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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

احمدی نژاد در نیویورک

____________________________________________
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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پی یر الیوت ترودو

متام کشورهـای جهان مقامات ايران را
حترمي کنند :کمپني بني املللی حقوق بشر

ده سال گذشت!

ليست سياه ناقضني حقوق بشر در سطح جهانی
( ۸مهر  )۱۳۸۹کمپين بين المللی مصرانه ميخواهد ک��ه در اين زمينه
حقوق بشر در ايران تمامی کشورهای فورا اقدام کنند .کمپين از اعالم اولين
جهان را ترغي��ب به تحريم مقامات ليست سياه ناقضين حقوق بشر روز
جمهوری اسالمی که مسئول نقض  29س��پتامبر از سوی دولت آمريکا
فاحش حقوق بش��ر می باشند کرد .استقبالميکند.
بدينگون��ه با شناس��ايی جهانی اين در اين ليست هشت مقام ايرانی شامل
افراد و نقش آن��ان در بحران عميق انس��داد اموال و دارايی و ممنوعيت
حقوق بشر در ايران اموال مالی آنان سفر به اين کشور شدند .اين ليست
را مس��دود و از سفر به اين کشورها سياه هر شش ماه تکميل خواهد شد
و اسامی ديگر ناقضين حقوق بشر به
جلوگيریکنند.
کمپي��ن به خص��وص از کانادا ،آن اضافه خواهد شد.
 در صفحه 7:
اتحادي��ه اروپا ،ام��ارات متحده
عربی،مالزیوتايلند(کشورهايی
که احتمال وج��ود دارايی اين
مقامات ايرانی در آنجا ميباشد)

 ص11 :

افزایش شدید بهـای دالر در ایران

 ص 25:و 31

علل رشد س��ریع قیمت ارز در بازار
روشن نیست اما برخی آن را به تحریم
اقتصادی علیه ای��ران ،احتمال رکود
اقتصادی در بخش هایی از جهان به
خصوص آمریکا و رشد بهای طال در
بازارهای جهانی مرتبط می دانند.
بخش عمده ای از ارز کشور در اختیار
دالر :بانک مرکزی است و برخی کارشناسان
 ۱3۰۰اقتصادی ب��ر این باورند که اگر بانک
مرکزی از وضعیت فعلی ناراضی باشد،
تومان! می تواند با تزریق مقادیری ارز به بازار،
قیمت ها را کنترل یا حتی به حالت
 ص 8 :سابق برگرداند.

مهندس عبدالعلی بازرگان

شهبازخنعی

Concordia

>> 10و 12

Oct.
3

حسین باقرزاده

>> 7:

کبک/کانادا:

 ص5 :

ع.ا .شادپور

وحید خلجی

>> 11:

سیروس
یحیی آبادی
>>6

محضردار
و مشاور حقوقی

5059 Avenue Victoria

>> 30

Montréal, QC H3W 2N3

IBNG

امیرسام:

امالک24 >>...

دکترانصاری

چهارشنبه ها 8صبح

پزشکی28 >> ...

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

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

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

Head Office
Montreal:

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

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

2178 Ste-Catherine W.

Tel: 514-938-7277

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

fhemmatiyan@sutton.com

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

نکنید!

انتقـال ارز

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

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7

Luciene
l'Allier

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

جراح دندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

صرافیخضر

سالنآرایشفریبا

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
514-844-4492

کپی

Unisex

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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



 ص38 :

جان من جان من،
جان من،

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

Tel.: 514-485-4744

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

!go habs go

قهوهیتلخ
مهرانمدیری:

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

زماسیب

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

www.sutton.com

 ص6 :

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

در مونتریال و South shore

Cell: (514)827-6364

 ص37 :

ص39 :

با 18سال سابقه درخشان

مشاور امالک و مستغالت

فیروز همتیان

تونی
کرتیس
درگذشت

 ص11 :

 ص14 :

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

هفتهنامهمکلینکهدرتورنتومنتشر
می شود مرتکب کار «نسنجیده» ای
ش��ده که باعث ش��ده به رگ غیرت
کبکی ها بربخورد!
موض��وع از این قرار اس��ت که مجله
یادشده ،در یکی از شماره های اخیر
خود ،کبک را فاسدترین استان کانادا
نامیده ،و ب��رای اینکه به این موضوع
جنبه دراماتیک بدهد ،عکس آدمک
س��مبلیک کارناول های شهر کبک
را ،که مظهر ش��ادی و پاکی است ،با
یک چمدان لبریز از پول ،زینت بخش
روی جلد خود کرده است.
___________________

 ص2 :

Tel.: 514-439-1444

در کشکول پیر...

جنجایلکهجملهمکلنیآفرید!

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

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

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

 AMIR SAMامیرسام
Chartered Real Estate Broker

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

Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca
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Financing
for certain cars only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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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:

4
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ایران  :ا دامه حتریم ها...

جمعیت دفاع از آزادی و
حقو ق بشر در ایران برگزار میکند:
www.irhumanrights.com

آمریکا :چهار شرکت بزرگ نفتی به فعالیت خود در ایران پایان میدهند
ایاالت متحده روز پنجشنبه اعالم کرد
چهار شرکت بزرگ نفتی توتال ،شل،
اس��تات اویل و انی قول دادهاند که به
سرمایهگذاریهای خود در ایران پایان
دهند.
جیمز اس��تینبرگ ،معاون وزیر امور
خارجه ای��االت متح��ده ،در این باره
گفت« :خرسندم که به اطالع برسانم
ما از چهار شرکت بینالمللی انرژی قول
گرفتهایم که به سرمایهگذاریهایشان
(در ای��ران) پایان دهن��د و از هرگونه
فعالیت ت��ازه در بخش ان��رژی ایران
خودداری کنند».
معاون وزارت خارجه آمریکا اقدام این
چهار شرکت را «لطمهای جدی» برای
ایران دانس��ته و گفت این شرکتها با
این کار از تحریمهای ایاالت متحده به
دور میمانند.
جیمز اس��تینبرگ تاکید کرد که این
چهار ش��رکت بزرگ نفت��ی به ایاالت
متح��ده تضمین دادهان��د که معامله
با ایران را متوق��ف کردهاند یا متوقف
خواهند کرد.
روز سهشنبه  28سپتامبر ،دو سناتور
آمریکای��ی از هی�لاری کلینتون وزیر
خارجهایاالتمتحده،خواستند ترتیبی

دهد که شرکتهای چینی و ترکیهای
که گفته میش��ود فرآوردههای نفتی
در اختیار ایران میگذراند ،به مجازات
برسند.
جیمز استینبرگ ،همچنین اعالم کرد
وزارت خارج��ه ایاالت متحده تصمیم
گرفته است ش�رکت نفتیران را که در
سوییس مس��تقر و وابسته به شرکت
ملی نفتی ایران است ،مورد تحریم قرار
دهد.
ب��ه گفته معاون جیمز اس��تینبرگ،
ایاالت متحده ،تحقیق و تفحص درباره
ارتباط سایر شرکتهای نفتی با ایران
را در دستور کار خود قرار داده است.

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

514-825-3170

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

زمان :یکشنبه سوم اکتبر 2010
ساعت  5بعد از ظهر
Metro: Guy Concordia
مکان :دانشکاه کنکوردیا
J.W. McConnell Building
(Library), local LB-125,
1400 de Maisonneuve West
(514) 452-4612

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

cell: (514) 839-7978
امیرکفشداران

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

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

وکیل دعاوی
_______________

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 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

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

درخدمت هموطنان گرامی

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

5263, boul Cavendish,

نسرینعینالهی

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

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

law

مینو اسالمی

(عضو شورای مرکزی
و دفتر سیاسی نهضت
آزادی ایران)

سرورصدر

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

خودداری کنند.
این اقدامات تنبیهی در حالی صورت
میگیرد که یک روز پیش از این ،باراک
اوباما ،رئیس جمهوری ایاالت متحده،
هشت نفر از مقامهای کنونی و گذشته
ایرانی را به دلیل «نقض حقوق بشر»
در رویدادهای پس از انتخابات ریاست
جمهوری مورد تحریم قرار داد.
به گفته هیالری کلینت��ون این برای
نخستین بار اس��ت که ایاالت متحده
برای «نقض حقوق بش��ر» مقامهای
ایران را مورد تحریم قرار میدهد.
ایاالت متحده ،که توقف برنامه اتمی
ایران را در دس��تور کار خود قرار داده
اس��ت ،به همراه اتحادیه اروپا ،کانادا،
استرالیا و چند کش��ور دیگر افزون بر
تحریمهای شورای امنیت ،تحریمهای
یکجانبهای را علیه ایران وضع کردهاند
که از جمله س��رمایهگذاری در بخش
انرژی ایران را هدف قرار داده است.

مهندس
عبدالعلی
بازرگان

خدمات حسابداری و دفترداری

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

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

جیمز استینبرگ ،معاون وزارت خارجه
ایاالت متحده ،ب��ا تکرار دوباره موضع
واشینگتن تاکید کرد که هدف از این
تحریمها این اس��ت که به ایران نشان
داده ش��ود ،در ص��ورت ادامه برنامه
اتمیاش باید هزینه آن را نیز بپردازد.
در همی��ن ح��ال داگالس انجل ،یک
مق��ام وزارت خارجه ای��االت ،متحده
اظهار داشت که شرکتهای آمریکایی
پیشتر ،از داد و ستد با شرکت نفتیران
منع شده بودند.
این مقام آمریکایی تصریح کرد ،تحریم
نفتی��ران ،پیامی اس��ت ب��رای دیگر
ش��رکتها که از معامله با این شرکت

جنبش سبز و جتربه شش حرکت
اصالحی در شش دهه اخیر ایران
 سخنران:

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

مونتریال :فصل هاکی...
آغاز پر سوال و دهلره
انگیز فصل جدید ها کی

سیروس
یحیی آبادی

>> و بزرگترین سوال:
آیا گاری پرایس از عهده کار
برخواهد آمد؟

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

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

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

PAIVAND
Published: since1993

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

خدمات حسابداری و دفترداری

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

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

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

MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

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

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

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

mai-??09

Vancouver:

Voyages Lexus

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

چای قهوه









جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا،
استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه تهران

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

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

بهرامرحیمیان:

_____________
Tel: 450-656-0724

کلبهعموجمال



تدریسخصوصیزبانانگلیسی

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

کیـــترینگ
جمـــال

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

سایت مجموعه آثار

!!go habs, go

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

972

(مونتریال)

هفته پی�ش با دو ب�ازی تمرین�ی در مقابل
بوستون و اوتاوا هاکی بازان کانادین مونترال
فصل جدید را آغاز نمودند.
نتایج بسیار ضعیف در هر دو بازی بخصوص
ش�رایط گاری پرایس دروازه بان تیم؛ سوال
چن�د ملی�ون دالری اینکه آیا تعوی�ض و از
دست دادن هاالک که یکنفره تیم را تا مرحله
نیمه نهایی کاپ قهرمانی برد و امیدواری به
درخشش پرایس تصمیم صحیحی بود یا نه
رادر برابر دیدگان وحشت زده طرفداران تیم
قرار داد.
اس�کلت حمله و دفاع تقریبا همان چیزی است که فصل پیش را بپایان
برد و بدون ش�ک سرنوش�ت گروه در گرو درخشش پرایس خواهد بود؛
دروازه بان جوانی که به شهادت تمامی کارشناسان پتانسیل رسیدن به
اوج افتخارات قهرمانانی چون مارتین برودور یا پاتریک روا را دارد اما تا
این لحظه جز ناکامی نتیجه ای ارایه نداده است...
به امید آنکه مدیران اشتباه نکرده باشند:

HARINDER SINGH

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

•
•
•
•
•

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

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•

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

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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:

________________________________

روبروی ویدئوتران

•
•
•
•
•
•

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
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
مایکروسافتوردفارسیتایپ ،سپس
ایمیلکنید.

•

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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حتریم ایران...

www.paivand.ca

زهرا رهنورد

ایران:درراهآزادی...

>> ادامه از صفحه :از روی جلد
س��خنگوی کمپين ،هادی قائم��ی در اين زمينه
گفت“ :اعضا جامعه جهانی بايد بدين وسيله کسانی
را که در س��رکوب و نقض حقوق مردم ايران نقش
دارند هدف قرار دهد .اين پيامی صريح به مقامات
جمهوری اس�لامی اس��ت که اگر درون کش��ور از
مصونيت نامحدود در قبال جنايات خود برخوردارند
اما در سطح بين المللی جنايات آنان شناسايی شده
است و افرادی منفور به شمار می روند”.
در خرداد  ۱۳۸۹کمپين بين المللی حقوق بشر در
ايران با انتش��ار گزارش“ :مردان خشونت :مجريان
و مروجان س��رکوب بعد از انتخابات” پانزده نفر از
مقامات جمهوری اسالمی را با جزييات نقش آنان
نام برد و خواس��تار تحريم های مالی و ممنوعيت
سفر آنان شد.

ليست سياه اوليه که روز  29سپتامبر از سوی دولت
آمريکا اعالم شد شامل اين هشت نفر می باشد:

محمد علی جعفری ( فرمانده سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی) ،صادق محصولی ( وزير رفاه دولت دهم و
وزير کشور دولت نهم) ،غالمحسين محسنی اژه ای
(دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی
و وزير س��ابق اطالعات دولت نهم) ،سعيد مرتضوی
(دادستانسابقتهران)،حيدرمصلحی(وزيراطالعات
دولت دهم) ،مصطفی محمد نجار( وزير دفاع دولت
نه��م و وزير کش��ور دولت دهم) ،احم��د رضا رادان
(فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ) ،حسين طائب
(معاون اطالعات سپاه پاس��داران و فرمانده نيروی
مقاومتبسيج).
کمپين همچنين خواستار قرار گرفتن مقامات زير
درليست سياه در سطح بين المللی ميباشد:
• اسماعيل احمدی مقدم ،فرمانده پليس
• ابوالقاسم صلواتی ،قاضی شعبه  ۱۵دادکاه انقالب
تهران
• سيد حسن فيروزآبادی ،رييس ستاد کل نيروهای
مسلح
• محمد مقيس��ه ،قاضی ش��عبه  ۲۸دادکاه انقالب
تهران
• آيت الله احمد جنتی ،دبير شورای نگهبان
• آي��ت الل��ه محم��د تقی
مصباح يزدی ،عضو مجلس
خبرگان
• يدالله جوانی ،رييس اداره
سياس��ی سپاه پاس��داران
انقالباسالمی
•روحاللهحسينيان،نماينده
مجلس
•علیسعيدی،نمايندهرهبر
درسپاه پاس��داران انقالب
اسالمی
• حس��ين ش��ريعتمداری،
مديرمسوولروزنامهکيهان
• عزت الله ضرغامی ،رييس
صدا و سيما
• محمد رضا نقدی ،فرمانده
بسيج

 28سپتامبر 2010

hbzadeh@btinternet.com

دکتر حسین باقرزاده
در بین شخصیتهای اصالحطلب فعال
در جنبش سبز ،زهرا رهنورد از موقعیت
و منزلت خاصی برخوردار است.
او اگ��ر چه در گذش��ته عمدتا در صحنه
دانش��گاه و آموزش دانشگاهی فعال بوده
و کمت��ر در صحنه سیاس��ی ایران نقش
داش��ته ،از هنگام ش��کلگیری جنبش
س��بز به صورت��ی بینظیر و با پش��تکار
خستگیناپذیری به فعالیت در این جنبش
پرداخته و اثرات محسوسی بر آن گذاشته
است.
او همچنی��ن بی��ش از ه��ر ش��خصیت
اصالحطلب دیگ��ر در  ۱۵ماه گذش��ته
تابوهای متعددی را یکی پس از دیگر در
نظر و عمل شکس��ته ،و ظاهرا به همین
دلی��ل نیز م��ورد وقیحتری��ن طعنها و
نیشخندهای بلندگوهای تبلیغاتی جناح
حاک��م مانند کیهان ش��ریعتمداری قرار
گرفته است.
خانم رهنورد در واقع اولین زن ایرانی است
که در صحنه سیاسی کشور در صف مقدم
یک جنبش مردمی نقش ایفا میکند و
ب��ر آن تأثیر میگذارد .حض��ور او در این
موقعیت از یک تحول بنیادین در فرهنگ
سیاسی کشور ما حکایت میکند  -تحولی
که سلطه انحصاری فرهنگ مردساالر بر
رهبری سیاست ایران را در هم میشکند.
در ادبیات جنبش سبز معموال از سه نفر
به عنوان رهبران آن در داخل کش��ور یاد
میشود:
آقایان خاتمی ،کروبی و موسوی.

ارزیابی رایگان

رهنورد گرچه در آغاز به عنوان همس��ر
موس��وی ،نامزد ریاس��ت جمهوری ،در
جنبش سبز مطرح شد ،ولی به زودی نشان
داد که او تنها «همس�ر یک سیاستمدار»
نیست و بلکه خود داعیه دارد.
البته حض��ور او در صحنه
سیاس��ی ایران به عنوان
همس��ر سیاس��تمدار در
جمهوری اس�لامی خود
تابوش��کنی بزرگ��ی بود.
سیاس��تمداران (م��رد)

>>

تهیه وام مسکن

____________

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate Broker
Royal LePage du Quartier
6322 JEAN-TALON EST
Montréal QC, H1S 1M8
Tel: 514.353.8770
jaleh.hafezi@gmail.com

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

در طول پانزده ماه گذشته ،رهنورد
با کردار و گفتار خود به مراتب از مواضع
سه تن رهبران یادشده فوق فراتر رفته و
تابوهای زیادی را شکسته است .او البته در
اندیشه و دیدگاه سیاسی بسیار به همسر
خود نزدیک است .آقای موسوی نیز نشان
داده اس��ت که گرچه خود در چهارچوب
مذه��ب و ایدئولوژی رس��می جمهوری
اسالمی میاندیشد و به قانون اساسی نظام
ملتزم است ،در عین حال در درون جنبش
سبز به تکثر اعتقاد دارد و نه تنها حضور
دگراندیشان را نفی نمیکند و بلکه آن را
از دستاوردهای مهم جنبش سبز میداند.
ولی دیده نش��ده اس��ت که او ی��ا آقایان
خاتمی و کروبی تا به حال با کسانی جز
«خودیها» دیدار کنند (جز در مواردی

مانند همدردی با خانوادههای زندانیان یا
قربانیان) و یا با نیروهای سکوالری که در
صحنه مدنی یا سیاسی ایران به فعالیت
مشغولند ارتباط برقرار کنند .آنان حتا از
گفتگو با خبرنگاران مستقل یا رسانههای
فارسی زبان خارج کشور احتراز میکنند
و به تابوهای تحمیل ش��ده از سوی نظام
حاکم در این باره تن دادهاند.
خانم رهنورد البته اگر قرار بود نقشی در
سطح همسر یک سیاس��تمدار ایفا کند
قاعدتا میبایست در چهارچوب معینی که
رفتار و کردار همسر او تعیین کرده است
به کار میپرداخت.
{>> ادامه در صفحه}31 :

نازگل فالح طوسی

207-9000

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

رهنورد بیش از هر شخصیت
اصالحطلب دیگر در  ۱۵ماه
گذشته تابو شکسته است .حضور
او در این موقعیت از یک حتول
بنیادین در فرهنگ سیاسی کشور
ما حکایت میکند...

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

)Cell.: (514

ژاله حافظی

ای��ن س��ه ت��ن س��ابقه
فعالیت سیاس��ی زیادی
در جمه��وری اس�لامی
داش��تهاند .آقای خاتمی
س��الیان درازی در ده��ه
اول انق�لاب وزیر ارش��اد
جمهوری اس�لامی بود و س��پس هشت
سال را به عنوان رییس جمهور این نظام
گذراند .کروبی دو دوره ریاس��ت مجلس
شورای اس�لامی را به عهده داشت و در
سال  ۱۳۸۴نامزد ریاست جمهوری شد .و
موسوی هشت سال نخستوزیر این نظام
در دهه اول انقالب بوده است.
عالوه بر این ،دو تن اخیر در انتخابات سال
گذشته نامزد ریاست جمهوری بودند و به
نتایج اعالم ش��ده این انتخابات از سوی
دولت اعتراض داشتند .حضور این سه تن
در رأس جنبش اعتراضی مردم ایران در
یک سال گذشته ،و موضعگیریهای هر
یک از آنان ،در شکلگیری و جهتگیری
این جنبش طبیعتا نقش بزرگی داش��ته
است.
ولی عالوه بر اینان ،دس��ت کم از یک نفر
دیگ��ر میتوان یاد کرد که بدون س��ابقه
سیاس��ی مش��ابه و حتا بدون این که در
جریان انتخابات س��ال گذشته به دنبال
مقامی سیاسی بوده باشد در جنبش سبز
به فعالیت پرداخت و گاه اثراتی بیش از هر
یک از افراد یاد ش��ده فوق بر این جنبش
گذاشته است:
زهرا رهنورد.

جمهوری اس�لامی سیاست را
همیشه یک پدیده «بیرونی»
دیدهان��د و حضور همس��ران
«اندرون��ی» خ��ود را در ای��ن
صحنه کمتر برتابیدهاند .تنها
در ش��رایطی ک��ه پروت��وکل
ایجاب میکرد ،مانند سفرهای
خارجی یا پذیرایی از همسران
مهمانان خارجی ،ممکن بود که
همسر یک دولتمرد جمهوری
اسالمی در برابر دوربین ظاهر
شود و یا به گفتگوی بیضرری
با یک خبرنگار بپردازد .در این
م��ورد ،اما ،رهنورد در بحبوحه
فعالیتهای انتخاباتی دس��ت
در دس��ت ش��وهر خود (یک
تابوش��کنی دیگر) ظاهر شد و
همراه او به فعالیت پرداخت.
این البته اول کار بود.
حوادث بع��دی ،ای��ن انتخابات را
به مقدم��های برای ش��کلگیری
بزرگتری��ن جنب��ش دموکراتیک
م��ردم ای��ران در طول س��ه دهه
گذشته تبدیل کرد و زهرا رهنورد
نیز به عنوان یک شخصیت مستقل
در آن به فعالیت پرداخت.

NOTAIRE-NOTARY

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>
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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

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

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,
LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

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

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

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

ایران :اقتصاد...

افزایش سریع نرخ ارز در ایران
به نفع کیست؟
سه شنبه  27سپتامبر:
در حالی که نرخ ارز در بازار ایران به
شدت افزایش پیدا کرده است ،بانک
مرکزی و دولت ایران تاکنون در این
مورد سکوت کرده اند.
بنابر گزارش��ها در معامالت روز 27
س��پتامبر هر دالر به بهای ۱۲۰۰
تومان ،ه��ر یورو به به��ای ۱۴۷۰
تومان و هر پوند نیز به  ۱۷۳۰تومان
در بازار معامله شده است.
با آنکه نرخ برابری ارزهای معتبر با
ریال در مواردی حتی تا  ۱۵۰تومان
افزایش پیدا کرده اما بانک مرکزی
که مس��ئول سیاس��تگذاری پولی
کشور است ،تاکنون هیچ واکنشی
در این زمینه نداشته است.
بانک مرک��زی ایران که هر روز نرخ
برابری ارزهای معتبر را منتشر می
کند ،قیمت هر دالر را  ۱۰۲۵تومان،
هر ی��ورو  ۱۳۸۱توم��ان و هر پوند
 ۱۶۲۳تومان اعالم کرده است که به
مراتب پایین تر از نرخ رایج در بازار
بوده است.
علل رشد س��ریع قیمت ارز در بازار
روش��ن نیس��ت اما برخی آن را به
تحریم اقتصادی علیه ایران ،احتمال
رکود اقتص��ادی در بخش هایی از
جه��ان به خصوص آمریکا و رش��د
بهای طال در بازارهای جهانی مرتبط
می دانند.
گزارشها نشان می دهد که با افزایش
ش��دید نرخ ارزهای معتبر در برابر
ریال ،خرید و فروش ارز به ش��دت
کم ش��ده و صراف��ان حوالی میدان

فردوس��ی تهران از خرید و فروش
ارزی خودداری می کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران ،ایس��نا ،در پی آشفتگی بازار
ارز ،دستفروش��ان حوالی چهار راه
اس��تانبول و میدان فردوس��ی ،که
در س��الهای گذشته فعالیت آنها به
شدت کم شده بود ،فعال تر شده اند
و بازارشان در پی خودداری صرافان
از خرید و ف��روش ارز ،رونق گرفته
است.
بخ��ش عم��ده ای از ارز کش��ور در
اختیار بانک مرکزی اس��ت و برخی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند
که اگ��ر بانک مرک��زی از وضعیت
فعل��ی ناراضی بود ،می توانس��ت با
تزریق مقادی��ری ارز به بازار ،قیمت
ها را کنترل یا حتی به حالت سابق
برگرداند.
اما با گذشت دو روز از آغاز روند رشد
سریع بهای ارز ،هنوز بانک مرکزی
نس��بت به آن واکنشی نشان نداده
است.
نگران��ی از ورود یکباره
بانک مرکزی به بازار ارز،
باعث ش��ده تا خرید و
جلسات مشارکت
فروش ارز در صرافی ها
متوقف شود .پیش بینی
برخی از صرافی ها این
است که بانک مرکزی
در مونتریال
با عرضه مقادیر زیادی
ارز به بازار ،قیمت ها را
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
خواهد شکس��ت و این
514-261-6886
احتمال وجود دارد که
تماسبگیرید.
ارزهای معتبر به قیمت
 مژده مژده
های پائین ت��ر از قبل
برسد.
برنامه تلویزیونی

مسیحیانفارسیزبان

www.centrecsai.org

½
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«مژده آمسانی»

س�کوت بان�ک
مرکزی

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

البت��ه س��کوت بان��ک
مرکزی می تواند دالیل
دیگری هم داشته باشد
و ش��اید هم این اتفاق
خواسته بانک مرکزی و
دولت باشد.
برنامه حذف یارانه ها به
افزایش قیمت ها کاالها
منجر می شود و در این
شرایط طبیعی است که
قیم��ت ارز نیز افزایش

نشانیکلیسا:

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

پیدا کند برای همین ش��اید بانک
مرکزی از اتفاقی که افتاده خیلی هم
بدش نیامده باشد ،چون این اتفاق
می تواند مقدم��ه ای برای افزایش
بهای ارز بعد از سالها ثبات باشد.
دولت هم که بر اساس قانون بودجه
مقادیری ارز در اختی��ار دارد که از
طریق بانک مرکزی می فروش��د و
نیازه��ای خود را تامی��ن می کند.
افزایش نرخ ارز می تواند درآمدهای
دول��ت را زیادتر کن��د به خصوص
اینکه در هفته های گذشته ،برخی
کارشناس��ان ،اقدام رس��می بانک
مرکزی در کاهش نرخ برابری ریال
را پیشنهاد می کردند.
همچنین ،دولت در این سالها تحت
فش��ار تولی��د کنن��دگان داخلی و
صنعتگرانبهخصوصصادرکنندگان
قرار داشته تا نرخ ارز را افزایش دهد،
حاال می تواند با خودداری از حمایت
از نرخ برابری ری��ال ،خود را حامی
تولید داخل نیز معرفی کند.
اما مشکل بزرگتری نیز پیش روی
دولت اس��ت و آن ای��ن که افزایش
ن��رخ ارز ،واردات را کاهش می دهد
و کاه��ش واردات به افزایش قیمت
کاالها و تورم منجر می شود .دولت
محم��ود احمدی نژاد در س��الهای
گذش��ته از طریق واردات گسترده،
بخش زیادی از قیمت ها را کنترل
کرده ولی افزایش نرخ ارز می تواند
این ابزار را از دستش بگیرد.
در حال حاضر همه منتظر واکنش
بانک مرک��زی ایران هس��تند ولی
مشخص نیست که آیا بانک مرکزی
همچنان به تعهد خود در باره نقش
بازار در تعیین نرخ ارز پایبند خواهد
بود یا آنکه برای کنت��رل بهای ارز،
در خزانه را به سمت بازار باز خواهد
کرد تا قیمت ها را به حالت س��ابق
برگرداند.
هر تصمیمی می تواند نش��انه ای از
برنامه بلند مدت تر بانک مرکزی و
دولت در بخش های اقتصادی باشد.
سوای دالیل و پیامدهای تغییر نرخ
ارز ،افزای��ش ن��رخ ارز در بازارهای
داخلی ایران به معنی کاهش ارزش
پول مل��ی یعنی ری��ال خواهد بود
و بان��ک مرکزی هم نم��ی تواند به
سادگی آن را نادیده بگیرد.

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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ایران :خشونت ...
دکتر سودبخش دومین قربانی جامعه پزشکی
کشور در فاجعه کهریزک
جــــرس:بنابهگزارشمنابعخبری
جرس ،دکتر عبدالرضا سودبخش،
دانشیار دانشگاه تهران که طی هفته
گذشته مورد س��وء قصد مسلحانه
ق��رار گرفته و جان باخته اس��ت ،از
پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه
کهریزک و زندانیانی بوده است که از
بیماریهای عفونی در مجاری اداری و
تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات
امنیتی به وی دستور داده بودند که
بیماری کلی��ه زندانیانی که به وی
مراجعه کرده بودند را ،رسما مننژیت
اعالم کند.
این اس��تاد دانش��گاه ،یک روز قبل
از س��فر از ایران و عزیمت به خارج،
بطرز مش��کوکی مورد اصابت گلوله
قرار گرفت و جان باخت.
بدین ترتیب عبدالرضا س��ودبخش
دومین پزش��کی است که طی یک
سال اخیر ،در این رابطه کشته شده
است.
رامین پوراندرجانی ،پزشک وظیفه
بازداش��تگاه کهریزک نیز ٢۵ ،آبان
 ۸۸بطرز مش��کوکی درگذشت؛ که
مقامات آنرا "خودکشی اعالم کردند.
شنیده های خبرنگار جرس در تهران
حاکی از آن اس��ت دکتر عبدالرضا
سودبخش دانشیار دانشگاه تهران و

متخصص عفونی در ارتباط مستقیم
با بازداش��تگاه کهریزک و زندانیانی
بوده اس��ت که از بیماریهای عفونی
در مجاری اداری و تناس��لی آسیب
دیده بودند .مقامات امنیتی به دکتر
س��ودبخش دس��تور داده بودند که
بیماری کلی��ه زندانیانی که به وی
مراجعه کرده بودند رس��ما مننژیت
اعالم کند
ای��ن گزارش خاطرنش��ان می کند
که "س��ود بخش از پرونده پزشکی
کلیه ش��هدای بازداشتگاه کهریزک
مطلع بوده است ،بعالوه وی پزشک
متخصص��ی بوده اس��ت که تمامی
زندانیان کهری��زک و اوین که مورد

آزار جنس��ی قرار گرفت��ه بودند را
معاینه کرده ب��ود و دارای اطالعات
خاصی در این زمینه بوده است".
گزارش مذکور همچنین آورده است
"سودبخش که اخیرا از فشارهای
فزاینده نیروهای امنیتی احس��اس
می کرد جانش درخطر است ،چند
روز قب��ل از ترور ،خانواده خود را به
خارج از کش��ور فرستاده بود و خود
نیز بلیط عزیمت به خارج را برای روز
سی و یکم شهریور در دست داشت
که کمتر از ی��ک روز قبل از خروج
از کشور ،در مقابل مطبش در بلوار
کشاورز تهران ،با گلوله ترور و در دم
کشته شد.
گفتنی است اکنون دو پزشک اصلی
که زندانیان کهریزک را معاینه کرده
بودند کش��ته ش��ده ان��د و هنوز از
حکم قطعی متهمان این بازداشتگاه
مخوف خبری نیس��ت و ترور دکتر
سودبخش نشان می دهد که آمران
اصلی کهریزک آزاد و فعال هستند.
الزم به ذکر اس��ت دکتر سودبخش
طی مصاحبه ای با یکی از رسانه ها،
از وضعیت وخیم و آمار بیماری ایدز
در ایران سخن گفته بود.

ای بیزنس شما!
ق

در خدمت ارت

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

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

½
½
½
½

Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Unsatisfied
tax bill for thwith you
?e year
contact

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

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

www.ZandConsulting.com

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

ج

قانون
>> مربی ایرانی:
مخصوص
کار
سابقه
با  21سال
یمتهای
ق

طنانعزیز
>>سواالتفارسیامتحان
شماست...رانندگی برایهمو
رایگان در اختیار

Montreal, QC, H4A2C2

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

>>

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

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

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

Driving School

)Tel.:(514
________________________

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

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










امور حسابداری ،مالیات ،اداری

دلیوری :رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Fax: 450-937-3654

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
انتی
با گار

Maison de Voyages

Tel.: 514-652-4887

www.paivand.ca

سایت
جدید
پیوند
را
دیده
اید؟!

آژانس مسافرتی

ST-LAURENT, QC H4T 1V6

wwww.paivand.ca
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Bus 105

بامدیریت
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کبک وکانادا :خبر...

دموکراسی و مافیا!

شهباز خنعی
snakh@live.com

ا ز و ینس��تو ن
چی��ل
چر
سیا س��تمد ا ر
معروف و نخست
وزیر انگلس��تان
در س��الهای
جن��گ جهانی
د ّوم و پ��س از آن ،نق��ل ش��ده که:
«دموکراس��ی بدترین نوع حکومت
است ،به اس��تثنای همه انواع دیگر
حکومت»!
در این مدح ش��بیه به ذم ،چرچیل
در واقع به شهروندان دموکراسی ها
هش��دار می دهد که نباید دچاراین
پندار واهی ش��وند که انجام وظایف
شهروندی شان محدود به حضور در
پای صندوق رأی در هر چهار یا پنج
سال است .چرچیل با کالم طنزآمیز
خ��ود می گوید که دموکراس��ی به
گلی می ماند که برای آنکه طراوت
و شادابی و رنگ و بوی خود را حفظ
کند به نگهداری و مراقبت دائم نیاز
دارد و گرنه خشک می شود و از بین
می رود.

مک لینز:
"کبک ،فاسدترین
ایالت کانادا"!
سریال تلویزیونی "کمیسیون
باستاراش" درحالی همچنان

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

 BEST Fares to Iran & from Iran,
& all over the world
 BEST deals for all inclusive
South packages & anywhere else.

متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

Quebec: The most corrupt province
Why does Quebec claim so many of the nation’s
?political scandals

در ماههای گذشته عرصه سیاسی
«ایال��ت» کب��ک (کان��ادا) صحنه
رویدادها و نمایش هایی اس��ت که
نیاز به مراقبت دائم و آسیب پذیری
دموکراس��ی را به نمایش گذاش��ته
است.
ش��رح خیلی خالصه و کوتاه ماجرا
چنین است که در ماههای مارس و
آوریل سال جاری فردی بنام "مارک
بلمار" که در س��ال ه��ای  2003و
 2004در دولت لیبرال "ژان شاره"
نخست وزیر فعلی ایالت کبک وزیر
دادگستری بوده ،در چند مصاحبه
با نشریات مختلف اعالم کرد که در
تصدی مقام وزارت دادگستری،
زمان ّ
از س��وی دوتن از وابس��تگان حزب
لیب��رال کبک ،ک��ه داوطلبانه
ب��رای آن پول جمع آوری
می حزب های سیاسی آنقدر
کردند ،مورد فش��ار قرارگرفته
تا افراد بخصوصی را به عنوان به هم شبیه شده اند که
قاضی منصوب کن��د و
زمانی شهروندان هنگام انتخاب
که او (وزیر دادگستری) از این
دخال��ت نابجا ب��ه مافوق خود درمی مانند که بد کدام و
یعنی نخست وزیر شکایت می
بدتر کدام است!
برد ،آقای ژان شاره به او توصیه
می کند که به خواس��ته آنان
تمکینکند.
به گفته وزیر اس��بق دادگس��تری توان گفت این اس��ت که از آنجا که
یکی از آن دو نفر "فرانکو فاوا" است موضوع تحقیق آن بررسی عملکرد
که درآن زم��ان مدیر و مالک چند ژان ش��اره در مقام نخس��ت وزیر و
ش��رکت بزرگ ساختمانی و رییس رهبر ح��زب لیبرال کبک اس��ت،
هیئت مدی��ره یک��ی از بزرگترین حداقل رعایت ش��رافتمندی حرفه
اتحادیه های پیمانکاران و کارفرمایان ای و مس��ئولیت پذیری حکم می
کرد که آقای شاره ،به عنوان متهم
ساختمانی در کبک بوده است.
تحقیقات بعدی روزنامه نگاران نشان اصلی ،دس��ت کم در جریان انجام
داد که ش��رکت های س��اختمانی تحقیق و بررسی از سمت های خود
فرانکو فاوا در فاصله سالهای  2003کناره گیری می کرد تا شائبه اعمال
و  2010تنها از شرکت دولتی برق نفوذ در کمیسیون منصوب و دست
ایالت کبک بی��ش از  782میلیون نشانده خود را ازبین ببرد.
دالر قرارداد کار دریافت کرده اند ،که درح��ال حاضر ،س��ریال تلویزیونی
درمورد  180میلیون دالر آن حتی پربیننده "کمیس�یون باس�تاراش"
تشریفات قانونی مناقصه نیز رعایت درحالی همچنان به کار خود ادامه
نشده است.
می دهد که کمتر کسی به بی طرفی
آن ب��اور دارد و ژان ش��اره و دولت
انتش��ار این مصاحبه ها و پیگیری ح��زب لیبرال کب��ک از نظر اعتبار
رس��انه ها امواج بزرگ��ی از اعتراض و حیثی��ت چنان ضربه س��نگینی
ایجاد کرد.
خورده اند که هفته گذش��ته مجلّه
نشس��ت های مجلس ایالتی کبک معروف و معتبر مک لینز روی جلد
معرفی مقاله ای با عنوان
صحنه اظه��ارات تن��د نمایندگان خود را به ّ
اپوزیس��یون ش��د ک��ه ف��زون بر "کبک ،فاسدترین ایالت کانادا"
خواس��تاری استعفای نخست وزیر ،اختصاص داد.
درخواس��ت می کردند کمیسیون
***
مستقلّی برای تحقیق درباره ا ّدعای تصویب قان��ون ممنوعیت فروش و
وزیر اسبق دادگستری تشکیل شود .مصرف مش��روبات الکلی در س��ال
بر اثر بحران فزاینده ای که ایجاد شد ،1919 ،موجب رش��د و قدرت یابی

www.skylawn.net

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

به کار خود ادامه می دهد که
کمتر کسی به بی طرفی آن
باور دارد و ژان شاره و دولت
حزب لیبرال کب�ک از نظر
اعتبار و حیثیت چنان ضربه
س�نگینی خ�ورده ان�د که
هفته گذشته مج ّله معروف و
معتبر "مک لینز" روی جلد
خود را به مع ّرفی مقاله ای با
عنوان "کبک ،فاس�دترین
ایالت کانادا" اختصاص داد!

ژان شاره نخست وزیر که ّ
کل ماجرا
و حت��ی دیدار وزیر دادگس��تری با
خود را انکار می کند و از او به دادگاه
ش��کایت و تقاضای  700هزار دالر
خس��ارت و غرامت کرده ،سرانجام
ناگزیر با تصوی��ب هیئت وزیران –
که خود ریاس��ت آن��را برعهده دارد
– به یک قاضی بنام "باس��تاراش"
مأموریت داد تا در رأس کمیسیونی
به امر اعمال نفوذ در انتصاب قضات
رس��یدگی کند و نتیجه را به دولت
کب��ک گزارش دهد" .کمیس��یون
باستاراش" در نیمه د ّوم ماه اوت کار
خ��ود را با تحقیق و پ��رس و جو از
همه دست اندرکاران ماجرا آغاز کرد
و با پخش مستقیم آن از تلویزیون
مهیج
بصورت یک سریال تلویزیونی ّ
و پربیننده درآمد.
درمورد این کمیس��یون و برنامه و
کارنامه آن ،کمترین چیزی که می
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یک تش��کیالت تبهکاری سازمان
یافته در آمریکا شد که بخاطر منشأ
ایتالیای��ی اش به «مافیا» ش��هرت
یافت.
در ده��ه های بعد ،حتی پس از لغو
قانون ممنوعیت ف��روش و مصرف
مشروبات الکلی ،مافیا تشکیالت و
سازمان خود را گس��ترش داد و به
کس��ب درآمد در زمینه هایی چون
مخدر ،قمار ،باجگیری و فحشا
مواد ّ
نیز پرداخت.
در آغاز ،مافی��ا که به دلیل ف ّعالیت
های غیرقانونی خود همواره با پلیس
و دستگاه دادگس��تری درگیر بود،
برای پیش��برد کاره��ای خود می
کوشید با پرداخت رشوه ،تطمیع و
گاه تهدید و ارعاب یک مأمور پلیس
را در اینج��ا ،یا یک قاضی را درآنجا
به سوی خود جلب کند تا در هنگام
گرفتاری به یاری اش بشتابند.
با گذشت زمان و ضرورت سرمایه
گذاری درآمدهای کالن کس��ب
ش��ده در رش��ته های درآمدزای
دیگر ،ظاه��را مافیا به این نتیجه
گیری رس��ید ک��ه دیگر خریدن
یک مأمور پلی��س یا یک قاضی
پاس��خگوی نیازهای فزاینده اش
نیست و بهتر است که سرچشمه
یعنی مبنای تصمیم گیری های
سیاس��ی ،قضایی و قانونگزاری را
هدف قراردهد.
چرخ��ه ی ازلی -اب��دی ا ّما معیوب
بدس��ت آوردن پول و تبدیل آن به
قدرت سیاسی و بهره گیری از قدرت
سیاس��ی برای بدس��ت آوردن پول
بیشتر ،همواره چش��م انداز ّ
جذابی
بوده و هس��ت که از یک س��و طعم
قدرت را به پول پرستان اداره کننده
مافیا چشاند و از سوی دیگر هم جاه
طلبان و مقام پرستان را به سوی این
تشکیالت جذب کرد و هم انسانهای
شریف و تن ّزه طلب و پایبند به اصول
را از مش��ارکت ف ّع��ال در کاره��ای
سیاسی بازداشت.
نتیجه همین اس��ت ک��ه امروز می
بینیم:
حزب های سیاسی آنقدر به هم
شبیه ش�ده اند که شهروندان
حتی اگر اص�ل انتخاب بین بد
و بدت�ر را نیز پذیرفته باش�ند،
هنگام انتخاب درمی مانند که بد
کدام و بدتر کدام است!
از س��وی دیگر ،حض��ور در مافیای
سیاسی چنان پرسوداست که قابل
موادمخدر ،قمار،
مقایسه با مافیای
ّ
باجگیری و فحشا نیست.
{>> ادامه در صفحه}31 :

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Head Office:
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

514-388-1588

شادی

Tel.: 514-660-7135

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

گزارشپلیسکاناداازقاچاقانسانوبردهداریجنسی
پلیس کانادا در گزارش��ی از اقدام
جدی��د قاچاقچی��ان انس��ان در
سوءاس��تفاده از قوانین ویزای این
کش��ور خبر داد و اع�لام کرد :این
گروهها با اس��تفاده از این قوانین،
اف��راد را از کش��ورهای مختلف به
عنوان بردههای جنس��ی وارد این
کشورمیکنند.
در گزارش پلیس رویال کانادا آمده
اس��ت :قاچاقچیان انس��ان با دادن
وعده ب��ه مهاجران و اف��رادی که
خواهان "زندگ��ی" و "کار" در این
کشور هستند ،برایشان ویزا گرفته
و پس از ورود آنها به خاک کانادا،
از آنها در خانههای فساد استفاده
میکنند.
در این گزارش آمده اس��ت :قاچاق
بردههای جنس��ی به داخل خاک
این کش��ور هم اکن��ون به صورت
یک تجارت پرسود برای گروههای
مافیای قاچاق انسان تبدیل شده
اس��ت ،چرا که از ی��ک طرف این
افراد ب��ه راحتی قادرن��د از قوانین
صدور ویزای اقامت ،کار و یا تحصیل
اس��تفاده کنند و از ط��رف دیگر در
اکثر موارد دیده شده که قاچاقچیان،
مهاجران را به ایاالت متحده آمریکا
نیز منتقل میکنند.
به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز ،در
گزارش پلی��س «رویال کان��ادا» ـ
 RCMPـ ب��ه این موضوع اش��اره
شده اس��ت که تحقیقات این گروه
پلیس��ی از س��ال  2005تا 2009
میالدی نشان میدهد ،علت افزایش

ورود بردههای جنسی به این کشور
ناآگاهی مردم و کمبود اطالعات آنها
در این مورد است.
بر پای��ه ای��ن گ��زارش ،همچنین
تشخیص هویت قربانیان وارد شده
به کانادا مشکل است ،چرا که اکثر
ای��ن افراد تا زمان س��وء اس��تفاده
نمیدانند برای چه انگیزهای توسط
گروهه��ای قاچاق انس��ان وارد این
کشور شدهاند.
گفته می ش��ود قاچاقچیان انسان
در پوش��ش گروهه��ای خدمتکار و

س��رویسهایی همچون محافظان
ش��خصی و پرس��تاران برای وارد
کردن مهاجران و بردههای جنسی
استفادهمیکنند.
باید به این موضوع نیز اش��اره کرد
که خود فروشی در کانادا به تنهایی
خ��ود موضوع��ی غیرقانونی تلقی
نمیش��ود ،اما اگر گروههایی برای
این موضوع تشکیل شده و افرادی
بخواهند از این طریق پول در آورده
و امرار معاش کنند ،وضعیت فرق
میکند.
دولت کان��ادا در بیانی��های خاطر
نش��ان کرد :برای مقابله با قاچاق
انسان و برده داری جنسی تدابیری
را اندیشیده و به شدت با این مساله
برخورد میکند.
در گ��زارش پلیس «رویال کانادا»
آم��ده اس��ت :در برخ��ی از موارد
مشاهده شده قاچاقچیان با استفاده
از اینترنت و با وعدههای واهی کار،
زندگی و تحصیل مناس��ب برای
به دام انداخت��ن قربانیان خود بهره
میبرند و یا این که قربانیان خود را
ب��ه مواد مخدر معتاد میکنند تا به
آنها وابسته باشند.
در ادام��ه ای��ن گزارش ذکر ش��ده
اس��ت که اکثر بردههای جنس��ی
از کش��ورهای اروپای ش��رقی چون
«لتونی» و حتی کشورهای آسیایی
نظی��ر کره وارد کانادا میش��ودند و
اغلب آنها را زن��ان و دختران جوان
تشکیلمیدهند.
ایسنا ۲۵ :سپتامبر

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

جنجالیکهمجلهمکلینآفرید!

_______

به نوشته گازت  25سپتامبر ،مجله
مک لین که در تورنتو منتش��ر می
شود مرتکب کار نسنجیده ای شده
که به رگ غیرت کبکی ها برخورده
است.
موضوع از این قرار اس��ت که مجله
یاد ش��ده ،در یکی از ش��ماره های
اخی��ر خ��ود ،کبک را فاس��دترین
استان کانادا نامیده ،و برای اینکه به
این موضوع جنبه دراماتیک بدهد،
عک��س آدمک س��مبلیک کارناول
های شهر کبک را ،که مظهر شادی
و پاکی اس��ت ،با یک چمدان لبریز
از پول ،زینت بخش روی جلد خود
کرده است.
برای تکمیل شیطنت خود ،چمدان
دست آدمک نمادین را طوری نقاشی
کرده اس��ت که پولها از درزهای آن
بیرون زده است.
این کار «نسنجیده» باعث جریحه
دارشدن احساسات ،نه تنها جدائی
طلبان کبک ،بلکه همه گروه های
سیاسی شده است.
عصبانی��ت این گروه ها را می توان،
در البالی مطالبی که خوانندگان و
مقاله نویسان در شماره های  25و
 28سپتامبر گازت نوشته اند ،بخوبی
مشاهده کرد .معترضین این عمل را
نمونه و نش��انه جدیدی از سرکوب
کردن کبک می دانند.
ابراز عصبانیت ها و اعتراضات منحصر
به نوش��ته ها در جراید نیست .عده
زیادی هم از طریق تلفن به رادیوها
و تلویزیون مراجع��ه و این عمل را
محکوم کرده اند.
تنها مردم عادی نیستند که اعتراض
می کنند ،رهبران سیاسی هم ساکت
نه نشسته اند.
ژیل دوسپ ،رهبر حزب بلوک کبکوآ
می گوید:
«متاسفانه این حمله نشانگر آنست
که در کانادا این باور گسترده است
که کبک استانی است نژادپرست و
فاسد ،و همواره منتظر دریافت اعانه.
این بدان معناست که تنها گروهی
ک��ه به این صف��ات آلوده اس��ت و
میتوان به آنان اهانت کرد کبکی ها
هستند».

ده سال
گذشت!

مدیران کارناوال یاد شده ،همچنین
مس��ئوالن ش��هر کبک ،هم از این
مس��ئله تکان خ��ورده و خواس��تار
عذرخواهی مجله مک لین در سطح
همگانی شده اند.
ولی مسئوالن مجله مک لین قصد
عقب نشینی ندارند و از این نوشته
مجله «کبک تا خرخره در افتضاح
فرو رفته است» حمایت می کنند.
سرمقاله شماره  28سپتامبر گازت
ه��م به این موضوع اختصاص یافته
است.
نویسنده می پرسد« :آیا راست است
که ما فاس��دترین اس��تان در کانادا
هستیم؟ آیا مک لین چنین اتهامی
را ثاب��ت کرده اس��ت؟ ی��ا این هم
دنباله همان داستان قدیمی و بدون
هزینه ایست علیه استانی که جرات
کرده بگوید که می خواهد ،همانند
کش��ورهای اروپائی ،اقتصاد خود را
خودش سامان دهد؟».
مقاله نویس در ادامه می نویسد:
«اگر اتهام مک لین درس��ت است،
کبک بای��د تغییر کن��د .تغییرات
اساسی در قوانین ،استخدام بازرسان
بیش��تر و تقویت دست پلیس برای
انجام تحقیقات در مورد حتی شایعه
کوچکترین عالئم فساد».
نویس��نده بعدا خود جواب می دهد
و می گوید:
«نه ،مک لین راست نمی گوید».
او به عنوان دلیل ادعای خود اضافه
می کند :مجل��ه برای طرح موضوع
«اس��کاندال» (رس��وایی) در کبک

خیلی س��ریع اقدام می کند ،ولی
برای افشای افتضاحات دیگر که در
خارج از کبک اتفاق می افتد عجله
ای به خرج نمی دهد.
سپس نویسنده به مواردی از فساد
در اس��تانهای دیگر اشاره می کند
که مجله مک لین به آنها نپرداخته
است.
س��رمقاله نویس با مقایسه کبک و
اس��تانهای دیگر در این زمینه ،می
نویسد :فس��اد بطور مشابه در همه
استانها است ،ولی در جاهای دیگر
مالیات دهن��دگان از آن ناآگاهند،
چون در آنجاها روی این افتضاحات
نورافشانی نمی شود ،ولی در کبک
این افشاگری ها صورت می گیرد.
هان��ری اوبین ،مقال��ه نویس دیگر
گازت ه��م بطور مش��ابه به همین
موضوع پرداخته و این نوع برخورد را
دون شان روزنامه نگاری می داند و
می نویسد درست است که در کبک
هم مانند س��ایر جاها فس��اد رخنه
کرده و جا افتاده ،ولی با افزودن کلمه
«ترین» به صفت فاس��د در عبارت
«کبک فاسدترین استان کاناداست»
مخالف است و آنرا یک اتهام جدی
تلقی می کند.
وی معتقد اس��ت که ای��ن اتهام در
میزان سرمایه گذاری از سوی شرکت
های خارج از کبک تاثیر منفی دارد.
این نویسنده هم ،از اینکه مک لین
هیچ کوششی برای مقایسه میزان
فساد موجود در کبک و در استانهای
دیگر نمی کند ،انتقاد می نماید .به
عقیده آقای اوبین ،بهتر بود مک لین
کبک را استانی می خواند که بیش
از سایرین روی فسادها نورافکن می
اندازد و بسیار بیشتر از سایر استان
های کانادا ،روزنامه نگاران شجاعی
دارد که افشاگری می کنند.
همچنین تعداد کمیته های حقیقت
ی��اب کب��ک هم بیش��تر از س��ایر
جاهاست.
هان��ری اوبی��ن ،ای��ن اق��دام مک
لین را نش��انی از ن��گاه نخوت آمیز
کانادائی های انگلیسی بسوی کبک
می داند.

یادی از پی یر الیوت ترودو

روز سه شنبه  28سپتامبر مصادف
با دهمین سالگرد درگذشت الیوت
ترودو بود ،که در س��ال  2000و در
همان روز اتفاق افتاد.
ت��رودو پانزدهمی��ن نخس��ت وزیر
کانادا (چه کش��ور جوانی) و یکی از
تاثیرگذارترین آنان است .این تاثیر
از دید بسیاری از کانادائی ها مثبت
ب��وده و به همین دلی��ل او یکی از
محبوب ترین نخس��ت وزیران قرن
بیستم کانادا است.
ترودو متولد همین ش��هر مونترال
بود .برای زنده نگهداش��تن نام و یاد
او ،فرودگاه بین المللی دوروال ،بعد
از نوسازی و توسعه ،بنام پی یرالیوت
ترودو نامیده شد.
روزنامه گازت در شماره  28سپتامبر
خود ،به مناس��بت دهمین سالگرد
درگذش��ت ترودو ،مطلبی به چاپ
رسانده و ضمن آن می نویسد ترودو،
که از استقالل طلبی برای کبک ،به
فدرالیستی برای کانادا تغییر موضع
داد ،کان��ادای انگلیس��ی را بیش��تر
مسحور می کند؛ در حالی که مطلب
کمی به زب��ان فرانس��وی درباره او

نوشته می شود.
البته نویسنده گازت حق دارد.
چون در همان روز  28سپتامبر هم
روزنامه انگلیسی زبان گازت ،در اولین
ستون صفحه نخست خود ،با چاپ
عکس دوران پیری ت��رودو ،بخش
مقدماتی مقاله ای را درج و تمامی
صفحه چهارم را به چاپ عکس های
مختلف و همچنین به درج مشروح
مقاله اختصاص داده است.
دیوید جانستون نویسنده ی مقاله
یادشده می نویسد:
«از هنگام مرگ او در ده سال پیش،
بیش��ترین عالقمندی به ت��رودو از
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کانادای انگلیسی برمی خیزد .این
عالقمن��دی به دلی��ل تاثیرگذاری
زندگی نامه نویس��ان است .آنان بر
ایمان ت��رودو به مذهب کاتولیک و
همچنین به گرایش های اولیه او به
اس��تقالل کبک در جوانی و تبدیل
ش��دن بعدی او به یک فدرالیست
جدی تاکید گذاش��ته ان��د .این در
حالی است که در روزنامه فرانسوی
الپرس هیچ اث��ری از یادمان ترودو
دیده نمی شود».
تنها روزنامه ها و کتابهای فرانسوی
زبان نیستند که یادی از ترودو نمی
کنند .به گفته آنتونیا مایونی ،مدیر
انس��تیتوی  McGillبرای مطالعه
کانادا ،می گوید در ده سال گذشته،
در کب��ک کمت��ر از او صحبت می
شود.
در س��ال  ،2006کتاب��ی از س��وی
مونیک نمنی منتشر شد که حاصل
مطالعه آرشیو های شخصی ترودو
بود.
نویس��نده در آن کتاب او را چنین
معرفی می کند:
«ت��رودو در  ،1919-1940فرزن��د
کبک ،پدر کانادا»
در این کتاب ترودو چنین توصیف
شده است:
{>> ادامه در صفحه}24 :

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

(021) 8715-54
03

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

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 :مهر ،مدرسه و وضعیت معلم...

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

جر ّقه های اندیشه ،دانایی و پیشرفت
snakh@live.com

شهباز خنعی

مونتریال

حکومتی که بیش از سه دهه است با
"خدعه" خود را بر سرنوشت میهن
ما حاکم کرده وبا تداوم وحش��یانه
ترین انواع سرکوب
ب��ه این حاکمیت ادام��ه می دهد،
تمایل بسیار دارد که خود را بدیل
حکومت عدل علی بنمایاند.
اگر زبانزد آش��نای «ظلم بالس��ویه
عدل اس��ت» را پای��ه و مبنای این
تمای��ل بدانی��م ،بازهم ب��ا آن که
حکومت اسالمی به راستی هیچ یک
تحمل ظلم
از طبق��ات جامعه را از ّ
معاف نداشته ،ا ّما در تقسیم ظلم نیز
موّفق به رعایت مساوات و در نتیجه
برقراری ای��ن نوع وی��ژه از "عدل"
نشده است.
یکی از طبقاتی که در طول حیات
حکومت اسالمی همواره بسیار بیش
تحمل کرده،
از "ظلم بالس��ویه" را ّ
طبقه شریف ،بزرگوار و ارجمند معلّم
است.
در همه این س��ال ها ،معلّم درعین
حال که س��هم خود را از همه ظلم
های حکومت داش��ته و مانند دیگر
قشرها حقوق انس��انی اش پایمال
ش��ده ،به زندان افتاده ،س��رکوب و
پاکس��ازی و اخراج شده ،در معرض
تبعیض و ظلم مضاعف اقتصادی نیز
قرارگرفته و چ��وب و پیاز حکومت
مدعی "ع��دل علی" را باهم خورده
ّ
است!
توسط تش ّکل
معلّمان سالهاست که ّ
های صنفی خود خواس��تار افزایش
حقوق خود و هماهنگ ش��دن آن
با دیگر کارکنان دولت هستند و بر
اثر مبارزات پیگیر و تالش هایشان
س��رانجام در س��ال  1386قان��ون
مدیریت خدمات کشوری در مجلس
شورای اسالمی به تصویب رسید.
ب��ا آنکه ای��ن قانون ناقص اس��ت و
پاسخگوی خواس��ته های معلّمان
نیس��ت ،ا ّما همین قانون ناقص نیز
تاکنون عملی نشده است.
در سال  1389دولت حقوق معلّمان
را تنها  6درصد افزایش داده درحالی
که طبق قانون ّ
موظف است حقوق
تورمی که از س��وی
را برمبنای نرخ ّ
بانک مرکزی اعالم می شود افزایش
دهد.
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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 فرانسوی
 تمرین مصاحبه های اداره مهاجرت کبک
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای فرانسه جهت استخدام دولتی
 آموزش نوشتار فرانسه برای دانشجویان کالج و دانشگاه و
 آموزش پایان نامه نویسی برای دانشجویان فوق لیسانس و دکترای رشته های علوم انسانی

cours@multissage.ca

www.multissage.ca

3333 Cavendish Blvd. Suite 250
Montréal (Qc) H4B 2M5
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خود پرداخته اند.
پاسخ این مطالبات برحق همواره از
یک سو دروغ و وعده های توخالی و
س��رخرمن و از سوی دیگر سرکوب
وحشیانه بوده اس��ت .درباره وعده
س��رخرمن ،حتی دوس��ال پس از
تصویب قانون ،پیشتر توضیح دادم.
در زمینه س��رکوب وحش��یانه نیز
حکومت از "ظلم بالس��ویه" بسیار
فراتر می رود:
بیانیه کانون صنفی معلّمان در 22
خرداد ( 1389به مناسبت سالروز به
اصطالح انتخابات ریاست جمهوری
دهم) نش��ان می دهد که هاش��م
خواس��تار ،رس��ول بداغی ،عبدالله
محم��د داوری ،علی اکبر
مومن��یّ ،
باغانی ،محمود بهش��تی لنگرودی،
اس��معیل عبدی ،قرب��ان احمدی،
حس��ین باس��تانی ن��ژاد ،علیرضا
هاش��می ،ف��رج الله زن��ده دالن و
محمدعلی شیرازی از جمله معلّمانی
ّ
هس��تند که بخاط��ر ف ّعالیت های
صنفی گرفتار داغ و درفش و تبعید
و زندان حکومت والیت مطلقه فقیه
شده اند.
تارنمای کانون صنفی معلّمان ایران
در ش��رح حال یکی از این معلّمان
دربن��د با عنوان "پایی��ز و یاد یاران
دربند" می نویسد:
«هاشم خواس��تار معلّم بازنشسته
مش��هدی و عض��و کان��ون صنفی
معلّمان 25 ،ش��هریور  1388برای
بار د ّوم بازداش��ت و برای گذراندن
دو سال حبس تعزیری روانه زندان
ش��د .او به اق��دام علیه امنیت ملّی
محکوم شده و مستندات این اقدام
گزارش��ات اطالعات و سپاه دال بر
تش��کیل جلس��اتی درخانه ایشان
ذکر ش��ده است .مهندس خواستار
در دفاعی��ات خویش به اصل آزادی
بیان و دموکراس��ی استناد کرده که
توسط دادگاه بالوجه تشخیص داده
ّ
شده است .حال این سئوال دوباره
مطرح می ش��ود که این چه امنیت
ملّی است که با یک جلسه سخنرانی
مذهبی یا سیاس��ی دریک خانه به
خطر می افتد؟»!

متوس��ط حقوق
در ح��ال حاض��ر ّ
ماهیانه فرهنگیان  427هزار تومان
اس��ت در حالی که ای��ن رقم حتی
تکافوی پرداخت اجاره یک مسکن
کوچک را نیز نمی کند.
بناب��ر اطالعات مندرج در س��امانه
اطالعات مسکن "ایران فایل":
اج��اره یک آپارتم��ان  50متری در
پون��ک  490هزار تومان به ش��رط
پرداخت  6میلی��ون تومان ودیعه،
آپارتمان  53متری در سعادت آباد
 600هزار تومان و ده میلیون ودیعه
عباس آباد
و آپارتمان  61متری در ّ
 700هزار تومان با  3میلیون تومان
ودیعه است.
کسی که حرفه ش��ریف معلّمی را
برم��ی گزیند ،بای��د آرزوی صاحب
خانه شدن را از س��ر بدر کند ،زیرا
اگر به فرض محال بتواند همه حقوق
دریافتی خ��ود در طول  30س��ال
خدم��ت را نیز روی هم بگذاری ،باز
برای خرید یک آپارتمان  50متری
تکافو نمی کند!

در موردی دیگر :رسول بداغی عضو
هیئت مدیره کانون صنفی معلّمان
و آم��وزگار اسالمش��هر ازتاریخ 10
شهریور  1388در بازداشت بسر می
برد .او در دادگاه بدوی به  6س��ال
زندان و  5سال محرومیت از کارهای
اجتماعی محکوم شده است.
اس��معیل عب��دی دبی��ر ریاض��ی
دبیرستان در اسالمشهر نیز به دلیل
گفتگو با یکی از رسانه های خارجی
 44روز را در زن��دان بس��ر برده و با
وثیقه  100میلیون تومانی آزاد شده
تا در تاریخ  27ش��هریور  1389در
دادگاه انقالب اسالمش��هر محاکمه
شود.

این وضعیت ناگ��وار و غیرقابل دوام
طبعا موجب گس��ترش نارضایتی و
اعتراض معلّمان شده و آنان ناگزیر
با س��ازماندهی خود در تش ّکل های
صنفی به بیان خواسته های برحق

ف��زون براین ابزاره��ا ،حکومت می
کوش��د تا ب��ا دروغ پراکنی و تفرقه
انگیزی افکار عمومی را نس��بت به
معلّمان بدبین کند.
در این مورد ،در بیانیه  6اردیبهشت

 1386کانون صنفی معلّمان آمده
است:
مدت
«آقایان ممکن است در کوتاه ّ
اف��کار عمومی را تخریب کنید ولی
این را هم بدانید که مغزهای فهیم
پانزده میلیون جوان و نوجوان و عمال
هفتاد میلیون ملّت ایران دراختیار
ماس��ت .وای از روزی که دهان ما
باز ش��ود و روشنگری کنیم و از بی
عدالتی ها و ظلم ها و رانت خواری
ها و ...بگوییم».
توس��ط
دامن��ه س��رکوب معلّمان ّ
حکومت اسالمی منحصر یا محدود
به جلوگی��ری از برگزاری تظاهرات
اعتراض آمیز یا برگزاری جلس��ات
درخانه یا به تعبی��ر خود حکومت
"اقدام علیه امنیت ملّی" نیس��ت و
ابتدایی ترین حقوق مانند برگزاری
روز جهان��ی معلّم را نی��ز در بر می
گیرد .سال گذشته وزارت کشور و
وزارت اطالعات با برگزاری هرگونه
مراسم به مناسبت روز جهانی معلّم
مخالف��ت کردند و حتی پیش��نهاد
کان��ون صنفی معلّمان که مراس��م
بدون سخنرانی و فقط با توزیع گل
بین شرکت کنندگان برگزار شود را
نیز رد کردند .امسال نیز در برهمان
پاشنه می چرخد.
کانون صنفی معلّمان در بیانیه خود
به این مناسبت نوشته است:
«امسال سال جدید تحصیلی را در
ش��رایطی آغاز می کنیم که فضای
آموزش و پرورش کش��ور نس��بت
به س��الهای قبل دارای تفاوت ها و
تمایزات معناداری است ...بگذار ما را
به پندار خود به فراموش��ی بگذارند!
ا ّم��ا تاریخ رس��الت م��ا را فراموش
نخواهد کرد ...معلّمان جهان بدانند
ما امروز در شرایطی روز جهانی معلم
را در کشور خود سپری می نماییم
ک��ه حتی ب��ه یک تش�� ّکل صنفی
مستقل معلّمان اجازه ف ّعالیت داده
نمی شود ...معلّمان جهان بدانند ما
در اینجا روز جهان��ی معلّم را نمی
توانیم آزادانه برگزار کنیم».

نان سنگک

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
____________________

سرویسکارهایچاپی

wwww.maisongraphique.com
 بروشور ،پاکت ،طراحی لوگو ،کارت
ویزیت ،فاکتور ،تقویم
 کارت عروس با طرح های بسیار زیبا
و با قیمت بسیار مناسب وارد شد

سوپراسپشیال

 تقویم دیواری بزرگ در  12صفحه،
تمام رنگی ،همراه با چاپ نام کامل
کمپانیشما
 مدل عکس را می توانید در
وب سایت ما ببینید:

M. Mirfotrous
Tel.: (514) 931- 9 -931
Fax: (514) 509-2893
Email: mgraphique@videotron.ca
Website: wwww.maisongraphique.com
Address: Maison du graphique
6555 kildare suite 507

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

Fatima.meghdadi@gmail.com
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استخدام

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

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

کیفیت عالی ،بهای مناسب

آموزش شیرینی پزی
پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده
Tel.: 514-562-5420

Tel.: 514-942-9811

Cote St-Luc, Qc H4W 2X4

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789
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ایران ...
ابراز نگرانی همسر یک مرد کانادایی ایرانی حمکوم به اعدام
از بی خربی مطلق و سرنوشت وی در زندان اوین

در ش��رایطی ک��ه حمی�د قامسی
شال ،م��رد ایرانی کانادایی در زندان
اوین به اعدام محکوم ش��ده است،
همس��ر کانادای��ی او ب��رای دیدار و
رایزنی با دولتمردان تهران و اتاوا و
کسب اطالعاتی در مورد سرنوشت
همسرش ناکام مانده است.
حمید قاسمی ش��ال ۴۲ ،ساله که
تابعی��ت دوگانه ایران��ی و کانادایی
دارد ،پس از بازگش��ت به ایران ،در
سال  ۲۰۰۸در زندان اوین بازداشت
ش��د و مقامات قضای��ی جمهوری
اسالمی وی را به جاسوسی متهم و
حکم اعدام برای او صادر کرده اند.
روزنامه تورنتو اس�تار گزارش داده
اس��ت آنتونال مگا ،همسر کانادایی
آقای قاس��می ش��ال همزم��ان با
برگزاری جلس��ه مجم��ع عمومی
سازمان ملل به نیویورک سفر کرده
ب��ود تا با تحویل نامه ای به محمود
احمدی نژاد ،رئیس جمهوری ایران
برای نجات جان همس��رش از وی
درخواست کمک کند.
آنتونال مگا ،همسر آقای قاسمی شال
در مصاحبه با روزنامه تورنتو استار از
بی خبری مطلق نسبت به سرنوشت
همس��رش که بیش از دوسال است
ک��ه در زندان اوین در بازداش��ت به
سر می برد ،ابراز نگرانی جدی کرده
است .وی گفته تالش های وی برای
دیدار ب��ا مقامات هی��ات ایرانی در
نیویورک ناکام مانده است.
این نشریه کانادایی گزارش داده است
با درخواس��ت خانم مگا برای دیدار
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ب��ا الرنس کانن ،وزی��ر امور خارجه
کانادا و یا مقامات هیات کانادایی در
نیویورک به منظور کسب اطالعاتی
در مورد سرنوش��ت پرونده همسر
ایرانی تب��ارش نیزمخالفت ش��ده
است.
بنا به گفته خانم مگا ،مقامات دولت
فدرال کان��ادا به وی گفته اند حکم
اعدام آقای قاس��می شال به حبس
ابد کاهش یافته ،اما وکیل این مرد
ایرانی کانادایی هشدار داده است در
صورتی که مقام��ات قضایی تهران
به دالیلی نظر خود را تغییر دهند،
احتمال اجرای حکم اعدام وی وجود
دارد.
براس��اس گزارش خبرن��گار تورنتو
اس��تار ،با وجود رایزنی همسر آقای
قاسمی شال برای تحقیق در مورد
پرونده اتهامی وی در تهران ،رایزنی
های بین المللی و دیپلماتیک جدی
در م��ورد وضعیت این م��رد ایرانی
کانادایی انجام نشده است.
خانم مگا در گفتگو با روزنامه تورنتو
استار از بی خبری مطلق از وضعیت
حمید قاس��می ش��ال خبر داده و
گفته است همسرش طی چند ماه
گذش��ته به هیچ وجه از زندان اوین
در تهران تم��اس نگرفته و او نیز از
زمان بازداشت حمید به « افسردگی
شدید مبتال و حیات روزمره او به یک
کابوس بی انتها » بدل شده است.
وی ضمن رد اتهام جاسوسی علیه
همسرش به تورنتو استار گفته است
به نظر می رس��د مقام��ات امنیتی

ای��ران برای هدف ق��رار دادن البرز،
ب��رادر حمید ،وی را بازداش��ت و به
جاسوسی متهم کرده اند.
البرز قاس��می ش��ال ،برادر این مرد
ایران��ی کانادای��ی نیز ک��ه به مدت
دوس��ال در زندان اوین در بازداشت
مقام��ات ایران بود ،در ژانویه س��ال
گذشته پس از بازجویی در زندان ،به
طور اسرارآمیزی درگذشت .مقامات
ایران ادعا کرده اند وی به س��رطان
معده مبتال بوده است.
ملیسا لنتس��من ،سخنگوی وزارت
امور خارجه دول��ت فدرال کانادا در
ماه اوت گفته بود مقامات کنسولی
( کانادا ) از زمان بازداش��ت این مرد
کانادایی ایرانی با مقامات سیاس��ی
و دیپلماتیک ای��ران در تماس بوده
اند تا از وضعیت آقای قاسمی شال
اطالعاتی به دست آورند.
دن م��ک تی��گ ،نماین��ده لیبرال
پارلمان کان��ادا نیز ب��رای برقراری
مذاکرات پش��ت پ��رده و گفتگو در
س��طوح مقامات وزارتی دو کشور و
کمک به روشن شدن وضعیت این
ش��هروند کانادایی ایرانی در زندان
اوین ابراز آمادگی کرده بود.
س��ازمان عفو بین المل��ل از دولت
فدرال کانادا خواس��ته است تا برای
کس��ب اطالعات��ی در م��ورد اتهام
جاسوس��ی و حکم صادره برای این
مرد کانادایی ایران��ی تبار بر تهران
فشار اعمال کند.

