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شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

___________

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

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

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

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

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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Mahmoud Ahmadinejad in New York

آکسيون اعتراضی
در برابر سازمان ملل
 ۵شنبه  ٢٣سپتامبر:
ساعت  ١٠صبح  ص23 :
________________

 ص25 :

شهبازخنعی

>>7

میرحسینموسوی

«مهرانگیز کار»

سالگردکمپین
یک میلیون امضاء
آغازیجدیدبرای
جنبشحقوقیزنان

بهائیان

"ما کوتاه
آمدمی.
کم آوردمی.
اشتباه
کردمی.
سکوت ما
هیچدلیل
تارخیی
ندارد"...

یورشنریوهایامنیتیبهدفرت

ستمگر کهنسال
دیگری هم شکست
خود را می پذیرد

تورنتو و مونرتآل،
در بنی گران ترین
شهرهای جهان

حسین باقرزاده

 ص10 :

هانیبال اخلاص درگذشت

ع.ا .شادپور

>> 11:

چهارشنبه ها 8صبح

سیروس
یحیی آبادی
>>6

فرهنگهالکویی

در کشکول پیر...
امیرسام:

دکترانصاری

25سپتامبر

پزشکی28 >> ...

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

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

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

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

Tel: 514-938-7277

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

خدمات ارزی

نینوسگیورگیزنیا

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

514-844-4492

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
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Unisex

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul, St-Jean, Suite 202
Pointe Claire, QC, H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

 AMIR SAMامیرسام
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.

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز

سالنآرایشفریبا

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک

 ص8 :

!FLYANY TIME,ANY WHERE

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

Real Estate Broker

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

انتقـال ارز

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

Ninous Givargiznia, BSc.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

صرافیخضر

با 18سال سابقه درخشان

Head Office
Montreal:

2178 Ste-Catherine W.

در مونتریال و South shore

www.sutton.com

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک و مستغالت

Cell: (514)827-6364

با 18سال سابقه کاری در کانادا
6600 Trans-Canada, Suite 750

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

آيا تری جونز ها و مال عمرها
و جنتی ها وليبرمن ها
منايندگان متدن های بشری
هستند؟  ص13 :

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

 ص20:

امالک23 >>...

صبح
سرد
سپتامبر

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

پ��س از مدتها کش��مکش بر س��ر
استوانهی کوروش ،س��رانجام این
ش��یء تاریخی از موزهی بریتانیا در
لن��دن به طور مس��تقیم ب��ه تهران
رفت تا ب��رای حداقل چهارماه داخل
محفظهای شیشهای در موزهی ملی
ایران به نمایش عمومی گذاشته شود.
عدهای ای��ن را یک رویداد بینظیر
فرهنگی خواندهان��د و برخی آن را
ی��ک پیروزی سیاس��ی توصیف
کردهاند .تع��دادی دیگر نیز
با سوءظن به آن نگاه
 ص32 :
کردهاند یا به این
مبادل��ه انتقاد
«امریکایی» جورج کلونی
داشتهاند.

کارال برونی

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

>> 30

ص4 :

«فاحشه»شمائید!

ناهید احمدی

IBNG

کبک/کانادا:

ترکیه به اصالح قانون
اساسی "آری" گفت

 ص9 :

مونتریال

>> 7:

ص15 :

کاسترو:

 ص29 :

 12نوامبر
در پاالس

مسابقه عکاسی کافه لیت پایان یافت!

7روز هفته

www.amirsam.ca
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2006 Mercedes-Benz
M-Class ML500
$32,500

2007 Mercedes-Benz
CLS-Class CLS550
$40,750

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

2009 Mercedes-Benz
CLK-Class CLK350

2007 Mercedes-Benz
CLS-Class CLS550
$40,750

2007 Mercedes-Benz
S-Class S550
$56,000

2007 MercedesBenz S-Class S550

2007 Mercedes-Benz
S-Class S550V
$43,000

$56,000

1389  شهریور24  970  شماره 16 سال

www.paivand.ca

$57,500

رضا زرین
New and
Pre-owned
cars

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

7800 boul Décarie
2006 Mercedes-Benz
SLK-Class SLK350
$35,700

2008 Mercedes-Benz MClass ML550
$42,500

Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581
rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

%
0

وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only

در خدمت هموطنان گرامی

3
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ناهید احمدی

مونتریال

صبح سرد سپتامبر 2010
درسوگ ازدسترفنتدوست

هنگام وداع تو ز بس گريه كه كردم
دور از رخ تو چشم مرا نور مناندست
_______________
م.رحیمیان

ترکیه به اصالح قانون اساسی "آری" گفت
نتای�ج هم�ه پرس�ی ترکی�ه با
اس�تقبال مجامع بین المللی و
رهبرانکشورهایجهانازجمله
ب�اراک اوباما رئی�س جمهوری
امریکا روبرو شد .اتحادیه اروپا
ه�م گفته ،ب�ا اصالح�ات انجام
ش�ده در قانون اساس�ی ترکیه
این کش�ور یک گام به پیوستن
به اروپا نزدیک تر شده .بسیاری
از رس�انه های ترکی�ه هم رای
مثبت به اصالح قانون اساس�ی
را پی�روزی دموکراس�ی در این
کشورخواندند.
-------------------

انتخاب دشوار ترکیه

نفیسهکوهنورد
(بیبیسی فارسی ،استانبول)
(توجه :این مقاله پیش از اعالم نتیجه
رفراندوم نوشته شده است).
آری ی��ا ن��ه؟ مردم ترکی��ه تکلیف
اصالحات قانون اساسی کشورشان را
باید روشن کنند.
قانون فعلی ،میراث نظامیان است.
این قانون دو س��ال بعد از کودتای
 ۱۹۸۰از س��وی دولت ژنرال کنعان
اورن تدوین ش��د .هرچند تا کنون
چندین بار برخی مف��اد این قانون
تغییر کرده ،اما این اولین بار اس��ت
که با اصالحات نسبتا گسترده تری،
قانون اساسی ترکیه به همه پرسی
گذاشته می شود.
سردمدار این اصالحات ،دولت رجب

طیب اردوغان ،نخست وزیر ترکیه
است.
آق��ای اردوغ��ان م��ی گوی��د متن
پیشنهادی دولتش می تواند ترکیه را
برای همیشه از سلطه نظامیان رهایی
بخشد .هرچند در ابتدای راه ،احزاب
رقیب و مخالف حزب حاکم عدالت و
توسعه هم موافق تغییر قوانین به جا
مانده از کودتا بودند ،دیری نگذشت
ک��ه همه آنها ،اصالحات دولت را به
چالش کشیده و از همراهی در این
مسیر انصراف دادند.
در این میان احزاب س��کوالر مانند
ح��زب جمه��وری خل��ق و کردها
مهمترین گروههایی هس��تند که
آق��ای اردوغان را در اصالحات مورد
نظرش تنها گذاشتند.
البت��ه ه��ر دالی��ل خاص خ��ود را
داشتند.
جناح سکوالر که جمهوری خلق در
راس آنهاست ،معتقدند که تغییرات
پیش��نهادی تنها بر اس��اس منافع
حزب عدالت و توسعه نوشته شده و
قدرت بیش از حدی به دولت برای
تقابل با قوه قضاییه می دهد.
علت این ادعای آنها تغییراتی است
که این اصالحات در ساختار دادگاه
قانون اساس��ی این کشور به وجود
خواهد آورد .دادگاهی که اعضایش
همواره از میان حامیان سرس��خت
سکوالریسم انتخاب شده و تا کنون
جای��گاه قدرتمندی در این کش��ور
داشته است.
اما رابطه ای��ن دادگاه و دولت آقای

اردوغ��ان از هم��ان ابت��دا چندان
مطلوب نبود و به عبارتی آبشان به
یک جوی نرفت.
در سال  ۲۰۰۸همین نهاد ،دولت را
به نادیده گرفتن و به خطر انداختن
نظ��ام الییک ترکیه مته��م کرد و
در ص��دد انحالل ح��زب حاکم بر
آم��د .پس از آن ه��م هر از گاهی با
هشدارهایی ،وجود خود را به دولت
گوشزد کرد.
احزاب مخالف در بس��یاری از موارد
همچ��ون بحث ریاس��ت جمهوری
عبدالله گل و هر آنچه که به نظرشان
اقدامی برای قدرت گرفتن بیش از
پیش اسالم گرایان می آمد ،دست
به دامن این دادگاه شدند.
حاالدولتقصدداردباایجادتغییراتی
درترکیب دادگاه ،نفوذ قضات را در
آن کمتر کند ،بدین ترتیب که تعداد
اعض��ای آن را از یازده قاضی اصلی
و چهار علی البدل به مجموع هفده
قاضی افزایش دهد.
در حال حاضر رییس جمهور ترکیه،
 ۳عضو را منصوب کرده و بقیه را از
میان فهرستی که کمیته عالی قضات
تهیه کرده ،انتخاب می کند.
اما در الحاقیه پیش��نهادی ،مجلس
س��ه تن از اعضای دادگاه را انتخاب
کرده و رییس جمهوری باقی قضات
را از می��ان نامزدهایی که توس��ط
دادگاه های مختلف پیشنهاد شده،
بر می گزیند.
بدین ترتیب کنترل رییس جمهور
بر این نهاد افزای��ش می یابد که با

توجه به اینک��ه رییس جمهوری
فعلی یعن��ی عبدالل��ه گل ،عضو
حزب عدالت و توسعه است ،چنین
تغییری خوشایند مخالفان دولت
نیست.
کمال قلی��چ دار اوغلو ،رهبر حزب
جمه��وری خلق می گوی��د آقای
اردوغان س��عی دارد جایگاه خود و
حزبش را تضمین کند و به همین
دلیل برای این همه پرسی این قدر
دست و پا می زند.
او با اش��اره به گرایش��ات اسالمی
حزب عدالت و توس��عه می افزاید:
"آقای اردوغان می داند که به دنبال
چیس��ت .او می خواهد جای پای
اسالم گرایان را محکم تر کند و می
داند با وجود دادگاه قانون اساسی به
این ش��کل همواره با خطر تعطیلی
حزبش مواجه اس��ت .پس خواسته
خ��ود را زیر پوش��ش اصالحات و با
شعارهای دلخوش کن مانند "دفع
کودتاچیان" و غیره پنهان می کند
تا به مرادش برسد".
گذشته از این مس��ایل ،سایه های
تردیدهای بخش��ی از جامعه ترکیه
به عملکرد و اهداف حزب عدالت و
توسعه سنگینی می کند .این شک
و ش��بهه ها از زمان روی کار آمدن
این حزب همواره وجود داش��ته اما
در ای��ن همه پرس��ی اهمیت ویژه
ای پیدا کرده اس��ت .برخی از مردم
توجه چندانی به بخش فنی ماجرای
اصالح��ات ندارن��د ،آنه��ا ب��ه طور
مشخص نمی دانند آیا باید به آقای
نخست وزیر اعتماد کنند یا نه؟
زمانی که حزب عدالت و توسعه بر
مس��ند قدرت نشست ،با شعارهای
اصالح طلبانه و برداشتن گام هایی

در جهت اصالحات ،حامیان بسیاری
به ویژه در میان روش��نفکران حتی
حامیان الییس��م بدس��ت آورد ،اما
ب��ه مرور با برخ��ی برخوردها مانند
ش��کایت مکرر از مطبوعات و یا به
دادگاه کشاندن آنها و حرکاتی از این
دس��ت این طرفداران را از خود دور
کرد.
اجه تملکوران روزنامه نگار و ستون
نویس روزنامه خب��ر ترکیه در این
باره می گوید" :آقای اردوغان به رغم
هشت سال زمام داری هنوز نتوانسته
بخشی از جامعه را در باره صداقتش
در اصالحات ب��ه نفع همه گروهها
اثبات کنند .منش اس�لام گرایانه و
گاه شیوه نه چندان خوشایندش در
مقابل مخالفان ای��ن تردید را برای
برخی به وجود آورده که آیا ترکیه به
سوی کودتای اسالمی می رود؟"
به نظ��ر خانم تملک��وران این یکی
از بزرگتری��ن تردید ها در این همه
پرسی خواهد بود.
در واق��ع برخی از رای های "نه" در

این همه پرسی نه برای مخالفت با
اصالحات که احتماال به خاطر همین
بی اعتمادی باشد .برای همین ،این
رای گی��ری تنها آری یا خیر گفتن
به تغییرات نخواهد بود در عین حال
محکی خواهد بود برای س��نجش
میزان محبوبیت و اعتماد عمومی به
آقای اردوغان.
نخست وزیر ترکیه نزدیک یکی دهه
است که جایگاه حزبش را با موفقیت
حفظ ک��رده اما به نظ��ر این اولین
آزمون سختی اس��ت که او در طی
این سالها با آن مواجه شده است.
نزدیک��ی انتخابات عموم��ی که در
مدت زمانی کمتر از یک س��ال قرار
اس��ت برگزار ش��ود ه��م هیجان و
نگرانی دولت عدالت توس��عه را دو
چندان کرده است.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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ایران از انتخابات...

یورش نریوهای امنیتی به دفرت مریحسنی موسوی
این پرونده مسامحه نخواهد کرد".
موض��وع تش��کیل پرون��ده برای
رهبران مخالفان دولت که مقامات
حکومت ایران از آنها تحت عنوان
"س�ران فتنه" یاد می کنند ،بارها
عنوان شده و طی یکسال گذشته،
تلویزیون ایران تصاویر طومارهایی
را نش��ان داده است که در جریان
راهپیماییهای طرف��داران دولت،
ب��رای محاکمه "س��ران فتنه" به
امضاء ش��رکت کنندگان رسیده
است.

نیروهای امنیت��ی در ایران به دفتر
میرحس��ین موس��وی ،از رهب��ران
مخالفان دولت ،ی��ورش برده و بعد
از تفتیش محل ،وس��ایل ،کتاب ها
و کامپیوترهای دفتر را با خود برده
اند.
به گزارش س��ایت خبری کلمه که
اخب��ار و دیدگاه های میرحس��ین
موسوی را منعکس می کند ،ماموران
امنیتی از چند هفته پیش با حضور
در کوچه ه��ا و خیابان های مجاور
دفتر آقای موس��وی مانع از حضور
مراجعان به این دفتر می شدند.
سایت کلمه در خبر خود تحرکات

جدید نیروهای امنیتی را نشانه ای
از "برنامه ه�ای دولت برای آینده"
خوانده و دلیل آن را "منحرف کردن
افکار عموم��ی از طریق ایجاد مانع
برای اطالع رس��انی درباره وضعیت
کشور" دانسته است.
عباسجعفریدولتآبادی،دادستان
تهران هم چهارش��نبه ۱۵سپتامبر
از احتمال محاکمه رهبران مخالف
دولت خبر داده بود.
دادستان تهران در جمع خبرنگاران
گفت" :محاکمه سران فتنه به طور
یقین یک مطالبه عمومی اس��ت و
دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت ،در

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

دور تازه فشارها
اق��دام نیروه��ای امنیتی فش��ار بر
رهبران مخالفان دول��ت را در ایران
وارد مرحله تازه ای کرده است.
مهدی کروبی ،دیگر رهبر مخالفان
هم در ط��ول هفته های اخیر آماج
حمالت و فشار های کم سابقه بوده
است.
از روز نه��م ش��هریور م��اه عده ای
"لباس ش��خصی" با تجمع در برابر
منزل مهدی کروبی به خانه او حمله
کردند.
حمالت به محل س��کونت مهدی
کروبی چن��د روز ادامه داش��ت اما

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

>> مونتریال
پاالس
 12نوامبر
info: 514-885-4636

خدمات حسابداری و دفترداری
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











Tel.: 514-777-3604

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

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

در سراسر مونتریال بزرگ

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

>> برآورد رایگان

_________________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron

مسکن و جتاری

cell: (514) 839-7978

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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
_________________________

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

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

پسازسالها
انتظار

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

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

وکیل دعاوی
_______________

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

Dorval, QC H9S 1B7

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 :فرهنگی...

هانیبال اخلاص درگذشت

هانیبال الخ��اص آغازگر طراحی فیگوراتیو
در نقاش��ی نوگرا ایران به دلیل حاد ش��دن
بیماریهای��ش  23ش��هریور در آمری��کا
درگذشت.
هانیبال الخاص ،نقاش و ش��اعر چند سالی
از بیماریهای��ی مانند س��رطان رنج میبرد.
وی خرداد سال جاری به دلیل بزرگداشتی
که ش��اگردانش در خانه هنرمن��دان برای
وی برگ��زار کرده بودن��د ،از آمریکا به ایران
س��فر کرد و تمایل داشت در صورت تامین
هزینههای بیماری و بیمه ش��دن در کشور
بماند که به دلیل محقق نشدن این امر مرداد
ماه به آمریکا بازگشت.وی روز گذشته23 ،
شهریور به دلیل حادشدن سرطان و کهولت

حمله به موسوی...

ش��دیدترین آن ی��ک روز پیش از
راهپیمایی روز ق��دس اتفاق افتاد.
بسیاری بر این باورند که مهاجمان
درص��دد بودند که از ش��رکت آقای
کروب��ی در راهپیمای��ی جلوگیری
کنند.
مهاجمان ،شیشه های ساختمان را
شکسته و به دیوار آپارتمان خانواده
کروبی رنگ پاش��یدند .آنه��ا از گاز
اشک آور نیز استفاده کردند.
مواضع بدون تغییر
در واکنش ب��ه این حمالت مهدی

سن درگذشت.
الخ��اص در گفتگوی��ی
مش��روح ،با بیان اینکه
آروز دارد مانن��د س��ه
س��الگیاش نقاش��ی
کند ،عن��وان کرده بود:
از کتابهای��ی ک��ه قصد
دارم در آین��ده آن را
چ��اپ کن��م ،ترجمه و
نقاش��یهایی است که
از حافظ انج��ام دادهام.
تقریبا بیش��تر کارهای
مقدماتی مربوط به چاپ
کتاب درحال انجام است تا
به زودی در آمریکا منتشرشود.
هانیبال الخاص در سال  ۱۳۰۹در کرمانشاه
به دنیا آمد .وی که آغازگر طراحی فیگوراتیو
در نقاشی نوگراس��ت تاکنون بیش از ۱۰۰
نمایشگاه اختصاصی و بیش از ۲۰۰نمایشگاه
گروهی در ایران ،اروپا ،کانادا ،آمریکا و استرالیا
برگزار کردهاست.
الخاص که تاکنون برای دهها کتاب روی جلد
کشیده و ش��عر مصور کرده خود نیز چهار
کتاب در آموزش هنری تالیف کرده و عالوه
بر این به زبان آشوری ،هزاران بیت ،دوبیتی،
هایکو ،قصیده ،منظومه و غزل سروده بود.

کروبی با انتشار بیانیه ای این حمالت
را س��ازمان یافته و ناشی از ضعف و
چند دستگی در هیات حاکمه ایران
دانست و تاکید کرد که این حمالت
در مواضع او تغییری نخواهد داد.
میرحسین موسوی هم روز دوشنبه
و همزمان با آغاز اعمال محدودیت
بر دفتر کار او با انتشار مصاحبه ای
در سایت کلمه گفته بود که فشار و
حتی حذف رهبران جنبش مخالف
دولت باعث توقف این جنبش نمی
شود.
آقای موسوی گفت که "با سیاست

کیـــترینگ
جمـــال
چای قهوه

ش هــر
نبه و
ی
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

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

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

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

سیروس
یحیی آبادی

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

(مونتریال)

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
این سپتامرب ،پیوندمان (درسکوت)  17ساله شد.
این سالگرد را به همه ،خبصوص به رحیمیان عزیز شادباش می گومی.
راستی یادتان باشد پشت سر هر پروژه ی پایداری ،زنی زیبا وجود دارد!

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



تدریسخصوصیزبانانگلیسی

های س��رکوب یک س��ال گشته و
اوضاع معیش��تی مردم و فشارهای
بین المللی ناشی از ماجراجویی ها،
احتمال حرکت ه��ای غیر مترقبه
بیشتر ش��ده" و افزود "بنده و برادر
کروبی و دیگران ،همراهان کوچک
مردم هستیم ،آنها جا دارد از خشم
روز افزون مردم بترسند و نه از ما".
سایت کلمه پیش بینی کرده که در
روزها و هفته های آینده باید منتظر
تشدید اقدامات امنیتی علیه رهبران
مخالفان بود.


Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8

بهرامرحیمیان:

جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا،
استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

آمادگی برای امتحان  TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های دانشگاهی
خواندن و بحث در مورد مقاالت روزنامه ها
تمرین مکالمه و مصاحبه نوشتن مقاالت دانشگاهی
(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com



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

www.paivand.ca

mai-??09

■ 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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

970

>> ادامه از صفحه5 :

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

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،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)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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ایران:درراهآزادی...

جشن قرآنسوزان رژمی

حسین باقرزاده

جدیدی است.
جهان پر اس��ت از مذاهب و
کیشه��ای گوناگ��ون ،و چه
بس��یار پی��روان افراطی یک
مذهب که مقدس��ات مذهب
دیگ��ر را نفی میکنند و بدتر
از آن ،علیه پیروان مذاهب دیگر به
خشونت متوسل میشوند .برخوردها
و جنگهای مذهب��ی که در طول
تاریخ به اعمال بزرگترین خشونتها
منجر ش��ده در زمان معاصر نیز در
گوش��ه و کنار جهان فراوان فاجعه
آفریده است.
در دنی��ای م��درن و نظامه��ای
دموکراتی��ک این برخورده��ا رو به
کاهش رفته و م��دارای مذهبی در
این جوامع گس��ترش یافته اس��ت.
نظامهای سیاسی سکوالر به دلیل
ماهیت خ��ود نمیتوانند از مذهب
خاصی حمایت کنند و یا برای پیروان
یک مذهب امتیازی قایل شوند.
در عین حال ،همان طور که حکومت
قانون در یک کش��ور به معنای نفی
مطل��ق جرم و جنایت نیس��ت ،در
جوام��ع دموکراتیک س��کوالر نیز
ممکن است فرد یا افرادی به تعرض
به نمادهای مذهبی دیگران دست
بزنند و یا حتا علیه آنان به خشونت
متوسل شوند.

 14سپتامبر 2010

hbzadeh@btinternet.
com

اق��دام تحریکآمی��ز
افرادی گمنام در گوشههایی
از آمری��کا بهان��های ب��ه مقام��ات
جمهوری اس�لامی داده است تا با
توس��ل به احساسات مذهبی مردم
ب��ه آتش اختالف��ات مذهبی دامن
بزنند و همچنین م��وج جدیدی از
غربستیزی و دموکراسیستیزی را
در ایران و جهان به راه بیاندازند.
برنامه قرآنس��وزی کشیش گمنام
آمریکایی که قرار بود در  11سپتامبر
برگزار ش��ود از سوی قاطبه رهبران
سیاس��ی و مذهب��ی جه��ان مورد
تخطئه قرار گرفت و لغو شد.
ولی گزارشهایی رس�ید که در
گوشه و کنار افراد دیگری به این
کار دست زدهاند.
در هر صورت ،رهبران جهان از پاپ
گرفته تا اوباما وظیفه خود دانستند
که با محک��وم کردن ای��ن اقدام از
درگیری اختالفات و کشمکشهای
مذهبی مانع شوند.
ولی رهبران جمهوری اسلامی
دقیقا راه عکس را پیش گرفتند
و تا توانس�تند س�عی کردند با
تبلیغات وس�یع از این حوادث
کوچ�ک و پراکن�ده توطئهای
بزرگ و جهانی بسازند و مردم را
علیه غرب بشورانند.
این سیاس��ت البته فقط در سطح
ایران محدود نش��د و بلکه به برکت
چندین کان��ال تلویزیون ماهوارهای
جمهوری اس�لامی که به زبانهای
خارج��ی برنامه پخش میکنند (به
خصوص پرس ت��یوی) دامنه این
تحریکات گستره جهانی یافت و به
ناآرامیهایی دامن زد که تا کنون به
مرگ و جرح دهها نفر منجر ش��ده
است.

تعرض ب��ه نمادهای مذهب��ی ،در
صورتی که متضمن اعمال مجرمانه
از قبیل تعرض به مال و جان دیگران
نباشد ،البته در بسیاری از کشورهای
جهان جرم نیست و بلکه از مصادیق
«آزادی بیان» تلقی میشود.
در این جوامع ،رشد و تربیت انسانی
نیز تا آنجا باال رفته است که غالب
اف��راد جامع��ه در براب��ر تعرض به
نمادهای مذهبی خود تحمل نشان
میدهند و از واکنش خش��ونتبار
احتراز میکنند .ادبیات و هنر جهان
غرب (از داس��تان و فیل��م و تآتر و
آواز و موس��یقی و نقاشی گرفته تا
نمایشهای کمدی) مملو از تعرضات
صریح و ضمنی به نمادهای مقدس
مسیحیتازمقاماتبلندپایهمذهبی
گرفته تا ش��خص عیسای مسیح و
مادر او مریم است.
ول��ی در دوران معاصر دیده نش��ده
اس��ت که ی��ک اس��قف اعظم یک

قرآنس�وزی مانن��د ه��ر اق��دام
تحریکآمیز دیگر علیه مقدس��ات
پیروان یک مذهب ،به واکنشهای
احساسی و عاطفی منجر میشود.
ولی «اهانت» به مقدس��ات مذهبی
نه به قرآنسوزی در زمان ما محدود
بوده و نه خود قرآنس��وزی پدیده

کمدین را به دلیل این که مسیح و
انجیل را دست انداخته است به مرگ
محکوم کند و یا شرکت کنندگان در
یک کلیس��ا در روز یکشنبه با شعار
«مرگ بر» فالن نویسنده یا فیلمساز
به خیابان بریزند .دموکراسی در یک
جامعه تنها ب��ا انتخابات و صندوق
رأی ش��کل نمیگیرد .این فرهنگ
دموکراسی و از جمله فرهنگ مدارا
است که دموکراسی را میسازد و به
آن قوام میبخشد.

این فرهنگ البته برای جوامعی که
زیر سلطه نظامهای ایدئولوژیک ،و به
خصوص از نوع مذهبی آن ،زندگی
میکنند بیگانه است.
در جوامعی که به خصوص زیر سلطه
رهبران مذهبی قرار دارد ،توقع بر آن
است که همه جهانیان این مذهب و
نمادهای آن را محترم بشناسند ،و
در عین حال رهبران مذهبی جامعه
وظیفه خود نمیدانند که احترامی
متقابل نسبت به ادیان دیگر از خود
نش��ان دهند .اینان در برابر خبری
مبن��ی بر این که ف��رد گمنامی در
گوش��های از آمری��کا قرآنی را آتش
زده ک��ف به دهان آوردهاند و فرمان
قتل صادر میکنند ،ولی آیا از خود
پرس��یدهاند که رفتارش��ان در برابر
پی��روان ادیان دیگر در ایران چگونه
بوده است؟
ازتبعیضهاوتحقیرهاوسرکوبهای
مذهب��ی نس��بت به مس��یحیان و
سنیان و
یهودیان و زردشتیان و حتا ّ
دراویش که مسلمان هستند سخن
بگوییم و یا از جنایات وس��یعی که
علیه اقلیت بهایی در ای��ران به راه
انداختهاند (از خرابی معابد و خانهها
در ش��هر و روس��تا گرفته تا قتل و
شکنجه و اعدام)؟
کدامی�ن جنای�ت اس�ت (و
بزرگتر):
س�وزاندن کاغذهایی که بر آن
خطوطی به عربی یا انگلیس�ی
نگاشتهشدهاست،یاانسانهایی
را به دلیل دگراندیشی یا تغییر
عقیدهکشتن؟
{>> ادامه در صفحه}24 :

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

207-9000

ژاله حافظی

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

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

	•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
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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

فرصت و
فراست!
شهباز خنعی

ایمیل نویسندهsnakh@live :

کارنام��ه حکومت اس�لامی با باج
خواهی و گروگان گیری گره خورده
اس��ت .س��ه روز پ��س از پیروزی
انق�لاب ،پی��ش از آن که حکومت
رسما موجودیت یابد ،در  25بهمن
 1357گروه��ی از دی��وار س��فارت
امریکا باال رفتند و چند ساعتی آنرا
اشغال کردند .به این اشغال با اقدام
دولت موّقت مه��دی بازرگان پایان
داده شد و وزیر امورخارجه ،ابراهیم
قصاب را
یزدی ،فردی بنام ماشاءالله ّ
به نگهبانی از سفارت امریکا گمارد
که مردم به طن��ز گروه او را کمیته
سفارت امریکا می نامیدند!
اگر مبنای تشکیل حکومت اسالمی
را روز هم��ه پرس��ی  12فروردین
 1357بگیری��م ،در نخس��تین روز
ماه هش��تم یعنی  13آب��ان 1358
گروهی ب��ه نام "دانش��جویان پیرو
خط ام��ام"  ،که به توصیه
احمد خمینی آخوندی به
نام موسوی خویینی ها در
رأس آنها ق��رار گرفته بود،
بار دیگر از دیوار س��فارت
امری��کا باالرفتند و ضمن
اشغال س��اختمان 54 ،تن
کارکنان آنرا نیز به گروگان
گرفتند .به جرات می توان
گفت که در تاریخ چند قرن
اخیر ایران هیچ اقدامی –
حتی عهدنامه های ترکمن
چای و گلستان – به اندازه
این گروگان گیری به زیان
مردم و مناف��ع ملّی ایران

آیا روزگار به حکومت اسالمی این
فرصت و فراست را خواهد داد تا
دریابد که باج خواهی حاصلی جز
زیان ندارد؟!
نبوده اس��ت .این
اق��دام ،ک��ه آیت الله خمین��ی آنرا
انقالبی بزرگتر از انقالب ا ّول نامید،
هم حرمت و حیثیت ایران و ایرانی
را در جهان برباد داد و هم زمینه ساز
مقدمه جنگی ویرانگر ،پرتلفات و با
و ّ
خسارات بسیار سنگین شد .گروگان
مدت  444روز در
های امریکایی به ّ
ایران نگهداری ش��دند و س��پس با
سرهم بندی شتاب آلود و بدون آن
که کمترین نتیجه مثبتی از آن اقدام
آبروبربادده و کام�لا خالف الفبای
روابط بین المللی بدست آمده باشد،
در فرآیندی بی منطق تر از فرآیند
گروگان گیری شان آزاد شدند!
اکنون که با فاصل��ه زمانی بیش از
سی س��اله به آن رویداد می نگریم،
موجهی ،حتی
هیچ دلیل اصولی و ّ
از دیدگاه خمینی و اطرافیانش ،که
پرداخت بهای بس��یار سنگین آنرا
توجی��ه کند نمی ت��وان یافت مگر
آنک��ه فرض را بر این بگیریم که آن
طراحی
حرکت برای این مهندسیّ ،

و اجرا شده بود که از انتخاب دوباره
جیمی کارتر به ریاس��ت جمهوری
امریکا جلوگیری کند .چنین فرضی
بس��یار بعید می نماید زیرا جیمی
کارتر هرچه که ب��ود ،به خمینی و
یارانش خدماتی شایان کرده بود .به
هرحال ،با شکست جیمی کارتر در
انتخابات و اولتیماتوم رونالد ریگان
در م��ورد گروگان ه��ا ،یکباره ورق
برگشت و تعیین تکلیف گروگان ها
که جاس��وس خوانده می شدند ،به
مجلس که تا آن زمان به بازی گرفته
نشده بود واگذار شد .مجلس نیز در
فرآیندی شتاب زده و سرهم بندی
ش��ده در قراردادی که به مناسبت
میانجیگری الجزایر به این نام معروف
شد ،رأی به آزادی گروگان ها داد.
گروگان گیری فزون بر خسارت های
سیاس��ی ،معنوی و حیثیتی ،زیان
مالی هنگفت و غیرقابل جبرانی نیز
به بارآورد.
{>> ادامه در صفحه}33 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

7

8
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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
(با
اینترنت
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از
 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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

مدرسهدهخدا

www.dehkhodaschool.com

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 952-2165
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ایران وجهان...
کیهانبازهمکارالبرونیرا«فاحشه»نامید
درحالیکهدولتفرانسهرسمانسبت
به فاحش��ه خطاب شدن بانوی اول
این کشور توسط روزنامه حکومتی
کیهان اعتراض کرد ،روزنامه کیهان
باردیگر وی را «فاحش��ه ایتالیایی»
خطاب کرد.
به گ��زارش فرانسپرس ،برنار والرو،
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه
امروز در این باره گفت« :ما به دولت
ای��ران از طریق مجاری دیپلماتیک
اعتراض کردهای��م .توهینهایی که
علیه چند ش��خصیت فرانس��وی از
جمله خانم کارال برونی -سرکوزی
در روزنامه کیهان صورت گرفته و در
وب سایتهای وابسته به دولت تکرار
شده است ،غیرقابل تحمل است».
علیرغم این اعتراض امروز روزنامه
کیهان بار دیگر بانوی اول فرانس��ه
را «فاحش��ه» نامی��د و در مطلبی
تحت عنوان «حمله همس��ر بدنام
سارکوزی به کیهان» نوشت« :همسر
فاس��داالخالق س��اركوزی رئی��س
جمهور فرانسه كه به تازگی از خیانت
ی��ك زن جنایتكار و فاس��داالخالق
در ایران جانبداری كرده ،نسبت به
گزارش كیهان غیرتی شد».
کیهان افزوده است« :غیرتی شدن
ناگهانی این فاحشه ایتالیایی در قبال

خبر كیهان در حالی اس��ت كه وی
قبل و بع��د از ازدواج با س��اركوزی
دارای رواب��ط نامش��روع ب��ا اف��راد
گوناگ��ون بوده و خود نیز با ورود به
زندگی ساركوزی و یك سال ارتباط
پنهانی با وی ،باعث پاشیدن خانواده
رئیس جمهور فرانسه و طالق گرفتن
همسر دوم ساركوزی شده است».
کیهان پس از فهرستی از شایعاتی
که در ب��اره زندگی خصوصی کارال
برون��ی وج��ود دارد ،بان��وی اول
فرانس��ه را نیز به دلی��ل حمایت از
س��کینه محمدی آشتیانی و روابط
خصوصیاش مستحق مرگ اعالم
کرده و مینویس��د« :بررسی سوابق
كارال برونی به روشنی نشان میدهد

ستار لقایی،
روزنامهنگار و
نویسنده ایرانی
درگذشت

ستار لقائی قصه نویس و روزنامه
ن��گار باس��ابقه مطبوع��ات ایران
صبح روز دوش��نبه  13سپتامبر در
بیمارستانی در لندن درگذشت.
او متولد س��ال  1325شمس��ی در
ترب��ت حیدریه بود و پ��س از پایان
دوره دبیرس��تان هن��گام تحصیل
در رش��ته زبان و ادبیات فارسی در
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کار
مطبوعاتی خ��ود را در مجله تهران
مصور آغاز کرد.
ش��ش س��ال بعد در س��ال 1349
لقائ��ی برای چهار س��ال س��ردبیر
تهران مصور ش��د و در سال 1353
پس از تعطیل ش��دن تهران مصور
به همراه تعداد دیگری از مجالت و
روزنامه ها ،سردبیری مجله هفتگی
"کودک و زندگی" را بر عهده گرفت
که از انتشارات انجمن ملی حمایت
کودکان بود و در باره کودکان و برای
والدین و مربیان منتشر می شد.
ستار لقائی از س��ال  1354تا چند
ماه قبل از پیروزی انقالب اس�لامی
در ایران رئیس هیأت تحریریه مجله
جوانان رستاخیز و مسئول صفحات
گ��زارش ،مصاحبه ه��ا و ویژه نامه
های روزنامه رس��تاخیز بود و پس

از آن تا خرداد ماه  1358سردبیر و
مدیرعامل مجله جوان شد.
او در دو سال منتهی به انقالب عضو
هیأت مدیره و نایب رئیس سندیکای
نویس��ندگان ایران بود و یک سال
پس از پیروزی انقالب اس�لامی در
ایران بازداشت و پس از چهارده روز
آزاد شد که بالفاصله ترک وطن کرد
و در لن��دن اقامت گزید .او در مدت
 31سال زندگی در تبعید هیچگاه به
ایران بازنگشت.
در لن��دن لقائی چاپخان��ه مجهز و
مرکز نشری را دایر کرد که در طول
بیش از  25س��ال مجالت ،روزنامه
ه��ا و کتابه��ای متع��ددی در این
مرکزبه چاپ رس��ید .اما او در کنار
کار چاپخانه به کار مطبوعاتی خود
نیز ادامه داد هفته نامه های "فریاد
آزادی"" ،ندا" و "پیام" را منتش��ر و
سردبیری کرد.
او در خ��ارج از ای��ران نی��ز در امور
جمعی حرفه خود فعال بود و سالها
عضو فعال و زمانی از مدیران کانون
نویسندگان در تبعید و انجمن قلم
بود.

ك��ه چرا ای��ن زن بدس��ابقه ،از یك
زن ایران��ی مرتكب زنای محصنه و
مشاركت كننده در قتل همسرش
كه به مرگ محكوم ش��ده ،حمایت
كرده اس��ت و در واقع خود وی نیز
مستحق مرگ است».
در همین حال به گزارش خبرگزاری
جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) ،رامین
مهمانپرس��ت ،س��خنگوی وزارت
خارجه ایران ،امروز در این زمینه به
خبرنگاران گفت« :توهین به مقامات
سایر کشورها و به کار بردن کلمات
نادرست مورد تأیید نظام جمهوری
اسالمی ایران نیست».
ای��ن اظه��ارات در حال��ی صورت
میگیرد که عالوه بر روزنامه کیهان،
تارنمای شبکه ایران که موسسهای
دولتی است نیز به تکرار توهینهای
مش��ابهی نس��بت ب��ه بان��وی اول
فرانسه پرداخته و مدعی شده است
رسانههای غربی فاحشه بودن کارال
برونی را تلویحا تائید کردهاند.
کارال برونی  -س�رکوزی ،بانوی
اول فرانسه هفته پیش با ارسال
نام�ه سرگش�ادهای نس�بت به
حکم سنگسار سکینه محمدی
آشتیانی اعتراض کرده بود.
( 1سپتامبر)

س��تار لقائی در کن��ار کار
مطبوعاتی ،داستان نویس
پرکاری ه��م بود که اولین
داس��تان بلن��د او ب��ه نام
"همبس��تران مرداب" در
س��ال  1346در ته��ران
منتش��ر ش��د .از لقائ��ی
مجموعا  18کتاب ش��امل
داستان های بلند ،مجموعه
داستان های کوتاه ،گزارش
و داستان کودکان در تهران ،لندن و
لس آنجلس به چاپ رسید.
از لقائی همچنین اثری باقی مانده
به نام "عش��ق م��ن  ...هن��ر من ...
زندگی من" که مجموعه ای اس��ت
از مصاحبه با هفتاد هنرمند در باره
عش��ق ،هنر و زندگی .این مجموعه
بی نظیر در سال  1349در تهران به
چاپ رسید.
س��تار لقائی از چهار س��ال پیش با
بیماری س��رطان دست و پنجه نرم
م��ی کرد .در طول این چهار س��ال
که ستار بارها در بیمارستان بستری
شد همسرش عفت و تنها فرزندش
پکاوش که دندانپزشک است همواره
در کنارش بودند ،به او دلگرمی می
دادن��د و به مقاوم��ت ترغیبش می
کردند.
دلبستگی او به تنها نوه اش لئونارد
که هفت س��ال دارد کمک بزرگی
به پایداری او در مقابل این بیماری
مهلک بود که سرانجام سه روز قبل
از شصت و چهارمین سالگرد تولدش
او را شکست داد و جانش را گرفت.

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

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

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

جهان کهنه...

