یادآور ش��ده که او گفت:
"یادتان هس��ت که قدیمها میگفتند فالن کش��ور
موشک میسازد ،ایران آفتابه میسازد".
او هفته گذشته نیز در همایش ایرانیان خارج از کشور،
خطاب به اوباما و "سردمداران غرب" گفته بود" :آب
را بریزید همان جایی که میسوزد"!
خبرآنالین در ادامه در عین حال آورده است" :ادبیات
منحصر به فرد احمدینژاد را دربیان نفرتش نسبت
به رژیم صهیونیستی در آن همایش دیدیم که گفت:
«آن صهیونیستهای احمق آدم اجیر کردند که مرا
بکشد».
البته او پیش از این نیز در تشریح غضبش به بدخواهان
ملت ایران در آذرماه  87گفته بود:
"اگر بدخواهان به حقوق ملت ایران تجاوز کنند ،این
ملت با چاقوی زنجان دس��ت و پای آنها را قطع می
کند".
احمدی نژاد فروردین ماه س��ال جاری نیز در جمع
مردم آذربایجان غربی ،باراک اوباما رئیس جمهوری
ایاالت متحده آمریکا را اینگونه "نصیحت" کرده بود:

برای ساملندان مستقل...

همین امروز از
محل و امکانات
دیدن کنید

Résidence Second Printemps

ی
ک
م
رایگ اه
ان

عقد ایرانی

"آقای اوباما ش��ما تازه از راه رسیدی یك مقدار صبر
كن تا عرقت خش��ك بش��ود یك مقدار سرد و گرم را
لیلیصمیمی
بچش یك مق��دار مراقبت كن هر كاغذی كه جلوی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
شما گذاشتند دلیلی ندارد كه آن كاغذ را بخوانی هر
514-825-3170
حرفی را كه توصیه كردند دلیلی ندارد كه آن را تكرار
كنی ،بدان گنده تر و بزرگتر از تو هم نتوانستند از این
غلط ها بكنند تو كه جای خود داری".
کاغذپاره خواندن قطعنامههای تحریمی ش��ورای
امنیت سازمان ملل علیه ایران از سوی احمدی نژاد
نیز داستان دیگری است که به گفتهی خبرآنالین "به
بخشی از ادبیات دیپلماتیک وی تبدیل شده است".
او در آذرم��اه  87نی��ز درواکنش به صدور س��ومین
قطعنامه علیه ایران از س��وی شورای امنیت سازمان
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز
ملل در خوزستان گفته بود:
"آنقدر قطعنامه صادر کنی��د تا قطعنامهدانتان پاره
اولینداروخانهایرانیدرمونترال
شود".
باداروسازفارسیزبان
احمدی نژاد در اسفند سال  1385هم ،یعنی تنها یک
س��ال پس از به قدرت رسیدن ،در واکنش به صدور
ساعات کار :عصر صبح
دومین قطعنامه تحریمی علیه ایران گفته بود:
8 :30
6 :30
دوشنبه
8 :30
سه شنبه 6 :30
"ایران ترمز و دنده عقب قطار هس��ته ای خود را دور
8 :30
چهارشنبه 6 :30
انداخته است".
8 :30
پنج شنبه 6 :30
واکنش های شفاهی شهردار سابق تهران به قطعنامه
8 :30
6 :30
جمعه
های تحریمی به این سخنان محدود نشد.
9
4
شنبه
همانطور که خبرآنالین نیز در گ��زارش خود به آن
10
1 :30
یکشنبه
اشاره کرده ،احمدی نژاد در سومین سفر استانی اش
 نسخه خود را به ما فکس کنید
به اصفهان از آمریکا به عنوان یک "چهارپای در گل
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
گیر کرده در باتالق منطقه" یاد کرد و گفت:
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
"ری��گان و وزی��ر خارجه آمریکا جزء بیش��عورهای
نبش سن لوزان
عالمند".
از
خود
انتقادهای
ادامه
در
الریجانی
به
نزدیک
سایت
13 RACHEL
نویسد:
نمی
نژاد
ی
احمد
ادبیات
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
"زمان��ی ک��ه او ابینه دهم را در رس��انه ملی معرفی
Fax: (514) 288-4682
میکرد و از جایگزینی مرضیه دس��تجردی به جای
Metro: St-Laurent, Buss 55
کامران لنکرانی سخن میگفت ،در دفاع از عملکرد
وزیر پیش��ین بهداشت و
اعالم محبتش به او گفت:
آقای لنکران��ی مثل هلو
میماند".
این سایت در آخرین بند
یادداشت انتقادی خود به
واکنش غالمحسین الهام،
سخنگوی پیشین دولت
احمدی نژاد اش��اره کرده
که در دوران زعامت دولت
نه��م گفته ب��ود" :ادبیات
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
احمدینژاد ویژه اس��ت و
Tel. (514) 788-5937
به آن غبط��ه میخورد".
رژینیونسی(روزآنالین)

خانه ساملندان بهاردوم
برترین کیفیت خدمات
نازل ترین بها
محل بهسازی شده
محیط آرام
اغذیه با برترین کیفیت
(زیر نظر متخصص)
خدمات بهداشتی عالی
آرایش مو
کابل تی وی
فعالیت های تفریحی
حمل و نقل پزشکی

مجری مراسم زیبای

Pour ainés autonomes
Excellent rapport qualité prix
		- Immeuble renové
- Secteur paisible
- Excellente alimentation
)(par diéteticienne
- Entretien menager
- Lavage et literie
- Coiffeuse
- Câble, activités, loisirs
- Transport médical
VISITE LIBRE
1 MOIS GRATUIT

_________________
2357-Lacordaire
Tel.: 514 585-5874
Tel.: 514 252-5680

داروخـانه

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTRE

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

آگوست ،19 ،18 ،17 ،16
آگوست ،26 ،25 ،24 ،23
 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

2010
2010

2010
2010

آگوست ،19 ،18 ،17 ،16
تاریخنامنویسی:
آگوست ،26 ،25 ،24 ،23
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________
>> توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
_________________________________________

مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
_________________________________________

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:
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ایران :در راه دراز آزادی...
هیچ کس به اندازه این شاهزاده «الل»
شفاف سخن نگفته است!

االهه بقراط

گفتگوی حس��ین ُمهری و علیرضا
میبی��دی (رادی��و صدای ای��ران و
تلویزیون پارس) را با رضا پهلوی در
اینترنت گوش م��ی کردم .میبدی
به این موضوع اش��اره می کند که
نخس��تین گفتگو با ش��اهزاده رضا
پهلوی را حسین ُمهری انجام داده
در زمانی که وی سه ساله بود.
ُمهری تعریف می کند که آن زمان
شایع شده بود «ولیعهد» الل است
و عباس مس��عودی مدی��ر روزنامه
اطالعات ُمهری را فرستاد تا گزارشی
از یک گپ با این ش��اهزاده «الل»
تهی��ه کند .اینک پس از گذش��ت
نزدیک به نیم قرن ،هیچ کدام از این
دو تن یادشان نبود ،چه گفته و چه
شنیده اند.
ولی حاال ُمهری و میبدی می پرسند
و رض��ا پهلوی درباره دمکراس��ی و
حقوق بشر و سکوالریسم و انتخابات
آزاد و مش��کالتی که تا همه مردم
انگیزه مش��ارکت در حل مس��ائل
کشور نداش��ته باشند ،حل نخواهد
شد «بلبل زبانی» می کند.

آنها که در
جنبش سبز
اصرار میورزند
او باید به خاطر
دیکتاتوری
پدرش «توبه»
کند،
در برابر یک
تناقض قرار
میگیرند!

همی��ن ناگفته ها نیز
خود نقشی در درون
و ی��ا حاش��یه قدرت
داشتند.
غاف��ل از آنک��ه چرخ
تاری��خ را نم��ی توان
به عقب ب��از گرداند.
آنچه دورانش به پایان
رسیده اس��ت ،دیر یا
زود به نقطه پایان خواهد رسید .نه
اصالح و نه انق�لاب پی در پی و نه
کودتا و نه س��رکوب و نه پشتیبانی
خارج��ی نمی توان��د آب رفته را به
جوی باز گرداند.
این است که ناگفته های جمهوری

ناگفته های جمهوری اسالمی
حتما تاکنون متوجه ش��دید که در
ماه های اخیر بس��یاری از «ناگفته
ه��ای» جمهوری اس�لامی از زبان
دلبستگان نظام که اینک
مورد غضب قرار
گرفتهبلکهو تاریخ کسانی را که تأخیر
نه تنها از دایره قدرت
حت��ی از حاش��یه آن
نیز می کنند ،تنبیه می کند!
به بیرون پرتاب شده اند،
مطرح می شود.
یکی نامه می نویسد .یکی گفتگو می اسالمی ،شنیده می شود بدون آنکه
کند .یک��ی در دفاعیه و دیگری در بتواند آن را یاری کند .آن هم به یک
اعترافات ،بخش هایی از این ناگفته دلیل ساده:
دیر گفته می ش��وند« .تأخیر» آن
ها را روی آب می ریزد.
بی تردی��د در ماه ه��ای آینده که اش��تباه مکرر تاریخی اس��ت که از
سرنوش��ت نظام جمهوری اسالمی س��وی بازیگران سیاسی تکرار می
دس��تخوش توفان گسترش یابنده شود و عجبا که دیگرانی که به میدان
اعتراضات اجتماعی ناشی از بحران می آیند ،از آن نمی آموزند.
های اقتصادی خواهد ش��د ،بیشتر حتی گورباچف که سخن داهیانه اش
شاهد افشاگری هایی از این دست در سال  1989در چهلمین سالگرد
تأس��یس «جمه��وری دمکراتیک
خواهیم بود.
لیکنمننمیدانم،وجدانکسانی آلمان» که چند ماه بعد دیگر اصال
ک�ه از این ناگفته ها مطلع بودند ،وجود نداش��ت ،ورد زبان شده بود،
چگونه می توانس�ت تاب بیاورد خود نیز مزه «تأخیر» را چشید:
و آنقدر س�کوت کند که یا نوبت تاریخ کسانی را که تأخیر می کنند،
غل و زنجیر به خودش برسد و یا تنبیهمیکند!
احساس کند که وضعیت به سویی
در حال دگرگونی اس�ت که بهتر
اس�ت از جمله به خاطر عافیت ،گفته های مخالفان
این آموزه تاریخی اما تنها خطاب به
پرده از این ناگفته ها برداشت.
ناگفته هایی ک��ه اگرچه جامعه به حاکمان نیست .به مخالفان آنان نیز
دلیل موقعی��ت ناهنجاری که خود هست.
اجب��ارا در آن قرار گرفته ،تصویری من در تمام این سالها خسته نشدم
کلی از هم��ه آنها دارد ،لیکن اینک از اینکه در کنار جمهوری اسالمی،
به صورت مشخص و از سوی کسانی همواره به تأخی��ر ،تنبلی و کاهلی
که به هر حال خود در این ناهنجاری مخالفان آن نیز بپردازم.
ها دخیل بوده اند ،مطرح می شود تا مخالفانی ک��ه گرد و غب��ار منافع
جایی که کار به ابراز ندامت و پوزش گروهی و حتی ش��خصی چنان بر
عقاید آنها نشسته است که دید آنان
از مردم هم رسیده است.
این در حالیس��ت ک��ه از همه این را از تش��خیص منافع ملی و س��ود
ناگفت��ه ها بای��د اس��تقبال کرد و هم��گان از جمل��ه در ضرورت یک
دیگران را نیز تش��ویق نمود تا دیر اتح��اد عمل فراگیر ،تار و کدر کرده
نشده ،بر الملانیسیاسی خود غلبه است.
کرده و آنچه را می دانند و نگفته اند ،هنگامی که سالها پیش از نقشی که
رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت
بگویند.
سیاسی دمکرات می تواند در جنبش
این ناگفته ها گذش��ته از کمک به آزادی خواهی ایرانی��ان بازی کند،
تاریخ نویسان ،بیشترین نقشی که گفتم و نوش��تم ،احساسی دوگانه
بازی می کند ،این است که از یک داشتم.
سو پایه های لرزان رژیم را به نمایش از یک س�و نوشته ها و سخنان وی
می گذارد و از س��وی دیگر نمایانگر بدون ه��ر گونه تناقضی ،به آنچنان
ریزش درونی آن و جدایی کس��انی روش��نی و شفافیتی رسیده بود که
از آن است که تا کنون به آن ایمان هیچ انسان مدافع دمکراسی و حقوق
و اعتقاد داشته و بر این پندار بودند بش��ر نمی توانس��ت با آن مخالفت
که می توان با کمی «اصالح» آن را کند.
به زمانی ب��از گرداند که گویندگان از س�وی دیگ�ر امتی��ازی بر همه
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مدعیان سیاست و
احزاب و گروه ها و
هم چنین معترضان
درون جمه��وری
اسالمی داشت ،که
اعتم��اد ب��ه وی را
بیشتر می ساخت:
رض�ا پهل�وی
اشتباه هیچ یک
از آن�ان را در
زندگی سیاس�ی
خود نداشت.
این نکته اما در عین
ح��ال نقطه ضعف
او نیز به ش��مار می
رفت چرا که هرگز
این امکان را نیافته
ب��ود تا خ��ود را در
عرص��ه عم��ل نیز
اثبات کند.
جنبش س�بز همان
گونه ک��ه زمینه را
ب��رای آزمون حرف
و عم��ل بس��یاری
از مدعی��ان فراهم
ساخت ،امکان سنجش رضا پهلوی
را نیز در اختیار مخاطبان وی نهاد.
با این جنبش برخی (عمدتا از طیف
چپ س��نتی و اصالح طلب ها) که
اصرار می ورزن��د وی باید به خاطر
دیکتاتوری پدرش مسئولیت بپذیرد
و چه بس��ا «توبه» کند و از درگاه
ملت «پوزش» بخواهد ،خیلی زود
در برابر یک تناقض قرار گرفتند:
چگونه آنه�ا از رضا پهلوی به
دلی�ل عملکرد پدرش پاس�خ
می خواهند ول�ی همزمان به
پشتیبانی از میرحسین موسوی
و مه�دی کروب�ی م�ی پردازند
که بای�د پاس�خگوی عملکرد
خودشاندرزمانزمامداریشان
در نظامی باشند که اقداماتش در
فرهنگ و عرف جهانی ،نامی جز
جنایت علیه بشریت ندارد!

در ط��ول س��ال های گذش��ته که
جنب��ش آزادی خواه��ی بر زمینه
اعتراضات اجتماعی ،به ویژه جنبش
دانشجویی و زنان ،شکل می گرفت،
رضا پهلوی نخس��تین ش��خصیت
سیاسی بود که از نافرمانی مدنی و
از ضرورت احتاد عمل سخن گفت،
و این همه بسی پیش از آن بود که
اصالح طلبان بر کرسی قدرت تکیه
زنن��د و جامعه مدن��ی را به مدینه
النبی و نافرمانی مدنی را به نافرمانی
از رقی��ب و اطاع��ت از خود کاهش
دهند.
تنها گذشت چند س��ال نشان داد،
س��خن و هدفی که ض��رورت زمان
باش��د ،رش��د خواهد ک��رد ،فراگیر
خواهد شد و سرانجام میوه خواهد
داد.
وقتی من بر نق��ش رضا پهلوی در
جنب��ش آزادی خواهانه ایرانیان ،از
جمل��ه در مقاله های «ش��اهزاده و
ائت�لاف بزرگ»« ،نام��ه ای فراتر از
حرف /س��خنی با اهل قلم و هنر»،
«رض��ا پهلوی ،فرصت ی��ا خطر؟»،
«اراده ق��درت و نقش رضا پهلوی»
اصرار می کردم ،تنها به این دلیل بود
که ظرفیتی همه جانبه و به مراتب
بیش از همه مدعیان سیاست ،اعم از
چپ و راست ،از خود نشان می داد.
در س��ال های اخیر نی��ز او بود که
نخس��تین بار موضوع عفو عمومی،
آش��تی ملی و جل��ب اطمینان آن
گروه از وابستگان و دلبستگان رژیم
را از جمله در میان سپاه پاسداران و
بسیج عنوان کرد.
من به اندیش��ه مشاوران ایشان (که
{>> ادامه در صفحه}24 :

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله

نامنویسی ترم پائیزی

میلیونها ایرانی ناتوان در پرداخت
هزینه خدمات دندانپزشکی

جمعه  ۰۶آگوست
وضعی�ت سلامتش دندانهای
ایرانیها به دلیل گرانی خدمات
دندانپزشکی به مراتب وخیم تر
از مردم سایر کشورهای همطراز
ما است.
ای�ن در حالی اس�ت ک�ه وزیر
بهداش�ت سال گذش�ته وعده
داده ب�ود پوش�ش بیم�ه ای
خدمات دندانپزشکی را اجرایی
کند تا ام�روز چنین اتفاقی رخ
نداده است.
س�الم بودن دندانه�ا از اهمیت
باالیی در سالمت افراد برخوردار
اس�ت چون بروز اغلب عفونتها
در ب�دن که منجر به بیماریهای
مختلف�ی می ش�ود ریش�ه در
خرابی و فاسد بودن دندانها دارد.
ب�ه طوری ک�ه بیماریهای قلبی
عروق�ی ،کلیوی و ...م�ی تواند
به دلیل ناس�الم بودن دندانها و

عفونتهایی که در بدن ایجاد می
کند ،اتفاق بیافتد.
دکت�ر محمدرض�ا خام�ی،
مدی�ر گروه سلامت ده�ان و
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه
علوم پزشکی تهران در گفتگو با
خبرنگار مهر از باال بودن میزان
پوسیدگی دندانهای ایرانیها در
مقایسه با کش�ورهای صنعتی
دنیا خبر داد و گفت :بیش�ترین
دندانپوسیده،پرکردهوکشیده
شده مربوط به رده سنی  12سال
است.
مدی�ر گروه سلامت ده�ان و
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه
علوم پزش�کی تهران با عنوان
ای�ن مطلب ک�ه هن�وز درصد
زیادی از افراد جامعه اعتقادی به
مسواک زدن ندارند گفت :گران
بودن خدمات دندانپزشکی نیز
تاثیر زیادی در بروز این مشکل

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC



داشته است.
دکتر مرضیه وحید دستجردی،
وزیر بهداش�ت سال گذشته در
جمع دندانپزشکان کشور وعده
داد که پوشش بیمه ای خدمات
دندانپزشکی ش�امل جراحیها،
پروتز و ارتودنسی را پیگیری و
اجرایی کند ام�ا تا امروز چنین
اتفاقی رخ نداده است.

سالن آرایش

شهـرزاد
Coiff. Shahrzad1001coupes
6963 Sherbrooke W.
)(NDG

(514) 489-6901

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

BARG www.paivand.ca

ZAR

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

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!
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ایران :از دلنوشته ها...
...فکر منیکردم که نوبت ما هم میرسد...

در آن شعارهای «زنده مرده باد ،مرده از این بابت ابدا ناراحت نیستم.
مهشید راستی
من آدم دموکراتی نبودم ،شاید اگر
زنده باد» ،در آن شعارهای «اعدام
کفشهای کتانیام را در دست
باید گردد» به چه فکر میکردم؟ یادم همفکران من پیروز میشدندامروز
گرفته بودم ،صبح زود بود و قبل از
دست من بود که به خون هموطنم
نیست.
بیداری اهل خانه ،و پاورچین از اتاقم از شاه و ساواکش متنفر بودم .ساواکی آلوده بود.
شاید امروز در جلسهای در خارج
بیرون زدم و به سمت درب خروج از فحش بزرگی بود .بزرگترین فحشی
ساختمانرفتم.
که بلد بودم .یاد گرفته بودم گلسرخی از کشور ،شخصی از میان جمعیت
نزدیک در رسیده بودم که صدای پدر را دوست بدارم و صمد را و چه گوارا بلند میشد و مرا مورد بازخواست
را پشت سرم شنیدم:
جنایت بر علیه بشریت قرار میداد.
را ،و از شاه و هویدا متنفر باشم.
اول
برند
می
تشریف
ـ خانم دارند کجا
به پدر گفته بودم هر کسی بیاید بهتر چه تضمینی وجود داشت که چنین
صبحی؟
نباشد؟
از اینهاست .نبود.
آرمان ما آلبانی و تا حدی کوبا بود.
برگشتم و خشک شده نگاهش کردم .گفته بودم از این که بدتر نمیشود.
چرا اینقدر از او میترسیدم؟
میپرسی چرا آلبانی؟ چون هیچ از
شد.
ـ سوالم این است که هیچ میدانید
آن روزها هرگز به این فکر نمیکردم آن نمیدانستیم ،چون هیچ کس
دارید چه میکنید؟ مهشید تو
دیگری هم از آن هیچ نمیدانست.
که سی سال بعد ،پشت کامپیوتر،
بچهای ،تو نمیفهمی سیاست
بعد از هر تظاهرات ،این مونیتور تنها من اعتراف میکنم!
چیست.
من قدم در راه نادانستهای گذاشتم،
طریق ارتباط من با قهرمانیهای
صدای خودم را که انگار از
من بدون شناخت از سران
ته چاه در میآمد شنیدم که ________________
جنبش ،آن را حمایت کردم.
گفت:
بدون شناخت از تواناییهای
آن روزها هرگز به این فکر
نیستم!
ـ بچه
خودم ،فکر کردم که اگر غیر
ـ هیچ به این که دارید چه
منیکردم که سی سال بعد پشت از خواست من شد ،تغییرش
میکنید فکر میکنی؟ چه
میدهیم.
این مونیتور بنشینم و جسدهای
این
کسی قرار است به جای
من از اعدام سران رژیم ناراحت
برای
و
بگیرم
حتویل
را
دوستانت
پدر
الدنگ (شاه را میگفت،
نشدم .من هرگز فکر نمیکردم
صدا
همیشه شاه را الدنگ
دیگران بفرستم واشک بریزم ...که نوبت ما هم میرسد .من
میکرد) بیاید؟
ندانستم ،من نتوانستم .من
آن مردک آخوند که حتی
من از اعدام سران رژیم ناراحت نشناختم.
بگذار اعترافم را تکمیل کنم.
حرف زدنش را هم بلد نیست؟ نشدم .من فکر منیکردم که
ـ من طرفدار او نیستم!
من طرفدار حقوق بشر نبودم.
رسد...
ی
م
هم
ما
نوبت
هستید،
ـ میدانم ،شما چریک
هر کسی که بگوید بوده ،چرت
چپ هستید .فکر میکنید
میگوید.نبودیم!
من طرفدار حقوق بشر نبودم.
ما نبودیم وقتی به سن شما
شعارهایی را دادم که مخالف
بوده،
بگوید
که
هرکسی
جز
بودیم ؟ اما کی قرار است به
حقوق بشر و حقوق انسانی بود.
دیگری
این آخوند بیاید؟ کس
من حقوق بشر ،حقوق
چرت میگوید .نبودیم!
هست؟
کودک ،حقوق زنان را در
________________
ـ نمیدانم ،ولی مهم نیست
اینجا ،در کشوری که جان
چه میشود .هر کسی بیاید ،از
شهروندش ارزش دارد و
این که بدتر نیست!
حقوقش به رسمیت شناخته
تو باشد .فکر نمیکردم که پشت
تاسف
به
سری
کرد.
پدر مدتی نگاهم
میشودآموختهام.
این مونیتور بنشینم و جسدهای
اتاق
به
و
برگرداند
تکان داد و روی
دوستانت را تحویل بگیرم و برای
تو مثل من نکن ،تو مثل من نباش!
خودش در انتهای راهرو رفت.
دیگران بفرستم واشک بریزم.
امروز عکسهای تو را میبینم،
مدتی در جایم همانطور خشک
فکر نمیکردم که اینچنین از روی تو فیلمهای تو را ،وقتی که باتوم
داشتم
شده بودم .نمیدانستم حق
و دوستانت شرمنده باشم،
میخوری.
چیزی،
یه
بروم یا نه .اگر مرا نمیدید
فکر نمیکردم که هر بار که باتومی
وقتی که سر خونینت را پانسمان
چه
حاال
ولی االن ،حتی نگفت نرو.
بر سرت و دست و پایت کوبیده
میکنند،
کنم؟
میشود ،عذاب وجدان درد تن تو را
وقتی که سیگار به دهان میگیری
کمی این پا آن پا کردم ،نمیتوانستم در قلبم بنشاند و بغض گلویم را فشار تا گازی که استنشاق کردهای کمتر
بروم ازش بپرسم ،اگر میگفت نرو
دهد و زیر لب به تو بگویم:
ریههایت را بسوزاند.
چه؟ صدایش ازاشپزخانه میآمد
ببخش! ما را ببخش ،ما نمیدانستیم وقتی که ماشین پلیس به بدنت
االن
که داشت چای حاضر میکرد.
چه میکنیم .ما نمیدانستیم که
میکوبد و ماشین پلیس دیگری از
بود که مادر بیدار شود و اگر چنین
چنین میشود .نمیدانستیم که
رویت رد میشود.
میشد کار تمام بود .با جیغ و داد
چنین زندگیای را به تو و هم
و میگریم و از رویت شرمندهام.
و گریه و نفرین روزگارم را سیاه
نسالنتتحمیلمیکنیم.
نادانی و نا آگاهی و ناتوانی موجب شد
میکرد.
بگذار چیزی را به تو بگویم ،ما
که سی سال ،هر کدام در یک سوی
پا
را
هایم
ش
کف
و
نشستم
زمین
روی
طرفدار دمکراسی نبودیم.
این دنیا این مصیبت را تحمل کنیم.
کردم و زدم به خیابان .جاروکشهای طرفدار آزادی نبودیم .هیچ
میدانم که بارها پیش خودت گفتهای
محل داشتند جارو میزدند .صبح
شناختی از آن نداشتیم.
که کرد و گذاشت برای من و رفت
باید
خیلی زود بود .و هوا نسبتا سرد.
دستهی ما دستهی انسانهایی
برای خودش راحت زندگیاش را
شروع
در خیابان میماندم تا صبح
آرمانگرا بود،خود را آزادیخواه
میکند .و نمیخواهم خودم را تبرئه
کرد.
میشد و میشد کاری
میدانستیم.