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

آیت اهلل دستغیب :رهبری ،ولی مطلقه نیست و حقی بر مردم ندارد
"مسئله والیت مطلقه فقیه را خبرگان نمی توانند تعیین
کنند".
خبرگان از ماهیت خود بیرون رفته است
آقایدستغیبهمچنینباانتقادازعملکرداعضایمجلس
خبرگان رهبری ،نوشته است" :این آقایان تکلیفشان تنها
تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست ،بلکه الزم است هر کدام
ملجاء و مرجع مردم در حل مشکالتشان باشند".
او گفته است که اعضای مجلس خبرگان باید "طرفدار
مظلوم" باش��ند و بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری
نظارت کنند" :اینطور نیس��ت که فک��ر کنند ما رهبر
انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم".
آقای دستغیب در جریان حوادث پس از انتخابات سال
گذشته ریاس��ت جمهوری ایران از معترضان و رهبران
آنها حمایت و در نخس��تین اجالس��یه خبرگان پس از
انتخابات ،از نحوه برخورد حکومت با اعتراضات انتخاباتی
انتقاد کرده بود.

بی بی سی :آیت الله علی محمد دستغیب ،مرجع تقلید
منتقد حکومت ایران در پاس��خ به اس��تفتایی در مورد
والیت مطلقه فقیه ،اعالم کرده اس��ت که این مفهوم با
مفهوم رهبری مورد نظر قانون اساسی این کشور تفاوت
دارد.
آقای دس��تغیب روز  ۲۹سپتامبر در پاسخی مشروح به
یک استفتا که در وبسایت رسمی او منتشر شده است،
نوش��ت" :والیت مطلقه فقیه و ولی فقیه معین شده از
ط��رف خبرگان دو مقوله جداگانه اس��ت که گاهی هم
اتف��اق می افتد در یک نفر تجلی می کند ،همانند امام
امت".
او گفته است که شخصی که مطابق قانون اساسی توسط
مجلس خبرگان به رهبری انتخاب می شود ،تنها وظیفه
تنظیم روابط میان قوای سه گانه حکومتی و ممانعت از
تضییع حق شهروندان توسط این قوا را دارد.
به گفته آقای دستغیب" :این شخص می شود ولی فقیه
جهت اداره مملکت و هیچ حق دخالت در امور
مردم ،چه در حوزه دانش��گاهی و چه در حوزه
علمی و فرهنگی مردم را ندارد".
به نظر می رسد اشاره آقای دستغیب به دستورات
آیت الله علی خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی
در مورد "اسالمی کردن" دانشگاه های ایران و
خودداری از ترویج "علوم اسالمی غربی" در آنها
باشد.
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز
آقای دستغیب نوشته است که "والیت مطلقه
فقیه" تنها ب��ه اراده خداوند و از طریق پذیرش
اولینداروخانهایرانیدرمونترال
قلبی قشرهای مختلف مردم محقق می شود و
باداروسازفارسیزبان
به مواردی مانند آیت الله روح الله خمینی ،رهبر
ساعات کار :عصر صبح
انقالب اسالمی ایران محدود است.
8 :30
6 :30
دوشنبه
به نوشته او ،حذف ش��رط مرجعیت از شرایط
8 :30
سه شنبه 6 :30
رهبری که با موافق��ت آیت الله خمینی انجام
8 :30
چهارشنبه 6 :30
گرف��ت ،به معنای جدا کردن مق��ام رهبری از
8 :30
پنج شنبه 6 :30
والیت مطلقه فقیه بوده است که مرجعیت دینی
8 :30
6 :30
جمعه
از شرایط اصلی آن است.
9
4
شنبه
اساسی
قانون
در
شده
ذکر
در نتیجه ،ولی فقیه
10
1 :30
یکشنبه
ای��ران ،از نظر آقای دس��تغیب تنها رهبر نظام
 نسخه خود را به ما فکس کنید
سیاسی کشور است.
آق��ای دس��تغیب در این مورد نوش��ته اس��ت :داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
"مالحظه کردید که پ��س از فوت مرحوم امام  تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
امت ،اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت نبش سن لوزان
13 RACHEL
آیت الله شیخ محمدعلی اراکی تحقق پیدا کرد
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
و مسئله والیت مطلقه فقی ِه متعهد و مسئول به
Fax: (514) 288-4682
این بزرگوار ارجاع شد ،در صورتی که رهبر همان
Metro: St-Laurent, Buss 55
بود که خبرگان تعیین کردند".
او از ای��ن مقدمه چنین نتیجه گیری می کند:

داروخـانه

خانه ساملندان بهاردوم

برای ساملندان مستقل...

Résidence Second
Printemps

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

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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حاشیههای مجموعهی تازه مهران مدیری

خپش خانگی قهوهی تلخ

ابتدا قرار ب��ود مجموعهی «قهوهی دست اندرکاران «قهوهی
تلخ» در برنامهی نوروزی ش��بکهی تلخ» برای تش��ویق مردم
سه صدا و س��یما به نمایش درآید .به خریدن س��ی دیهای
ام��ا به دلی��ل اختالفات��ی که بین قانونیاینمجموعهمسابقه
تولیدکنن��دگان ای��ن مجموع��ه و ای برگ��زار خواهند کرد و
مدیران شبکهی س��وم پیش آمد ،در این مس��ابقه جوایزی
مجموعهی قهوهی تلخ فقط مجوز را هم ب��رای مردم در نظر
گرفتهاند.
پخش خانگی گرفت.
اواخر اسفند ماه سال گذشته سایت مهران مدیری در ادامهی
تابناک اطالع داد که حراست صدا و سخنانشگفت:
سیما به دالیلی صالح ندانسته است «اس��تفاده از نسخه کپی
مجموعهی تلویزیونی «قهوه تلخ» س��ه ضرردارد :یکی اینکه
نس��خههای اصل��ی این
روی آنتن برود.
بنا بر همین گزارشهای تأیید نشده سریال بستهبندی شیک
مجموعهی تلویزیونی «دارا و ندار» و محترمان��های دارد و از
ساختهی دهنمکی به جای «قهوهی کیفیت باالی��ی برخوردار
تلخ» در نوروز گذشته از صدا و سیما اس��ت و همچنین قیمت
ارزان��ی دارد .دوم اینکه کس��ی که
پخش شد.
در همان زمان برخی خبرگزاریهای از نس��خه کپی این سریال استفاده
نزدیک به حکومت اختالفات مالی را کند از جوایزی که در مس��ابقه این
دلیل مجوز پخش نگرفتن «قهوهی س��ریال در نظر گرفته شده محروم
میشود».
تلخ» اعالم کرده بودند.
در هر حال مش��خص نیس��ت که سیامک انصاری که پیش از این در
به چه دلیل «قه��وهی تلخ» در ایام بیشترمجموعههایتلویزیونیمهران
نوروزی مجوز پخش از صدا و سیما مدیری از جمله در «باغ مظفر» هم
را دریافت نکرد.
هنرنمایی کرده اس��ت ،در «قهوهی
اکنون با تأخیری ش��ش ماهه این تلخ» نقش یک کارشناس تاریخ را
مجموعهی تلویزیونی به شکل سی ایفا میکند.
دی در بین مردم توزیع میشود.
او در دانشگاه تاریخ تدریس میکند،
در نخس��تین بخ��ش مجموعهی ام��ا دانش تاریخ��ی او و اطالعاتش
تلویزیونی قهوهی تلخ که برای پخش از گذش��ته و تاریخ ای��ران خریدار
خانگی بخشهایی از آن آماده شده ندارد .برای همین او که اهل داراب
است ،مهران مدیری خطاب به مردم اس��ت و در ته��ران خان��های اجاره
گفت:
ک��رده با مش��کالت مال��ی زیادی
«گروه بزرگ�ی مدتهای زیادی دس��ت به گریبان اس��ت ،چنانکه
برای[ساختهشدناینمجموعه] حتی از عه��دهی پرداخت بهموقع
زحمت کشیدهاند و پوستشان اجارهخانهاشبرنمیآید.
کنده ش�ده و با ذوقوشوق و با او فالبینی را ب��ه خواب میبیند و
هزینهی بسیار سنگینی ،تالش فالبی��ن مهلک��های را در زندگی او
کردهاند این مجموعه س�اخته پیشگوییمیکند.
ش�ود و با این همه زحمت کپی ب��ا اینحال این تاری��خدان تصمیم
کردن ای�ن مجموعه ،انس�انی میگیرد بدهیهای��ش را بپردازد و
نیست و زحمت همه افرادی که ب��ه داراب برگ��ردد و در آنجا پیش
برای س�اخت آن تالش کردهاند پس��رعمویش که درس نخوانده اما
به هدر میرود .ما که همیش�ه تراشکار موفقی است کار کند.
همدیگر را دوس�ت داشتهایم و اما تصادفا در کتابخانه با زنی آش��نا
من همیشه عاش�قتان بودهام میشود که مانند او به تاریخ عالقهی
یک خواهش از ش�ما دارم و آن بسیار دارد و میخواهد پایاننامهاش
این است که جان من ،جان من ،را درب��ارهی وقای��ع دورهی زندی��ه
جان من نسخه کپی این سریال بنویسید.
را از کس�ی نگیرید و یا از کسی از انقراض خاندان زندیه و تاجگذاری
نخرید .حتی در خانواده و حتی آقا محمد خان قاجار اما پنج سال در
در بین خواهر و برادرها».
ایران حکومت مرکزی وجود نداشته
و اوض��اع مملک��ت
«بلبشو» بوده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان
از ای��ن راز تاریخ��ی
کسی آگاه نیست.
چنین است که یک
شخص اس��رارآمیز
به این اس��تاد تاریخ
زنگ میزن��د و از او
میخواه��د که برای
پی بردن به این راز به
«کاخ» برود.
استادتاریخباچمدانی
در دس��ت ب��ه کاخ

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

وارد میش��ود و قهوهای
مینوشد و ناگهان زمان
تغییر میکند و او به عصر
زندیه پرتاب میشود.
لوكیشنهای مجموعهی
«قه��وه تلخ» ی��ك كاخ و
یك بازار اس��ت« .مهران
مدیری» ب��ه دلیل آماده
نش��دن لوکیش��نها به
مدت چند روز كار خود را
متوقف كرده بود.
«محمد رض��ا هدایتی»
پادشاه كاخ است« ،علی
لك پوریان» نقش ملیجك
را ایفا میكند و «س��اعد
هدایتی» نیز پزشك دربار
است.
در مجموع��هی «قه��وه تل��خ» كه
مجید آقاگلی��ان و حمید آقاگلیان
تهیهکنن��دگان آن هس��تند ،آرام
جعف��ری ،س��حر زكری��ا ،الی��كا
عبدالرزاقی ،سحر جعفری جوزانی،
ه��ادی كاظم��ی ،نادر س��لیمانی،
بیژن بنفش��هخواه ،فالمك جنیدی،
سعید پیردوست ،ساعد هدایتی و...
نقشهای دیگری را به عهده دارند.
از جمله مجموعههای تلویزیونی که
مهران مدیری کارگردانی و بازیگری
آنه��ا را برعهده داش��ته میتوان از
پاورچین ،نقطهچین ،شبهای برره،
باغ مظفر ،مرد هزار چهره ،مرد ۲هزار
چهره را نام برد.
داستانهای مجموعهی «قهوه تلخ»
توس��ط امیر مهدی ژوله و خشایار
الوند نوشته شده است.
به گفت��ه مهران مدی��ری از حدود
 ۱۴ماه قبل پیش تولید این سریال
ش��روع ش��ده و با گروهی متشکل
از  ۲۵۰نفر و با س��اخت دکورهای
بسیار عظیم و با دوخت صدها دست
لباس و گریمهای بسیار سنگین این
مجموعه ساخته شده است.
به گفته مدی��ری این مجموعه ۳۵
بازیگ��ر اصل��ی دارد ودر واق��ع یک
کمدی تاریخی است.
ب��ه گ��زارش روزنامهی س��ینمایی
ایران« ،بانیفیلم» مجموعهی «قهوه
تلخ» از سهش��نب ه  20سپتامبر در
فروش��گاههای معتبر عرضه شده و
در نخستین روز مورد استقبال مردم
قرار گرفته است.
بر اس��اس گزارشهای تأیید نشده
بیش از پانصد هزار نس��خه پکیج از
این مجموعه در نخس��تین روز در
سراسر ایران بین مردم پخش شد.
انتظار میرود که با توجه به محبوبیت
مهران مدیری و غیاب دو سالهی او و
یاران هنرمندش در تلویزیون ،مردم
از توزی��ع «قهوهی تلخ» به ش��کل
سی دیهای خانگی با قیمت ارزان
استقبالکنند.
قهوه تلخ پس از سریال «قلب یخی»
س��اختهی محمد حسین لطیفی،
دومین مجموعهای اس��ت که ویژه
پخش در شبكه ویدیویی تولید شده
است.

سالن آرایش

شهـرزاد

Coiff. Shahrzad1001coupes
6963 Sherbrooke W.
)(NDG

(514) 489-6901

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

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

Tel.: (514) 846-0019

برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION: Dec.06, 2010 - Mar. 25, 2011

REGISTRATION:

STARTS NOV. 08, 2010
)(8:00 A.M. to 2:30P.M.

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

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

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

)BASIC FRENCH (BEGINNERS & INTERMEDIATE
)MON. TO FRI.: 8:30 A.M. TO 12:30 P.M. (20 hours/week

)(NEW

********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			
PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
)(compulsory for all students

			
			

RECENT RECORD OF MARKS
)MEDICARE (copy for your file

			
			

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

فرهنگ خون و خشونت هولنا ک ترین
ره آورد مجهوری اسالمی
رضا پهلوی

کشتهشدندکترعبدالرضاسودبخش،

یکی دیگر از اس�تادان دانشگاه ،و
مرگ و زخمی شدن ده ها تن دیگر
در یک عمل تروریس��تی در مهاباد
برای هر ایرانی خبرهایی بس ناگوار
و تاثرانگیزاست .من به نوبۀ خویش
در اندوه بازماندگانشان شریکم و به
آنان ،و همۀ هموطنانم ،تسلیت می
گویم.
این رویدادها یک بار دیگر هر ایرانی
میهن دوستی را با واقعیتی غیرقابل
انکار روبرو کرده است :فضا و فرهنگ
خشونتی که با اس��تقرار جمهوری
اس�لامی ب��ر میهن ما َگ��رد مرگ
پاش��یده و در آن ج��وی خون روان
کرده ،به یقین روزی سایۀ شوم خود
را از سرزمین عزیز ما برخواهد کند.
اما تردید نکنیم که چنین روزی تنها
هنگامی فراخواهد رسید که نشانی
از چنین «جمهوری» برجای نمانده
باش��د .اگر با هر جنایت فجیعی که
در س��رزمین ما روی می دهد و با
ه��ر انفجاری که مردم��ان بی گناه
را ،ن��ه تنها در ایران ک��ه در عراق و
لبنان و افغانس��تان به خاک و خون
می کش��د ،انگش��ت اتهام همگان
جمهوری اسالمی را نشانه می گیرد
جای تعجب نیست .خشونت و زور
و تهدید و تحمیل در کانون جهان
بینی و بینش سیاس��ی و اجتماعی
این حکومت قـرار دارد .این خشونت
را تنه��ا در رفتـ��ار حکوم��ت بــا
مخالفـان و منتقدان سیاس��ی اش
نباید جست .در رفتار با زنان ،یعنی
بیش از نیم��ی از جمعیت ایران ،با

پیروان هر مذهبی
غی��ر از مذه��ب
ش��یعه ،از میلیون
ها ایرانی اهل سنت
گرفته تا یهودیان و
بهائیانومسیحیان،
با اق��وام گوناگون
ایران��ی از ُک��رد و
بلوچ و ترکمن ،نیز
بهره جویی عریان
و مدام از خشونت
مرگ بار و تهدید و
ارعاب حضوری دائمی دارد.
خش��ونت را تنه��ا در اع��دام بدون
محاکمۀ صدها و صدها تن از زنان و
مردان ایرانی نباید دید که گناهی جز
تالش برای تعالی و سربلندی ایران
نداشتند؛ تنها در فرستادن هــزاران
نوجوان و جوان ایرانی به میدان های
کشتار جنگ با عراق نباید دانست.
اعدام و کش��تار هزاران هزار زندانی
سیاس��ی و عادی در این سال ها را
نباید تنها قربانیان خشونت حکومتی
شمرد؛ خشونت حاکمان را تنها به
شکنجه و آزار دس��تگیر شدگان و
متهمانوزندانیانمنحصرنبایدکرد؛
خشونت را تنها در این نباید دید که
شمار اعدام شدگان یک سال اخیر در
ایران به نسبت جمعیت از هر کشور
دیگری درجهان بیشتر بوده است.
خشونت را تنها در سرکوب وحشیانۀ
ایرانیانی نباید دانست که چه درحریم
مقدس دانشگاه ها و چه در خیابان
ها و میدان ها زبان به اعتراض بلند
می کنند و حق خویش می طلبند.
و سرانجام خش��ونت را تنها در این
نتوان دانس��ت که هر روز از س��ی و

اندی سالی که از تولد این
حکومت می گ��ذرد ،زنان
ایران در زندگی ش��خصی
و اجتماع��ی خوی��ش ،در
هر گامی که برداشته اند،
با انواع تهدیدها و آزارها و
تحقیرهای غیرقابل تصور
روب��رو بوده ان��د و گاه نیز
شاهد صحنه های فجیع
سنگسار خواهران خویش
شده اند.

سخنان تهدید آمیزی را که
از زبان رهبر« ،رئیس جمهور»اش،
سخنگویان و سردارانش برمی آید،
نیز بای�د نوعی دیگر از خش�ونت
دانس�ت کــه جــان و روح مردم

آزاده را م��ی آزارد ،به فردایش��ـان
نامطمئن می کن��د و میدان حقیر
آزادی اندیش��ه و عمل آنان را از آن
چه هست تنگ تر می سازد.
روزی نمی گ��ذرد که مردمان را ،از
مخالفان گرفته تا دوس��تان نادم و
هشیار شده ،به دستگیری ،به زندان،
ب��ه محاکمه ه��ای آن چنانی ،و به
مرگ و اعدام تهدید نکنند .در همان
حال ک��ه «رئیس جمهور» رژیم در
غرب��ت و در مجامع بین المللی داد
س��خن از رحمت و انسانیت رژیم،
آزادی م��ردم ایران و اس��تقالل قوۀ
قضائیه می دهد ،خود و همکارانش
در ای��ران جامۀ قانونگذار و قاضی و
مج��ری را همزمان می پوش��ند و
مردمان را به اجرای عدالت اسالمی
تهدید می کنند.
{>> ادامه در صفحه}24 :
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فرهنگی و ...خواندنی!
روزهائی سیاه د رپیش است...

یادداشتی از غول عرصه ی شعر
ایران که سالها پیش تقریر یافته
است ،اما از روی طنز و ننگ
قصه ،همچنان حرف و حدیث روز
است! قصه ی دراز جور حکام و
مبارزه ی مردمی ...

--------------س�رمقاله احم�د ش�املو در
کتاب جمعه در
نخستین شماره ِ
مردادماه ۵۸
---------------

روزهائی سیاه در پیش
است...

احمد شاملو
روزهای س��یاهی در پیش اس��ت.
ِ
دوران پُراِدب��اری که ،گرچه منطقاً
ِ
ُعم��ری دراز نمیتواند داش��ت ،از
هماکنون نها ِد تیرۀ خود را آش��کار
کرده است و استقرا ِر ُسلطۀ خود را
نفی
َفی د ُمکراس��یِ ،
بر زمینهای از ن ِ
مدنیت و
دستاوردهای
ملیت ،و نفِی
ّ
ِ ّ
فرهنگ و هنر میجوید.
اینچنی��ن دوران��ی بهنا ُگزیر پایدار
بدون
نخواه��د ماند ،و جب�� ِر تاریخِ ،
تردی��د ،آن را زی ِر ِ
س��نگین
غلتک
ِ
نسل
اما
کوفت.
خویش درهم خواهد
ِ

کشاکش
نس��ل آینده ،در این
ما و
ِ
ِ
اندوهب��ار ،زیان��ی متحمل خواهد
شد که بیگمان سخت کمرشکن
قش��ریون
خواه��د ب��ود؛ چراک��ه
ِ
مطل��قزده ه��ر اندیش��ۀ آزادی را
کامگاری خود
دش��من میدارند و
ِ
ِ
ِ
مطلق فکر و
ء
ِمحا
ش��رط ا
را جز به
ِ
اندیشه غی ِرممکن میشمارند .پس،
نخستین ِ
هدف نظامی که هماکنون
های ِ
قدرت خود را
ه
پای
میکوش��د
ِ
ضرب چماق و دش��نه استحکام
به ِ
های خود را با
م
گا
نخستین
و
بخشد
ِ
کشیدن کتابخانهها و هجو ِم
آتش
به
ِ
فعال هنری
های
ه
هس��ت
به
علنی
ِ ِ
فرهنگی
و تجاو ِز آش��کار به مراک ِز
ِ
کشور برداشتهُ ،کشتا ِر همۀ متفکران
آزاداندیشان جامعه است.
و
ِ

اکنون ،ما در آس��تانۀ توفانی روبنده
ایس��تادهایم .بادنماه��ا نالهکن��ان
بهحرکت درآمدهاند و غباری طاعونی
از آفاق برخاس��ته است .میتوان به
های سکوت پناه بُرد ،زبان در
دخمه ِ
طوفان
تا
کشید
گریبان
در
کام و سر
ِ
ِ
تاریخی
رس��الت
اما
بگذرد.
بیامان
ِ
روشنفکران پنا ِه اَمن ُجستن را تجویز
نمیکند.هرفریادیآگاهکنندهاست.

شهریه رایگان

خونین خویش
های
پس ،از حنجره ِ
ِ
ِ
حدوث طوفان
فریاد خواهیم کشید و
را اعالم خواهیم کرد.
روشنفکران متعهد
پوش
ِ
سپا ِه کفن ِ
در جنگی نابرابر ،به میدان آمدهاند.
بگ��ذار لطم��های که بر این��ان وارد
میآید نشانهای ُهشداردهنده باشد
دستاوردهای
تمامی
از هجومی که
ِ
ِ
س��اکن
های
ق
خل
مدنی
ِ
ِ
فرهنگی و ِ
معرض
در
جغرافیایی
این محدودۀ
ِ
آن قرار گرفته است.

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:

زبان انگلیسی و فرانسوی خود را تقویت کنید

انگلیسی مبتدی فرانسه محاوره

از  7سپتامبر تا  23دسامبر
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اگر
مسیح
برخناست...

 )۳قیام مسیح از مردگان تعیین کنندۀ
ُبرد و گسترۀ پیام و ایمان مسیحی
است.

بُرد پیام مس��یحی و گس��ترۀ نجاتی که هدف آن را
تش��کیل میدهد ،تمام خلقت را در برمیگیرد! کالم
خدا در س��خن گفتن از "انس��ان نو" زبان آفرینش را
بهکار میبرد و از "خلقتی نو" سخن میگوید.
«اگر کس��ی در مس��یح باش��د خلقت تازهای است؛
چیزهای کهنه درگذش��ت ،اینک همه چیز تازه شده
است»
(دوم قرنتیان :۵.)۱۷
در این گفتۀ پولس ،وعدۀ خدا مبنی بر آفرینش زمین
و آس��مانی جدید ،چنان که اش��عیاءنبی بیان داشته
است ،طنین میافکند:
«زیرا اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم
آفرید و چیزهای پیشین بهیاد نخواهد آمد و به خاطر
نخواهد گذشت»
(اشعیا :۶۵.)۱۷
مطابق با این پیش��گویی و پیشگوییهای همانند این،
یهودیان اعتقاد داشتند که خدا در پایان تاریخ دست
به آفرینش��ی نو خواهد زد .آنچه در قیام مسیح روی
داده جلو کشیدهشدن این آفرینش و آغاز آن در بطن
خود تاریخ است.
در خلقت نخس��ت ،آفرینش انسان نقطۀ اوج خلقت
بود؛ در خلقت نوین ،نقطۀ آغاز آن اس��ت .چنانکه در
پیشگویی اشعیا نیز آشکار است ،خدا نخست به احیا
و نوآفرینی قوم خود دست میزند .او نخست انسان نو
میآفریند و س��پس نوآفرینی او از این انسان نوین به
تمامی خلقت گسترش مییابد.
این خلقت نوین هم اکنون آغاز شده است!
خدا با زندهکردن مسیح از مردگان انسانی نو بهوجود
آورده و حال از طریق این انس��ان نوین دست به کار
بازآفرینی تمامی خلقت است.
ً
آنچه در قیام مسیح خلق میشود ،صرفا یک فرد انسانی
نو نیست .رستگاری در مسیحیت غربی بسیاری اوقات
بعنوان رخدادی فردی تلقی میگردد.
حال آنکه قیام مسیح ضامن آفرینش روابط و مناسبات
اجتماعی نوین و در نهایت حتی طبیعتی تازه است .در
رستاخیز ،نوسازی طبیعت و نجات آن نیز آغاز شده
است .بدن قیام کرده مسیح ،نخستین جزء از جهان
طبیعی است که از نو خلق شده است.
نقشه و برنامه خدا برای نجات جهان و جهانیان طبیعت
را نیز شامل میشود .کالم خدا به ما اعالم میدارد که
جهان طبیعی نیز در اثر گناه انسان به تباهی کشیده
شد و تن به بطالت داد .بیماریهای گوناگون و مصائب
طبیعی از زمره نتایج این وضع هستند.
به همین دلیل ،طبیع��ت از دردی چون درد زایمان
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ناله برمیآورد و آه میکش��د .این آه
>> بخ
ش 2مانند آه هر زن زائویی ،در عین حال،
پایان
ی آه امید است ،امید به روزی که خود
خلقت نیز از قید فس��اد رهایی یافته
ودر آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود
(رومیان :۸.)۲۲-۱۹
نقشۀ خدا این است که روزی "همه چیز را" خواه آنچه
ت حاکمیت
در آسمان و خواه آنچه بر زمین است ،تح 
مسیح جمع کند و این "همه چیز" طبیعت را نیز در
برمیگیرد.
از همین رو ،قیام مسیح هم روابط اجتماعی و هم رابطۀ
ما را با طبیعت تحتالشعاع قرار میدهد .ما حق نداریم
هر طور که میخواهیم با یکدیگر و یا با طبیعت رفتار
کنیم .بشر امروز با استقرار روابط اجتماعی نادرست و با
سوءاستفاده و بدرفتاری با طبیعت ،جهان را به نابودی
سوق میدهد.
کالم خ��دا ب��ه ما یادآوری میکند که م��ا از آن خود
نیس��تیم و مالک طبیعت نیز نمیباشیم .او یکبار به
ما هس��تی بخش��یده و بار دیگر در رستاخیز مسیح
کار بازآفرینی انسان و طبیعت را آغاز کردهاست .فرد
مسیحی ،طالیهدار و عامل گسترش این خلقت نوین
است.


 )۴قیام مسیح از مردگان ضامن
قدرت پیام و ایمان مسیحی است.

کالم خدا به ما نشان میدهد که این قدرت رستاخیز
مسیح است که امروز در مؤمنین عمل میکند.
زندگی مسیحی از آغاز تا انجام بر عملکرد فیض خدا
استوار است .نه تنها آمرزش گناهان و مقبول خداشدن
با قدرت و تالشی انسانی میسر نیست ،بلکه برخورداری
از یک زندگی خداپسندانه و رفتار کردن مطابق میل
او نیز تنها با نیرویی که خود خدا میبخشد ،امکانپذیر
اس��ت .خدمت به خدا و خلق نیز ،از نوع مسیحی آن،
جز با نیروی خود خدا امکان ندارد.
ح��ال ،کتابمقدس بیان م��یدارد که ای��ن نیروی
مافوقطبیع��ی که در زندگی مؤمن به مس��یح عمل
میکند ،چیزی جز قدرت قیام مسیح نیست .پولس
رسول در افسسیان :۱۵ ۲۰-۱بیان میدارد که دعای
او برای مؤمنین ش��هر افسس این است که روح خدا
چشمان دل آنها را روشن سازد تا بدانند که «چه مقدار
است عظمت بینهایت قوت خدا نسبت به ما مؤمنین
بر حسب عمل توانایی او که در مسیح عمل کرد چون
او را از مردگان برخیزانید و به دس��ت راست خود در
جایهای آسمانی نشانید».
به دیگر س��خن ،نیرویی که در زندگی مؤمنین عمل
میکند ،همان نیرویی اس��ت که مسیح را از مردگان
زنده کرد.
پولس در افسسیان :۳ ۲۰میگوید که این نیروی قیام
که در ما عمل میکند قادر اس��ت «بینهایت زیادتر
از ه��ر آنچه بخواهیم یا فکر کنی��م» عمل کند .چه
اطمینانی باالتر از این میتواند برای ش��خص مؤمن
وجود داشته باشد؟
قدرت قیام مس��یح قادر اس��ت او را دگرگون کند و
ضعفهای او را به قوت بدل س��ازد .قدرت قیام مسیح
قادر است در هر مشکلی او را یاری دهد و در مبارزات
زندگی به او پیروزی بخشد.
نیرویی ک��ه در زندگی مؤمنین عمل میکند ،همان
نیرویی است که مسیح را از مردگان زنده کرد.
رستاخیز مسیح ضامن بهپایان رسیدن تمام رنجها و

هر شنبه
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 )۵قیام مسیح از مردگان ضامن حتقق
غایی پیام اجنیل و پیروزی نهایی
ایمان مسیحی است.
آنچه در نکات قبل در خصوص قیام مسیح بیان
داشتیم ،هنوز به تحقق کامل خود نرسیده است.
هنوز حقیقت ایمان مسیحی بر بسیاری کسان
پوشیده است .هنوز در زندگی مؤمنین جای پای
انسان کهنه به چشم میخورد .هنوز طبیعت از
درد فساد و تباهی ناله میکند و بدنهای ضعیف
و فانی ما مؤمنین نیز که جزئی از همین طبیعت
اس��ت ،در این ناله ش��ریک است .هنوز با وجود
تمام آنچه از قدرت قیام مسیح در زندگی خود
تجربه میکنیم ،باید اذعان بداریم که زندگی ما
هنوز پر از ضعفها ،شکستها ،و رنجهاست.
رستاخیز مسیح ضامن به پایان رسیدن تمامی
این رنجها و به کمال رس��یدن کاری اس��ت که
خدا آغاز کرده اس��ت .رستاخیز مسیح تضمین
میکن��د که روزی حقیقت ایمان مس��یحی بر

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

همگان عیان خواهد شد .روزی خواهد رسید که حیات
تازهای که در ما بعنوان نسل جدید بشری دمیده شده
اس��ت ،بدنهای فانی ما را نیز تحت تأثیر و نفوذ کامل
خود خواهد گرفت ،چنان که آنها نیز به شباهت بدن
پرجالل مسیح تبدیل خواهند یافت.
و باالخره قیام مسیح تضمین میکند که روزی طبیعت
نیز از قید فساد رهایی خواهد یافت تا در آزادی فرزندان
خدا شریک شود .با قیام مسیح قیامت آغاز شده است!
تسری آن به تمام
و هیچ چیز نمیتواند مانع تداوم و ّ
عالم خلقت گردد .مسیح نوبر خوابیدگان است .او نوبر
تمامی خلقت نیز هست! او خمیرمایهای است که تمام
خمی��ر را مخمر خواهد کرد .در او برای دنیای تاریک
ما امید هس��ت .در او خدا ب��ا تمامی قدرت و محبت
خود در این جهان و در میان ما مش��غول کار اس��ت.
اگر او برنخاس��ته باشد ،باطل اس��ت وعظ و ایمان ما.
ولی سپاس خدا را که او براستی از مردگان برخاسته
پایان
است!

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر یکشنبه

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

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

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

ک

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

به کمال رسیدن کاری است که خدا شروع
کردهاست.
ول��ی این ق��درت قیام ،یک نی��روی ِصرف
نیست ،بلکه خود مسیح قیامکرده است که
به واسطۀ روحالقدس در ما ساکن میشود و
در ما عمل میکند.
در رساله افسسیان :۳ ۱۶پولس برای مؤمنین
دعا میکند تا در انسانیت باطنی خود از روح
خدا به قوت زورآور شوند تا مسیح در دلهای
آنها ساکن شود.
قوت روح خدا با سکونت مسیح زنده رابطۀ
مس��تقیم دارد .چنانکه خدا بهواسطۀ روح
خود در میان قومش ساکن میشود و در آنها
عمل میکند ،به همین شکل مسیح خداوند
نیز بهواسطۀ روحالقدس در مؤمنین ساکن
میش��ود و در آنها عمل میکند .به همین
دلیل است که روحالقدس "روح مسیح" نیز
نام گرفته است(رومیان :۸ ۱۰-۹؛ فیلیپیان
:۱ ،)۱۹زیرا حضور و عمل مسیح را به زندگی
مؤمنین میآورد.
بعنوان مثال ،پولس در رومیان :۱۵۱۹-۱۸
چنینمیگوید:
«زیرا جرأت نمیکنم از چیزی سخن بگویم
ج��ز آنچه مس��یح ...از طریق م��ن به انجام
رسانیده است ،چه بهوسیله سخنان و چه از
طریق کارهای من .او این را به نیروی آیات
و معج��زات ،یعنی به نیروی روح خدا انجام
داده است».
به دیگر سخن ،مس��یح قیامکرده است که با آیات و
معجزات در پولس و از طریق او عمل میکند.
مسیح این کار را بهواسطۀ روحالقدس انجام میدهد.
اما این کیفیت نوین و ش��کل جدید عمل مسیح در
ایمانداران ،پس از قی��ام او از مردگان و در نتیجۀ آن
میسر گردیده است.
به گفتۀ پولس "انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت،
اما آدم آخر روح حیاتبخش ش��د" ،که البته این "آدم
آخر" کس��ی جز مسیح قیامکرده نیس��ت .باشد که
خدا چش��مان دل همۀ ما مؤمنین را روشن سازد تا
به عظمت قوت قیام مس��یح که در ما عمل میکند
پی ببریم.

