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
978
_____

$

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

_________________
978  شماره،17 سال
1389  آبان10

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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 روز: آبان7
بزرگداشت
،کوروش

4 : ص

!احمدینژادهمچناندرآرزویحکـومتبرجهان
ایران و کانادا

دالور
اندیشمندو
جوی
ِ آشتی
ایرانزمنی

 فقط مهاجرت،تا دیروز
مغزها را داشتیم و امروز
مهـاجرت دست ها نیز
.بدان افـزوده شده است
7 :ص

LEST WE FORGET...

On the 11th hour of the 11th day of the
11th month, Canadians are asked to
pause in memory of the thousands
of men and women who sacrificed
their lives in military service...
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.

20: ص

yf£¥5ç•Z®

dZ®`` ` `Á…
jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

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

IranAir

General Sales Agent

NIMANY

سازمان شفافیت
 «ایران:جهانی

گزارشگران بدون
مرز میگوید که
ایران در آستانه
سقوط به «جهنم
»رسانهای
قرار دارد

یکی از
فاسدترین
»کشورها

11 :ص

3 :ص

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

TRUNK SHOW

gfÂ†if£ˆ

TORONTO

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

:برادر آندره

Fax: (514) 938-4978,

Tel.: (514) 373-5777
E- Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca

!سخوریFINANCIERES
ساندی
GESTION
EXACTE
هایدالرویورو
 بستهxÂ £¿
ç¿†£‹

8 : ص

:جمهوریاسالمی

 رشته اساسی علوم انسانی را اعالم11 خبر مرگ
، مدیریت، حقوق بشر، مطالعات زنان، حقوق:کرد
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
 علوم، جامعه شناسی،مدیریت فرهنگی و هنری
 علوم تربیتی و علوم، روانشناسی، فلسفه،اجتماعی
VANCOUVER
1410 Lonsdale
12 : ص.سیاسی
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

® ZxZ® Z IN
‚¬ÀMONTREAL
£¿œ MONTREAL
Nov.
1006 DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® 7fd1:00-5:00pm
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Mekic Gallery
£¼` ®›ò
z
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
4438, la Roche.

6 : ص

Tel.: (604) 982-0909
!بخوانید
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: دریابید
Vancouver
فاشیسم
@تاpars.ca
نام این رشتههای بنیادین در علوم انسانی را به تکرار بخوانید

خنستنی قدیس قرن
بیست و یکم کانادا

جمهوری اس�لامی چگونه گام به گام علیه تفکر و اندیش��ه و استقالل فرد و

Ninous Givargiznia,
BSc.جامعه پیش میرود و چگونه همچون نظامهای سلف خود در
بلوک شرق و

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

.آلمان نازی قصد دارد «انسان» را در ایدئولوژی حاکم «ذوب» کند

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd :مونتریال
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
 عاملی هست که نه فقط بیش...
}f£¨† z çœÂ¼±› !
12
11 : صã¼±›
ایرانیان
wZz
äÅÁ† !منتخب
x£½ Zf ç…£های
gfZ ! نام
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
z چی��ز
ù£› ه��ر
fz£²›
شبردç†£Åš£›
دیگ��ر در پی
 از,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
:نوامبر
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Lasalle, South Shore,
مؤثر است و
های رژیم
سیاس��ت
„ ,k£ªŽZ
ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z چرا
âÅ¶À† وzکیست
äÅÁ† ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ عمرخدر
go habs
28
ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻬﺮ ﻋﻘﻴﻠﻰ
ﺷﺎ ﺩgo!ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺑﺰﺭگ
Nun’s Island
,ND
G
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
پاالس
Business
,}®†ÂÅ§›£˜
á”£²›z£Í˜®`
`Ž
عوامل
 تمامPlan
اصلیâÅ¶À†
خمیرمایه
\ بلکهfÂ³…
صدرنشین
محاکمه او
groupe SuttonClodem Inc.
£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ
(باقرزاده514)
حسین
Office:
694-0840
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£…
gZ }f£¨†
‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
 و آن- آید
حساب می
نیز بهwZzدیگر
2 : ص
9515 Lasalle boul.
Fax
(514) 694-4291

خبرها شده است؟

: ص...است
پول1-866-486-5547,
Tel.: (514)5486-5547
Tel.:

5:ص
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro:
Snowdon)
Fax: (514) 484-1657

x£Å¥¿gz®Å`•

Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

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

'امیـرعلی' و 'فاطمـه'؛

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

Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

ÍÅœZ®™

ÍÅœZ®™

پارستورز
General Sales Agent

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

 ونکوور، تورنتو،مونتریال

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

www.pars.ca

آرایشفریبا
سالن
ç¿†£‹ xÂ £¿

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

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹
xÂ
£¿
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

زماسیب

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

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

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

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

Fax: (514) 484-1657

514-

Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

£ßœ£… gZ }f£¨†}f£¨†wZzz çœÂ¼±›
‹Z :të›Z
z Í˜®Ž
Í¤‡ z ÔÅÆ†
fz£²›

امیرسام
®´‹AMIR
}f£¨``SAM
† Í˜®Ž

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿ŽSherbrooke
}£¼
®›ò fd W.
Tel.: (514) 486-5547 6170
Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
}f£¨† z çœÂ¼±› !GREEN
ã¼±›
wZz
äÅÁ†
x£½
Zf
ç…£
gfZ
!
!
5253,
Boul.
Decarie,
Suite
250,
Montreal,
Qc
H3W
3C3
(Metro: Snowdon)
Tel.:
514485-4744
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !
Chartered Real Estate Broker
INTERNATIONAL

fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…

Lasalle, South Shore,
TRADING
جتربهInc.با سال ها
Nun’s Island , N D G


در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

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

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
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

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

فیروز همتیان
À PARTIR DE

Lasalle, South
Shore,
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Nun’s Island , N D G
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515St-Charles,
Lasalle boul.Suite 304
3535
Bur.: (514) 364-3315

24 595

transport et préparation en sus

Office:
Fax
Res.

Cell.: 514-702-2309

gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

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

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
\Zfd£ ®›Z21fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d TRADING
fd ç™¬À £¿œ Inc.
‚¬œfZd
DIRECTOR OF CENTURY

gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

IMMO-PLUS
( LASALLE)
1006, De La
Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
2222A
Dollard,989-2229,
Lasalle H8N 1S6
Tél.:(514)
Fax: 989-0029 www.
amir.sam@century21.ca
Toll Free:1-866-989-2229

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

www.amirsam.ca
Email: info@khazarexchange.com

D.D.S.

D.M.D.

D.D.S.

Res. D.M.D.
(514) 696-5169

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

Luciene
l'Allier

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro:
CDN
:CDN

Tel.: (514) 731-1443

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
3 £… fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZXvZ®¥œÂ›
äº…£fd£…ä¤·Žz ç…d

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

®¥˜d
 ارزیßŽ¯§œZ¬œd
خدماتaZ®‰ vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
 سال جتربه۱۰  با

\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
کمترینÍÁ‰
 درy¬¿“

gfZv£`º¥œZ
(514) 485-6000 }زمان£Í˜®Ž
çœ£`›

5450 Cote-des-Neiges,
Suite 308
 514-844-4492
b®œبهاã بهترین
®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
zTel.:
\£›¬‹
éÅ¾˜
ä¢ZfZ
z
ù£`
`
`
›
‚fz£²›
(514) 731-1443
fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
Zz
xZ® Z ä… ¯
\ZdfZz
z \Zfd£`}£X Ô z® ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò
D.D.S.
ã¼±› wZz
D.D.S.
1973 دانشگاه
1973تهران

1998
}gfZ\£›¬‹¯˜®›_______________________________

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
khazarexchange Zä…gfZv£º¥œZ
.com
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

çœ£`›
¯ Zz
ã¼±› wZz

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

®´‹ }f£¨`دندانپزشک
` † Í˜®Žجراح
مونرال816-4080
دانشگاه
Cell1998
(514)
xZ®Á†
y£½²œZd

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

Kirkland,
Quebec H9H 5B9
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle
Qc. H8R 2M9
Cell (514) 816-4080
ninousgivargiznia@hotmail.com
fhemmatiyan@sutton.com
courtier immobilier agrée www.sutton.com
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

gfZv£`º¥œZ
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
x£Å¥¿
gz®Å`
•
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
z \£›¬‹£Åœ¯Å™fÂÅ™
éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`iÂÀÅœ
` ` › ‚fz£²›
Office: (514) 694-0840
gfZ v£fZ Ü ®Ž
 دکتر شریفxZ® Z ä…çÀÅ¢£œ
Fax
(514):نائینی
694-4291
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®

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

$

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

ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle
Qc.
H8R
2M9
West
Island:
Business Plan âÅ¶À†
,}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547,
•15760fhemmatiyan@sutton.com
Cell: `Ž
827-6364
Ninous
Givargiznia,
BSc.
(514)487-0800
boul Pierrefonds

• NDG:

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

مستغالت
مشاور امالک و
Ninous
Givargiznia,
BSc.

1410 Lonsdale
Lasalle,BC,
South
2J1
N. Vancouver,
V7MShore,
Nun’s
Island , N D G
Tel.: (604)
982-0909
Fax: (604) 982-0910
groupe SuttonClodem Inc.
E- Mail: Vancouver
@pars.ca
courtier
immobilier
agrée

5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Agent Immobilier
Affilie
www.sutton.com
RE/MAX Tel.: 514-620-5551

28 >>

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

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

...در کشکول پیر

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“

® 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.

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
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Tel.: (905) 762-0700
(514) 938-7277(PARS)
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Fax: (905) 762-0800
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\£Åš£›

32 >>
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General Sales Agent Head Office
Montreal:
درخدمت هموطنان سراسرکانادا

gfÂ†if£ˆ

Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z
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GESTION FINANCIERES
EXACTE
GESTION
FINANCIERES EXACTE
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:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
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®œ برای
اشخاص
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www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

2010 COROLLA
STARTING AT
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$

transport, preparation included.

2010 RAV 4
STARTING AT

26 255

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

Contact Alex
for additional rebates.
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شروط سنگنی قدرت های جهانی برای مذا کره با ایران

ایران :آزادی مطبوعات...
گزارشگـران بدون مرز:

«سرکوببیوقفهمطبوعات؛چهرهواقعیرژمیایران»
س��ازمان گزارش��گران بدون مرز گزارشگران بدون مرز میگوید گزارشگران بدون مرز که دفتر
آن در پاری��س ق��رار دارد ،در
میگوید که «س��رکوب بیوقفه
مطبوعات» ،چه��ره واقعی رژیم که ایران در آستانه سقوط به
بیانیه خ��ود گفته که برخورد
«جهنم رسانهای» قرار دارد و حکومت ایران با روزنامهنگاران،
تهران است.
نش��انگر ادام��ه «سیاس��ت
گزارش��گران بدون مرز ،با انتشار
بیانیهای در تارنمای فارسیزبان در زمینه آزادی مطبوعات از سرکوب بیوقفه و تبعیضآمیز
خود ،بازداشت دوباره محمدرضا رتبه  (٢٠٠٣( ١٦٠به رتبه  ١٧٥علیه مطبوعات» در این کشور
است.
مقیسه ،عضو هیٔات مدیره انجمن
( )٢٠١٠سقوط کرده است
در یک ماه گذش��ته عالوه بر
صنفی روزنامهنگاران ایران و نهایی
بازداش��ت دوب��اره محمدرضا
شدن حکم یک سال حبس و ٣٠
س��ال محرومی��ت از روزنامهنگاری گزارشگران بدون مرز در این گزارش مقیس��ه و نهایی ش��دن حکم ژیال
برای ژیال بنی یعقوب را ،تٔاییدی بر تٔاکید ک��رده که ایران در آس��تانه بنییعق��وب ،مهس��ا امرآب��ادی،
جای��گاه  ١٧٥ایران در زمینه آزادی سقوط به «جهنم رسانهای» قرار دارد روزنامهنگار در تهران نیز از س��وی
و ممکن است به یکی از سه کشوری شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به یک سال
مطبوعات در جهان خواند.
هفته گذشته ،گزارشگران بدون مرز تبدیل شود که حکومتهای آنها حبس تعزیری محکوم شد.
که انجمنی بینالمللی در زمینه دفاع ش��دیدترین محدودیته��ا را علیه محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور
ای��ران از ای��ن کش��ور ب��ه عنوان
از آزادی رس��انهها است ،ردهبندی رسانهها اعمال میکنند.
جهان��ی آزادی مطبوعات در س��ال به گفت��ه این انجم��ن بینالمللی« ،آزادترین» کش��ور دنیا نام میبرد
دولته��ای اریتره ،کره ش��مالی و اما مخالفان دولت با اشاره به توقیف
 ٢٠١٠را منتشر کرد.
بر اس��اس این گزارش از بین  ١٧٨ترکمنستان در سالهای اخیر عضو مطبوعات و بازداشت مخالفان ،وی را
کشور ارزیابی شده ،ایران در زمینه «جهنم رسانهای» بودهاند و در سال به «دروغگویی» متهم میکنند.
آزادی مطبوع��ات از رتب��ه  ١٦٠در جاری نیز ،تغییری در این ترکیب به در یکسال گذش��ته در ایران دهها
س��ال  ٢٠٠٣به رتبه  ١٧٥در سال وج��ود نیامده و ایران همچنان یک روزنام��ه و هفته نام��ه توقیف و لغو
مجوز شدهاند.
رتبه با این گروه فاصله دارد.
 ٢٠١٠سقوط کرده است.

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

Criminal
& penal

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM
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مهدی مظفری استاد روابط بین الملل
در دانم��ارک می گوید ک��ه رویکرد
قدرت های جهانی در قبال برنامه ی
اتمی ایران دو خطه شده است.
به این معنا که به موازات تش��دید و
گسترش مجازات های اقتصادی بین
المللی علیه جمهوری اسالمی ،قدرت
های جهانی به طور پیوسته به ایران
پیشنهاد مذاکره هم می دهند.
آمریکا و اروپا س��رگرم ارایۀ پیشنهاد
جدید خود به ایران بر سر برنامۀ اتمی
این کشور هستند.
رویترز با اعالم این مطلب افزوده است
که در پیشنهاد جدید شروط مذاکره
قدرت های غربی سخت تر از شروطی
اس��ت که غرب��ی ها پی��ش از این به
جمهوری اسالمی پیشنهاد کرده بودند
و با مخالفت تهران روبرو شده بود.
در واقع ،پنج عضو دایم شورای امنیت

به اضافۀ آلمان م��ی خواهند ایران را
متقاعد کنند که در ازای کمک های
مختلف از غنی سازی اورانیوم چشم
پوشی کند.
مذاکرات آیندۀ غرب با ایران که البته
تهران هنوز موافقت رسمی خود را با
آن اعالم نکرده نخس��تین مناسبتی
خواه��د بود که ط��ی آن قدرت های
غربی احتماالً به تاثیر تشدید تحریم
ها بر اوضاع ایران پی خواهند برد.
بر پایۀ پیش��نهاد جدید قدرت های
جهانی ،ایران باید بی��ش از دو تن از
اورانیوم خود را که با غلظت پائین غنی
کرده برای تبدیل به سوخت اتمی به
خارج از کشور منتقل کند.
بر اساس تفاهم نامه ای که سال پیش
به ایران پیشنهاد شد و این کشور آن
را نپذیرفت ،جمهوری اس�لامی باید
 1200کیلوگرم یعنی نزدیک به 70

معاون��ت مطبوعاتی وزارت ارش��اد
در یک س��ال گذش��ته روزنامهها و
نشریات «کلمه ،اعتماد ،اعتماد ملی،
ایراندخت ،اندیش��ه نو ،همت ،موج
اندیشه ،حیات نو ،سرمایه ،یاسنو،
آرم��ان» و چندین نش��ریه دیگر را
توقیف و یا لغو امتیاز کرده است.

در همین حال در طول این یک سال
معاونت مطبوعاتی بارها به روزنامهها
و خبرگزاریها «تذکر و اخطار» داده
است.
رامین« ،تلطیف فضای رس��انهها»
را دلی��ل برخورد با رس��انهها اعالم
میکند.

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

وی همچنی��ن  ۱۰اس��فند ۱۳۸۸
به ش��بکه دو تلویزیون دولتی ایران
گفت« :روزنامهنگاران خاطی باید از
حقوق شهروندی محروم شوند».
گزارش��گران بدون مرز میگوید که
ای��ران بزرگترین زن��دان روزنامه
نگاران در خاورمیانه است.

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

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

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

بهنامآفریدگارعشق

خدمات حسابداری و دفترداری

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

{>> ادامه در صفحه}4 :

514-825-3170

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

law

درصد از ذخیرۀ اورانیوم خود را برای
بازپروری به خارج منتقل می کرد.

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  :میراث فرهنگی...

مذاکره با ایران...

 7آبان :روز بزرگداشت کوروش،

جوی ایرانزمنی
دالور اندیشمند و آشتی
ِ
آزاده احسانی

س��رزمین
ایران بزرگ،
ِ
ِ
دل
میان��ه ی جه��انِ ،
ش��کیبای گیت��ی ،در
درازای تاری��خ پ��ر فراز
ِ
و نش��یبش ف��راوان
ش��ادکامی و تلخروزی
چش��یده و آبادانیه��ا
و ویرانیه��ا دیده اس��ت .اما همواره
سرافراز است بدین که در اوج قدرت
نیز ،خود آغازگ ِرجنگ و ویرانگری در
هیچ گوشه ی گیتی نبوده است ،و
بسیارفرزا نگان و بزرگانی را پرورانده
است که پشتیبان و نگاهبان صلح،
آب��ادی و آزادی ب��وده اند ،بزرگان و
اندیشمندانی که فر و فرهنگ ایران
همواره در گوششان زمزمه مینمود:
مردان همه ی س��رزمینها
"فروه ِر
ِ
زنان
ر
"فروه
"،
میستاییم
را
[کشورها]
ِ ِ
همه ی سرزمینها را میستاییم"
(اوستا ،فروردین یشت)۱۴۳- ۵ ،
دامن این پهنه ی پرشکو ِه دانش
در ِ
و فرهن��گ ،بزرگانی پرورش یافتند
که به راستی روانشان ستودنی و نام
و یادشان جاودانی است ،بزرگانی که
برباالترین پله ی نیرومندی و شکوه،
خرد خویش را نباختند و به زندگی
و امی��د دیگ��ران دس��ت نیاختند،
بزرگانی چون منوچهر و کیخس��رو
ناموران شاهنامه ی خداوندگار تاریخ،
ِ
فردوسی ،و نیز فرزندانی چون فرزند
نامبردا ِر (مشهور) ماد ِر ایران؛کوروش
بزرگ.
اگ��ر چ��ه ام��روز س��خن از به هم
رس��انیدن "اعالمیه حقوق بشر" از
سوی کوروش بر سر زبانهاست ،اما
جوی
آنچه دالور اندیشمند و آشتی ِ
ایرانزمین ،کوروش ،در آن هنگامه ی

ویژه و آن دوره ی تاریخی
انج��ام داد ،بس��یار فراتر از
مفهوم امروزین گرامیداشت
"حقوق بشر" است.
فراه��م آوردن آنچ��ه بند
بند "اعالمیه حقوق بش ِر"
امروزین در جهان اس��ت،
پشتوانه ای دارد به درازای
همه ی جنگها ،ویرانگریها،
ستمکاریها و پایمال شدنها و  ...و در
پی آنها ،دادخواهیها ،داوریها و هیاهو
ی اندیش��مندان و قلم به دستان و
داد خواهان.