کنم .و فرقی هم نمیکند اگر بگویم
سه تومان پول داشتم و پنج تا بلیط
وقتی االن از آن حرف میزنم،
که هرگز زندگی راحتی دور از تو
دو زاری که در جیب شلوار جینم
نمیدانم چطور آن زمان خود را
نداشتم.
چپانده بودم .و یک ورقه که شب
آزادیخواه مینامیدیم .چگونه
امروز دیگر سال  ۵۷نیست که کتاب
عقب
قبل نوشته بودم و در جیب
است که گروهی بتواند خواستار
اصول مقدماتی فلسفه را تکه تکه و
رویش
شلوار جینم گذاشته بودم.
دیکتاتوری باشد و اسمش را
ورق ورق تحویل بگیری تا بخوانی.
اسم و آدرس منزل بود و شماره
آزادیخواهی بگذارد.
امروز اطالعات به شکل گسترده در
تلفن خانهی همسایه ـ ما هنوز تلفن اسمش بود دیکتاتوری پرولتاریا .و اختیار خواستاران آن قرار میگیرد.
نداشتیم ـ.
پرولتاریای ما کی بود؟
خودت هم میدانی که اگر بخواهی،
و
علم
دانشکده
های
این را بچه
کارگران شرکت نفت و کارگران ایران میتوانی.
اگر
که
بودند،
کرده
سفارش
صنعت
ناسیونال.
من به آینده فکر نکردم.
بالیی در تظاهرات سرما 
ن آمد ،بشود ما از دیکتاتوری پرولتاریا چه
تو میکنی؟
به خانواده خبر داد.
یدانستیم؟
م
من فکر نکردم چه کسی قرار است
تنم
گرمی
چندان
کاپشن گرمکن نه
احتماال به همان اندازه که کسانی که بیاید ،و چه نظامی .تو میکنی؟
نشست،
می
تنم
به
بود .سرما داشت
اکنون از آن دفاع میکنند میدانند.
من به این فکر نکردم که حقوق بشر،
میدان
طرف
به
گرفتم
اتوبوس را
میگفتیم که این نوع دیکتاتوری،
تمامی اصول حقوق بشر ،آزادیهای
شهناز ،تا بعد از آن بروم جلوی
دیکتاتوری اکثریت به اقلیت است.
فردی و مدنی و جنسیتی و سیاسی
دانشگاه .اگر هم تظاهراتی نبود ،حتما یعنی عین دمکراسی.
و غیر سیاسی ،بدیهی است و باید
گروه گروه بچهها برای بحث ایستاده یکی نبود بیاید و بگوید زرشک،
همهگان از آن برخوردار باشند.
بودند و حتما میتوانستم کسی را
دیکتاتوری ،دیکتاتوری است و در
تو میکنی؟
خدا
پیدا کنم و به او ثابت کنم که
رژیمی که کوچکترین ناحقی را در
آیا اتفاق افتاده که فکر کنی :بدتر
وجود ندارد.
حق بزرگترین حنایتکاران انجام
از این که ممکن نیست؟ که هر
کتاب اصول مقدماتی فلسفه پلیتسر
دهد ،هیچ تضمینی وجود ندارد که
کس بیاید از اینها بدتر نمیکند؟
را تازه تمام کرده بودم.
بزرگترین جنایات در حق بهترین
که هر چیزی از اینها بهتر است؟
پانزده ساله بودم.
فرزندان مردم انجام نشود.
من چنین بودم ،من چنین کردم.
نبود.
وقت
هیچ
نبود.
پدر طرفدار شاه
یکی نبود بیاید و بگوید مگر پرولتاریا وامروز تو آنجایی و باتوم و گلوله
این او بود که به ما یاد داد که شاه
ـ اگر وجود میداشت ـ چند درصد
میخوری ،و من اینجا میگریم!
سایهی خدا در روی زمین نیست.
از جامعهی ایران را تشکیل میداد تا تو مثل من نکن ،تو مثل من نباش!
شق
انقالبی نبود .هیچ وقت نبود .کله
بتواند دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت را شاید تو نیازی نداشته باشی که از
را
ام
ی
بود .بعضیها میگویند کلهشق
تشکیل دهد؟
فرزندان آیندهی مملکت شرمنده
از پدر به ارث بردم.
دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت ما به ثمر باشی! 
ننشست.
آن روزها ،در آن تنشهای آدرنالین،
بگذار صادقانه چیزی را به تو بگویم،

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

LATE REGISTRATION:

AUG. 18, 19 , 20 2010
)(8:30 A.M. to 2:30P.M.

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

خداوند محبت است
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
 کالس های رقص

برای بچه ها و بزرگساالن
ازساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

www.paivand.ca

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

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

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

fondation.nima@gmail.com

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

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

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com

کافهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

اجنمن دوستداران زرتشت

مهرگـان

جشن

را برگزار می کند

• زمان :شنبه 2اکتبر 2010

جزییات بیشتردر شماره آتی نشریه به آگاهی همگان خواهد رسید.

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

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

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

اجنمن دوستداران زرتشت
از جناب استاد نقیب نقوی،

پدر جالل عادل،

پاسداریازجشنهایملی
خویشکاریهرایرانیست

514-488-3000

سپاس:

مژده به ایمانداران
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که در مدت برقراری کالسهای شا هنامه خوانی با
بیان شیوای خود ،نسبت به شناساندن گو هره ی
فرهنگ و باورهای مردم ایران باستان پرداختند
و همچنین با عالقمندی همراه با مهرش��ان کو
ش��یدند با نمایان س��اختن واژه های نهفته در
فرهنگ ادبیات اسطوره ای برجا مانده از نیاکانمان
(که ش��ا هنامه فردوسی یکی از مهمترین آنان
می باشد) را به دوستداران این بخش از فرهنگ
ایران زمین بیاموزند .لذا بدینوسیله این انجمن،
به همراه دیگر شاگردان این کالس از ایشان سپا
سگزاری نموده و برای ایشان دیرزیوی ،تندرستی
و پیروزی در اهدافشان خواهانیم.
هیات مدیره اجنمن

«نیکو» :بازار همیاری ایرانیان مونترال
بنیاد نیکو روز شنبه  ۸اوت ،۲۰۱۰
اقدام به برگزاری بازار همیاری فروش
اجن��اس ن��و و دس��ت دوم ،به نفع
کودکان نیازمند کشورمان نمود.
به این ترتیب که با اطالع رسانی به
ی و سایر ملیتهای دیگر
جامعه ایران 
 ،وسایل نو و دس��ت دوم غیر قابل
اس��تفاده آنان را ،در معرض فروش
گذاشت.
ی این م��دت ،ه��م وطنان
در ط�� 
بس��یاری ،با آوردن وسایل ،به انبار
نیکو،و همچنین اعالم آمادگی جهت
همکاری در این زمینه ،دست ما را
فشردند .
تعدادی از دوس��تان نیز با پرداخت
ی را حمایت
نقدی خود کودکان ایران 
کردند.
در اینجا ،باید از همه این عزیزان که

همبستگی

بازرگانی

این حرک��ت اجتماعی
غیر انتفاعی را حمایت
کردند ،تشکر و قدردانی
شود .بنیاد نیکو ،همواره
پذی��رای پیش��نهادات
وأنتقادت س��ازنده همه
دلس��وزان کش��ورمان
میباشد.
محل برگزاری این بازار همیاری در
محوطه فروش��گه اخوان ،در وست
ایلند بود که به طور رایگان در اختیار
این بنیاد قرار گرفته بود.
نیکو قصد دارد که درامد حاصله از
این ف��روش را ،صرف تهیه و خرید
لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند،
ی بنماید.
جهت شروع سال تحصیل 
در ضم��ن ،نظر به اس��تقبال مردم،
نیک��و ب��ه زودی برای ب��ار دوم این

بازار همیاری را مجددا تکرار
خواهد نمود.
خواهشمندس��ت جه��ت
هرگونه همیاری ،با ش��ماره
تلفنهای زیر تماس حاصل
فرمائید:

(۵۱۴) ۶۲۴-۴۵۷۹
(۵۱۴) ۹۶۱-۴۵۷۹

در پایان الزم به اش��اره است که در
آمد حاصل از فروش روز ش��نبه ۷
اوت ،مبل��غ  ۱۷۴۵،۸۴دالر ب��وده
است ،که به طور کامل و بدون صرف
هیچگونه هزینه به دس��ت کودکان
نیازمندی خواهد رسید که خانواده
آنان ،در اثر بیماری س��رطان توان
مال��ی خویش را از دس��ت داده اند
و آنان در خطرت��رک تحصیل قرار
گرفتهاند.

بخارا75 :

IBNG

منتشرشد

>> مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

RAIM

ایرانیان
مونرتال

8صبح هر چهارشنبه:
 6710سنژاک!
members@ibng.ca

تپش دیجیتال

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
ص39 :

 ---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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تک
یونی
UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
قفل سازی تعمیر و تعویض
نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

انواع قفل ساخت کلید

_______________
Nader Bozorgmand

نیک
پیک دهخدا
Tel.: 514-249-4684

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) 220-1559

(514) 952-2165

هیات مدیره مدرسه دهخدا

شادی و شور ،رقص و پایکوبی با همراه دی جی

www.paivand.ca

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

 با سرویس دلیوری

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

Professional Grooming

19
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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

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

20
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رستورانشومینهپرس
Plaza

Cote des
Neiges

رستورانملیملو
کباب های خوشمزه ایرانی
و انواع اغذیه با کیفیت برتر

3طبقه پارکینگ رایگان

ا
س
پ
ش
یال ه

ای ما:

چلوکباب کوبیده6/99........:
سلطانی8/99........................:
سلطانی جوجه8/99............ :
شیشلیک9/99....................:
جوجه کباب6/99 ................:
کوبیده مرغ5/99 .................:
چنجه7/99 ...........................:

کامبو11/99 :

یک سیخ چنجه،
یک سیخ جوجه
یک سیخ کوبیده
------کباب ترکی پلیت8/49..... :
ساندویچ3/89 ....................:
ساندویچ کوبیده3/99 ........
____________
تمامی غذاها همراه با پلو
باسماتی و ساالد

کباب ترکی
ختفیف ویژه برای دانشجویان

________________
Plaza Cote des Neiges

3425 St-Denis

Tel.: 514-2844999

)(food court
6700 Cote Des Neiges

CDN
bus 165

Sherbrooke

Tel.: 514-564-9790

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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Elegance Leasing

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor) طبقه دوم

Tel.: 514-482-4500

www.eleganceleasing.com

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

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

لیزینگ

PRE-APPROVED

خنستین شرکت بیمه ایرانی

کمپانی
الگانس

Leasing

PORSCHE

CAYMAN - 2007
Prix : $ 38900
Kilométrage: 67000
Condition: Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 609.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transm: Auto. Cylindres : 6
Carburant: Essence;
Motricité: RWD
Portes : 2 Passagers : 2
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Rouge
Type : Berline

NISSAN MAXIMA
2007

Prix : $ 14900
Kilométrage: 129000
Condition: Occasion
Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Mensuel: 213.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans: Auto Cylindres: 6
Carburant: Essence Motricité : FWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Argent
Type : Berline

&
Financing
With or
Without
Credit

وام خرید اتومبیل
 یا،با اعتبار

!بدون اعتبار بانکی

assurance@eleganceleasing.com

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

21
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بازار امالک...

آمار خرید و فروش امال ک ژوئیه ۲۰۱۰

ی قیمتها با وجود کاهش تعداد معامالت
افزایش تدریج 
امیرسام

ام�لاک در ماههای تابس��تان
کاسته میشود.
بازار خرید و فروش امالک در
ماهه��ای اولیه امس��ال از حد
معمول فعالتر بوده است ،چرا
که عالقمندان به خرید ملک به
دلیل اجتناب از افزایش نرخ بهره وام
مسکن ،خرید ملک مورد عالق ه خود
ی که در نظر داشتند
را زودتر از وقت 
انجام دادند.
از لحاظ جغرافیایی منطقه South
 Shoreو الوال در ماه ژوئیه امس��ال
بیشترین کاهش خرید و فروش را به
ترتیب با  ۳۱و  ۲۸درصد نسبت به
ژوییه سال  ۲۰۰۹داشتند.
در م��دت مش��ابه Vaudreuil-
۲۲ Soulangeدرص��د ،جزی��ره
مونت��رال ۲۳درص��د و North
 Shore۲۵درصد کاهش در تعداد

بنا بر آمار سیستم MLS
سازمان مشاورین امالک
مونترال بزرگ با وجود
 ۲۶درص��د کاهش در
تعداد معامالت امالک در ماه ژوئیه
امسال در مقایسه با ماه ژوئیه سال
 ،۲۰۰۹تعداد خرید و فروش امالک
از ابتدای امسال تا آخر ماه ژوئیه۱۰ ،
درصد نس��بت به مدت مشابه سال
گذشته افزایش داشته است.
قیمت ه��ا نیز در منطق��ه مونترال
ی خود را
همچنان افزای��ش تدریج 
ادامه میدهند.
بنا به نظر خانم دیان منارد Diane
 Menardمعاون رئیس هیئت مدیره
سازمان مش��اورین امالک مونترال
ب��زرگ ،به طور معمول از رونق بازار

معامالت به ثبت رساندند.
از لحاظ قیمت نیز ،قیمت میانگین
تمام انواع امالک نس��بت به ژوئیه
سال گذشته افزایش یافته است.
در منطقه مونترال قیمت میانگین
خانههای مس��کونی ی��ک واحدی
 Single familyبا  ۵درصد افزایش
به  ۲۵۸۰۰۰دالر رسید.
کاندومینی��وم ب��ا  ۸افزایش درصد
ب��ه  ۲۲۰۰۰۰دالر و در نهای��ت
قیمت میانگین امالک مس��کونی
چندواحدی  Plexبا  ۹درصد افزایش
به  ۳۸۱۵۰۰دالر رسید.
بنا به نظر خانم دیان منارد Diane
 Menardدر ح��ال حاض��ر ب��ه
اصطالح مشاورین امالک هنوز هم
در"بازارفروشندگان" به سر میبریم
که خود دلیل افزایش قیمتها علیرغم
کاهش تعداد معامالت میباشد.
در تاری��خ  ۳۱ژوئیه ۲۰۱۰
تع��داد ام�لاک در مع��رض
ف��روش از طریق سیس��تم
۷ MLSدرص��د نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال گذشته
کاهش داشته است.
تا شماره آینده شاد و سربلند
باشید
امیر سام

Chartered Real Estate
Broker

 ۱۰آگوست ۲۰۱۰

Cell.: 514-702-2309

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

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

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

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

3/29

 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

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:

امیرسام

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

MARYMOUNT ADULT CENTR

Hala

514-305-2130

Tel.:

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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کروبی :یک سال مبارزه

و ب��ه نظر من رفت��ار رییس مجلس
در این خصوص اص�لا قابل پذیرش
نیست".
آق��ای الریجان��ی دو روز بعد اتهام
ش��تابزدگی را رد ک��رد و گفت که
مواضعش را ب��ا "چند موضع تند و
نیش��دار" آقای کروبی عوض نمی
کند.
آقای کروبی که از محکم بودن ادله
اش مطمئن به نظر می رسید ،در نامه
ای به علی الریجانی خواهان برگزاری
جلسه ای مشترک با سران سه قوه،
رئیس مجلس خبرگان و دادستان
کل کشور شد تا مستنداتش را ارائه
دهد .رییس مجلس این پیشنهاد را
پذیرفت.
در دوم ش��هریور شش عضو کمیته
ویژه مجلس با مهدی کروبی دیدار
کردند و قرار شد آقای کروبی چهار
نفر از کسانی را که می گویند به آنها
تجاوز ش��ده ،برای تحقیقات به قوه
قضاییه معرفی کند.
در نهایت مجلس مس��تندات آقای
کروبی را بررس��ی نکرد .گروهی از
ناظران کیفیت برخورد کمیته ویژه با
این مساله را جای بحث می دانند.
فاطمه حقیقت ج��و که با برخی از
قربانیان تجاوز پس از خروجش��ان
از ای��ران دی��دار کرده ،م��ی گوید:
"متاس��فانه مجلس خیلی بد عمل
کرد .رییس مجلس خیلی بد عمل
کرد .مجلس خان��ه ملت و پناهگاه
مردم اس��ت و اصال به همین دلیل
کمیسیون اصل  ۹۰که رسیدگی به
شکایات مردم از دستگاه های دولتی
را بر عهده دارد ،طبق قانون اساسی
در خانه ملت نهاده ش��ده تا ملجا و
پناه مردم باشد".
عملکردهاشمیرفسنجانی
رسما اعالم نشده که آیا آقای هاشمی
رفسنجانی مطابق درخواست آقای
کروبی مس��اله را با رهب��ر ایران در
میان گذاشته است یا خیر ،اما پرهیز
او از موضعگیری علنی بر س��ر این
نامه با توجه به شرایط آن روز قدری
طبیعی به نظر می رسد.
درخواس��تش در خطب��ه های نماز
جمعه  ۲۶تیر برای آزادی زندانیان
سیاس��ی و دلجویی از آنه��ا ،فوران
خشم تندروهایی را به همراه داشت
ک��ه او و خانواده اش را بخش��ی از
"فتنه" پس از انتخابات می دانستند.
در اولین جلس��ه دادگاه های دسته
جمع��ی ،محمد عل��ی ابطحی نیز
اعتراف کرده بود که آقایان هاشمی
رفس��نجانی و خاتمی علیه محمود
احمدی نژاد هم قس��م شده بودند،
اتهامی که تکذیب شد.
فشارها بقدری بود که دفترش اعالم

فریدون فرخزاد...
زمانی که فریدون فرخ��زاد از خود
و گرایش جوانان دو قطب س��خن
میگف��ت ،تازه لهس��تان ب��ود که
گردنکش��ی را در برابر برادر بزرگ
آغاز کرده بود .فرخزاد اما چند سالی
بعدتر ،درستی ادعای خود را درباره
عالقه جوانان پشت دیوار به جهان
باز تجربه کرد ،اگ��ر چه پس از آن
دو سه سالی بیش زنده نماند تا در
طول س��الیان گذشته ،این عالقه را
در جوانان و نس��ل جدید ایران نیز
ببیند و در خرداد  ۸۸شاهد جنبشی
گردد که وی به خاطر آن به دور دنیا
راه افتاده بود و «حرف» میزد تا نه
تنها «وظیفه» خود را به عنوان یک
«انسان ایرانی» انجام داده باشد ،بلکه
بر سر آن حتی جان ببازد.
گذشت زمان نشان داد فرخزاد چه
آن زم��ان که به عنوان «ش��ومن»
دریچ��ه جدی��دی را در برنامههای
سرگرمکننده تلویزیون ایران گشود
و چه زمانی ک��ه زبان تند و تیزش
را علیه انقالب اس�لامی و حکومت
دین��ی برآم��ده از آن به کار گرفت،
اشتباه نکرد.
فرخزاد نخستین خواننده و هنرمند
ایران بود که در شوهای خود از زنان
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ک��رد که او به عل��ت "جلوگیری از
درگیری احتمال��ی" در نماز جمعه
 ۲۳مرداد شرکت نخواهد کرد.
اما با توجه به این فشارها ،چرا آقای
کروب��ی نامه را برای اکبر هاش��می
رفسنجانینوشت؟
رضا ول��ی زاده ،خبرنگار ،می گوید:
"در واقع آقای کروبی با چنین کاری
پیشاپیش اعالم می کند که مرجع
رس��یدگی به این نوع وقایع را رهبر
ایران نمی داند و چنین مشروعیتی
ب��رای او قائل نیس��ت .بنابراین به
شخص دیگری در بدنه نظام متوسل
می ش��ود و ماجرا را برای او گزارش
می دهد".

عملکردقوهقضاییه

بهرح��ال گفته می ش��ود که آقای
هاشمی رفسنجانی پس از دریافت،
نام��ه را ب��رای محم��ود هاش��می
ش��اهرودی می فرستد که واپسین
روزهای ریاس��تش بر قوه قضاییه را
سپری می کرد.
از ق��ول آقای کروبی نقل ش��ده که
آیت الله ش��اهرودی ،قربانعلی دری
نجف آب��ادی ،دادس��تان وقت کل
کشور ،را مامور رسیدگی می کند .از
جانب آقای دری نجف آبادی ،سعید
مرتضوی ،دادستان وقت تهران و از
جانب آقای مرتضوی ،قاضی مقدمی،
رئیس بازپرس��ی ش��عبه سیزدهم
دادسرای دولت ،مامور رسیدگی به
آزار جنس��ی بازداشت شدگان می
شود.
ب��ا آمدن ص��ادق الریجانی در مقام
رییس جدی��د قوه قضایی��ه ،آقای
کروبی نسبت به رسیدگی منصفانه
و غیرسیاس��ی به درخواستش ابراز
خ��وش بینی می کن��د و حتی در
هفتم شهریور می نویسد" :امیدوارم
که در طلیعه حضور شما بر مسند
ریاس��ت قوه قضائیه ،شاهد اجرای
عدالت باشیم".
آقای الریجانی نیز در یکی از اولین
اقداماتش هیاتی ویژه برای رسیدگی
به پرون��ده های پ��س از انتخابات
تشکیل داد .ابراهیم رئیسی ،معاون
اولقوهقضاییه،غالمحسینمحسنی
اژه ای ،دادس��تان کل کشور و علی
خلفی از مشاوران رییس قوه قضاییه،
عضو این هیات معرفی شدند.
اما س��ه روز بعد قاض��ی مقدمی در
گفتگو با تلویزی��ون ایران حرفهای
آقای کروبی را غیرمس��تند دانست.
دفتر آقای کروبی در یازدهم شهریور
توضیح داد که چند روز پیشتر این
مقام قضایی با یکی از قربانیان دیدار
کرده و ضمن پرس��یدن س��والهای
نامرتبط ،او را تحت فش��ار گذاشته

بود.
اواس��ط ش��هریور ماه دیداری میان
هیات ویژه قوه قضاییه و آقای کروبی
جهت ارائه مستندات صورت گرفت
و اعالم شد که نتیجه تحقیقات یک
هفته دیگر اعالم می ش��ود .اما یک
روز بع��د ماموران امنیت��ی به دفتر
کمیته پیگیری زندانیان و آس��یب
دی��دگان حوادث پ��س از انتخابات
حمل��ه کردن��د و اس��ناد و مدارک
موجود و یک دس��تگاه لپ تاپ را با
خود بردند.
فردای آن روز هم در هفدهم شهریور
ماموران دادستانی تهران دفتر مهدی
کروبی و نیز دفتر حزب اعتماد ملی
را پلمپ کردند و اسناد و مدارک را
با خود بردند.
همچنین مرتضی الویری و علیرضا
بهشتی از اعضای کمیته پیگیری و
محمد داوری ،سردبیر سایت سحام
نیوز که مسئول مستندنگاری شواهد
تجاوزها معرفی شد ،بازداشت شدند.
رضا ولی زاده ،خبرنگار ،این ش��یوه
برخ��ورد را امنیتی – پلیس��ی می
خواند و می گوید" :حاکمیت بجای
رس��یدگی به این پرونده ،با آن یک
برخورد امنیتی کرد و حتی کسانی
را که می خواستند این حقوق پایمال
ش��ده را احقاق کنند ،مورد تعقیب
ق��رار داد .مرتضی الویری و علیرضا
بهشتی و بعدا محمدرضا مقیسه از
اعضای این کمیته را بازداشت کردند
و تحت فش��ار گذاشتند که بگویند
چه کسانی با کمیته در ارتباط بودند
تا س��رنخهایی را که ممکن اس��ت
جنایتهای داخل زندان را افشا کند،
از بی��ن ببرند و روی آن س��رپوش
بگذارند".
"اگ��ر اینها را در کن��ار آنچه درباره
تعرضات جنسی و سوال و جوابهای
خاصی ک��ه بوی��ژه از زندانیان زن
صورت می گیرد ،بگذاریم ،عمال یک
نوع حرکت سیس��تماتیک دستگاه
های امنیتی برای خرد کردن ،برای
شکستن ،برای وادار به اعتراف کردن
شکل می گیرد"
رضا معینی ،از سازمان گزارشگران
بدون مرز
آقای کروبی نیز در نامه ای که پس
از این بازداشتها برای صادق الریجانی
نوشت ،اذعان کرد که نیروهای سپاه
و وزارت اطالع��ات به هی��ات ویژه
قوه قضاییه اجازه نمی دهند درباره
سرنوشت قربانیان خشونتهای بعد از
انتخابات تحقیق کند .با این حال ،او
افزود که نمی گذارد "عده ای تازه به
دوران رسیده چوب حراج" به ایران
بزنند.
س��رانجام در بیست و یکم شهریور

>> ادامه از صفحه12 :
و حقوق آنها ،از مسائل جهان آن روز
مانند جنگ ویتنام ،از لزوم گسترش
آگاهی و علیه برخی سنتهای دست
و پاگیر اجتماعی سخن میگفت و
به سود معلوالن و کودکان پرورشگاه
کنسرت برگزار میکرد و میکروفن
به دست در خیابانها به راه میافتاد
تا چه��ره واقعی ایران را در محدوده
امکانات اندکی که در اختیار داشت
به نمایش بگذارد و جامعه را به نقد
خود بنشاند.
روند رشد طبیعی جامعه ایران اما با
انقالب اسالمی با انسدادی تاریخی
روبرو شد .انسدادی که گویی از سر
گذراندن پیامده��ای فالکتبار آن،
تنها ش��رط وداع ایران با گذشته و
گذار ایرانیان ب��ه آینده بود .فرخزاد
بالفاصله دور دنیا راه افتاد تا با هنری
ک��ه داش��ت و وظیفهای ک��ه برای
خویش قائل بود ،از این انسداد بگوید،
و بگوید که اخت�لاف این حکومت
با حکومت پیش��ین بر سر آزادی و
آزادگی نبود (کنسرت لندن )۱۳۶۲
بلکه بر سر «توضیح المسائل» و بر
س��ر این بود که آیا باید با پای چپ
وارد خال شد یا با پای راست!
ولی س��الها باید میگذشت تا مردم

کوچ��ه و بازار نیز در ای��ران ،همان
زبان��ی را به کار بگیرن��د که وی در
کنس��رتهای خود ب��ه کار میبرد.
زبان��ی که در دهه س��یاه ش��صت
ک��ه «روش��نفکران» م��ورد انتقاد
فرخ��زاد ب��رای ش��کوفایی انقالب
شکوهمندشان ،همچنان چشم بر
خونهایی میبستند که در زندانها
جاری بود ،حقیقتگوتر از آن بود که
جمهوری اسالمی بتواند اجازه دهد
همچنان بماند و بگوید.
فری��دون فرخ��زاد در ب��ه دور
دنی��ا راه افت��ادن و ح��رف زدن و
روش��نگریهایش ک��ه س��رانجام
مخاطبان خود را در میان نسلهای
جوانتر یافت ،بیتردید اشتباه نکرد.
اش��تباه او در این ب��ود که درنیافت
نبای��د فریب خ��ورد و ه��ر کس و
ناکسی را به خانه و حریم خصوصی
خویش راه داد ،و به این ترتیب مانند
بسیاری از مخالفان شناختهشدهای
که توس��ط رژیم به قتل رس��یدند،
راه نابودی خوی��ش را بر جمهوری
اسالمی هموار ساخت.