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

خورشید خانوم

 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

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

کافــهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

(514) 299-1787

www.addhi.org

514-488-3000

addhi2005@gmail.com
-------------------

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

اوتـــاوا

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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

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

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

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

مناشـــوم

(514) 651-7955

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

Ottawa Persian Radio

بنیاد سخن آزاد

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

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

143
شاهنامه فردوسی و مقوله پسرکشی

بازرگانی

IBNG
RAIM

ایرانیان
مونرتال

Iranian Business Network Group

سخنران :دکتر عطا هودشتیان

یکشنبه  10اکتبر  2010ساعت  6/30تا  8/30شب
Maisonneuve W. Room: 520 1455
>> Metro: Guy
Tel.: 514-651-7955

دانشگاه کنکوردیا

بنیادکودک

رادیو صدای خودرهاگران

www.childfoundation.org

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

بخارا75 :

منتشرشد

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

>> مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

سومنی منایشگاه نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت
اول تا  21اکتبر ۲۰۱۰

حتلیلی از موانع شکل گریی فردیت در ایران

Radio@khodrahagaran.org

همبستگی

سومین نمایشگاه نقاشیهای دکتر
ترانه جوانبخت از

نقدی بر داستان رستم و سهراب

www.KhodRahaGaran.org
تهیه کننده و مجری:علی شریفیان
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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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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.

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

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

 %10ختفیف
دانشجویی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
انواع قفل ساخت کلید

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

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

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

رستوران یـاس
بستنی و
فالوده

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

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

کباب های خوشمزه ایرانی و انواع اغذیه با کیفیت برتر

)(September

فقط در یا

Tel.: 514-989-8383

رستورانملیملو
اسپشیال
گشایش

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

کوبیده:

8.

99

$

including: salad,
)dessert, coffee/ tea

ویژه خانواده:

Family Special:

2سیخ
کوبیده $2 95
 1سیخ
جوجه 5.
 1سیخ چنجه

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

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

 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
اب 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

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

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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Cell.: 514-969-2492
مشاور امالک :مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
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

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









________________

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

Tel.: 514-969-2492

رستورانشومینهپرس
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

هر روز یک نوع
خورشت یا اسپشیال

همراه با برنج ،گوجه کبابی و ساالد
و  SEASONEDسیب زمینی

در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

جراح دندانپزشک

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

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

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

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

MAANI DAY-CARE

مهدکودکمانی

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

با مدیریت ماندانا روشن
>> تلفن438-887-6264 :

رستوران یـاس
با مجرب ترین آشپز ایرانی

 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی

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

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

ساعات کار :از سه شنبه تا شنبه

کبابی و ساالد و SEASONED

________________
Plaza Cote des Neiges

سیب زمینی سرو می شود

دلیوری :با  10پرس
درشعاع  5کیلومتری

کلینیک دندانپزشکی آریا

_________________

)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

سالن آرایش Beauty Lounge

یک سیخ کوبیده
یک سیخ چنجه،
یک سیخ جوجه

ختفیفدانشجویی
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CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

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

 صاف کردن دائمی مو
با جدیدترین روش

C

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

(514)620-4729
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آب انار
طبیعی،
آذربایچان

محصوالت غذایی
گلدن:
سبزی قرمه
سبزی ،بادمجان
سرخ شده،
فسنجان،حلیم
و....
سایت
جدید
پیوند
را
دیده
اید؟!

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

منقل ،زغال انواع کباب ها
در سن لوران
آجیل معروف تواضع

سبزیجات و شیرینی جات تواضع
شیرینی شیرینی سرا
ذبح اسالمی :حـــــالل

در خدمت ارت

کله،
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

موجود اس

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

www.paivand.ca
قای بیزنس شما!

چه ،زبان
پا

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

wwww.paivand.ca

هیسفید
ا
م ،همچون
رانه
مدیت فیدشمال
اهیس
م ران رسید
ای

3/99

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

ماهی سفید دودی

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca


ZAR
BARG

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای

زاید بدن از طریق لیزر

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

)>> Cell.: (514
>> 207-9000

ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

ژاله حافظی

Rejuvenation
 جوان کردن پوست

Chambly

Busines For Sale
Pizza Donini

و از بین بردن چین و

open
house:

چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و

October 3
2-4 pm
1225 Notre Dame
#401

صورت  veinsو از بین بردن
appt. for rent

جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

with garage,

 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting

2 bedrooms

kitchen appliances
heart of downtown

 فیشال Skin Care Treatment

pool, suna, jqccuzi, gym
per month

 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

condo
2 bed rooms
downtown

inground pool

$319000

1077 St-MATHIEU
good size bed rooms

/

zoning
comercial

$1700

2 bed rooms

Apartment

construction 2004 heart of downtown
upgraded bathroom & kitchen
indoor garage $ 315000

____________
Jaleh Hafezi

Real Estate Broker
Royal LePage du Quartier
6322 JEAN-TALON EST
Montréal QC, H1S 1M8.
Tel: 514.353.8770
jaleh.hafezi@gmail.com

residential

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
LA
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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بازار امالک...
امیر سام

انواع
کاندومینیوم

اگ��ر خوانن��دگان
محت��رم ب��ه ی��اد
داشته باش��ند در
مقال��ه دو ش��ماره
گذشته درباره انواع
کاندومینیومبهطور
خالصه گفته ش��د
که کال دو ن��وع کاندومینیوم وجود
دارد:
تفکیک شده ( )dividedو
تفکیکنشده()undivided
که هر کدام ویژه گی ها و مشخصات
خاص خ��ود را دارند که باید هنگام
خرید و فروش ب��ه این ویژه گی ها
ی انجام گیرد.
توجه کاف 

کاندومینیومهای تفکیک شده
(: )divided
وقت��ی درب��اره کاندومینیوم بحث
میکنیم صحبت از تعدادی از افراد
ی و یا حقوقی میباشد که حق
حقیق 
مالکیت بر روی یک س��اختمان را
دارا میباشند و در کاندومینیومهای
تفکیک شده کل ساختمان از لحاظ
ی به واحدهای کوچکتر تبدیل
قانون 
میش��ود ( )legal Divisionبدین
ی که یک نقش��ه ب��ردار تایید
معن 
ش��ده ()certified land surveyor
از س��اختمان بازدید ک��رده و آن را
به دو قس��مت خصوصی (private
ی (common
 )portionو عموم�� 
 )portionتقسیم میکند.
یازمجتمع
بخشخصوصیبهقسمت 
ساختمانی گفته میشود که منحصرا
به مالک آن واحد تعلق دارد و بخش
ی اطالق میشود
ی به قس��مت 
عموم 
که به همه مالکین تعلق دارد مانند
راهروها ،آسانسور ،استخر و یا غیره.
بنا براین تمام مالکین آپارتمان ها بر
اساس درصدی که واحد آنها در کل
ساختمان دارد به همان نسبت مالک
ی نیز میباشند.
بخش عموم 
مثال اگر یک واحد از یک مجموعه
ساختمانی  ۴درصد کل آن مجموعه

را تشکیل دهد مالک آن واحد
صاح��ب  ۴درص��د از بخ��ش
ی نیز میباشد به عبارت
عموم 
دیگر  ۴درصد هزینه نگهداری
ی به عه��ده این
بخ��ش عموم 
مالک میباشد.

کاندومینیومهای تفکیک
نشده
(:)undivided
همانطور که از نامش پیداست
این نوع کاندومینیوم از لحاظ
ی باشد بدین
ی تفکیک نم 
قانون 
ی که مالک آپارتمان صاحب
معن 
سهمی از کل مجتمع میباشد.
در این ن��وع کاندومینیوم فقط
ی (common
بخ��ش عموم�� 
 )portionوجود دارد.
به عنوان مالک ای��ن نوع آپارتمان،
ش��ما مالک یک واحد به خصوص
نمیباش��ید بلکه مالک درصدی از
کل مجتمع مسکونی هستید.
ف��روش کاندومینیومهای تفکیک
نشده ش��رایط خاص خود را دارد و
همچنین وام گرفتن برای خریداران
این نوع کاندومینیوم پیچیدگی های
موسسات
فراوانی دارد ،چرا که اغلب ٔ
مالی برای اعطای وام خرید این نوع
کاندومینیوم درخواس��ت اظهارنامه
مشارکت

)(declaration of co-ownership

ی
را مینمایند و چون از لحاظ قانون 
این ن��وع کاندومینیومه��ا ملزم به
داشتن این نوع اظهار نامه نمیباشند
گرفت��ن وام برای خریداران این نوع
کاندومینیوم که دارای این اظهارنامه
نمیباش��ند ب��ه مش��کل برخورد
میکند.
حتا در ص��ورت وج��ود اظهارنامه
موسس��ات مالی
مش��ارکت اغلب ٔ
درخواس��ت م��ی نمایند ک��ه این
اظهارنامه توسط تمام مالکین امضا
ی برسد (land
ش��ده و به ثبت قانون 
 )registry officeو ب��رای به وجود
نیامدن هر گونه تضاد و کشمکشی
در آینده حق و حدود و مسولیتهای
هر کدام از مالکین به طور مشخص
در آن قید شود.
ب��ر عک��س ،در کاندومینیومه��ای
تفکی��ک ش��ده ( )dividedخرید و

فروش یک واحد به واحدهای دیگر
تٔاثیری نخواهد گذاشت.
از لحاظ اجاره نیز تفاوتهایی در این
دو نوع آپارتمان ها وجود دارد.
اجارهدادن کاندومینیومهایتفکیک
نشده بستگی به رضایت تمام مالکین
دارد و ای��ن ماده که آیا مالکین حق
اجاره دادن سهم شان را دارند یا خیر
باید حتما و به طور واضح در اظهار
نامه مشارکت قید شود.
اما در کاندومینیومهای تفکیک شده
مالک هر واحدی ح��ق اجاره دادن
واحد خود را بدون کس��ب رضایت
دیگر مالکین خواهد داش��ت اما در
عین حال باید که قانون های( By-
 )Lawس��اختمان را به طور کامل
ی اوقات
رعایت کند ،چ��را که بعض 
ممکن اس��ت که ای��ن حق محدود
ش��ود (به عنوان مثال ممکن است
که در قانون س��اختمان اجاره دادن
به مدت کمتر از یک سال اجازه داده
نشود).
همچنین اجاره کنن��ده موظف به
اجرای تمام قوانین ساختمان (by-
 )lawمیباش��د و مالک ساختمان
حتم��ا باید که تاری��خ دریافت این
قانونها توسط مستاجر را در اجاره
نامه قید کند چرا که رعایت نکردن
این قوانین توسط مستاجر میتواند
که باعث فسخ قرارداد اجاره توسط
مالک بشود.
شاد و سر بلند باشید
امیر سام  ۲۹سپتامبر ۲۰۱۰

 منتشر شد :جلدهای  1تا 5

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده
 پروفسور پرویزقدیریان

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
رضا پهلوی...

>> ادامه از صفحه14 :

حکوم��ت «والی��ت فقی��ه» تنه��ا
حکومتی است در دنیا که با هر اصل
و ارزش ،با هر نیرو و نهادی که الزمۀ
وجود و رشد یک جامعۀ آزاد و مرفه
و مسالمت جوست دشمنی فطری و
خونین دارد .این دشمنی را در کارنامۀ
شرم آورش ،در رفتار و گفتار ستیزه
جویانه اش می توان دید :در ایران ،با
مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و
بهائیان و ُسنیان و درویشان و ،امروز،
با اکثریت قریب به اتفاق ش��یعیان
که از س��لطۀ وحشیانه و ویرانگر آن
به ج��ان آم��ده و روی گردانده اند؛
با ُک��ردان و بلوچ��ان و ترکمانان و
خوزس��تانیان؛ با تمدن ،پیشرفت و
رفاه انس��ان ها ،با صلح و مسالمت
و همزیس��تی؛ با اکثریت قریب به

اتفاق همسایگان ایران و دولت های
جهان؛ با همۀ زن��ان؛ با همۀ آزادی
ه��ا و حقوق مصرح در اعالمیه ها و
میثاق های پذیرفته شده در دنیا و،
به تبع ،با همۀ سازمان ها و نهادهای
بین المللی ک��ه متعهد به تامین و
تضمین ای��ن آزادی ها وحقوق اند.
این دشمنی های خونین و در دنیا
بی سابقه تنها و تنها برای رسیدن به
یک هدف است :بقای تسلط خونین
و خودسرانۀ نظام آزادی کش و حق
س��وز بی همتایی در دنیا که حتی
به بهای برانگیختن جنگ هولناک
دیگری باز وطن عزیز ما را به آتش و
ویرانی کشد.
تنه��ا در نبود حکومت��ی با چنین
کارنامه و برنامه ای ست که می توان

امید داش��ت کار خونریزی و انتقام
جویی پایان گیرد ،فضای خشونت
جا به فضای مدارا و مس��المت دهد
و امنیت و آس��ایش و آزادی نصیب
مردم میهن ما ش��ود .چاره جز این
نیس��ت که امید به چنین آینده ای
را در دل زنده نگ��ه داریم و اراده به
پی��روزی ب��ر حاکمان خ��ون ریز و
خشونت ورز را استوارتر و همبستگی
و تالش برای رس��یدن ب��ه رهایی
ایران از این سراش��یب وحشت بار
را خطیرترین ،حیاتی ترین و ارزنده
ترین وظیفۀ خویش بدانیم.
خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

وال استریت  ۲پرفروش ترین فیلم آمریکا شد
فیلم تازه الیور استون که دنباله فیلم
وال استریت (محصول  )۱۹۸۷است
در صدر فهرست پرفروش ترین فیلم
ها در آمریکا قرار گرفت.
در آخ��ر هفته گذش��ته ،فیلم وال
اس��تریت :پول هرگز نمی خوابد ،با
بازی مای��کل داگالس ،در آمریکای
شمالی بیش��ترین فروش را داشته
است.
ب��ر اس��اس برآوردهای اولی��ه ،در
تعطی�لات آخر هفته ،این فیلم ۱۹
میلیون دالر فروش کرده است.
پ��اول درگارابدیان ،تحلیلگر فروش
فیلم ،گفت که این رقم ناامیدکننده
بوده اس��ت اما "تجارت در س��طح
کالن" س��وژه داغ��ی برای گیش��ه
نیست.
در همین حال ،انیمیش��ن افس��انه
نگهبان��ان با ف��روش  ۱۶میلیون و
 ۳۰۰هزار دالر ،در رتبه دوم فهرست
پرفروش ها قرار گرفت.
پول خواب ندارد داستان بازگشت
گوردون گکو ،را که مایکل داگالس
نقشش را بازی می کند ،روایت می
کند .او هر جا می رود ،یک حرف را
تبلیغ می کند:
"طمع خوب است!"
ش��یه البیوف ،کری الیگان و جاش
برالی��ن نیز در این فیل��م بازی می
کنند.
داس��تان فیلم پول خواب ندارد در
بحبوحه رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸
اتفاق می افتد.
آق��ای درگارابدیان گف��ت" :به نظر

الیوت ترودو:

من ،انتظار می رفت این فیلم فروش
باالیی کند".
پرفروش ترین فیلم
فیلم پول خواب ندارد با  ۱۹میلیون
میلیون دالر فروش ،پرفروش ترین
فیل��م الیور اس��تون در نخس��تین
روزهای اکران به شمار می رود.
با این حال ،شاید اگر رقم تاییدشده
و نهایی فروش آخر هفته اعالم شود،
فروش فیلم پول خواب ندارد پایین
ت��ر از ف��روش  ۱۸میلی��ون و ۱۰۰
هزار دالری فیلم دیگر الیور استون،
مرکز تجارت جهانی (محصول سال
 )۲۰۰۶قرار گیرد.
فیلم پول خواب ندارد پرفروش ترین
فیلم برای مایکل داگالس در نقش
اول نیز به شمار می رود.
تاکنون پرفروش ترین فیلم مایکل

داگالس تو ،من و دوپری بوده است
که در سه روز اول ۲۱ ،میلیون دالر
فروش کرد.
مایکل داگالس به عنوان تهیه کننده
فیلم دیوانه ای از قفس پرید جایزه
اس��کار بهترین فیلم سال  ۱۹۷۶را
دریافت کرد و ب��رای بازی در فیلم
وال اس��تریت ،برنده جایزه اس��کار
بهترین بازیگر مرد شد.
فیلم شهر ،ساخته بن افلک و با بازی
ربکا ه��ال (بازیگر بریتانیایی) با ۱۶
میلیون دالر فروش ،به رتبه س��وم
فهرست پرفروش ترین فیلم ها در
آمریکا سقوط کرد.
کمدی نوجوانانه  Easy Aنیز در رتبه
چهارم قرار گرفت ،و کمدی دوباره
تو ،محصول دیس��نی ،با بازی های
کریستن بل و جیمی لی کورتیس
نیز در رتبه پنجم نشست.

>> ادامه از صفحه11 :

«م��رد جوانی که باورمن��د جدائی
کبک از کانادا ،همچنین ضد یهود
و طرفدار فاشیسم اروپائی بود و همه
اینها را از تعلیمات کلیس��ای رومن
کاتولیک کبک اخذ کرده بود».
مورخ دیگ��ری به نام اریک بدار هم
م��ی گوی��د در باورهای ت��رودو به
جدائی کبک در س��الهای  ،1940و
بعد به فدرالیسم در سالهای ،1950
رگه هائی از اعتقاد به مهدویت وجود
داشت.
گفتنی است که در اکثر مذهب ها
نوعی مهدویت مطرح اس��ت .اینکه
چرا ت��رودو چن��ان س��ریع از یک

«ایس��م» به «ایسم» دیگری گروید
سوالی اس��ت که مورخان کانادا به
دنبال جواب آن هستند.
بعضی ها هم می گویند ترودو می
خواست نش��ان دهد که احساس را
مقدم بر استدالل می داند.
خالصه اینکه بعضی ها بینش های
سیاس��ی او را ملهم از ایم��ان او به
مذهب کاتولیک می دانند ولی بعضی
دیگر این عقیده را رد می کنند.
مقاله نویس گازت می نویسد:
«اکن��ون در کب��ک ،سکوالریس��م
به یک مذهب تبدیل ش��ده است.
بنابراین مردم از آموزه های کلیسای

کاتولیک به س��وی کش��ورداری و
اس��تقالل گرویده ان��د ،چون هنوز
ایمان در کبک نقش اساس��ی بازی
می کند ،تعجب آور نیست که کبکی
ها ،از ترودوی قبال جدائی خواه و بعدا
فدرالیست ،کمتر حرف می زنند».
مطل��ب دیگ��ری ک��ه در مقاله یاد
ش��ده دیده می ش��ود این است که
آقای ترودو ،عالوه بر همسر رسمی،
معشوقه های فراوانی هم داشته که
تعداد آنان را تا  40نفر هم نوش��ته
اند.
الله اعلم به حقایق االمور!
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احمدی نژاد در نیویورک
پیژامه پارتی
لری کینگ
ابراهیم نبوی

من واقعا به س��هم خودم که نه ،به
سهم دوستانم هم نه ،به سهم همه
همکاران نویس��نده و مطبوعاتی ام
هم نه ،بروید باالتر ،به س��هم همه
هموطنان خودم که در ایران زندگی
می کنند ،اگر کم اس��ت هموطنان
س��اکن خارج از ایران را هم حساب
کنید ،به س��هم همه اینه��ا از آقای
احمدی نژاد تش��کر م��ی کنم .از او
و هیات همراه و همس��ران اعضای
هی��ات همراه و خلبان هیات همراه
و مهمانداران هیات همراه و کال همه
و همه تشکر می کنم که این همه
دس��تآورد را برای ما به دست آورد.
واقعا اگر آقای احم��دی نژاد نرفته
بود نیویورک و این همه دستآورد به
دست نمی آورد ما چکار می کردیم؟
در همین راستا دستآوردهای سفر
نیویورک احمدی ن��ژاد را به مردم
ایران معرفی م��ی کنم تا این ملت
بی قابلیت ناالیق بداند چه جواهری
الی این چیز پنهان است ،حداقل آن
را بشویند و تمیز کنند که بعدا یک
جایی قایمش کنیم .از نظر من مهم
ترین دس��تآوردهای سفر نیویورک
احمدی نژاد بشرح زیر بود:

اول ،آزاد شدن کلیه زندانیان سیاسی
ایران و کش��ف اینک��ه نه تنها هیچ
کس��ی بخاطر مخالفت با انتخابات
احمدی نژاد زندانی نیست ،بلکه آنها
حقوق ش��ان را هم می گیرند و کار
هم نمی کنند.

دوم ،کشف کش��ورهای سوازیلند و
سن وینس��نت و مالقات با رهبران
کشورهای تازه مکش��وفه مذکور و
احتمال اینکه بزودی کشور سوازیلند
و سن وینسنت جزو همسایگان ایران
محسوب شوند ،یا ما برویم همسایه
آنها بشویم یا آنها بیایند(چه فرقی
می کند ،اول شما تشریف بیارید).

سوم ،آزادی کلیه استادان دانشگاه و
دانشجویانزندانیدانشگاههایایران
و اینکه معلوم ش��د کلیه خبرهای
دستگیری دانش��جویان و استادان
زندانی مثل ملک زاده و لیالز و بقیه
دروغ است و چون احمدی نژاد سالها
قبل اس��تاد دانشگاه بوده ،به همین
دلیل یک سال قبل صدها دانشجو
و استاد زندانی نشدند.

چهارم ،مدیری��ت ظالمانه حاکم بر
جهان تغییر کرد و قرار شد همانطور
که در ایران مدیریت ظالمانه وجود
ندارد ،در جهان نیز مدیریت ظالمانه
بکلی حذف شود ،وگرنه همه شان را
می فرستیم کهریزک با بطری.

پنجم ،حضور همه جانبه خواهران
چادر به س��ر هیات همراه که کلیه
دندانها و برخی عینک های آنان در
سازمان ملل حضور داشته و آنها به
چشم خودشان دیدند که در سالهای
قبل که شوهرشان به آنها می گفت
دارم م��ی رم نیویورک راس��ت می
گفت و به جمکران نرفته بود.

ششم ،نفس حضور احمدی نژاد برای
ششمین سال متوالی در نیویورک
یک دستآورد بزرگ است ،در طول
تاریخ س��ازمان ملل س��ابقه ندارد
که یک رئیس جمهور ش��ش سال
متوالی به نیویورک برود و هر سال
برای صندلی های کمتری سخنرانی
کن��د ،تا حاال اوباما در طول ش��ش
سال گذشته اینقدر از واشنگتن به
نیویورک سفر نکرده است.


هفت��م ،ح��ل مش��کالت ای��ران با
کش��ورهای همس��ایه و اینکه یک
بار برای همیش��ه معلوم شد ایران
با عراق ،کویت ،عربس��تان سعودی،
تاجیکستان ،افغانستان ،اردن ،یمن و
سایرکشورهایمنطقههیچاختالفی
ندارد و همه اختالفاتی هم که تا یک
شب قبل از سفر احمدی نژاد وجود
داشت ،ویژژژژژی حل شد.

هشتم ،یکی از دس��تآوردهای
چشم پزش��کی مهم سفر
نیویورک این بود که چشم
های احمدی نژاد و هیات
همراه به پروژکتورهای
سازمان ملل عادت کرد و
فهمیدند که هاله نور دور
سر او نیست و این کسانی
که به احمدی نژاد خیره
ش��ده اند و تکان نمی
خورند ،روسای جمهور
نیس��تند ،بلکه صندلی آنهاست که
قبال روی آن رئیس جمهور نشسته
بود.

نه��م ،حل مش��کل بی��کاری برای
مجلس ایران ،و این مهم که با توجه
به اینکه کمیته حقیقت یاب عادل
و مس��تقل که توسط حداد عادل و
الریجانی بطور مستقل انتخاب شده،
می تواند برای تحقیق در مورد فاجعه
یازده سپتامبر مشغول به کار شود و
اصوال کشته ش��دن مردم نیویورک
مهم تر از کشته شدن دانشجوهای
ایرانی است.

دهم ،ب��ن الدن دروغگوس��ت ،این
حقیقت بزرگی بود که احمدی نژاد
در این س��فر اثبات ک��رد که وقتی
بن الدن رس��ما اع�لام می کند که
عملیات یازده س��پتامبر را ما انجام
دادیم و اسامی همه تروریست ها را
به عنوان ش��هدای بزرگ اسالم می
برد ،دروغ می گوید و این سفر مشت
محکمی بود به دهان بن الدن.

یازدهم ،برای  2385مین بار معلوم
ش��د مردم اس��رائیل چون در یک
حکومتاستبدادیزندگیمیکنند،
حق دارند با رفراندوم حکومت شان
را انتخاب کنند ،اما مردم ایران چون
در ی��ک حکومت کامال آزاد زندگی
می کنند ،حق ندارن��د از رفراندوم
استفادهکنند.

دوازدهم ،به اعدام یک زن آمریکایی
اعتراض کرد ،طبیعتا حکومت آمریکا
چون از قانون مجازات مرگ روراست
و غیرانسانی دفاع می کند ،آن زن را
اعدام کرد ،در عوض رئیس جمهور
ای��ران که در همه م��وارد اعالم می
کرد که قوه قضائیه مس��تقل است،
در مورد سنگس��ار سکینه آشتیانی
اس��تقالل را کنار گذاشت و جلوی
چشم دوربین اعالم کرد پرونده بکلی
جعلی است و اصال همچین چیزی
وجود ندارد .آدم وقتی آبرو نداش��ته
باش��د ،چه چیزی را ممکن است از
دست بدهد؟

س��یزدهم ،ایرانیان به آزادی کامل
رسیدند .او به خبرنگارانی که چشم
شان به طاق چسبیده بود گفت در
ایران از هر نظ��ر آزادی وجود دارد.
وی فراموش کرد که بگوید بروید از
آمریکایی هایی که در اوین زندانی
بودندبپرسید.

چهارده��م ،ی��ک رک��ورد جدی��د
دروغگویی شکسته شد ،تا سفر قبلی
خبرنگار می پرسید چرا دانشجویان
را زندانی می کنی��د؟ احمدی نژاد
لبخندی م��ی زد و می گفت هیچ
دانشجوی ایرانی زندانی نیست ،حاال
خبرنگار آمریکایی می پرس��د چرا
مجید دری و ضی��ا نبوی و کوهیار
گودرزی زندانی هس��تند؟ احمدی
نژاد لبخندی می زند ،دو تا بش��کن

کلفتی
هم می
ز ن��د ،
ی��ک
قر هم
می
دهد
و
می

می توان شعله بود با یک شعر
می شود شب را شکست با یک شمع
میتوان باغ بود با یک سرو
می شود سایه داشت با یک برگ

بنیاد نیکو برگزار میکند:
به منظور حمایت از کودکان محروم کشورمان ،
کودکان و جوانان مونترالی به صحنه میروند!

گوید اصال چنین نامهایی در زندان
نداریم و این چیزها دروغ است.

پانزدهم ،یک دس��تآورد مهم دیگر
نیویورک این بود که احمدی نژاد به
سوواالت خبرنگاران اسرائیلی جواب
می داد ،ولی با خبرنگاران ایرانی که
آزادی کامل دارند ،جواب نمی داد.

شانزدهم ،فهمیدیم تمام حرفهایی
که فرماندهان سپاه در مورد حمله
به خانه کروبی و تحت محاصره بودن
خانه موسوی زده بودند ،دروغ بود و
آنها آزادند هر کاری بکنند .ما را باش
که خیال می کردیم اگر کروبی کتک
خورده اس��ت ،دروغ می گوید ،حاال
صدایش را هم شنیدیم البد صدای
یک چیز دیگری بوده است ،نگو کال
این خبرها نیست و "رقبای انتخاباتی
احمدی نژاد کامال آزاد هستند".

هفده��م ،یک��ی از مه��م تری��ن
دستآوردهای س��فر ششم احمدی
نژاد این بود که قبال وقتی سخنرانی
او به جاهای حساس می رسید ،همه
س��الن را ترک می کردند بعد وقتی
می رفتند بیرون سالن صندلی خالی
نبود که بنش��ینند ،امسال حاضران
در س��الن برای اینکه بیرون سالن
صندلی خالی گیرشان بیاید همان
اول کار سالن را ترک کردند.

هجدهم ،دستآورد مهم دیگر امسال
ای��ن بود که رئیس جمهور مش��ت
محکمی به دهان رهبری زد و ثابت
کرد واقعا در راس امور است ،تا سال
قبل آمریکایی ها می خواس��تند با
ایران مذاکره کنند ،ایران قبول نمی
کرد ،امسال احمدی نژاد دویست و
هفتاد بار نذر نمایندگان بی اختیار
مجلس اصرار کرد و التماس کرد که
برخالف نظر خامنه ای که گفته بود
با آمریکا مذاکره نمی کنیم ،با اوباما
مذاکره کند ،اما اوباما رفت با بی بی
س��ی مصاحبه کرد و گفت با هفتاد
نفر مصاحبه و مکاتبه می کنم با تو
یکی نه.

نوزدهم ،مهم ترین دستآورد ساالنه
امس��ال مثل سالهای قبل مصاحبه
احمدی نژاد با لری کینگ بود ،وی
که پیژامه همراه برده بود تا همانجا تا
سال آینده در استودیوی عضو اصلی
صهیونیزم بین المللی بخوابد ،موفق
شد باز هم سووال کننده اصلی بشود
و ب��ا جواب های هوش��مندانه اش،
مردم جهان را وادار کند که بگویند
"یعنی این رئیس جمهورشونه؟"

بیس��تم ،مهم تری��ن و عالی ترین
دس��تآورد امس��ال احمدی نژاد از
نیویورک این بود که دیگر مثل هر
سال موقع برگشتن به حیاط خلوت
آمریکا نرفت و ت��وی همان حیاط
جلویی کارش را کرد.


در تاریخ  ۲۹اکتبر شاهد هنر نمایی عزیزان
خردسال و جوا ن مونترالی
سن و ساالن
خواهیم بود که به یاد هم ّ
محروم خود در ایران ،می نوازند.
ی
ی سنت 
همچنین در بخشهای بعدی نیز گروه موسیق 
به سرپرستی هنر مند عزیز،
آقای سینا بطحایی به روی سن خواهند رفت .
مکان:
5035 Boulevard de Maisonneuve ouest
Montréal, QC. H4A 1Y5

زمان  :جمعه  29اکتبر  >> 2010ساعت  6.30تا  10شب
برای کسب هر گونه اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید :

(514) 624-4579

محل های تهیه بلیت:
فروشگاه اخوان ،مکیک ،تپش دیجیتال ،کتاب فروشی زاگرس
بهای بلیت ۲۰:دالر
ی نیز میباشد.
بهای بلیت شامل چای  ،قهوه و شیرین 
در ضمن در محل با شام سرد:
پیتزا و ساندویچهای متنوع از شما پذیرایی خواهد شد.

صمد ،چهرهی حریتانگیز تعهد!

صمد بهرنگی ،داستاننویس ،منتقد،
مترجم ،پژوهشگر و معلم کودکان،
هنگام مرگ در شهریور سال ۱۳۴۷
تنها  ۲۹سال داشت و از عمر ادبی او
بیش از  ۵-۶سال نمیگذشت.
از چاپ نخستین داستان او ،تلخون،
در س��ال  ۱۳۴۲ک��ه برگرفت��ه از
افسانههای مردم آذربایجان است ،تا
آخرین اثرش ،ماهیسیاه کوچولو ،که
در سال  ۱۳۴۷به چاپ رسید ،پنج
سال فاصله اس��ت .در همین زمان
کوتاه او چندین داس��تان زیبا برای
کودکان ،مجموعهی��ی از مقالهها و
چند ترجمه و پژوهش در کارنامهی
خ��ود ثبت ک��رد؛ در هم��ان حال
که همواره معلم ک��ودکان محروم
روستاهای آذربایجان بود.
صمد در اصل نویسنده -معلم بود و
آگاهی بخشیدن را هدف اصلی خود
میدانست؛ چرا که در مقابل جهل
ِ
خرافات جانس��خت و گستردهی
و
دوران ک��ه حکومتها و بنیانهای
س��نتی نگهبانی میکردند چاره را
در آگاه ک��ردن ک��ودکان میدی��د.
هم از این رو حتی در داس��تانهای
خود معلمی است که به ترویج علم
قلم گردانده است .تالشهای صمد
در مقام آموزگار ،و آثار او ،نش��انگر
تاب انتشا ِر
انسانی اس��ت در تب و ِ
آنچ��ه میدان��د و س��خت بیتاب
برای روشن ساختن ذهن کودکان
و دیگ��ر مخاطبان خ��ود .صمد ،در
فروشی
بریدن زبانها و جلوه
زمانهی
ِ
ِ
بیمایگان ،نه زبان در کام کش��یدن

چون نیک بنگریم به این پرسش
تلخ میرسیم که دستگاه سانسور
و نظارت دولتها در نیم قرن اخیر
چه بر س��ر ادبیات ک��ودک آورده
ِ
برهوت آن" ،درخت
اس��ت که در
س��نجد" ،که صمد باش��د ،هنوز
سرفرازی میکند؟

را ضامن بقای خویش قرار داد و نه
نام-خواه��ی را هدف خود کرد .چه،
به هر نام و به هر جای که توانس��ت
نوشت" :ص .آدام"" ،ص .قارانقوش"،
"چنگی��ز مرآتی"" ،باب��ک"" ،آدی
باتمیش"" ،داریوش نواب مراغهای"،
"افشین پرویزی"" ،سولماز"" ،داص"
و  . . .از جمله نامهای ادبی او اس��ت
که جانپناهی بود برای مصون ماندن
از تیغ سانسور و ممنوعیت قلم.
اکنون ،در شهریور سال ،۱۳۸۹
چه�ل و دو س�ال از مرگ صمد
دم
بهرنگی میگ�ذرد .اما او با ِ
سردِ مرگ خاموش نشد.
در نزدیک به نیم قرن پس از او نیز،
هر جا و هر زمان که دستگاه سانسور
جلوگیری نتوانس��ته اس��ت ،آثار او
چاپ و منتشر شده و هنوز خواننده
دارد؛ و این (به قول خودش) "درخت
س��نج ِد کج و معوج" همچنان در
عرصهی ادبیات کودک ایران سبز و
بلند است .البته نباید چندان خشنود
و شادمان بود که صمد هنوز یکهگی
میکند در ادبیات کودک ایران .زیرا

صم��د بهرنگ��ی ش��خصیتها و
تیپهای تازهیی وارد ادبیات کودک
ایران کرد که به شناختهشدهترین
نامها بدل شدند :اولدوز ،یاشار ،کچل
کفترباز ،ماهیس��یاه کوچولو . . . ،و
شگفتا که زیباترین و شناختهترین
قهرمانداستانهایصمد،ماهیسیاه
کوچولو ،بیشباهت به خود او نیست.
ماهیس��یاه کوچول��و در رودخانه
میزیست ،در رویای دریا سفر کرد
و هر جا رس��ید با جه��ل و خرافه و
پلیدی و ستم جنگید .صمد نیز در
رودخانهی ارس غرق ش��د و روانش
به دریای جامعه پیوست .اگر شهریور
 ۴۷یادآور صمد بهرنگی و ماهیسیاه
کوچولو است ،شهریور  ۶۷و پیش از
آن ،دهههای  ۵۰و ،۶۰یادآور هزاران
جوانی است که با داستانهای صمد
بالیدن��د و در راه دف��اع از آزادی و
آگاهی خاکگی ِر گورستانهای بی
نام و نشان ش��دند .یادشان پایدار و
سال درگذشت صمد
چهلودومین ِ
بهرنگی گرامی باد!
كانون نویسندگان ایران
 ۲۷شهریور ۸۹
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باید و نبایدهای

گانه

تاثیر
شگفتانگیز
شبهدارو

در زندگی


سه چیز در زندگی پایدار
نیستند
 رویاها موفقیت ها شانسسه چیز در زندگی قابل
برگشتنیستند
 زمان گفتار -موقعیت

روش



سه چیز در زندگی انسان را
خراب می کنند
 الکل غرور -عصبانیت

برای مدیریت
موفقیت آمیز



سه چیز انسانها را می سازند
 کار سخت صمیمیت -تعهد

مدیران کارآمد به عناصر متعددی در
مدیریت توجه نشان می دهند یکی
از این اِلمان ها هدایت و یادگیری در
درون سازمان است.
بنابراین خیلی مشکل است که تیتر
مدیریت موف��ق را انتخاب کنیم و
بگوییم که هفت روش زیر از موارد
موفقیت به ش��مار می روند .با این
وجود م��ن بر این ب��اورم که بدون
هفت روش زیر شما نمی توانید مدیر
موفقیباشید.