ستمگر کهنسال دیگری هم شکست
خود را می پذیرد

گفتگویفیدل
بامجلهآتالنتیک
_________________
فیدل کاسترو هم به خیل
کسانی پیوست که از
کمونیسم اعالم برائت کرده
اند .حتی ما هم ،از این
گوشه شمالی قاره آمریکا،
صدای  11/5میلیون کوبائی
را در موافقت با پیرمرد
جنایتکار می شنویم.
_________________
در فوریه  ،2008کاس��تروی علیل
قدرت را ب��ه برادرش رائول تفویض
کرد و بازنشسته شد.
ویدریکمصاحبهباجفری گلدبرگ
از مجل��ه آتالنتی��ک ،در مقابل این
پرس��ش که «آیا هنوز هم فکر می
کن��د م��دل کوبائ��ی (دیکتاتوری
کمونیستی) ارزش صدور را دارد؟»
می گوید« :مدل کوبائی دیگر برای
خود ما هم کارساز نیست».
در حقیقت هرگز هم کارساز نبوده
اس��ت ،حتی با کمک های سرشار
اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی
سابق.
کاس��تروی  84س��اله آنقدرها زنده
نخواهد ماند که ش��اهد بهبود وضع
کشورش و نجات آن از فقر ،انحطاط
و انزوائی باش��د که خ��ودش به آن
تحمیل کرده است.
مخالفان سیاسی که وی کشت ،آنانی
را که به زنجیر کشید ،خونریزی ها،
اغتشاش ها ،غوغاها که به تشویق او
در آمریکای التین به راه افتاد ،کمیته
ش��رم آوری با نام دفاع از انقالب که
همس��ایگان و همتایان ش��غلی را
به جاسوس��ی علیه یکدیگر وا می
داشت ،شکنجه ها ،سرکوب نشریات
و رس��انه ها ،تحقیر مدافعان حقوق
انس��انها ،س��خنرانی های  6ساعته
که حاصل ش��ان تبدی��ل دکترها و

پزشکان پابرهنه به عناصر عاطل و
باطل بود کارنامه آقای کاس��ترو را
زینت می بخشند.
البته واضح اس��ت که همه کوبائی
های پیر علیل برای دادخواهی مقابل
خانه کاسترو صف نخواهند کشید.
از سوی دیگر ،آمریکا راههائی برای
متالش��ی کردن «کوب��ای بد» بکار
برده اس��ت که ش��رایط را بدتر هم
کرده اس��ت .یک س��رش حمایت
عمال جمهوری قبل
خودخواهانه از ّ
از کاس��ترو (،)banana republic
س��ر دیگرش افتضاح خلیج خوکها
و باالخ��ره تحمیل محدودیت های
تجارتی علیه مردم این جزیره.
اغلب کش��ورهای آمریکای التین،
بتدری��ج از س��ال  1960و از طریق
تبادالت سیاسی ،خود را نجات داده
اند .اما این تنها کوباست که در اکثر
جهان��ی آهنگ نام��وزون می زند و
هنوز غریق این گرداب است.
درست است که مدل کوبائی بیشتر
کاستروئیستی است تا کمونیستی؛

ولی کمونیسم کوبائی ،در جریان
حوادث تاریخی تقریبا از بین رفته
است.
نهتنهامدلکوبائیچنینشده،بلکه
مدلهای لنینستی و استالینیتسی،
کامبوجی ،مائوئیستی ،کره شمالی
و بسیاری از مدلهای اروپای شرقی
ه��م که هیچ یک ب��ه هدف های
اعالم شده خود نرسیدند ،حتی به
آنها نزدیک هم نشدند.
اکنون تاریخ سیاسی و روشنفکری
ممل��و اس��ت از توبه ک��رده های
کمونیس��ت ،از وایت آکرش��امبرز
گرفته تا آرتور کوتس��لر و باالخره
میکائیلگورباچف.
بعضی از آنان به کمونیس��ت های
عملگرا تبدیل ش��دند ،ولی اخیرا
بسیاری از روشنفکران این جاده را،
که یک ایدئولوژی آن را به بن بست
کشانده است ،رها کرده اند.
منادیان آن ایدئولوژی می گویند:
ق��درت باید ب��رای خیر ب��کار رود،
بنابراین باید تحکیم شود و در دستان
صالح قرار گیرد ،یعنی دستان ما.
درس��ی که ما از قرن بیس��تم می
گیریم اینس��ت که این بیراهه نه به
بهشت موعود؛ بلکه به فاجعه ختم
می شود.
در هر دو طرف طیف سیاسی ،ایده
آلیست هائی که به غول تبدیل می
شوند نش��ان داده اند که اگر قدرت
تقسیمنشود،یقیناموردسوءاستفاده
قرار خواهد گرفت.
حال که کاس��ترو به شکست خود
اعتراف ک��رده اس��ت ،او و برادرش
ی��ک ابراز تاس��ف عمیق ب��ه مردم
خود بدهکارند .آن��ان باید راه هائی
برای تاسیس بنیادهای آزاد و فارغ
از تس��لط ایدئولوژی بیابند ،تا یک
زندگی نو ،مطابق مدل های انسانی،
برای مردم کوبا فراهم شود.
سرمقاله گازت
دوشنبه  13سپتامبر

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

انتی
با گار
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

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

½
½
½
½

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

Montreal, QC, H4A2C2

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

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Unsatisfied
tax bill for thwith you
?e year
contact

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

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

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

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

>>

621-3456

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

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

شیراز

Plamondon

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

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

رستوران

برگزاری
مجالس و
مهمانی
هایشما:
 با
هربودجه
ودره
رشرایطی

مسبوسه موجود است!

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

5905 Upper-Lachine

نشـــانی :

1170 Place Frère André

دلیوری :رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

فرنازمعتمدی

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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پرستاران ایرانی برای کار به کانادا
اعزام می شوند

کبک وکانادا :خبر...

رشد ارزش دالر کانادا
موج�ب راه یافت�ن
ش�هرهای تورنت�و و
مونت�رال ب�ه جمع 10
ش�هر گ�ران جه�ان
گردیده است.
بر اس��اس گزارش��ی که
از س��وی موسسه UBS
 AGمنتشر شده تورنتو
جایگاه هشتم و مونترآل
رتبه نه�م را در بین 73
شهر بزرگ جهان کسب کرده اند.
در حالی که س�ال گذشته رتبه
این دو شهر  28و  29بود.
لیست  10شهر گران جهان در سال
 2010به صورت زیر است:
اوسلو (نروژ)
زوریخ (سوئیس)
ژنو (سوئیس)
توکیو (ژاپن)
کپنهاگ(دانمارک)
نیویورک(آمریکا)
استکهلم(سوئد)
تورنتو (کانادا)
مونترآل(کانادا)
لندن(انگلیس)

این گ��زارش بر مبنای "قیمت ها و
درآمدها" تهیه ش��ده و ش��هرهای
زوری��خ و ژنو برای جندمین س��ال
متوالی رتبه های نخس��ت را بخود
اختصاص داده اند.
و کمتری�ن می�زان بهای س�بد
خانوار و خدمات در ش�هرهای
بوخارست مانیل و بمبئی یافت
می شود.
ارزش دالر کان��ادا از م��اه م��ارس
 2009تاکن��ون ح��دود 27درصد
نسبت به یورو بیشتر شده ،اما رشد
دالر آمریکا ط��ی همان مدت تنها
21درصد بوده است.
این موضوع موجب رسیدن تورم به

س��ازمان توس��عه و همکاری های
اقتص��ادی ( )OECDک��ه مرکز آن
در پاریس مستقر است اعالم کرده
کان��ادا باید با کم کردن هزینه های
مسکن و خدمات درمانی از اقتصاد
خود محافظت کند.
کارشناسان س��ازمان معتقدند نرخ
پایین بهره بانک��ی در اولین بحران
اقتصادی در تاریخ این کشور ،میزان
واقعی بدهی های صاحبان خانه را
هویدا کرد.
ام�ا هم اکنون مش�خص ش�ده
که بهای مس�کن در این کشور
بیشتر از ارزش واقعی آن است و
باید اقدامات موثری برای کاهش
آن بعمل آید.
آنان همچنین به دولت نس��بت به
کسری بودجه مراکز درمانی و روند
افزایش هزینه های درمانی همزمان
با باال رفتن متوسط سنی جمعیت
هشدار دادند.
در این گزارش که روز دوش��نبه 12
س��پتامبر منتشر ش��د  OECDبه
مدت زمان انتظار طوالنی برای
عمل های جراحی و همچنین کم
بودن تعداد پزشکان اشاره کرده
و آن را یکی از معضل های فعلی
و آینده کانادا دانسته است.
" پیتر جارت" کارش��ناس ارش��د
 OECDدر همی��ن زمین��ه گفت:
"کانادایی ها یا باید به همین منظور
بس��یاری از س��رویس ه��ای دیگر

اجتماع��ی خود را قط��ع کنند و یا
میزان مالیات دریافت��ی از مردم را
افزایش دهند .در غیر اینصورت باید
یک تحول عظیم در سیستم درمانی
کشور باید روی دهد.
در این گزارش با بررس��ی آمارهای
مختلف دولتی میزان افزایش ساالنه
هزینه های درمانی در کانادا حدود
8درصد اعالم ش��ده ک��ه به اعتقاد
کارشناسان باید دست که به 4درصد
کاهش یابد.
اگر چه ات��اوا مجبور به عمل کردن
به توصیه های  OECDنیس��ت اما
چنین گزارش هایی معموال دولت ها
را مجبور به بررسی روش های جدید
برای حل مشکالت می کند.
گزارش مذکور پس از آن منتش��ر
شد که "انجمن پزش��کی کانادا" و
دول��ت های محلی بط��ور جداگانه
اعالم کردند که می��زان توانمندی
مردم برای تأمین هزینه های درمانی
بش��دت کاهش یافته و خواس��تار
افزای��ش بودجه های بهداش��ت و
درمان استان ها شدند.
 OECDمخصوص��ا ب��ه سیس��تم
بهداشت عمومی کانادا اشاره کرده
و آن را ناکارآمد دانس��ته است چرا
که بیماران نمی توانند حدس بزنند
که هزینه های تمام ش��ده درمانی
آنها چقدر می ش��ود و چون رقابتی
در ارائه سرویس های درمانی وجود
ندارد کارگ��زاران مربوطه نیز نیازی

 1.93درصد گردید.
رش��د ارزش دالر
و افزای��ش ت��ورم ب��ه
یکباره جایگاه تورنتو
و مونترآل را به سطح
مذکور رساند.
ش��هرهای آکلن��د
سیدنیژوهانسبورگو
جاکارتا دقیقا به همین
دلیل در لیست مذکور
باال آمدند.
در عی��ن ح��ال رتبه
تورنتو و مونترآل در بخش حقوق و
مزایا به ترتیب  13و  16است .بدان
معنی که عالقمندان به درآمدهای
باال می بایس��ت ش��هرهای زوریخ
کپنهاگ و ژنو را انتخاب کنند.
کارمندان در شهرهای زوریخ سیدنی
میامی و لس انجلس از بیش��ترین
میزان توان مالی برای خرید پس از
کسر مالیات بهره مند هستند.
در حالیکه رتبه تورنتو و مونترال در
این بخش به ترتیب  11و  14است.
کارمندان در جاکارتا نایروبی و مانیل
از کمتری��ن توانایی خرید برخوردار
هستند.
(ایرانتو)

گزارش سازمان اروپایی ،از هزینه های باالی
مسکن و درمان در کانادا

به کم کردن هزینه های خود نمی
بینند.
ب��ه همی��ن دلیل بیم��اران رغبت
چندان��ی برای مراجعه به پزش��ک
ندارند.
در بخ��ش دیگری از گ��زارش آمده
است:
"کانادا بخاطر اینکه هیچگونه پولی
از بیماران برای ویزیت و درمان های
عادی دریافت نمی کند منحصر بفرد
است.
این درحالی است که باید برای ارائه
بهتر خدمات بخش��ی از هزینه ها
توسط آنان پرداخت گردد".
دولت کانادا در گذشته برای جبران
هزینه های سرس��ام آور بهداشت و
درم��ان رایگان هزینه ه��ای دارو و
مراقبت های خانگی را از این سیستم
مستثنی کرد در حالی که همین دو
بخش هم اکنون فشار بسیار زیادی
به بیماران وارد می کند.
 OECDپیشنهاد کرده دولت برای
غلبه بر این مشکالت باید سیاست
رقابت در سیس��تم درمانی را باجرا
درآورده اختی��ارات بیش��تری را به
بخش خصوصی بدهد.
همچنین درآمد پزشکان نباید صرفا
بر مبنای میزان ویزیت تعیین شود
بلکه متناسب با تعداد بیمارانی که
هر پزشک می بیند متغییر باشد.

سازماننظامپرستاریایران
برایساماندهیاعزامنیروی
پرستار به کش��ور کانادا با
یک موسسه کاریابی بین
المللی تفاهمنامه همکاری
امضا کرد.
ای��ن تفاهمنامه به امضای
معاون پش��تیبانی سازمان
نظ��ام پرس��تاری ای��ران و نماینده
موسسه کاریابی مذکور رسید.
به گزارش مهر محمد شریفیمقدم
ایجاد آرامش فک��ری و روحی برای
پرستاران متقاضی اشتغال در خارج
از کشور را از مهمترین دغدغه های
سازمان نظام پرستاری برای امضای
این تفاهمنامه اعالم کرد و افزود:
چهره مضطرب و نگران پرس��تاران
متقاضی مراجعه کننده به سازمان
برای دریافت گواهی تایید صالحیت

حرفه ای و درخواس��ت آنان مبنی
بر س��اماندهی اعزام نیرو از س��وی
سازمان انگیزه ای برای امضای این
تفاهمنامهبود.
بر اس��اس این تفاهمنامه شناسایی
جذب و معرفی نیروی کار پرستاری
از سوی سازمان نظام پرستاری انجام
ش��ده و افراد شناس��ایی شده برای
دریافت ویزای اقامت کاری skilled
 workerو اعزام به کش��ور کانادا بر
اس��اس قوانین روز ایران و کانادا به
این موسسه معرفی می شوند.
بررس��ی صحت و س��قم م��دارک
تحصیلی و س��وابق کاری پرستاران
و صدور گواهی عضویت در سازمان
نظام پرستاری فراهم کردن زمینه
اطالع رس��انی در خبرنامه سایت و
هیئت مدیره های نظام پرستاری در
راستای جذب و جلب اعتماد کادر

یادآوردنی اس�ت هم اکنون کانادا
با کمبود دس�ت کم  26000پرستار
روبرو است و در تغییرات جدید بعمل
آمده در سیستم پذیرش مهاجر این
شغل در اولویت اصلی قرار دارد.

پرستاران برای کار در کانادا نیازمند
اخ��ذ مجوز کار م��ورد تأیید وزارت
بهداشت این کشور( )Licenseدارند
که به همین منظور باید از س��طح
زبان عالی برخوردار بوده و چند نوع
امتحان و آزمون را سپری کنند.

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

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

یامسین

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

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

Head Office:

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

skilled worker

تورنتو و مونرتآل ،در بنی گران ترین
شهرهای جهان

پرس��تاری و عدم همکاری با دیگر
مراکز مشابه در مدت اعتبار یکساله
این قرارداد از تعهدات سازمان نظام
پرستاری در این تفاهمنامه است.
بر اس��اس این تفاهمنامه قرار است
در صورت��ی ک��ه موسس��ه مذکور
ب��ه تعهدات خ��ود در قبال هر یک
از پرس��تاران عمل نکن��د ملزم به
پرداخت کل مبلغ حق الوکاله اخذ
شده از پرستار باشد.
شریفی مقدم از پرستاران ایرانی به
عنوان س��فیر فرهنگ تمدن و علم
کشور در سطح بین الملل یاد کرد
و اظهار داش��ت :از این پس با هموار
شدن این مسیر قانونی و مطمئن که
تمام جوانب آن بررس��ی شده است
پرستاران متقاضی می توانند با کمال
اطمینان و آرامش نسبت به اشتغال
در خارج از کشور اقدام کنند.

Yalda Fasih Al Zaman

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

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

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

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

>> 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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www.paivand.ca

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

_______

این عبارت عنوان مقاله ایست
نوشته ونسان ماریسال ،مقاله
نویس الپرس در شماره دوم
س��پتامبر ،که برگردان آن را
در زیر می خوانید.
بع��د از گذراندن م��اه های
سخت ،اکنون که لیبرالهای
میکائی��ل ایگناتیف آبی زیر
پوستش��ان رفت��ه و قدری
اعتماد به نف��س پیدا کرده
اند ،از ارزش های کانادائی ها
حرف می زنند ،که گویا تنها
آنان هستند که نگهبان این
ارزش ها می باشند.
در تم��ام توقف های بین راه
در جری��ان مس��افرت های
انتخاباتی خود در تابس��تان
اخیر ،رهبر لیبرال ها مکررا
می گفت« :ارزش های کنسرواتورها»
و «ارزش های کانادائی ها» دو چیز
متفاوتهستند.
به ای��ن ترتیب ،گویا لیب��رال ها به
مبانی تجاری قدیمی خود بازگشته
اند ک��ه همانا ارزش های مش��هور
کانادائی هاس��ت و ب��ا ارزش های
لیبرالی همخوانی دارد.
آق��ای ایگناتیف در مقابل ش��رکت
کنندگان در کاکوس لیبرال ها گفته
اس��ت« :در  142توقف که در همه
اس��تانها و نواحی کانادا داش��تم ،به
این نتیجه رسیده ام که کشوری به
این پهناوری ،ثروتمندی ،گوناگونی
و پیچیدگی ب��ا یک ایدئولوژی کور
واردات��ی از اتازون��ی اداره کردن��ی
نیست».
طنز موضوع اینجاس��ت که همین
رهب��ر ،بخاط��ر اینکه م��دت قابل
مالحظه ای از دوران جوانی و میان
س��الی خود را در آمری��کا گذرانده
است ،مورد س��رزنش بوده و حتی
مورد تمسخر کنسرواتورها هم قرار
گرفته است .بنابراین ،دور از انتظار
نیس��ت که ب��زودی ج��واب دندان
شکنی از کنسرواتورها دریافت کند.
لیبرال ها می خواهند ،با نشان دادن
اینکه استفن هارپر یک سیاستمدار
دست راس��تی ،قش��ری و ملهم از
دوران جورج دبلیو بوش اس��ت ،در
انتخابات آینده برنده شوند.
در زمانی که کنسرواتورهای دست
راس��تی در ایدئولوژی افراطی خود
مستغرق بوده و تحت تاثیر افراطی
ترین گفتمان هذیان گونه هستند،
به نظر می رس��د که این استراتژی
لیبرال ها مفید باش��د .ام��ا آیا این
اس��تراتژی به هدف خ��ود خواهد
رسید؟
آق��ای ایگناتی��ف ،قب��ل از آنکه به
«ارزش ه��ای کانادائ��ی ها» جنبه
ش��خصی بدهد ،باید درب��اره طرح
سیاسی خود برای کشور ،به کانادائی
ها توضیح بدهد.
کارل رو ( ،)Karl Roveمش��اور
اعظم جورج بوش پس��ر ،در کتاب
 600صفحه ای خود با نام «نتیجه

ارزش های ایگناتیف
و مانورهای هارپر

جس��ارت» ،ضمن بی��ان خاطرات
خ��ود در دومی��ن دور انتخاب��ات
ریاست جمهوری بوش ،می نویسد
«بی توجهی ب��ه جناح چپ و مهم
ش��مردن اینکه آمریکائی��ان تا چه
اندازه به ارزش های خانواده اهمیت
می دهند در انتخاب مجدد وی تاثیر
زیادی داشته است».
واضح اس��ت که ،بط��ور میانگین،
کانادايی ه��ا کمت��ر از آمریکائیان
محافظه کارند .اما با وجود این ،هسته
ای از رای دهندگان کانادائی هستند،
بدون آنکه قاطعانه دس��ت راستی
باش��ند و بدون آنکه در این زمینه
فعال پر س��روصدا باشند ،فکر می
کنند که دولت باید در مورد سالح
های شکاری شان دست از یقه آنان
بردارد .این گ��روه از رای دهندگان
همچنین فکر می کنن��د که عمر
خدر باید در زندان خود در گوانتانامو
ش��رایط خوبی داشته باشد ،طالبان
زندانی مستوجب شکنجه هستند،
باید هواپیماه��ای ردیاب خریداری
ش��ود تا مراقب شرارت های روسها
در زمینهای قطب ش��مال باشند و
پناهجویان تا میل هم به قایق های
شکسته خود برگردانده شوند..
در بعضی از بخش های دست راستی،
ع��ده ای مس��تعد گوش ف��رادادن
به بیان��ات کارل رو و اخذ نصایح او
هس��تند .هارپر هم اینرا بخوبی می
داند ،زیرا حزب او ،از طریق دستگاه
های اینترنت ،دقیق ترین داده ها را
جمع آوری می کند.
این روزها تشخیص تفاوت بنیادین
بین آقایان هارپر و ایگناتیف چندان
آسان نیس��ت ،مخصوصا که دومی
برنامه خود درباره اقتصاد و سیاست
ه��ای داخل��ی و خارج��ی را هنوز
مشخص نکرده است.
به عالوه ،حتی اگر آقای هارپر دست
راس��تی تر از اسالف خود هم باشد،
و حت��ی اگر واقعا کنس��رواتورهای
کانادا تحت تاثیر حزب جمهوریخواه
آمریکا و متفکران آن حزب باشند،
باز هم دس��ت راستی ما مالیم تر از
مش��ابهان خود در همسایه جنوبی

مان هستند.
از دید لیبرالها ،افق سیاسی
در کانادا یا س��یاه اس��ت یا
سفید:دریکسو،کنسرواتورها
و ارزش های دست راستی،
در س��وی دیگر ،لیبرال ها و
ارزش های کانادائی ها.
اگر موضوع به همین سادگی
ب��ود ،در آن ص��ورت NDP
(حزب نئودموکرات) ،درباره
رای مواف��ق دادن ی��ا ندادن
به قوانین کنسرواتورها ،این
چنین دو دلی از خود نشان
نمی داد ،مخصوصا به قانون
مربوط به ثبت س�لاح های
گرم.
حتی در بین لیبرال ها هم،
حمایت عمومی از قانون ثبت
سالح های گرم یکپارچه نیست .در
بهار گذشته هم ایگناتیف به سختی
توانس��ت با موضوع س��قط جنین
موافقت کند .اینها نشانه آنست که
نبود یکپارچگی در بین لیبرالها تنها
به یک موضوع منحصر نیست.
از دی��د لیبرالها ،بی��ن «ارزش های
کانادائی ها» و «ارزش های محافظه
کاران» تض��اد وج��ود دارد .اما این
تصور اش��تباه اس��ت .درست است
که کانادائی ها محافظه کارتر از آن
هستند که به نظر می رسند ،و هارپر
هم آنرا بخوبی فهمیده است .اما این
محافظه کاری به معنای طرفداری
بی چون و چرا از حزب کنس��رواتور
هارپر نیس��ت ،بلکه مربوط است به
ارزش های سنتی کانادائی ها مانند
حفظ نظ��م و قان��ون و مخالفت با
بی نظمی ه��ای بزرگ اجتماعی .با
توجه به سنت های روستائی است
که تنفر این تعداد کانادائی از قانون
ثبت سالح های گرم معنی پیدا می
کند .مقاله با طرح سوال طنزآمیزی
چنین به پایان می رسد:
«خنده دار است ،نه؟ حزبی که جنبه
اجباری یک پرسشنامه ( )1را به این
بهانه ک��ه تجاوز به حریم خصوصی
اشخاص است ،لغو می کند ،چنین
بی محابا کوه��ی از اطالعات جمع
آوری و تجزی��ه و تحلی��ل می کند
تا بداند که همان اش��خاص به چه
کسانی رای خواهند».
------- )1هر س��اله پرسشنامه هائی بین
 20درص��د از ش��هروندان کانادائی
توزیع می شود .در این پرسشنامه ها
سواالتی درباره نحوه زندگی و میزان
مصرف کاالها و غیره مطرح می شود
که صرفا جنبه آم��اری دارد .جواب
دادن به این سواالت اجباری است و
متخلفین مجازات می شوند .حزب
حزب کنسرواتور ،به بهانه اینکه این
اجبار تجاوز به حریم اشخاص است،
می خواهد جنبه اجباری آنرا حذف
کند .

کانادا نسبت به استفاده از اسکنرهای بدن منا حتت فشار قرار گرفته است
ایرانت��و :مس��افران کانادایی بزودی
مجبورخواهندشدپیشازسوارشدن
به هواپیما از میان اسکنرهای جدید
بدن نما عبور کنند.
در حال حاضر اسکنرهای مذکور به
عنوان روش ثانوی پس از اس��کن
دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
اما بنظر می رسد حذف اسکنرهای
دستی در آمریکا و جایگزینی آن با
دستگاه های جدید زنگ خطر را برای
فرودگاه های کانادا جهت همسویی
با آنان بصدا در آورده است.

میش��ل وون رییس انجمن آزادی
های مدنی بریتیش کلمبیا با اشاره
به فش��ارهای وارده از سوی مقامات
آمریکای��ی در ای��ن زمین��ه گفت:
"اینکه گفته می شود اجباری برای
جایگزینی اسکنرها به عنوان اولین
شیوه جستجو در کانادا وجود ندارد
ساده لوحانه است ما مطمئن هستیم
هم اکنون کش��ور ما بشدت تحت
فشار است".
یک سخنگوی امور امنیت حمل و
نق��ل در آمریکا دلیل تصمیم اخیر
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آن کش��ور را وجود م��واد منفجره
و اب��زار تهدید آمیزی عن��وان کرد
که دارای س��اختار فل��زی نبوده و
اسکنرهای دستی قادر به تشخیص
آنهانیستند.
ام��ور امنیت حمل و نقل آمریکا در
نظر دارد  1000ماش��ین جدید تا
پای��ان س��ال  2011در فرودگاه ها
مستقر کند .هم اکنون  200واحد
اس��کنر بدن نم��ا در  52ف��رودگاه
آمریکای��ی مورد اس��تفاده قرار می
گیرد.

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

مناینده ما درایران
ال

خدمات ما

ههاسالمیمنوچهری

مهاجرت به کانادا از سراسر دنیا

( وکیل پایه یک دا
دگستری درتهران )

 سرمایه گذاری  کارآفرینی  تحصیلی و
تخصصی  تجربه کانادائی  تکفل خانواده
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت  تنظیم دعوتنامه

0912-388-8486
021 4465-3922

تلفن های تماس:

با برنامه فدرال و کبک:

کامی منفرد

وب سایت ما را به عالقمندان به مهاجرت،
در ایران معرفی کنید

www.mariacottone.com

دیر امــور ایرانیان

م
گان زیر در خدمت
با خط مستقیم و رای
شد و ساعات تماس
نان عزیز خود می با
هموط
تا جمعه و از ساعت
این خط از دوشنبه
با
وقت ایران می باشد
 7تا  12بعد 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 :اقتصاد ودروغ؟!...

ایران،آمارسازیوجذبسرمایهیخارجی

ایران مصرفکنندهی کاالهای
ارائهی اطالعات غلط ،آمارسازی
الکترونیک��ی و خودروه��ای
و دروغگویی تبدی��ل به رویهی
آیا گفتههای مسئوالن
کرهای است و مسئوالن ایرانی
معم��ول مدی��ران دولت ش��ده
اس��ت .در روزه��ای گذش��ته ،دولتی ایران حقیقت دارد؟ هشدار دادهاند کاالهای کرهای
را بایکوت خواهند کرد .مقامات
خبرگزاریه��ای دولت��ی ،خبر
عجیبی را به نقل از بهروز علیشیری ایران وض��ع کردهاند و بخش انرژی مالی ک��ره جنوبی اما قص��د دارند
و ش��رکتهای بیمه را تحت تاثیر فعالیت شعبهی بانک ملت در سئول
منتشرکردند.
به گ��زارش پای��گاه اطالعرس��انی خود ق��رار دادهان��د .اتحادیهی اروپا را ب��رای مدت نامش��خصی متوقف
دول��ت ،معاون وزی��ر اقتصاد ،بهروز پیش از این ،سومین شریک تجاری کنند .این ش��عبهی بانک ملت نقل
علیشیری در جلس��های رسمی در ایران محسوب میشد .در بیانیهی و انتق��ال  ٧٠درص��د از واردات کاال
بین خبرنگاران ابراز داشت« :میزان اتحادی��هی اروپا ،توقیف اموال ،عدم به ایران را ممکن میس��اخت .یک
ج��ذب س��رمایهگذاری مس��تقیم ص��دور ویزا ب��رای اف��راد مرتبط با مقام عالیرتب��هی وزارت خارجهی
خارجی درایران در س��ال  ١٣٨٨به برنامهی هس��تهای ،نظارت بر امور ک��ره در مصاحبه با نیویورک تایمز
بیش از  ٣میلیارد دالر رس��ید و در تجاری،مالیوحملونقلپیشبینی اعالم کرده شعبهی بانک ملت دیگر
این زمینه جزو شش کشور برتر دنیا شده تا دولت ایران را مجبور به قبول نمیتواند ب��ه طور عادی به فعالیت
خود ادامه دهد.
توافق هستهای کند.
هستیم».
علیشیری در ادامهی نشست خبری در همین حال تحلیلگران معتقدند همینطور کشور ژاپن تحریمهایی
افزود« :جذب سرمایهگذاری خارجی بس��یاری از ش��رکتهای اروپای��ی علی��ه ایران وضع ک��رده و خدمات
در س��الهای قب��ل از  ٨٨ح��دود معامالت خ��ود را با ای��ران کاهش بیمهای به ایران ارائه نمیدهد .ژاپن
معامله با  ١٥بانک مرتبط با برنامهی
یکونیم میلی��ارد دالر ب��وده و در دادهاند.
سال گذشته  ٨٦درصد رشد داشته کارشناس��ان معتقدند میزان تولید اتمی ایران را ممنوع اعالم کرده است.
است ».وی پیشبینی کرد تا پایان گاز و نف��ت ایران بدون تکنولوژی و معاون وزیر اقتصاد ایران مدعی است
برنامهی پنجم توس��عه ،این رقم به سرمایهگذاری شرکتهای خارجی بهبود پنج رتبهای فضای کس��ب و
 ١٢میلیارد دالر برسد ،اما برخالف کاه��ش خواهد یاف��ت .تحلیلگران کار در کش��ور یک جهاد بوده است.
ش��ایان ذکر اس��ت که برخالف
گفتهی معاون وزیر اقتصاد ،ایران
گفتهی ایش��ان ،طبق ش��اخص
حتی در بین  ١٢٠کشور برتر دنیا
«در میزان جذب
احساس فساد ،ایران در میان ده
در جذب سرمایهی خارجی
نیست .سرمایهگذاریمستقیم
کشور آخر جدول قرار دارد.
به گفتهی علیشیری ایران بیش از
سه میلیارد دالر سرمایهی خارجی خارجی درایران جزو  6شاخصاحساسفسادکهنمایانگر
دیدگاهصاحبانبینالمللیتجارت
جذب کرده است .این در صورتی
اس��ت که کش��ور هلند در س��ال کشور برتر دنیا هستیم!» و سرمایهگذاری در رابطه با فساد
مالی در سیستم دولتی کشورهای
 ٢٠٠٧به میزان  ٦٧٣میلیارد دالر
مختلف است ،در دوران محمود
سرمایه جذب کرده است.
در جدول دادههای کنفرانس تجارت مسایلاقتصادیمعتقدندبزرگترین احمدینژاد با افزایش فس��اد مالی
و توسعهی ملل متحد در همان سال شرکتهای بیمه در آمریکای شمالی دولت ،دهها پله سقوط کرده است.
تخمین زده شده که ایران در حدود و اروپا قرار دارند و بهخاطر تحریمها در عین حال روند رو به رشد بیکاری
پن��ج میلی��ارد و  ٣٠٠میلیون دالر با طرف ایرانی وارد معامله نخواهند و مشکالت بانکها در باز پسگیری
سرمایهی خارجی را جذب کرده و ش��د؛ در نتیجه بازرگان��ان ایرانی با وامها گفتههای آقای علیش��یری را
در رتبهی صد و بیستم قرار گرفته مش��کالت عدیدهای در این زمینه تأییدنمیکنند.
وی در خصوص تحریمها نیز گفت:
است .بسیاری از کشورهای منطقه مواجه خواهند شد.
از جمله ترکیه و سوریه نیز وضعیت به گزارش نیویورک تایمز ،سخنگوی «در ای��ن جریان فقط کش��ورهای
بهتری از ایران دارند .رقم رش��د  ٨٦شرکت شل میگوید ما به تحریمها تحریمکنن��ده بازن��ده بودهاند و در
درصدی جذب سرمایهی خارجی در عم��ل خواهی��م ک��رد و می��زان حیطهی س��رمایهگذاری خارجی،
یکسال نیز عددی بسیار نامعقول سرمایهگذاری خود در ایران را کاهش تحریمه��ا مؤثر نیس��تند و بخش
است .افزایش سرمایهگذاری،طبیعی دادهایم .او اعالم کرده ش��رکت شل خصوص��ی داخل��ی و خارج��ی را
است که به کاهش نرخ بیکاری منجر از اکتبر سال قبل ،فروش گازوییل نمیتوان تحریم کرد ».علیش��یری
میش��ود .در صورتی ک��ه دادههای به ای��ران را متوقف کرده و برخی از با بیان اینکه ما به خاطر تحریم در
آماری یادشده ،کاهش نرخ بیکاری قراردادهای کوچک را تمدید نکرده یک سال گذش��ته از بانک جهانی
است .کمپانی ش��ل ،قرارداد فروش تسهیالتی دریافت نکردهایم ،گفت:
را در سال گذشته نشان نمیدهد.
در ماهه��ای گذش��ته ،تحریمهای بنزین مورد نیاز شرکت ایران ایر را «گفتوگوه��ای خود را با این بانک
جدی��دی علی��ه دول��ت ای��ران از تمدید نمیکند .شریکهای تجاری آغاز کردهایم که اگر به نتیجه برسد
طرف جامع��هی جهانی به تصویب ایران بهطور یکجانبه دست به تحریم سند همکاری تدوین خواهد شد .در
رسیدهاند .چهارمین دور تحریمهای ایران زدهاند و مش��کالت ایران تنها غیر این صورت بهخاطر این کار غیر
سازمان ملل به گفتهی کارشناسان محدود به موارد گنجانده ش��ده در منطقی با بانک جهانی وارد دعوای
ش��دیدترین تحریمهایی هس��تند قطعنامههای سازمان ملل نمیشود .حقوقی خواهیم شد».
که ای��ران تا به حال ب��ا آنها مواجه عالوه بر اتحادیهی اروپا ،آمریکا ،ژاپن برخالف ادعای مدیران دولتی ،ایران
شده اس��ت .این تحریمها برنامهی و کرهی جنوبی تحریم شرکتهای ناتوان از جذب سرمایهی شرکتهای
تسلیحاتی سپاه را هدف قرار دادهاند مرتبط ب��ا برنام��هی هس��تهای و خارجیاست.تحریمهایبینالمللی،
و کش��ورها ب��رای نظ��ارت بر عدم موشکی ایران را در دستور کار خود فس��اد مالی ،قوانین دستوپا گیر و
حمل س�لاح به ایران ،کش��تیها و ق��رار دادهاند .روز چهارش��نبه ،کره عدم امنیت سرمایه ،عواملی هستند
هواپیماهای باری را میتوانند کنترل جنوبی به جم��ع تحریمکنندگان که مان��ع از جذب س��رمایهگذاران
کنند .تحریم بانکها و شرکتهای ایران پیوس��ت .این کشور فهرست خارجی میشوند .گفتههای معاون
ایران��ی مش��کالت زی��ادی را برای شخصیتها و ش��رکتهای شامل وزیر اقتصاد از هیچ پشتوانهی علمی
تاج��ران ایران��ی به وج��ود آورده و تحریم را منتشر کرده است .به این و کارشناس��ی برخوردار نیستند و
بسیاری از س��رمایهگذاران خارجی ترتیب کره جنوبی ١٢٦ ،شرکت یا بیشتر هدف تبلیغاتی دارند .از سوی
از س��رمایهگذاری در ای��ران امتناع ش��خصیت ایرانی را تحریم خواهد دیگر اما گران��ی کاالهای مصرفی،
کرد .دولت ای��ران تهدید کرده بود فقر و بیکاری ،واقعیتهای ملموس
میکنند.
عالوه بر تحریمهای س��ازمان ملل ،در صورت اعم��ال تحریم ،روابط رو جامعهی ایران هستند.
رادیوزمانه
 ٢٧کش��ور عضو اتحادی��هی اروپا به گس��ترش ایران و کرهی جنوبی
تحریمه��ای ش��دیدتری را علی��ه صدمه خواهد دید.

درآمد يك ميليارد دالري امارات از
اينرتنت پرسرعت

درآمد امارات از محل ارائه خدمات
اينترنت پرس��رعت به كاربران تا 5
سال آينده به يك ميليارد دالر خواهد
رسيد.
رس��يدن به اين درآم��د به معناي
افزاي��ش  30درص��دي درآمدهاي
فعلي اين كشور بابت ارائه خدمات
اينترنت پرسرعت است.

تكميل شبكههاي فعلي فيبرنوري
و ام��كان دسترس��ي ب��ه آن در
دورافتادهترين نقاط اين كش��ور در
افزايش درآم��د امارات از محل ارائه
خدم��ات اينترنت پرس��رعت نقش
اساسي ايفا خواهد كرد.
ب��ر اس��اس براورده��اي موسس��ه
 Pyramid Researchحداكثر درآمد
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امارات از محل ارائه خدمات اينترنت
پرس��رعت تا پايان س��ال  2010به
 695ميليون دالر بالغ خواهد شد.
پيشبينيها حاكي است كه با اين
رشد درآمدي عالقه مردم به استفاده
از س��رويسهاي ارزش افزوده مانند
تلويزيون اينترنتي ،بازيهاي آنالين
نيز بيشتر خواهد شد.

با آغاز سال حتصیلی و با همکاری گروهی از بهترین
دانش آموختگان دانشگاههای فرانسه و کانادا،

مولتی ساژ

کالس های زیر را
در فضای آموزشی جدید برگزار می کند:

 کمک درسی و کمک به انجام تکالیف مدرسه دانش آموزان دبستانی
و دبیرستانی و دانشجویان کالج (فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های ورودی دبیرستانهای بین المللی و خصوصی،
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای فرانسه جهت استخدام دولتی
 آموزش فرانسه عمومی در سطوح پایه ،میانه و پیشرفته (نوشتار و گفتار)،
 آموزش نوشتار فرانسه برای دانشجویان کالج و دانشگاه و  -آموزش پایان نامه نویسی
برای دانشجویان فوق لیسانس و دکترای رشته های علوم انسانی

www.multissage.ca cours@multissage.ca
Tel.: 514-942-9811 Tel.: 514-770-1771

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
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
____________________

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا
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ایران :قرآن سوزان ...
اگر من معمم
بودم...

ی جونز ،کش��یش کلیس��ایی
ت��ر 
کوچک در فلوری��دا اعالم کرده بود
که او و رمگانش میخواهند در روز
 ۱۱سپتامبر قرآنسوزی کنند .این
موضوع ،به یکی از داغترین خبرهای
جهانی تبدیل شده بود .کشیش تری
جونز با اعالم این خبر تأیید نش��ده
که امام مس��جد نیویورک موافقت
کرده مرکز اس�لامی به جای آنکه
در نزدیک��ی محل برجهای دوقلوی
تجارت جهانی در نیویورک احداث
شود ،در محل دیگری در این شهر
بنا میگردد ،از قرآنس��وزی صرف
نظر کرد.
با وجود این ،اگ��ر من معمم بودم،
یعنی ع�لاوه بر اعتق��ادی که البد
در س��ر داشتم ،عمامهای هم بر سر
داشتم و میتوانستم به نام اسالم و
مسلمانی حرف زنم ،روز  ۱۱سپتامبر
به کلیسای کش��یش تری جونز در
فلوریدا میرفتم و میگفتم که من
آمادهام مش��تی کاغذ را که قرآنش
مینامند ،آتش زنم.
به راحت��ی میگفتم ک��ه «خدای
من ،ک��ه آن را با صفتهای "برتر"
و "برتری��ن" توصی��ف میکنم ،در

ای��ن کاغذه��ا نمیگنج��د؛ و اگر
ه��م از آتش زدن ای��ن ترکیب ،که
کاغدش مث ً
ال محصول برزیل است،
حروفچین��یاش ب��ا محصولی از
مایکروسفت انجام شده و چاپش با
ماش��ین هایدلبرگ صورت گرفته،
آشفته شود ،خودش بنابر توصیفی
که در کتاب از خ��ود کرده ،قادر به
دفاع از خود و تالفی این کار است».
من فکر میکنم به همین س��ادگی
ماجرا به صورت خوبی تمام میشد.
این قبیل داستانها "مزۀ"شان را از
دس��ت میدادند ،مزهای که معموالً
از ای��ن ق��رار اس��ت :تظاهراتی در
پاکستان ،سپس در یکی دو کشور
عرب��ی ،پس آنگاه در ق��م و تهران،
همراه با آن اعالمیههای حوزویانی

که میخواهند مشهور شوند و بعد
نطق ولی امر مسلمین ،حضرت ولی
فقیه.
مدتی است که جهان را به اصطالح
جوانها "س��ر کار گذاش��تهاند" و
آتشبازی میکنند .این یکی خود را
با بمب میسوزاند تا جایی را به آتش
بکش��د و آن یکی کتاب مقدس آن
انتحاریون را آتش میزند.
کل ماجرا ،آوازهگری است.
مرحلهای جدید از ی��ک آوازهگری
کهن ب��ا "آیههای ش��یطانی" آغاز
ش��د .آیتاللهی که در عمرش لذت
بهشتی خواندن یک رمان خوب را
حس نکرده بود ،علیه چنین رمانی
فتوا داد و این ماجرا درسآموز ش��د
برای اینکه دیگ��ران بدانند چگونه
میتوانن��د لج حری��ف را درآورند و
مشهور شوند.
به این گونه داستانها باید پایان داد،
با بیاعتنایی ،اگر الزم باشد با تحقیر
و بهتر از آن با بیمزه کردن کل این
نمایشها.
اگر م��ن معمم بودم ،به کلیس��ای
کش��یش ت��ری جون��ز در فلوریدا
میرفت��م و اللهاکبر گوی��ان ،قرآن
میس��وزاندم .پس از آن شاید دیگر
این گونه ماجراها تکرار نمیشد.
محمدرضانیکفر

حادثه مرگبار رانندگی و تعلیق دو مقام
پلیس راه در ایران

زمینه بوده است.
براساس آمارهای رس�می از سال  ۱۳۷۷تا ۱۳۸۸
بیش�تر از  ۲۶۵هزار نفر در ح�وادث رانندگی در
جاده های این کشور کشته و بیشتر از دو میلیون
نفر مصدوم شده اند.