ساعاتی پس از آن که روزنامه کیهان
ادعای تجاوز جنس��ی به بازداشت
ش��دگان را دروغی��ن توصیف کرد،
هی��ات ویژه ق��وه قضایی��ه مدارک
مهدی کروبی را جعلی خواند.
اندکی بع��د هم ابراهی��م امینی از
اعضای مرکزی حزب اعتماد ملی که
نامش در گ��زارش هیات ویژه آمده
بود ،بازداشت شد.
آقای کروبی نیز در بیس��ت و سوم
ش��هریور در آنچ��ه آخری��ن نام��ه
اش درب��اره ماجرای تج��اوز خواند،
نوش��ت که حوادث پس از انتخابات
ریاست جمهوری "نه تنها مایه ننگ
جمهوری اس�لامی شده بلکه مایه
ننگ ایران شده است".
فاطمه حقیقت جو ،فعال سیاس��ی
اصالح طلب ،درباره تاثیر نامه آقای
کروبیبرمشروعیتاخالقیحکومت
ایران می گوید" :طبیعی اس��ت که
همه بیایند و آن را انکار بکنند چون

شاهزاده الل...

بر خالف معیارهای بین المللی هم
هست .عالوه بر این که آبروی نظام
اس�لامی پیش مردم کشور و سایر
مسلمانهایی می رود که ممکن است
امیدی به جمهوری اس�لامی بسته
باشند ،پیش جامعه جهانی هم می
رود .به همین دلیل هم هس��ت که
بالفاصله آقای خامنه ای عصبانی می
ش��ود و می گوید بردن آبروی نظام
بدتر از جنایاتی است که در کهریزک
شده است .از این حیث ،به نظر من،
کار آقای کروبی بس��یار بسیار مهم
بوده که ن��وری بر ای��ن تاریکخانه
افکنده است".

حمالت به کروبی

در یک سال اخیر ،مهدی کروبی آماج
دهها مورد تهدید و حمله ش��فاهی و
فیزیکی ،از جمله شلیک به اتومبیلش،
ق��رار گرفته که تا ح��دودی از انزجار
حکومت و حامیانش از آن نامه نشات
می گیرد.

در اولین جمعه پس از انتش��ار نامه،
امام��ان جمع��ه ش��هرهای مختلف
سخنان تندی علیه آقای کروبی بیان
کردند که همگی نشان از یک حمله
سازمان یافته داشت.
احمد علم الهدی ،امام جمعه مشهد،
آقای کروبی را "پیاده نظام دش��من و
عامل استکبار" خواند و گفت که او با
طرح این "اتهام های ناروا" می خواهد
"آبروی نظام را در س��طح ملی و بین
المللی"ببرد.
آقای کروبی در پاسخ به این دسته از
منتقدان ،آنها را دین فروش خواند و
گفت با این "فحاشی کردنها" از میدان
بیرون نمی رود .میرحسین موسوی
هم به یاری آقای کروبی آمد و ضمن
تقدی��ر از تالش او گفت":آیا حکومت
عالقه ندارد بداند دس��تان او با مردم
چکار می کند؟"
ب��ا وجود این حم�لات ،آقای کروبی
همچنان پای حرفش ایستاده است.

>> ادامه از صفحه14 :

هیچ کدام را نمی شناس��م) کاری
ندارم که نوس��ان فکریشان ،از چپ
افراطی تا راس��ت افراط��ی ،گاه در
برخ��ی اطالعیه ها به چش��م می
خورد.
لیکن سخنان خود وی کامال روشن
و شفاف است.
رضا پهل��وی در مورد ش��کل نظام
نیز همواره ب��ه صراحت اعالم کرده
اس��ت یک نظام پادشاهی پارلمانی
را بهترین ش��کل برای ای��ران می
ش��مارد ،ولی در همین مصاحبه با
حسین ُمهری و علیرضا میبدی نیز
نخستین بار نیست که تکرار می کند
با رسیدن به یک جمهوری سکوالر
و مبتنی بر اصول دمکراسی و حقوق
بش��ر ،به 90درصد اهداف و آرزوی
خود رسیده است.
ک��دام یک از مدعیان سیاس��ت در
درون و بیرون کشور با این شفافیت
از اهداف و آرزو و برنامه خود سخن
گفته و موضوع را نپیچانده است؟!
رض��ا پهلوی در این مصاحبه ،حتی
فراتر از این می رود و می گوید:
«آن پرسش��ی را که خمینی در 12
فروردین  58ب��ا مردم مطرح نکرد،
بای��د این ب��ار از مردم پرس��ید :آیا
جمهوری اسالمی را می خواهند یا
نه؟»
و می افزاید:
«من فکر می کنم مردم به آن پاسخ

منفی خواهن��د داد ،ولی اگر همین
نظام را خواستند ،ما چه حرفی داریم
بگوییم؟ باید ب��ه رأی مردم احترام
بگذاریم».
من این سخن را به مثابه اعالم تعهد
به آرای مردم و نقش آنها در تعیین
سرنوش��ت خویش درک می کنم،
حتی اگر تصمیمی اشتباه بگیرند.
درس��ت همان گونه که روس��و در
«قرارداده�ای اجتماعی» توضیح
می دهد .مردم ممکن است هزار بار
اشتباه کنند .ولی این آنها هستند که
اشتباه می کنند و مسئولیت آن نیز
به پای خودشان است .قراردادهای
اجتماعی اما باید به آنها این امکان
را بدهد که اشتباه خویش را تصحیح
کنند .اهمیت تعهد و احترام به آرای
مردم در س��خن رضا پهلوی اما در
این است که می پذیرد قطعا کسانی
وجود دارند که خواهان «جمهوری
اسالمی» هس��تند و باید فکری به
حال آنها کرد.
تعهدی که در ُعرض��ه و بنیه رژیم
دینی ایران نب��ود تا آن دو درصدی
را که آن را نمی خواس��تند ،جدی
بگیرد.
بلکه خیلی ساده آنها را «ضدانقالب»
نامید و به گونه ای خشن و خونین
حذف کرد تا شاهد آن باشد که هر
چه زمان می گ��ذرد ،از آن اکثریت
 98درصدی موجود کاسته و بر آن

اقلیت دو درصدی که ظاهرا از میان
برداشته شده بود ،افزوده می شود.
ام��روز آن ش��اهزاده «الل» ،س��ی
س��ال پس از درگذش��ت پدری که
به گفته بس��یاری از نزدیکان دوران
جوانی و حتی مخالفانش آرزوهای
«سوسیالیس��تی» داشت (خاطرات
خلیل ملکی) لیکن در پایان به مثابه
یک دیکتاتور ایران را ترک گفت ،و
در آستانه پنجاه سالگی خودش ،با
چنان شفافیتی سخن می گوید که
الل بازی و اللمانی سایر مدعیان را
به ش��دت مورد تردید قرار می دهد
چرا که فقط کس��انی م��ی توانند
شفاف سخن بگویند که در اندیشه
و عمل خود تناقض و تردید نداشته
باشند.
این اس��ت که اگر رضا پهلوی به هر
دلیلی موفق نشود یک اتحاد عمل
فراگی��ر جهت ش��کل گی��ری یک
جانشین ملی و دمکرات شکل دهد
که همواره از آن س��خن گفته و در
جهت آن عمل کرده است ،تا همین
جا نیز نقش��ی مفید و مثبت بازی
کرده و قطعا در شمار تأخیرکنندگان
و تنبیه شدگان تاریخ نخواهد بود.
بجاست تا بقیه ،پیش از آنکه دیگران
برای ایران تصمیم بگیرند ،فکری به
حال سستی و تأخیر خود بکنند.
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ایران :در حسرت آ زادی...

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
Koshtaredahe60@gmail.com

روزنامه نگاران و حکایت زندان و غربت

مریمافشنگ

دوازده سال پیش در هفدهم مرداد
ماه س��ال  ،1377محمود صارمی،
خبرنگار ایرانی به همراه هشت نفر
از اعضای کنسولگری ایران در مزار
ش��ریف ،توس��ط نیروهای افراطی
طالبان کش��ته ش��د .از آن پس به
احترام او این روز در ایران به عنوان
روز خبرنگار به ثبت رسید.
در حالی مراس��م های��ی در گرامی
داشت روز خبرنگار در ایران برگزار
می شود که تعدادی زیادی از روزنامه
نگاران وابسته به طیف اصالح طلب
و مخالفان دولت در زندان به سر می
برند.
محم��ود احم��دی نژاد در مراس��م
بزرگداشت روز خبرنگار و در سالن
همای��ش های صدا و س��یما گفت
مخال��ف برخورد ب��ا روزنامه نگاران
منتقد است و اگر دستگاه ها شکایتی
از روزنامه نگاران مطرح کرده اند آن
را پس بگیرند.
این در حالی اس��ت که در ماه های
گذش��ته محمد علی رامین ،معاون
مطبوعاتی وزارت ارش��اد ،گفته بود
روزنامه نگاران خاطی باید از حقوق
شهروندی محروم شوند.
از سوی دیگر کاظم انبار لویی معاون
مرکز سیاسی حزب موتلفه اسالمی
در مراسم دیگری که به مناسبت روز
خبرنگار در هتل هویزه تهران برگزار
ش��د ،اعالم کرد که ب��ا خبرنگاران
متخلفی که اکنون در زندان هستند
بر اساس قانون مطبوعات عمل شده
است.
آق��ای انبار لوی��ی همچنین گفت:
"اینکه تصور کنی��د نقدها ،توهین
ه��ا و دروغ هایی که در روزنامه تان
مینویسید منجر به زندان و برخورد
حقوقی نشود انتظار بی خودی است
چرا که در تمام دنیا برای خبرنگاران
جرایم س��نگین مال��ی در نظر می
گیرند و در ایران نیز با روزنامه نگاران
ی شود".
متخلف برخورد م 
ب��ه تازگ��ی و در جری��ان اعتصاب
غذای  17نفر از زندانیان سیاسی در
بازداشتگاه اوین نام بهمن احمدی
امویی به چش��م می خ��ورد که از
جمله روزنامه نگاران زندانی اس��ت
که چندی پیش حکم  5سال زندان
برای او صادر شد.
کیوان صمیمی دیگر روزنامه نگاری
اس��ت که نامش در لیست اعتصاب
کنندگان غذا دیده می ش��ود .آقای
صمیمی هم در دادگاهی به ش��ش
سال حبس و محرومیت مادام العمر
از فعالیتهای سیاسی محکوم شد.

بهم��ن احم��دی اموی��ی و کیوان
صمیم��ی از چن��د روز پی��ش در
اعتراض به ش��رایط زندان دست به
اعتصاب غذای خشک زدند.
در میانه راه زندان رجایی شهر
تعداد زیادی از روزنامه ها و مجالت
وابسته به مخالفان دولت در ماه های
گذشته توقیف شدند
احمد زیدآب��ادی از دیگ��ر روزنامه
ن��گاران زندانی اس��ت ک��ه فردای
انتخابات دس��تگیر شد .شش سال
زندان ،پنج س��ال تبعید به گناباد و
محرومی��ت مادام العم��ر از فعالیت
های اجتماعی و سیاسی حکم صادر
شده برای آقای زید آبادی است که
اعتراض بسیاری را برانگیخت.
نه تنه��ا مرخصی های بازداش��ت
ش��دگان مرب��وط به ح��وادث بعد
انتخابات شامل احمد زیدآبادی نشد
که از  12بهمن ماه سال گذشته به
زندان رجایی شهر کرج منتقل شده
است.
زندان رجایی شهر متعلق به زندانیان
با جرایم س��نگین و خطرناک است
که این مساله هم نگرانی خانواده او و
فعاالن حقوق بشر را برانگیخت.
هفته ای یک بار خان��واده زندانیان
رجایی ش��هر می توانند به مالقات
نزدیکانشانبروند.امابهعلتزندانیان
خطرناک حاضر در این بازداشتگاه
مالقات های زنانه و مردانه تفکیک
شده است .بنابرای یک هفته مالقات
ها مردانه است و هفته بعد زنانه.
ای��ن تفکی��ک کار را ب��رای مهدیه
محمدی ،همس��ر احمد زیدآبادی،
که سه فرزند پسر دارد ،دشوارتر می
کند.
ب��ه گفته یک منب��ع آگاه ،به علت
دوری راه و معطل��ی زی��اد هفت��ه
ای ی��ک بار به زندان رجایی ش��هر
رفتن کرج ب��رای مهدیه محمدی
که باید ی��ک هفته خودش و هفته
بعد فرزندانش به آنجا بروند سخت
است .خانواده آقای زیدآبادی نیز در
شهرستان هستند و چون بچه های
آقای زیدآبادی باید با یکی از اعضای
خان��واده به آنجا بروند ،گاهی پیش
می آید که فرزندان آقای زیدآبادی
س��ه یا چهار ماه نتوانند پدرشان را
مالقات کنند.
بیماری در زندان
مس��عود باس��تانی از دیگر روزنامه
نگاران بازداشت شده بعد از انتخابات
است .مرخصی زندانیان شامل حال
آقای باستانی هم نشده است .شش
س��ال زندان و  34میلی��ون تومان
جریمه نقدی حکمی است که برای

خودسر یا سازمان یافته؟

با وج��ود اینکه پی��ش از آزادی به
بازجویش گفت��ه بود ک��ه روزنامه
ن��گاری را ادامه خواه��د داد .بعد از
آزادی مدت��ی را در روزنام��ه به��ار
مش��غول بوده و بع��د از توقیف این
روزنامه چند وقت��ی هم در روزنامه
شرق .مهسا امرآبادی به علت شرایط
سخت روزنامه نگاری در ایران مدتی
است از روزنامه شرق بیرون آمده و
در حال حاضر بیکار است.
تنها احمد زید آبادی و یا مس��عود
باس��تانی به عن��وان روزنام��ه نگار
میهم��ان زندان رجایی ش��هر کرج
نیس��ت .عیس��ی س��حرخیز ه��م
مدتهاس��ت که به این بازداش��تگاه
منتقل شده که خبرها حاکی از بروز
مشکالت جس��مانی او در روزهای
گذشته است.
زندان اوین هم دیگر بازداش��تگاهی
اس��ت که این روزه��ا میزبان تعداد
زیادی از روزنامه نگاران است.
چن��دی پیش خبر هت��ک حرمت
عبدالرضا تاجیک دیگر روزنامه نگار
زندانی هم اعتراض گس��ترده ای را
برانگیخت.
تنگ تر شدن عرصه روزنامه نگاری
در ای��ران و محدودی��ت های��ی که
برای روزنامه نگاران بعد از انتخابات
جنجال برانگیز ریاس��ت جمهوری
س��ال گذش��ته به وجود آمد ،باعث
شد تا تعداد زیادی از روزنامه نگاران
خاک ایران را ترک کنند.
بس��یاری از آنها بدون هیچ سرمایه
ای از کش��ور خارج شدند و در حال
حاضر برخ��ی از آنها در کمپ های
پناهندگی ترکیه و ع��راق و برخی
دیگر که خوش ش��انس تر بوده اند
در کمپ های پناهندگی کشورهای
اروپایی منتظرند تا به وضعیتش��ان
رسیدگی شود.

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/

پدیده بلوغ زود هنگام دخرتان در غرب

دانشمندان کشورهای توسعه یافته
و ب��ه ویژه ایاالت متح��ده آمریکا از
بروز پدیده بلوغ زودهنگام دختران
به شدت ابراز تعجب و نگرانی کرده
اند و برای این پدیده آثار و پیامدهای
منفی بس��یار زیادی را پیش بینی
کرده اند.
این دانش��مندان معتقدند این بلوغ
زودهنگام عالوه بر اینکه دختران را
به بیماری های مختلف خطرناکی
مبتال خواهد ک��رد ،موجب افزایش
تمایل جنسی و زودهنگام آنان می
شود.
دانشمندان کشورهای توسعه یافته

معتقدند مواد شیمیایی موجود در
طبیعت و نی��ز چاقی بیش از اندازه
اف��راد در به وجود آمدن پدیده بلوغ
زودهنگام تأثیر دارد.
تحقیقاتی که اخیرا توسط تعدادی
از دانش��مندان آمریکای��ی انج��ام
شده نش��ان می دهد که دست کم
10درصد دختران سفید پوست در
سن هفت سالگی به بلوغ می رسند.
این آمار در سال  1990پنج درصد
بوده است .این تحقیقات همچنین
نشان می دهد در دختران آفریقایی
تبار این آمار  25درصد و در دختران
ق��اره آمریکای جنوب��ی  15درصد

است.
این دانشمندان آمریکایی معتقدند
بروز پدیده بلوغ زودهنگام دختران،
آثار و پیامدهای خطرناک زیادی از
جمله افزایش احتم��ال ابتالی این
دختران به سرطان پستان و سرطان
مثانه را در پی دارد.
این پدیده همچنین موجب افزایش
گرایش این دخت��ران به دخانیات،
مش��روبات الکلی و غیره می ش��ود
که نتیج��ه آن ابتال به بیماری های
روحی ـ روانی مانند افسردگی ،بی
اعتمادی و غیره می شود.

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

کسانی که خود را قربانی تجاوز معرفی می کنند ،بعد از مایوس شدن
از قوه قضاییه ،درصدد طرح شکایت خود در مراجع بین المللی هستند.
رضا معینی از س��ازمان گزارشگران بدون مرز می گوید که در یک سال
اخیر ،این سازمان چهار مورد تجاوز به زندانیان ایرانی را مستند کرده و
به این نتیجه رسیده است که این اعمال توسط نیروهای خودسر صورت
نگرفته است.
او به بی بی سی فارسی گفت" :این چهار مورد و سایر موارد دیگر نشانگر
سیستماتیک و منظم بودن تجاوز در زندانهای ایران است .اگر اینها را در
کنار آنچه درباره تعرضات جنسی و سوال و جوابهای خاصی که بویژه از
زندانیان زن صورت می گیرد ،بگذاریم ،عمال یک نوع حرکت سیستماتیک
دستگاه های امنیتی برای خرد کردن ،برای شکستن ،برای وادار به اعتراف
کردن شکل می گیرد و این نوع شکنجه از سال  ۱۹۹۴به عنوان جنایت
علیه بشریت شناخته می شود".
آقای معینی می گوید که جمهوری اسالمی در رابطه با تجاوز به زندانیان،
مظنون به جنایت علیه بشریت است و این پرونده باید در دادگاه های بین
المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ای��ن روزنامه ن��گار صادر
شده است.
مهس��ا امرآبادی همس��ر
مسعود باستانی در گفت و
گو با بی بی س��ی فارسی
ضم��ن گف��ت" :روحیه
مسعود خوب است .در این
مدت مس��ئوالنی به زندان
رجایی شهر رفته اند و خواسته تا او
و دیگر دوستان ما دو خط عفونامه
بنویسند ولی مسعود می گوید حاضر
نیستم به هر قیمتی آزاد شوم".
خانم امرآبادی ضم��ن ابراز نگرانی
از دندان درد ش��دید آقای باستانی
گفت" :چند س��اعت پی��ش که با
او تم��اس تلفنی داش��تم گفت که
دندانش عفون��ت کرده و درد دندان
باعث س��ردرد و گوش درد مداوم او
شده است".
مهس��ا امرآبادی از مرخصی ندادن
به همس��رش گله دارد" :مس��عود
س��ردبیر س��ایت جمهوریت پیش
از انتخاب��ات بود و کام�لا در قالب
چهارچوب مشخص شده رفتار می
کرد .خوشبختانه تمام مدیران این
سایت آزاد ش��ده اند اما تا امروز به
مس��عود مرخصی داده نشده حتی
برای دن��دان درد هم به او مرخصی
استعالجی نداده اند".
او در ادام��ه گفت" :البته دادس��تان
ته��ران چندی پیش ک��ه به زندان
رجایی شهر رفته بود مالقاتی هم با
مسعود داشت و به او گفته بود من
موافق مرخصی تو هستم  .اما آنها که
به نظ��ر من منظورش از آنها وزارت
اطالعات است با مرخصی رفتن تو
مخالف هستند و می گویند مواضع
تو تند است".
مهس��ا امرآبادی خود روزنامه نگار
اس��ت و بعد از انتخابات دس��تگیر
و مدتی در بازداش��ت ش��د اما حاال
هم که او هم بیرون از زندان اس��ت
روزهای سختی را می گذراند.

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

________________________________
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 در سالمتی....

قرصهایکلسیمخطرمحلهقلبیرا'افزایشمیدهد'

تحقیقات تازه ای نشان
می دهد که قرص های
کلسیم که خیلی از افراد
مس��ن تر مص��رف می
کنن��د م��ی تواند خطر
حمله قلب��ی را در آنها
افزایش دهد.
براساس این مطالعه که
نتای��ج آن در "ژورن��ال
پزشکی بریتانیا" چاپ
شده است ،خطر ابتال به
سکته قلبی در افرادی که
قرص های کلسیم مصرف می کنند
 30درصد بیشتر است.
داده ه��ای  11آزمای��ش مختل��ف
همچنین نشان داد که این قرص ها
در جلوگیری از شکستگی استخوان
خیلی موثر نیستند.
تصور می شود که تقریبا سه میلیون
نفر در بریتانیا پوکی استخوان داشته
باش��ند و بس��یاری از م��ردم برای
جلوگیری از شکستگی ،این قرص
ها را مصرف می کنند.
ای��ن مطالعه توصیه م��ی کند که
پزشکان مصرف این قرص ها توسط
بیماران برای کنترل پوکی استخوان
را هر از چند گاه مرور کنند.
انجمن ملی پوکی اس��تخوان گفت
بیشتر مردم باید بتوانند کلسیم مورد
نیاز خود را از مواد غذایی مانند شیر

به دس��ت آورند و نی��ازی به قرص
اضافی ندارند.
محققان گفتند کسانی که کلسیم
زیادی از طریق مواد غذایی دریافت
می کنن��د نباید نگران خطر حمله
قلبیباشند.
در مجموع  12هزار فرد  40ساله به
باال در این آزمایش ها  -که با مصرف
قرص های کلسیم  500میلی گرمی
یا بیشتر در روز همراه بود  -شرکت
کردند.
علت افزایش خطر حمله قلبی معلوم
نیست اما تصور می شود که کلسیم
اضافی که در خون گردش می کند
می توان��د به تصلب س��رخرگ ها
منجر شود.
کلس��یم موجود در مواد غذایی بی
خطر اس��ت و "س��ازمان استاندارد
م��واد غذایی" توصی��ه می کند که

بزرگساالن روزانه 700میلی
گرم کلسیم از طریق مصرف
ش��یر ،پنیر و س��بزیجات
جذب کنند.
دکترالسیونآونلازدانشگاه
آبردین که این تحقیقات را
با همکاران��ش در نیوزالند
و آمریکا انج��ام داد ،گفت
که ش��واهد حاکیست که
فایده قرص های کلسیم در
جلوگیری از پوکی استخوان
محدود اس��ت ،به خصوص
وقت��ی با س��ایر معالج��ات موجود
مقایسه می شود.
او گفت که نتایج لزوما در مورد افراد
جوانتری که به خاطر بعضی بیماری
ها ممکن است کلسیم مصرف کنند
صدق نمی کند.
جودی اوس��ولیوان پرس��تار ارشد
بیماران قلبی در "بنیاد قلب بریتانیا"
گفت که این نتایج را باید با احتیاط
تعبیر کرد.
او گفت که هنوز س��واالتی در مورد
درمان پوکی استخوان وجود دارد که
باید پاسخ داده شود اما به کسانی که
قرص های کلسیم مصرف می کنند
توصیه کرد با پزشکان خود صحبت
کنند ،به خصوص اگر مشکل قلبی
دارند.