سه چیز در زندگی بسیار
ارزشمندهستند
 عشق اعتماد به نفس دوستان

سه چیز در زندگی که هرگز
نباید از بین بروند
 آرامش امید -صداقت



خوشبختی زندگی ما بر سه
اصل است
 تجربه از دیروز استفاده از امروز -امید به فردا



تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل
است
 حسرت دیروز اتالف امروز ترس از فردا

همیشه دلیل شادی کسی باش
 ،نه شریک شادی او
و همیشه شریک غم کسی
باش  ،نه دلیل غم او

مهمترین بخ��ش در مدیریت این
است که فردی باشید که بخواهید
دیگران آن را دنبال کنند.
هر حرکتی که شما در یک تشکیالت
س��ازمان یافته انج��ام می دهید به
اینکه دیگران بخواهند ش��ما را در
آینده دنبال کنند ،موثر است.
یک مدیر موفق که دیگران بخواهند
وی را دنبال کنند باید خصوصیات
زیر را داشته باشد.


باید روابط بین فردی مستحکم و
مسئولیت پذیر در بین افراد ایجاد
کنید.

باید رفتارهای مناس��ب پرس��نل و
همکاران و سرپرستان یعنی نشان
دادن توج��ه به ام��ور ،همکاری ها،

حضور مستمر و احترام گذاشتنشان
را گزارش کنید.


ارتباط موثر داشته باشید.

چه به ص��ورت رو چه در ایمیل ها
و چ��ه در نامه ه��ای اداری .گوش
دادن به دگران نتیجه دو برابر برای
شناخت افراد و نحوه برخور آنها به
شما می دهد.


یک تیم تشکیل دهید

و به پرس��تل این امکان را دهید که
در کارهای گروهی ش��رکت کنند
افراد احساس می کنند که بیش از
پیش مفید هس��تند و کارایی شان
باال رفته است و می توانند تیم های
بیشتری هم تشکیل دهند.


مسائل مالی را در نظر بگیرید.

هدف هایی را در نظر بگیرید و میزان
فعالیت و پیش��رفت افراد را در نظر
بگیرید.

فضایی را به وجود بیاورید

ک��ه در آن افراد از س�لامت روانی
برخ��وردار باش��ند و ب��ه حدی که
پویایی خود را از دست ندهند و در
جهت رس��یدن به اهداف س��ازمان
تالش فراوان بکنند.

از مثال ها پیروی کنید

اگر کس��ی کار درستی انجام داده و
به شما اثبات شده است آن را دنبال
کنید و جواب بگیرید.


به دیگران کمک کنید تا رشد کنند

و از طریق آموزش و یادگیری های
حرفه ای توانایی ها و استعدادهای
خود را توسعه بخشند.



www.paivand.ca
ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal

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

نقــد و اقسـاط
_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان
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Dorval

Tel.: (514)996-2725

عملكردشبهداروها()Placebo
در علم پزش�كی هن�وز كامال
روشن نیست .شبهداروها درد
را كم میكنند ،افسردگی را از
بین میبرند و از لرزش بیماران
پاركینس�ون میكاهن�د .این
پدیده قدیمی و در عین حال
عجیب و اسرارآمیز است.
دانش دربارهی شبهداروها قدمتی
بسیار دارد .تحقیقات در این مورد
به بزرگترین اسرار طبیعت مربوط
میشوند.
به گفت��هی افالطون ،فیلس��وف
یونانی ،درم��ان زمانی امكانپذیر
اس��ت كه بیمار به تأثیر دارو باور
داشته باشد.
این ب��اور به تاثیر دارو اس��ت كه
باعث كاركرد درمانی یك شبهدارو
( )Placeboمیشود.
گوس��تاو دوبوس پزشك داخلی از
درمانگاه طب گیاهی شهر اسن در
آلمان میگوید:
«در واقع ش��بهدارو ی��ك دارومنا
است».
او میافزاید« :یك جراحی غیر واقعی
مثل معالجهای است كه در جریان
آن در اصل نه اش��عهی لیزر ،بلكه
نوری كه تنها قرمز اس��ت ،پخش
میش��ود .در نتیجه یك شبهدارو
از نظر ظاهری كامال ش��بیه اصل
داروست ،اما مادههای تاثیرگذار را
در برندارد».
تزریق منك به جای مورفیوم

عملكرد یك شبهدارو با علم پزشكی
كه مبنی بر تحقیقات دقیق است،
مطابقت ندارد .ب��ه همین خاطر
بسیاری از پزش��كان ،شبهدارو را،

از زمان��ی كه وارد متون پزش��كی
ش��د ،مورد تمسخر قرار دادند .اما
با این همه ش��بهدارو تاثیر خود را
میگذارد .برای مثال تجربهی یك
پزش��ك ارتش در آمریكا
در جن��گ
جهان��ی
دوم تاثی��ر
شبهدارو را اثبات
میكند.
در روزه��ای اول ش��لوغی
جن��گ ،داروی مورفی��وم ارتش
تمام شده بود ،اما آن پزشك
میبایس��ت صده��ا س��رباز
زخمیش��ده را با ای��ن دارو
تسكین بدهد .در این جریان،
او ب��ه یكی از س��ربازان خود
به ج��ای مورفیوم آمپول نمك
تزریق كرده و به او گفته بود كه
مورفیوم است.
جالب این اس��ت ك��ه تمام
سربازانی كه این پزشك به آنها
آمپول نمك تزری��ق كرده بود،
دردشان كمتر شده بود.
در اینجا این پرسش پیش میآید
كه چگونه میشود كه نمك همان
تاثی��ر مورفیوم را در بدن داش��ته
باشد.
گوستاو دوبوس توضیح میدهد:
«برخی میگویند كه این ،یك نوع
خوددرمانی است .اما به نظر من
كاركرد ش��بهدارو به انتظار بیمار
مربوط میشود».
روبرت یوته ،مدیر موسسهی تاریخ
پزش��كی از «بنیاد روبرت بوش»
توضیح میدهد« :توسط تكنولوژی
جدید ما میتوانیم مشاهده كنیم
كه هنگام ورود ش��بهدارو به بدن،
در مغز بیماراتفاقاتی میافتد .این
نشان میدهد كه شبهدارو چیزی
فراتر ازتلقین است».
مانف��رد شدلووس��كی ،یك��ی از
محققان شبهدارو و مدیر موسسه

روا نشناس��ی
پزشكی

د ر
د ا نشگا ه
اس��ن،

عملك��رد ش��بهدارو را چنین
توصی��ف میكن��د« :ب��ا این
برداشت بیمار كه "من دارویی
مصرف میكنم ك��ه دردم را
ك��م میكن��د" در رگهای
مغ��ز انس��ان فرایندهایی به
جریان میافتند كه منجر به
ترشح زیاد مورفیوم خود بدن
میشوند .این ترش��ح از درد
بیمارمیكاهد».
پذیرش تدریجی شبه دارو
برای درمان پزشكی

در این میان ،شورای علمی كانون
پزش��كان آلمان طی بیانیهای در
ماه ژوئیه سال جاری از استفاده از
شبهداروها استقبال كرده است.
روبرت یوت��ه در اینباره میگوید:
«به دلیل آنكه تاثیر شبهدارو در هر
معالجهای ممكن است ،مهم و الزم
است كه پزشكان حتی در دوران
دانش��گاهی خ��ود و همچنین در
سمینارهای پس از آن ،معلومات
كامل درمورد عملكرد شبهداروها را
كسب كنند».
پس از سالها تمسخر و بیاعتنایی،
ش��بهداروها به تدری��ج وارد علم
پزشكی مدرن میشوند.

هنوز سیگاری هستید؟!
روش
موثر
برای
ترک
سیگار
سیگاری شدن
بس��یار آسان
است در حالیکه
ت��رک کردن آن کاری بس دش��وار
است .به صبر و مقاومت قابل توجهی
نیاز دارد که عاقبت بتوان آن را ترک
کرد .چیزی که بی��ش از حد مورد
نیاز است ،آگاهی الزم در مورد این
مسئله است چگونه می توان سیگار
را ترک کرد.
در زی��ر  9روش برای ترک س��یگار
وجود دارد که به شما کمک می کند
تا این عادت بد را ترک کنید.


هدفتان را در ابتدا مشخص کنید.

مش��خص کردن هدف قب��ل از هر
چیزی به ش��ما کمک می کند که
به آن برس��ید .از قبل اهداف روزانه،
هفتگی و ماهیانه خود را مش��خص
کنید .این عمل شانس موفقیت شما
را افزایش می دهد.


هرگز منکر این مطلب نشوید که
سیگار کشیدن لذت بخش است.

مس��ئله را برای خودتان سخت تر
نکنید .اما قبول صحیح این است که
بدانید این عمل لذت بخش است و
تنها دلیلی است که باید به خاطرش

سیگار را ترک کرد.


یک جایگزین دهانی برای
آن پیدا کنید.

اس��تعمال دخانی��ات ،ب��ه
تدریج می تواند کم ش��ود به
شرطی که جایگزین
مناسب برای آن پیدا
ش��ود .این جایگزین
ها شامل انواع آدامس
ه��ا ،چ��وب دارچین و
می
سیگار های مصنوعی
باش��د .س��یگار ه��ای گیا هی
نیز یکی از پیشنهادات دیگری است
که می تواند با موفقیت انجام شود.

از قهوه ،الکل و شکر به دور
باشید.

قهوه و الکل احساس کشیدن سیگار
را در شما تحریک می کند .تحت هر
شرایطی با هر قیمتی که هست باید
از آن به دور باشید.
بطور مش��ابه ،غذاهای با کالری باال
شما را تحریک می کنند که بیشتر
سیگار بکشید .به جای آن غذاهایی با
کالری کم و فیبر باال مصرف کنید.


زیاد آب بنوشید.

سیگار کشیدن رسوبات زیادی (بطور
خالصه نیکوتی��ن) در بدن ما ایجاد
م��ی کند .برای اینک��ه آن را بیرون
برانید واجب است که مقادیر زیادی
آب مصرف کتید.


ورزش کنید.

بخشی از حرکات یوگا مثل پرانایاما،
به مدت نیم ساعت بسیار سودمند
است .این باعث می شود که افزایش

سطح
استرسی
که در داخل
بدن ش��ما اتفاق
افت��اده ،کاه��ش
یابد .می تئانید هر
رژیم��ی را در هر
میزانی استفاده کنید و به یاد داشته
باشید که باید تا زمانی ورزش انجام
دهید که عرق کنید.


دنبال حمایت و پشتیبانی
دوستانتانباشید.

ترک کردن عادت بد سیگار کشیدن
احتیاج ب��ه قدرت باال و ش��جاعت
خوب��ی دارد .معموال داش��تن یک
سیس��تم پش��تیبانی در خانواده و
دوستان بسیار سودمند است.

با نش��انه های ت��رک اعتیاد مقابله
کنید .شما با انگیزه باالیی در مقابله
با عالئم اعتیاد داشت باشید در یک
زمان��ی " حتی یک عدد س��یگار"
هوس بسیار عادی است که معموال
پدید می آید .از هر کمکی در این فاز
به خود دریغ نکنید.


به خودتان پاداش بدهید.

اگر فکر می کنید که به هدف بزرگ
از پیش تعیین ش��ده خود دس��ت
یافته اید پس لیاقت بهترین پاداشها
را دارید.
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به ما گفته ش��ده اگر روزی
یک سیب بخورید به دکتر
احتیاجی پیدا نمی کنید.
اما دقیقا مزایای س��ودمند
سیب چیست؟
در زی��ر  10دلیل که باعث
می شود به آن ضرب المثل
قدیمی توج��ه کنیم
وجود دارد:

توصیههایكاربردیبرایكاهشوزن

بس��یاری از ما مراقب هستیم كه چه می
خوری��م و ورزش هم م��ی كنیم ،اما هنوز
نتوانستیم شكم مان را كوچك كنیم یا به
وزن مطلوب برسیم.
كارهایی هس��ت كه ما انجام نمی دهیم،
همچنین كارهایی هست كه بیش از حد
انجام می دهی��م ،توجه به اینها می تواند
تاثیر به سزایی در سالمتی ما داشته باشد.


 )1به میزان كافی بخوابید.

 محافظت
از استخوان

محققی��ن
فرانس��وی ب��ه این
نتیجه رس��یدند که م��اده کتونی به
نام فلورین (ماده تلخی که از پوس��ت
ریشه درخت سیب گرفته می شود) که
فقط در س��یب یافت می ش��ود ،مانع از
پوکی اس��تخوان در زنان یائسه می شود.
همچنین تراکم استخوانها را افزایش می
دهد .همچنین ماده دیگر موجود در سیب
باعث قوی شدن و استحکام بخشیدن
به استخوانها می شود.
 کمک به آسم
تحقیقات اخیر نشان داده است که بچه
هایی که مبتال به آس��م هستن و هر روز
صبح آب سیب می خورند نسبت به کسانی
که ماهی یکبار سیب می خورند سینه شان
کمتر خس خس م��ی کند .تحقیق دیگر
نش��ان داده که بچه هایی که از مادرانی که
در هنگام حاملگی سیب مصرف می کردند
کمتر نسبت به مادرانی که اصال سیب نمی
خوردند ،دچار آسم شده اند.

 جلوگیری از آلزایمر

مطالعه بر روی موش ها در دانشگاه
 Cornellنش��ان داده است که ماده
رنگی موجود در س��یب ،از سلول های
مغز در مقابل رادی��کال های آزاد که
ممکن است باعث آسیب های منجر
به آلزایمر شود.
 کاهش کلسترول
پکتین موجود در س��یب ( LDLچربی
بد) یا همام کلسترول را کاهش می دهد.
کس��انی که روز  2تا سیب می خورند تا
 16درصد کلسترول خود را کاهش می
دهند.
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مطالع��ات نش��ان می دهد ،بع��د از مدت
كوتاهی(در حدود  6شب) ،اگر شما شبی
 4الی  7س��اعت بخوابی��د  ،میزان گلوكز
در خون ش��ما افزایش می یابد .باید سعی
كنید تا آنجائی كه می توانید  8ساعت در
ش��بانه روز بخوابید و قبل از نیمه شب به
رختخواب بروید.

 )2غذاهای تصفیه و فراوری شده را
كمتر مصرف كنید.

از خوردن فست فود و غذاهای سرخ شده
اجتناب كنید ،س��عی كنید تا آنجائی كه
می توانید غذاهای طبیعی مصرف كنید.
همچنین مصرف فیبر كافی ضرورت دارد
(به دفع كمك می كند) ،میوه و سبزیجات
بهترین راه برای سیر شدن است.

 )3از خوردن نوشیدنیهای حاوی شكر
خودداری كنید

 جلوگیری از سرطان ریه
با توجه به مطالعاتی که روی  10000نفر
انجام شده است به اثبات رسیده که کسانی
که س��یب می خورند تا  50درصد توسعه
سرطان ریه را کاهش می دهند .محققین بر
این باورند مواد کتونی و مواد رنگی زیادی در
سیب وجود دارد.

و بیشتر آب مصرف كنید .آب برای بسیاری
از اعم��ال بدن حائز اهمیت می باش��د،از
جمله هضم ،دفع س��موم از بدن و انتقال
مواد مغذی مهم به سلول های ما كه نیاز به
انرژی برای سوختن كالری دارند.


{>> ادامه در صفحه}28 :

بهتر است بیشتر روی این موضوع كار كنیم،

 )4در آشپزخانه خودتان غذا تهیه كنید.

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

واقعیت این اس��ت كه بیشتر اوقات بیرون
غذا می خوریم یا از بیرون غذا سفارش می
دهیم .اگر خودمان غذا درس��ت كنیم این
شانس را داریم آنچه را كه در تركیب غذا
هست تحت كنترل خودمان باشد.


مورد

 )5آرام غذا بخورید.

با ولع غذا نخورید .شرایط زندگیمان ایجاب
میكند در هنگام رانندگی یا در پشت میز
كارمان بش��ینیم و غذا بخوریم .تنها در
اعیاد یا موقعیت های خاص ،می نشینیم
و از غذا خوردنمان لذت می بریم .میمونها
هر تكه از غذایش��ان را  100بار می جوند
(كه بس��یار زیاد است) ،و فقط تا وقتی كه
سیر بشوند به غذا خوردن ادامه می دهند.
آنها می دانند كه هر چه بیشتر غذایشان را
بجوند هضم آن برایشان آسانتر است.

 )6خوب تنفس كنید.

روزه��ای زیادی پیش م��ی آید كه نفس
عمیق نكشید ه ایم .صبح ،ظهر و در پایان
روز آگاهانه ده نفس عمیق بكشید.
چش��مان خود را ببندید از راه بینی بطور
كامل هوا را وارد شكمتان كنید و از طریق
دهانتان همه هوای آلوده را بیرون كنید.
اگر یك روز پر از اضطراب را داشتید ،یا می
خواهید با غذای درس��ت روزتان را شروع
كنید و به پایان برس��انید ،نفس كشیدن
حائز اهمیت است.


 )7به خودتان گرسنگی ندهید.

بعضی از ش��ما ممكن اس��ت ،کمترغذای
كافی بخورید ،كمبود كالری بدن شما را در
حالت ذخیره نگه می دارد .بدن ما بس��یار
زیرك است .اگر غذای كافی دریافت نكنید،
متابولیسمشمابهبدنتانمیگویدهركالری
را كه دریافت می كند ذخیره كند و انرژی

نیا ز
را از باف��ت
خ��و د
عضال ن��ی بدست بیاورد.
این خوب نیست .بعالوه از خوردن
صبحانه اجتناب نكنید .افرادی كه
صبحان��ه نمی خورند بی��ش از چهار برابر
بیشتر از دیگران اضافه وزن دارند.

 )8بیشتر ورزش كنید.

حت��ی اگر ورزش می كنی��د ،نمی توانید
هر چیز را كه دلتان می خواهد بخورید و
بنوشید .این واقعا یك پازل سه طرفه است:
تع��ادل در ورزش  ،غذا و البته روحیه (كه
ناراحتی و شادی نقش مهمی را در آن ایفا
می كنند).
برایت��ان آرزوی بهترین ه��ا را می كنیم و
بخاطر بیاورید سالم بودن مثل مرتب كردن
رختخوابتان است .این یك امری است كه ما
هر روز باید رویش كار كنیم.
نویسنده :فرزانه طالعی فرد

 حل جدولها در همین شماره >> ص34 :

خدماتآرایشی

خدمات ارزی

514-844-4492

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

28

 سال  17شماره  9  972مهر 1389

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

پزشکــی....

سرطان به علت رشد نابهنجار
سلولهای غیر طبیعی می باشد
وقتی که این س��لول ها رش��د
کرده و تولی��د یک توده را می
کنند غده نامیده می شوند.
وقتی که چند س��لول سرطانی
لوزالمعده کنده ش��ده و در سیستم
جری��ان خون یا لنف حرکت کنند،
می توانند بیم��اری را به اندام های
دیگر منتقل کنند و تولید سرطان
های ثانویه نمایند که متاستاز نامیده
می شود.
علت واقعی تولید سلولهای سرطانی
در لوزالمعده هنوز معلوم نیست ،ولی
پژوهش ها و مطالعات پزشکی نشان
می دهد که عوامل زیر نقش مهمی
را در تولید س��رطان پانکراس بازی
می کنند.


سن



پانکرانیت مزمن



دیابت



سابقه فامیلی

ریس��ک مبتال ش��دن به س��رطان
پانکراس با باال رفتن س��ن شخص
بیشتر می شود و معموالً در سنین
 60به باال دیده می شود.
(تورم دردناک لوزالمعده)
اشخاصی که دچار پانکرانیت مزمن
ش��ده اند ،آمادگی بیش��تری برای
مبتال شدن به سرطان لوزالمعده را
دارند.

س��رطان پانک��راس در ن��زد افراد
دیابتیک بیشتر دیده می شود.

اش��خاصی که پدر ،مادر،
خواهر یا برادرشان مبتال
شده اند ،سه برابر بیشتر از
دیگران امکان مبتال شدن را دارند.


دخانیات

افرادی که س��یگار می کشند ،دو تا
سه برابر دیگران امکان دچار شدن
را دارند.
در بین عوامل باال ،استعمال دخانیات
از همه مهمتر است.
مطالعات علمی نشان می دهد که
در حدود یک س��وم موارد سرطان
لوزالمعده بر اثر کشیدن سیگار می
باشد.

عالئم

در اغل��ب م��وارد ش��روع بیماری
هیچ گونه عالمتی ندارد و با پیشرفت
آن ممکن اس��ت عالئم زیربه ظهور
برسد.
 حالت تهوع ،استفراغ و یا
اسهال ،وجود گاز
 عالئم باال رفتن میزان قند
در خون (تشنگی شدید ،ادرار
کردن زیاد ،تار دیدن چشم ها)
 زرد شدن رنگ پوست و
سفیدی چشم ها و ادرار پررنگ
(عالئم یرقان)
 احساس سیری پس از
خوردن یک غذای سبک
 خارش بدن
 وجود درد در قسمت فوقانی
شکم یا پشت
 تورم ساق پا
 نداشتن اشتها
 الغر شدن بی دلیل
 بزرگ شدن طحال
 جمع شدن مایع به طور
غیرطبیعی در حفره شکمی
 خستگی

سردردهای صبحگاهی را جدی بگریید
دكت��ر علیرض��ا
زالی  ،متخصص
مغ��ز و اعصاب و
اس��تاد دانشگاه
عل��وم پزش��كی
ش��هید بهشتی
در گف��ت و گو با
ایسنا ،سردردهای جدی را ناشی از
افزایش فشار داخل جمجمه عنوان
ك��رد و در خصوص ویژگی این نوع
سردردها گفت:
"این نوع س��ردردها ویژگی خاصی
دارن��د ،از جمله این كه معموال اول
صبح بر ش��دت آنها افزوده میشود
و پس از گذش��ت  1تا  2س��اعت،
در طول روز از ش��دت آنها كاس��ته
میشود.
این نوع سردردها معموال در طول روز
به سراغ فرد نمیآیند ،ولی مجدد در
ابتدای صبح تكرار میشوند .گاهی

سیب...

اوق��ات ای��ن نوع
س��ردرد بر اساس
ش��دت دردی كه
دارد ،ممكن است
ف��رد را از خ��واب
بیدار كند".
وی در خص��وص
ی ه��ای قابل توج��ه این نوع
ویژگ 
سردردها گفت:
"از ویژگیهای این نوع سردرد ،این
اس��ت كه با س��رفه كردن ،عطسه
كردن ،باال رفتن فش��ار وریدی بدن
و فعالیتهای بدنی تشدید میشوند.
گاهی اوقات در برخی موارد ،این نوع
سردرد ممكن اس��ت با خم كردن
س��ر افزایش یابد .معم��وال این نوع
سردردها با عالیم عصبی دیگر مانند
اختالل دید ،اختالل حسی و حركتی
در اندامها و بروز اختالالت تعادلی ،
بروز سرگیج ه های مقاوم به درمان،

بروز دو بینی و مشكالتی مانند تشنج
همراه است .این ها مواردی هستند
كه این سردردها را جزو سردردهای
مهم قرار می دهند".
استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید
بهشتی با تاكید بر این كه سردردهای
ش��دید و ناگهانی باید جدی گرفته
شود ،خاطرنشان كرد:
"یكی دیگر از سردردهایی كه باید
به آنها توجه كرد ،سردردهای شدید
و ناگهانی اس��ت كه بیمار تا كنون
آنها را تجربه نكرده است .با بروز این
سردرد ،بیمار احس��اس پاره شدن
رگ و یا احس��اس انفجار در سر را
دارد .این نوع سردرد آن قدر شدید
اس��ت كه بیمار اذع��ان میكند تا
كنون آن را تجربه نكرده است .توجه
و پیگیری این نوع س��ردرد توسط
پزش��ك از اهمیت ویژهای برخوردار
است".

>> ادامه از صفحه27 :

 جلوگیری از سرطان سینه
تحقیقات در دانشگاه  Cornellنشان
داده که موشهایی که هر روز سیب
می خورند از خطر س��رطان سینه
ت��ا  17درص��د در امان هس��تند و
موش��هایی که روزی  3تا سیب می
خورند تا  39درصد و آن دسته که 3
تا سیب می خورند ریسک سرطان
را تا  44درصد کاهش می دهند.
 جلوگیری از سرطان روده
تحقیقی نشان داده که موش هایی
که پوست س��یب می خورند تا 43

در ای��ن آزمایش یک س��وزن از
خارج از بدن وارد کبد شده و ماده
حاجب تزریق می شود که مجاری
صفراوی و لوزالمعده ای به خوبی
دیده می شوند و اگر غده یا سنگی
در این مجاری باشد مشخص می
شود.

l’Université de Kisangani, R.D.C.

علل

_____________
یاد آوری :پس از فوت آقای کلود
بش�ار  Claude Béchardوزی�ر
مناب�ع طبیعی کب�ک در دولت
ژان شاره ،بر اثر بیماری سرطان
لوزالمعده،اینمقالهجهتاطالع
هموطنان عزیز و راهنمائی آن ها
تهیه شده است.
_____________
این نوع س��رطان در لوزالمعده که
عضوی از دستگاه گوارش و دستگاه
اندوکرینین اس��ت تولید می شود
پیش بینی می ش��ود که در س��ال
 2010حدود چهار هزار نفر در کانادا
به آن مبتال شوند.
تقریباً از هر  79نفر یک نفر در طول
زندگی دچ��ار س��رطان لوزالمعده
(پانکراس) می شود .در سال 2007
سرطان لوزالمعده چهارمین عامل
مرگ بیماران سرطانی در آمریکای
شمالی بوده است.
ریسک دچار شدن به این بیماری در
میان خانم ها و آقایان تقریباً یکسان
است.
بیماریسرطانپانکراسیکبیماری
ساکت و بی صداست زیرا تشخیص

transhepatique percatanee

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

آن مشکل است و عالئم بیماری
وقت��ی به ظهور می رس��د که
بیماری به مدت طوالنی وجود
داشته و غده سرطانی به اندازه
کافی رشد کرده است.

سرطان لوزاملعده
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درصد ریسک ابتال به سرطان روده را
کاهش می دهند و تحقیقات دیگری
نشان می دهد که پگتین موجود در
سیب خطر ابتال به سرطان روده را
کاهش می دهد و دستگاه گوارش را
سالم می کند.
جلوگیری از سرطان کبد
تحقیقات نش��ان داده که موشهایی
که از پوس��ت سیب تغذیه کرده اند
 57درص��د کمتر به س��رطان کبد
مبتال می شوند.

 کنترل دیابت
پکتین موجود در س��یب و ذخیره
اسیدی آن باعث می شود نیاز بدن
به انس��ولین کاهش یاب��د و از این
طریق دیابت کنترل شود.
 کاهش وزن
تحقیقات برزیلی ها نشان داده که
زنان��ی که در حی��ن رژیم غذایی 3
عدد سیب یا گالبی میل می کنند از
زنانی که در حین رژیم میوه ای نمی
خورند وزن بیشتری کم می کنند.


 اکو گرافی شکمی




برای مشخص ش��دن وجود غده
ای که می تواند بر روی این مجاری
فش��ار وارد کرده و آن ها را مسدود
کند.

نگرانی
دپرسیون

تشخیص



اگر پزشک شما مشکوک به سرطان
لوزالمعده بش��ود ،پ��س از مطالعه
س��وابق پزشکی ش��ما و امتحانات
کلینیکی ،ممکن است تقاضای انجام
آزمایشات زیر را بنماید.
آزمایشات خون برای مطالعه سلول
های خونی و مطمئن ش��دن از این
که کبد شما به طور طبیعی کار می
کند.

آزمایشات رادیولوژی پیشرفته
مانند:

MRI 
 Resonance magnetiqueو ی��ا
 Tomodensitometireش��کم برای
مطمئن شدن از وجود یا عدم وجود
غده یا بسته شدن مجاری CPRE
Cholangio – pancreatographie
retrograde endoscopiqueک��ه
دس��تگاهی است که با آن می توان
اعض��ای داخلی را دی��د و از راه گلو
وارد مع��ده و بعد روده می ش��ود و
ماده حاجب داخل مجاری پانکراس
و کبد تزریق شده باعث می شود که
بتوان این مجاری به طور دقیق دیده
و از آن ها عکس��برداری شود و در
صورت لزوم بیوپسی (نمونه برداری)
برای مطمئن شدن از وجود یا عدم
وجود سلول های سرطانی نیز انجام
می شود.
CPTP 

آزمایشات ادرار و مدفوع

درمان و پیشگیری
ب��ا این که امروزه پیش��گیری برای
این بیم��اری وجود ن��دارد ،ولی با
عدم مصرف دخانی�ات و ترک آن
ریسک دچار شدن به آن را می توان
کم کرد همچنین با تغذیه متعادل
و نگهداش��تن وزن طبیع��ی بدن و
ورزش روزانه می توان از مبتال شدن
به دیابت نوع  2و همچنین ریسک
مبتال شدن به س��رطان لوزالمعده
جلوگیری کرد.
درم��ان وقتی انجام م��ی گیرد که
س��رطان در مراحل اولیه تشخیص
داده شود ،قبل از این که در قسمت
های دیگر بدن منتشر شود.
متاسفانه در مورد  80تا  90درصد
اف��راد مبتال ،تش��خیص در مراحل
پیش��رفته داده می ش��ود یعنی در
مراحلی که درمان وجود ندارد ولی
می توان وضع زندگی بیمار را اندکی
بهتر و عمر او را طوالنی تر کرد.
درمان با عمل جراحی و شیمیوتراپی
و رادیوتراپی انجام می شود.
ن��وع درمان با وضع عمومی بیمار و
پیشرفتگی س��رطان و برداشتن آن
توسط جراحی انتخاب می شود.
عمل جراحی معموالً اولین انتخاب
برای درمان اس��ت و انواع زیر برای
برداشتن غده انجام می شود.

Cholangio pancreatographie

 عمل جراحی

Whipple
این عمل وقتی انجام می ش��ود که
غده سرطانی در قسمت سر پانکراس
(قسمت وسیع تر) قرار دارد.
س��ر پانک��راس و قس��متی از روده
کوچک ،کان��ال صف��راوی و معده
برداشته می شود.
Pancreatectomie distale 
اگ��ر غ��ده در بدن ی��ا دم پانکراس
باشد این دو قسمت همراه با طحال
برداشته می شود.
Pancreatectomie totale 
تم��ام پانک��راس ،قس��متی از روده
کوچک ،قس��متی از مع��ده ،کانال
کل��دوک ( )Choledoqueکیس��ه
صف��را ،طح��ال و گانگلیون ه��ای
لنفاتیک همسایه این اعضا برداشته
می شوند.
بعضی از اعم��ال جراحی برای کم
شدن عالئم هنگامی که نمی شود
غده را کام ً
ال برداشت ،انجام می شود
در صورت لزوم یک مجرای فلزی یا
آندو پروتز برای جلوگیری از بس��ته
شدن مجرای صفرا نصب می شود
و گاهی عمل جراحی برای پل زدن
روی مج��رای صفرا و یا معده که به
علت وجود غده بس��ته شده ،انجام
می شود.
پ��س از جراحی پزش��ک می تواند
دس��تور ش��یمیوتراپی (داروه��ای
کشنده س��لول های سرطانی) و یا
رادیو تراپی (اشعه با انرژی زیاد برای
کشتن سلول های سرطانی) بدهد.
ای��ن درمان ها در مواقعی که امکان
جراحی به علت محل سرطان وجود
ندارد ،نیز به کار می رود.
خالصه این که درمانی برای بهبودی
و یا کنترل این بیماری وجود ندارد.
روش ه��ای درمانی در رابطه با این
بیماری فق��ط جهت بهتر ش��دن
وضع بیم��ار و کمتر ش��دن درد و
سایر مشکالت تولید شده بر اثر این
بیماری به کار گرفته می شود.
همیشه شاد
و همیشه خوش باشید

نفخ شكم ،مشكلی آزار دهنده
نفخ حالتی اس��ت كه معده یا شكم
احساس پُری و سفتی دارد و معموال
پس از افراط در خوردن غذا و بلعیدن
هوای زیاد از راه دهان و نیز مصرف
غذاهای نفاخ بروز میكند.
در واق��ع اگر غذا م��دت طوالنی در
دستگاه گوارش باقی بماند و سریع
هضم نشود ،در روده تخمیر میشود
و تولید گاز میكند.
نفخ شكم به دلیل انباشته شدن گاز
زیاد در لوله گوارش ایجاد میش��ود
و با عالئمی مانند تورم ش��كم ،دل
درد ،آروغ زدنه��ای مكرر ،دفع گاز
از روده ،صدای قار و قور شكمی و...
خود را نشان میدهد.
اگرچه تولید گاز در دستگاه گوارش
مسالهای طبیعی اس��ت ،اما گاهی
این امر به دلیل مصرف برخی غذاها
مانند حبوبات ،كلم ،پیاز ،ترب ،شیر
و برخ��ی س��بزیجات پرفیبر دیگر،
بلع ه��وای زیاد در هنگام خوردن و
آشامیدن و جویدن آدامس تشدید
میش��ود .گاهی هم نفخ ش��كم به
دلیل عفونتهای رودهای است.

سواالتی كه پزشك از بیمار
میپرسد؟

 -1آیا سوء هاضمه و نفخ
شكم پس از غذا خوردن
به س��راغتان میآید ،یا
در تمام��ی اوقات از این
مشكل رنج میبرید؟
 -2بیشتر چه غذاهایی
میخورید؟
 -3آی��ا غذای خ��ود را
سریع میخورید ،یا آن
را خوب میجوید؟
 -4آی��ا در وعده غذایی
ت��ان ی��ك دفع��ه مقدار
زیادی غذا میل میكنید،
یا از مقدار كم شروع مینمایید؟
 -5آیا در محیطی آرام غذا میخورید
و ی��ا در هیاه��و و ش��لوغی كار و
موقعیتهای استرسزا؟
به بیماران توصیه میشود...