اما پش�توانه ی مردم دوستی وآزاد
اندیشیبزرگانتاریخما،کهکوروش
ِ
بزرگ مناد بی همتای آنان میباشد،
چه بوده است؟

بزرگانی ک��ه هی��چ داور و وکیل و
بان
روزنامه نگار و خبرنگاری ،دیده ِ
(مراقب) کردار و گفتارش��ان نبود،
ِ
بزرگانی ک��ه در هنگامه ی قدرت،
خدای گون��ه مردمان��ی بودند که
پروای رس��وا شدن به دست بهمان
ِ
خبرنگار و فالن س��ازمان دیده بان
"حقوق بشر" و  ...دست و پا گیرشان
نبود!
سانان
کوروش
و
بزرگ
کوروش
آری
ِ
تاری��خ ای��ران زمین ،پش��توانه ای
ف��ر و فرهنگ
داش��تند به بلندای ّ
سرزمین نیاکانشان ،نیاکانی که در
زمزمه های سپندشان (مقدس شان)
فروه��ر زنان و مردان همه ی گیتی
را میستودند و باور به آبادانی گیتی
آبادانی مر ِز خویش
داشتند؛ نه فقط
ِ
آن دیگران.
بهای
به ِ
ویرانی ِ
ِ
نیاکانی که سرزمینش��ان در تاریخ
دور و درازش میزبان رانده ش��دگان
و غریبان بیشماری بود ،نیاکانی که
به فرزندانش��ان خرد و فرهنگ می

آموختند نه خود برتر بینی و دروغ.
آز (زیاده خواهی) را با خرس��ندی
(قناعت) و خشم را با سروش (الهام
مقدس) و رشک را با نیک چشمی
و نی��از را با قناعت و دش��منی را با
آش��تی و دروغ را با راس��تی بزنید
(نابود کنید) ...به فرهنگ خواستاری
(فرهنگ جویی) کوش��ا باشید چه
(زیرا) فرهنگ تخم دانش اس��ت و
میوه آن ِخرد ،و خرد را راهبری هر
دو جهانی است" .
پس بر ما فرزندان این بوم و بر است
نامی نیاکانمان
که بکوش��یم تا نا ِم ِ
را در گ��وش آیندگان زمزمه کنیم،
باش��د که چراغ خرد و فرهنگشان
روشنگ ِر راه ما و آیندگانمان باشد .و
از آن روی است که باور داریم به یا ِد
بزرگمردی بی همتا چون کوروش
بزرگ ،که نماد آش��تی و دوستی و
نکوهنده ی دروغ و ناراس��تی بوده
و خواهد بود ،شایس��ته است که در
گاهشما ِر (تقویم) امرو ِز ایران روزی
ویژه قرار دهیم.
ه��ر چن��د روان نی��اکان فرزانه ی
فرزندان راس��تین وی
ک��وروش و
ِ
همواره او را بزرگ میدارند و جانشان
کرداران
سرای نام او و دیگر کوروش
ِ
تاریخ ایران زمین است.

هفت�م آبان ماه  ۲۹ -اکتبر  -روز
ِ
بزرگداش�ت منادِ خرد ،فرهنگ و
وجدان ایرانی�ان ،کوروش بزرگ،
ِ
خجستهباد.

____________________
*(ان��درز پوریوتکیش��ان (دارندگان
کیش نخس��تین ) ،مت��ون پهلوی،
سعید عریان)۱۳۷۱،
مرکز فرهنگی هنری زاگرس
آبان ماه ۱۳۸۹

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی
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ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

نیویورک تایمز نوشته است درخواست
انتق��ال اورانیوم بیش��تر به خ��ارج در
پیش��نهاد جدید قدرت های جهانی از
یک طرف ناش��ی از رش��د سریع غنی
سازی اورانیوم از سوی ایران است و از
طرف دیگر ریش��ه در این ارادۀ آمریکا
دارد که از دسترس��ی ته��ران به مواد
الزم ب��رای تولید کاله��ک های اتمی
جلوگیری شود.
تفاهم نامۀ جدید از ایران می خواهد که
غنی سازی اورانیوم را با غلظت بیست
درصد متوقف کند.
تحلیلگ��ران غربی معتقدن��د که آیت
الل��ه خامنه ای با تفاهم نامۀ پیش��ین
مخالفت کرده بود و هیچ بعید نیست
که پیشنهاد جدید قدرت های جهانی
بار دیگر با مخالفت رس��می ایران و در
نتیجه با شکست روبرو شود.
در این حال ،دولت واشنگتن  37شرکت
در اروپا را به دلیل نقض مجازات های
بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران
در فهرست سیاه شرکت هایی قرار داد
که به برنامۀ اتمی جمهوری اس�لامی
ایران کمک می کنند.
وزارت خزان��ه داری آمریکا با اعالم این
مطلب افزوده اس��ت که ای��ران از 37
شرکت مستقر در آلمان ،مالت و قبرس
به عنوان پوش��ش ب��رای نقل و انتقال
محموله های حساس استفاده می کرده
است .بر اساس اطالعات به دست آمده
از میان این  37ش��رکت 27 ،ش��رکت
آدرس واحدی در هامبورگ داشته اند.
امروز همچنین در اقدامی بی س��ابقه
رئیس سازمان های مخفی انگلستان،
س��ر ج��ان س��اورز گفت که کس��ب
بیشترین اطالعات در مورد تالش های
جمهوری اسالمی به منظور دستیابی به
سالح اتمی مستلزم همکاری مشترک
س��رویس های اطالعاتی کش��ورهای
مختلف اس��ت .رئیس س��رویس های
اطالعات��ی انگلس��تان در ادامه گفت :
جلوگیری از دس��تیابی ایران به سالح
اتم��ی با اتکا به ابزار صرف دیپلماتیک
میس��ر نیس��ت .بالعکس ،ه��ر چه در
ّ
نتیجۀ عملیات مشترک سرویس های
اطالعاتی دس��ت یابی ایران به س�لاح
اتمی به تأخیر بیافتد ،زمان بیش��تری
برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران
اتمی ایران به دست خواهد آمد.
از مه��دی مظفری اس��تاد روابط بین
الملل در دانش��گاه دانمارک پرس��یده

>> ادامه از صفحه پیش
ایم  :چرا غرب برای ترغیب ازسرگیری
گفتگو با جمهوری اس�لامی به طرزی
ناسازگار شروط سخت تری تعیین می
کند؟ و آیا طرح شروط سخت تر نتیجۀ
معکوس نخواهد داد؟
در پاسخ به این پرسش مهدی مظفری
از جمله گفته است :
البت��ه تنها غرب��ی های نیس��تند که
سختگیری می کنند .چین و روسیه نیز
از جمله همین قدرت های جهانی اند
که با وضع شروط تازه موافقند .به گمان
مهدی مظفری راز موفقیت باراک اوباما
در مواجه��ه با برنام��ۀ اتمی جمهوری
اس�لامی اتفاق��اً در این اس��ت که کل
جامعۀ جهان��ی را به حریف جمهوری
اس�لامی ایران بدل کرده است .او می
گوید :
برغم پیچیدگی های ظاهری که برنامۀ
اتمی ایران پیدا کرده ،به نظرم می رسد
که اتفاقاً مسأله روز به روز روشنتر می
ش��ود .زیرا ،در گذشته سیاست قدرت
های جهانی در قبال برنامۀ اتمی ایران،
سیاستی یک خطه و عبارت از این بود
" :بیائیم مذاکره کنیم ".اتفاقاً جمهوری
اس�لامی از همین سیاست یک خطۀ
مذاکره بهترین بهره ب��رداری را کرد و
مدت شش هفت س��ال نیز وقت تلف
نمود .امروز اما سیاس��ت گذش��ته به
سیاست دو خطه تبدیل شده است .به
این معنا که به موازات تشدید و گسترش
مج��ازات های اقتص��ادی بین المللی
علیه ایران ،قدرت های جهانی به طور
پیوس��ته به ایران پیشنهاد مذاکره هم
می دهند .یعنی ،از یک طرف با تشدید
فشارهای اقتصادی رژیم اسالمی ایران
را در تنگنا گذارده اند و از طرف دیگر با
پیشنهاد پیوستۀ مذاکره به تهران نوعی
فش��ار روانی نیز بر جمهوری اسالمی
اعمال می کنند .مه��دی مظفری در
ادامه می افزاید  :یکی دیگر از دالیل این
پیشنهادها این است که درجۀ آمادگی
ایران را برای انجام مذاکره و رس��یدن
به یک راه حل سیاسی را بسنجند .به
همین خاطر است مث ً
ال آقای خامنه ای
در جریان سفرش به قم مدعی شد که
مجازات های بین المللی ایران را قوی
تر هم کرده اس��ت .معنای واقعی این
سخن این اس��ت  :پتک های مجازات
های بین المللی که بر سر ما فرود آمده
هنوز به حد کافی نرم مان نکرده و ما را
آمادۀ مذاکره نساخته است.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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ایران:درراهآزادی...
چه در قم و تهران ،یا غزه و لبنان ،یا و از س��وی دیگر ،رژی��م ایران در
کابل و بغداد و کاراکاس ،اگر کسانی طول چند سال گذشته میلیونها
یورو پ��ول نقد مخفیانه در اختیار
برای خامنهای یا احمدینژاد مجیز
میگویند و کف میزنند ،بدون تردید رییس جمهور افغانستان و رییس
باید رد و ساندیس و دالر و یورو را در دفتر او گذاش��ته ت��ا از این طریق
بتواند سیاستمداران این کشور را
آنجا جست...
بخرد و سیاستهای خود را پیش
ببرد.
رژی��م ای��ران نه فق��ط در ایران و
س��رزمینهای تحت نفوذ خ��ود (لبنان
و غزه) با پرداخت رش��وه و پول حمایت
میخرد که همین کار را در سطح جهانی
نیز دنبال میکند.

_______________________

یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60درایران  -مونتریال

بستههای
دالر
و یورو…

Koshtaredahe60@gmail.com

دو برنامه

 شنبه  ۱۳نوامبر

ی کتاب آتش
معرف 
و کالم ،تاریخچه از ارتش
ی
زاپاتیستی آزادیبخش مل 
به وسیله مترجم آن

ی
بهرام قدیم 

 26اکتبر 2010

این برنامه همراه با گفتگو با بهرام و نمایش فیلم
مستند درباره مبارزات زنان زاپاتیست خواهد
بود.
زمان شنبه  ۱۳نوامبر
ساعت  ۶بعد از ظهر در کتابخانه نیما


حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

اس��ناد محرمانهای ک��ه در طول
یک هفته گذشته در اینترنت و
رس��انههای جهانی منتشر شده
از بخش دیگ��ری از فعالیتهای
مخفیانه و پشت پرده جمهوری
اس�لامی در کشورهای همسایه
ایران پرده برداشته است.
در این اس��ناد از یک سو ،گفته میشود
که دامنه تحرک رژی��م ایران در عراق از
کمکهاینقدی،تسلیحاتی،لجستیکیو
آموزش نظامی به شورشیان و تروریستها
فرات��ر رفته و برنامهریزیهای عملیاتی و
هدفگیری مقامات عراقی و طرح عملیات
نظامی سنگین را نیز در برگرفته است.

 .۲سخنرانیمحمدرضا شالگونی

از رهبران سازمان راه کارگر (کارگران انقالبی)،
شالگونی که از معدود بازماندگان زندانهای دوران
رژیم پهلوی است
پس از سالها انتظار به کانادا میآید ،فرصتی
برای دیدار یکیاز چهرههای سر شناس جنبش
چپ.
با عنوان

ایران به کدام سو میرود

(تحلیلی از اوضاع
سیاسیاقتصادی در ایران
و نگاهیبه آلترناتیوهای
سیاسی).

رژی��م ایران برای تثبیت موقعیت خود و
ادامه حیاتش از حربه خشونت و سرکوب
و ابزارهای متعدد فرهنگی ،ایدئولوژیک،
امنیتی و نظامی استفاده میکند.
روحانی��ت و ابس��ته ،پای��گاه مذهبی و
ایدئولوژیک حکومت را فراهم کرده است،
بسیج و س��پاه پیاده نظام آن را تشکیل
میدهند،نیروهایامنیتیوظیفهسرکوب
خشن مخالفان را به عهده دارند ،و دهها
نهاد مذهبی ،سیاس��ی ،فرهنگی و
اجتماع��ی که عمدتا ح��ول دفتر
ولی فقیه شکل گرفتهاند ،از صدا و
سیمای جمهوری اسالمی گرفته تا
دفاتر ولی فقی��ه در این و آن نهاد،
به تبلیغ و آموزش و قلب و تحریف
وقایع و تحمیق مردم مشغولند.
اگر پرسیده شود که کدام عامل بیش از
هر چیز دیگر در تثبیت حکومت و ادامه
حیات آن مؤثر است ،به سختی میتوان
روی یک��ی از عوامل یاد ش��ده انگش��ت
{>> ادامه در صفحه}27 :

شهباز خنعی

snakh@live.com

روزدوشنبه 25اکتبر،عمر
خدر(عمراحمدخضر)پس
از گذراندن  8سال زندان
در پای��گاه نظامی امریکا
در خلی��ج گوآنتانام��وی
کوبا ،با پذی��رش  5مورد
اتهام قبول تقصیر کرد .موارد اتهامی که
عمرخدرپذیرفتهعبارتنداز:
جنایاتجنگی
قت��ل س��رباز امریکایی (کریس��توفر
اسپیر)
توطئه
حمایت ما ّدی از تروریزم
جاسوسی
این پذیرش اتهامات ،که به توصیه وکالی
مدافع عمرخ��در و درپی ی��ک توافق و
معامله با دادس��تانی نظامی امریکا انجام
شد ،به همان اندازه که موجب خشنودی
دستگاه قضایی-نظامی ایاالت متحده شد،
انزجار و ناخرس��ندی محافل و سازمان
های مداف��ع حقوق بش��ر را برانگیخت
و تقریب��ا همه براین باورند که دس��تگاه
بیدادگر قضایی-نظامی امریکا با  8سال
زندان ب��دون محاکمه ،عمال عمرخدر را
در وضعیت��ی قرارداده ب��ود که راهی جز
پذیرش اتهامات نداشت.

همچنین گویا توافق شده که اگر دادگاه
نظامی عمرخدر را به کمتر از  8س��ال
زندان توافق ش��ده محک��وم کند ،رأی
سبکتر به اجرا گذاشته شود .گفته می
شود که پس از تحویل عمرخدر به کانادا،
مدت بازداشت
دستگاه قضایی این کشور ّ
 8ساله پیشین اورا به حساب می آورد و
این احتمال وجود دارد که او تا پایان سال
 2011آزاد شود.
عمرخ��در کیس��ت و چ��را محاکمه او
صدرنشین خبرها شده است؟
عمرخدر در  19سپتامبر  1986در تورنتو
کانادا به دنیا آم��د .دوران کودکی خود
را بی��ن کان��ادا و پاکس��تان گذراند و در
پاکستان به مدرسه رفت .درسال 1992
پ��س از این که پدرش در افغانس��تان به
شدت مجروح شد ،خانواده خدر به تورنتو
ّ
نقل م��کان کرد .درس��ال  1995احمد
س��عید خدر ،پدر عمرخ��در درپی بمب
گذاری ایمن الظواهری – معاون اس��امه
بن الدن – درسفارت مصر در پاکستان به
اتهام کمک مالی به توطئه گران دستگیر
شد .احمدخدر اعتصاب غذا کرد و کارش
به بیمارس��تان کشید و پس از یک سال
به دلیل مس��تند نبودن اتهام آزاد ش��د.
عمرخدر که در آن زمان  9س��ال داشت،

بنابر توافق بین وکالی عمرخدر و مقامات
دادس��تانی نظامی امریکا ،قراراست او در
دادگاهی که با انتخاب یک هیئت منصفه

زمان:
شنبه  ۲۸نوامبر

ساعت  ۴:۳۰بعد از ظهر
مکان :سالن سینما در
کنکوردیا:
 ۱۴۰۰مزنو (ساختمان
کتابخانه)
سالن 125-LB
تلفن اطالعات:

اسارت
عدالت!

 7نف��ره
نظامی برگزار می
ش��ود ،به  8سال
زن��دان – ب��دون
احتساب  8سالی
که قبال در زندان
ب��وده – محکوم
شود ،یک سال را
در زن��دان امریکا
بگذراند و سپس
ب��رای گذران��دن
مدت محکومیت خ��ود به کانادا
بقی��ه ّ
تحویل داده شود.

AFKHAM HADI d.d.
Denturologiste

514-258-8186

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

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

تهیه وام مسکن

)Cell.: (514

{>> ادامه در صفحه}33 :

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

ایران و جهان...
امحدینژاد همچنان در
آرزوی حکومت بر جهان

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

به مقتدا صدر ،یکی از رهبران تندرو
شیعه ،برای پش��تیبانی از نامزدی
نوری مالکی به عنوان نخس��توزیر
آتی عراق اش��اره دارد ک��ه به نظر
برخی گروههای سیاسی عراق ،نشانه
مداخلهی آشکار تهران در امور این
کشور است.

در حالیک��ه مداخالت مس��تقیم
جمه��وری اس�لامی در منطق��ه و
در س��طح بینالمللی سبب نگرانی
جامعه جهانی ش��ده است ،محمود
احمدین��ژاد در س��خنانی نق��ش
مدیری��ت راهب��ردی را معطوف به
ایران ندانست و هدف آن را برقراری
حکومتی جهانی خواند.
محم��ود احمدین��ژاد در همایش
نقش مدیری��ت راهبردی در تحقق
چشمانداز بیست ساله ،مدعی شد
که جمهوری اسلامی وظیفه دارد

کمکهای بیناملللی در خدمت
مدیریت جهانی

سفر پرهزینه احمدینژاد به لبنان
بخش��ی از مدیریت راهب��ردی در
منطقه به شمار میآید.
برطبق آمار منتشر شده ،بیشترین
کمکه��ای ای��ران به کش��ورهای
خارج��ی ،در س��الهای اخیر روانه
آن گ��روه از کش��ورهای آمریکای
التین شده که جایگاه "حیاط خلوت
آمریکا" را دارند.
اک��وادور ،نیکاراگوئه ،کوبا ،بولیوی و متحقق میشود که ما افقی را تعریف
کنیم که جهانی باشد».
ونزوئال از آن جملهاند.
دولت محمود احمدینژاد در اسفند رئیس دولت دهم با اشاره به مناقشه
 ۸۷متعهد به تامین مالی س��اخت هستهای گفت« :در مسئله هستهای
دو نیروگاه برای اکوادور و همچنین به ما فشار میآورند و به خیال خود
پرداخت یک وام  ۴۰میلیون دالری محدودیت ایج��اد میکنند ،اما اگر
به یک مرکز مالی دولتی این کشور افق ما جهانی باشد ،همه آنها تبدیل
به فرصت میشود».
شد.
به این فهرست باید کمکهای صدها پیشترنیزبرخیتحلیلگرانسیاسی
میلیون دالری ایران به حزبالله در بازگش��ت به ش��عارهای نخستین
لبنان ،حماس در غ��زه و گروههای انقالب اسالمی را در سخنان مقامات
افراطی و همسو در منطقه را افزود .حکومتی گوش��زد کرده بودند .اما
احمدین��ژادآش��کارا در همای��ش احمدین��ژاد به نقش محوری ایران
تاکید میکند و میگوید:
مدیریت راهبردی میگوید:
«حال فرض کنید ایران را به نقطه «مدیریت راهبردی ،مدیریتی است
مطلوب برسانیم ،اما آیا اگر در محیط ک��ه مجموعه تحت امر خ��ود را در
بینالمللی اتفاقی نیفتد ،ایران به آن مسیری قرار دهد که نقطه پایانی آن
حکومتی جهانی است».
نقطه خواهد رسید؟»
وی خود صریحاَ پاسخ
میدهد:
«حتماَ نمیرس��د ،زیرا
ایران یک موجود مجرد جلسات مشارکت
نیس��ت ،بنابرای��ن ،اگر
در مناسبات فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی دنیا
تغییری ایجاد نش��ود،
ایراننیزبه
نقطهمطلوب در مونتریال
خود نمیرسد».
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
514-261-6886
حکومت جهانی ،هدف
تماسبگیرید.
مدیریت راهبردی
گ��ران
برخ��ی تحلیل
 برنامه تلویزیونی
سیاسی ،مناقشه اتمی را
تنها یکی از چالشهای
«مژده آمسانی»
جمهوری اس�لامی در
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
عرصه جهانی میدانند و
از کانال تصویر ایران پخش می شود
نه همه آن .احمدینژاد
___________________
در همین راستا گفت:
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
«چشمانداز آتی کشور
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
موف��ق نخواهد ش��د،
(متا)28-11 ،
مگر با هماهنگ شدن
سایر نیروها ،ارزشها و نشانی کلیساGrace Ministry :
توانمندیها در صحنه
1345 Rue Lapointe
بینالمللی؛ یعنی زمانی
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
س��ند چش��مانداز م��ا
Mtro: Cote Vertu

«افق�ی را تعریف کن�د که جهانی
ی بودن وظایف
باشد ».وی بر فرامل 
دول�ت و حکومت اس�لامی تأکید

ورزید و کارآی��ی آن در بعد ملی را
مدیون هماهنگیه��ای بینالمللی
دانست.
این س��خنان در حالی ابراز میشود
که مداخالت ایران در کش��ورهای
همسایه همچون عراق و افغانستان
نه تنه��ا از طریق اس��ناد محرمانه
ویکیلیک�س ،بلک��ه در گفتهها و
رفتار رهبران کشورهای همسایه نیز
مشهود است.
پیشبرد سیاست دوگانه در منطقه

به گفته ایاد عالوی ،گفتوگوهای
مالکی ب��ا مقامات ایران��ی ،مداخله
مس��تقیم جمه��وری اس�لامی در
سیاست عراق محسوب میشود.
اولری��ش پیک ،گزارش��گر ش��بکه
اول تلویزی��ون آلمان در تفس��یری
مینویسدکه«احمدینژاداستراتژی
دوگانهای را در عراق و افغانس��تان
پیش میبرد».
به گفت��ه ای��ن گزارش��گر آلمانی،
سیاس��ت خارجی و رس��می ایران،
مبتنی بر همکاری با همس��ایگان
و عدم مداخله در سیاس��ت داخلی
آنان است ،اما «فعالیتهای سازنده»
جمه��وری اس�لامی در منطق��ه
معناهایی گوناگون دارد.
اولریش پیک مینویسد که حکومت
اسالمی از یکسو از طریق همکاری
بامقاماترسمیکشورهایهمسایه،
ظاه��راَ در جهت ایجاد ثبات در این
کشورها میکوشد ،اما از سوی دیگر
«با مساعدت به ساختارهایی که در
مقابله با تالشهای آمریکا هستند،
در فکر تامین منافع خویش است».
از نظر کارشناس��ان سیاسی ،اسناد
ویکیلیک��س به روش��نی نش��ان
میدهند ک��ه ایران به شورش��یان
عراقی اس��لحه ارس��ال میداشته و
در کم��ک به شورش��یان طالبان و
مخالفان دولت مرکزی افغانستان نیز
فعال بوده است.
افشای کمکهای نقدی به داودزی،
رئیسدفتر کرزای و پن��اه دادن به
خانواده القاعده و گروه حکمتیار در
ایران ،تنها بخشی از این سیاستهای
دوگانهی تهران به شمار میآید.
"پیک" همچنین به فشارهای ایران

مسیحیان
فارسیزبان

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

مدرسهدهخدا
2445340

Jolicoeur

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
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ایران:مهاجرت...