فشار خون؛ دومنی بیماری
شایع در ایران

وزارت بهداشت و درمان ایران فشار
خون را دومین بیماری ش��ایع
کش��ور بعد از دیابت معرفی
کرده است و از مردم خواسته
منک کمتری مصرف کنند.
فخرالسادات امامی رئیس اداره
قلب و عروق وزارت بهداشت
به خبرگ��زاری مهر گفته که
فش��ار خون دومی��ن بیماری
شایع است و برای پیشگیری از
آن باید نمکدان ها از سر سفره
ها جمع آوری شود.
بنابر گزارشهای رسمی در
ایران ح�دود  5.5میلیون
نف�ر دیابت دارند و هر ساله
مبالغ س��نگینی برای درمان
این افراد هزینه می شود.
بیماری دیابت یک نوع اختالل
در سوخت و س��از بدن است
که در آن یا انسولین به مقدار
کاف��ی در بدن وج��ود ن��دارد و یا
انسولین موجود قادر نیست وظیفه
خود را به درس��تی انج��ام دهد در
چنین ش��رایطی قند خون افزایش
می یابد.
به گفت��ه خانم امامی ،نیمی از افراد
مبتال به فشار خون از بیماری خود
خب��ر ندارند و الزم اس��ت که گروه

بعد از دیابت

ه��ای مختلف س��نی در دوره های
زمانی مش��خص به صورت مرتب با
اندازه گیری فشار خون ،آن راکنترل
کنند.
به گفته رئی��س اداره قلب و عروق
وزارت بهداش��ت" ،بدن انس��ان به
ص��ورت ناخواس��ته مق��دار زیادی
کلرورس��دیم از طریق مواد غذایی

متفاوت به شکل امالح دریافت می
کند و برای همین استفاده از
نمکدان در س��ر س��فره برای
مصرف بیش��تر نم��ک کامال
غیرضروری است".
وزارت بهداشت ایران می گوید
که اگر مردم عادت استفاده از
نمک��دان را ت��رک کنند ،این
ترک عادت م��ی تواند نقش
مهمی در پیشگیری از فشار
خون ایفا کند.
به گفته خانم امامی ،همانند
صنع��ت دخانی��ات ،صنایع
غذایی نیز باید برچسب هایی
در باره خطر مصرف زیاد نمک
روی مواد غذایی درج کنند.
مواد غذایی بسته بندی شده
در حجم زیادی در ایران عرضه
می ش��ود ولی روی تعدادی
کمی از بسته های مواد غذایی
می��زان نمک و دیگر امالح نوش��ته
شده است.
رئی��س اداره قلب و ع��روق وزارت
بهداش��ت ای��ران معتقد اس��ت که
"وقت آن رسیده که صنایع غذایی
کش��ورمان میزان نمک موجود در
مواد غذایی تولید ش��ده را در روی
بسته های مواد غذایی درج کنند".

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

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان
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وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

'قلبساملروندپریشدنمغزراآهستهمیکند'

محققان آمریکای��ی می گویند که
قلب سالم و قوی می تواند روند پیر
شدن مغز را آهسته کند.
تیم دانشگاه بوس��تون دریافت که
افراد سالمی که قلب "تنبلی" دارند
که خون کمی پمپ می کند در
مقایس��ه با دیگران مغزهای
"پیرتری" دارند.
 1500نف��ر در مطالع��ه
شرکت داشتند و محققان
دریافتند که با افزایش سن
مغز این افراد کوچکتر می
شود.
در مقال��ه ای ک��ه در باره
نتایج مطالعه در نشریه
"گ��ردش خ��ون"
( )Circulationچاپ
شده آمده است که
اگر قل��ب در پمپ
کردن خون ضعیف
باش��د ،مغز به طور
متوس��ط دو س��ال
پیرتر می شود.
این ارتب��اط در افراد

جوانت��ر  30ت��ا  40س��اله که قلب
س��المی داش��تند و همچنین افراد
پیرتر مبتال به بیماری قلبی مشاهده
شد.
دکتر آنجال جفرس��ون سرپرس��ت
تحقیق��ات گفت" :این ش��رکت
کنن��دگان بیمار بودند .ش��مار
خیلی کم��ی از آنها بیماری
قلبی داشتند .مالحظه این
وضع که تقریبا یک س��وم
کل نمونه ها دارای فعالیت
پایین قلبی بودند و اینکه
فعالیت کم قلبی به حجم
کمتر مغز ارتباط دارد مایه
نگرانی است و مطالعات
بیش��تر را الزم م��ی
آورد".
ش��رکت کنندگانی
که حجم مغز آنها در
تصویرب��رداری "ام آر
آی" کمتر نش��ان می
داد هی��چ نوع عالئم
کلینیکی که دال بر
کوچکتر بودن مغز باشد نداشتند.

اما محقق��ان می گویند که انقباض
مغز ممکن اس��ت نشانه اولیه ای از
وجود یک مشکل باشد.
دکتر جفرس��ون گفت چند نظریه
درب��اره علل فعالی��ت کمتر قلبی -
میزان پمپ خون در مقایسه با اندازه
بدن  -وجود دارد.
برای مثال ،حجم پایین تر خونی که
از قلب پمپ می شود ممکن است
جریان خون به مغز را کاهش دهد
که به این ترتیب اکسیژن و مغذی
های کمتری به سلول های مغز می
رسد.
او گفت" :هنوز نمی توان براس��اس
همین یک مطالعه به مردم توصیه
های پزش��کی کرد اما این حکایت
از آن دارد که قلب و مغز دس��ت به
دست هم حرکت می کنند".
متخصصان م��ی گویند که فعالیت
قلبی افراد نسبتا ثابت است  -به این
معنی که اگر پایین باشد به سختی
می توان آن را عوض کرد مگر آنکه
فرد به طور فشرده ورزش کند.

مبتالیان به هموروئید چه خبورند؟

فیبرهستند.
می��وه های غنی از فیبر ش��امل
پرتق��ال ،س��یب ،انجیر ،توت
فرنگی ،كیوی ،موز ،گالبی و
انگور می باشند.

هموروئید اختالل رایج در مقعد
و ركتوم اس��ت و زمانی كه
رگ های پیرامون مقعد
یا ناحیه پایین ركتوم
ملتهب می ش��وند،
این حالت ایجاد می
گردد .این بیماری
ه��م در زنان و هم
در م��ردان ش��ایع
است ،اما بیشتر افراد
در سن  50سالگی به
این بیماری مبتال می
شوند.

علل و انواع هموروئید:
چندین دسته رگ پیرامون ركتوم
و مقع��د وج��ود دارد .یك دس��ته از
آنها رگ ه��ای هموروئیدی داخلی
و دسته دیگر رگ های هموروئیدی
خارجیهستند.
دو نوع هموروئید وجود دارد و هر نوع
هموروئید را بر اساس رگ هایی كه
تحت تأثیر قرار می گیرند نامگذاری
می نمایند.
نوع داخلی نتیجه افزایش فشار در
رگ های هموروئیدی داخلی و
نوع خارجی نتیجه افزایش فشار در
رگ های خارجی می باشد.

عوامل خطر:

عوامل زیر باعث افزایش فش��ار در
رگ های هموروئیدی می شوند.
ای��ن وضعیت ه��ا اگر چ��ه عامل
هموروئید نمی باشند ،بلكه به عنوان
ریس��ك فاكتورهای��ی در ایجاد این
بیماری موثر هستند:

>> فشار برای دفع مدفوع،
>>ایستادن برای مدت طوالنی،
>>بارداری،
>>افزایش وزن و چاقی،
>>یبوست مزمن یا اسهال،
>>سیروز،
>>غذاهای حاوی چربی باال و
فیبر كم



عالیم هموروئید:

احساس دفع،
احساس پُری بعد از دفع و درد.

درمان و تسكین عالیم:

با افزایش دریافت فیبر و مایعات ،می
توان عالی��م را كاهش داد .در موارد
نادر ،وقتی ای��ن درمان ها موفقیت
آمیز نمی باشند ،از جراحی استفاده
می شود.

جلوگیری از هموروئید:

 تخلی��ه روده به محض احس��اسدفع

 )4سبزیجات:

سبزی ها هم غنی از فیبر
هستند و در میان آن ها
می توان به هویج ،سیب
زمین��ی ،اس��فناج و كنگر
فرنگی اشاره نمود.
ورزش
(مانن��د پی��اده روی) نیز به كاهش
یبوس��ت و ایجاد مدفوع كمك می
نماید.

تغذیه درمانی:

 )5مغزها:

گردو ،ب��ادام و ...نی��ز مقداری فیبر
دارند.

مصرف بعض��ی از غذاها و س��یگار
بای��د در این افراد با احتیاط صورت
بگیرد:

غذا نقش مهمی در بیماران مبتال به
هموروئید دارد.
تغذی��ه مناس��ب در جلوگی��ری از
هموروئید یا توقف آن موثر است و
بالعكس ،تغذیه نامناسب به تشدید
درد در این بیماران كمك می كند ،به
طور كلی غذای بیماران هموروئیدی
باید شامل موارد زیر باشد:

 )2شكرهای تصفیه شده:

فیبر در جلوگیری از بروز یبوس��ت
نقش موث��ری دارد .غ��ذای غنی از
فیبر ،ح��ركات روده را افزایش می
ده��د و به ایجاد مدف��وع نرم و دفع
راحت تر كمك می كند ،در نتیجه به
دیواره های مقعد آسیبی وارد نمی
شود همچنین فیبر از فشار زیاد برای
دفع جلوگیری می نماید.


عالوه ب��ر جنبه چاقی ،ش��كرهای
تصفیه شده حاوی میزان كمی فیبر
هس��تند و موجب بروز یبوست می
شوند.
كیك ها ،ش��كالت و شیرینی جات
دارای این دس��ته از شكرها هستند
ك��ه باید از مص��رف آن ها اجتناب
نمود.

فیبر:

غذاهای غنی از فیبر:

 )1غالت كامل:

این غالت عبارتند از:
برنج ،ذرت ،جو ،گندم و...
كه حاوی فیبر باالیی هس��تند در
میان آن ها جو ،حاوی فیبر قابل حل
می باشد و می توان از آن به ویژه در
صبحانه استفاده نمود.
مكمل های حاوی س��بوس نیز در
جلوگیری یا بهبود هموروئید نقش
موثری دارند.

 )1غالت تصفیه شده:

این دس��ته از غالت قس��مت قابل
توجهی از فیبر خود را از دست داده
اند ،بنابراین مصرف برنج سفید ،نان
سفید یا پاستا برای این افراد توصیه
نمی شود.

 )3غذاهای تند:

غذاهای تن��د درد این بیم��اران را
بیشتر می نمایند ،در نتیجه این افراد
باید از مصرف خردل یا ُس��س های
تن��د اجتناب كنند و به جای آن ها
از گیاهان ب��رای ایجاد طعم در غذا
استفادهنمایند.

 )4غذاهای منك سود شده:

حبوبات (مانند عدس ،لوبیا ،نخود و
لوبیای سویا) غذاهایی غنی از فیبر
می باشند.

مصرف نمك ب��ه مقدار زی��اد برای
بیماران مبتال به هموروئید بس��یار
ُمضر می باشد .به طور كلی غذاهای
آم��اده برای این بیماران نامناس��ب
هس��تند در نتیجه این افراد باید از
مصرف زیتون و ساردین های نمك
سود شده و س��ایر غذاهای غنی از
نمك اجتناب نمایند.

 )3میوه ها:

 )5سیگار:

 )2حبوبات:

اگر چه میزان فیبر محتوی میوه ها
به اندازه غالت یا حبوبات نمی باشد،
ام��ا میوه ها نیز حاوی مقدار زیادی

سیگار كشیدن به دلیل انقباض رگ
های خون��ی ،برای ای��ن افراد مضر
است.
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ی شود
تنفس دهانی سبب م 
اس�تراحت و خواب ش�بانه
ی ما مختل ش�ود و در طول
روز ،خوابآلودگی و كسالت
غ مان بیاید و كیفیت
به سرا 
ی مان تحت تاثیر قرار
زندگ 
بگیرد.
تنفس دهانی ،قیافه را عوض
ی كند!
م 
تنفس دهانی ،مشكلی است كه
خیلیها به آن دچار هستند اما
راحت از كنار آن میگذرند؛ در
حالی كه این مش��كل میتواند
ع��وارض خطرناكی ب��ه دنبال
ی مدت،
داشته باشد و در طوالن 
حتی بر چهره و زیبایی هم تاثیر
منفی بگذارد.
درباره ی این مش��كل نس��بتا
شایع گفتگویی كرده ایم با یک
متخصص ارتودنسی و ارتوپدی
ناهنجاریهای فك و صورت.
آقای دكتر! تنفس دهانی چه
زمانی مشكلساز میشود؟
 به طور طبیعی ،تنفس از راه
بینی س��المتر از تنفس دهانی
است .در مسیر بینی ،هوا تصفیه
ی شود و از نظر دما تنظیم شده
م
و بازده اكس��یژن آن هم بیشتر
است.
ت های معمولی در
البته در فعالی 
زندگی عادی غالبا تنفس از راه
بینی انجام میشود ،ولی وقتی
ی
كه فعالیت بدنی افزایش پیدا م 
كند به تبع آن تنفس دهانی به
ی كند .این
تنفس بینی كمك م 
امر در ورزشكاران به خوبی دیده
ی شود .بنابراین تنفس دهانی
م
میتواند مفید باشد اما زمانی كه
بدون فعالی��ت خاصی یا ورزش

www.paivand.ca

علل و عوارض تنفس دهانی

و در اغلب س��اعات شبانهروز به
خصوص هن��گام خواب تنفس
از راه دهان انجام ش��ود عوارض
مختلفی را ایج��اد میكند كه
بستگی به شدت و علل آن دارد.
آن چ��ه والدی��ن را در خصوص
تنفس دهانی كودكانشان نگران
ی كند عوارضی است كه روی
م
فرم فك و صورت و دندانها دارد؛
با این توضیح كه تنفس دهانی
در بزرگساالن اثری بر شكل فك
و صورت نخواهد داشت.
چه عللی ممكن است سبب
ش�ود به جای تنف�س از راه
بینی ،از دهان نفس بكشیم؟
 مشكل اصلی ،گرفتگی مسیربینی اس��ت كه بیم��اریهای
مختلف��ی مانند پولی��پ بینی،
احتقان مزمن بینی ،سینوزیت،
انح��راف بین��ی و ...در آن نقش
دارد .عاملی مانند لوزه سوم هم

ل ساز باشد.
میتواند مشك 
البته تنف��س دهانی عادتی هم
داریم كه فرد در مس��یر تنفسی
ی
بینی مشكل آناتومیك و بیمار 
انسدادی ندارد اما به تنفس از راه
دهان عادت كرده و با تمرین می
شود مشكل را حل كرد.
تنفس دهانی چ�ه عوارضی
دارد؟
 خش��كی ده��ان ،افزای��ش
پوسیدگی دندانها ،خشكی لب
ی های لثه
ها ،التهاب و بیم��ار 
به دلیل تغییر پوش��ش طبیعی
میكروبی دهان ،بوی بد دهان و
اثر سوء روی فرم فكها و صورت
از ع��وارض مه��م تنفس دهانی
است.
باز مان��دن مداوم دهان ،فش��ار
جانبی روی فك باال را نیز افزایش
میده��د .همچنین اگر تنفس
ل های
شدید دهانی در طول سا 

رش��د ،از كودكی ت��ا زمان بلوغ
ادامه داشته باش��د ،فك باال می
تواند دچار تنگی یا كاهش عرض
شده و سقف دهان عمیق و كام
ی شكلشود كه میتواند
گنبد 
روی تیغه بینی فش��ار بیاورد و
انحراف بینی ایجاد كند .همه ی
این عوارض مجددا تنفس دهانی
ی كنند.
را تشدید م 
دیگر اینك��ه باز مان��دن مداوم
دهان ،موقعیت زبان و شكل فك
پایین را هم میتواند تغییر دهد
و صورت ،حالت دراز و كش��یده
پیدا میكند.
از س��وی دیگر ،فردی كه دچار
تنفس دهانی است ،برای آن كه
ت تر نفس بكشد سر خود را
راح 
به عقب خم میكند و این ،روی
ی گذارد.
اندام او اثر منفی م 
برای درمان چه باید كرد؟
 ابتدا باید تشخیص صحیح
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داش��ته باش��یم و ب��ا ارزیاب 
معاینه ی دقیق بالینی و با كمك
رادیوگرافی علت تنفس دهانی
را مشخص كنیم.
اگر مش��كل انس��دادی به دلیل
ی هایی مانند
آناتومی��ك و بیمار 
پولیپ یا التهاب لوزه ها و غیره
باش��د درمان توسط متخصص
ش
گ��وش و حلق بین��ی و با رو 
ه��ای دارویی و یا جراحی انجام
میگیرد.
اما اگر تنفس دهانی ،صرفا از روی
عادت باشد؛ از یك روش تمرینی
استفاده میكنیم؛ به این شكل
ی خواهیم یك تكه
كه از بیمار م 
ب ها نگه دارد و از
كاغذ را بین ل 
بینی تنفس كند.
به محض باز كردن دهان كاغذ
ی افتد و فرد نسبت به تنفس
م
دهانی خود آگاه میگردد .این
تمری��ن به تدریج تنفس دهانی
ی كند.
عادتی را رفع م 
و اگر تنفس دهانی برای یك
م�دت طوالنی انجام ش�ده
باشد ،چه؟
 اگر تنفس دهانی ش��دید و
طوالنی باش��د ،معموال موجب
تنگی فك باال میشود و متخصص
ارتودنسی با كمك وسایل خاص
به درمان این مشكل اقدام خواهد
نمود .زمانی كه تنفس دهانی
درمان شود و ناهنجاری و
مشكالت فك هم درمان
شود اثرات س��وء ،روی
فرم و شكل فك و صورت
ی
بیم��ار هم برط��رف م 
گردد.

خواب آرام را با
خوردن خرما جتربه
کنید
یک متخص��ص تغذیه و
رژیمدرمانی گفت :مصرف
همزمان خرما و ش��یر در هنگام
عصر ،س��بب تنظیم سروتنین خون
میشود و کسانی که خوابی آشفته دارند میتوانند
با خوردن خرما ،خواب آرام را تجربه کنند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ماده غذای��ی خرما از نظر
تقس��یمبندی گ��روه تغذیه جزء میوه محس��وب
میشود ،اظهارکرد :خرما منبع غنی قندهای ساده
ی��ا کربوهیدراتها بوده ک��ه از نظر پروتئین فقیر
است .به گفته وی ،خرما انرژی سهلالوصولی را به
بافتهای بدن میرساند اما این انرژی تداوم ندارد.
او بیان اینکه خرما دارای فیبر غذایی باالیی است،
عنوان کرد :این ماده غذایی خوشمزه به عنوان یک
ماده ملین اس��ت و کمک به پیش��گیری و درمان
یبوستمیکند.
وی اف��زود :مص��رف درازم��دت خرم��ا از ابتال به
س��رطانهای دستگاه گوارش مانند کلون و معده
جلوگیری میکند و به دلیل آنکه منبع غنی آنتی
اکسیدانهاس��ت از ابتالء ب��ه بیماریهای مزمن
جلوگی��ری کرده و بدن را از نظر رادیکالهای آزاد
پاک میکند.
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی
این
معتقد است ،مصرف به اندازه
خرما میتوان��د جایگزین
خوب��ی برای مصرف قند و
شکر باش��د که بهتر است
همراه با چای مصرف شود.
وی گف��ت :خرم��ا داروی��ی
ش��یرین اس��ت و در هر
 40گرم آن  15گرم قند
وجود دارد که معادل 60
کالری است.
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Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

ناهنجاریناخنها

اگ��ر بعضی ه��ا اهمیتی ب��ه ناخن
های خود نمی دهند ،گروهی دیگر
اهمیت زیادی برای ناخن های خود
قائلند.
این موض��وع را مراجعه مش��تریان
فراوان به سالن های زیبائی و مانیکور
ثابت می کند.
ولی باید به خاطر داش��ت که نقش
اولیه ناخن ها محافظت از انگشتان
دست و پا است و مهم تر از آن نشان
دهنده س�لامتی عمومی بدن می
باشد.
ناهنج�اری ه�ای ناخ�ن ها می
توانن�د ب�ه ص�ورت ه�ای زیر
باشند:
 تغییر شکل آن ها.
 تولید شیار و ترک خوردگی از
همه بیشتر دیده می شود.
 تغییر شکل به صورت پله پله.
 فرورفتگی های کوچک روی
سطح ناخن.
 تغییر فرم ناخن به شکل پشت
قاشق.
 کلفت شدن و حالت گچ دار
شدن.
 کلفتی سطح فوقانی ناخن و
خردشدن سطح تحتانی به صورت
پودر گچ.
 تغییر رنگ متمایل به زرد.
مشکلی که زیاد در روی ناخن های پا
دیده می شود.
می تواند دردناک باشد مخصوصاً اگر
عفونت به آن اضافه شود.
در نزد اش��خاص مسن زیاد دیده می
شود.
 شکس��تگی ی��ا مت��ورق ش��دن
(ورق ورق شدن)
 ناخ��ن هائ��ی که ب��ه راحتی می
شکنند.
 تغییر رنگ و بی رنگی.
 لک های آبی رنگ زیر ناخن بدون
درد ی��ا همراه با درد زی��اد دیده می
شود.
 لک ه��ای کوچک قرمز رنگ زیر
ناخن گاهی همراه با خستگی.
 رن��گ پریدگی غی��ر طبیعی زیر
ناخن.
 درد
درد تپنده (دردی که با ضربان نبض
تکرار می ش��ود) دور ناخن وقتی که
تمام انگش��ت درد بگیرد ،هنگام راه
رفتن درد شدید خواهد بود.
معموالً همراه قرمزی ،احساس گرما،
تورم و خروج چرک خواهد بود.
 Onychophagie ی��ا جوی��دن
ناخنها
اف��رادی که عادت م��داوم به جویدن
ناخن های خود دارند.

