شــریف

گـروه پـاسیفیـک
ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

IC. Pacific
Trading
Inc.
مهاجرت
کلیه امو ر
- ارز
صرافی و انتقال

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com

_______

Sharif
976
_____

$

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

_________________
976  شماره،17 سال
1389  مهر23

تبدیل ارز

___________

I.C.P.
Inc. ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZxZ®` Z }£®ÁŽ
 تبدیل ارزها بصورت عمده،■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس
x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z
 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z
äÅšzZç³³ª†
yfz£`` `²امور
›- ■ کلیه
مهاجرت
مشاورین
عضو رمسی
\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ…
úÅ¿¼†
\£›¬‹کانادایی
w£¨œZ z اجنمن
d¯›f£˜xz¬…

موسسه مالی
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13 :ص

!کبکیهاتشنهیکجایگزینهستند

39 : ص

 طرف��داران حزبالله در،به گفته خبرگ��زاری آلمان
.لبنان از محمود احمدینژاد استقبال گرمی کردند
احمدینژاد برای نخس��تین بار به عنوان رئیس
،دولت در س��فری دو روزه با میشل سلیمان
 نخس��توزیر، س��عد حریری،رئیسجمهور
 دیدار، رئیس پارلمان لبن��ان،و نبیه ب��ری
 وی در یک کنفرانس خبری با حضور.داشت
 «ما از مقاومت مردم:میشل سلیمان گفت
لبنان در برابر اس��راییل حمایت
میکنی��م و خواهان آزادی
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd در
ßÅÀÅ¾˜
£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
اشغالی
تمامی اراضی
 سوریه و فلسطین،لبنان
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.:8(514)
933-3337
"»ص.هستیم

6: ص

،جاى آن دارد كه چندى
! ره صحرا بگيرم،هم

.ایگناتیف سیاست های کنسرواتورها را مورد انتقاد قرار داده است
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
11  و10 :ص

dZ®`` ` `Á…

ÍÅœZ®™

yf£¥5ç•Z®

Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œ
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

IranAir

General Sales Agent

12 :ص

 روز جهانی:دهم ا کترب
علیه حکم اعدام

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

جنجال دیدار
احمدینژاد
از لبنان

مرضیـه

آیا می دانید این ش�ب
سراسر خنده و شوخی
،جنات منى دهند
که کوچ�ک و بزرگ در
انتظار آن هس�تند چه ماجرای�ی دارد؟
از ميان مى برند
 سال گذشته2000 تاریخ این روز به بیش از
 اکتبر با گس��ترش بازمیگردد و آغاز آن درواقع بسیار جدی بوده14 اتفاقی كه روز
25 : ص .رسانهها و ارتباطات در حال رخ دادن است
است جهانی شدن غمخواری و همدلی
32 و22 : ص
.بر اساس پيوندهای انسانی است

gfÂ†if£ˆ

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

:مونتریال
12
MONTREAL
:نوامبر
1006
DE LA MONTAGNE,
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
پاالس
Tel.: (514) 938-7277(PARS)

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

TORONTO

Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

www.pars.ca

GESTION FINANCIERES EXACTE

x£Å¥¿gz®Å`•

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ﻛﻨﺴﺮﺕ
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

£Åœ¯Å™fÂÅ™ 2iÂÀÅœ
: ص

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
صرافی
gfZv£`º¥œZ
dZ®`
` ` `Á…
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

go habs go!

Lasalle, South Shore,
ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ
28
ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺰﺭگ ﺷﺎ ﺩ ﻣﻬﺮ ﻋﻘﻴﻠﻰ
Nun’s Island
,ND
G

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

ÍÅœZ®™

çÀÅ¢£œ Ü ®وŽحسابداری
®¥˜d
مالیات
:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

ÍÅœZ®™

پارستورز
General Sales Agent

yf£¥5ç•Z®

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
مناینده شرکت های Tel:
£¼`514-938-7277
®›ò z
هوایی معتبر جهان

gfÂ†if£ˆ

£²›
z®
`¥¥•Z

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

 ونکوور، تورنتو،مونتریال

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

www.pars.ca

آرایشفریبا
سالن
ç¿†£‹ xÂ £¿

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
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 فر 1Y7
ç†£Åš£›
âÅ¶À† Toronto,
z äÅÁ†Ont. H3J 8H9
 kids „ ,k£ªŽZ
e & eTel.:
Tel.: (905) 762-0700
(514) 938-7277(PARS)
ning fac
 هایالیت
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Fax: (905) 762-0800

Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z
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\£Åš£›

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

7368 YONGE St., PH-A
1410 Lonsdale
Toronto, Ont. H3J 8H9
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
(514) 938-4978,
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: Fax:
(604) 982-0909
Fax: (905) 762-0800
Fax:
(604)
982-0910
EMail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
با
>>montreal@pars.ca
Toronto@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca

Tel.: (514) 585-2345
www.pars.ca
(514) 846-0221

مستغالت
مشاور امالک و
Ninous
Givargiznia,
BSc.

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

South
shore مونتریال و
Agent
Immobilier
Affilie در
RE/MAXمسکونی و جتاری
2010
COROLLA

z çœÂ¼±›
:të›Z
رایگان
ارزیابی
 fz£²›
\ë¸¥±› z të›Z}f£¨†fz£²›
15
460
ù£¿Ž
®›ò
fd
}مسکن£¼
تهیه وام

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
Ninous
Givargiznia,
BSc.
}f£¨†
z çœÂ¼±›
!
Real Estate Broker
VANCOUVER
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

À PARTIR DE

$

South Shore zã¼±›
v£ ®¥œÂ›
fd! x£½ Zf ç…£ gfZ !
wZz äÅÁ†
}f£¨†
z
çœÂ¼±›
!
ä…®¨† £…
_____________________ fÂ›Z fd çœêÂ‘
RAV 4 2010
Firouz
Hemmatiyan
ã¼±›
wZz
äÅÁ†
!
x£½
Zf
ç…£
gfZ
!
ú¾ûZãÅ…
ç…£
fZg£…
Í ® ¬›$
Real Estate Broker
transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

1410 Lonsdale
Lasalle,BC,
South
Shore,
کانون
دائمی
2J1 عضو
N. Vancouver,
V7M
Nun’s
Island
NDG
نفت,مهندسین
Tel.: (604)
982-0909
Fax: (604) 982-0910
groupe SuttonClodem Inc.
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
E- Mail: Vancouver
@pars.ca
courtier
immobilier
agrée

فیروز همتیان

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š x£Å¥¿
\£›¬‹gz®Å`•

âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

Fax: (514) 938-4978,
Business Plan
____________________
E- Mail: montreal@pars.ca

یحیی آبادی
6>>

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
1006 DE LA MONTAGNE,
Zd£`œTORONTO
£˜ ®``Z® ستاره
fd VANCOUVER
،درمتام نقاط دنیا
5
صرافی
MONTREAL
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
yf£¥5ç•Z®
GESTION FINANCIERES
EXACTE
GESTION
FINANCIERES EXACTE

,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

حسین باقرزاده

çœ£`›
¯ Zz
ã¼±›:امیرسام
wZz

gfÂ†if£ˆ

General Sales Agent Head Office
Montreal:
درخدمت هموطنان سراسرکانادا

FLYANY TIME,ANY WHERE!

Ž

(514) 816-4080

yf£¥5ç•Z®

IranAir
سال سابقه درخشان18 با

&TRAVEL

£ˆ

>>

 483-5370
… WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
5774 Sherbrookeاستفاده
W. آموزش
Tel.: (514)
Cote-des-Neiges,
Suite£…308
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£5450
ç·Å¹Ži£¤“
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
28 >> ...پزشکی
,£Åœd
m£ºœ
w£¿†
fd
£›
â¥±Å
gfZ
ç
£¨…£‰
ÍÁ‰
1405 حسابداری
De Maisonneuve
O(ç¿ffZ¬…£±Š)
Tel.:( از514) 844-4492
سیستم های
msaghafi@miagesolutions.com
œ
® (514) 731-1443
Tel.:
Metro: CDN
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
Tel.: (514) 806-0060
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

IranAir

ne W.

Cell

شهبازخنعی

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
:کانادا/کبک
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
gfZ v£fZ
 شادپور.ا.ع
CGAxZ®
حسابداران
کاندیدای
36 >>...امالک
Tel.:(514) 585-2345
®¥ZÁ…ä…£…انجمن
(ç¿ffZ¬…
,£Åœd
m£ºœ
w£¿†
fd
£›
â¥±Å
£…
gfZ
ç
£¨…£‰
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و10
:
>>
 مالیاتیã
خدمات حسابداری و
کلیه

vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
œ
®
b
برای
À ¯وzشرکت ها
(514) 846-0221
\fÂä…
fêd v£fZ
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äاشخاص
Tel.: (5
fZd g£Åœ
x£›g
äºÅ–d
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مشاورت های مالی
 انواع485-6000
fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜
£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
سیروس
1998
دکترانصاری
6520
St-Jacques
Tel.:
(514)
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
Mobile: 514.567.3169

Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029
1006, De
La Montagne,
Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Toll
Free:1-866-989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029
Luciene
www.  دارنده منایندگی در دبی
Email: info@khazarexchange.com
l'Allier
Toll
khazarexchange
Luciene
سابقه ای طوالنی در امور ارزی
و با
jgfZwww.khazarexchange.com
z ç £¤ gFree:1-866-989-2229
ä…
Email: info@khazarexchange.com
.com l'Allier

¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

Office:
Fax
Res.

...در کشکول پیر
}gfZ\£›¬‹¯˜®›30 >>

6600 Trans-Canada, Suite 750
24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
ارز
انتقـال
 روزgzf
نرخb®œ
بهترین
تضمین
با
و
ساعت
xZ®
Z
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\ZdfZz
z
\Zfd£`

}£X
Ô
z®
1155 Rene Levesque w. #2500
ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z
D.D.S.
jgfZ
z
ç
£¤
g
ä…
D.M.D.
Montreal, Qc., H3B 2K4
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
y£½²œZd
1006, De La Montagne, Suite 201,
عمده
بصورت
انتقال ارز
¬‚وœfZd
 تبدیل xZ®Á†
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
Tel.:
514.426.7200
\Zfd£
®›Z
fd
çœêÂ‘
}ZX
ä
º…£
£…
z
ç…d
fd
ç™¬À
£¿œ
¬Å
Z¯¹Å…
dÂ‹
äœ£‹
Montréal, Qc H3G 1Y7
Fax: 514.426.3596
5Star I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
W.
موسسات جتاری
شرکت ها و
برای
1973

dZ®`` ` `Á…

25 :ص

Ninous Givargiznia, BSc.

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿

VANCOUVER

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

À PARTIR DE

24 595

groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South
Shore,
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840
ä›£œf£Á’Z
âÅ¶À†
z
äÅÁ†
courtier
immobilier
agrée
Firouz
Hemmatiyan
Nun’s
Island
,
N
DG
شمالی
آمریکای
در
9515 Lasalle boul.
Fax
(514) 694-4291
9515
Lasalle
boul.
3535
St-Charles,
Suite
304
Agent
Immobilier
Affilié
 تهیه وام مسکن `Ž
 ارزیابی رایگان
Lasalle Qc.
H8R 2M9 á”£²›z£Í˜®`
Res.
(514) 696-5169
Business
Plan
âÅ¶À†
,
}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³…
Tel.:
(514)
486-5547
Tel.:
1-866-486-5547,
Kirkland,
Quebec
H9H
5B9
Cell:
827-6364
Cell: (514)827-6364
Ninous Givargiznia,
BSc.
(514)487-0800
fhemmatiyan@sutton.com
groupe SuttonClodem Inc.
با جتربه طوالنی در امور

Toronto@pars.ca
www.pars.ca
,k£ªŽZ
£ßœ£… gZ }f£¨† wZz Unisex
‹Z z Í˜®Ž „ Í¤‡
z ÔÅÆ† ç†£Åš£›
3363 Cavendish

نینوس
£ßœ£… gZ }f£¨† گیورگیزنیا
wZz ‹Z z Í˜®Ž
Í¤‡ z ÔÅÆ†
Fax: (514) 484-1657

514-

5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
Agent Immobilier
Affilie
www.sutton.com
مدیریت بازاریابی
RE/MAX
______________________
}f£¨†
z
çœÂ¼±›
:të›Z
fz£²›
CENTURY 21 Max-Immo
Office: (514) 990-4666 X594
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿Ž
®›ò fdSuite 202
620Tel.:
boul,}£¼
St-Jean,
Tel.:
(514)
486-5547
1-866-486-5547,
Fax:
(514) 484-1657
Res.:
(514) 696-5169
}f£¨† z çœÂ¼±› !GREEN
Pointe
Claire,x£½
QC,ZfQc
H9R
3K2 3C3 (Metro: Snowdon)
ã¼±›
wZz
äÅÁ†
ç…£
gfZ
5253,
Boul.
Decarie,
Suite
250,
Montreal,
H3W
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !
Chartered Real Estate Broker
ninousgivargiznia@hotmail.com
INTERNATIONAL
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Lasalle, South Shore,
TRADING
جتربهInc. با سال ها
Nun’s Island , N D G
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
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28 ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺑﺰﺭگ ﺷﺎ ﺩ ﻣﻬﺮ ﻋﻘﻴﻠﻰ ﺷﻨﺒﻪ

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

COROLLA 2010
À PARTIR DE

15 460

6807, boul. De Lorimier

$

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

Montréal (Québec) H2G 2P8

RAV 4 2010
À PARTIR DE

24 595
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0

$

transport et préparation en sus

وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only
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 1ﻣﺎه ﺍﺷﺘﺮﺍك رﺍﯾﮕﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻔﻦ رﺍه دور ﯾﻮﺗﻞ

95

$19



ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ

ﻧﺎﻣﺤﺪود )(Unlimited

ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ
ﮐﺎﻧﺎدﺍﺋﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺮﺍردﺍد )(No Obligation
) TAXﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﺗﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.



ﺷﻤﺎره ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﺍﯾﮕﺎن در ﺗﻬﺮﺍن

$0.00

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺍﺯ ﯾﻚ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺼﺪ )(Ring Group

 100دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس رﺍﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ رﺍه دور )(Long Distance
ﺗﻬﺮﺍن

¢

3.9

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ  7ﺷﺐ ﺗﺎ  7ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍل



ﺑﺪون ﺣﻖ ﺍﺗﺼﺎل

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ

¢

ﺍروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﻜﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﯾﺮﺍن

1.9 8.9 7.9
¢

¢

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ



ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ



ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺯﺑﺎن

ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ

 100دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس رﺍﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺗﻤﺎس ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ

 -ﺍﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده  3ﺧﺎﻧﻮﺍده و ﺑﺎ ﯾﻚ ﻧﺮخ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻗﺮﺍر ﮔﯿﺮد.

95

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ دﺍرﺍی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ ) (Rogers, Fido, Bell, Telus, ...ﻧﺎﻣﺤﺪود ) (Unlimitedﻧﻤﺎﯾﺪ.

$14

 Incoming Callﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﺗﻞ ﻗﺎدر ﺍﺳﺖ Outgoing

ﺍروﭘﺎ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ رﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

آﻟﻤﺎن

1.9¢

ﺑﻠﮋﯾﻚ

ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ

2.9¢

ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2.6¢

ﺍﺗﺮﯾﺶ

3.5¢

1.9¢

ﭘﺮﺗﻐﺎل
 .ﺑﻮﻧﺎن

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

1.9¢

ﺳﻮﺋﺪ

ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

آﺳﯿﺎ و ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ

1.9¢

دﺍﻧﻤﺎرك

1.9¢

ﻫﻠﻨﺪ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ

1.9¢

ﺍﻧﺪوﻧﺰی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ.

 2.8¢ﻟﻮﮐﺰﺍﻣﺒﺮگ 3.2¢

ﻧﯿﻮﺯﻟﻨﺪ

ﭼﯿﻦ

ﯾﻮﺗﻞ

2.2¢

3.4¢
1.9¢

ﻧﺮوژ

2.8¢

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ژﺍﭘﻦ

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

 1.9¢ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ 1.9¢
ﻫﻨﺪ
 1.9¢ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ 8.6¢
2.8¢
 4.0¢ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ  1.9¢ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن 6.1¢

ﻧﺮخ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

4.3¢

ﻋراﻕ

5.8¢

6.8¢

ﮐﻮﯾﺖ

16¢

ﻣﻜﻪ

18¢

ﻣﺮﺍﮐﺶ

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻣﺎﻟﺰی

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

 2.3¢ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن 1.9¢
 2.3¢روﻣﺎﻧﯽ 3.6¢
 8.8¢روﺳﯿﻪ 1.9¢

رﯾﺎض

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﺟﺪه

7.0¢

4.4¢

دﺑﯽ

ﺍردن

1.9¢

19¢
3.4¢

Tel: 514 375 0367

Toll-Free:
1 866 642 6700 - 1 866 353 0503

www.u-tel.net
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مدرسه فردوسی مونترال
برای سال حتصیلی جدید ۱۳۸٩ – ٩٠
در مقاطع حتصیلی ابتدایی-راهنمایی و تک درس دبریستان
ثبت نام می کند.
این مدرسه یکی از مرا کز موفق فارسی زبان در مونرتال کانادا می باشد
وعالوه بر آموزش زبان فارسی متام مواد درسی،
از مجله علوم ،ریاضیات و غریه در این مدرسه تدریس می شود
و در پایان به کلیه دانش آ موزان مدرک رمسی داده می شود.

آدرس مدرسه :
3333 Cavendish, suite 100,
Montreal, Quebec, H4B 2M5

Tel : 514-962-3565
				
			

روزهای ثبت نام شنبه هرهفته
لطف ًا جهت اطالع بیشتر با تلفن مدرسه تماس حاصل نمایید

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:

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

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.

)323( 793-9196
تلفن های کانادا :

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

تلفن های آمریکا :زبان انگلیسی آقای سعد
562-861-1221
زبان عربی آقای نجفی
زبان فارسی آقای طالقانی 323-793-9169

اقامت در مکه:

514 - 366 - 1509

514 - 247 - 1732
562-818-2299
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سفر محمود احمدی نژاد به مرز اسرائیل

کانادا و جهان....

محم��ود احم��دی ن��ژاد ،رئی��س
جمه��وری ای��ران در دومی��ن روز
س��فرش به لبنان در نزدیکی مرز
اس��رائیل س��خنرانی کرده و گفته
است" :صهیونیست ها رفتنی اند".
این در حالیس��ت که دولت آمریکا
سفر رئیس جمهوری ایران به لبنان
را تحریک آمیز توصیف کرده است.
آقای احمدی نژاد پنجش��نبه ۲۲
مهر ماه ( ۱۴اکتبر) در ورزشگاهی
در بن��ت جبیل در جن��وب لبنان
سخنرانی کرد.
این ناحیه در جریان جنگ  ۳۳روزه
سال  ۲۰۰۶ویران شده بود و گفته

کانادا از راهیابی به شورای امنیت بازماند:
اختالف داخلی یا محایت از اسرائیل؟
 ۱۲اکتبر  ۲۰۱۰ایرانتو:
کان�ادا ب�ا پذیرش شکس�ت از
پرتغال از نامزدی برای تصاحب
صندلی شورای امنیت انصراف
داد.
"جان مک نی" نماین��ده کانادا در
س��ازمان ملل این مطل��ب را پس
از کس��ب  78رأی توسط کانادا در
مقابل  113رأی پرتغال اعالم کرد.
در دوره اول رأی گیری آلمان کانادا
و پرتغال برای دو کرسی متعلق به
کشورهای غربی به رقابت پرداختند
که آلمان توانس��ت با کسب دوسوم
آراء کرسی اول را از آن خود کند و
پرتغال با کسب  122رأی در مقابل
 114رأی کان��ادا در رده دوم ق��رار
گرفت.
بالفاصله پس از این شکس��ت دفتر
اس��تفن هارپر نخست وزیر ،مایکل
ایگناتی یف رهبر حزب لیبرال را در
این زمینه مقصر دانست.
در همین رابطه دیمیتری سوداس
سخنگوی نخست وزیر گفت تمامی
احزاب آلمان و پرتغال با تالش های

ح��زب حاک��م خود
در زمین��ه عضوی��ت
در ش��ورای امنی��ت
هماهنگ بودند اما ما
در کانادا شخصی چون
ایگناتی یفداشتیمکه
دولت را در این زمینه
تحت سوال قرار داده
بود.
پس طبیعی ست که
رأی دهندگان به کشورهایی اعتماد
کنند که مردم و احزابشان با یکدیگر
متحدهستند.
وی افزود کانادا هیچ شانسی نداشت
چون رهبر اپوزیس��ون ما در مقابل
کانادا ایستاده و کامال واضح است که
با کشور ما همراه نبوده است.
از سوی دیگر مایکل ایگناتی یف نیز
دولت هارپر را بدلیل نادیده گرفتن
نقش س��ازمان ملل در طول چهار
سال حاکمیت حزب محافظه کار بر
کانادا مقصر دانست.
وی گفت" :این همان دولتی اس��ت
که برای چهار س��ال ارزش��ی برای

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

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

سازمان ملل قائل نشده و حاال یک
دفعه یادش افتاده که عضو شورای
امنیت گردد".
وقتی خبرنگاران پرسش کردندکه
آیا حمایت بی چون و چرای دولت
محافظه کار از اسرائیل باعث چنین
شکستی شده ،سوداس گفت کانادا
نم��ی توان��د ب��ر روی ارزش های
دموکراتیک خود با کس��ی معامله
کند.
پیش از این رس�انه ها هش�دار
دادهبودند کهاکثریتکشورهای
اسالمی و عربی در سازمان ملل
بخاطر مواضع جانبدارانه کانادا

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
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نسبت به اسرائیل به عضویت آن
در شورای امنیت رأی نخواهند
داد.
سه کشور دیگر هند آفریقای جنوبی
و کلمبیا نیز روز س��ه ش��نبه بدون
ش��رکت در رقاب��ت منطق��ه ای به
عضویت شورا درآمدند.
وزی��ر خارجه کانادا صب��ح روز 13
اکتبر اطمینان داده بود که اعضای
سارمان ملل تنها به یکی از دو کشور
اروپایی آلمان یا پرتغال رأی خواهند
داد و راه ب��رای انتخ��اب کان��ادا باز

می ش��ود با کمک ایران بازسازی
شده است.
رئی��س جمهوری ای��ران در جمع
هزاران نفر از م��ردم جنوب لبنان
گفت" :فلسطین با قدرت مقاومت
پیروز خواهد شد".
او چن��د ب��ار تاکید ک��رد که ملت
ایران تا آخ��ر در کنار "ملت لبنان
و ملت های منطق��ه" خواهد ماند
و از ارتش ،مردم ،رئیس جمهوری،
رئیس مجلس ،نخست وزیر و رهبر
حزب الله لبنان تشکر کرد.
فیلیپ کراولی ،س��خنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا ،پنجش��نبه در

خواهد شد.
اگر کانادا رأی الزم را کسب می کرد
این کشور برای هفتمین بار از سال
 1948تاکنون عضو شورای امنیت
می گردید.
اضافه می شود عالوه بر کشورهای
آمریکا انگلیس فرانسه چین و روسیه
ک��ه اعض��ای دائم ش��ورای امنیت
هس��تند  10عضو دیگر هر دو سال
یکبار تغییر می کنند.

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











مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,

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

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

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

عقد ایرانی

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

مجری مراسم زیبای

خدمات حسابداری و دفترداری

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

بهنامآفریدگارعشق

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

514-825-3170

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

law

واش��نگتن به خبرنگاران گفت که
س��فر آقای احمدی ن��ژاد به لبنان
تحریک آمیز است.
به گفته وی ،این س��فر حاکمیت
ملی لبنان را تضعیف می کند.
اما رئیس جمهوری ایران در نطق
خود با اشاره به جنگ  ۳۳روزه سال
 ۲۰۰۶می�لادی میان حزب الله و
ارتش اس��رائیل ،خط��اب به مردم
بن��ت جبیل گفت" :اگ��ر مقاومت
شما نبود ،معلوم نبود که امروز مرز
صهیونیست ها کجا بود".

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

مرضیه ،خواننده ایرانی ،درگذشت
سنگ خارا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

976

جاى آن دارد كه چندى /هم ،ره صحرا بگيرم،
سنگ خارا را گواهِ /اين دل شيدا بگيرم
موبه مو دارم سخنها /نكته ها از انجمنها
بشنو اى سنگ بيابان /بشنويد اى باد و باران
با شما همرازم اكنون /با شما دمسازم اكنون
شمع خود سوزى چو من /در ميان انجمن
گاهى اگر آهى كشد /دلها بسوزد
يك چنين آتش به جان /مصلحت باشد همان
با عشق خود تنها شود ~ تنها ،بسوزد
من يكى مجنون ديگر /در پى ليالى خويشم
عاشق اين شور حال /عشق بى پرواى خويشم
تا به سويش ره سپارم /سر ز مستى بر ندارم
من پريشان حال و دلخوش /با همين دنياى خويشم

مرضیه ،خواننده ایرانی ،روز  ۱۳اکتبر در  ۸۵سالگی و در
اثر ابتال به سرطان در بیمارستانی در پاریس درگذشت.
جانان خرم نوه مرضیه گفت که او ساعت  12:45به وقت
پاریس در آرامش کامل از دنیا رفت .او پنج روز پیش در
بیمارستان بستری شده بود.
جانان خرم گفت مرضیه در سال  2007مبتال به سرطان
شده اما پزشکان گفته بودند که این نوع سرطان در این
سن رشد نمی کند .او می گوید که مرگ هفت ماه پیش
مادرش  -دختر مرضیه  -تاثیر ش��دیدی بر سالمت این
خواننده داشت.
به گفته او آخرین کنس��رت مرضیه در آوریل  2006در
پاریس اجرا شد.
نام اصلی مرضیه ،اشرفالسادات مرتضایی بود .او در سال
 ۱۳۰۴در تهران به دنیا آمد.
به گفته محمود خوش��نام ،کارشناس موسیقی ،اولین
استاد مرضیه ،آقای حشمت دفتر بود که بسیاری از ترانه
های دوران مشروطیت را به او آموخت.
وی س��پس وارد جامعه باربد ش��د و زیر نظر اسماعیل
مهرتاش به آموزش موسیقی ادامه داد.
از اس��تادان بعدی مرضیه می توان به ابوالحسن صبا و
عبدالله دوامی اشاره کرد.

آقای خوشنام درباره فضای اجتماعی آغاز کار
او می گوید" :در اواخر دهه بیست خورشیدی
و به هنگام اف��ول خوانندگان نامی هم چون
قمرالملوک وزیری و روح انگیز ،جامعه ایرانی
هنرمندان نوآوری را می طلبید .در این زمان
بود که ابتدا دلکش وارد عرصه موسیقی شد و
پس از چندی مرضیه".
اما بنا به گفته آقای خوشنام ،نوع خوانندگی این
دو ب��ا هم متفاوت بود؛ دلکش ترانه هایی با س��بک
خاص خودش و با همکاری مهدی خالدی می خواند و
مرضیه با همکاری روح الله خالقی و جواد معروفی شروع
به بازخوانی ترانه های دوران مش��روطیت کرد و روحی
تازه در آنها دمید.
مرضی��ه در دوران کاری خود با اکثر آهنگس��ازان نامی
ایران همچون جواد بزرگ لشگری ،حبیب بدیعی ،علی
تجویدی ،همایون خرم و پرویز یاحقی همکاری داشت.
اش��عار بسیاری از ترانه های او را  ،ترانه سرایان معروفی
همچون معینی کرمانشاهی ،تورج نگهبان و بیژن ترقی
سرودند.
آقای خوش��نام ،اوج کار هنری او را س��ه ترانه "می زده
شب"" ،برگ خزان"" ،افسانه محبت" می داند که حاصل
همکاری مرضیه با ترقی و یاحقی است.
مرضیه در اوایل دهه  ۷۰شمسی به فرانسه مهاجرت کرد
و از هواداران سازمان مجاهدین خلق شد.

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه
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غذا آماده
take
برای out

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

درچندقدمی تپش و اخوان

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

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

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

514-996-9692
-------------------
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یحیی آبادی
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www.sirousart.com
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8

اطالعیه
طی پیامی از سوی
دست اندرکاران آگاه
شدیم،کنسرت مختاباد که
خبر برگزاری آن در پیوند
شماره پیش آمد ،به دلیل برخی
مسائل فنی به سال بعد موکول شده است.



514-996-9692
Fax:

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

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

Vancouver:

Voyages Lexus

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

کیـــترینگ
جمـــال

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

•
•
•
•
•

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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ایران:درراهآزادی...

طفل سر راهی
هادی خرسندی

وليفقيه در س��پاه» در این
هفته کشف کرده است که
من «مسئول رادیو منافقین
درسالهایجنگتحمیلی»
نیز بودهام.

سهشنبه  12اکتبر 2010

ما طفل سر راهی زائوی زمانیم؟
یا سفتهی واخواستی بانک جهانیم؟
دردا که پس از شصت سده ،ملت نوزاد
محتاج به پستانک آقای فالنیم!
ما طفل سر راهی زائوی زمانیم؟
یا سفتهی واخواستی بانک جهانیم؟
دردا که پس از شصت سده ،ملت نوزاد
محتاج به پستانک آقای فالنیم!
گه تاج به سر در پی عمامه و گاهی
عمامه به سر در طلب تاج کیانیم
گه در صدد بردن یک خر به سر بام
گاهی به تکاپوی پس آوردن آنیم
هر لحظه گریزان ز ستونی به ستونی
آنگاه دوباره پی تغییر مکانیم
هرجا سخن شربت و حلواست ،کناریم
هرجا که کتک کاری و دعوا به میانیم
غمخوار حسینیم در اعصار گذشته
وقتی خودمان خون به جگر تشنه لبانیم
با آنهمه همت همه درگیر نحوست
با اینهمه ثروت پی یک لقمهی نانیم
ما رستم جاخورده ز دیویم و هیوال
ما آرش وارفتهی بی تیر و کمانیم
گه خنده زنان بر جوک قزوینی و رشتی
دلخوش به دروغیم و طرفدار چاخانیم
گه غمزده زندانی کهریزک ایام
درمانده و پرپر شده و دل نگرانیم
با اینهمه داریم امیدی به سرانجام
ای محتسبان ،ما همگی پیرمغانیم!
ما نسل شکستیم و دل آزرده که امروز
دلبسته به پیروزی این نسل جوانیم
ما شاهد سرسبزی بستان امیدیم
ما ناظر پرباری باغ هیجانیم
ما ملت سبزیم که بی مبصر و رهبر
دنباله رو عزم جوانان و زنانیم
بادا که به آزادی خود دست بیابیم
ما تشنهی آن جانب سرچشمه روانیم

hbzadeh@btinternet.com

کمتر هفتهای است که کیهان تهران
به بهانه نوشتههای من مرا مشتمالی
نده��د و با عب��ارات و اصطالحاتی که
خاص فرهنگ روزنامهنگاران دولتی ایران
است و بیش��تر در فرهنگستان کیهان
ساخته و پرداخته شده است به این حقیر
نپردازد .این امر البته استثنایی نیست.
افراد بسیاری هستند و از جمله رهبران
جنبش سبز که به مناسبت و بیمناسبت
در صفحات کیهان مشمول عنایات آقای
شریعتمداری میشوند و به القاب مزدور
و جاس��وس و وطنفروش و وابس��ته به
اسراییل و آمریکا و موساد و سیا و دهها
عنوان دیگر از این قبیل مفتخر میشوند.
من که جای خود دارم .در واقع تا آنجا
که به فحاشیها و اهانتها و انگها مربوط
میشود برای من مسئله مهمی نیست.
کیهان زبان دیگری نمیشناسد و کاربرد
این زبان بیش��تر فرهنگ این روزنامه را
به خوانندگان آن معرفی میکند تا چیز
دیگری به دست آنان بدهد .ولی کیهان
مرتب��ا اصرار دارد که مرا عضو س��ازمان
مجاهدین خلق و حتا عضو مرکزیت آن
نیز معرفی کند  -و این انتس��اب به تبع
کیهان در سایر رسانههای حکومتی به
عنوانیکواقعیت
بازتاب مییابد و
به روش یک کالغ
چهلکالغتوسعه
پی��دا میکند .از
جمله«،بصیرت»،
«نش��ريه روزانه
(داخلي) معاونت
سياسينمايندگي

من البته عضو سازمان مجاهدین خلق
نیستم و به طریق اولی در مرکزیت آن
نیز قرار ن��دارم .از رادی��و مجاهدین در
س��الهای جنگ نیز کمترین اطالعی
ن��دارم .نمیدانم کجا بوده و چه کس��ی
آن را اداره میکرده است .بنا بر این من
نمیتوانستهام مس��ئول چنین رادیویی
باش��م .معلوم نیس��ت «بصیرت» که به
اقتضای نامش باید بسیار چشم تیزبینی
داشته باشد در کجا مرا به قول خودش در
«رادیو منافقین» دیده است ،ولی مسلما
این قدر به درستی این امر اعتقاد داشته
که بدون کمترین شک و تردیدی از این
امر به عنوان یک واقعیت یاد کرده است.
مناس��بت یاد کردن من در «بصیرت»
البته نقل قول تکه پارهای از نوشته هفته
پیش من اس��ت ک��ه دو روز پیشتر از
آن عینا در کیهان ش��ریعتمداری آمده
است .کیهان نقش تولید «خبر» همراه
با فحاش��یهای الزم را به عهده دارد ،و
دهها رس��انه و بولتن دولتی دیگر از این
آبشخور تغذیه میکنند و احیانا بر چربی
آن میافزاین��د .بصیرت در
این جا الزم دیده اس��ت که
گفته کیهان را با انتس��اب
چربتری در باره من به خورد
خوانندگان خود بدهد.

AFKHAM HADI d.d.
Denturologiste
5165 Queen-Mary,
#502 Montreal, H3W 1X7
Tel: (514) 737-6363

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

>>

207-9000

ژاله حافظی

____________

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 امالک:
مسکــونی و جتاری

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

کیهان میداند که انتساب
من به مجاهدی��ن واقعیت
ندارد .نویسندگان بصیرت
نیز قاعدتا باید آگاه باش��ند
که کاری را که به من نسبت
دادهاند افسانه است .ولی چرا
کیهان و عقبه او به فحاشی
بس��نده نمیکنند و عالوه
ب��ر آن به نش��ر اکاذیب نیز

اصرار دارن��د؟ آیا مصرف
کنندگان تولی��دات آنان
این دروغها را میپذیرند؟
توجه کنیم که مندرجات
کیه��ان خمیرمایه اصلی
دهه��ا بولت��ن داخلی را
تشکیل میدهد که منبع
تغذیه مقامات جمهوری
اسالمی از باالترین آنان تا
ارگانهایسیاسی،امنیتی
و نظامی و قضایی رژیم و
مداحان و تبلیغاتچیها و
امامان جمعه و نمایندگان
رن��گ و وارنگ ولی فقیه
در س��پاه و دانش��گاهها
و ای��ن جا و آنجا بش��مار
میروند .بیدلیل نیست
وقت��ی کیه��ان «خبر»
میس��ازد ک��ه «رهبران
فتنه» ای��ن قدر از آمریکا
پول گرفتهان��د به فاصله
کوتاهی ای��ن «خبر» در
س��ایر رس��انههای حکومتی و بولتنها
بازتاب مییابد و از دهان امامان جمعه و
وزیر اطالعات و این دادستان و آن وکیل
یا وزیر یا نماینده ولی فقیه بیرون میآید.
ولی تا اینجا مسئلهای نیست .مشکل از
آنجا آغاز میشود که ببینیم این اشاعه
اکاذیب ب��ردی به مراتب
بیشتر از محدوده پیروان
ولی فقیه دارد.

س��فارت آمریکا چ��ه دروغها که به چه
افرادی نس��بت داده نش��د؟ عباس امیر
انتظ��ام از بهترین نمونههای قربانی این
فرهنگ ب��ود .دروغپردازیه��ای رادیو
و تلویزی��ون جمهوری اس�لامی نیز در
سالهای اخیر آغاز نشده است .بسیاری
از دروغپردازان روزهای
اول انقالب البته بعدا
اصالحطل��ب ش��دند
و بعض��ا در مع��رض
فحاشیهای امروزین
کیه��ان نی��ز ق��رار
گرفتند .ولی آلودگی
به آن فرهنگ هنوز آنان را آس��یبپذیر
نگاه داشته است .بیهوده نیست که هنوز
بسیاری از آنان از ادبیات مبتذل کیهانی
اس��تفاده میکنند و مثال یک سازمان
با نام مش��خص مجاهدی��ن را منافقین
میخوانند -

واقع این اس��ت که یک
دروغ اگر ص��د بار تکرار
ش��ود در ذهن بسیاری
به راس��ت تبدی��ل میش��ود .کیهانیان
میدانند که با اشاعه دروغ میتوانند آن
را ناخودآگاه حتا در ذهن مخالفان خود
نیز جا بیندازند .فرهنگ دروغ و اش��اعه
اکاذی��ب در جمهوری اس�لامی البته از
کیهان آغاز نش��ده است .این فرهنگ با
جمهوری اسالمی زاده شد و همراه با آن
ادامه یافته است .در جریان گروگانگیری

{>> ادامه در صفحه}28 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

تهیه وام مسکن

)Cell.: (514

کیهان چرا در دروغپرا کنی اصرار دارد؟

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

www.centrecsai.org
ORGANISME
COMMUNAUT
EN
AIDE AUX NOUVEAUX A
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

PLUSشامل:
DEرایگان ما
خدمات
>> D'EX
AVEC
60 ANS
IMMIGRANTSفرانسه
½ ½ کالس های
AUPRÈS DES

(زیر نظر اداره مهاجرت)
offre
services
gratuits
مشکالت مهاجرتی
desو رفع
اجتماعی
مشاوره های
½ ½ dans plu
(français,
anglais,
espagnol,
dari, farsi,
زبان
مشاورین فارسی
کمک
arabe,اداری شما با
و
تحصیل
numéroو ادامه
deدر امور کاریابی
مشاوره
½½
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
VENANT
Un
seul
téléphone
:
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTSشرکت
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و
AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
در مصاحبه کاری
• Francisation
(cours
)/ ateliers de conversation
AUPRÈS DES
IMMIGRANTS
کار:
ساعات
رسمی
½ ½ تنظیمدعوتنامه
des services gratuitsde
dans plusieurs
langues
• Aide à(français,
laoffre
recherche
logement
anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole,
serbo-croate,
)...
½ ½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
دوشنبه تا
>>
جمعه •
Aide
àUnlaseul
recherche
d'emploi
(cv,
counselling,
plac
numéro de téléphone
: (514) 932-2953
(با
اینترنت
استفاده از
کامپیوتر و
ateliers,کالس آموزش
½½
(coursبعدازظهر
4/ ateliersونیم
)conversationنیمdeصبح تا
8و
• Francisation
•
Orientation
et
référence
/
Conseils
پرداخت هزینه ناچیز)
ژولیکور • Aide
à la recherche
logement
deتا مترو:
فاصله
دقیقه
5
• • Aide à
la recherche
d'emploi
(cv, counselling, ateliers,
)placement
Aide
à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
برنامه
دیگر
بسیاری
½ ½ کالس های آشپزی و
• Orientation et référence / Conseils
• • Aide à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
Interprétariat
et traduction
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
• Interprétariat
et traduction
__________________________________
• Certificat
d'hébergement
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
•
Certificat
d'hébergement
• Programme
/ Cours
d'informatique
Centred'accès
SocialInternet
D’Aide
Aux
Immigrants
d'informatiqueغیره
سیب چینی و
• 3 Commissaires
à l'assermentation d'accès Internet / Cours
• Programme
6201collective
rue Laurendeau
• Cuisine
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
• Activités
et sorties
(Québec,
Montreal,
QC
H4E Ottawa,
)3X8 cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

• 3 Commissaires à l'assermentation
6201 rue Laurendeau, Montréal
• Cuisine
collective
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueille

Tel.: (514) 932-2953

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

مدرسهدهخدا
2445340

Jolicoeur
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ایران در خاور میانه...
دیدارپرهیاهویامحدینژادازلبنان
نیز پیرامون «سفر
تحریکآمی��ز»
احمدین��ژاد به
جن��وب لبن��ان
گفت« :اين سفر و
برنامهها نشان می
دهند ک��ه حزب
الله اتح��ادش با
ايران را ارزشمندتر
از اتح��اد خود با
لبنان میداند».
سفر احمدینژاد،
برخالفطرفداری

به گفته خبرگزاری آلمان ،طرفداران
حزبالل��ه در لبن��ان از محم��ود
احمدینژاد استقبال گرمی کردند.
احمدینژاد برای نخس��تین بار به
عنوان رئیس دولت در س��فری دو
روزهبامیشلسلیمان،رئیسجمهور،
سعد حریری ،نخس��توزیر و نبیه
بری ،رئیس پارلمان لبن��ان ،دیدار
داشت .وی در یک کنفرانس خبری
با حضور میشل سلیمان گفت« :ما از
مقاومت مردم لبنان در برابر اسراییل
حمایت میکنی��م و خواهان آزادی
تمام��ی اراضی اش��غالی در لبنان،
سوریه و فلسطین هستیم».
احمدینژاد س��پس در ورزش��گاه
"الرای��ه ضیاحه" در بی��روت برای
طرفداران حزبالله سخنرانی کرد.
پیشتر حس��ن نصرالله که "بدلیل
امنیتی" از حضور در مجامع عمومی
پرهیز میکند ،در پیامی ویدئویی به
احمدینژاد خیرمقدم گفت.
احمدینژاد با تکرار س��خنان خود
درباره «عدم مش��روعیت اسراییل»
تصری��ح ک��رد ک��ه «بیتردید هر
دولت ،ف��رد و گروهی به هر نحوی
که به دنبال شناسایی رژیم اشغالگر
صهیونیستی و اعطای فرصت تجدید
قوا به او باش��د ،از ن��گاه دولتها و
ملتهای منطقه محکوم است».
رئیس دولت دهم بار دیگر ادعاهای
خود درباره فاجعه  ۱۱س��پتامبر را
تکرار کرد و اتهام ترور رفیق حریری
توس��ط حزبالله را مردود دانست.
احمدینژاد همچنین اس��راییل را
متهم کرد که چهار دیپلمات ایرانی
را «بط��ور غیرقانونی رب��وده» و در
«اسارت» نگاه داشته است.
به گفته برخی روزنامههای لبنانی و
عربی ،جمهوری اسالمی و حزبالله
صده��ا هزار دالر برای اس��تقبال از
احمدینژاد خ��رج کردهاند .روزنامه
"الحیات" مینویس��د ک��ه تدارک
استقبال از احمدینژاد زیر نظارت و
دخالت سفارت جمهوری اسالمی در
بیروت صورت گرفته است.