 -1علت اصلی نفخ ،پُر كردن معده
با غذای فراوان است .لذا سعی كنید
در ه��ر وعده غذایی یك دفعه مقدار
زیادی غذا نخورید.
 -2وعدهه��ای غذایی باید ش��امل
غذاهای س��بك و كم حجم باشد و
با فاصله مناسب از وعدههای دیگر

مصرف شود.
 -3مصرف حبوبات
و س��بزی های نفاخ
را كاه��ش دهی��د.
قب��ل از پخت غذا با
حبوب��ات (مثل آش
رش��ته یا خ��ورش
قورمه س��بزی) آنها
را حداقل  12ساعت
در آب خیس كنید و
آب آنها را دور بریزید
تا م��واد نف��اخ آنها
خارج شود.
 -4استفاده از زیره و مرزه نیز در غذا
تا حدود زیادی نفخ آن را میگیرد.
 -5مصرف ع��رق نعنا تا حد زیادی
نفخ را كاهش می دهد.
 -6خوردن بیش از حد فیبر سبب
بروز اختالالت گوارش و نفخ میشود.
مصرف  20تا  30گرم میوه و سبزی
در شبانهروز كافی است.
 -7اگر مش��كل هضم و دفع غذا را
ب��رای مدت طوالنی دارید ،حتما به
پزشك مراجعه كنید و از درمانهای
خود سرانه بپرهیزید.
ی فرد
دكتر شاهد فدای 

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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سعید حبیبی :مهمترین اشتراک جنبش دانشجویی و
زنان ،رشد و ارتقاء سطح آگاهی و خودآگاهی مردم به
واسطه ی حضور و فعالیت در سطح جامعه بوده است
بازهم به بهانه چهارمین سالگرد چندان عملی نیست.
رها عسگری زاده
اما از آنجا که آرمان خواهی
شنبه 20شهریور 1389
کمپین یک میلیون امضا
جنبش دانشجویی در کلیه
جریانهای ذیل این جنبش
تغییر برای برابری  /مجموعه
است .از این منظر در عین اشتراک حضور دارد ،گرچه با شدت و ضعف
ی کمپین از نگاهی دیگر :
سعید حبیبی فارغالتحصیل رشته در بخش��ی از اهداف ،تفاوت هایی متفاوت ،طرح این موضوع بس��یار
مخاب��رات و دانش��جوی اخراج��ی نیز از حیث گس��تردگی مطالبات حائز اهمیت است .شخصا تصور می
کنم این تفاوت نگاه بالفعل موجود
کارشناسیارشد فلسفه ،فعال حقوق دانشجویی مشهود است.
بشر و از اعضای کمیته گزارشگران از س��وی دیگر مس��ائلی چون حق است و باید هم وجود داشته باشد و
حقوق بشر و دبیر اسبق تشکیالت تحصیل و حق مشارکت در تصمیم به رسمیت نیز شناخته شود.
دفتر تحکیم وحدت (طیف عالمه) گیری ه��ای دانش��گاهی از جمله بی تردید آرمان خواهی حداکثری،
است و از دانشجویان طیف چپ در مطالبات خاص جنبش دانشجویی وقتی به عرصه عمل بیاید و بخواهد
ایران محس��وب میگردد که بارها است که ما به ازائی در جنبش زنان تبدیل به پراتیک اجتماعی ش��ود
به عل��ت فعالیتهای مدنی ،حقوق ن��دارد .اما در زمینه روش ها تفاوت لزوم��ا باید ب��ا محدودیتهای عمل
بشری و سیاسی خود بازداشت شده های عم��ده ای دیده می ش��ود ،از اجتماعی کنار بیاید.
جمله اینکه طرح حداقلی مطالبات یکی از ای��ن محدودیت ه��ا ،لزوم
است.
از جمله بازداشتهای وی به  ۱۱آذر در جنبش زن��ان با ن��گاه رادیکال هم��کاری با جری��ان ه��ای دیگر
 ۱۳۸۶در جریان بازداشت گسترده جنبش دانشجویی تفاوت دارد .نحوه اجتماع��ی اس��ت .و دقیق��ا در این
فعاالن دانش��جویی چ��پ میتوان سازماندهی در جنبش دانشجویی همکاریاستکهجریانهایمشخص
با س��ازماندهی در جنبش زنان نیز و شناخته ش��ده متفاوت ،در عین
اشاره کرد.
ب��ه مناس��بت چهارمین س��الگرد تفاوت دارد .اما هر دو جنبش به دلیل استقالل ازیکدیگر ،دست به اتحاد
کمپین یک میلیون امضا ،گفتگویی حضور و فعالیت در س��طح جامعه -عمل می زنند و این اتحادها معموال
با او داشته ایم در ارتباط با تعامل دو گرچه در حوزه هایی تا حدی مجزا -در مطالباتی حداقلی شکل می گیرد.
جنبش دانشجویی و زنان با یکدیگر .باعث رش��د و ارتقاء سطح آگاهی و اگر یک جریان آرمان خواه نتواند یا
خودآگاهی مردم ش��ده اند که این نخواهد ای��ن واقعیت را بپذیرد و به
 از نظر ش�ما نقط�ه ی افتراق ش��اید مهمترین اش��تراک این دو رسمیت بشناسد ،محکوم به شکستخواهد ب��ود .از این منظر تصور می
و اش�تراک جنبش دانشجویی جنبش بر شمرده شود.
کن��م آرم��ان خواه��ی و مطالبات
و حرکت�ی مانن�د کمپین یک
 س�هم جنبش دانشجویی در حداکثری در عرص��ه نظر ،کامال بامیلیون امضا در کجاست؟
جم�ع آوری ی�ک میلیون امضا طرح مطالب��ات حداقلی موردی در

برای پاسخ به این سوال ذکر مقدمه (هرچند به ط�ور نمادین) برای عرصه عمل قابل جمع خواهد بود.
ای الزم اس��ت .اینک��ه کمپین یک تغیی�ر قوانی�ن تبعی�ض آمیز این هنر فعالین این دو جنبش است
میلی��ون امضاء ،جریانی اس��ت در علیه زنان را چقدر و چطور می که از فدا شدن یا منحل شدن یکی
در دیگری جلوگیری کنند.
درون جنبش زنان – گرچه جریانی بینید؟
گستره و پرنفوذ -و نه کلیت جنبش 
زن��ان .از این رو تص��ور می کنم دو از دید من به عنوان یک ناظر فعال -فک�ر می کنی�د اصل�ی ترین
مقوله جنبش دانشجویی و کمپین در عرصه دانشگاه ،بسیاری از فعالین مانع همکاری موثر میان فعاالن
یک میلیون امضا چندان قابل قیاس دانشجویی که همزمان در جنبش دانشجوییوکمپینیکمیلیون
زنان نیز فعالیت داش��تند،همکاری امضاکجاست؟
نیستن .د
ب��ه عب��ارت دیگر یا بای��د جنبش نزدیکی نیز با کمپین یک میلیون 
تص��ور می کن��م برای ی��ک فعال
دانشجویی را با جنبش زنان مقایسه امضاء داشتند.
نم��ود ،ی��ا کمپین را ب��ا جریانهای گرچ��ه دیگ��ر کمپینه��ای درون دانش��جویی ،از آن جهت که فعال
مختلف درون جنبش دانشجویی  -جنبش زنان نی��ز فعالینی در میان دانش��جویی اس��ت ،مانع��ی برای
به عنوان مثال تحکیم  -قیاس کرد .فعاالن دانشجویی داش��ته و دارند .همکاری موثر با کمپین یک میلیون
از ای��ن منظر تصور می کنم فعاالن امضا وجود ندارد.
در حال��ت نخس��ت ،افتراق��ات و دانشجویی  -نه جنبش دانشجویی -اما از آن رو که فعالیت در کمپین فی
اشتراکات بس��یاری را بین جنبش سهم بس��زایی در فعالیت کمپین نفسه مشکالتی امنیتی – گرچه به
گزاف – به همراه دارد ،از این رو شاید
دانش��جویی و جنب��ش زن��ان در داشته اند.
برخی از دانشجویان را از همراهی با
کلیتشان و البته محدود به مرزهای
جغرافیایی ایران ،می توان بر شمرد - .آی�ا آرمانخواه�ی حداکث�ری خ��ود باز دارد .گرچ��ه این امر برای
بطور خالصه ،جنبش دانش��جویی جنب�ش دانش�جویی ب�ا طرح کسی که هزینه فعالیت دانشجویی
در س��طح اهداف ب��ه دنبال تحقق مطالباتحداقلیدرکمپینقابل را پذیرفته است علی القاعده اهمیت
چندانی نخواهد داش��ت .البته این
حقوق بش��ر بطور ع��ام و برقراری جمع است؟
احتمال هم هس��ت که ع��ده ای از
دموکراس��ی و عدال��ت اجتماعی و 
همچنین حقوق صنفی دانشجویان چنانکه قبال هم اشاره کردم مقایسه فعاالن دانش��جویی بنا ب��ه دالیلی
در حوزه های مختلف آن است ،در کلیت جنبش دانشجویی با کمپین ایدئولوژیک و یا به دلیل انتقاداتی که
صورتیکه جنبش زنان در جستجوی به عن��وان جریانی در درون جنبش به روش کمپین دارند ،تمایلی به این
حقوق انسانی با تاکید بر حقوق زنان زنان – گرچه گس��ترده و پرنفوذ – همکاری نداشته باشند که البته این

SHIELD OF ATHENA

Family Services

ی است که اغلب توس��ط اشخاص اشنا و یا
ی جرم 
خش��ونتهای جنس 
افرادی که به آنها اعتماد میشود انجام میشود .اغلب زنان این جرم را به
صورت یک راز برای خود نگاه میدارند و از آن رنج میبرند.
بدین منظور سرویس خانوادگی آتنا میتواند به زبان خودتان شما را
در این زمینه بیشتر کمک و آگاه کند و اطالعات الزم را در اختیارتان
قرار دهد.
شما می توانید با خطهای محرمانه ما در مونترال و و لول با شمارهای زیر تماس بگیرید .

مونترال514-270-2900 :
الوال450-688-2117 :

ی که در خطر هس�تید و احتیاج به کمک فوری دارید لطفا هرچه س�ریعتر با شماره ۹۱۱
در صورت 
تماسبگیرید.
ما با کمک شما می توانیم به قربانیان برای مشارکت رازشان و خارج کردن این خشونتها از حالت پنهان کمک
کنیم.

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
________________________________________________

مسئله امری است علی حده که در
جای خود می توان بدان پرداخت.
 آیا شما فکر می کنید اتفاقاتیکه ب�رای رای م�ردم در خرداد
 88افتاد ،جمع آوری امضا برای
تغییر قوانین – یعنی ش�یوهی
عمل کمپین را با بحران روبهرو
میکند؟

بله .واقعیت این است که در شرایط
اجتماع��ی مختلف ،باید روش��های
متناسبی انتخاب نمود .وقتی امکان
و ش��رایط فعالیت علنی و گسترده
موجود اس��ت ،چشم پوش��ی از آن
و محدود ش��دن به فعالیت مخفی
خطاست.
از س��وی دیگ��ر نیز وقت��ی هزینه
فعالیت علنی و گسترده بیش از حد
گزاف می شود ،پافشاری بر این نوع
فعالیت و چش��م پوشی از روشهای
غیر علنی نیز خطا خواهد بود .فعال
در مقام توصیه نیستم اما تصور می
کنم سبک کار کمپین از دو جهت
با شرایط پس از انتخابات سازگاری
ندارد .از یک جهت به دلیل سرکوب

جلسه اجنمن زنان

ش��دید ،ادامه شکل
قدی��م جم��ع آوری
امض��ا ،یا برگ��زاری
زمان :یکشنبه  3اکتبر
کارگاه ها و این قبیل
فعالیت ه��ای علنی
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---خطرات نابود کننده
به همه شما خوشامد می گوییم.
این هفته به گفتگو در زمینه
ای در پ��ی خواه��د
کتاب پر ارزش وجدانبیدار خواهیم نشست
داشت.
نیز
دیگ��ر
جه��ت
از
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
با توجه به س��یطره
کامل نگاهی س��نتی
بر قوای مختلف کشور ،اصوال امکان کند که تزاحمی پیش بیاید .در غیر
تغییر قوانین از مجرای طبیعی آن این صورت انتقاد ک��ردن به صرف
یعنی طرح ها ی��ا لوایح در مجلس انتقاد بی معناست.
منتفی است .از آن جهت که این دو بنابرای��ن وقت��ی از منظر یک فعال
مسئله ،از مسائل محوری کمپین و تا دانشجویی به کمپین نگاه می کنم،
حدودی هویت بخش به این جریان تزاحم چندان��ی بین این کمپین و
اس��ت ،از دید من کمپین با بحرانی فعالیت دانشجویی نمی بینم.
مهم ترین دلیل آن هم این است که
جدی رو به رو خواهد بود.
کمپین هدف مشخصی را مد نظر
 بزرگترین انتقادی که به کمپین دارد ک��ه فارغ از اینکه قابل حصولیک میلیون امضا وارد می دانید هست یا خیر ،پذیرفتنی است.
چیس�ت (ترجیح�ا در رابطه با
جنبشدانشجویی)؟
{>> ادامه در صفحه}36 :

از دید من انتقاد وقتی معنا پیدا می

نسرین ستوده:

طلعت تقی نیا
مدرسه فمنیستی :
قاعده:
نسرین س�توده  13ش��هریور ماه
در پ��ی احضار به دادس��رای ویژه
مس��تقر در اوین ،پ��س از مراجعه
بازداش��ت ش��د .منزل و محل کار
او ،هفته پیش از بازداش��ت توسط
نیروهای امنیتی بازرسی شده بود
و در جریان آن ،بخش��ی از اسناد و
مدارک دفتر و منزل او و همینطور
مدارک ش��خصی وی ،همسر و دو
فرزند خردس��الش (پسر  ۳ساله و
دختر  ۱۱ساله) ضبط شد.
استثناء :نسرین ستوده دومین
فرزندش را باردار است .با این حال،
روزه��ا و هفته ها ب��دون توجه به
طفل کوچولویی ک��ه در رحم اش
دارد رشد می کند مدام از پله های
دادگاه انقالب باال و پایین می رود تا
در کنار موکالنش از حقوق آنان دفاع
کند .در یکی از روزهای مراجعه به
دادگاه انقالب بازپرسی انجام نشد.
هنگام ظهر بازپرس ها و کارکنان
برای نماز و ناهار رفتند و این مادر
باردار ناگزیر ش��د که به دفتر خود
بازگردد ت��ا مجددا فردا صبح برای
پیگیری پرونده ها به دادگاه انقالب
برگردد .زمان خروج از دادگاه ،مامور
از خارج ش��دن ستوده به دلیل آن
که برگه خروجش توسط بازپرس
امضاء نشده بود جلوگیری کرد .هر
چه همراهان وی می گفتند خانم
ستوده وکیل است و نه متهم و قرار
بازپرسی برای موکلش صادر شده نه
برای او ،اما مامور دربان ،قبول نمی
کرد .نسرین س��توده که از دست
رفتارهای این چنینی عصبانی بود
به همراه طفل معصومی که در رحم
داشت و بعدها پس از تولد ،نیما نام
گرفت بر نیمکتی در سالن دادگاه
انقالب نشس��ت .نیمک��ت از قضا
شکسته بود و نسرین ستوده ناگهان
ب��ه زمین خورد و پش��ت س��رش
محکم به زمین اصابت کرد .نسرین
بی اختیار ،فریادی از درد برکشید
ولی بالفاصله از جا برخاست و فریاد
بعدی ستوده فریاد اعتراض بود به
ب��ی حقوقی متهم و م��وکل و بی

قاعده ها و استثناء ها

احترامی به وکالی قانونی  .بارها و
بارها موکلین ستوده شاهد اعتراض
های قانونی او و گوش��زد به اجرای
قانون بودند.
قاعده :نسرین س��توده به طور
طبیع��ی بای��د آخرین م��اه های
بارداریش را به روال بیشتر زنان پا
به ماه ،در اس��تراحت و آرامش به
سر می برد .اما برای نسرین ستوده
استراحت و در خانه نشستن معنا
نداشت او در هر شرایطی از حقوق
موکالنش دفاع می کرد .شجاعت،
جس��ارت و صداقت��ش در دفاع از
حقوق متهمان زبانزد همه موکالن
اوست .چرا که نسرین خود با آرمان
ه��ای عدالت خواهان��ه موکالنش
همراهی می کند و به آنان جسارت
می بخشد .نسرین ستوده آن زمان
که پروانه وکالت نداشت با فعالیت
های رس��انه ای و انتش��ار مقاالت
در تروی��ج گفتمان حقوق بش��ر و
حقوق زنان در ایران می کوش��ید.
بعد از دریافت پروانه وکالت هم هر
جا که الزم بود تبعات بی قانونی و
بی حقوقی زنان را ش��رح می داد.

در جریان طرح «الیحه حمایت از
خانواده» در مجلس هفتم ،دو هفته
مانده به تولد نیما در نشست هایی
که فع��االن حقوق زنان برگزار می
کردند فعاالنه شرکت می کرد و به
نقد الیحه ای ک��ه قرار بود حقوق
زنان را باز هم به عقب برگرداند ،با
همان متانت و دقت همیشگی اش
سخن می گفت.
نس��رین س��توده از جمله وکالیی
اس��ت که با فعالی��ت داوطلبانه و
رایگانش ،امکان دسترسی به وکیل
را برای افراد بیشتری فراهم کردند.
او تنها وکیل کنشگران حقوق زنان
و حقوق بشر نبود .موکالن گمنامی
داشت که آن گاه که ازیاد همه رفته
بودند ،می دانستند که کسی هست
که حف��ظ حقوق و زندگی ش��ان
دغدغه اوس��ت و از هر ابزار قانونی
و اخالقی و انسانی ای که می تواند
برای دفاع از آنان استفاده می کند.
او یک��ی از وکالی پی گیر حقوق
ک��ودکان زیر  18س��ال بود که در
آستانه اعدام قرار داشتند و ستوده
از هر امکانی برای نجات جان شان
استفاده می کرد ،هرچند که او می
دانس��ت که تغییر قانون می تواند
نجات گر جان این کودکان باشدو
همه تالشش در جهت تاثیر بر افکار
عمومی برای درخواست قانونی بود
که سن مسئولیت کیفری کودکان
را به  9س��ال و  15سال تقلیل می
داد.
قاعده ::نسرین ستوده ها شایسته
تقدیرند نه بازداشت ،نه لغو پروانه
های وکالت شان ،نه انحالل کانون
مدافعان حقوق بشر آنها که چنین
وکالی داوطلب و مردمی را به دور
هم جمع می کرد تا حقوق بشر را در
جامعه عینیت بخشند .جرم نسرین
و همکاران جس��ورش جز عش��ق
به انس��ان ها و برابری شهروندان و
آرمان های بشر دوستانه نیست .
قاعده ::نسرین ستوده روز قبل از
سالگرد تولد نیمای  3ساله اش ،از
{>> ادامه در صفحه}32 :
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نگاهی دیگر به دوروبر...
 سال  17شماره  9  972مهر 1389

در کشکول پیر...

پیر خراسانی

توسعه هزاره سوم

امسالدرنیویورک

(*)

دو هفته قبل به مبارکی و میمنت،
برای بار شش��م حض��رت پرزیدنت
محبوب و مردم��ی چهل میلیونی
منتخ��ب حضرت رهب��ر معظم به
اتفاق گله ای ازخاله خانباجی های
چادر س��یاه پ��وش و حواریون اش
وارد نیویورک شد و با
س��خنرانی در مجمع
عمومی س��ازمان ملل
متح��د و مصاحبه با
چند رس��انه گروهی
شیطان بزرگ ،ته مانده
آبروی ایران و ایرانی را
به باد داد!
شخص ما به علت عدم بضاعت مالی
و به مصداق حدیث شریف:
برگ سبزی است تحفه درویش
چه کنـــد بینوا نــدارد بیش!؟
یک فقره رباعی را که چند سال پیش
بافت��ه بودیم ،به عن��وان خیر مقدم
تقدیم حضور ایشان می کنیم!؟
رباعی
رفتم به در کاخ ملل رنجیده
خون گریه کنـم بر وطنم از دیده!
گفتمکهچنینبوینجاستزکجاست؟

گفتا که به مسن ِد وطن سگ ر....ده!
_________

(*) اسمال در نیویورک داستانی است درباره
مسافرت یکی از الت های چاله میدان تهران
به شهر نیویورک و قضایای مضحکی که به
دنبال دارد.

بقای عمر توبادا

نمی دانیم شما خوانندگان ارجمند
پیوند" ،مرتضا مطهری" را به یاد می
آورید؟ آخوند مرتجعی از سرطویله
انقالبیون که در تصفیه های خونین

www.paivand.ca

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ن
از و حاجب و دربا
ن
در
ای
ن
د
رگ
اه
نیست

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

بعد از وقای��ع بهمن 57
توسط گروه فرقان ترور
شد.
این موجود در سخنرانی ها و کتاب
هایش ،به فراوان��ی فرهنگ و آداب
و رس��وم ایرانی را به تمسخر گرفته
بود که مع��روف ترین آن ها جمله
ای اس��ت درباره مراسم چهارشنبه
س��وری به این مضم��ون که پدران
ایرانیان خر بوده اند(!) که در ش��ب
چهارشنبه آخر سال شمسی آتشی
به پا کرده و از روی آن می پریده اند
و می گفته اند:
"زردی م��ن از ت��و
سرخی تو از من"
اخیراً َسلف َخلف او
یعنی پسرش علی
مطهری به اصطالح
نماین��ده مجلس
ش��وربای اسالمی،
پ��ا جای پ��ای پدر
نهاده و همان اراجیف را نشخوار می
کند و این روزها ب��ا احمدی نژاد و
اس��فندیار رحیم مشاعی که سنگ
ای��ران و کورش کبی��ر و این گونه
مق��والت را (البت��ه از روی رذالت و
نان به نرخ روز خوری!؟) به س��ینه
می زنند ،سرشاخ شده است و سعی
در کوبیدن فرهنگ و آداب و رسوم
ایرانی و برکش��یدن به قول خودش
فرهنگ اسالمی را دارد!
با توجه به این ک��ه از چنان پدری
چنین پسری می تواند پس بیفتد،
خدمت حاج علی آقا مطهری عرض
می کنیم:
بقای عمر توبادا ملک نجاست مرد
تو نیک به جای بماندی که بوی او داری!

مالحظاتامنیتی

وزیر اطالعات رژیم گفته است:
س��ازمان های امنیتی کش��ورهای
استکباری در حوزه های علمیه نفوذ
کرده اند! پس از این افشاگری جناب
وزیر ،ما به ش��دت نگران شدیم که
نکند سازمانهای امنیتی مانند سیا
و موساد و اینتلیجنت سرویس که
همه کارهای خودش��ان را ول کرده
اند و رفته اند در حوزه علمیه قم نفوذ
کرده اند در کلبه خرابه ما هم که دم
دس��ت تر است ،نفوذ کرده باشند و
احیانا اختر عیال مان را خریده باشند
و با دادن مقادیر معتنابهی دالر سبز
به او ماموریت داده باشند که شر ما
را از سر بعضی ها کم کند!
لذا این روزها خیلی مواظب خودمان
هس��تیم و بخص��وص ازغذایی که

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

برایمان می آورد اولین لقمه را می
دهیم به گربه مان؛ که او هم قاعدتا
و بدالیلی که به خاطر رعایت مسائل
امنیت��ی از گفتن��ش معذوریم آن
را نم��ی خورد! و م��ا آن را به زور به
حلقش فرو می کنیم و بعد از هفت
هش��ت ،دقیقه وقتی می بینیم که
این حیوان زبان بسته سالم مانده آن
غذا را می خوریم!
مجلس یادبود

تنفر

چند هفته قبل یکی از دوستانمان
پدرش را از دس��ت داد و به همین
مناسبت مجلسی برگزار نموده بود
در یکی از س��النهای نسبتا مجلل
شهرمان مونتریال .وارد شدیم و پس
از سالم و علیک و ابراز همدردی با
آن دوس��ت در گوشه ای نشستیم.
چیزی که توجه ما را جلب کرد این
بود که در این مراس��م نه خبری از
خواندن ق��رآن بود و نه دعا و روضه
خوان��ی! بلک��ه از بلندگوی س��الن
موزیک مالیمی پخش می ش��د و
عده ای هم به پذیرایی از حاضرین
مشغول بودند.
به دوستی که در کنار ما نشسته بود
گفتیم انقالب باشکوهمند اسالمی
بس��یاری از عادات از جمله مراسم
مذهبی ما را هم تحت تاثیر قرارداده
اس��ت .گفت :حق با توس��ت چون
وقت��ی از فالنی "یعنی صاحب عزا"
پرسیدم محل مراسم کجاست و او
نام این سالن را برد با تعجب گفتم
مگر مراس��م ختم نباید در مسجد
برگزار ش��ود .گفت :نه نه مسجد را
ولش کن .من از مسجد دل خوشی
ندارم! گفتیم ص��د آفرین بر آقایان
علمای اعالم و حجج اس�لام چون
هیچ کس غیر از آنها نمی توانست
اینچنی��ن م��ردم را از هرچه دین و
مذهب و مس��جد و محراب اس��ت
متنفرکند!

تکذیب آیت اهلل

پ��س از تکذی��ب دفت��ر آی��ت الله
ناصرمکارم ش��یرازی درباره خبری
که در مورد دیدار ایش��ان از منشور
ک��ورش ک��ه اینک در ایران اس��ت
منتشر شد گزارشهای رسیده حاکی
است که منشور کورش هم از دیدار
حضرت آیت الله اظهار تنفر و انزجار
نموده است و خطاب به ایشان گفته
است:

ای قوم به
حج رفته
کجایید
کجایید!

طبق آم��ار بانک جهانی در س��ال
 ،2008درآمد کش��ور عربس��تان از
زیارت مسلمین خانه کعبه معادل
قریب سی میلیارد دالر بوده است.
زائرین ایرانی که بصورت تمتع و یا
ُعمره در همان س��ال به مکه رفته
ان��د  1.937.000نف��ر بوده اند که
مجموعا قریب به مبلغ پنج میلیارد
دالردرآمد تقدیم اقتصاد پادشاهان
عربس��تان کرده اند و در میان تمام
کشورهای اس�لامی مقام اول را به

مدت هاست که به کمک دشمنان خونی و غدار رژیم
ناشریف جمهوری اسالمی یعنی وسائل ارتباط جمعی
مدرن مانند نش��ریات و رادی��و و تلویزیون و بخصوص
اینترنت با عده ای از شریف ترین هموطنانمان در گوشه
و کنار جهان آش��نا ش��ده ایم که یکی از آن ها آقای
مهندس س��هراب اصالنی از کشور آلمان است .ایشان
اخیراً چند شعر از کارهای خودشان را برایمان فرستاده
اند .ضمن س��پاس از این هم میهن گرامی در این جا
یکی از این اش��عار را به شما خوانندگان محترم پیوند
تقدیم می کنیم.

"ای ولی سنگدل"

ای ولی سنگدل درهای زندانها ببند
اینهمه بر اشکهای سرد مظلومان نخند
ای که در دوران تو برپاست هرجا چوب دار

سارائی که از
درخت پرید!

"س�ارا ش�ورد" دختر امریکایی
زندانی در ایران پس از آزادی و ورود
به کشورش ظاهرا در چند مصاحبه
با رس��انه های گروهی آمریکایی از
س��ران رژیم ناش��ریف ،تعریف و از
پذیرایی آنها تشکر کرده است و این
تعارفات تکه پاره شده توسط ایشان
را س��ران رژیم نقد کرده و به جیب
خودشان ریخته اند!

مادران بیشماری را توکردی داغدار
دشمن آزادی و آبادی و گفت و شنود
بی کفایت همچنان تو هیچ کس دیگر نبود
غم سرا شد کشور ما شادمانی شد گناه
ای تو چون ابلیس بدخو در رهت افتی به چاه
ملت آزاد ایران را چرا خواهی به بند
یک ز صد گفتار پرخشمت نشد مردم پسند
جان خود بردار و از ایران برو پنهان بمان
بر سرت آید در ایران صد بال از آسمان
یا برو با پای خود یا می روی باالی دار
نقشه ها داری تو پنهان چون رسد روز فرار
هیچ کس از مقدمت در کشور ما شاد نیست
هیچ کس ناراحت از جان کندن جالد نیست
رهبری هرگز نمی خواهد کسی در این جهان
کس نمی آید به فرمان خدا از آسمان

ب��ه آقای��ان علمای اع�لام و حجج
اسالم عرض می کنیم این
فرمایشات س��ارا خانم نه
از ح��ب علی بلکه از بغض
معاویه ب��وده اس��ت .این
دخت��ر باهوش حواس��ش
جمع اس��ت که هن��وز دو
ت��ن از هموطنان��ش ک��ه
یکی از آنه��ا ،ظاهرا نامزد
او هم ،می باشد در اسارت
رژیم اند .صب��ر کنید این
دو تن هم آزاد ش��وند بعد
ببینید و بش��نوید که سارا
خانم درباره مدت اسارتش به دست
سربازان گمنام امام زمان (عج) چه
فرمایشاتی خواهد فرمود!!

علیرضاافتخاری

رکورد شهادت
ش��رفیابی خوانن��ده صدا ب��ه مزد
علیرضاافتخ��اری در مراس��م روز
خبرنگار خدمت حضرت پرزیدنت
احمدی نژاد و در آغوش کش��یدن
و فش��ردن و بوئیدن و بوس��یدن و
مالیدن ایش��ان و متعاقب آن اهانت

حضرت پرزیدنت به خواننده مردمی
محمدرض��ا ش�جریان
آنقدر باعث خشم مردم
ش��د و س��یل فحش و
فضیح��ت و اعتراض را
س��وی آقای افتخاری
سرازیر کرد که چندروز
بعد ناچار شد اعالم کند
که دیگر نمی تواند در
ای��ران بماند و تصمیم
گرفته اس��ت به اتفاق
خانواده اش مملکت را
ترک کند و برود جای
دیگری از دنیا زندگی کند.
یعنی این آقا با این عمل زشت اش
یک ش��به همه اعتبار و حیثیت و
آبرویش را نزد مردم از دست داد.
ولی این اتفاق ب��ا همه معایب اش
یک حسن هم برای آقای افتخاری
داش��ت و آن اینکه نام او را در تاریخ
به عنوان اولین شهید راه چاپلوسی
ثبت کرد.

{>> ادامه در صفحه}37 :

کورش...

عکس :فقر و چبه ها..

خود اختصاص داده اند.
با یک حس��اب سرانگشتی بوسیله
پولی که ایرانیان ساالنه به عربستان
تقدیم می کنند
می توان تعداد 170.000مسکن
روستائی احداث کرد...
ی��ا میت��وان  714.286فرصت
ش��غلی کش��اورزی ی��ا 200.000
فرصت شغلی صنعتی برای جوانان
ایجاد کرد
یا میت��وان10.000.000.000

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

با کمک دشمنان دشمن غدارمان

نخیر تش��ریف نیاورید که حاضر به
دی��دن ریخت و قیافه نحس ش��ما
نیستی !م

اختالط
می کنیم!

متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشی
در کشور ایجاد کرد
ویا میتوان با پول حجاج دوسال
یک پاالیشگاه سوپر مدرن با ظرفیت
 75000بشکه احداث کرد
ویا با پول پنج سال حجاج میتوان
ایران را به صادر کننده بنزین مبدل
س��اخت و دیگر برای واردات بنزین
محتاج اعراب نبود....
و....

وست آیلند

پرزیدنت در سازمان ملل
گله و شکایت
از کلی��ه نماین��دگان کش��ورهای
اس��تکباری و استعماری در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد به شدت
گله مندیم که با ترک سالن به هنگام
سخنرانی رئیس جمهوری محبوب
و مردمی چه��ل میلیونی منتخب
حضرت رهبر معظم جلسه را ترک
نم��وده و با این عمل گند زده اند به
هیکل حض��رت پرزیدنت احمدی
نژاد!!
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امحدینژاد در ایران کمیته حقیقت
یاب تشکیل دهد

مصطفی تاجزاده در مالقات اخیر با
همسرش که باز هم به شکل کابینی
انجام ش��د ،مطالبی را در خصوص
مسایل اخیر ،انحالل جبهه مشارکت
و خصوص��ا س��فر احمدی ن��ژاد به
نیوی��ورک بیان کرد .او در بخش��ی
از صحب��ت های��ش تاکید ک��رد” :
موجب تأسف است که کار جمهوری
اسالمی تحت حکومت اقتدارگرایان
خشونت طلب به جایی رسیده که
ظرفیت نظامیان کودتاچی و الئیک
ترکیه بیش از کس��انی شده که به
نام روحانیت تشیع درمصدر کارند.
قاضی��ان منصوب نظامی��ان ترکیه
درخواس��ت کودتاچی ه��ا را برای
انحالل حزب عدالت و توس��عه رد
کردند و رأی به انحالل ندادند و در
حال حاضر یک حزب مس��لمان در
نظامی الئی��ک ،دو قوه را در اختیار
دارد.
به گزارش کلمه متن سخنان تاجزاده
در این مالقات به شرح زیر است:

بهتر بود اجازه می دادند یک هفته
از ژست های تبلیغاتی احمدی نژاد
در آمریکا و صحبت هایش در مورد
آزادی مخالفان و آزادترین کشور دنیا
بودن ایران می گذشت و بعد انحالل
احزاب قانونی را آن هم بدون تشکیل
دادگاه و ص��دور حکم قضایی اعالم
می کردند ،روزنامه های جدیدی را
توقیف می کردند ،زندانیان را تهدید
می کردند و در کم��ال بهت مردم
منتقد و معت��رض ،محاکمه چهره
های ملی محبوب و نامزدهای قانونی
انتخابات را وعده می دادند!
وی در واکن��ش ب��ه اع�لام انحالل
احزاب مشارکت و مجاهدین انقالب
اس�لامی گفت :همان طور که قبال
گفته ام موجب تأسف است که کار
جمهوری اس�لامی تحت حکومت
اقتدارگرای��ان خش��ونت طل��ب به

ادعاهای قبلی مبنی ب��ر دعوت به
ش��ورش و انقالب مخملی و ایجاد
ناامنی و غیره وجهی ندارد بلکه در
نگاه آقایان مقاله نوشتن یعنی عمل
مجرمانه و نگارنده مقاله مستوجب
مجازات است.
وی همچنین گفت :م��ن در مورد
انحالل احزاب مقاله ای نوشته ام که
امیدوارم به زودی منتشر شود.
{>> ادامه در صفحه}35 :

جایی رس��یده که ظرفیت نظامیان
کودتاچی و الئی��ک ترکیه بیش از
کس��انی ش��ده که به نام روحانیت
تش��یع درمص��در کارن��د .قاضیان
منصوب نظامیان ترکیه درخواست
کودتاچی ه��ا را برای انحالل حزب
عدالت و توسعه رد کردند و رأی به
انحالل ندادند و در حال حاضر یک
حزب مسلمان در نظامی الئیک ،دو
قوه را در اختیار دارد .درعوض همین
دادگاه ه��ا به ش��کایت
کودتاچیان رس��یدگی
کردن��د .ام��ا در ای��ران بهرام بیضایی از ایران
اسالمی زبان روحانیت
رفت!
اصیل و مردمی تش��یع
که زبان استدالل و دفاع
ب��ه گ��زارش
از حق��وق مردم بوده به
خبر ن��گا ر
زبان خشونت و تهدید
فر هنگ��ی
و بگیروببند و انحالل و
پا ر س��ینه ،
توقی��ف و زندان تبدیل
بهرام بیضایی،
ش��ده اس��ت .آخ��ر در
کارگردانآثاری
کجای دنیا شعار رسمی
چو ن " با ش��و
حکومت «بصیرت» می
غریبه کوچک،
ش��ود اما ش��یوه رایج و شاید وقتی دیگر ،مسافران ،سگ کشی و  "...به
مستمرشان بگیر و ببند دعوت دانشگاه استنفورد آمریکا برای تدریس
است؟!
سینما ،از ایران مهاجرت کرد.
جای تعجب اس��ت که بهرام بیضایی زاده  ۵دیماه  ۱۳۱۷در تهران
اخی��را به جای پاس��خ است.
به س��وال «ب��ای ذنب بیضایی نوشتن نقد ،تحقیق و مطالب پراکنده
حبس��ت» ما و به جای درباره تئاتر و سینما در نشریات علم و زندگی،
آوردن ی��ک دلیل برای هنر و سینما ،گاهنامه آرش ،مجله موسیقی،
انج��ام فعل��ی مجرمانه کیهان ماه ،ماهنامه ستاره سینما ،کتاب چراغ
از طرف م��ا و درعوض و ...را در سال  ۱۳۳۸آغاز کرد.
عذرخواه��ی از زندانی او از س��ال  ۱۳۴۰به صورت جدی به نوشتن
ک��ردن غیرقانون��ی نمایش��نامه پرداخت و در سال  ۱۳۴۵اولین
قربانی��ان کودتا تهدید نمایش خود را کارگردانی ک��رد .او به همراه
می کنن��د ک��ه مقاله اکبر رادی و غالمحسین ساعدی پایه گذاران
نوشتن زندانیان و یا نامه موج نوی نمایش نامه نویسی ایران میباشند.
نوشتن به مقامات عالی ،اجراه��ای صحنهای او اغل��ب از تئاترهای پر
عمل مجرمانه است!!! و مخاطب بودهاند.
به این ترتیب ناخودآگاه
ثابت می کنند که همه

کبک :دموکراسی و مافیا...
ب��ه این دلیل و به این ترتیب ،عمال
سازمان هایی با ساختار مافیایی در
رش��ته هایی چون راه و ساختمان،
دارو ،بهداش��ت و درمان و ...تشکیل
ش��ده که بطور خزنده در تاروپود و
بافت سیاس��ی دموکراسی ها نفوذ
کرده و آنها را از کارکرد اصلی شان
که "حکومت مردم بر مردم" است،
منحرف می کنند.
به عنوان نمونه:
در همی�ن ایالت کب�ک ،بودجه
بهداش�ت و درمان بی�ش از 28
میلیارد دالر در س�ال است ،که
اگر آن را به جمعیت  7میلیونی
کبک تقسیم کنیم ،رقم گزاف 4
هزار دالر برای هر نفر بدست می
آید که مردم آن را با مالیات های
س�نگین پرداختی خود تأمین
می کنند.
کمیت و
ک��ه
اس��ت
درحالی
ای��ن
ّ
کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
ّ
حدی بد است که صدای همه را
به ّ
درآورده و روزبروز نیز بدتر می شود.
تشخیص این نکته بسیار دشوار است
که از این  28میلیارد دالر ،چه مقدار
براستی صرف ارائه خدمات به مردم
می شود ،چه مقدار بخاطر ضعف و
ناکارآمدی مدیریت به هدر می رود
و چه مقدار به جیب گشاد مافیا می
رود ت��ا از آن ب��رای ازدیاد و تحکیم
قدرت سیاسی اش استفاده کند.