ختلیه آرام کشور از ذخایر انسانی

نیروی انس��انی متفکر و کارآمد،
مهم تری��ن نیاز جوامع امروز برای
پیشرفت و توسعه است؛ این نکته
ای است که کش��ورهای غربی ،از
سالها پیش بدان وقوف کامل یافته
و از این رو ،همواره در صدد جذب
نخبگان س��ایر ممالک بوده اند و
هستند.
این موضوع ،درباره ایران نیز به طور
ملموس قابل بحث است.
ای��ران از س��الها پی��ش در زم��ره
کشورهای مهاجرفِ ِرست قرار داشته
است و بس��یاری از دانش��مندان و
متخصص��ان ایرانی ه��م اکنون در
آمریکا ،اروپا و استرالیا مشغول تولید
علم و خدمت به مردم کش��ورهای
میزبان و در مقیاس وس��یع تر ،در
حال خدمت به بشریت هستند.
اما نکت��ه آن که اگر تا پیش از این،
تنها نخبگان علم��ی و متخصصان
زبده رش��ته های خاص دانشگاهی
هدف جذب کشورهای دیگر بودند
و مدام می شنیدیم که فالن پزشک،
فالن برنده مس��ابقات علمی ،فالن
مخت��رع و ...از کش��ور رفت ،اینک،
عالوه بر اینکه همان روند مهاجرت
نخبگان برتر علمی همچنان ادامه
دارد  -و حت��ی در مواردی تش��دید
نیز شده است  -شاهد خروج مستمر
تکنسین ها و افراد دارای مهارت های
کاری هستیم.
به عنوان مثال اگر نگاهی به فهرست
مهارت هایی که کشور مهاجرپذیری

منظ��ور از ذخایر انس��انی در
اینک تنها خنبگان خاص علمی
اینج��ا ،مغزه��ای متفکر به
به
نیستند که درهای مثال کانادا
ع�لاوه نیروه��ای کارآم��د و
رویشان باز است ،بلکه از تکنسین ماهر اس��ت .طبیعی اس��ت
برق و جوشکار گرفته تا پرستار و
وقت��ی توانمندی های فکری
و عملی یک کش��ور با چنین
فیزیوتراپیست و لوله کش و...
چالش��ی مواجه ش��ود ،جای
نیز دعوت می شود به این کشور
خالی متفک��ران و متبحران
مهاجرت منایند.
را نیروه��ای ک��م دانش و بی
مانند کانادا بدان نیاز دارد و صاحبان
مهارت پر می کنند و نتیجه
این مهارت ها را دعوت به مهاجرت فاجعه بار چنی��ن وضعی نیز کامال
و ش��هروندی می کن��د بیندازید ،قابل پیش بینی است.
خواهید دید که تنها نخبگان خاص البت��ه بدیه��ی اس��ت ک��ه ایجاد
علمی نیستند که درهای این کشور ،محدودیت ه��ا و ممانع��ت ه��ای
به رویشان باز است ،بلکه از تکنسین فیزیکی و قانونی برای جلوگیری از
برق و جوش��کار گرفته تا پرس��تار مهاجرت نیروهای کارآمد کش��ور،
و فیزیوتراپیس��ت و لول��ه کش ها چاره کار نیست بلکه باید زیرساخت
نیز دعوت می کنند به این کش��ور های جامعه به گونه ای اصالح شوند
مهاجرتنمایند.
که یک دانش��مند یا یک تکنسین
و البت��ه نظایر این وضعی��ت درباره و نی��روی مهارتی اساس��ا نیازی به
بسیاری از کش��ورهای مهاجر پذیر مهاجرت احس��اس نکند که البته
نیز صادق است.
رس��یدن به چنین نقطه ای عزمی
از ای��ن رو ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط راسخ و برنامه ریزی مبتنی بر واقع
مهاجرفِرستی ایران -که همگان بر گرایی می خواهد.
علل آن وقوف دارند -وضعیت حاضر "اس��تمرار خ��روج مغزهای متفکر
را به ط��ور مختصر می توان چنین از کش��ور و افزوده ش��دن مهاجرت
تش��ریح نمود که تا دی�روز ،فقط دستهای ماهر بر آن" ،زنگ خطری
مهاجرت مغزها را داش�تیم و امروز است که به عنوان یک رسانه میهن
مهاجرت دست ها نیز بدان افزوده دوس��ت به صدایش درمی آوریم تا
شاید گوش ش��نوایی برای آن پیدا
شده است.
بدیهی است اس��تمرار این روند به شود  ...شاید!
جعفر محمدی (عصرایران)
تهی شدن تدریجی کشور از ذخایر
انس��انی اش منجر می شود و البته

آژانس مسافرتی

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

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










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

ج

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

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

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

C.P. 63597 Van Horne

____________________
Pièces d'Autos NDG
Montreal, QC, H4A2C2

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

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

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

>>

621-3456

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

دلیوری :رایگان

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

)Tel.:(514
________________________

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

Driving School

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح






�
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کبک وکانادا :خبر...

برادر آندره:

خنستنی قدیس قرن بیست و یکم کانادا

مجید محمدی (مونتریال)

(لیسانس زبان انگلیسی،
مدرس سابق انجمن ایران
–آمریکا)
«برادرآندره آلفرد بستا» چندی
پیش بعد از شناسایی اش توسط
کلیس��ای کاتولی��ک رم «آندره
مقدس» نامیده شده است.
«ب��رادر آندره» به دلیل معجزاتی
که در زمان حیاتش انجام داده و با
تائید رسمی دو معجزه از معجزاتی
که به او نس��بت داده اند از سوی
کلیسای کاتولیک رم به این مقام
نائ��ل آمده اس��ت.کانادا مجموعا
یازده «قدیس» دارد و
«آندره مقدس» اولین
قدیس کانادا در قرن
بیست و یکم است.
برادر آندره در «مونت
سنت گریگوار» کبک
ک��ه ش��هر کوچکی
در  40کیلومت��ری
جنوب شرقی مونترال
است در یک خانواده
کارگری به دنیا آمد.
به دلیل جثه نحیف
و امی��د کم ب��ه زنده
ماندنش س��ریعا بوس��یله خانواده،
غس��ل تعمی��د داده ش��د .پدرش
اس��حاق بس��ت نجار و الوار فروش
بود .مادرش کلوتیل��د وقت خود را
صرف تربیت و نظ��ارت بر آموزش
و تحصیل  10فرزن��د خود میکرد.
با وجود همه مراقبت های کلوتیلد
دو فرزند خانواده در زمان طفولیت
فوت کردند .با وضعیت بحرانی و فقر
حاکم بر خانواده ،پدر آندره در سال
 1849تصمیم گرفت به «فارنهام»
کبک نقل مکان کند تا بتواند شرایط
اقتصادی بهتری برای خانواده خود
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فراهم نماید.
اما زمانی که آندره نه
سال بیشتر نداشت،
پ��درش جان خود را
بر اثر سقوط درخت
بر س��رش ،از دست
داد .بعد از درگذشت
پدر خانواده ،مادرش
مجبور شد مراقبت
از فرزن��دان را ب��ر
عهده بگیرد .مادرش
هم س��ه سال بعد به
سبب مبتال ش��دن به بیماری سل
درگذشت.
آندره در خانه خاله و ش��وهر خاله
اش سکنی گزید .آنها تالش کردند
شغل مناسبی برای او فراهم کنند اما
جثه نحیف ،او را از انجام هر کار بدنی
و سخت باز میداشت .بنابر این آندره
بین مشاغل گوناگون سرگردان بود.
در نتیج��ه از مال و منال ،مکنت و
تحصیالت بی بهره ماند ،طوری که
بسختی می توانس��ت اسم خود را
بنویسد و انجیل ،کتاب دعای خود
را بخواند .در مقاطع گوناگون زندگی

به کارهایی چون آهنگری ،نانوایی،
کفاشی و رانندگی وسائط حمل و
نقل اشتغال داش��ت .اما از ابتدا از
زهد و معنوی��ت خاصی برخوردار
بود .اکثر وقت خود را صرف ریاضت
و نیایش دعا در برابر صلیب میکرد.
دغدغه خال��ه اش این بود که او با
این کار س�لامت خ��ود را بیش از
پیش به خطر خواهد انداخت .برادر
آندره در س��ن  20سالگی به گروه
عظیم کانادایی هایی که برای کار
در صنایع نس��اجی به آمریکا می
رفتند ،پیوس��ت تا بتواند معاش و
نیازهای مالی خود را تامین کند.
او علیرغ��م جس��م نحی��ف و
محدودیتهای جسمانی دیگر خود
به س��ختی کار میکرد و زمانی که
فدراس��یون کانادا در س��ال 1867
شکل گرفت و رسما تشکیل شد ،به
کبک و کانادا بازگشت.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

کلیسای اعظم «سنت
ژوزف» مونترال
برادر آندره بعد از بازگشت از آمریکا
به عنوان دربان در«کالج نتردام کوت
دو نژ » اس��تخدام شد .به مدت 40
سال این شغل را حفظ نمود و عالوه
بر دربانی ،مسئول شستن کف زمین
و پنج��ره ها  ،پاک کردن چراغ ها و
تهیه هیزم و نقل و انتقال پیغام ها
هم بود.
اعتقاد عمیق و خالصانه او به «سنت
ژوزف» باعث ش��ده بود که در زمان
مراجعه افراد بیمار به وی ،مومنان
از او تقاضا کنند که ش��فا ،آرامش
روح و رستگاری ش��ان را از سنت
ژوزف بخواهد.
«ب��رادر آندره» آنها را با عود مقدس
کلیس��ا ک��ه روبروی مح��راب می

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

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

سوخت ،تطهیر میکرد .مردم مدعی
بودند که ش��فا یافته اند ولی «برادر
آندره» هیچگاه این معجزات را کار
خود نمیدانس��ت و حت��ی گاهی از
اینکه مردم معتقد بودن��د او دارای
نیروی شفا بخش است برافروخته و
برآشفتهمیشد.
«ب��رادر آندره» به س��بب اعتقاد و

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

احترام قلبی و عمیقش به «س��نت
ژوزف» در س��ال  1904تالش برای
فراهم آوردن مقدمات احداث صومعه
و کلیسا ی «سنت ژوزف» را شروع
کرد و در سال  1924ساخت این بنا
به همت او آغاز شد.
«ب��رادر آندره» در س��ال  1937در
سن  91سالگی چشم از جهان فرو

مدرسهفردوسیمونترال
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

شادی

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

بست.
بعد از مرگ وی صومعه و کلیسای
«سنت ژوزف» در س��ال  1967به
پایان رسید.
ای��ن مکان یکی از بناهای مش��هور
تاریخی مونترال ،کبک و کاناداست و
هر ساله هزاران نفر از سراسر جهان
به بازدید آن می آیند.
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
 38ماه  ،متوسط انتظار  ،برای پیوسنت والدین
به فرزندانشان در کانادا
ایرانتو :اسپانسر
ش��دن والدی��ن
برای کانادایی ها
از طریق سفارت
ای��ن کش��ور در
ورش��و بط��ور
متوسط  15ماه
طول می کشد.
اما همین کار در
سفارت کانادا در
پک��ن گاه به 33
ماه و حتی در کلمبو (سریالنکا) به
چهار سال نیز می رسد.
" فیلیکس زانگ" یکی از بنیانگذاران
موسسه دفاع از اسپانسرشیب (که
در ات��اوا به ثبت رس��یده) با اش��اره
ب��ه تبعیض موج��ود در این زمینه
سیاس��ت گذاری های انجام ش��ده
در این زمینه را غیر قابل قبول می
داند.
هم اکنون بطو متوس��ط زمان الزم
برای انجام فرایند اسپانسرشیپ در
دفتر وزارت مهاجرت که در ش��هر
میسی ساگا (در غرب تورنتو) بالغ بر
 38ماه است.
موسسه متعلق به آقای زانگ با 800
نفر عضو در نظر دارد تظاهراتی را به
همین منظور در مقابل دفتر وزارت
مهاج��رت و ش��هروندی در تقاطع
خیابان های دانشگاه و کینگ تورنتو
برگزار کند.
کانادا سال گذشته  9000پدر و مادر
را بصورت اسپانسرشیپ پذیرفته که
نسبت به سال  2002که رقم قابل
توجه  11440نفر را شامل می شد
 2500نفر کاهش داشته است.
آقای زانگ یکی از دالیل بی عدالتی
موجود در این زمینه را سهمیه بندی
ناصحیح صدور ویزا در سفارتخانه ها
دانست و اظهار داشت:
"در حالی که س��ال گذشته 6300
متقاضی در پکن تش��کیل پرونده
داده بودند تنها  1000سهمیه برای
آن حوزه در نظر گرفته شده بود اما
در لندن باوج��ود  255تقاضا 320
س��همیه برای آنجا تخصیص یافته
بود.

به همین دلیل مدت زمان انتظار در
پک��ن بیش از  33ماه در مقابل 18
ماه لندن است".
وزارت مهاجرت با ارسال یک ایمیل
و در پاسخ به پرسش های موسسه
زانگ اعالم کرده که سیستم سهمیه
بندی بصورت س��االنه و براس��اس
مش��اوره با نمایندگی های خارجی
و برخ��ی بخش های داخلی تدوین
می شود.
جیس��ون کنی با بیان مطلب فوق
همچنین یکی دیگر از دالیل تفاوت
زمان بررس��ی تقاضاها را بزرگی و
کوچکی سفارتخانه ها در کشورهای
مختلف و تفاوت تع��داد کارمندان
دانست.
آقای زانگ که در امور  ITمش��غول
فعالیت اس��ت خود در سال 2007
تقاضانام��ه انتقال والدی��ن خود را
ارائه کرده اما تاکنون به هدف خود
نرسیده است.
وی گف��ت" :ما یک فرزند  21ماهه
داریم که پدر ومادرم مایلند در کنار
تنها نوه خود زندگی کنند ".
وی که خود بخاطر مقررات موجود
در چی��ن تک فرزند خان��واده خود
اس��ت اضافه می کند آنان در سال
ه��ای پایانی عمرش��ان هس��تند و
ممکن است دیگر فرصتی برایشان
نمانده باشد.
"فان گو" یک بیوشیمیس��ت اهل
میس��ی ساگاست که او نیز در سال
 2006تقاضای اسپانسرش��یپی را
ارائه کرده و همچنان منتظر اس��ت
می گوید:
"پدر من  76و مادرم  68سال سن

از ارزش واقعی آنهاست.
س��نگاپور هنگ کنگ و استرالیا در
صدر کشورهایی قرار دارند که بهای
مسکن در آنها حتی با وجود کاهش
عرضه در ماه های بعد از تابس��تان
سال به سال افزونتر می شود.
در چین نیز در حالی که رشد بهای
مس��کن در ماه می به 12.4درصد

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

دارد من کسی را
می شناس��م که
والدینش در دوره
انتظار ب��رای اخذ
ویزا درگذشتند".
آقای گو همچنین
م��ی افزای��د ما از
تالش های دولت
کانادا برای فراهم
ک��ردن ام��کان
مهاجرت سریع و
آسانتر متخصصین و سرمایه گذاران
ممنون هستیم و بدنبال یک اقدام
ویژه نیستیم .ما فقط خواستار رعایت
عدالت در بین نمایندگی ها و سهمیه
بندیهستیم".

مهاجرت به کانادا از سراسر دنیا

( وکیل پایه یک دا
دگستری درتهران )

مقایسهمیزانسهمیهتعدادمتقاضیان
و مدت زمان الزم برای صدور ویزای
اسپانسرشیپی در برخی منایندگی
های کانادا:

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

0912-388-8486
021 4465-3922

پکن :سهمیه 1000نفر متقاضی
 6308نفر مدت  33ماه
کلمبو(سریالنکا) :سهمیه1000
نفر متقاض��ی  1895نفر مدت 47
ماه
اس�لام آباد :س��همیه  365نفر
متقاضی  2828نفر مدت  36ماه
دهل��ی :س��همیه  4500نف��ر
متقاضی  12206نفر مدت  27ماه
نایروب��ی :س��همیه  150نف��ر
متقاضی  629نفر مدت  40ماه
بخارس��ت :س��همیه  520نفر
متقاضی  309نفر مدت  20ماه
لندن :سهمیه  320نفر متقاضی
 255نفر مدت  18ماه
رم :س��همیه  110نفر متقاضی
 351نفر مدت  30ماه
ورشو :سهمیه  100نفر متقاضی
 88نفر مدت  15ماه
بوئنس آیرس :س��همیه  50نفر
متقاضی  19نفر مدت  50ماه
گواتماال :سهمیه 30نفر متقاضی
 148نفر مدت  24ماه
وفالو (آمریکا) :سهمیه  710نفر
متقاضی  518نفر مدت  19ماه

بهای خانه ها در کانادا22 ،درصد گرانرت از
ارزش واقعی آنهاست
مجل��ه اکونومیس��ت با انتش��ار
گزارش س��االنه خ��ود اعالم کرد
قیمت فروش امالک در بسیاری
از کش��ورها از جمله کانادا بسیار
بیشتر از ارزش واقعی آنهاست.
در لیست مذکور استرالیا با 56.1
درصد در صدر قرار گرفته و ژاپن با
 -33.7درصد ارزش واقعی در قعر
آن قرار گرفته اند.
در کانادا قیمت خانه ها نسبت به
سال قبل  4.5درصد افزایش داشته
و بین س��ال ه��ای  1997تا 2010
در مجموع به اندازه  70درصد رشد
کرده است.
سال گذش��ته در همین لیست 15
تا  20کش��ور در بخش منفی قرار
داشتند در حالی که امسال تنها در
چهار کشور بهای فعلی خانه ها کمتر
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می رسد در ماه سپتامبر تنها
تا  9.1درصد افت می کند.
کارشناسان مجله اکونومیست
محاس��به "ارزش عادالن��ه"
مس��کن را بر اساس مقایسه
بهای فروش ب��ا میزان مبلغ
اجاره فعلی آن انجام داده اند.
ب��ه همین منظور کافیس��ت
قیمت ف��روش خانه را بر کل
مبلغ اجاره ساالنه تقسیم کرده
نتیجه را به  100تقسیم کنیم.
به عنوان مثال اگر خانه ای به قیمت
 600000دالر عرضه ش��ده باشد و
مبلغ اجاره ساالنه آن  26400دالر
باش��د تقس��یم این دو عدد بر هم
عدد  22.72می شو د که به اعتقاد
اکونومیست 22.7درصد باالی ارزش
واقعی قیمت گذاری شده است.