حزبالله ،منتقدانی نی��ز در لبنان
داش��ت .گروه  ۱۴مارس به رهبری
سعد حریری ،نخس��توزیر لبنان،
پیشتر از مقامات ایرانی خواسته بود
ک��ه از دخالت در امور داخلی لبنان
خودداری کرده و از لبنان به عنوان
«پایگاه ایران» علیه اسراییل استفاده
نکنند.
از سوی دیگر ،یکی از مقامات ارشد
دول��ت ترکیه ،خبر س��فر اردوغان،
نخستوزیر ترکیه ،به لبنان و دیدار
با احمدین��ژاد را تکذیب کرد .این
خبر نخست از سوی روزنامه لبنانی
"السفیر" منتشر شده بود.
دبیرکل پیشین حزباهلل:
حرکت ایران به سوی پرتگاه

حس��ن نصرالله ،دبی��رکل کنونی
حزبالل��ه ،در خوش��امدگویی ب��ه
احمدینژاد گفت« :ما از اینکه تابع
والیت فقیه هستیم افتخار میکنیم.
ما ایمان عمیق به والیت فقیه داریم.
ایران هم��واره از ما حمایت کرده و
چیزی از ما نخواسته است».
این س��خنان در حالی ابراز میشود
که منتق��دان لبنان��ی ،حزبالله را
متهم ب��ه تبعیت از سیاس��تهای
ای��ران میکنند .تاکی��د نصرالله بر
اینکه جمهوری اس�لامی «هرگز از
حزبالله نخواسته که موضع خاصی
را اتخاذ کند» ،پاس��خ به منتقدانی
در درون و بی��رون لبنان اس��ت که
حزبالله را بازوی نظامی و سیاسی
ایران در منطقه دانسته و این گروه
شبهنظامی را متهم به نادیده گرفتن
منافع ملی لبنان میکنند.
همزمان با سفر احمدینژاد به لبنان،
شیخصبحیطفیلی،دبیرکلپیشین
حزبالله ،در مصاحبهای با س��ایت

واکنش آمریکا به سفر احمدینژاد

هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
آمریکا ،به مقامات ایرانی هشدار داد
که ثبات لبنان را برهم نزنند .خانم
کلینتون که برای دیداری به کوزوو
س��فر کرده ،تاکید کرد که «آمریکا
مصمم است از دولت لبنان پشتیبانی
کند ،زیرا ای��ن دولت با چالشهای
مهمی مواجه است».
وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد
کهتعادلدرونیلبنانبایدحفظشود
و نباید گذاش��ت «تنشها در لبنان
فزونی گیرد» .اما خانم کلینتون در
اظهارات خود در پریشتینا ،نامی از
احمدینژاد نبرد .مقامات آمریکایی
و اس��راییلی پیشاپیش نگرانی خود
را از س��فر احمدینژاد به لبنان ابراز
کرده بودند.
رابرت گيبس ،سخنگوی کاخ سفید

جرس گفت« :م��ن از رهبری ایران
میخواهم و نصیحتش میکنم که
کمی به سیاستهای خود در قبال
م��ردم ایران بیندیش��د و به عواقب
سیاس��تهایش فکر کن��د ».وی با
توجه به حضور احمدینژاد در بیروت
افزود« ،در وضعیت کنونی به نظر من
ایران در حال حرکت به سوی پرتگاه
خطرناکی است و متاسفانه در ایران
امروز جریانی حاکم است که با بگیر
و ببند و بست دهان همه منتقدان،
اعم از روزنامهنگار و علما ،زمامداری
میکند».
رفسنجانی :با تفرقه داخلی
منیتوان در پی احتاد خارجی
بود

از سوی دیگر ،هاشمی رفسنجانی،
رئی��س مجل��س تش��خیص نظام
نیز در دی��داری ب��ا اعضای هیئت
مؤس��س جمعیت "فداییان اسالم"
بر لزوم وحدت در کشور تاکید کرد.
رفس��نجانی تصریح کرد که «بدون
اتحاد در داخل نمیتوانیم در خارج
از مرزهایمان اتح��اد ایجاد کنیم و
تفرقه میتواند باعث مسائلی مانند
صدر اسالم شود».
رفسنجانی ضمن ضرورت احترام به
"خانوادههای شهدا" گفت« :تالش
در ایجاد فضایی مطلوب برای آزادی
بیان و عقاید میتوان��د افتخارات و
برکات وسیعی برای نظام جمهوری
اسالمی به همراه داشته باشد».
احمدین��ژاد در دومی��ن روز دیدار
خود سفری به جنوب لبنان خواهد
داشت .پیشتر برخی از سیاستمداران
خارجی از وی خواسته بودند که از
س��فر به جنوب لبنان خ��ودداری
کند یا دستکم از اعمال و سخنان
تحریکآمیزبپرهیزد.

6201 rue Laurendeau, Montréal

(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soir
www.centrecsai.org

www.dehkhodaschool.com

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

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

8

9

PAYVAND: Vol. 17  No.976  Oct. 15, 2010

www.paivand.ca

 سال  17شماره  23  976مهر 1389

ایران :فرهنگ...
راه اندازی  ۱۰هزار دارالقرآن در مدارس ایران
با حضور محم�ود احمدی نژاد،
رئیس جمهوری ای�ران ،اعتبار
راه اندازی  ۱۰هزار مدرسه قرآنی
به حساب مدارس سراسر ایران
واریز شد.
آق��ای احم��دی نژاد که ب��ه همراه
حمیدرض��ا حاج��ی بابای��ی ،وزیر
آم��وزش و پرورش ،در این مراس��م
شرکت کرده بود گفت" :بدانید که با
تاسیس این مدارس ،رشد علمی ما
چند برابر می شود".
همزم��ان ،وزیر آم��وزش و پرورش
ای��ران در مراس��م راه ان��دازی ۱۰
هزار دارالق��رآن گفت که وزارتخانه
تحت امر او ب��ه ازای هر یک هزار و
 ۲۰۰دانش آموز یک مدرسه قرآنی
تاسیس می کند.
آقای حاجی بابایی ،همچنین گفت

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

که فاز نخس��ت راه اندازی مدارس
قرآنی از هفت ماه پیش و با مطالعات
انجام شده ،آغاز شده بود و اکنون این
مدارس با استفاده از فضای آموزش و
پرورش راه اندازی می شوند.
او همچنین برآورد کرد که چنانچه
از هر مدرس��ه  ۱۰۰دانش آموز در
دارالق��رآن ه��ا حضور
یابند ،نزدی��ک به یک
میلیون "دان�ش آموز
جلسات مشارکت
قرآنی" در مدارس ایران
وجود خواهد داشت.
روخوان��ی ،تجوی��د،
روانخوان��ی و تفس��یر
در مونتریال
قرآن از س��رفصل های
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
آموزشی خواهد بود که
514-261-6886
به گفته وزی��ر آموزش
تماسبگیرید.
و پ��رورش در م��دارس
قرآن��ی تدریس خواهد
 مژده مژده
شد.
سال گذشته نیز وزارت
برنامه تلویزیونی
آموزش پ��رورش خبر
«مژده آمسانی»
داده ب��ود که در تمامی
م��دارس کش��ور یک
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
روحانی مستقر شود تا
از کانال تصویر ایران پخش می شود
عالوه ب��ر برگزاری نماز
___________________
جماعت ،به سئواالت و
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
ش��بهات دانش آموزان
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا )28-11 ،پاسخ دهند.
پی��ش ت��ر از آن نی��ز،
نشانیکلیسا:
وزارت آموزش و پرورش
Grace
Ministry
از راه ان��دازی س��تادی
1345
Rue
Lapointe
به نام "س��تاد همکاری
Saint-Laurent,
QC H4L 1K4
ه��ای وزارت آموزش و
Mtro:
Cote
Vertu
پرورش و حوزه علمیه"

مسیحیانفارسیزبان

خب��ر داده و اعالم کرده بود که این
ستاد طرح استقرار دائمی روحانیون
در مدارس را تهیه کرده و در آینده
نزدیک اجرا می کند.
از دیگر طرح های س��تاد همکاری
ه��ای آم��وزش و پ��رورش و حوزه
علمی��ه ،واگ��ذاری مدیریت ۴۲۰۰
مدرس��ه در س��ه مقط��ع ابتدایی،
راهنمایی و متوسطه به حوزه علمیه
بود که خبر آن آذر ماه سال ۱۳۸۸
اعالم شده بود.
همچنین اع�زام  ۳۳هزار مب ّلغ
مذهبی به مدارس سراسر ایران
و طرح ایجاد مرکز تربیت دانش
آموزان نخبه برای ورود به حوزه
های علمیه هم از سایر اقداماتی
اس�ت که در دو سال گذشته و
پس از احیای معاونت پرورشی
در وزارت آموزش و پروش ایران،
پیگیری شده است.
تغییرات جدید در نظام آموزش��ی
ایران پس از آن س��رعت گرفت که
آیت الله علی خامنه ای ،رهبر ایران،
در م��رداد ماه س��ال  ۸۵خواس��تار
تحوالت جدی در نظ��ام آموزش و
پرورش ایران شده بود.
تشکیل ستادی تحت عنوان "ستاد
تحول بنیادین در نظ��ام آموزش و
پرورش ای��ران" از آخرین اقداماتی
اس��ت که وزارت آموزش و پرورش
ایران برای اجرایی کردن این تحوالت
در نظر گرفته است.

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

ZAND

Unsatisfied
tax bill for thwith you
?e year
contact

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

Tel.: 514-652-4887

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

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

Pièces d'Autos

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا

Montreal, QC, H4A2C2

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

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

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

>>

>>

C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

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

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

)Tel.:(514
________________________

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

دلیوری :رایگان

Driving School

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

شیراز
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










www.ZandConsulting.com

ج

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

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

ید کبک:
د

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
با
گارانتی

آژانس مسافرتی

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح






�






9

10

 سال  17شماره  23  976مهر 1389

www.paivand.ca

www.skylawn.net

کبک وکانادا :خبر...
ایگناتیف سیاست های کنسرواتورها را مورد
انتقاد قرار داده است.
______
علی اشرف
شــادپور

_______

در بهار آینده انتخابات عمومی
در کانادا برگزار خواهد شد.
آنگون��ه که از اخبار و نظرس��نجی
ها و آماره��ا برمی آید ،هیچ یک از
دو ح��زب لیبرال و کنس��رواتور در
موقعیتی نیست که اکثریت مطلق
کرس��ی های پارلمان را اشغال کند
و بتواند یک دولت با ثبات تشکیل
ده��د .البته هیچ چی��ز غیرممکن
نیست ،ولی بنابه ش��واهد و قراین،
احتمال دولت اکثریت در انتخابات
آینده بسیار کم است.
اما هر دو حزب مهم یاد شده ،بدون
توجه به این واقعیت ها ،درصددند،
با انجام تبلیغات به نفع خود و علیه
دیگری ،در مجلس عوام اکثریت پیدا
کنند .بنابراین هر یک از آنها ،ضمن
انتقاد از برنامه های حزب رقیب ،می
کوشد نش��ان دهد که برنامه های
خودش بهتر هستند.
یکی از کارهائی که رهبران احزاب،
برای کس��ب بیشترین کرسی های
پارلمان ،انجام می دهند مس��افرت
به بخش هائ��ی از کانادا و گفتگو با
کانادائی ها و ش��نیدن نظرات آنان
است.
یک��ی از موضوعات مطرح در برنامه
ه��ای انتخاباتی توجه ب��ه خانواده
هائی اس��ت که بیماری را در خانه
نگ��ه می دارند ،مخصوص��ا اگر این
قبیل بیم��اران درمان ناپذیر بوده و
به مدت طوالن��ی نیازمند مراقبت
باش��ند .اعضای این قبی��ل خانواده
ها ،ک��ه بجای س��پردن بیم��ار به
بیمارستان ها و مراکز عمومی ،خود
پرستاری آنان را به عهده می گیرند،
در زب��ان فرانس��وی AIDANTS
 NATURELSنامیده می ش��وند،
که ما آنانرا به اصطالح "یاری رسانان
فامیلی" می نامیم.
آقایایگناتیف،افزونبرمسافرت های
یاد شده ،با یاری رسانان فامیلی هم
مالق��ات هائی انجام و ب��ه درد دل
آنان گوش کرده و قول مس��اعدت
در صورت رسیدن به قدرت را داده
است.
موضوع مطرح دیگر این اس��ت که
حزب کنسرواتور استفن هارپر قصد
دارد ،از اول ژانوی��ه  ،2011مالیات
های ش��رکت های ب��زرگ را از 18
درص��د ب��ه 16.5درص��د و بعدا در
 ،2012به  15درصد کاهش دهد.
با توجه به ش��رایط موجود ،این دو
مورد کاهش مالی��ات خزانه فدرال
را از ی��ک درآم��د  6بیلیون دالری
محروم خواهد کرد.
چون این یک مسئله اقتصادی است
و دانش من در این زمینه به سمت
صفر میل می کند ،لذا من نمی توانم
قضاوت کنم که اینکار درست است
یا نه .ولی به نظر می رسد که این کار
دو جنبه دارد:
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آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
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

یکی اینک��ه کاهش مالیات این نوع
ش��رکت ها به کاهش درآمد دولت
منجر می ش��ود و کس��ر بودجه را
افزایش می دهد.
اما جنبه دیگر این است که این اقدام
دست ش��رکت ها را برای استخدام
افراد بیشتر باز می کند و نرخ بیکاری
را پائین می آورد و هم چنین باعث
چرخش اقتصاد هم می گردد.
حال کدام یک از این دو نظر مفیدتر
اس��ت ،سوالی است که اقتصاددانان
باید به آن پاسخ دهند.
آق��ای ژوئل -دنیس ب��ل آوانس ،در
این زمینه مقاله ای در الپرس ششم
اکتبر نوشته است که این مطلب هم
برمبنای آن تنظیم شده است.

لیبرال ه�ای ایگناتیف تصمیم خود
را گرفت�ه اند .آن�ان می خواهند
انتخابات آین�ده رفراندومی برای
کاهش مالیات های ش�رکت های
بزرگ باش�د ،در حال�ی که دولت
هارپر در اوتاوا غرق در یک کس�ر
بودجه  54بیلیون دالری است.

اگر لیبرالها در انتخابات آینده پیروز
شوند ،بدون گفتگو ،کاهش مالیات
های شرکت ها را لغو خواهند کرد.
حزب لیبرال فکر می کند اگر پول
حاصل از کاهش ندادن مالیات های
ش��رکت ها صرف برنامه های تازه
ای جهت کاهش کسر بودجه شود،
عاقالنه تر خواهد بود.
میکائیل ایگناتیف همچنین اعالم
کرده اس��ت که دولت لیبرال آینده
برنامه های سخاوتمندانه تری ،جهت
کمک به یاری رسانان فامیلی ،تنظیم
خواهد کرد تا آنان مجبور نشوند کار
کنند و بتوانن��د از بیماران در خانه
نگهداریکنند.
البت��ه این برنام��ه نیازمن��د ایجاد
تغییراتی در قانون کار و مستلزم یک
بیلیون دالر هزینه است تا در موارد
لزوم ،کارکن��ان بتوانند از مرخصی
با حقوق اس��تفاده کنن��د و اقتصاد
خانواده آسیب نبیند.
یک برنامه ری��ز حزب لیبرال گفته
است که رای دهندگان در مقابل دو
انتخاب قرار دارند :انتخاب حزبی که
از حقوق خانواده ها حمایت کند ،و یا
آنکه اولویت آن کاهش مالیات های
شرکت های بزرگ باشد.

می گویند رهبر حزب لیبرال بعد از
مسافرت های تابستانی و گفتگو با
منتقدین کاهش مالیات ها ،به این
نقطه نظرها رس��یده و چنین وعده
های متهورانه ای می دهد.
حزب لیب��رال افزون ب��ر مخالفت
شدید با کاهش مالیات های شرکت
ها ،روی موضوع دیگری هم انگشت
گذاشته و با آن مخالفت کرده است.
این موضوع عبارت اس��ت از اینکه
دول��ت حاضر م��ی خواه��د ،برای
خرید  65فروند هواپیمای جنگنده
شکاری  9 ،F-35بیلیون دالر هزینه
کند .این هواپیماها ساخت شرکت
الکهید -مارتین هستند که بخش
اعظم سرمایه آن آمریکائی است.
همچنین دول��ت هارپر می خواهد
قانون ثبت اجباری داش��تن سالح
های گرم را لغو کند .نه تنها لیبرالها،
بلکه س��ایر احزاب هم ب��ا این اقدام
مخالفند.
البت��ه کنس��رواتورها ه��م بیکار نه
نشس��ته اند .آقای هارپر در پارلمان
گفته اس��ت آقای ایگناتیف همان
وعده های کهنه لیبرالها را بازسازی
می کند.
وی ب��رای ب��ی ارزش جل��وه دادن
برنامه ه��ای لیبراله��ا ،آنه��ا را به
( RECYCLAGEبازیافت اش��یاء
مصرف شده) تشبیه کرده و چنین
گفته است:
«این پنجاهمین بار است که حزب
لیبرال این وعده خود را بازیابی می
کن��د و می گوید برنامه پرس��تاری
خانگی را پیش خواه��د برد .هربار
آنان می گویند ،ب��رای این منظور،
حق بیمه و مالیات را افزایش خواهند
داد .آنان مالیات ه��ا را افزایش می
دهند ولی به این وعده ها عمل نمی
کنند».
صرفنظر از محتوای این وعده های
انتخاباتی ،یک نقط��ه مثبت دیده
می ش��ود ،و آن این است که آقای
ایگناتی��ف از روش تهاجمی قبلی
خود فاصله گرفته اس��ت .او ،بجای
حمله های شخصی ،روی برنامه ها
کار می کند .این تغییر مثبتی است
و باید آن را به فال نیک گرفت.

>> 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!

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

یامسین

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

Tel.: 514-594-0344

514-388-1588

yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

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

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

فکر کنید که کبک با پویل که به مبباردیه خواهد
پرداخت چه کارهای دیگری می تواند اجنام دهد.
این قرارداد کبک را در
دنیا بد نام خواهد کرد!
داس��تان از این قرار است که دولت
کب��ک تصمیم گرفته اس��ت واگن
های متروی مونترال را ،که  40سال
از عمر آنها می گذرد ،عوض
کند.
به همین منظور ،ابتدا
قراردادی با کمپانی
عظی��م بمباردی��ه
منعق��د ک��رد که
اینکار را انجام دهد.
تعدادی از ش��رکت
های دیگ��ر ،از جمله
شرکت آلستوم فرانسوی
و شرکت  CAFاسپانیائی ،به
نحوه واگ��ذاری این قرارداد اعتراض
کردن��د .کار ب��ه دادگاه عالی کبک
کش��ید و آن دادگاه اعتراض��ی را
وارد دانست .در نتیجه ،دولت شاره
س��اخت و راه ان��دازی واگن ها را به
کنسرس��یومی مرکب از بمباردیه و
آلستوم محول نمود.
معموال دولت ها موظفند واگذاری
چنین قراردادهای کالن را از طریق
مناقصه انجام دهند .دولت کبک یا
چنین مناقصه ای برگزار نکرده و یا
در شرایط مساوی نبوده است.
این روش غیر شفاف باعث شده است
که کمپانی ه��ای دیگر ،مخصوصا
 ،CAFاعتراض کنند و سر و صدای
رسانه ها هم بلند شود.
طبق قرارداد منعقده برای هر واگن
مترو مبلغ  2.6میلیون دالر هزینه
برآورد ش��ده اس��ت .در صورتی که
 CAFمدعی است همان واگن را به
مبلغ  1.43میلیون دالر می سازد.
تفاوت قیم��ت در هر واگن بیش از

ی��ک میلی��ون
دالر اس��ت و
ب��ا احتس��اب
تعداد واگن های
س��فارش ش��ده،
تفاوت قیمت در کل
معامله بیش از نیم بیلیون
دالر می شود.
تکرار در محاورات روزمره از عظمت
این ارقام به ش��دت کاسته است و
مردم از کنار اعدادی مانند میلیون،
بیلیون (که همان میلیارد اس��ت) و
تریلیون (که همان تریلیارد نیست)
به سادگی می گذرند.
محض اط�لاع عرض می کنم برای
ش��مردن یک بیلیون دالر ،یک به
ی��ک ،ب��ا کار  8س��اعت در روز و 5
روز در هفته 120 ،س��ال وقت الزم
است!
تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل!
ب��ه هرح��ال ،گویا اس��تدالل آقای
شاره اینست که چون بمباردیه یک
کمپانی کبکی ،یا اقال کانادائی ،است
بنابرای��ن دادن این ق��رارداد به این
کمپانی باعث ایجاد شغل های جدید
و برگشت پول به صورت مالیات به
دولت کبک خواهد بود.
این در حالیست که  CAFتعهد می

کند که کارخانه س��اخت واگن ها
را در همین کبک تاس��یس خواهد
کرد.
همین اص��رار آقای ش��اره موجب
عصبانیت عده ای ،مخصوصا روزنامه
نگاران ،شده است.
سرمقاله نویس گازت ،در شماره 7
اکتبر ش��اره را به باد انتقاد گرفته ،و
با بکاربردن الفاظ و کلمات و عبارات
تن��د و گزنده ،کل ق��رارداد و نحوه
انعقاد آن را زیر سوال برده است.
این نویس��نده بیش��تر به تاثیر بین
الملل��ی آن پرداخته و از جمله می
نویس��د این قرارداد نه تنها اس��تان
کب��ک را در دنیا بد نام خواهد کرد،
بلک��ه در آینده هم از نظر بس��تن
قرارداد با کش��ورهای دیگر ،به ضرر
بمباردیه تمام خواهد شد.
س��رمقاله نوی��س گازت همچنین
دولت کبک و شخص نخست وزیر
را به دوست بازی متهم کرده و می
نویسد:
«در این اواخر ما هر قدر کوشیدیم،
نتوانس��تیم اصول حکومتی شاره را
کشف کنیم».
هان��ری اوبین ،مقال��ه نویس دیگر
گازت ،این موضوع را با موش��کافی
بیش��تری مورد بررس��ی قرار
داده و جنبه های مختلف آنرا
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

کبکیهاتشنهیک
جایگزینهستند!

اح��زاب یک��ی از ارکان
دموکراسیهستند،البتهنه
هر حزبی و نه در هر کجا.
در بعض��ی از کش��ورهای
اس��تبدادی ،اح��زاب
فرمایش��ی و ایدئول��وژی
زده بوجود م��ی آیند که
تنها کارشان مجیزگویی
حکومت و پیشبرد منویات
آن است.
ام��ا در کش��ورهائی که با
روش دموکراتیک اداره می
شوند (با هر درجه یا نوع دموکراسی)،
احزاب از میان مردم ،با داشتن عقاید
و سلیقه های مشترک ،بوجود می
آیند و آنها هستند که شکل حکومت
را تعیین می کنند.
البت��ه پدیده احزاب ه��م ،مانند هر
پدی��ده اجتماعی دیگ��ر ،معایب و
محاسن خود را دارد که اینجا جای
بحث آن نیست.
اما یکی از معایب سیس��تم حزبی
محدود ب��ودن تعداد اح��زاب قوی
است.
مانن��د آمریکا که م��ردم مجبورند
باالخ��ره به یکی از دو حزب موجود
رای بدهند و بعضا دیده می شود که
تفاوت چندانی هم بین آنها نیست.
این وضعیت تا حدودی در کبک هم
پیش آمده است.
از مدته��ا پیش ،یک��ی از همین دو
ح��زب لیب��رال و کبکوا ،ب��ه نوبت
حکوم��ت را در دس��ت می گیرد ،و
بعد از چند سال به دیگری تحویل
می دهد.
در این دست به دست گشتن ،مردم
هم نمی توانند تشخیص دهند که
کدام یک بهتر عمل می کند .تنها
تفاوت مش��خص بین این دو حزب
می��زان اهمیت دادن آنه��ا به زبان
فرانسوی و موضوع جدائی کبک از
کاناداست.
به این ترتیب ،کبکی ها به این دلیل
به یک��ی از این دو ح��زب رای می
دهند که از دس��ت دیگری خالص
شوند.
این دور باطل تا امروز ادامه داش��ته
است.
چند س��ال پیش ،جوان��ی جویای
نام ،ب��ا ن��ام ماریو دوم��ون ،حزب
سومی تش��کیل داد با نام آکسیون
دموکراتیک کب��ک ( ،)ADQو عده
ای را هم بخود جذب کرد .ولی این
حزب چندان دوام نیاورد.
البت��ه حزب ت��ازه تاس��یس کبک
س��ولیدر را هم نباید از قلم انداخت

را احراز کند ،صرفا بخاطر
آنک��ه او یکی همان قبلی
ها نبود.
 ADQولی به دالیلی در
انتخابات  2008شکست
س��ختی خورد و دومون
کنار کشید (داستان چنار
و نیلوفر).
Former Parti Quebecois
اکنون بازماندگان ADQ
legislature finance critic
صمیمانه تالش می کنند
Francois Legault
تا سوار واگن لوگو شوند،
البت��ه اگر چنی��ن واگنی
که تنها نماینده اش در مجمع ملی روزی را بیفت��د .راه افت��ادن چنین
کب��ک ،دکتر امی��ر خدیر هموطن واگنی هم به شایس��تگی و توانائی
خوب ما ،تاکنون خوب درخش��یده لوگو بستگی خواهد داشت.
است.
گفتنی اس��ت که لوگو ،در سالهای،
ب��اری ،اخی��را زمزمه های��ی برای  1993،-2003پس��ت های وزارتی
تشکیل حزب دیگری به میان آمده صنایع ،آموزش و پرورش و بهداشت
است که ،به دلیل وجود بعضی نام ها و درمان را به عهده داشته است.
در میان موسسان احتمالی آن ،توجه او یک مرد سیاسی قابل قبول ،مبارز
عالقمندان به سیاست در کبک را به کم سر و صدا -برخالف خیلی ها -و
خود جلب کرده است.
بس��یار قابل احترام است .او در کنار
س��رمقاله گازت  12اکتبر ،با عنوان خود ،فاکال را دارد که کمتر جدائی
«کبکی ها تش��نه ی��ک جایگزین طلب و بیش��تر عالقمند به اقتصاد،
هستند»،بههمینموضوعاختصاص مردم شناسی و مسائل مالی است.
یافته است که می خوانید.
لوسی ین بوش��ار هم یکی دیگر از
کس��انی اس��ت که احتماال در کنار
سوتیترمقاله:
کبکی هائی که مشتاقانه می خواهند لوگو خواهند بود.
از ج��دال بیهوده اس��تقالل طلبی کبکی ها تشنه حزب سومی هستند
رهایی یابند – و ما هم لژیون های که پایدار و قابل احترام و مورد توجه
آنان هس��تیم -به اقدامات فرانس��وا باشد .انگلیسی زبانان هم ،که با یک
لوگو چشم دوخته اند که قصد دارد ازدواج ب��دون عش��ق در دام حزب
حزب دیگری براه بیندازد .لوگو یکی لیبرال افتاده اند ،تش��نه تر از همه
از کارآمدترین وزرای س��ابق کبک هستند.
با توجه به مطالب ف��وق ،اکنون ما
است.
(نویس��نده مقاله) اندرزی به لوگو و
اینک منت مقاله:
هفته گذشته ،رسانه های فرانسوی دوستانش داریم:
زبان زمزمه ای براه انداختند مبنی بر دلیل��ی که دوم��ون نتوانس��ت به
اینکه فرانسوا لوگو ،عضو سابق کابینه انگلیسی زبانان و سایر غیر فرانسوی
همراه با همکارش ،ژول فاکال و چند زبانان نزدیک شود این است که آنان
چهره مطرح و مشهور دیگر کبک ،رای مثب��ت او را به رفراندوم جدائی
مذاکراتی را برای تاسیس یک حزب  1995فراموش نکردند.
جدید آغاز کرده اند .توجه فش��رده اکنون بال و پر گشائی شما انگلیسی
رسانه ها به این امر نشان از آن دارد زبانان و سایر غیر فرانسوی زبانان را
که اکنون زمینه ،برای خروج از بن در صورتی ج��ذب خواهد کرد که
بس��ت کس��الت آور موجود ،چقدر آنان مطمئن باشند این تشکیالت
جدید ش��ما حیاط خل��وت جدائی
مناسب است.
رای دهن��دگان کبکی ،که از دولت طلبان نخواهد بود.
لیبرال س��یر شده اند ،به خانم ماروا شنیده ایم که بعضی فدرالیست های
و حزبش هم چندان اشتیاق ندارند .معتبر با شما در حال مذاکره هستند.
اما معلوم هم نیست که با این پدیده اگر شما بتوانید صمیمیت خود را به
اثبات برسانید ،در آن صورت ممکن
جدید چگونه برخورد خواهد شد.
در س��ال  ،2007ماری��و دومون ،با اس��ت بس��یاری از گروه های زبانی
استفاده از نارضایتی مشابه ،توانست شانس ملحق شدن به شما را داشته
 41نفر نماینده ب��ه پارلمان کبک باشند.
بفرستد و مقام اوپوزیسیون رسمی

کاویده است.
این نویسنده عقیده دارد که
ق��رارداد نامب��رده یک تناقض
آشکار دارد.
او ب��رای توضیح این عقی��ده به دو
موضوع اشاره می کند:
 )1ب��دون هیچ گفتگوئ��ی مونترال
نیازمند اص�لاح سیس��تم ترابری
شهری است .سه سال و نیم پیش،
تش��کیالت ترامبله ،با وعده فراهم
آوردن یک سیستم ترابری مطلوب
شهری ،توانس��ت تایید شهروندان
مونترالی را بدست آورد .ولی به غیر
از رایج کردن نسبی دوچرخه سواری
برای بخشی از مردم ،به بهانه نبودن
پول ،کار چندان درخش��انی انجام
نداده است.
 )2دولت کبک برای ساختن 468
واگن،جهتنوسازیمترویمونترال،
قراردادی به مبلغ  1.2بیلیون دالر با
کنسرسیوم بمباردیه -آلستوم بسته
است.
ول��ی مونترال کال ب��ه  1053واگن

 )1احداث ترن مستقیم بین ایستگاه
مرکزی قطار و فرودگاه بین المللی
پی یر الی��وت ترودو .هزینه این کار
 600میلی��ون دالر خواهد بود که
بخ��ش اعظم آن را دول��ت فدرال و
بخش خصوصی تامین خواهند کرد،
و تنها  200میلیون دالر آن را مالیات
دهندگان کب��ک خواهند پرداخت.
استفاده کنندگان از تاسیسات اکثرا
کس��انی خواهند بود که به فرودگاه
می روند و هر یک  15دالر خواهند
پرداخت.
 )2انتخ��اب دیگر احداث خط آهن
از مرکز ش��هر به سنت آن دوبل وو،
با هزینه تخمینی  786میلیون دالر،
است.
نویس��نده به چند م��ورد دیگر هم
جهت ایجاد تسهیالت برای سیستم
اتوبوس��رانی و اح��داث تراموای هم
اشاره می کند.
امید است دولت کبک قبل از نهائی
کردن معامله با کنسرسیوم به این
موارد هم توجه کند.

مترو نی��از دارد که هزینه کل آن با
همین نرخ بالغ بر  2.7بیلیون دالر
می ش��ود .به عقیده هانری اوبین،
تناقض در اینجاست که مدیران شهر
مونترال و مسئوالن استان کبک از
سوئی می گویند که پول ندارند تا به
ترمیم سیستم ترافیک بپردازند.
مثال گسترش مترو ،ریل گذاری تازه
به سمت وست آیلند و غیره.
از سوی دیگر هم می خواهند مبالغ
هنگفتی صرف بهسازی واگن های
متروبکنند.
گفتنی اس��ت که  75درصد هزینه
تجدی��د واگن های مت��رو را دولت
کب��ک و  25درص��د بقیه را ش��هر
مونترال تامین خواهد کرد.
نویس��نده س��پس ب��ا مقایس��ه
ن��رخ کنسرس��یوم با آنچ��ه CAF
پیشنهادکرده ( 2.6با  1.43میلیون
دالر) از جهات مختلف به این سئوال
م��ی پردازد که اگر دولت کبک این
معامله انج��ام ندهد ،با این پول چه
می توان کرد:
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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
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ا
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ا کی ،عرب رسی
ز
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ی ،آس ن،
رمنی
و
و
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.
ی
.
،
گیر
نده های را بر
ر
و
دیجی ی
کیفی
ت
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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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www.paivand.ca

گرامی باد دهم ا کترب ،روزجهانی علیه حکم اعدام

کبک وکانادا :خبر...
سخت گریی های جدید نسبت به ازدواج های
قالبی برای مهاجرت

ایرانت��و :جیس��ون کن��ی وزی��ر
مهاج��رت و ش��هروندی اع�لام
کرد ب��ا ایجاد تغییرات جدید در
"مقررات مهاج��رت و محافظت
از پناهندگان" ک��ه از ماه آینده
باجرا درمی آید با س��وء استفاده
متقاضیان از ش��یوه مهاجرت به
روش ازدواج مقابله خواهد شد.
وی افزود" :هر روز ما شاهد ورود
عروس ها و دامادهایی هس��تیم
که اسپانس��ر یکدیگر می شوند
اما پس از مدتی کوتاه این رابطه
به جدایی ختم می ش��ود .زیرا
چنین ازدواج هایی نه بر مبنای
عالقه بلکه بصورت یک معامله
مصلحتی انجام می شود.
وی به ماجرای یک زوج هندی
اش��اره می کند که ط��ی آن یک
ش��هروند  35س��اله اهل برامتون
(انتاریو) جهار سال قبل با مردی از
طریق اینترنت آشنا می شود و پس
از یک سال نامه نگاری و گفت وگو
به هند سفر کرده و در نوامبر سال
 2007با او ازدواج می کند.
وی در ع��رض دو س��ال ب��ا هزینه
کردن هزاران دالر اسپانس��ر شوهر
جدید خود شده و او را به کانادا می
آورد.
مرد مذکور س��رانجام در  26جون
امس��ال وی��زای مهاج��رت خود را
دریافت می کند ،اما بالفاصله پس
از رس��یدن به تورنتو در فرودگاه به
همسرش اطالع می دهد که حاضر
به زندگی با او نیست و از آن تاریخ
تاکنون ناپدید شده است!
دفتر مهاجرت کانادا در هنگ کنگ
که مدی��رت امور جن��وب چین را
نی��ز برعه��ده دارد معم��وال نیمی

marriage

f rau d

از درخواس��ت های
اسپانسرشیپ ازدواج
را رد می کند.
این گزارش حاکیست
س��ال گذش��ته حدود
 49500مورد درخواست مهاجرت
از طریق ازدواج به دفاتر مهاجرتی
کانادا از سراسر جهان وصول شد که
دولت هم��واره به واقعی بودن اکثر
آنها مش��کوک بوده است ،بطوری
که تنها  10000مورد بدلیل عدم
توانای��ی در ارائه مدارک مس��تدل
بالفاصله رد شدند.
برمبن��ای مقررات جدید افس��ران
مهاج��رت ق��ادر خواهند ب��ود در
صورت ع��دم اطمین��ان از واقعی
ب��ودن ازدواج و یا تصنعی بودن آن
صرفا برای دریافت ویزای مهاجرت
تقاضای مزبور را رد کنند.
وزی��ر مهاج��رت همچنی��ن یک
نظرسنجی آنالین برای جمع آوری
تجربیات م��ردم درخصوص ازدواج

های تصنع��ی و راه حل
های پیشنهادی آنها راه
اندازی کرده است.
با این ح��ال یک وکیل
تورنتویی با ابراز نگرانی از
تداوم سختگیریها گفت
چنین مقرراتی بار دیگر
دست افسران مهاجرت
را ب��رای اعم��ال نظر و
تبعیض های فرهنگی و
نژادی نسبت به پذیرش
تقاضاها باز خواهد کرد.
"اوی گو" مدیر موسسه
حقوقی آس��یای جنوبی
و چینی تورنتو با اعالم
این مطلب می افزاید:
"بدین ترتیب کشورهایی
که بیشترین سابقه سوء
استفاده از موضوع ازدواج
به عنوان بلیط مهاجرت
داشته باش��ند مثل هند
و چی��ن بیش از س��ایر مناطق در
معرض ح��ذف تقاضاها ق��رار می
گیرند.
وی با اشاره به اینکه تا سال 1980
نیمی از مهاجران به کانادا را اعضای
فامیل افراد مقیم تشکیل می دادند
اضافه کرد هم اکنون با برنامه های
سختگیرانه دولت این رقم به کمتر
از یک چهارم کاهش یافته است.
در عی��ن ح��ال جیس��ون کن��ی
خاطرنشان س��اخت پس از جمع
آوری نظ��رات مردم ش��اید روش
دیگری نیز مد نظر قرار گیرد و آن
گذراندن یک دوره آزمایشی توسط
زوج های جدید قبل از صدور ویزای
اقامت دائم برای آنان باشد.

تأثری حبران اخری اقتصادی کانادا
بر بیکاری مهاجران بیشترینفاصله:

 ۰۶اکتبر  ۲۰۱۰ایرانتو:
بحران اقتصادی اخیر در کانادا تأثیر
ناگواری بر اشتغال مهاجران جدید
بویژه آندسته از افراد تحصیل کرده
در خارج از این کشور داشته است.
"بنی��اد جامعه کانادای��ی" اخیرا با
انتش��ار گزارشی اعالم کرد دانش
آموختگان دانشگاه های خارج از
کانادا چهار برابر بیش��تر از دانش
آموختگان متولد این کشور یعنی
به نسبت 13.9درصد در مقابل 3.4
درصد دچار بیکاری شده اند.
در مجم��وع نرخ کلی بیکاری برای
مهاج��ران جدید  15درصد و برای
کانادایی ها 7.8درصد است.
در این گزارش به عوامل مختلفی
در این زمینه اشاره شده که نداشتن
تجربه کار کانادایی ضعف دانش زبان
و ی��ا عدم پذیرش و تبدیل مدارک
بین المللی از آن دسته است.
این درحالیست که به اعتقاد "مجمع
کنفرانس کان��ادا " پذیرش مدارک
بین المللی مهاجران می تواند تا 5
میلیارد دالر ب��ه نغع اقتصاد کانادا

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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در کبک!

يكشنبه  10اكتبر 2010
اطالعیهمطبوعاتیمجموعهفعاالنحقوق
بشر در ایران به مناسبت دهم اکتبر
دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با
حکم اعدام نامگذاری ش��ده است .طبق
آمارهای منتش��ر شده در س��ال ۲۰۰۹
بیش از نود درصد اعدام ها در جهان تنها
در ش��ش کش��ور چین ،ایران ،عربستان
س��عودی ،ایاالت متح��دۀ آمریکا و یمن
شکل گرفته است.
ه��م اکنون تنه��ا  ۵۸کش��ور در جهان
کماکان به صدور حک��م اعدام ادامه می
دهند و  ۱۳۹کش��ور به طور کامل حکم
مجازات اعدام را لغو کرده اند ،این در حالی
است که ده سال پیش ،تنها  ۴۰کشور در
سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار
گذاشته بودند.
در قرن  ۲۱و در عصر حقوق بشر همچنان
کشورهایی هستند که این مجازات را در
قوانین کشور خود به عنوان یک راه حل
ب��رای کاهش جرایم اس��تفاده میکنند و
ایران در عصر حاضر رتبه نخست در صدور
و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت را
داراست.
در کش��ور ایران هر چند اع��دام از دیرباز
جاری بوده اس��ت و این حک��م در دوران
متفاوت بر اس��اس ن��وع حکومت و آئین
و م��رام جامعه تنه��ا در تعریف جرایمی
ک��ه منجرب صدور این حکم می ش��ده
تغییراتی داش��ته ام��ا در طول حکومت
جمهوری اس�لامی ص��دور و اجرای این
حکم رشدی بی سابقه داشته و سرفصلی
تازه محسوب میش��ود ،به این مهم باید

اضاف��ه کرد عالوه بر اینکه نهاد های غیر
انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل
نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل
چنین نهادهایی کمک نمی کند بلکه به
مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف
اجرای حکم اعدام هس��تند ،بازداشت و
صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی
و تالش برای بازداشت محمد مصطفایی
وکی��ل نوجوانان محکوم ب��ه اعدام خود
نشانگر این ادعاست.
حکومت جمهوری اس�لامی از بدو روی
کار آمدن��ش در بهمن  ۵۷همواره موافق
تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است
که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت،
ارعاب مجرمین ،تأمی��ن امنیت جامعه،
تس��کین افکار عمومی ،احترام به زندگی
انسانها ،موثر و ضروری می دانند.
ام��ا و علیرغم این موضوع ،در طول بیش
از  ۳۰سال حاکمیت و بسط و اشاعه این
فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه
هستیم بطوری که دستگاه قضایی مجاب
شده است عالوه بر سیستماتیک کردن
صدور این حکم ،ب��رای ارعاب مجرمین
از اج��رای چند باره اع��دام برای یک فرد
استفاده کند ،صدور  10بار اعدام برای یک
متهم و صدور ش��ش بار اعدام برای یک
زن نمونه های چنین احکامی اس��ت که
نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته
بلکه طبق آمار سازمان زندانها ،هم اکنون
زندانهای کنونی کش��ور دو برابر ظرفیت
خود زندانی دارند که البته خبر س��اخت
 ۴بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه
ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده
از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارائه ش��ده از سوی واحد آمار،

نش��ر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران در آستانه ی دهم اکتبر ،در طی
نیمسال نخست سالجاری  137تن اعدام
ش��دند و بیش از  100مورد حکم اعدام
توسط دستگاه قضائی صادر و یا تائید شده
است.
همچنی��ن باید اش��اره ک��رد ،جمهوری
اس�لامی ایران جزو معدود کش��ورهایی
است که بسیاری از شهروندان را تنها به
دلیل دگر اندیش��ی تحت ن��ام محارب و
افساد فی االرض اعدام میکند .طبق آمار
جمع آوری ش��ده توسط این نهاد دست
کم  ۱۱تن در شش ماه نخست سالجاری
به دلیل اندیش��ه های سیاس��ی مخالف
حاکمیت اعدام شدند که برجسته ترین
آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی
بوده است ،این در حالی است که خانواده
های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود
 ۶ماه کماکان چش��م به راه پیکر عزیزان
خود مانده اند.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ضمن
گرامیداش��ت این روز و مب��ارزه بی وقفه
برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید
مج��دد در مخالفت با اعدام ش��هروندان
تح��ت هر اتهامی ،خواه��ان حذف حکم
اع��دام از قوانین جزائی ایران اس��ت .این
مجموعه همچنین مجامع حقوق بشری و
جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶
زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم
اعدام بسر می برند فرا می خواند.
دبیرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران
 ۱۸مهرماه ۱۳88

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

مولتی ساژ

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

 کمک درسی و کمک به انجام تکالیف مدرسه دانش آموزان
دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان کالج (فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های ورودی
دبیرستانهای بین المللی و خصوصی 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

Tel.: 514-770-1771

Tel.: 514-942-9811

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

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

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
باشد.
گ��زارش اخیر اداره آمار نیز
حاکیست مهاجرانی که در خارج از
کانادا تحصیل کرده اند به نس��بت
متولدین این کشور شانس کمتری
در یافتن شغل در رشته مورد نظر
خود دارند (24درصد در مقابل 62
درصد).
بیش��ترین فاصل��ه بین اش��تغال
مهاجران و کانادایی ها در اس��تان
ه��ای آلبرتا و کبک مش��اهده می
شود.
در آلبرتا تنها  2.9درصد کانادایی
های تحصیل کرده بیکار هستند
ام��ا  11.5درص��د مهاج��ران ب��ا
تحصیالت مش��ابه در خارج فاقد
شغل تخصصی هستند.

استخدام

>> کار در منــزل

کمک در کارهای منزل
و همدمی با خانم حامله
به یک خانم مهربان
نیمه وقت یا تمام وقت

در کب��ک نی��ز ح��دود  20درصد
مهاج��ران تحصیلک��رده بی��کار
هستند.
در تورنتو که به تنهایی  45درصد
کل مهاج��ران کان��ادا را در خ��ود
جای داده نرخ بیکاری برای دانش
آموختگان خارج از کانادا  14درصد
و ب��رای متولدین کانادا  3.3درصد
است.
این گزارش همچنین حاکیس��ت
در س��ال  2009نیمی از کانادایی
ه��ا دارای تحصیالت عالی بوده اند
که 2درصد نسبت به سال  2006و
18.1درصد نسبت به سال 1990
افزایش داشته است.

بصورتهفتگی
در ناحیه وست آیلند
نیازمندیم.برایمصاحبه
باشمارهزیرتماسبگیرید.
Tel.: 514-695-6350
UPاکتبر:15اخوان

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789
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ایران ...
مقایسه ایران با شیلی؛

جنات منى دهند ،از ميان مى برند
ماجرای طوالنی نجات معدنچيان
شيليايی يك نكته را به ناظران ايرانی
اين عمليات چند ماهه متذكر می
شود:
اي��ن كه س��ی و دو س��ال از عمر
جمهوری اسالمی می گذرد و اين
حكومت در هي��چ عمليات نجات
ملی و بين المللی درگير نبوده است.
فلس��فهی حكوم��ت در جمهوری
اس�لامی خدم��ت به بش��ريت و
باالخص افراد درمان��ده و نيازمند
به كمك نيست ،تحكيم قدرت يك
اقليت و تاراج منابع كشور است.