***

من در نوجوانی به دبیرستان "فیروز
بهرام" درتهران می رفتم.
محل دبیرس��تان در چه��ارراه قوام
السلطنه و درست روبروی کلیسای
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>> ادامه از صفحه10 :

ارامنه بود .در روزهای عید مسیحی
«پاک» در نیمه د ّوم فروردین ماه،
در فضای بیرونی کلیس��ا و خیابان
روبروی آن مراسمی از جمله "تخم
مرغ بازی" برگزار می شد.
این بازی عبارت ب��ود از این که هر
کس با تع��دادی تخم مرغ که برای
عید پ��اک رنگ و نقّاش��ی کرده و
پخته بود به ب��ازی می پرداخت به
این ترتیب که یکی تخم مرغ خود
را درحالی که نوک آن به سوی باال
بود در دست می گرفت و دیگری با
نوک تخم مرغ خود به آن ضربه می
زد .بازنده کسی بود که تخم مرغش
می شکس��ت و باید آن را به برنده
م��ی داد .در این ب��ازی یک نفر می
توانس��ت با یک سبد پراز تخم مرغ
بیاید و س��اعتی بعد با دست خالی
برود و فردی دیگر فقط با یک تخم
مرغ بیاید و پس از ساعتی صاحب
دهها تخم مرغ شود.
در ای��ن بازی ،مانند همه بازی های
دیگر زندگی ،کسانی بودند که برای
برنده شدن به هر قیمت ،تقلّب می
کردند .رایج ترین نوع تقلّب این بود
که کسانی با سرنگ زرده و سفیده
تخم مرغ را بیرون می کشیدند و آن
را با مایعی ش��یمیایی بنام زاج سبز
مدتی به
پر می کردند که پ��س از ّ
سختی سنگ می ش��د و با آن می
توانستند در تخم مرغ بازی از همه
ببرند .کسانی که از این حقّه و تقلّب
آگاه بودن��د ،وقتی می دیدند فردی
بطور غیرعادی از همه می برد ،بطور
ناگهانی تخم مرغ او را از دستش می
قاپیدن��د و بر زمین م��ی زدند .اگر

می شکست و معلوم می شد تقلّبی
درکار نبوده ،با عذرخواهی تخم مرغ
دیگری به او م��ی دادند و اگر نمی
شکست و معلوم می شد تقلّب کرده،
همه تخم مرغ هایی را که برده بود
می گرفتند و دیگر کسی با او بازی
نمی کرد.
آنچ��ه که امروزه در برابر چش��مان
حی��رت زده و نگ��ران ش��هروندان
در بس��یاری از کش��ورهای دارای
دموکراس��ی ،از جمل��ه ایالت کبک
کانادا ک��ه در باال ش��رح دادم ،می
گذرد ،بی شباهت به تقلّب در تخم
مرغ بازی نیست.
تف ّکر مافیایی که بر ساختار احزاب
سیاسی مسلّط شده ،در واقع زرده و
سفیده تخم مرغ دموکراسی را – که
مشارکت مردم در اداره امور جامعه
باشد – با حیله و ترفند خالی کرده
و آن را با آزمندی و قدرت پرس��تی
خود که به س��ختی سنگ است پر
می کند و در نتیجه از دموکراس��ی
چیزی جز پوس��ته بیرونی آن باقی
نمی ماند.
چگونه می توان براین روند اهریمنی
غلبه کرد و دموکراس��ی را از چنگ
مافیا نجات داد؟!
پاسخ را باید تنها در مشارکت ف ّعال
و مسئوالنه شهروندان که تنها باطل
السحر در برابر ترفندهای مافیا علیه
دموکراسی است جستجو کرد.

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

زهرا رهنورد...

INFO.: 514-439-1444

>> ادامه از صفحه7 :

ولی او به مرات��ب از این محدودهها
فراتر رفته اس��ت .مثال او در نزدیک
ش��دن و همراهی با فعاالن سکوالر
جنبش زنان تردید ب��ه خرج نداده
و در مب��ارزه برای حقوق زن با آنان
همکاری کرده اس��ت .عالوه بر این،
او در ب��اره تابوهای دیگر جمهوری
اسالمی مانند قتل عام سال ۱۳۶۷
با صراحت بیش��تری در مقایسه با
رهبران یادش��ده فوق سخن گفته
اس��ت .از جمل��ه ،در مصاحبه اخیر
خود با نیکآهنگ کوثر در س��ایت
«خودنوی��س» ( )۱از این قتل عام
تحت عنوان «جنایت» و «لکههای
س��یاهی  ...ک��ه ب��ه آب زم��زم و
کوثر س��فید نتوان کرد» یاد کرده
اس��ت .فراموش نکنیم که رهبران
اصالحطلب در جمهوری اسالمی تا
همین یکی دو سال گذشته حتا به
ندرت حاضر میشدند در مورد این
فاجعه سخنی بگویند .و اکنون زهرا
رهنورد در عین این که از همسرش
به عنوان یک «مذهبی دوس��تدار
امام خمین��ی» یاد میکند که باید
ب��ه او حق داد تا «عن��وان یک فرد
مذهبی و دوس��تدار امام خمینی از
او به نیکی یاد کند» ابایی ندارد که
قتل عام س��ال  ۶۷را جنایت و لکه
سیاه بنامد.
رهن��ورد در این مصاحب��ه در مورد
تکث��ر در جنبش س��بز و اهمیت
فرهنگ نقد و نقدپذیری نیز سخنانی
شنیدنی دارد ،و این فرهنگ را برای
جلوگیریازخودمحوری،خودکامگی
و دیکتاتوری الزم میشمارد .او قدر
مش��ترک جنبش س��بز را «اصول
و ارزشه��ای آزادیخواهان��ه و
دمکراتیک» میداند .او میداند که
خانه از پایبست ویران است و اعتقاد
دارد ک��ه اگر موس��وی یا کروبی در
این انتخابات پیروز میشدند «قطعا
رییس جمهور موفقی نبودند چرا که
ساختار انقالب اسالمی خیلی زود از
مسیر سالم خودش خارج شده بود
بسیاری از اتفاقات و انحرافات در این
ایام گریبانگیر کشور ما شده است که

کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری
یک��ی از آنه��ا و باعث برمال ش��دن
آن ش��د» .و سرانجام وقتی در برابر
این س��ؤال قرار میگیرد که چرا به
«خاوران» نرفتهاید تا با خانوادههای
قربانیان سیاسی و عقیدتی همدردی
کنید ،نالهاش بلند میش��ود که از
مش��کالت و مصائ��ب و دردهای ما
بیخبرید و نمیدانید که در «محیط
پلیس��ی و خفقان» موج��ود ما چه
میکشیم.
موانع��ی که خانم رهن��ورد به آنها
اشاره میکند البته برای همه کسانی
که ب��ا واقعیات موجود جامعه ایران
آشنا هستند قابل درک است .همین
موانع نیز قطعا دای��ره عمل آقایان
موس��وی و کروبی را محدود کرده
اس��ت .از این نکته نی��ز میگذریم
ک��ه رهب��ران اصالحطلب جنبش
سبز در دهه اول انقالب هر یک در
موقعیت خاصی در حکومت بودهاند
و نمیتوانن��د خود را از مس��ئولیت
فجایعی ک��ه در آن دوره گذش��ته
است کامال بری بدانند .اهمیت عمل
خانم رهنورد ،اما ،در این است که به
رغم موانع یادشده ،او با این صراحت
سخن میگوید و تابوهای تحمیلی
رژیم حاک��م را در هم میش��کند.
بیهوده نیست که او در معرض یکی
از وقیحترین طعنها و نیشخندهای
کیهانشریعتمداریقرارگرفتهاست.
از دی��د کیهان ک��ه زن را فقط یک
شیئ جنسی میشناسد که تنها نوع
ج��وان آن ارزش دارد ،خانم رهنورد
یک «عجوزه» اس��ت .این تعبیر را
کیهان قبال در باره زنان دیگری که
افتخار جامعه ایرانی بشمار میروند و
جوانی خود را پشت سر گذاشتهاند
(از جمله سیمین بهبهانی و شیرین
عبادی) نی��ز به کار گرفته اس��ت.
برای کیهان سن مخالفان مرد (حتا
مسنترین آنان) که بدترین القاب را
نثار آنها میکند مطرح نیست ،ولی
وقتی زنی اثری میآفریند یا کاری
میکند که مطلوب کیهان نیس��ت
س��ن او مطرح میش��ود و بدترین

لقبی که کیهان برای او میشناسد
عجوزه است .کاربرد این لقب البته
بیش از هر چیز برمال کننده فرهنگ
منحطی است که کیهان از آن تغذیه
میکند .عرض خود میبرد (و احیانا
زحمت دیگران میدارد).
در دوران ی��ک س��د س��اله پس از
انقالب مش��روطیت ،زنان زیادی در
ایران در برابر فرهنگ و هنجارهای
مردساالر برخاس��تهاند ،زنجیرهای
بس��ته ب��ر دس��ت و پای خ��ود را
شکستهاند و در زمینههای فرهنگی،
ادبی ،هنری و اجتماعی در باالترین
سطح درخشیدهاند .در یکی دو دهه
اخیر ،زنان به خصوص در پیکارهای
مربوط به حق��وق خویش ابتکارات
و تواناییهای زیادی از خود نش��ان
دادهاند .در صحنه سیاسی ایران ،اما،
شرکت زنان در گذشته محدود بوده
است .در زمان شاه ،زنان به وزارت و
وکالت رسیدند .در جمهوری اسالمی
نی��ز زنانی به مجل��س و ارگانهای
دیگر حکومتی راه داده شدهاند .اما
این مقامها بیشتر به زنان «تفویض»
شده تا این که آنان با مبارزات مستقل
خود به آن دست یافته باشند .عالوه
بر این ،پهنه سیاست اعم از حضور
یا ش��رکت در ارگانهای حکومتی
است .زنان هیچگاه در ایران در صف
مقدم مبارزات سیاسی در سطح یک
جنبش ملی نبودهاند .و اکنون برای
اولین بار است که این پدیده در ایران
رخ میدهد .زهرا رهنورد در یکی از
سختترین شرایط مبارزه سیاسی
ایران در صف مقدم حرکتی میلیونی
قرار گرفته اس��ت .حضور او در این
موقعیت از ی��ک تحول بنیادین در
فرهنگ سیاس��ی کشور ما حکایت
میکند  -تحولی که سلطه انحصاری
فرهنگ مردساالر بر رهبری سیاست
ایران را در هم میشکند.
--------1. http://www.khodnevis.
org/persian
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سپاسگزاری

در نهایت اندوه و تاسف
درگذشت غم انگیز پدر ارجمندمان ،بزرگ خاندان سلجوقی

بدین وسیله از تمامی بستگان ،همکاران ،دوستان و آشنایانی
که در ایام دشوار سوگواری از دست دادن
بزرگ خاندان عابدی،

در ایران را به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی

که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با حضور در مجلس یادبود ،اظهار تسلیت ،ارسال گل ،درج
پیام های تسلیت در نشریات ،با ما همدردی نمودند،
سپاسگزاریم.
اگر فرصت تشکر حضوری از فردفرد شما عزیزان میسر نشد،
پوزش ما را بپذیرید.
برای شما عزیزان آرزوی روزهای روشن و سالمتی داریم.

زنده یاد نادعلی سلجوقیان
در روز شنبه  9ماه اکتبر 2010

از ساعت  6تا  9بعدازظهر
در محل :فرهنگسرای سینا >> واقع در

6528 St- Jacques W.
Tel.: 514-488-3000

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

شادروان آقای تقی عابدی

خانواده های عابدی

خانواده های سلجوقیان ،پورمهدی

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
در نهایت به ترویج و نهادینه کردن

نسرین ستوده را آزاد کنید...
زندان اوین با یک تماس تلفنی کوتاه
با مهراوه دخترش از سالمت خودش
گفت .نسرین نتوانست تولد نیما را
جش��ن بگیرد و او را درتجربه های
دلنشین کودکانه اش همراهی کند.
اما دوستان و موکالن نسرین ستوده،
تولد نیما را جش��ن گرفتند تا جای
خالی مادر ،نتوان��د نیمای کوچولو
را بی��ش از ای��ن ،بی ت��اب کند .به
راستی یاران و موکالن نسرین چقدر
توانستند این روز را بدون حضور مادر
تا حدودی طبیعی جلوه دهند؟ باید
از دل نیمای  3ساله پرسید؟
استثناء :نسرین ستوده کارشناس
ارشدحقوقبینالملل،وکیلبسیاری
از فع��االن سیاس��ی و مطبوعاتی و
متهمان بازداش��ت شده در حوادث
پس از  22خرداد و همکار ش��یرین
عب��ادی در کان��ون مدافعان حقوق
بش��ر اس��ت .او برنده جایزه حقوق
بشر کمیته بین المللی حقوق بشر
ایتالیا در س��ال  2008است .جایزه

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

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

اس�تثناء :ب��ا وج��ود مراجعه و
پیگیریه��ای خانوادهی نس��رین
س��توده ،ام��ا او اج��ازه نیافت برای
خاک سپاری و ش��رکت در مراسم
ختم پدرش در مراسم حضور یابد.
مسئوالن امنیتی و قضایی پرونده ،از
دادن مرخصی به وی پرهیز کردند.
نسرین ستوده در تنهایی مطلق تمام
نشدنی سلولش چه گونه سوگواری
می کن��د در حس��رت لحظه های
آخری��ن دیدار پدر قاعده  :نس��رین
ستوده یک وکیل شناخته شده است

و س��ابقه کاری درخشانی به همراه
دارد نه فرار می کرد و نه پنهان می
شد  .او خانواده و دو فرزند خردسال
دارد ،طبیعتا باید اجازه می یافت در
آخرین دیدار و هم چنین مراس��م
ختم پدرش شرکت کند.
---------------------مش�ق هفته :نس��رین س��توده
کنشگر ،وکیل با جس��ارت ،مادر و
همسر ،زندانی است .ستوده گناهی
جز دفاع بی دریغ از آن چه انسانی
است ندارد.
سیاه مشق :وکالیمان ،برادران و
خواهران زندانیمان را آزاد کنید .آن
ها سرمایه های اجتماعی و فرهنگی
ما هستند.خواسته آنان چیزی جز
رفع تبعی��ض و نابراب��ری و اجرای
عدالت نیس��ت.وای به کشوری که
موکالن تنهایند وکال یا در زندانند و
یا در غربت .وای به مردمی که قاعده
استثنایشان به هم ریخته است.

خشکشوییاکسپرس
www.nettoyeursexpress.com

Nettoyeurs EXPRESS
TEL: 514-937-7377

دوستان ارجمند آقایان علی و محمد عابدی

درگذشت پدر گرامی شما ،شادروان آقای تقی عابدی،
در ایران را صمیمانه خدمت شما و سایر خانواده های عزادار
تسلیت عرض نموده ،برای شما و همه عزیزانتان سالمتی و
شادکامی و طول عمر آرزو داریم

زری نیک نژاد  ،مهناز ایازی ،عباس کرباسفروشان،
بابک ،باربد و بردیا کرباسفروشان

>> ادامه از صفحه29 :

ای که به دلیل ممنوع الخروج بودن
نتوانس��ت برای گرفتنش رهس��پار
ایتالیا شود .قاعده :نیما با خط های
کن��ا ِر گونه اش چه زیبا می خندید
اما با نگاه آگاه مهراوه چه می ش��ود
کرد .تش��ویش و ناامنی را می توان
در نگاهش حس کرد .آری داشتن
مادری استثایی در این کشور آرامش
به همراه ندارد ولی حتما افتخار به
همراه دارد.

همدردی

CEL: 514-889-7392

دوستان عزیز ،آقای حسین نیکی راد و خانواده های گرامی
نیکیراد ،بازجو ،سوگواران

ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیز شما با فردفرد شما عزیزان همدردیم و

برایتان روزهای روشن و آرامش آرزومندیم .زهره و محمد رحیمیان

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.
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دوستان ارجمند ،آقای حسین نیکی راد،
خانواده های گرامی نیکی راد ،بازجو،
سوگواران و وابستگان محترم
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سپاسگزاری

درگذشت اندوهبار شادروان نیکونام ،مادر بزرگوارتان را در تهران،
به شما دوستان عزیز و دیگر سوگواران صمیمانه تسلیت گفته،
برای شما عزیزان آرزوی بهروزی و بردباری داریم.

خانواده های لطفی،عروجی و جباری

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

همدردی

دوستان ارجمند،

جناب آقای حسین نیکی راد

و خانواده های گرامی نیکیراد ،بازجو
در اندوه از دست رفتن مادر عزیز و دلبند شما با فردفرد شما عزیزان
همدردیم و برایتان روزهای روشن و آرامش آرزومندیم.

لوئیزداداش زاده ،تقی حجازی،
بنفشه و بابک حجازی و پریسا سرندی

همدردی
دوستان ارجمند ،آقایان حسین و مهرداد نیکی راد،
خانواده های گرامی نیکی راد ،بازجو

درگذشت مادر و مادربزرگ گرامی شما باعث تالم خاطر ما گردید.
از درگاه خداوند متعال بقای عمر و شکیبایی برایتان آرزو داریم
و خود را در غم شما شریک می دانیم.

بدین وسیله از تمامی اقوام ،یاران ،همکاران ،دوستان و
آشنایانی که در ایام محنت ،سوگواری و اندوه سهمگین از
دست دادن فرزند ،مادر ،خواهری و دوستی مهربان
و عزیزی یگانه،
که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با حضور در مجلس یادبود و مراسم خاکسپاری ،اظهار
تسلیت ،ارسال گل ،درج پیام های تسلیت در روزنامه،
ما را همراهی نمودند،
کمال تشکر را داریم.
اگر فرصت تشکر حضوری میسر نشد ،بر ما ببخشائید.
بقای عمر و تندرستی برای شما دوستان و سروران عزیز از
خداوند خواستاریم.

خانواده های احمدی ترشیزی،
محالتی ،کدیور

خانوادهبهبهانی

همدردی
سرکار خامن فرشته آموزگار

جناب آقای محسن آموزگار ،خانواده های سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر و مادرخانم عزیز شما در ایران،
با شما عزیزان همدردیم و برایتان بردباری و آرامش آرزومندیم.

خانوادهبهبهانی

تسلیت
آقای حسین نیکی راد و خانواده های محترم نیکی راد ،بازجو

در اندوه از دست رفتن مادر عزیز شما با فردفرد شما عزیزان همدردیم و
برایتان روزهای صبر و بردباری آرزومندیم.

آذر غفوری ،حمید ،کیانوش و کامران قاضیان

همدردی
دوست ارجمند ،احمد احمدی،
خانواده های محترم احمدی ،محالتی ،کدیور
در اندوه از دست رفتن عزیز شما،
زنده یاد خانم ناهید احمدی ترشیزی در مونتریال،
با فردفرد شما عزیزان همدردیم
و برایتان بهروزی ،صبر و آرامش آرزومندیم.

مینو و محمود درایه
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ایرونی،
ایرونی paivand@videotron.ca
بخر! Tel.: 514-996-9692

 سال  17شماره  9  972مهر 1389

www.paivand.ca

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

ای
رونی،

ا
ا یرونی
قفل و کلیدسازی

س
تخدام
کن!

 LOCKSMITHاسنادرمسی
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
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

Commissioner of Oaths
تنظیمدعوتنامه
کپی برابر اصل
گواهی امضاء
514-965-9579
larijani_m@yahoo.comاز اکتبر 1

استخدام

شرکتالگانسلیزینگ
از یک خانم ایرانی
مسلط به زبان انگلیسی
و فرانسوی دارای
تجربه درانجام امور
دفتری دعوت به همکاری
می نماید.
لطفا روزمه خود را به
info@eleganceleasing.com

بفرستید.
Tel.: 514-482-4500

استخدام
از اکتبرتا دسامبر 2010

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

514-483-0303

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

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

514-887-5195
از15ماه می 2010
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خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

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

DATA RECOVERY

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

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

سالن آرایش

شهـرزاد
Coiff.
Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.
)(NDG

(514) 489-6901

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

آموزش شیرینی پزی

آموزشخیاطی

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

استخدام

MOVING COMPANY
به یک نفر
آشنا به زبان فرانسوی و
انگلیسی
دارای گواهینامه رانندگی
برای کار امور دفتر
در کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده
Tel.: 514-562-5420

1UPسپتامبر:اخوان

ریاضیاتوفیزیک
تدریس

Fatima.meghdadi@gmail.com

Working from home

www.virgotrading.com

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

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

UPاز1سپتامبر:اخوان

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

ایرونی،ایرونی
استخدام کن!
قابلتوجهخامنها

فال قهوه

ازسپتامبرNikpour:

به یک پیتزامیکر باتجربه
نیازمندیم.
Tel.: 514-909-0444

توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

متــرجم

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
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

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی

514-624-5609
514-889-3243

تاتوی دائم

)(514

اگر می خواهید

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

همایون احمدی (مصطفی) از اکتبر 1

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

MS WORD

شهریاربخشی

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

و ورق
توسط شادی
678-6451

استخدام

685-4777

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

زیبایی و آرایش

ما به شما خانم ها
کمکمیکنیمموفقشوید!

استخدام

خسرو :اکتبر  1و 15

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

فرصتی طالیی برای بیزنس

ازاکتبر 2010 1

 UPپیتزااطلس از  1اگوست اخوان

فعالیتشغلی
در خانه

Cosmetic Business
Opportunities

برای اطالعات بیشتر همین امروز
با خانم میترا تماس بگیرید:

(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
gmail.com
@mona.golabi
کودکیار و پرستار به خانه
www.MonaGolabi.com
شما ،بصورت نیمه وقت،
Tel.: 514-831-2293
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی

(514) 677-4726

ایرونی،
ایرونی
بخر!
استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

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

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

آموزش سنتور

آموزش دف
و ردیف آوازی

صابر جلیل زاده

مرتضیبابایی

در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

514-585-6178

سینابطحایی

www.SinaBathaie.com

514-262-4045

تدریسخصوصیزبانانگلیسی خشکشویی
بهرامرحیمیان:

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف

Tel:(514)485-0739
azfev01

tilMar'10P

آموزش سنتور

www.paivand.ca

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

تدریس ریاضی
دبیرستان و کاجل

پرستارساملندان

بهیکپیتزامیکر

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

(با حقوق مکفی)
در  وستآیلندنیازمندیم.
Tel.: 514-690-9619
داوود از  15سپتامبر

514-768-9485

>> میرتا

استخدام

ali-webazoct01

WAITRESS

رستوران

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

شیراز

ای
رونی،

ا
ا یرونی
س
تخدام
کن!

تعمیرات
ساختمانی

استخدام

RENOVATION

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

AKHAVAN
FOOD

استخدام

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

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

2178 Ste-Catherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

تـورونتو

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

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
Toronto:

داروخانه

لوئیزداداش زاده

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

TORONTO

(647) 822-2529

صــرافی  5استخـدام

ستاره

س�فر روزانه به

azjan15unpaid

514-485-2929

جزئی و کلی

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

باجتـــربه

Tel.: 514-299-5623

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

شیرینی
سـرو

1200, de Bleury #9
Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

www.accesasie.com

تاج زاده :کمیسیون حقیقت یاب...
اما از آقایان س��وال می کنم که آیا
فکر می کنی��د با انح�لال احزاب
مشکل شما حل می شود؟ مشکل
ج��دی کنونی ضعف مدیریت و بی
کفایت��ی مدیران و نی��ز اختالفات
درونی و رش��د فساد در عالی ترین
سطوح اجرایی کشور است .به گونه
ای که خودش��ان اع�لام کردند در
پرونده مربوط به مع��اون اول آقای
احمدی نژاد تاکن��ون برای  ۶۰نفر
قرار مجرمیت صادرشده اگرچه هنوز
خود او به دلیل فش��ارهای احمدی
نژاد مصون مانده اس��ت .در چنین
شرایطیاحمدینژادبهدنبالکمیته
حقیقت یاب برای  ۱۱سپتامبر است
اگر ایش��ان راست می گوید درکنار
پیشنهاد تش��کیل کمیته حقیقت
یاب هولوکاس��ت و  ۱۱سپتامبر در
آمریکا ،در کش��ور خودمان کمیته
حقیقت یابی تشکیل دهد که آشکار
کند چه کسانی هر ده سال یک بار
کوی دانشگاه را به خاک و خون می
کشند؟
سال گذشته فاجعه مجتمع سبحان
را بوجود آورده دکتر علی محمدی
استاد فیزیک را ترور کردند و سید
علی موسوی و دیگر عزاداران را در
روز عاشورای  ۸۸به قتل رساندند؟
مجلس به درخواست حتقیق و
تفحص ما ترتیب اثر نداد

تاج��زاده در این مالق��ات با گله از

Fax: (514) 288-4682

Nettoyeurs
EXPRESS

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

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
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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؟...

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

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

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

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

>> ادامه از صفحه35 :

مجلس شورای اسالمی توضیح داد
که ما هفت شاکی از کودتاگران طی
نامه ای به مجلس شورای اسالمی
درخواست تشکیل کمیته تحقیق
و تفحص دادیم که معلوم شود چرا
بایدفعاالنانتخاباتیمخالفاستبداد
دینی سه روز قبل از انتخابات احکام
دستگیری شان صادر شد و با وجود
همه نظرسنجی هایی که در تهران
ش��د و نشانگر کس��ب آرای بیشتر
مهندس موسوی از احمدی نژاد بود،
آقایانازکجامطمئنبودندکهنتیجه
انتخابات به سود احمدی نژاد است
و چرا به ش��کایات ما رسیدگی
نمی ش��ود تا آش��کار شود چه
کسانی روزهای جمعه و شنبه
 ۲۲و  ۲۳خردادماه  ،۸۸درصدد
بودند با اخبار ک��ذب و اعمال
س��رکوبگرانه ،فضای جامعه را
پلیسی و امنیتی کنند تا کسی
جرأت نفس کش��یدن نداشته
باشد و آنان بتوانند مقاصد شوم
خود را دنبال کنند؟
ولی متأس��فانه تاکنون به این
درخواس��ت ک��ه در چارچوب
وظایف نظارتی مجلس شورای
اسالمی بوده است ،ترتیب اثری
داده نشده است.
پروژه اعتراف گیری شکست
خورده و روش های
استالینیستی به بن بست
رسیده است

مشاور خاتمی در آخرین سال های
دوران اصالح��ات ،با ابراز تأس��ف از
درخواس��ت توبه از بزرگان جنبش
س��بز ،این امر را نش��انه شکس��ت
خوردن پروژه اعتراف گیری در یک
سال اخیر و نیز به بن بست رسیدن
روش های استالینیس��تی در ایران
دانس��ت و گفت بازگشت به قرون
وسطی و نشستن برجای خدا و وادار
به عذرخواهی کردن بزرگان خالص
و ص��ادق و بندگان وارس��ته و پاک
خدا ،در این دوران جوابگو نیست.

سایت
جدید
پیوند
را
دیده
اید؟!

هرگز دست از شکایت از
کودتاگران برمنی داریم

شاکی از کودتاگران افزود :از صحبت
های دادستان کل چنین برمی آید
که می خواهند حق شکایت را هم
از شهروندان بگیرند ،غافل از آن که
ما دست از ش��کایتمان برنخواهیم
داشت .شاکی از آقای جنتی ادامه داد
که من به تنهایی ده سال است که
شکایت علیه تقلب و تخلف جنتی را
پی گیری کرده و می کنم و اکنون

که در این ش��کایت جدید ش��ش
همراه دارم ،قطعا با جدیت بیشتری
این شکایت که امضای  ۷نفر را دارد
و عدد هفت هم در فرهنگ و بینش
اسالمی نشانه بی نهایت است ،دنبال
خواهد شد و امیدوارم با پی گیری
این شکایت که حمایت عمومی را
نیز به دنبال داشته است و تشکیل
دادگاه کودتاچیان م��ا هم بتوانیم
نظامیان را به پادگان ها بازگردانیم
ت��ا به وظیفه اصلی ش��ان که از آن
دورمانده اند ،بپردازند.


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)
-----------------------------------

www.paivand.ca
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

wwww.paivand.ca

35

 سال  17شماره  9  972مهر 1389

35 PAYVAND: Vol. 17  No.972  Oct. 01, 2010

36

 سال  17شماره  9  972مهر 1389

www.paivand.ca

 ۵۰درصد زنان ایران بیکار هستند

مهر :علیرغم گرایش روزافزون زنان در
ورود به بازار کار ،داش��تن توانمندی،
تحصیالت عالیه و تخصص در تصدی
مش��اغل ،هنوز برای آنه��ا در برنامه
ریزیها جایگاهی تعریف نش��ده و این
موضوع باعث بیکار ماندن حدود ۵۰
درصد از زنان کارجو شده است.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مهر ،بررس��ی
آمارهای رس��می ،نرخ بی��کاری ۴۶
درص��دی زنان  ۱۵تا  ۲۴س��اله را در
فصل بهار سالجاری ثبت کرده است
و بر این اس��اس بی��ش از  ۵۰۰هزار
زن بیکار ش��دند؛ هرچند برآوردهای
غیررسمی این نرخ را  ۶۵درصد برآورد
می کند.
تعداد بیکاران زن به ۱.۲
میلیون نفر رسید
بر اساس این گزارش ،نرخ بیکاری زنان
از  ۱۶.۸درصد سال  ۸۸به  ۲۵درصد
در بهار  ۸۹افزایش یافت و تعداد زنان
بی��کار از ۷۴۱هزار نفر به ۱میلیون و
 ۲۳۱هزار نفر رسیده است.
زنان نیز مانند مردان گرایش بیشتری
به اشتغال در بخش خدمات دارند از
اینرو در فصل بهار امسال ،بیش از ۴۶
درصد اش��تغال زنان در خدمات۳۱ ،
درصد کش��اورزی و  ۲۳درصد نیز در
صنعت بوده است.
برنامه های وزیر کار
نگاهی به س��خنان عبدالرضا ش��یخ
االس�لامی ،وزیر کار و امور اجتماعی
در زمان ارائه برنامه کاری به مجلس
در زمان گرفتن رای اعتماد نشان می
دهد که وی در آن مقطع خواس��تار
بازتعریف اشتغال برای بانوان و اتخاذ

سیاس��تهای حمایتی و هدایتی شده
بود و ب��رای این هدف خود نیز طرح
مشاغل خانگی را مطرح کرد.
حمایت از طرحهای خود اش��تغالی
زنان ،پیشنهاد تدوین قوانین حمایتی
متناسب با ش��رایط زنان ،ارائه الگوی
اس�لامی -ایرانی اشتغال زنان ،تالش
برای حفظ کرامت زنان در محیط کار
و تبیین مشاغل ترجیحی برای آنان
نیز از جمله برنامه های دیگر وزیر کار
دولت دهم بود.
تعداد زنان جویای کاری که از طریق
کاریابیهای غیردولتی طی س��الهای
اخیر جس��تجوی کار داش��ته اند ،به
بیش از  ۲۷۸هزار نفر رس��ید ،ضمن
اینکه ش��انس از دست دادن شغل در
گروههای عمده فعالیت اقتصادی برای
زنان بیشتر از مردان است.