>> 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!

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

مناینده ما درایران
ال

خدمات ما

ههاسالمیمنوچهری
تلفن های تماس:

با برنامه فدرال و کبک:

کامی منفرد

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

www.mariacottone.com

دیر امــور ایرانیان

م
گان زیر در خدمت
با خط مستقیم و رای
شد و ساعات تماس
نان عزیز خود می با
هموط
تا جمعه و از ساعت
این خط از دوشنبه
با
وقت ایران می باشد
 7تا  12بعد از ظهربه
ماره واز شهرستان
تهران بدون پیش ش
( از
+کد تهران )

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

(021) 8715-54
03

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

mariacottone@hotmail.com

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

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

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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کبک وکانادا :خبر...
تولید هواپیماهای مدرن جتاری در کانادا
ایرانتو :شرکت مبباردیه

تنه��ا تولی��د کنن��ده
هواپیما در کبک اعالم
کرد بزودی دو محصول
جدید تجاری از س��ری
جت ه��ای ""Global
را با عناوی��ن  7000و
 8000عرض��ه خواهد
کرد.
گلوبال  7000با ظرفیت  10مسافر
از س��ال  2016وارد بازار می شود و
قادر خواهد بود مس�یر 13500
کیلومتری بمبئی تا نیویورک را
بدون توقف طی کند.
گلوبال  8000که سال  2017عرضه
خواه��د ش��د حامل موت��ور جدید
ساخت جنرال الکتریک بوده مسیر
 14600کیلومت��ری را بدون توقف
طی خواهد ک��رد که طوالنی ترین
مسافت در بین هواپیماهای موجود

در جهان بشمار می رود.
هر دو هواپیما امکان پرواز با سرعت
 900کیلومتر در ساعت را خواهند
داشت.
همچنی��ن بال های جدی��د آنها با
سیستم " significantly optimize
"aerodynamicefficiencyطراحی
شده و نس��ل جدید موتورهای GE
pound-thrust-16,500 TechX
امکان مصرف ک��م و تولید آلودگی
کمتر را فراهم می کند.

ان��دازه پنج��ره ه��ا در
تولی��دات جدی��د 80
درصد بزرگت��ر از قبلی
ها و بخش ب��ار هواپیما
نیز در طول پ��رواز قابل
دس��ترس بوده و امکان
دراز کش��یدن خدمه در
مح��ل اس��تراحت خود
فراهم گردیده است.
ش��رکت بمباردیه که در کبک قرار
دارد ،درباره هزینه ساخت و توسعه
نسل جدید هواپیماهای خود مطلبی
را منتشر نکرده است.
اضافهمیشودشرکتبمباردیهعالوه
بر هواپیماهای تجاری چندین نوع
هواپیمای مسافربری از جمله سری
 Dashو س��ری  CRJکه ظرفیتی
بی��ن  40تا  80نفر دارند و عالوه بر
کانادا در بسیاری از کشورهای دیگر
نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

نوشابه را گران کنید تا مردم چاق نشوند!
ایرانتو :یک سازمان درمانی از دولت
خواست با افزودن مالیات بر نوشابه و
در مقابل تخصصیص یارانه به میوه
و س��بزیجات امکان مصرف بیشتر
آنها را به افراد کم درآمد فراهم کرده
کش��اورزان را نیز به تولید بیش��تر
اینگونه محصوالت تشویق کند.

کمیسیونختصصیبنیادقلبوسکته

قلبی در گزارش  79صفحه ای خود
بحران اخی��ر و افزایش قیمت مواد
غذایی س��الم را عامل شیوع چاقی
بین مردم دانسته و خواستار دخالت
دولت ب��رای مقابله ب��ا این معضل
عمومی شده است.
در حالیکه متخصصین و گروه های
دیگر بهداش��تی از اعم��ال مالیات
بر نوش��ابه دفاع می کنند همزمان
گزارش های تأس��ف باری در زمینه
تأثیر چاقی مردم بر اقتصاد کش��ور
منتشر می شود.
کاهش بهای م��وارد غذایی در دهه
ه��ای اخی��ر قیمت کال��ری را نیز
کاه��ش داده اس��ت ضم��ن اینکه
دستمزدهای باال س��اعات طوالنی
کار و ش��غل های کم تحرک عمال
فعالیت های فیزیکی را بسیار گران
کرده است.
در مقابل رییس انجمن نوشابه سازان

ب��ا رد نظری��ه افزایش
مالی��ات بر نوش��ابه
ها چنی��ن اقدامی
را غیرعادالن��ه و
غیرمؤثرخواند.
گف��ت
وی
سرش��ماری سال
 2004نش��ان داده
که تنه��ا  2.5درصد
اضافه کالری کانادایی ها
ناش��ی از مصرف نوشابه بوده
است.
وی اف��زود ف��روش نوش��ابه های با
کالری کامل 20درصد کاهش داشته
و جای خود را به نوشابه های بدون
قند داده است.
انجمن قل��ب و بیماریهای قلبی در
عین ح��ال طرح مقابل��ه با مصرف
نوشابه را تنها یکی از موارد کاهش
ابتال به چاقی و بروز بیماریهای قلبی
دانست و اعمال مالیات های بیشتر بر
سایر محصوالت مضر نظیر دخانیات
را در این زمینه مؤثر خواند.
در طرح پیشنهادی انجمن مبلغ 10
سنت بابت هر اونس شیرین کننده
موجود در نوش��ابه به عنوان مالیات
اضافی قید ش��ده اس��ت که معادل
افزودن  15سنت بر هر قوطی نوشابه
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می شود.
در گ��زارش
مذ ک��و ر
همچنی��ن
از دول��ت
خو ا س��ته
ش��ده ب��ا
پر د ا خ��ت
یارانه به اقشار
ک��م درآمد آنها را
در خرید بیش��تر میوه
و سبزیجات یاری کرده در مدارس
نیز چنین خوراکی های سالمی به
ص��ورت رایگان به ک��ودکان عرضه
شود.
در بخش دیگری از گزارش انجمن
بیماریه��ای قلبی توصیه ش��ده با
حمایت کش��اورزان داخلی و اعمال
تعرف��ه های گمرکی بیش��تر برای
محصوالت وارداتی تولیدات تازه تری
در بازارهای کشور عرضه گردد.
اضافه می شود براساس آخرین آمار
منتشره 14.3درصد جمعیت کانادا
چاق محس��وب می ش��وند که این
میزان در آمریکا بالغ بر 30.6درصد
و درکشورهایی مثل ژاپن و کره 3.2
درصد است

فروشگاه کتاب زاگرس
همنشينی پارسی زبانان

در شامگاه پائيزی ش��نبه  ۲۳اکتبر در
نمايش��گاه و فروش��گاه کت��اب زاگرس
گردهماي��ی تحت عنوان همنش��ينی
پارسی زبانان برگزار شد.
اين برنامه متشکل از بخشهای مختلفی
بود که با اس��تقبال دوستان و همراهان
عالقمند به فرهنگ غنی خطه پارس و
زبان پارسی روبرو شد.
ابتدا خانم گيتا صالحی در مورد زاگرس و ترويج عادت
ديرينه کتابخوانی سخن به ميان آوردند ،سپس موسيقی
جانفزا و غنی سنتی ايرانی دلها را در غربت با خاطرهها
رنگين و ماندگار س��رزمين جاودانمان پيوند زد و مهر و
صفای وصفناپذيری را به همگان ارمغان بخش��يد .در
بخش موسيقی آقاي اردشير قهاری با زخمههای دلنشين
تار آقای علی آش��تيانی ب��ا ضربآهنگ تمبک و خانم
پرس��تو قهاری با نوای خوش کمانچهاش به هنرنمايی
پرداختند که همراهی ش��فاف شنوندگان و تشويقهای
گرمش��ان پژواک این حس درونی را صد چندان نمود.

سپس ياران هميشگی زاگرس ،دوستان پارسی زبان و
شيرين سخن افغان آقايان حسيب فضل ،عنایت باراک
و آقای سيداحمد بانی با اشعار زيبا و موسيقی دلنشين
افغان��ی برنامه را ادامه دادند .بخش بعدی نمايش لباس
س��نتی بود که س��رکار خانم معينی در کمال س��لیقه
مسئول اجرای اين بخش بودند .در پايان نيز زاگرس در
ميان موج شادمانی حاصل از حضور دلنشين اين جمع
صميمی پذيرای مهمانان عزيز بود .باشد که در پی هدف
بقای فرهنگ ایران دس��ت در دس��ت ،محکم و استوار
بکوشیم.

خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را 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
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای فرانسه جهت استخدام دولتی
 تمرین مصاحبه های اداره مهاجرت کبک
 نامه نگاری اداری
 فرانسۀ عمومی در  3سطح پایه ،میانه و پیشرفته (گفتگو و نوشتار)

Tel.: 514-770-1771

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250
Montréal (Qc) H4B 2M5

cours@multissage.ca

www.multissage.ca

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789

قدرمتندترین خودروی جهان در
تورتنو ساخته شد

ایرانتو :شرکت Conquest Vehicles
تورنت��و خودری جدی��دی را تولید
کرده که ترکیبی از زیبایی مرسدس
بنز آلمان و اس��تحکام تانک شرمن
آمریکاست.
این خودروبا نام  Knight XVحدود
 6تن وزن و  400اسب بخار قدرت
دارد و همانن��د ی��ک جی��پ هامر
کوچک طراحی شده است.
بدنه آن از زره بالستیک از نوع نظامی
و مقاوم دربرابر نارنجک و تیر تفنگ
است.
در هنگام فرار از مهلکه برخی مدل
ه��ای خودرو حتی مجه��ز به لوازم
دیده ش��ده در ماشین جیمزباند و
سیستم ایمنی عقب است که قابلیت
پخش دود برای متوقف یا منحرف
کردن خودروهای تعقیب کننده را
دارد.
همچنین نشانگر مغناطیسی نصب
شده در زیر خودرو راننده را از وجود
بمب ه��ای کنت��رل از راه دور و یا
هرگونه سیس��تم ردیابی که به آن

وصل شود مطلع می کند.
جن��س الس��تیک خودرو مش��ابه
الس��تیک هواپیماهای مسافربری
ب��وده و در مقابل تیران��دازی مقاوم
هستند.
هزینه ساخت مدل کامل خودروی
 Knight XVبالغ بر  800000دالر

آمری��کا می ش��ود و برخالف تصور
مردم چنین دس��تگاهی در شهری
همانند تورنتو ساخته می شود که
فرسنگ ها از مناطق پرخطری چون
عراق و افغانستان دور است.
ویلی��ام مایزلی��ن رییس ش��رکت
 Conquestمی گوید آنها  14سال

تجربه در تولید خودروهای زرهی
دارند که برخ��ی از آنها هم اکنون
در ع��راق مورد اس��تفاده قرار می
گیرد اما امس��ال او تیم جدیدی از
مهندس��ین اتومکانیک را تشکیل
داده که بر روی ساخت مستحکم
ترین خودرو در تورنتو کار کنند .از
نتایج تحقیقات آنها ابداع نوع قوی و
بسیار محکم شیشه های ضد گلوله
برای همین خودرو است.
درحالیکه نم��ای بیرون��ی خودرو
همانند تانک دیده می ش��ود داخل
آن از دکوراسیون مجللی برخوردار
است .تلویزیون ال سی دی پهن بار
یخچال و صندلی های چرمی درجه
یک که می تواند بصورت سفری یا
مذاکره ای چیده شوند.

سرنش��ینان خودرو که می بایست
در هنگام توقف یا پیاده شدن مدام
از آن مواظبت کنن��د می توانند از
طریق  4دوربین مداربس��ته نصب
ش��ده بر روی آن ک��ه تصاویر را به
لپ تاپ آنها منتقل می کند اطراف
خودرو را کنترل کنند.
استقبال خریداران از  XVسازندگان
آن را بفکر گس��ترش خ��ط تولید
و تأس��یس دفاتر ف��روش در ایاالت
متحده آمریکای جنوبی و خاورمیانه
انداخته است.
هم اکنون شرکت سازنده سفارش
ه��ای زیادی از س��وی موسس��ات
و اف��راد ثروتمن��د جه��ان از جمله
عربستان دریافت کرده است  .برخی
از خری��داران در نظر دارن��د از این

وس��یله برای نقل و انتقال کودکان
خود به مدرسه استفاده کنند .آقای
ویلیام می گوید والدین بخاطر ایمنی
و رانندگی آس��ان آن و کودکان نیز
بخاطر ش��باهت آن با ماشین های
ترانس��فورمر و یا بت من به خودرو
عالقمندهستند.
تنه��ا انتق��ال خودرو به عربس��تان
سعودی حدود  50000دالر هزینه
دربردارد.
اضاف��ه می ش��ود خ��ودروی XV
همچنی��ن مورد توجه گ��روه های
گانگستری و قاچاق موارد مخدر نیز
قرار گرفته که شرکت سازنده تاکنون
برخی از سفارش های مشکوک را رد
کرده و یا قبل از پذیرش با مقامات
مسئول هماهنگ می کند.
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ایران ...

:146جایگاه ایران در جهان از نظر
رتبه فساد مایل و اداری

بر اساس گزارش سازمان شفافیت
بی��ن الملل ،ایران با  ۲۲پله صعود
نسبت به سال گذشته ،در جایگاه
بهتری در میان کشورهای جهان
از نظر وضعیت فساد مالی و اداری
قرار گرفت.
با این حال ایران در حال حاضر در
جدول شاخص فساد که سازمان
شفافیت بین الملل آن را ارائه داده
است ،در رتبه صد و چهل و ششم
قرار دارد.
سازمان شفافیت بین الملل ،یک
سازمان بین المللی است که همه
ساله به بررسی وضعیت فساد مالی
و اداری در کشورهای جهان می
پردازد و بر اس��اس تحقیقات خود،
جدول��ی از رتبه بندی کش��ورهای
جهان ارائه می دهد.
در ت��ازه ترین گزارش این نهاد بین
المللی ک��ه در نتیجه تحقیقاتی در
میان  ۱۷۸کشور جهان انجام گرفته
اس��ت ،دانمارک با ق��رار گرفتن در
صدر جدول عنوان سالم ترین کشور
جهان را به خ��ود اختصاص داده ،و
س��ومالی با قرار گرفت��ن در پایین
جایگاه جدول به عنوان فاسدترین
کشور جهان معرفی شده است.
در تحقیق س��ال گذش��ته سازمان

شفافیت بین الملل ،ایران رتبه صد و
شصت و هشتم جهان را داشت.
کشورهای جنگ زده ،در میان فاسد
ترین های جهان
از نکات قابل توجه گزارش سازمان
شفافیت بین الملل در سال ،۲۰۱۰
قرار داشتن کش��ورهای جنگ زده
جهان در میان فاسد ترین ها از نظر
مالی و اداری است.
در فهرست جدید این سازمان بین
الملل��ی که مقر اصلی آن در ش��هر
برلین آلمان اس��ت ،سومالی ،برمه،
افغانس��تان و عراق ب��ه ترتیب رتبه

سازمان ثبت احوال ایران اعالم کرده
است که امیرعلی و فاطمه در صدر
فهرس��ت نام هایی ق��رار دارند که
خانواده های ایرانی ب��رای فرزندان
خود انتخاب می کنند.
به گ��زارش خبرگزاری دولتی ایران
(ایرنا) ،س��ازمان ثب��ت احوال اعالم
کرده اس��ت که به ترتیب اس��امی
فاطمه ،زهرا ،س��تایش ،هس��تی و
زینب پنج نامی اس��ت که خانواده
های ایرانی در شش ماه گذشته برای
فرزندان دختر انتخاب کرده اند.
بن��ا بر این گزارش ،در بین اس��امی
پس��ران نیز ب��ه ترتی��ب امیرعلی،
ابوالفضل ،علی ،امیرحسین و مهدی
بیشترین نام هایی است که خانواده
ه��ای ایرانی ب��رای فرزندان پس��ر
استفاده کرده اند.
طب��ق آمارهایی که س��ازمان ثبت
احوال از س��الهای  ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵
منتشر کرده همواره اسامی فاطمه و
زهرا در صدر فهرست انتخاب خانواده
های ایرانی برای نامگذاری دختران
قرار داشته اما در میان اسامی پسران
تغییراتی وجود داشته است.
به عنوان نمونه نام محمد که معموال
در می��ان پرطرفدارتری��ن نام های

پسرانه در ایران بود ،در بین پنج نام
اول تازه ترین فهرس��ت دیده نمی
شود.
در آخرین آماری که س��ال گذشته
منتشر شد به ترتیب اسامی فاطمه،
زهرا ،زینب ،هستی و مبینا پنج نام
برتری بود که خان��واده های ایرانی
برای فرزندان دخت��ر انتخاب کرده
بودند.
در بی��ن اس��امی پس��ران نی��ز به
ترتیب ابوالفضل ،امیرحسین ،علی،
امیرمهدی و مهدی بیشترین فراوانی
را داشت و بیشتر خانواده های ایرانی
از این پنج اس��م برای فرزندان پسر
استفاده کرده بودند.

های اول تا چهارم را از نظر فاسد
ترین کشورهای جهان دارند.
این سازمان در گزارش اخیر خود
اعالم کرده که فقیرترین و آسیب
پذیرترین کشورهای جهان بیش از
سایرین از پیامدهای فساد آسیب
می بینند.
هوگت البل ،از مسئوالن شفافیت
بین الملل این طور نتیجه گیری
کرده است که این کشورها باید
تالش بیش��تری ب��رای اعمال و
اجرای قوانین و مقررات جاری از
خود نشان بدهند.
در بخ��ش دیگری از این گزارش
آمده اس��ت که بح��ران جهانی
اقتص��اد به افزایش فس��اد در میان
برخی از کشورهای ثروتمند جهان
هم منجر شده است.
جمهوری چک ،مجارستان ،ایتالیا و
آمریکا از جمله کشورهایی هستند
که نسبت به س��ال گذشته میزان
فس��اد مالی و اداری در آنها افزایش
یافته است.
آمریکا با وجود س��قوط در این رده
بندی و قرار گرفتن در جایگاه بیست
و دوم جه��ان ،همچن��ان در میان
کش��ورهای باالی جدول (با فس��اد
کمتر) است.

'امریعلی'و'فاطمه'؛نامهایمنتخبایرانیان
معضل انتخاب اسم در ایران

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
13 RACHEL
نبش سن لوران
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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انتخاب اسامی برای فرزندان ایرانی
در سالیان اخیر همواره محل بحث
ب��وده و ادارات ثب��ت احوال از ثبت
برخی اسامی خودداری می کنند.
در ادارات ثبت احوال لیستی از "نام
های ایرانی و اس�لامی" وجود دارد
و ب��ه خانواده ها توصیه می ش��ود
ک��ه از میان آنها برای فرزندان خود
اسم انتخاب کنند ،هر چند سازمان
ثبت احوال می گوی��د که ایرانیان
ملزم نیس��تند که از میان نام های
موج��ود در ادارات ثبت احوال برای
فرزندانشان اسم انتخاب کنند.
سازمان ثبت احوال معتقد است که
در برخ��ی مواقع ،والدی��ن نام های
نامانوس برای فرزندانش��ان انتخاب
می کنند و این سازمان برای حفظ
کرامت افراد و دسترسی آسان به نام
های رایج ،لیس��تی در ادارات ثبت
احوال گذاشته اس��ت تا والدین در
صورت س��ردرگمی در انتخاب نام
فرزند ،از میان نام های موجود یکی
را انتخاب کنند.
از نظر سازمان ثبت احوال ،انتخاب
نام هایی که "موجب هتک حیثیت
مقدس��ات اس�لامی" می ش��ود و
انتخاب "عناوی��ن ،القاب و نام های
زننده مس��تهجن یا نامتناس��ب با
جنس" ممنوع است.
بر این اساس ،نام هایی مانند "ملک
الدوله ،شوکت الملک و سلطانعلی"
ممنوع اعالم ش��ده است و استفاده
از نام ماشاء الله برای زنان و انتخاب
نام اشرف و اکرم برای مردان ممنوع
است.

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال
نشانی خود را
به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

اخذ وام

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

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

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

Kourosh Sadri
Licensed Mortgage Consultant

514-995-7783

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

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

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

____________________

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

6162 Sherbrooke w.

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا
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ایران :علوم انسانی...
دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا گفت:
این فاشیسم اسالمی است!