!?Need a Mortgage
جان انس��انها ديده نش��د (در سيل
پاكستان اندكی كمك مالی صورت
گرفت).
در برخ��ی از بالي��ای طبيعی مثل
سونامی شرق آسيا مقامات ايرانی به
جای كمك از فرو آمدن خش��م خدا
بر بی دينان س��خن گفتن��د و ابراز
شادمانی كردند .در مقابل ،مقامات
جمهوری اسالمی در هر منطقهای
كه بح��ران و آتش اف��روزی در كار
باش��د حضور پيدا كرده و با دخالت
خود تلف ش��دن جان انس��انها را
تشديد می كنند.
منابع اي��ران در برنامهه��ای ترور،
جنگ داخلی ،سركوب و بمبگذاری
در سراس��ر دنيا ب��ه خوبی مصرف
می ش��ود .در كمكه��ای خارجی
ايران بيشتر ميزان اسلحه و موشك
و مهمات ارس��ال شده جلب توجه
می كند تا ميزان دارو و گندم برای
بيماران ايدز و گرسنگان آفريقا.
همدلی ،از قبيلهای و مذهبی و
ملی تا انسانی

انسان ها در دوران زندگی قبيلگی
بر اساس پيوندهای خونی و قبيلهای
به ياری يكديگر می شتافتند و غم
يكديگ��ر را می خوردن��د .با ظهور
مذاهب و اديان ،پيوندهای مذهبی
نيز در كن��ار پيوندهای قبيلگی در
شرايط فاجعه و دشواری موثر واقع
می شدند .پس از آن با ظهور دولت
ملتها ،پيوندهای ملی به قوی ترين
عناصر پيوند و غمخواری اجتماعی
تبديل شدند.
اتفاق�ی ك�ه روز  14اکتب�ر ب�ا
گسترش رس�انهها و ارتباطات
در حال رخ دادن اس�ت جهانی
ش�دن غمخ�واری و همدلی بر

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

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

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

در خدمت هموطنان گرامی

داروخـانه

ساعات کار :عصر

اخذ وام

کورش صدری

سياههی بلند بی تفاوتی

دهه��ا ايران��ی در كوهه��ای داخل
كشور گم شده و يخ زدهاند و هيچ
س��ازمان دولت��ی برای نج��ات آنها
اقدام نكرده است .ساالنه صدها نفر
در س��واحل درياهای كش��ور غرق
می ش��وند و اصوال دول��ت خود را
مس��ئول نجات جان آنها نمی داند.
(تنها در تابس��تان  ۱۳۸۸در چهار
استان گلس��تان ،گيالن ،مازندران
و خوزس��تان در مجم��وع  ۲۶۵نفر
بر اثر غرق ش��دگی جان خود را از
دس��ت دادند :محمدحسن عابدی،
رئيس سازمان پزشكی قانونی كشور
تابناك ۱۲ ،مهر  )۱۳۸۸ساالنه دهها
ماهيگير ايرانی در دريا گم می شدند
(در دههی شصت و پيش از مجهز
شدن قايقها به تجهيزات راهيابی)
و هي��چ كس برای كم��ك آنها اقدام
نم��ی كرد .چندين دان��ش آموز در
پارك شهر در مركز ام القرای جهان
اس�لام به آب افتادند و همه يكسره
غرق شدند .جادههای ايران به سالح
كشتار جمعی تبديل شدهاند (ساالنه
به طور متوسط حدود سی هزار نفر)
و دولت هيچ تالشی برای نجات جان
مسافران نمی كند .در انفجار قطار
در نيشابور يا سيل شميران و غيره
نيز كسی عمليات نجات به ياد نمی
آورد.
مقامات جمهوری اسالمی كه عاشق
عكسهای يادگاری هستند چند بار
با افراد نجات يافته عكس گرفتهاند؟
همچنين س��االنه دهه��ا فاجعهی
انس��انی در دنيا رخ می دهد كه در
عملي��ات نجات نام��ی از جمهوری
اس�لامی ش��نيده نمی ش��ود .در
سونامی سواحل شرق آسيا ،طوفان
كاترينا ،زلزلهی هاييتی و حتی در
سيل پاكستان كه كشوری دوست،
همس��ايه و مسلمان اس��ت اثری از
تالش جمهوری اسالمی برای نجات
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 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
13 RACHEL
نبش سن لوران
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

اساس پيوندهای انسانی است.
هنگامی كه رس��انههای همگانی و
س��ايتهای اينترنتی گي��ر افتادن
معدنچيان شيليايی را برای بيش از
دو ماه پوشش می دهند ديگر قبيله
و دين و مليت به عناصری حاشيهای
تبديل ش��ده و صرفا انس��ان بودن
اين معدنچيان باعث آرزوی جهانی
جهت خالصی آنها می شود.

حلظ�هی آزادی اولين معدنچی
ش�يليايی را صده�ا ميلي�ون نفر
در سراس�ر دني�ا در تلويزيونها و
سايتهایاينترنتیمشاهدهكردند.

تنها در اي��االت متحده بيش از ۱۵
ميليون نفر باال آمدن اولين معدنچی
را از ش��بكههای خبری سی ان ان،
فاكس نيوز ،س��ی ان بی سی ،و ای
بی س��ی به طور زنده تماشا كردند.
ش��بكههای اروپاي��ی از جمل��ه بی
بی س��ی اين رويداد را به طور زنده
پخش كردن��د .اخبار مربوط به اين
افراد نيز در سراسر دنيا گزارش شده
است .همين ارتباط لحظه به لحظه
جامع��هی جهانی را ب��ه صورت يك
جامعه ی به هم پيوس��ته در آورده
است.

كميابی همدلی در جمهوری
اسالمی

ام��ا در اي��ران همدل��ی در قاموس
دولتم��ردان ن��ه تنها در س��طوح
جهانی و ملی قابل مشاهده نيست
بلكه در چارچ��وب دينی نيز مورد
توجه قرار نمی گي��رد .تنها عنصر
همدلی از منظر حاكمان جمهوری
اس�لامی پيونده��ای ايدئولوژيك از
نوع اس�لامگرايانهی نظام��ی گرا و
موعودگراست.
حاكم��ان جمه��وری اس�لامی با
ميليونها ايرانی خارج كشور كامال
قهر هس��تند ،آنه��ا را ضد انقالب و
ب��ی دين می دانن��د و از اين جهت
بنا ندارند در ش��رايط استيصال به
آنه��ا كمك كنند .تقريبا هيچ ايرانی
در خارج كش��ور برای گرفتن كمك
به س��فارتخانهی كشورش مراجعه
نمی كند چون م��ی داند حكومت
با ايرانيان غير خودی (تقريبا عموم
ايرنيان) همدلی ندارد .سفير ايران در
روسيه وبالگ نويسان روسی را برای
تبليغات سياس��ی به مهمانی شام
دعوت می كند و به آنها پسته ايرانی
هديه می دهد (نه از سر همدلی) اما
وبالگ نويس ايرانی در زندان كشور
خود جان می سپارد.
رفتار حكومت با ايرانيان داخل
كشور بهتر از اين نيست.

در فصل س��رما روزانه دهها نفر بی
خانمان در خيابانهای ش��هرهای
بزرگ كش��ور از س��رمای شبهای
سرد جان می دهند و نهادی نيست
كه به آنها كمك نمايد .فقر و اعتياد
و ايدز در ايران كش��تار می كنند و
مقام��ات ايرانی در حال ش��مردن
كس��انی هس��تند كه در سفرهای

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

تپش دیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
داخلی و خارجی آنان به پيشوازشان
می روند.
اصرار در بی خبری

س��االنه دهها معدنچی ايرانی جان
خود را در معادن كشور از دست می
دهند (فصلنامهی س��نگ و معدن،
پايي��ز  )۱۳۸۷و اصوال خبر آنها در
اختيار عموم گذاش��ته نمی ش��ود.
علت بی خبری عمومی نيز آن است
كه اين معادن در نقاط دور افتادهی
كشور هستند و بر خالف غرق شدن
افراد در دريا رسانههای كشور از آنها
خبردار نمی شوند.
حتی در مورد غرق ش��دن افراد در
دريا صرفا آمارها كه وجه انس��انی و
عاطفی مس��تقيم ندارند ماهها بعد
عرضه می ش��وند ،آن ه��م به طور
اتفاق��ی .هدف از انتش��ار آمار غرق
ش��دگان نيز دادن اخط��ار به مردم
برای ش��نا در س��واحلی اس��ت كه
جداس��ازی شدهاند تا مبادا چشم نا
محرم به ب��دن زنی بيفتد .در موارد

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

6162 Sherbrooke w.

از كف رفتن انس��انها اصوال ضايعه
به شكلی كه تراژدی برای خانواده و
دوستان احساس شده در رسانههای
دولتی منعكس نمی شود.
بسنت مجاری همدلی

اگر به فرض معدنچي��ان ايرانی در
عمق  ۷۰۰متری زمين گرفتار می
آمدن��د و اخبار معدنچي��ان ايرانی
گرفتار ش��ده در عمق  ۶۵۰متری
زمي��ن به بي��رون درز پيدا می كرد
و دولت هم در نج��ات آنها جديت
داش��ت (فرض هایی كه تصور آنها
دش��وار اس��ت) باز نجات آنها قابل
تص��ور نبود .بدون گرفت��ن ياری از
متخصصان و امدادگران بينالمللی،
پيشبرد عمليات نجات در اين گونه
ش��رايط دش��وار تقريبا غير ممكن
است.
در نجات معدنچيان ش��يليايی يك
گ��روه از متخصص��ان امريكايی و
كانادايی نقش كليدی داشتند.
كش��وری كه در انزوا به سر می برد

و هر روز در حال دش��من تراش��ی
اس��ت طبعا مجاری كمك رس��انی
ديگر كش��ورها (دولت يا نهادهای
مدنی) در شرايط فاجعه را نيز بسته
يا تنگ كرده است .همچنين برای
عدم تحريك عواطف انسانی ،رسانه
ه��ای دولتی اي��ران عمليات نجات
در كش��ورهای ديگر را به طور زنده
پوشش نمی دهند.
در روزهای پس از زلزلهی بم دهها
امريكايی با س��گهای تربيت شده
ش��ان منتظر ص��دور وي��زا بودند و
بس��ياری از آنها نتوانستند به موقع
به بم رفته و به همنوعان خود ياری
برسانند.
جمهوری اسالمی راه را برای سرازير
ش��دن همدلی به ايران و از ايران به
ديگر كشورها در شرايط فاجعه و نياز
به كمك بسته است :هم با ايدئولوژی
قبيله مدارانهی اسالمگرايی و هم با
سياستهای آتش افروزانه و مخرب
خود در منطقه و جهان.
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ایران در راه آزادی...
رهربی جنبش سبز به یک سیاست خارجی
فعال نیاز دارد

 5اکتبر 2010

hbzadeh@btinternet.com

فعا لیته��ا ی
و
نظام��ی
هستهای ایران
را ه��دف ق��رار
داده ،در عی��ن
حال بر اقتصاد
کش��ور و روابط
تج��اری و مالی
ایران با جهان خارج نیز تأثیر گذاشته

ایرانی مجبور شدهاند از هواپیماهای
با کیفیت ایمنی پایینتر که در بازار
آزاد قابل دس��ترس اس��ت استفاده
کنند .نتیجه آن ،سانحههای هوایی
متعدد است که هر یک به بهای جان
دهها یا س��دها سرنشین هواپیماها
اتفاق افتاده است .آمریکا از عملکرد
رژی��م ایران ناراضی اس��ت ،ولی در
واکنش ب��ه آن گاه به تحریمهایی
متوسل ش��ده که در بسیاری
از موارد جان و مال شهروندان
بیگناه را م��ورد مخاطره قرار
داده است.

اق��دام آمریکا در تحریم هش��ت
مقام امنیتی و قضایی جمهوری
اس�لامی به دلی��ل نقض حقوق
بشر عملی بی سابقه و نامنتظره
بود .این برای اولین بار اس��ت که
بزرگترین کشور غربی مقامات ایران
را نه به دلیل فعالیت هستهای
و یا عملیات برون مرزی آنان
تحت تحریم ق��رار میدهد
آنانو به برکت جنبش سبز ،جهان با
بلکه بر اس��اس عملکرد
در مواجهه با مردم بیدفاع و واقعیتهای ایران آشنا شده
البت��ه انگیزههای غ��رب برای
سرکوب خشونتبار معترضان و آمادگی بیسابقهای برای
اعم��ال تحریم علیه جمهوری
به انتخابات س��ال گذش��ته
دس��ت به این کار زده است .کمک به مردم ایران پیدا کرده
اس�لامی قاب��ل درک اس��ت.
سیاست هس��تهای و خارجی
اقدام آمریکا البته بیشتر جنبه است .این وظیفه رهبران
جمهوری اس�لامی در منطقه
نمادی��ن دارد و در عین
حال جنبش است که به صورت فعال
خاورمیانه بس��یاری از جوامع
حامل دو پیام مهم است .یکی
خطاب به حاکم��ان در ایران با جامعه جهانی وارد تعامل
غرب��ی را نگ��ران کرده اس��ت.
جامعه جهانی نسبت به اهداف
که دایره فشارهای بینالمللی شوند ،از انگهای ضد غربی
فعالیتهایهستهایرژیمایران
بر آن��ان روز ب��ه روز تنگتر
خواهد شد ،و دیگری خطاب رژیم نهراسند ،جامعه جهانی
مش��کوک اس��ت و جمهوری
اس�لامی نتوانس��ته اعتم��اد
ب��ه مردم ایران ک��ه آمریکا با را به اعمال حتریمهای حقوق
جهانی و به خصوص غرب را به
آنان دش��منی ندارد و نه
تنها بشری تشویق کنند و در مقابل،
ادعای مسالمتآمیز بودن این
حس��اب آن��ان را از حس��اب
حکومت جدا کرده و بلکه در آنان را از اعمال حتریمهایی
فعالیتها کسب کند .از سوی
دیگر،سیاستهایماجراجویانه
دفاع از آنان حاضر اس��ت بر که به مردم صدمه میزند بر
رژیم ایران در عراق و فلسطین
حکومت فشار وارد کند .این
پیامها ،واکنشهای متناسب و حذر دارند .رهبری جنبش سبز و لبنان و افغانستان ،اخالل در
مذاکرات صلح بین فلس��طین
متضاد خود را از سوی مقامات به یک سیاست خارجی فعال
و اس��راییل ،و تهدیده��ای
حکومتی در ایران و
بسیاری نیازمند است.
احمدینژاد علیه اسراییل همراه
از فع��االن سیاس��ی و حقوق
با اظهارات تحریکآمیز او در باره
بشری ایرانی (مستقر در خارج
هولوکاس��ت ،غرب را به شدت
کش��ور) به دنبال آورده است.
نگران تشنج در خاورمیانه کرده
ولی رهبران سیاس��ی داخل
کش��ور عموما در این مورد سکوت و مشکالت فراوانی برای شهروندان اس��ت .در این ش��رایط ،و در فقدان
اختیار کردهاند و از اظهار نظر صریح ایرانی ایجاد کرده است .تحریمهایی هر حربه مناسب دیگر ،تحریم تنها
که به خصوص از سوی آمریکا علیه وس��یله غیر نظامی است که غرب
خودداری میکنند .چرا؟
ایران وضع ش��ده ،به لحاظ شدت و میتواند علیه رژیم جمهوری اسالمی
جهان غرب س��الها است که برای گسترش آن ،پس از تحریمهای دهه به کار بگی��رد .غرب البت��ه گزینه
وارد کردن فش��ار ب��ر رژیم ایران به آخر حکومت صدام حسین بر عراق ،نظامی را به کنار نگذاش��ته اس��ت،
ولی میداند که حمله نظامی علیه
دالیل سیاسی تالش میکند .آمریکا بیش از هر کشور دیگر بوده است.
ایران  -حتا به ص��ورت تاکتیکی و
از همان ماههای اول پس از انقالب
و گروگانگیری دیپلماتهایش در این تحریمها ،در مواردی که بر مردم علیه هدفهای نظامی و استراتژیک
تهرانیکسلسلهتحریمهاعلیهایران ایران فش��ار آورده و زیانهای جانی  -میتواند عواقب پیشبینی ناشدنی
را وضع کرد .این تحریمها برای بیش و مالی متوجه آنان کرده به درستی وخیمی در پی داش��ته باشد و تمام
از سه دهه ادامه داشته و هزینههای مورد اعتراض مردم قرار گرفته است .منطقه خاورمیانه را به آتش بکشد.
اقتصادی ،نظامی و سیاسی سنگینی برای مثال ،تحریم فروش لوازم یدکی
بر جمهوری اس�لامی و مردم ایران هواپیماهای مسافربری بوئینگ به این تحریمها در هر صورت نتوانسته
وارد کرده است .عالوه بر آن ،در یک ایران از س��وی آمریکا تا به حال به اس��ت نتیجه مطلوب غرب را به بار
دهه گذش��ته تحریمهای جدیدی صورت مستقیم و نامستقیم به بهای آورد و بلک��ه فش��ارهای زی��ادی بر
علی��ه جمهوری اس�لامی به دلیل جان ایرانیان زیادی تمام شده است .زندگی مردم وارد کرده است . .عالوه
فعالیتهای هس��تهای آن از سوی از یک سو هواپیماهای ایرانی ساخت بر آن ،رژیم ایران توانس��ته اس��ت
غرب و سازمان ملل وضع شده است .آمریکا بدون تجهیزات ایمنی کامل فعالیت هس��تهای را به عنوان یک
این تحریمها که بیش��تر مقامات و به حمل و نقل مسافر میپردازند ،و مس��ئله ملی در ایران مطرح کند و
مؤسساتوشرکتهایدستاندرکار از سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی حمایت بخش وسیعی از مردم را در
این زمینه به دس��ت بیاورد .ترکیب
این دو امر ،به دستگاههای تبلیغاتی
به نام خداوند بخشنده مهربان
رژیم امکان داده است که تحریمهای
غرب را علیه مردم ایران و منافع ملی
این کش��ور وانمود کنن��د و به این
وسیله به احساسات ضد غربی مردم
ایران دام��ن بزنند .به همین دلیل،
این تحریمها از س��وی کمتر کسی
در ایران یا نیروهای اپوزیسیون مورد
تأیید قرار گرفته است .فعاالن مدنی،
سیاسی و حقوق بشری ایران بارها
از ای��ن که غرب نه ب��ه انگیزههای
حقوق بشری و بلکه صرفا به دلیل
فعالیتهای هس��تهای یا سیاست
www.iranianislamiccenter.com
خارج��ی جمهوری اس�لامی رژیم
را م��ورد تحریم ق��رار دادهاند انتقاد
کردهاند و خواس��تار آن شدهاند که
210 St-Jacques
نقض فاحش حقوق بش��ر در ایران
ساعــات کار:
)(Lachine
مبنای فشار بر این رژیم قرار گیرد.
Tel.: 514-366-1509
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
514-247-1732
از ساعت  13لغایت 18
دامن��ه نقض حقوق بش��ر در ایران
(450) 638-7078
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
تحت س��لطه جمهوری اس�لامی
Fax: 450-638-4507
بفرمایند.
در جهان به تحقیق بینظیر است.
 210سنت ژاک غربی
جهت انجام اموردر روزهای
رژیمی که به لحاظ سرانه باالترین
مترو واندوم :اتوبوس 90
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.
رق��م اع��دام را در جه��ان به خود
به مست غرب
اختصاص داده است ،تنها کشوری

مرکز
اسالمی
ایرانیان
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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.

پیام رضا پهلوی به مناسبت آغاز
سال حتصیلی ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ -
اول مهرماه ۱۳۸۹
هم میهنان آزاده و سرافرازم
پس از پش��ت سرگذاش��تن فراز و
نش��یب های بس��یار در راه مبارزه
با حکومت جهل و تاریکی امس��ال
درحالی به پیشباز اول مهر می رویم
که دانش��گاهیان و فرهنگیانمان در
بندند و دزدان و قاتالن جوانان مان
آزاد.
ولی آنچه م��را به آینده خوش بین
و امیدوار می س��ــازد ،دیـدن دل
مشتاق آزادی نسل آینده ساز
های
ِ
میهنم است که همچنان استوار و پا
برجا برای افروخته نگاه داشتن شمع
فردایی روش��ن پا به سنگر دیرینۀ
آزادی خواهی می گذارند و در غیاب
استادان دلسوز و هم رزمان اسیر در
چنگال استبدادشان ترس را هرچه
بیش��تر بر دل های سیاه و مغزهای
دانش دین فروش��ان میهن
عاری از ِ
ستیز خواهند نشاند و حکومت جهل
و خرافه که در طول سی و دو سال
گذشته با کژاندیش��ی و اِعمال زور
و خش��ونت قصد در سرکوب کردن
هرگونه صدای مخالفی را داش��ت،
یک بار دیگر بر خود خواهد لرزید و
صدای لرزشش را جهانیان خواهند
شنید.
نظامی که با حمله های ش��بانه به
خوابگاه دانشجویان بی پناه و یورش
های گاه و ب��ی گاه به آنان قصد در
نش��ان دادن صالبت و قدرت خود
را داشت و چه حقیرانه این سودای
خام را در سر می پروراند.

رژیم حاکم با شعارهایی
همچ��ون تحصی��ل
رایگان و عدم تبعیض
جنس��یتی در جامعه
سایۀ ش��وم خود را بر
ایرانگستراندووقاحت
را به آن جا رساند که با
دیدی پس گرا و غیر
انس��انی مانع از ادامۀ
تحصیل ه��م وطنان
دگراندیش ما ش��د و
به جای پـرداختن به
نخبـه یابی و استعداد
پروری ،محور فعالیت
های خود را بر پایۀ تفکیک جنسیتی
و جداسازی دانش��جویی بنا نهاد و
فضای دانشگاه را با تاسیس انجمن
های اس�لامی و حراست تبدیل به
فضای پلیسی نمود.
استادان و آموزگاران فرهیخته

درشرایطحساسکنونیکهحکومت
مذهبی فاشیستی تنها با جسد بی
جان خود ،آخری��ن روزهای حیات
ننگینش را پش��ت س��ر می گذارد،
شما آموزگاران و اساتید شریف ایران
زمین هستید که بـا آموختن درس
آزادی و آزادگی به جویندگان عـلم و
انـدیشه ،بابک ها را تربیت می کنید
تا به کارزار ضحاکان ماردوش زمان
روند و نام پلیدشان را برای همیشه از
تاریخ سرزمین کورش پاک کنند.
در محضـر ش��ما معلمان واساتیـد
پاک طینت اس��ت که کودکـانمان
هویت ایرانی خود را پیدا می کنند و

درس شجاعت و مبارزه
را برای ساختن فردایی
آباد می آموزند.
در دورانی که حکومت
جه��ل و تزوی��ر قصد
تحریف و از بین بردن
تاریخ چند ه��زاره ای
مان را دارد ،بر شماست
که بــا روش��نگــری
و صداق��ت گذش��تـۀ
حقیقی اجــدادی مان
را ب��رای آینده س��ازان
کشور تصویر نمایید.
فرهنگیان و دانشجویان عزیزم

ام��روز در ش��رایطی ک��ه حاکمان
نامش��روع س��رزمین مادری قصد
شکستن قلم را دارند تا که فریاد حق
خواهی و آزادی طلبی شما خاموش
شود ،شروع دوبارۀ فصل علم و دانش
فرصتی فراهم خواهد آورد تا خواب
باطل زورگویان و اس��تعمارگران را
ح��رام نمایید و با قدم گ��ذاردن در
مس��یر صحیح آگاهی و مب��ارزه با
فرهن��گ دروغ و خراف��ه گرایی راه
یاران دبستانی خود را ادامه دهید.
شکی ندارم که پیروزی بر سیاهی و
جهل با همت و تالش شما جوانان
برومند ،در پرتو نور دانش استادان و
آموزگاران فرهیخته و میهن پرست
ایران زمین محقق خواهد شد و آن
روز دور نخواهد بود.
خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی
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ایران در راه آ زادی...

ول کن تا
ول کنم!
شهباز خنعی مونتریال
snakh@live.com

یک س��ال و اندی پیش ،تابس��تان
 ،1388در بحبوحه تنش های پس
از ب��ه اصط�لاح
انتخاب��ات 22
خرداد ،هاش��می
رفسنجانیدریک
مصاحبه (نقل به
مضم��ون) گفت
که اصل اختالف
بین او و خامنه ای
است و اگر نزاع پایان گیرد ،تنش
ها نیز فروکش خواهند کرد.

ارزش اموال دانشگاه آزاد 250
هزار میلیارد تومان برآورد شده
است؛اما اهمیت در ارزش سیاسی
دانشگاه آزاد است که با داشنت
صدها هزار دانشجو عمال می تواند
به عنوان اهرمی نیرومند در عرصه
از آن پس ،رفس��نجانی چنان که سیاسی عمل کند...
شیوه شناخته ش��ده اوست ،دائم
یکی به نعل و یکی به میخ کوبیده
است.
گاه زبان به تهدید گشوده و گاه خود
را مطیع فرامین رهبر نشان داده ا ّما
در هردو حالت آنچه مش��هود است
این اس��ت که "نزاع" نه تنها پایان
نگرفته ،بلکه به گس��تره عرصهء آن
نیز افزوده شده است.
یکی از این عرصه های نزاع ،مسئله
دانش��گاه آزاد است که این روزها به
موضوع روز تبدیل شده است.
س��ابقه دانش��گاه آزاد به سال های
نخس��تین پ��س از انق�لاب بازمی
گردد.
پ��س از تعطی��ل بیش از دوس��اله
دانش��گاه ه��ا و به
اصط�لاح انقالب
فرهنگی ،هاشمی
رفسنجانی دریکی
از خطب��ه ه��ای
نماز جمعه درباره
نیازهای آموزشی
جوانانصحبتکرد
و چن��ان که امروز
خود در وبس��ایت
اش م��ی گوی��د،
آی��ت الله خمینی

با تأس��یس دانشگاه آزاد "به صورت
خصوصی و نه دولتی" موافقت کرد.
به گفته رفسنجانی ،آیت الله خمینی
در پاسخ به این س��ئوال که جواب
مخالفان را چه بدهیم ،گفته بود:
«من این موضوع را حل می کنم».
رفسنجانی همچنین می گوید که
آیت الله خمینی ب��ا پرداخت یک
میلیون تومان به راه اندازی دانشگاه
آزاد کمک کرد و این موجب شد که
دیگر «تندروها نتوانستند مخالفت
کنند».
به این ترتیب دانشگاه آزاد با سرمایه
توجه به هدیه یک میلیون
ای که با ّ
تومان��ی خمین��ی و دارای��ی های
موسس��ان نم��ی
توانس��ت چن��دان
هنگف��ت باش��د و
دست باال از چند ده
میلیون تومان فراتر
نمی رفت تأسیس
شد و شروع به کار
کرد .اعضاء هیئت
موس��س دانش��گاه
آزاد عبارت بودند از:
هاشمی رفسنجانی،
س��یدعلی خامن��ه
ّ

ای ،عبدالکریم موس��وی
س��ید احم��د
اردبیل��یّ ،
خمین��ی ،میرحس��ین
موسوی و عبدالله جاسبی.
عبدالله جاسبی به سمت
ریی��س دانش��گاه آزاد
منص��وب ش��د و تاکنون
در این س��مت باقی مانده
است.

در ط��ول  16س��الی که
هاشمی رفسنجانی رییس مجلس
و رییس جمهوری بود ،دانشگاه آزاد
رشدی وقفه ناپذیر داشت تا جایی
ک��ه در هر دهکوره دورافتاده ای که
در یک باالخانه دو اتاق وجود داشت،
تابلوی دانشگاه آزاد بر سردرش زده
ش��د و کار پرس��ود تولی��د مدارک
تحصیلی فوق دیپلم ،لیسانس و فوق
لیس��انس هایی که درمورد کیفیت
آنها جای بحث فراوان است روزبروز
رونق بیشتر یافت.
ی��ک نمون��ه از این کیفی��ت های
تردیدآمیز م��ورد عوضعلی کردان
ب��ود که ب��ا جعل م��درک دکترا از
دانشگاه آکسفورد انگلستان ،سالها
به دانشجویان دانشگاه آزاد "حقوق
تطبیقی" درس می داد!
پس از گذش��ت دوره د ّوم ریاس��ت
جمهوری هاش��می رفس��نجانی و
دمحمد خاتمی،
سی ّ
روی کارآمدن ّ
اصالح طلبان با آن که دل خوش��ی
تحمل
از دانشگاه آزاد نداشتند آنرا ّ
می کردند.
درسال  ،1385محموداحمدی نژاد
پس از آن که دانشگاه آزاد را به "اقدام
انقالبی" تهدید کرد ،درصدد برآمد

که کنترل آن را دراختیار بگیرد و از
آنجا که ممکن بود در مقام ریاست
شورای عالی انقالب فرهنگی بتواند
دانش��گاه آزاد را از چنگ هاش��می
رفسنجانی و دار و دسته اش درآورد،
در اقدامی شتابزده در شهریور 1388
هیئت موسس دانش��گاه آزاد اعالم
نمود که اموال و دارایی های آن وقف
شده تا درصورت انحالل آن اموالش
در اختیار نهادهای زیرکنترل جناح
مخالف قرار نگیرد.

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

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

 رقص ،نقاشی
همچنین ساز وآواز
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
قابل توجه فارسی زبان افغانی ،تاجیک و...
مدرسه فارسی دهخدا را از آن خود بدانید
و از خدمات ما بهرهمند شوید:

_______________________

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

درپی این اقدام و کشمکش هایی که
بر س��ر آن بوجود آمد ،در فروردین
 1389شورای عالی انقالب فرهنگی
به ریاس��ت احمدی نژاد ،ضمن ر ّد
وق��ف اموال دانش��گاه آزاد با اصالح
نهایی اساسنامه دانش��گاه آزاد آنرا
برای اجرا ابالغ کرد.
ر ّد وقف اموال دانشگاه آزاد با واکنش
هاشمی رفس��نجانی روبرو شد و او

اعالم کرد که هیچ کس نمی تواند
وقف این دانشگاه را برهم زند و:

«اگر کسی توانست این کار را اجنام
دهد ،خداوند از او قویتر است و پس
می گیرد".

سیدعلی
درپی این کش��مکش هاّ ،
خامن��ه ای که از س��ویی خود جزء
هیئ��ت موس��س دانش��گاه آزاد و
{>> ادامه در صفحه}25 :
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بگذار
خورشید
دخالت
کند!
وقتی عیسی مسیح پطرس را برای اولین
بار در کناره دریای جلیل دید پطرس
در قایق مشغول ماهیگیری بود (انجیل
متی فصل چهار آیه هیجده تا بیست)
و بعد از قیام هم وقتی برای آخرین بار
او را در کناره دریای طبریه دید باز هم
پطرس در قایق مشغول ماهیگیری بود
( انجیل یوحنا فصل بیست و یک آیه
یک تا هفت) منتها اینبار خس��ته و نا
امید و سرخورده.
براستی چرا؟
چه فرقی در نوع کار پطرس بود؟
چرا تجربیات ش��یرین و پیروزمندانه
ما گاهی تبدی��ل به تجربه های تلخ و
ناکامیمیگردد؟
جواب خیلی س��اده ولی در عین حال
خیلی مهم است.

تفاوت در داشتن و یا نداشنت رویا
بود.

بار اول پطرس بخاطر داش��تن رویایی
که در زندگی داشت ماهیگیری میکرد،
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ول��ی دفع��ه دوم بخاطر ترک
کردن رویایی که برای زندگی
داش��ت ماهیگی��ری میک��رد.
مس��یح او را دع��وت کرده بود
تا بج��ای ماهیگی��ری بدنبال
جانهای گمشده برود و آنها را از
دریای طوفانی گناه صید کند،
ولی پطرس رویای صید جانها
را ت��رک ک��رده و گفت میروم
ماهی میگیرم و تور استعداد و
توانایی اش را در جهت اشتباه
انداخته ب��ود ،بنابراین هرچند
تمام شب تاریک را تالش کرد
ولی دیگر هیچ ماهی نتوانست
بگیرد ،تا اینکه مسیح در صبح
روش��ن فردا دخالت و توصیه
کرد جهت تور ماهیگیری اش
را عوض کند و داستان ناکامی
و سرخوردگی پطرس بوسیله
تغییر جهت تور ماهیگیری اش
با صید پیروزمندانه  153ماهی
بزرگ به پایان رسید.

یوحنا میگوید تمام ش��ب تور
انداختیم.
شب در اصطالح حرفه ماهیگیران آن
زم��ان از ابتدای غ��روب آفتاب حدود
س��اعت  5عص��ر در ت��ا طل��وع کامل
خورشید در ساعت  7صبح فردا گفته
میشد بعبارتی حدودا  14ساعت زمان
مفیدبرای ماهیگیرانبودکهدر اصطالح
ماهیگیری آن را ش��ب می نامیدند با
یک حساب سر انگشتی آنها هشتصد و
چهل دقیقه فرصت ماهیگیری داشتند
و چون زمان انداختن و باال کش��یدن
و دوب��اره انداختن تور ماهیگیری برای
قایق کوچکی به اندازه قایق پطرس و
همکارانش  25دقیقه بود پس نتیجه
میگیریم تقریب��ا  33مرتبه پطرس و
همکارانش تور را انداخته و بدون ماهی
بیرون کشیده اند.
سی وسه مرتبه بدون ماهی !!!
من و شما چطور؟
ما چه رویایی را ترک کرده ایم؟
م�ا در چ�ه جهت اش�تباهی
تورهایمان را انداخته ایم؟
ما در انج�ام چه فعالیت هایی
باید تغییر روش بدهیم؟
اگر ب��ا تمام تالش��ی که میکنیم
حاصل زیادی بدس��ت نمی آوریم
معنی اش اینست که یک جای کار
خراب اس��ت یا از رویای مان دور
شده ایم،
یا احتماال رویای مان را کامال ترک
کرده ایم،
بنابراین همین امروز وقت برگشتن
ب��ه رویای خدا ب��رای زندگی مان
است.

و اگر نتیجه زحمات بی وقفه ش��بانه قایق انداختن.
روزی م��ان زی��اد امی��دوار کنن��ده و
ثمربخش نیست معنی اش اینست که ب��رای انجام چنین
تور ماهیگیری مان را در جهت معج��زه ای منتظر
نامناس�بی انداخته ایم و همین تصمیم خدا نمانید.
حاال وقت عوض کردن جهت تورهای جس��م پوش��یدن
ماهیگیری ما است.
کلمه خدا عیس��ی
فرام��وش نکنی��م با دخالت بی س��رو مس��یح در می��ان
صدای خورشید ظلمت و تاریکی شب ما س��ند و گواهی
در سکوتی باور نکردنی و یا کوچکترین محکمی س��ت که
مقاومتی جایشان را به نور و روشنایی خدا پیش از بنیاد
صبح میدهند .بله همین امروز و همین عالم هستی تصمیم
االن در زندگ��ی ما می تواند همه چیز بجه��ت حی��ات
تغییر پیدا کند.
آمیخته با معجزه را
کتاب استر فصل نهم آیه یکم میگوید گرفته است.
بخاطر یک س��نت ش��کنی جسورانه امروز نوبت تصمیم
زنی بنام استر که تصمیم گرفت روش من و شماست.
معمولی و همیشگی مالقات با پادشاه
را در حکومت خشایارشا برهم بزند وبا نکت�ه مه�م این
قبول خطر از مرز تشریفاتی دربارعبور که:
در زم��ان موس��ی
کند.
مردم از مصر بیرون
این همه برعکس شد.
آیا آم�اده ایم تور افکار و دیدگاه و نیامدند چون دریا
نگرش و طرز برخوردمان را بطرفی ش��کافته شده بود،
بلکه دریا شکافته
دیگربیاندازیم؟

معجزهیعنیهمین!

بیایید به ماجرای پطرس در فصل بیست
و یک انجیل یوحنا بوسیله مقایسه آیه
سه با آیه شش نگاه کنیم:
مش��کل پطرس بدون مسیح این بود
که نمی توانست جلوی چشم گرسنه
زن و بچه هایش تور خالی را به ساحل
برگرداند،
مشکل پطرس با مس��یح این بود که
نمی توانست جلوی چشم همکارانش
تور پر از ماهی را به ساحل برگرداند.
دوست عزیز ایماندار من،

امروز می تواند چنین معجزه ای برای
ما تکرار شود.
 معج��زه ای ب��ه عظمت تصمیم
به تغییر چهارچوبه های کلیشه شده
همچون جرم ته س��ماور چسبیده به
کف سرنوشت مان.
 معجزه ای به عظمت برخاستن علیه
رکود و سکوت بی حاصل بالتکلیفی ها
و دست روی دست گذاشتن مان.
معجزه ای به عظمت شجاعت نه گفتن
به آنچه برایم��ان رقم زده اند و بعنوان
قس��مت و بخت و اقبال به حلقوم مان
ریخته اند.
 معج��زه ای ب��ه عظمت پریدن از
روی حصارهایی ک��ه بعنوان محدوده
بی خطر رشد و حرکت برایمان تعیین
کرده اند.
 معجزه ای به عظمت ریسک کردن
و ت��ور خالی را برخالف روش س��نتی
ماهیگیران هم عصر خود به طرف دیگر

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

شد چون مردم از
قوم خدا حرکت کردند آنوقت دریاهای
بودند.
مصر بیرون آمده
بسته در برابر اراده فوالدین شما چاره
داود در مزمور  114آیه  56س��وال می ای جز شکافته شدن ندارند.
کند:
ای دریا ترا چی شد که گریختی؟ بیایی�د بگذاری�م خورش�ید عالم
ای رودخانه اردن تو را چی شد که عیس�ی مس�یح در زندگ�ی مان
به عقب برگشتی؟
دخالت کند.
ای کوهها شما را چی شد که مثل او برای پایان دادن به ش��بهای تاریک
قوچ ها به جستن در آمدید؟
وتالشهای بی حاصل و تورهای خالی
مثل
که
ای تپه ها ش�ما را چی شد
مان راه حل هایی دارد که ما را شگفت
بره های گله جست و خیز کردید؟ زده خواهد کرد.

و لبخند سالها ماسیده بر لب هایمان را
و جواب همه آنها فقط یک چیز بود:
به قهقهه ای فراموش
( آیه اول همین مزمور)
نشدنی تبدیل خواهد کرد.
چون قوم خدا بیرون آمده بودند .امروز میتواند روز تاریخی تولدی دیگر
اگر خودت��ان را باور کنید چنانکه قوم در زندگی من و شما باشد:
خدا خودشان را باور کردند؟
بگذار خورشید دخالت کند!
اگر به آزادی ایمان بیاورید چنانکه قوم
خدا ایمان آوردند؟
اگر منش��اء امیدهای
هرگز به تحقق نرسیده
خود را بی باکانه تغییر
دهید چن��ان که قوم
خدا اعتمادش��ان را از
فرع��ون به یه��وه خدا
تغییر دادند؟ و
اگرجسورانهدرمسیری
ب��ر خ�لاف عادتها و
مژده به ایمانداران
س��نت های پوسیده
خرافه پرستی و ترس
ها ونگرانی های حاصله
از نتیجه و عاقبت کار
عاقد رمسی ازدواج شما
حرکت کردید چنانکه

پدر جالل عادل،

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

X

ST-DENIS

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

ک

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

ش جالل عادل
شی
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در شهــر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.
سخنرانی

مکیک با خوشحالی از شما دعوت می
کند تا در سخنرانی
استاد یداهلل کابلی خوانساری

شکس��ته نویس و خوشنویس معاصر
یتاششم
ازآمادگ 
ی ایرانی ش��رکت نمایی��د .او عضو عالی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
انجمن خوشنویس��ان ای��ران و دارنده
کالسهای فوق العاده
گواهینامه درجه یک هنری است .در
طی این مراسم ،مدارک قبولی تعدادی
 رقص ،نقاشی
از هنرجویان خوشنویس��ی مونترالی
 هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
نیز ،توسط اس��تاد کابلی به آنها اهدا
4976 Notre Dame W.
 514-220-1559/514-952-2165می گردد .عالقه مندان همچنین می
توانند از تعدادی آثار هنری استاد که
www.dehkhodaschool.com
برای مدت کوت��اه در مکیک نمایش
_____________________
داده می شود ،دیدن کنند.

مدرسه فردوسی

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
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

شنبه  ۱۶اکتبر

 ۵تا  ۷بعد از ظهر

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

کتابخانهنیما

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

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

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

کافــهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

فرهنگسرایسینا

Tel.: 514-485-3652

514-488-3000

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

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

M EK IC

www.paivand.ca

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

5206 DECARIE #3

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W. # 520 Metro: Guy
Info: 514-651-7955

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

RAIM

ایرانیان
مونرتال

رومنایی کتاب
«ویس و رامین»
دکترماریاصبایمقدم

 سخنران :دکتر اختر نراقی

 یکشنبه  14نوامبر 2010

بازرگانی

IBNG

Iranian Business Network Group

سیمای زن در ادبیات باختر زمین

ساعت 6/30

همبستگی

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

144

نویسنده ،شاعر ،پژوهشگر ،بنیانگزار
جایزه جهانی هلن برای زنان
و یکی از دوهزار روشنفکر برجسته
قرن بیست و یکم (بیوگرافی کمبریج)I.B.C.
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کانون مهندسین و
آرشیتکهای ایرانی کبک
مجمع عمومی ساالنه

کانون مهندسین و آر شیتکهای ایرانی کبک
از اعضاء و دوستان دعوت میکند که در مجمع
عمومی ساالنه کانون شرکت کنند.
دستور جلسه:
 .1گزارش هیئت مدیره موقت
 .2پذیرش اعضاء
 .3عرضه و تائید مرامنامه و اساسنامه کانون
 .4انتخابات
این مجمع در تاریخ
دوشنبه  8نوامبر2010
از ساعت  19تا 21

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

در دانشگاه کنکوردیا

Radio@khodrahagaran.org

برگزار خواهد شد.

1515 St. Catherine W.
EV. 2.260
sieaq.mtl@gmail.com

شنبه  23اکتبر
 2010ساعت  5غروب
در فرهنگسرای سینا
«ویس و رامین» از معدود داس��تانهای عاشقانه ایرانی به
جا مانده از زمان پیش از اسالم در ایران است .این داستان
توس��ط فخرالدین اس��عد گرگانی ،در حدود  1000سال
پیش به نظم درآمدهاست .محققین این داستان را متعلق
به زمان اشکانیان یا پارتها؛ یعنی حدود  2000سال پیش
یدانند.
م
دکتر ماریا صبای مقدم این داستان را به زبان مدرن و نثر
امروزی بیان کردهاست.
این اثر برای اولین بار در خارج از ایران رونمایی میشود.
با حمایت:
انجمن ادبی ایرانیان مونترال ،کافه لیت ،فرهنگسرای سینا
و مجله هفته
تلفن اطالعات:

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

سومنی منایشگاه
نقاشیهایدکتر

ترانهجوانبخت
برگزار میشود

سومین نمایشگاه نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت از

اول تا  21اکتبر ۲۰۱۰

در مرکز فرهنگی کت د نژ در مونترال برگزار میشود.
این نمایش��گاه شامل نقاش��یهای آکریلیک و رنگ
روغن او میباشد .قبال نیز در سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۹دو
نمایشگاه دیگر از نقاشیهای دکتر جوانبخت در مراکز
فرهنگی کت دنژ و نیما برگزار شده بود.
نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت به سبکهای رئال،
سوررئال و آبستره است.
تع��دادی از تابلوه��ای دکتر جوانبخت در س��ومین
نمایشگاه از نقاشیهای او برای فروش در نظر گرفته
ش��ده است .قیمت این تابلوها بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰دالر
کانادا است.

نشانیمنایشگاه:
514-787-8848
Sat. 23 October 2010
Seena Cultural Centre
6528 St Jacques W
Montreal,QC H4B 1T6

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

18
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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.

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

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

 %10ختفیف
دانشجویی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
انواع قفل ساخت کلید

قفل سازی تعمیر و تعویض

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

MAANI DAY-CARE

مهدکودکمانی

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

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

2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

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

رستورانملیملو
چلوکبابهایخوشمزهایرانی

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

و انواع اغذیه با کیفیت برتر

سرویسکارهایچاپی:انتشاراتفرهنگ
www.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
99
توانید
می
را
عکس
 مدل
مینی
ببینید:
ما
سایت
در وب
موم
0
15

1.