علل:

 تغییر شکل
صدمه دیدن و ضرب��ه خوردن ،مهم
تری��ن عل��ت تغییر ش��کل ناخن به
صورت شیار عمودی و پله پله شدن
افقی آن می باشد .همه ما هراز گاهی
ضربه چکش بر روی ناخن و یا فشار
شدید بر روی ناخن را تجربه کرده ایم
که بعداً یادمان رفته ،ولی اثرش روی
ریشه ناخن باقی می ماند.
بعضی از بیماری هائی که تمام بدن را
بیمارمیکندمانندپسوریازیس(نوعی
بیماری پوستی) که تولید گودی های
کوچکی روی ناخن می کند.
بیماریه��ای تنفس��ی مزم��ن و ی��ا
بیماریهائی که موجب می شوند خود
سیستم دفاعی بدن ،به بدن شخص
حمله کند نی��ز باع��ث تولید ناخن
قاشقی می کنند.
همین طور کم کاری تنفس��ی باعث
گش��اد ش��دن رگ ها ،برای جبران
کمبود اکسیژن می شود.
در موارد بسیار کمیاب سرطان ریه نیز
علت تولید ناخن قاشقی می باشد.
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 ضخیم و حالت گچی شدن ناخن عفونت قارچی ،رطوبت ،عرق کردنشدید پا و پا برهنه راه رفتن در حمام
عمومی و یا کنار استخر از عوامل مبتال
شدن است.
 بیماری هائی مانند مرض قند و بدیگردش خون.
 ضربه و صدمه دیدن ناخن. کم کاری سیستم دفاعی بدن. شکستن و متورق شدن. قرار گرفتن مکرر ناخن در تماس بارطوبت.
 قرار گرفتن ناخن در خشکی شدیدمخصوصاً در سرما (ناخن مانند پوست
حاوی  75درصد آب می باشد) هوای
خشک به آن شکل ترک خورده می
دهد.
 از دست دادن رنگ و یا تغییر رنگدر ناخن.
 لک آبی متمایل به سیاه.این لک مشخص روی ناخن معموالً
بر اثر صدمه و ضربه کوچک و به علت
خونریزی زیر ناخن به وجود می آید.
اگر ضربه خفیف باش��د ممکن است
درد نداشته باشد ولی اگر تمام ناخن
تغییر رنگ داده باشد ممکن است بر
اثر بیماری های تنفسی باشد.
در مواقع بس��یار نادر یک لک پررنگ
(معموالً به شکل خط مستقیم) که با
رشد ناخن از بین نمی رود می تواند بر
اثر «مالنوم» باشد.
ل��ک های کوچ��ک قرم��ز رنگ می
توان��د عالم��ت اندوکاردیت (عفونت
دریچه های قلب) باش��د که معموالً
در نزد اش��خاصی که ناهنجاری های
قلبی دارند و یا با س��رنگ های آلوده
تزری��ق داخل وریدی می کنند دیده
می شود.
لک های کم رنگ تر از طبیعی معموالً
نش��ان دهنده بیماری های عمومی
بدن مانند کم خون��ی ،بیماری های
دس��تگاه گردش خون ،بیماری های
کلیوی و کبدی و یا کمیود ویتامین
ها مخصوصاً ویتامین  Cمی باشد (که
در کشورهای پیشرفته کمتر دیده می
شود)
 درد
ناخن فرورفته در پوست و عفونت یافته
زیاد دیده می شود و به ندرت ممکن
است که عفونت نداشته باشد در اکثر
مواقع به علت این که ناخن را خیلی
کوت��اه قطع می کنن��د ،بر اثر صدمه
دیدن و یا وجود یک جسم خارجی در
کفش (مانند یک دانه شن) و یا کفش
تنگ که باعث فش��ار بر یک قسمت
کوچک پوست ،که بین ناخن و کفش
له ش��ده ،موجب فرورفت��ن ناخن در
گوشت می شود.
دمل یک عفونت نس��وج نرم اطراف
ناخن اس��ت ولی ناخن در گوش��ت
فرونرفته بلکه یک خراش نازک پوست
باعث ورود باکتری ها ش��ده و یا یک
جسم خارجی بسیار ریز وارد پوست
شده ،تولید عفونت می کند.
 عادت جویدن ناخن ها -استرس و نگرانی

 عادت بد شکننده بودن ناخن هاکم نیستند کسانی که ناخن شان
بریدگی ص��اف ن��دارد و به جای
سوهان زدن و صاف کردن جلوی
ناخن از دندان اس��تفاده کرده آن
را می جون��د و بتدریج به این کار
عادت می کنند و وضع ناخن هم
خراب تر می شود.
>> ناخن هایتان را در حد طبیعی
نگاه دارید اگر در حین حرکت به
جائی گیر می کنند ،یعنی طولشان
خیلی زیاد است.
>> ناخ��ن هایت��ان را تقریب��اً به
صورت خط مستقیم بگیرید و بعد
گوشه ها را گرد کنید.
گردبریدنناخنهاریسکفرورفتن
در گوشت را زیاد می کند.
>> با ناخن هایتان مهربان باشید و
سعی نکنید خودتان یک ناهنجاری
را درمان کنید.
>> ناخن ه��ا را نجوید زیرا به زودی
به جویدن آن ها عادت می کنید ولی
ترک این عادت راحت و آسان نیست.
>> از ناخن گیر تمیز استفاده کنید.
اگر ش��ک دارید که در یکی از ناخن
هایتان قارچ وجود دارد ،قبل از استفاده
برای ناخن بعدی آن را تمیز کنید و از
ناخن گیر شخص دیگر (قبل از نظافت
آن) استفاده نکنید.
>> دس��ت هایتان را خوب خش��ک
کنید هر بار که دس��ت ها شسته می
شوند دست ها و ناخن ها را به خوبی
خشک کنید.
>> مرتب��اً از لوس��یون های مرطوب
کننده استفاده کنید تا ناخن هایتان
نرم بمانند و حتماً نوع مرغوب آن ها
را تهیه کنید.
>> ناخ��ن ه��ا را از حمالت خارجی
حفظ کنید .مواد ش��یمیائی تحریک
کننده ،گرمای زیاد و س��رما ،سالمت
ناخن ها را به خطر می اندازند.
>> از کف��ش خوب اس��تفاده کنید،
کفش��ی که بتواند نفس بکشد (برای
جلوگی��ری از عفونت های قارچی) و
به اندازه کافی پهن باش��د و از کفش
شخص دیگری استفاده نکنید بدین
ترتیب پاهای خودتان را از مبتال شدن
به عفونت قارچی ناخن ،پای ورزشکار
(عفون��ت قارچ��ی پوس��ت) و زگیل
کف پائی حفظ خواهید کرد.
>> در اماک��ن عمومی پ��ا برهنه راه
نروید.
همیشه در حمام و یا دوش همگانی و
کنار استخر عمومی صندل بپوشید.
>> آب زیاد بنوشید ،نوشیدن آب به
سالمتی ناخن ها و پوست کمک می
کند تا رطوبت طبیعی خود را حفظ
کند.

چه موقع به پزشک

یا متخصص پا مراجعه کنیم؟
>> وقتی متوجه می شوید که یک یا

چند ناخن بدون دلیل ( مث ً
ال ضربه)
تغییر شکل داده اند.
>> زمان��ی که متوج��ه تغییر حالت
تدریجی ناخن ،همراه درد و یا بدون
درد می شوید.
سطح فوقانی ناخن کلفت شده و در
سطح تحتانی آن پودر گچ مانند وجود
دارد .ممکن است همراه درد باشد یا
نباشد و ضمناً رنگ ناخن زرد یا قهوه
ای شده باشد.
>> وقتی که رنگ طبیعی ناخن عوض
شده یعنی سیاه ،قهوه ای و یا قرمز و
یا کمرنگ تر از وضع همیشگی شده
است.
>> وقت��ی که در اط��راف ناخن درد
تپنده ( دردی که با ضربان نبض کم
و زیاد می شود) احساس می شود که
هنگام راه رفتن شدید تر شده و همراه
با گرما و تورم است.
>> وقت��ی که مرتباً ناخ��ن ها را می
جوید.

{>> ادامه در صفحه}30 :

نقدی بر شایعه پرا کنی های اینرتنتی
درباره ضرر و زیان شکر!

دکتر پرویز قدیریان

دوس��ت 75ساله ام چند هفته قبل
ای میلی برایم فرس��تاد که پیوست
آن مقاله ای بود درباره ی بدی ها و
مضرات چای که در آن ده ها نسبت
ناروا به چای زده ش��ده بود و اینکه
چای س��می ترین و کثیف ترین
چیزی ست که در طبیعت وجود
دارد .دوس��ت من در نهایت نگرانی
نوش��ته بود که افسوس یک عمری
سم مصرف کرده ام و حال نمی دانم
چه کنم؟
در جوابش نوشتم که اگر تا به حال
توانس��ته اید  75سال عمر کنید از
برکت و به خاط��ر فوائد چای بوده
است .اگر بخواهیم با ارائه ی مدارک
علمی درباره ی فوائد چای صحبت
کنیم مدتها طول خواهد کشید.
ولی امروز می خواهم در مورد ایمیل
اینترنتی دیگری که درباره ی ضرر
و زیان شکر نوشته شده و شخصی
نامسئول ،بی سواد ،متعصب و از خدا
بی خبری  47نسبت ناروا و نادرست
و غلط به شکر و قند داده ،صحبت
کنم.
چند نمونه از این اطالعات نادرست
عبارتند از:
 شکر سیستم ایمنی را از کار می
اندازد و در نهایت همه نوع بیماری
در انسان بروز می کند.
 ش��کر جذب ام�لاح را در بدن
مختل می کند.
 شکر س��رعت اعتیاد به الکل را
زیاد می کند.
 شکر باعث بروز آرتروز می شود.
 شکر عامل اصلی پوکی استخوان
هاست.
 شکر میزان ترشح هورمون رشد
را کم می کن��د و جوانان کوتاه قد
نتیجه ی مصرف شکر هستند!
(این ش��خص حتما نابیناست زیرا

بلندی قد جوانان آمریکایی
را ک��ه هر روز مقدار زیادی
شکر مصرف می
کنن��د ،نم��ی
بیند!)

 شکر
اگزما می
آورد.
 ش��کر فشار خون را باال می برد
(شاید شکر را با نمک عوضی گرفته
اند).
 شکر آب مروارید می آورد.
 ش��کر کلی��ه ه��ا را از کار می
اندازد.
 ش��کر امواج مغ��زی را زیاد می
کند و قدرت تمرکز فکری را مختل
می کن��د (اگر این نویس��نده چند
کالس س��واد داش��ت به خوبی می
دانست که غذای سلول های مغز و
اعصاب گلوکز است و افرادی که به
کلی از خوردن قند و شکر دوری می
کنند تمرکز افکار ندارند و به نوعی
فراموشی دچار می شوند) ،و باالخره
 شکر باعث افسردگی و نگرانی
می شود.
اگ��ر ما تمام مقاالت علم��ی دنیا را
درباره ی خطرات قند و ش��کر دوره
کنی��م یک خط از این نوع نس��بت
های زشت و نادرست را نمی بینیم.
مسلماً خوردن زیاد و رعایت نکردن
ح��د اعتدال مصرف هر ماده غذایی
که شکر هم یکی از آنهاست ،سبب
دردسرهایی مانند چاقی و شاید در
درازمدت بیماری قند و غیره ش��ود
ولی شخص باید چقدر بی سواد باشد
که خوردن ش��کر را به آب مروارید

چشم و آسم و کوتاهی
قد جواناناغ نسبت دهد.
مواد قندی و نشاسته ای
باید ح��دود  50درصد
انرژی م��ورد نیاز روزانه
ما را تأمین کنند ،بقیه
آنها باید از طریق مصرف
چربی ها (30درصد) و
پروتئین ها (20درصد)
به بدن برسند.
رژیم غذایی موازنه نشده
خطرناک است و اظهارات بی
لدنّی
سوادانی که ناگهان علم ُ
بر آنها نازل می گردد و آیاتی را نازل
می کنند مسخره است و متاسفانه
س��بب دردس��ر عده ای که در این
مورد آگاهی ندارند می شود .اینترنت
دوره ی بسیار خطرناکی را طی می
کند .هر کس��ی هر چیزی بخواهد
منتشر می کند .درک تفاوت حقایق
علمی با حرف های پوچ و بی اساس
کار ساده ای نیست.
به عنوان یک معلم و محقق سخت
نگ��ران آنم که اینگون��ه مطالب بی
اساس و غیرعلمی چه اثرات سوئی بر
بهزیستی و سالمتی مردم کم تجربه
و کش��ورهای جهان سوم و در حال
رشد خواهد داشت که روزی تحت
تأثیر شایعه پراکنی افراد غیر مسئول
قرار گیرند و روش زندگی سالم خود
را ع��وض کنند .چه کس��ی در دنیا
مسئول کنترل ،پخش اینگونه اخبار
بی اساس خواهد بود.
این شایعه پراکن ها اگر راست می
گویند پس چرا اس��م و رس��می از
آنها در پی این گونه شایعه پراکنی
ها نیس��ت و با این اعمال خود چه
امتیازی به دست می آورند.

اهل هر کجا که هستی،
ما همه ایرونی هستیم!

گردهمایی خوزستانی های مونتریال
روزی سراسر شادی و شور و انرژی
همراه موزیک شاد ،زنده و اصیل بندری
 12سپتامبر پارک انگرینیون

همراه با دی جی تپش

پذیرایی با ساندویچ ،همبرگر ،هات داگ،
آش و انواع نوشیدنی ها و...
---------------- Sponsored by: ----------------

ارسالارز

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119
1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988
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زنان...

www.paivand.ca
>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

بیانیه همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت
سالگرد انقالب مشروطیت

از آغ��از ش��کل گی��ری جنبش
مش��روطه خواهی تا ب��ه امروز،
چگونگی تعامل می��ان جنبش
زنان با جنبش های دموکراس��ی
خواهی ،همواره چالش��ی مهم و
سرنوشت ساز برای زنان بوده است.
تاریخ جنبش زنان در ایران نشان می
دهد که میزان تاثیرگذاری زنان بر
جنبش های بزرگ اجتماعی با توجه
به قدرت و میزان تش��کل یابی آنان
و همچنین نف��وذ گفتمان «برابری
طلب��ی» در اف��کار عمومی جامعه
متفاوت بوده است .حرکت های زنان
در اکث��ر م��وارد ،در عین همراهی،
مطالبات شان را از درون و با حضور
در این جنبش ها پی گرفته اند ،هر
چند در نهایت با توجه به «نیروها و
پایگاه اصلی تشکیل دهنده» هر یک
از این جنبش ها ،نتایج متفاوتی را از
این همراهی به دست آورده اند.
مرورتاریخیکصدسالهاخیرکشورمان
نش��ان می دهد ک��ه در دوره های
مختلف مفهوم «م��ردم» و «ملت»
در گفتمان ه��ای حاکم بر جنبش
های دموکراسی خواهی و مصلحانه
که با هدف محدود ساختن «قدرت
مطلقه» و افزای��ش «قدرت مردم»
حرکت کرده اند ،تغییر یافته است
و طی یکصد سال اخیر ،با مبارزات
و تالش ها و جان فشانی های زنان،
بار جنس��یتی و پدرساالرانه مفهوم
«مردم» و «مل��ت» به تدریج رنگ
باخته ،تا آنجا که امروز زنان توانسته
اند به عنوان «انس��انی مستقل» در
زمره «آحاد م��ردم» و «ملت» وارد
گفتمان دموکراسی خواهی شوند.
در حقیق��ت ب��ا ظه��ور جنب��ش
مش��روطیت ،اولی��ن بارق��ه ه��ای
«ش��هروندی» و «عضوی��ت زنان»
در می��ان «آحاد م��ردم» کلید می
خورد و از همین روست که جنبش
مش��روطیت برای جنب��ش زنان از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
جنبش مشروطیت س��رآغاز ورود
مس��تقل زنان به ح��وزه عمومی از
طریق «نظام آموزشی» است .یعنی
زنان از «حق برخورداری از آموزش
و س��واد» ،به عنوان یکی از «حقوق
ش��هروندی» برخوردار می شوند و
در پی آن« ،گرد هم آمدن» و ایجاد
تش��کل ،و قلم به دس��ت گرفتن و
نوش��تن ،و انتشار نشریه است که با
چالش های فراوان میان نوگرایان با
سنت گرایان ،در جنبش مشروطیت
متحقق می شود ،هرچند هنگامی
که نوبت به حقوق ش��هروندی زنان
در عرصه سیاسی می رسد ،اکثریت
نوگرایان و حتا بخش هایی از خود
جامع��ه زنان نیز هم ردیف س��نت
گرایان ،بر محرومیت زنان از «حق
رای» صحه می گذارند.
طی صد سال گذشته ،جنبش زنان
فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر
گذاشته ،اما پیوسته آرام و رو به جلو
با همکاری مردان آزادیخواه و برابری
طلب حرکت کرده است .به طوری
که اگر در جنبش مش��روطه ،زنان
صرفا به عن��وان «موضوعی» برای
چالش میان مردان نوگرا و س��نت
گرا قلمداد می شدند و این «مردان»
بودند ک��ه باید تصمیم می گرفتند
که «حق زنان را بدهند یا ندهند»،
امروز زنان در جنبش سبز خود الهام
بخش و سازنده «گفتمان دموکراسی
خواهی» و از نیروهای مهم تشکیل
دهنده این جنبش هستند.
از جنب��ش مش��روطیت که بی بی
خانم ،از بنیانگذاران مدارس دخترانه
در ایران ،همراه با لچک اش نامه ای
به مجلس می فرستد و ندا سر می
دهد:
«یا برای حفظ مشروطه پایداری
کنید یا لچک مرا س�ر کنید» تا
ام��روز که در جنبش س��بز ،مردان
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برابر و نق��ش آفرینی همه اقوام،
یکصد و چهارمین سالگرد مذاهب ،زبان ها و جنسیت ها و
تمام��ی ایرانیان در هر جای دنیا
جنبشمشروطیت
را در سرنوش��ت خود بر می تابد
و به رغم احترام به س��نت های
نوگ��را و دموک��رات ،خودخواس��ته غیربازدارنده با پدی��ده های «نو» و
«لچ��ک» به س��ر می کنن��د تا به «فرهنگ های متفاوت» سر جنگ
مردان «واپس گرا » نشان دهند که ندارد.
تفاوتی بی��ن «خود» و «زنان» قائل ب��ا توجه به تجرب��ه مادرهایمان در
نیس��تند ،و از زمانی که در جنبش انقالب  ،57خود را متعهد به حضور
مشروطیت ،زنان حتا سخنگویان و تمام��ی گروه های زن��ان با دیدگاه
نمایندگان خود را از میان «مردان» ها و س��بک های مختلف در عرصه
بر می گزیدند تا امروز که در جنبش عمومی می دانی��م و نیز در مقابل
سبز دموکراس��ی خواهی ،جنبش قوانین و مقررات تبعیض آمیز ،خود
زن��ان آنچنان مش��روعیت و قدرت را متعهد به گسترش گفتمان برابری
یافته و حق اهلیت کسب کرده که طلبی و دفاع از حقوق ش��هروندی
سرانجام موفق شده نمایندگان اش زنان می دانیم.
را به س��طح رهبری جنبش متکثر با توجه به تجرب��ه زندگی دختران
دموکراس��ی خواه��ی ،ارتقاء دهد و ج��وان مان ،که س��خت مش��تاق
مطالبات خود را در س��طحی برابر ،حضور و مشارکت در تمامی عرصه
در حوزه عمومی و سیاسی ،مطرح های حیات اقتصادی و اجتماعی و
نماید ،راهی سرشار از تالش و ایثار و سیاسی کش��ور خود هستند ،اما از
مبارزه ی خیل عظیم زنان ثابت قدم بی آیندگی و نبود شغل و مشارکت
از گروه های مختلف :معلم ،پرستار ،اجتماعی و اقتص��ادی در رنج اند ،و
کارمن��د ،خان��ه دار ،روزنام��ه نگار ،از این رو در برابر بیم گسترش انواع
و اقسام آسیب های اجتماعی ،فقر،
روشنفکر ،و  ...طی نموده است.
در مجموع می توان ادعا کرد که بذر فحشاء ،خودکشی و اعتیاد فزاینده
گفتمان برابری طلبی و آزادیخواهی که زندگی نسل جوان زنان را احاطه
ک��ه یک ق��رن پی��ش و در جریان کرده است ،خود را متعهد به احقاق
جنبش مش��روطیت پاش��یده شد ،حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان می
امروز از یک س��و به همت مدافعان دانی��م .چرا که هر روز به بهانه های
حقوق برابر و مبارزات جنبش زنان مختلف همچون کاهش ساعت کار
و از دیگر س��و به واس��طه تحوالت زنان و خانه نش��ین کردن آنان و...
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی چنان عرصه فعالیت های اقتصادی بر روی
نفوذ و مشروعیتی در جامعه یافته که آنان تنگ تر می شود و تورم و بیکاری
بدون حضور زنان ،مفهوم «مردم» و فزاینده و بس��ته ش��دن واحدهای
«ملت» قابل تصور نیست و به عنوان صنعت��ی و تخریب کش��اورزی و...
بخشی از «آگاهی جنسیتی» (برابری سبب افزایش آسیب های اجتماعی
در حقوق ش��هروندی دو جنس) به و کاهش س��طح زندگی و سالمت
«ناخودآگاهجنسیتیجامعه»تبدیل زنان و کودکان می شود.
شده و نیروی مخالف برابری طلبی با تکیه بر تجرب��ه خواهران مان در
نه تنها درون جنبش سبز بلکه حتا افغانستان و عراق و دیگر کشورهای
در دولت و حاکمیت نیز آنچنان فاقد جنگ زده :خود را متعهد به مش��ی
مشروعیت شده که صرفا با ضرب و پرهی��ز از «خش��ونت» در عرص��ه
زور «قوانی��ن و آیین نامه های ضد سیاس��ی و اجتماعی در سطح ملی
زن» خ��ود را به جامعه تحمیل می و مش��روعیت زدای��ی از «جنگ و
خش��ونت» در روابط بین دولت ها
کند.
ام��ا به رغم همه این پیش��رفت ها ،می دانیم.
همواره بیم این می رود که تحوالت زیرا یقین داریم گسترش و نهادینه
مثبت در جامعه متوقف و یا گاه حتا س��اختن فرهنگ گفتگو در عرصه
سیر قهقرایی طی کند ،چرا که تاریخ عمومی به جای فرهنگ «حذف»،
نشان داده است که گاه در مقاطعی «تخطئه» و «دش��من تراشی» در
با گسترش «خش��ونت» و با ایجاد ح��ل و فصل معض�لات و اختالف
فضاهای «قطبی شده» بازگشت و ها در س��طح ملی و نیز جایگزینی
عقب گرد نیز می تواند امکان پذیر مذاکره بین دول��ت ها و گفتگو در
ش��ود .تجربه تاریخی ما و نیز تاریخ س��طح بین المللی به جای قطبی
جوامع مختلف نشان داده است که کردن فضای بی��ن المللی و جنگ
وقتی خشونت و «جنگ» به راهی و تحریم و «ش��اخ و شانه کشیدن
برای حل و فصل اختالف ها و چالش های خشونت آفرین» ،می تواند به
ها (چه در سطح ملی و چه در سطح بهتری��ن و کم هزینه ترین راه برون
بین المللی) تبدیل می شود ،قبل از رفت از بحران بیانجامد و نیز تضمین
همه ،این زنان هس��تند که تخریب کننده حرک��ت رو به جلوی زنان و
دستاوردهایشان را تجربه می کنند و پیشرفت کل جامعه ایران باشد.
آن زمان است که جنبش های مدنی با توجه ب��ه تجربه خواه��ران مان
همچون جنبش زنان به حاشیه می در عرصه بین الملل��ی ،خود را هم
سرنوش��ت با همه خواهران مان در
روند.
از ای�ن روس�ت ک�ه م�ا فعاالن سراسر جهان که مورد خشونت قرار
همگرای�ی س�بز جن�ش زنان ،گرفته اند ،می دانیم :از زنان بالکش
در یکصد و چهارمین س�الگرد افغانستان و زنان دردمند فلسطینی
تا زنان سفید و رنگین پوست آزادی
جنبشمشروطیت:
با توجه به تجربه اجداد مادری مان خواه آمریکایی ،اروپایی و آفریقایی.
در دوران مش��روطیت ،با حضوری و با پوس��ت و گوش��ت خود لمس
متن��وع و متکثر و «مطالبه محور» ،ک��رده ایم که زنانی که در سراس��ر
خود را متعهد به مش��ارکتی خالق جهان به بهانه های ایدئولوژیک مورد
و تاثیرگ��ذار از زاویه منافع زنان در خشونت و کشتار قرار می گیرند ،نه
عرصه های سرنوشت ساز اجتماعی قربانی «جنگ بین اسالم و ضدیت
و همگامی با دیگر جنبش های «حق با اس�لام» و ی��ا «جنگ تمدن ها و
مدار» ،خشونت پرهیز و تسهیل گر مذاهب» بلکه آنان قربانی خشونت
بی رحمانه «قدرت هایی» هستند
دموکراسی می دانیم.
با توجه به تجربه مادربزرگ هایمان که برای تداوم «قدرت شان» در هر
در دوران «ملی شدن صنعت نفت» ،دوره ای «جن��گ های خیالی» می
خود را متعهد ب��ه مفهومی از ملی سازند و از احساسات مذهبی یا حتا
گرایی می دانیم که پذیرای نوگرایی غیرمذهبیمردمانوازشرایطسخت
و تکث��ر درون خود اس��ت و حضور اقتصادی و فقر آنان ،ایدئولوژی های

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  27اوت

از ساعت  20تا 21

Norman Bethune Maisonneuve X Guy Metro: Guy

خشونت طلب می سازند و در پشت
آن ،منافع خود را پنهان می سازند و
همواره زنان و کودکان قربانیان اصلی
آنان هستند.
و در نهایت با تکیه بر تجربه سه دهه
اخیرمان در قالب هم اندیش��ی ها،
کمپین ه��ا و ائتالف ها در جنبش
زنان ،به ویژه «همگرایی جنبش زنان
برای طرح مطالبات در انتخابات» ،با
تاکید و پافشاری بر حفظ استقالل
جنبش زنان و طرح خواس��ته ها و
مطالبات زنان در این مقطع تاریخی،
بر ای��ن باوریم که حض��ور آگاهانه
جنبش های اجتماعی و مدنی چون
جنبش زنان ،دانشجویان ،معلمان،
اق��وام ،کارگ��ران ،روزنام��ه نگاران،
جوانان و ...در همراهی و همبستگی
با جنبش سبز ،هرگز به معنای ادغام
و یکس��ان سازی اندیشه ها ،نگرش
ها ،و هویت ه��ای رنگارنگ فعاالن
این جنبش ها نبوده و نیس��ت و به
مفهوم به فراموش��ی سپرده شدن
اهداف و خواس��ته ها و راهکارهای
گوناگون و متکثر هم نیست چرا که
این همگرایی س��بز با پذیرش این
تنوع ،از سویی بر همراهی و کنار هم
بودن و از س��وی دیگر بر تکثر این

جلسه اجنمن زنان

حرکت های رنگارنگ
صحه می گذارد .زیرا
معتقدیم که تقویت
کثرت گرای��ی ،مهم
زمان :یکشنبه  12سپتامبر
ترین مان��ع و محکم
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---تری��ن دژ ،در براب��ر
دیکتاتوری ساختارها
به همه شما خوشامد می گوییم.
و یکسان س��ازی در
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
عرصه عمومی است.
بی شک همه این ها
صرفا چشم اندازهای
کل��ی و عمومی م��ا را بازمی تاباند ،زنان کش��ورمان شده است و ما نیز
چش��م اندازهایی ک��ه دغدغه ها و خود را بخش کوچکی از این دریای
نگران��ی ها و نی��ز آرزوها و تعهدات گسترده جنبش و تالش خستگی
اخالقی مان را در س��الگرد انقالب ناپذیر زنانه (که بخشی سازمان یافته
مشروطیت که نش��انه ای از ظهور و بخش��ی سازمان نایافته اما قوی و
انسجام یافته جنبش زنان در ایران پویاست) می دانیم ،اما به رغم همه
است ترسیم می کند .می دانیم که این ها ،توان و قدرت جنبش زنان با
ام��روز نه تنها گ��روه های گوناگون همه تنوع و گستردگی اش ،محدود
زن��ان ،در تالش اند تا ب��ا ابزارهای اس��ت و یارای پاسخ گویی به همه
محدودشان هر یک گوشه ای از این ای��ن دغدغه ها را ندارد ،اما به قولی
دغدغه ها را پاسخ گویند ،بلکه کنش «آرزو» ب��ر جنبش جوانی همچون
و مجاهدت فردی و مجزا از یکدیگر جنب��ش زنان اگر ُحس��ن نباش��د،
زن��ان نیز ک��ه معطوف ب��ه دغدغه «عیب نیست».
ه��ا ،اه��داف و آرزوهای مش��ترک همگرایی سبز جنبش زنان ایران ـ
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است سبب انس��جامی شبکه ای و
غیرمتمرکز در میان بخش بزرگی از