در پی واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در ایران که به
کشته شدن  ۲۹نفر منجر شده است ،دو افسر پلیس راه
این کشور از کارشان برکنار شدند.
پلیس راه ای��ران روز  ۱۵س��پتامبر از وقوع یک حادثه
رانندگی در اتوبان س��اوه به تهران خبر داد که منجر به
کش��ته شدن  ۲۹نفر و مجروح شدن  ۱۲نفر از
سرنشینان این اتوبوس شده است.
در این حادثه یک اتوبوس مسافربری که از ایالم
به سمت تهران در حرکت بود پس از انحراف از
مسیرش از روی یک پل سقوط کرد.
پلیس راه ایران اعالم کرده است که هیاتی برای
بررسی این حادثه تشکیل و به محل حادثه اعزام
شده و تا اعالم نظر این هیات ،شرکت مسافربری
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز
که این اتوبوس متعلق به آن بوده در شهر ایالم
"موقتا تعطیل" شده است.
اولینداروخانهایرانیدرمونترال
احتمالی
"قصور
از
ای��ران
همچنی��ن پلیس راه
باداروسازفارسیزبان
ص��ورت گرفته" عذرخواهی ک��رد و اعالم کرد
ساعات کار :عصر صبح
که فرمانده پلیس راه ایالم که مبدا حرکت این
8 :30
6 :30
دوشنبه
اتوبوس بوده اس��ت و فرمانده پلیس راه س��اوه
8 :30
سه شنبه 6 :30
(محل وقوع حادثه) تا رسیدگی به این موضوع و
8 :30
چهارشنبه 6 :30
اعالم نظر کارشناسی تعلیق شده اند.
8 :30
پنج شنبه 6 :30
راه
پلیس
مقام
ک��م تر از یک هفته پی��ش یک
8 :30
6 :30
جمعه
تعطیالت
ای
جاده
ایران گفته بود که در حوادث
9
4
شنبه
10
1 :30
یکشنبه
س��ه روزه عید فطر  ۱۳۹نفر کش��ته و بیش از
 ۱۶۰۰نفر مجروح شده اند.
 نسخه خود را به ما فکس کنید
جریمه
میزان
تصادفات،
پلیس ایران برای کاهش
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
است.
داده
های رانندگی را افزایش
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
رانندگی
گواهینامه
دریافت
سختترشدنشرایط
نبش سن لوزان
و صدور گواهینامه های یک ساله ،اجباری شدن
13 RACHEL
استفاده از کمربند ایمنی ،ممنوعیت استفاده از

داروخـانه

تلفن همراه ،نظارت دائمی پلیس در جاده ها و
بهسازی برخی مسیر های خطرناک جاده ای از
جمله اقدامات پلی��س و وزارت راه ایران در این
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Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789

آگهینامنویسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
«وست آیلند»

با کادر آموزشی مجرب

در تاریخ شنبه
 18سپتامبر 2010
در مکان هر ساله

نامنویسی می کند.

* ضمنا کالس های زیر
روز شنبه  18سپتامبر
 12/30تا  15/30می باشد.

 آمادگی
 اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
 کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن
(تشکیل کالس ها مستلزم نامنویسی  5نفر یا بیشتر)
 کالس رقص برای کودکان
(نامنویسی در کالس رقص برای همگان آزاد است)

نشانی مدرسه:

Des Sources High School

)2900 Lake (DDO

Tel.: 514-626-5520, 514-296-3029

Email: icsow@yahoo.com

خانه ساملندان بهاردوم

برای ساملندان مستقل...

مقدم شما عزیزان را در محیط گرم
و خانوادگی خود گرامی می داریم

Résidence Second
Printemps

Pour ainés autonomes
Excellent rapport qualité prix

با مدیریت ایرانی >> به زبان شیرین فارسی
در خدمت هموطنان گرامی

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

__________________
نکات ایمنی مهم :هر نفر دستبندی
به دس��ت خواهد داش��ت که در مواقع
اضط��راری فورا دکمه روی دس��تبند را
فشار داده و به کمک او خواهیم رفت.
ضمنا محل های غیرخصوصی( ،سالن،
راه پله ها و 24 )...ساعته توسط دوربین
زیر نظر می باشند.
__________________

همین امروز
از محل و
امکانات
دیدن کنید

 900تا
 1100دالر
ماهانه

_________________
2357-Lacordaire
Tel.: 514 585-5874
Tel.: 514 652-7165
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ایران :در راه دراز آزادی...

هستی و چیستی تراژدی 67
رضا علوی

هر چند که فراوان گفته اند و نوشته
اند ،اما اندک مردمانی در جهان بر
عمق فاجعه پی برده اند.
جای بسی ش��وربختی است که بسیاری
از جوانان وطن نخوانده اند و نشنیده اند
که در آن تابس��تان  67چه گذشت و چه
تبهکاری گس��ترده ای در تاریخ رقم زده
شد.
حادثه تابس��تان  67از فجای��ع دردناک
تاریخ هس��تی انس��ان ها بوده است و در
پوشه تاریخ نگاشته خواهد شد و ماندگار
خواهد ماند و ما برای آیندگان می گوییم
و آین��دگان برای فرزندان خود و فرزندان
آنان برای نسل های آینده.
منطق اوین
 30خرداد  60به بعد اوین صاحب فلسفه
و منطق شد.
منطق شکنجه ،انجام "فریضه ی الهی"
تلقی گردید و نزدیکی به الله" .س��الکان
الی الله" تازیانه بر دست گرفتند و شکنجه
گ��ران "ش��یران س��حرگاه" و "عارف��ان
ش��امگاه" ش��دند و تبهکاران "سربازان
گمنام امام زمان" لقب یافتند و مقدمات
" ظهور امام زمان" و "منتظر الظهوران" را
فراهم آوردند.
دنیا با پدیده ی جدیدی از شکنجه گران
روبرو می شد .هر چند که الجوردی نماد
س��تمگری در اوین بود ،اما شقاوت و بی
رحمی نظام اس�لامی تنها در او خالصه
نمی ش��د و نسل نوینی از شکنجه گران
بودند که از پش��ت میز دانش��گاه و منبر
خطابه ،پا به س��یاه چال ها گذاش��تند تا
انس��ان های ش��ریف دیگر را بدرند و به
سوی آنان شلیک کنند.
به قول شاملو "شکنجه و تازیانه و زنجیر
نه وهنی به ساحت آدمی که معیار ارزش
محاسبه می گردید".
آیت الله بهشتی ،الجوردی را کشف کرد.
وی یکی از صادق ترین مریدان خمینی
بود .الجوردی نماد واقعی و تجسم حقیقی
ایدئول��وژی رهب��ر انقالب اس�لامی بود.
همچون خمینی پی گیر بود.
او تنها نبود؛ صدها نفر همراه داشت که از
جان کندن انسان ها لذت می بردند و از
اعدام ها شادمان می شدند.
آنان ،زنان دربند را "کنیزان حربی" می
پنداش��تند و برای تجاوز به آنان از جواز
ش��رعی "قربت ا الی الله" اس��تفاده می
کردند .آنان لشگری بودند از حزب اللهی
ها ،خط امامی ها  ،چپ های مس��لمان،
راس��ت های افراطی ،دانش��جویان پیرو
خط امام ،ایدئولوگ ها و تئوریسین های
شیطان سرشت و ....

دالیل کشتار  67و چکامه ی خون
و جنون
دادگاه های انگیزیسیون با هدف قتل عام
وسیع در قرون وسطا تشکیل شد.
در سال " ،67هیئت کشتار" بسان دادگاه
های انگیزیسیون برای جاری کردن حکم
"شرع انور" تش��کیل شد و دستور عمل
خود را از رهبر حکومت اسالمی دریافت
کرد و در مدت کوتاهی در تابس��تان 67
هزاران انس��ان فرهیخته ،وطن دوست و
آزادیخواه را به نیستی کشاند.
ارزیابی متفاوتی از دالیل کشتار  67توسط
صاحب نظران ارائه می ش��ود که به طور
مختصر بدین گونه رقم می زنیم:
1 ـ واهمه و ترس از بازدید نمایندگان
جهانی حقوق بشر از زندان های نظام.
2 ـ مالم��ت و اعتراضات بخش جدا
افتاده از نظام همچون آیت الله منتظری
3 ـ وق��وع حمل��ه ی مجاهدی��ن با
نام فروغ جاویدان از یک س��و و سرکوب
شدن توسط سپاه پاسداران در عملیاتی
با نام مرصاد و یک انتقام جویی کور و بی
اساس.
4 ـ نگرانی مقامات عالی حکومتی از
مرگ خمینی و وجود لشگر عظیم اسیران
و زندانیان و این فکر که با مرگ خمینی
تکلیف رژیم با این زندانیان گسترده چه
خواهد بود؟
در حالی که بخشی از زندانیان دوره زندان
شان به انتها رسیده بود یا روزهای آخرین
حبس خود را سپری می کردند و دالیل
دیگر...
تدارک کشتار از دو سال پیش آغاز
شده بود
بسیارانی بر این باورند که تدارک کشتار
 67در نخس��تین ماه تابستان پایه ریزی
شد و منطق آنان بر اساس سندی است
که خمین��ی هیئتی را تعیین می کند و
با آوردن نام حجت االسالم نیری در اول
نام��ه و افزودن لقب "دامت افاضه" نیری
را در مقابل آیت الله اش��راقی (دادستان
تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده
وزارت اطالعات) در موضعی برتر و باالتر
می نشاند.
ایرج مصداقی در خاط��رات خود نام
های دیگری را به هیئت مرگ اضافه می
کند:
همچ��ون ابراهیم رئیس��ی ـ اس��ماعیل
شوشتری (وزیر دادگستری در کابینه ی
خاتمی) محمد مغیثه ای ـ داود لشگری ـ
حمید نوری ـ نادری ـ فاتح و ...
در مرداد  1363با پیشنهاد و طرح سعید
حجاریان و تأیید نمایندگان مجلس و ابرام
مقامات ب��االی مملکتی ،وزارت اطالعات
تشکیل می شود.

در فاصل��ه س��ال های  60ت��ا  68آقای
میرحسین موسوی نخست وزیر و اولین
وزیر اطالعات حجت االسالم ری شهری
بود.
در دول��ت کابین��ه موس��وی از جریانات
راست افراطی چون احمد توکلی ـ حسن
غفوری فرد ـ مرتضی نبوی ـ ناطق نوری ـ
عسگراوالدی ـ ری شهری و پرورش بودند
تا چپ افراطی.
شواهد نشان می دهد که وزارت اطالعات
به پیشنهاد مقامات باالی حکومتی ،طرح
کشتار را از دو سال قبل آماده کرده بود.
در اواخر سال  ،1365وجود تعداد فراوان
زندانی سیاسی در زندان ها برای حکومت
اسالمی یک مشکل شده بود.
حکومتیان ب��ر این ب��اور بودند که کلیه
نیروهای اپوزیسیون سرکوب شده اند.
مقاومت شکسته شده اس��ت و با قدرت
بس��یار بر همگان مسلط هستند .جنگ
ایران و عراق ش��رایط فرس��وده ای پیدا
ک��رده بود .خمینی به عن��وان یک رهبر
کاریزماتیک ،هاشمی رفسنجانی رئیس
مجل��س و طراح رفع بح��ران های نظام،
خامن��ه ای ب��ه عنوان رئی��س جمهور و
میرحسین موسوی نخست وزیر و رئیس
دولت و سایر صاحبان قدرت نظام در فکر
حل نهایی مساله زندانیان سیاسی بودند.
با ارزیابی از روحی��ات ،مواضع و برخورد
زندانیان سیاسی ،تنها آلترناتیو موجود از
بین بردن فیزیکی زندانیان سیاسی بود.
وزارت اطالعات ت��دارکات الزمه را آماده
کرده بودند .چگونگ��ی و زمان انجام آن
مطرح بود.
نهاده��ای امنیتی و اطالعاتی مقدمات را
آماده کرده بودند و منتظر دستور شخص
خمینی بودند .اتمام جنگ ،فروغ جاویدان،
فش��ار س��ازمان های حقوق بشری برای
بازدی��د از زندان ها و نگرانی از اعتراضات
منتظری ،مجید انصاری و پاره ای اندک از
افراد درون نظام عوامل جانبی این سناریو
بودند .از طرفی دیگر بیماری درمان ناپذیر
خمینی و پیش بینی مرگ نزدیک او این
آلترناتیو را در دستور روز قرار داد.
از حدود س��ال  65که منتظری بر اساس
گزارش های مجید انصاری و همراهانش
از زندان ها ،معترض به ش��رایط زندانیان
بود ،این بیم و نگرانی برای سران حکومت
اس�لامی وجود داش��ت ک��ه منتظری،
جانشین احتمالی رهبر ،زندانیان سیاسی
را آزاد و نظام اسالمی را ،با بحرانی دشوار
روبرو کند.
سران حکومت اسالمی دقیقاً آگاه بودند
که کش��تار جمعی زندانیان سیاس��ی ،با
این وسعت ،فقط در زمان حیات خمینی
امکان پذیر است و بس.

سپاسگــزاری

گروه بندری  RAY BNNارز ALIKO

از حضور عزیزانی که به دعوت ما قدم رنجه کردند به پارک آنگرینیون آمدند صمیمانه تشکر می کنم.
گروه بندری  RAY BANکه در این برنامه از هیچ تالشی دریغ نکردند تا روزی شاد و لبی خندان برایتان به
ارمغان آید ،تشکر می کنم.
دوستان عزیزم فرشاد ،جانی ،وحید ،محمود ،محمد ،حمید ،پیمان ،حمید ،علی و خانم توران نژاد خسته
نباشید .ممنونم که با من نهایت همکاری را کردید تا این روز را تقدیم به همه ایرانیان مونترال کرده باشیم.
شاد و تندرست باشید

ارز ALIKO

مسئوالن کشتار
اگر بر این توهم باش��یم که مس��ئولیت
این کش��تار فق��ط با خمین��ی و هیئت
مرگ اس��ت ،تصور نابخردانه ای اس��ت.
حقیقت امر این است که کلیه جناح های
حکومتی ،از راست افراطی تا چپ اسالمی
در این کشتار دس��ت داشته اند یا تأیید
ک��رده اند .پاره ای از چپ های اس�لامی
که در س��ال های بعد به س��مت و سوی
رفرمیسم کشیده شدند ،در آن سال ها در
نهادهای اطالعاتی و امنیتی فعال بودند.
آنانی که در بخش های قضایی و شوراهای
سیاست گذاری نقش خود را در زمینه ی
کش��تار ایفا کرده اند و پاره ای از آنان در
دهه بعد به پراگماتیست های اسالمی و
اصالح طلبان بدل ش��دند ،سهم خود را
در این جنایت بر علیه بشریت الپوشانی
کردند و نقش خود را بی رنگ جلوه دادند
و تالش کردند که این پروژه دو ساله را به
یک واکنش ناگهانی و لحظه ای در حمله
مجاهدین وانمود کنند تا ساختار جنایت
به حاشیه رانده شود.
بازتاب کشتار در آثار هنرمندان و
نویسندگان
اگ��ر ایرانیان و جهانی��ان ،تبهکاری های
تاریخی را به فراموش��ی بس��پارند ،بستر
تکرار فاجعه را هموار می کنند .رخدادهای
تاریخی از جمله جنایت های علیه بشریت،
باید در آثار قلمزنان و گفتار تحلیل گران و
شعر شاعران و اثر هنرمندان انعکاس یابد
و در حافظه تاریخی و فرهنگ ایرانی حک
شود تا آیندگان بدانند بر نسل سوخته ی
ما چه گذشت.
اخوان "نوح��ه" را برای مصدق س��رود،
شعرهای "نازلی" و "سال بد" شاملو درباره
وارطان و کی��وان ،مرگ فجیع آنان را در
برابر جوخه اعدام در پیش چش��م ما می

گروه بندری RAY BAN

گذارد و پس از هر بار خواندن جالدان را
به محاکمه می کشاند .شاملو در مجموعه
ش��عر "مدایح بی صله" استبداد مذهبی
و خمینی را در محکمه ش��عر و شاعری
محکوم کرد .هوشنگ گلشیری ،خشونت
حکومت اسالمی و دنباله روی توده ها را
در "فتح نامه مغان" و "شاه سیاهپوشان"
حک کرد ،اما شوربختانه کشتار  67در آثار
نویسندگان و شاعران داخل کشور نقش
نیافت .بجز یک��ی دو اثر اندک ،در داخل
کشور هیچ حماسه یا مرثیه ای ،قربانیان
این فاجعه دردناک را بر بستر تاریخ حک
نکرد.
چرا کش��تار  ،67در هنر و ادبیات ایران،
بازتاب شایسته ای نیافت؟
آی��ا فقط می توان دلخ��وش بود به قصه
کوتاه امیرحسین چهل تن یا نقاشی های
ش��هالپور؟ حادثه ای ب��زرگ در وطن به
وقوع پیوسته است ،واکنش نویسندگان
و هنرمندان در وطن ،درخور و شایس��ته
نبوده اس��ت .چرا؟ روش��نفکران سکوت
اختیار کردند؟
دالیل سکوت روشنفکران را بدین
گونه می توان مختصر کرد:
1 ـ پاره ای از هنرمندان و نویسندگان
ب��ر این باورند که فراین��د تولید کار یک
روش��نفکر فراتر از عرصه سیاست است.
سیاست عرصه حفظ قدرت و نقد حکومت
اس��ت و فرهنگ عرصه ی ارائه ی هنر و
اندیشه آزاد .آنان بر این باورند که فرهنگ
توام با سیاست از هستی خود به دور می
ش��ود و به شعار و فرم ارگانی تبدیل می
شود .اما در پاسخ این یاران باید گفت که
هنر و اندیشه در حوزه آرمان های راستین
و عادالنه انس��ان هاس��ت .کشتار دسته
جمعی زندانیان سیاس��ی ،پایمال کردن
حقوق بشر است .با سکوت در برابر کشتار
 ،67فرهنگ را از سیاست نمی توان رها
کرد.

 -2 اعمال خشونت :در فاصله ی سال
های  60تا  67به علت وجود خش��ونت
فراوان و کشتارهای وسیع ،ترس بر جامعه
مسلط شده بود و "واهمه و بیم" بر جامعه
ی هنرمندان و نویسندگان داخل کشور
مسلط شده بود.
3 ـ هنرمندان و نویسندگان و اندیشه
ورزان در س��ال  67بر این باور بودند که
هرگونه اعتراضی بی تأثیر است و نتیجه
ی آن شکنجه و اعدام خواهد بود.
4 ـ پاره ای از روشنفکران و هنرمندان
داخل کش��ور بر این باور بودند که بخش
اعظم زندانیان سیاسی ،قربانیان سیاست
های نابخردانه و حرکت های کور سازمان
و تشکیالت سیاسی هس��تند که با ارائه
برنامه های نادرست به این بیراهه کشیده
ش��ده اند و برخی از زندانیان در "تدوین
و اجرای پاره ای از برنامه های اس��تبداد
سهیم بوده اند" و " برخی بار همکاری با
جالدان خود را بر دوش داشتند" و "برخی
سودای تحمیل نوعی دیگر از دیکتاتوری
در سر داشتند".
اما اینان توجیهاتی بیش نبود و حقیقت
امر این است که نویس��ندگان ما این بار
مهم را بر دوش نکشیدند و شاهد یکی از
وحشتناک ترین سرکوب های ایرانیان و
کشتار دگراندیشان بودند و دم برنیاوردند.
خشونت و بربریت آنان ،در تاریخ ایران ،بی
همتا بود.
_____________________
* رضا علوی ،مهندس مکانیک از دانشگاه
علم و صنعت و فوق لیس��انس مهندسی
س��اختمان از آمری��کا .از فعاالن جنبش
آزادی خواهانه و حقوق بشر است  .سال
ها است که در زمینه ی سیاست و تاریخ
پژوهش می کند و می نویس��د .در حال
حاضر ساکن تگزاس است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

فروشلباسهایزنانهومردانهباقیمتهاوکیفیتاستثنائی
مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

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

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

به دلیل استقبال بی سابقه برای روزهای 19،18،17

و  25،24و  26سپتامبر از ساعت  11تا  4بعدازظهر متدید شد
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خبر:مونتریال ایرانی
اختتامیهمسابقه
عکاسی کافه لیت

باالخ��ره پس از چندین ماه کافه لیت س��اعت  ۱۷روز
شنبه  ۴سپتامبر  ،۲۰۱۰نتایج دومین مسابقه عکاسی
ساالنهاش را پس از سه روز نمایش عکسهای برگزیده در
مکیک اعالم کرد.
این مراسم با خیرمقدم مسئول کافه لیت به میهمانانی
که قریب به  ۵۰نفر بودند آغاز شد.
سپس آقای آرش هاشمی که مسئولیت هماهنگی داوری
جش��نواره را عهده دار بود ،ضمن معرفی داوران در مورد
نحوه داوری و انتخاب عکسهای برگزیده ،صحبت کرد.
داوران مس��ابقه ،خانم یاس�من عامری (عکاس ساکن
مونت��رال) ،آیدین آغداش�لو (نق��اش و منتقد هنری)،
حسن سربخشیان (عکاس خبری) و شهریار توکلی
(عکاس و سردبیر مجله حرفه :هنرمند) بودند.
از این میان خانم یاس�من عامری ،به نمایندگی از
هیات داوران در مراس�م حضور داش�تند ،که در
مورد عکس های برگزیده توضیح میدادند.
در بخش مس��تند خبری ،هیات داوران ضمن تقدیر از
عکس س�یاوش رحیمی ،عکس آقای پویا عالقه بند از
ونکوور را برنده بهترین عکس اعالم کردند.
وی عکسی از جشن تولدی در کمپ پناهندگان ایرانی
پس از انتخابات اخیر در ترکیه گرفته بود ،که آمیخته
بود از غم و شادی.
در بخش عکاسی هنری ،آقای محمد جباری حق برنده
بهترین عکس شد.
و عکسهای آقایان شاهین ربانی و مهدی کشتکار مشترکا
در رتبه بعدی قرار گرفت.
عکس برگزیده بازدیدکنندگان ،که
با رای گیری از شرکت کنندگان در
گالری  ۴روزه انتخاب شد ،به آقای
فرخ وهاب زاده اختصاص یافت.
جشنواره امسال با همه باال و پایین
ها ،بی بودجهای ها و دردسرهایش
به پایان رس��ید؛ جش��نوارهای که
علیرغم هدف ابتدایی اش ،بواسطه
تحمیل هزینهه��ای فراوان بر کافه
لیت ،شاید متاسفانه آخرین دوره آن باشد.
جا دارد که از س��وی کافهلیت ،از مکیک که چون
همیشه به گرمی و با تمام لطف و بی هیچ چشم
داشتی ،میزبان ما بود تشکر کنیم .

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
>> کالسهای فوق العاده
>> در محل مدرسه

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

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 952-2165

قابل توجه فارسی زبان افغانی ،تاجیک و...
مدرسه فارسی دهخدا را از آن خود بدانید
و از خدمات ما بهرهمند شوید:

شهریه رایگان

زبان انگلیسی و فرانسوی خود را تقویت کنید

انگلیسی مبتدی فرانسه محاوره

از  7سپتامبر تا  23دسامبر
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ا گر
مسیح

...
ت
برخناس
()1

قیام جسمانی مسیح از مردگان از مهمترین
ارکان ایمان مسیحی است.
اهمیت بسزا و جایگاه مرکزی این اعتقاد بروشنی در
گفته پولس رسول در اول قرنتیان :۱۵۱۴منعکس
است.
او در جریان بحث مفصل خود در بارۀ این موضوع
با تاکید بسیار و صراحتی چشمگیر اعالم میدارد
که« :اگر مسیح برنخاست ،باطل است وعظ ما و
باطل است نیز ایمان شما».
این س��خن پولس برای ایمان و الهیات مسیحی
سخنی بس خطرناک است.
او در اینجا عمارت رفیع ایمان و اعتقاد مسیحی
را یکس��ره بر این باور که عیسای ناصری عم ً
ال از
مردگان زنده ش��د ،استوار میبیند و بیپروا اعالم
میدارد که اگر مسیح بواقع از مردگان زنده نشده
باشد ،تمام این عمارت فرو میریزد.
این ویژگی ایمان مس��یحی آن را از همۀ ادیان و
مکاتب فکری و معنوی دیگر متمایز میسازد.
در بس��یاری از این مکاتب ،برخطا بودن جزئی از
نظام فکری متضمن واژگونی تمام نظام نیست .و
اساساً از احتیاط به دور است که کل یک نظام بر
صحت جزء کوچکی از آن استوار گردد.
چه بسا که بخشی از یک فلسفه یا مکتب معنوی
یا دین برخطا باشد ،ولی قسمتهای دیگری از آن
سودمند افتد و پیروی از آنها موجه و مقبول باشد.
ذات و ماهیت بس��یاری از ادیان و مکاتب معنوی
موجود در دنیا چنان است که باطل بودن یک جزء
به بطالت تمامی آن منجر نمیشود.
مس��یحیان و متکلمان مس��یحی چن��دی نیز
کوشیدهاند تا چنین نگرشی را در خصوص قیام
مسیح از مردگان اتخاذ کنند و رواج دهند.
به ادع��ای اینان ،حت��ی اگر مس��یح از مردگان
برنخاسته باشد ،هنوز بسیاری از قسمتهای ایمان و
تعلیم مسیحی قابل قبول و سزاوار پیروی است.
مس��یحیت برای بس��یاری صرفاً مکتبی فکری
و اخالقی یا طریقتی عرفانی اس��ت که متکی بر
واقعیت تاریخی قیام جسمانی مسیح نیست.
کام ً
ال روشن است که پولس با این افراد همعقیده
نیس��ت .برای او تمام ایمان مسیحی بر اعتقاد به
قیام جسمانی مسیح از مردگان متکی است .همۀ
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پارسایان بس��یاری در طول تاریخ
آموزههای مختلف مس��یحی که بررسی و
مسیح
"اگر
یهود ت��ا به آخ��ر در راه حقیقت
مطالعۀ آنها س��الها وقت الزم دارد ،بر جزء
،
ت
برخناس
ایس��تادگی کرده و به ناحق جان
کوچکی که همانا واقعیت تاریخی قیام مسیح
باطل
باخته بودند .ام��ا یهودیان بر این
است ،استوار میباشد.
وعظ
است
اعتقاد بودند که خدا در پایان تاریخ،
"اگر مسیح برنخاست ،باطل است وعظ ما و
باطل
و
ما
در روزی که "روز خداوند" نامیده
باطل است نیز ایمان شما".
نیز
است
میشد ،این ش��هیدان پارسا را از
چه س��خن تکان دهنده و چ��ه اظهار نظر
خطرناکی! او هم ایمان و هم وعظ مسیحی ایمان مردگان برخواهدخیزانید تا برای
را که موجد آن است ،بر واقعیت قیام استوار شما" .ابد با او باش��ند .اعتقاد به قیامت
م��ردگان نش��أتگرفته از اعتقاد
میسازد.
به عدال��ت خداوند و اعادۀ حق به
اگ��ر مس��یح برنخاس��ته ،تمام تالش��های
ش��بانهروزی او برای اعالم انجیل باطل و بیهوده حقدار بود.
است .و اگر پیام انجیل که موعظه میشود ،باطل آنچه در قیام مس��یح از مردگان روی داد،
باشد ،پس ایمانی نیز که نتیجه و ثمر آن است ،به دقیقاً همین بود ،با این تفاوت که قیامت از
پایان تاریخ به جلو کش��یده شد و در بطن
همان اندازه باطل خواهد بود.
ولی چرا و چگونه قیام مس�یح از مردگان از تاریخ جای گرفت.
چنین اهمیت باالیی برخوردار است؟
خدا با برخیزانیدن عیس��ی از مردگان مهر
در این نوش��تار ب��ه پنج نکت��ه در این خصوص تأیید بر حقانیت مس��یح و ب��ه تبع آن بر
میپردازیم.
حقیقت ایمان و پیام مسیحی زد .رستاخیز

مسیح اس��ت که به مؤمنین به مسیح این
حق را میدهد که امروز در دنیایی که دیگر
 )۱قیام مسیح از مردگان ضامن
به وجود حقیقت اعتقاد ندارد ،در دنیایی که
حقیقت ایمان مسیحی است.
خ��دا با زندهکردن مس��یح از مردگان بر تعالیم و همه کس و همه چی��ز را برحق میداند و
ی (اعتقاد به بیش از یک هس��تی
تکثرگرای 
ادعاهای او ُمهر تأیید زد.
رس��تاخیز مسیح حقانیت او را به کرسی نشانید .و اصل) را وعظ میکند ،با صدایی رسا پیام
مسیح در حدود سه سال خدمت خود بر روی این مسیح را اعالم نمایند.
زمین ادعاهایی کرد و تعالیمی داد که در بسیاری قیام مسیح در کنار واقعه رهایی قوم خدا از مصر
قسمتها با آنچه یهودیان آن را حقایق الهی تلقی و عبور معجزهآسای آنها از دریای سرخ ،دو معجزه
میکردند ،مغایرت داشت و بیشک با آنچه بسیاری بنیادی کتابمقدس را تشکیل میدهند که همه
چیز دیگر به آنها تکیه دارد.
امروز حقیقت میشمارند منافات دارد.
او ادعا میکرد که پادش��اهی خ��دا در او به میان اقرار بنیادین یک یهودی آن است که اسرائیل روزی
انس��انها آمده اس��ت و اینکه سعادت واقعی همه در مصر اس��یر بوده و خدا با دست قوی و با آیات
انسانها منوط به واکنشی است که در برابر پیام و و معجزات آنها را از اسارت رهانیده و به سرزمین
شخصیت او نشان میدهند .رهبران دینی یهود او آزادی رهنمون گردیده است .به همین سان ،اقرار
را شخصی گمراه و گمراه کننده مردم تلقی کردند بنیادین یک مسیحی آن است که عیسی را بواقع
و سرانجام نیز به همین دلیل او را به دست رومیان کش��تند ،اما خدا او را بواقع از مردگان برخیزانید
واگر این حقیقت نداشته باشد "باطل است وعظ
به صلیب کشیدند.
م��رگ بر روی صلیب از دی��دگاه یهودیان مرگی ما و باطل است ایمان شما نیز".
معمولی یا افتخارآمیز نبود .بهدار آویخته شدن ،به 
هر نوعی ،از معنایی دینی و الهیاتی برخوردار بود )۲ .قیام مسیح از مردگان تعیینکننده
کسی که مصلوب میشد ،نه فقط از جانب انسانها و ضامن محصول ایمان مسیحی است.
رد شده بود ،بلکه از جانب خدا نیز ملعون قلمداد ایمان مسیحی در پی چیزی کمتر از تولید و
میگشت.
تولد انسان و انسانیتی نوین نیست.
مرگ او به معنای دینی مرگی ننگین بود .به سخن کالم خدا بارها از مرگ انسان کهنه و به دنیا آمدن
دیگر ،این امکان برای پیروان یهودی مسیح وجود انس��انی نو در مؤمنین سخن میگوید« .شما آن
نداشت که مرگ مسیح را شهادت در راه حقیقت انسان کهنه را با کارهایش از تن به در آورده و انسان
قلمدادکنند.
تازه را پوشیدهاید که در معرفت حقیقی به صورت
تنها یک چیز میتوانس��ت حقانیت مسیح را به خالق خویش در حال تازهشدن است»(کولسیان
کرسی بنشاند و خط بطالن بر رأی محکمه دینی :۳.)۱۰-۹
یهود بکشد .و این چیزی جز دخالت خدا در تاریخ به دنیا آمدن این انسان تازه همان چیزی است که
و برخیزانیدن عیسی از مردگان نبود .مسیح خود در کالم خدا "تولد تازه" نامیده شده است.
بارها این را پیش��گویی کرده بود .او اعالم داشته حال ،این انس��ان تازه به واس��طه قیام مسیح از
بود که بهدس��ت رهبران دینی یه��ود آزار دیده ،م��ردگان بهوجود آمده اس��ت .خدا «به حس��ب
کشته خواهد شد ولی خدا بعد از سه روز او را زنده رحمت عظیم خود ما را بهواسطۀ برخاستن مسیح
خواهد کرد.
از مردگان تولدی نو بخشید» (اول پطرس :۱.)۳
یهودیان طعم مظلومی��ت را بارها در تاریخ خود نسل و نژاد بشری که خدا آفریده بود از طریق آدم
چشیده بودند .آنها بخوبی میدانستند که همیشه و گناه او به تباهی کش��یده شد .این را کالم خدا
"حق" به "حقدار" نمیرسد.
انسان کهنه یا قدیمی مینامد .این انسان بهطور

ک



هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

طبیعی از خدا دور است و از نظر معنوی و اخالقی
در گناهان خود مرده است.
مسیح به نمایندگی از همۀ انسانها مصلوب
ش�د و این گونه انسان قدیمی در او و به واسطۀ
او مصلوب گردید .آنگاه در برخاستن او از مردگان
انسانی نو متولد شد .به همین دلیل پولس اعالم
م��یدارد که خدا بهخاطر محبت عظیم خود «ما
را نیز ک��ه در خطایا مرده بودیم با مس��یح زنده
گردانید(».افسس��یان :۲ ،۵کولسیان :۲ ۱۳-۱۲و
رومیان :۶.)۸-۳
بنابراین ،قیام مسیح از مردگان از اهمیت بسزایی
در تحقق رستگاری انسان برخوردار است .برخالف
آنچه گاهی تصور میش��ود ،اهمیت الهیاتی قیام
مسیح صرفاً در این نیست که نشاندهندۀ پذیرش
قربانی مسیح از جانب خداست .رستاخیز ،اهمیت
و ارزش خ��ود را صرف��اً از م��رگ مس��یح به وام
نمیگیرد.
بلکه فینفس��ه از لح��اظ فراه��م آوردن نجات و
رس��تگاری برای انسانها نقش تعیینکننده دارد.
بدون قیام مس��یح از مردگان ،تولد تازه و انس��ان
تازهای وجود نمیداشت .و به همین معناست که
اگر مسیح از مردگان برنخاست باطل است وعظ و
ایمانمسیحی.
اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و این نشان
میدهد که مس��یحیان بیه��وده در پی انجام امر
محال نیستند .محصول ایمان مسیحی یک شعار
توخالی و یک ایدهآل دس��تنیافتنی نیست .خدا
حقیقتاً این انسان نو را به وجود آورده است! آنچه
در مسیحیان انجام شده و میشود یک چیز واقعی
اس��ت و آنها حق دارند با صدای رس��ا این نوید را
به جهانیان برس��انند که در قیام مسیح انسان و
انسانیتی نو پا به عرصۀ وجود نهاده و همه دعوت
دارند که به آن بپیوندند.
بخش پایانی در شماره آینده

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

ش جالل عادل
شی
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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

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

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

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

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

www.paivand.ca

ایرانیکاازآنهمهماست

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

www.iranica.com
----------------

کافــهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
514-488-3000

fondation.nima@gmail.com
--------------------------

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

(514) 299-1787

Persian Cultural Asso. – Capital Region

ایران-مونترال

www.addhi.org

اوتـــاوا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

رادیو همصدا اتاوا

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

مناشـــوم

(514) 651-7955

خورشید خانوم

Ottawa Persian Radio

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

بنیاد سخن آزاد

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

دانشنامهایرانیکا

بخارا75 :

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

مونتریال:

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

را فراموش نکنیم!

منتشرشد

>>

Tel.: 514-586-7753

سخنرانی:
آشنایی با تبارها و
قومهایافغانستان
مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

«بنیاد ایرانپژوهی سهروردی» از شما دعوت
میکند در سخنرانی هشتم این بنیاد با عنوان
«آشنایی با تبار و قومهای افغانستان» حضور
یابید.
اگرچه سرزمینی که از سدهی نوزدهم میالدی
به نام افغانستان شناخته میشود از آغا ِز تاریخ،
بخ��ش مهمی از تاریخ و جغرافی��ا و ادبیات و
فرهنگ ایرانی بوده است ،اما متاسفانه شناخت
مردم امروز ایران از این س��رزمین گاه اندک و
گاهی بسیار نادرست است.
در این سخنرانی،

دکتر جمالالدین سینا
دلیری،

رادیو صدای خودرهاگران
صدایی در خدمت خودرهایی و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»
www.KhodRahaGaran.org
تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

بنیادکودک

www.childfoundation.org

از نویسندگان و اندیشمندان کشور افغانستان،
دربارهی تبارها و قومهای ساکن در این کشور
س��خنرانی خواهد کرد و آگاهی م��ا را در این
زمینه خواهد افزود.
زمان :شنبه  ۲۵ماه سپتامبر ۲۰۱۰

ساعت  ۴تا  ۶نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا ،ساختمان هال ،طبقهی
ششم ،اتاق ۶۲۹
 ۱۴۵۵خیاب��ان مزونوو غربی ،نبش مککای،
مترو:گی-کنکوردیا
www.sohravardi.wordpress.com
sohravardi.foundation@gmail.com

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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همبستگی

بازرگانی

IBNG
RAIM

ایرانیان
مونرتال

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

سومنی منایشگاه نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت
سومین نمایشگاه نقاشیهای دکتر
ترانه جوانبخت از

اول تا  21اکتبر ۲۰۱۰

در مرکز فرهنگی کت د نژ در مونترال
برگزار میشود .این نمایشگاه شامل
نقاشیهای آکریلیک و رنگ روغن
او میباشد .قبال نیز در سال ۲۰۰۷
و  ۲۰۰۹دو نمایش��گاه دیگ��ر از

برگزار میشود

نقاشیهای دکتر جوانبخت در مراکز
فرهنگی کت دنژ و نیما برگزار شده
بود.
نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت به
سبکهای رئال ،سوررئال و آبستره
است.
تعدادی از تابلوهای دکتر جوانبخت
در سومین نمایشگاه از نقاشیهای
او برای فروش در نظر گرفته ش��ده

تپش دیجیتال

است .قیمت این تابلوها بین  ۳۰۰تا
 ۵۰۰دالر کانادا است.

نشانیمنایشگاه:

5347 chemin de la Côte)des-Neiges (Montréal
Métro:
Côte-des-Neiges

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

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

6162 Sherbrooke w.
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www.paivand.ca

تک
یونی

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم
رهرو منزل عش�قیم و ز س�ر حدّ عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

کافه صوفی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
اینک با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع ،آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

 %10ختفیف
دانشجویی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
انواع قفل ساخت کلید

قفل سازی تعمیر و تعویض
نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

رستورانشومینهپرس

دوشنبه تا جمعه 6 :صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  11شب

2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

رستورانملیملو
کباب های خوشمزه ایرانی و انواع اغذیه با کیفیت برتر

Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
 2سیخ کوبیده

همراه با برنج ،گوجه و ساالد
و  SEASONEDسیب زمینی
فقط6/99 ........

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

کامبو:فقط 12/99

کیتــرینگ
با سرویس ویژه
و قیمت های ویژه
طبخ در حضور مشتری

3طبقه پارکینگ رایگان

اینک هر هفته
یک نوع
چلوخورشت

یک سیخ کوبیده
یک سیخ چنجه،
یک سیخ جوجه

کوبیده:

8.

$

including: salad,
)dessert, coffee/ tea
Family Special:

2سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

------کباب ترکی پلیت8/49..... :
ساندویچ3/89 ....................:
ساندویچ کوبیده3/99 ........
تمامی غذاها با برنج ،گوجه
کبابی و ساالد و SEASONED

________________
Plaza Cote des Neiges

سیب زمینی سرو می شود

دلیوری :با  10پرس
درشعاع  5کیلومتری

)(September

99

ویژه خانواده:

همراه با برنج ،گوجه کبابی و ساالد
و  SEASONEDسیب زمینی

ختفیفدانشجویی

اسپشیال
گشایش

CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

$2 95
5.

including: 3 salad,
)dessert, coffee/tea
(only for month
)of septamber
ساعات کار:

چهارشنبه تا یکشنبه

(دوشنبه و سه شنبه تعطیل است )

از ساعت  4بعدازظهر تا  10شب

_____________________
3425 St-Denis

Tel.: 514-284-4999

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
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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
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با هماهنگی و برنامه ریزی خانه ایران  -مونترال

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی دانشگاه کنکوردیا

شنبه 25سپتامبر2010

 کنفرانس یکم

اضطراب و استرس
از  11صبح تا  3بعدازظهر

 کنفرانس دوم:

ی
 ۲۰اصل سالمت روان 
از  5بعدازظهر تا  9شب

Sat. 25 September 2010
Concordia University Hall Building
1455 De Maisonneuve Blvd. West,
Montreal, Quebec, Canada, H3G 1M8
)Room: 937 (Métro : Guy-Concordia

بهای ورود برای هر کنفرانس  30دالر

لطفا برای رزرو جا و تهیه بلیت با تلفن خانه ایران تماس گرفته ،پیام بگذارید.
همچنین بلیت را می توانید از تپش دیجیتال تهیه بفرمائید:

نشانی 6162 :خیابان شربروک غربی تلفن( 514-222-2223 :ساعات کار 3 :بعدازظهر به بعد)

درصورت باقی ماندن جا ،تهیه بلیت در روز کنفرانس ،جلوی در امکانپذیر خواهد بود.
توجه :درهای سالن 10 ،دقیقه پیش از شروع کنفرانس بسته خواهد شد.