39.9

عدد

9

Tel.: (514) 931-9-931

Fax: (514) 509-2893
Email: mgraphique@videotron.ca
Website: www.maisongraphique.com

ساعات کار:

چهارشنبه تا یکشنبه

ظهر تا  10شب

توجه :دوشنبه و سه شنبه :متام روز
و شنبه و یکشنبه:ظهر تعطیل است

_____________________
3425 St-Denis

Tel.: 514-284-4999

̵ΎϬϣϭ
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سرویس«گرومینگ»حیوانات

Mortgage
̵ήΑ

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

solutions
ΎϤη
convenience

at
TM

www.paivand.ca

 با سرویس دلیوری

your

ΎΑ ϦϜδϣϡϭ ΖϓΎϳέΩ̵ήΑ
:Ϊϳήϴ̴ΑαΎϤΗΎϣ

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

--------->> تلفن514-799-8330 :

:
̶ϧΎΧΎΑΎΑΎϗίϭήϬΑ
CIBC
CIBCϡϭέϭΎθϣ
111866
866
230
4317
866230
2304317
4317 :: ϦϔϠΗ
514-606-5626
514-606-5626::ϞϳΎΑϮϣ
Behrooz.agha@cibc.com
Behrooz.agha@cibc.com ::ϞϴϤϳ

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

:
̶γέΎϓˬ̵Ϯδϧήϓˬ̶δϴϠ̴ϧ :̵ΎϬϧΎΑίϪΑ
ϩέϭΎθϣ

با جتربه طوالنی

ϪΑΪϴϨ̯ϪόΟήϣήΘθϴΑΕΎϋϼρΐδ̯ΖϬΟ
www.cibc.com/mortgageadvisor
www.cibc.com/mortgages
www.cibc.com/mortgages

;; 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

9 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9 9تعمیر ات شاسی
9 9تعمیرات کامل مکانیکی
9 9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9 9شستشو و متیز کردن اتومبیل
انواع شیشه های اتومبیل
نصب
تعویض و
For
What
 9 9فروشMatters،
.
CIBC
"
CIBC" . CIBC
9 9دودی کردن شیشه های اتومبیل
مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
پرداخت
9 9 ϩΪηΖΒΛ̵έΎΠΗΖϣϼϋ "ΖγϢϬϣϪ̪ϧήϫ̵ήΑ CIBC" .CIBCϩΪηΖΒΛ̵έΎΠΗΖϣϼϋ
.ΪηΎΑ̶ϣ
CIBC
9 9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...
TM

TM

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

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

.99

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

Professional Grooming

19
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>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor) طبقه دوم

Tel.: 514-482-4500

www.paivand.ca

Elegance Leasing

کمپانی
الگانس

لیزینگ

www.eleganceleasing.com

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

COMMERCIAL

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

PRE-APPROVED

خنستین شرکت بیمه ایرانی

>> with
monthly
instalment
__________

1389  مهر23  976  شماره 17 سال

Leasing

VOLKSWAGEN
JETTA - 2008

Prix : $ 12900
Kilométrage : 63000
Condition: Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 158.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Trans: Auto Cylindres:4
Carburant: Essence Motricité: FWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Argent
Type : Berline

BMW 325CI
COUPE - 2005

Prix : $ 15900
Kilométrage: 93000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification: Coupé
Trans : Auto. Cylindres : 6
Carburant : Essence
Motricité : RWD
Portes : 2 Passagers : 4
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Bronze
Type : Coupé

&
Financing
With or
Without
Credit

وام خرید اتومبیل
 یا،با اعتبار

!بدون اعتبار بانکی

assurance@eleganceleasing.com

Cell.: 514-969-2492














 مسکونیوجتاری:مشاور امالک














آریا
دندانپزشکی
کلینیک

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

شهر
مرکز
در
























جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا



























______________
جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری

























Nader Khaksar

دندانپزشک
جراح
زمانی
مهسا
دکتر
Dr. Shahrooz
Shahrouz Rezania
Rezania D.M.D.
D.M.D.
Dr. Heidari
Mehri Heidari
Dr.
Dr. Mehria
D.M.D.D.M.D.
Mahsa Zamani D.M.D.Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, Dr.
D.M.D.

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686





























خدمات حسابداری و دفترداری
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال


New
 گذاشتن دندانهای مصنوعی
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
Rapid)دندان
Orthodontics












CEREC AC Bluecam 

























































Implant










Root Canal 









_____________________________
ه
ی
بول کل
1834 Ste Catherine west, Zoom
Suite2 ACP
200 
ق























ل
ا
ک
ی
د
م
(Metro: Guy)
ه های
________________
م
ی
ب
ی
ها

















ه
م
ی
Tel : (514) 933-3337
و ب جوئی
blv St-Jean
 دانش










21
www.clinique-arya.com
Point Claire,QC H9S 4Y9.
514-969-2492





















Tel.:
































































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



Montreal, Quebec H3H 1M1









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

21
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RESTAURANT

RESTAURANT
Cuisine Perse

Yas Yas

ش
ب
ی
ش
ا
د
،
پ
ر
ش
و
موزی بیادماندنی ر و
ر ک شاد :
ق
ه
م
ر
ا
ص
ه
و پایکوب با
ی

Cuisine Perse

Persian Shields

شنبه 23
اکتبر
 25دالر
شامل
 :اپتایزر،
غ
ذا و دسر

ل
طفا جای

خود را
رزرو کنید

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

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

رستورانشومینهپرس

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 2سیخ کوبیده

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

یک سیخ کوبیده
یک سیخ چنجه،
یک سیخ جوجه

همراه با برنج ،گوجه کبابی و ساالد
و  SEASONEDسیب زمینی

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

________________
Plaza
Cote des Neiges





�






کبابی و ساالد و SEASONED

سیب زمینی سرو می شود

ختفیفدانشجویی

دلیوری :با  10پرس
درشعاع  5کیلومتری

ُبراسارد و الوال

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

چلوکبابکوبیده:

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

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
کیفیت عالی و قیمت مناسب

Plaza Cote des Neiges

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

فروشگاهکوهنور

CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

LAVAL
گشایش
شعبه2

 گوشتگوسفندتازه،گوساله،مرغ،انواع
چایمسالهجات،ترشیجات،مرباجاتو
شیرینیجات،انواعبرنجباسماتی،میوهجات
خشک

 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...

انواع
کارت
تلفن

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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نازی
از
ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ...
ﻣﯿﺮﺍﺙ
ﺍﯾﺮﺍﻥ:
بپرس!!...ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪیﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮیﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺿﺮﻭﺭﺕ

LEARN TODAY
EARN TOMORROW

"ﺍﻧﻘﻼﺏ
نكاتیبرای ﭘﯽ ﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏ
درزندگی
صمیمیت
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺴﯿﻨﯽ "

ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﻭ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺁﺷﻨﺎی
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ
ﻧﮋﺍﺩ ،ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺵ،
»ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺴﻴﻨﻰ«،
ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ ٢٤ﺍﻛﺘﺒﺮ ،ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﺖ ﺩﻧﻴﮋ ،ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ
ﺍﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﻴﺐ ﮔﻨﺠﻪ ﺑﺪﻭﻥ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﻣــﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻛﺘﺎﺑﺶتاﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ
مردانﺣﺎﺷﻴﻪ
به ﻭ ﺩﺭ
مردان
صمیمیتﺩﺍﺩ )٥ .به
قدرت دهید
ندهید.ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ
ﺷــﺮﻳﻌﺖ
ﻧﮋﺍﺩ،
ﻣﺼﻠﻰ
ﺩﻛﺘﺮ
ﻧﺸﺴﺖ،
ﺍﻳﻦ
ﺁﻏﺎﺯ
اندرز
فورانﺩﺭكند.
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺩﻫﺪ .ﺧﻄﻴﺐ ﮔﻨﺠــﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻜﻔﻴﺮ
مرد موجودی عاشق قدرت است.
م��ردان دوس��ت
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺳﻨﺠﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮ
حظ
قدرتمند
این كه
مرد از
مشكالت
كه
دارند
باش��دﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻫــﺎی ﭘﺮﺗﻮﺍﻧﺶ ﻣﻰ
ﺣﻀﺎﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻛﻪ ﺑﺎ
و
گیرد
ی
م
اوج
آس��مان
در
كند.
حل
تنهایی
ب��ه
را
می ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﺎ ﺍﻓﻜﻨــﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺍﻳﻦیبرد .از
باال م
ﻣﺘﻦخود
همراه
شما را
ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.به شما
ﻣﻰو اگر
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ كنند
ﻛﺎﻣﻞ
نیزﻭی
ﺍﺟﺎﺯﻩ
توانایی
احساس
یا
باشد
توانا
كه
گویند
ی
نم
چیزی
ﺷــﻪ ُﻛﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺳــﺮﻭ
این ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.
مشغول
ﺁﺭﺯﻭیكه
برد .ﻭتا وقتی
لذت می
تنهایی
ب��ه
یعنی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﻦ ﺭﺍ
ﺳــﭙﺎﺱ،
كندﺑــﺎ
مردان
در
احس��اس
ای��ن
كش��تن
موضوع
است
قادر
ﻣﺮ ﺩ
ﺯﺁﻥ ﺿﺠﻪ ﺑﺨﺎﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮﺍی ﻋﺰﺕ ﻋﺰﻳﺰ.
ﺯﺍﻛﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ
هس��تید بدانید كه تنها م
ح��ل ﺭﺍكن��د و در
---------------یتوانید را ﻭ ﺯﻥﺩﺳــﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ
خواب خوشبختی را ببینید.
شما
با
لزوم
صورت
ﺩﺭ
ﻣﻬﺴــﺘﻰ،
ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻰ ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
از
یا
بگیرید
نادیده
مرد را
قدرت
گذارند.
ی
م
میان
در
ﺩ ﺭ
ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻟﻰ،
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
اگر ﺩﺭ
ﺧﻴﺎﻣــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﻭ
پری
دیگر
كه
بدانید
كنید
انتقاذ
نكردن
نصیحت
با
آن ﻣﺮﺩﻣــﻰ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮیﺧﺮﺩﻧﻘﺎﺩﺗﻤﺎﻡ
ﺭﺍﺯ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺯﻳﻨﺖ
ﭘﻴﮕﻴﺮاوﻭدنبال
ﺟﻨﺒﺶ ب��ود.
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪنخواهید
رویاهای��ش
ﻣﻰ را
خ��ود
ﻧﻮﺭﺩﺩ.
زندگ��یﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﻭﻣﻰ
ایمان
هایش
ت
قدر
به
كه
كسی است
كنید.
عاشقانه
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻠﺴــﻔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮﺍﻍو ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﻣﻰ
ﻫﻤﮕﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻥباشد.
داشته
ﺩﻫﺪ.شما میتوانید
تواند.
ﺍﺭﺍﺋﻪمی
كه او
حتی ضعفهایش را ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺩﺍﺭﺍی ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻛﺘﺮﺍ از این
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻨﻰ
ﺑﺪﺍﻥ
ﺍﻳﻦ
راحت��یﺳﺮﺍﻳﺪ:
ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺍﺳﺖ .بهﻋﺒﻴﺪ ﻣﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺩﺭﺭﺷــﺘﻪ
مثبت
هایش
ی
توانای
تقویت
جهت
در
بس��یاری از كارها را به
 )٦سكوت مردان را نشكنید.
ﺭﻭﺷﻨﻰ
ﻭ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ
ﻫﺎی
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﻣﺎ
ﻭﻗﺖد.ﺁﻥ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺰﻡ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
كه:
بدانید
پس
دهد.
جلوه
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ بسپاری
این اش��تباه خانمهاس��ت كه وقتی
 ﺍﻓﺮﻭﺯ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ
ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
مردﺷﻜﻨﺠﻪ
١٩٨٥ﻭﺍﺭﺩ 
ﺳﺎﻝسمت آنها
مدام به
ساكت است
ً
ﭘﺲ
ﻻ
ﺍﺣﺘﻤﺎ
ﻛﻪ
ﻛﺴــﻰ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﮔﻴﺮﻳﻢ
ﻣﻐﺎﻥ
ﻛﻮﭼﻪ
ﺩﺭ
ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﺩﺭ
ﻋﺰﺕ
ﺷﺪ.
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
اگر
زنند.
ی
م
حرف
آنها
با
و
روند
ی
م
 )١١مردها را تشویق كنید.
خودتان دارای درآمد
 )١اگر
ﭘﻴﮕﻴﺮﺍﻧﻪ
ﻭ
ﻣﻮﺛﺮ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ
ﺑﺎ
ﺍﺳــﻼﻡ
ﺍﺯ
ﻛﻨﻴﻢ؟
ﭼﻜﺎﺭ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ
ﺑﻪ
ﻫﺎی
ﻣﺮﻛﺰﻫﻤﻜﺎﺭی
ﻣﺆﺳــﺲ
ﻋﻀﻮ
نیازمند
سكوت
به
اس��ت
ساكت
او
مرد عاشق تشویق است .كف زدنها
هرگز درآمد و پولتان را به
هستید،
همسرتانﺷﺮﻳﻌﺖ
رخ ﺣﻜﻤﺖ،
ﺷــﻴﺮﺍﺯ
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﺯ
ﻛﻮﺭﺩﻻﻥ
ﺧﺪﻣﺖ را ﻋﺒﻴﺪ ﺭﺍ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
سكوت یعنی
احترام به این
نكشید.ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﻴﺪ است و
آفرین شما
كند .مرد،
فراموش نمی
بیشتریﺑﻮﺩ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮی
ﺩﻳﻨﻰ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻰ
ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ
ﺭﺍﻧﺪﻧــﺪ ﻭ
ﺩﺭﺳﺎﻝ ١٩٩١
ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻧﻤﻮﺩ.
سكوت طوالنی
صمیمیتﻭیبیش��تر.
سپارد .من
خاطرﺑﻪمی
دارد به
ﺍﺯﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ را تا عمر
دارید ،هرگز
ﺣﻜﻴﻢدرآمد
حتی اگر
ﺧﺴﺮﻭ  -ﺑﺎ
ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی
ﺳــﺨﺘﻰ ﻭاینﺑﻪ
ﮔﺮ نیزﺗﻜﻔﻴــﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮﺭﻓﺖ ﻭﺑﻪ
ﺩﻳﺪی در ﺑﻪ
آزرده
معنی
است به
زنان ممكن
ﻛﺮﺩﻧﺪراﻛﻪبعدﺑﻪ از اجرای
لبخند شما
بگذارید
نیاورید.
ﻛﻪهم
خودتان
به روی
ﺩﻳﺪی
ﺭﺍﺯیكه -ﺑﺎ
ﻣﺬﻫﺒــﻰ-
ﺟﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺑﻜــﺮ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
بودنﺣﻘﻮﻕ
خاطرﻣﺪﺍﻓﻊ
ﻣﺎﺩی -ﻭ
مردها این
باش��د اما در
ﺗﺎﻳﺒﺎﺩیخاطر
همیشه به
ﺧﻮﺍﺟﻪبرای
ﻛﻤﮏطالیی
ﺩﺭﻣﺮﻛﺰ قوانین
چیز در
همه
فكر ﻭكند
همسرتان
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺷــﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺮﺩ.
خواهم ﺑﺪﺭ
»ژﺯﻭﺋﻴﺖ«ی ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺳﺎﻟﻢ
خانهﺍﻧﺪ.بهﺍﻳﻦ طور نیست.
داشت.
اداره امور
اوس��ت و
دس��ت
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻏﻨﺎی ﻓﻠﺴــﻔﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭی ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ

دست قدرتنمد او اداره میشود.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ .ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻘﻰ ﮔﺮ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ »ﻣﺮﻛﺰ
ﺣﺮﻭﻓﯽ ﻫﺎ
نکاتی که در باال ذکر ش��د شاید در
 )٧به مردان فضا
ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ
 ﺍﺭﺍﻧﻰ ﺑﺤﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺩی ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳــﻰ
بدهید.ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻗﺮﻭﻥ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮﺭ
و
سطحی
و
س��اده
بس��یار
اول
نگاه
خود خلوت
ﻛﺎﺭﻣﻰتا با
ﺷــﻜﻨﺠﻪ« كنید
مقایسهﺑﻪ ﺳﺒﺐ گاهی او را رها
مطلقا او را
كسیﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪباﺍﺳﺖ.
 )٢ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻨﺪ .ﺍﺯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻫــﺎی ﺣﺮﻭﻓﻰ ﻭ ﭘﺴــﻴﺨﺎﻧﻰ
کنید
باور
ولی
کند
جلوه
اهمیت
ی
ب
و
برود
ورزش
ب��ه
دوس��تان
با
كند.
نكنید.
ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻫــﺎی ﺩﺍﻭﻃﺒﺎﻧــﻪ ی ﺍﻭ ﻋﻀﻮﻳــﺖ ﻭ ﺯﺍﻳﺶ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﭼﻮﻥ
(و
س��اده
نکات
همین
رعایت
با
که
مدام
بزند.
سر
تنها
خود
خانواده
به
فالنی
دارد؛
خانه
تا
دو
خواهرم
شوهر
ﺩﺍﻧﻴﻢ.
ﻧﻤﻰ
ﺭﺍ
ﺑﺰﺭگ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺷﻮﺭﺍی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﻪ ی ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻴﻤﻰ ،ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻌﻴﻤﻰ
بسیاری از
هزینه)
البته بی
رها شدن!
فضای
نباش��د.
گداهاﺗﻨﻬﺎ دنبال او
ﺯﻛﺮﻳﺎیمثل
دارد و تو
ﺍﺑﻮﺑﻜﺮدرامد
این قدر
ﺭﺍﺯی ﻧﻪ
ﻣﺤﻤــﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻫﻴﺌﺖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
مشکالتﺭﺍ
ﺍﺳﺖ .ﻧﺴﻴﻤﻰ
ﭘﺴﻴﺨﺎﻧﻰ
ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ
صمیمی��ت ﺍﺯبین
ﺟﺮﻡ به
مرب��وط
گاهی به
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺋﻰ است
ﺳﺮﺁﻣﺪ این چیزی
ﺷﻴﻤﻰاوضاع
بهب��ود
اگر واقعا به
هس��تی.
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻭ
ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﺭ
مردانﺑﻴﻦ
ﺑــﺮﺍیكهﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺗﻦ
نب��ودﺧﺪﺍﺋﻰ ﭘﻮﺳﺖ
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ
شود.
ی
م
حل
همسران
را
فضا
این
آنها
به
اگر
دارند.
نیاز
آن
تالش
برای
را
او
كنید
ی
م
فكر
مالیﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳــﺖ .ﻭی ﺩﺭﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﻛﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﺜﻠﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ
ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻧﺪ.ها اس��ت .به
ب��االﺭﺍبرای خانم
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎی موارد
ﺑﻪ شما عشق
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ به
بدهید ،انها نیز
دشمن
ﺟﻬﺎﻥانتقاد
ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏكنید.
بیشتر تشویق
ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ
هدیهﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻭ
ﺟﺴﺪﺵ
دارد
وجود
هم
نکاتی
صورت
همین
ورزند.
ی
م
است.
ﺧﻮﺩ
صمیمیتﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﻜﺰﻳﮏ ،ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﺳــﻮﻳﺲ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﺍﺯ ژﺭﻓﺎی ﺁﺯﺍﺩﮔﻰ ﺍﻭ
ﮔﻮﻳﺪ:رعای��ت کنند که با
ﻣﻰباید
اقایان
 ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ )ﻫﻴﻮﻟﻰ( ﺭﺍ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﺗﺮﻳﺶ ،ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﺍﻭﮔﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻫﻨﺪ ک��ه
ﺳﺨﻦ
رعایت
س��وی
رعایت
ﺍﺳﺖ .او
ﻛﺮﺩﻩ كه از
ﺳﻔﺮ دارد
دوست
ای،ﻭ ﻣﻌﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻰ )٨ﻭمرد
ﻣﻰبی
 )٣تو
عرضهﻧﺒﻮﺕ
ﺩﺍﻧﺪ ﻭ
ﻗﺒﺮﺱ
اقایانﻭﻳﺮوﺍﻥﻛﺮﺩﻩﺍﻡ
ﺻﺪﺷﻬﺮ
انهاﺋﻰازﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺍﻡ،
ﻛﻮﻛﻮ
ﻣﻦ
قطعا"
خانمها،
س��وی
از
باال
ﻋــﺰﺕشود.
ﻫﻮﻟﻨﺎک قدردانی
صمیمیتﭼﻪاس��ت.
خواندن بر
فاتحه
ﺟﺒﺎﺭﺍﻥ ﻛﻮﺭﺩﻝ
ﺷﻤﺎﺭﺩ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ »ﺷــﻜﻨﺠﻪ ﺩﺭ نکات ﺑﺮﺗﺎﺝﻗﻴﺼﺮﻗﻰﻛﻨﻢﺑﺮﻗﺼﺮﺧﺎﻗﺎﻥﻗﻮﺯﻧﻢ
فروﺩﺍﺩﻧﺪ:
ﭘــﺎﺩﺍﺵ
ﺣﻜﻴــﻢ
ت��و بﺍﻳﻦ
)(٢٠٠٥
ﺍﺳﺖ.دهد .از صمیمی��ت در زندگی پ��ر رنگتر
ریختن
ای ﺭﺍیعن��ی
یعرضه
پرواز می
ﺗﺮﺱ«قدرت
ﻋﺼﺮبه مرد
ﺁﻧﻘﺪﺭ تشكر
ﺳــﺮﺵ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ
برایﻧﮋﺍﺩ
ﻣﺼﻠﻰ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ
ﺻﺎﺋﺐشد .آری صمیمیتی که اگر
ﺧﺮﻳﺪ خواهد
خ��ود خانه
دس��ت
مرد .یعنی به
شماﻭانجام
ﻋﺰﺕكه
كوچكی
ﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪرا ﻛﻪ هر كار
ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ
ﺗﺮﻳﻦ
همهﺗﺎﺭﻳﮏ
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ
ﻛﺘﺎﺏ:تشكر و قدردانی كنید تا او درﺩﻭﺭﺍﻥ
مشکالت
ﺻﻔﻮﻳﻪ باشد
خانه حاکم
مفهومﺩﺍﺭمشابه
كردن .هر
خراب
ﻓﺎﻧﻰ ﺭﺍ"توﻭﺩﺍﻉ میدهد
بی ﮔﻔ
ﺭﺷﺪ
حاضرﻟﺤﺎﻅ
شوند وﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﻫﺎییﺗﺎﺭﻳﺦ
 ezatmoss@yahoo.caکمﺩﻭﺭﺍﻥ
نخواهید
رنگ م
عرضه
ﺖ.ای" فاتحهای بر صمیمیت نیز بیحساب به شما عشق بورزد.
کنید.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ.
ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﺍﻧﻪ
عوض
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪآن را با دنیا
بود که
و عشق متقابل مرد است.

ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻧﻰ
ﺟﺒﺎﺭﻳﺖ ﺩﻳﻨﻰ
 ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
زندگ��یﺭﺍچی��زی جز
ﺩﻭﺭﺍﻥم��ا از
مگ��ر
 )٩مرد باید تایید شود.
ﺧﻮﺩ
ﻛﻪوﺭﺳﺎﻟﺖ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﺑﺮ
ﻭﻟﺘﺮ،
ﺍﺯ
ﻗﺒﻞ
ﻗﺮﻥ
ﭼﻨﺪ
ﺳﻴﻨﺎ،
فضایی با
یکدل��ی
صمیمی��ت و
تواناییهای مرد را تایید كنید و تاكید
ﺍﺑﻮﻋﻠﻰخود را حالل مشكالت
 )٤شوهر
ﺣﻘﻪ
ﻣﺬﻫﺐ
ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻥ
عشقﺑﻪ وﻛﺮﺳــﻰ
ﺭﺍ
ﺩﺋﻴﺴﻢ ﭘﺎی ﻣﻰ ﻓﺸﺎﺭﺩ:
ﺷﯿﺦاوﺍﺷﺮﺍﻕ
مگر نه
خواهیم؟
محبت می
صاحب بهترین تواناییها و
كنید
بدانید.
ﮔﺮﺍﻳﻰ
ﺟﻌﻔﺮی
ﺁﻓﺮﻳــﺪاوﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
همسر(شوهر)ﺷﻴﺦ
ﺷﺸــﻢ ﻫﺠﺮی
ﻗﺮﻥ
بخواهیدﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭ
ﺗﻴﺮﻩبدنبال
ﺩﺍﻧﻨﺪ .که
ﻣﻰکسی
حتی ان
ﺷﻴﻌﻪ که
است.ﺍﺷﺮﺍﻕ اینست
ترین
شایسته
بگویید و از
ﺧــﺪﺍبه او
مشكل را
ﺻﺎﺋﺐ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ
استﺍﻳــﻦ
ﺯﺩﮔﻰ
ﻣﺎﺗــﻢ
تنهاﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺳــﺮﺥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی
ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻛﺸــﻴﺪ،
رسیدن به
هدفش
ثروت
کسب
تاییدﺑﺎكنید كه
كند و
آن را حل
است؟ﺧﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺗﺒﺮﻳﺰی ﭼﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﺮﺍی
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻰ
ﺣﺮﻛﺖ
ﺧﻮﺩﺵ
ی
ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﻗﺪﻳﻢ
ی
ﻓﻠﺴــﻔﻪ
ﺑﺮ
آرامش
است.
مسئله
این
حل
او قادر به
 )١٠باید مورد اطمینان باشد.
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺵ
ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻫﺴــﺘﻰ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺭک
ﻭ
ﻧﻮﺭﺭﺍ
ی
ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻳﺎ
ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ
به او اعتماد كنید .با اطمینان خاطر
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺩ ﺟﺴﺖ .ﺍﺑﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﭘﺴﺮ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻟﺒﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸــﻮﺩﻩ
ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻮﺑﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩ ،ﺩﺭ ﺳﻦ  ٣٨ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﮕﻰ ،ﺑﻄﺮﺯ ﻓﺠﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ
ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮی ﻧﻴﺰ ﻛﺴــﺎﻧﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﺳﺮﻭﺩ:
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳــﺘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣــﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ
ﺑﺎﺍﻳﻦﺩﻭﺳﻪﻧﺎﺩﺍﻥﻛﻪﭼﻨﻴﻦﻣﻰﺭﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺩﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺎی ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺷــﻴﻄﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ .ﺣﻜﻴﻢ ﺷﻔﺎﺋﻰ ﺗﻼﺵ
ﻛﻪزیر م
ﺑﺎﺵدر
ﺧﺮک��ه
نکاتی
صحبت
نکاتی  )٢زن با
ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯی ﻓﺮﺍ
خوانیدﺧﺮی
ﺟﻤﻠﻪیﺍﺯ ﻓﺮﻁ
ﺁﺗﺶ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ.
ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ
هستند
سطحی
کهﻧﻨﺪ کردن آرام
ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﻰ
ﻣﻰﺧﻮﺍ
ﻛﺎﻓﺮﺵ
س��ادهﻧﻪوﺧﺮﺍﺳﺖ
بسیار ﻫﺮﻛﻮ
شود.
ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ »ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ« ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
اثر بسیار زیادی در ایجاد صمیمیت میﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺧﯿﺎﻡو م��رد و در نهایت ارامش
بین زن
ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻼﺩ ﻛﺸﺘﻪ
قضاوت
که
این
از
قبل
دارد.
روح��ی
شروع
ﺧﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺑﺎﻋﻴــﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ همین
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭﺑﺪﺭی ﺷﻮﺩ .ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺨﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ
ﺍﻟﺪﻳﻦکهﺭﻭﻣﻰ
بخوانید.
ﭼﺎﻟﺶ راﻣﻰت��ا اخر
این متن
ﻗﻮﻧﻴــﻪکردن
ﭘﻮﭼﻰ ب��هﺩﺭتعریف
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯی ،ﺷﺎﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻗﺪﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪی
ﻃﻠﺒــﺪ ﻭ ﺑﺮ
کنی��دﺑــﻪ
ﺭﺍ
پزش��ک
یک
نظرات
خالصه
اینها
ان��گار
کن��د
ی
م
ﺫﺍﺗﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ .ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭘﺪﺭ ،ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﻣﻠﺤﺪﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ .ﺍﻭ
ﺍﺳﺘﺎﺩی ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻜﻔﻴﺮﺵ ﻣﻰ
است که
مس��ایلش به
سمینارﺩﻡ ﺭﺍ کهﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ
یکﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﻮﭼﻰدرﺍﻳﻦ
روانشناسﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮔﻴــﺮﺩ .ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺜﻨﻮی ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ  ٢٦ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻰ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﻢ ﻭ
ﻏﻨﻴﻤﺖ
است.
مطرح شده
علمی
صورت
بهتری��ن
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥتاﺧﻴﺎﻡ ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
صمیمیت زیاد
درک کنید
زنها را
ش��ود.
ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﻩ ح��ل می
ﻣﻴﺮﺩ .مش��کل را
ﻣﺮﻣﻮﺯکهﻣﻰش��ما
ﺑﻄﺮﺯیگوید
ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ زن نمی
ﻛﻮﺷﻜﻨﺎﺭی
ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﻄﺐ
ﻣﻰو ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺍﻭ
ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ
کردن
ﺷــﺎﻋﺮی تعریف
شود.ﺍﭘﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻛﺮﺳﻴﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺿﺖ هرگز او را از
ﻣﺤﻴﻰچون فقط
یگوید
ﺍﻟﺪﻳﻦ او م
کنی��د.
صحبت ﺍﺯ حل
ﻛﻨﺪ
گفتهﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺩﺍﺭﺩکهﻋﺮﻓﺎﻥ
ندارید.ﭘﺎ ﻗﺮﺹ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭﺣﺪﺕ میﺗﻼﺵ
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮ ﻭ
موجودﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺎﺗﻤﺰﺩﮔﻰ
آسمانی
ﻛﺸــﻰ ﻭکه این
تنها حسی
ﺩﻳﻦراﺭﺍ ﺑﺎ کردن باز
ﺯﻧﺪﻩاین
ش��ودﺭﺍو نه
خواهد
ﺩﻫﺪ
سرعتﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺭﺍ
ﻭ
ﻓﻠﺴﻔﻰ( ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ:
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
ﻃﻠﺒﻰمتقابل
)ﻋﺸــﺮﺕدرک
کند ،عدم
هراسان می
ﻗﺮﺍﺭ اگر
ﺷﺮﻳﻌﺖشود.
مسئله حل
که به
ﻛﻨﺪ:
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺗﻤــﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﺎﺭی ﻭ
ﺳﺎﺯﺩ.یباشد .همان )٣ﺧﺪﺍ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰ
همسرش م
از س��وی
کند ،نگویید
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭیمی
س��رم درد
میگوید
ﺩﺭکنید.
گوش
ﺗﺎ»ﺗﺎ۵
ﺟﻠﺪﻫﺎﯼ
ﺷﺪ:
ﻣﻨﺘﺸﺮ

ادامهﺩﺭ
ﻭﺣﺸﺖ
ﭼﺸــﻴﺪﻡ
ﻟﺬﺕ ﺍﻧﺲ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ؛
ﮔﻨﺠﻮی،
ـﺘﻰ
ﻣﻬﺴ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻫﻤﻴﻦ
َ
شایس��تگی
عدم
از
مردان
ق��درﺩﺭکه
صحبتش
بگذارید به
دکتر.
ﻣﻘﺎﻡ ۱برو
فراوان و فراوان به حرفهایش گوش
ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺳﻮﺯﻧﻰ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻴﻦ
ﺭﺍﻫﻰ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮیازﺧﺮﺩ
می ﺩﺭ
این که
هراسند ،زنان
ﻣﺨﺘﻠﻒ دهد.
ﻣﺬﺍﻫﺐدارید به
نکنید ک��ه
ﺧﺪﺍﻳﻰوانمود
احساساتﺟﺰ کنی��د.
ﺍﻧﺪﺭ ﺷﺪﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﺩﮔﻰ ﺁﺳﻤﺎﻥ
کنید،ﺍﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎیﻋﺸﻖ
ﻧﻴﺴــﺖ.
ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺑﺸﻜﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ
و ﺁﻧﻜﻪ
درک نشود
عواطفشان
بلکهﻛﻪ 
گ��وش م
هایش
بیمناکند.ﺧﺎﻧﻪ حرف
)٥ﻳﺎﻓﺘﻢ
دقت ﺩﻫﺪ.
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎحرﺭﺍفﺑﻬﻢ
ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭ
خواهیدﺩﻳﻦ ﺯﺩﻩ
اگر مﻛﻪیﺟﺎﻣﻌﻪ
باشید
مردی نمونه
کنید.
های او
ﺑﺮﺍی ﺍﻭ واقعا به
زن .به توجه شما نیاز دارد.
ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ
ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺯﻥ
ﻳﮏ
ﻋﻨﻮﺍﻥکه:
بایدﺑﻪبدانید
نیازهایش .به
گ��وش کردن ب��ه صحبتهای زن ،به او توجه
کنی��د.ﺩﺭبهﺻﻔﺤﻪ{١١ :
}<< ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻨﺰﻝ ﮔﺰﻳﻨﺪ:
ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻋﺒﯿﺪ

بذر صمیمیت را در دل شکننده او لباسهایش .به صورتش .به آرایش
»ﻣﻦ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ« .ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻋﺒﻴﺪ
میکارد.هنگامیکهصحبتمیکند جدیدش .ب��ه  ،.....ب��ه فعالیتهای
 )١زنان باید درک شوند.
نیازها و عواطف و حضور او را درک صمیمانه و با مهر و محبت نگاهش روزان��هاش و به صب��وری و اخالق
کنید .شما باید شادی و ناراحتی و کنید و به حرفهایش دقت کنید.
نیکویش .به تبسم و اخم او به همه
سر زندگی و کسالت و همه حاالت 
چیز ...

او را درک کنید.
 )٤راه حل ندهید.

 )٦به مهمانی که میروید بین
سریع پیشنهاد و راه حل ندهید.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﯾﺪ

فقط خامن ه��ا بخوانن��د ...

فق��ط آقای��ان بخوانن��د ...

 ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

ACCOUNTING
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ
ALSO:

STARTING A BUSINESS
ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ!

!FREE TUITION! CALL NOW

shadd.com

514 484 0485

1000 Old Orchard
Montreal QC H4A 3A4
Bus 90, Métro Vendome

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ...

}<< ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ{۸ :

کلینیکحقوقی

ﻛﺒﮏ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺁﻗﺎی ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﺛﺒﺖ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺘﻰ
ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺭﻳﺸــﻪ ﻛﻦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻔﻮﺫ
ﺷــﺎﻧﺲ ﺁﻗﺎی ﺑﺮژﺭﻭﻥ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
وصیت نامه
اجاره،
غیرجتارتی،
جتارتی و
مهاجرت
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭی ﺍﻗﺪﺍﻡ
استخدامی،ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ
ﺣﺰﺏ ﻭ ﻣﺎﻓﻴــﺎی
خانواده،ﺭﻫﺒﺮ
ﺻــﻮﺭﺕ ﭘﻴــﺮﻭﺯی
ﺑﻄﻮﺭی ﺩﺭ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ،
ﺁﻣﺪﻩ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻧﻤﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﻭ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺳﻪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻫﺎ ﻫﺮ
کبک
زبان
فارسی
دانان
حقوق
اجنمن
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ »ﺷﺮﻳﮏ« ﻭی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻳﻨﮏ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ
حقوقی خود
ﺩﻭبهﻭﺍﺭﺩاولین
ﺭﺍی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷــﺎﻧﻪ ﻫﻢشما را
ﺷﻬﺮیکه ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻘﺪﺭی ﺍﺳﺖ
کلینیکﻭ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ
ﭘﻠﻴﺲ
ﻛﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻰ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.
روز چهارشنبه  27اکتبر  2010در مرکز «الگار»
ﺍﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﻣﺎﻩ¬ﻫﺎی
کامیونیتی
«نانزایلند»ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ
»ﺷــﺮﻳﮏ« ﺩﺭ
مرکز ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی
درﭘﻴﺮﻭﺯی
واقع ﻭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ
خواند.
گردد ،فرا
برگزار می
ﺭﻫﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
میﺁﻧﻜﻪ
ﺑــﺮﺍی
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ،
ﺑﻌﻀﺎً ﺭﺍی ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻫﺎﺋﻰ ﺣﻮﺯﻩ
ﻭﺯﻳﺮ ﻭبه
ﻧﺨﺴﺖتک
خصوصی و
جلساتی
حقوقی در
مختلف
ﺩﺭ در
ﺣﺰﺏشما
دفتردارانﺁﺭﻝبهﻳﺎسواالت
وکیالن و
تنیﻛﻪچند از
ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ
ﺭﻫﺒﺮ ﺩﺭ
هایﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
بخشﺷﻬﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎی
ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ
ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻥ
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺒﮏ
ﻟﻮﺍﻳﺢو
خواهد شد
برگزار
بعدازظهر
ساعت  7تا 9
از
کلینیک
داد.
خواهند
پاسخ
نفر
هر
برای
دقیقه
15
مدت
تک به
ﺑﺮژﺭﻭﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴــﻴﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
رساند.ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﭘﻮﻝ ﻭ
یاری ﺍﺯخواهدﺟﺪﻳــﺪ
آن ﺷﺪﻩ،
ﭘﻴﺮﻭﺯ
»ﺷﺮﻳﮏ«
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭ
هنگام
خاتمه به
ﺑﺎﻋﺚدر شروع و
ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ما را
سروقت شما
موقع و
حضور به
ﺍﺣﺰﺍﺏبهﺭﺍماﺑﺴــﻴﺎﺭ
مورد ﻣﺎﻟﻰ
ﻛﻤﻜﻬﺎی
ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ
پیامﻧﻔﻊ ﺭﻫﺒﺮ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﻛﺮﺳﻰ
میﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ ﺑﺎﺭ
ژﺭﺍﻟﺪ
اطالع
عالقهﺑﻪخود را
زمینهﻭحقوقی
فرستاده و
آدرس
توانید به این
بهتری
خدمات
ﺷﺪ ﺗﺎارائه
جهت
ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺭﻭﺷــﻦ ﺗــﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ
 contact_us@ajpq.qc.caﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍًﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
دهید:
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺍﻓﺘﻀﺎﺣﺎﺕ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﺁﻳﺎ ژﺍﻥ
ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺰﺑﻰ
Theﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
Lawﻧﻤﻮﺩ ﺭﺍ
 Associationﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ
 ofﺷﺮﻳﮏ ﺁﻗﺎی ﺑﺮژﺭﻭﻥ
Quebecﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻭ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
Persian
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻨــﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ
Invites 
ﻧﻪ؟ you
attendﻳﺎ to
ﺑﻪ ﺍﻭtheir 1st
Legal
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻭ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ on
ﺑﺠﺎی ﮔﺬﺍﺭﺩ
Clinicﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻗﺒﻠﻰ ﻛﺮﺳﻰ
Wednesday,
October
27th,
2010
at
the
’Nuns
Island
community
“Centre
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
centre,ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
Elgar”.
ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻓﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴــﻢ ﻛﻪ
Several lawyers from different fields (immigration
(commercial
and non-commerﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎی ﺍﻳﻦ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﺣﺰﺏ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ
cial),
rental
law,
employment
law,
wills
&
)estates
will
be
present
to answer
ﺩﺭ your
ﺣﻀــﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻴــﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــﻰ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷــﻬﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
questions during private one-on-one sessions
for
a
period
of
exactly
15
minutes
per
ﻛﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﺩﺍﺷﺖ.
person.
ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺣﻀﻮﺭﻧﺎﻡ
ﻫﺎﯼThe event will be held from 7
to 9pm.
Out of
ﺩﮐﺘﺮwill
ﭘﯿﺮﻭﺯﯼbegin
and finrespectﻣﺎﻳﻪ
ﻧﯿﻤﺎfor all, weﭼﻪ ﺑﺴــﺎ
ﻧﻴﻤﺎish on time, and so we ask you also to
arrive
ﻭ ﭘﻴــﺮﻭﺯی ﺩﻛﺘﺮ
ﻣﺸﻌﻮﻑ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺩﺭ
on time.
ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺳﯽ ﺍﺵ
ﺑﻌــﺪی )ﺷــﻬﺮی-
We ask you to please R.S.V.P.
us in advance
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﮊﺭﻭﻥ
ﺑﺎﺷــﺪin order to inform us of which field of
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ -ﻓﺪﺭﺍﻝ( law
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭼﻬــﺮﻩ ﺟﻮﺍﻥ ،ﻧﺎﻡ ﻭ ﺷــﻜﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪﺁﯾﻨﺪﻩ
your question pertains to, at
ﺁﺷﻨﺎ ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
contact_us@ajpq.qc.ca.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺸﻮﻕ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
----------------------www.iranianislamiccenter.com
ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺸــﻌﻮﻑ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ژﺍﻥ ﻣﺎﻧﺲ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ Address: 260, rue Elgar, H3E 1C9
ﺳﺎﻋــﺎﺕ ﮐﺎﺭ:
ﺣﻀﻮﺭ
Bus:
#12 from
LaSalle
metro
station,
)ﻣﻴﻞ ﺍﻧﺪ( ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼﺗﻮ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍی or
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻣﺤﺎﺭﺑﻰ/
ﭘﺴﻨﺪ/ﻋﺒﺎﺱ
ﻓﻴﺲﺑﻮﻙ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ
ﺻﺤﻨﻪ
ﭘــﺮﻭژﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ،ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
#168
from
McGill
or
Square-Victoria
metroﺳﺎﻳﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  /ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﻜﻦ  /ﻣﻬﺪی ﭘﺮﻭﻛﺴﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﮏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ،ﻛﻤﭙﻴﻨﻰ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻟﻐﺎﻳﺖ
١٣
ﻓﻴﻠﺘﺮﺁﺯﺍﺩ /ﺍﺯ
stations
get
off
ﺳﺎﻋﺖon
Elgar
and walk
towards
–١٨ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻧﺸﻴﻦ /
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻭﺯ
ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ،ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺭﺍ ﺑﻪ /
ﺩﻛﺘﺮ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻣﺮﻛﺰ
the
ﺭﺍیright
ﺛﺮﻳﺎto
ﭼﺎﻭﺯﺩﻭﺳﺖ the/
ﺍﺳﻼﻣﻰend of
the
ﻣﻴﺰﺍﻥ
street.ﺍﻟﻠﻪ
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪﺑﻪ/ﻋﺰﺕ
ﻧﻴﻤﺎی ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ
ﺭﺍی ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﻳﮕﺮ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﺍﻣﻮﺭﺩﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺟﻬﺖ
ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮﺭی  /ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﻭﭘﻴﻨﮕﻴﺎﻥ  /ﻧﮕﺎﺭ
ﺍﻳﻦﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﺍی /
ﻗﺒﻠﻰ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﻜﺲ ﭘﺎﺭﻩ  /ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ  /ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ
ﺩﻭﺳــﺖ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺁﺭﺯﻭی
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ،ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ )ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ
وحید خلجی
ﺍﺷﻚ ﺁﻭﺭ /
ﺑﻴﺸﺘﺮﺳــﻰ ﻧﮕﺎﻩ  /ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﻣﺰﻥ  /ﺍﺷﻜﺎﻥ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﻭ
210
St-Jacques
ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﭘﻮﺭﺍﻧﺪﺧﺖ ﺗﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  /ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺯﻳﺮﻭﺍﻧﺖ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺭﺍی ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
)(Lachine
 /ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻨﻰ ﭼﺎﻭﺯ  /ﺟﺮﺝ ﺑﺎﺗﻮﻡ ﺑﺮﻗﻴﺎﻥ  /ﺷــﻬﺮﻩ
ﻧﻔ ِﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻰ
Tel.: 514-366-1509
ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺨﺼﻰ  /ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﻴﻦ  /ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺯ
ﺁﻏــﺎ
ﺍﻳــﻦ
ﺁﻳــﺎ
مردمﺷﻮﺩ.
ِ
ِ
514-247-1732
غرق نشوید.
ﺧﺎﺷﺎﻙ/تنها خدا
بگذاری��د.
احت��رام
ب��ه او
اگر
ﺧﺪﻣﺖحتی
مرد نباید ابراز ضعف نماید
ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ
ﺗﻮﻳﺘﺮﻳﺎﻥ/
ﭘﺮﻳﺴﺎ
ﻣﻌﺎﻑ/
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎﻓﻴﺎ
ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ،
ﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺮﺍی
هر ازﺣﺎﻝ
احترام)(450
638-7078
گذاش��تن به او
که
دان��د
ﻣﻀﺎﻋﻒ می
ﻋﻠﻰدهید
ﺳﻴﺪنشان
گاهی به دنبال او نیز بگردید .ضعیف باشد .دست کم
ﺧﻮﺍﺹ/
ﺍﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ
ﺩﻭﺳﺖ/
ﺷــﻬﺮی
ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ
بخش Fax:
450-638-4507
است .مرد
چقدر برایش لذت
هم توجه کنید و هم به او فضا بدهید .که مقتدر هستید.
ﺍﺳﺖ؟
ﺑﺎﺧــﺖ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
و زن در جلوی در ایس��تاده اس��ت.
باشید.
محترم
ﺷــﻬﺮ با شخصیت و
ﺍﻧﺠﻤﻦش��ما
خریده و از
او کفش��ی جدید
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﻳﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
نظر میخواهد .شما به او میگویید ورزش کنید و خرابیهای خانه را به زن واقعا" لذت میبرد اگر ش��ما به
او بگویید "اول شما بفرمایید" .آری
کف��ش خوبی اس��ت .او میداند که سرعت اصالح کنید.
به همین س��ادگی .هرگز زن را در
کفش خوبی خری��ده ،او میخواهد مسوولیت پذیر باشید.
برابر دیگران سرزنش نکنید ،حتی

بشنود که "فوقالعاده است".
اگر اشتباه مسلمی مرتکب

 )٨زن دوست دارد که به او
شده باشد.
 )٧زن مرد را مقتدر دوست دارد .احترام بگذارید.