مینامد همانا اندیش��ه آزاد و مستقل
است که دس��تاورد شکوفایی جامعه
بشری پس از س��الهای سیاه قرون
وسطاست که طی آن برادران مسیحی
نظام حاکم بر ایران جنایاتی را بر سر
مردم��ان اروپا آوردند که امروز آنها بر
سر ایرانیان میآورند.

االهه بقراط
موقع خواندن خبر بغضام میترکد.
به گریه میافتم.
از ناتوانی خ��ود در برابر این فاجعه
میگریم.
خبر ،خبر مرگ است برای من.
پیکرهای بیم�ار و نیمهجاناند
ک�ه زنده زن�ده به گور س�پرده موج اول انقالب فرهنگی
میشوند تا جایشان ،تخم ناقص موج اول انقالب فرهنگی جمهوری
و عقبمانده فاشیس�م اسالمی اس�لامی که دو س��ال تحصیل در
کاش�ته ش�ود و در مغ�ز و جان دانشگاههای ایران را متوقف ساخت
نسلهای آینده ریشه بدواند.
و به اخراج هزاران استاد و دانشجو و
قادر
در این که جمهوری اس�لامی
کارمند دانشگاهی و حتا دستگیری
در
را
نخواهد شد فاشیسم اسالمی
و اعدام برخی از آنان انجامید ،عرصه
ایران پایدار سازد ،تردید ندارم.
علم و دانش را در ایران به طور منفی
در
که
ش��وربختی ام��ا اینجاس��ت
دگرگون ساخت.
نظام
این
پیامدها و زخ م های عمیق
هر موفقیتی که در عرصه دانش��گاه
سال
سالیان
شوم نیز که پس از آن تا
حاصل ش��د ،نتیجه تالش استادان
نیست.
تردیدی
باقی خواهد ماند،
و دانشجویانی بود و هست که خود،
خبر،
این
بار
ه
فاجع
گذشته از دامنه
خویشتن را پروردند و نگاه داشتند تا
اجتماعی
و
سیاسی
بخشی از هویت
یا در سکوت و حاشیه به کار بپردازند
مورد
خبر
این
با
ایرانی
هزاران هزار
و یا در نخستین فرصت ممکن ،راه
گیرد.
ی
حمله قرار م
ترک وطن در پیش گیرند.
با
همواره
که
نظامی
سوی
حمله از
ایران از استادان برجسته خالی شد.
این
است
کرده
تالش
نمایی
مظلو م
بسیاری از آنان یا داوطلبانه بازنشسته
تهاجم
مورد
ک��ه
کند
وانمود
گونه
شدند ،یا بازخرید شدند ،یا به خارج از
که
آن
حال
است
گرفته
قرار
فرهنگی
کشور رفتند و یا با موج جدیدی که
خود از همان لحظه تأسیس بر ضد به راه افتاده است ،به بهانه «سکوالر»
علم و فرهنگ و هر آنچه غی ِر خود ،بودن اخراج میشوند.
شمشیر دو دم از رو بسته بود.
دانشجویان برجسته به محض پایان
از
پ��س
روز اول آب��ان ،۸۹
تحصیل خود و یا چه بس��ا در میانه
هفته
چند
از
زمینهچینیهایی که
آن ،راه دانش��گاههای اروپا و آمریکا
دفتر
کل
مدیر
قبل آغاز ش��ده بود،
و حت��ا مال��زی و روس��یه در پیش
عنوان
(چه
عالی»
«گسترش آموزش
میگیرند .این ضایعه جبران ناپذیر،
مرگ
خبر
مسمایی)
بی معنی و بی
جدا از دروس و واحدهای اجباری در
را
انسانی
علوم
اساس��ی
 ۱۲رش��ته
زمینه اسالم است که از سر گذراندن
برد:
نام
رشته
۱۱
از
و
اعالم کرد
آنها به دانشآموزان و دانش��جویان
بشر،
حقوق
زنان،
مطالعات
حقوق،
تحمیلمیشود.
مدیریت ،مدیریت فرهنگی و هنری،
جامعه شناس�ی ،علوم اجتماعی،
فلسفه ،روانشناسی ،علوم تربیتی و
علومسیاسی.

بخوانید!
نام این رش��تههای بنیادین در علوم
انس��انی را به تکرار بخوانید تا دریابید
فاشیسم جمهوری اسالمی چگونه گام
به گام علیه تفکر و اندیشه و استقالل
فرد و جامعه پی��ش میرود و چگونه
همچون نظامهای سلف خود در بلوک
شرق و آلمان نازی قصد دارد «انسان»
را در ایدئولوژی حاکم «ذوب» کند.
ش��خصی به نام ابوالفضل حسنی که
بیتردید عقل و اندیشه خود را با مقام
مدیرکلی و «ذوب» ش��دن در نظام،
تاخت زده است ،گویی خبر یک پروژه
موفقیتآمیز را به اطالع میرساند به
خبرگزاری مهر میگوید:
« ۷۰درص��د محتوای این رش��تهها
ب��ا محوریت بومی و دین��ی بازنگری
میش��ود» زی��را «این رش��تهها باید
ب��ا اولویتهای بوم��ی و دینمحوری
بازنگری شوند به طوری که محتوای
آنها که بیشتر غربی است با محورهای
دینی و اسالمی هماهنگ شود».
یعنی این رش��تهها از دس��تاوردهای
جامعه بش��ری خال��ی ،و به فرهنگ
انحصارطلب ،سلطهجو و امر و نهیهای
شریعت اسالم محدود و مجهز شود.
آنچ��ه جمه��وری اس�لامی «غربی»

پس کی؟

اینک م��وج دوم انق�لاب فرهنگی با
تأس��یس مدارس قرآن ،ب��ا واگذاری
مدیریت مدارس به حوزههای علمیه
و گسیل آخوند و طلبه به مدارس ،و
با حذف علوم انس��انی از دانشگاههای
ایران میرود تا هر آنچه در این زمینه
«کمکاری» شده بود ،جبران کند.
جمهوری اس�لامی انقالب فرهنگی
را همراه با انق�لاب اصلی که هنوز با
س��رکوب و حذف دگراندیشان ادامه
دارد ،پیش میبرد.
رسانههای منتقد ،معترض و مخالف
جمهوری اسالمی از اخبار مربوط به
زندان و دستگیری و فشار انباشتهاند و
موج دوم انقالب فرهنگی و مرگ علوم
انسانی در جمهوری اسالمی در سایه
خبرهای دیگر قرار میگیرد.
برخورداری از علم و دانش ،داش��تن و
حفظ اندیشه آزاد و مستقل ،از حقوق
بشر است.

عل�وم انس�انی مانند ه�ر دانش
دیگری ،جهانی و عموم بشری است
و «بومی» و «دینی» ندارد.

آنان که به درستی در پاسخگویی به
هر فشاری ،کمپین بر پا کردهاند ،از
یاد نبرند که اساس همه آن حقوق
شهروندی را که زیر پا نهاده میشود،
علوم انسانی تشکیل میدهد.
یک بار دیگر نام رش��تههایی را که
میمیرند تا س��ترون و بیخاصیت

و ذوب ش��ده و به روایت مجعول و
کاذب حکومت اسالمی دوباره زاده
شوند،بخوانیم:
حقوق ،ک��ه با دخالت ش��ریعت از
محتوای مدرن و انسانی خالی شده
است.
ضجنسی
مطالعاتزنان،کهباتبعی 
در عرصه حقوق مدنی و جزایی ،روی
آپارتاید سیاهان را سفید کرده است.
حقوق بشر ،که با مضحکهای به نام
«حقوق بشر اس�لامی» مثله شده
است.
مدیری�ت ،ک��ه جامع��ه م��درن و
پیشرفت بدون آن تصورپذیر نیست
و جمهوری اس�لامی آن را به قصه
«مالک اشتر» کاهش داده است.
مدیریت فرهنگ�ی و هنری ،که در
س��ایه «حلیه المتقین» و «توضیح
المسائل» انجام میشود.
جامع�ه شناس�ی ،ک��ه «ام��ت»
گوس��فندوار را به جای یک «ملت»
با تمام حقوق و ادعایش نس��بت به
حق تعیین سرنوشت خویش نشانده
است.
علوم اجتماعی ،که وصف «بول» و
«غای��ت» و «طهارت» به معیارهای
مناسبات آن تبدیل شده است.
فلسفه ،که با فلسفه «ظهور» در چاه
جمکران فرو میرود.
روانشناس�ی ،که در آن تبعیض و
جداسازی بین همه چیز و همگان
و غلبه تخی�لات دین��ی و ماورای
طبیعت بر انسان از اصول بدیهی به
شمار میرود.
علوم تربیتی ،که سراپای آن چیزی
ج��ز تبلیغ امر به مع��روف و نهی از
منکر و کنترل پلیسی افراد جامعه
توسط یکدیگر نیست.
علوم سیاسی ،که رسالت خود را در
موعظه «اس�لام» به عنوان مدعی
ازلی و ابدی قدرت سیاسی و توجیه
نظ��ام والیت مطلقه فقیه و تخطئه
هر اندیش��ه خارج از «دین مبین»
میبیند.
واقعا به غیر از جنایات ناشی از تبعیض
جنسی و نژادپرستی قومی و مذهبی
و زندان و شکنجه و تجاوز و کشتار و
حذف در همه ابعاد آن ،دیگر چه اتفاقی
باید بیفتد تا ناسیونال اسالمیسم رژیم
حاکم و فاشیسم اسالمی را باور کرد؟
چ��ه معجزهای بای��د روی دهد تا هر
آنچه در توان هس��ت علیه آن به کار
گرفت؟ چه کمپینی مهمتر و باالتر از
نجات اندیشه؟ که اگر اندیشه نجات
یافته بود ،امروز شاهد آن نبودیم که
علم و دانش انسان در چهارچوب تنگ
ایدئولوژی فاشیس��م اسالمی به بند
کشیده شود.
اندوه من از مرگ علوم انس��انی است،
از مرگ اندیشه در زندان حقارت ،در
برابر چشم همه ،و سکوت و پراکندگی
و پراکندگی...
آنان که خ��ود را «همراه» میخوانند
و دیگ��ران «س��ران» و «رهب��ران»
میخوانندش��ان ،اگر امروز از جایگاه
خود اس��تفاده نکنند ،پس کی؟ همه
آن��ان که خ��ود را مدعیان سیاس��ت
میشمارند اگر امروز دست در دست
یکدیگر ننهند ،پس کی؟ همه اینان،
اگر امروز استاد و دانشجو را به اعتراض
و اعتصاب در برابر اعدام علوم انسانی،
ک��ه «انتخاب��ات» و «رأی» یک��ی از
بارقههای آن است ،فرا نخوانند ،پس
ک��ی؟ اگر ام��روز پدران و م��ادران و
آموزگاران و دانشآموزان برای آینده
خود به میدان نیایند ،پس کی؟ پس
ک��ی؟ وقتی که کار از کار گذش��ت و
دیگران به وس��یلهای دیگر ،چه بس��ا
خونینتر ،مانع گس��ترش فاشیس��م
اسالمی شدند؟ افسوس که امروز دیر
است و آن فردا نیز دیر خواهد بود .ولی
پس کی؟ پس کی؟  ۲آبان ۱۳۸۹

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.
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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

¢

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ

ﺍروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﻜﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﯾﺮﺍن

1.9 8.9 7.9 3.9
¢



¢

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ  7ﺷﺐ ﺗﺎ  7ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍل
ﺑﺪون ﺣﻖ ﺍﺗﺼﺎل

¢



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¢
ﮐﺸﻮر

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ

ﺍﻧﺪوﻧﺰی
ﭼﯿﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﯾﻮﺗﻞ
ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ.

ﻫﻠﻨﺪ
ﻧﺮخ

2.2¢

ﻧﺮوژ

2.8¢

 2.8¢ﻟﻮﮐﺰﺍﻣﺒﺮگ 3.2¢

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﻧﺮخ

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

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

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

 1.9¢ﻧﯿﻮﺯﻟﻨﺪ  1.9¢ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ 1.9¢
ﻫﻨﺪ
 3.4¢ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر  1.9¢ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ 8.6¢
2.8¢
ژﺍﭘﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
1.9¢
6.1¢
 4.0¢ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ 1.9¢
ﻣﺎﻟﺰی

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﻣﺮﺍﮐﺶ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

4.3¢

ﻋراﻕ

5.8¢

ﺟﺪه

7.0¢

6.8¢

ﮐﻮﯾﺖ

ﻣﻜﻪ

18¢

4.4¢

ﺍردن

رﯾﺎض

16¢

دﺑﯽ

1.9¢

19¢
3.4¢

Tel: 514 375 0367

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

www.u-tel.net

14

 سال  17شماره  10  978آبان 1389

14 PAYVAND: Vol. 17  No.978  NOV. 01, 2010

www.paivand.ca

ش جالل عادل
شی

انساندرجستجویسعادتحقیقی

خوشبختی و س��عادت حقیقی چیزی است که

همۀ انس��انها در تمامی قرون در پی آن بودهاند انسان چون کمان خطاکننده

و هس��تند ،ولی کمتر انسانی را میتوان یافت که ولی گناه چیست و معنی آن کدام است؟
بتواند بگوید من واقعاً خوش��بخت هس��تم و به گناه را میتوان بهطرق مختلف تعریف کرد .یکی
از تعاریف نس��بتاً جامع و در عین حال موجز این
سعادت واقعی دست یافتهام.
برعکس ،آنچه بیشتر مشاهده میشود این است است که «گناه روی گرداندن از خدا و احنراف
که انس��ان هرچه بیش��تر برای دس��ت یافتن به از هدف و مقصودی اس�ت که خدا انس�ان و
سعادت تالش میکند ،خود را دورتر از آن مییابد جهان را برای آن خلق کرده است ».واژهای که
در کتابمقدس بیش از همه برای گناه بکار برده
و مأیوستر و سرخوردهتر میشود.
بین آنچه انس��ان واقعاً و در عمل هس��ت و آنچه ش��ده ،به معنی انحراف از مسیر و نزدن به هدف
آرزویش را دارد و میداند که باید باش��د ،همواره اس��ت .تصویری که در پس ای��ن واژه وجود دارد
ش��کافی عمیق موجود است .این شکاف در همه تصویر تیراندازی است که با کمان خود به سوی
هدفی نشانه میگیرد ولی تیر او از مسیر و جهت
ابعاد زندگی انسان مشاهده میشود:
صحیح منحرف میشود و به هدف نمیخورد.
در زندگی معنوی او،
در زندگی اجتماعی او ،در حیات فکری و عقلی او ،در مزمور 7856:- 57این تصویر بهروشنی ترسیم
در روابط ش��خصی و خانوادگی او ،حتی در درون گردیده است .سرایندۀ مزمور دربارۀ قوم اسرائیل
میگوی��د که آنها «خدای تعالی را امتحان کرده،
شخص خود او.
تا انسان بر این شکاف غلبه پیدا نکند به سعادت و بدو فتنه انگیختند و ش��هادات او را نگاه نداشتند
خوشبختی حقیقی نخواهد رسید .ولی تشخیص و برگشته مثل پدران خود خیانت ورزیدند و مثل
علت و ریشه بیماری ،نیمی از معالجه است .ایمان کمان خطاکننده منحرف شدند».
مسیحی چه چیزی را علت و ریشه این وضعیت انسان مانند “کمان خطاکننده” شده است.
بنابراین تصویر ،گناه بدین معناست که انسان از
اسفناک و بهظاهر نومیدکننده میشمارد؟
کتابمقدس که بیانگر طرز فکر خدا در این مورد هدفی که خدا از آفریدن او داش��ت منحرف شده
اس��ت ،گناه را ریش��ه این ناهنجاری و نابسامانی اس��ت .زندگی او از مسیر صحیح خارج شده و او
به س��وی اهداف نادرست نش��انهگیری میکند،
میداند.
انسان معموالً دوست ندارد از گناه سخن گوید یا اهداف��ی مانند لذت ،ق��درت ،امنیت ،محبوبیت،
دربارۀ آن بش��نود زیرا احساس خوبی به او دست ش��هرت و خیلی چیزهای دیگر .ولی هیچیک از
نمیدهد .احساس میکند میخواهند او را محکوم این اهداف نمیتوانند سعادت حقیقی برای او به
کنند و به همین دلیل سعی میکند از آن بگریزد ارمغان آورند.
ی��ا جدی بودن موضوع را خفیف گرداند .ولی اگر
انسان و بیگانگی
واقعاً گناه ریشه و علت حقیقی همه ناکامیها و
هدف و مقصود اصلی خدا از آفرینش انس��ان در
تیرهروزیهای بشر باشد ،بیشک تفکر درباره آن و
بابهای اول کتاب پیدایش بیان گردیده است.
چارهجویی برای آن کاری بس عاقالنه خواهد بود.
خدا انسان را به صورت خود میآفریند ( :1،26)27
بخصوص اگر بدانیم ه��دف خدا از طرح موضوع
تا با او مشارکت و همنشینی برقرار کند و انسان در
گناه ،نه محکوم کردن انس��ان بلک��ه آگاه کردن،
حیات ،طبیعت و جالل خود خدا شریک گردد.
بهخود آوردن ،و نجات اوست ،سخن گفتن از گناه
کتابمقدس به ما میگوید که خدا محبت است
جدیت آن
آس��انتر میش��ود ،هرچند وخامت و ّ
(اول یوحن��ا 4: )16و از روی محبت جهان و نیز
بههیچوجه کاهش نمییابد.
انسان را خلق کرده است.
در باب سوم کتاب پیدایش تصویری از صمیمت
و مشارکت نزدیک میان انسان و خدا را مشاهده
میکنیم .این مشارکت بر محبت و اعتماد متقابل
استوار بود (پیدایش :3-6.)9
ولی انسان با بیاعتمادی و عصیان نسبت به خدا
این رابطه و مشارکت را بر هم زد و با خدا بیگانه
شد .این بیگانگی با خدا به بیگانگی با دیگر انسانها،
با طبیعت و با خودش انجامید .انسان هویت واقعی
خود را گم کرد ،هویتی که در این حقیقت نهفته
ب��ود که او به صورت خدا و ب��رای ایجاد رابطهای
محبتانه با خدا و دیگران آفریده ش��ده است .این
بیگانگی را کتابمقدس گناه مینامد ،گناهی که
نتیجه بیاعتمادی و بیمحبتی است.
این بیگانگی ،میان انسان و خدا ،انسان و همنوعش،

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

به قوت خود باقی میماند.
رابطۀ فوق از طریق عیسی مسیح که تنها واسطۀ
بین انس��ان و خداست برقرار میگردد .به همین
دلیل ،مسیح تنها کسی است که میتواند سیری
واقع��ی به ما بدهد و خأل درون��ی ما را پر کند .او
میگوید« :نان حیات من هس��تم .هر که نزد من
آید هرگز گرسنه نشود ،و هر که به من ایمان آورد
هرگز تشنه نگردد» (یوحنا 6: .)35وقتی به مسیح
ایم��ان میآوریم و او را به قلب خود جا میدهیم،
خدا از طریق او در قلب ما ساکن میشود .روح خدا
همۀ قسمتهای خالی وجود ما را پر میکند و به
ما احساس رضایتی عمیق از زندگی میبخشد .با
تجدید رابطه با خدا که در پرستش و خدمت او به
اوج میرسد ،هدف اصلی از آفرینش ما به حقیقت
احساس خأل معنوی
هم��ۀ انس��انها در درون خود از یک احس��اس میپیوندد.
ادامه دارد
خأل معنوی رنج میبرند .بش��ر میکوشد با غرقه
کردن خود در دریایی از ُم َح ّرکات خارجی و
مشغولیتهای مختلف این خأل درونی را پر
کند ولی هیچگاه موفق نمیشود.
هرگاه کمی از این مشغلهها و ُم َح ّرکات فاصله
میگیرد و با فکرها و اندیشههای خود و در
واقع با خودش تنها میشود ،این خأل را باز در
درون خود حس میکند.
هیچ چیز خارجی نمیتواند برای همیشه این
خأل درونی را پر کند.
مژده به ایمانداران
به قول س��لیمان« :چش��م از دیدن س��یر
نمیشود و گوش از شنیدن مملو نمیگردد»
(جامعه :1.)8
این خأل را فقط خدا میتواند پر کند .تا رابطه
عاقد رمسی ازدواج شما
و مصاحبت گسس��ته انس��ان با خدا بهطور
دارای مجوز رمسی استان کبک
واقعی تجدید نشود و انسان با خدا رابطهای
زنده ،واقعی و ملموس برقرار نکند ،این خأل

پدر جالل عادل،

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:



انس��ان و طبیع��ت ،و باالخره انس��ان و
خودش شکاف ایجاد کرده است.
ولی خدا بهخاطر محبت خود ،انسان را به
حال خود وانگذاشته بلکه در بستر تاریخ
دس��ت به کار رهانیدن او از این وضعیت
است.
تاریخ کتابمقدس ،تاریخ فعالیت و عمل
محبتانه خدا برای نجات انسان از بیگانگی
است.
نقط�ه اوج کار خ�دا ،در زندگ�ی
شخصیتی تاریخی یافت میشود.
خدا در ش��خص عیسی مسیح به جهان
انس��انها قدم نهاد تا رابطۀ گسس��ته را
دوباره برقرار کندّ .س��ر انسان شدن خدا
در مس��یح همین است .او بهای محبت
را بر صلی��ب پرداخت و هم��ۀ رنجها و
دردهای ناشی از گناه و بیگانگی انسان را
بر خود گرفت تا انسان را دوباره با خدا ،با
همنوعش و با خویشتن آشتی دهد.
کالم خ��دا در دوم قرنتی��ان 5:19
میگوید:
«خ�دا در مس�یح جه�ان را با خود
آشتی میداد».
دربارۀ هر س��ه بُعد گناه میتوان س��خن بس��یار
گفت ،ولی من میخواه��م در بقیۀ این مقاله به
بیگانگی انسان با خودش و به دیگر سخن ،به “از
خودبیگانگی” او بپردازم.
انس��ان در درون خود با تضادی روبرو است .تضاد
میان آنچه هست و آنچه باید باشد .او دچار نوعی
دوگانگی و شکاف عمیق روحی و روانی شده است.
این بیگانگی و تضاد درونی ،خود را به صورتهای
مهمترین آنها
مختلف ظاهر میکند که به بعضی از
ِ
به اختصار میپردازیم.