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

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 

خانـه ایران

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

Tel.: 514-482-4500
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Elegance Leasing
www.eleganceleasing.com

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

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

لیزینگ

PRE-APPROVED

خنستین شرکت بیمه ایرانی

کمپانی
الگانس

Leasing

MERCEDES-BENZ
B200 - 2007

HONDA ACCORD
- 2006

Prix : $ 15900
Kilométrage: 73000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 229.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Hatchback
Trans: Auto Cylindres : 4
Carburant: Essence Motricité: FWD
Portes: 4
Passagers: 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Noir
Type : Hatchback

Prix: $ 11900
Kilométrage: 107000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 190.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Trans : Auto Cylindres : 4
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

MAANI DAY-CARE

مهدکودکمانی

نگهداری از فرزندان دلبند شما
 گرم و مادرانه،در محیطی مهربان
به زبان شیرین فارسی

با مدیریت ماندانا روشن
438-887-6264 :>> تلفن

_________________

RESTO YAS

رستوران یـاس

5563 rue UpperLachine (NDG)

Tel.: (514) 483-0303

با مجرب ترین آشپز ایرانی

، حمیطی زیبا
گرم و خانوادگی

Beauty Lounge سالن آرایش

C

o
i
f
f
u
r
Unisex
e ____________________
4071-A BOUL. SAINT-JEAN
D.D.O QC

(514)620-4729

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

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

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686

خدمات حسابداری و دفترداری

امور دفترداری و حسابداری
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
...تاسیس و ثبت شرکت ها و
تهیه اظهارنامه مالیاتی برای مهاجران
)تازه وارد رایگان (سال اول
مشاوره رایگان در امور امالک و مستغالت
برای مهاجران

کلیه خدمات آرایشی و زیبایی با بهترین کیفیت
 خامن ها و حتی کودکان شما،برای آقایان
،آرایشگر مجرب مردانه
 تازه وارد از ایران، سال سابقه15 با

 از سه شنبه تا شنبه:ساعات کار

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

 صاف کردن دائمی مو
با جدیدترین روش

________________

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

Tel.: 514-969-2492









Personal Income Tax Returns
Corporate Tax Returns
Company Registration
Payroll Services
GST/PST Reports
Bookkeeping
Oath Commissioner Services
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فروشگاهکوهنور
بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع
کارت
تلفن

ُبراسارد و الوال

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 گوشتگوسفندتازه،گوساله،مرغ،انواعچای
مسالهجات،ترشیجات،مرباجاتوشیرینیجات،
انواعبرنجباسماتی،میوهجاتخشک

 حواله پولی سریع و مطمئن
در افغانستان و پاکستان پذیرفته
میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

L
A
V
A
L
گ
ش
ا
ی
ش
شعبه2

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

)1) 2550 Lapiniere (Brossard
2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: (450) 676-9550
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
Koshtaredahe60@gmail.com
Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal

گزارشوارهای از برنامه های یادمان مونترال
جمعه و شنبه 10 :و  11سپتامبر ۲۰۱۰

Concordia University: McConnell Building
 10و  11سپتامبر امسال مونترالی
های ش��اهد سلس��له برنام��ه ها و
سخنرانی هایی بودند که همه ساله و
تقریبا همزمان یعنی در ماه سپتامبر
در کش��ورهای مختلف برگزار می
گردد.
ارائ��ه این برنامه ها و گرامیداش��ت
یاد به خون تپی��د گان دهه  ،60نه
برخاسته از یک نگاه مذهبی ،بلکه
ادای احترام به تمامی کسانی است
که ایستاده افتادند .برای رسیدن به
جامعه ای انس��انی وظیفه ای است
که تک تک ما بر دوش می کشیم،
جامعه ای که با س��رنگونی انقالبی
جمهوری اس�لامی میس��ر خواهد
بود .نباید فراموش کرد که بر ما چه
گذشت و نباید بخشید آنانی را که
چنین جنایت هایی را سازماندهی
کردند .حتی آنانی که اکنون داعیه
آزادی خواهی سر داده اند،
آنانی که کشتارهای دهه  60پاشنه
آشیل شان است و با توجیهاتی که
در آس��تین دارند بر این باوریم که
پتانسیل تکرار دیگر گونه آن جنایات
را دارند.
تاری��خ  31س��اله رژی��م جمهوری
اسالمی با زندان ،شکنجه ،سنگسار،
زن س��تیزی،اعدام و فحشا و فقر و
فالکت همراه بوده است ،می دانیم
که از همان آغاز کشتار وابستگان به
رژیم گذش��ته ،حمله و تیراندازی و
کشتارکارگرانبیکاروشاغل،قتلهای
ترکمن صحرا ،اعدام های کردستان،
سرکوب و کشتار زنان و دانشجویان
تا کشتارهای دهه ی 60و بویژه قتل
ع��ام های تابس��تان  ، 67ترورهای
خارج از کش��ور ،قتل های زنجیره
ای و ...تا کشتارهای کوی دانشگاه و
کهریزک و  ...همگی گوشه هایی از
ماشین سرکوب رژیم سرمایه داری
جمهوری اسالمی است که یک دم
از حرکت باز نایستاده است.
یادمان های زندانیان سیاس��ی دهه
 60بر این اساس سازماندهی و برگزار
می گردند که نشان دهند آنچه طی
این س��ال ه��ا بر ایران رفته اس��ت
مسئله ایرانیان به تنهائی نیست بلکه
جنایتی است علیه بشریت و مسئله
اس��ت بین المللی که تمامی انسان
های مسئول و با وجدان را در بر می
گیرد .جهان بایستی بیشتر با ابعاد و
زوایای تاریک این جنایت آشنا شده
و نسبت بدان عکس العملی درخور
از خود نشان دهد و بداند که بدست
آوردن آزادی و دمکراس��ی ب��ا هیچ

یک از جناح های این رژیم
میسر نیس��ت و تاریخ 31
ساله ی سراسر جنایت این
رژیم بهترین سند اثبات این
واقعیت است
برنام��ه دو روزه در مونترال
را ب��ه یاد جانباخت��گان راه
آزادی ،برابری و سوسیالیسم
آغازیدی��م و نیز
به دلی��ل تقارن
تاریخ��ی ب��ا 11
س��پتامبر به یاد
قربانی��ان آن
جنایت تاریخی
به پا خاستیم
برنامه ارائه شده
در مونت��رال ب��ه
ی��اد و خاط��ر
پ��اک نژاده��ا،
س��لطا نپو ر ها ،
فاضل ها ،اشرف
ربیع��ی ه��ا و
موس��ی خیابانی
ه��ا و  ....ندا ها و
سهراب ها و هزاران
گمنامبهخونتپیده
تقدیم گشت.
پ��س از پی��ام
کمیت��ه یادم��ان و
خ��وش آمدگوئ��ی
به حاض��ران ،گروه
موسیقی فرانسوی
زب��ان Louise
Dessertin
&
 friendsب��ا آهن��گ ه��ای زیب��ا و
اجراهای دلنشین آغازگر برنامه بود.
س��پس  James Cockroftیکی از
چهره های شناخته شده ضد جنگ
و ض��د امپریالیس��ت در آمریکای
شمالی و آمریکای التین و نیز دکتر
امیر خدی��ر ،نماینده پارلمان کبک
در همبستگی با مبارزات توده های
تحت ستم در ایران سخن گفتند.
شعر خوانی حسین شرنگ حال
و هوای دیگری به برنامه داد.
و «بدینس�ان تاری�خ تکرار می
شود» در ارتباط با کشتار  67تئاتری
بود از حسین افصحی ،این هنرمند
متعهد میهنمان که بر اساس نوشته
ای از مانا یاد ،مینا اسدی تنظیم شده
بود
گ��روه رقص خورش��ید خانم که با
احساسمسئولیتیستودنیهمیشه
از این برنامه ها حمایت کرده است
بخش دوم برنام��ه را با رقص هائی
ماندگار سهیم
گشت.
و در پایان روز
اول ش��هروز
خو ا نن��د ه
مر د م��ی
کردستان با
نوای س��از و
س��رودهای
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فراخوان

آ کسيوناعرتاضیدرمقابلمقرسازمانملل
زمان  ۵:شنبه ٢٣سپتامبر -ساعت ١٠صبح

رفقا ،ياران ،دوستان
در اعتراض به  ٣٠و اندی سال ترور،
شکنجه ،اعدام ،بيکاری ،زن ستيزی،
حفقان ،سنگسار و چوبه های دار،
دراعتراض به حضور احمدی
نژاد در نيويورک،
در حما يت از مبارزات آزادی خواهانه
و حق طلبانه توده های تحت ستم
در ايران در صفی مستقل و دستانی
به هم پيوسته
گرد هم می آئيم.
همراه��ی ش��ما ي��اران پ��ژواک

فريادهايمان بر علي��ه کليت رژيم
جمهوری اسالمی و هر گونه مداخله
خارجی را وسيع تر خواهد ساخت.
مهره های رژي��م ماهيتا جنايتکار
جمهوری اس�لامی بايد بدانند که
در هيچ کجای دني��ا ديگر در امان
نيستن .د
ب�ا م�ا باش�يد ک�ه با ش�ما بی
شمارانيم.
زمان  ۵ :ش�نبه  ٢٣س�پتامبر
ساعت  ١٠صبحمکان:

United Nations
Headquarter in Manhattan,
(between 1st and 2nd Ave
)on 47th Street
New York, NY 10017
info: 514-258-8186
info: 202-277-4000

iranletalliance@gmail.com
نشست نيروهای چپ و
دمکرات آمريکای شمالی برای
همکاری
- ٩ -سپتامبر ٢٠١٠

قطعنامه اولین نشست نیروهای چپ و دمکرات امریکای شمالی برای همکاری

هدیهکرد

زیبای کردی
و ترکی رزمی
آ هنگی��ن
را ب��ه جمع

روز دوم تن��ی چند از فعالین
سیاس��ی در دو پان��ل به ارائه
بحثپرداختند
پروین اش��رفی از زنان در بند
گفت ،از مبارزات زنان بمثابه
یک نیروی عظیم اجتماعی و
پیشرو؛
حسن فخاری به سبب تجربه زندان
در دو نظ��ام ،زندان سیاس��ی در دو
نظام را به بحث گذاشت.
در پان��ل دوم یونس پارس��ا بناب از
بحران س��اختاری س��رمایه داری،
چالش ها و چشم انداز و
روبن مارکاریان (از سازمان کارگران
انقالبی ای��ران -راه کارگر) از اوضاع
کنون��ی در ای��ران و وضعیت طبقه
کارگر صحبت کرد.
پانل دوم تالشی بود برای شناخت
از ساختار و ماهیت طبقاتی رژیمی
که همگان به درستی از آن به عنوان
رژیم فاشیس��تی – مذهبی نام می
بریم .بی گمان پرسش و پاسخ های
ارائه شده در دو پانل به غنای بحث
ها افزود.
ارائ��ه برنامه های دو روز در مونترال
تالشی بود برای افشای هر چه بیشتر
و وسیع تر جنایات رژیم جمهوری
اسالمی.
اگ��ر ای��ن را ش��اخص اول بدانیم
همبس��تگی بوجود آمده در خالل
ای��ن دو روز را بای��د ش��اخص دوم
بنامیم .در تدارک و برنامه ریزی این
دو روز از همفک��ری و حمای��ت بی
دریغ مبارزینی بهره مند شدیم که
به جرات می توان گفت نه پا به پای
ما که بیش از ما تالش کردند؛
دلسوختگانی که خود را در
غم نان تهیدستان میهنمان
شریک می بینند.
دستش�ان را ب�ه گرمی
میفشاریم.
از تمامی یاران و میهمانانی
که دعوت ما را پذیرفته و در
برنامه های دو روزه یادمان
در مونترال ش��رکت کردند
سپاس فراوان داریم.
دو ت��ن از یاران م��ان ایرج
جنت��ی عطائ��ی و پریس��ا
نصرآبادی به دلیل کسالت
نتوانستند در مونترال حضور
داشته باشند.

س��ی و یک س��ال از حیات سراسر
سیاه رژیم سرمایه داری جمهوری
اس�لامی در ایران می گذرد .س��ال
هائی که ارمغانش جز فقر،فحش��ا،
خفقان ،زندان ،سنگسار ،شکنجه و
اعدام انقالبیون و زنان و مردان مبارز،
بیکاری،ک��ودکان خیابانی ،جنگ و
در یک کالم چیزی جز دیکتاتوری
عریان سرمایه نبوده است .
در ش��رایطی ک��ه جنب��ش ه��ا و
مبارزات اعتراضی داخل کش��ور در
تجرب��ه خود بی��ش از پیش بر این
واقعیت که رژیم جمهوری اسالمی
اصالح پذیر نیست دست یافته و با
قبول باالتری��ن هزینه ها در جهت
س��رنگونی آن مبارزه می کنند ،بر
بستر این مبارزات ،شرایط مناسبی
برای سازماندهی و هماهنگ نمودن
فعالیتها و مبارزات ایرانیان خارج از
کش��ور در دفاع و حمایت عملی از
مبارزین داخل کشور و پشتیبانی از
خواست های آنان بوجود آمده است.
بر ماس��ت که به منظور افشای هر
چه بیشتر جمهوری اسالمی و تنگ
ت��ر کردن عرصه ب��ر آن در مجامع
بین المللی به ضرورت اتحاد عمل

مبارزات��ی نیروهای درگی��ر در این
مبارزه تأکید و اصرار ورزیم.
نشست نیروهای چپ و دمکرات با
احترام به کلیه کوش��ش هایی که
توسط احزاب و سازمان های انقالبی
و نیز منفردین بی شمار مستقل از
آنها انجام شده ،اتحاد عمل مشترک
کلیه نیروه��ا و گرایش��ات متعلق
ب��ه طیف چ��پ را ضرورت��ی انکار
ناپذیر دانسته و در این راستا ایجاد
یک جبهه متحد با س��مت گیری
سوسیالیستی را وظیفه ای تخطی
ناپذیر در دستور کار دارد.
ما ب��ا اعتقاد به س��رنگونی انقالبی
جمهوری اسالمی و پیشبرد مبارزه
ضد امپریالیستی در راستای دفاع از
مبارزات جاری در ایران  ،اتحاد عمل
های مبارزاتی را برای فعالیت های
مشترک حول مبانی زیر وظیفه خود
می دانیم :
پشتیبانی از مبارزات زحمتکشان
بوی��ژه طبقه کارگ��ر بمثابه نیروی
انقالبی و پیشرو
دفاع از خواس��ت کارگ��ران ،زنان،
دانشجویان ،نویس��ندگان و  ....برای

ایجاد تشکل های مستقل
مبارزه برای لغو هرگونه تبعیض بر
پایه جنسیت و دفاع از حقوق کامل
اقتصادی،اجتماعی،سیاسیوقانونی
زنان و کودکان
ایجاد زمینه مساعد جهت همکاری
و همبستگی با سازمان ها و نهادهای
چ��پ و مترق��ی در مب��ارزات ملی
و بی��ن المللی علیه نظ��ام جهانی
سرمایه(امپریالیس��م) ،نژاد پرستی،
تخریب محیط زیست و کیفر اعدام
جدائی دین از دولت
دفاع از حقوق تمامی ملیت ها و اقوام
ساکن در ایران
دفاع از مبارزات مردم جهت تأمین
آزادی های سیاسی ،دموکراتیک و
مدنی در ایران
دفاع از آزادی های قلم ،بیان ،اندیشه
و تحزب
دفاع از آزادی کلیه زندانیان سیاسی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زنده باد انقالب
زنده باد سوسیالیسم
iranleftalliance@gmail.com

درپاسخبهفراخوانبرای"دخالتگریمشترککلیهنیروهایچپدرآمریکایشمالی"
روزه��ای  14 ،13و  15آگوس��ت
 ،2010اولی��ن نشس��ت نیروهای
چپ و دمکرات امریکای شمالی در
واشنگتن برگزار شد.
ب��ا توجه ب��ه ضرورت هم��کاری و
ترکیب و تنوع نگاه شرکت کنندگان
سیاس��ت غالب در کنفرانس بر آن
بود که با تکیه بر نکات مش��ترک،
جهت پشتیبانی و حمایت مؤثر تر از
مبارزات ضد رژیم جمهوری اسالمی
در ایران ،همس��وئی و همگرائی در
فعالیت های مبارزات��ی را از طریق
اتحاد عمل های مش��ترک در این
ب��ا آرزوی بهب��ودی از راه��ی دور
برایشان درود می فرستیم.
ب��ه تمامی یاران و دوس��تانی که از
طریق شبکه اینترنتی برنامه های ما
را دنبال کردند درود می فرستیم.
تنی چند از یاران مان که در نشست
نیروهای چ��پ و دمکرات آمریکای
شمالی برای همکاری حضور داشتند
(نشستی که روزهای  13تا  15ماه
آگوست امسال در واشنگتن برگزار
ش��د) جه��ت اعالم همبس��تگی و
حمایت راه دوری را از واشنگتن طی
کرده و به ما پیوستند .سپاس.
ت�لاش کردی��م که در ح��د توان و
امکانات خود برنامه ای در خور ارائه
دهیم و اگر برنامه ها دارای هرگونه
کمی و کاس��تی و ایرادی بود از آن
ماس��ت و اگر توانسته باشیم گامی
هر چند کوچک در جهت افش��ای
بی ش��مار جنایات رژیم جمهوری
اس�لامی برداریم از آن تمامی شما
عزیزانی است که حمایتمان کردید
و در کنارمان بودید.
با حمایت های بی دریغ شما انسان
ه��ای آزاده و مب��ارز اس��ت که می
توانیم همراه و همصدا برای رسیدن

راستا سازماندهی و س��امان داده و
بدینوسیله حضور فعال و توانمند این
طیف را در ایجاد وسیعترین جبهه
متحد ضد رژیمی تأمین نماید.
اینکنفرانسکهدرمحیطیصمیمی
و رفیقانه برگزار ش��د ،با تأکید روی
جنبه اس��تراتژیک همکاری ها در
میان طیف چپ ک��ه دارای مواضع
شفاف علیه کلیت جمهوری اسالمی
و هرگونه دخالت های امپریالیستی
است ،تمرکز فعالیت های مبارزاتی
بر روی دش��من مش��ترک را امری
کلیدی بر شمرد و با مردود دانستن
برخورد های گروه گرایانه ،خصمانه

و غیر اصولی در میان خود ،بر خرد
جمعی در دفاع از منافع و مبارزات
زحمتکشان برای استقالل ،آزادی و
عدالت اجتماعی صحه گذاشت.
کنفرانس با اس��تقبال از همکاری و
همیاری دیگر مبارزین  ،شخصیت
ها و پیشکسوتان آزادیخواه و مترقی،
انتخاب یک ترکیب  5نفره از شهرها
و ای��االت مختلف آمری��کا و کانادا،
تعیین برگزاری کنفرانس آتی و ارائه
پیشنهادات مفاد یک قطعنامه به کار
خود پایان داد.

به خواس��ته هائی تالش ورزیم که
رس��یدن به آنه��ا در فراین��د خود،
سرنگونی رژیم حمهوری اسالمی را
رقم خواهد زد.
آن روز دیر و دور نخواهد بود.

 )7 پیشنهاد:
ایجاد مرکز اس��ناد قربانیان حیات
جمهوری اس�لامی ،آفرینش های
مربوط ب��ه آن ،اطالعات مربوط به
خاوران ها و گورستان های گمنام،
جزئیات مربوط به شکنجه و زندان
ها و ...
 )8 پیشنهاد:
اختص��اص یکروز در ماه س��پتامبر
به نام روز همبس��تگی ب��ا قربانیان
کشتارهای جمهوری اسالمی
تحقق این خواسته های حداقل به
کم��ک و یاری تمامی انس��ان های
آزاده ومترقی ایران و جهان نیازمند
است
زنده ب��اد اتحاد عمل نیروهای چپ
و دمک��رات ب��ر علیه کلی��ت رژیم
جمهوری اسالمی و هر گونه مداخله
امپریالیستی
ب��ا آرزوی بهترین ها،کمیته یادمان
کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در
ایران مونترال ،کانادا
 15سپتامبر 2010

 )1 کشتارهای دهه  60و بویژه
تابس��تان  67به مثابه جنایت علیه
بشریت ثبت و تریبونالی بین المللی
برای محاکم��ه آمرین و عاملین آن
تشکیل شود.
 )2 اصالح طلبان حکومتی که
در دوران ده��ه  60ش��ریک قدرت
و در این کش��تارها سهیم بوده اند
بایستی در آن دادگاه همراه دیگران
به محاکمه کشیده شوند.
 )3 لغو شکنجه و اعدام
 )4 آزادی بی قید و شرط کلیه
زندانیان سیاسی و عقیدتی
 )5 آزادی بی قید و شرط اندیشه
و بیان
 )6 کمک و ی��اری به تریبونال
بین المللی ب��رای محاکمه عاملین
کشتارهای جمهوری اسالمی که هم
اکنون ب��ه همت جمعی از زندانیان
سیاسی سابق تشکیل شده است.

iranleftalliance@gmail.com

Koshtaredahe60@gmail.
com
www.massacreiniran.com
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بازار امالک...

آمار خرید و فروش امال ک کالن شهر مونرتال
*
آ گوست ۲۰۱۰

بنا به آمار سیستم
 MLSس��ازمان
مش��اورین امالک
مونت��رال ب��زرگ،
در م��اه آگوس��ت
 ۲۰۱۰در کالن شهر مونترال امالک
در م��دت زمان کمتری نس��بت به
آگوست  ۲۰۰۹به فروش رفتند.
در ماه آگوست امسال خانههای تک
واح��دی ( )single Familyبه طور
متوسط در مدت  ۶۹روز به فروش
رفتند که  ۱۰روز نس��بت به مدت
مشابه سال قبل کمتر بوده است.
مدت متوسط فروش کاندومینیوم
با  ۱۱روز کاهش نسبت به آگوست
سال گذشته به  ۷۹روز رسید.
در حالیک��ه ام�لاک  ۵-۲واح��دی
( )plexبه طور متوس��ط در  ۶۲روز
خریداری شدند که این رقم در ماه
آگوست س��ال  ۲۰۰۹برای این نوع
ملک  ۸۱روز بود.
طب��ق نظر آق��ای پاتری��ک جواندا
 Patrick Juanedaرئی��س هی��أت
مدیره س��ازمان مش��اورین امالک
مونت��رال ب��زرگ ،در ح��ل حاضر
بازار ام�لاک کالن ش��هر مونترال
"بازارفروشندگان" میباشد.
چرا که مدت زمان متوس��ط فروش
امالک کمتر شده و همچنین تعداد

قرآن سوزان رژیم...
قرآنسوزی و یا پایمال کردن قرآن
نه پدیده جدیدی است و نه مرتکبان
آن همواره نامسلمانان بودهاند.
ق��رآن فعلی در زمان عثمان خلیفه
سوم پیامبر تنظیم شد ،و با رسمیت
دادن ب��ه ای��ن قرآن او دس��تور داد
قرآنهای دیگر را در سرتاسر جهان
اسالم بسوزانند تا تنها همین روایت
باقی بماند.
ای��ن عمل مورد اعت��راض جدی از
س��وی کس��ی و حتا امام علی که
حاکمان ایران خود را به او منتسب
میکنند قرار نگرفت .چند سال بعد،
در زمان خالفت عل��ی ،مخالفان او
قرآن بر سر نیزه کردند و علی را به
حکمیت خواندند .در آنجا سربازان
عل��ی از تیراندازی ب��ر روی قرآنها
ابایی نداشتند ،و وقتی عدهای به این
امر اعتراض کردند به آنان گفته شد
که علی خود «قرآن ناطق» اس��ت
و آن چه بر س��ر نیزههاه میبینید
ورقپارههایی بیش نیس��تند که بر
روی آنه��ا کلماتی نوش��ته ش��ده
است.
در واق��ع هیچ نمادی در اس�لام به
صورت مطلق مقدس شناخته نشده
است .مسجد که مکان مقدسی در
اسالم بش��مار میرود ممکن است
به تعبیر قرآن «مسجد ضرار» باشد
که در این ص��ورت حرمتی ندارد و
میتوان آنرا خراب کرد .جمهوری
اسالمی بسیاری از نمادهای اسالمی
را ب��ا بهانههایی از ای��ن قبیل مورد
تعرض قرار داده است .از همه اینها

میزان این کاهش برای خانههای
ام�لاک در مع��رض
ف��روش در  ۱۳م��اه قیمت
ت��ک واح��دی Single family
گذشته به طور متوالی امالک در ۱۶درص��د ،کاندومینی��وم ۱۳
درص��د و ام�لاک  ۵-۲واحدی
کاهش داش��ته است
نوبه خود قدرت مونترال  ۲۲ Plexدرصد بود.
که به ٔ
انتخاب را هنگام خرید هم چنان از لحاظ جغرافیایی ،تمام مناطق
کالن ش��هر مونترال،کاه��ش
ملک کمت��ر می
کند؛ درحال
در تع��داد معام�لات را به ثبت
به همین دالیل اس��ت
که قیمت ام�لاک در افزایش رساندند.
 North shoreب��ا ۱۱
مونترال ه��م چنان در است.
درصد،کمترین کاهش را از خود
حال افزایش میباشد.
بر جای گذاشت.
در مقی��اس قیم��ت،
قیمت میانگین امالک تک واحدی در حالی ک��ه این کاهش در جزیره
 Single familyدر منطقه مونترال مونترال  ۱۶درصد ،الوال  ۱۸درصد،
به  ۲۵۴۰۰۰دالر در ماه آگوس��ت  Vaudreuil-soulange۱۷درص��د
 ۲۰۱۰رسید؛ که  ۷درصد نسبت به  ،و باالخ��ره ب��رای South shore
آگوست  ۲۰۰۹افزایش داشته است۱۸ .درصد بود
قیمت میانگی��ن کاندومینیومها با معموالً تابس��تان برای بازار امالک،
ی تابستان
۹درصد افزایش ب��ه  ۲۱۵۰۰۰دالر فصل آرامی میباش��د ول 
 ۲۰۰۹ب��ه دلیل خ��روج از بحران
رسید.
در حالی که بیشترین افزایش قیمت اقتصادی،تابستانپررونقیمحسوب
را در ام�لاک  ۵-۲واح��دی  Plexشد.
مش��اهده میکنیم که با ۱۴درصد بنا بر این در حال حاضر صحبت
افزایش با قیمت میانگین  ۳۹۵۰۰۰در ب�اره اینکه آیا بازار امالک رو
ی
به رک�ود میرود ،ی�ا خیر کم 
دالر به فروش رفتند.
از لحاظ تع��داد معام�لات ،در ماه زودهنگاممیباشد.
آگوست امس��ال  ۱۶درصد کاهش مخصوصا این ک��ه آمار فروش در ۸
نسبت به ماه آگوست سال گذشته ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذش��ته  ۸درصد بیشتر بوده
مشاهده میشود.
است.
بنا بر این برای قض��اوت درباره این
امر بهتر است که تا پایان فصل پائیز
صبر کنیم ،چرا ک��ه بازار امالک در
فصل پائیز نسبت به فصل تابستان
پر رونق تر میباشد.
در تاریخ  ۳۱آگوست  ،۲۰۱۰تعداد
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
سیس��تم  ۳ MLSدرصد نسبت به
تاریخ مشابه در سال گذشته کاهش
داشت.
شاد و پیروز باشید
امیر سام  ۱۴سپتامبر ۲۰۱۰
*برگرفته از سایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ

>> ادامه از صفحه7 :
گذش��ته ،به حکم آیتالله خمینی
هیچ حکم و اصل و نمادی در اسالم
تقدس ن��دارد و اگر مصلحت نظام
اقتضا کند میتوان آنها را تعطیل
ک��رد و یا مورد تعرض ق��رار داد .در
بسیاری از حمالت نیروهای امنیتی
به مخالفان رژیم حاکم ،گزارشهای
زی��ادی از تعرض به قرآن و س��ایر
نمادها و مقدس��ات اسالمی منتشر
شده است.
بنا بر این نظامی ک��ه نه تنها برای
نمادهای س��ایر مذاه��ب احترامی
قایل نیس��ت ،و بلکه هی��چ یک از
نمادهای مذهبی خود را نیز محترم
نمیشمارد به س��ختی میتواند در
برابر عمل اف��رادی گمنام در ینگه
دنیا به اعت��راض برخی��زد و فریاد
وااس�لاما سر دهد .ولی مقامات این
نظام تنها به اعتراض و تخطئه بسنده
نمیکنند .یکی فرمان قتل مرتکبان
قرآنسوزی را صادر میکند .دیگری
دس��ت صهیونیس��م بینالمللی و
«آمری��کای جهانخوار» را پش��ت
ماجرا میبین��د .و ولی فقیه نظام با
چس��باندن عمل این اف��راد گمنام
به «آیات شیطانی» سلمان رشدی
و کاریکاتورهای کورت  وس��ترگارد
دانمارکی و «ده ها فيلم ضد اس�لام
ساخته شده در هاليوود» و از آنجا به
«سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي
صهيونيستي» از یک توطئه پیچیده
و عظیم جهانی خبر میدهد که دهها
س��ال در حال تدوین و شکلگیری
بوده و اکنون به دس��ت این افراد به

مرحله اجرا در آمده است.
آق��ای خامن��های ضمن��ا فراموش
نمیکن��د که به تأیی��د این تئوری
بپردازد که «ماجرای حمله به برج ها
در  11سپتامبر» کار همین «سران»
بی نام و نش��ان «نظام سلطه و اتاق
فكرهای صهيونيستی» بوده است و
نه تروریستهای نام و نشانداری که
با الهام از آموزشهای القاعده به نام
اس�لام و با دعا و وضو به آن جنایت
بزرگ دست زدهاند.
ولی اسالم و قرآن و سایر مقدسات
مذهب��ی اب��زاری بیش در دس��ت
مقامات جمهوری اسالمی نیست.
اگر میت��وان از حادثه کوچکی در
ماورای بحار بحرانی بزرگ س��اخت
و ب��ا تحریک احساس��ات مذهبی
مردم چند صباحی آنان را مشغول
کرد و به گفته خود آقای خامنهای
«ملتهاي مسلمان را ...از مسائل و
تحوالت دنياي اس�لام و خاورمیانه
غافل» نگاه داشت چرا که نه؟
جمهوری اس�لامی به واقع حادثه
قرآنس��وزی را جشن گرفته است.
بحرانه��ای داخل��ی و خارج��ی
جمهوری اسالمی بیش از هر زمان
دیگر ارکان این نظام را دچار تزلزل
ک��رده و به نارضایی مردم دامن زده
است.
در این ش��رایط ،ه��ر حادثهای و لو
کوچ��ک و نامرب��وط ک��ه بتواند از
سوی دستگاه تبلیغاتی رژیم مورد
بهرهبرداری قرار گیرد مغتنم است و
نباید از آن به سادگی گذشت .مهم

حتصن در برابر سفارت
جمهوری ساالمی در اعترض به
دستگیری ایمانداران مسیحی
روز  31م��اه آگوس��ت کلیس��ای United Pentecostal
 Churchمونتری��ال در اعتراض به دس��تگیری تعدادی از
کشیشان و ایمانداران مسیحی در ایران به شهر اتاوا رفتند و
در برابر سفارت ایران به تحصن نشستند.
قبل از این نامه ای تهیه شده بود در اعتراض به دستگیری
این افراد ،و همینطور توسط کشیش رضا دهقانی از سفارت
ایران تقاضای یک قرار مالقات ش��ده ب��ود؛ اما وی پس از
گذشت دو ماه هیچ پاسخ مثبتی از آنها دریافت نکرد.
گفته می شود در حال حاضر تعداد  ۱۲نفر از ایمانداران -به
جرم ایمان به عیسی مسیح -یا در زندان هستند و یا با قرار
وثیقه آزاد و منتظر دادگاه می باشند.
یادآوری می شود دو نفر از کشیشان محکوم به مرگ شدند
و یک خانم ایماندار دیگر محکوم به حبس ابد شده.
کشیش رضا دهقانی در این رابطه می گوید :ایمان به عیسی
مس��یح واقعا جرم نیس��ت! ما از محبت خداوند سخن می
گوییم.
وی امیدوار است بعد از این تحصن ،موفق به دریافت مالقات
با سفیر ایران بش��ود تا بتواند در مورد آزادی ایمانداران در
ایران با وی صحبت کند.

این نیست که حادثه قرآنسوزی در
کجا و چگونه اتفاق افتاده است.
مهم این نیست که رهبران سیاسی
و مذهبی کشورهای غربی باالتفاق
آن را محک��وم کردهاند .و مهم این
نیست که «اهانت» به قرآن و مسجد
و سایر نمادهای اسالمی کاری است
که بارها و مستمراً از سوی خود رژیم
جمهوری اسالمی و عوامل امنیتی و
تبلیغاتیآنصورتگرفتهومیگیرد.
مهم این است که میتوان این حادثه
خاص را (که در واقع حادثهای نبود
و باید آن را «ناحادثه» خواند) بزرگ
کرد و از آن بهره سیاس��ی گرفت .و
باید چنین کرد .اگر هم ماکیاول از
این حیله نام نبرده است میتوان آن
را بر کتاب او تحشیه کرد.
در هر ص��ورت ،دنیا ممکن اس��ت
ناحادثه قرآنسوزی را به فراموشی

بسپارد و از آن بگذرد ،ولی جمهوری
اسالمی دس��تبردار نیست .تمامی
دس��تگاه عظیم تبلیغاتی و قدرت
بسیج رژیم بر آن متمرکز شده که
از این ناحادثه بحران بزرگی بسازد
و نگ��ذارد آتش آن خاموش ش��ود.
هر مقام کوچک و بزرگ رژیم و هر
نهاد وابس��ته به آن الزم دیده است
که در این مسابقه نفرت و خشونت
وارد شود و سخنی بگوید .از آیت الله
نوری همدانی که «دنياي استکبار»
را تهدید کرده اس��ت ت��ا «منتظر
نتایج خش��م آتش��ین مس��لمانان
جهان در سراس��ر عالم  ...باشد» تا
«دانشجویان»ی که در برابر سفارت
س��ویس در تهران ب��ا حمل تابوت
«لیبرال دموکراس��ی» مرگ آن را
جشن گرفتند ،سهم خود را در آتش
بیاری این معرکه ایفا کردند .ولی این

سر و صدا به سختی میتواند بیش
از چند روزی خوراک تبلیغاتی برای
بلندگوهای رژیم فراهم کند .پس از
این چند روز (و تظاهراتی که برای
جمع��ه آین��ده تدارک دیده ش��ده
اس��ت) رژیم میماند و بحرانهای
سیاس��ی و اقتصادی و تحریمهای
بینالمللیاش ،و مردمی که روز به
روز کمرش��ان زیر بار این بحرانها
و خط��ر بزرگ افزایش سرس��امآور
قیمتهای مایحتاج اولیه در آستانه
اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها
بیش از پیش خم میش��ود .تا مگر
کس��ی در گوش��ه دیگری از جهان
خبط دیگری مرتکب شود و خوراک
تبلیغات��ی جدیدی برای س��ران به
تنگی افتاده جمهوری اسالمی فراهم

آورد...
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اقلیت های مذهبی
اجنمن دوستداران فرهنگ
ایرانی :جلوه هایی از
فرهنگ ایرانی
بیستمین کنفرانس ساالنه:
 2سپتامبر 5 -سپتامبر 2010
هتل رنسانس
(شامبرگ:ایلینوی)
روزهای  2س��پتامبر 5 -س��پتامبر
 ،2010شهر شیکاگو شاهد برگزاری
بیستمین اجتماع س��االنه انجمن
دوستداران فرهنگ ایرانی با مضمون
«بازس��ازی ایران ف��ردا» بود .جمع
بزرگی (نزدیک ب��ه  4000نفر) در
محل سالن همایش هتل رنسانس
(ش��امبرگ -ایلینوی)گرد آمدند و
به جز دیدار دوس��ت ،خرید کتاب،
به بحث ه��ای غالبا آکادمیک پربار
گ��وش دادن��د و دل ب��ه ش��نیدار
نوای موس��یقی دلنواز و رقص های
روح بخش سپردند.
تاریخچه:
در س��ال  1991ب��ا تایی��د محفل
روحانی ملی بهائیان ایاالت متحده،
(باالترین شورای اداری جامعه بهائی
در آمریکا)« ،انجمن فرهنگ و ادب
ایرانی» جهت اشاعه فرهنگ و هنر
ایران تاس��یس گردید .پس از چند
س��ال نام این انجمن ب��ه «انجمن
دوستداران فرهنگ ایرانی» تبدیل
شد.
در ح��ال حاضر اه��داف اصلی این
انجمن عبارت اند از:
 کمک ب��ه افراد ایران��ی تبار برایحفظ ارتباط خود با میراث فرهنگی
و هن��ر و ادب ای��ران و درک عمیق
تری از آن.
 تش��ویق جوان��ان و نوجوان��ان وکودکان بهائی ایرانی تبار به آشنائی
فارسی ،هنر ،فرهنگ و ادبیات
با زبان
َ
ایران.

 آش��نا ساختن بستگان و دوستانانگلیس��ی زبان ایرانیان با فرهنگ
ایران و کمک به عامه مردم آمریکا
برای کسب آشنائی با آن.
 کمک به گسترش مطالعات مربوطبه فرهنگ و هنر ایران.
در جلسات کنفرانس ساالنه انجمن،
اهل فن و دانش��مندان درباره جنبه
ه��ای گوناگ��ون فرهنگ ای��ران به
ایراد س��خنرانی می پردازند ،برنامه
های متنوع هنری اجرا می ش��ود و
نمایش��گاه هائی برای ارائه کارهای
هنری برپا می گردد .بدین ترتیب،
ش��رکت کنن��دگان در کنفرانس با
آخرین یافته ها و دس��ت آوردهای
اهل دانش و هنر آشنائی حاصل می
کنند.
برنامه های کنفرانس شامل جلساتی
به زبان فارسی و جلسات ویژه جوانان
و نوجوان است .برای کودکان  3تا 5
ساله 6 ،تا  8س��اله و  9تا  10ساله
نیز برنامه های خاصی در نظر گرفته
شده است.
برنامه های روزانه جلسات عمومی
همزمان به زبان انگلیس��ی ترجمه
می شد.
در بخشی از جزوه معرفی سخنرانان
آمده که سخنرانی هائی که ایراد می
شود و برنامه هائی که به اجرا درمی
آید ،نمودار آراء و عقاید س��خنرانان
و مجری��ان آن اس��ت و لزوما مورد
تایید انجمن نیست .دست اندرکاران
کنفران��س امیدوارند همه مطالبی
ک��ه بیان می ش��ود ،در فضائی آرام
و با رعایت احترام به عقاید دیگران
ص��ورت گیرد و مآال به درک عمیق
تری از میراث مرغوب سرزمین ایران
منجر گردد.
خالصه ای از برنامه کنفرانس به
قرار زیر اجرا شد:
پنجشنبه 2سپتامبر
نامنویس��ی ،مناج��ات ،خیر مقدم

توسط
نماینده
انجم��ن،
مو س��یقی
(گیت��ی نجفی و
فیروز مهت��دی)،
ض��رب المث��ل
های فارس��ی
(رض��وان الله
توکلی) ،رقص (پرنیا عیاری و ناتاشا
ش��املوفرد) ،موس��یقی (کیومرث
حقیقی :سنتور) ،موسیقی (سنبل
طائفی)
جمعه 3سپتامبر
صبح:
مناجات (س��نبل طائفی و س��تفن
س��مال :پیانو) ،خیرمق��دم ،معرفی
دکتر شاپور راس��خ (استاد احسان
یارش��اطر) ،دورنمای بازسازی ایران
(شاپور راسخ)  ،موسیقی (پگاه نبیل
اکبر با همراهی پیانو صبا خضوئی،
دورنمای بازس��ازی ایران (ش��اپور
راسخ :بخش دوم)
بعدازظهر:
مناجات ،خیر مقدم ،اعالنات ،تئاتر
در دوران تاریک��ی (نیلوفر بیضائی)،
موسیقی (بهرام دهقانی :نی) ،تاثیر
شعر در جامعه ایرانی (مسعود صدر)
شب:
خیرمقدم ،پیام انجمن ،موس��یقی
(فرزاد ،نسیم و تارا خزین) ،سخنرانی:
ش��اعرانی در ورای مرزها ،جلد دوم
(بهروز جباری) ،رقص (پرنیا عیاری و
ناتاشا شاملوفرد) ،تقدیر از دو هنرمند
(ش��کوه رضائی و منوچهر وهمن)،
موسیقی (امیر حقیقی ،ایمی ستفن
حقیقی و گروه هنری)

بیستمینهمایش
ساالنه اجنمن
دوستداران فرهنگ ایرانی
شنبه 4سپتامبر
صبح:
مناجات (امیر حقیقی و ایمی ستفن
حقیقی) ،خیرمقدم ،اعالنات ،ابعاد
فرهنگ��ی بازس��ازی ای��ران (احمد
کریمی حکاک) ،موس��یقی (صهبا
مطلبی:تار) ،نقش زنان در بازسازی
ایران (مهرانگیز کار)
بعدازظهر:
مناجات ،خیرمقدم ،اعالنات ،آموزش
و پرورش در خدمت بازسازی ایران
(به��روز ثابت) ،موس��یقی (مهرزاد
پاینده :ویدیو) ،میزگرد (بهروز ثابت،
احمد کریمی حکاک ،مهرانگیز کار،
شاپور راسخ)
شب:
خیرمقدم ،معرفی ایرانیکا (اس��تاد
احسان یارشاطر) ،موسیقی (صهبا
مطلب��ی) ،برنامه ویژه ،موس��یقی

(سنبل طائفی) ،رقص (پرنیا عیاری
و ناتاشا شاملوفرد) ،موسیقی (فرزاد،
نسیم و تارا خزین) ،موسیقی (گروه
هنری)
یکشنبه 5سپتامبر
صبح:
مناجات (ش��کوه رضائی با همراهی
منوچهر وهمن) ،خیرمقدم ،اعالنات،
معرفی اس��تاد امین بنانی (احسان
یارشاطر) ،رومی شاعر :نگاهی به زیبا
شناختی شعر فارسی (امین بنانی)،
موس��یقی (نوید گلدریک :عود) ،در
فردای خبر ،انس��ان ،انس��ان است!
(پرویز قاضی سعید)
بعدازظهر:
مناجات ،خیرمق��دم ،اعالنات ،تولد
انس��ان (نادر س��عیدی) ،موسیقی
(رضا هنری:کمانچه) ،فرایافت حقوق

بشر:نسبی یا جهانی؟(فرهاد ثابتان)،
ایران ،حقوق من ،حقوق بشر( رکسانا
صابری)
شب:
خیرمقدم ،سخنان نماینده محفل
روحانی ملی بهائیان ایاالت متحده
آمریکا ،موس��یقی (امی��ر حقیقی،
فتحیه هنری و همراهان) ،با علیرضا
میبدی ،رق��ص نوجوانان و کودکان
(تنظیم توسط هما احسان) ،سپاس
انجم��ن ،موس��یقی (گیتی نجفی)
پایانهمایش
-----------------------یادآوردنی است امسال برنامه های
کنفران��س از طری��ق ماه��واره در
تلویزیون اتاق های هتل برای افرادی
که قادر نبودند در کنفرانس شرکت
کنند ،پخش می شد.