Legal Clinic
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Halloween...

تاریخچه و آداب هالووین

گس��تردگی بی��ش از
حد رس��انه ها ،سهولت
دسترس��ی و نف��وذ آنها
به زندگی مردم سراس��ر
جه��ان ،ب��رای انس��ان
امروزی فرصت شناخت
خصوصی��ات فرهنگ��ی
مردم سایر نقاط جهان را
فراهم کرده است.
ضمن تاکی��د به حفظ و
نگهداری از س��نت های
زیبا و پرمعن��ای تمدن
خودمان توجه ش��ما را
ب��ه مطلبی ک��ه در باره
هالوین ،یکی از این رسوم
تهیه شده است ،جلب می کنیم.
ش��ب  31اکتب��ر که ب��ه هالووین
( Halloweenترکی��ب دو کلم��ه
 Hallowمقدس و  E’enکه همان
 Eveningبه لهجه ایرلندی است،
به معنای سر ش��ب) شهرت دارد،
ریشه در رس��وم سلتیک (ساکنان
اولیه جزایر بریتانی��ا) دارد و آداب
آن بیشتر از ایرلند و اسکاتلند آمده
است.
این شب در اصل از جشنی مذهبی
پایه گرفته است که از قرن نهم بعد
از میالد مرس��وم بوده و "روز متام
مقدس�ین" یا All Hallows Day
نام داشته است .مسیحیان در این
روز که مطابق با اول نوامبر اس��ت،
به افتخار تمام قدیسین جشنی برپا
میکنند که امروز به نام All Saints
 Dayشهرت دارد و هالووین ،شب
قبل این جشن است.
اما رس��وم این ش��ب ،تاریخچه ای
بس��یار دورت��ر دارد و ب��ه یکی از
تعطیالت سلتیک برمیگردد.
بیش از  2000سال پیش ،راهبان
س��لت که  Druidنامیده میشدند،
جش��نواره ای را پایه گذاری کردند
که سمهین ( )Samhainنام داشت
و اعتقاد داش��تند که در این شب
دروازه بین دو دنیا گشوده میشود
و خ��دای جهان م��ردگان همراه با
ارواح ،اجن��ه و دیوها به روی زمین
می آید.
مردم سلت در این شب لباسهایی
از پوس��ت حیوانات می پوشیدند و
سر آنها را هم مانند کاله خودی بر
سر میگذاش��تند تا از ارواح خبیث
پنهان ش��وند و با کوبیدن بر طبل
و اش��یایی مانند دیگ و بشقابهای
فلزی ،صداهایی ایجاد میکردند تا
اجنه و دیوها را فراری دهند.
در این می��ان راهبان آتش��ی می
افروختند و قربانی میکردند تا ارواح
را آرام کنند.
امروزه رنگهای محب��وب هالووین
یعنی نارنجی و س��یاه ،نشانه ای از
رنگ آتش راهبان در آس��مان تیره



 )٩زن به اعتبار نیاز دارد.

زن را یکی از معتبرترین فرد خانواده
معرفی کنید .البته بدون لطمه زدن
به شخصیت خودتان.
 )١٠به همسرتان قوت قلب بدهید.
به او اطمینان دهید که دوس��تش
دارید .ب��ه زبان بیاوری��د و بگویید
دوس��تت دارم .عزیزم دوستت دارم.
اری همین جمله را به زبان بیاورید.
نگویید این کلمه لوس اس��ت .به او
بگویید خانه بدون او روح ندارد .این
جمالت به زن قوت قلب میدهد که
او در کانون عشق و محبت همسرش
واقع شده است.
چند نکته به اقای��ان برای حمایت
عاطفی از همسرانشان

( UNICEFسازمان حمایت
از مادران و کودکان) است.
ب��ه این ترتیب که از س��ال
 1950ت��ا کن��ون ،هم��ه
س��اله گروهی از جوانان در
فیالدلفی��ا ،با جعب��ه های
تزئین ش��ده به در خانه ها
میرون��د تا کمکه��ای مالی
مردم را جمع آوری کرده و
برای یونیسف ارسال کنند.

شب است .پوش��یدن لباس مبدل
هم ،از پوشیدن پوست حیوانات به
لباسهایی مانند جادوگران ،هیوالها،
شخصیتهای مشهور و هر چه تصور
کنید ،درآمده است.
از طرفی ،عالوه بر تاثیر این مراسم،
جش��نواره روز برداش��ت محصول
رومیان نیز ،که از قرن اول میالدی
آغاز شد ،به خصوص جشنی که در
ستایش پومونا ( )Pomonaالهه میوه
جات بوده است ،بر جشن هالووین
تاثیر فراوانی گذاشته است.
گرفت��ن س��یب از آب و دویدن در
هزارتوه��ای م��زارع ذرت و البت��ه
اس��تفاده های مختلفی که از کدو
میش��ود ،همه نش��انی از جش��ن
رومی��ان دارن��د ک��ه در ط��ی آن
برداش��ت محصولی خوب را جشن
میگرفتند.
قاشق زنی!
trick-or-treat

یکی از آداب بسیار رایج در هالووین
 trick-or-treatن��ام دارد و بس��یار
شبیه به قاشق زنی خودمان است،
به این ترتیب که افراد -به خصوص
کودکان  -در گروه هایی کوچک به
در خانه ها رفته و میگویند trick-
 or-treatبه این معنی که :
چیزی بده تا اذیتت نکنیم!
و صاحبخانه که به همین مناسبت
خوراکی هایی تهیه کرده ،چیزهایی
در سبد آنها میگذارد.
این رس��م در واقع بازسازی اتفاقی
اس��ت که در دوران گذش��ته و در
روز "تمام مقدس��ین" روی میداد
و در ط��ی آن فق��را ب��ه در منزل
ثروتمندان میرفتند و از آنها پول یا
غذا میگرفتند و اگر کسی از کمک
به آنها سرباز میزد ،ارواح خبیث به
س��راغش می آمدند و خانه اش را
ویران میکردند.

حمایتیونیسف
سال جاری 60 ،مین سال ورود رسم
 trick-or-treatبه سازمان یونیسف

 )١اگر میخواهید که همس��رتان
همواره زن��ی با طراوت و س��رزنده
و مادری س��نجیده و مهربان برای
فرزندتان باش��د ،تص��ور نکنید که
مجبوریدبهایسنگینیبرایحصول
به این نتیجه بپردازید .فقط کافیست
دقایق��ی را دقیقاً ب��ه حرفهای او
گوش دهید.
)٢وقتیاحساسمیکنیدهمسرتان
ناراحت اس��ت ،منتظ��ر حرف زدن
او نمانید .اگر ش��ما آغازگر صحبت
باش��ید ٥٠ ،درصد ناراحتیاش را از
بین بردهاید .نگذارید سکوت طرفین
فضای سنگینی بر خانه حاکم کند.
 )٣وقت��ی ب��ه او اج��ازه صحب��ت
میدهید ،بدانید ناراحت شدن از این
که او چرا ناراحت اس��ت کمکی به
حل مسئله نمیکند.

کدوی نارجنی رنگ،
جاودگر سوار بر جارو و
...
جک فانوسی یا
:Jack-o'-lantern

کدوهای نارنجی رنگی که به اشکال
مختلف بریده میشوند و با شمعی
در داخلش��ان ،به عنوان فانوسهای
ش��ب هالووین در همه ج��ا دیده
میشوند ،جک فانوسی نام داشته و
پیشینه ای سلتی دارند.
بنا بر این داس��تان ،م��ردی به نام
جک ،محکوم ش��ده بود تا پس از
مرگ در دنیا سرگردان باشد.
او فانوس��ی را که با کنده کاری بر
روی ترب در دس��ت داش��ت و به
جک فانوسی معروف بود.
هنوز هم در ایرلند و اسکاتلند این
فانوس��ها از ترب ساخته میشود اما
مهاجرین ایرلندی ،پس از رسیدن
ب��ه آمریکا ،کدو را برای این منظور
مناس��بتر و زیباتر دیدند و پس از
مدتی ،ک��دو تنبلهای بزرگ و زیبا
جای ترب را گرفت.
جادوگرانی با جاروهای
پرنده و گربه سیاه:
در قرون وس��طا ،ت��رس فراوانی از
جادوگران وجود داشت .به خصوص
که مردم اعتقاد داشتند جادوگران
میتوانن��د با جاروه��ای پرنده خود
به هم��ه جا بروند و با ارواح خبیث
مالق��ات کنند .ع��ده ای هم گربه
س��یاه را جادوگری میدانستند که
تغییر ش��کل داده یا حتا مرده ای
است که به زندگی بازگشته است.

هالووین و عطسه!
در اعتقادات س��لتی ،باید به کسی
که عطسه میکند بگویند:
خدا حفظت کند!
!""God bless you

زی��را آنها اعتقاد دارن��د که هنگام
عطسه ،روح از بدن به بیرون پرتاب
میش��ود و در ش��ب هالووین ،باید
حتما مراقب بود تا اگر کسی عطسه
کرد ب��ه او بگوین��د "خدا حفظت
کند" تا مبادا ش��یطان روح آنها را
تسخیر کند.
منبع« :مجله الکترونیکی فریا»

از قطع کردن صحبت او جلوگیری
کنید.
 )٤وقتی نمیدانید چه بگویید حرفی
نزنید .اگر نمیتوانید حرف مثبتی
بزنید و اگر به هر دلیلی نمیتوانید
جان��ب احتیاط را نگ��ه دارید ،بهتر
است ساکت بمانید.
 )٥اگ��ر همس��رتان قصد صحبت
نداشت با طرح سوال او را به صحبت
وادار نمایید.
 )٦احساسات او را اصالح نکنید و در
مقام داوری بر نیایید.
 )٧تا حد امکان ارامش خود را حفظ
کنید .واکنش نشان ندهید .چرا که
اگر برای لحظهای کنت��رل خود را
از دس��ت بدهید ،قطعا" شما بازنده
خواهید بود و البته پشیمان!

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!

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.

ول کن تا ول کنم :خنعی...
از س��وی دیگر حامی و پش��تیبان
احمدی نژاد است ،دو هیئت را مأمور
بررسی مسئله کرد .روز یکشنبه 18
مهرماه ،خامنه ای در نامه ای خطاب
به هاش��می رفس��نجانی و محمود
احمدی نژاد نوشت:
«درپی مأموریت به دو هیئت فقهی
و حقوقی برای بررسی عمیق و همه
جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد
اسالمی ،مجموعه بحث ها و تدقیق
در ادلّه به این نتیجه قطعی منتهی
ش��د که وقف مزبور دارای اشکاالت
اساس��ی فقهی و حقوقی اس��ت از
جمله ،هم به لحاظ مشروعیت وقف
مذکوروهم از جهت صالحیت هیئت
محترم موسس در انشاء این وقف.
همچنان که مشکل اساسی تحقق
قبول مقام ذیصالح نیز مطرح است.
بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و
حقوقی صحیح نیست».
وقف یا عدم وقف اموال دانشگاه آزاد
از دو جهت دارای اهمیت است:
خنس�ت ارزش اموال این دانش��گاه
که آنها را حدود  250هزار میلیارد
تومان برآورد کرده اند.
دو دیگر ارزش سیاس��ی دانش��گاه
آزاد اس��ت که با داشتن صدها هزار
دانش��جو عمال می توان��د به عنوان
اهرمی نیرومند در عرصه سیاس��ی
عمل کند و جناح��ی که این اهرم
را دراختیار داشته باشد ،با مختصر

>> ادامه از صفحه15 :

دستکاری در شرایط پذیرش دانشجو
قادر خواهد بود از این اهرم در جهت
کسب سلطه استفاده نماید.
طبیعی اس��ت که ه��ر دو مورد به
شدت اشتهای دو جناح عمال رودررو
ّ
قرارگرفته را تحریک می کند و برای
هر دو طرف حفظ یا به چنگ آوردن
آن ضرورت حیاتی یافته است.
هیچ یک از دو ط��رف نیز پای بند
این نیست که ثروتی چنین هنگفت،
که با بودجه ساالنه کشور برابری می
مدتی کمتر از سی
کند ،چگونه در ّ
سال انباشته شده است .آیا جز این
اس��ت که عالوه بر چنگ انداختن
ب��ر اموال عموم��ی و زمین خواری،
که پرونده های آنها در ق ّوه قضاییه
خاک می خورند ،دس��تکم بخشی
از این  250ه��زار میلیارد تومان از
جیب مردم بینوایی بیرون کشیده
شده که به شوق این که فرزندانشان
تحصیالت دانشگاهی داشته باشند،
ناگزیر زیربار تحمیل های این نهاد
به اصطالح آموزشی رفته و با به جان
خریدن قرض و تنگن��ای مالی زیر
فشار شهریه های سنگین آن کمر
خم کرده اند .بخش دیگری از این
سرمایه هنگفت نیز از راه بهره کشی
از استادان و نپرداختن ارزش واقعی
کار آنان انباشته شده است.
هی��چ یک از دو ط��رف دعوا به این
نکات کار ندارند.

در اس��تدالل هایی که برای ابطال
وقف اموال دانشگاه آزاد می شود ،این
نکته اساس��ی غایب است که اصوال
مشروعیت شیوه بدست آوردن این
اموال زیر سئوال است و مال بدست
آمده از راه غیرمش��روع را نمی توان
وقف کرد .در تمام کشمکش های
طرفین جای این اس��تدالل خالی
است که نهادی که کمتر از سی سال
پیش دست باال با  25میلیون تومان
ش��روع به کار کرده ،چگونه در این
مدت توانسته دارایی خود را بیش از
ّ
ده هزار برابر کند؟! حتی اگر کاهش
مدت نیز در نظر
ارزش پول در این ّ
گرفته شود ،باز رشد دارایی به ارزش
ثابت چنان سرسام آور است که هیچ
شرکت غارتگر چند ملیتی را نمی
توان یافت که در س��ودجویی و مال
اندوزی با آن کوس برابری زند!
دع��وای دو ط��رف نه ی��ک دعوای
سیدعلی
اخالقی-قانونی یا چنان که ّ
خامن��ه ای م��ی گوی��د "فقهی و
حقوقی" ،بلکه دعوایی بر سر تقسیم
قدرت است و از بخت بد درآن نشانی
از رشد و خرد نیز نیست و به دعوای
کودکانی می ماند که موی یکدیگر را
می گیرند و می کشند و می گویند:
ول کن تا ول کنم!
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زندگی و سالمت....
ا گر می خواهید الغر شوید ،خبوابید!

از عدد  25که نشانه داشتن اضافه
 5اکتبر ،خبرگزاری فرانسه:
وزن است تا عدد  32که دال
نتایج یک پژوهش در
بر چاقی بیش از حد می
آمریکا نشان داد که
باشد ،متغیر بود.
کم خوابی ،تاثیر
ش��رکت کنندگان
رژی��م غذایی
در ای��ن تحقی��ق
را ب��ه وی��ژه
که همه داوطلبانه
در س��وزاندن
ت��ن ب��ه ای��ن کار
توده چربی ،با
داده بودن��د ،از یک
اختالل مواجه
رژی��م غذایی متوازن
می کند.
برخوردار بودند که 10
دانش��مندان طی
درص��د می��زان کالریهایی
این تحقی��ق دریافته
را که هری��ک از آنها برای حفظ
اند زمانی که خواب افراد به
وزن خود بدون انجام تمرینات
اندازه الزم باش��د بیش از نیمی
ورزش��ی ب��ه آن نیاز داش��ت،
از میزان کاهش وزن آنها مربوط
ب��ه س��وخت چربی اس��ت ،در کم خوابی یا خواب ناکافی کاهش می داد.
حالی که به هنگام کم خوابی ،افراد را گرسنه تر می کند .در ای��ن پژوهش ه��ر داوطلب
دو بار مورد بررسی قرار گرفته
تنها ی��ک چهارم وزن��ی که با
است.
مراعات رژیم غذایی از دس��ت
می دهند ،به س��وخت چربی های از ویژگیهای جامعه مدرن به شمار در مرحله نخست اش��خاص را در
م��ی رود ،تالش افرادی را که برای ی��ک دوره  14روزه در حال��ی که
اضافی بدنشان مربوط می شود.
کم خوابی یا خواب ناکافی افراد را سوزاندن چربی از یک رژیم غذایی روزانه  8ساعت و نیم می خوابیدند
گرسنه تر می کند .زیرا کم خوابی پیروی می کنند ،با دردسر مواجه مورد بررسی قرار دادند و سپس در
مرحله بعدی ب��از هم به مدت 14
سطح هورمون موسوم به  ghrelineمی کند.
را در خ��ون باال می برد  ،هورمونی در ای��ن تحقیق ک��ه در کلینیک روز وضعی��ت آنها را مورد بررس��ی
که موجب گرس��نگی می ش��ود و عمومی شیکاگو انجام شده  10نفر ق��رار دادند با این تفاوت که تنها 5
مصرف انرژی توسط بدن را کاهش ک��ه از اضافه وزن رنج می بردند اما ساعت و نیم می توانستند بخوابند.
سالم بودند به عنوان داوطلب مورد داوطلبان ش��رکت کنن��ده در این
می دهد.
تحقیق در زمان بیداری به کارهای
دکتر پالمِن پِنِو استادیار دانشکده بررسی قرار گرفتند.
پزش��کی دانشگاه ش��یکاگو ،ایالت این ده نف��ر بین  35تا  49س��ال اداری  ،مربوط به خانه یا سرگرمی
ایلینویز ،می گوید :خواب ناکافی که داشتند و ش��اخص توده بدنی آنها می پرداختند.

کانادا

كدئني
ميتواند
مرگآور باشد

تاثير كودئين به عنوان داروي مسكن،
به ساختار ژنتيكي افراد بستگي دارد
و تبدي��ل آن به مورفين درون بدن،
در هر فرد ميتواند متفاوت باشد .بر
همين اساس مصرف كودئين براي
برخي از افراد ميتواند حتي كشنده
باشد!
اس��تفاده از كودئين ب��ه عنوان يك
داروي مس��كن در حالي به ش��دت
فراگير شده كه استفاده از اين دارو
روي بعضي افراد بيتاثير است و در
برخي افراد ميتواند حتي كش��نده
باشد.
با وجود چنين خطر بزرگي ،داروهاي
كودئي��ندار اغل��ب به س��ادگي در
دسترسهستند.
به همين دليل گروهي از محققين
دانش��گاه بريتيشكلمبيا خواستار
محدودي��ت در عرض��ه كودئينها
شدهاند.
به گزارش نيوساينتيست ،كودئين

از طريق متابوليزه شدن به مورفين
درون بدن افراد كار ميكند.
اما مي��زان اين متابوليزه ش��دن به
س��اختار ژنتيكي افراد بستگي دارد
و بر همين اس��اس ،ميزان مورفين
متفاوت��ي در بدن آنها به واس��طه
مصرف كودئين توليد ميشود.
يكي از مواردي كه محققين را بسيار
نگران كرده ،تاثير كودئين بر نوزادان
و كودكان است.
در چند هفته اخي��ر ،چند گزارش
جنجالي در اين رابطه منتش��ر شد،
يكي درمورد مرگ دو كودك كه پس
از عمل جراحي لوزه برايشان كودئين
تجويز شده بود و ديگري ،انتشار دو

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:

آرتروز گردن رو به گسرتش است
ن درد ،پش��تدرد،
كم��ردرد ،گرد 
كوفتگی اعضای بدن ،سردرد و خیلی
از دردهای دیگری كه ممكن است
روزانه دچارش شوید ،زنگ خطری
است تا به ش��ما بفهماند "آرتروز"
آماده ی حمله به شما است.
بیم��اریای ك��ه بیش��تر ،گریبان
كارمندان و جماعت پشت میزنشین
یا اگ��ر بخواهیم دقی��قتر بگوییم
ی تحرك و ثابت نش��ین" را
"افراد ب 
میگیرد.
در آرتروز گردن ،انتشار درد تا قسمت
های باالی شانه ،وسط پشت بدن،
س سری
كمر ،باالی كمر و قسمت پ 
كشیده میشود ولی اگر آرتروز باعث
فشار روی ریش ه های عصبی شود،
میتواند دردهای انتشاری در مسیر
عصب حتی تا نوك انگشتان را ایجاد
ی
كند و در صورت فش��ار به نخاع م 
تواند عالئم دیگری همچون ضعف
عضالت و ع��د م توانایی در حركت
ظریف انگشتان را به وجود آورد.
ی
ی ها) ،بیمار 
ضربهها (شكس��تگ 
ت
ه��ای التهاب��ی مفاص��ل و عفون 
های مفصلی از عام�لان زمین ه ای
آرتروزهستند.
اگر ش��خص دچار عوامل زمین ه ای
آرتروز نش��ود ،در سنین كم ،انتظار
بروز آرتروز نمیرود ،بلكه با افزایش
سن اس��ت كه احتمال ابتال به این
بیماری باال میرود.
گفتنی است آرتروز عارض ه ای با روند
طبیعی است و درمان آن نیز باید به
صورت فیزیولوژیك (طبیعی) باشد
و با تقویت عضالت اطراف س��تون
گردن��ی ،میت��وان از ای��ن عارضه
جلوگیری كرد.
ب�ا ورزش و تقوی�ت عضلات
اطراف س�تون فقرات میتوان
جلوی حركات نا به جای ستون
مفصلی را گرفت و تا حدی مانع
از درد شد.
عوارض بدخیم

مقاله حاكي از آن كه مصرف كودئين
توس��ط مادران ش��يرده ،هيچ ماده
خطرناكي را به ب��دن نوزاد منتقل
نميكند.
با انتش��ار اين نگرانيها ،بيمارستان
كودكان تورنتو اس��تفاده از كودئين
ب��راي ك��ودكان را ممن��وع كرده و
محققين از س��اير مراك��ز درماني و
پزشكان خواستهاند كه همين روند
را در پيش بگيرند.
با اين حال برخي محققين معتقدند
اي��ن ك��ه  1ي��ا  2درص��د از افراد
متابوليسم كودئين بااليي دارند دليل
كافي براي قطع استفاده از كودئين
نيست.

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

در خدمت هموطنان
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وست آیلند:

2352 Heron

H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

به گفته ی متخصصان ،اگر فش��ار
روی نخاع صورت گیرد و ش��خص
دیر به پزش��ك مراجعه كند ،عواقب
غیر قابل برگشتی همچون فلج اندام
تحتانی ،فلج مثانه و عد م توانایی در
دفع ادرار و دستگاه گوارش رخ می
دهد .همیشه دردهای " پسسری"،
ناشی از آرتروز نیست و گاهی ناشی
از اسپاسم است كه حتی در سنین
پایین نیز دیده میشود.
به گفته ی متخصص��ان ارتوپدی،
ورزش،فیزیوتراپیواستفادهازگردنبند
طب��ی از مراحل درمان این بیماری
است كه اگر بیماری با این روشها

منوداری
جالب از
میزان
چاقی مردم
در برخی
کشورها

كنترل
نش��د ،
در مراحل
پیش��ر فته
احتیاج به عمل
جراحی اس��ت و
پزش��ك متخصص با
خشك كردن مفاصل ،دردی
را كه از حركت  2سطح ناهموار
ی
ی آید متوقف م 
آرتروز بهوجود م 
كند؛ لذا بهتر است كارمندان مستعد
این بیماری برای جلوگیری از بروز
بیم��اری ،گه گاه نس��بت به تغییر
جه��ت دادن محل صفح��ه كلید،
ح صندلی خود
مانیتور و تغییر سط 
اقدام كنند و هنگام استراحت خود،
ش هایی استفاده كنند كه روی
از بال 
آن راحت هس��تند ،چ��را كه قانون
خاصی در خصوص بالش زیر س��ر
به هنگام خواب وجود ندارد و تجربه
میتواند در ای��ن خصوص به افراد
كمك كند.

آرتروز گردن
زن��ان خان ه داری كه هن��گام انجام
كارهای خانه ب ه مدت طوالنی س��ر
خود را به سمت پایین نگهمیدارند
در معرض ابتال به آرتروز گردن قرار
دارند.
زمان ب��روز آرتروز گردن پس از 40
سالگی اس��ت و این در حالی است
كه در ص��ورت رعایت نكردن نكات
ایمنی در فعالیتهای روزانه ،س��ن
ابتال به آرتروز كاهش مییابد.
خم نگهداش�تن س�ر به طرف
پایی�ن در ط�ول روز ب� ه مدت
طوالنی موجب ایجاد فش�ار به
مهر ه های گردن و دیس�ك بین
مهر ه ها شده و آرتروز گردن را
ب ه دنبال خواهد داشت.
جهت پیش��گیری از ابت�لا به این
عارضه هر یك ربع ساعت باید یكبار
به گردن اس��تراحت داده و سر را به
سمتعقببرگردانید،همچنینباید
سطح كار خود را باال آورده تا مجبور
به خم كردن سر و گردن نباشید.
گردن ،گذرگاه عصبهای حس��ی
بسیار مهم است كه به سر و صورت
ختم میشوند.
س��تون فقرات در گردن ش��امل 7
مهره است كه قابل حركت هستند
ی دهند كه
و این ام��كان را به ما م 
گردن خود را به اطراف بگردانیم.

گردن بهدلیل نرمی و قابلیت انحنا
ی تواند در مواقع زمین
به آس��انی م 
خوردگی یا تصادف صدمه ببیند و
چون گردن ایستگاهی برای گذشتن
گ های مهم و حس��اس به سر و
ر 
مغز اس��ت ،لذا آسیب گردن سبب
قطع جریان خون و مشكالت حسی
میشود.
علل گ��ردندرد متعدد اس��ت كه
بیش��ترین و مهمترین آن با برخی
مشاغل ارتباط دارد.
در رانن��دگان كامی��ون ،اتوبوس و
افرادی كه مرتب رانندگی میكنند
ام��كان ابتال به گردندرد بیش��تر
ن های
است .بعضی افراد كه با ماشی 
ی كنند یا مجبور
سنگین حركت م 
به بلند كردن بارهای سنگین هستند
و با حركت شدید و محكم شانهها
این عمل را انجام میدهند ممكن
اس��ت دچار كوفتگی ماهیچ ه های
گردن شوند .سائیدگی و پوسیدگی،
پوكی اس��تخوانها در سنین باال و
وجود آرت��روز كه تعداد زیادی افراد
دچار آن هستند ،باعث ازبین رفتن
ن ها شده و گردن
فاصله بین استخوا 
ی كند.
درد ایجاد م 
ورزش غلط ،بهكار بردن متكاهای
سفت و بالشهای بزرگ و حركت
شدید س��ر و گردن به طرف جلو از
جمله عوامل ایجاد كننده ی دردهای
گردن هستند.
متخصصان میگویند بدون این كه
آمار دقیقی داشته باشیم ب ه خصوص
ل های اخیر به علت افسردگی
در سا 
بعضی افراد ،گرفتاریهای شغلی،
بدی تغذیه ،عد م استفاده از میوه و
سبزی و لبنیات به قدر كافی ،دریافت
ناكافی امالحی چون فسفر ،كلسیم
ن های گوناگون و همچنین
و ویتامی 
ورزش نكردن ،بیماریهای مفصلی
و آرتروزهای منجر به گردندرد هم
مثل سایر بیماریهای استخوان رو
به افزایش است.
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پزشکــی....
اجازه ندهید که استرس زندگی
شما را خراب کند .اثر استرس
ب�ر روی زندگ�ی ،بیش�تر از
مجموع اثرات الکل و نیکوتین
می باشد.
آنچه ک�ه باید درباره اس�ترس
بدانیم تا به آسانی بتوانیم با آن
مقابله کنیم.

علل استرس

در فرهنگ مدرن امروزی استرس
به یک مسئله عادی تبدیل شده و
همه مردم در زندگی خود با مواردی
مواجه می شوند که باعث استرس
آن ها می ش��ود .در حالی که این
مسئله عادی شده ،می تواند عواقب
وخیمی در زندگی ما داشته باشد و
س�لامتی جسمی و روحی ما را در
معرض خطر قرار دهد مخصوصاً اگر
مدت درازی طول بکش��د .حتا اگر
یک استرس شخص را فعال تر کند
(مانند استرس امتحان برای دانشجو
یا انواع دیگ��ر آن) اگر مرتب تکرار
شود ،خواه ناخواه روی سالمتی و
عملکرد فیزیک��ی و مغزی و روانی
ما اثر می گ��ذارد .این عمل گاهی
ناشناخته را باید به دقت شناخت تا
راهی برای درمان آن پیدا کرد.

استرس بیماری مدرنیسم
مدت زم��ان زی��ادی نیس��ت که
سازمان بهداشت جهانی زنگ خطر
برای این مسئله که اثر بسیار مهمی
در زندگی شخص و جامعه دارد را،
به ص��دا در آورده اس��ت .صدمات
تولید ش��ده قابل توجه به وس��یله
استرس باعث عوارض ناهنجار تر از
عواقب حاصل��ه از الکل و دخانیات
می باشد.
یعن��ی در نهایت مض��رات مصرف
الکل و سیگار (که خود بسیار وخیم
اس��ت) به مراتب کمت��ر از عواقب
حاصله از استرس می باشد!
البت��ه منظور بنده این نیس��ت که
مش��روب بخوریم و سیگار بکشیم،
بهت��ر اس��ت تا اس��ترس داش��ته
باشیم!؟
واضح اس��ت که استرس در بیشتر
بیماری ه��ا حاضر اس��ت (چه به
عن��وان عام��ل بیم��اری و چه به
عن��وان عامل تش��دید کننده آن)
این آثار استرس مدت زمانی است
که شناخته شده ولی متاسفانه راه
های مبارزه با آن به خوبی شناسائی
نش��ده و مورد استفاده قرار نگرفته
است .بدن انسان یک سیستم کام ً
ال
مدرن و پیچیده اس��ت که عوامل
فیزیکی ،شیمیائی ،روانی و روحانی
بر روی یکدیگ��ر اثر دائمی دارند و
این مسئله امروزه ،روز به روز بیشتر
م��ورد قبول دانش��مندان قرار می
گیرد ک��ه ب��دن روی روان و روان
روی بدن اثر متقابل دارند.
این طرز تفکر باعث می ش��ود که
عوامل تولید کننده اس��ترس بهتر

از آثار جا افت��ادن فرهنگ کیهانی
در ذه��ن بس��یاری از اصالحطلبان
دهه گذشته و مخالف کیهان ادامه
مرزکش��یهای خودی/ناخ��ودی از
س��وی آنان اس��ت .کافی اس��ت به
دهها سایت خبری و تحلیلی اینان
نگاه کنید و ببینید که نویسندگان
آنان به سختی از محدوده خودیها
بی��رون میرود و یا تنه��ا به افرادی

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

شناخته ش��ده و داروی الزم برای
آن پیدا شود .که البته منظور بنده
داروی شیمیائی نیست.

استرس و تکامل

از موقع��ی که بش��ر در روی زمین
پیدا ش��د مجبور بود با خطر های
زیادی روبرو ش��ود که گاهی باعث
م��رگ و از بین رفتن نس��ل او می
شد زندگی بشر اولیه زندگی راحتی
نبود و برای ما قابل تصور نیست که
او در آن شرایط سخت زندگی که
با حیوانات وحش��ی که از نظر وزن
و هیکل و ق��درت چندین برابر او
بودند ،توانست به تکامل برسد.
این شرائط و مورد حمله قرار گرفتن
توسط حیوانات و یا همنوعان دیگر
خود و در خطر دائمی بودن مسلماً
باعث اس��ترس های سخت و مهم
اجداد ما بودند و این استرس نشان
دهن��ده عکس العم��ل آن ها برای
زنده ماندن و تکامل آن هاست در
تمام تاریخ بش��ر تا به امروز شاهد
حوادث بسیاری هستیم که انسان
در شرائط بسیار سخت قرار گرفته
که تولید استرس های بسیار مهم
کرده است.
این حوادث س�خت دارای آثار
مثبتی نیز بوده است.
زیرا ش��خص را مجبور ک��رده که
دنبال راه حل مناس��بی برای بهتر
ک��ردن وض��ع حاصله و ی��ا عوض
ک��ردن وضعی که در آن گیر کرده
بگ��ردد و ح��وادث روزم��ره تولید
کننده اس��ترس م��ا را دعوت می
کنند که اگر در شرائطی قرار داریم
که تولید اس��ترس می کنند باید
ش��رائط زندگی و نوع فعالیت های
روزانه م��ان را ع��وض و یا تبدیل
کنیم و بر اثر این ش��رائط نوع بشر
به تکامل امروزی رسیده و ما وارث
پیش��رفت ها و پیدا کردن راه حل
های اجدادمان هستیم.
اگ�ر آن ها راه ح�ل هائی پیدا
کردند ما هم می توانیم!
ای��ن تجربه زندگی که ب��ه ما ارث
رس��یده به م��ا تعل��ق دارد و ما را
راهنمائی م��ی کند ت��ا بتوانیم از
پتانسیل همزاد خود در پیدا کردن
راه ح��ل های فیزیک��ی – روانی و
روحان��ی برای اس��ترس های خود
استفاده کنیم.

استرس چیست؟

نوع انسان در وضعیت عوض شدن
دائمی محیط می باشد و بر اثر این
حرکات اس��ت که وضعیت جامعه
ای و روانی ما تکامل پیدا کرده و به
آن عادت می کنیم.
اگر م��ا بتوانی��م این تغیی��رات را
قب��ول کنیم ،م��ی توانی��م قدرت
عادت پذیری و وجدانی خود را زیاد
کنیم.
استرس به شرطی که ما بتوانیم آن
را مهار کنیم ،کمک زیادی به تکامل
ما می کند.

فحاشی های کیهان...
در عین آن که خود آنان از س��وی
کیهان به لق��ب «منافقین جدید»
مفتخرشدهاند.

www.paivand.ca

کلمه استرس از زبان انگلیسی می
آید و به معنای کشاکش ،پریشانی
و مقابله است.
استرس بر روی همه عکس العمل
ه��ای بدنی و روانی اثر می گذارد و
شخص احساس می کند که مورد
حمل��ه قرار گرفته و این احس��اس
حتا در مناطق کام ً
ال امن می تواند
پیش بیاید ،مثل استرس کودکان
در منزل و متاس��فانه بعضی مواقع
محیط منزل هم به قدری مضطرب
کننده است که آن ها آرامش کافی
برای ساختن آینده خود ندارند.
س�ه عاملی که تولید اس�ترس
می کنند:
وقتی از اس��ترس گفتگو می کنیم
باید به سه عامل زیر توجه کنیم.

 ) 1عامل یا سرچشمه استرس
یک محرک بدن��ی ،روانی ،جامعه
ای ،احساسی است که باید کنترل
شود .عامل تولید کننده می تواند
کوچک (جریمه رانندگی)
مهم (تغییر محل زندگی)
مثبت (یک ازدواج!)
منفی (یک اختالف)
تصادفی (یک عمل جراحی)
تک��راری (س��اعات طوالنی کار
روزانه)
مشخص (یک امتحان)
نامشخص (یک حادثه)
و غیره باشد.
باید در نظر داشت که استرس می
تواند منش��اء فیزیولوژیک داش��ته
باش��د .مانن��د مصرف ی��ک دارو،
زخمی شدن ،در معرض سرما قرار
گرفتن و امثالهم .برای این که بدن
باید وضعیت شیمیائی خود را برای
مقابل��ه با وضع پی��ش آمده عوض
کند.
در اینجا درباره استرس های تولید
ش��ده بر اثر مدل زندگی و استرس
روانی گفتگو داریم.

 )2عکس العمل استرس
وقت��ی که مغز به حالت آماده باش
در می آید ،عکس العمل های فوری
فیزیولوژیک مانند زیاد شدن ضربان
قلب ،تنگ شدن عروق و زیاد شدن
آدرنالین ،بدن را برای مقابله آماده
می کند .اگر مدت زمان مقابله و یا
فرار بیش از حد الزم طوالنی باشد.
این عکس العمل ها تولید ناگواری
بدن��ی و روانی م��ی کند که عالئم
استرس شناخته می شوند.

 )3عکس العمل شخصی
مدت عکس العمل استرس بستگی
به پیام های فرس��تاده شده توسط
مغز به غده های آندوکرین دارد.
و ج��واب روانی این محرک ها می
توان��د کم و بیش خطرناک باش��د
مث� ً
لا ی��ک تاخیر پن��ج دقیقه ای
معموالً تولید استرس نمی کند مگر
این که فکر کنیم پرواز هواپیما را از
دست می دهیم.
اگ��ر تربیت م��ا طوری باش��د که

>> ادامه از صفحه7 :

تعمیم یافته که پرونده آنها کامال
«پاک» اس��ت .به راستی اگر در سه
دهه گذش��ته در ذهن آنان افرادی
تحت عن��وان ضد انق�لاب یا مثال
وابسته به مجاهدین خلق ثبت شده
چرا به خود زحمت دهند و دس��ت
کم در درستی آن تحقیق کنند؟ و
یا چرا از آنان چیزی منتشر کنند و
از طریق این ارتباط بیشتر از کیهان
فحشبخورند؟تبلیغاتکیهانیالبته
هدف دیگری را نیز تبلیغ میکند:
تأثیر بر ذهن جوانان��ی که در دوره
اصالحات به بلوغ رس��یدند ،سابقه

ذهنی از سالهای انقالب و پیش از
آن ندارند و اطالعات خود را عمدتا
از رسانههای اصالحطلب یا کیهانیان
گرفتهاند.
اش��اره کردم که کیهان میداند که
انتس��اب من به مجاهدین واقعیت
ن��دارد .کیه��ان برای اولی��ن بار در
س��ال  1378این مس��ئله را مطرح
ک��رد .در آن هنگام ،کیهان به دلیل
یک نوشته کوتاه من علیه مجازات
اعدام در روزنامه نشاط بلوایی به راه
انداخت ،روزنامه را به تعطیل کشاند و
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همیشه باید دقیق باشیم و سر وقت
حاضر شویم ،مغز ما تصورات دیگری
خواهد داشت و تولید عکس العمل
منفی و غیر قابل قبول کرده و باعث
مشکالت استرس زا می شود.
در نتیجه استرس یک عکس العمل
انعکاسی روانی یا فیزیولوژیک بدن
در مقابل یک مش��کلی اس��ت که
قبول کردنش س��خت به نظر می
رسد.

عالئم استرس


 )1عالئم بدنی
تحت فش��ار قرار گرفتن عضالت،
اشکاالت دستگاه گوارش ،بد خوابی،
کم اشتهائی ،س��ر درد ،سرگیجه،
تنفس کوتاه و خستگی.
 )2عالئم روانی و احساسی
حساس بودن و خیلی زود ناراحت
شدن ،عدم تصمیم گیری ،نگرانی،
غمگینی ،خیال پ��ردازی (در عالم
وهم و خیال زندگ��ی کردن) ،کم
شدن میل جنس��ی ،عدم تمرکز و
عدم اطمینان به خود.
 )3عالئم در رفتار روزانه
منفی بودن در مقابل حقایق زندگی،
نامرتب بودن ،داش��تن اش��کال در
روابط (گوش��ه گیری و معاش��رتی
نب��ودن) ،غیبت از کار و مدرس��ه،
چسبیدن به تلویزیون یا کامپیوتر،
مصرف ش��دید سیگار ،قهوه ،شکر،
شکالت ،الکل ،مواد مخدر و فرار از
مسئولیت.

کاری را بهتر از دیگران انجام دهیم
مقداری اس��ترس داریم ک��ه ما را
مجبور می کند بیش��تر و بهتر کار
کنیم تا واقعاً آماده باشیم خیلی از
افراد دنبال این نوع استرس هستند
(ازجمله بنده ک��ه می خواهم این
مقاله خوب از آب در آید!؟)
در نزد افرادی که ش��انس کمتری
دارن��د این عکس العمل اس��ترس
استرس چگونه کشف شد؟
قوی تر و طوالنی تر است که روی
بر اث��ر مطالع��ات آندوکرینولوگ فعالیت های شغلی و اجتماعی اثر
اتریش��ی االصل کانادائ��ی  Hansمی گ��ذارد و در نزد بعضی ها حتا
 selyeدر قرن بیس��تم اس��ت که پس از برطرف شدن عامل استرس
مکانیزم بیولوژیک استرس مشخص مدتی طول می کش��د تا مغز پیام
ش��د که او آن را با جمله مش��هور آرامش را بفرستد.
" "Fight or flight responseن��وع س��ومی از افراد هس��تند که
نامگذاری کرد و هم او بود که بعداً استرس باعث زیاد شدن آدرنالین
کلمه استرس خوب را  Eustressو در آن ها ش��ده و به ش��دت کار و
فعالیت دارند و معتاد به آن هستند
نوع بد آن را  Distressنامید.
بعداً بیولوژیس��ت فرانسوی Henriو مرتب می دون��د و نمی خواهند
 laboritدر مطالعات خود نش��ان بدون استرس باشند!
داد که چه بر س��ر شخص می آید البته فراموش نکنیم که افراد بسیار
وقتی ن��ه بتواند بجنگد و نه بتواند فعالی هم هستند که شامل این نوع
ف��رار کن��د و آن را "منع فعالیت" نمی شوند.
نامید یعنی موقعیت فلج کننده یا باید در نظر داش��ت که کودکان و
ناهنجاری عصبی ،روانی ،و دفاعی نوجوانان نیز اس��ترس های مربوط
ب��دن .همچنین جمله مش��هور " به خودشان را دارند که بر اثر وضع
خانه و خانواده ،مدرسه و روابط بین
تمجید از فرار" از اوست.
دانش��مند آمریکائ��ی  Richardدوستانشان پیش می آید و گاهی
 Lazarusمطالع��ات مهمی درباره می تواند شدید باشد.
استرس های روانی و عکس العمل
م��ردم برای مقابله با آن انجام داده
استرس حاد یا مزمن
است.
بعد
ب��ه
1960
س��الهای
ط��ی
در
اگر عالئم تولید ش��ده بر اثر عکس
مطالع��ات ف��راوان علم��ی درباره العمل های اس��ترس شدید باشد
اس��ترس انجام ش��ده ،ول��ی هنوز به طوری که موقتاً باعث ش��ود که
خیلی مس��ائل باید کش��ف ش��ود شخص نتواند به زندگی و کارهای
مخصوصاً در روابط بین روان و مغز روزانه ادامه دهد اس��ترس حاد نام
یعنی در حقیقت بین روانشناسی و دارد که معموالً پس از یک حادثه
فیزیولوژی.
مهم در زندگی پیش می آید مانند
البته باید دانست که عکس العمل مرگ یک عزیز ،تصادف ،از دس��ت
استرس در بیشتر مواقع طبیعی و دادن شغل و یا یک بیماری سخت
مفید است که به آن استرس خوب که استرس آن تکرار شونده است.
می گوئیم .مث ً
ال برای مس��ابقه می
خواهیم جزء نفرات اول باش��یم یا
دست کم سه نفر از دست اندرکاران
آن را ب��ه زن��دان انداخت .در همان
هنگام حسن صفار هرندی سردبیر
کیهان با اش��اره به سابقه همکاری
من با مجاهدین خلق در سالهای
 54/1353طی مقالهای وانمود کرد
که گویا من در قتل ش��ریف واقفی
دست داشتهام .این اتهام سخیف به
سرعت در تعداد دیگری از نشریات
همس��و با کیهان بازتاب یافت .من
طی نامهای محترمانه توضیح دادم
که در آن موقع من خارج کشور بودم
و پس از ش��نیدن خبر این قتل به
شدت اعتراض کردم و حتا با تحمل
خطر زیاد به داخل کش��ور رفتم و
بعد با تحمل خطر بیش��تر از دست

رهبری وقت مجاهدین فرار کردم -
و از آن هنگام نه فقط هیچگاه دیگر
عض��و مجاهدین نب��ودهام و بلکه با
یک دگردیسی کامل بالفاصله به راه
مبارزات مسالمتآمیز دموکراتیک و
حقوق بشری افتادم .کیهان و دیگر
روزنامهها البت��ه این تکذیبنامه را
منتشر نکردند ،و فقط تهران تایمز
متن انگلیس��ی آن را منتش��ر کرد.
کیهان هم��ه اینها را میداند و نیز
میداند که در بیس��ت و چند سال
گذش��ته من رس��ما و علنا چند بار
م��ورد طعن و لع��ن مجاهدین قرار
گرفتهام.
دروغپردازیه��ای کیه��ان البت��ه

استرس مزمن
موقتی نیست بلکه دائمی است که
می تواند عوامل زیادی داشته باشد.
شخصیت نگران بودن ،که باعث می
شود شخص نسبت به عامل تولید
کننده استرس حساس باشد.
قرار گرفتن در ش��رائط سخت که
ش��خص موفق نمی شود شرائط را
عوض و یا فرار کند .مثل
 یک شغل ناراحت کننده،
 در آمد کم برای گذران
زندگی،
 داشتن یک رئیس اذیت
کننده،
 مسئولیت داشتن پدر و مادر
مریض و زندگی با آن ها،
 داشتن کودکی که دارای
مشکلی حل نشدنی است و
 زندگی زناشوئی تق و لق و در
حال جنگ
و غیره.
در ط��ول زم��ان ،ای��ن عوام��ل
تولیدکننده استرس دست به دست
ه��م می دهند و کار را س��خت تر
می کنند اش��خاصی که از استرس
مزمن رنج م��ی برند در اکثر موارد
خودش��ان متوجه نیستند و یا فکر
می کنند که هیچ کاری نمی شود
کرد ،می توانند از یک استرس حاد
نیز رنج ببرند.
همانطور که می دانیم عوامل تولید
کننده اس��ترس برای همه یکسان
نیست و فرق بین اشخاص زیاد است
مانند حاملگی ،تعلیم و تربیت بچه
ها ،همراه کردن زندگی خانوادگی و
کار ،بازنشستگی و تنهائی.
ادامه این مقاله را در شماره آینده
مطالعهبفرمائید.
همیشه شاد و همیشه خوش
باشید.