انتشار گزارشی از وضعیت 'د گرجنسباشان'
پناهجوی ایرانی در ترکیه

سازمان غیردولتی "اورام" گزارشی را
از وضعیت پناهجویان و پناهندگان
"همجنس��گرا ،دوجنس��گرا و
دوجنسگونه" در ترکیه که عمدتا بر
ایرانی ها متمرکز است منتشر کرده
که در آن نس��بت ب��ه وضعیت این
گروه ابراز نگرانی می شود.
اورام  -س��ازمان پن��اه ،پناهجویی و
مهاجرت  -گزارش خود تحت عنوان
"پناهنگاه ناامن" را با کمک "مجمع
شهروندان هلسینکی  -ترکیه" روز
 10اوت منتشر کرد.
در ای��ن گزارش به "تهدی��د و انواع
خش��ونت مس��تمر ،عدم حفاظت
کافی پلیس ترکی��ه ،و محرومیت
این پناهندگان از خدمات اساسی از
جمله مراقبت های پزشکی" اشاره
شده است.
گ��زارش براس��اس مصاحب��ه های
مفصل ب��ا  46پناهج��و و پناهنده
"دگرجنسباش" در ترکیه که اکثرا
ایرانی هستند تهیه شده است و می
کوش��د تا خشونت ها و کمبودهای
حفاظتی از این گروه را روشن سازد.
نیل گرونگراس مدیر اجرایی "اورام"
با اش��اره به اینکه دگرجنسباش��ان
برای گریز از شرایط سخت از ایران
به ترکیه پناه می برند ،گفت:
"بسیاری از ایرانیان با چنین وضعی
برای پناه گرفتن به ترکیه آمده اند
و ب��ه جای آن ،خود را با خش��ونت،
تهدی��د و اذیت و آزار مقام ها ،مردم
محلی و دیگر پناهندگان ،مواجه می
بینند".
او گفت خیلی از مصاحبه شوندگان
در واکنش به ش��کایاتی درباره قرار
گرفت��ن ه��دف خش��ونت ،از عدم
حمایت کافی پلیس ابراز نارضایتی
کرده اند.
"اورام" در سال  2009تاسیس شد
و خود را اولین سازمان بین المللی
غیردولتی توصی��ف می کند که بر
پناهندگانی که از خشونت جنسی و
جنسیتی گریخته اند تمرکز دارد.
این س��ازمان می گوید در واکنش

به وضعی��ت "اضط��راری"
این گروه در ترکیه قصد راه
اندازی اولین پروژه اس��کان
مج��دد این اف��راد در ناحیه
وس��یعتر سانفرانسیسکو در
زمستان آینده را دارد.
کاوه گیلمن از سخنگویان این
سازمان در مصاحبه با بی بی
سی فارسی گفت که مصاحبه
شوندگان عمدتا از مشکالتی
ک��ه با پلیس و حتی کمیس��اریای به خودفروشی می شوند که عواقب
عالی پناهندگان حقوق بشر سازمان زیادی برای آنها دارد.
ملل در ترکیه دارند سخن گفته اند
و اینکه ترکیه برای آنها کشور امنی
نیست.
ب��ه گفت��ه او یک��ی از
دغدغه های اصلی آنها
طول دوره ای است که
باید پی��ش از انتقال به
کشوری ثالث در ترکیه
بمانند.
گوید
می
گیلمن
آقای
روز چهارشنبه 28جوالی "فائو" برنامه خواربار
که به خص��وص در دو و کشاورزی سازمان ملل متحد اعالم کرد یک
سال گذشته بسیاری از میلی��ارد نفر از جمعیت جهان از گرس��نگی
دگرباشان جنسی ایران رنج می برند« .فائو» این گزارش را در جریان
مجبور به ت��رک ایران برگزاری نمایش��گاهی درباره گرس��نگی در
شده اند.
جهان که از روز چهارشنبه در مقر این سازمان
او م��ی گوی��د ک��ه در در نیویورک آغاز شده است ،ارائه کرد.
مجموع زم��ان پذیرش
پرون��ده آنها از س��وی
کمیساریای پناهندگان
و اسکان مجدد آنها در
کشوری دیگر ،یک سال
و نیم تا س��ه سال و در
مواردی تا ش��ش سال
طول می کشد.
خبرگزاری حکومتی "ایسنا" به نقل از رئیس
به گفت��ه آقای گیلمن مرکز آمار ایران اعتراف نمود  40میلیون نفر
از دیگر مش��کالت این در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
افراد تنگدس��تی مالی این کارگزار رژیم در این خصوص افزوده است
است زیرا خیلی از آنها به دلیل مشکل بیکاری،تورم و نیز عدم کنترل
از خان��واده طرد ش��ده نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور
اند یا اینکه به هر دلیل وجود دارد بیش از  10میلیون نفر از جمعیت
کمک مالی از بستگان ایران زیر خط فقر مطلق و بیش از  30میلیون
در ای��ران دریافت نمی نفر زیر خط فقر نسبی به سر می برند.
کنند و گاه حتی مجبور

یک میلیارد نفر
گرسنه در جهان

چهل میلیون
نفر زیر خط فقر
درایران

30

نگاهی دیگر به دوروبر...
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در کشکول پیر...

Email: pirekhorasani@yahoo.ca

پیر خراسانی

جامعه بهائی

کینه ُشتُری!

در حال��ی ک��ه  7ت��ن ار رهب��ران
جامعه بهائی ایران بیش از  2س��ال
اس��ت که با احکام پی در پی و غیر
قانونی بازداش��ت موقت ،در زندان
بوده ان��د و پس از برگزاری چندین
جلس��ه دادگاه ،سرانجام هفته قبل
در شعبه  28دادگاه انقالب اسالمی!
به ریاست حش��ره ای موذی به نام
«قاضی مقیسه!» هر یک از آنان به
 20س��ال زندان محکوم شدند! ما
تاکنون دو سه دلیل برای مخالفت
و ضدیتی که آخوند های ش��یعه با
هموطنان بهائی مان دارند از جمله
نفی وج��ود روحانیت در این کیش
(یعنی تعطیل شدن دکان پر رونق
خمس و ذکات و سهم امام) و مسئله
امام زمان (که آن هم تخته ش��دن
دکه نون و آب دار دیگری اس��ت) را
می دانس��تیم .ولی اخیراً یک دلیل
جدی��د هم برای این کینه ش��تری
کشف کردیم!؟ هفته قبل با یکی از
عزیزانمان که به تازگی از ایران آمده
اس��ت گفتگو می کردیم تا صحبت
رسید به دوستان خوبی که در این جا
داریم که ضمن معرفی آن ها گفتیم
که فالنی و همسرش هم از دوستان
بسیار خوب و نزدیک ما هستند و به
ما هم خیلی محبت و لطف دارند و
بالفاصله اضافه کردیم :البته آن ها
بهائی هستند! با توجه به این که می

ناخن ها...

نه غزه نه لبنان!

از پیر به خدیر

با احترامات دوقبضه

این پیامی اس��ت از پیر خراس��انی،
حقیر ،فقیر ،سراپا تقصیر و کمتر از
قطمیر به پیر آذری ،روشن ضمیر،
کبیر و قدیر وخبیر و خدیر.
قربانت گردم اینجانب به عنوان خرده

!?who let the dogs out

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

پا ترین شاگرد پادوی تلویزیون های
لس آنجلس��ی مقیم مدینه منوره
مونتریال و هم��کار قلمی جریده
ضاله «پیوند» و ایضاً عنصر فرار بر
ق��رار ترجیح داده و هزاران کیلومتر
دور تر در خانه امن س��نگر گرفته و
آلوده به منافع گروهی!؟
احتراماً الزم می دانم درباره مطلبی
که در ش��ماره قبل پیوند و به قلم
توانای جنابعال��ی درج گردیده بود
توضیحات مختصری را به عرض تان
برسانم.
اوالً آق��ای دکتر(!) محس��ن کدیور
آخوند بنا به فرمایش ش��ما( ،خلع
لباس ش��ده؟ ،رنج کش��یده ،زندان
رفته و با جنبش مردم ایران پیمان
بسته!) ،فع ً
ال مقیم دیار کفر ،هیچگاه
و در هیچ زمانی خلع لباس نش��ده
و همچنان اکثراً در کسوت مقدس
روحانی��ت! در انظ��ار عمومی نزول
اجالل می فرمایند!
ثانی�اً ایش��ان درآن مصاحب��ه
مش��هور تلویزیونی با خانم س��تاره
درخشش مزدور! رسانه استکباری
و امپریالیس��تی ص��دای آمریکای
جنایت��کار! آن ش��عار م��ورد عالقه
جنابعالی یعنی ه�م غزه هم لبنان
جامن ف�دای ایران را به عنوان نظر
شخصی خودش��ان مطرح نفرموده
اند بلکه ادعا کرده اند که این شعار
مردم ایران بوده اس��ت! و این یعنی
نشر اکاذیب که به فارسی می شود
دروغگوئی که از عادات دیرینه آخوند
جماعت است!؟
در حالی که این بنده ناچیز بارها حتا
بدون این که در خواب یا تحت تاثیر
مسکرات و نش��ئه جات و مخدرات

بوده باش��م و در کمال هوشیاری و
بی��داری از زب��ان مردم ای��ران و در
تظاهرات متعدد شنیده ام که گفته
اند:
نه غزه نه لبنان جامن فدای ایران!

و هیچ��گاه آن ش��عار اختراعی آن
حضرت را در هیچ یک از تجمعات
اعتراضی مردم نشنیده ام!
ح��ال اگر ای��ن مردم ن��اآگاه ،وطن
پرست دروغین و نژاد پرست ،به زعم
شما شعارش��ان تنگ نظرانه و قوم
گرایانه! بوده است تقصیر خودشان
نیست بد تربیت شده اند!؟
این حقیر شاید به دلیل فساد اخالق
و یا وابستگی به محافل استکباری
و امپریالیستی و صهیونیستی! باور
دارم که روا نیست در حالی که بچه
های بی پناه و بی گناه خیابانی ایرانی
کفش به پا ندارند و به جای حضور در
کالس درس در گوشه و کنار شهرها
به گدائی و آدامس فروشی مشغولند،
آقایان نفت و مس و طالی متعلق به
آن ها را بفروش��ند و پول هایش را
در بسته های  12000دالری بدهند
خدمت خواه��ران و برادران مظلوم
فلس��طینی و لبنانی تا آن عزیزان
بخورند و بیاش��امند و اسراف کنند
و به وفور س��رباز جان بر کف برای
اس�لام تولید کنند و دعاگوی رهبر
معظم و سایر آقایان باشند!
اگر فرصتی دست داد یک بار دیگر
به وضعیت اسفبار زندگی هموطنان
من در سراس��ر ایران اس�لامی نگاه
بیاندازید و انصاف بدهید این چراغ
به «خانه» بیشتر رواست.
امروز ب��رای اکثریت قریب به اتفاق
م��ردم در داخل مرزه��ای محدوده

اختالط
می کنیم!

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

و ب��ه ق��ول م��ا مشهدی ها لوخ
الی پالونش می گذاشتند؟!

مج��ازی و غیرحقیق��ی و ب��ه طور
مصنوعی با س��یم خاردار مشخص
شده ای که شخص من! آن را ایران
م��ی نامم! جز تکه ای نان خش��ک
و کاس��ه ای ّآب آلوده ب��ه ازت و دو
برگ انجیر باقی نمانده اس��ت یکی
برای پوشاندن پیش و دیگری پس
شان!؟

ُمرده ُپررو!

پس از حدود  2س��ال تالش باراک
اوبام��ا رئی��س جمه��وری آمریکا
و دس��تیارانش ب��رای گفتگ��و ب��ا
س��ردمداران رژیم تهران ،چند روز
قبل محمود احمدی نژاد در جریان
نمایش مس��خره ای تح��ت عنوان
«همای��ش ب��زرگ ایرانی��ان خارج
کش��ور» و در حضور مزدوران خارج
نش��ین رژیم ،خواستار گفتگوی بی
واس��طه با اوباما ش��د و گفت :آماده
هس��تیم با آقای اوباما بنش��ینیم،
رودررو و م��رد و مردانه! البته آزاد و
برابر رسانه ها ،گفتگو کنیم! مسائل
جهان را بگذاریم روی میز و ببینیم
راه حل چه کسی بهتر است؟! حیف
که زبان انگلیسی ما تعریفی ندارد!
چون خیلی دلمان می خواست یک
جوری خودمان را به آقای اوباما می
رس��اندیم و این ضرب المثل خیلی
معروف زبان فارسی را برایش ترجمه
می کردیم که می گوید :به مرده که
رو بدی به کفنش می رینه!!

ریچارد فرای:

آقای پروفسور بعداز
90سالعمر،بازهم؟!

در اخبار آمده بود که :به دستور دکتر
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری
اسالمی ایران ،خانه تاریخی و تمیزی
در اصفه��ان در اختیار پروفس�ور
ریچارد فرای اس��تاد ایران شناس
امریکائی قرار گرفت!
م��ا دیگر اص ً
ال حوصله اش را نداریم
که دوباره به این موضوع بپردازیم که
اوالً در حالی که عده ای از مردم بی
پناه ایران هم اکنون در قبرستان ها
زندگی می کنند و این گونه امکانات
حق مسلم آن هاست و رژیم هر روز
دس��ت به جنایت جدیدی بر علیه
مردم ایران می زند!؟ و ثانیاً این آقای
پروفسور که ظاهراً آدم حسابی هم
هست،چگونهتنبهخفتمجیزگوئی
برای موجودی مانند احمدی نژاد را
داده است؟ فقط گوشی را می دهیم
دستهموطنانمونتریال نشین مان
که یادش��ان باشد چه کسانی چند
وقت قبل درهمین ش��هر برای این
آقای پروفسور سروسینه می زدند و
به افتخارش مهمانی بر پا میکردند
و برایش کنفرانس ترتیب می دادند

این به اون دَر!

آیت الله عباس کعبی ،عضو مجلس
خبرگان ،در یک س��خنرانی در قم
اظهار داشت که تفکر «اسالم ایرانی»
تفکری انحرافی است! و تاکید کرد:
ما به دنبال ایرانی هستیم که فدای
{>> ادامه در صفحه}35 :

>> ادامه از صفحه28 :

>> تغییر شکل و حالت ناخن.
اگر بر اث��ر بیماری های عمومی بدن
باشد باید آن بیماری را درمان کرد و
اگر بر اثر ضربه و صدمه دیدن باشد،
درمانی برای آن وجود ندارد.
معموالً با رش��د ناخن از بین می رود
که البته بین  6تا  9ماه طول می کشد
اگر صدمه شدید باشد (مانند بریدگی
عمیق) امکان بسیار زیادی هست که
تغییر شکل دائم بماند.
>> کلفت شدن (ضخیم شدن) ناخن
همراه با داشتن پودر گچ مانند ،بر اثر
عفونت های قارچی اس��ت که درمان
آن طوالنی اس��ت داروهای بدون نیاز
به نس��خه معموالً بی نتیجه هستند
زیرا به ریشه ناخن نمی رسند؛ پزشک
داروهای خوراکی مانندTerbinafine :
و یا  Ketoconazoleرا به مدت  4تا 6
ماه تجویز می کند.
>> در تغییر شکل های بسیار شدید
ناخ��ن را بر م��ی دارد تا ناخن جدید
بروید.
ی��ک متخصص پای قاب��ل می تواند
با ن��ازک ک��ردن ناخن و برداش��تن

قسمتهای مرده ،هر شش هفته یک
بار و استفاده مرتب بیمار از داروهای
طبیع��ی ح��اوی روغ��ن Teatree
 Melaleucaو مخلوط��ی از روغ��ن
های دیگر بدون عارضه ثانویه بیماری
را درمان کند فراموش نش��ود که در
هر حال درمان طوالنی خواهد بود و
امکان دارد تا یک سال طول بکشد ( از
این روغن نباید برای خانم های حامله
استفاده شود).
ضمناً خوردن سیر خام روزانه بهترین
داروی ضد قارچ است.
>> شکنندگی و تورق ناخن
هی��چ درمان��ی ن��دارد و عالمت یک
بیماری خطرناک نیست (امکان دارد با
مالش روغن زیتون روزانه وضع ناخن
بهتر شود)
>> از دست دادن رنگ و یا تغییر
رنگ ناخن.
اگر در اثر ضربه باشد (که زیاد دیده می
شود) درمان الزم ندارد و با رشد ناخن
از بی��ن می رود .اگر ت��وام با درد زیاد
باشد پزشک یا متخصص پا با سوراخ
کردن ناخن و خروج خون فشار را کم
می کند که درد را بالفاصله از بین برده
و مانع جدا شدن ناخن از بسترش می
شود و اگر بیماری دیگری باعث تغییر
رنگ ناخن شده باشد ،باید بیماری را
درمان کرد.
 درد
اگر خوددرمانی در منزل اثر نکرد باید
به متخصص پا و یا پزش��ک مراجعه
کرد تا قس��مت فرورفته در گوشت را
خارج کند ( بعضی از پزشکان ترجیح
می دهند تمام ناخن را بردارند)

جویدن ناخن
اگ��ر خود درمان��ی اثر نک��رد باید به
روانپزش��ک مراجع��ه نم��وده و روان
درمانی کرد.
خوددرمانی ب��رای Onychophagie
هنگام جویدن ناخن ها در آینه نگاه
کنید.
یادداش��ت کنید و بع��د آنالیز کنید
ک��ه چرا؟ ب��ه چه عل��ت؟ و در کجا؟
(درمدرسه ،جلوی تلویزیون و حاالت
دیگر) ناخن هایتان را می جوید.
نظاف��ت و مراقبت از این که ناخن ها
دندانه دار نباشند که بخواهید با دندان
آن ها را مرتب کنید بسیار مهم است.
روی ناخن ها مواد بد مزه مث ً
ال آبلیمو
بمالید ی��ا از داروها و الک های بدون
احتیاج به نسخه استفاده کنید.
از دستکش استفاده کنید و باالخره به
روان پزشک مراجعه کنید.
ب��رای ناخ��ن فرورفته در گوش��ت و
عفونت چرکی اطراف آن دست یا پا را
به مدت  20دقیقه در مخلوط یک لیتر
آب ولرم و یک قاشق سوپ خوری آب
ژاول و یک قاشق چای خوری نمک،
 4تا  6بار در روز قرار دهید.
بدین ترتیب جریان خون سریع تر و
ناخن ها نرم تر ش��ده و عفونت خارج
می شود.
اگر تا  48س��اعت خوب نش��د روی
ناخن را با نوار چس��ب طبی پوشانده
و به پزش��ک یا متخصص پا مراجعه
کنید.
همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

وست آیلند


پزشک ش��ما طبق معمول معایناتی
می کند ممکن اس��ت اگ��ر به وجود
بیماری های ریوی و یا عمومی دیگری
شک کند ،دس��تور عکسبرداری و یا
آزمایشات خون بدهد.
در صورت وجود بیماری های قارچی
ممک��ن اس��ت قس��متی از ناخن را
تراشیده و یا قطع کرده و برای کشت
به آزمایشگاه بفرستد.

درمان

www.paivand.ca

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ن
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دانستیم این عزیز ما که
س��نی حدود سی سال
دارد طبیعتاً بیش از 25
س��ال یعنی از دوران کودکستان تا
دانشگاه تحت تاثیر تبلیغات مسموم
ضد بهائی جانوران حاکم بر میهنمان
بوده است عکس العمل اش برایمان
خیلی جالب بود! توقع داشتیم یک
س��ری از مزخرفات و مهمالتی که
درباره هموطنان غیر مس��لمان ما
بخصوص بهائی��ان از در و دیوار آن
مرز و بوم می بارد را از او بشنویم ،که
چنین نشد و در جواب ما گفت بابای
ما می گوید بهائی ها آدم های خوبی
هستند! و این شاید برای هزارمین
بار بود که ما این جمله را از کس��ی
می شنیدیم! با خودمان فکر کردیم
با توجه به پلیدی و پلشتی و رذالتی
که در وجود اکثریت قریب به اتفاق
آخوند جماعت وجود دارد و ما مردم
آن را در این سی و اندی سال با تمام
وجودمان ح��س کرده ایم ،منطقی
است که چنین جماعتی پلید نمی
توانن��د چن��ان آدم ه��ای خوبی را
دوست داشته باشند و یکی دیگر از
علل ظلمی که به آن ها روا داشته و
می دارند همین بوده است!؟
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سپاسگزاری

از کلیه دوستان عزیز و یاران ارجمندی
که به علت درگذشت عموزاده و بزرگ
خاندان ما
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همدردی
دوست دیرین و ارجمند
رامین استاد عباسی عزیز

زنده یاد

دکترحبیباهللقدیریان

درگذشت پدر محترمت
را تسلیت گفته ،برای شما و تمامی سوگواران
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.

به هر طریقی موجب تسالی قلوب
ما در این گوشه دنیا شده
و ما را یاری و همراهی نمودند،
سپاسگزاریم
و بوجود عزیزانی چون شما افتخار نموده
و دل خوش هستیم.

خشایار شادانلو ،داوود وثوقیان

از طرف خانواده های سوگوار

دکتر عبداملیثاق قدیریان،
دکتر پرویز قدیریان

همدردی
استاد ارجمند ،جناب دکتر محمد استعالمی
ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن همسر گرامی شما،

بانوی فرزانه ،شادروان خامن پروین انوار

با شماصمیمانه همدردیم وبرای شما ،فرزند جنابعالی ،جناب دکتر هومن استعالمی و تمامی
سوگواران آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

دکتر شریف و خانواده

همدردی
استاد گرامی و فرزانه ،جناب دکتر پرویز قدیریان

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن عزیز خاندان تان ،با شماصمیمانه همدردیم
و برای جنابعالی و تمامی سوگواران آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

دکتر شریف و خانواده

همدردی
دوست ارجمند ،جناب آقای دکتر پرویز قدیریان

در اندوه از دست رفتن زنده یاد دکتر حبیب الله قدیریان ،با شماصمیمانه همدردیم وبرای
شما و کلیه خانواده های سوگوار آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

سیروس یحیی آبادی و خانواده

همدردی
دوست مهربان و فرزانه ،جناب آقای سعید بهبهانی
درگذشت مادر دلبندتان

بانوی فاضل و فرهیخته سرکار خامن فاطمه تقی نظری

در تهران را خدمت شما و سایر بازماندگان آن روانشاد صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.
سالمتی و شادکامی جنابعالی و همه عزیزانتان را آرزو داریم.
ما دوستان شما در سراسر کانادا در غم بزرگ
از دست دادن مادر در غربت با شما شریک هستیم.

زری نیک نژاد  -عباس کرباسفروشان
دکتر عطااهلل انصاری ،محمد رحیمیان،

(دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور)

همدردی
سرکار خامن وجیهه عباسی
رزیتا ،رامین و امیر عباسی عزیز
امیر کفاش محمدی و لیال عزیزی مهربان
با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت همسر،
پدر و بزرگ خاندان محترم تان

شادروان جناب آقای داریوش عباسی

مطلعشدیم.
برای آن زنده یاد شادی روح و برای تمامی وابستگان
صبر و سالمتی آرزو می کنیم .تسلیت ما را بپذیرید.

خانواده های آقائی ،احمد و جلیل کفاش محمدی،
رضازاده ،قیاسی ،فالح ،اسالمی

سپاسگزاری

از تمامی دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوارمان
شادروان جناب آقای دالور احمدی
که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت ،درج پیام های تسلیت در
روزنامه و دیدار حضوری ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری
در اختیار نیست ،از حضورتان پوزش می خواهم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های
عزیزتان

بیژن احمدی و خانواده

همدردی

جناب رامین استاد عباسی
دوست گرامی امیر کفاش محمدی
خبر درگذشت زنده یاد آقای داریوش استاد عباسی ،بزرگ خاندان عباسی باعث تاثر و
تالم مان گردید .ما را در غم خود شریک بدانید.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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همدردی

دوستان ارجمند جناب دکتر محمداستعالمی
و دکتر هومن استعالمی
درگذشت تاثرانگیز همسر ومادر محترم شما

شادروان بانو پروین انوار (استعالمی)

در مونتریال باعث تالم خاطر گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به جنابعالی
و خانواده محترم تان ،و همچنین به جامعه فرهنگ دوست ایرانیان،
خود را در غم شما شریک می دانیم.

دکتر علیرضا مهران،دکتر حسین تدین،
مهدی امین صاحلی،فریدون مودت،
دکترپرویزبصیری،دکتر ایرج بهشتی ،دکتر کاوه سعیدی

دوست و استاد گرامی جناب آقای
دکترمحمداستعالمی و دیگر وابستگان

سخت است در ماتم همسری مهربان و مادری دلسوز نشستن.
ما نیز در این اندوه عظیم با شما بزرگواران سوگوار همدردیم.
ضمن عرض تسلیت ،برای همه اعضای محترم خانواده
سالمت و طول عمر خواستاریم.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران

همدردی
شادروان بانو پروین انوار (استعالمی)

به نام ایزد یكتا كه كسی جز او باقی نمی ماند

جناب آقای دکتر محمد استعالمی

نمیدانم كدامین واژه از سخن و كدامین گزینه از كتاب فانی را به كار گیرم
كه مرهمی بر دل زخم خورده و آشفته حال شما باشم...
فقط به این دعا پسنده میكنم كه پروردگارا صبری حسین گونه به او عطا
فرما كه این غم بزرگ را تحمل كند آمین
ما هم در این مصیبت آزرده خاطریم...