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

ک
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

کالسهای فوق العاده

رقص ،نقاشی همچنین ساز وآواز
هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-952-2165
www.dehkhodaschool.com
_____________________

مدرسه فردوسی

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

کتابخانهنیما

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
(514) 299-1787

6528 St- Jacques W.

ایران-مونترال

www.addhi.org

514-488-3000

www.Seena.ca

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

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

کتابفروشیزاگرس

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca
-------------------

خانـه ایران

(514) 731-1443

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

www.cafelitt.ca

فرهنگسرایسینا

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

خورشید خانوم

 هر پنجشنبه

Tel.: 514-485-3652

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

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

کافــهلیت

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

تلفن)514( 626-5520 :

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

5206 DECARIE #3

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

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

سازمانآموزشی

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

و انتشاراتی مولتی ساژ
Tél. : (514) 770 1771
3333 Cavendish, Suite 250

اجنمندوستدارانزرتشت

اوتـــاوا

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

(514) 651-7955

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

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

رادیو همصدا اتاوا

بنیاد سخن آزاد

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

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

IBNG

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

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

مناشـــوم

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

دانشنامهایرانیکا

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

M EK IC

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

Ottawa Persian Radio

------را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

بخارا76 :

منتشرشد

مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

همبستگی

بازرگانی

514-651-7955

144

ساعت 6/30

 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

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

نگارخانه زاگرس
بچههای خوب و
بزرگترهایمهربون

 سخنران :دکتر اختر نراقی

نویسنده ،شاعر ،پژوهشگر ،بنیانگزار
جایزه جهانی هلن برای زنان
و یکی از دوهزار روشنفکر برجسته
قرن بیست و یکم (بیوگرافی کمبریج)I.B.C.

IBNG

Iranian Business Network Group

سیمای زن در ادبیات باختر زمین

 یکشنبه  14نوامبر 2010
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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

شنبهها يک هفته در ميان از ساعت
يک تا س��ه عصر در زاگرس نمايش
کارتونه��ای خيلی قش��نگ دوبله
فارسی و فيلمهای کودک و نوجوان
داري��م .ورودی برای هر نفر فقط ۲
دالر است.
برای اطالع از جزئيات بيشتر نمايش
فيلم با ش��ماره تلفنه��ای -۶۳۴۳
 ۵۱۴-۶۹۰و ي��ا ۵۱۴-۴۸۹-۸۶۸۶
تماسبگيريد.
پس قرار ما برای تماشای فيلمهای
مهيج شنبه ها در زاگرس
------------

شاهنامه خوانی
انجمن شاهنامه خوانی
يکشنبهها
از  ۶تا  ۷شب داير می باشد
جلسه اول:

دوشنبه  8نوامبر2010
از ساعت  19تا 21

يکشنبه  ۷نوامبر

1515 St. Catherine W.
EV. 2.260

خامن آزاده احسانی

sieaq.mtl@gmail.com

بیگمان شاهنامه ی بزرگمرد توس،
فردوسی ،یکی از مهمترین متن های

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

در دانشگاه کنکوردیا

Radio@khodrahagaran.org

برگزار خواهد شد.

شرح دهنده شاهنامه:

ادب پارسی میباشد ،و بر هر پارسی
زبانی بایسته است که برای شناخت
هوی��ت خویش و آگاه��ی یافتن از
تاریخ و فرهنگ پهن��ه پهناورایران
فرهنگی درشناخت و آگاه شدن از
رمز و رازآن بکوشد.
اگر ملته��ا و فرهنگش��ان را چون
درختی بدانیم که ریش��ه در خاک
دارد و تن��ه ای ب��ر روی خاک  ،که
پایه و نگهدار برگ و بارش اس��ت،
آن ریشه را میتوان به تاریخ و هویت
فرهنگی ماننده کرد ،که تنه و شاخ
و ب��رگ و بار ،پویایی و زندگی از آن
دارند .جهان امروز جهان کنجکاوی
و پویای��ی و کش��ف
ناش��ناخته ه��ا و
س��اختن آین��ده
اس��ت ،و از همین
روی ملتها به تکاپو
افتاده اند تا هویت
و تاری��خ خویش و
دیگران را شناخته
و با آگاهی از فراز
و نشیبهای تاریخ
گذشته ،تاریخ بی
لغ��زش تر و کم خطا ت��ری از خود
به یادگار بگذارن��د .اهمیت تاریخ و
هویت زبانی و فرهنگی تا آنجاست
ک��ه امروزه گاه و بیگاه برخی ملتها

تا بدانجا پیش رفته اند که حتا برای
خویش در برخی زمینه ها هویت و
تاریخ میسازند !
خوش��بختانه م��ردم پارس��ی زبان
گس��تره ایران فرهنگی از گنجینه
ی بس��یار غن��ی ادب و فرهن��گ
برخوردار هس��تند و امروزه بسیارند
آنانکه کنجکاوانه در تاریخ و ادب و
فرهنگ کهن و معاصر سرزمینهای
پارسی زبان پژوهش مینمایند و این
خود نشانیست آشکار ازگام نهادن به
سوی آگاهی و هویت پژوهی ،در راه
ساختن آینده ای نیکو و بشکوه.
در همین راستا ،پژوهش در زمینه
شاهنامه خداوندگار سخن ،فردوسی
توس��ی ،که س��ند هویت ش��یرین
سخنان پارس��ی گوی است ،بسیار
بایسته مینماید ،زیرا شاهنامه تنها
داستان و افس��انه و اسطوره نیست
بلکه سندیست تاریخی.
زاگرس مفتخر است که اعالم کند
انجمن شاهنامه خوانی يکشنبه ها
از س��اعت  ۶الی  ۷بع��د از ظهر در
نگارخانه زاگرس داير است.
5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca
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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

17
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>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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! عکس باال را برای ما ایمیلید، شوخ چشم و دوربین آشنا،این هفته یکی از خوانندگان خوش ذوق
، «گرافیتی» (دیوارنگاری) بزرگ. را می شناسیدNDG حتما دیوار معروف پارکینگ سوپر اخوان
.کار «حاجی آقا» کاریکاتوریست ایرانی است که اینک مقیم ونکوور است
حاال سوال اینجاست که سگ ملوس جای بهتری برای قضای حاجت پیدا نکرده است؟

KamNic
WEB SERVICES INC.

 ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺩﺭKamNic ﺷﺮﮐﺖ
.ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻭﺏ ﻭ ﺍﯾﻤﯿﻞ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada

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
________________
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ی
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ها

















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

)(دوبی

تو صدایی می شنوی؟

تو صدایی می شنوی؟
هذیان کوتاه را شنیدم
من صدای یک
ِ
که پاره شد
شاید هم
حبابهای ظریف نزاکت بود
صدای
ِ
..!آخر شرمگاهم ترکید
میدانی این شرم گاه
ِ
مقابلم می ایستد تا دست َرد بر سینه اش
بکشم
سینه اش آخ که ورم های غریبی دارد
... در آخرین تجربۀ برهنه
صدا را شنیدی؟....خاموش
انگار هوا بود که نفس کشید
ش�اید هم الشه ای که برای تن شدن ترک
میخورد
آرام پایت را بروی من بگذار
نشسته ام
همین جا
مرا ببین
سردم است
روحت را بچش
ببین هنوز چیزی از من مانده
نمانده
چند بار باید تکرار می شدم
الی گیره های رخت بکنم
ِ تا تو را
....ساکت











































































































































  از آن سو...دوباره همان صدا
گوشهایت را به من بده ونگوگ



































































می ترسم

























































قلمت را آهسته رو یم بکش
باید حیوان خزنده ای باشد
نکند برهنه از پلکان پایین بخزد؟
این جا چقدر سرد است
!ها کن

آب انار
،طبیعی
3/99

  زبان،چه





 پا،ه






ل

ک




گوسفند
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)و حافظ (از ایران
پگاه
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شربت البالوÍ Í







































































شقاقل
و
مربای بهارنارجنÍ Í






































مخصوص
کباب کوبیدهÍ Í
























کباب
جوجه
،مینیون
فیلهÍ Í













































دل و جگر گوسفندÍ Í













با سفارش قبلی
















































... دل قلوه و جگر و،استیکÍ Í
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،دوغزال
، احمد:انواع چای
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5780 Sherbrooke W., Tel.:
369-3474(FISH)















































زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید

مخصوص
خانگی
ترشی
مختلف
سایز
سه
اصیل در
روغن

























سن لوران رسید

 زغال انواع کباب ها،منقل
























محصوالت غذایی
در سن لوران

























:گلدن













تواضع
معروف
آجیل





ویزا و
قرمه
سبزی









�،سبزی



�







تواضع


جات
شیرینی
و
سبزیجات



مسترکارت
سرخ
بادمجان











�






سرا
شیرینی
شیرینی
پذیرفته
،فسنجان
،شده
















می شود
....و
حلیم

















 حـــــالل:ذبح اسالمی




























5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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رستوران یـاس

RESTAURANT

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

)Cell.: (514

RESTAURANT

Cuisine Perse

Yas Yas

>>
>>

ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

207-9000
ژاله حافظی

Cuisine Perse

Persian Shields

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

Boul la lafayette
آپارمتان  2خوابه ،نوساز 2010
 900فوت مربع

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
 2سیخ کوبیده

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

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

کامبو:فقط 12/99

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

3طبقه پارکینگ رایگان

هر روز یک نوع
خورشت یا اسپشیال

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

CDN
bus 165

$363,000
+ GST/QST

فقط در یا

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

آپارمتان،نوساز 2010
درقلب مرکز شهر
Boul. De Maisonneuve
(نزدیک مترو)

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

$220,794 + GST/QST
____________
Jaleh Hafezi

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

)Marie Guyart (Lasalle
آپارمتان  2خوابه ساخت ،2004
بیش از  1300فوت مربع
گاراژ داخلی ،نزدیک مترو و مرکز خرید
انگرینیون319,000$ ،
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زیباست...
زندگی
ﻣﯿﺮﺍﺙ
ﺍﯾﺮﺍﻥ:
ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ...ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪیﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮیﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺿﺮﻭﺭﺕ

همدردی

همدردی

همدردیﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
<< ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ
 ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ

گرامی
صفری
سرکار خامن دارابی عزیز ،سپهر و سینا
E-mail:
epidemiosearch@yahoo.com

ما نیز با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن همسر و پدر ارجمندتان شریکیم
جای زنده یاد صفری در شهر همواره خالی است؛ برایتان صبر و آرامش آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان ،زهره منافیان،

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﯾﺪ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ

PROFESSIONAL DIPLOMA IN:

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 :

سپاسگزاری

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.
ﺁﻣﺪﻩ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻄﻮﺭی ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﭘﻴــﺮﻭﺯی ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﻭ ﻣﺎﻓﻴــﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭی ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ »ﺷﺮﻳﮏ« ﻭی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ
ﺍﻳﻨﮏ
ﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ
همدردیﻫﺮ
بخش شان از
آرامش
از سروران ،دوستان و عزیزانی که با
ﺭﺍی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷــﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺩﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻘﺪﺭی ﺍﺳﺖ
درد
تلفن
و
گل
ارسال
مطبوعاتی،
آگهی های
طرق گوناگون از جمله
ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻮﺩﻧﺪ.
اند،ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﻣﺎﻩ¬ﻫﺎی
ﺷﺪﻩ ﻭ
حداقل ﺩﺭﮔﻴﺮ
به ﺣﺰﺏ
عزیزمانﺭﻫﺒﺮ
ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻜﺴﺖ
دست ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺍﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻰ
رسانده
دادن مادر
جانکاه از
»ﺷــﺮﻳﮏ« ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯی
بیکران داریم.
سپاس
ﺑﻌﻀﺎً ﺭﺍی ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻫﺎﺋﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ،ﺑــﺮﺍی ﺁﻧﻜﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
حضوری را
توان
روحی
علتﻳﺎتالمات
که به
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪاز این
نداریم،ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ
ﺣﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ
سپاسگزاری ﺩﺭ ﻋﻴﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻫﺒﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺣﺰﺏ ﺩﺭ
ﻫﺎی ﺁﺭﻝ
ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ
ببخشند.
را
ما
شان
طبع
علو
با
داریم
انتظار
ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺒﮏ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻥ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﺑﺮژﺭﻭﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴــﻴﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی »ﺷﺮﻳﮏ« ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺟﺪﻳــﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﭘﻮﻝ ﻭ
ﺷﺪ ﺗﺎ ژﺭﺍﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺭﻭﺷــﻦ ﺗــﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍًﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
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
ﻭ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺁﻗﺎی ﺑﺮژﺭﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻨــﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻭ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺠﺎی ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ 
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻓﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴــﻢ ﻛﻪ
ﺣﺰﺏ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎی ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷــﻬﺮ ﺣﻀــﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻴــﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــﻰ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻛﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﺩﺍﺷﺖ.
ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﯿﻤﺎ
ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻀﻮﺭﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ
ﻭ ﭘﻴــﺮﻭﺯی ﺩﻛﺘﺮ
ﻣﺸﻌﻮﻑ
ﻧﻴﻤﺎﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺳﯽ ﺍﺵ
ﺑﻌــﺪی )ﺷــﻬﺮی-ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﮊﺭﻭﻥ
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ -ﻓﺪﺭﺍﻝ( ﺑﺎﺷــﺪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭼﻬــﺮﻩ ﺟﻮﺍﻥ ،ﻧﺎﻡ ﻭ ﺷــﻜﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪﺁﯾﻨﺪﻩ
ﺁﺷﻨﺎ ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﺸﻮﻕ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ،ﺧﺎﻧﻢ
ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ www.iranianislamiccenter.com
ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺸــﻌﻮﻑ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ژﺍﻥ ﻣﺎﻧﺲ
ﺳﺎﻋــﺎﺕ ﮐﺎﺭ:
)ﻣﻴﻞ ﺍﻧﺪ( ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼﺗﻮ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩﻓﻴﺲﺑﻮﻙﭘﺴﻨﺪ/ﻋﺒﺎﺱﻣﺤﺎﺭﺑﻰ/ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﭘــﺮﻭژﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ،ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﻳﮏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ،ﻛﻤﭙﻴﻨﻰ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻳﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  /ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﻜﻦ  /ﻣﻬﺪی ﭘﺮﻭﻛﺴﻰ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ١٣
 ١٨ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻧﺸﻴﻦ /
ﺩﻛﺘﺮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﺁﺯﺍﺩ /ﺍﺯﺷﻬﺮﻭﺯ
ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ،ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺭﺍ ﺑﻪ /
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﭼﺎﻭﺯﺩﻭﺳﺖ  /ﺛﺮﻳﺎ ﺭﺍی ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻠﻪ
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪﺑﻪ/ﻋﺰﺕ
ﻧﻴﻤﺎی ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ
ﺭﺍی ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﻳﮕﺮ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﺍﻣﻮﺭﺩﺭ
ﻫﺎﻟﻪﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺟﻬﺖ
ﺩﻭﭘﻴﻨﮕﻴﺎﻥ  /ﻧﮕﺎﺭ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻧﻮﺭی /
ﺍﻳﻦﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﺍی /
دوست ارجمند ،ﻗﺒﻠﻰ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﻜﺲ ﭘﺎﺭﻩ  /ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ  /ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ،ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ )ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺳــﺖ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺁﺭﺯﻭی
ﺍﺷﻚ ﺁﻭﺭ /
نائینیﺍﺷﻜﺎﻥ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﻣﺰﻥ /
دکترﻧﮕﺎﻩ /
ﺑﻴﺸﺘﺮﺳــﻰ
آقایﻭ
210
St-Jacques
جنابﻫﺎی
ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
شریف
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
گردید.
باعث تالم
شما،
ﻟﺒﺎﺱخاندان
عزیز
برادر
تاثرانگیز
خاطر ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﻴﻦ /
ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺷﺨﺼﻰ /
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺍﻳــﻦ
درگذشت ﺁﻳــﺎ
ﺷﻮﺩ.
ﺁﻏــﺎوِﺯ ِ
514-247-1732
ﺧﺎﺷﺎﻙ/
ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ
ﺗﻮﻳﺘﺮﻳﺎﻥ/
ﭘﺮﻳﺴﺎ
ﻣﻌﺎﻑ/
ﺧﺪﻣﺖ
جنابعالی
به
تسلیت
عرض
و
فراوان
تاسف
ضمن
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎﻓﻴﺎ
ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ،
ﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺮﺍی
ﺣﺎﻝ
(450) 638-7078
ﺧﻮﺍﺹ/
ﺍﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ
ﺩﻭﺳﺖ/
ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺪ
ﺷــﻬﺮی
ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ
و خانواده محترم تان ،خود را در غم شما شریک می دانیم.
Fax: 450-638-4507
ﺑﺎﺧــﺖ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷــﻬﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﻳﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ

حسین ،مهشید ،مهرداد،
بنفشه و پگاه نیکی راد

ﻣﺮﮐﺰﺍﺳﻼﻣﯽﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ

همدردی

 ۲۱۰ﺳﻨﺖ ﮊﺍﮎ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺘﺮﻭ ﻭﺍﻧﺪﻭﻡ :ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ۹۰
ﺑﻪ ﲰﺖ ﻏﺮﺏ

ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﻭ
برایم دست تکان داد.
و
گفت،ﻧﺎﻡتا کی
صدای بلند
همسرم با
"ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺁﺷﻨﺎی ﭘﯽ ﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏ
ﻣﺼﻠﻰ
ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺰﺕ
من هم دستی تکان دادم و لبخند
روزنامه فرو
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ،اون
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥسرتو توی
می خوای
ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺯﻩ
میشهﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﻧﮋﺍﺩ ،ﺑﻪ
زدم".
جونتﺍﺵ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﻌﺮﻓﻰدختر
بیای و به
کنی؟
ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺴﻴﻨﻰ«،
در همی��ن لحظه پس��ری از یک
»ﺍﻧﻘﻼﺏبخوره؟
بگی غذاشو
انداخت وﺧﺎﻧﻪ
کناریﺩﺭ ﻣﺤﻞ
٢٤ﺍﻛﺘﺒﺮ،
اتومبیل بیرون آمد و با صدای بلند
ﺷــﻨﺒﻪرو به
ﺭﻭﺯروزنامه
شوهر
ﻛﺖ ﺩﻧﻴﮋ ،ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ آوا را صدا کرد و گفت ،آوا ،صبر کن
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰرفت
بسوی آنها
بنظرﺍﻳﺮﺍﻥ
«آوا»ﺍﺩﺏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
تنهاﺍﺩﺏ ﻭ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﻴﺐ ﮔﻨﺠﻪ ﺑﺪﻭﻥ تا من بیام!
ﺣﻀﻮﺭزده
وحشت
دخترم
ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻭ
ﻛﻨﺪ
ﻣــﻰ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺩﺍﺩ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺶ
ﺣﺎﺷﻴﻪ
می ﻭ ﺩﺭ
چیزی که باعث حیرت من ش��د
آمد .اش��ک در چشمهایش پر
ﻣﻰ
ﻗﺮﺍﺭ
ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺭﺍ
ﺷــﺮﻳﻌﺖ
ﻧﮋﺍﺩ،
ﻣﺼﻠﻰ
ﺩﻛﺘﺮ
ﻧﺸﺴﺖ،
ﺍﻳﻦ
ﺁﻏﺎﺯ
ﺩﺭ
دیدن سر بدون موی آن پسر بود .با
ش��ده بود .ظرفی پر از شیربرنج در
ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﺭﺍ
ﺍﻭ
ﮔﻨﺠــﻪ
ﺧﻄﻴﺐ
ﺩﻫﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭ
خودم فکر کردم ،پس موضوع اینه!
مقابلش قرار داشت.
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺳﻨﺠﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮ
خانمی ک��ه از آن اتومبیل بیرون
دخت��ری زیبا
خودﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻫــﺎی ﭘﺮﺗﻮﺍﻧﺶ ﻣﻰ
س��نﺷﺪ.
برای ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝوﺣﻀﺎﺭ
آوا ﻛﻪ ﺑﺎ
آمده ب��ود بدون آنک��ه خودش رو
صاف
رو
گلویم
بود.
باهوش
بس��یارﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﺎ ﺍﻓﻜﻨــﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻪ
معرفی کنه گفت دختر ش��ما ،آوا،
گفتم ،چرا
برداشتم
ﺍﺟﺎﺯﻩظرف
کردم و
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﻛﺎﻣﻞو ﺍﻳﻦ
ﻭیراﻣﺘﻦ
واقع��ا فوق العاده س��ت .و در ادامه
خوری؟
ﻧﻈﺮﺗﺎﻥنمی
قاشق گنده
غیرممکن ُﻛه.ﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺳــﺮﻭ
ﺷــﻪ
ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.
چندﺩﺭتاﺯﻳﺮ ﺑﻪ
م��ا .و مادرم با صدای گفت ،پسری که داره با دختر شما
خانواده
در
نه
کمی
آوا
عزی��زم.
بابا
بخاط��ر
فقطﺑــﺎ ﺳــﭙﺎﺱ ،ﻭ ﺁﺭﺯﻭی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﻦ ﺭﺍ
خون
سرطان
اون
منه.
پس��ر
میره
با
ما
فرهنگ
گفت،
گوشخراش��ش
پشت دست
داد و با
نرمش
ﻣﺮ ﺩ
ﺑﺨﺎﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
ﺯﺁﻥ ﺿﺠﻪ
ﻋﺰﺕ ﻋﺰﻳﺰ.
نش��انﺑﺮﺍی
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺯﺍﻛﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ
داره!
کامال
داره
تلویزیونی
های
برنامه
این
باشه
گفت:
و
کرد
پاک
را
اشکهایش
ﻭ ﺯﻥ ﺭﺍ
---------------ﺩﺳــﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ
ص��دای هق هق
بابا ،می خورم ،نه فقط چند قاشق ،نابود میشه!
ﺩﺭ
ﻣﻬﺴــﺘﻰ،
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
زن مک��ث کرد تا ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻰ
دیگهﺭ خودش رو خفه کن��ه .در
ﺩﻭﺭﺍﻥآوا ،عزیزم ،چرا یک
ﻓﻠﺴﻔﻰ گفتم،
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮیباید...
خوردم .ولی شما
همهﺩﺭشو می
ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻟﻰ،چیز ﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ماهﻭ
تمامﺭﻣﺰ
ﺧﻴﺎﻣــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ
بر
بیاد.
مدرسه
به
نتونست
گذشته
تیغ
س��ر
دیدن
از
ما
خ��وای؟
نمی
این
تمام
من
اگر
بابا،
کرد...
آوا مکث
ﻣﺮﺩﻣــﻰ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮیﺧﺮﺩﻧﻘﺎﺩﺗﻤﺎﻡ
ﺭﺍﺯ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺯﻳﻨﺖ
درمانی
ش��یمی
جانبی
عوارض
اثر
خواهش
شیم،
می
غمگین
تو
خورده
خواستم
هرچی
بخورم،
رو
برنج
شیرﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻮﺭﺩﺩ.
ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﻭﻣﻰ
نمی
داده.
دس��ت
از
موهاش��و
تمام
کنی
نمی
سعی
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ می کنم ،عزیزم ،چرا
بهم میدی؟!
ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻠﺴــﻔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ
مدرس��ه برگرده .آخه
خواس��ت به
کوچک ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻍ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺍﺭﺍی ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﻫﻤﮕﺎﻥ
ﻣﺼﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ،
ﻋﺰﺕ
بفهمی؟
احساس ما رو
دخترم رو که بطرف
دست
ﻛﻪ ﺩﺭ
بودﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻨﻰ
درازﺑﺪﺍﻥ
من ﺍﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺍﺳﺖ .میﻋﺒﻴﺪ ﻣﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺳﺮﺍﻳﺪ:کالسی هاش بدون
ترسید هم
خواهش کنم.
ﺩﺭﺭﺷــﺘﻪاز او
ﺟﺎﻣﻌﻪ سعی کردم
گفتم،
گرفتم و
ش��ده
ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎی
باشنﻛﻨﻴﻢ
ﻋﺰﻡ ﻛﺎﺭ
قصدی ﻛﻪ
ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺷﺪ
دیدیﺑﻪکهﻋﻨــﻮﺍﻥ
ﺍﻭﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ
مسخره
داشته
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اینکه
خوردن اون
ﺭﻭﺷﻨﻰ آوا گفت ،بابا،
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻭدادم و
بعدباهاش دست
قولﻣﺎمیدم.
ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻩ
تعهدﺍﻓﺮﻭﺯ
ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ
١٩٨٥ﻭﺍﺭﺩ شﺭﺳﻢ
ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻜﻨﺠﻪ
کنن!
ﺳﺎﻝسخت بود.
برایﺩﺭمن
چقدر
ﺍﻧﺪ.مضطرب شدم .شیربرنج
ناگهان
کردم.
برایﺍﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﮔﻴﺮﻳﻢ
هفتهﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ آواﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﻪ
ﺷﺪ .ﻋﺰﺕ
دید و بهش
ﻣﻐﺎﻥ رو
پی��ش اون
بمن قول
ریخت.ﺩﺭو شما
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ می
خریدنﭘﺲ آوا اشک
عزیزم ،نباید
گفتم ،آوا،
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ
ﺍﺳــﻼﻡ ﺑﺎ
ﺍﺯ
ترتیبﭼﻜﺎﺭ
کهﺟﻬﺎﻥ
داد ﺩﺭ
ق��ول ﺍﻳﻦ
ﻫﺎی ﺑﻪ ﺍﺯ
ﻛﻨﻴﻢ؟اذیت
مس��ئله
ﻣﺮﻛﺰﻫﻤﻜﺎﺭیبدی.
ﻣﺆﺳــﺲمی خوام بهم
ﻋﻀﻮ هرچی
ﭘﻴﮕﻴﺮﺍﻧﻪ دادی تا
گران ﻭقیمت
ی��ک چیز
کامپیوتر یا
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ
ﺷــﻴﺮﺍﺯ
قولت؟!ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺒﻴﺪ
زیرﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻃﻠﺒﻴﺪ حاالﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﺯاما ،حتی
ﻛﻮﺭﺩﻻﻥرو ب��ده.
ک��ردنﺭﺍبچه ه��ا
میخوای بزنی
ﭼﺎﻟﺶنداره.
اینجورﺑﻪپولها
ﺣﻜﻤﺖ،بابا از
اصرار کنی،
ﺩﻳﻨﻰ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻰ
ﺭﺍﻧﺪﻧــﺪ ﻭهمﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ
ﺣﻜﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮی ﺑﻮﺩ ،ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ حاالﻧﻤﻮﺩ.
ک��ه اون
نم��ی ﺑﻪکردم
ﺍﺯﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ فکرش��و
 ١٩٩١رو نشون
ﺩﺭﺳﺎﻝتا خودم
نوبتﻭیمن بود
باشه؟!
ﺧﺴﺮﻭ  -ﺑﺎ
هیچﻧﺎﺻﺮ
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻛﻪ
کنه!ﺑﻪ
ﺳــﺨﺘﻰ ﻭ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
مردهﻭﺑﻪوﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮﺭﻓﺖ
ﺩﻳﺪی ﺑﻪ
فدایﺑﻪپسر من
ﺗﻜﻔﻴــﺮزیباشو
ﮔﺮ موهای
مادر و
قول��ش
ب��دم .گفتم،
قیمتی
چیز گران
 نه بابا .منحالتی -ﺑﺎ
ﻣﺬﻫﺒــﻰ-با ﻭ ﺭﺍﺯی
ﺟﺎﻥ
شما وﺧﻮﺍﺟﻪ
ﺩﺭﻣﺮﻛﺰ آقا،ﻛﻤﮏ
ﻣﺎﺩی -ﻭ
ﺗﺎﻳﺒﺎﺩیهای
ﺍﺑﻮﺑﻜــﺮ از بنده
همس��رتون
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰکه ،مگر
ﺣﻘﻮﻕفریاد زدن
ﻣﺪﺍﻓﻊبا هم
همس��رم
ﺩﻳﺪیتمام
دردناک
نمی خوام .و
ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺪ.
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺍﻭ
ﺷــﺎﮔﺮﺩ
ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺩ.
ﺑﺪﺭ
ﺳﺎﻟﻢ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﻪ
ﻣﺸﻐﻮﻝ
»ژﺯﻭﺋﻴﺖ«ی
محبوب خداوند هستین که دختری
دیوانه شدی؟
داد.
شیربرنج ﺭﺍرو فرو
ﺑﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻳﻦ
ﻓﻠﺴــﻔﻰ
ﻏﻨﺎی
ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ
ﺩﺭﺣﺎﻝ
ﻭی
سکوت از دست همسرم و مادرم ن��ه .اگر به قولی ک��ه می دیم عمل با چنین روح بزرگی دارین!
در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ .ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻘﻰ
»ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﺭﺷﺪ
ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻣﺤﻘﻖ
ﮔﺮ،
ﺣﺮﻭﻓﯽ ﻫﺎ
که بچه رو وادار به خوردن چیزی که نکنیم اون هیچوقت یاد نمی گیره سر جام خشک شده بودم .و ...شروع
ﺍﺭﺍﻧﻰ ﺑﺤﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺩی ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳــﻰ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻗﺮﻭﻥ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮﺭ
کردم به گریستن .فرشته کوچولوی
ﺳﺒﺐ به حرف
عصبانی
ﺍﺳﺖ.بودن
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪکرده
ﺍﻳﺮﺍﻥنداشت
دوست
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
احترامﻛﻨﺪ .ﺍﺯ
خودشﻛﺎﺭﻣﻰ
ﺷــﻜﻨﺠﻪ«
بذاره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻫــﺎی ﺣﺮﻭﻓﻰ ﻭ ﭘﺴــﻴﺨﺎﻧﻰ
که
دادی
درس
م��ن
ب��ه
ت��و
من،
میشه.
برآورده
تو
آرزوی
آوا،
بودم.ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻫــﺎی ﺩﺍﻭﻃﺒﺎﻧــﻪ ی ﺍﻭ ﻋﻀﻮﻳــﺖ ﻭ ﺯﺍﻳﺶ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﭼﻮﻥ
عشق
ﺍﺧﺒﺎﺭ فهمیدم
صورتی
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥشده
ﺷﻮﺭﺍی تراشیده
ﺩﺍﻧﻴﻢ .آمد .آوا با سر
نزد من
شد،ﺭﺍآوا
تمام
وقتی غذا
ﻧﻤﻰ
ﺑﺰﺭگ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻣﺠﻠﻪ ی
چی!ﻧﻌﻴﻤﻰ
یعنیﺍﻟﻠﻪ
واقعی ﻓﻀﻞ
ﻧﺴﻴﻤﻰ،
ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ
این
روی
در
مردم
ترین
خوشبخت
زیبائی
درشت
چشمهای
و
گرد
همه
میزد.
موج
چشمانش
انتظار در
ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺯﻛﺮﻳﺎی ﺭﺍﺯی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﻭﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﺴﻴﺨﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﻧﺴﻴﻤﻰ ﺭﺍ
آنجور
که
نیستن
کسانی
خاکی
کره
بود!
کرده
پیدا
گفت،
آوا
بودیم.
کرده
توجه
ما بهﺩﺭاوﺣﻮﺯﻩ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻭ ﺷﻴﻤﻰ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺋﻰ ﺑــﺮﺍی ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺧﺪﺍﺋﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻦ
می کنن.
خوان
ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳــﺖ .ﻭی ﺩﺭﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ که می
بندازم!
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭخوام
من می
تی��غﺍﻟﻜﻞ ﻭ
س��رموﻛﺸﻒ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
آنهاﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ
زندگیﻣﺜﻠﻪ
ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ
ﺑﺮﻛﻨﺪﻧﺪ،
ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻧﺪ.خواسته های
هس��تن که
کس��انی
مدرسه
به
رو
آوا
دوش��نبه
روز
صبح
یکشنبه!
همین
ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ
که
کس��انی
بخاطر
رو
خودش��ون
موی
ب��ا
من
دختر
دی��دن
ب��ردم.
بود.
همین
او
تقاضای
ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﻜﺰﻳﮏ ،ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﺳــﻮﻳﺲ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﺍﺯ ژﺭﻓﺎی ﺁﺯﺍﺩﮔﻰ ﺍﻭ
ﮔﻮﻳﺪ:تغییر میدن به این
ﻣﻰدارن
دوستشون
ش��اگردها
میون بقیه
ﺍﺗﺮﻳﺶ ،در
ﻗﺪﻳﻢ تراش��یده
وحشتناکه.
ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮ زد
همسرم جیغ
گفت)،ﻫﻴﻮﻟﻰ( ﺭﺍ
ﻛﻪوﻣﺎﺩﻩ
ﺍﻭﮔﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ،
ﻫﻨﺪ ﺳﺨﻦ
کنین!
فکر
مسئله
برگشت
من
بسوی
آوا
بود.
تماشائی
بندازه؟
تیغ
سرش��و
بچه
دختر
یکﻣﻰ
ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻰ ﻭ ﻗﺒﺮﺱ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻦﻛﻮﻛﻮﺋﻰﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺍﻡ،ﺻﺪﺷﻬﺮﻭﻳﺮﺍﻥﻛﺮﺩﻩﺍﻡ
ﺷﻤﺎﺭﺩ .ﺟﺒﺎﺭﺍﻥ ﻛﻮﺭﺩﻝ ﭼﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻋــﺰﺕ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ »ﺷــﻜﻨﺠﻪ ﺩﺭ
ﺑﺮﺗﺎﺝﻗﻴﺼﺮﻗﻰﻛﻨﻢﺑﺮﻗﺼﺮﺧﺎﻗﺎﻥﻗﻮﺯﻧﻢ
ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻴــﻢ ﺭﺍ ﭘــﺎﺩﺍﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ :ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺼﺮ ﺗﺮﺱ« ) (٢٠٠٥ﺍﺳﺖ.
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳــﺮﺵ ﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ
ﺻﺎﺋﺐ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭ ﻓﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻭﺩﺍﻉ ﻛﺘﺎﺏ:
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ
ﮔﻔﺖ.
 ezatmoss@yahoo.caﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﺷﺪ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺒﺎﺭﻳﺖ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻧﻰ
ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ
ﺍﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻟﺘﺮ ،ﺑﺮ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺮﺳــﻰ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﻪ
ﺩﺋﻴﺴﻢ ﭘﺎی ﻣﻰ ﻓﺸﺎﺭﺩ:
ﺷﯿﺦ ﺍﺷﺮﺍﻕ
ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﻰ
ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺷﻴﻌﻪ
ﻫﺠﺮی ﺷﻴﺦ
ﻗﺮﻥ ﺷﺸــﻢ
ﺧــﺪﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳــﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭ
ارجمند،
عزیز و
دارابی
خامن
ﻛﺸــﻴﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺳــﺮﺥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﺗــﻢ ﺯﺩﮔﻰ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺋﺐ
ﻓﻠﺴﻔﻪ یگرامی
صفری
ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮسپهر
ﺗﺒﺮﻳﺰی ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
سیناﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﻓﻠﺴــﻔﻪوی ﻗﺪﻳﻢ
شماﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺵ
ﻣﺎﻩ ﻋﻴﺪ
ﭼﻮ
ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﻧﻮﺭﺭﺍ
ی
ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻳﺎ
ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ
ﻭ ﺩﺭک ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻰ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯدرگذشت دردناک همسر و پدر محترم
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺩ ﺟﺴﺖ .ﺍﺑﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﭘﺴﺮ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻟﺒﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸــﻮﺩﻩ
ﺷﻮﺩصفری
حسین
مهندس
جناب
ﺳﻦ ٣٨
ﺟﺮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩ ،ﺩﺭ
روانشادﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻮﺑﻰ
گفته،ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ
تسلیتﺟﺎﻟﺐ
عزیزانﻗﺘﻞ ﻣﻰ
ﻓﺠﻴﻌﻰ ﺑﻪ
ﺑﻄﺮﺯ
شما
ﺳــﺎﻟﮕﻰ،فرد
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺩﺭ به فرد
ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮی ﻧﻴﺰ ﻛﺴــﺎﻧﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﺳﺮﻭﺩ:
شماﺍﺳﺖ ﻛﻪ
غمﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻴﻦمی دانیم.
شریک
ﺩﺭ در
ﺭﺳﺎﻧﺪ .را
خود
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳــﺘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣــﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ
ﺑﺎﺍﻳﻦﺩﻭﺳﻪﻧﺎﺩﺍﻥﻛﻪﭼﻨﻴﻦﻣﻰﺭﺍﻧﻨﺪ
درویشعلیﺭﻭﻧﺪ .ﺣﻜﻴﻢ ﺷﻔﺎﺋﻰ ﺗﻼﺵ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﻰ
ﺷــﻴﻄﺎﻥوﺯﻧﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺩﺭ ﺩﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺎی ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ابراهیم
آرمان
ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯی ﻓﺮﺍ
ﺧﺮ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﺮی
ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ.
ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﻰ
ﻧﻨﺪ
ﺍ
ﻮ
ﻫﺮﻛﻮﻧﻪﺧﺮﺍﺳﺖﻛﺎﻓﺮﺵﻣﻰﺧ
و خانواده های وابسته
ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ »ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ« ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻼﺩ ﻛﺸﺘﻪ
ﺧﯿﺎﻡ
ﺧﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺑﺎﻋﻴــﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﻣﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭﺑﺪﺭی ﺷﻮﺩ .ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺨﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﻃﻠﺒــﺪ ﻭ ﺑﺮ ﭘﻮﭼﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﻧﻴــﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯی ،ﺷﺎﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻗﺪﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪی
ﺫﺍﺗﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ .ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭘﺪﺭ ،ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﻣﻠﺤﺪﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ .ﺍﻭ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﭼﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩی ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻜﻔﻴﺮﺵ ﻣﻰ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻰ ﮔﻴــﺮﺩ .ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺜﻨﻮی ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ  ٢٦ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ ﺑﻄﺮﺯی ﻣﺮﻣﻮﺯ ﻣﻰ ﻣﻴﺮﺩ.
ﺍﭘﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻛﺮﺳﻴﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺿﺖ ﺷــﺎﻋﺮی ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﻗﻄﺐﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻴﻰﻛﻮﺷﻜﻨﺎﺭی
ﻋﺮﻓﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﻨﺪ
عزیزانﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭﺣﺪﺕ
دارابیﭘﺎ ﻗﺮﺹ
خامنﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮ ﻭ
ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻛﺸــﻰ ﻭ ﻣﺎﺗﻤﺰﺩﮔﻰ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ
سوگوار
گرامی،
سرکار
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ
ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻃﺮﻳﻘﺖ
ﻭ
ﺍﺳﺖ:
ﻋﺮﺑﻰ
ﺍﺑﻦ
ﻭﺟﻮﺩ
ﻓﻠﺴﻔﻰ(
)ﻋﺸــﺮﺕ
ﻃﻠﺒﻰدرگذشت زنده یاد جناب صفری گرامی را به شما و خانواده محترم تان
اندوه،
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢنهایت
با
ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﺎﺭی ﻭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭی ﻛﻨﺪ:
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ.
شریک
سنگینﺑﻪبا
این
ﺍﺳــﺖ؛در
ﻣﻨﺘﺸﺮرا
گوئیم .ما
می
خود ۱ﺗﺎ»ﺗﺎ۵
ﺟﻠﺪﻫﺎﯼ
تسلیت
بدانید.ﭼﺸــﻴﺪﻡ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ
ﻟﺬﺕ ﺍﻧﺲ
ﻣﻘﺎﻡ
غمﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ
ﺷﺪ:ﻣﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﮔﻨﺠﻮی،
ﻣﻬﺴـﺘﻰ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ َ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺳﻮﺯﻧﻰ
فضلیﻣﺬﺍﻫﺐ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻴﻦ
ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺮﺩ ﺭﺍﻫﻰ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺟﺰ ﺧﺪﺍﻳﻰ
(تپش)
فرشاد
ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺷﺪﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﺩﮔﻰ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﻳﺎﻓﺘﻢ.
ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﻳﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ
}<< ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ{١١ :
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻨﺰﻝ ﮔﺰﻳﻨﺪ:
ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻋﺒﯿﺪ
»ﻣﻦ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ« .ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻋﺒﻴﺪ
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در سوگ دوست :به مناسبت درگذشت شادروان مهندس حسین صفری
گفتاری درباره مرگ

دکتر حسین علیزاده

فردوسی بزرگ «مرگ» را بیداد برمی
شمارد آنجا که میفرماید:
اگر مرگ داد است بیداد چیست
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

اما انسان زمانی از آرامش برخوردار
خواهد شد که به خود آید و به
تالشهای فکری و تامل و تعمق
روزگاران دراز بزرگان جهان بپردازد
و نسبت به دیدگاه های آن بزرگان
کمی اندیشه کند.
مولوی بزرگ میفرماید:
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
خام بدم پخته شدم سوختم

البته فردوسی بزرگ به بار عاطفی
رویداد "مرگ" توجه داشته که غم
انگیز و سنگین است.
اما زاویه ی فلسفی رویداد "مرگ"
از مقوله ای دیگر است که بزرگان
بسیاری از جهان آن را رویدادی
طبیعی برشمرده اند و درباره آن
نظریه پردازی نموده اند ،آن چنان که
حافظ بزرگ در این باره می فرماید:
گر از این منزل ویران بسوی خانه
روم
دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم

این دیدگاه از جملهء غنی ترین
دیدگاهها ئی است که تاکنون ارائه
شده ونشان میدهد انسان چه مراحل
و تحولی را پشت سر نهاده و به پایگاه
انسانی رسیده است.