بیتأثیر نبوده اس��ت .سابقه مجاهد
بودن و «تروریس��ت» بودن من در
ذهن بسیاری جا افتاده است .چندی
پیش ابراهیم نبوی متنی نوشت و در
آن از دهها نفر نام برد که چه بودند
و چه ش��دند .در این فهرست ،او در
بین جمعی که چندین نفر از رهبران
سابق و الحق مجاهدین و فداییان
خلق و گروههای مسلح دیگر را نیز
در بر میگرفت تنها از یک نفر به نام
«تروریست» سابق یاد کرد ،و آن من
بودم .من مطمئن��م که آقای نبوی
با من غرض شخصی نداشته است.
ولی وقتی در جریان روزنامه نش��اط
روزنامهه��ا از من ب��ه عنوان
یک تروریست آدمکش یاد
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پزشکــی آلترناتیو....
دکتر بهمن فصیح پور*

fasihpour@gmail.com

مقدمه:
در نظ��ر داریم ت��ا از این
شماره به طور مرتب طی
سلسله مقاالتی به زبان
س��اده به بررس��ی طب
باستانی سرزمین چین و
دیدگاه کل نگر این طب به
بدن انسان و فواید آن در پیشگیری
و مداوای بیماریها بپردازیم.
تهی��ه ای��ن مق��االت را دکت��ر
بهمنفصیحپ�ور (دکت��رای ط��ب
عمومی ومتخصص طب س��وزنی،
عضو س��ازمان نظ��ام متخصصین
طب سوزنی کبک  .O.A.Qو ساکن
مونرآل) بر عهده گرفته اند.
خوانن��دگان محت��رم از ای��ن پس
می توانند پرس��ش های خود را در
این زمینه با ایشان به نشانی ایمیل
باال در میان گذاشته و بسته به نوع
سوال ،به طور خصوصی یا عمومی و
در همین صفحه پاسخ بگیرند.


طب سوزنی،
دانشی طبیعی

عبارتند از:
اس�ترس ،تغذی�ه نامناس�ب،
هیجانات احساس�ی شدید،
ضربه ،تغییرات آب و هوایی
و فاکتورهای محیطی.


طب سوزنی،
دیدگاهی متفاوت

طب س��وزنی ف��رد را به صورت
مجموع��ه ای با تمام نق��اط ق ّوت و
ضعفش در نظر می گیرد.
ای��ن مجموع��ه چیزی اس��ت که
اصطالحاً به آن "زمینه" هر فرد می
گویند.
بدین ترتیب این طب تنها به دنبال
رف��ع عالئم و نش��انه های بیماری
نیست بلکه به دنبال برطرف کردن
علل و عوامل اصلی ایجاد عدم تعادل
در سیستم می باشد تا مشکل را از
سرمنشاء اصلی آن حل کند.


درمان با طب سوزنی

در حال��ت ع��ادی نی��روی حیاتی
ب��ا نظم��ی کام��ل در مریدینها در
چرخش اس��ت .ب��ر روی هریک از
مریدین ها نقاط��ی وجود دارند که
هرک��دام عملکرد درمان��ی ویژه ای
دارند .در جری��ان درمان ،طبیب با
کمک سوزنهای بسیار ظریفی این
نقاط وی��ژه را تحریک م��ی نماید.
هدف این تحریک دوباره به جریان
انداختن نیروی حیاتی مسدود شده
و از ای��ن طریق جان دادن دوباره به
سیستم می باشد.
ورود سوزن به پوست احساسی شبیه
گزش پشه ایجاد میکند که کسری از
ثانیه بیشتر به طول نکشیده و اثری
هم از خود بر جای نمی گذارد.
به ع�لاوه اثر آرامبخ��ش این روش
غالبا منتهی به ریلکس شدن و اغلب
خوابیدن بیمار در طول درمان می
گردد.
عامل بیش از  90درصد ناخوشیهای
ما کار بیش از اندازه ،اس��ترس های
زندگی مدرن و هیجانات احساسی
می باشند.
طب سوزنی یکی از موثرترین انواع
درمان بیماریهای پسیکو سوماتیک
(روان تنی) می باشد.

طب س�وزنی ق�ادر ب�ه درمان
مشکالت زیر می باشد:

طب س��وزنی که امروزه در سراسر
جهان مورد اس��تفاده است ،قریب
پنج هزار سال قدمت دارد .در طول
قرنهای متمادی ،چینیان برای دست
یافتن به چنین دانش��ی ب��ا دّقتی
س��تودنی به مشاهده عملکرد نظام
بدن انس��ان و همچنین حیوانات و
گیاهان پرداخته اند.
اینان تمام عالم هستی و موجودات
زن��ده را به منزله ی��ک ّ
کل در نظر
می گیرند .طب س��وزنی امروزی به
عنوان محصول تجزیه و تحلیل این
مشاهدات بدست ما رسیده است:
دانشی که همزمان برخاسته از
مش�اهدات طبیعی و تجربیات
می باشد.
طب س��وزنی طبی انرژتیک است
یعنی ب��اور دارد که نوع��ی نیروی
حیاتی که زندگی بدون آن ممکن
نیس��ت در سراسر بدن در چرخش
است و در صورت حفظ هماهنگی و
توازن این گردش ،تعادل و تندرستی
بدن تامین می گردد .جابجایی این
نیروی حیاتی توس��ط شبکه ای از
کانالها بنام مریدین ها ()méridiens
صورت می گیرد.
ای��ن مجاری ،نی��روی حیاتی مورد
بح��ث را برای نگهداری س��وخت و
ساز مناسب اعضای بدن به سراسر
تشکیالت از جمله مغز ،قلب ،کبد،
طحال ،ریه ها و کلیه ها ،ماهیچه ها
و استخوانها ،اعصاب و غدد درون ریز
و سایر بخشها می رسانند.
گاه��ی اوقات گ��ردش صحیح این
نی��روی حیاتی به دالیل��ی کند یا
حتی مس��دود میش��ود که در این
حالت احساس خستگی یا درد ایجاد
میشود .عواملی که می توانند جریان
این نیروی حیات��ی را مختل کنند

کم اش��تهایی ،پرخ��وری عصبی،
کن��دی هض��م ،ب��وی ب��د دهان،
مش��کالت کبدی ،کولیت ،اسهال،
بیماریهای التهابی روده ،نفخ ،زخم
های گوارشی ،تهوع و استفراغ ،ورم
معده ،سکسکه ،یبوست

کنند و تکذیبنامه آن حتا در
روزنامهه��ای اصالحطلب
درج نشود آیا تعجبی دارد
اگراینسابقهجعلیدرذهن
بس��یاری از افراد مانند او یا نیروهای
جوانی که س��ابقه ذهنی از وقایع آن
سالهای دور ندارند جا بیفتد و حتا
ناخودآگاه آن را به کار گیرند؟ چندی
پیش نیز در یکی از سایتها کسی به
من تاخت که تو مجاهدی .دوستی به
دفاع از من نوشت که چنین نیست،
و فالنی (من) پس از رفتن مجاهدین
به عراق از آنان جدا شدهاست .به این
دوس��ت گفتم که حتا اطالعات تو
نیز نادرست است و سابقه کار من با
مجاهدین در واقع به چند سال پیش
از انقالب بر میگ��ردد ،و پس از آن
من با این راه و ایدئولوژی بالکل قطع
رابطه کردم.

القای دروغ و ج��ا انداختن آن حتا
در ذه��ن مخالف��ان ،ظاه��را هدف
اصلی کیهان و کیهانی��ان در اصرار
بر ادام��ه دروغ و چ��رب کردن آن
است .آنان میدانند که تکرار دروغ
به هر حال تأثیرگذار است و به این
وس��یله میتوان بذر بیاعتمادی و
تفرقه را در بی��ن مخالفان پراکند.
کیهان میداند که بخشی از مخالفان
حکوم��ت (اصالحطلب��ان یکی دو
دهه اخیر) ب��ه دلیل مرزبندیهای
گذش��ته خود با نیروهای س��کوالر
و دموک��رات در براب��ر ای��ن گون��ه
تبلیغات آس��یبپذیرند و تبلیغاتی
ک��ه تعصب��ات و پیشداوریه��ای
پیش��ین آنان را تقویت کند بر روی
آنان تأثیر میگ��ذارد .به این دلیل
نیز دیده میشود که هنوز بسیاری

مشکالت عمومی:

خستگی ،اضطراب ،ضعف ،عوارض
تغییر ساعت در سفرهای طوالنی،
میگرن و س��ردرد ،بی خوابی و کم
خوابی ،تیک های عصبی ،افسردگی،
عصبانیت،کمبودحافظه
اختالالت گوارشی:
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اختالالت تنفسی:

طب سوزنی ،دانشی که باید از نو شناخت
زیبایی:

آسم ،س��ینوزیت ،س��رماخوردگی،
رینیت ،تنگی نفس ،خونریزی بینی،
پولیپ ،برونشیت ،الرنژیت ،آلرژی،
سرفه ،آمفیزم

بهبود وضع پوست صورت،
از بین بردن چین و چروک
و اُفت پوس��ت ،س��لولیت،
واریس

عوارض یائسگی ،تعریقَ ،گرگرفتگی،
اُفت قند خون ،کم کاری یا پرکاری
تیروئید

بارداری:

اختالالت غدد درون ریز:

اختالالت گردش خون:

بواسیر(هموروئید) ،ورم اندامها ،یخ
کردگی دس��ت و پا ،خ��واب رفتن
اندامها ،حساس��یت به س��رما ،ادم،
تپش قلب ،افت فشارخون ،افزایش
فشار خون
اختالالت ادراری:

تکرر ادرار ،سوزش ادرار ،عدم کنترل
ّ
ادرار ،مش��کالت دفع ادرار ،عفونت
های مکرر ادراری

اختالالت تناسلی:

نازای��ی ،اخت�لاالت میل جنس��ی،
مشکالت پروستات ،انزال زودرس،
سندرم درد قاعدگی ،سایر مشکالت
قاعدگی ،ناتوانی جنسی ،ترشحات
و الته��اب مهبل ،س��ینه دردناک،
بس��یاری از انواع کیست ،فیبروم و
آندومتریوز
اختالالت دستگاه حرکتی:

اسپاسم ،لرزش ،بسیاری از انواع فلج

اختالالت بینایی:

تاری دید ،خش��کی چشم ،بعضی
انواع کاهش دید ،اش��کریزش ،آب
سیاه (گلوکوم) ،ابتدای آب مروارید

اختالالت پوستی:

آکن��ه (ج��وش) ،اگزم��ا ،زون��ا،
پس��وریازیس ،تبخ��ال ،درمات��وز،
اورتیکر
اختالالت شنوایی:

اوتیت ،وزوز ،سندرم مه نیر ،افزایش
ترشحات گوش خارجی ،سرگیجه،
گ��وش درد ،کاه��ش ش��نوایی،
البیرنتیت
اختالالت حساسیتی (آلرژی)
به:

حیوان��ات ،گیاه��ان ،م��واد غذایی،
قارچها ،گرد و خاک

اختالالت بعد جراحی:

عوارض بیهوش��ی ،کاهش تمرکز،
عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی،
التهاب محل جراحی ،جوش خوردن
کند محل عمل ،چسبندگی ها
انواع دردها:

روماتیس��م ،کمردرد ،نورالژی ،درد
گردن ،تورتیکولی ،زانودرد ،دردهای
عضالنی ،دردهای ناش��ی از ورزش
سنگین ،بورسیت ،تاندینیت ،نقرس،
آرتریت ،پش��ت درد ،درد سیاتیک،
تونل کارپال ،خارپاشنه

از آنان حتا در درون جنبش س��بز
از مرزهای خودی/ناخودی پیشین
حفاظت میکنند .کیهان و کیهانیان
به خوبی به این خط گسل در درون
جنبش س��بز آگاهند و از اشاعه هر
دروغی برای تاثیرگذاری بر آن دریغ
نخواهند کرد .این خداپرستان بدون
واهمه از خدایی که گفته میش��ود
دروغگو دشمن او است به کار خود
ادام��ه میدهند .ولی ای��ن وظیفه
مخاطبان است ،به خصوص کسانی
که خود مورد طعن و لعن کیهانیان
قرار میگیرند ،که دروغهای آنان را از
ذهنیت خود بزدایند و اجازه ندهند
که این تبلیغات ذهنیت تعصبآمیز
گذش��ته آنان را تقویت کند و یا بر
آن بیفزاید.


تهوع و اس��تفراغ ،افسردگی
بعد زایمانی ،افزایش انرژی
مادر و ن��وزاد ،پش��ت درد،
مشکالت شیردهی ،افتادگی
مثانه

در موارد زیر هم طب سوزنی
می تواند کمک ش��ایانی به
بهبود بیماران بنماید:
بیماریهای ویروسی ،تصلب شرایین،
صرع( MS ،مالتیپل اسکلروزیس)،
مونونوکلئوز ،الغری ،دیابت ،افزایش
کلسترول ،پارکینسون ،بیش فعالی
کودکان ،فیبرومی یال��ژی ،چاقی،
ترک انواع اعتیاد (الکل ،سیگار ،مواد
مخدر)*
ّ
* طب س��وزنی قادر به دفع عوارض
ت��رک مانن��د تحری��ک پذی��ری،
عصبانیت ،پرخ��وری ،افزایش وزن،
ترشح خلط ،تپش قلب و سایر عالئم
می باشد.

>>>>>><<<<<<....

پاسخ به چند پرسش
رایج شما


 -1آی�ا ب�رای نتیج�ه گی�ری از
طب س�وزنی باید به آن اعتقاد
داشت؟
پاس��خ :خیر ،نیازی به باور یا اعتقاد
خاصی ب��رای گرفتن نتیجه از طب
س��وزنی نیس��ت .بهترین دلیل آن
اثربخش��ی این روش ب��ر کودکان و
حیوانات می باشد.

 -2آی�ا اثرات درمان�ی این طب
ماندگار است؟
پاسخ :در بیشتر موارد پاسخ مثبت
است .با این حال باید توجه داشت که
رعایت تعداد حداقل جلسات درمانی
در بیشتر موارد الزمه پایداری نتایج
می باشد.

 -3چه تعداد جلسه درمانی و با
چه فواصلی الزم است؟
پاسخ :تعداد جلسات درمانی بسته
به نوع بیماری و مزمن یا حا ّد بودن
آن و شرایط کلی سالمت بیمار فرق
می کند.
در موارد حا ّد جلسات نزدیک به هم
توصیه میشوند .در موارد مزمن می
توان فاصله جلس��ات را بیشتر و تا
تثبیت وضعیت سالمت بیمار تعیین
کرد .در ادام��ه درمان و حتی برای
افراد سالم برای حفظ شرایط تعادل
ب��دن درمانهای فصل��ی (در هنگام
تغییر فصول) توصیه می گردند.

 -4آیا ریسک انتقال بیماری در
این روش وجود دارد؟
پاس��خ :س��وزنهای مورد استفاده از
جنس فوالد ضدزنگ ،توپُر و بسیار

دکتر بهمن فصیح پور
دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک .O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
_____________
456 Blvd St-Joseph Est

جنب Métro Laurier

Montreal, QC H2J 1J7

Tel.: (514) 267-3454

ظریف هس��تند و هیچ م��اده ای از
خالل آنها قادر ب��ه انتقال به بیمار
نمی باشد.
به عالوه این سوزن ها یکبار مصرف
بوده و بعد از هر استفاده منهدم می
گردند.
بدین ترتیب ریسک انتقال بیماریها
از این طریق به صفر می رسد.
امروزه بسیاری از متخصصین طب
سوزنی از دستگاه های لیزر (سرد)
برای تحریک نقاط طب سوزنی بهره
می برند.
(در بخش های آینده به معرفی این
ابزار نسبتا جدید خواهیم پرداخت).

 -5آی�ا بیم�ه خدم�ات درمانی
عمومی هزینه های درمان با طب
سوزنی را پرداخت می کند؟
پاسخ :متاسفانه هنوز خدمات طب
سوزنی توسط بیمه همگانی تحت
پوشش قرار نگرفته اند.
ب��ا این حال بس��یاری از بیمه های
مکم��ل و خصوص��ی ،و همچنین
 CSSTو  SAAQتمام یا بخشی از
این خدمات را پوشش می دهند.
برای اطالع بیش��تر م��ی توانید با
شرکت بیمه خود تماس گرفته و در
صورت عدم پوشش طب سوزنی می
توانید بر درخواست این امر در آینده
پافشارینمایید.

جمع بندی:

طب سوزنی ،طب
دیروز ،امروز و آینده

طب سوزنی به بدن امکان می دهد تا
بدون مواد شیمیایی یا عوارض بعدی
سالمتی و تعادل خود را بازیابد .طب

سوزنی همزمان روشی پیش گیرنده
و درمانی است که می تواند به بدن
توانایی تنظیم هضم و دفع و تغذیه
تمامی بافتها را بازگرداند.
این روش می تواند مقاومت بدن در
مقابل استرس را باال برده و توانایی
دستگاه ایمنی بدن را تقویت نماید.
به خاطر تعادلی که این روش با خود
به ارمغ��ان می آورد ،این طب کهن
ام��روزه دوباره و بی��ش از هر زمان
دیگری به خدمت س�لامت جامعه
فراخوانده شده است.
در ایالت کبک طب سوزنی رسماً از
 35سال پیش به کار برده می شود.
از م��اه ژوئیه  1995س��ازمان نظام
متخصصین طب س��وزنی .O.A.Q
مس��ئول تضمی��ن اج��رای قوانین
مربوطه و نی��ز حمایت از مردم می
باشد.
________________
* ترجم��ه و برداش��ت آزاد از ج��زوه
 Acupunctureنشر«اتحادیه متخصصین
طب سوزنی کبک» .A.A.Q

* دکت��ر بهمن فصیح پور فارغ التحصیل
رشته پزش��کی از دانشکده پزشکی
دانشگاه تهران ،پس از چندین سال
کار و تجرب��ه و تدری��س در زمینه
طب انرژتی��ک و مهاجرت به کبک
و گذران��دن دوره طب س��وزنی در
کال��ج رزمون موفق ب��ه اخذ دیپلم
طب سوزنی و عضویت در .O.A.Q
گردید.
وی در ح��ال حاضر در ش��هرهای
مونرآل و ژُلیت به امر مداوای بیماران
با روش طب سوزنی و لیزر مشغول
می باشد.


SHIELD OF ATHENA Family Services
ی است که اغلب توسط اشخاص اشنا و یا افرادی که به آنها اعتماد میشود انجام میشود.
ی جرم 
خشونتهای جنس 
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  .مونترال 514-270-2900 :الوال450-688-2117 :
ی که در خطر هس�تید و احتیاج به کمک فوری دارید لطفا هرچه سریعتر 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.
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در کشکول پیر...

پیر خراسانی

مرضیه و شیلی...

دو قطره اشک

ام��روز که روز
چها ر ش��نبه
سیزدهم اکتبر
اس��ت 2 ،ب��ار
گریه کردیم!
ب��ار اول در غم
از دست دادن
"مرضیه"بانوی
آواز ایران که هرگاه به صدای مخملی
اش گوش می سپاریم یاد خاطرات
خوش روزگار جوانی مان می افتیم
و درود بر هموطنان مجاهدمان که
چه گرامی داشتند این بانوی بزرگ
را بخصوص در واپس��ین س��الهای
عمرش و به تنهائی آنچه کردند که
وظیفه همه ملت ایران بود در ادای
عزت و احترام نسبت به بانوی هنر
سرزمین مان یادش گرامی.
و بار دوم اش��ک ش��ادی و ش��وق
ریختیم زمانی که شنیدیم و دیدیم
که باالخ��ره و پس از دو ماه و اندی
 33نف��ر از معدنچیان را در کش��ور
ش��یلی از عم��ق  700متری زمین
خ��ارج نمودن��د آن ه��م به کمک
وس��ائل مدرن و پیش��رفته و همت
زن��ان و مردانی از تب��ار کار و تالش
و کوشش.

پرزیدنت در لبنان

ال و الس�ه ً
"الاه ً
ال بوالیة الفقیه
فی لبنان"

منفوراملمالک!

دو خبر بی تفسیر و
حتلیل

در هفته گذش��ته در نظری گذرا به
جرائد و رس��انه ها ،تیتر دو خبر که
اتفاقاً در کنار یکدیگر هم آمده بودند
نظر ما را جلب کرد.
خبراول:

کودکانی ک��ه از محتویات زباله ها
زندگی می کنند!
خبر دوم:

پنجاه هزار مدرس��ه قرآنی (مدرسه

www.paivand.ca

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

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

اهی گزیده است
هرکس برای خویش پنث الیوت ترودو» ایم!
ما در پنـاه «وار
دیگری بنویسد و به این ترتیب پیوند
و رحیمیان هم از فحش و فضیحت

طالبان) در ایران تاسیس می شود
که هزینه هر یک در ماه  700هزار
تومان است!
از ما توقع نداش��ته باش��ید که که
هیچگونه شرح و تفسیری راجع به
دو خبر فوق برایتان بنویسیم چون
مطمئن هستیم که در این صورت
کلماتی بر کاغ��ذ خواهیم آورد که
باعث ممنوع القلم شدن دوباره ما در
پیوند خواهد شد!؟

میهن ماس��ت هر ی��ک از این افراد
را که بیازارید عده دیگری از ش��ما
و باورهایتان متنفر می ش��وند فقط
چاره کار این اس��ت که ریشه خود
شما از بیخ کنده شود تا همه مردم
از هر باور و عقیده ای از دست شما
راحت شوند!
دین و مذهب را که به گند کشیدید!
شرتان را از سر این مردم کوتاه کنید
خودتان را بکشید تا مردم ریشه تان
را نسوزانده اند!؟

آتشفشان

باباش!

مجتبی...

ایدز

در اخبار آمده بود:
در ایران آتشفش��انی از ای��دز در راه
است! پس چی؟!
توقع داش��تید با اعم��ال و گفتار و
کردار این آقایانی که حاکم بر میهن
ما هس��تند ،در ایران آتشفشانی از
رفاه و بهداشت جس��می و روانی و
شادکامی و سالمتی برای مردم در
راه باشد؟!

"دانشگاه آزاد اسالمی"

وقف و خدا

مدت��ی قب��ل اکبر
ش��می
ها
رفسنجانی یک
پاتی��ل ب��زرگ
روغن چ��راغ در
مع��رض خط��ر
ریخت��ن ،یعنی
"دانش�گاه آزاد

اسالمی" که حریفان برای تصاحب
اش چن��گ و دندان تیز کرده بودند
را وقف کرده است!
و پ��س از آن هم ب��رای چهارمیخه
کردن قضیه و دهن کجی به رفقای
سابق و دش��منان فعلی اش گفته
بود:
"وقتی مالی وقف ش�د خدا هم
نم�ی توان�د آن وق�ف را به هم
بزند!"
چند روز بعد مقام معظم رهبری در
بیانیه ای با چیدن صغری و کبری
های متعدد و توس��ل به ادله فقهی
و در حقیقت به نفع تیم حریف ،آن
وقف را باطل اعالم کرد!
ظاهراً "ش��یخنا" هنوز دوزاری اش
نیفتاده و نفهمیده است که اکنون
مدت هاس��ت که خداون��د تبارک
و تعال��ی از روی صندل��ی اش بلند
شده و جایش را داده است به رهبر
مسلمین و مستضعفین جهان!؟
"یخرجون فی دین اهلل افواجا"

مسلمینمسیحی!

بار دیگ��ر رژیم گیر داده اس��ت به
نوکیشان مسیحی ،عده ای از آن ها
را دستگیر و زندانی و بعضی از آن ها
را به اعدام محکوم کرده است!
با این که این داس��تان پر آب چشم
از اولی��ن روزهای پی��روزی انقالب
باشکوهمند اس�لامی تاکنون ادامه
داشته ،و با وجود همه داغ و درفش
ها نه تنها از تعداد این "یخرجون فی
دین الله افواجا" ها کم نشده بلکه هر
روز عده بیشتری از اسالم می بُرند و
به ادیان دیگر می پیوندند!
می گویند بچه ای در یکی از مکتب
خانه های قدیم دعا می کرد :خدایا
این مالباجی ما را بکش تا ما از درس
خواندن راحت شویم!
مال باجی که پش��ت در ایستاده بود
شنید آمد و گوش آن بچه را کشید
و گف��ت بچه جان اگ��ر من بمیرم
مالی دیگ��ری خواهد آمد دعا کن
پدرت بمیرد که دیگر تو را به مکتب
نفرستد!
حاال داس��تان این آقای��ان حاکم بر

اخیراً صدای رئیس
قوه قضائیه رژیم
یعن��ی ص��ادق
الریجانی (یکی
از س��ه ب��رادر
جانی!) در آمده
است و تلویحاً به
اط�لاع حضرت
رهب��ر معظ��م
رسانده است که
"مجتبی" آقازاده
آن وجود ش��ریف
در امور قوه قضائیه دخالت می کند
و ب��ه جای قضات حک��م صادر می
کن��د(!) و اضافه کرده اس��ت که در
این صورت نمی تواند به کارش ادامه
دهد و تهدید به استعفا نموده است!
خطاب به حاج ص��ادق خان عرض
می کنیم شما زیاد ناراحت نباشید
و به کارتان که همانا سالخی مردم
بی گناه ایران اس��ت ادامه دهید ما
ب��ا "باباش" صحب��ت می کنیم که
آقامجتبی را دعوا کند که دیگر از این
فضول��ی ها نکند و اگر هم می کند
یواش��کی و دور از چشم نامحرمان
بکند ک��ه آبروی نظام اس�لامی به
خطر نیفتد و بیضه اسالم عزیز ضربه
نبیند!
آه ،علی اصغر خودمان!

«کاندید»جدید
ریاست جمهوری!

با توجه ب��ه محتویات
مق��االت ذیقیم��ت
رفیق شفیق خودمان
س��رباز گمن��ام امام
زمان (عج) علی اصغر
خان محمدی مندرج
در پیوند و با توجه به
دشمنیدیرینهایشان
با شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار
و صهیونیسم جهانی و این که ایشان
فردی مکتبی و انقالبی و از منتظران
"آقا" هس��تند ،تصمیم گرفتیم که
برای دوره جدید انتخابات ریاس��ت
جمه��وری در ام القرا اس�لام ناب،
ایش��ان را کاندید نمائی��م ،برایش
کمپی��ن انتخابات��ی راه بیندازیم و
تبلیغ��ات کنی��م و انش��االله تعالی
بفرس��تیم اش ب��ه کاخ ریاس��ت
جمهوری در تهران!
این کار چند ُحسن دارد
اوالً قیافه ایشان شبیه آدمیزاد است!
و آب��روی ما ملت در دنیا حفظ می
شود و
ثانیاً شیک و تر و تمیز است و بوی
ب��د هم نمی دهد کراواتکی هم می
زند؛ فارس��ی را با لهجه غیر التی(!)
صحبت می کند به اسپیک انگلیسی
وارد اس��ت و فرانس��ه ه��م پارل�ه
میکند!
از مفسدین و ضد انقالبیونی مثل این
حقیر هم دل خوشی ندارد! و
ثالث�ًا و از همه مهم ت��ر این که در
صورت رسیدن به این پست ،آن قدر
گرفتار امور سیاسی خواهد شد که
وقتی برایش باقی نمی ماند تا مقاله

های بعضی از خوانندگان نشریه در
امان خواهند ماند!؟
اگر امت شهید پرور ایشان را انتخاب
کنند ه��م دنیای خودش��ان را آباد
خواهند کرد و هم آخرتشان را!؟

سکینه محمدی آشتیانی

معامله

احتمال دارد رژیم ناشریف جمهوری
اس�لامی از دو خبرنگار آلمانی که
اخی��راً و در ارتباط ب��ا قضیه خانم
سکینه محمدی آشتیانی دستگیر
و زندانی شده اند ،به عنوان گروگان
استفاده کند!
با توجه به اینکه این اولین بار نیست
و آخرین بار هم نخواهد بود که رژیم
دس��ت به چنین کاری م��ی زند و
تقریباً در همه آن موارد هم بالهت
و یا سودجوئی این غربیها باعث شده
اس��ت که جانیان حاک��م بر تهران
بازی را ببرند ،توصیه می کنیم خود
این استکباریون داوطلبانه چند تن
از اتباعش��ان را برای این منظور در
اختیار رژی��م قرار دهند و بعد یکی
یکی آن ها را با سربازان گمنام امام
زمان (عج) اسیر شده در کشورهای
خارجی یعنی تروریست های اعزامی
 ،البته پ��س از انجام عملیات مورد
نظر در محل های تعیین شده عوض
کنند!؟
شیلی:معدنچیاندرعمقخاک

جوامنردی

گزارش های رس��یده حکایت ازآن
دارد ک��ه در مع��دن فروریخته در
کشور شیلی و در عمق  700متری
زمین بین معدنچیان مدفون شده
دعواست بر سر این که هر یک اصرار

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

اختالط
می کنیم!

دارد که دیگری باید
اول نجات پیدا کند!
رباعی :زبان حال
و او نفر آخر باشد!
که
خدا ما را ببخشد
این روزها زبان حال شیر زنان و دالور مردان میهن
فکر م��ی کنیم که ما چنین است:
اگر خ��دای ناکرده مدعی بس که قرمساق و پدر سوخته است!
و زبانم��ان الل این
جامه بی شرفی بر وطنم دوخته است!
اتفاق در کش��ور ما غافل از آن که ندارد ثمری ظلم و فساد؟
افتاده بود االن دعوا دیرگاهیاستکهبنیادخودشسوختهاست!
بر سر این بود که هر
کس می خواس��ت
نفر اول باش��د که خارج می شود و انتظامی وزارت کشور را قبول داریم
آنچنان کار این دعوا باال می گرفت چون تا آنجا که ما می دانیم تقریباً
ک��ه همگی هج��وم م��ی آوردند و همه اراذل و اوباش خدمتگذار رژیم
حداقل آسانسور مربوطه را از کار می شغل اصلی شان جوشکاری است(!)
که معروفترین آن ها هم موجودی
انداختند!؟
داس��تان دع��ا ب��رای م��ردن گاو اس��ت به نام "دکتر پوش��ک اسیر
مشدحسن را که حتماً شنیده اید؟ ابلهی!" که بیست و اندی سال است
به جوش��کاری بین علمای اعالم و
حجج اسالم و شیطان بزرگ مشغول
دانشمند امتی یا
اس��ت و به قول آن معصوم مرتحل
مثل خود آمریکا هنوز نتوانسته است
جوشکار؟
هیچ غلطی بکند!؟
گروه "جندالله" اعالم کرده است که
شخصی به نام امیر حسین
شیرانی  5سنگر مهم...
فرزند محمد متولد  1350با شماره
شناس��نامه  2428کارشناس اتمی محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب
ش��اغل در کارگاه ان��رژی اتمی در موتلفه ،در مراسم افتتاحیه دومین
جنوب شرقی اصفهان با سرپرستی "کنگره سراسری کانون دانشگاهیان
"آقازاده" را به اسارت گرفته و مدعی ای��ران اس�لامی" در مش��هد طی
اس��ت که او از دانش��مندان جوان سخنانیگفت:
هسته ای رژیم است.
دانشگاه یکی از  5سنگر مهم نظام
از طرف دیگر "علی عبداللهی" معاون جمهوری اسالمی ایران است!
امنیت��ی و انتظامی وزارت کش��ور این فرمایش حضرت دبیر کل کام ً
ال
در خصوص ادعای گ��روه جندالله درست است!؟
گفت :این فرد تا سال  86به عنوان چهارت�ای دیگرش هم عبارتند
جوشکار س��اختمانی در تاسیسات از خاوران ،اوین ،گوهردش�ت و
فن آوری اورانیوم اصفهان (یو س��ی کهریزک!
اف) کار می کرده است که در همان
سال به دلیل نداشتن کارآئی از آنجا
اخراج شده است!؟
واضح و مبرهن است که شخص ما در
این میان قول جناب معاون امنیتی و
{>> ادامه در صفحه}37 :

وست آیلند

پس از مش��اهده
رفتار زشتی که
ای��ن آمریکائی
هایمستکبردر
س��فر اخی��ر
مستر«.اح» به
نیوی��ورک از
خ��ود نش��ان
دادند و فحش و فضیحت هائی که
با الس��نه مختلف نث��ار آن حضرت
کردن��د ،دلمان خوش ب��ود که این
فضاحت ،در س��فر آتی ایش��ان به
کش��ور برادر لبنان جبران ش��ود و
برادران فلسطینی و لبنانی به گرمی
از او استقبال کنند که با خبر شدیم
عده ای از مردم شهر نابلس در لبنان
چند روز قبل به خیابان ها ریخته ،با
کش��یدن ضربدر قرمز رنگ بر روی
عکس آن حضرت نوشته اند "الاه ً
ال
و السه ً
ال بوالیة الفقیه فی لبنان" که
معنی آن می شود( .لبنان به والیت
فقیه خوش آمد نم��ی گوید!) و به
زبان خودمانی تر چیزی می شود در
ح��دود "ب��رو گم ش��و و گورتو گم
کن!"
معلوم می ش��ود که آن بسته های
اسکناس خش��ک  12000دالری
اهدائ��ی ب��ه خواه��ران و ب��رادران
فلسطینی و لبنانی هم کارساز نبوده
اس��ت و آن حضرت در ن��زد افکار
عمومی اکثر مردم جهان منفور تر از
این حرفهاست!؟
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مؤسسه حضرت آیت اهلل العظمی خویی

سلسله بحثهای اخالقی
()9
روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوك

گفتنى اس��ت كه ارباب س��یر و سلوك و
دانشمندانى كه در این راه گام برداشته و
تعلیمات قرآن و سنت را راهنماى خویش
قرار دادهاند ،هر یك براى خود روش��ى را
پیش��نهاد كردهاند و یا به تعبیر دقیقتر،
مراحلی در نظ��ر گرفتهاند كه در ذیل به
بخشى از آنها اشاره مىشود.
سیر و سلوك منسوب به بحرالعلو م
در ای��ن روش ك��ه ب��ه فقیه زبردس��ت،
عالمهی بحرالعلوم» نسبت داده شده است
(هر چند انتس��اب بعض��ى از بخشهاى
آن به این بزرگوار بعید به نظر مىرس��د،
ول��ى قس��متهایى از آن داراى اهمی��ت
فوقالعادهاى است) ،براى سیر و سلوك الى
الله و پیمودن راه قرب به پروردگار ،چهار
منزلگاه مهم ذكر شده است :اسالم ،ایمان،
هجرت و جهاد.
ب��راى هر یك از این عوالم چهارگانه س��ه
مرحله ذكر شده است كه مجموعا دوازده
مرحله مىشود كه پس از طى آنها ،سالك،
وارد عالم خلوص مىگردد.
این مراحل دوازدهگانه به شرح زیر است:
منزل اول ،اسالم اصغر؛ اظهار شهادتین
و تصدی��ق به آن در ظاهر و انجام وظایف
دینى.
منزل دوم ،ایمان اصغر؛ تصدیق قلبى و
اعتقاد باطنى به تمام معارف اسالمى.
منزل سوم ،اسالم اكبر؛ تسلیم در برابر
تمام حقایق اسالم و اوامر و نواهى الهى.
منزل چهارم ،ایمان اكبر؛ روح و معنى
اسالم اكبر؛ شوق و رضا و رغبت در عبادت
خداوند.
من�زل پنجم ،هجرت صغ�رى؛ انتقال
از «دار الكف��ر» به «دار االس�لام» ،مانند
هجرت مسلمانان از مكه كه در آن زمان
كانون كفر بود به مدینه.
منزل ششم ،هجرت كبرى؛ هجرت و
دورى از اهل عصیان و گناه و از همنشینى
با بدان و ظالمان و آلودگان.
منزل هفتم ،جهاد اكبر؛ محاربه و ستیز
با لشكر شیطان با استمداد از لشكر رحمان
كه همان لشكر عقل است.
منزل هشتم ،منزل فتح و ظفر بر جنود
و لشكریان ش��یطان و رهایى از سلطهی
آن��ان و خ��روج از عالم جه��ل و طبیعت
است.
منزل نهم ،اسالم اعظم؛ غلبه بر لشكر
شهوت و آرزوهاى دراز بعد از فتح و ظفر؛
عوام��ل بی��دار كنندهی برون ب��ر عوامل
انحرافى درون پیروز مىشوند و اینجاست
ك��ه قلب ،مركز انوار الهى و افاضات ربانى
مىگردد.
من�زل دهم ،ایمان اعظم؛ مش��اهدهی
نیس��تى و فن��اى خود در براب��ر خداوند؛
مرحل��ه ظهور حقیقت عبودیت و بندگى
خدا.
منزل یازدهم ،هجرت عظمى؛ مهاجرت
از وجود خود و به فراموشى سپردن آن ،و
سفر به عالم وجود مطلق ،و توجه كامل به
ذات پاك خدا.
منزل دوازدهم ،جهاد اعظم؛ توسل به
ذات پاك خداوند بعد از هجرت از خویشتن
و قدم در بساط توحید مطلق.
بعد از پیمودن این عوالم دوازدهگانه ،وارد
عالم خلوص مىشود و مصداق «بل احیاء
عند ربهم یرزقون» مىگردد.
چگونگى سیر و سلوك در این روش

در رس��الهی س��یر و س��لوك منسوب به
عالم��هی بحرالعلوم ،بع��د از ذكر عوالم و
منازل باال به چگونگى طى نمودن این راه
پرمش��قت و پرافتخار پرداخته و بیست و
پنج دستور براى وصول به این مقاصد باال

و واال مىدهد:
 )1 ت��رك آداب و عادات و رس��ومى
است كه انسان را از پیمودن راه باز مىدارد
و غرق در آلودگیها مىكند.
 )2 عزم قاطع بر پیم��ودن راه ،كه از
ف خدا،
هیچ چیز نترسد و با استمداد از لط 
تردیدى به خود راه ندهد.
 )3 رف��ق و مدارا ،که مبادا دلس��رد و
متنفر شود و از پیمودن راه بازماند.
 )4 وفا ،نس��بت به آنچ��ه توبه كرده،
وفادار بماند و به آن باز نگردد.
 )5 ثب��ات و دوام ،برنامههای��ى را كه
انتخاب مىكند ،به صورت عادت مستمر
در آید تا بازگشتى در آن صورت نگیرد.
 )6 مراقبت است ،و آن عبارت از توجه
به خویش در تمام احوال است كه تخلفى
صورت نگیرد.
 )7 محاسبه است ،كه فرمودهاند همه
روز به حساب خویش رسیدگی کنید.
 )8 مؤاخ��ذه اس��ت ،ه��رگاه مرتكب
خطایى شد ،به خویشتن تنگ بگیرد و از
این راه ،خود را تنبیه كند.
 )9 مسارعت اس��ت ،یعنى در مسیر
حق شتاب كند ،پیش از آن كه شیطان،
مجال وسوسه یابد.
 )10 ارادت است ،باطن خود را چنان
خالص كند كه هیچ ناخالصی در آن نباشد
و نس��بتبه صاحب ش��ریعت و اوصیاى
معصوم او كامال عشق ورزد.
 )11 ادب ب��ه س��احت قدس خداوند
و رس��ولاكرم صل��ى الل��ه علی��ه و آله و
جانش��ینان معص��وم او و در تعظیم این
بزرگان بكوشد.
 )12 نیت اس��ت ،و خالص س��اختن
قصد در این سیر و حركت و تمامی اعمال
براى خداوند متعال.
 )13 صمت است ،به معنى خاموشى
و حفظ زبان از س��خنان زای��د و اكتفا به
مقدار الزم.
 )14 كم خوردن ،كه از ش��روط مهم
پیمودن این راه است ،ولى نه تا آن حد كه
باعث ضعف و ناتوانى گردد.
 )15 خلوت است ،كنارهگیرى از اهل
عصیان و طالبین دنیا.
 )16 شب بیدارى (مخصوصا بیدارى
در آخر ش��ب) ،ك��ه در آی��ات و روایات
اسالمى كرارا به آن اشاره شده است.
 )17 دوام طهارت ،یعنى همیش��ه با
وضو بودن اس��ت ك��ه نورانیتخاصى به
باطن انسان مىدهد.
 )18 تض��رع ب��ه درگاه خداون��د كه
هر چه بیش��تر اظهار خضوع در پیشگاه
پروردگار كند.
 )19 پرهیز از خواستههاى نفس.
 )20 رازدارى و كتم��ان س��ر ،ك��ه از
مهمترین ش��رایط اس��ت تا كوچكترین
تظاهر و ریا در آن حاصل نشود.
 )21 داشتن مربى و استاد است ،اعم
از استاد عام كه در كارهاى مربوط به سیر
و س��لوك با ارشاد او پیش مىرود و استاد
خاص كه آن رسولخدا صلى الله علیه و
آله و امامانمعصوم مىباشند.
 )22 ورد اس��ت ،ذكره��اى زبانى ك ه
راه را ب ه روىس��الك مىگش��اید و یارى
مىدهد.
 )23 نفى خواطرات است ،بدین معنی
که افكار پراكن��ده ،بىاختیار فكر او را به
خود مشغول ندارد.
 )24 فكر است ،كه سالك با اندیشهی
عمیق و فكر صحیح در آگاهى و معرفت
بكوشد و تمام تفكر او مربوط به صفات و
اسمای الهى و تجلیات او بوده باشد.
 )25 ذكر و توجه اس��ت ،توجه قلبى
است به ذات پاك پروردگار ،یعنی تمام نظر
خویش را به جمال پروردگار متوجه سازد
و از غیر او چشم بپوشد.

سلسلهبحثهای
اعتقادی ()7
صفات خداوند متعال

کیفیت مادی موجب محدودیت
است و خداوند ،نامحدود است.
او هس��تی محض است و هیچ
مرزی برایش تصور نمیشود و
دارای همه مراتب کمال است.
بنابراین ما هرگز به ذات خداوند
پی نخواهیم برد و نباید چنین
انتظاری داشته باشیم.
چ��را عقل به کنه ذات و صفات
خداوند نمی رسد؟ زیرا او وجودی
است از هر نظر بینهایت است.
علم و ق��درت و همهی صفات
خداوند مانند ذات او بینهایت
است و از س��وی دیگر ما و هر
چه مربوط به ما میشود ،همه
محدود و متناهی است ،بنابراین
با این همه محدودیت ،چگونه
میتوانی��م ب��ه کن��ه آن وجود
نامحدود و صفاتش برس��یم و
چگونه میتوانیم به کنه وجودی
پی ببریم که هیچ گونه مثل و
مانندی ندارد.