مركز اسالمی ایرانیان شیخ صاحل سیبویه

همدردی

سرور ارجمند جناب دکتر محمد استعالمی

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 دارم.

احمد مصطفی لو

در سوگ نشسته اید .در این اندوه بزرگ ،همه دوستان تان در کنار فرهنگ
دوستان ایرانی ،با شما و در کنار شمایند و خود را در این درد و غم شریک
می دانند .برای آن زنده یاد آرامش ابدی و برای شما و همه اعضای خانواده
ارجمندتان ،بهروزی و بردباری آرزومندیم.

محمدکاظم فرحی و خانواده،
ابراهیم منکی و خانواده،
علی اشرف شادپور ،شهین و حسین انصاری

همدردی
استاد ارجمند جناب استعالمی

پذی�رش حقایق ناگ�وار زندگی ،توانمندی انس�ان را در تجربه های گوناگون س�یر تکامل
استی اش افزایش داده تا توان رسیدن به آرامش حقیقی را در خود پیدا کند.
ما را همراه خود دانسته ،و بدین وسیله درگذشت همسر گرامی تان را به شما و سایر بستگان
آن روان شاد ،آرامش باد گفته ،دیرزیوی و تندرستی همگان را خواستاریم.

هیئت مدیره اجنمن دوستاران زرتشت

بانو دارابی ،سپیده ساالری ،شیرین طاهری ،فرانک اسدیان ،بهروز شریف
نائینی ،علیرضا فروتن فرد ،ناصر صادقیان ،مهدی رفعت پناه ،رضا نژاد،نادر
کاکاوند ،احسان دانشیار ،سهراب مهماندوست

همدردی

استاد فرهیخته و ارجمند

جناب آقای دکتر محمد استعالمی
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد .با شما صمیمانه در اندوه از دست
رفتن همسر فرهیخته و دلبندتان شریکیم و برایتان آرامش آرزو می کنیم.

شهباز خنعی ،عباس کرباسفروشان ،محمد رحیمیان ،زهره منافیان،
رامین مهجوری (ونکوور) و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

is believed to have been
revealed to the Prophet
Mohammed (SAW).
“For all Canadians, this
month provides an excellent opportunity to reflect
on the tremendous contributions that Muslims have
made to this country’s rich
and diverse heritage.
“As Minister of Citizenship, Immigration and
Multiculturalism, I extend
my best wishes for a peaceful Ramadan to Muslims
everywhere as they observe
this most solemn month on
their calendar.
”“Ramadan Kareem.

همدردی

با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم که
در مصیبت از دست دادن همراه زندگی ،همسر فرهیخته و دانشمندتان

تسلیت

time of profound worship,
reflection and contemplation as Muslims are called
upon to fast, pray, and read
the Holy Qur’an. In addition to prayer, fasting during the month of Ramadan
is, in fact, one of the five
pillars of Islam.
“Such observance is
intended to foster understanding and brotherhood,
as Ramadan is also a month
of deep spirituality and the
practicing of self-discipline.
“Ramadan takes place
during the ninth month of
the Islamic calendar, the
month in which the Qur’an
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پیام جیسون کنی به
مناسبآغــــاز
ماه رمضان

Minister Kenney issues
statement on the month
of Ramadan
Ottawa, August 11, 2010
– The Honourable Jason
Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and
Multiculturalism, issued
the following statement
recognizing the start of the
Holy month of Ramadan:
“For Muslims in Canada
and around the world, the
holy month of Ramadan,
which begins today, is a

همدردی

جناب آقای دکتر محمد استعالمی

ما هم در غم از دست رفتن همسر گرامی تان با شما شریک و سهیم هستیم.
فقدان آن بانوی محترم را به شما و تمامی بستگان ،تسلیت گفته ،بقای عمر شما و
خانواده محترم تان را مسئلت داریم.
خانه ایران مونتریال

همدردی

دوست گرامی و فرهیخته جناب آقای
دکترمحمداستعالمی
در اندوه از دست رفتن همسر گرامی تان

شادروان بانو پروین انوار (استعالمی)

با کمال احترام مراتب تسـلیت خویش را خدمت حضرتعالی و کلیه وابسـته گان و
سوگواران تقدیم داشـته ،برای کلیه بازمانده گان صبرو شکیبائی آرزو می نمائیم.

دوستان شما در اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
و جمعیت دوستاران دانشنامه ایران :ایرانیکا
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همدردی

دوست بسیار ارجمند جناب آقای
دکترمحمداستعالمی

ما این ماتم جانگداز ا ز دست رفتن همسر و همراه زندگی تان،
بانوی فرزانه و اهل علم و ادب،
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یادبود
با اندوه بسیار ،

دوستان دکتر محمد استعالمی را
از درگذشت ناگهانی همسر فرزانۀ او ،

شادروان بانو پروین انوار (استعالمی)

را به شما دوست فرهیخته ،خانواده محترم تان،
بهویژه به فرزندارجمندتان آقای دکتر هومن استعالمی،
به کلیه سوگواران این درد بزرگ ،و همچنین به جامعهی ایرانیان
مونتریال صمیمانه تسلیت میگوییم و برای همه ی شما عزیزان
شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

حشمت و محمد فاضل ،ناهید و دکتر علی فاضل،
دکترزهرافاضل،آسیه فاضل ،شیده و کورش فاضل،
کتی فاضل ،رکسانا فاضل و شاهین فاضل

همدردی

دوست بسیار ارجمند جنابان آقایان
دکترمحمد و هومن استعالمی

با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت همسر و مادر دلبند و فرهیخته عزیزتان

شادروان پروین انوار (استعالمی)

آگاه شدیم .برای آن زنده یاد آرامش ابدی و برای شما و همه اعضای خانواده
ارجمندتان ،آرامش ،بهروزی و بردباری آرزومندیم.

حمیرا جباری ،دکتر منصور جباری ،دکتر هوشنگ صادقی
نژاد،مهندس امیرخان خلیلی ،تقی حجازی و لوئیز
داداش زاده،دکتر نقیب نقوی و بانو و مهسا نقوی

بانو پروین انوار

آگاه می کنیم.
به این مناسبت ،دکتر محمد استعالمی ،دکتر هومن استعالمی با همسر و
فرزندانش ،خواهر و خواهرزادگان پروین انوار ،بانوان مهین دخت آراسته (انوار)
ناهید ،مهشید ،و مهرگان آراسته،

روز شنبه  21اوت 2010

از ساعت  2تا  5بعد از ظهر

همدردی
دوست گرامی و فرهیخته جناب آقای دکتر محمد استعالمی،
خانواده های محترم سوگوار
با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم که
در مصیبت از دست دادن همراه زندگی ،همسر فرهیخته و دانشمندتان

شادروان بانو پروین انوار (استعالمی)

در سوگ نشسته اید.
در این اندوه بزرگ ،همه دوستان تان در کنار فرهنگ دوستان ایرانی،
با شما و در کنار شمایند و خود را در این درد و غم شریک می دانند.
برای آن زنده یاد آرامش ابدی و برای شما و همه اعضای خانواده ارجمندتان،
بویژه فرزندان گرامی شما آرامش ،بهروزی و بردباری آرزومندیم.
_________________________________

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی،حمید چوپانی ،مهدی جالئی،
دکتر پرویز بصیری ،مجید کفائی ،مجید کهربایی ،محمد شکیب نیا،
دکترجوادمعین درباری ،دکتر احمد موسوی ،بهمن ناصری ،حسین
ناصری ،رضاناظم ،کاظم اسدی ،دکتر منصورجباری ،علی چنگیزی،
حسین صمیمی ،دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،مسعود علیزاده ،علی
مهبد ،رضا نژاد ،محمدرحیمیان ،محمد فاضل و دیگر دوستان شما

در ساختمان

Alfred Dallaire Memoria
1120 Jean-Talon East
Montréal QC H2R 1V9
Tel.: 514 277 7778
Métro Jean-Talon

(تقاطع خیابان های کریستف کلمب و ژان تالن شرقی )

دیدار تسلی بخش عزیزان و دوستان را گرامی می دارند.
__________________________
جای پارک اتومبیل ها در گوشۀ جنوب غربی چهارراه،
جایگاه اختصاصی مؤسسۀ میزبان است.
در بارۀ پروین انوار  ،به سایت
parvinanvar.com
هم می توانید نگاه کنید.
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خشکشوییاکسپرس

www.nettoyeursexpress.com
Your garments fresh and cleaned as early
!as the same day

نیازمندیهای
خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

محضردارایرانی
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
UPاگوست  1و  15اخوان

مونــا گالبی

اولین محضردار ایران
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

سالن آرایش

شهـرزاد
Coiff. Shahrzad1001coupes
6963 Sherbrooke W.
)(NDG

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

سرویس اتاوا

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

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

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

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

514-952-7400
از15ماه می 2010

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

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

شهریاربخشی

تاتوی دائم

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

قابلتوجهخامنها

RENOVATION

به چند نفر
پیتزامیکر باتجربه
و راننده
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355
 UPپیتزااطلس از  1اگوست اخوان

(514) 489-6901

ستــون

استخدام

به یک نفر مسلط به امور
کامپیوتریبرایمدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.
Tel.: 514 839 5781
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

فال قهوه
H&H
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 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

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و آینه

های همه نوع اتومبیل

www.systemexpert.ca

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

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

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه 27

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

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

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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آموزش سنتور

آموزش دف
و ردیف آوازی

در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف

صابر جلیل زاده

مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739

514-585-6178

azfev01

tilMar'10P

استخدام

آموزش سنتور

AKHAVAN FOOD

سینابطحایی

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

www.SinaBathaie.com

514-262-4045
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

پرستارساملندان

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

TV channels

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

تعمیرات
ساختمانی

RENOVATION

استخدام

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

بهیکپیتزامیکرآشپز
باتجربه (با حقوق مکفی)
دروستآیلندنیازمندیم.

PIZZA MAKER

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

Tel.: 514-560-4534

در کشکول پیر...
اس�لام ش��ود ،نه این که اس�لام در
خدمت ایران باشد! در جواب حضرت
آیت الله عرض می کنیم که ما ،یعنی
ش��خص پیرگدای خراسانی هم در
آرزوی این هس��تیم که حضرتعالی
و همفکرانتان ب��ه زودی فدای ایران
و ایرانی بشوید و فرصت پیدا نکنید
تا ایران و مردم��ش را فدای افکار و
اعمال احمقانه خودتان بکنید!این به
اون در!؟

یار در خانه و آب در
کوزه است؟

«حمزه کرمی» مدیر کل سابق دفتر
هاش��می رفس��نجانی که به خاطر
شکنجه های زیاد دچار بیماری های
گوناگون شده ،گفته است :مرا انواع
شکنجه کردند از جمله بیش از 20
بار سرم را در کاسه توالت فرنگی پر
از کثافت کردند و می خواستند که
آنچه را آن ها می گویند ،اعتراف کنم!
هرگاه فریاد یا زهرا سر می دادم ،به
آن حضرت جسارت می کردند! وقتی
می گفتم یا الله می گفتند :خدایت
امروز مائیم! که هر کاری بخواهیم با
تو می کنیم!؟ به عاشقان اسالم عزیز
و بخصوص شیفتگان والیت توصیه
م��ی کنیم بی خ��ود و بی جهت به
دنب��ال توهین کنن��دگان به دین و
مذهب و معتقداتش��ان در این ور و
آنور دنیا نگردند!
چون اکثر آن ها در جوار بیت رهبر
مسلمین و مس��تضعفین جهان ،به
خدمت به اسالم و مسلمین و خداوند
تبارک و تعالی مشغولند!

نوه امسال آقا!

GENERAL

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

شیرینی
سـرو

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

زبی اسداله
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

هنیه» اسم نوه تازه تولد
«اسماعیل ّ
یافت��ه اش را گذاش��ته رجب طیب
اردوغان! ای بخشکی شانس! مصب!
ای��ن پول بس��وزد!؟ اگر ای��ن اتفاق
میمون یعنی تولد نوه اسمال آقا! یک
سال پیش به منصه ظهور می رسید

از1می

اسباب کشی

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

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

>> ادامه از صفحه30 :
حتماً اسمش را می گذاشتند محمود
احمدی نژاد ی��ا علی خامنه ای و یا
حد اقل به خاطر احترام به س��ردار
بزرگ اس�لام یعنی جناب تیمسار
سرلشکر فیروز آبادی ،صدایش می
کردند فیل فیروز آباد!

استاد علم جغرافیا

محمود احمدی نژاد در س��خنرانی
اش در جم��ع م��ردم همدان ،گفته
است :انگلیس یک جزیره کوچک در
غرب آفریقا است! به عنوان یک تن
از امت همیشه حیران ذوب شده در
والیت رهبر معظم ،از این که رئیس
جمهوری کشورمان چنین اطالعات
وسیعی درباره جغرافیای جهان دارد!
غرق غرور و افتخار ش��دیم و خیلی
خیل��ی زیاد ،هم ب��ه خودمان و هم
پیش س��ر و همسر فخر فروختیم و
پُز دادیم!

محمد نوری هم
رفت؟!

محمد نوری خواننده معروف ایرانی
چن��د روز قبل و پس از یک بیماری
طوالنی درگذش��ت ی��ادش گرامی.
داشتیم مراسم تش��یع جنازه او در
ایران را از تلویزیون تماشا می کردیم
که جمعیت کثیری از هموطنانمان
در آن ش��رکت کرده بودند! با توجه
به این که سی و اندی سال است که
رژیم با موسیقی و رقص و انواع دیگر
هنر ها مبارزه کرده و آن ها را حرام
می داند ،اس��تقبال م��ردم از چنین
مراسمی و احترامی که به هنرمندان
خودشان می گذارند و برای فرامین
و فتواه��ای آقایان تره هم ُخرد نمی
کنند نش��ان می دهد که آقایان باد
کاشته اند! دور نمی بینیم که فصل
درو کردن طوفانشان هم فرا برسد!؟

استخدام

Autoultime.com

به یک نفر کارمند
مسلط به زبان فرانسوی
و انگلیسی ،دارای
گواهینامهرانندگی،برای
کار در نمایشگاه اتومبیل
نیازمندیم.
514-651-7443
az aug152010

514-994-7340

آریانا مووینگ

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

جزئی و کلی

www.paivand.ca

514-768-9485

Free to Air
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قوانین جدید و
مترقی
چندی پی��ش وزارت ارش��اد رژیم
ب��ا معرفی چند مدل م��و ،از مردان
ایرانی خواس��ت که از این پس مدل
موهایشان را طبق این الگوها آرایش
کنند! و آرایشگران موظف شدند که
آموزش ه��ای الزم را جهت اصالح
سر ،طبق این الگو ها فرا بگیرند! به
آقایان مسئولین محترم وزارت ارشاد
توصیه می کنیم اکنون که برای همه
امورمهم ملت اس�لام از پوش��ش و
خوراک گرفته تا نوشیدن و رفتن به
بیت الخال و اخیراً طرز اصالح موی
سر به روش اسالمی قوانینی واجب
االجرا وضع نموده اند ،الزم است که
با به کار گیری عده ای کارش��ناس
کارکشته ،قوانین و مقرراتی هم برای
استفاده صحیح از داروی نظافت (یا
همان واجبی خودمان!) تدوین و در
اختیار مردم قرار دهند البته با شرح و
توضیح کامل درباره مقدار و مواضعی
که مصرف آن مغایرتی با ش��رع انور
نداشته باشد! با این آرزو که اینگونه
اقدامات انقالبی و خداپسندانه موجب
اعت�لای والی��ت و حس��رت کفار و
مفسدین وارشاد امت همیشه حیران
در ام القرا اسالم ناب و علی الخصوص
حفظ بیضه اسالم عزیز گردد!؟

سنگسار :ایران و برزیل

داستان رفاقت روباه
و االغ

بنا ب��ه گزارش خبرگزاری رس��می
برزی��ل «ل��وال دا-س��یلوا» رئی��س
جمهوری این کشور در یک متینگ
انتخاباتی پیشنهاد داد که کشورش
به خانم س��کینه محمدی آشتیانی
زن  43س��اله ایرانی که به سنگسار
محکوم شده است ،پناهندگی بدهد.

Business
FOR SALE

cordonnerie
باسابقه طوالنی و مشتری
دائمی،در مرکزشهر
مونتریال بفروش میرسد.

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

جویای همخانه

 15آگوست  -اول سپتامبر
ماهیانه  425دالر
در یک آپارتمان دو خوابه
بزرگ (دو اتاق خواب جداگانه)
با بالکن ،مبله ،خواستار یک هم
خانه مرد هستم .آپارتمان در
نزدیکی اتوبوس و ده دقیقه ای
مترو قرار دارد .اجاره ماهیانه
شامل همه چیز(برق ،آب ،تلفن،
اینترنت وشوفاژ) خواهد بود.

Tel.: 514-544-1298
از  15اگوست شریفیان

خدماتساختمانی

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

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
MONTRÉAL QC H3X 2H9

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!

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

با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

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
وی گفت :من به قوانین داخلی ایران
احترام می گذارم! اما اگر دوستی من
با رئیس جمهور و ملت ایران معنی
دار باشد و اگر این زن باعث ناراحتی
و ناخرسندی شده است ،ما می توانیم
میزبان این فرد در برزیل باشیم!؟
م��ا نمی دانیم که ای��ن عمل«لوال»
از روی خیر خواهی و بش��ر دوستی
بوده است ،یا خواسته که با این عمل،
هم دل روشنفکران معترض برزیلی
را (که به روابط دوس��تانه او با تهران
اعتراض دارند) و هم رای آن ها را به
دست آورد؟
لذا س��عی کردیم این ژس��ت آقای
داسیلوا را به زبان دیپلماتیک رایج در
ام القرا دیپلماسی الت ساالر! ترجمه
کنیم که حاصل به ش��رح زیر از آب
درآمد.
با توجه به عالقه مفرطی که جانوران
حاکم بر ام القرا نسبت به شکنجه و
اعدام و سنگسار مردم بی گناه ایران
آن ه��م به هر بهانه پوچی دارند این
رفتار و گفتار داسیلوا مثل این است،
که احمدی نژاد او را برای میهمانی
افط��ار دعوت ک��رده باش��د و آقای
داسیلوا در میانه ضیافت بلند شود و
در کاسه ّآبگوشت حضرت پرزیدنت
محب��وب چهل میلیون��ی منتخب
حضرت رهبر معظم بشاشد!

کانادا و آن...

صدای مشکوک!

ما ت��ا حاال مطالب بس��یاری حاوی
افاض��ات عده ای از ذوب ش��ده گان
در والی��ت رهبر معظم درباره مضار
زندگی در جوامع اس��تکباری غربی
مانن��د آمری��کا و کانادا و فرانس��ه و
انگلیس و آلمان و سختی معیشت
م��ردم و نقض حقوق بش��ر در این
کشور ها ش��نیده و خوانده ایم ولی
این یکی انصافاً نوظهور بود!
چند روز قبل ایمیلی به دست مان
رسید از یکی از به اصطالح هنرمندان
و ژورنالیس��ت های س��ابق یکی از
مجالت فکاه��ی فعال در ام القرا که

مرکز شهر مونتریال:

فع ً
ال ساکن کانادا است و ادعا می کند
کاریکاتوریست آن نشریه بوده است!
به زبان انگلیسی دست و پا شکسته
که ترجمه آن چنین بود.
دوس��تی در تهران از من پرس��یده
است:
چرا فروش کارهای هنری در کانادا
این قدر مشکل است؟ در حالی که
در ای��ران این کار ب��ه راحتی امکان
پذیر است!
ه�ا
کانادائ�ی
ای�ن
دادم:
ج��واب
کبک سیتی و اوتاوا:
ً
بی
ا
اکثر
هس�تند!
فقیری
ملت
سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
به
ها
خیابان
کف
در
و
خانم�ان!
فروشگاه هایایرانی
تورونتو:
جستجوی ته سیگار و در میان
ظروف آش�غال به دنبال اش�یاء کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
قابل اس�تفاده دیگر می گردند!
Distributed Free
و در بقال�ی ها به دنبال دزدیدن Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
سیبی و یا چیزهای دیگری برای & South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...
خ�وردن!! این م�ردم باید تکس
& all Major Cities
بسیار زیادی بپردازند! و بیشتر
Ottawa, Toronto, Vancouver
آن ه�ا دچار مش�کل اعتیاد به
-----------------------مواد مخدر و الکل هس�تند! آن
ها پول کافی برای خریدن غذای ®لوگوی پیوند®
روزانه خود را ندارند چه رسد به
کار استاد علی اصغر معصومی
خرید کارهای هنری!!
(هنرمند و نقاش معاصر)
ما ضمن این ک��ه متحیریم که این
عالیجناب چرا چنین کشور ضایعی! -----------------------------------
را ب��رای س��کونت و زندگی خودش
انتخاب کرده اس��ت؟ به یاد داستان چند روز قبل مطلبی را که نوش��ته
شیرین «دائی جان ناپلئون» و صدای بودیم ،فرس��تادیم برای دوستی و او
مش��کوکی که از «قمر» صادر شده پ��س از دریاف��ت و مطالعه آن به ما
بود افتادیم که یکی از شخصیت های تلفن کرد و روی دو س��ه نکته از آن
داس��تان برای رفع و رج��وع آن نزد انگشت گذاش��ت و با نظریات ما به
دائی جان می گفت ای آقا عقل که شدت مخالفت کرد که به ما خیلی
نباش��د و غذای نفاخ! هم که خورده بر خورد و ناراحت شدیم.
شده باشد ،از این اتفاقات ناگوار پیش ج��ر و بحث��ی کردی��م و بع��د هم
می آید!
خداحافظ��ی کرده و تلف��ن را قطع
فکر می کنیم که در مورد ش��خص کردیم.
فوق الذک��ر ،عالوه بر دو معضل باال ،پس از قطع تلفن ساعت ها در خلوت
عدم تناول قرص ه��ای مربوطه در خودمان به حرف های او فکر کردیم
زمان تعیین شده هم بی تاثیر نبوده و روز بعد مج��دداً به او زنگ زدیم و
است!؟
وقتی که گوش��ی را برداشت پس از
سالم وعلیک گفتیم:
شما درست می گوئید!
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...

سه مورد دردناک

{>> ادامه در صفحه}37 :
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مؤسسه حضرت آیت اهلل العظمی خویی

سلسله بحثهای اخالقی
()7

نقد و بررسى

اشکاالتی به تقسیمات چهارگانهی باال وارد میآید
که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1پارهاى از ملكات اخالقى را به زحمت مىتوان در
این چهار اصل جاى دارد.
مثل ،حس��ن ظن یا خوشبینى ،یك��ى از فضایل
است و نقطهی مقابل آن بدبینى و سوء ظن است.
اگر بنا باش��د در ش��اخههاى باال جا بگیرد ،باید در
شاخهی حكمت واقع شود ،در حالى كه حسن ظن
را نمىتوان جزو حكمتشمرد؛ زیرا خوشبینى و
حسن ظن با تشخیص صحیح نسبتبه واقعیات،
تفاوت آشکار دارد.
همچنی��ن صبر در برابر مصایب و ش��كر در مقابل
نعمتها ،بىش��ك از فضایل اس��ت ،در حالى كه نه
مىت��وان آنها را در قوهی تش��خیص و ادراك جاى

زند ،موجب رضاى تو باشد.
به سخنانى گوش فرا ندهیم كه سودى در
بر ندارد و اوقات ما را به باطل مى گذراند و
جز در كارهایى كه ما را به پاداش تو نزدیك
مى كند ،خود را به زحمت نیفكنیم".
لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب
چند خوردی چرب و شیرین از طعام
امتحان کن چند روزی در صیام
فرارس�یدن م�اه مب�ارک رمض�ان،
سرفصل زنگارزدایی از آینهی جان،
هنگام�هی نزول خوبیه�ا و برکات،
بهار تالوت و تدبر در قرآن ،ماه نزول
قرآن و رس�تگاری قرآن ناطق ،علی
علیه السالم ،را به محضر مبارک تنها
باقیماندهی صالحان ،حضرت مهدی
موعود علیه السلام و یکایک شما
روزهداران همراه تبریک و ش�ادباش
میگوییم.