ما کوتاه آمدمی .کم آوردمی .اشتباه کردمی .سکوت ما هیچ دلیل تارخیی ندارد...
یکی از خوانندگان مهربان پیوند
یادداشت سفر علیرضا میبدی،
نویس�نده و برنام�ه س�از بنام
تلویزیون پارس در لوس آنجلس
(ک�ه خ�ود از س�خنرانان ای�ن
همایش بود) را برای ما فرستاده
است ،که بخش�ی هایی ازآن را
به آن دلیل که توصیفی بس�یار
بج�ا (در نهایت س�ادگی و ژرفا
و موضوعی�ت) از معنای حضور
گس�ترده ی هموطن�ان بهایی
ما در کنفرانس ش�یکاگو آورده
است ،به نظرتان می رسانیم:
........
هم میهنان ارجمند چند روز پیش
من در سفری بودم ،مردمانی از چهار
گوش��ه دنیا  3500نفر از سرزمین
ه��ای دور و نزدیک دنیا در یک جا
جمع شده زیر شعار «جستجو برای
نایافته هائی در ادب و فرهنگ ایران
زمین» ....
باورتان میش��ود که من خانواده ای
را دی��دم که  40س��اعت در راه بود
ح��اال یا توی فرودگاه ها بودند یا در
هواپیما.
خانواده ای را دیدم که از برزیل آمده
بود س��رزمین جنگل های آمازون.
یکی از آفریق��ای جنوبی آمده بود.
دیگ��ری از جزی��ره ای آمده بود که
فقط 60هزار نفر جمعیت دارد .شمار
زیادی از استرالیا آمده بودند .عده ای
از زالند نو آمده بودند .خانواده ای را
دیدم از ایرلن��د آمده بودند .از ایران
آمده بودند.
از کشورهای مختلف دنیا !
اسباب افتخاراست عده یی زیر چتر
هنر و فرهنگ ایران جمع بش��وند

و آرزویش��ان این باشد که روزی به
سرزمین خودشان برگردند و در کنار
هم میهنان شان زندگی کنند.
 3500نفر که بنا به گفته مسئوالن
هتل شامبورگ که مرکز دیدارهای
بین الملل��ی اس��ت در روز آخر به
 5000نفر رس��ید .مسئوالن هتل
گفتن��د ک��ه  1500صندلی جدید
اضافه کرده بودند.

آزادی ه�ای اجتماع�ی محروم
کردند...
و آنها در طی این  160س��ال حتی
یک میکروفن نداشتند از خودشان
دفاع کنند ،یک آخ بگویند!
ما به اینها بدهکاریم!

م��ن که واقعا تصمیم گرفتم تا آخر
عمرم از حقوق آنها دفاع کنم .وظیفه
همه ماس��ت! همه باید این
به هدف گشودن راه برای کار را بکنیم وظیفه من تنها
نیست شما هم باید بکنید،
رسیدن به مدنیتی درخور همه ما!
آرزوی اینها مگر چیست؟!
دی��دن خوش��بختی و رفاه
برای من فوق العاده جالب و افتخار ایران؛
آمیز است ،چیزی حدود مثال  3000دیدن عظمت ،بزرگواریش ،عزتش،
نفر از هموطنان بهائی ما بودند بقیه حیثیتش ،شرفش ...این آرزوی همه
از ادیان مختلف.
آنهاست .آرزوی دیگری ندارند که
 1500نفر از غیر بهائیانی بودند که بعد از سی سال دوباره جمع میشوند
در همان مناطق زندگی میکردند و در یک گوش��ه ای از دنیا و راجع به
اون روز به اونجا آمده بودند .یعنی در تم��دن و فرهنگ و هنر ایران با هم
این محل گردهم جمع ش��دند و به حرف می زنن��د ،یعنی ایران محور
برنامه ها توجه نشون دادند و در این همه آرزوهای آنهاست.
مراسم -سخنرانی ها ،نمایشنامه ها دیگر زیباتر از این ممکن نیس��ت،
و کنسرت ها -شرکت کردند.
 5000نفرجمعی��ت ک��ه 3500
فوق العاده است!
نفر آنها فقط از هموطنان بهائی ما
آقا ما بدهکاریم ،ما بدهکاری بزرگ بودند!
داری��م .همه ما به اقلیت ها ،به ویژه ........
س��تم و ظلمی که بر بهائیان رفته ،خیلی از دوس��تان م��ن در همین
خارج از حد تصور است!
تلویزیون و جاهای دیگر بودند .آقای
فک��ر کنید تم��ام اب��زار و امکانات مسعود صدر بود .آقای قاضی سعید
تبلیغاتی را از این ها گرفته باشند.
بود .خانم مهرانگیز کار و شمار زیادی
ط�ی  160س�ال ه�ر اتهامی که از نویسندگان بودند .متفکرها بودند.
دلش�ان خواس�ته به آنه�ا وارد برنامه سازها بودند .چندین دانشمند
کردند ،کش�تند ،تبعید کردند ،ب��زرگ در آنجا حضور داش��تند .از
نفی بال کردند ،میخ در قلب بچه جمله آقای دکتر شاپور راسخ .دکتر
ه�ای آنها فرو کردند ،س�ر بچه احسان یارشاطر .آقای هوشمند فتح
هاشان را بریدند ...آنها را از تمام اعظم و خانم هما احسان.

برنامه ها اجرا کردند ،بویژه بچه ها.
گیتی نجفی که چق��در زیبا برنامه
را بر صحن��ه برد .کودکان و بچه ها
در حضور هزارها تن ،فکر کنید چه
احساس��ی به این بچه ها دست می
دهد وقتی به سالن نگاه می کنند.
بچه ها ،جمعی از دختر خانم های
هفت هشت ساله ،ده ساله وقتی می
بینند هزاران نفر آمدند به تماشای
برنامه آنها.
این است معنای گش��ودن راه برای
رس��یدن به یک مدنیت قابل قبول
در دنیا.
این وظیفه همه ماست بشکنیم این
طلس��م را؛ از این خط��وط قرمز رد
شویم؛ خطوط قرمزی که اطراف ما
کشیدند ،معلوم نیست که تا به کی
قرار اس��ت ادامه پیدا بکند که ادامه
یافتنش به معنای نکب��ت و ادبار و
نحسی برای همه ماست.
مگر میش��ود توی جامع��ه زندگی
کرد ،به دموکراس��ی رسید ،اما مثال
به حق��وق جمعی از هموطنان مان
توجه و عنایتی نکنیم ،به حقوق زن
بی اعتنا بمانیم و فکر کنیم که زنها
باید با همین اندازه حق و حقوق از
زندگی به دموکراسی برسند.
چنین چیزی ممکن نیست!
پ��س وظیف��ه همه س��ازمان های
سیاسی اس��ت هر کس که مدعی
بردن دموکراس��ی در ای��ران از هم
اینک باید تمام توش و توان خودش
را بگذارد برای دفاع.
ما کوتاه آمدیم .کم آوردیم .اش��تباه
کردیم .سکوت ما هیچ دلیل تاریخی
ندارد.

هیچ دلیل اخالقی ندارد .هیچ دلیل
فرهنگی ندارد .این س��کوت دلیل
قیام علیه خویشتن خویش ماست،
ما علی��ه خودمان قی��ام کردیم .ما
سیلی به صورت خودمان نواختیم.
ما از بخش��ی از ثروت انسانی ایران
گذشتیم .این ثروت مال ماست .این
مردم ،ایرانی اند .مال ما هستند ،به
م��ا تعلق دارند .باید آنه��ا را گرامی
بداریم.
هر کوتاه��ی کردیم در مورد اقلیت
ها باید جبران بکنیم .و این کار باید
سریعا صورت بگیرد!
خانم رکس�انا صابری ،نویس��نده
ای ک��ه چند س��الی در ایران بود ،و
مادرش ژاپنی اس��ت در ای��ران او را
دس��تگیر کردند .مدتی را در زندان
اوین گذراند .حاال خاطرات خودش
را به زبان فارسی می گوید.
رکسانا خانم هم از راه دور آمده بود
و فوق العاده بود .ف��وق العاده ،فوق
العاده!

دوس��تان م��ن تح��ت تاثی��ر این
کنفرانس بزرگ ق��رار گرفتند و به
برگزار کنندگانش باید تبریک گفت
یکی از آنهائی که من چندین نوبت
ایش��ان را دیدم خانم هویدائی بود.
آفرین بر او و کسانی که با این نظم
و ترتیب با این دقت این مراس��م را
برگزار کردند.
....ای��ن کنفرانس  20س��ال اس��ت
برگزار ش��ده .ش��ما خبر داشتید؟!.
چرا ما نباید خبر داشته باشیم .چرا
هموطنان ما تمام مراسم شان ،سنت
های خودشان را باید در خفا برگزار
کنند ،بدون حضور ما .چرا یهودیان
در ایران اعیاد خودش��ان را بدون ما
برگزار کردن��د .یا اگر روزهای غمی
در زندگی آنها بوده ،بدون حضور ما
گذشته.
این مراس��م مال ما هم هست .این
ارزش های گرامی فرهنگی متعلق
به ما هم هس��ت .چط��ور ما اینقدر
کوتاه آمدیم؟ چرا روشنفکرها هیچی
نگفتند؟
از مردم عادی که انتظاری نیست از
عوام جامع��ه ،از توده های مردم که
انتظاری نداریم ولی از آدم متفکر و
روشنفکر توقع خیلی بیش از این ها
بود.
بیایید از همین امروز همه با هم ،هم
پیمان بشویم .جبران مافات بکنیم.
بایس��تیم .از حق هم��ه هموطنان
خودمان با تمام وجود دفاع کنیم .به
آنها بگوئیم که آنها را دوست داریم.
ثروت فرهنگی آنها متعلق به ما هم
هس��ت .آداب و رسوم آنها به ما هم
تعلق دارد .مکتب فکری آنها جزئی
از گنجینه بزرگ فرهنگ و مدنیت
ایران است.
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زندگی در سالمتی....

شناخت عالمی اولیه آلزامیر
موثر در پیشگریی و درمان

کمبودچهموادیموجبافسردگیمیگردد؟

اگ��ر رژی��م غذایی،
احتیاجات شخص به
مواد مغذی را برآورده
نکند ،می تواند باعث
افسردگی شود.

اسیدهای
آمینه:
ثابت ش��ده اس��ت
ک��ه
غذاهای��ی
تریپتوف��ان کم��ی
دارند ،افسردگی را به
دنبال خواهند داشت.
تریپتوفان ،یک اسید
آمینه می باش��د ک��ه در غذاهایی
پروتئینی از قبیل:
گوشت ،مرغ ،ماهی ،تخم مرغ ،
پنیر ،ماست و شیر
وجود دارد.
ب��ه طور خالصه ،رژیم غذایی که به
مقدار کافی ویتامین ،عناصر معدنی،
اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
نداشته باشد ،موجب افسردگی می
گردد.
ویتامین های گروه B
ویتامین های گروه  Bبرای سالمتی
روان و روح بسیار مفید می باشند.
آن ها در بدن ذخیره نمی ش��وند،
پس مقدار آن ها بس��تگی به رژیم
غذایی دارد.
ویتامین های گروه  Bبا
 تصفیه کردن کربوهیدرات ها(مثل جدا کردن س��بوس از غالتی
چون گندم ،برنج و ،)...
 کشیدن سیگار ، مصرف کافئین (مثل قهوه) و نوشیدن الکلتخریب شده و از بین می روند.
کمب��ود ویتامی��ن های گ��روه ،B
مخصوصا ویتامین ه��ای ،B2 ،B1
 B9 ،B6 ،B3م��ی توان��د باع��ث
افسردگی گردد.
مهم ترین منابع غذایی ویتامین های
گروه  Bبه طور کلی:
 مخمر(ماءالشعیر)، جوانه گندم و جو، غالت و نان سبوس دار، جگر و گوشت هاهستند.
 ویتامین ( B1تیامین):مغ��ز ب��ه کم��ک ای��ن ویتامی��ن
کربوهیدرات ها را می س��وزاند و به
عنوان س��وخت و انرژی به کار می
برد.
کمبود این ویتامین موجب کاهش
وزن ،بیم��اری ه��ای مع��ده ای،
کم خوابی و در آخر موجب افسردگی
می گردد.
ویتامینB3(اسیدنیکوتنیک):
پالگر یکی ازمهم ترین عالئم کمبود
ای��ن ویتامی��ن می باش��د .از دیگر
عالئم کمبود آن می توان خستگی،

عصبانی��ت ،آش��فتگی و ُکندی در
اعمال بدنی و روانی را نام برد.
ویتامین( B5اسید پانتوتنیک):
عالئم کمبود این ویتامین ،عبارت
اس��ت از :گرس��نگی ،اس��ترس و
افسردگی .این ویتامین برای درست
عم��ل ک��ردن هورمون ه��ا و تهیه
اسیدهای آمینه نقش اساسی را بر
عهده دارد.
ویتامین( B6پیرودوکسین):
عالمت های کمب��ود این ویتامین
بسیار محدود می باشد .در الکلیسم
ها ،بیماران کلیوی و خانم هایی که
داروهای ضد ب��ارداری مصرف می
کنند ،عالئم کمبود ظاهر می شود.
ویتامین:B12
عالئم کمبود این ویتامین شامل:
کمخونی،شخصیتدوگانه،سوءظن
ش��دید ،هذیان گوی��ی ،زودرنجی،
توه��م ،پریش��انی ،کاهش اش��تها،
س��رگیجه ،ضعف ،کمبود تنفس و
اسهال است.
منابع ویتامین  B12عبارت است از
ماهی ،گوشت ،مرغ و لبنیات.

اسید فولیک:
این ویتامین برای س��اخت DNA
الزم است .الکلیس��م ها و استفاده
کننده های زیاد داروها جزو کسانی
می باش��ند که دچار کمب��ود این
ویتامین می شوند.
غالبا برای رشد طناب عصبی جنین،
ب��ه خانم ه��ای ب��اردار مکمل این
ویتامین را می دهند.
منابع اسید فولیک عبارتند از:
س��بزیجات س��بز ،میوه ها ،مخمر،
اسفناج ،بروکلی ،قارچ ،گوشت ،آب
پرتقال و آب توت فرنگی.
 ویتامین :C
کمبوداینویتامینموجبافسردگی
می گردد .داشتن استرس ،بارداری و
شیردهی و خوردن آسپرین موجب
کمبود این ویتامین می شود.
 امالح:
کمبود منیزیم ،کلسیم ،روی ،آهن،
منگنز و پتاسیم نیز می تواند منجر
به افسردگی گردد.

 کربوهیدرات:
وقت��ی ف��ردی دچار
افس��ردگی می گردد،
مقدار انرژی در بدن آن
شخص کم می شود و
به همین نسبت میل
به غذا خ��وردن در او
کاهش می یابد.
اش��خاص افس��رده،
ک��ه
غذاهای��ی
کربوهی��درات دار را با
ولع و اشتیاق میل می
کنند ،زیرا کربوهیدرات
مح��رک س��اخت
سروتونین می باشد.
سروتونین ماده شیمیایی در مغز می
باش��د که بر روی حالت و وضعیت
فرد اثر می گذارد.
س��روتونین اثر بسیار مهمی بر مغز
می گ��ذارد .به طور مثال اگر فردی
خوشحال یا سالم باشد ،سروتونین
در مغز او فعال می باشد.
به همین خاطر اش��خاص افسرده،
دارای مق��دار کم��ی س��روتونین
در مغزش��ان می باش��ند .رژیم پر
کربوهی��درات باعث می ش��ود که
سروتونین در مغز افزایش یابد.
اما نباید این نکت��ه را از یاد برد که
خوردن زی��اد کربوهی��درات باعث
جلوگیری از افس��ردگی نمی شود،
بلکه مصرف کافی کربوهیدرات ،می
تواند در این رابطه کمک کند.

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

اس��ترس اضط��راب و
پریش��انی یكی از عالئم
بروز آن شود.
اگ��ر ش��خصی جزئیات
رویداده��ا را فرام��وش
میكند مثل یك مكالمه
و یا فرام��وش كردن نام
فرزندت��ان در مراح��ل
ابتدایی این بیماریست.

بیم�اری آلزایم�ر روی حافظه و
توانائی های ذهنی اثر میگذارد.
عالیم ای��ن بیماری ممكن اس��ت
در افراد مختلف متفاوت باش��د اما
بیماری آلزایمر كه اغلب افراد باالی
 65س��ال را گرفتار میكند اغلب با
نشانه هایی همراه است كه هر چند
در افراد مختلف متفاوت اس��ت اما
شناخت آنها میتواند مانع بروز بعضی
مشكالت شود
در زیر به برخی عالیم ش�ایعتر
میپردازیم:
 از دس��ت دادن حافظه همیشه
به دلیل پیری نیست ،ممكن است

وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

 اضطراب ،افسردگی،
ت��رس ،س��ردرگمی و
تغییرات خلقی یكی دیگر از عالیم
این بیماری است.
 فرد مبتال به آلزایمر ممكن است
تصمیم��ات عجیبی بگی��رد كه در
گذشته از او بعید بوده است.
مثال فردی كه بسیار حسابگر بوده
حال پول خود را صرف امور احمقانه
میكند و یا بسیار ولخرج شده است.
 او ممكن است دیگر نتواند حقوق
خود را مدیریت كند صورت حسابها
را بپردازد.
 ش��خص مبتال به آلزایمر ظرف
مدت زمان زیادی كارهای شخصی
خود را به انجام میرس��اند و یا حتی
ممكن اس��ت نتواند آنها را به اتمام

برساند.
 مش��كالتی در تمركز آنها پدید
میآید.
 وسایل شخصی خود مانند عینك
را گم می كند.
 زمان و مكان خ��ود را فراموش
میكند .مثال دیگری را همسر خود
میداند و یا نوه خود را فراموش می
كند.
 مهارت های ارتباطی او كاهش
پیدامیكند.
 حدود 60درصد از افراد مبتال به
آلزایمر عالقه شدیدی به پیاده روی
پیدا میكنند كه متاس��فانه ممكن
اس��ت در این می��ان راه خانه را گم
كنن��د و یا خود را در زمانهای قبلی
احساس كنند و به دنبال آدرسهای
قبلی كه در آن زندگی میكرده اند و
یا شاغل بوده اند بگردند.
 س��واالت خ��ود را م��دام تكرار
میكنن .د
 ممكن است این افراد مشكالت
بینایی پیدا كنند و در تعیین فواصل
و تعیین رنگ به مش��كالت جدی
برخورد كنند.
{>> ادامه در صفحه}28 :

آیا گرایش به شریینی نشانه کم
خونی است؟!

 چربی های مفید و
ضروری
مصرف زیاد چربی ها ،برای سالمتی
بسیار خطرناک می باشد.
چربی
کافی
اما برعکس به مق��دار
ش��اید این موضوع برای شما عادی
خوردن ،موجب سالمت روح و روان باش��د که به م��زهای خ��اص مثل
و درست عمل کردن سیستم های ش��یرینی ،ش��وری یا ترشی عالقه
ی خور
عصبی می گردد .مصرف چربی های داشته باش��ید و مثال شیرین 
غیر اشباع (مانند امگا  3موجود در باشید ،اما از ترشی فراری باشید!
ماهی ها) در رابطه با سالمتی روح و بعضیها میگویند گرایش به یک
روان و جلوگیری از افسردگی بسیار طعم و مزه خاص میتواند عالمت
مهم می باشد.
ابتال به یک بیماری باشد؛ مثال می
گویند ک م خونها بیشتر شیرینی
ی خورند و...
م
 کافئین
برای باال بردن انرژی در اش��خاص در رابطه با صحیح یا غلط بودن این
افسرده از مواد کافئین دار استفاده قبیل باورها که :
می شود.
آیا گرایش به یک طعم و مزه
سیس��تم
کننده
تحریک
کافئی��ن
خاص میتواند نشانه ابتال به یک
عصبی می باش��د .لذا افرادی که به بیماری باشد؟
مقدار زیاد قهوه می نوشند ،خواب و تغیی��رات فیزیولوژیک در بدن یک
استراحت کمتری دارند.
فرد میتواند سبب این حالت شود.
کافئی��ن از مواد غذای��ی بی خواب این دقیقا منشا همان حالتی است
کننده می باش��د و هم��ان طور که ک��ه در خانمهای ب��اردار اتفاق می
می دانیم ،خواب کافی و راحت برای افتد ،زی��را در دوران بارداری حس
افزایش س�لامتی بس��یار مهم می بویایی و چش��ایی خان م ها افزایش
باشد .ا گر فردی خوب نخوابد ،دچار می یاب��د ،لذا به یک س��ری غذاها
افسردگی و عصبانیت می گردد .پس تمایل بیشتر و به یک سری غذاها
کافئین را به مقداری که بدنتان نیاز تمایل کمتری نشان میدهند.
دارد ،بخورید یا بنوشید.
در مورد افرادی هم که خوراکیهای
مواد غذایی دارای کافئین مثل قهوه ،خاصی را ه��وس میکنند ،ممکن
چای ،کاکائو و نوشابه ی سیاه است .است این موضوع اتفاق بیفتد.

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را وسیله ای
برای ارتقای خدمات خود می یابیم
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آیا تغییرات هورمونی باعث میشود
غذاهای خاصی را هوس کنیم؟

به طور کلی هوس های غذایی سه
وجه دارند:
وجه فیزیولوژیک

که اف��راد به یک بو ی��ا مزه خاصی
حساس میش��وند و دلیل آن هم
تغییرات هورمونی است.

 وجه اجتماعی

معموال تجربی اس��ت ،مثال فرد در
یک موقعیت و شرایط خاص ،غذایی
را میل میکند که برایش لذتبخش
است.
وقتی این موضوع چند بار تکرار شود
و همان محی��ط را برای فرد تداعی
کند ،س��بب میش��ود فرد به مزه
آن غذا متمایلتر شود .عکس این
موضوع هم صادق است یعنی سبب
زده ش��دن فرد از مزهای خاص می
شود.
 وجه روانی

هم این اس��ت که وقت��ی فردی با

دوس��تان خود است،
ممکن است اخالق
ق
و رفت��ار و عالی�� 
دوس��تانش به او
منتقلشود،یافرد
به طور ناخودآگاه
بخواهد خود را با
دیگران ه م فکر و
ه م س��لیقه نشان
دهد.
در رابط��ه با گرایش
به ش��یرینی و مبتال
ب��ودن ب��ه کمخونی یا
افسردگی ،معموال آن هایی
که افس��ردگی دارند با خوردن
غذاه��ای ش��یرین مثل بس��تنی و
شکالت ،یک حالت شعف و شادی
پیدا میکنند ،چون هورمونی به نام
بتاآندورفین پس از مصرف این غذاها
در بدن ترش��ح میش��ود که باعث
ل
می گردد افراد افسرده و کسل ،حا 
شان بهتر شود.
اما در رابطه با شوری و ترشی چنین
چیزی نیست.
عادت کردن بدن به یک مزه ،بیشتر
ب��ه نوع ذائقه و تغیی��رات هورمونی
مربوط است.
مص��رف افراطی یک م��اده غذایی
خ��اص در درازم��دت  ،طبیع��ی و
درست نیست و اثرات ُمضری دارد.
مثال هر کسی ممکن است در حالت
افس��ردگی ،ناراحتی و مش��کالت
زندگیاش به مزه ش��یرین گرایش
یابد تا به ط��ور موقتی و لحظهای
خ��ود را آرام کن��د ،ام��ا وقتی زیاد
شیرینی بخوریم ،شیرینی و چربی
تاثیرات مضری دارند که از آن جمله
میتوان به چاقی ،دیابت ،باال رفتن
چربی خون و ...اشاره کرد.
مصرف مداوم غذاهای ش��ور هم در
ی گذارد ،به ویژه
فشار خون تاثیر م 
در کس��انی که حساسیت بیشتری
دارند.
وقتی مصرف غذاهای شور به صورت
یک عادت درآید ،در درازمدت سبب
افزایش فشار خون میشود.
اما در رابطه با ترشی مشکل خاصی
ایج��اد نمیکند مگ��ر در حد زیاد
و در افرادی اس��ت که حساس��یت

دارند ،و گرنه معده ما خودش اسید
ترشح میکند.
معده به س��ه ش��کل تحریک می
شود:
تحری��ک مکانیکی که ب��ا مصرف
غذاهای دیرهضم مثل گوشت های
س��فت و برخی سبزیجات سخت و
محکم رخ می دهد.
یکی تحریک شیمیایی است که با
مصرف ادویه و برخی مواد شیمیایی
رخ میدهد و یکی تحریک حرارتی
اس��ت که با مصرف غذاهای خیلی
داغ یا خیلی سرد رخ میدهد.
افرادی که به طور مداوم به یک مزه
خاص تمایل دارند ،مثال مدام هوس
شیرینی یا شوری را دارند ،بهتر است
آن ها ریشه این گرایش را پیدا کرده
و یک جایگزین برای غذای مذکور
پیدا کنند.
مث�لا اگ��ر در ی��ک لحظ��ه هوس
شیرینی و شکالت میکنند ،ببینند
چ��ه کاری ح��واس آن ه��ا را پرت
میکند؛ کارهای��ی مانند زنگ زدن
به یک دوست ،سرگرم کردن خود
به یک کار مفید ،کتاب خواندن5 ،
دقیقه بیرون رفت��ن از خانه ،دوش
گرفتن و . ...
به ش��کلهای مختلف میتوانند
در آن لحظه ه��وس و فکر خوردن
آن ماده غذایی خاص را از سرش��ان
بیرون کنند تا مانع از بروز آثار منفی
آن در دراز مدت شوند.

27

 سال  16شماره 24  970شهریور 1389

27 PAYVAND: Vol. 16  No.970  Sep. 15, 2010

www.paivand.ca

زندگی و سالمت...

مصرف صبحانه و تاثیر آن در سالمت کودکان
نوشی
د
ن
آ
ب
ق
بل از
غذا ب
ه
ر
ژ
ی
م
غ
ذایی
'کم
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ی
ک
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آب ماده ای بدون کالری است و
باعث احساس سیری می شود

محققان در آمریکا می گویند که نوشیدن آب پیش
از غذا می تواند به کاهش وزن بدن کمک کند.
دانشمندان در ویرجینیا دریافتند که افرادی که رژیم
دارند در صورت نوش��یدن دو لیوان آب پیش از هر
وعده غذایی پنج پوند (دو کیل��و و  270گرم) وزن
کم کنند.
آنها این موضوع را بر  48بزرگسال که طی  12هفته
به دو گروه تقسیم شدند آزمایش کردند.
محقق��ان م��ی گوین��د درحالی که
نوش��یدن آب  -با کالری صفر  -می
تواند باعث احس��اس س��یری شود،
آب زیاد هم می تواند خطرات جدی
داشته باشد.
محققان یافته های خود را در نشست
ملی انجمن شیمی آمریکا در بوستون
ارائه کردند.
همه بزرگساالنی که در این مطالعه
ش��رکت کردن��د  55ت��ا  75س��ال
داشتند.
اعضای گروه اول یک رژیم کم کالری
مصرف کردن��د اما پیش از غذا هیچ
آب اضافه ای ننوشیدند.

انتخ�اب نوع غذا و مه�ارت خوردن با
وضعیت جس�می و روحی کودکان در
ارتباط هستند.

ذائق��ه و طعم هایی که ک��ودکان به آنها
عادت دارد ،نتیجه ی یک سری الگوهای
رفت��اری و مصرفی خانواده اس��ت که بر
انتخاب کودکان تاثیر مستقیم دارد و می
تواند سالمت جسمی و روحی او را تحت
تاثیر قرار دهد.
ب��ه طور مث��ال اگر غذاهای طبخ ش��ده
در خانواده روغن زیادی داش��ته باشند،
ک��ودکان همیش��ه تمایل بیش��تری به
مصرف و انتخاب ای��ن گونه مواد غذایی
خواهد داشت.
وجود هر گونه استرس مانند مشاجرات
خانوادگی ب��ه راحتی می تواند بر میزان
اشتهای کودکان اثر گذاشته و تمایل او را
به غذا خوردن کاهش دهد.
نکت��ه ی مهم در م��ورد انتخاب نوع غذا
این اس��ت که بدانیم ذائقه ی کودکان با
افزایش سن تغییر می کند .همین مورد
به راحتی وضعیت غذا خوردن کودکان را
دگرگون می کند.
در نتیجه برنامه ریزی برای افزایش اشتها،
باید براساس ذائقه ی کودکان انجام شود؛
ب��ه گونه ای که گروه های غذایی اصلی
مثل نان و غالت ،شیر و لبنیات ،میوه ها،
سبزی ها و گوشت ها در برنامه ی غذایی
روزانه گنجانده شود.
افزای��ش حجم عضالت ،ک��ه نتیجه ی
دریافت کافی غذاست ،مهارت و توانایی
انجام فعالیت های جسمی را در کودکان
باال می برد.

رش��د روانی و ح��االت روحی بر نگرش،
عادات ،رفتارها و الگوهای غذایی کودکان
موثر است.
در این راس��تا مصرف غذا در وعده های
مشخص برای تامین درشت مغذی و ریز
مغذی های الزم برای رشد و نمو کودکان
حائز اهمیت است.
از نظر متخصصان تغذی��ه این وعده ها
شامل سه وعده ی اصلی (صبحانه ،ناهار و
شام ) و دو یا سه میان وعده هستند.
صبحانه به دلیل افزایش سوخت و ساز
بدن در هنگام صبح ،برای کودکان اهمیت
فراوان دارد.
از طرف دیگر تحقیقات زیادی نشان می
دهند که صرف صبحان��ه باعث افزایش
قدرت یادگیری و ایجاد تمرکز بیشتر در
کودکان می شود.
اطالعات ثبت ش��ده در منابع تغذیه ای
نش��ان می دهد ،کودکانی که  20دقیقه
قب��ل از آغ��از کالس ،صبحانه میل می
کنند ،نس��بت به گروهی که یک ساعت
قبل ،صبحانه مصرف کرده اند تمرکز بهتر
و نم��رات باالتری دارن��د .با توجه به این
نکته که بیشترین فعالیت فکری کودکان
به ویژه در سنین مدرسه ساعات آغازین
روز اس��ت ،پس صبحانه باید شامل مواد
غذایی باشد که بتواند یک سوم کل انرژی
مورد نی��از روزانه را ( معادل  600تا700
کالری برای پسران و حدود  500تا600
کالری برای دختران ) تامین کند.
برای تامین انرژی مورد نیاز انواع نان ،غالت
آماده صبحانه مانند تُست ،همچنین مربا،
کره ،عس��ل ،خامه ،حلیم و برای تامین

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

خدمات ارزی

514-844-4492

پروتئین مص��رف پنیر ،تخم
مرغ و شیر توصیه می شود
نیاز به ویتامی��ن و امالح را
می ت��وان با مصرف ان��واع میوه به
ص��ورت تازه یا خش��ک مانند برگه ها
ی��ا آب میوه های تازه ی تهیه ش��ده در
من��زل تامین کرد .مناس��ب ترین روش
برای اس��تفاده از مواد غذایی ذکر شده و
اطمینان از تامین نیازهای کودکان در این
وعده ،مصرف برنامه ی چرخشی در طول
هفته است.
وجود یک منب��ع پروتئین��ی در وعده
صبحانه برای رشد بهتر کودکان ضروری
است.
با توجه به بررسی های انجام شده اغلب
ک��ودکان تمایل��ی به مص��رف صبحانه
ندارند.
کودکان�ی ک�ه ع�ادت به خ�وردن
صبحانه ندارن�د ،دچ�ار اختالالتی
مانند س�رگیجه ،ته�وع و حتی در
بعضی مواقع استفراغ می شوند.
این مس��ئله نیاز به ارای��ه ی راهکارهای
مناس��ب به منظور ایج��اد تمایل برای
خوردن صبحانه در کودکان را نشان می
دهد.
مصرف صبحانه ه��ای حاضری به علت
شاغل بودن مادران و نبود فرصت کافی
برای جمع شدن دور میز ،از دالیل عدم
توجه و تمایل کودکان به صرف صبحانه
است.
تکراری و یکنواخت بودن مواد خوراکی،
ترس و نگرانی از رفتن به مدرسه و مواردی
از ای��ن قبیل به راحتی ش��وق و تمایل

خو ر د ن
صبحا نه

را از بی��ن می برد.
البته گروهی از کودکان خوردن غذاهای
گرم مانند انواع س��اندویچ ،عدس��ی و ...
را ب��ه تناول ان��واع صبحانه های معمول
ترجیح می دهند .توجه به این خواسته
ی کودکان و تهیه ی انواع غذاها برای این
وعده ،خود راهکاری مناسب برای ایجاد
تمایل به مصرف صبحانه است.
رعایت مواردی مانند چیدن سفره ای زیبا
بر اساس تمایالت کودک ،استفاده از رنگ
های شاد مانند رنگ نارنجی ،عدم مصرف
شام پرحجم و دیر وقت ،صرف صبحانه
توسط خود والدین ،فراهم کردن محیطی
به دور از نگران��ی و ترس و انتقال حس
دوست داشتن به فرزندان ،باعث تحریک
اشتهای کودکان و افزایش تمایل آن ها به
مصرف این وعده غذایی مهم می شود.
از نکات مهم دیگر توجه به زمان مصرف
صبحانه است.
بهترین زمان برای کودکان سنین مدرسه
قبل از ورود به کالس و در کودکان پیش
دبستانی بین ساعت  7-9صبح است.
فراموش نکنیم که نخ��وردن صبحانه از
دالی��ل مهم افت تحصیل��ی در کودکان
سنین مدرسه و اختالل رشد در کودکان
پیش دبستانی است.

 حل جدولها در همین شماره >> ص34 :

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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آقایان پنجاه سال به باال!
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همانط��ور ک��ه
گفته شد آندروپوز در حدود
 45تا  65سالگی خود را نشان می
دهد و این زمانی است که هورمون
تستوسترون رو به افول است و باعث
سیمپتومهای بدنی و روانی مختلفی
می شود.
با این که کلمه آندروپوز برای مقابله
با منوپوز اختراع ش��ده ،ولی همان
حقیقت را ش��امل نمی ش��ود زیرا
منوپوز در خان��م ها به معنی قطع
قاعدگی و تولید اوول می باشد؛ در
حالی که نزد مردان اسپرم ها کم می
شوند ولی قطع نمی شود و مردهائی
که دچار آندروپوز شده اند می توانند
تولید مثل کنند.
عالمات مهم آندروپوز همان طور که
قب ً
ال هم گفته شد عبارت اند از:
کم شدن میل جنسی ،دفعات و
شدت نعوظ ،مخصوصاً نعوظ های
شبانه
تغییر اخالق و زود رنجی و
ُ کند شدن فعالیت های مغزی
و درک کردن و جهت یابی همراه
با خستگی.
بد خوابی
کم شدن قدرت و حجم عضالت
زیاد شدن چربی دور شکم
کم ش��دن م��واد معدن��ی و در
نتیجه سختی استخوان ها و کمی
الغرشدن آن ها.
کم شدن موهای بدن
تغذی�ه خ�وب نق��ش مهم��ی در
پیشگیری از اش��کاالت ذکر شده و
بهبودی وضع زندگی اجرا می کند
مانند:
 بهبودی در نعوظ بهب��ودی در تمرکز فعالیت هایمغزی و خلقی
 جلوگی��ری از تولی��د چربی دورشکم
 بهبودی وضع خواب جلوگی��ری از کم ش��دن حجم وسختی استخوان ها
 بهبودی نعوظدر بیشتر موارد عدم نعوظ خوب ،در
اثر عدم توانائی سیستم گردش خون
در وارد کردن مق��دار الزم خون در
آلت ،در موقع ل��زوم برای تولید آن
می باشد.
در بی��ن عل��ل ای��ن ع��دم توانائی
صدمات عصبی ،استرس ،غمگینی،
مصرف بعضی داروها ،الکل و بعضی
مشکالت سالمتی بدن مانند فشار
خون باال ،کلس��ترول باال ،دیابت و
تغذیه خوب باعث پیشگیری از این
مشکالت می شود.

چند راهنمائی

 قط��ع مص�رف ال�کل و یا کم
ک��ردن آن به حد اق��ل ،باعث بهتر
شدن جریان خون و حتا کم شدن
کلسترول می شود.
مصرف زیاد الکل باعث عدم توانائی
جنس��ی و باال بردن امکان بیماری
هائی مانند بیماری های قلبی عروقی
و سرطان ها و بیماری های کبدی
می شود.
باید به خاطر داش��ت که نوش��یدن
الکل اشتها آور است و می تواند باعث
پرخوری و در نتیجه چاقی بشود.
باید مصرف امگا  3دریائی و
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My friends are gone and my hair is grey...
I ache in the places where I used to play.
And
!!I'm crazy for love, but I'm not coming on
_________________________________
گیاهی را بیشتر کرد.
یکی از بهترین راه ها برای داش��تن
جریان خون بهتر و در نتیجه داشتن
نعوظ بهتر مصرف ام��گا  3دریائی
اس��ت .باید حداقل  2ب��ار در هفته
ماهی های پر امگا مصرف شود.
با این که امگا  3گیاهی دارای همان
قدرت نوع دریائی نیست ،ولی باید
مرتباً در غذاهای روزانه وجود داشته
باشد ( آجیل های ایرانی دارای امگا
 3هستند).

 کم کردن مصرف منک
فش��ار خون باال باعث می شود که
فشار زیادی روی رگ ها وارد شود و
اگر درمان نشود باعث آرتریواسکلروز
(سخت شدن و تنگ شدن رگ ها)
می شود که این مورد باعث سنگین
ش��دن کار قلب و خستگی شده و
خون کمتری به تمام اعضای بدن از
جمله آلت تناسلی می رسد.
نمک طعام یا کلرور س��دیم یکی از
عواملی است که فشار خون در عروق
را ب��اال می برد زیرا احتیاج به آب را
زیاد می کند و متاسفانه در صنعت
اغذیه س��ازی زیاد مصرف می شود
(به غیر از سبزیجات و میوه ها) همه
غذاه��ای حاضری ب��رای یک وعده
خ��وردن آن بی��ش از  1000میلی
گرم و یا حتا بیشتر سدیم دارند؛ در
صورتی که میزان احتیاج بدن 2400
میلی گرم در تمام روز می باشد.
هنگام خرید م��واد غذائی آماده به
مصرف باید تابلوی مواد موجود در
آن را به دقت نگاه کرد و موادی را که
کمتر سدیم دارند را تهیه نمود.
 کسانی که می خواهند مشکالتنعوظی نداش��ته باشند باید به طور
ج��دی از خوردن غذاهای یخ زده و
سایر غذاهای آماده خودداری کرده
و نمکدان را هم از سر سفره بردارند
و به جای آن از سبزی های معطر و
ادویه استفاده کنند.
 چرب�ی های خوب را انتخاب
کنید.
مقدار باالی کلسترول بد باعث تولید
رسوبات چربی در عروق و در نتیجه
اشکال در گردش خون در تمام بدن
از جمله آلت تناسلی می شود برای
این که میزان کلس��ترول بد پائین
بیاید باید اغذیه ای را انتخاب کرد که
چربی خوب داشته باشد و همچنین
از غذاهای پرفیبر اس��تفاده کرد که
کلسترول بد را پائین بیاورد.
دو نوع فیب��ر وجود دارد محلول در
آب و غی��ر محل��ول در آب و هر دو
برای سالمتی مفید هستند.
فیبرهای محل��ول در آب برای کم
ک��ردن کلس��ترول و کنت��رل قند
خون مفید هس��تند و در میوه ها و
سبزیجات ،حبوبات ،آجیل ها و نان
کامل وجود دارند.

 از خ�وردن غذاهای تصفیه
شده خودداری کنید
غذاه��ای تصفیه ش��ده ،چون فیبر
ندارند سیر کننده نیستند و در نتیجه
مقدار زیادتری غذا خورده می شود
که بیش��تر از میزان احتیاج ماست؛
مانند نان سفید ،برنج سفید ،سیب
زمینی س��رخ شده و انواع ماکارونی
ها و غیره.
 مصرف قند و شکر و غذاهائی کهبه آن ها شکر اضافه شده را باید کم
کرد.
زیرا باعث باال رفتن میزان قند خون
می ش��وند که برای قل��ب و عروق
خطرناک است و باعث باال رفتن وزن
نیز می شود.
هنگام خری��د ،تابلوی موادی که در
قوطی وج��ود دارد را بخوانید مقدار
شکر نباید بیش��تر از  5گرم در هر
وعده غذا باشد (این قانون برای آب
میوه طبیعی و لبنیات طبیعی صدق
نمی کند).
ش��کر نباید ماده اصلی غذا باشد و
در راس مواد مصرف شده در قوطی
باشد (مواد مشابه شکر عبارت اند از
گلوکز ،فروکتوز ،عسل ،شربت افرا،
شکر قهوه ای ،شکر نیشکر ،مالس
و شربت ذرت)

 روحیه خوب داشته باشید
برای داشتن روحیه خوب باید هر روز
مواد غذائی خوب وارد بدن شود.
بهتر است سه وعده غذای متعادل
به اندازه متوس��ط و اگر فاصله بین
دو غذا بیشتر از  4ساعت باشد یک
مقدار تنقالت کوچ��ک بین آن ها
مصرف شود غذا ها باید حتماً شامل
س��بزیجات و میوه ها باش��د مقدار
کمی از گوش��ت ها و م��واد غذائی
شامل دانه های کامل باشد.
مق��دار زیاد گوش��ت ها و ی��ا مواد
نشاس��ته ای ال��ک ش��ده (تصفیه
ش��ده) بر روی مقدار قند خونی که
ب��ه مغز می رود و همچنین بر روی
ترش��ح حاملین پی��ام های عصبی
 Neurotransmetteursیا پیام آوران
شیمیائی که خلق و خوی و هوش
و فراست ما را تنظیم می کنند ،اثر
می کند.
 از جمع شدن چربی دور شکم
جلوگیریکنید.