شانس زنان برای کار کمتر
است
در س��ال  ۸۷بی��ش از  ۲۵هزار نفر از
زنان به دلیل پایین بودن میزان درآمد،
بی��ش از  ۱۵هزار نفر به دلیل تعدیل
نیرو و یا اخراج و بیش از  ۱۲هزار نفر
نیز به دلیل مسائل خانوادگی محیط
کار خ��ود را ترک کردند ولی با وجود
پایین تر بودن نرخ مشارکت اقتصادی
زنان نسبت به مردان ،نرخ بیکاری آنها
به مراتب باالتر است.
بیکاری  ۸۱میلیون زن در
جهان
این گزارش می افزاید :بیشترین نرخ
بیکاری زنان ف��ارغ التحصیل مربوط
به رشته های دامپزشکی ،کشاورزی،
جنگلداری،شیالت،خدماتبهداشتی
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و علوم کامپیوتر اس��ت و بر اس��اس
برآوردهای جهانی  ۸۱میلیون نفر زن
در سال  ۲۰۰۸بیکار بوده اند که این
میزان نسبت به  ۱۶.۹ ،۱۹۹۸درصد
رشد داشته است.
این موارد تنها بخش��ی از مشکالت و
چالش هایی است که زنان برای ورود
به بازار کار ب��ا آن مواجه اند و دولتها
موظف هس��تند در قالب برنامه های
اجرایی ضمن آسیب شناسی و تالش
برای رفع معض�لات پذیرش زنان در
بازار کار ،مش��اغل متناسب با نیازها
و توانمندیه��ای آنان را نی��ز ایجاد و
گسترش دهند.
جایگاه مبهم زنان در برنامه
های اشتغال
حمید حاج اس��ماعیلی عضو کمیته
دف��اع از انجمن های صنفی کارگری
سراسر کش��ور در گفتگو با مهر یکی
از مهمتری��ن دالیل بی��کاری حدود
 ۵۰درصدی زنان کش��ور را نوع نگاه
و برنامه ریزی کالن کش��ور می داند
و معتقد است :متاسفانه زنان هیچگاه
در محاسبات و برنامه ریزیها از جایگاه
محکم��ی برخوردار نب��وده اند و این
موضوع در حوزه اش��تغال مش��هود
است.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی
کارگری سراسر کشور اظهار داشت :در
عین حالی که تعداد زنان دانشگاهی
بیش��تر از مردان است ولی در مسئله
بیکاری ،آنها با بحران مواجه هستند و
وضعیت مناسبی ندارند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه زنان
ب��ا معضل رفع نیازهای خود از جمله
اشتغال روبرو هستند ،ادامه داد :زمانی

کاهش قابل مالحظه تولید تریا ک در افغانستان

یک گزارش تازه سازمان ملل متحد
نش��ان می دهد که تولید تریاک در
افغانستان تا نزدیک به پنجاه درصد
کاهش یافته است.
اداره جرایم و مواد مخدر س��ازمان
ملل متحد می گوی��د ،این کاهش
عمدتا ناش��ی از ش��یوع نوعی آفت
قارچی در کش��تزارهای خشخاش
افغانستان بوده است.
اما همزم��ان ،این گزارش هش��دار
می دهد تولید تریاک در افغانستان
احتماال دوباره افزایش خواهد یافت،
چون بهای مواد مخدر رو به افزایش
بوده و این مسئله می تواند کشاورزان
افغان را به کشت خشخاش تشویق
کند.
اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل
متحد در ماه مه امسال اعالم کرد که
نوعی آف��ت قارچی به تقریبا نیمی
از کشتزارهای خشخاش افغانستان
آسیب زده است.
بیش��ترین آس��یب ای��ن آف��ت به
کشتزارهای خش��خاش در والیات

هلمند و قندهار وارد شده بود.
افغانس�تان نود درص�د تریاک
جهان را تولی�د می کند ،موادی
که در تهیه هروئین از آن کار گرفته
می شود.

احتمال افزایش دوباره
براساس بررسی جدید اداره جرایم و
مواد مخدر سازمان ملل از وضعیت
مواد مخ��در در افغانس��تان ،تولید
تریاک در این کشور از سال  2003تا
حاال در پائین ترین سطح قرار دارد.
براس��اس این بررس��ی ،افغانستان
در س��ال  2010ح��دود س��ه هزار
و شش��صد تن تری��اک تولید کرده
که این رقم در س��ال  ،2009شش
هزار و نهصد تن بوده است  -به این
اس��اس ،تولید تریاک در افغانستان
حدود چهل و هشت درصد کاهش
داشته است.
یوری فدوتوف ،رئیس اجرایی اداره
جرای��م و مواد مخدر س��ازمان ملل
متحد می گوید" :این خبر خوشی

اس��ت ،اما هیچ جایی برای داشتن
خوش��بینی دروغ وجود ندارد؛ بازار
کشاورزان خشخاش ،می تواند یک
بار دیگر گرم ش��ود و از این رو ،باید
وضعیت را از نزدیک تحت مراقبت
داشته باشیم".
ای��ن اداره هش��دار م��ی ده��د که
همزم��ان با افزای��ش در بهای مواد
مخدر ،احتمال آن وج��ود دارد که
تولید تریاک در افغانس��تان دوباره
افزایش یابد.
گ��زارش اداره جرای��م و مواد مخدر
س��ازمان ملل متحد حاکیست که
بیشترین خشخاش در افغانستان،
در مناطق جنوبی و غربی این کشور
کشت ش��ده اس��ت ،موضوعی که
رابطه شورش��گری را با تجارت مواد
مخدر نشان می دهد.
براس��اس آمار ای��ن اداره ،والیت نا
آرام هلمند ،س��ال گذشته نزدیک
به ش��صت درصد کل م��واد مخدر
افغانستان را تولید کرده است.

نسبت به زنان نگاه سنتی وجود داشت
و آنها را بیشتر خانه دار محسوب می
کردند ولی ام��روز قضیه فرق کرده و
آنها تمایل به اس��تقالل و تحصیالت
عالیه دارند.
وی خاطر نش��ان کرد :دولت موظف
اس��ت بر اس��اس خواس��ته ها و نوع
نیازهای زنان ،فرصتهای جدید شغلی
ایجاد کند ولی متاس��فانه می بینیم
که زنان در زمره نیروی کار قرار نمی

گیرند تا در برنام��ه ریزیها برای آنها
سهمی قائل ش��وند ولی واقعیت این
اس��ت که بخش قابل توجهی از بازار
کار متوجه زنان اس��ت و آنها س��عی
دارند تا دانش و مه��ارت خود را وارد
بازار کار کنند.
ای��ن فعال کارگری تصری��ح کرد :در
مورد درخواس��ت ورود به ب��ازار کار
نیز مشاهده می شود زنان نسبت به
مردان صف های طوالنی تری دارند.

امروز زنانی هس��تند که سرپرس��تی
خانواده ها را بر عهده دارند و این گروه
نیاز به شغل خواهند داشت.
حاج اس��ماعیلی افزود :به جرات می
توان گفت بسیاری از بنگاهها تمایل
دارند تا زنان را به جای مردان استخدام
کنند چون س��طح بهره وری و تالش
آنها به مراتب از مردان باالتر است ولی
در بخ��ش انجام کاره��ای فیزیکی از
مردان ضعیف ترند.

کمپین یک میلیون امضاء...
علی اصغر محمدی

Tel.: 514-891-7029
aliasgharmohammadi
@hotmail.com

بسمه تعالی

ستایش خداوند که نازل کرد
قرآن کریم را به وسیله فرشته
ای عظی��م الش��ان (حضرت
جبرئیل «ع») بر بنده و رسول
بزرگ��وارش محمد مصطفی
(ص) تا هدای��ت کند آنهائی
را که قابلی��ت دارند .و لعنت
خداوند و تمامی فرش��تگان
عال��م ب��اال و لعن��ت همگی
مسلمانان در سراسر جهان بر
تو ای کشیش ملعون ،دستت از
آس��تین قطع بود .زبانت از حلقوم بیرون
کشیده شود .چش��مانت از حدقه بیرون
آید ،استخوان های وجودت قطعه قطعه
شود و افکار پلیدت متالشی گردد.
آقای تری جونز (قرآن سوز) نهایت آتش
جهنم و آخرین درجه عذاب الهی بر تو و
نسل گذش��ته و آینده تو باد ای کشیش
شیطان.
با درود و صلوات بر رس��ول اکرم (ص) و
رحمتی بی پایان بر پیروان راهش.
در آخرین روز از ماه مبارک رمضان یعنی
"سپتامبر" خبری کفر آمیز و تکان دهنده
از دهان کثیف کشیشی نادان بیرون آمد
که خشم مسلمانان جهان را بلند کرد و
عاشقان قرآن را با دولتهای نوکر صفت در
گیر کرد که منجر به ش��هادت عده ای از
بندگان شد.
هم��ان روزی ک��ه  19تروریس��ت  .....به
برجهای دوقلو در نیویورک که مرکز فساد
مالی جهان از آنجا سرچشمه می گرفت،
حمله کردند؛
 ....روزی که سرنوش��ت جه��ان را عوض
کرد.
اما امروز چی؟
صحب��ت از س��وزاندن کتاب��ی مقدس و
آسمانی بوسیله شخصی دیوانه می باشد.
خاک  ....بر س��ر ش��ما دولتها دروغین و
رهبران پوش��الی اسالمی نما که در برابر
چنین ب��ی حرمتی بزرگ (به قرآن حق)
سکوت اختیار کردید .عذاب دائم خداوند
بر شما حکومتهای حاکم فریبکار اسالمی
نما.
آفری��ن و ص��د آفری��ن ب��ر ای��ن دولت
گوساله پرست اس��رائیل که «نوتوق» از
کش��ورهای اسالمی نما کشیده که هیچ

شخصیتی جرات صحبت کردن درباره
"هولوکاست" ندارد!!
ماه سپتامبر یکی از پر ماجراترین
ماه هاست.
در این ماه سران کشورهای جهان برای
دست بوسی آمریکا ارباب بزرگشان در
سازمان ملل گرد می آیند
تا ابراز همکاری و همدردی
و زیر دست بودن خودشان
را ابالغ کنند.

آس دکتر در
نیویورک

در می��ان ای��ن ب��زرگان
کش��ورهای جه��ان دکتر
احمدی نژاد «آس» بود.
آقای احمدی ن��ژاد این بار هم
از مالق��ات رئیس جمهور آمریکا ناامید و
مایوس گردید و به این آرزوی دیرینه خود
دست نیافت ،انشاا ...تا سال دیگر!
اما تا دلتان بخواهد برای "حسین اوباما"
سوغاتی هائی ارزشمند و گرانبها از قبیل
عکسی از دوران کورش کبیر (به سفارش
دوست وفادارش آقای مشائی!) به همراه
یک تخت��ه قالچه اصفهان ،چند بس��ته
سوهان قم ،چند کارتن گز کاشان ،چند
گونی پسته از باغ های آقای اکبر هاشمی،
و چند انگشتر عقیق زرد رنگ ،یکی برای
"خانم کلینتون و همسرش" ،یک جانماز
و تسبیح شاه مقصود برای "لری کینگ"
هدیه آورده بود!
آفرین به معرفت تو دکتر عزیز که آبروی
همه ایرانیان را خریدی.
آقای احمدی نژاد هر کاری می کند که با
آمریکا روابط دوستی و برادری ایجاد کند
و به آنها بفهماند که ما با ش��ما هستیم،
دولت نادان آمریکا نمی فهمد .آقای دکتر
احمدی نژاد در نیویورک چند تا مصاحبه
تلویزیونیداشت.
یک��ی از آن مصاحبه ها با خانم "امانپور"
می بود که با مهارت تمام سئوالهای این
خان��م خبرنگار ایرانی آمریکائی ش��ده را
پاسخ می داد.
تمام خبرگزاری ه��ای آمریکائی در برابر
دکتر احمدی نژاد "گیو-آپ" کرده بودند.
زیرا دکتر ب��ا آگاهی و ایمانی راس��خ به
تمامی سئوالت آنها جواب می داد .دکتر
احمدی نژاد قبل از ت��رک خاک آمریکا
شعری بسیار زیبا سرود.
دلم به حال آمریکا می سوزد
که سوز دل کار ها کند
نیازمندیم شبی آمریکا رفع بال کند

عتاب یار پری چهره عاشقانه ُبکش
که یک کرشمه تالفی جفا کند
دکتر عزیز مژده ک��ه خداوند به تو لطف
کرده و به زودی به مراد دلت که مالقات با
"حسین اوباما" می باشد ،میرسی!
اگ��ر آرزوی دیگر داری به درگاه خدا دعا
کن .مطمئن باش بخت خفته شما بیدار
می شود و شانس در خانه شما را خواهد
زد؛ و مراقب باش آن را از دس��ت ندهی،
شاکر خدا باش و از دادن صدقه و سوغاتی
دریغ نکن.
و ش��ما ای مردم ایران ب��ه درگاه خدا باز
گردید و خدا ترس باشید و نماز برای خدا
بپا دارید و هرگز از فرقه "رحیم مش��ائی
ها" نباشید ،از آن فرقه نباشید که دین و
فطرت خود را متفرق و پراکنده ساختند
و از ه��وای نف��س و خود پرس��تی فرقه
فرقه شدند و گروهی به اوهام و عقیده و
خیاالت باطل خود دلشاد بودند.
فراموش نکنید اگر معنویت داشته باشید،
فریاد تفرقه افکنان بر شما تاثیری نخواهد
داشت!
(امام خمینی «ره»)
هیچ مردی نیست که تکبر بورزد ،یا خود
را بزرگ بشمارد ،مگر بخاطر ذلتی که در
نفس خود می یابد .از سخنان گرانقدر امام
جعفر صادق (ع)
با پوزش از شما عزیزان ،دنباله مقاله را به
هفته های بعد موکول می کنم انشاا...
از ط��رف علی اصغر محمدی و جمعی از
مسلمانان و پیروان را حق
التماس دعا
آن کس که با تغییر دنیا از وضعی به وضع
دیگر آگاه نشود از غافلترین مردمان است.
رسول اکرم (ص)
مونترال  25سپتامبر 2010

به عب��ارت دیگر آنچ��ه در رابطه با
قوانین تبعیض آمیز ذکر می ش��ود
واقعی است و لزوما باید محقق شود.
از س��وی دیگر نیز صرف طرح این
مطالبه در سطح اجتماع و فعالیت
س��ازمان یافت��ه ب��رای گس��ترش
حساسیت اجتماعی نسبت به این
قوانین ،امری است که تبعات بسیار
مفیدی در پی دارد.
اما از دید یک فعال اجتماعی بطور
عام می توان انتقاداتی مطرح نمود.
البته باید توجه داشت که قرار نیست
از کمپین انتظار داش��ته باشیم که
کلیه مطالبات زنان را در نظر داشته
باشد .با توجه به این نکته اساسی که
متاسفانه بسیاری از منتقدان کمپین
آنرا مغفول می گذارند ،از دید من دو
امر بسیار جدی است و قابل تامل.
اول اینکه کمپین ظاه��را عامدانه
از پرداخت��ن به زیرس��اخت هایی
که باعث حض��ور و دوام این قوانین
تبعیض آمیز می شود ،استنکاف می
کند.
به عبارت دیگر به عوامل اقتصادی-
اجتماع��ی و مذهبی ک��ه عمال به
بازتولید این تبعیض ها می انجامد،
اشاره ای نمی کند.
دوم اینکه نس��بت به امکان تحقق
خواسته هایش در نظام فعلی خوش
بینانه برخورد می کند.
از دید من مطالب��ات جنبش زنان
در صورتی قابل حصول اس��ت که
مناس��بات اقتص��ادی -اجتماعی و
باوره��ای س��نتی و مذهبی اصالح
شده و س��اختار حقوقی جامعه نیز
دموکراتیک باشد .عدم توجه به این
مسائل نتیجه اش عدم موفقیت در
رس��یدن به خواس��ته هاست و این
مس��ئله باعث انفعال خواهد شد .از
س��وی دیگر نیز این انفعال وقتی با
روحیه خاص��ی که بر بس��یاری از
ایرانیان حاکم است ،همراه می شود،
نتیجه اش تشتت ،اختالف و نهایتا
انشعاب خواهد شد.
خالصه اینکه خواست تغییر قوانین
تبعیض آمیز گرچه فی نفسه بسیار
مطلوب است ،اما بدون تغییر شرایط
الزم دیگ��ر به لح��اظ عملی مقدور
نخواهد بود .این دور از دسترس بودن
هدف کمپین در سطح انضمامی آن،
انتقادی جدی است.

>> ادامه از صفحه29 :

پس از اتفاقات یک سال اخیربه عن�وان یک فع�ال جامعهی
مدنی فکر می کنید حرکتهایی
مانند کمپین چط�ور باید به راه
خود ادامه دهند؟

چنانکه گفت��م پافش��اری بر نحوه
خاص��ی از مب��ارزه ب��دون توجه به
شرایط اجتماعی منطقی نیست.
با توجه به شرایط فعلی کشور تصورم
بر این است که امکان ادامه فعالیت
موث��ر در قالب کمپین ،چندان زیاد
نیس��ت .البته این مسئله دعوت به
انحلالل طلبی نیس��ت ،بلکه تاکید
بر این امر اس��ت ک��ه جنبش زنان
– مثل س��ایر جنبشهای اجتماعی
– باید ش��کل فعالیت خود را تغییر
دهد و به این نکته نیز توجه داشته
باشد که راه تحصیل مطالبات زنان
لزوما از تثبیت حداقل دموکراسی در
نظام سیاسی مستقر خواهد گذشت.
بنابراین تمرکز بر این امر نسبت به
برخی مس��ائل عملی دیگر اولویت
دارد.
اما فعالیت فرهنگی مستمر به منظور
زدودن رسوبات سنتی مردساالرانه را
هرگز و در هیچ زمانی نباید از یاد برد
یا فدای این یا آن خواست سیاسی
نمود .بنابراین حرکت بسوی بدست
آوردن رس��انه ای همگانی ،همراه با
تش��کل یابی فعالین این ح��وزه از
ضروریات ادامه راه است.
 بزرگترین ضرب�ه و بزرگترینبهرهی جنبشهای اجتماعی از
اتفاقات خرداد  88به این سو را
در چه چیزی میدانید؟

ایجاد محدودیت ش��دید برای کار
علنی و افزای��ش هزینه فعالیت که
پیامد دخالت گسترده نظامیان در
عرصه سیاسی است به عالوه انهدام
بس��یاری از تش��کلهای مدنی حال
به دلیل افزایش فش��ار بر فعاالن یا
دس��تگیری و بازداشت یا مهاجرت
اجباری آنان ،و همچنین سانس��ور
شدیدمطبوعاتورسانههابزرگترین
ضربه به جنبشهای اجتماعی بوده
اس��ت .این البته به معنای محدود
شدن فعالیتهایی است که به عنوان

عنصر الزم برای شکل گیری و رشد
جنبشهای اجتماعی مطرح می شود.
طبیعتا اگر این رکود ادامه پیدا کند،
رشد و بقای جنبشهای اجتماعی را با
مشکالت جدی مواجه خواهد نمود.
اما در کنار آن عریان تر شدن چهره
اس��تبداد و تجربه گسترده آن برای
کلیه اقش��ار و گروههای جامعه و از
این رهگذر خودآگاهی بیشتر توده
ها بهره ای اس��ت که جنبش��های
اجتماعی مثل جنبش دانش��جویی
و جنب��ش زنان بدان دس��ت یافته
ان��د .طبیعتا عدم بهره گیری از این
دس��تاوردها و عدم تثبیت خواسته
هایی بر اساس آنها به انفعال و رکود
خواهدانجامید.
 به نظر شما و با توجه به شرایطفعلی جامعهی ایران ،قدرتمند
تر شدن حرکتهایی نظیر کمپین
یک میلیون امض�ا و یا حرکت
ه�ای دانش�جویی در گ�رو چه
فاکتورهایی است؟ (چالش پیش
روی جنبش ه�ای مدنی ایران
برای بقا چیست؟)

چنانک��ه اش��اره ک��ردم ،از نظر من
افق روش��نی برای فعالیت کمپین
به صورت گذش��ته دیده نمی شود.
بنابراین الزم است که جنبش زنان
با توجه به شرایط موجود تغییراتی
در ش��یوه ه��ا بوج��ود آورد .آنچه
مسلم است اینست که هر جنبش
اجتماعی برای رشد و موفقیت باید از
قانونمندی های خاص خود پیروی
کند .مسئله سازماندهی کمپینها،
مسئله اطالع رسانی و تسلط رسانه
ای ،مسئله اتحاد و یکپارچگی درونی
و مسئله بدس��ت آوردن پیروزیهای
م��داوم و ه��رروزه ،هرچند کوچک
برای حفظ روحی��ه و تفوق روحی،
مس��ئله تامین مالی برای فعالیتها
و حمای��ت اجتماعی برای فعاالن ...
مسائلی است که پرداختن جدی به
آنها الزمه قدرتمند شدن جنبشهای
دانشجویی و زنان است .در کنار همه
اینها پیدا کردن شیوه مناسب برای
س��ازماندهی اجتماعی در ش��رایط
بحرانی کش��ور مهمتری��ن چالش
جنبش��های مدن��ی ای��ران خواهد
بود
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Immigration talk:
changed, depending on
your field of education
and occupation, you may
or may not need to present
your Teste d’Evaluation
de Francaise (TEF) this all
depends if your occupation
and your field of education
is in high demand in Quebec or not, if it is in high
demand you may not need
to present your TEF, so
your level of TEF needed
depends on your education
and occupation.
Please do not hesitate
to contact my office for
further information on the
Quebec or Federal Program. In the meantime
keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
_________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

application at the CIO.
There is also a back log
when it comes to the
Federal Skilled Worker for
applications that have been
approved from the CIO and
has asked clients to now
forward all documents to
the Canadian Embassy in
Damascus Syria, the delay
in the back log is not yet
known, normally the next
contact would be within
6 to 12 months, presently
the delay is slightly longer.
According to overseas missions they do not have an
exact processing time, but
only an approximate which
is slightly over 12 months
for the next contact.
The Federal Skilled Worker
Program is now very limited with their 29 occupations in demand.
This is having an effect
on potential newcomers,
but the Quebec Permanent
Worker Program has not

;not much news right now
when it comes to immigration the Federal Investor
Program is still at a pause,
Quebec Investor Program
will be amending regulations but not sure of when
the regulations will be put
into force. For now the
Quebec Investor Program
is continuing as normal and
accepting applications.
Federal Skilled Worker
Program is right now at
a back-log. From my last
conversation with Citizenship and Immigration
Canada, they are opening
applications received May
3rd 2010, normally a file
no. would be issued by the
Centralized Intake Office
(CIO) Sydney, Nova Scotia
2 months from Immigration
receiving the application, at
the moment the file no. is
being issued 3 to 4 months
from Citizenship and Immigration receiving the

تونی کرتیس ،هرنپیشه هالیوود در  ۸۵سالگی درگذشت

تونی کرتیس در سال ۱۹۵۹
بافیلمکمدیبعضیهاداغشو
دوس�ت دارن به کارگردانی
بیلی وایلدر به شهرت جهانی
رسید.
او در ای��ن فیلم در کنار جک
لمون و مریلی��ن مونرو بازی
میکرد.
تونی کرتی��س در اواخر دهه
 ۱۹۴۰به س��ینما راه یافت و
در نزدی��ک  ۱۵۰فیلم ظاهر
شد.
ب��ازی او در فیلم اس�پارتاکوس به
کارگردانی استنلی کوبریک که در
نق��ش یک ب��رده آرام و مهربان در
کنار رهبر بردگان (کرک داگالس)
ظاهر شد ،از نقشهای به یاد ماندنی
اوست.
تون��ی کرتی��س در فیل��م
شکستخوردگان محصول ۱۹۵۸
به کارگردانی استنلی کریمر بازی
درخش��انی ارائه داد و به خاطر آن
نامزد جایزه اسکار شد.
او در ای��ن فیلم به همراه همزنجیر
سیاهپوست خود (سیدنی پواتیه)
از زندان فرار میکنند ،اما سرانجام
دس��تگیر و به زندان ع��ودت داده

در کشکول پیر...
پیوند...

تولدت مبارک!

در صفح��ه  6ش��ماره قب��ل پیوند
کاریکاتور جالبی چاپ ش��ده بود از
جناب سردبیر و همسر گرامی ایشان
به قلم هنرمند ش��هرمان سیروس
ج��ان یحیی آبادی و به مناس��بت
هفده سالگی نشریه پیوند به همراه
شادباش این هنرمند به طایفه بنی
پیون��د(!) و به همراه این جمله زیبا
که پشت سر هر پروژه پایداری زنی
زیبا وجود دارد.
شخص ما هم ضمن عرض تبریک
خدمت س��رکار خانم زهره منافیان

میشوند.
تونی کرتیس با نام حقیقی برنارد
شوارتز در سال  ۱۹۲۵در نیویورک
متولد شد.
او در س��ال  ۱۹۵۱ب��ا جان��ت لی،
هنرپیش��ه فیل��م مع��روف روح
هیچ��کاک ،ازدواج ک��رد .دخت��ر
آنها جیمی لی کرتی��س امروزه از
ستارههای موفق هالیوود است.
تونی کرتیس پس از جدا ش��دن از
جانت لی با کریس��تینه کاوفمان،
هنرپیشه آلمانی ازدواج کرد.
تونی کرتیس ،به خاطر برش کوتاه
موی س��ر ،ان��دام ظری��ف و چهره
آرامش بیشتر در نقش افراد بیآزار
و مالیم ظاهر میشد ،اما در زندگی

عادی زیاد آرام نبود.
نام او به خاطر ماجراهای
عشقی یا مشروب و مواد
مخدر بارها بر س��ر زبانها
افتاد.
او در طول زندگی ش��ش
بار ازدواج کرد.
تون��ی کرتی��س از اوایل
ده��ه  ۱۹۷۰ب��ه بازی در
س��ریالهای تلویزیون��ی
پرداخت و به ویژه با سریال
دو که در آن در کنار راجر
مور (جیمز باند قبلی) ظاهر ش��د،
محبوبیت فراوان پیدا کرد.
تونی کرتیس در بیست سال آخر
زندگی در کنار بازیگری ،به عنوان
نقاش نیز مطرح شد.
او در س��ال  ۲۰۰۵کتاب خاطرات
خود را منتشر کرد با عنوان:
یک شاهزاده آمریکایی.
او در ای��ن کتاب از کودکی ناش��اد
و ماجراهای عش��قی بیشمار خود
گزارش داده است.
تونی کرتیس بامداد  ۳۰سپتامبر در
ش��هر زادگاه خود؛ نیویورک از دنیا
رفت.

>> ادامه از صفحه30 :
و جناب س��ردبیر به همین
مناسبت و اینکه این جمله
س��یروس جان را هم خیلی
پسندیدیم ،الزم دیدیم که
به دو نکته هم اشاره کنیم:
اول اینکه چون س��ال دیگر
پیوند به هجده سالگی می
رسد به ش��دت نگرانیم که
نکند روسای ش��عبه زندان
اوی��ن و قوه قضائی��ه رژیم
در مدینه من��وره مونتریال
تصمی��م دارند پیون��د را که
احتماال در سنین نوجوانی مرتکب
خالفهای گوناگون (از نظر آنها) شده
است پس از رس��یدن به سن بلوغ
مطابق رسم جاری در ام القرا بالیی
سرش بیاورند و
دوم اینک�ه همس��ر نازنین جناب
س��ردبیر خیلی به ما لطف دارند و
در بس��یاری از درگیری هایی که ما
با جناب سردبیر پیدا می کنیم نزد
ایش��ان شفاعت ما را می کنند و در
حقیقت پارتی ما هستند و هروقت
هم که اختر عیال ما را در جایی می
بینند با ایشان خیلی ابراز همدردی
می کنند و می گویند که او را درک

می کنند چون شخص ایشان
بهتر از هرکس دیگر می دانند
ک��ه چند دهه زندگی با یک
مرد خراسانی آن هم مطبوعه
چی ،مانند شخص ما و جناب
سردبیر چه مصیبت بزرگی
است!
کارال برونی
چه کسی فاحشه است؟!

پ��س از اینک��ه حس��ین
شریعتمداری سردبیر کیهان چاپ
تهران بانوی اول کشور فرانسه "خانم
کارال برونی سرکوزی" همسر رئیس
جمهوری فرانسه " به دلیل حمایت
از خانم سکینه محمدی آشتیانی
زن ایران��ی مح��روم و محک��وم به
سنگسار" را فاحشه نامید و این عمل
زشت او با اعتراض اکثریت قریب به
اتفاق مردم ایران روبرو شد و هزاران
نفر با تلفن و فکس و ایمیل به دفتر
کاخ ورس��ای از خانم برونی تش��کر
کردند در ش��ماره قبل پیوند جناب
سردبیر ما هم که آن رویش باال آمده
بود در روی جلد خطاب به سران ام

Immigration

mozzarella cheese and
peas) and lamb, usually
a leg of lamb roasted to
perfection, with lots of
grilled veggies smothered
with authentic Olive Oil
and garlic.
It goes without saying that
home-made wine sits on
the table of every Italian
household.
My Dear Father would say
no meal is complete without vino.
In my book no meal is
complete without desert,
which will include my favourite spogiatelli, canolli
either with custard or ricotta, tiramisu, pizzelli, tartufo
ice cream and granita.
So whatever your cultures
or traditions are, it does not
have to be celebrated by
serving a huge large stuffed
turkey, make your own
traditions for Thanksgiving, as long as the family is
together around a big huge
dinner table and eating,
drinking, laughing and giving thanks for the bountiful
harvest we have in Canada
and being surrounded by
loved ones is thankful
enough.

tional Thanksgiving dinner.
Italians for one, are not big
in serving stuffed turkey,
so we still do give thanks,
but in our own way, we
cook Italian meals, an 8
course meal fit for a King/
Queen, we start with
antipasto, which consists
of proschiuto, tomatoes,
mini boccancinos, scampi
and shrimp cocktails, followed by stuffed pasta,
or Lasagna, with loads of
meat in our tomatoe sauce,
which contains Brasholini,
(rolled up veal stuffed with
parsley, garlic, springles
of parmesan cheese and
ground beef) meatballs,
osso bucco, Italian sausage, and pork. And always
always fresh tomatoes are
used! This is what makes
the Italian tomatoe sauce so
!delicioso
My Dear Mother would
rollover in her grave if she
knew I was giving out this
!secret recipe
This is only midway
through our meal, it is
now followed by arrangini
(risotto rice shaped into
small balls stuffed with

Thanksgiving is around
the corner, a legal Holiday
in Canada celebrated on the
2nd Monday of October,
(Oct. 11, 2010) it represents giving thanks of the
good fortune of a successful harvest, Americans
Celebrate Thanksgiving in
November.
The reason Canada
celebrates Thanksgiving
earlier is because we are
further North and therefore
the harvest season comes at
a much earlier date.
Originally Thanksgiving
was celebrated at the end
of October; but on January 31, 1957 Parliament
issued a proclamation to
fix permanently as the 2nd
Monday of October as the
Thanksgiving Day.
The Proclamation goes as
follows:
"A Day of General
Thanksgiving to Almighty
God for the bountiful
harvest with which Canada
has been blessed ... to be
observed on the 2nd Mon"…day in October
Although Canadians
celebrate by giving thanks
with a big stuffed turkey,
yams, cranberry sauce, and
pumpkin pie, there are a lot
of other cultures in Canada
that do not make the tradi-

سایت
جدید
پیوند
را
دیده
اید؟!

القرا نوشت فاحشه شمائید!!

ش��خص ما ه��م با حمای��ت از این
کار پسندیده حضرت سردبیر به او
یادآوری می کنیم که جمله ایشان
کامل نبود بلکه باید می نوشت:
فاحشه شمائید و تفکر پوسیده
و ریاکار شما و آبا و اجدادتان!!
دختر قهرمان!

شیوا ،شیوای نازنین ما
عکس ش��یوا را در
شماره قبل پیوند
و در قسمت پائین
صفحه ما دیدید؟
ش��یوای نازنی��ن،
دخت��ر قهرم��ان،
شیوا نظرآهاری را
می گوییم که سیگاری بر لب داشت
و با لباسی غرق در گچ و خاک ،زنبه
گل بر سر می کشید و کار گـِل می
کرد برای تعمیر (ساختمان جمعیت
حمایت از کودکان کار!) با دیدن این
عکس با خودمان زمزمه کردیم:
اگر او انسان است ما که هستیم؟
و اگر ما انسانیم او کیست؟
ما که نشس��ته ایم و فقط نظاره گر

wwww.paivand.ca
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وضع اسفبار هموطنانمان هستیم.
ش��یوای نازنین اخیراً به شش سال
حبس و تبعی��د به مناطق بد آب و
هوا محکوم ش��ده است ،آنهم فقط
به خاطر دفاع از هم میهنان بی پناه
اش و توسط قوه قضائیه رژیمی که
رئیس اش ا.ن .است!

ِکرم استاکس نت

در گزارشها آمده است که سیستم
رایان��ه ای ایران ب��ا حمله ویروس
اس�تاکس نت مواجه شده و نظم
زیربناهای اساسی و حساس رژیم
به خص��وص در زمین��ه اطالعات
هسته ای را خدشه دار کرده است.
با توجه به تحریم گس��ترده رژیم
از سوی اکثر کش��ورهای متمدن
جهان و از طرفی فرار متخصصان و
اندیشمندان ایرانی به خارج کشور
و تهی ش��دن مملک��ت از نیروهای
متخصص ،باید به کس��ی که روی
شاخه می نشیند و با دست خودش
همان شاخه را اره می کند گفت:
چشمت کور ابله! خودت کردی که
لعنت بر خودت باد!!

شباهت بین دیکتاتورها!

حضرت ژنرال

کیم ایل جونگ رهبر کره شمالی که
به علت بیماری قصد کناره گیری از
قدرت را دارد ،اخیرا به کوچکترین
پسر خود کیم جونگ اون که فقط
 27س��ال س��ن دارد و احتمال می
رود جانشین پدر شود درجه ژنرالی
(4ستاره) اعطا کرده است!
این قضیه نباید باعث تعجب کسی
ش��ود زیرا با توجه به شباهت هایی
که بین همه دیکتاتورها وجود دارد
وقتی روضه خوان دوقرانی یک شبه
حضرت آیت الله العظمی و فرمانده
کل قوا و ش��اگرد آهنگر بی س��رو
پائی جانشین شادروان دکتر محمد
مصدق ویک بیطار دویست و پنجاه
کیلویی تبدیل به س��ردار تیمس��ار
سرلشکرمی شود ،ژنرال شدن یک
ش��به یک پس��ر  27س��اله هم امر
غریبینیست!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ پنجشنبه سی ام
سپتامبرالمبارک
سال  2010ولفری دربدری
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------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

NEW
Outremont: $1 495,000. This 3 storey’s
home features a fabulous view on Outremont park & on Mount Royal. 5 bdrms, 4+1
baths, 1 garage, a/c, fireplace.

Cote des Neiges: Place Decelles. $198,000.
2 bdrms, 1 garage, 2th floor, near hospitals
and University of Montreal and HEC

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

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

Old Montreal: $428,000, 3,200$/m.
Historical restored building in the heart of
Old Montreal. Outstanding views of Carré
d'Youville & the river. 2 bdrms, 2 baths, 1
garage, 2 units per floor.

Plateau: $1 348,000. Spectacular
triple-mint condo. Panoramic
view, 2 bdrms, 3 baths, 3 garages,
a/c, roof-top pool, doorman.

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

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

مریم خالقی

Cell: (514) 983-5415
Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
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 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

&TRAVEL

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
5 ، 4 ، 3،2 ،1 جـلدهای

، دالرچک یا مانی اوردر120 مبلغ
EPIDEMIO-SEARCH INC. :در وجه
.به نشانی زیر ارسال دارید
،کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر
.به نشانی شما ارسال خواهد شد
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها
و یا ایمیل زیر تماس بگیرید
514-313-5656 & 514-323-2174
EPIDEMIO SEARCH INC.:
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

Head Office
Montreal:

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

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

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

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

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

مناینده هما
در آمریکای شمالی

NDG

زماسیب

وست آیلند

...هرآنچهنیازشماست
!همه زیر یک سقف

!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