به جهت استفاده از برکات معنوی این ماه عزیز ،موسسهی حضرت آیت الله العظمی خویی،
مراسم ویژهای را طبق برنامهی زیر برگزار مینماید:
 زمان :از پنج شنبه Aug. 12, 2010 ،لغایت آخر ماه مبارک رمضان
 ساعت :هر شب از اذان مغرب
 مکان :موسسهی حضرت آیت الله العظمی خویی؛
Montreal H3R 2M1

7085 Côte-des-Neiges,

 برنامه :نماز جماعت ،افطاری ،دعای افتتاح و سخنرانی حجت االسالم و المسلمین باقری تهرانی
موضوع سخنرانی :علی علیه السالم در آینهی قرآن
(تفسیر آیات منتخب قرآن ،بررسی روایی و تاریخی و نقد و پاسخ به شبهات)

جدولاوقاتشرعیماهمبارکرمضان

اصول مسایل اخالقی
در ادامهی مباحث ،نگاهی اجمالى به اصول مسایل
اخالقى در مكتبهاى دیگر خواهیم داشت.
گروهى از فالس��فهی قدیم كه از بنیانگذاران علم
اخالق محس��وب مىش��وند ،براى اخ�لاق اصول
چهارگانه قایل بودند و به تعبیر دیگر ،فضایل اخالقى
را در چهار اصل خالصه كردهاند:
 -1حكمت
 -2عفت
 -3شجاعت
 -4عدالت
و گاه خداپرستى را هم به آن ضمیمه كرده و آن را
به پنج اصل رساندهاند.
بنیانگذار این مكتب را «سقراط» مىتوان شمرد .او
معتقد بود که نیكوكارى (و اخالق) بسته به تشخیص
نیك و بد (یعنى دانایى) است و فضیلت،به طور مطلق
جز دانش و حكمت چیزى نیست .اما دانش چون در
مورد ترس و بىباكى ،یعنى آگاهى بر این كه از چه
چیز باید ترسید ،و از چه چیز باید نترسید ،مالحظه
ش��ود« ،شجاعت» است و هرگاه دربارهی تمناهاى
نفسانى به كار رود« ،عفت» خوانده مىشود .هرگاه
علم به قواعدى كه حاكم بر روابط مردم نس��بت به
یكدیگر اس��ت ،منظور گردد« ،عدالت» است و اگر
وظایف انسان نسبت به خالق در نظر گرفته شود،
«دیندارى و خداپرستى» است .این فضایل پنجگانه،
یعنى حكمت ،شجاعت ،عفت ،عدالت و خداپرستى،
اصول نخستین اخالق سقراطى است (سیر حکمت
در اروپا ،ج  ،1ص .)18
بسیارى از دانشمندان اسالم كه دربارهی علم اخالق
كتاب نوش��ته یا بحثهایى داش��تهاند ،این اصول
چهارگانه یا پنجگانه را پذیرفته ،دقتهاى بیشترى
روى آن به عمل آوردهاند و پایههاى محكمترى براى
آن چیدهاند.
نفس و روح انسان داراى سه قوه است:
 )1قوهی ادراك و تشخیص حقایق
 )2جاذبه یا نیروى جلب منافع و به تعبیر دیگر،
شهوت (البته نه شهوت جنسى فقط ،بلكه هرگونه
خواستهاى به معنى وسیع كلمه).
 )3نیروى دافعه و به تعبیر دیگر ،غضب.
س��پس اعتدال هر یك از سه قوه را یكى از فضایل
اخالقى دانس��تهاند كه به ترتی��ب حكمت ،عفت
و ش��جاعت نامیدهاند .آنها افزودهاند هرگاه نیروى
شهوت و غضب در اختیار قوهی ادراك و تمیز نیك و
بد قرار گیرد ،عدالت حاصل مىشود كه اصل چهارم
است.
ب��هتعبیر دیگر ،تعادل هر یك از قواى س��ه گانهی
مزبور به تنهایى فضیلتى اس��ت كه حكمت ،عفت
و شجاعت نام دارد و تركیب آنها با یكدیگر ،یعنى
تبعیتش��هوت و غضب از نی��روى ادراك ،فضیلت
دیگرى محس��وب مىشود كه عدالت نام دارد؛ چرا
كه بسیار مىشود ،انسان ،شجاعت كه حد اعتدال
نیروى غضب اس��ت دارد ،ول��ى آن را بجا مصرف
نمىكند (مثل اینكه آنرا در جنگهاى بیهوده و
بىهدف بهكار گیرد ،در اینجا شجاعت وجود دارد
ولى عدالت نیست).
به این ترتیب ،این گروه از دانشمندان اسالم ،تمام
فضایل و صفات برجس��تهی انسانى را زیر پوشش
یكى از این چهار اصل ق��رار دادهاند و عقیده دارند
ت یكى از این چهار
فضیلتى نیست جز این كه تح 
عنوان جاى مىگی��رد .رذایل نیز همواره در طرف
افراط و تفریط یكى از این چهار فضیلت است.

داد و نه در مسالهی جذب منافع یا دفع ضررها .به
خصوص اگر شخص صابر و شاكر براى ارزش ذاتى
این صفات پایبند به آن باشد ،نه براى منافعى كه در
آینده از آنها عاید مىشود.
 )2حكمت را جزو اصول فضایل اخالقى و افراط و
تفریط در آن را جزو رذائل اخالقى ش��مردهاند ،در
ت به تشخیص واقعیتها
حالى كه حكمت ،بازگش 
مىكند و اخالق ،مربوط به عواطف و غرایز و ملكات
نفس است نه ادراكات عقل .لذا هرگز در مورد افراد
خوشفكر تعبیر به حسن اخالق نمىشود.
 )3اص��رار بر این كه همیش��ه فضایل اخالقى ،حد
وسط در میان افراط و تفریط است ،نیز صحیح به
نظر نمىرسد .هرچند غالبا چنین است .زیرا مواردى
پیدا مىكنیم كه افراطى براى آن وجود ندارد .مثال
قوهی عقالنیت هر چه بیش��تر باشد ،بهتر است و
افراطى براى آن تصور نمىشود .همچنین عدالت را
جزو فضایل اخالقى شمردهاند و افراط و تفریط آن را
ظلم و پذیرش ظلم مىدانند ،در حالى كه قبول ظلم
و تن در دادن به آن هرگز افراط در عدالت نیس��ت.
بنابراین ،مسالهی حد وسط بودن صفات فضیلت در
برابر اف��راط و تفریطهاى صفات رذیلت ،گرچه در
غالب موارد قابل قبول است ،اما هرگز نمىتوان آن
را یك حكم عام شمرد.
نتیج�ه :اصول چهارگانهاى ك��ه قدما براى اخالق
ش��مردهاند و در واق��ع تكمیلى اس��تب��ر آن چه
فالسفهی یونان قدیم داشتهاند ،نمىتواند به عنوان
یك الگوى جامع براى تقسیم صفات اخالقى شمرده
شود ،هر چند نسبتبه بسیارى از مسایل اخالقى
صادق است.
اصول اخالقى در قرآن
از مجموع آیات قرآن اس��تفاده مىشود كه اصول
اخالق را مىتوان در چهار بخش خالصه كرد:
 )1مسایل اخالقى در ارتباط با خالق
 )2مسایل اخالقى در ارتباط با خلق
 )3مسایل اخالقى در ارتباط با خویشتن
 )4مس�ایل اخالقى در ارتباط با جهان آفرینش
و طبیعت
مسالهی ش��كرگزارى و خضوع در مقابل خداوند و
رضا و تس��لیم در برابر فرمان او و مانند اینها ،جزو
گروه اول اس��ت .تواضع و فروتنى ،ایثار و فداكارى،
محبت و حس��ن خلق ،همدردى و همدلى از گروه
دوم مىباش��د .پاكس��ازى قلب از هرگونه ناپاكى و
آلودگى و مدارا با خویشتن در برابر تحمیل و فشار
بر خود از گروه س��وم اس��ت .عدم اسراف و تبذیر و
تخری��ب مواهب الهى و مانن��د آن ،از گروه چهارم
است.
در قرآن مجید ،مجموعهی آیاتى وجود دارد كه به
نظر مىرسد اصول كلى اخالق در آن ترسیم شده
است.
«ما به لقمان ،حكمت بخشیدیم (و به او الهام كردیم
که) شكر خدا را به جاى آور! چیزى را همتاى خدا
قرار نده كه ش��رك ،ظلم عظیمى اس��ت» (سورهی
لقمان ،آیهی.)12
ت به پدر و مادر ،و شكرگزارى
 مسالهی احترام نسب از آنها به دنبال شكر پروردگار (سورهی لقمان ،آیهی
.)14
 اهمیت دادن به نماز و رابطه با پروردگار و نیایش وخضوع در برابر او (سورهی لقمان ،آیهی.)17
ی
 امر به معروف و نهى از منكر (سورهی لقمان ،آی ه .)17
 صبر و ش��كیبایى در مقاب��ل حوادث تلخ زندگى(سورهی لقمان ،آیهی.)17
 حسن خلق در برابر مردم (سورهی لقمان ،آیهی.)18
 تواض��ع و فروتنى و ترك تكبر در برابر خدا و خلق(سورهی لقمان ،آیهی.)18
 میانهروى و اعتدال در راه رفتن و س��خن گفتن(سورهی لقمان ،آیهی.)19
در آیات سهگانهی سورهی انعام ( 151تا  ،)153ده
فرمان مهم بیان ش��ده است كه قسمت مهمى از
اصول اخالقى را در برگرفته از جمله:
ترك ظلم و س��تم ،محبتبه فرزندان ،ایتام و عموم
مردم ،رعایت عدالت در برابر هر كس ،ترك جانبداری
از نزدیكان و بستگان و دوستان در برابر نقض اصول
عدالت ،پرهیز از زش��تكاریهاى ظاهر و باطن و
همچنین حقشناسى در برابر پدر و مادر ،پرهیز از
آنچه موجب تفرقه مىشود ،و نیز اجتناب از هرگونه
شرک.

امش��ب ،نخس��تین بار اس��ت ك��ه او را
مىبینی .به هزار ناز و كرش��مه رو از این
و آن بر میگیرد؛ اما چهرهاش به زیبایى
مىدرخشد .س��ر بر آسمان برداشتهاى و
چشم از او بر نمیداری .عاقبت ،هالل ماه
را مىنگرى و با خود زمزمه مىكنى:
"خدایا این ماه را بر ما به امنیت و ایمان،
س�لامت و اس�لام ،عافیت و نیك بختی،
پربركت و نیكو بگردان".
رمضان بر تو مبارك باد! مىدانى میهمان
چه كسى هستى؟
او كه معبود جهانیان است و عفوكنندهی
گنهكاران.
از او درخواس��تس�لامت روزه و ش��ب
زندهداری��ت را بنم��ا! س��همت را از خیر
و برك��ت این م��اه افزونتر بخ��واه كه او
بخشندهترینبخشندگاناست.
اینك ماه رمضان آمده است؛
ماه خدا.
میدانم او را س��خت دوس��تش داری كه
نهایت اشتیاق مشتاقان است .پس فرصت
را از دست مده كه پروردگارت به احوال تو
بیناترین بینایان است.

فرص��ت مناج��ات را از دس��ت مده كه
او آرام��ش را در دله��ای مؤمن��ان فرو
میفرستد .طلب گشایش درهای بهشت
را برای امشب و همیشه از او بنما! براى فرا
رسیدن دوباره شبهاى قدر لحظهشمارى
مىكردى .اینك فرصت مهیا است.
از او كه آگاه اس��ت به آن چ��ه در درون
توست و بی نیاز از سؤال و تفسیر است؛
بخواه تا حاج��ات و آرزوهای تو را برآورد.
رحمت الهى همیشه جارى و سارى است،
اگر كوتاهى اس��ت ،از ماس��ت .پس باید
درنگ نكرد و ش��هد بركت این ماه را سر
كشید.
خودمانى بودن با خدا هم موهبتى است!
كسى نیست كه بشنود ،خودت هستى و
خدایت .با خودت صمیمى باش ،یكرو و
خودمانى و بىپرده .با او درد دل كن:
"خدایا! ما را بر روزه گرفتن در ماه مبارك
رمضان یارى فرما .ما را یارى كن تا بتوانیم
اعضاى بدن خود را از آلوده شدن به گناه
و آنچه پسند تو نیست ،باز داریم.
خدای��ا! چنان كن كه توفیق یابیم در ماه
رمضان آنچه از جوارح و اعضاى ما سر مى

 )1شروع ماه مبارک رمضان مشروط
به اثبات رویت هالل ماه میباشد.
 )2ب��ه جه��ت احتی��اط ش��رعی،
فریضهی نماز صبح را  5دقیقه بعد از
زمان اذان صبح اقامه فرمایید.
 )3می��زان فطریه برای ه��ر نفر با

رعایت احتیاط  8دالر میباشد.
 )4برنامه ویژهای مخصوص کودکان
و نوجوانان هم زمان با جلسات شبانه
ی شده است.
پیش بین 
 )5برنام��ه قرائت جزء به جزء قرآن
کریم هر روز به مدت یک س��اعت

قبل از اذان مغرب در محل موسسه
صورت خواهد پذیرفت.

E-mail:
alkhoeifoundation
@gmail.com
Tel: 514-341-2235
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Summer is still with
us, for some reason I
just don’t want it to
be over this year, as I
get older I dread winter more and more.
As a child growing up, I looked
forward to the cold
weather, the snow,
skating on ice cold
days, the long dark
nights, short
days, having
the fireplace lit
up all night, my
parents would
put out blankets
for my brother
and I so that
we can enjoy
sleeping next to
the fireplace on
long freezing
nights. Winter
is just not the same anymore
for me. I dread it, anyways let
us not talk about winter, summer is still here, so let’s talk
about what is left of summer
and what to do. Swimming,
my favourite outdoor summer
activity, I haven’t done as
much of swimming as I would
have liked this summer. As I
am writing this article, I am
contemplating what to do next
during Italian week, I have
been in R.D.P. tasting food,
(Italian food), and have joined
in the festivities in St. Leonard, I would like to be more
involved but work keeps me
from it, (Like everybody else).
As I am writing this article I
am looking forward to visitng
Little Italy, it is the heart of
Italian week, hope some of
you have made the effort to
participate in the festivities,
and enjoyed the talent, pleasures, gourmet delights, dolce
vita and the legendary charm
of Italy.
.............

The Federal Investor
Program:
A Major Change:
Before the Federal Investor
program required to show
a net worth of $800,000.00
and make an investment of
$400.000.00 with the Receiver
General of Canada or have the
amount financed, for example
Desjardins bank, the bank
would put the investment for
you with the Receiver General

بین احمدی نژاد و دار و دس��ته اش
با مخالفین او به سرکردگی حسین
ش��ریعتمداری بازجو و شکنجه گر
س��ابق رژیم و سردبیر فعلی کیهان
چ��اپ تهران! و یک��ی از موارد مهم
 نوع افرادی است که،مورد مناقشه
ب��ه این همایش دعوت ش��ده اند و
یکی از معروف ترین آن ها موجودی
است موس��وم به«دکتر دالل نفتی
رژیم» که سابقه اش در تالش برای
جوش��کاری(!) روابط بین ش��یطان
بزرگ و آقایان علمای اعالم و حجج
اسالم و در کل به نفع شرکت های
،نفتی و کس��ب حق دالل��ی کالن
.بسیار روشن است
 از یک طرف به ش��دت،این موجود
م��ورد نفرت مردم ایران اس��ت و از
طرف دیگر فحش و فضیحت است
که از سوی دو جناح متخاصم رژیم
!نصیب اش می شود
 به تکه چوبی می ماند،در حقیقت او
که هر دو س��ر آن را طالکاری کرده
.باشند
_______________
شاد و آزاد و سربلند باشید
به تاریخ جمعه سیزدهم اگست
 ولفری دربدری2010 الحرام سال
پیر گدای خراسانی


of Canada and
you would pay the
Bank $120,000.00 for
putting the investment
for you. If you would
put the investment
directly yourself to
the Receiver General of Canada, the
$400,000.00 would
come back to you 5
years and 2 months
later, no interest
accumulated
Now the Federal
Investor Program
requires to show
a net worth of
$1.600,000.00
and make an
investment of
$800,000.00 with
the Receiver General of Canada. It
has not been determined when
applications will be accepted
as of yet, there is talk that it
should be towards the end of
September.
And the financing part has
also not been determined, but
it should be in the vicinity
of between $200,000.00 to
$240,000.00.

Below are some questions most Investors
will ask:
The main reasons that cases
are sent for further review
are:
 The applicant has not
demonstrated the source of
their funds.
 The applicant has not
established that they have
been actively managing the
business in
question.
 There are concerns with the
authenticity of the documentation submitted.
 There are discrepa cies between the applicant's
statements and information
available.”

Why are Investors
refused when an interview has not yet been
requested?
The most common reasons for refusal are:
 Source of funds - the a -

plicant has not demonstrated a
legally obtained personal net
worth

فرازی از س��خنان گهر بارش��ان در
:همدان فرموده اند
انگلیس ی��ک جزی��ره کوچک در
غرب آفریقاست! شب و روز دعا می
کنی��م که خداوند تبارک و تعالی با
آن قدرت عظیمی ک��ه دارد فرمان
دهد چیزی مثل س��ونامی یا زلزله
ای بسیار ش��دید یا مخلوطی از هر
دوی آن ه��ا اتفاق بیفت��د! (البته
بدون آسیب رسیدن به ساکنان این
 کشور،س��رزمین!؟) تا به وسیله آن
انگلس��تان از شمال اروپا کنده شود
!و حرکت کند ب��رود تا غرب آفریقا
اگر خودمان هم پ��ول و قدرتش را
داشتیم چند تا کشتی بزرگ اجاره
می کردیم و این جزیره را می بستیم
به آن ها و جابجایش می کردیم! تا
هم کسی نتواند به سواد و معلومات
حضرت پرزیدنت ش��ک کند و هم
هیچ ضد انقالب و مفسد و ملحدی
نتواند ادعا کند که ایشان موجودی
نحیف و ابله و بی شعور و بی اطالع
از اوضاع جهان و بخصوص عنصری
دروغگوست!؟
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 Fraudulent business doc -

mentation was submitted
 Misrepresentation of

information contained in the
application (previous employment or
government positions concealed, ineligible dependants
included, assets not declared,
etc.)
 Applicant does not have
business experience or his/
her role in the business was
overstated for
the purposes of the application
 Applicant does not comply
with a request for specific
documentation or does not
make the
required investment.”
“There are numerous challenges in the processing of
investor cases. Federal Investor applications are
more complicated to analyze
and involve more processing
steps than any other type of
economic
application. The large volume
of documentation submitted
(an average investor application is 4 to 5
inches thick) which requires
extensive efforts to analyze
and examine.

Why do some investors
have their interview
waived?
The waiving of interviews is
not the determination that is
made, the issue is whether
selection is passed based on
the initial application and
documentation submitted.
Selection is passed
at initial paper screening if
applicants:
 Demonstrate how and when
they obtained their funds
 Establish the scope and
operations of their business
 Provide documentation that
is consistent both with their
statements and standard business Practices.
 Meet the definition of an
investor and no specific concerns are identified.”
See you all next month, keep
safe and make sure laughter is
in your everyday life.
______________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

اصغر (که به او لقب سرباز گمنام داده
اس��ت!) روی صفحات پیوند حروف
 به صدا در می آید!؟،چین می شود
حضور محترم این س��رباز که حاال
دیگر به علت ط��ول مدت خدمت
هم که شده باید به سرداری رسیده
: عرض می کنیم،باشد
 مثلی اس��ت مع��روف که می،برادر
 تو چرا:گویند کسی به تفنگ گفت
این قدر پر سر و صدا هستی؟ جواب
 آن چیزی را که به ماتحت من:داد
فرو می کنند (منظورش فش��نگ
بوده است!) اگر به ماتحت تو فرو می
 خیلی پر سر و صدا تر از من،کردند
!می بودی
و این قضیه من و تو است؟ فرمایشات
و اظهار نظر های جنابعالی به مانند
همان فشنگ است که بالطبع سر و
صدای نه تنها این حقیر بلکه همه
دلسوختگان میهن به خاک و خون
کش��یده شده ما را در می آورد و بد
!جوری هم در می آورد
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Top ten reasons to buy mutual funds
Dariush Zandi
MBA, CSC, CGA
(Candidate)
Mutual have
become a great investment tool for
some Iranians.
Never more so
than after the great
market crash that
occurred in 2008/2009.
There are many reasons
to buy a mutual fund.
How about we look at the
top 10 reasons to buy a
mutual fund?

1.

Mutual Funds Offer
Diversification
The beauty of a mutual
fund is that you can buy
a mutual fund and obtain
instant access to hundreds
of individual stocks or
bonds. Otherwise, in order
to diversify your portfolio,
you might have to buy
individual securities, which
exposes you to more potential volatility.

2.

Mutual Funds are professionally Managed
Many investors don’t have
the resources or the time
to buy individual stocks.
Investing in individual
securities, such as stocks,
not only takes resources,
but a considerable amount
of time.
By contrast, mutual fund
managers and analysts
wake up each morning
dedicating their professional lives to researching
and analyzing current and
potential holdings for their
mutual fund.

3.

Mutual Funds Come in
Many Varieties
A mutual fund comes in
many types and styles.
There are stock funds, bond
funds, sector funds, targetdate mutual funds, money
market mutual funds and
balanced funds. Mutual
funds allow you to invest
in the market whether you
believe in active portfolio
management (actively
managed funds) or you
prefer to buy a segment
of the market with no

interference from a
manager (passive
funds and index
mutual funds).
The availability of
different types of mutual
funds allows you to build
a diversified portfolio at
low cost and without much
difficulty.

pay for.

Mutual Funds Have
Low Minimums

Mutual Funds Have
Audited Track Records

4.

Many mutual fund companies allow investors to get
started in a mutual fund
with as little as $1,000.
Some companies even offer
mutual funds for as little as
$100 initial investment!

5.

Systematic Investing
and Withdrawals with
Mutual Funds

تفنگ و فشنگ

 سرباز دیگر نه چندان انگلیس در آفریقا؟،رفیق شفیق ما
گمنا ِم امام زم��ان (عج) یعنی علی
اصغر خان محمدی در فرازی از یکی دعای نوظهور
!چوب دو بار مصرف
از مقاالت اخیرش مندرج در پیوند
:می فرماید
پ��س از این که در اخبار ش��نیدیم ای��ن به اصط�لاح همای�ش بزرگ
این پیر خرابات خراسانی (یعنی این پرزیدنت محب��وب چهل میلیونی ایرانیان خ�ارج کش�ور! هم مایه
حقیر) هر باری که مقاله ی این علی منتخ��ب حضرت رهب��ر معظم در دعوای عجیب و غریبی شده است

Mutual Funds Are
Liquid
If you want to sell your
mutual fund, the proceeds
from the sale are available
the day after you sell the
mutual fund.

9.

A mutual fund company
must maintain performance
track records for each
mutual fund and have them
audited for accuracy, which
ensures that investors can
trust the mutual fund’s
stated returns.

10.

Safety of Investing in
Mutual Funds

Mutual Funds Offer
Transparency

If a mutual fund company goes out of business,
mutual fund shareholders
receive an amount of cash
that equals their portion of
ownership in the mutual
fund.
Alternatively, the mutual
fund’s Board of Directors
might elect a new investment advisor to manage the
mutual fund.
While there are a plethora
of investment options
(individual stocks, ETFs,
and closed-end funds, to
name a few) a mutual fund
can offer a simple, efficient
way to invest for retirement, education or other
financial goals. However
buyers of mutual funds
should be aware that it
is not all is good about
mutual funds. If you are
interested in buying mutual
funds we suggest that you
learn the cons about mutual
funds in a month’s time!
_____________
Dariush Hozhabr Zandi,

Mutual fund holdings are
publicly available (with
some delays in reporting),
which ensures that investors are getting what they

Investment & Financial
consultant
Darius.Zandi@
Zandconsulting.com

It is simple to invest
regularly in a mutual fund.
Many mutual fund companies allow investors
to invest as little as $50
per month directly into a
mutual fund. Money can
be pulled directly from a
bank account and invested
directly in the mutual fund.
On the other hand, money
can be regularly withdrawn
from a mutual fund and be
deposited into a bank account. There are generally
no fees for this service.

6.

Mutual Funds Offer
Automatic Reinvestment
An investor can easily
and automatically have
capital gains and dividends
reinvested into their mutual
fund without a sales load or
extra fees.

7.

35 :>> ادامه از صفحه
....علی اصغر و ما

8.

جماعت اقرار به دو سه مورد بسیار
.دردناک است
اول این که بپذیرد که اشتباه کرده
!است
دوم ای��ن که از اش��تباهی که کرده
عذرخواهی کند و
سوم و مهم تر از همه این که قبول
کند که حق با طرف مقابل اش بوده
!است

MBA, CSC, CGA (candidate)

...در کشکول پیر
ک��ه می خواهیم موضوع��ی را به او
 پرسید آن موضوع چیست؟.بگوئیم
 با یک دنیا تاسف و تاثر باید به:گفتیم
شما بگوئیم که در مورد مطالبی که
دیروز با هم گفتگو کردیم نظریات
ً شما کام
ال درست است و صد در صد
!حق با شماست
 مرس��ی! ولی چرا با تاسف و:گفت
تاثر؟
 م��ی دانی رفیق برای ایرانی:گفتیم

World Premiere August 28, 2010
Montreal World Film Festival
In Competition First World Films
For screening times please check:
www.theneighbor-film.com
www.facebook.com/theneighbor

باحضور

:محسن نامجو

خواننده و سازنده
موزیک منت فیلم

 اکران در بخش مسابقات رمسی:»«همسایه
:جشنوارهجهانیفیلممونتریال
Aug. 28 2010

www.ffm-montreal.org

PAiVAND

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن
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3675 DES SOURCES,
SUITE 109
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Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765

 Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE Montreal, QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692
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Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

Email: Paivand@videotron.ca

)پزشک خانواده (بدون وقت قبلی
1253 Rue Guy
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
متخصص
پزشکان
Metro: Guy
ختنه کودکان

www.circumcisionmontreal.com

www.paivand.ca
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:ساعات کار
 صبح تا9
 شب10
همه روزه

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

سال سابقه درخشان18 با

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

&TRAVEL

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
5 ، 4 ، 3،2 ،1 جـلدهای

، 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
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

NDG

زماسیب

وست آیلند

حلول ماه رمضان ماهرحمتو غفرانالهی
برهمگانمبارکباد
>> West Island:



یک و یک

خرمای زاهدی رسید

خربزه مشهد رسید

www.akhavanfood.com

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

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