با ش��روع چهل س��الگی بسیاری از
آقایان ش��روع به جمع آوری چربی
در تمام ب��دن می کنند این چربی
برای س�لامتی خطرناک است؛ زیرا
اطراف اعضای مهم بدن مانند قلب
و کبد را ف��را می گیرد و همچنین
ریسک مبتال شدن به بیماری های
دیگری مانند مرض قند ،فشار خون
باال و بیماریهای قلبی عروقی را باال
می برد.
متخصصین دانشگاه الوال در کبک
س��یتی جدولی تهیه ک��رده اند که

نشان می دهد آیا شخص مبتال به
چاقی است یا نه.
و آن اندازه گیری قطر شکم شخص
می باش��د اگر در نزد خانم ها کمتر
از  80س��انتی متر یا  33اینچ و در
نزد آقایان کمتر از  94س��انتی متر
باشد طبیعی است و اگر در نزد خانم
ها  88س��انتی متر یا  34.6اینچ و
در نزد آقایان  102سانتی متر یا 40
اینچ باشد ش��خص مبتال به چاقی
است.
محل این اندازه گی��ری بین ناف و
آخرین دنده ها می باشد.
اگر در نزد آقایان بیشتر از  40اینچ
یا  102س��انتی متر باشد در خطر
شدید برای بیماریهای قلب و عروق،
فشار خون باال ،دیابت نوع  2و تری
گلیسیرید باال (وجود چربی باال در
خون) هستند.
ب��رای کم ک��ردن وزن حتم��اً الزم
نیست که رژیم بگیرید کافی است
ک��ه کالری کمتری دریافت کنید و
فعالیت های ورزشی و بدنی را زیاد
کنید.
برای این کار کافی است که وقتی
که واقع ًا گرس�نه هس�تید غذا
بخورید یعن�ی موقعی که معده
شما صدایش در می آید و دچار
ضعف انرژی و تمرکز شده اید.
و بسیار مهم است که قبل از این که
سیر بشوید خوردن را قطع کنید.
یعنی موقعی که معده راضی ش��ده
ولی کام ً
ال پر نشده ،یعنی الزم نیست
که بشقابتان را کام ً
ال خالی کنید.
عده زیادی از اشخاصی که وزنشان
بیش��تر از طبیع��ی اس��ت ،افرادی
هستند که بدون احساس گرسنگی،
غ��ذا و یا تنقالت م��ی خورند یا هر
وقت هر چه که دیدند می خورند در
ای��ن حالت عمل غذا خوردن عادت
به پر خوری و شکمو بودن می شود
بدون این که بدن واقعاً احتیاج به آن
داشته باشد.
گ��وش کردن به عالمات فرس��تاده
شده بدن بهترین اس��تراتژی برای
پیدا کردن وزن متعادل می باشد.
 از روی صندل�ی بلن�د ش�ده،حرکتکنید.
به دلیل این که آندروپوز باعث الغر
ش��دن عضالت می ش��ود حرکات
بدنی برای تقویت عضالت بس��یار
مهم است .الزم نیست که به سالن
ورزشی بروید و ورزش های سنگین
انجام دهی��د هرگونه حرکات بدنی
که باعث حرکات عضالت بش��وند،
مفید اس��ت .با کم��ی تحقیق می
توانید ورزشی که با وضع بدنی شما
متناسب است را بیابید.
مهم ،حرکت کردن اس��ت نشستن

الزایمر :نشانه ها...
 رفتاره��ای بیه��وده ای از آنان
سرمیزند .مثال مدام در یك كشو را باز
و بسته میكنند بدون اینكه چیزی از
آن بردارند.
 او دوس��ت دارد تنه��ا و منزوی
باشد.كم كم تمام فعالیت های مورد
عالقه خود را ترك میكند.
س��رگرمیهای اجتماعی ،پروژه ها و
ورزش را از برنامه خود حذف میكند.
حت��ی ممكن اس��ت از انج��ام آنها
احساس خجالت كند
 ح��دود  40درصد افراد مبتال به
آلزایمر ،افسردگی هم دارند.
زمان زیادی را میخوابند و از هر نوع
فعالیتیامتناعمیكنند.
 ای��ن بیم��اری در مراحل��ی كه
پیشرفته تر ش��ود دیگر حتی افراد
خانواده خود را نمیشناسد.
 قادر به اجام فعالیت های ظریف
نظیر بستن دكمه لباس خود نیست.

و بی حالی وضع را خراب تر
می کند.

بهت�ر ک�ردن وضع
خواب
کمبود خواب م��ی تواند در
کمبود تولید تستوس��ترون
موث��ر باش��د و کمب��ود
تستوس��تررون کم��ک ب��ه
تجم��ع چرب��ی در اط��راف
ش��کم می کند که خود می
تواند کمک به مشکل اپنه
(( )Apneeقطع تنفس بدون
قطع ضربان قلب) در هنگام
خواب بنماید.
پس بس��یار مهم اس��ت که عادات
غذائی خود را به نوعی عوض کنیم
که باعث کم شدن وزن اضافی شده،
موج��ب خواب عمیق ت��ر و جبران
کننده تر بشود.
راهنمائی های زیر می تواند به شما
کمککند:

 شام ش��ب باید بدون گوشت و
چربی (یا با حداقل گوشت و چربی)
و دارای گلوس��ید کافی باشد مانند
غذاهای گیاه خواران
 در مصرف کافئین از عصر به بعد
خودداری کنید (مانند قهوه ،چای،
کوالها ،ش��کالت و انرژی زاها) و به
ج��ای آن ها از نوش��یدنیهای دیگر
استفادهکنید.
 از نوشیدن الکل خودداری کنید
و یا به حداقل راضی شوید.
 به جای گوشت ،ماهی بخورید.
از غذاهائ��ی که نس��بت تریپتوفان
( )Tryptophaneآن ه��ا بیش��تر از
اسیدهای امینه دیگر است استفاده
کنید (مانند آجیل و تخم کدو)
مواظ��ب اس��تخوان ه��ای خود
باشید.
با این که استئوپروز ()Osteoporose
(پوکی اس��تخوان) معم��والً در نزد
خانم ها دیده می شود ،ولی در بین
آقایان  50س��ال به باال از هر هشت
نفر یکی مبتال می شود.
برای مواظبت از اس��تخوان ها باید
به مقدار کافی کلسیم و ویتامین D
دریافت کرد و به اندازه کافی میوه و
سبزی مصرف نمود.
آقایان  50س��ال به ب��اال باید روزانه
 1200میلی گرم کلس��یم و 400
واح��د ویتامی��ن  Dدریافت کنند
و بهتر اس��ت روزی  3بار ماس��ت و
پنیر میل کنند و اگر از قرص های
کلسیم اس��تفاده می کنند ،آن را با
ماست و پنیر میل کنند که بیشتر
جذب بشود.
برای ویتامین  Dاگر کمبود هست،

بای��د از کامل کننده ه��ای غذائی
اس��تفاده کرد .مقدار ویتامین  Dدر
غذاها و همچنین تولید آن توس��ط
نور خورش��ید ممکن اس��ت کافی
نباشد.
ب�ه مق�دار کاف�ی می�وه و
سبزیجاتمیلکنید.
خوردن چند بار در روز س��بزیجات
(مانن��د کرفس و غی��ره) و میوه بر
اثر وجود امالح پتاس��یم ،کلسیم و
منیزیم که خاصیت ضد اسیدی هم
دارند باعث تقویت اس��تخوان ها و
تثبیت کلسیم آن ها می شود.

چند راهنمائی
هرگاه که می خواهید مقداری غذا
بخورید ،از خودتان بپرسید آیا واقعاً
گرسنههستید؟
اگر در یک مهمانی می خواهید الکل
مصرف کنید ،مق��داری آب میوه یا
آب به آن اضافه کنید تا الکل کمتری
وارد بدنتان بشود.
در طی روز قهوه نخورید و به جای
آن از قهوه سویا استفاده کنید.
نصف بشقاب غذا را از سبزیجات پر
کنید.
از پودر دانه  Linو تخم کدو در ساالد
و غیره استفاده کنید.
به عنوان تنقالت بین غذا از نوشیدنی
های شیر س��ویا ،ماست و پنیر کم
چربی (کمتر از  20درصد) استفاده
کنید.
از برن��ج قهوه ای ،ن��ان های کامل،
ماکارون��ی های گن��دم کامل و نان
هائی که از دانه های مختلف کامل
درست شده اند استفاده کنید.
و باالخره فراموش نکنید که عضله
و استخوان قوی احتیاج به حرکت
زیاد دارند.
همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

>> ادامه از صفحه26 :
همچنین ممكن است لرزش و ضعف
در دستان خود احساس كند.
 او دیگر نمی تواند انتخاب كند
كه مثال چه نوع لباسی بپوشد.
 افراد مبتال اغلب موارد بهداشتی
خود را هم فرامش میكنند .مسواك
نم��ی زنند .دی��ر به دیر ب��ه حمام
میروند .ناخن هایشان را نمی توانند
كوتاه كنند و...
 وعده های غذایی خود را فراموش
میكنن .د
حتی گاهی جویدن آن را فراموش
میكنند و نمیتوانند حتی بگویند كه
مثال غذا بیش از حد داغ است.
 در مراحل پایانی این بیماری فرد
ممكن است بی نزاكت شود .دست به
دزدی بزند و یا با افراد برخوردهای
زننده داشته باشد.
 سوءظن پیدا میكنند و یا دچار
توهمات واهی میشوند.

 اعمال و رفتار پرخاشگرانه دارند.
ممكن است فریاد بزنند ،تهدید كنند
و یا دیگران را هل بدهند.
 به دلیل بروز مش��كالتی نظیر
بیق��راری و اضط��راب درخوابیدن
ناتوان میشوند .
 رفتار كودكانه ای پیدا میكنند.
مثال از تاریكی میترسند و یا همه جا
به دنبال شما می آیند.
حتی اگر كسی مبتال به آلزایمر
باش�د به ای�ن معنا نیس�ت كه
زندگ�ی او تمام ش�ده اس�ت او
میتواند س�الها زندگ�ی خود را
ادامه دهد و از بروز عالئم جدی
تر جلوگیری كند.
ب�ه عقیده پزش�كان در صورت
ب�روز هر یك از ای�ن عالیم باید
به س�رعت اقدام�ات درمانی را
شروع كرد.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال3336-223-514 :
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زنان...

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

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

آغازیجدیدبرایجنبشحقوقیزنان
______________________
سایت مدرسه فمینیستی به بهانه
سالگرد کمپین یک میلیون امضاء،
با مهرانگیز کار ،حقوقدان و فعال
جنبش زنان انجام داده است
که بخش نخست آن را در زیر
میخوانید:
______________________

 از  5ش�هریور  1385ک�ه پس از
گفتگو و جلسات بسیار ،کمپین یک
میلیون امضا در برابر سالن رعد اعالم
موجودیت کرد 4 ،سال گذشته است.
خانم مهرانگیز کار شما به عنوان یکی
از قدیم�ی ترین فعاالن جنبش زنان
در ایران که اساسا بحث حقوق زنان
و نقد قوانین تبعی�ض آمیز را پس از
انقالب در نش�ریات آغاز کردید این
حرکت جمع�ی و مس�المت آمیز را
که بر پای�ه اعتراض به همین قوانین
تبعیض آمیز اس�ت ،چگونه ارزیابی
می کنید؟
مهرانگیز کار :طبعا از نقاط مثبت به

وجود آمدن کمپین یک میلیون امضا
می توان به دو اتفاق اشاره کرد:
اول این که گفتمان رفع تبعیض از
زنان در جامعه توسعه پیدا کرد و به
سطوح جهانی رسید و جامعه جهانی
نسبت به این تبعیض ها و وضعیت
زنان در ایران آگاه شد و
دوم اینکه حساسیت نظام جمهوری
اسالمی و بازوهای امنیتی این نظام و
همچنین این بخش رادیکال انقالبی،
اسالمی و ارزشی درون و بیرون نظام
هم به مسائل زنان حساس شدند.
اینها باعث شد که یک محیط ترس
و ارع��اب برای زن��ان فعال در حوزه
حقوق زنان ایجاد ش��ود هرچند که
ای��ن ترس و ارع��اب از پیش از آغاز
به کار کمپین یک میلیون امضا به
وجود آمده بود و فعاالن حقوق زن
تحت تاثیرش بودند ولی از بعد از آغاز
به کار کمپین این نیروهای امنیتی و
اطالعاتی بودند که در مقابل فعاالن
حقوق زنان که به نظر می رس��ید
با کمپین ی��ک میلیون امضا نوعی
سازماندهی را در امر حقوق زن آغاز
کرده بودند به ش��دت موضع گیری
کردند.
ولی نمی ش��ود گفت ک��ه با وجود
تاس��یس کمپین یک میلیون امضا
در وضعیت حقوق زن��ان تغییرات
مهمی اتفاق افتاد و نهادهای قانون
گذاری کشور متقاعد شدند به اینکه
به بازنگری و اصالح قوانین تبعیض
آمیز نسبت به زنان اقدام کنند.
ام��ا نقطه ضعفی هم که می ش��ود
در م��ورد کمپین یک میلیون امضا
اشاره کرد این است که چون بحث
رفع کلیه موارد تبعیض آمیز قانونی
نس��بت به زنان م��ورد مطالبه قرار
گرفت ،نیروهای اطالعاتی و امنیتی
متعلق به تندروها به تدریج در صدد
برآمدند تا این ش��کل از مطالبات را
همسوی براندازی و تغییر در نظام
سیاسی کشور تلقی کنند و برای از
نظر انداختن آن به صورت مرحله ای
برخوردهای خود را تشدید کنند.

آب و کالری...

گفتگوی سحر مفخم
با «مهرانگیز کار»
در سالگرد کمپین
یک میلیون امضاء

مخصوص��ا اینک��ه کمپین یک
میلیون امضا برای نخس��تین بار
بح��ث حقوق زن و براب��ری را به
عرصه عمومی کشانده بود و فعاالن
ای��ن کمپین با هدف اخذ امضا از
زنان یا حتی از مردان ناگزیر بودند
در عرص��ه عمومی با م��ردم باب
گفتگو را بگش��ایند و برای آنها از
محدودیت های قانونی و نابرابری
ه��ا س��خن بگوین��د و در نهایت
ارتباط چه��ره به چهره را تقویت
کنند برپایه هدفهایی که کمپین
در نظ��ر گرفته بود اعزام برخی از
نیروهای داوطلب به شهرستانها و
مناطق محروم هم زمان دو منظور
را دنبال می کرد:
یکی اینکه بر تعداد امضاها بیفزاید
و دوم اینک��ه ب��ه ای��ن بهانه
آموزش و گفتگ��و در مورد
موارد تبعیض آمیز قانونی
را در آن مناطق به عهده
گرفته و توسعه دهد.
بنابراین اعتراض فعاالن حقوق زن
در این کمپین منج��ر به رویارویی
مس��تقیم و س��ازمان یافته آنان با
نیروهای امنیتی شد و اقدام بخشی
از فعاالن حق��وق زن مرتبط با این
کمپین که آموزش زنان را در سطح
کشور توسعه داده و بر سطح آگاهی
آن��ان از نابراب��ری ها م��ی افزودند
حامیان و پاسداران ارزشهای انقالبی
را ک��ه مرتبط با حوزه های تندروی
بودند نگران کرد تا جایی که با پیگرد
فعاالن حقوق زن که به تدریج وسیع
تر شد تصمیم گرفتند این جریان را
مهار کنند.
اما پیگرد و بازداشتها و تحمل وثیقه
ه��ا تا جایی ممکن ب��ود که بحران
انتخاب��ات و جنب��ش اعتراضی 22
خرداد  1388موسوم به جنبش سبز
اتفاق نیفتاده بود.
آنچه پس از جنبش اعتراضی اتفاق
افتاد بر شدت عمل نیروهای امنیتی
و نظامی و انتظامی نس��بت به زنان
افزود .ش��یوه بازداش��ت ها ،شرایط
زندانها و خشونت در بازجویی ها و در
مجموع نگهداری فعاالن حقوق زن
در شرایط بسیار نامطلوب در زندانها
و محروم کردن آنها از حقوق انسانی
شان یکی از ویژگی های دوران پس
از  22خرداد  1388است.
خشونت هایی که گزارش شده است
و آنچه خانواده ه��ای این زندانیان
گفت��ه و میگویند ،همچنان ش��رح
وضعیت نامطلوب آنان از حیث عدم
دسترسی به وکیل مدافع که اغلب
توس��ط وکالی مدافع و خانواده ها
گزارش ش��ده است با آنچه پیش از
جنبش اعتراضی برای زنان فعال در
کمپین اتفاق می افتاد قابل مقایسه

وع��ده  75ت��ا  90کالری کمتر می
خوردند.
پروفس��ور برن��دا داوی از اعض��ای
ارش��د گروه پژوهشگران از دانشگاه
"ویرجینی��ا تِک" گف��ت که علت
ممکن است این باشد که آب شکم
را پر می کند.
او گف��ت" :مردم باید آب بیش��تر و
نوشیدنی های ش��یرین و پرکالری
کمتری بنوش��ند .این یک راه ساده
برای کمک به کنترل وزن است".
محققانمیگویندکهنوشیدنیهای

در دهمین سالگرد این حرکت جهانی
راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر و خشونت

در کبک از تاریخ  12اکتبر همه روزه مسیر هائی برای راهپیمائی مشخص گردیده و نهایتا در  17اکتبر در یک
تجمع وسیع از سراسر کبک در شهر ریموسکی گرد هم می آئیم.
در صورت تمایل به شرکت در این برنامه با تلفن ها و ایمیل زیر تماس بگیرید:
514-695-1554 514 -876-0166 ffq@qc.ca
________________________________________________

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 :نبش مزون نو و گای ،مترو گی کنکوردیا ،گرد هم
میائیم .زیرا که سکوت ما سبب ساز فراموشی این سربلندان تاریخ وآن جنایتهای قرون وسطائی خواهد بود

جمعه  24سپتامبر

از ساعت  20تا 21

Norman Bethune Maisonneuve X Guy Metro: Guy
____________________________________________________

نیست.
به عب��ارت دیگر باید گفت
فعاالن حق��وق زن در چهار یا پنج
سال اخیر به اتهام مطالبات قانونی
و مبتن��ی بر براب��ری در دو مرحله
سرکوب شده اند  .خنست در مرحله
ای ک��ه مطالبات زن��ان را به عرصه
خیابانها و پارکها کشاندند و گفتگوی
چهره به چهره را آغاز کردند و
دوم همزمان با جنبش اعتراضی که
فعاالن حق��وق زن در این جنبش
نق��ش ه��ای چش��مگیر و کامال ٌ
مسالمت آمیز به عهده گرفتند.
این برخورد که توانسته است بخش
بزرگی از نیروهای فعال حقوق زن را
سرکوب کند همچنان ادامه دارد.
 جنب�ش زن�ان ط�ی پنج س�ال
گذشته پیوسته حرکت های ائتالفی
متع�ددی را از جمل�ه "کمپین یک
میلیون امضا"" ،ائتالف جنبش زنان
علیه الیح�ه حمایت از خان�واده" و
"همگرایی زنان برای طرح مطالبات
در انتخابات" سازمان داده است .به
نظر ش�ما این کمپین ها و ائتالف ها
چگونه بر جنبش دموکراسی خواهی
م�ردم و برآمد ای�ن جنبش عمومی
تاثیر گذاشته اند؟
مهرانگی�ز کار :به نظر من جنبش

زنان بالفاصله بع��د از اعالم حجاب
اجباری در س��ال  1357نخستین
مرحله شکل گیری خود را در دوران
بعد از انقالب آغاز کرد .در تمام این
س��الها یعنی از سال  1357تاکنون
زنان ایرانی با پلیس یا انواع گش��ت
ه��ا و دادگاههای س��یار و ثابت که
حج��اب اجباری را کنت��رل کرده و
می کند درگی��ر بوده اند و مبارزات
آنها به صورت فردی و تن به تن سه

>> ادامه از صفحه27 :

اعض��ای گ��روه دوم ی��ک رژیم کم
کالری گرفتند اما پیش از هر وعده
غذایی دو لیوان آب نوشیدند.
طی یک دوره  12هفته ای ،آنهایی
ک��ه آب نوش��یدند بی��ش از هفت
کیلوگرم وزن کم کردند درحالی که
سایرین کمتر از پنج کیلوگرم وزن
کم کردند.
مطالعه ای در گذشته نشان داده بود
که افراد میان سال و سالخورده که
پیش از وع��ده غذایی دو لیوان آب
می نوشیدند ،در جریان مصرف آن
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رژیمی و سایر نوشیدنی هایی که در
آنها از شیرین کننده های مصنوعی
(بدون کالری) استفاده می شود نیز
ممکن است به کاهش مصرف کالری
و وزن کمک کند.
دکتر داوی گفت که یک نوشیدنی
گازدار معمول��ی حاوی ح��دود ده
قاشق چایخوری شکر است.
این مطالعه با کمک مالی موسس��ه
خیریه "بنیاد تحقیقات بهداش��ت
عمومی و آب" انجام شد.

دهه از تاریخ معاص��ر ایران را در بر
می گیرد.
بنابراین زنان ایرانی مبارزات مدنی را
با اعتراض نسبت به حجاب اجباری
در دوران پس از انقالب آغاز کردند
و در این عرصه با تجربه شدند تجربه
های آن��ان بعدها در دوران ش��کل
گیری جنبش دانشجویی و پس از
آن ش��کل گیری کمپین ها به کار
آمد و به صورت سازمان یافته تکامل
یافت و وارد عرصه عمومی شد.
در جنبش دانشجویی که آغاز زمانی
آن به  18تیر  78میرس��د دختران
دانشجوهمپایپسراندانشجوخارج
از فضای دانشگاه وارد عرصه مبارزات
مدنی ش��دند و مطالب��ات صنفی و
مطالبات دموکراتیک را با صدای بلند
به گوش حاکمیت رساندند.
مطالبات آنها برای کسب آزادی های
دانشگاهی در تمام دوران اصالحات
و پس از آن تا  22خرداد 1388بی
وقفه ادامه داشت.
همچنین حضور زنان در تشکل های
مدنی که موجبات تاسیس آن پس
از س��ال  1376ایجاد ش��د ،حضور
تاثیر گذاری بود که باعث شد زنان
به تدریج در حوزه تشکل های مدنی
تجربه های تازه ای بیاموزند و به این
نتیجه برسند که مبارزات مسالمت
آمیز تنها راه و بهترین شیوه ایست
که در نظامهای بس��ته سیاسی می
تواند مفید واقع ش��ود .آنها مبارزات
فردی و پراکنده و همچنین مبارزات
نوش��تاری وس��یعی را پش��ت سر
گذاش��تند که در ماهنام��ه زنان و
دیگر نشریات و در کتابهای گوناگون
انعکاس یافته بود و دوران ریاس��ت
جمهوری آقای احمدی نژاد منجر به
ایجاد کمپین هایی شد که کمپین
یک میلیون امضا و س��پس ائتالف
علیه الیحه خانواده و همگرایی زنان
از جمله پیامدهای آن بود و یا شاید
ش��کل های تکامل یافته آن را می
توان در سال  1387در زمان تدوین
الیحه حمای��ت از خانواده در دوران
ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد
دید که بستری شد برای همگرایی
زنان ناراضی و وفادار به اصول نظام
جمهوری اسالمی با زنان دگراندیش،
به گونه ای که می ش��ود گفت آن
ائتالف و آن همگرایی نشانه ایست از
یک جهش تاریخی در مبارزات زنان
ایرانی .زنانی که سلیقه های متفاوت
سیاسی دارند اما به این نتیجه رسیده
اند که نمی توانن��د بدون ائتالف با
یکدیگر به صورت جدی وارد عرصه
ه��ای حق خواهی و رفع تبعیض از
خود شوند.
الیحه حمایت از خانواده جرقه ای
بود که زنان را از دو طیف گوناگون
سیاس��ی (در هم آمیختگی دین و
دول��ت) و (طرفداران جدایی دین از
دولت) به یکدیگر نزدیک ساخت.
بحث بی نیازی از اجازه زن اول برای
ازدواج های بعدی موضوعی بود که
به عواطف و کرامت انس��انی زنان با
هر نگرش سیاسی صدمه زد و آنها
را بر انگیخ��ت تا چاره جویی کنند

جلسه اجنمن زنان

و هم��گام با یکدیگر
راهی مجلس شورای
اسالمی بشوند.
تدبیری
متاسفانه بی
زمان :یکشنبه  3اکتبر
خ��ود
کار
سیاس��ی
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به
نس��بت
و
را ک��رد
به همه شما خوشامد می گوییم.
و
اس�لامی
خواسته
این هفته به گفتگو در زمینه
انس��انی آنان از سوی
کتاب پر ارزش وجدانبیدار خواهیم نشست
نمایندگان مجلس بی
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
اعتنایی و بی احترامی
ش��د و در نتیج��ه بر
تیرگی روابط زنان با
در این مدت ب�وده یعنی هردوطرف
حکومت افزود.
ب�ه رویارویی و چالش ادامه دادند اما
موجود
وض��ع
در
یافتند
زن��ان در
در انتها و در عمل تصویب این الیحه
برای
فرصت
و
ش��انس
کمترین
از
تهدیدی جدی اس�ت حال دلیل این
مدیران
ب��ا
گفتگو
فض��ای
ایج��اد
اتفاق به جز فشار وسرکوب های رایج
تصمیم گیرنده در حکومت محروم بیرون�ی  ،از درون جنبش معلول چه
بوده و چ��اره ای ندارند جز آنکه در کاستی هایی است ؟
فرصت مناس��ب به ای��ن وضعیت مهرانگیز کار :بسیار طبیعی است
اعت��راض کنن��د  .با ای��ن وصف در که جنبش زنان زیر فشار و سرکوب
آس��تانه انتخابات دوره دهم ریاست های گس��ترده که مخصوصا از 22
جمهوری خردمندانه بر آن شدند تا خرداد  88تاکنون ادامه داشته بسیار
با این انتخابات به صورت مطالباتی صدمه خورده و نیرو از دس��ت داده
برخورد کنند و ب��ا این ویژگی وارد باشد.
عرصه تبلیغاتی شده و تالش کردند بنابراین فعالیت ها کاهش یافته یا
با چهار نامزد انتخاباتی که از صافی بسیار محافظه کارانه انجام میشود.
های شورای نگهبان گذشته بودند فعاالن حق��وق زنان تالش میکنند
به گفتگو نشسته و بحث مطالبات ضمن ادامه اعتراض خود نسبت به
خ��ود را با آنها در میان بگذارند و از این الیحه ،ت��ا جایی که می توانند
آنها بپرسند در صورت موفقیت در حساس��یت نیروه��ای اطالعاتی و
انتخابات با وضعیت نامطلوب حقوقی امنیت��ی را بی��ش از پیش تحریک
و اجتماعی زن��ان در جایگاه رئیس نکنند ،شاید بتوانند در یک حاشیه
جمهور و رئیس قوه مجریه چگونه امن درصدی از انرژی مبارزاتی خود
برخورد خواهند کرد.
را به کار گرفت��ه و به اعتراض خود
پس از اعالم نتایج انتخابات که مردم ادامه دهند.
از همه س��طوح اجتماعی پرس��ش اگر این الیحه تا این لحظه به همان
هایی را در ارتباط با صحت انتخابات صورت که مورد اعتراض زنان بود از
با حاکمیت در می��ان نهادند ،زنان تصویب گذشته باشد و در شور دوم
نقش تاثیر گذاری را ایفا کردند که به خواس��ته های زنان برای تجدید
ب��ه این جنبش ک��ه دیگر جنبش نظر در م��واردی از آن ،اعتنا نکرده
اعتراضی و دموکراس��ی خواهی بود باشند ،زنان به شدت احساس نگرانی
پیوس��تند و نیروی جنبش زنان به کرده و همین اقدام را نش��انه ای از
این جنبش تزریق شد .
بی اعتنایی دولت نسبت به کرامت
انسانی خود تلقی می کنند .واضح
 همانطور که گفتید در ش�هریور اس��ت این احس��اس در دراز مدت
س�ال  87گروهی از فعاالن جنبش دیگر بار به رویارویی وس��یع زنان و
زن�ان ائتلاف بزرگی تح�ت عنوان حاکمیت منجر می شود.
"ائتلاف جنبش زن�ان علیه الیحه زنان حق خود می دانند تا در جای
حمایت از خانواده" را شکل دادند و یک جمعی��ت آگاه که بخش قابل
نمایندگانی از گروه های مختلف زنان توجه��ی از آن دارای تحصی�لات
(از جمله مدرسه فمینیستی ،کانون دانش��گاهی اس��ت از رفع تبعیض
زنان ایرانی ،تغییر برای برابری ،میدان و براب��ری همچنان س��خن بگویند
زنان و )...در اعتراض به الیحه خانواده و ت�لاش کنند تا قوانین کش��ور با
وارد مجلس شدند بعد از آن تا امسال واقعیات اجتماع��ی در انطباق قرار
این الیحه به نحوی متوقف مانده بود  .بگیرد.
و می دانید که پیش از آن نیز کمپین در هر صورت ممکن است در کوتاه
یک میلیون امضا از سال  85به بحث مدت این قوانین که منطبق با اسناد
تعدد زوجات و مسائلی که در الیحه بین المللی که دول��ت امضاء کرده
خان�واده بود نیز اعتراض داش�ت اما مثل بیانیه حقوق بشر نیست و نیز
این روزها خبر از ب�ه جریان افتادن مه��م تر از آن با آگاهی جامعه زنان
دوباره این قانون و طرح آن از س�وی ایرانی و جایگاه شان انطباقی ندارد
کمیسیونقضاییوتقریباتصویبآن تصویب شود اما در درازمدت زنان با
در صحن مجلس است البته این که به شیوه های مختلف در دراز مدت و با
هرحال قوانین ضد زن و دستگاه های پیگیری اعتراضات شان می توانند به
قانون گذار به حمالت خود ادامه می خواسته های خود برسند.
دهند در این جریان تاثیر گذار بوده
اما از س�وی دیگر نشانه های زیادی
ه�م از پایداری و مب�ارزات زنان هم
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در کشکول پیر...

پرزیدنت محبوب چهل میلیونی
منتخب حض��رت رهبر معظم در
همایش ایرانیان مقیم خارج کشور،
خطاب به غرب گفت:
اون ممه رو لولو برد!

رباعی

لولو نه فقط برده به غارت ممه را
بسته در عقل و تیز کرده قمه را
آورده عناد و ستم و جهل و فساد
بر خاک فشانده آبروی همه را!

کالهبرداری های مونتریالی

ختم کفرت!

Email: pirekhorasani@yahoo.ca
Tel.: 514-884-2106

خ��ود این اف��راد و جود
ندارد حرف مان به جائی
نرسید و متهم
شدیم به اشاعه
اکاذی��ب و این
که دائ��ی جان
ناپلئونی(!) فکر
می کنیم و می
خواهیمدوستان
 20ساله پیوند
و پیوندی��ان را
بروبیموبرنجانیم
و احتماالً جای
خودم��ان را
بیشتربازکنیم!
و چون اصرار کردیم ابتدا قلیل القلم
و سپس ممنوع القلم شدیم و برای
مدتی محروم از قلم زدن در پیوند!
بگذریم .امروز هم فقط آرزو می کنیم
چن��د روزنامه نگار باپدرم��ادردار(!)
کانادائی دیگر پیدا شوند و مشت این
شیادان را باز کنند تا انشاالله تعالی
ما و جناب سردبیرمان هم با خوردن
این نوع تخم کفترها زبانمان بیشتر
باز شود!
آمین یا رب العالمین!؟

مجاهدین و امت

حال گیری جدید
پس از افش��اگری اخیر شورای ملی
مقاومت درباره سایت جدید
اتمی رژی��م جمهوری
اسالمی در بهجت آباد
و آبی��ک قزوی��ن،
علی اصغر سلطانیه
نماین��ده ای��ران در
آژانس بی��ن المللی
انرژی اتمی با توس��ل
به لودگی و مس��خره بازی،
وجود چنین تاسیساتی را انکار کرده
است!
شخص ما به جناب سلطانیه عرض
می کنیم که به احتمال قوی چون
آقایان علمای اعالم و حجج اس�لام
ش��ما را خودی قلمداد نمی کنند و
برایتان حتی دو قران هم ارزش قائل
نیستند شما را در جریان ساخت و
پرداخت این سایت جدید قرار نداده
اند.
س��وابق امر نش��ان می دهد که در
چند س��ال اخیر تمام افشاگریهای
مجاهدی��ن در ای��ن گونه م��وارد،
صددرصد منطب��ق بر واقعیت بوده
است.
ش��ما از بعضی از برادران آگاه ترتان
تحقیق بفرمائید صحت عرایض بنده
بر ش��ما ثابت می ش��ود چون این
هموطنان مجاهد م��ا در این رابطه
کارشان حرف ندارد!؟

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

اخبار نشاط آور

در مرداد ماه دو بخشنامه
رس��می از وزارت ارش��اد
جمهوری اسالمی خطاب
به مدیران مسئول روزنامه ها و
خبرگزاری ها منتشر شده است که
در یکی از آنها از رس��انه ها خواسته
ش��ده تا از انتش��ار اخبار،تصاویر و
سخنان موس��وی،کروبی و خاتمی
خودداری کنن��د و در دیگری آمده
است در شرایط حاضر و با توجه به
ضرورت ایجاد فضای نشاط عمومی
و افزای��ش امی��د در مخاطب��ان از
بزرگنمایی موضوع تحریمها و طرح
تهدید نظامی پرهیز و سعی بر ایجاد
پوشش خبری در فضای اقتدار نظام
مقدس جمه��وری اس�لامی ایران
گردد.
شخص ما در راستای اجرای دقیق
بخشنامه های وزارت محترم ارشاد و
ایجاد نشاط در روحیه امت همیشه
در صحنه گزارشهای موثق زیر را که
از عوام��ل و اذناب خودمان دریافت
کرده ایم به عرض تان می رسانیم.
 )1 ش��ب گذش��ته موسوی و
کروبی و خاتم��ی که از تهران عازم
زیارت حضرت عبدالعظیم بوده اند،
در ج��اده چالوس! با یک تریلی 18
چرخ تصادف نموده و هر سه نفر آن
ها در این حادثه کشته شده اند!
 )2 در ای��ران اس�لامی زندانها
کامال خالی است و حتی یک زندانی
سیاسی هم وجود ندارد!
 )3 مردم آنقدر شاد هستند که
شب و روز باباکرم می رقصند.
 ) 4 در تمام مملکت اسالم حتا
یک نفر فقیر و بی خانمان و کودک
خیابانی برای گذاشتن روی زخم هم
پیدا نمی شود.
 )5 کلی��ه س��ربازان و نظامیان
آمری��کای جنایت��کار و رژی��م
صهیونیستی و س��ایر کفار از ترس
س��ربازان و س��رداران جان بر کف
رژیم مقتدر اس�لامی ،ی��ا از ارتش
اس��تعفا داده اند و در س��ر چهارراه
ه��ای تل آوی��و و واش��نگتن لبو و
سیرابی و باقالی می فروشند و یا در
س��وراخهای موش مخفی شده اند
و بس��یاری هم از دولت اسالم ناب
تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند
و بطور کلی هیچ خبر نگران کننده
ای نیست و انشاالله گربه است.

پناهندگی دیپلمات ها

هوا خیلی پس است
در طول هفته گذشته دو تن دیگر
از دیپلمات های رژیم در دو کش��ور
اروپائی از س��مت های خود استعفا

شیوا نظر آهاری

او مجرم است ،در دیار ما اندیشیدن
جرم کوچکی نیست.

این دختر محارب است!
او از طریق تبانی و شرکت در تجمعات غیر قانونی علیه امنیت ملی
اقدام کرده است!
احتم��اال به زودی حکم اعدام برایش صادر خواهد ش��د و من و تو
با خاطری آس��وده شبانگاهان سر بر بالین خواهیم گذاشت و دیگر
هراسی از هجوم متجاوزان و دزدان و تبهکاران نخواهیم داشت .دیگر
نگران زورگیرهایی که در روز روش��ن به جان و مالمان تعرض می
کنند نخواهیم بود .او سر دسته تمام خالفکاران است.
این عکس مربوط به یکی از هولناکترین جنایت های اوست.
ش��یوا نظر آهاری در حال تعمیر «س��اختمان جمعیت حمایت از
کودکان کار» در حالی که سیگاری بر لب دارد ،امنیت ملی را به خطر
انداخته است .جا دارد از مسوولین محترم که با تالشی نفسگیر این
تبهکار را از مخفیگاهش بیرون کشیدند تشکر و قدر دانی کنیم!
شیوا نظر آهاری برای من یک اسم است و تعدادی عکس و چندتایی
نوشته .همانقدر که عیسی سحرخیز برایم عیسی سحرخیز است ،همانقدر که فرزاد کمانگر برایم فرزاد کمانگر بود،
همانقدر که هر انسانی برایم انسان است .چیز بیشتری از او نمی دانم.
فقط میدانم امروز همان نوشته ها در حال تنیده شدن اند تا طنابی برای اعدام اندیشه ساخته شود.
او مجرم است ،در دیار ما اندیشیدن جرم کوچکی نیست.

نم��وده و به غ��رب پناهنده
شدند!
با توجه به این مسئله
و همچنی��ن بریدن و
ف��رار عده دیگ��ری از
اطرافیان حضرت رهبر
معظم در ماه های اخیر،
به آسید علی آقا روضه خوان،
همشهری سابق خودمان توصیه می
کنیم که هر چه زودتر دست و پای
خودش را جمع و جور کرده ،قصابی
های اوین و گوهردشت و کهریزک و
غیره را تعطیل کرده و بزند به چاک!
چون این جور که معلوم اس��ت هوا
خیلی پس است!؟

مسوولیت از ما...
دردسر مضاعف برای
پیوند قدغن!

حدود یک ماه قبل مطلبی نوشتیم
تح��ت عن��وان "تج��ارت پرس��ود
چس��فیل!" درباره یکی از مس��ائل
مطروحه در جامع��ه ایرانیان مقیم
مونتریال و یکی از اعضای سرشناس
آن و حمایت تلویحی از حق آزادی
بی��ان یکی از مخالفین سرس��خت
خودمان! که با چ��اپ آن در پیوند
مخالفت شد! و مورد سرزنش جناب
سردبیرمانهمقرارگرفتیمکهمدعی
شد ما می خواهیم با درج این گونه
مطالب برای پیوند دردس��ر درست
کنی��م و در پیون��د را تخته کنیم و
ریش مبارک ایشان را بدهیم به گیر
دادگاه و وکیل و وکیل کشی!؟ و هر
چه هم گفتیم که صریحاً اعالم می
کنیم که همه مسئولیت آن اعم از
حقوقی و قضائی و کتکی و چاقوئی
و گلوله ای اش را به عهده می گیریم
به خرجش نرفت!؟
ضم��ن این ک��ه دیگر اص��راری به

اختالط
می کنیم!

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

چاپ آن مطلب نداریم ،فقط ش��ما
خوانندگانمحترمنشریهوهموطنان
عزیزمان را شاهد می گیریم که اگر
چند م��اه دیگر تق این یکی هم در
آمد و س��رو صدایش بلند شد ،شما
ش��اهد باش��ید که ما گفته بودیم
ولی گوش ش��نوائی وجود نداشت!؟
بگذریم.

حتریم شوخی نیست

گریه مرده شور

حضرت حجت االس�لام هاشمی
رفس��نجانی یکی از پای��ه گزاران
اصل��ی رژیم ناش��ریف جمهوری
اس�لامی ،در مراس��م افتتاحی��ه
هش��تمین دوره اجالس خبرگان
رهبری خطاب به مس��ئوالن رده
باالی کش��ور گفته است :تحریم
ها ش��وخی نیس��ت آن را جدی
بگیرید!؟ این فرمایش آن حضرت
انس��ان را به یاد آن مثل معروف در
زبان فارسی می اندازد که می گوید:
ببین عزا چه عزائی اس��ت که مرده
شور هم دارد گریه می کند!؟

«سارا شورد»آزاد شد

گوش ُبری

پس از شل کن سفت کن ها و کش
و واکش های ف��راوان بین احمدی
نژاد و ب��رادران الریجان��ی باالخره
«س��ارا شورد» یکی از سه کوهنورد
آمریکائی زندانی در ایران روز س��ه
ش��نبه از زن��دان آزاد ش��د و خاک
ایران را ترک کرد .ولی مسئله جالب
این که در یک��ی از آخرین روزهای
گرفتاری او رژیم سعی کرد با تعیین
وثیقه مالی سنگین برای آزادی او به
اصطالح خودمانی یک جوری گوش
آمریکائی ها را ببرد(!) که آن ها هم

اعتنائی به این قضیه نکردند و رژیم
مانند همه موارد مشابه گروکشی و
گروگانگیری های��ش باالخره ناچار
شد بدون گرفتن هیچ گونه امتیازی
این دختر را آزاد کند!؟

امامزاده ها و...
کازینوهایسنتی

مطابق گزارشی که این
روزها انتش��ار یافته در
ای��ران  8500امام��زاده
وجود دارد به نظر ما این
امامزاده ها یک جورهایی
ش��باهت به کازینوهای
ممالک استکباری دارند
با این فرق که در کازینو
شما پولی را به دستگاه
می ریزید دس��ته ای را
می کش��ید هرازگاهی
چند س��که ای هم گیر
شما می آید ولی در امامزاده ها مردم
پول را به سوراخی می ریزند ،دسته
ای برای کش��یدن وجود ندارد تنها
چیزی هم که گیرش��ان می آید باد
است و پف و کف!