به آن اندازه که شناخت خداوند
و پی بردن ب��ه اصل وجودش،
قابل فهم اس��ت ،پ��ی بردن به
صفات او آس��ان نیس��ت .زیرا
در مرحلهی ش��ناخت خداوند،
ب��ه تعداد س��تارگان آس��مان،
برگه��ای درخت��ان و  ...دلیل
بر وج��ود او داریم ،ام��ا در راه
شناس��ایی صفات خداوند باید
دقت کنیم تا از خطر تش��بیه و
قیاس در امان باشیم و نخستین
شرط شناخت صفات ،نفی تمام
صفات مخلوق��ات از خداوند و
تش��بیه نکردن او به مخلوقات
اس��ت .زیرا هیچ یک از صفات
خداوند با صفات مخلوقات قابل
مقایسه نیست و هیچ صفتی از
صفات ماده در ذات مقدس��ش
راه ن��دارد ،چون ه��ر صفت و

صفات ثبوتیه و سلبیه
صفات خداون��د را به دو بخش

زن چندین بار سعی كرده بود از
رختخواب بلند شود ،اما تالشش
بیهوده بود .پریده رنگ افتاده بود
و با چشمانی بیحالت به پنجره
نگاه میكرد .هجوم صداها را از
دورترها میشنید كه هر لحظه
نزدیكتر میشد .دلش خواسته
ب��ود كه پلهه��ا را پایین برود و
در این روزی كه مردم نیشابور
انتظارش را كش��یده بودند ،به
پیش��واز او برس��د .اما حاال آن
قدر ناتوان افتاده بود و به قدری
احساس ضعف میكرد كه شك
داشت حتی ثانیهای دیگر زنده
بماند .دلش خواسته بود كسی
ب��ه كمك��ش بیای��د و او را به
میدان ببرد تا در مراسم شركت
كند ،اما انتظاری بینتیجه بود.
حاال آن صداها گاهی مفهومی
پیدا میكرد و او میش��نید كه
كسی پیشوای هش��تم را صدا
میزد ،گریههایی بلند میش��د
و گویا زن��ی زمزمهكنان دعایی
میخوان��د .از پنج��رهی اتاق،
تكهی ابری دیده میشد كه از
صبح راه نور را بر او بس��ته بود.
اتاق ،فضای نیمه روشنی داشت.
از صداهایی كه به پایین پنجره
رس��یده بود ،میتوانست تعداد
بیشماری از مردم را تصور كند
كه در میدان وس��یعی ایستاده
بودند .صدای به س��ر و س��ینه
زدنها و حرک��ت قدمها ،قلب
زن را میفشرد.
چه كسانی آن بیرون هستند؟
آیا او دارد میآید یا آمده است؟
این چه صدای ش��یونی است؟
هیچك��س نبود ك��ه جوابی به
سؤاالتش بدهد .آری! نیشابور،
قدمهای بزرگمردی را پذیرایی
میک��رد که مای��هی مباهاتش
میشد .نیشابور را افتخار ،افزون
گشت!
زن شنید كه كس��ی با صدای
بلند گفت :ای پسر رسول خدا!
ش��ما را به حق پدرانتان قسم

میدهیم كه چهرهی خود را
برای ما نمایان كنی و حدیثی
از جد بزرگوارت برای ما نقل
كنی.
ثانیههایی در سكوت گذشت
و بعد صداهای فریاد و شیون
را شنید .میتوانست ببیند كه
امام ،اشتر خود را متوقف كرده
و س��ر از كجاوه بیرون آورده
است .حتی گریبانهای چاك
خورده را هم میدید .اش��كی
از گوشهی چشمانش چكید.
همه س��اكت ش��دند .صدای
ناآشنا ،اما صمیمیای را شنید
كه گفت :پدرم موسی كاظم
به نقل از پدرش جعفر صادق،
به نق��ل از پدرش محمد باقر،
به نقل از پدرش زین العابدین،
به نقل از پدرش حسین ،سید
الشهدا ،به نقل از پدرش علی
بن ابی طالب ،به نقل از رسول
خدا و او به واسطهی جبرائیل
نقل كرده كه خداوند س��بحان
فرم��ود :كلم�هی «ال ال�ه اال
الله» ،حصن من اس�ت و هر
كس آن را به زب�ان آورد (و
به قلب ،معترف شود) ،وارد
دژ من ش�ده است و هركس
وارد دژ من ش�ود ،از عذابم
در امان خواهد بود.
در سكوت دوبارهای كه حكمفرما
ش��ده بود ،موج��ی از هیجان،
وجود زن را میلرزاند .گفتار امام،
بس گرانسنگ بود ،اما مطمئن
بود كه حقیقت جدیدی در آن
نهفته اس��ت .پی برد كه شاید
گفتن «ال اله اال الله» برای او و
بقیه ،تبدیل به سخنی بیمعنی
و كس��الت بار شده است و حاال
آن را به گونهای تازه باید شنید.
سكوت آن بیرون ،طوالنی شده
بود .آن وقت بود كه سعی كرد
كنجكاوان��ه خودش را پش��ت
پنجره بكشاند ،اما نتوانست .در
بستر افتاده بود و موج انتظار را
كام ً
ال حس میكرد .انتظار برای

تقسیم میکنند :صفات ثبوتیه
و صفات سلبیه .اما در حقیقت،
صفات سلبی را نمی توان صفت
نامی��د ،زی��را موصوف ب��ه آنها
متصف نیست.
صفات ثبوتیه یا جمالیه:
عالم و قادر و حی است و مرید
و مدرک 			
ه��م س��میع اس��ت و بصیر و
متکلم ،صادق
خداوند متعال ،کمال اس��ت و
آنچه به عن��وان صفات ثبوتیه
گفته میش��ود ،اص��ول صفات
اوس��ت ،نه این که منحصر در
آنها باشد.
صفات سلبیه یا جاللیه:
نامرکب بود و جسم ،نه مریی،
نه محل 			
بیشریک است و معانی ،تو غنی
دان خالق
بی معنایی یعنی صفات او ،عین
ذات اوس��ت و زاید ب��ر ذات او
نیست.
صفات ذات و صفات فعل:
صفات ثبوتیه بر دو قسم است:
صف��ات ذات ک��ه عی��ن ذات
خداوند اس��ت و نمیشود آنها
را از خداوند متعال سلب نمود.
صف��ات ذات عبارتاند از علم و
قدرت و حیات و هر چه به این
سه بازگردد ،مانند سمیع ،بصیر،
قدی��م ،ازل��ی ،اب��دی ،مدرک،
حکیم ،غنی ،کریم ،عزیز و ...
صفات فعل که به افعال خداوند
بس��تگی دارد ،یعنی تا آن فعل
از او صادر نشود ،آن وصف بر او

ش��نیدن حرفی كه انگار ناتمام
مان��ده بود ،حرفهای��ی از بین
صداهای برخاسته شنید.
پیشوا دوباره ایستاد .امام دوباره
س��ر از كجاوه بی��رون میآورد.
همه گوشهایشان را تیز كردند.
دوب��اره آن ص��دای صمیمی را
شنیدند :اما ورود به این دژ را
شرط و ش�روطی نهادهاند و
من از شروط آن هستم.
ولولهای عجیب در بین مردمان
پیچی��ده ش��د .دقایق��ی بعد،
فریاده��ای خداحافظ��ی مرد و
زن را میش��نید .این بار صداها
كم كم در خم كوچهها خاموش
میشد .زن دست لرزانش را به
عالم��ت خداحافظی باال آورد و
تكان داد ،حاال داش��ت هق هق
گریهاش را تاب میآورد.
بعد از چهل و سه سال زندگی،
ح��اال ایمان��ش داش��ت تغییر
میكرد و عقی��دهاش محكمتر
میشد .اندكی بعد دیگر صدایی
از كوچ��ه باقی نمان��ده بود و از

اطالق نمیگردد .مانند خالق و
رازق و امثال آن که گاه خداوند
به آنها متصف میشود و گاهی
هم از او س��لب می شود .مانند
ای��ن ک��ه خداوند ب��ود و خلق
نکرده بود و س��پس خلق کرد؛
یا خداوند چی��زی را اراده کرد
و چی��ز دیگ��ری را اراده نکرد؛
خواست و نخواست.

علم خداوند

هستی بینهایت ،علم بینهایت
دارد .نظ��م و هماهنگ��ی
حیرتانگیزی که در همه جای
عالم است ،دلیل علم بینهایت
اوست .نس��بت به علم خداوند،
گذش��ته و ح��ال و آینده یکی
اس��ت .آگاهی او ب��ر ازل و ابد
یکس��ان و احاط��هی علمی او
به میلیونها س��ال گذشته و یا
آینده همچون آگاهی او از امروز
اس��ت .تعداد تمام موجودات و
اسرار و دقایق آنها را میداند،
از افعال خوب و بد انسان و حتی
از نیات و مقاصد و راز دل او نیز
کامال آگاه اس��ت ،علم خداوند
عین ذات اوست و از ذات او جدا
نیست.
کلیدهای غیب فقط نزد خداست
و جز او کسی نمیداند ،آنچه در
خش��کی و دریاس��ت ،میداند.
هیچ برگی نمیافتد مگر این که
از آن آگاه اس��ت و هیچ دانهای
در مخفی��گاه زمین و هیچ تر و
خشکی نیست ،مگر این که در
کتابی آشکار (علم خداوند) ثبت
است (انعام.)59 ،

نفسهای زن هم ،تكهی ابر در
آس��مان محو ش��ده بود و حاال
آفتابی درخشان بر او و بقیهی
ش��هر میتابید .انتظارش برای
همیشه تمام شده بود .كمكی
به او شده بود ،كمكی كه هیچ
فكرش را نمیكرد .اما در آخرین
لحظ��ات ،فق��ط یك حس��رت
داش��ت؛ ای كاش میتوانس��ت
قلم در دوات بزند و آن حدیث
را بنویسد تا جاودانه بماند.
با این حس��رت ب��ود كه نفس
آخرش را كش��ید ،چ��را كه او
نتوانسته بود منظرهی آن بیرون
را ببیند که  24ه��زار قلمدان
در جوه��ر همی��ن كردند و آن
گفتار طالیی را نوشتند ،همان
«سلسله الذهب» را!
میلاد هش�تمین گوه�ر
مهربانی و عطوفت ،سرآمد
روزگاران و امام خردمندان،
علی بن موس�ی الرضا علیه
السلام بر دوستان همیشه
همراه خرم باد!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

اروپایبهرتبرایهمهزنان!
برگردان :الله حسین پور
چرا نباید امکان پذیر باشد؟

در اتحادیه اروپا بحث بر سر تصویب
یک ماده الحاقی اس��ت که طی آن
پیش رفته ترین قوانین طرفدار زنان
در هر یک از کشورهای اروپایی می
بایست سرمشق سایر کشورها قرار
گرفته و به صورت استاندارد ،شرط
ورود به اتحادیه اروپا باشد.
خان��م ژی��زل حلیمی ک��ه وکیلی
فرانسوی و فعال جنبش زنان است،
از س��ال  1979چنین ای��ده ای را
دنب��ال می کند" .توس��ط این ماده
الحاق��ی در اتحادیه اروپا ،بهترین و
پیش رفته ترین حقوق زنان نصیب
 253میلیون زن اروپایی می شود".
توس��ط این ماده الحاقی کلیه زنان
ش��هروند کش��ورهای اروپایی می
بایست دارای حقوق مساوی باشند
و البته دارای بهترین آن.

چگونه چنین امری امکان پذیر
می شود؟

قوانینی که اتحادی��ه اروپا در حوزه
اقتص��ادی میان کش��ورهای عضو
اتحادیه استاندارد کرده است ،مثال
خوبی است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این
توافق رسیده اند که هرگونه حقوق
مثبت مربوط ب��ه بازرگانی و وارد و
ص��ادر کردن کاال در این کش��ورها
می بایس��ت همگانی ش��ده و تمام
کشورهای عضو اتحادیه موظف به
اجرای آن هستند.
برای مثال تخفیف دادن به گمرک
و قوانین��ی از این قبیل .وقتی برای
رواب��ط اقتص��ادی وبازرگان��ی فی
مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا
استاندارد و آن هم بهترین و مناسب
ترین استاندارد تعیین می شود ،چرا
نتوانند ب��رای رعایت حقوق زنان به
چنین توافقی برسند؟
چرا ی�ک زن آلمان�ی نتواند از
همان ح�ق براب�ر زن و مرد در
قانون برخوردار باشد که یک زن
بلژیکی از آن برخوردار است؟
و چرا یک زن لهستانی نتواند از حق
س��قط جنین که یک زن سوئدی
داراست ،بهره برد؟
ژیزل حلیمی می گوید:
س��ال های سال با این ایده مشغول
ب��ودم که چگونه می توان ش��رایط
حقوق��ی زن��ان در اروپ��ا را بهبود
بخش��ید و یک اروپای انسانی تری
را پای��ه گ��ذاری ک��رد .او ک��ه یک
حقوق دان معروف فرانسوی است،
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در س��ال  1971ب��ا جنبش "بیانیه
 "343همراه با سیمون دوبوار علیه
ممنوعیت سقط جنین ،فعالیت خود
را به طرف��داری از حقوق زنان آغاز
کرد .در سال  1972دفاع از دختری
نابال��غ را ،بعد از این که مورد تجاوز
قرار گرفته و حامله شده و بعد کورتاژ
کرده بود ،به عهده گرفت.
پروسه دادگاه و دفاع خانم حلیمی
از این دختر ،تبدیل به سمبل مبارزه
با ممنوعیت س��قط جنین شد .در
نتیجه این ت�لاش ها ،حق
سقط جنین در سه ماه اول
بارداری در فرانسه از سال
 1975قانونی ش��ده و هم
چنان رعایت می شود.
ژی��زل حلیم��ی از س��ال
 2005تمام انرژی خود را
به جنبش "ماده الحاقی"
که کش��ورهای اروپایی را
وادار به پذیرش پیش رفته
ترین قوانین موجود مربوط
به زنان می کند ،اختصاص
داد.
او ب��رای رس��یدن به این
هدف ،ابتدا یک جستجوی
 2س��اله راس��ازمان داد تا
بتواند بهترین و پیش رفته
ترین قوانین مربوط به زنان
را در قوانین  27کشور عضو
اتحادیه اروپا بیابد .بنابراین
می بایستی قوانین این 27
کش��ور در  5حوزه بررسی
گردند.
 -1انتخاب آزادانه زنان
برای مادر شدن،
 -2خانواده،
 -3خشونت (جنسی)،
 -4کار و
 -5سیاست.

به موازات این کار تحقیقی ،تماس
های گسترده ای با تمامی سازمان
ها وتشکل های زنان در سراسر اروپا
انجام گرفت.
یکی از مهم ترین دالیل این تماس
امکان سازمان دهی شبکه ای توسط
این تش��کل ه��ا بود که به ش��کل
گس��ترده ای فعال ترین زنان را در
این شبکه ها گرد آورده بودند.
مضافا براین که نظ��رات وایده های
س��ازمان های حامی زن��ان در این
رابطه نقش بس��یار مهمی در اجراء
و موفقیت این ط��رح ایفا می کرد.
نتیجه تمام این تالش ها تا اکنون،
انتشار بیرونی کتاب "دسته گلی از
قانون برای زنان اروپایی" اس��ت که
فع�لا فقط به زبان فرانس��ه موجود

مبناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام برای رسانیدن صدای هرچه
رساترمان به جهانیان گرد هم میائیم

جمعه  29اکتبر

ش یکم
>> بخ خش
دو ب
از

است.
در این
نکته جالب
تحقیقات این است که بهترین
قوانین مربوط به زنان به هیچ وجه به
کشورهای بزرگ اروپایی که اتحادیه
اروپارا پایه گذاری کردند ،تعلق ندارد،
بلکه در بس��یاری موارد کشورهای
کوچک و نوپای اتحادیه اروپا هستند
که دارای پی��ش رفته ترین قوانین
مربوط به زنان می باشند.
برای مث��ال کش��ور آلم��ان میان

کش��ورهای اروپایی در هیچ یک از
 5مورد نام برده ش��ده دارای پیش
رفته ترین قانون در حمایت از زنان
نیست ،در حالی که سوئد به عنوان
یک کشور نمونه در مبارزه با تبعیض
جنسیتی پیش گام است.
این کش��ور در س��ه مورد از قوانین
حامی زن��ان ،در رأس کش��ورهای
اروپایی قرار گرفته است.
سوئد:

گردهمائیمادرانصلحمونرتیال

یکی از پیش رفته ترین قوانین
حامی زنان
دررابطه با انتخاب آزادانه زنان برای
مادر شدن ،تعلیم تربیت جنسیتی،
آموزش های مربوط به روابط جنسی
و همچنین راه های پیش گیری از
بارداری و قوانین مربوط به س��قط
جنین و غیره ،ک��ه با حمایت های
دولت ،مس��ئولین و فعاالن سیاسی
س��وئدی تبدیل به یک��ی از پیش

از ساعت  19تا 20

Norman Bethune  Maisonneuve X Guy  Metro: Guy
____________________________________________________

رفته ترین قوانین حامی زنان شده
است.
در سوئد امکان قانونی سقط جنین
تا هفت��ه هجدهم ب��رای زنانی که
ناخواسته باردار شده و یا جنین ناقص
در رحم خود دارند ،وجود دارد.
هم چنین اس��تفاده از قرص سقط
جنین مجاز است و هزینه آن توسط
دولت پرداخته می شود.
در نقطه مقابل س��وئد ،کشورهای
ایرلند ،لهس��تان ،مالتا و قبرس قرار
دارند ک��ه در آن ها س��قط جنین
غیرقانون��ی ب��وده و گاها ب��ه طور

استثنائی مجوز داده می شود.
در آلمان اجازه س��قط جنین نه به
صورت قان��ون و حق ،بلکه به مثابه
لط��ف و مرحمت به زنان اعطاء می
شود.
مقایس��ه این قوانین فاصله شرایط
زن��ان در این کش��ورها را به وضوح
نشان می دهد.
در رابطه باقوانین مربوط به خانواده
نیز سوئد با قوانین حمایتی از زنان،
خود را در صدر لیس��ت کشورهای
اروپایی قرار داده است.
ب��ه وی��ژه در رابطه ب��ا دوره ای که
خانواده بعد از تولد نوزاد به نگاه داری
از او مشغول شده و به مرخصی می
رود .قان��ون تا  80درصد درآمد را تا
حدود  13ماه ب��ه زن می پردازد .از
ای��ن میزان 2ماه کامل به پدر تعلق
دارد.
این قان��ون اخیرا در آلم��ان نیز به
تصویب رسیده است و از این طریق
مردها تشویق شده و از حق مرخصی
استفاده می کنند تا از نوزاد خود نگاه
داری ب��ه عمل آورند .با وجودی که
این قانون بهترین قانون در سراسر
اروپاست ،امابا این حال تعداد بسیار
کمی از مردان از این حق اس��تفاده
می کنند.
برای مثال در سوئد تنها  18درصد
پدران به مرخصی نگاه داری از نوزاد
خود می روند.
قوانی��ن مربوط ب��ه ازدواج ،زندگی
مش��ترک و ط�لاق نی��ز در قانون
خانواده می گنجند.
برای مثال بلژیک و هلند دررابطه با
قوانین مربوط به زندگی مشترک در
پیشاپیش سایر کشورها قرار دارند.
در این کشورها هم جنس گرایان نیز
حق ازدواج و زندگی مشترک داشته
و از س��ال  2006ب��ه عهده گرفتن
سرپرس��تی بچ��ه ب��رای زوج های
مزدوج امکان پذیر شده است.
در رابطه با قوانین مربوط به خشونت
جنس��ی و تجاوز نیز کشور سوئد با
تصویب قوانین حمایت از زنان ،خود

را در رأس کش��ورهای اروپایی قرار
داده است .در اکثر کشورهای اروپایی
تن فروشی و خرید و فروش انسان به
مثابه یکی از موارد خشونت جنسی
و تجاوز ش��مرده می شود .در سوئد
تن فروشی درست همانند خرید و
فروش زنان ممنوع است.
هر چن��د که زن تن ف��روش مورد
مجازات قرار نم��ی گیرد ،بلکه این
مرد خریدار است که شامل مجازات
قانونی می شود .چنین زنانی مورد
حمایت و حفاظت ویژه قرار گرفته
و برای تغییر آینده آنان تالش مؤثر
انجام می گی��رد .به ویژه زنان
خارجی که غالبا قربانی قاچاق
انسان قرار گرفته اند.
سیاست و رسانه ها در سوئد
با هم کاری میان خود تالش
می کنند تا جامعه را نسبت
به این مسئله حساس کنند.
در یک همه پرسی  80درصد
س��وئدی ها علی��ه خرید و
فروش تن موضع گرفته اند.
درآلمان اما ،در مقابل موضع
س��وئدی ها برخ��ورد منفی
می ش��ود و برخ��ا به خرید
و فروش تن انس��ان به مثابه
"شغلی مانند سایر مشاغل"
می نگرند.
دررابطه با خشونت خانگی،
اسپانیا در س��ال های اخیر
با تالش های نخس��ت وزیر
فمینیس��ت و محب��وب این
کشور ،زاپاترو ،خود را در رأس
کش��ورهای اروپایی نش��اند.
در ح��ال حاضر ط��رح های
آموزشی در رابطه با تبعیض
جنسیتی و خشونت جنسی در
سطح مدارس در حال اجراء است.
نسبت به قربانیان خشونت خانگی،
حمایت های بالواس��طه انجام می
گیرد.
حفاظت ،امکان زیس��ت و حمایت
ه��ای مال��ی از اقدامات ف��وری در
اسپانیا است .پلیس ،مأمورین قضایی
و مسئولین تأمین اجتماعی و غیره
آموزش های ویژه در این رابطه می
بینند .هدف ،خودمختاری و به ویژه
اس��تقالل مادی زنان اسپانیایی در
آینده است.
کار:

بای��د تأکید کرد که در هیچ کدام از
کشورهای اروپایی یک ارزش گذاری
مس��اوی می��ان کار زن��ان و مردان
وجود ندارد ،در حال که اس��تقالل
و عدم وابس��تگی مالی زنان پایه و
اس��اس هر گونه آزادی واقعی زنان
محسوب می ش��ود .با وجودی که
برخورد نابرابر به کارمشابه میان زنان
و مردان در جوامع به ش��دت ریشه
دارد و حل این نابرابری به نفع زنان،
یکی از وظائف فوری تلقی می شود،
اما یک برخورد ج��دی با آن کمتر
دیده می شود و هم چنان دوره های
آموزش و مشاغل تکنیکی اساسا به
مردان تعلق می گیرد و روشن است
که این امر زمینه چنین نابرابری را
به وجود آورده و تعمیق می بخشد.
مضافا بر این که کار خانه  ،نگاه داری
از فرزندان اساسا بر عهده زنان قرار
داشته و به این دلیل زنان مجبورند
ش��غل خود را فدای چنین وظائفی
کرده و کار نیمه وقت را برگزینند.
با این حساب روشن است که میزان
درآم��د زن در بازنشس��تگی نیز به
همین ترتیب نزول پیدا می کند .با
تمام این ها می توان کشور فرانسه را
دررابطه با کار و حقوق بازنشستگی
نسبت به سایر کش��ورهای اروپایی
ع��ادل تر دانس��ت .چرا که کش��ور
فرانس��ه هم اکنون ب��ا ایده عدالت
اجتماعی با توج��ه به واقعیت های

جامعه ،پیشاپیش کشورهای اروپایی
قرار گرفته است.
سیاست:

در رابطه با جایگاه برابر زنان و مردان
در عرصه سیاس��ت و قدرت ،کشور
بلژیک گوی سبقت را ربوده است .در
قانون اساسی بلژیک برابری زنان و
مردان در تمامی بخش های سیاسی
به تصویب رسیده است.
از سال  2007زنان در کلیه انتخاباتی
ک��ه در بلژیک صورت م��ی گیرد،
دارای سهمیه مس��اوی با مردان در
امر انتخاب شدن می باشند.
حال این که چگونه می توان قوانین
همه کشورهای اروپایی را حداقل در
مورد زنان یکسان کرد ،جای بحث
وجود دارد.
سئوال این است که آیا اتحادیه اروپا
می تواند در تعیین قانون هر کشور
عضو خود چنین مداخله ای داشته
باشد؟
ب��رای مث��ال آیا کش��ورهایی مثل
لهس��تان ی��ا ایرلند م��ی توانند به
آس��انی از سیاس��ت حاکم در مورد
س��قط جنین در کشور خود دست
بشویند؟
حتی در کشوری مثل آلمان که هم
اکنون در حال تیزتر کردن سیاست
س��قط جنین در قوانین خود است،
پاسخ به چنین سئوالی بسیار مشکل
است.
اما چه کس��ی می توانست در چند
دهه پیش تصور کند که لغو قانون
اعدام در کش��ورهای اروپایی عضو
اتحادیه اروپا امکان پذیر است و حال
چرا قوانین یکسان در مورد حقوق
زنان امکان پذیر نباشد؟
بهترین قانون طرفدار زنان در
کدام کشور اروپایی به تصویب
رسیده است؟

کشور آلمان در کجا قرار دارد؟
سقط جنین
سوئد:

"ب��رای احت��رام گذاش��تن به حق
حاکمیت زنان بر بدن خود"،
کشور س��وئد قانون سقط جنین تا
هجدهمین هفته را ازس��ال 1974
امکان پذیر س��اخته و دولت هزینه
چنی��ن عمل��ی را تقبل م��ی کند.
قرص سقط جنین که به "قرص روز
بعد" معروف است ،بدون نسخه در
داروخانه ها قابل دس��ت رسی می
باشد.
آملان:

از سال  1995سقط جنین در آلمان
در اولین  12هفته ،با این که مخالف
قانون اس��ت ،اما مجازاتی به همراه
ندارد .این امر در صورتی اس��ت که
زن الزام��ا در یک مرکز مش��اوره به
مشورت بنشیند و مجوز سقط جنین
او از جانب این مرکز تأیید شود.
س��قط جنین بعد از هفته دوازدهم
تنها در صورت بروز مشکالت پزشکی
در روند بارداری امکان پذیر اس��ت.
در چنین حالتی برای سقط جنین
می بایست الزاما یک پزشک تأیید
کند که زن با ادامه ب��ارداری دچار
مش��کالت روحی یا فیزیکی شده و
سالمتی اش به خطر می افتد.
هم اکنون در آلمان بحثی حول این
قانون انجام می شود که اجرای سقط
جنین را مشکل تر خواهد کرد .آلمان
یکی از کشورهایی ست که سخت
ترین قوانین مربوط به سقط جنین
را بعد از کشورهای لهستان ،ایرلند و
مالتا دارا است.
قانون خانواده ،مرخصی نگاه
داری از نوزاد
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همدردی

نامه...
جستاریبرعدالتخواهینهفته
دریکشعار،یکخواست
کمیت�ه یادم�ان کش�تار
زندانیان سیاسی دهه 60
در ای�ران -مونت�رال در
جهت افشاء هرچه بیشتر رژیم
جمه��وری اس�لامی در تاریخ
های  10و  11سپتامبر امسال حول
ش��عار محوری «نه می بخشیم و نه
فراموش می کنیم» برنامه ای دو روزه
در مونترال برگزار کرد.
اخیرا در ش��ماره « 114هفته» نامه
مونترال یادداش��تی به قلم س��ردبیر
انتشار یافته اس��ت که با چنین چرا
ش��عار محوری و عدالت خواهانه فوق
را ب��ه گون��ه دیگری تفس��یر کرده و
انتقام جویانه خوانده است.
این نگاه که یک نگاه کامال سیاس��ی
و آگاهانه است ،برخالف ادعا و ظاهر
انسان دوستانه به از بین رفتن خشونت
کمک نک��رده و اعمال خش��ونت در
جامع��ه را تولید و ب��از تولید خواهد
کرد.
در این مختصر به  31س��ال جنایت،
سنگسار ،اعدام ،قصاص و فقر و فالکت
عمومی اش��اره نخواهیم کرد ،چرا که
دنیا از آن آگاه اس��ت اما حتی اگر از
منظر دوستان منتقد نیز که صورت
مس��ئله را پاک کرده و به نتایج مورد
دلخواه خود میرسند به جنایات انجام
گرفت��ه در طی  31س��ال اخیر نگاه
کنیم نمی توان با بخشیدن مجرمین،
عاملین و آمرین قتل ها به س��اختن
یک جامعه انسانی یاری رساند.
یکی از خواست های اساسی نیروهای
سیاس��ی انقالبی و مترقی لغو کیفر
اعدام و از بین بردن ش��کنجه به هر
شکل و با هر توجیهی است.
از بین ب��ردن کیفر اعدام اینک دیگر
نه یک خواس��ت سیاس��ی بلکه یک
خواست به غایت انسانی است.
در گ��زارش واره ای نی��ز که کمیته
یادمان انتشار داده است مبارزه برای
از بی��ن بردن کیفر اعدام به روش��نی
آمده است پس چگونه است که به از
بین بردن چشم در برابر چشم متهم
می ش��ویم؟ ،آگاهانه است .اکنون که
رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی به
سراشیبی سقوط رسیده است بخش
هایی از این رژیم که س��الها در متن
بوده و اکنون به گونه ای در حاشیه آن
حضور داشته و متهمین جنایت هایی
هستند که در آن سالها صورت گرفته
اس��ت این خواست میلیون ها انسان
س��تم کش��یده و بال دیده میهنمان
را بدین ش��کل فرموله ک��رده اند که
ببخشید اما فراموش نکنید.
بخشی از مدافعان به اصطالح جامعه
مدن��ی در خارج نیز ب��ا آنان هم صدا
گش��ته و به سبب داش��تن امکانات
وسیع از رس��انه های ارتباط جمعی
همس��و برای تبلیغ این نظر بهره می
برند.
پرسیدنی است که چگونه می توان با
بخشیدن مجرمین و یا حتی متهمین
یک جامعه انسانی را پایه ریزی کرد؟
تمامی جنایتکاران س��ال های اخیر
بی آنکه ترس از اعدام و شکنجه را با
خود داشته باشند باید در دادگاه های
صالحه محاکمه شوند.
آی��ا به باور ش��ما این انتق��ام جویی
است؟
حتی خانواده های زندانیان سیاس��ی
دهه  60نیز که به طور سیستماتیک و

سوئد:
"برای بیشترین حمایت مالی
از پ��در یا مادر که بعد از زایمان
از نوزاد خود نگاه داری به عمل می
آورند و به وجود آوردن سیستمی که
پدر یا مادر هر یک منافع آتی خود را
در آن ببینند"،
قانونی ازس��ال  1974در س��وئد به
تصویب رس��یده که طی آن پدر یا
مادر برای زمانی حدود  390روز بعد
از تولد ن��وزاد 80 ،درصد کل درآمد
خودرا جهت نگاه داری فرزند خود
در خانه دریافت می کنند .پرداخت

«نه می بخشیم و نه
فراموش می کنیم»

سازماندهی شده به جوخه های اعدام
سپرده شدند به دنبال انتقام نیستند.
ای��ن را به روش��نی در اطالعیه هایی
که انتش��ار داده اند می ت��وان یافت.
به دنبال حقایقی هس��تند که گوشه
ه��ای همچنان پنهانش تا روز از بین
رفتن کلیت جمهوری اسالمی تاریک
خواهد ماند .جستجوی حقیقت برای
چیست؟
آیا پس از کشف حقایق در دادگاه افراد
مسئولیت جنایات را به عهده خواهند
گرفت؟
کسانی که از شعار هرگز نمی بخشیم
انتقام جویی را نتیجه گرفته و ما را به
خشونت طلبی متهم می کنند ،باید
پاسخ دهند که به باور آنها شالوده یک
زندگی انس��انی در فردای سرنگونی
محت��وم جمهوری اس�لامی چگونه
ریخته خواهد شد؟ وقتی مسئولیت
پذیری در برابر همگان رنگ و رویش
را از دس��ت بدهد به این می ماند که
تمامی جنایت کاران دوره کامال سیاه
جمهوری اسالمی و میلیون ها انسان
دردمند و س��تم کشیده جامعه را در
جایگاهی یکس��ان قرار داده و از همه
بخواهیم که برای ساختن یک سیستم
انسانی تالش کنند.
روشن س��اختن جایگاه و مسئولیت
افرادی که به صورت س��ازمان یافته
درجنایات دست داشته اند شرط اصلی
و اساسی رسیدن به یک فرهنگ عدم
خشونت در جامعه است.
این چنین پروسه ای است که جامعه
را در مقابل تکرار جنایات واکس��ینه
خواهد کرد.

می گویند ببخش�ید ام�ا فراموش
نکنید.

حتی این شعار نیز عمال به بخشید و
فراموش کنید تبدیل شده است و این
نگاهی است کامال سیاسی که افرادی
آگاهان��ه و گاه ناآگاهانه به پیش می
برند.
برپایه این نگاه اس��ت که افرادی که
روزی روزگاری در متن این نظام سیاه
به فعالیت مشغول بودند تغییر شکل
میدهند بی آنکه مسئولیت اعمال خود
را بپذیرند.
حتی از پرداختن به گذشته خود نیز
پرهیز دارند.
این گونه است که همه چیز فراموش
می شود .جنایت کار مبارز می شود و
قربانیمتهم.
اکبر گنجی می ش��ود نماد مقاومت،
ابراهی��م نبوی می ش��ود طنزپرداز و
روزنامه ن��گاری آزادیخواه ،س��ازگارا
تئوریس��ین ضد استبداد ،عبدالکریم
س��روش نظریه پ��رداز جامعه مدنی،
سیدخندان پیشوای گفتگوی تمدن
ها ،موس��وی رهبر مب��ارزات آزادی
خواهانه ،کروبی شیخ اصالحات و… باز
هم بگوئیم؟
ک��س چه میداند با این س��ناریو دور
از ذهن نیس��ت ک��ه روزی روزگاری
رفسنجانی و خامنه ای و ری شهری
نیز به جرگه اصالح طلبان بپیوندند.
آن گاه حتما به میلیون ها انسان ستم
کشیده نیز خواهند گفت که به شما
تجاوز ش��د ،زندانی ش��دید ،غم نان

 20درصد باق��ی را غالبا کارفرما به
عهده می گیرد .پدر و مادر می توانند
ه��ر گونه می خواهن��د ،دوران نگاه
داری از نوزاد را میان خود تقس��یم
کنند .اما  60روز از این دوران صرفا
برای پدر رزرو خواهد ش��د .اگر پدر
از این 60روز اس��تفاده نکند ،درآمد
آن  60روز را دریاف��ت نخواهد کرد.
این قانون ،س��وئد را نسبت به سایر
کشورهای اروپایی به کشوری پیش
گام تبدیل کرده است.
آملان:

پدر یا مادر در کش��ور آلمان از سال

داشتید ،سنگس��ار شدید ،فراموش
کنید و به فردا بیندیشید.
عزیزانی را نیز که از دس��ت داده اید
دیگر کاریش نم��ی توان کرد ،پس
بگذرید .حتما به مردم خواهید گفت
که مبادا در مقابل نیروهای سرکوبگر
تا به دندان مسلح سنگی بردارند که
این خشونت است و مذموم.
دست در دست هم دهیم به مهر/
میهن خویش را کنیم آباد.
هم��ه با هم از جالد جماران نیز اعاده
حیثیت خواهد شد.
شروع کرده اند.
میدانید که؟!
آن گاه ما می مانیم در برابر این پرسش
که چرا گفت��ه ایم جنایت کاران باید
دادگاهی و مجازات ش��وند .مجازاتی
که کیفرش اعدام نخواهد بود و نباید
باشد .روزگاری را که شما ترسیم می
کنید می ش��ود روزگار س��پری شده
ارزش ها .هیچ چیز سر جایش نیست.
یعنی روزگاری که جانیان طلبکارمان
خواهند بود .در همین شهر مونترال
شخصی که به سبب ارتباطات نزدیک
با س��فارت جمهوری اسالمی شهره
خاص و ع��ام اس��ت در مقابل اعالم
این نزدیکی برآش��فته شده و دعوای
حقوقی به راه می اندازد ،از ما مدرک
می خواهند همان گونه که اکبر گنجی
خواست .تو گویی ارتباطات سفارت را
ما تنظیم می کنی��م و یا چک های
پرداخت��ی از طرف وزارت اطالعات را
ما صادر کرده ایم .حضور سیاس��ی-
اجتماعی افراد همه گویاست .گویاست
ک��ه در کدامین قطب قرار گرفته اند.
همی��ن ف��رد مونترالی در س��حرگاه
روز  5شنبه  23س��پتامبر روزی که
تعداد زیادی از ایرانیان در اعتراض به
حضور احمدی ن��ژاد و در اعتراض به
کلیت رژیم جمهوری اس�لامی راهی
نیویورک بودند با لباس��ی مبدل و به
همراه خانواده برای حضور در ضیافتی
با حضور" رئیس جمهور" محبوب به
نیویورک می رود .ماللی نیس��ت .روز
از نو روزی از نو .بعد از بازگش��ت نیز
همچنان زیر چتر حمایت بودار کسانی
خواهد بود که نان را نه به نرخ روز که به
نرخ لحظه ها می خورند .این است آن
جامعه مدنی که از پی اش روانید؟ در
همین بغل گوشمان همسایه جنوبی
بابت آزمایش هایی که دانشمندانش
در ده��ه  40در گواتم��اال انجام داده
و میلیونها انس��ان را به بیماری های
مقاربتیمبتالساختندمعذرتخواهی
می کند اما رئی��س جمهور گواتماال
به درس��تی دنبال آن اس��ت که این
عمل دانشمندان آمریکایی به عنوان
جنایت علیه بشریت بررسی شود اما
ایران بی آنکه جنایات کامال عریان و
گاه همچنان پنهان س��ه دهه اخیر را
فراموش کند باید جانیان را ببخشد تا
که تونل اتصال به جامعه مدنی هموار
گردد .برای ما اما این چنین نیس��ت.
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
که این عین عدالت خواهی است .که
این نوعی از نگاه و اندیشه ای است که
میلیونها ستم دیده امیدوارانه به پایش
نشسته اند.
اول اکتبر 2010
کمیتهیادمانکشتارزندانیان
سیاسی دهه  60در ایران مونترال-
کانادا

14 ،1997ماه بعداز تولد نوزاد خود،
 67درص��د درآمد خال��ص خود را
جهت ن��گاه داری از فرزند خود در
خانه دریافت می کنند .هم چنین 2
ماه از این مرخصی به پدر اختصاص
داده شده است وقرار است این مدت
در آینده طوالنی تر نیز بشود .در این
صورت کشور آلمان هم گام با سوئد
دارای یکی از پیش رفته ترین قوانین
مربوط به دوران مرخصی پدر و مادر
بعد از تولد نوزاد خواهد بود.
بخش پایانی در شماره آینده

سرکارخامن فرشته آموزگار
با دلی غمگین درگذشت مادرگرامی تان را
به شما ،جناب دکترمحسن آموزگار،
خانواده ارجمند و دیگربستگان تسلیت میدهیم.

ماهرخ ،حسن ورضا علیزاده

همدردی
جناب آقای مهندس حسین نیکی راد

با دلی غمیگن درگذشت مادرگرامی را
به شما ،سرکارخانم مهشید نیکی راد،
خانواده ارجمند ،بویژه سرکارخانم دکتربنفشه نیکی راد،
آقای مهندس مهرداد نیکی راد
و دیگر بستگان تسلیت میدهیم.

ماهرخ ،حسن ورضا علیزاده

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 طنانبتوانیمافکارعمومیکبک

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
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

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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نیازمند
باشند،
خانه
در
چشمو
ابرو،
طراحی
¤;\X\lî\I'»W3O n7í70ºn\nlI W îonqP
74º|7%
»X
بهترین
Xóññù>!2سایت
قیمت \X»74H \îاست .لطفا به
v74'»íZv\F
\I\W!ºnl
دائم
 î1\îFخط لب با تاتوی
514-830-5757
www.virgotrading.com
خامن lK
qo\H»\v7#
»îº\H/ ;7;lW v\F O\X»qlK
 H2I 7!1quKتوسط
\qFqکار را
مخصوص
رفته ،فرم
)(514
FlHî
ío7»W!ºO\nlO
[îK
I2!  ;7\H»v7 \\Ho F 7
685-4777
\ F!/ ~H!m>u\K X»I 7!1q7پر کنید
¤FD\qH¸Ý  ;nu\F! X»~7H

nl X ;'! u\nFo7 W!» X» ; 7î» W!º
lH>Hº; ;7»|7% X»î\F»\X/ ô
o\H! I X K  u\H3º a\n\n[ P»70 X+0 nl
976u7lH
 ío7nK\Hºشماره
  q 34سال17
مهر 1389
F\~F
H 237
_K
O!2 lo\ql X l\o[ ~75(\l P î2!º î
PH 7 ;\ n7 í7# \ X» 7º ?! W!º F '!n\lnK
nlî»H O
î»K í73o7» W lHH3 a8! q lqH5
XF\~loWnínK\nU\Hq F\~lHX\n\ î1! O  ¢
H3 7 q }\H3 P î7 !(;&7ü H5l íl7oaF
uK%( 7n ¤F \F î\F! H ~FH» \n lK 7»}\~Fn7
t7!\~lH
;7no\H»\O2v74'»î1 í7 W!ºHF
\O ~F!0X»¢FKî 7 W!ºH»W7;!-qo
\7 q;\n\lnKH»î7»n7!'»;!/!o\?! î 772º o
 ¤W!' F 77 X ! oo\ín7!'»nl\n;H(!ü H4 ¤Fn\l
7ºX\Go7»\n7 ~757»;luK!\nFv7' \ n7nlîº7
 &î5 Hqî/!|7% X»73[î n7u7 4o7»H\ >S
»F  C' \n u7l\ln\H Fn\F î»K U\H X!*O\X
ای
\ W! 4sK
H5lîHo\¤F
 OI57 \nH3»lH>q ¤FKî nرونی،
Fn\l nK* 7 W!º B+ nl íl7o í7 u\K
W X»H#º7» u7 4o7» q F\X\l î»K Fn X
7ºXF! !»î 72¤F\~FM&ü7
»; W!ºH\nl O\ í7
اس
 H3XH3 7n7í7# \ X;\îتخدام
;7»ql;\7![u7
~lHX»H#º\n;'4W
 }\H3 7~FP2% \n nF » î2!qکن!
~;\_K7 W!ºO\;7»WKî2O ¤;\  íHº7»7
[ql\lî n\o
عالیv7%KHºH»?! nl7 W!ºX2
»Fno\F7»X41
آرش :به بهای
O!»enI»a
»î1 W!ºH(!»îl7 [<7»;73nlXW!7
Tel: 514-574-7915
Commissioner
of Oaths
!? n7 í7# \ 7º
O ~F!0 X»akhosravi53
¤F F \K o\n7»O\F
تنظیمدعوتنامه
@gmail.com ;\í\XK
»'! ¤;\~lK»_Kn7کپی برابر اصل
(í\H»ín\F
Xî7H3í7
W!ºFn
 HºH» ?! a
گواهی امضاء
\;
íH5
1º
>
»uqF
\;
u7
!(;&7ü
O!(nF H
514-965-9579
قفل و کلیدسازی
»îF7 90u\H í\H»Xî\H3ºu7nI»X
_7'X»P
X ;'! íFlHº ¤F  sZº H(!» lK UKº~F9
\q 7 î/5 P) O\ ?! }ql P) W! nl îKºX12 o
با سابقه چندین ساله
لیزینگq
الگانس!lK» W
شرکت\K F
»!(7 \n íH
í7 ;!»\G
X»}\H3 W!º
درسراسرمونتریالبزرگ
ایرانی
خانم
یک
از
مسکونیu7nI»D2 o\W!º}\FFlF7»?! Oºn7
nl M7(nl


مسلط به زبان انگلیسی
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H5líKo
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Locks:
¤F\~FHºF
!2ºnFqF\XHX#
nl7»O [_q
سالن آرایش
می نماید.
MULTI LOCK
لطفا روزمه خود را به
 برترین سرویس،
خدماتکامپیوتر
info@eleganceleasing.com
 نازلترین بها
.
د
بفرستی
 آموزش از مبتدی
Ä]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
موموخواهان:


sÁ{Z]µÁ
Tel.: 514-482-4500
تا پیشرفته
Coiff.
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ایرونی،
ایرونی paivand@videotron.ca
بخر! Tel.: 514-996-9692

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

استخدام

تایپ فارس�ی

آموزش شیرینی پزی
کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

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

استخدام

MOVING COMPANY

hamx20@yahoo.com

ا
یرونی
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Fatima.meghdadi@gmail.com

اسنادرمسی

 LOCKSMITHاستخدام

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

1UPسپتامبر:اخوان

UPاز1سپتامبر:اخوان

استخدام

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

تاتوی دائم

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

arman:toendofFeb2011>P

514-575-7080

نوشین:تامی2010پرداخت شد

درخدمت هموطنان گرامی

از اکتبرتا دسامبر 2010

 سرویس  24ساعته

 Tel.:
 514-762-6774


__________uFu72!(ü u

 Verdun
X7 X» \n V7 – u
4155
 uoH»» –FH!q\o\qF
)(Corner Galt
 

استخدام

UPسپتامبر :رضاامیر

برای 
ساده 
کارگر 
بهیک 
کار

نیازمندیم.
در رستوران یاس
    
514-483-0303








شهـرزاد
ایرونی
 تعمیر و عیب یابی
استخدام
6963 Sherbrooke W.
ËÁ µÁ|m
|m
  ÃËÁµÁ|mنصب انواع ویندوز
       
 ویروس زدایی و نصب
)   (514کنید!
Ê¬§Y
 489-6901
  
بهترین آنتی ویروس ها
Shahrzad1001coupes


      Tel.:
 514-999-4341



H&H



ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

)(NDG

































زیبایی و آرایش

ما به شما خانم ها
کمکمیکنیمموفقشوید!