روزه خواری...
راه حل شرعی

بر اساس مندرجات توضیح المسائل
اکثر آیات عظام جریمه یک روز روزه
نگرفته گرفتن ش��صت روز روزه یا
اطعام شصت مسکین ویا آزاد کردن
ش��صت برده اس��ت .حاال در اینکه
در س��الهای اول قرن بیست و یکم
میالدی ب��رده از کجا باید پیدا کرد
حرفی نداریم.
{>> ادامه در صفحه}32 :

وست آیلند

حتما ش��ما خوانندگان عزیز پیوند
گزارش  25آگوس��ت روزنامه گازت
مونتریال و متعاقب آن مطلب مندرج
در ش��ماره قبل پیوند تحت عنوان
"شمار شکایات علیه کالهبرداریها
افزای��ش می یابد" را دیده و خوانده
اید .البته شخص ما هم مثل پیوند
و س��ردبیرمان نام س��وژه گزارش،
یعنی فردی که به ادعای خانم سایه
س��نگول امضای پدرش را در حالی
که با سرطان دست به گریبان بوده
جعل کرده و با انواع حیله ها
پولهای��ش را جابجا کرده
است را نمی دانیم!
و اگر هم می دانس��تیم
اتیکت روزنامه نگاری و
قوانین مدنی به ما اجازه
نمی داد که صرف��ا بر پایه
شنیده ها نامی از فرد یا افرادی
چنین ش��ریف(!)برده و آبرویشان را
ببریم!
ولی همین شخص ما شاید به علت
کلفت بودن پوست رویمان سه چهار
س��ال قبل درباره همین کسی که
نامش را نمی دانیم و امثالهم ،مطالبی
نوشتیم و فرستادیم برای پیوند که
اکثریت آن ه��ا به تیر غیب گرفتار
شدند و شربت ش��هادت نوشیدند
و در آرش��یو پیوند به خاک سپرده
شدند؛ چون از ما دلیل و مدرک می
خواستند.
و هر چه فریاد می زدیم و قسم می
خوردیم که والله به پیر و پیغمبر در
ای��ن معامله چیزی گیر ما نمی آید
و فقط قصدمان روشن کردن افکار
هموطن��ان غربت نش��ین و هر چه
کمتر صدمه دی��دن آن ها از جانب
این موجودات است؛ و هیچ دلیل و
مدرکی بهتر از اعمال و گفتار و کردار

www.paivand.ca
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مؤسسهحضرت آیت اهلل العظمی خویی

مؤسسه حضرت آیت اهلل العظمی خویی

برنامهی هفتگی خود را
 روزهای جمعه از ساعت  7شب
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات
مباحث اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهای سهشنبه و پنجشنبه
از ساعت  19برقرار میباشد.

لطفا جهت ارسال نظرات ،پیشنهادات و سؤاالت
خود و یا کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

www.khoei.ca
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
alkhoeifoundation@gmail.com
و تلفن514-341-2235 :
با ما تماس بگیرید.

سلسله بحثهای اعتقادی
()6
توحید و یگانگی خداوند

«خدای شما یکی است ،پس همه در برابرش
سر تسلیم فرود آورید» (سورهی حج ،آیهی
« .)36ب��ا خداوند ،خدای دیگری قرار مده»
(سورهی اس��را ،آیهی « .)23اگر در آسمان
و زمی��ن غیر از خداوند ،خدای دیگری بود،
به فساد و ویرانی کشیده میشد» (سورهی
انبیا ،آیهی  .)22توحید ،شعار اصلی همهی
پیامبران الهی بوده اس��ت و حضرت محمد
ص با این شعار ،پیامبری خود را آغاز نمود.
دالیل توحید و یگانگی

 )1خداوندی که کمال مطلق است و هیچ حد
و مرزی در او راه ندارد ،آفریدگاری که ازلی
و ابدی است ،پروردگاری که زمان و مکان،
مخلوق اوست ،جز یکی نمیتواند باشد .اگر
به معنای نامحدود و نامتناهی بودن خداوند
توجه کنیم ،میفهمیم که نامحدود جز یکی
نمیتواند باشد ،زیرا تعدد ،موجب محدودیت
و متناهی بودن است.
 )2در جه��ان نظ��م واحدی وج��ود دارد و
نظم واحد ،دلیل بر ناظم واحد اس��ت« .اگر
در آس��مان و زمین ،پروردگاری غیر از الله
وجود میداشت ،به فساد امور میانجامید»
(سورهی انبیا ،آیهی .)22
 )3اخبار همهی انبی��ا بر یگانگی خداوند،
دلی��ل قاطعی ب��ر واحدانیت اوس��ت .تمام
پیامبرانی که از جانب خداوند ،مامور تبلیغ و
ارشاد شدهاند ،او را یگانه خواندهاند .علی ع در
وصیت به فرزندش امام حسن ع میفرماید:
بدان ای پس��رم! اگر پروردگارت ش��ریک و
همتایی داش��ت ،رسوالن او (خدای دوم) به
س��وی تو میآمدند و آثار ملک و قدرتش را
میدیدی و افعال و صفاتش را میشناختی.
ام��ا او خداوندی یکتاس��ت ،همان گونه که
خویش را توصیف کرده است (نهج البالغه،
نامهی .)31
«ما پیش از تو (ای پیامبر) هیچ پیغمبری را
نفرستادیم مگر به او وحی کردیم که معبودی
جز من نیست ،پس فقط مرا پرستش کنید
(سورهی انبیا ،آیهی  .)15مسالهی توحید،
زیربنای شناخت تمام صفات خداوند است،
زی��را یگانگی او از نامحدود ب��ودن وجود او
سرچش��مه میگیرد و این وجود است که
جامع تمامی کماالت و خالی از هرگونه عیب
و نقص میباشد .در نتیجه اگر ما خداوند را
به توحید حقیقی بشناسیم ،همهی صفاتش
را شناختهایم.
پیغمبر اک��رم ص فرمودن��د :هیچ کالمی
ن��زد خداوند ،محبوبتر از گفت��ن ال اله اال
الله نیس��ت و هر کس صدای��ش را به ال اله
اال الله بلن��د کند ،گناهانش زیر قدمهایش
میری��زد ،همان گونه که ب��رگ درخت به
زیر آن میری��زد (توحید صدوق ،باب ثواب
الموحدین ،حدیث .)15
مراتب توحید

 )1توحید ذات:
یعنی بینظیر از هر جهت و مطلق از تمامی
جهات« .همانند او چیزی نیست و او شنوا
و بینا است» (سورهی ش��وری ،آیهی .)11
«هرگز برای خداوند شبیه و مانندی نیست»
(سورهی توحید ،آیهی .)3
 )2توحید صفات:
یعنی هم��هی صف��ات او به ی��ک چیز بر
میگردد و عین ذات خداوند اس��ت .یعنی
اوست که عالم و قادر و حی و  ...است.

شخصی نزد رس��ول خدا ص آمد و پرسید
اس��اس علم چیس��ت؟ حض��رت فرمودند:
شناخت خدا آنچنان که حق اوست .پرسید
حق معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمودند:
این که بدانی او نه مثلی دارد و نه شبیهی و
او را معبود و احد و خالق و قادر و اول و آخر
و ظاهر و باطن بشناسی که مثل و مانندی
ندارد .این اس��ت حق معرفت خداوند (بحار
االنوار ،ج  ،3ص .)14
 )3توحید افعال:
همهی کارها در دو جهان ،فعل خداوند است
و هر موجودی ،هر خاصیتی که دارد از ذات
پاک خداوند است .زیبایی گل ،درخشندگی
آفتاب و درمان دردها ،همه و همه از اوست،
یعنی هیچ موجودی در عالم از خود استقالل
ندارد و موثر مستقل در عالم ،فقط خداوند
است .به تعبیر دیگر همان گونه که موجودات
در اصل وجود خود وابسته به ذات او هستند،
در اعمال خود و نحوهی تأثیر آنها نیز چنین
است.
البته این معن��ی ،هرگز نفی قانون علیت و
عالم اسباب را نمیکند و طبق فرمایش امام
صادق ع :خداوند خواس��ته است که همهی
کارها از طریق اسباب آن جاری گردد (اصول
کافی ،فصل معرفت امام ،ح  )7و نیز اعتقاد
به توحید افعالی هرگز موجب اعتقاد به جبر
و سلب آزادی از انسان نمیگردد.
 )4توحید در عبادت:
حساسترین بخش توحید ،توحید عبادت
اس��ت که جز خداوند را نپرستیم و در برابر
غیر او ،س��ر تسلیم فرود نیاوریم .توحید در
عبادت الزمهی توحید ذات و صفات است،
زیرا وقتی اثبات شد که واجب الوجود تنها
خداس��ت و هر چه غیر اوس��ت ،محتاج و
نیازمند است ،پس عبادت مخصوص اوست
و او کمال مطلق است .غیر از او کمال مطلق
وجود ندارد و عبادت هم برای رس��یدن به
کمال اس��ت .بنابراین عب��ادت ،مخصوص
خداوند است.
قرآن و توحید در عبادت
«ما در هر امتی ،رسولی فرستادیم که خدای
یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید»
(س��ورهی نحل ،آیهی « .)36ما پیش از تو
(ای پیامبر) هیچ پیامبری را نفرس��تادیم،
مگر به او وحی کردیم که معبودی جز من
نیست .پس فقط مرا عبادت کنید» (سورهی
انبیا ،آی��هی « .)25خداوند ،پروردگار من و
شماست .او را پرستش کنید .این است راه
راست» (سورهی مریم ،آیهی .)36
توج��ه به این نکته الزم اس��ت که احترام و
تواضع و خش��وع ،مرات��ب و درجاتی دارد و
آخرین درجه و باالترین مرحلهی آن ،همان
پرس��تش و عبودیت اس��ت و این مرحله،
مخصوص خداوند اس��ت که مصداق روشن
آن ،همان سجده میباشد و به همین دلیل
سجده برای غیر خداوند جایز نیست .بدیهی
است که اگر انسان به این مرحله از عبودیت
برس��د و در مقابل خداوند به خاک افتاده،
س��جده نماید ،بزرگترین گام را در مسیر
اطاعت خدا و تکامل خویش برداشته است.
چنین عبادت خالصانهای ،آمیخته با محبت
محبوب است و جاذبهی این محبت ،عامل
مهم حرکت به سوی خداوند است و حرکت
به س��وی آن کمال مطلق ،عامل جدایی از
گناه و سایر آلودگیهاست .عبادت کنندهی
حقیقی تالش میکند خ��ود را به معبود و
محبوبش شبیه سازد و از این طریق ،پرتویی
از صفات جمال و جالل را در خود منعکس
نماید.
برگرفته از دروس استاد باقری تهرانی

سلسله بحثهای اخالقی
()8
پیوند مسایل اخالقى با یكدیگر

فضایل اخالقى غالبا با یكدیگر مربوطند،
همانگون��ه كه رابطهی نزدیكى در میان
رذایل اخالقى دیده مىش��ود .به همین
دلی��ل ،جدایى كامل آنها از یكدیگر غالبا
امكانپذیر نیس��ت .این پیون��د و ارتباط
گاهى به خاطر ریش��ههاى مشترك آنها
است و گاه به خاطر پیوند ثمرات و نتایج
آنها با یكدیگر.
در قس��مت اول یعن��ى پیوند ریش��هها،
مثالهاى روشنى داریم؛ غیبت كردن در
بسیارى از موارد ،زاییدهی صفت رذیلهی
حسد اس��ت .شخص حسود مىكوشد با
غیبت كردن كسى كه مورد حسد اوست،
آب��روى او را ببرد و ش��خصیتش را درهم
بشكند.تهمتوافترا،تكبروخودبرتربینى،
تحقی��ر و كوچك ش��مردن دیگ��ران نیز
بسیار مىشود كه از همان رذیلهی حسد
سرچشمه مىگیرد .بالعكس ،بلندی طبع
همانگونه كه جلو طم��ع را مىگیرد ،با
حسد و كبر و غرور و تملق و چاپلوسى نیز
مبارزه مىكند.
در روایات اس�لامى نیز اشارات لطیفى به
این امر مهم آمده است .در حدیثى از على
علیه السالم مىخوانیم كه فرمود :هنگامى
كه در كسى صفت جالب و زیبایى ببینى،
در انتظ��ار بقیهی صفات نی��ك او ،باش!
(بح��ار ،ج  ،66ص  ،441ح  .)129در
حدیث دیگرى از امام صادق علیه السالم
مىخوانیم كه فرمود :صفات شایس��ته با
یكدیگر مرب��وط و مقیدند( .بحار ،ج ،66
ص .)375
امام حسن عسكرى علیه السالم فرمودهاند:
تمام زشتیها و بدیها در اطاقى قرار داده
ش��ده (كه در آن بسته است) و كلید آن
دروغ است( .بحار ،ج  ،69ص .)263
از مجموع آنچه گفته شد مىتوان نتیجه

گرفت كه در بسیارى از موارد براى تربیت
نفوس و تهذیب اخالق و مخصوصا اصالح
بعضى از خل��ق و خوها باید از امورى كه
پیوسته و وابسته به آن است،شروع كرد و
از مقارنات و خلق و خوهاى دیگر كه با آن
مرتبط است ،كمك گرفت.

با طب خویش همواره به گردش مىپردازد.
مرهمهایش را به خوبى آماده س��اخته و
ابزارش را پاکیزه كرده تا هر جا نیاز باشد ،از
آن براى دلهاى كور و نابینا ،و گوشهاى
كر و ناش��نوا ،و زبانهاى گنگ بهره گیرد.
با داروهاى خویش در جستجوى بیماران
فراموش ش��ده و س��رگردان است! (نهج
البالغه ،خطب ه .)108

 )1تهذیب نفس؛ نوعى جهاد
دیدگاهى است كه مىگوید تهذیب نفس،
نوعى جهاد و مبارزه با دش��منان درونى
است كه در كمین انسانها هستند .پیغمبر
اكرم ص گروهى از مجاهدان اسالم را به
سوى میدان جهاد فرستاد .هنگامى كه از
جهاد بازگشتند ،فرمود :آفرین بر جمعیتى
كه جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اكبر
بردوش آنها مانده است .كسى عرض كرد:
اى رسولخدا! جهاد اكبر چیست؟ فرمود:
جهاد با نفس( .وسایل الشیعه ،ج  ،11ص
 .)122سپس فرمود :برترین جهاد ،جهاد
با نفسى اس��ت كه در میان دو پهلو قرار
گرفته است( .بحار ،ج  ،67ص .)65

 )3دیدگاه سیر و سلوك
در این دیدگاه ،انس��انها به مس��افرانى
تشبیه ش��دهاند كه از نقطهی عدم به راه
افتاده و به سوى قرب ذات پاك حق كه از
هر نظر بىنهایت است ،پیش مىروند .در
این سفر روحانى مانند سفرهاى جسمانى،
راهنمای راه و زاد و توش��ه و نفى موانع و
طریق مقابله با رهزنان راه الزم است.
صابران كس��انى هستند كه هنگامى كه
مصیبتى به آنها برسد مىگویند ما از آن
خدا هستیم و به سوى او بازگشت مىكنیم
(بقره .)156 ،در این آیه از یك س��و انسان
خود را ملك خدا مىداند و از س��وى دیگر
خود مسافرى مىشود كه به سوى خدا در
حركت اس��ت .در سورهی علق (آیهی )8
مىخوانیم :به یقین بازگشت همه به سوى
پروردگار توست .در سورهی انشقاق آمده
است :اى انسان! تو با تالش و رنجبه سوى
پروردگارت پیش مىروى و سرانجام او را
مالقات خواهى كرد (آیهی.)6
بنابرای��ن ،تعبی��ر باال ك��ه مىگوید :تقوا
بهترین زاد و توش��ه است ،اشاره به سیر
انسان الى الله دارد كه به هر حال در این
سفر روحانى نیاز به زاد و توشهاى خواهد
داشت ،و زاد این سفر روحانى نیز روحانى
است.
امام علی ع فرمودهان��د :در این ایام فانى
(زندگی دنیا) براى ایام باقى (آخرت) زاد
و توش��ه برگیرید! (نهج البالغه ،خطبهی
.)157

دیدگاههای سه گانهی برخورد با
اخالقیات

 )2دیدگاه طب روحانى
در این دیدگاه ،روح انسان همچون جسم
انس��ان ،گرفتار انواع بیماریها مىشود و
ت به
براى بهبود و س�لامت آن باید دس 
دامن طبیبان روحانى شود و از داروهاى
وی��ژهاى كه براى هر ی��ك از بیماریهاى
اخالق��ى وجود دارد ،بهره بگیرد تا روحى
سالم ،پرنشاط و فعال پیدا كند.
شایان توجه این كه در دوازده آیهی قرآن
مجید ،از بیماریه��اى روحى و اخالقى،
تعبیر به مرض شده است« .در دلهاى آنها
(منافقان) نوعى بیمارى است و خداوند (به
خاطر اصرارشان بر گناه و نفاق) بر بیمارى
آنها مىافزاید( ».بقره.)10 ،
امیرمؤمنان على علیه السالم در توصیف
ج
پیامبراكرم صلى الله علی��ه و آله در نه 
ت سیار كه
البالغه مىفرماید :او طبیبى اس 

احکـــام
احکام وضو

مجموعهی برنامه هاى عملى در اس�لام،
احكام است كه از جملهی احكام ،واجبات
بوده و بخش��ى از واجبات ،نماز است كه
بهترين عامل ارتباط با خداوند است و از
مقدمات آن ،طهارت میباشد.
طهارت داراى دو شاخه است:
الف) طهارت باطنى كه با وضو ،غس��ل و
تيمم بدست میآيد و بايد با قصد قربت
انجام شود.
ب) طهارت ظاهرى كه عبارت اس��ت از
طهارت بدن و لباس نمازگزاران كه در آن
قصد شرط نيست ،هر چند اگر قصد قربت
كند ،اجر و ثواب دارد و بايد توجه داشت
كه مس��الهی طهارت ،غير از پاكيزگى و
نظافت است و چه بسا كه چيزى پاكيزه
است ،ولى از نظر احكام ،نجس میباشد،
مثل لباسى كه آلوده به آب نجس باشد.
طهارت و پاكيزگى در اسالم شرط اصلى
نيايش با خداس��ت .كسى كه میخواهد
نماز بخواند ،بايد مقدمات آن را كه طهارت
بدن و لباس و سجدهگاه است ،فراهم كند
و اگر نجس باشد ،آنها را طاهر نمايد و الزم

است كه براى نمازشوضو بگيرد.
نمازگزار قبل از انجام نماز بايد وضو بگيرد
و طهارت معنوى به دست آورد.
چگونگىوضو:
 )1صورت را از مح��ل رویش مو تا چانه
میشويد.
 )2دس��ت راس��ت را از آرنج ت��ا انتهاى
انگشتانمیشويد.
 )3دست چپ را از آرنج تا انتهاى انگشتان
میشويد.
 )4با رطوبت دس��ت راست ،جلوى سر را
مسح مى كند.
 )5با رطوبت آن ،از نوك انگشت تا برآمدگى
پا مسح مینمايد.
 )6با رطوبت دست چپ به همين صورت
پاى چپ را مسح میكند.

بقدرى باش��د كه روى سر و پا اثر بگذارد.
اگر جاى مسح يا موى جلو سر ،تر باشد،
باید رطوبت دست بيشتر از آن باشد .جاى
مس��ح نبايد چيزى قرار بگيرد كه مانع از
رسيدن رطوبت به آن باشد ،مثل چسب
و غيره.
وضو بايد پشت سر هم انجام گيرد و نبايد
بين اعض��ا فاصله انداخ��ت و نیز بايد به
ترتيب وضو گرفت ،يعنى اول صورت بعد
دست راست و دست چپ ،بعد مسح سر و
سپس مسح پاها.
در وض��و نبايد از ديگران كمك گرفت ،در
اين صورت اگر ش��خص ديگرى بر دست
و صورت انس��ان آب بريزد و يا مسح او را
بكشد ،وضو باطل است .مگر آن كه خود،
قدرت انجام اين كار را نداشته باشد.

مسح الزم نيس��ت به اندازهی كف دست
باشد ،بلكه به اندازهی يك انگشت هم كافى
اس��ت .اگر موهاى اطراف سر در جلو سر
جمع ش��ده باش��ند ،بايد آنها را عقب زد
و روى موى جلو س��ر مسح نماید .نبايد
دس��ت را نگه بدارند و س��ر و يا پا را برای
مس��ح ،حرکت دهند .رطوبت دست بايد

كارهاى زير نياز به وضو دارد:
 )1خواندن نماز بجز نماز ميت.
 )2انجام طواف خانهی خدا.
 )3دس��ت زدن به نوش��تهی قرآن يا نام
خداوند.
 )4دست زدن به نامهاى معصومين عليه
السالم.
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«امریکایی» جورج کلونی
در ردهی اول جدول با کس آفیس
با کسآفیساینهفتهیسینمایامریکا(۶سپتامرب)۲۰۱۰

فیل��م « »The Americanی��ا
«امریکای��ی» از کمپانی «فوکوس
فیچ��رز» که از روز چهارش��نبه در
 ۲۷۰۰س��الن س��ینما در امریکا به
روی پرده رفته اس��ت ،توانس��ت با
 ۱۹.۵میلیون دالر فروش در ردهی
اول ج��دول این هفته ق��رار گیرد.
این فیلم با ب��ازی «جورج کلونی»
دربارهی آدمکشیست که برای انجم
آخرین مٔاموریت خود به ایتالیا سفر
میکند.
فیلم جدید «رابرت رودریگوئز» به نام
« »Macheteی��ا «خنجر» و با بازی
هنرپیشگانی چون «رابرت دنیرو»،
«جسیکا آلبا» و «میشل رودریگوئز»
نیز توانست با  ۱۴میلیون دالر فروش
در ردهی دوم ق��رار گیرد .داس��تان
فیلم دربارهی یک مامور سابق فدرال
اس��ت که با خیانت سازمان مواجه
شده و انتقامی بیرحمانه از رییس
سابق خود را در سر میپروراند.
فیلم « »Takersکه هفتهی گذشته
صدر جدول را در اختیار داش��ت با
دو پله سقوط در ردهی سوم جدول
ج��ای گرفت .فیلم در دومین هفته

در کشکول پیر...
فقط فکر کردیم که به امت اسالم
توصیه کنیم که اگر خدای نکرده یک
روز روزه آنها از دست رفت به جایش
ش��صت ایرانی را از زندان بزرگی به
نام کشور ایران اسالمی آزاد کنند که
همان فضیلت را خواهد داشت.

قرآن و...

آتش سوزی
دو س��ه هفته قبل «ت�ری جونز»

کشیش دیوانه آمریکایی اعالم کرده
ب��ود ک��ه تصمی��م دارد در روز 11
سپتامبر امسال قرآن را بسوزاند!؟
چرا ما این کشیش را دیوانه می
نامیم؟
زیرا به نظر ما هر نوع کتاب و نشریه
ای را باید خواند و نقد منطقی کرد
سوزاندن وخمیر کردن آن فقط کار
دیوانگانی مانند اعراب صدر اس�لام
و س��ران رژیم جمهوری اسالمی یا
ادولف هیتلر و حزب نازی است.
به این جناب کش��یش توصیه می
کنی��م که زحمت بیه��وده بر خود
هموار نکند چون این کار قب ً
ال انجام
شده است!
حدود س��ی و اندی س��ال است در
ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری
اس�لامی نه فقط قرآن بلکه ریشه

از نمایش خ��ود  ۱۳.۵میلیون دالر
فروخت تا ف��روش کلی خود را ۴۰
میلیون دالر برساند.
در ردهی چهارم جدول فیلم «The
 » Last Exorcismی��ا «آخری��ن
جنگی��ری» ق��رار دارد .این فیلم
ترسناک با بودجهای پایین ساخته
ش��ده و با  ۸.۸میلیون دالر فروش
در این هفته ،فروش کلی خود را به
 ۳۳.۵میلیون دالر رساند.
فیلم کمدی رمانتیک «Going the
 »Distanceبا بازی «درو باریمور» و
«جاس��تین النگ» در  ۳۰۰۰سالن
س��ینما به روی پرده رفت ،اما تنها
توانس��ت  ۸.۶میلی��ون دالر فروش
داشته باشد.
فیلم اکشن «»The Expendables
به کارگردانی «سیلوستر استالونه»
و بازی هنرپیشگانی چون «جیسون
اس��تاتام»« ،ج��ت ل��ی» و «بروس
ویلیس» در چهارمین هفته از اکران
خود با فروش��ی  ۸.۵میلیون دالری
در رتبهی ششم جدول جای گرفت.
فیلم پس از پای��ان هفتهی چهارم
 ۹۴.۱میلی��ون دالر فروش داش��ته

>> ادامه از صفحه30 :
اس�لام و باوره��ای دینی و مذهبی
مردم هم سوزانده شده است و بوی
این سوختگی امروزه در اکثر جوامع
ایرانی نش��ین خارج کشور به مشام
می رسد!؟

شیوا نظرآهاری

رهایی غزال از چنگ گراز
بسیار خوشحالیم که باالخره خانم
ش��یوا نظرآهاری گرچه با سپردن
وثیقه ای بس��یار س��نگین ،فعال از
چنگ جانیان رژیم آزاد ش��ده است
و این افتخاری است برای زنان مبارز
و ش��جاع ایران به خصوص شیوای
قهرمان که باالخره رژیم در مقابلش
به زانو درآمد.
خامنه ای ،استکبار جهانی و

سوءقصدلیوانیزه!

بنا به گزارش یکی از نزدیکان بیت
رهبری در یکی از شبهای ماه رمضان
حضرت رهبر معظم مهمانی افطاری
با ش��رکت عده ای از همسایگان و
محافظین و خانواده آنها ترتیب می
دهد و در این مراسم دختربچه شش
هفت ساله بازیگوش��ی لیوانی را به
طرف حض��رت رهبر پرت می کند
که باعث شکس��تن شیشه عینک
معظم له و کبودی قسمتی از صورت

گاهی لیوان را
زمین بگذار!
استادی درشروع کالس درس،
لیوانی پراز آب به دست گرفت.
آن را باال گرفت که همه ببینند.
بعد از شاگردان پرسید:
به نظر ش��ما وزن ای��ن لیوان
چقدر است؟
شاگردان جواب دادند50 :گرم ،
 100گرم  150 ،گرم!
اس��تاد گفت :من هم بدون وزن
کردن ،نمی دان��م دقیقا وزنش
چقدراس��ت .اما س��وال من این
اس��ت :اگر من این لیوان آب را
چند دقیقه همین طور نگه دارم،
چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اس��ت »Expendables« .تا اینجا
س��ومین فیلم پرف��روش کمپانی
«الینزگیت» به شمار میرود.
فیلم کمدی « »The Other Guysبا
بازی «ویل فارل» و «مارک والبرگ»
با  ۶.۶میلیون دالر فروش در ردهی
هفتم جدول ق��رار گرفت و فروش
کلی خود را به  ۱۰۸.۱میلیون دالر
فروش در ردهی هفتم قرار گرفت.
این درحالیس��ت که فیل��م دیگر
کمپانی س��ونی به نام «Eat, Pray,
 »Loveکه از روی کتابی به همین
نام ساخته شده است با ۶.۲میلیون
دالر ف��روش در ردهی هش��تم قرار
دارد .این فیلم با بازی «جولیا رابرتز»
و «خاویر باردم» تا اینجا فروش��ی
 ۷۰.۳میلیون دالری را تجربه کرده
است.
فیلم علمی تخیل��ی «»Inception
از «کریس��توفر ن��والن» در دومین
ماه از فروش خود  ۵.۹میلیون دالر
فروخت تا فروش کل خود را به ۲۷۸
میلیون دالر برساند.


ش��اگردان گفتند :هیچ اتفاقی
نمی افتد.
اس��تاد پرس��ید :خوب ،اگر یک
ساعت همین طور نگه دارم ،چه
اتفاقی می افتد؟
یکی از ش��اگردان گفت :دست
تان کم کم درد میگیرد.
 -حق با توس��ت ....حاال اگر یک

مبارک می ش��ود! که بالفاصله پدر
این بچه او را در همان مجلس تنبیه
ک��رده و از صحنه خ��ارج می کند.
گرچه گفته شده است که این حادثه
فقط یک بازیگوشی بچگانه بوده ،ولی
ما باورداریم که داستان چیز دیگری
بوده است به قرار اطالعات موثقی که
ما داریم ظاهرا سران استکبار جهانی
و رژیم صهیونیستی با این دخترک
تماس گرفته اند و از او خواسته اند که
به نوعی سایه رهبر را از سر مسلمین
و مستضعفین جهان کم کند و برای
این��کار یک میلیون دالر نقد هم به
آن دخت��رک داده اند و ق��رار بوده
است که بعد از انجام موفقیت آمیز
این ماموریت یک میلیون دالر دیگر
هم به او بدهند و در اینجا این وظیفه
به گردن سربازان گمنام امام زمان و
شکنجه گران و بازجویان عزیز است
که هر چه زودتر با روشهای ابتکاری
خاص خودش��ان ته و توی قضیه را
دربیاورند و نتیجه را به اس��تحضار
امت همیشه در صحنه برسانند.
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ سه شنبه چهاردهم
سپتامبرالمبارک
سال  2010ولفری دربدری

روز تمام آن را نگه دارم چه؟
شاگرد دیگری گفت :دست تان
بی حس می ش��ود .عضالت به
شدت تحت فشار قرار میگیرند و
فلج می شوند .و مطمئنا کارتان
به بیمارس��تان خواهد کشید و
همه شاگردان خندیدند.
استاد گفت :خیلی خوب است.
ولی آیا در این مدت وزن لیوان
تغییرکردهاست؟
ش��اگردان جواب دادند :نه پس
چه چیز باعث درد و فشار روی
عضالت می شود؟ درعوض من
چه باید بکنم؟
شاگردان گیج شدند .یکی از آنها
گفت :لیوان را زمین بگذارید.
اس��تاد گفت :دقیقا مش��کالت
زندگی هم مثل همین اس��ت.
اگر آنه��ا را چند دقیقه در ذهن

کلینیکحقوقی

مهاجرت جتارتی و غیرجتارتی ،خانواده ،اجاره ،استخدامی ،وصیت نامه

اجنمن حقوق دانان فارسی زبان کبک
شما را به اولین کلینیک حقوقی خود که

روز چهارشنبه  27اکتبر  2010در مرکز «الگار»
واقع در مرکز کامیونیتی «نانزایلند»

برگزار می گردد ،فرا می خواند.
تنی چند از وکیالن و دفترداران به سواالت شما در بخش های مختلف حقوقی در جلساتی خصوصی و تک به
تک به مدت  15دقیقه برای هر نفر پاسخ خواهند داد .کلینیک از ساعت  7تا  9بعدازظهر برگزار خواهد شد و
حضور به موقع و سروقت شما ما را در شروع و خاتمه به هنگام آن یاری خواهد رساند.
جهت ارائه خدمات بهتری می توانید به این آدرس پیام فرستاده و زمینه حقوقی مورد عالقه خود را به ما اطالع
دهیدcontact_us@ajpq.qc.ca :

Legal Clinic

The Persian Law Association of Quebec

Invites you to attend their 1st Legal Clinic on
Wednesday, October 27th, 2010 at the Nuns’ Island community centre, “Centre
Elgar”.
Several lawyers from different fields (immigration (commercial and non-commercial), rental law, employment law, wills & estates) will be present to answer your
questions during private one-on-one sessions for a period of exactly 15 minutes per
person.
The event will be held from 7 to 9pm. Out of respect for all, we will begin and finish on time, and so we ask you also to arrive
on time.
We ask you to please R.S.V.P. us in advance
in order to inform us of which field of law
your question pertains to, at
contact_us@ajpq.qc.ca.
----------------------Address: 260, rue Elgar, H3E 1C9
Bus: #12 from LaSalle metro station, or
#168 from McGill or Square-Victoria metro
stations – get off on Elgar and walk towards
the right to the end of the street.
وحید خلجی

INFO.: 514-439-1444

کتابفروشی زاگرس
زاگرس با مجموعه چشمگیر کتابهای فارسی در می  ۲۰۱۰در شهر مونترال کار خود را آغاز نموده است.
زاگرس از ابتدا تالش خود را بر پایه انتخاب کتابهای برتر فارس�ی با صالحدید اس�اتید ادب و فرهنگ
فارسی بنا نهاده است .در قلب مونترال که به شهر فرهنگی و هنری کانادا مشهور است زاگرس افتخار
دارد با  17000عنوان کتاب فارسی و زبانهای دیگر پذیرای هموطنان ایرانی و دیگر فارسی زبانان باشد.
در زاگرس همچنین فعالیتهای دیگری چون نگارخانه ،محافل ادبی ،کالسهای مختلف آموزش موسیقی و
زبان جریان دارد .باشد تا مهر شما فروغ راه ما گردد و این خانه فرهنگی هنری ،سرایی برای دوستداران
ادب فارسی باشد.

تان نگه دارید .اشکالی ندارد .اگر
مدت طوالن��ی تری به آنها فکر
کنید ،ب��ه درد خواهند آمد .اگر
بیشتر از آن نگه شان دارید ،فلج
تان می کنند و دیگر قادر به انجام
کاری نخواهید بود .فکرکردن به
مشکالت زندگی مهم است ...اما
مهم تر آن است که درپایان هر
روز و پیش از خواب ،آنها را زمین
بگذاری��د .به ای��ن ترتیب تحت
فش��ار قرار نمی گیرند ،هر روز
صبح س��رحال و قوی بیدار می
شوید و قادر خواهید بود از عهده
هرمس��ئله و چالشی که برایتان
پیش می آید ،برآیید!
دوست من ،یادت باشد که لیوان
آب را همین امروز زمین بگذاری.
زندگی همین است!

کاهش حکم مدیران جامعهی
بهایی به  ۱۰سال زندان

به گزارش رهانا حکم دادگاه بدوی برای مدیران پیشین جامعهی بهایی از  ۲۰سال زندان،
به  ۱۰س��ال حبس کاهش یافته است.سایت حقوق بشری رهانا بر اساس اخبار رسیده
مینویسد؛ سرانجام حکم سنگین  ۲۰سال زندان روز چهارشنبه  ۲۴شهریور به  ۱۰سال
حبس تقلیل یافته اس��ت.فریبا کمالآبادی ،جمالالدین خانجانی ،عفیف نعیمی ،سعید
رضایی ،بهروز توکلی ،وحید تیزفهم و مهوش ثابت ،هفت عضو گروه موسوم به " یاران"
سرپرستی جامعه بهایی در ایران را برعهده داشتند و پیش از این به اتهام داشتن روابط با
کشورهای خارجی« ،اقدام علیه امنیت کشور ،تبلیغ علیه نظام و افساد فیاالرض» از سوی
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به  ۲۰سال حبس محکوم شدند.
الزم به یادآوری اس��ت ،ش��ش نفر از هفت شهروند بهایی که وظیفهی رسیدگی به امور
بهاییان در ایران را بر عهده داشتهاند ،از تاریخ  ۲۵اردیبهشت سال  ۸۷در جریان حملهی
همزمان نیروهای امنیتی به منازلش��ان در بازداشت به سر میبرند و نفر هفتم ،مهوش
ثابت ،پیش از آنها و در تاریخ  ۱۵اسفند سال  ۱۳۸۶در مشهد بازداشت شده است.
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همدردی

اجنمن دفاع از حقوق بشردر ایران  -مونترال
www.addhi.org
تارنم�ای (  ) Websiteانجم�ن
دفاع از حقوق بش�ر در ایران -
مونترال ،شروع به کار کرد.
انجمن دفاع از حقوق بش��ر درایران
– مونترال همواره تالش کرده است
که در حد توان خود از حقوق اساسی
مردم بر مبنای منشور جهانی حقوق
بشر دفاع نموده و موارد نقض آن را
به اطالع افکار عمومی و مجامع بین
المللیبرساند.
ب��ا توجه به توانمندی های ش��بکه
چهان��ی ارتباط��ات و اطالعات ،که
نماد اشکار آن اینترنت است ،انجمن
تصمیم گرفت که ب��ا کمک تارنما
( )Websiteو  Facebookاق��دام به
اطالع رسانی در مورد نقض حقوق
بشر در ایران کرده تا ضمن آگاهی
همو طنان بتوانیم افکارعمومی کبک

و کانادا را نس��بت به نقض مداوم و
برنامه ریزی ش��ده حقوق بش��ر در
ایزان جلب نمائیم.
همچنین با انتشار اس��ناد پایه ای
حقوق بشر سازمان ملل متحد که
دولت ای��ران از امضاء کنندگان آنها
می باشد و تهیه مقاالتی توضیحی
در باره حقوق اولیه انسانها و ترویج
اندیشه های حقوق بشری ،بتوانیم
هموطن��ان عزیزمان را ب��ه دفاع از
حقوق بشر تشویق نمائیم.
انجمن دفاع از حقوق بشردر ایران-
مونترال ،با امکانات بس��یار محدود
خود و با کم��ک داوطلبانه اعضاء و
عالقمندان ،این اقدام را شروع کرده
و امیدوار است که این تارنما زمینه
مناس��بی برای اطالع رسانی درباره
حقوق بشر و همچنین برخورد افکار
و اندیشه های حقوق بشری باشد و

کمپین یک میلیون امضاء...
 کمپین یک میلیون امضا با روش
گفتگ�وی چهره به چه�ره و با هدف
ارتباط دو سویه با الیه های مختلف
جامعه و زنان طی�ف های مختلف و
آگاه س�ازی و نهایتا جمع آوری یک
میلیون امض�ا کار خود را آغاز کرد و
گستره جغرافیایی آن خارج از ایران
را نیز پوشش داد و البته بیشتر نقش
تبلیغی و معرفی جهانی کمپین را به
عهده داشت هرچند که این حرکت و
درواقع آگاه سازی و ارتباط چهره به
چهره و ....بیشتر بومی بود و در داخل
معنا پیدا میکرد اما از نظر تبلیغی و
معرفی جهانی در خارج کشور بسیار
موثر بود.
حال سوال اینجاست که این انعکاس
و ترویج و تبلیغ جهانی تا چه حد در
ح�ل معضالت و چالش ه�ای داخلی
موثر واقع می شود برای مثال همین
االن که بعد از چهارسال تالش کمپین
و ائتالف الیحه و  ...بازهم دستگاه های
قانون گذار به تصویب قوانین ضدزن
مش�غول هس�تند نقش هایی که به
عهدههمراهاندرخارجازکشوراست
چیست و چگونه تعریف می شود؟

فرصت و فراست :شهباز خنعی
یک قل��م از این زیان مالی هنگفت
از بین رفتن بیش از بیست میلیارد
دالر س��پرده های ای��ران در امریکا
مقرر ش��د
بود .بنابر قرارداد الجزایر ّ
برای پرداخت خسارت های شرکت
ها و اتباع امریکای��ی که در جریان
تحمل خسارت
انقالب ایران ّ
مدعی ّ
بودند ،مورداس��تفاده قرارگیرد که
گرفت و تمام آن سرمایه بزرگ برباد
رفت .اگ��ر از زیان های مالی دیگر
– از جمله خسارت به قول هاشمی
رفس��نجانی هزار میلی��ارد دالری
جنگ هش��ت ساله – چشم پوشی
کنیم و تنها همین بیست میلیارد
دالر بربادرفت��ه را مبنای محاس��به
قراردهیم ،با یک محاس��به ساده به
این نتیجه می رسیم که مردم ایران
برای نگهداری هر ش��ب هر یک از
 54گروگان امریکایی رقمی نزدیک
به یک میلی��ون دالر پرداخت کرده
اند! البته درآن زمان کس��ی جرات
و جس��ارت اعت��راض ب��ه آن اقدام
خس��ارت بار را نداشت و زمانی هم
که در جریان امضاء قرارداد الجزایر
کسانی نسبت به شرایط خ ّفت بار
آن لب به اعتراض گش��ودند ،بهزاد
نبوی مسئول سرهم بندی و رفع و
رجوع مسئله گفت که در مسائل این
چنینی نباید چرتکه انداخت!

در نهایت به ترویج و نهادینه کردن
حقوق بش��ر در ایران و بین ایرانیان
خارج از کشورکمک نماید.
م��ا صمیمانه منتظرنظریات ش��ما
درباره تارنمای انجمن هستیم.
		
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگرعضوها را نماند قرار
آدرس تار منای اجنمن:

www.addhi.org

واقع زنان خارج از کشور این وظیفه
را برعهده گرفتند که این فعاالن زن
را مورد حمایت قرار دهند و مسائل
و گرفتاریهای این فعاالن حقوق زن
را با نهاد های بین المللی حقوق بشر
بیشتر در میان بگذارند یعنی بهتر
خبر رسانی کنند تا بلکه با فشارهای
بین المللی در وضعیت زنانی که در
بازداشت هستند یا مورد تهدید قرار
میگیرند بهبودی حاصل شود اما بعد
از اینکه همسویی زنان به طور کلی و
نیز جنبش زنان با جنبش اعتراضی
پس از انتخابات شروع شد و اتهامات
بسیار خطرناکی به آنها وارد شد مانند
انقالب یا براندازی نرم ،همسویی با
دشمن در جهت منافع امریکا و غرب
 ،درج��ه و نرخ خطر را برای فعاالن
حقوق زن باال برد.
در هر صورت وقایع پس از انتخابات
 1388قطع��ا تاثی��ر گذار ب��وده بر
فعالیت ه��ای هم��ه کمپین های
مربوط به زنان که در ایران ش��کل
گرفته بودند .برای همین در خارج
از کشور بین فعاالن حقوق زنان این
بحث پیش آمد که حاال با توجه به
وضعیت موجود آیا زنان ایرانی خارج
از کش��ور _ که آنه��ا هم از تبعیض

>> ادامه از صفحه7 :

پس از آن تجربه بسیار تلخ ،حکومت
اس�لامی اگر از حداقل عقل سلیم
برخوردار بود ،می بایست فکر گروگان
و گروگان گیری را می بوسید و برای
همیشه کنار می گذاشت .دریغ که
چنین نبوده و نیست و مرتّب شاهد
تکرار آن تجربه هستیم.
از جمل��ه این تک��رار تجربه ها می
توان از ماجرای بازداش��ت ملوانان و
تفنگداران انگلیسی در اروندرود یاد
کرد:
ع��ده ای
در فروردی��ن م��اه ّ 1386
از ملوانان انگلیس��ی به اتهام تجاوز
توس��ط نیروی
ب��ه حریم آبی ایران ّ
دریایی س��پاه پاس��داران بازداشت
شدند .پس از چندین روز جنجال
رس��انه ای و جاس��وس خوان��دن
دستگیرش��دگان ،تونی بلر نخست
وزیر اس��بق بریتانیا ،با تعیین یک
ض��رب االجل  48س��اعته با لحنی
تهدیدآمیز گفت چنانچه گفتگوهای
دو کشور برای آزادی فوری ملوانان
بریتانیایی شکس��ت بخورد ،موضع
انگلستان درقبال جمهوری اسالمی
به گونه ای فزاینده سخت ترخواهد
شد .یک روز پس از التیماتوم تونی
بلر ،ناگهان محموداحمدی نژاد در
کاخ ریاس��ت جمهوری ب��ا ملوانان
دیدار کرد ،به آنان کت و ش��لوار نو

درگذشت پدر گرامی شما

حاج آقا جعفر حقیقت مهر

در ایران را صمیمانه خدمت شما و همسر گرامی تان
آقای سعید(علی) الهی و سایر خانواده های عزادار
تسلیت عرض نموده،
برای شما و همه عزیزانتان سالمتی و شادکامی
و طول عمر آرزو داریم

e-mail:
addhi2005@gmail.com
Tel : 514-299-1787

>> ادامه از صفحه29 :

مهرانگیز کار :ببینید آنچه که مسلم
است این است که وقتی یک جنبشی
حاال جنبش حق��وق زن یا هر نوع
دیگری از جنبش های اجتماعی در
یک کشوری آغاز به کار می کند و
شناخته می شود در همان کشور یا
حتی در سطح جهان  ،تاثیر گذاری
و ادامه راه حتما با کسانی است که
در داخل آن کشور کار می کنند ولی
در ی��ک وقایعی که مثل وقایع بعد
از انتخابات که جنبش زنان گرفتار
مشکالت بیشتری شد آن وقت است
که بحث حمایت زنان خارج کشور
اهمیت بس��یار زیادی پیدا می کند
یعنی اهمیتی بیش از حمایت پیدا
می کند .تا پی��ش از آنکه آن اتفاق
بیفتد ،همه این اجماع و همفکری
را داشتند که به عهده ایرانیان و زنان
خارج از کشور است که در دو زاویه
جنبش حقوق زن را در کشور مورد
حمایت قرار بدهن��د یکی از جنبه
حقوق بشری که پشتیبانی کنند از
زنانی که گرفتار و قربانی می شوند
مثال به اتهام اینکه وارد فعالیت های
مدنی شده اند و پیاپی بازداشت می
شوند مورد تهدید قرار می گیرند .در

دوست گرامی
سرکار خامن سیمین حقیقت مهر

و س��وغاتی های دیگ��ر هدیه داد و
گفت ک��ه آزادی آنان هدی��ه ای از
جانب جمهوری اس�لامی به مردم
انگلیس است و در حالی که رسانه
های دولتی از عذرخواهی رس��می
لندن از ورود نظامیان آن کش��ور به
آبهای ایران خبر داده بودند ،تونی بلر
عذرخواهی را تکذیب کرد.
در همان زمان ،قدرت الله علیخانی،
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملّی و
سیاس��ت خارجی مجلس شورای
اسالمی درگفتگو با خبرگزاری ایلنا با
تأکید براین که مجلس و کمیسیون
امنیت ملّ��ی آن به هی��چ وجه در
جریان بازداش��ت این افراد و آزادی
آنها نبوده است ،گفت« :علی القاعده
آنها اش��تباهی به آبهای ایران آمده
بودند و فکر نمی کنم که کار سیاسی
می کردند .به خاطر همین بهتر بود
پیش از آن که مسئله تبدیل به یک
درگیری سیاسی با انگلیس شود ،آنرا
خاتمه دهند».
مورد دیگر از همی��ن نوع ،ماجرای
کلوتیلد رایس است.
کلوتیلد رایس یک دختر  24ساله
فرانسوی بود که چند ماهی در یکی
از دانشگاه های اصفهان زبان فرانسه
درس می داد .در جریان تظاهرات
و تنش ه��ای پس از ب��ه اصطالح

زری نیک نژاد ،مهناز ایازی،
عباسکرباسفروشان
بابک ،باربد و بردیا کرباسفروشان
های قانونی بر ضد زنان در ایران رنج
می برند_ نقش دیگری هم باید بر
عهده بگیرند؟ یا باید فقط به عنوان
حمایت از ضوابط جهانی حقوق بشر
از فعاالن حقوق زن در ایران حمایت
کنند؟ طبع��ا بحث و گفتگوها زیاد
ش��ده و هنوز هم هست اما به نظر
من هنوز زنان ایرانی خارج از کشور
نمی توانند ادع��ا بکنند که یک راه
حل جایگزین و خیلی موثری پیدا
کرده باشند برای جبران این خالیی
که تا ح��دودی در جنبش زنان در
داخل به وجود آمده .یعنی کم کاری
جنبش زنان که به علت س��رکوب
اتفاق افتاده هنوز نمی شود گفت که
با پر کارتر ش��دن زنان ایرانی خارج
از کشور جبران ش��ده باشد .بحث
بس��یار زیاد است اما به نظر میرسد
گفتگ��وی چهره به چه��ره یا بحث
آموزش حقوق زنان به زنان مناطق
محروم بحثی اس��ت که فعال نمی
تواند در درون ایران خیلی به صورت
گسترده انجام شود البته ممکن است
همین فردا هم یک اتفاقی بیفتد یا
در سیاس��ت های همین حکومت
تغییراتی به وجود بیاید به هر دلیلی
یا اینکه تحول سیاسی به وجود بیاید
که باعث ش��ود مقدار زیادی از این
محدودیت ها رفع ش��ود اما مادامی

ک��ه این وقایع اتفاق نیفتاده اس��ت
یعنی نه حاکمیت در سیاست اش
تجدید نظر کرده نه تحول سیاسی
خاصی اتفاق افتاده معلوم است که
آن سیاست یا خط مشی یا برنامه،
به صورت گذشته اش را نمی تواند
داشته باشد .اما زنان ایرانی خارج از
کشور از امکاناتی بهره مند هستند
که بهش��ون این اجازه را میدهد که
این امکانات را در اختیار زنان فعال
داخل کشور قرار بدهند .
حاال این امکانات چیست؟ می شود
اینطور گفت که این امکانات بیشتر
در رابط��ه با ارتباط��ات اینترنتی یا
همان فضای مجازی اس��ت  .یعنی
حاال که آن شیوه گفتگوی چهره به
چهره به عنوان شیوه ای مبارزاتی یا
آموزش دهنده محدود شده است این
زنان برنامه هایی را بر روی صفحات
اینترنتی بگذارند تا بر تعداد فعاالن
حقوق زن مخصوصا از سنین جوانی
افزوده ش��ود یعنی دخت��ران جوان
ایران��ی از طریق اینترن��ت آموزش
رایگان ببینند .در حال حاضر متون
مدونی وجود دارد که می تواند برای
تربیت دختران جوان ایرانی استفاده
شود تا یاد بگیرند که چگونه میشود
در حوزه های فعالیت کوچک مدنی
خودش��ان به تدریج الفبای رهبری

انتخاب��ات  22خ��رداد  ،1388این
دختر جوان درحالی که قصد خروج
از ایران را داشت ،به اتهام جاسوسی
بازداشت شد .مستند مقامات برای
اتهام جاسوسی این بود که آن دختر
جوان با دوربی��ن تلفن همراه خود
عکس هایی از صحنه های تظاهرات
مردم برداش��ته و آنها را برای برخی
از دوس��تان خود فرستاده است .با
این اتهام مسخره ،دختر بینوا ماهها
در زندان اوین بس��ر برد تا سرانجام
با تأمین وثیق��ه  250هزار دالری از
زندان به س��فارت فرانسه در تهران
منتقل و چند م��اه بعد هم از ایران
خارج شد بی آن که کسی پاسخگو
باش��د که اگر براستی جاسوس بود
چرا محاکمه و مجازات نش��د و اگر
نبود چرا با یک اتهام واهی ماهها از
عمر خود را در زندان گذراند؟!

فرزندانش��ان و دیدار با آنها به ایران
سفر کردند .روز جمعه  19شهریور
رامین میهمان پرس��ت سخنگوی
وزارت امورخارج��ه ب��ه خبرنگاران
گفت:
توجه به پیگیری های ش��خص
«با ّ
توجه
با
و
جمهوری
ریاست
محترم
ّ
به اصل رأفت اس�لامی و نگاه ویژه
نظام جمهوری اسالمی به شأن زنان
در آستانه عید سعید فطر تصمیم به
آزادی سارا ش��ورد ،تنها زن زندانی
امریکایی ،گرفته شد!»

آخرین مورد از این کارنامه ی سیاه
همین روزها جریان دارد:
حدود یک سال و نیم پیش  3جوان
کوهنورد امریکایی ک��ه در جریان
کوهنوردی در منطقه کوهس��تانی
کردس��تان عراق از مرز گذشته و پا
توسط
به خاک ایران گذاشته بودندّ ،
نیروهای مرزی جمهوری اس�لامی
دس��تگیر ش��دند .بازه��م مقامات
حکومت ادعا که اینها جاسوس اند
و بای��د محاکمه و مجازات ش��وند.
چندی پیش هم م��ادران  3جوان
امریکایی ب��رای تالش جهت آزادی

سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح
نداد که "پیگیری" روند یک پرونده
قضایی ،آنهم با اتهامی به سنگینی
جاسوس��ی ،چه ربطی به "شخص
محترم ریاست جمهوری" دارد و اگر
رأفت اسالمی شامل همه متهمان به
جاسوسی می شود ،چرا دو امریکایی
دیگ��ر آزاد نمی ش��وند .اگر هم به
دلیل "ن��گاه ویژه نظ��ام جمهوری
اسالمی به ش��أن زنان" تنها بانوان
را دربرم��ی گیرد ،چ��را زندان های
حکومت پراز زنان و دخترانی است
که اتهام ش��ان نه جاسوس��ی بلکه
اعتراض به نتیجه خیمه شب بازی
انتخابات بوده است!
ش��اید به دلیل همین ابهام ها بود
که روز پس از اظهارات س��خنگوی
وزارت امورخارجه ،دادستان تهران
اعالم کرد که مراحل قضایی پرونده

را در جه��ان مدرن را ف��را بگیرند.
این یکی از کارهایی اس��ت که زنان
ایرانی خارج از کشور می توانند انجام
دهند اما من تا حاال ندیده ام که به
صورت وسیع به این امکان و به این
فرصت پرداخته باشند .کار دیگری
که می توانند بکنند این اس��ت که
حاال که ش��اید الیه ای از زنان فعال
در داخل کش��ور مرعوب شده اند یا
ترجیح داده اند فعال س��کوت کنند
یا زیر وثیقه های سنگین هستند یا
اصال در زندان هستند و تعدادی از
فعاالن از کشور دور شده اند و فاصله
گرفته اند از خطرات ،زنان ایرانی در
خارج به جبران این مسائل اینها به
صورت پیاپی م��وارد تبعیض آمیز
حقوقی زنان را ب��ه اطالع نهادهای
جهانی مرتبط با سازمان ملل متحد
و همچنین نهاد های فمینیس��تی
جه��ان برس��انند و نگذارند که این
صدای حق طلبی زنان که در ایران
تا یک ح��دودی ضعیف ش��ده در
جامعه جهانی خاموش شود  .یعنی
آنها حتما خواهند توانست با امنیت
خاطر و امکاناتی که در خارج از کشور
دارند صدای ضعیف شده فعاالن زن
در ایران باشند و بمانند و البته می
دانیم که این فضای مجازی است که
{>> ادامه در صفحه}35 :
سارا شورد تکمیل نشده و بنابراین
وی آزاد نمی شود.
 24س��اعت پس از این بیان قاطع
دادس��تان تهران ،خبرگ��زاری ایلنا
گ��زارش داد« :ب��ا دس��تور بازپرس
پرونده و موافقت دادس��تان تهران
سارا شورد یکی از  3متهم امریکایی
بازداشت شده در ایران از زندان آزاد
شد ...دادگاه با تمدید قرار بازداشت
مدت
دو تبع��ه دیگر امریکای��ی به ّ
 2م��اه دیگر موافقت کرده اس��ت و
نامب��ردگان همچنان در بازداش��ت
بسرمی برند.
سارا شورد پس از آزادی از زندان به
مقامات س��فارت سوییس به عنوان
حافظ منافع امریکا تحویل شد».
در همان روز یکش��نبه  21شهریور
رادیو صدای آلمان به نقل از دادستان
تهران اعالم کرد« :این تبعه امریکایی
ممنوع الخروج نیست!»
آیا روزگار به حکومت اس�لامی این
فرصت و فراست را خواهد داد تا پیش
از فروپاشی محتوم اش دریابد که باج
خواهی و گروگان گیری حاصلی جز
بی آبرویی و زیان و خسارت ندارد؟!
بعید به نظر می آید زیرا تجربه نشان
داده حکومت اسالمی به همان اندازه
که قهرمان فرصت س��وزی است از
فراست بی بهره است! 
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www.paivand.ca

paivand@videotron.ca
Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656استخدام
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:

LOCKSMITH
با سابقه چندین ساله

درسراسرمونتریالبزرگ
 مسکونی
 تجاری
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها
 موموخواهان:
درخدمت هموطنان گرامی

 سرویس  24ساعته
Tel.: 514-999-4341
Tel.: 514-762-6774
__________

4155 Verdun
)(Corner Galt

EXCELENT

BUSINESS

OPRTUNITY FOR
ENTERPRENURE

یک بیزنس بسیار خوب
با سرمایه گذاری کم
و با امکان داشتن درآمد،
برای فروش موجود است.
مدیریت و گرداندن
بیزنس را هم ما به عهده
می گیریم.
برای اطالعات بیشتر
تماسبگیرید:
Tel.: 514-544-1298
ali-sharifian az sep1

UPسپتامبر :رضاامیر

حمل و نقل

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

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

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

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

DATA RECOVERY

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

به یک نفر برای کار
دررستورانپیتزایی
Little Caesars
تمام وقت یا پاره وقت
شیفتصبح
در ناحیه وست ایلند
نیازمندیم.
514-969-9514

)(NDG

(514) 489-6901

514-483-0303

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

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

514-952-7400
از15ماه می 2010

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

ستــون

RENOVATION
جزئی و کلی

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

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

توسط خانم
با سابقه  20ساله
در ناحیه NDG
(خانمتحسین)
Tel.: 514-358-5105

زبی اسداله

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

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

تدریس

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

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

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

 UPپیتزااطلس از  1اگوست اخوان

514-624-5609
514-889-3243

تاتوی دائم

متــرجم

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

نوشین:تامی2010پرداخت شد

رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

)(514

خدماتکامپیوتر

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

514-575-7080

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی

www.systemexpert.ca

514-294-8242

)(514

اگر می خواهید

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

استخدام

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

MS WORD

زیبایی و آرایش

ما به شما خانم ها
کمکمیکنیمموفقشوید!

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و 2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

برای اطالعات بیشتر همین امروز
با خانم میترا تماس بگیرید:

استخدام

به شیوه روان و آسان
ابتدائی،دبیرستان،
کالج و دانشگاه
Tel.: 514-655-5991

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

کامپیوتر خود
را فارسی کنید

فرصتی طالیی برای بیزنس

UPاز جونutkoibeg@yahoo.ca 2010

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

و ورق
توسط شادی

Cosmetic Business
Opportunities

ریاضیاتوفیزیک 514-994-7340

آرش باسالنی:ازجون up15

ازسپتامبرNikpour:

Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

1UPسپتامبر:اخوان

Tel.: 514-746-9271

678-6451

RENOVATIONS

UPاز1سپتامبر:اخوان

Coiff.
Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.

GENERAL

آموزشخیاطی

UP wshaton@hotmail.comاز سپتامبر15

قفل و کلیدسازی
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(514) 773-5017

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

دارالترجمهرمسی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی،عضوجامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک 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 ...

عضوجامعه مترجمین کبک

1010 Sherbrooke W.

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

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

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایران
در مونتریال

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

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
در مرکز شهر مونتریال
تجاری ،پنجره فرستادن
mona.golabi@gmail.com
کودکیار و پرستار به خانه
www.MonaGolabi.com
شما ،بصورت نیمه وقت،
Tel.: 514-831-2293
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

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP
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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

صابر جلیل زاده

مرتضیبابایی

در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

514-585-6178
tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی

www.SinaBathaie.com

514-262-4045

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف

Tel:(514)485-0739
azfev01

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

اجـاره

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

پرستارساملندان

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

514-768-9485

تافوریهP? bobymoradian2011

جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا،
استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

آمادگی برای امتحان  TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های دانشگاهی
خواندن و بحث در مورد مقاالت روزنامه ها
تمرین مکالمه و مصاحبه نوشتن مقاالت دانشگاهی
(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com
mai-??09

استخدام

PIZZA MAKER
بهیکپیتزامیکر

باجتـــربه

(با حقوق مکفی)
در  وستآیلندنیازمندیم.
Tel.: 514-690-9619

ایرونی،ایرونی
بخـــر!

استخدام

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

AKHAVAN
FOOD

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

2178 Ste-Catherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

در حال حاضر کمک می کند مثل
همین فرض کنید الیحه حمایت از
خانواده که هرچند ممکن است که
نتواند در داخل کشور خیلی طنین
داش��ته باش��د اما در خارج از کشور
طنین داشته باش��د .ما سالها پیش
فقط از امکانات مطبوعات انتشاراتی
آنه��م در مقیاس چن��د مجله می
توانستیم بهره مند شویم .اما امروزه
مس��ائل زنان راحت ت��ر قابل طرح
شدن در دنیا هست طرح هم شده اما
به نظر من با همه اینها هنوز نتوانسته
آن خالیی که به علت سرکوب ایجاد
ش��ده را جبران کند و بهتر است که
متمرکز باشد بر تربیت نیروی جوان
زنان درون کشور.
خوشبختانه یا بدبختانه تعداد زیادی
از زنان فعال و روزنامه نگار ایرانی در
این یکس��ال از کش��ور خارج شدند
و ای��ن خوب ضایعه ایس��ت از نظر
فعالیت درون کش��ور ام��ا از طرفی
ه��م می ت��وان گفت خوش��بختانه
ب��رای اینکه این نیرو در داخل ایران
از بی��ن نرفته و توانس��ته خودش را
نجات دهد و یک نی��روی حاضری
هست که تغذیه می کند رسانه ها را.
حضور این زنان جوان روزنامه نگار در
خارج از کشور و خروج شان از کشور
هرچند که ضایعه ایست برای فعالیت
حقوق زنان در داخل کش��ور اما می
تواند فرصتی باشد برای اینکه زنان
را از خارج تغذیه کنند با شیوه های
جدید مبارزاتی و شیوه های جدید

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

(514) 887-0432

1200, de Bleury #9
Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

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

>> ادامه از صفحه33 :

مدیریتی و رهبری و فعالیت در یک
فضایی مانند ایران که از هر سو خطر
آنها را تهدید می کند.
باز هم تاکید میکن��م بهترین راه را
همینآموزشمیبینمامابیشترکاری
که میبینم هم در حقیقت خبری و
یا حقوق بشری هستش یعنی هنوز
ندیده ام که به صورت گس��ترده به
این موضوع نگاه بکنند و تاکید داشته
باش��ند بر آموزش دختران جوان در
داخل کشور.
 زنان فعالی که از ایران خارج شدهان��د و در محی��ط اروپ��ا و امریکا با
سیستم های جدید حقوقی آشنا می
شوند آیا این زندگی جدید و تجربه
های جدید برای آینده جنبش زنان
مفید هست؟اگر فرض بگیریم اینها
روزی بر گردند و دوباره فعالیتشان را
داخل ادامه دهند
مهرانگیز کار :همیشه ارتباط با خارج
مخصوصا جوامعی که مسائل حقوقی
زن در آن قدیمی است و شکل پیدا
کرده و س��ازمان یافته اس��ت مانند
مدرس��ه می ماند .فعاالنی که خارج
شده اند چه بخواهند و چه نخواهند
در ای��ن جوامع دارن��د آموزش می
بینند با نهادهای مختلف فمینیستی
و بنیادهای مختلف آشنا می شوند
و طبعا نیروی کارامدتری می شوند
در آینده .البته تا جوانی و پرش��وری
برای ادامه مبارزات مدنی را دارند باید
فرصت برگشت به کش��ور را داشته
باشند.

Nettoyeurs
EXPRESS
www.nettoyeursexpress.com
Your garments fresh
and cleaned as early as
!the same day
CEL: 514-889-7392

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

 ب��ا توجه ب��ه موضع گی��ری ها واعتراض های فع��االن جنبش زنان
از جمله نشس��ت هایی که طی این
چن��د روزه اخیر به وی��ژه در مورد
الیحه حمایت از خانواده انجام ش��د
و مجموعه فعالیت ها و مقاالتی که
نوشته شد و نیز اعتراض ها و اطالعیه
هایی که از سوی فعاالن حقوق زن
در جنبش س��بز مثل خانم رهنورد
و یا زن��ان ادوار مجلس و نیز ائتالف
اس�لامی زنان منتشر شد ،وضعیت
جنب��ش زن��ان در داخل کش��ور را
چگونه ارزیابی می کنید ؟
مهرانگیز کار :من تصور می کنم تمام
اخبار چند روز اخیر با محوریت نقد
الیحه حمایت از خانواده و مخصوصا
تاکید بر اصالح برخی از مواد آن که
اتفاق افتاده و مخابره شده نشاندهنده
این اس��ت که ه��ر چند که جنبش
زنان از یک زاویه سرکوب شده و راه
را بر فعاالن حقوق زن بس��ته اند که
بتوانن��د در عرصه عمومی تظاهرات
اعتراضی داشته باشند یا حتی بتوانند
امضا جمع بکنند و یا گفتگوی چهره
ب��ه چهره را ادام��ه بدهند و یا زنانی
فعال را در زندانه��ا نگه دارند یا زیر
تی��غ وثیقه اما بحث حق��وق زن به
صورتی که در نشس��ت ها ،بحث ها
و در اطالعیه ها مطرح شد نشان داد
که مسئله زنان هنوز یک بحث زنده
ای در جامعه ماست حتی به رغم این
همه سرکوب ها .این نشان می دهد
این بحث جدی اس��ت و دیگر نمی

PARTICIPATE
in ou
r

COMMUNITY

رستوران

شیراز



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
خود آنان را استخدام کنید!
----------------

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

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

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

جویای ازدواج

a1973akbar@yahoo.ca

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

514-485-2929

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

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

Toronto:

لوئیزداداش زاده

www.accesasie.com

مهرانگیز کار :کمپین...

تـورونتو

داروخانه

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

س�فر روزانه به

(647) 822-2529

صــرافی  5استخـدام

ستاره

شیرینی
سـرو

داوود از  15سپتامبر

azjan15unpaid

RENOVATION

Tel.:514-573-4477

بهرامرحیمیان:

WAITRESS

ساختمانی
جزئی و کلی

تدریسخصوصیزبانانگلیسی خشکشویی

به یک نفر ویترس ایرانی
باتجربه :خراسان کباب
514-488-9191

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

www.paivand.ca

استخدام

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand
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VIVA

2315 GUY
514-937-8293

مجری
مراسم
عقد
ایرانی
514-

825-3170

UPاگوست  1و  15اخوان

شود خیلی تفکیک کرد و حاکمیت
دیگر این قدرت را نخواهد داشت که
بگوید بحث رفع تبعیض از زن یک
بحث کامال غربی است و بحثی است
که دش��من آن را گسترده می کند
در کشور و باید این بحث را مسدود
کرد .معلوم می شود که حاکمیت یا
متقاعد ش��ده به اینکه اساسا زورش
نمی رس��د به اینک��ه به یک چنین
برخوردی با زنان کش��ور و یا اینکه
شاید عقالیی در همین سیستم به
این نتیجه رسیده اند که بهتر است
به جای اینکه بیشتر تندروی بکنند
و خشونت ورزی بکنند ،به مشکالت
زنان هم کمی توجه کنند .از طرفی
هم می بینیم که زنان دو طیف یعنی
طی��ف زنانی که کام�لا طرفدار این
دولت (اصولگرایان) و از طرفی زنانی
که نمی توانند طرفداران این دولت
باشند و از طرفی زنان معترض که تا
حدودی در نقش رهبری قرار گرفته
ان��د مثل خانم زهرا رهنورد و برخی
خانم های اصالح طلب اینها به انگیزه
نقد الیحه حمایت از خانواده به هم
نزدیک ش��ده اند و این خود نش��ان
می دهد که باز مهمترین مشکل و
مسئله کنونی همین قوانینی است
که به شدت از لحاظ روحی به همه
آنها صدمه می زند و عواطف ش��ان
را جریحه دار می کند .و نش��ان می

دهد که این ها مسائلی است که در
خانواده های ایرانی اتفاق می افتد بر
ضد زنان ایرانی و متاسفانه قوانین از
این ستم هایی که بر زنان ایرانی در
خانواده ها می گذرد حمایت می کند
که یکی از مس��ائل عمده اش چند
همسری اس��ت ،چه با اجازه همسر
اول و چه بدون اجازه زن اول اهانتی
است به کرامت انسانی زنان و در هر
حال و خش��ونت ورزیست نسبت به
عواطف و احساسات آنها .بنابراین به
نظر می رس��د زنان از همه طیف ها
به هم نزدیک شده اند در نقد الیحه
حمایت از خانواده و اراده کرده اند که
زورآزمایی خودش��ان را فعال بر مدار
این قانون ادامه دهند هرچند که خانم
رهنورد موضوع را به صورت رادیکال
تری مطرح کرده اند و زنان دیگری
آن را ب��ه صورت معتدل تری مطرح
کرده اند و فقط قانع به این هستند
که ش��روط مربوط به تعدد زوجات
نسبت به مردان سختگیرانه تر باشد.
اما به هر حال همه معترضین به این
نتیجه رسیده اند که سرکوب باالی
سرشان است و وقتی که شنیده می
شود بس��یاری از زنان زیر سرکوب
با زنان اصول گرا می نش��ینند و می
بینند که همه درد مشترک دارند و از
آنها می خواهند که آنها بروند و وارد
مذاکره بشوند با حکومت اصولگرایان.

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------اینها همه نشاندهنده این است که ما
با یک مجموع��ه دیگر و جدیدی از
فعالیت در ایران برای احقاق حقوق
زنان مواجه شده ایم.


www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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کاروان حج متتع آمسان
قافلة السماء للحج و العمره لبیک اللهم لبیک

تاریخ پرواز از کانادا به جده >>>  7نوامبر
و تاریخ برگشت از مدینه  27نوامبر

از ویژگی های منحصر به فرد این گروه
وجود عالیترین خدمات معنوی و برگزاری مراسم مذهبی و ادعیه کمیل ندبه و عرفه
توسط مدیر این کاروان حاج مرتضی طاهری است،
که از مداحان مشهور و با سابقه میهنمان می باشند.
از افتخارات این کاروان همراهی حجة األسالم و المسلمین حاج آقا سید محمد حسن مشکواة،
حاج آقا شیخ صالح سیبویه و حجة األسالم و المسلمین نقوی
روحانیون دانشمند و مجرب در امر حج می باشد.

هدایای ویژه آژانس راه آمسان در هنگام ورود به عربستان
 _1یک گوشی موبایل به همراه سیم کارت به هر یک از مسافران
 _2یک دست حوله و لوازم احرام ،یک کاله ،یک کیف و یک تی شرت ویژه آقایان
 _3یک سجاده ،حوله صورت و نقاب آفتابگیر ویژه خانم ها


اقامت در مدینه:

هتل  5ستاره دیار اینترنشنال ،واقع در شمال حرم جنب هتل هیلتون
اتاقها در مدینه منوره دو نفره می باشد
پذیرایی مطابق با برنامه فود برد هتل اینترنشنال می باشد.
اتاقها  2تخته بوده که اگر نیاز به یک نفره شدن باشد ،با دریافت ما به التفاوت ارائه می گردد.


اقامت در مکه:

ساختمان راه آسمان گشت به صورت نظام هتلی با بهترین امکانات
واقع در عزیزیه منطقه جوهره و دارای اتاقهای  3تخته می باشد.
پذیرایی شامل صبحانه ناهار و شام میوه و دسر
به صورت بوفه باز و تهیه شده توسط بهترین آشپزهای ایرانی و بدون سهمیه بندی می باشد.


نکات قابل توجه:

در صورتی که پرواز شما یک تا چند روز دیر تر از تاریخ پذیرش ما باشد،
نماینده ما در فرودگاه جده برای پذیرش و هماهنگی آماده خدمت می باشد.
در تاریخ برگشت هرگونه تاخیر یا تقدم با مسئولیت زائرین محترم میباشد.
در صورت تمایل به استفاده از اتاقهای خصوصی در مکه و مدینه
بایستی حتما قبل از سفر هماهنگی صورت گیرد
تا در مورد هزینه مبلغ ما به التفاوت توافق حاصل شود.
------------------------------------مبلغ پرداختی برای هر نفر ( )6800دالر کانادا که شامل بلیت هواپیما و محل سکونت
و مبلغ ویزا چک های مطوف و احرام و قربانی و سیم کارت موبایل میباشد.
-----------------------------

تلفن امریکا:

آقای حسین طالقانی
)323( 793-9196

تلفن های کانادا :
514 - 366 - 1509
514 - 247 - 1732

تلفن های آمریکا:

زبان انگلیسی آقای سعد
562-818-2299
زبان عربی آقای نجفی
562-861-1221
زبان فارسی آقای طالقانی
323-793-9169

عکسهایی از منای داخلی و خارجی هتل مدینه:
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Top disadvantages of
Autumn
one of the pleasant certainties of life, at least here in
Canada: a 3 month period,
starting in September,
October and sometimes
through November, when
nature’s trees begin to lose
their leaves after offering
a magnificent display of
blazing reds, pinks, yellows
and rusty combinations of
rich colors.
Autumn derived from the
Latin “AUTUMNUS”
meaning “THE HARVEST OF PLENTY”.
THE HARVEST OF
PLENTY, how beautiful,
here in Canada we have a
bountiful of fruits and vegetables available to us, you
visit an open air market
and the variety of fruits and
vegetables are amazing, or
visiting a farmer’s market
is the most amazing thing
I have experienced lately,
some will offer you to collect your own produce, how
amazing is this, it’s a great
experience, especially be-

Dariush H Zandi

ing
in
a
city
gives you the
chance and
opportunity
to experience farm life. You can
spend the day; it can
be a family outing on a
cool autumn day. Or visit
a free range farm, where
their cows, sheep’s, and
chickens are running free,
they are under the sunshine, eating grass, eating
what they are supposed to
be eating, instead of these
farms that have their cattle
and chickens imprisoned
in a barn and never see a
day of sunshine and forget
about eating grass, they
are injected by all kinds of
pesticides and hormones to
speed up their growth so
production can be met.
Anyways, let me get off
this subject about our
cattle industry, back to the
beauty of autumn, as much
as I love summer, I love au-

tumn
even
more, the
colours that
are dancing
before our eyes
is truly a gift from Mother
Nature. This autumn next
time you walk by a maple
tree, or taking a drive down
a country road, stop and
cherish the moment, the
colours of a maple tree are
magnificent, beyond anything anyone can describe.
The maple tree is not the
only one that steals the
stage, there is plenty of
beautiful trees showing off
their autumn colours.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
-----I have recently sent a
letter to the Canadian
Embassy in Tehran Iran,
it is my pleasure to share
the letter with all my
readers:

September 10, 2010
The Canadian Embassy
4 Shahid Sarafraz Street
Ostad Motahari Avenue
Tehran, 15868, Iran
Attention: Program Manager
Dear Sir/Madam:
It is with great pleasure I write this letter to you today.
In November of 2008, I had the pleasure to visit the Canadian Embassy in Tehran,
Iran, I was disappointed to have seen the service offered to the Iranian people; I
have written several letters to the Canadian Embassy in Iran, to the former Immigration Minister, Diane Finley, and later to our current Immigration Minister, Mr. Jason
Kenny, but unfortunately I never got a response.
This letter, however, is about the great improvement that the Canadian Embassy in
Tehran, is showing. Although I have not visited the Embassy since November 2008,
the news of this great improvement comes from my clients, who have invited either
their mother, father, sister or brother.
The feedback is phenomenal.
They are ecstatic that they were given a temporary Resident Visa to visit their loved
ones in Canada. But what is more important here is the service that is offered. To be
honest the service in the past was nothing to boast about. But now according to my
clients it has improved tremendously. My hat off to you Embassy of Canada, we are
proud to see this great improvement, and even greater is having the Iranian people
thankful for the improvement.
On behalf of all Iranian People Thank You.
Great Job! Keep it up, and hopefully I will have the opportunity to visit soon.
I am really hoping to get some kind of response from you, and am truly looking forward to it.
Sincerely Yours,
Maria Cottone, CCIC
Certified Canadian Immigration Consultant

Cosmetic Business

Opportunities
زیبایی و آرایش

ما به شما خانم ها
!کمکمیکنیمموفقشوید
برای اطالعات بیشتر همین امروز
:با خانم میترا تماس بگیرید

(514) 773-5017

احساساتش درباره این همه پرسی
.بر سر دو راهی مانده اند
خانم سزامیس می گوید "به نظر من
این اصالحات نقابی است بر همان
قوانین قبلی اما نمی دانم چه طور
".اگر "نه" بگویم خودم را ببخشم
او می گوید تا لحظه آخر می خواهد
فکر کند و می ترسد از اینکه با دست
 تن به ادامه دوران کودتا بدهد،خود
و این وجدان��ش را ناراحت خواهد
 اما می افزاید که از همراهی با.کرد
دولت اسالمگرا هم خوشنود نخواهد
.بود
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هم داده تا برخی از کس��انی که در
آن دوران شکنجه شده و در حجره
 جوانی شان را فراموش،های زندان
کرده اند نیز نتوانند به آسانی تصمیم
.بگیرند
بعضی از آنها می گویند هیچ چیز
چش��مگیری در این قوانین عوض
، هنوز هم بازداشتهای طوالنی،نشده
شکنجه های مدرن و محدودیت ها
.در آزادی اندیشه و بیان ادامه دارد
بس��یاری دراین گ��روه مانند خانم
 از اولین بازداشت،س��زامیس حروز
ش��دگان بعد از کودتا در تفس��یر

MBA, CSC, CGA (Candidate)
A month ago we
took a look at the
top ten reasons
why you should be
investing in Mutual
funds. However as
most investors will
tell you there is never an investment that
is all good, a good
investment decision
is only made when
both the cons and the
pros of it are considered. This
month we will take a look at
the cons of mutual funds.

Costs:
Mutual funds provide investors with professional management; however, it comes at
a cost. Funds will typically
have a range of different fees
that reduce the overall payout.
In mutual funds the fees are
classified into two categories:
shareholder fees and annual
fund-operating fees.
The shareholder fees, in the
forms of loads and redemption fees, are paid directly by
shareholders purchasing or
selling the funds. The annual
fund operating fees or management fees, are charged as
an annual percentage - usually
ranging from 1-3%. These fees
are assessed to mutual fund
investors regardless of the performance of the fund. As you
can imagine, in years when
the fund doesn't make money
these fees only magnify losses.
Most professionally managed
funds carry a fee of approximately 3%, a considerable
amount if you are investing a
large amount of money!

No Insurance:
Mutual funds, although
regulated by the government,
are not insured against losses.
The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) only
insures against certain losses
at banks, credit unions, and
savings and loans, not mutual
funds. That means that despite
the risk-reducing diversification benefits provided by mutual funds, losses can occur,
and it is possible (although

Mutual Funds

extremely unlikely) that
you could even lose your
entire investment.

Dilution:
Although diversification reduces
the amount of
risk involved in
investing in mutual
funds, it can also be
a disadvantage due
to dilution. For example, if a single security held by a mutual
fund doubles in value,
the mutual fund itself
would not double in value
because that security is only
one small part of the fund's
holdings. By holding a large
number of different investments, mutual funds tend to do
neither exceptionally well nor
exceptionally poorly.

Poor Performance:
Returns on a mutual fund are
by no means guaranteed. In
fact, on average, around 75%
of all mutual funds fail to beat
the major market indexes, like
the S&P 500, and a growing
number of critics now question whether or not professional money managers have
better stock-picking capabilities than the average investor.

Loss of Control:
The managers of mutual funds
make all of the decisions about
which securities to buy and
sell and when to do so. This
can make it difficult for you
when trying to manage your
portfolio. For example, the tax
consequences of a decision by
the manager to buy or sell an
asset at a certain time might
not be optimal for you. You
also should remember that you
are trusting someone else with
your money when you invest
in a mutual fund.

Trading Limitations:
Although mutual funds are
highly liquid in general, most
mutual funds (called openended funds) cannot be bought
or sold in the middle of the
trading day. You can only buy
and sell them at the end of the
day, after they've calculated
the current value of their holdings.

4 :>> ادامه از صفحه
.دولت کودتا تعبیر شود
س��ردمداران حزب از طرفدارانشان
خواس��ته اند که امروز پای صندوق
، از این منظر هم.ه��ای رای نرون��د
نتیجه حاصل از مناطق کرد نشین
جنوب شرقی از حساسیت خاصی
 اگر از این مناطق.برخوردار اس��ت
رای "آری" با تعداد مناس��بی س��ر
 می تواند نش��انه،از صندوق درآورد
ای ش��ود از موفقیت دول��ت آقای
اردوغان در کسب اعتماد بزرگترین
اقلیت قومی این کش��ور و در عین
حال شکس��تی ب��رای حزب "صلح
و دموکراس��ی" در جل��ب حمایت
.مردمانش
.امروز سی امین سالگرد کودتاست
دولت می گوید امروز می شود دوران
نظامی گری را در تابوت گذاشت اما
 دست به دست،همه آنچه گفته شد

حذف سد ده درصدی آرا برای ورود
به مجلس در انتخابات عمومی نشان
.داد
بر اساس قوانین ترکیه هر حزب باید
حداقل ده درصد آرا را بدست آورد تا
بتواند به صورت گروهی وارد مجلس
ش��ود و این برای کردها همواره سد
 آنها ناچار به صورت.راه بوده اس��ت
انف��رادی وارد پارلمان ش��ده و آنجا
.تشکیل گروه می دهند
حزب کردی "صلح و دموکراسی" که
جانشین حزب منحل شده "جامعه
 تا چندی پیش از،دموکراتیک" شده
آغاز تبلیغات برای همه پرسی در این
باره با دولت رایزنی کرد اما همچنان
 با این حال.با پاسخ "نه" مواجه شد
آنها در این همه پرسی قصد ندارند
"نه" بگویند چرا که این "نه" ممکن
است "آری" گفتن به قانون اساسی

Size:
Some mutual funds are too big
to find enough good investments. This is especially true
of funds that focus on small
companies, given that there
are strict rules about how
much of a single company a
fund may own. If a mutual
fund has $5 billion to invest
and is only able to invest an
average of $50 million in
each, then it needs to find
at least 100 such companies
to invest in; as a result, the
fund might be forced to lower
its standards when selecting
companies to invest in.

In conclusion I hope that
now that you have seen the
advantages and disadvantages
of Mutual funds you will be
able to make a sound decision.
It is my personal opinion that
Mutual Funds are an excellent
investment tool for individuals
that lack the necessary knowledge to personally manage
their investments. However
even individuals with a limited
knowledge of investments can
most likely produce higher
returns then they can with
mutual funds. This can be
done simply by investing their
money in ETF’s (Exchange
Traded Fund). A month from
now we will look at ETF’s and
how they can help even the
average investor increase the
return on their investments.
Until then happy investing!!
________________
Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (Candidate)
Business and Investment
Advisor
Darius.Zandi@Zandconsulting.com

...همه پرسی ترکیه
نظر س��نجی ها از رقابت ش��انه به
ش��انه موافقان و مخالف��ان در همه
پرس��ی حکایت می کنند اما آقای
،اردوغان برای نشان دادن اقتدارش
نیازمند رایی مناسب با فاصله مقبول
از مخالفان است تا ثابت کند هنوز
خیلی ها از او و اصالحاتش حمایت
.می کنند
ش��عار "وداع با کودتا" که نخس��ت
وزیر ترکیه ب��رای جلب حمایت از
 از همان،اصالحاتش س��ر داده بود
اول مقبول کردهای این کشور قرار
گرفت چرا که آنها یکی از قربانیان
اصلی حکومت نظامیان بودند و هنوز
با آثار آن در حال دست و پنجه نرم
.کردن هستند
اما آنها هم در میانه راه از همراهی با
، علت این یاس.دولت دلسرد شدند
مخالفتی بود که دولت با کاهش یا
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Aliko Financiers Services
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1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988
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1) 2550 Lapiniere (Brossard)

Tel.: (450) 676-9550

2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: (450) 934-7744
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 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

زماسیب

NDG

وست آیلند

!لیمو شیرین عالی رسید

.99 برجن مرغوب
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یک و یک

خرمای زاهدی رسید

>> West Island:

خربزه مشهد رسید

www.akhavanfood.com

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

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