ازاکتبر 2010 1

ریاضیاتوفیزیک
تدریس

همایون احمدی (مصطفی) از اکتبر 1

larijani_m@yahoo.comاز اکتبر 1

فرصتی طالیی برای بیزنس
برای اطالعات بیشتر همین امروز
با خانم میترا تماس بگیرید:

UPاکتبر:15فکور کوپولی

خسرو :اکتبر  1و 15

فعالیتشغلی
در خانه

Cosmetic Business
Opportunities

514-889-8765

F\H
طراحی صفحات وب
 \no\îK1»7ºěò
!n7.ºº –;2

–
!O
;!-2
HüH3ěó
شرکتی و شخصی
î»K
 افزایش سرعت سیستم

Pd:jan'10

(514) 773-5017

نگهداری از ساملند
جویای همخانه
به یک خانم ایرانی
برای همخانه شدن با و نگهداری از
یک خانم سالمند ایرانی نیازمندیم:
 24 ساعته
هزینه خورد و خوراک و
 اجاره پرداخت می شود
برای اطالعات بیشتر لطفا
با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
Tel.: 514-912-2525
Tel.: 514-830-1840
babrak@bellnet.ca from oct15

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 ...

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

نرم»tH
î77n
î12 F\q
قابلتوجه ěô
 M#و نصب
 آموزش
خامنها
مترجم رمسی
                – o\KX 7 – î7
– H!(2
افزارهایcZ
– – =!/ M
دخلواه شما
X1»7
;l7»qln\lW! õ÷Xî2!o7
www.systemexpert.ca
– [[                î»HínK( –s
1010 Sherbrooke W.
514-294-8242 lKî X\K
Suite 1800
&RENOVATION Renovation
اوتاوا              
هرروزه به 
رفت و آمد 
عضوجامعه مترجمین کبک
)u7H
jK
–\_n
n
!;7
î723
ěõ
Downtown Office:
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء 514-827-6329 Tel./Fax: 514-439-8501
– u7 # \B!º7/ cqH
جزئی و کلی
مرکزشهر مونتریالConstruction :
ورق
و
رفت :از
v\lK

–

















با
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
– ?nHü
M/ » – ~F
514-620-3255
West Island Office:
نوسازی آشپزخانه :نصب
ساختمانی
امور
–
:
;2
–
\n7
–
!îK4
ěö
های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین
Tel./Fax: 514-624-7581
<<
صبح
7
>>
ایالتی و فدرال
کانترتاپ   ،
کابینتو 
         
توسط شادی
!H4(!~7
Cell: 514-730-7462
»oH –HG –rno7
استخدام
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
Tel.: 514-745-0318
سرامیک،
حمام،
نقاشی،
÷H!2 – X F0 – ~K!  _K1\ ě
ساختمانی         
    کلیهامور  
Cell.: 514-246-8486
کفپوش چوبی ،رنگ،
îoq678-6451
–v7$بعدازظهر <<
;[5 >>7üP –u
) ~lK3!»» –(514سوپر اخوان
زیرزمین    
تکمیل 
قیمت   
ترین 
نازل 
   با 
X7X í7 qH! o\ – X\Kl X2! ěø
میشود.
پذیرفت
>> جهت شعبات 1و 2در
– d7 – înF º
\rqno\qu7qHqu7K –Mºn
Keeping FH
صابری    
گوگوش    سیا 
آقای 
دالر   لطفابا 
 15
هرطرف:
 NDGو وست آیلند به چند
[ ~F
تماسبگیرید:
@abehn082
متیزکردن محل
                q 7 ;H
ساده
کارگر
و
Cashier
  P!4(º
X#31
–\BH
نفر–P!oo
–;nlP5 ěù
مونــا گالبی
Tel.:514-212-6858
uottawa.ca
کامپیوتری
!–;\¤¤¤701+ u7
کار و منازل
استH K .
نیازمند[¸n7
\'!o\ î4 – íqn F
خدمات ěú
اولین محضردار ایران
514-887-5195
)             Tel.:(514
  966-4572
»FF 1
–»74 nlî1
» î7K
 سرویس نگهداری
X2به شعبات اخوان
لطفا
                – î7! uK»7و اینترنتی
در مونتریال
– r
از کودکان و سالمندان
–î»7H
\–OH!q_[Hüí
[
~K! ěòñ
مراجعهکنید:
Chambre des notaires
در قلب مرکز شهر
7 Píqnî 75%
درخانه شما  تمیز
X
–K

}7
2
du Québec
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محمودایزدی

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

toendofmay2009Paid

ازسپتامبرNikpour:

محضردارایرانی









House

تافوریهP? bobymoradian2011

از15ماه می 2010

ایرونی،
ایرونی
بخر!
استخدام















آرش باسالنی:ازجون up15

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

داروخانه

997 Decarie,

(514) 336-5666

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m
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آموزش سنتور

آموزش دف
و ردیف آوازی

صابر جلیل زاده

مرتضیبابایی

در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

514-585-6178

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف

Tel:(514)485-0739
azfev01

tilMar'10P

آموزش سنتور

ARIANA

سینابطحایی

MOVING

www.SinaBathaie.com

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

فروش سنتور

514-262-4045

آریانا مووینگ

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

اسباب کشی

تدریس ریاضی

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

دبیرستان و کاجل
>> میرتا

Tel.: 514-299-5623
ali-webazoct01

mai-??09

ایرونی
استخدام
کنید!

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

رستوران

شیراز

تعمیرات
ساختمانی

RENOVATION

514-485-2929

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

استخدام

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

رستوران شیراز

تدریسخصوصیزبانانگلیسی خشکشویی
بهرامرحیمیان:

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

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

پرستارساملندان

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

514-768-9485

2178 Ste-Catherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

رهبری جنبش سبز...
است که بزهکاران خردسال را اعدام
میکند ،به انواع مجازاتهای خشن
و ضد انسانی از جمله شالق و قطع
عضو و سنگسار دس��ت میزند ،در
م�لأ ع��ام آدم میکش��د ،مخالفان
سیاسی خود را شکنجه میدهد و به
زندانهای طوالنی یا مرگ محکوم
ک��رده و یا آنها را س��ر به نیس��ت
میکند ،و انواع شدید تبعیضهای
جنس��یتی و عقیدت��ی و قوم��ی را
نهادینه کرده است ،آیا نباید از سوی

کافه صوفی

_________________
2070 Maisonneuve

989-8383

Tel.: 514-

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

به یک نفر ویترس ایرانی
باتجربه :خراسان کباب
514-488-9191
azjan15unpaid

ای
رونی،

ا
ا یرونی
س
تخدام
کن!

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

(514) 887-0432
Toronto:

داروخانه

Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

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

Business
FOR SALE

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

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

احمـد

(647) 822-2529

1200, de Bleury #9

Nettoyeurs
EXPRESS

خدماتساختمانی

WAITRESS

صــرافی  5استخـدام

ستاره

شیرینی
سـرو

استخدام

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

رستوران عموجمال
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لوئیزداداش زاده

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

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

همخانه

425دالر :اول نوامبر
برای یک آپارتمان چهار
و نیم بزرگ با دو اتاق
خواب جداگانه ،نشمین
بزرگ ،با بالکن و تمام
مبله ،جویای همخانه
(خانم و یا آقا) برای اول
نوامبر هستم .سهم اجاره
 425دالر شامل همه
چیز(برق،گرما،تلفن،آب
و اینترنت پرسرعت) می
شود .این آپارتمان درکنار
ایستگاه اتوبوس و نزدیک
مترو سنت میشل (خط
آبی) قرار گرفته است.
Tel.: 514-815-1297

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

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

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

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

514-996-9692

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

>> ادامه از صفحه14 :

جامعه جهانی مورد اعتراض و فشار
قرار گی��رد؟ ولی این تنه��ا انگیزه
اخالقی نیست که جهان را موظف
میکن��د در برابر این موج جنایت و
خشونت بیبند و بار ساکت ننشیند
و به اعتراض برخیزد ،و بلکه تکیه بر
کارنامه حقوق بشر رژیم ایران و فشار
بر آن از این زاویه ،در واقع شاه کلید
حل مشکالت دیگر غرب با ایران و
از جمله سیاست هستهای و خارجی
آن نیز خواهد بود.
مش��کل اصلی ایران نه فعالیتهای
هس��تهای یا سیاست خارجی آن ،و
بلکه دموکراسی است .اگر در ایران
دموکراسی برقرار شود نه این کشور
در شفافسازی برنامههای هستهای
خود و کسب اعتماد جهانی مشکل
خواه��د داش��ت ،و ن��ه ی��ک ایران
دموکراتیک در منطقه با کشوری سر
جنگ میتواند داشته باشد .غرب اگر
واقعاً به دنبال حل دو مشکل اصلی
خ��ود با ایران (فعالیت هس��تهای و
سیاس��ت منطقهای آن) است ،باید
که به جنبش دموکراس��یخواهی
ای��ران کم��ک کند .و دموکراس��ی
ج��ز با رعایت حقوق بش��ر در هیچ
جامعهای محقق نمیشود .از این رو،
فش��ار بر ایران در زمینه حقوق بشر
نه فقط ی��ک وظیفه اخالقی جهان
آزاد و دموکراتیک اس��ت ،و بلکه به
لحاظ عملی نیز ب��ه تحقق اهداف

غرب برای رفع خط��ر ایران مجهز
به س�لاح هستهای و کاهش یا رفع
تروریس��م یا تش��نج در خاور میانه
کمک خواهد ک��رد .از این رو ،غرب
ن��ه به دالیل اخالقی و بلکه صرفا از
دید منافع ملی خود نیز اگر ش��ده
باید به جنبش دموکراس��یخواهی
ایران کمک برس��اند و بر دشمنان
دموکراسی و ناقضان حقوق بشر در
ایران فشار وارد آورد.
اع�لام تحریمهای جدید از س��وی
آمریکا نشانه آن است که این نداها
به گوش غرب رسیده و اکنون به آن
توجه شده است .اقدام آمریکا البته
تا این جا فقط اهمیت نمادین دارد،
چون هشت نفر یادشده که در معرض
محدودیت و تحریم قرار گرفتهاند به
آمریکا رفت و آمد نداشتهاند و احیانا
مناف��ع مالی نیز در آن ج��ا ندارند.
ولی اهمیت کار در پیامی است که
این اقدام ب��ه همراه دارد .پیامی که
به حاکمان ایران میگوید که دایره
فشارهای بینالمللی بر آنان روز به
روز تنگتر خواهد ش��د ،و به مردم
ای��ران ندا میدهد که آمریکا با آنان
دشمنی ندارد و نه تنها حساب آنان
را از حس��اب حکومت جدا کرده و
بلکه در دفاع از آنان حاضر اس��ت بر
حکومت فشار وارد کند .نوع تحریم
نیز چنان است که اوال افراد شناخته
ش��ده معینی را که آمران یا عامالن

PAYVAND

خش��ونت بودهاند به شخصه هدف
قرار میدهد و به مردم ایران صدمه
نمیزن��د ،و ثانیا موضوع آن (حقوق
بشر) مقولهای نیست که رژیم بتواند
مانند فعالیت هس��تهای احساسات
ملی مردم را ب��ه نفع خود تحریک
کند و اقدام آمریکا را ضد منافع ملی
قلمدادنماید.
ای��ن ام��ر نمادین نمایانگ��ر تحول
بزرگی در مقابل��ه جامعه جهانی با
خش��ونتگران حاکم بر ایران است.
برای این که ای��ن عمل نمادین به
حرکتی مؤثر در سطح جهانی تبدیل
ش��ود باید تالش کرد تا اوال س��ایر
کش��ورهای جهان (و مآال ش��ورای
امنیت سازمان ملل) به آن بپیوندند
و ثانیا دایره شمول آن به همه عناصر
ش��ناخته ش��ده دخی��ل در اعمال
خشونت علیه مردم گسترش یابد.
برای این کار ،نیاز به یک تالش ملی
است .بس��یاری از فعاالن سیاسی و
حقوق بشری ایرانی (مستقر در خارج
کشور) از این عمل استقبال کردهاند.
ولی از رهبران سیاسی داخل کشور
سخنی شنیده نشده است .این امر
ممکن است از گرایش غربستیزی
که بر فرهنگ سیاسی ما به خصوص
در سه دهه اخیر مسلط شده ناشی
ش��ده باش��د  -عنصر فرهنگی که
تبلیغاتچیهای حکومتی به شدت
از آن (تح��ت عن��وان جاس��وس و
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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...

وابسته و مزدور غرب) علیه مخالفان
و رهبران جنبش س��بز اس��تفاده
میکنند .ولی پذی��رش این عنصر
فرهنگی تنها به معنای تسلیم شدن
به گفتمان حکومت است .اگر غرب
کبک سیتی و اوتاوا:
سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
کار نادرستی میکند باید در برابر آن
فروشگاه هایایرانی
ایستاد .با همین منطق ،اگر غرب کار
تورونتو:
درستی انجام داد باید از آن استقبال
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
کرد.
Distributed Free
فعاالن سیاس��ی داخل کشور و به Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
خصوص رهبران جنبش سبز باید & South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...
به صورت فع��ال در این مقوله وارد
& all Major Cities
شوند و ضمن استقبال از این حرکت
Ottawa, Toronto, Vancouver
آمریکا از سایر کشورهای دیگر جهان
-----------------------و جامعه جهانی بخواهند که به این
حرکت بپیوندند .آنان در عین حال ®لوگوی پیوند®
میتوانند از اعمال تحریمهایی که به
کار استاد علی اصغر معصومی
مردم کشور زیان وارد میکند انتقاد
(هنرمند و نقاش معاصر)
کنند و رفع آنها را بخواهند .برای -----------------------------------
نمونه ،بجا است که همراه با استقبال
از تحریمهای حقوق بشری ،از آمریکا
خواس��ته ش��ود که تحریم قطعات
یدکی هواپیماها را لغو کند و اجازه جنبش اس��ت که به صورت فعال با
نده��د که بیش از این مردم ایران با جامعه جهانی وارد تعامل ش��وند ،از
جان و مال خویش هزینه این تحریم انگهای ضد غربی رژیم نهراس��ند
را بپردازند .به برکت حرکت عظیم و صریحاً جامعه جهانی را به اعمال
مردمی ما در یک س��ال گذش��ته ،تحریمهای حقوق بش��ری تشویق
جهان با واقعیته��ای جامعه ایران کنند و از اعمال تحریمهایی که به
آشنا شده و آمادگی بیسابقهای برای مردم صدمه میزن��د بر حذر دارند.
کمک به جنبش دموکراتیک ایران رهبری جنبش سبز به یک سیاست
پیدا کرده است .این وظیفه رهبران خارجی فعال نیازمند است.
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دیدگاه :در دفاع از فیدل

فیدل کاسرتو و امرپیالیسم خربی
ابوجعفر خدیر

بازار امالک...

آمار معامالت امال ک کالن شهر مونرتال
در سپتامرب *۲۰۱۰

بازگشت بازار امالک
به شرایط نرمال

(مونتریال)

در نشریه پیوند ش��ماره  970به
نقل از روزنامه گازت ،وابسته به
نئوکان ها و البی صهیونیست
های کان��ادا مقاله ای تحت
عنوان «س�تمگر کهنس�ال

امیر سام

دیگری هم شکس�ت خود را

می پذیرد» به چاپ رسیده
است که در حقیقت دستبرد
متقلبان��ه به ی��ک مصاحبه
فیدل کاس��ترو و نعل وارونه
زدن به خواننده است.
نویس��نده ضمن اقرار به یک
س��ری واضحات ب��ه تحریم ها،
دخالت ه��ای ناروا ،و برخوردهای
بد و ناهنج��ار در رابطه با کوبا از
جانب آمریکا ،صدالبته برای جلب
اعتماد خواننده (که درعین حال
چیز تازه ای به دست او نمی دهد)
میخواهد با شیطنت های خاص
روزنامه نگاران حق��وق بگیر ،در
الب�لای واضحات ه��دف خود را
که تخریب س��یمای انقالبیون و
انقالبات آمریکای التین مخصوصا
کوباست پیش ببرد.
بش��ریت قرن هاست زخم عمیق
بربریت سرمایه داری با استثمار،
شکار انسانها برده داری ،آپارتاید،
و انواع جنایات دیگر را بر تن دارد
که همه تقریبا در سودای سود و
ثروت و غ��ارت صورت گرفته اند
که با زبان ننگین و تبلیغات پر از
دروغ ،نیرنگ و تزویر همراه بوده
اند.
س��رمایه داری به رهبری آمریکا
در حالی که در چهار گوش��ه دنیا
درگیر جنگ ،کشتار ،آدم ربائی و
شکنجه انسان های اسیر در زندان
های مخفی و علنی اس��ت ( )1و
به دشمنی و سرنگونی دموکراسی
ه��ای جوان آمری��کای التین که
با مبارزات س��خت مش��قت بار و
پرتلفات مردم آن س��امان بدست
آمده اند ،کمر بسته است (.)2
طبیعی اس��ت که فیدل کاسترو
را که پیش کس��وت و پیش��گام
مب��ارزات مردم آمری��کای التین
است هدف کینه و دشمنی خود
قرار دهد و او را ستمگر کهنسال
نام نهد.
دکت��ر فیدل کاس��تروی جوان و
حقوق دان در دانشگاه هاوانا می
گوید:
من لذت ثروت و رفاه را چش��یده
ام اما وقتی م��ی دیدم در اطراف
من بچه ها نه کفش��ی به پا و نه
راهی به مدرسه دارند ،شهد رفاه
در کام من به زهر بدل می شد و
چون در راس��تای تداوم این سیه
روزی مردم میهنم ،آمریکا ژنرال
فولجنسیو باتیس��تا ،را طی یک
کودتای خائنان��ه در دهم مارس
 1952ب��ر ملت تحمی��ل کرد و
هم��ه راه های قانونی بروی مردم
را مسدود س��اخت ،من از همین
دانشگاه شوریدم تا راه ستم را بر
ستمگرانببندم.
سیاه پوستان که نصف جمعیت
کوبا را تشکیل می دهند و امروز
در سطح باالی رهبری و اداری از
لشگری و کشوری شرکت دارند تا
قیام فیدل دستشان از تمام حقوق
ش��هروندی و اداره امور کشوری
کوتاه بود و زیر س��تم ستمگران
جهان خ��وار جان می کنند تا بر
س��ود و ثروت آنان افزوده شود .از
زمان های قدیم مردم مبارز دنیا
و جنگجویان راه استقالل ،آزادی
و عدالت با زبان و ادبیات س��لطه
طلبان و استعمارگران آشنایند.
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س��ری
ارت��ش
ّ
فاشیس��ت های
فرانس��وی در
الجزای��ر و ارتش
سفیدپوستان آفریقای جنوی در
نامیبی��ا و ارتش آمریکا در ویتنام
و دیگر نقاط دنی��ا و ارتش دولت
ن��ژادی اس��رائیل در فلس��طین
اشغالی لقب تروریست ،وحشی،
ستیزه جو و ...را در حق مردم این
کشورها به فراوانی بکار گرفته اند
در ای��ن میان کوبا و رهبران آن از
جایگاه خاصی برخوردارند زیرا در
طول  60س��ال مقاومت در برابر
سلطه ،همواره با تهدید و تحریم
بزرگترین غول نظامی تاریخ روبرو
بودند و هستند که ،نه تنها در 80
مایلی الن��ه دارد ،بلکه در اندرون
خانه در گوانتانامو بزرگترین پایگاه
دریائی خ��ود را در خارج از خاک
خود برپا کرده است و دائما شاخ
و ش��انه می کش��د بطوری که تا
به امروز  76بار سوءقصد به جان
فیدل ،بمب گذاری در جلو هتل
و کش��تن و مجروح س��اختن 4
توریس��ت کانادائی ،بمب گذاری
در هواپیمای مسافربری کاراکاس-
هاوانا و قتل  76نفر توریست بی
گناه ،لشکرکشی به خلیج خوک
ه��ا ،و پرواز بر ف��راز کوبا و پخش
اعالمیه ه��ای تحریک آمیز را در
پرونده دارد.
آمریکا بیش از نیم قرن و در تمام
ش��بانه روز ،در چهار گوشه دنیا
با توان غیرقاب��ل تصور تبلیغاتی
در تخریب س��یمای انقالب کوبا
کوشیدهاست.باهمهاینهاتصاویر
فیدل و چه گوارا در سرتاسر دنیا
چاپ و بفروش می رسد و زینت
بخش دیوارها ،تاالرها ،دانشگاه ها،
و حتی تی شرت هاست در حالی
که دش��منان سیاسی و جانی آن
ها در بدنامی مرده و یا در گوش��ه
زندان ها خزیده اند.
امروز مردم آمریکای التین با الهام
از کوبای انقالبی دشمنان فیدل را
از قدرت به زیر می کشند و امریکا
را از حیاط خلوت خود بیرون می
رانند.
همچون مردم دویس��ت میلیون
نفری برزیل صنعتی که به دلیل
توانمن��دی علمی و فنی آن بازی
ه��ای المپی��ک  2016را برگزار
می کند و پیش بینی میشود که
همان س��ال ب��ه پنجمین قدرت
بزرگ اقتصادی جهان برس��د به
خان��م دیلماروس��ف (DILMA
 )ROUSSEFچریک مسلح سابق
رای می دهد ک��ه مورد حمایت
پرزیدنت ایناتسیو لوالست.
پرزیدنت لوال که قبال خود رهبر
سندیکای چپ کارگری بوده طی
دو دوره  4ساله توانسته است 20
میلیون نف��ر را از زیر خط فقر و
گرسنگی باال بکشد و  29میلیون
نفر را به طبقه متوسط ارتقاء دهد
و بدین ترتیب قدرت خرید مردم
را ب��اال برده و ب��ه رونق اقتصادی
کمک کند.
همچنی��ن در آرژانتی��ن رئیس
جمه��ور خانم کریس��تینا که در

نشریه «آتالنتیک» با
شیطنت های خاص روزنامه
نگاران مزدور ،هدف
خود را که ختریب سیمای
انقالبیون و انقالب های
آمریکای التین مخصوصا
کوباست پیش می برد.
س��ال  2007بج��ای ش��وهرش
نسترو کرچنر نشست و هر دو از
پرونیست های چپ حزب عدالت
اند ،آرژانتین ورشکسته و فرو رفته
در ه��رج و مرج کامل را س��امان
بخش��یدند و  200میلیارد بدهی
خارجی را پرداخت کردند.
جنایاتی که آمریکا بدست ژنرال
ه��ای آرژانتین از جمله میدل ال،
ماس��ون ،و امیرال ماسرا در حق
ملت آرژانتین مرتکب شد فاجعه
جهانی بود و اجتماع ما در بزرگان
ناپدی��د ش��ده گان در روزه��ای
پنجش��نبه در میدان مه بوئنوس
آیرس ،شهرت جهانی یافت.
خانم کرچنر اخی��را برای دیدار و
ادای احترام به فیدل کاس��ترو به
هاوانا رفت.
و نی��ز در اینجا بای��د به انتخابات
ریاست جمهوری السالوادور (29
م��ارس  )2009اش��اره ک��رد که
موریسیو فونز چریک سابق و عضو
جبه��ه انقالبی ف��ارا بوندو مارتی
( )FMLNرا ب��ر رقی��ب راس��ت
افراط��ی او ،رودریگو آویال ،پیروز
گردانید و برای اولین بار در تاریخ
خونبار این کشور یک چپ انقالبی
به قدرت رسید.
برای پرهیز از اطاله کالم به شاهد
مثال ها پای��ان می دهیم و آنچه
را که در دیگر کشورهای آمریکای
التین گذش��ته و می گ��ذرد به
فرصت های بعدی می گذاریم و
این س��ئوال را در برابر کسانی که
ب��ه دروغ بافی های گلدبرگ کف
می زنند و آرزوی سرنگونی مدل
کوبائی را در دل می پرورانند ،قرار
می دهیم:
در کشورهای آمریکای التین در
طی چند دهه اخیر زیر س��لطه
آمریکائی با م��دل آمریکائی چه
گذشت؟
و ام��روز چه می گ��ذرد .هائیتی،
گواتماال و کلمبیا.
فیدل کاس��ترو ی��ک روز بعد از
انتشار وارونه سخنانش در THE
 ATLANTICک��ه در دانش��گاه
هاوانا چنین می گوید:
جوابی که من ب��ه گلدبرگ دادم
درس��ت عکس آنچه که نوش��ته
اس��ت معنی می دهد .من بدون
تلخکام��ی و نگرانی می گویم که
آنچه نوشته است برای من خنده
دار اس��ت به اعتقاد من ،سیستم
سرمایه داری نه به آمریکا و نه به
دنیا چیزی عرضه نمی کند ،بلکه
دنی��ا را از یک بح��ران به بحران
دیگر و سپس به بحرانی شدیدتر
و مکرر می کش��د که هیچ کس
را گریزی از آن نیست .این گفته
فیدل برخالف نوشته گلدبرگ که

بنا به آمار سیس��تم
س��ازمان
MLS
مش��اورین ام�لاک
مونت��رال ب��زرگ در
ماه س��پتامبر ۲۰۱۰
تعداد  ۲۷۰۴معامله
در کالن شهر مونترال
به ثبت رسید که بیانگر  ۱۳درصد
کاهش نسبت به ماه سپتامبر ۲۰۰۹
ی این تعداد معامالت
میباش��د ،ول 
تقریبا ب��ه تعداد معام�لات در ماه
سپتامبر سال های  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۸
برابری میکند.
بنا به نظ��ر خان��م Dian Menard
معاون رییس هیئت مدیره سازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگ ،در
سپتامبر سال گذشته در حل گذر
از دوران رکود اقتصادی بودیم و بازار
ی برخوردار بود.
امالک از رونق باالی 
در آن ماه بیش��تر از  ۳۰۰۰معامله
به ثبت رس��ید که بیشترین تعداد
فروش در ّ
کل ماههای س��پتامبر تا
کنون بوده است.
امس��ال در ماه سپتامبر بازار امالک
به همان ش��رایط سپتامبر سالهای
 ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۸باز گشته است.
تمام انواع امالک در ماه س��پتامبر
امس��ال کاهش در تع��داد خرید و
فروش را به ثبت رساندند.
منازل مسکونی تک واحدی Single
۱۶ Familyدرص��د ،کاندومینیوم
۹درصد و امالک چند واحدی Plex
۱۰درصد کاهش در تعداد معامالت
را نشان دادند.

از لحاظ جغرافیایی North shore ،با
۶درصد ،کمترین کاهش را در تعداد
خرید و فروش به ثبت رسانید.
معامالت در Vaudreuil-Soulange
نیز  ۱۰درصد کاهش نش��ان داد در
حالیکه این کاهش برای جزیره
مونترال و الوال ۱۴درصد و برای
۱۶ South shoreدرصد بود
درمقیاسقیمت،منازلمسکونی
ت��ک واح��دی Single family
در مونترال در ماه س��پتامبر به
قیمت میانگین( )Median price
 ۲۵۲۰۰۰دالر به فروش رفتند که
نشان از  ۳درصد افزایش نسبت به
مدت مشابه سال  ۲۰۰۹میباشد.
قیمت میانگین کاندومینیوم نیز با
 ۸درص��د افزایش به  ۲۱۶۰۰۰دالر
رس��ید و امالک چند واحدی Plex
نیز ب��ا  ۹درص��د افزایش به قیمت
 ۳۷۸۰۰۰دالر معامله شدند.

ی میش�د
همان طور که پیش بین 
کاهش در تعداد معامالت که چند
ماه اس�ت که شاهد هستیم از روند
افزایش ناگهانی قیمتها کاس�ته
است که خود به دلیل ایجاد توازن
بین عرضه و تقاضا میباشد.

در تاریخ  ۳۰سپتامبر  ۲۰۱۰تعداد
امالک در مع��رض فروش  ۱درصد
نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته
افزایش داش��ته است (این افزایش
برای اولین مرتبه در  ۱۳ماه گذشته
اتفاق افتاده است).
در ح��ال حاضر در مونت��رال هنوز
هم در ش��رایط بازار فروش�ندگان
“ Seller’s marketبه سر میبریم.
اما افزایش عرضه ( امالک فروشی) و
ی از آن
کاهش تقاضا ( خریدار) حاک 
است که در ماههای آینده به توازن
در بازار امالک خواهیم رسید.

ی
حال بد نیست که نگاه 
به آمار خرید و فروش
شهر تورنتو بیندازیم:*.
با توجه به آمار س��ازمان مشاورین
امالک تورنتو،تعداد معامالت امالک
در ماه س��پتامبر  ۲۳ ،۲۰۱۰درصد
نس��بت به سپتامبر س��ال گذشته
کاهش داشته است .تعداد معامالت
در این ماه از  ۸۱۹۶در سال ۲۰۰۹
به  ۶۳۱۰در سال  ۲۰۱۰رسید.
اما با وجود کاهش در تعداد معامالت،
قیمت میانگی��ن ()median price
امالک مسکونی از  ۳۴۷۰۰۰دالر به
 ۳۶۰۳۲۵دالر رسید.
منظ��ور از قیم��ت میانگی��ن این
میباشد که نیمی از امالک باالتر و
نیمی دیگر پایینتر از این قیمت به
فروش رفته اند.
قیمت متوسط ( )average priceنیز
از  ۴۰۶۳۲۹دالر در س��ال گذشته
به  ۴۲۷۳۲۹دالر در ماه س��پتامبر
امسال رسید.
بنا به نظ��ر آق��ای Bill Johnston
رییس س��ازمان مش��اورین امالک
تورنتو،کاهشتعدادمعامالتباتوجه
به رکورد فروش باال در شش ماه آخر
سال گذشته و شش ماه اول امسال
چندان تعجب آور نیس��ت .در عین
ی سراس��ری
حال در یک نظر خواه 
در ّ
کل کانادا که از طریق ش��رکت
 Re/Maxانجام ش��د ،چش��م انداز
خرید و فروش امالک در سطح ّ
کل
کشور در س��ه ماه آخر امسال (بعد
از رکود طبیعی در فصل تابس��تان)
مثبت به نظر میرسد.
همچنینتمامسازمانهای
مشاورین امالک در کانادا
تعداد معامالت کمتری را
در سه ماه باقیمانده از سال
 ۲۰۱۰نسبت به سه ماه
پررونق آخر سال  ۲۰۰۹پیش
ی از لحاظ
ی میکنند ،ول 
بین 
قیمت پیش بینیها نشان از
باال رفتن قیمت ها دارد.
شاد و سربلند باشید
امیر سام  ۱۳اکتبر ۲۰۱۰
_________________

*بر گرفته ش��ده از سایت مشاورین
امالک مونترال بزرگ و روزنامه مترو
شهر تورنتو

امیرسام

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

به سرعت در سرتاسر دنیا به تکرار و
در وس��ائل صوتی و تصویری جمعی
جهانی انتشار یافت و بوسیله بورس
بازان و دالالن س��رمایه به تفس��یر و
تحلیل کشیده شد ،مجال نشر نیافت.
فیدل به سخنان خود چنین ادامه می
دهد :سرمایه داری فاقد هرگونه اخالق
و پرنسیپ بوده و همه چیز آن تجارتی
و پولی اس��ت از این رو نمی تواند در
جامعه انسان تربیت کند .خودپرستی،
باند بازی و بند و بس��ت ،اساس این
نظام سودجوست ،انقالب ما نیم قرن

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

است هدف دشمنی و تحریم وحشیانه
یک امپراطوری بربر و افسار گسیخته
قرار گرفته که بزرگترین قدرت تاریخ
بشمار می رود.
فهم این مس��اله پیچیده نیست که
س��رمایه داری فاقد اخالق است ،اگر
پیش��داوری ها و ذهینت های دوران
جنگ س��رد را که تبلیغات غرب در
افکار م��ردم دنیا تزریق ک��رده کنار
بگذاریم ،آینده بشر و زندگی در کره
خاکی به قطع رگ های حیاتی نظام
س��رمایه داری وابسته است که ادامه

زندگی اش به استخراج وسیع منابع
و تولی��د و مصرف انب��وه و تخریب و
ویرانی انبوه تکیه دارد.
استفان هاکین Stephen Hawking
کیهان ش��ناس نامی انگلیس��ی می
گوید این مروارید کیهانی (زمین) نه
در چند قرن آینده ،که در صد س��ال
آینده قابل زیست نخواهد بود.
__________________
( )1روزنامه لو دووار 6 ،اکتبر 2010
( )2کودت��ای اکوادور و هاندوراس در
یک سال اخیر
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Immigration

can and must do more to
pursue those who engage
in this kind of exploitation,
while better protecting the
victims”, added Minister
Kenney.

Marriage Fraud

Question:

is the topic:
How many of us have
heard about marriages
happening simply for
the reason of immigrating to Canada.
This for Citizenship
and Immigration
Canada is called Marriage of convenience,
Canadian Citizens
or Permanent Residents of Canada will
travel back to their
homeland, and fall in
love, will date, marry,
and then sponsor the
spouse to come to
Canada, little does the
sponsor know that all
this was for the purpose of immigrating to
Canada, ones the sponsored arrives in Canada the
truth is revealed, they will
ask for a divorce.
This by no means is directed to Iranians only, it
happens all over the world,
and who is the victim here,
the victim is the sponsor,
Minister Kenney raised
immigration fraud issues
during his recent visit to
China, India and the Philippines.
There, he discussed opportunities to collaborate
to combat fraud, including
attempts to use marriages
of convenience to circumvent Canada’s immigration
laws.
“While we may never be
able to completely eliminate marriage fraud, we

Cosmetic Business Opportunities
زیبایی و آرایش
!ما به شما خانم ها کمک می کنیم موفق شوید

:برای اطالعات بیشتر همین امروز با خانم میترا تماس بگیرید

(514) 773-5017
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Finacial Management

me to bits… and I would
always be so anxious to
hurry up and dress in a
scary outfit before dark,
but to me it meant that the
evil spirits will stay away,
my brother being 5 years
younger I would also make
sure he was also dressed in
his costume before dark.
Now when I think about
it, I laugh to myself, how a
young heart can be so easily influenced by traditional
beliefs.
My son is now too old for
trick or treating, but I tried
to influence him with the
same traditional beliefs
that I grew up with, but he
was too smart, never really
affected him, for him it was
all about the candies.

IMMIGRATION TALK:

With Thanksgiving behind
us, and all that leftover
food(!) we now look forward to Halloween,
Halloween is celebrated by
children all over the world,
it is a fun time for kids who
go door to door trick or
treating.
All types of candies are
given out, chocolate, hard
candy, apples, nuts, chips,
as a child I would take
my brother and we would
start our evening, along
with our neighborhood
friends with my Dad
behind us acting as a
bodyguard, yeap, never
do I remember trick or
treating alone with my
brother & friends, for
Italians it would be too
scary to have their kids
out in the dark evening
going door to door. But
Halloween has more of
a history than just trick
or treating. Some people
put a lot of effort into
decorating their homes,
yards and driveways.
Children dress up as
ghosts or witches or a
famous character from a
movie, this is said to be
because the evil spirits
come out on Halloween
October 31, because it is
followed by All Saints Day
November 1st , and All
Souls Day (Dead People
Day) November 2nd, so
it is said traditionally, in
order to keep evil spirits
away and to scare them
away, people would dress
up in scary costumes, in
order to confuse the ghosts
and spirits so that the evil
spirits would not bother
them. My sweet Mom
would make sure we had
our Halloween costumes
and I always demanded a
mask for myself and my
brother I felt that a mask
would disguise who I was
from the evil spirits, as
a child this would scare
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Exchange Traded Funds

FAQs
Questions Frequently asked
by clients who applied
under the Federal Skilled
Worker Program:

Question:

WHAT IF I ALREADY
APPLIED AND WANT TO
WITHDRAW MY
APPLICATION WILL I
GET MY PROCESSING
FEES BACK?

Answer:

The fee will be refunded
as long as the office has
not begun to process your
application.

Will my fee be refunded if
my application is returned
or refused?

Answer:

If you applied before Feb
27, 2008, the date the
changes to immigration law
took effect, your application will be processed.
You will not ge a refund
unless you choose to
withdraw your application
before it is processed.
If you applied on or after
February 27, 2008 and your
application is not eligible
for processing, you will get
a full refund.
If your application is
processed and it is refused,
you will not get a refund.
This information can also
be found on the Citizenship
and Immigration Website.
Wishing everyone Happy
Halloween, enjoy it with
your children, 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

Darius Hozhabr
Zandi,
MBA, CSC, CGA
(Candidate)

ences between an
ETF and a traditional mutual fund
that you would buy
n the last issue
directly from a fund
of this column
vendor:
we took a look at

the pros and cons of
ou will need a
ZAND
Mutual funds.
"self-directed"
As promised on this
trading account with
issue we will take a look
a discount stock broker.
at a more recent investA self directed trading acment tool which was only
count can be opened with
introduced in 1993.
most banks. There is no
Exchange Traded Funds
cost to open an account; the
or what is more commonly
only thing you pay for is a
referred to as ETFs are a
marginal fee when you acgreat investment tool for
tually purchase securities.
individuals looking to

diversify their investment,
hereas investors can
while not paying the someredeem units of a
times excessive managetraditional mutual fund an
ment fees that are charged
ETF generally does not
by Mutual Fund managpermit redemptions.
ers (you still pay a small
Instead you sell your units
management fee but a fee
on the market like you
that is considerably smaller would sell any other stock.
then what you would pay
Just put in a sale order in
on a mutual fund.)
your self-directed account

and within seconds your
What Is an Exchange
position is sold!
Traded Fund?
The greatest benefit of
As we discussed in the
ETFs is the fact that they
last issue, the basic idea of
are traded in a majority
any mutual fund is to pool
of stock exchanges with
money from a large number some having daily volumes
of investors so that a large
comparable to individual
number of securities can be stocks.
purchased efficiently.
What all this means is that
Each investor therefore
you can buy or sell your
gains the advantage of beETF at any time with miniing well diversified, withmal costs.
out the time and expense
However one of the bigof having to purchase the
gest advantages of an ETF
individual securities.
remains the fact that you
Exchange Traded Funds
can focus your investment
are just another variation
in a particular sector or a
on this theme-- except that
country. In essence you
they trade on a stock marhave the capacity to invest
ket like an ordinary stock!
in any sector that you
There are a few key differ-
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30 :>> ادامه از صفحه

کشتی سوراخ

مس��تر«اح» (منظور احم��دی نژاد
است) در اولین همایش بزرگ دانش
آموزی همیاران پلیس کشور خطاب
 پلیس مواظب:به دانش آموزان گفت
است کسی کشتی جامعه را سوراخ
نکند! س��وال می کنیم اگر کشتی
جامعه خودش س��وراخ بود تکلیف
چیست؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ پنجشنبه چهاردهم
اکتبرالمبارک
 ولفری دربدری2010 سال

کس��انی م��ی کردند که س��ربازان
!استکبار جهانی را به قتل برسانند

زندان با کیفیت باال

یکی از اراذل و اوباش کارگزار رژیم
:گفته است
در دنیا فقط چند کش�ور از نظر
کیفی�ت زندان از ای�ران جلوتر
هستند!؟
ً ایشان کام
ال درست فرموده اند(!) و
:آن کشورها هم عبارتند از
، گینه بیسائو، آنگوال،بورکینافاس��و
 رژیم، حکومت استالین،کره شمالی
 آلمان نازی و دو س��ه،پ��ول پ��وت
!رسوای دگر

رهبر معظم توجهی نکرد در صورتی
که اگر امروزه ایش��ان اداره امور دنیا
را به عهده داشتند وضع به صورت
دیگ��ری بود یعنی ب��ه جای صرف
بیه��وده این همه وق��ت و انرژی و
هزینه برای نج��ات جان ناقابل این
 دس��تور می فرمودند با،معدنچیان
یک کمپرس��ی خاک و شن همان
33 سوراخ باقی مانده را می بستند و
فقره فاتحه هم برای شادی روح آنها
می خواندند و بخشی از این دالرهای
نازنی��ن را ص��رف رف��اه خواهران و
برادران فلسطینی و لبنانی نموده و
بخشی دیگر را برای ساختن زندان
برای اس��ارت مفسدین و مخالفین
اس�لام عزیز و پرداخ��ت جایزه به

deem will be profitable in
the long run, or you can
simply invest in an index
(NASDAQ, NYSE, TSX,
Etc..). ETF’s are available
for gold, precious metals, oil, natural resources,
financials and any other
sector you can think of!
For example, if you believe
that gold will continue to
grow in value then you can
purchase iShares S&P/TSX
Global Gold Index Fund
(symbol XGD) this ETF
tries to “provide long-term
capital growth by replicating, to the extent possible,
the performance of the
S&P®/TSX® Global Gold
Index”, simply put if the
price of gold goes up so
will this ETF.
Index ETF’s unlike sector
ETFs simply try to mimic
major stock exchanges. For
example you can purchase
iShares S&P Index fund
(symbol XSP) which simply goes up and down with
the S&P 500 index.
The advantages above
make investments in ETF’s
highly beneficial, for more
information and a complete
list of available iShares
ETFs you are recommended to visit
www.ca.ishares.com
It should be noted that
like all other investments,
ETF’s do have some risk.
If your knowledge of
investing is limited, then
you should consult a professional before making a
final decision.
Note:
In the next month's issues
we will take a look at
RRSP (Registered Retirement Savings Plans) and
how you can start saving
for your retirement now!
Until then, happy investing!
_______________
Hozhabr Dariush Zandi

MBA, CSC, CGA (Candidate)

Business and Financial
Consultant
Darius.Zandi@ZandConsulting.com

...در کشکول پیر
باز هم شیلی

»و «مدیریت جهان

بیش از دو ماه است که تقریباً همه
رس��انه های گروهی دنیا از داستان
 نفر از معدنچیان شیلیائی33 اسارت
 متری زمین و تالش700 در عمق
دولت و ملت شیلی برای رهائی آن
ه��ا آن هم با صرف میلیون ها دالر
و اس��تفاده از آخرین دستاوردهای
علم��ی و تکنیک های پیش��رفته
.صحبت می کنند
حیف و ص��د حیف ک��ه جهان به
پیش��نهاد انقالبی جناب پرزیدنت
محبوب و مردمی منتخب حضرت
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شاهد هنر نمایی عزیزان
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سن
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Montréal, QC. H4A 1Y5

2010  اکتبر29  جمعه: زمان

624-4579)514(
 شب10  تا6.30 ساعت
 تپش، مکیک، فروشگاه اخوان:محل های تهیه بلیت
 کتاب فروشی زاگرس،دیجیتال
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  قهوه و شیرین، بهای بلیت شامل چای
:در ضمن در محل با شام سرد
.پیتزا و ساندویچهای متنوع از شما پذیرایی خواهد شد
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FLY ANY TIME,
ANY WHERE!
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D.

. آقای سینا بطحایی به روی سن خواهند رفت
5035 Boulevard de Maisonneuve ouest

GESTION FINANCIERES EXACTE
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

www.paivand.ca

Email: Paivand@videotron.ca

دکتر ریموند رضایی

کیفیت عالی و قیمت مناسب
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Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver)
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: R. Beladi
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www.akhavanfood.com

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7

Lasalle, South Sho
Nun’s Island , N D

groupe SuttonClodem In
courtier immobilier agré
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com
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>> West Island:

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

D.D.S.
>> NDG:

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