حافظ بزرگ دراین سروده "مرگ" را
حد کمال انسان برمی شمارد.
از نگاه این فرزانه فرهیخته ،انسان
آنگاه که به مرحله ی تکامل و باروری
و به موسم عطرافشانی می رسد به
اصل خود برمی گردد تا انسانها از
حصه ای از آن کمال برخوردار شوند.
داستان مبهم "مرگ" و این که پس
از مرگ چه خواهد شد،همیشه ی
روزگار دغدغه ی خاطر انسان ها
بوده است.
رویداد مرگ چنان است که قرار و
آرام را از انسان ها می گیرد و زندگی
را بر آنان ناگوار می کند.

اندیشمند بزرگ ،ابن عربی می گوید:
آب رودخانه به هنگامی زال ل
میگردد که از صخره ها و سنگالخ
ها بگذرد و می افزاید آبی که دریک
جا بماند می گندد و بوی ناخوش آن
دماغ ها را میآزارد.
فشرده ی این دیدگاه این است که
انسان نباید به یک نحله ی فکری
بسنده کند.
زرتشت بزرگ به این باور دست یافته
بود که حقیقت هستی در دل خود
هستی نهفته است.
از نگاه این فرزانه ی کم همتا انسان
از هستی تغذیه می کند و خود نیز

باز مولوی بزرگ می فرماید:
از جمادی مردم و نامی شدم
از نما مردم ز حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
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همدردی

سرور گرامی سرکار خامن دارابی
و آقایان سپهر و سینا صفری،
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن عزیز شما

«و بدانیم که اگرمرگ
نبود زندگی چیزی کم
داشت»...
خوراک هستی است.
و همه ی سخن های برآمده از
دیدگاه های بزرگان جهان بر سر این
است که انسان از رویدادها ،از جمله
مرگ پند بگیرد و بیاموزد.
بر رویداد مرگ که امری طبیعی
است پرده سیاهی کشیده شده است
که آن پرده نیازبه غبارروبی ژرف
دارد.
فشرده آن غبارروبی این است:
مرگ نه تنها درخور سوگ نیست،
بلکه شایسته ستایش است.
و در اینجا بجا است بیتی از سروده ام
را برای شما بخوانم و آن این است:
بخشنده نه آن است که نان میبخشد
بخشنده تن به هستی جان میبخشد
فشرده نگاه دانشمندان از اپیکور
گرفته تا امروزاین است که میگوید:

{>> ادامه در صفحه}32 :

همدردی
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

زنده یاد مرحوم صفری
با شما عزیزان همدردیم.

خانواده صادقیان:
سیمین ،ناصر ،شروین ،شیوا ،شادی ،مرجان

همدردی

سرکار خامن دارابی ،آقایان سپهر و سینا صفری،
خانواده های محترم سوگوار
با دلی غمگین درگذشت همسر و پدرگرامی تان

شادروان جناب مهندس حسین صفری

را به شما عزیزان و دیگر بستگان تسلیت می گویم وبرای
فردفرد شما عزیزان روزهای روشن و طول عمر آرزومندم.

مهندس نینوس گیورگیزنیا

همدردی

مهندس صفری گرامی
روانت شاد

ما دوستانت همراه با خانواده ات دوری تو را به سنگینی روی قلبمان
احساس می کنیم .باشد که بازماندگانت شاد و تندرست و سربلند
باشند.

عزیزان ارجمند ،سرکار خامن دارابی (صفری)،
آقایان سپهر و سینا صفری،
خانواده های محترم سوگوار

فرزین تیموریان ،هوشنگ سالمی،
بهروزشریفنائینی،حسینصمیمی،
فریدون اسدیان ،لیلی صمیمی و خانواده هایشان

زنده یاد جناب مهندس حسین صفری

همدردی

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...
با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن،
همسر و پدر و عزیز خاندان تان،
ارجمند شریکیم و برایتان آرامش آرزومندیم.

عبداله خیامی ،محمد فاضل ،یوسف تیزهوش،
عباس یحیائی ،محمد شکیب نیا ،محمدتقی
حجازی ،محمد رحیمیان ،حسین صمیمی
و خانواده های وابسته

همدردی
سرکار خامن دارابی ،آقایان سپهر و سینا صفری
گرامی ،خانواده های محترم سوگوار
درگذشت تاثرانگیز همسر و پدر محترم شما

روانشاد جناب مهندس حسین صفری

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

زری ،مهدی ،ارغوان،
اردوان و ادریان رفعت پناه

خانواده گرامی صفری و دارابی

درگذشت جناب مهندس صفری همسر گرامی هموند پر ارج ما خانم
دارابی ما را نیز در اندوه فرو برد.
امیدواریم بازماندگان و وابستگان ایشان عمری طوالنی
همراه با شادکامی داشته باشند.

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت
ناصر صادقیان ،رضا نژاد ،بهروز شریف نائینی ،علیرضا
فروتن فرد ،مهدی رفعت پناه ،ناصر کاکاوند ،احسان
دانشیار ،شیرین طاهری ،سپیده ساالری و فرانک اسدیان

همدردی

سرکار خامن دارابی ،آقایان سپهر و سینا صفری
گرامی ،خانواده های محترم سوگوار
درگذشت تاثرانگیز همسر و پدر محترم شما

روانشاد آقای مهندس حسین صفری
را به جنابعالی و خانواده محترم تان،
تسلیت گفته ،برای شما و دیگر سوگواران
آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

خلیل شهروئی ،علی اجزاچی و خانواده
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زندگی و سالمت....

راز

وقتی به سن  40سالگی
میرس��ید ،باید بیش��تر
مراقب س�لامتی خود باشید و
برنامهای برای س�لامت و شادمانی
 50سال آیندهی خود داشته باشید.
ما  10راز را كه در این راه به ش��ما
كمك میكند بیان میكنیم.


آیا جرمگریی دندانها را
خراب میكند؟

معموالً عادت داریم ،هر تغییر رنگی
كه روی دندانهای مان مشاهده می
كنیم آن را جرم نامیده و این تصور را
داریم كه با جرم گیری بایستی این
لكه ها رفع گردد.
در حالی كه اص ً
ال اینگونه نیست.
برای شروع بحث الزم است كه انواع
لكه های رنگی ك��ه در روی دندان
ممكن است مش��اهده كنیم را نام
ببریم:

 -1یك سری از تغییر رنگها بر
روی دندان در واقع پوسیدگی
هایی هس��تند كه معم��والً به
صورت سیاه رنگ مشاهده می
شود و در حالتهای پیشرفته
ب��ه صورت حفره در می آیند و
در نهایت به پیشرفت پوسیدگی
دندان درد شروع می شود.
یك راه تشخیص قطعی این تغییر
رنگها این اس��ت كه در پوسیدگی
های پیشرفته در دندان حفره ایجاد
می شود .برخالف جرم كه معموالً
بر روی دندان می نش��یند و حجم
اضافی را اشغال می كند.

 -2یكس��ری از تغیی��ر رنگه��ا در
ساختمان خود دندان وجود دارند و
معموالً این تغییر رنگها دائمی بوده و
با جرم گیری از بین نمی رود.
در ضمن با تراش آن معموالً در زیر
هم همین لكه ها را دارد و این تغییر
رنگها یا ناشی از مصرف دارو در زمان
رشد جوانه دندان ،یا ناشی از نقص
تكامل��ی دندان ه��ا و كمبود امالح
مختلف در زمان تشكیل دندان و یا
ناشی از افزایش فلوراید آب مصرفی
و  ...می باشد.

 -3نوع س��وم تغییر رنگها ناشی از
موادی اس��ت كه به ط��ور معمول
مصرف می كنیم و رس��وباتی كه بر
روی دندان تشكیل می شود.
این رس��وبات یا به صورت رنگدانه
هستند و یا به صورت جرم كه بحث
اصلی ما را تشكیل می دهد .این جرم
ها بخوبی با جرم گیری از بین می
روند .و همین جرم ها هستند كه لثه
را تخریب كرده و در نهایت باعث لق
ش��دن دندانها می شود بدون اینكه
خود دندان مشكلی داشته باشد.


جرم چیست و چگونه تشكیل می
شود؟

بزاق ما به طور معمول دارای امالح
زیادی اس��ت ك��ه قدرت رس��وب
كردن را دارند .این امالح معموالً در
جاهایی كه با غذا و مسواك كمتر در
تماس است رسوب می كنند .رسوب
این امالح همراه است با ایجاد بستر
مناسب برای جایگزینی میكروبهایی
كه به ط��ور طبیعی در دهان وجود
دارد و رش��د و تكثی��ر آن  ...اضافه
شدن پروتئین های موجود در غذا و
بزاق و همچنین الشه سلولهای مرده
بافت های مختلف دهان در مجموع
باعث افزایش حجم این رسوبات شده
وبه مرور جرم تشكیل می شود و در
دهان قابل مشاهده می شود .چیزی
كه مهم است این است كه ما معموالً
مقدار كمی از جرم تشكیل شده را
می توانیم مشاهده كنیم و قسمت
عمده این جرم با تخریب لثه در زیر
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لثه تخریب شده
جایگزین شده و
از دید مستقیم
ما پنه��ان می
ماند.
و مسئله مهم تر
این كه این جرم های تشكیل شده
پر از میكروبهای مختلف اس��ت و با
مسكواك زدن هم تمیز نمی شود و
این میكروبها بین  20الی  40درصد
جرم تشكیل ش��ده را تشكیل می
دهد و افت چسبنده لثه را كه محكم
به دندان چسبیده را بمرور تخریب
كرده و بافت نگهدارنده حیاتی لثه
را تخریب كرده و باعث سست شدن
پایه های دندان می شود.
پس نتیجه می گیری��م كه با جرم
گیری و تمیز كردن این جرم های
تشكیل شده بر روی دندان از روند
تخریب لثه جلوگیری كنیم.

چرا مردم فكر می كنند كه جرم
گیری دندان را خراب می كند؟

چنانكه در قسمت اول این بحث ذكر
شد جرم های تشكیل شده بر روی
دن��دان به مرور باع��ث آزردگی لثه
شده و خود جایگزین می شود.
این امر چون به مرور اتفاق می افتد
و بیمار متوجه عقب نشینی لثه نمی
شود و لثه ای كه عقب نشینی كرده
با جرم گیری جایگزین می ش��ود و
فض��ای خالی كه بین دندانها در اثر
عقب نش��ینی لثه هم كه ایجاد می
شود از دید بیمار پنهان می ماند.
موقعی كه بیم��ار برای جرم گیری
مراجعه می كند وقتی این جرم ها
را تمی��ز می كنیم لثه تحلیل رفته
در معرض دید بیمار قرار می گیرد
و چنین احساسی بدست می دهد
كه جرم گی��ری باعث از بین رفتن
لثه شده است؟
و بقول خودشان هم لثه پایین رفته
و هم الی دندانها باز شده .در صورتی
ك��ه تمام این اتفاق��ات قب ً
ال صورت
گرفته بوده و لی از دید بیمار پنهان
بود.
دو مسئله هم چنین افكاری را
تشدید می كند:
اول اینك��ه موقع جرم گیری در هر
صورت خونری��زی اتفاق می افتد و
این امری طبیعی اس��ت ولی بیمار
ای��ن امر را دلیل صدم��ه دیدن لثه
هایش می داند و فكر می كند همین
خونریزی ها به علت كنده شدن لثه
ها از روی دندان است.
دومین مسئله این است كه موقعی
كه ج��رم به ضخام��ت كافی روی
دندان می نشیند مانع رسیدن سرما
و گرما به دندان می ش��ود و به طور

www.paivand.ca
ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal

 )1از چربی های مضر
برحذر باشید:

طبیعی ك��ه دندانهای ما در معرض
س��رما و گرمای متعادلی در محیط
دهان واقع است با وجود این جرمها
و عدم رسیدن سرما و گرما به دندان،
دندان به مرور حساسیت خود را از
دست داده و موقعی كه با جرمگیری
این جرمها را پاك می كنیم ناگهان
دندان در معرض س��رما و گرما قرار
می گیرد و بیمار تفسیر غلط خود
را تكمیل می كند كه چون دندانم
تراش��یده شده به آب س��رد و گرم
هم حساس شده ،جرم گیری كردم
لثه هایم پایین رفت .بین دندانهایم
فاصله افتاد ،دندانم تیر می كش��د
و ...مجموع این افكار بیمار را به این
نتیجه می رس��اند ك��ه جرم گیری
دندان را خراب می كند.
چند نكته در مورد جرم گیری:

 -1حتماً سالی یك بار جرم گیری را
در برنامه بهداشتی خود قرار دهید.

 -2مطمئن باش��ید كه ب��ا دقت در
صحیح مسواك زدن ،تشكیل جرم به
حداقل خواهد رسید.

 -3اگر موقع مسواك زدن دیدید كه
از ناحیه ای از لثه هایتان خون می
آید ،بدانید كه آن ناحیه دچار مشكل
اس��ت و به دندانپزشك خود مراجعه
كنید.
ناحیه ای كه خون می آید بیش��تر
مس��واك بزنی��د و از خونری��زی آن
نترس��ید .مطمئن باش��ید با خوب
مسواك زدن و بیشتر مسواك زدن آن
ناحیه خونریزی خیلی كاهش پیدا
خواهد كرد .

 -4در صورتی كه جرم زیادی داشتید
و بع��د از جرم گیری دندانهایتان به
سرما و گرما حساس شده زیاد نگران
نباشید به مرور رفع خواهد شد.

 -5بع��د از ج��رم گیری حتم��اً از
دهانشویه مناس��ب استفاده نمایید
تا در بهبود زخمهای به جا مانده از
جرم موثر افتد.
استفاده مداوم از دهانشویه ها زیاد
توصیه نمی شود و یك هفته بعد از
جرم گیری می توانید اس��تفاده از
دهانشویه را قطع نمایید.

 -6هی��چ آنتی بیوتیكی قبل و بعد
از جرمگیری نیاز نیس��ت .در موارد
خاص حتماً دندانپزش��كتان تجویز
خواهد كرد.



سالمتی
برای مردان

محققان نشان دادهاند كه چربیهای
تران��س و چربیهایی كه در فس��ت
فودهامخفیشدهاندكلسترولLDL
را در بدن افزایش میدهند .افزایش
كلس��ترول LDLخطر بیماریهای
قلب��ی را افزای��ش میده��د .حتی
بدون چربیهای تران��س ،با افزایش
سن در مردان ،سطح كلسترول باال
میرود و خطر بیماری قلبی افزایش
مییابد .مصرف چربیهای سالم مانند
چربیهای امگا  3كه در ماهی ،روغن
بذر كتان و گردو یافت میش��ود راه
مناسبی برای حفاظت از بیماریهای
قلبی است.


)2از ناتوانی جنسی
مصون مبانید:

ناتوانی جنسی در مردان مسنتر در
بسیاری از موارد علت فیزیكی دارد
و برخ��ی اوقات به علت كم ش��دن
جریان خون كافی در اندامهاس��ت.
برای بهبود جریان خون ،مردان باید
سیگار كشیدن را كنار بگذارند زیرا
س��یگار موجب تنگ ش��دن عروق
میشود.
همچنین ورزش را فراموش نكنید
و در م��ورد داروهای��ی ك��ه مصرف
میكنید با پزش��ك خود مش��ورت
كنید ،چون برخی از داروهای فشار
خون یا افسردگی میتوانند ناتوانی
جنسی را تشدید كنند.


 )3یك معاینهی
پروستات داشته باشید:

در سن  40سالگی ،غدهی پروستات
شروع به رش��د ناگهانی میكند .به
چنین حالتی ،بزرگ ش��دن خوش
خیم پروستات گفته میشود كه در
اثر نوسان س��طوح هورمونی ایجاد
میشود .اگر شبها برای ادرار كردن
زیاد از خواب بیدار میشوید یا برای
ادرار كردن با مشكل مواجه شدهاید،
ممكن است دچار بزرگ شدن خوش
خیم پروستات شده باشید .اما نگران
نباشید .بزرگ ش��دن خوش خیم
پروستات ،سرطان نیست و به ندرت
تهدید كنندهی حیات فرد است.
ب��رای درمان باید پزش��ك خ��ود را
ببینید .ممكن اس��ت پزش��ك برای
ش��ما دارو تجویز كن��د تا عضالت
صاف پروستات را شل كند و مشكل
اداراری شما بهبود یابد.


)4بدن سازی كنید:

از خواندن این جمله افسرده نشوید
اما وقتی به سن 40سالگی میرسید،
بدن ش��ما تستوس��ترون كمتری
میس��ازد .كاه��ش ای��ن هورمون

 40ساله

میتواند حافظه ،فعالیت جنس��ی و
حجم عضالنی ش��ما را تحت تاثیر
قرار دهد .پس از  50سالگی هر 10
سال  %15از حجم عضالت كاهش
مییابد.
اما نگران نباشید .برای مقابله با فرایند
تحلیل رفتن عضالت ،پیش��گیری
از آس��یبهای عضالنی و استخوانی،
مقابله با بیماری قلبی ،بدنسازی را
در برنامهی ورزش��ی روزانهی خود
قرار دهید.


 )5مراقب دور كمر خود
باشید:

با افزایش س��ن ،ان��دازهی دور كمر
مردان افزایش مییابد .این حالت در
پی افزایش چربی احش��ای شكمی
رخ میده��د كه منجر ب��ه افزایش
خطر بیماریهای قلبی عروقی مانند
حمل��هی قلبی و س��كتهی مغزی
میشود .خطر بروز این مشكالت و
بیماریها اگر اندازهی دور كمر ش��ما
به حدود 40اینچ ( 101سانتیمتر)
افزایش یابد ،بس��یار بیشتر خواهد
بود.
توصیهی ما این اس��ت .س��ه بار در
هفته ب��ه مدت  30دقیق��ه ورزش
كنید .برای عادات غذایی مناس��ب
تمرین كنید .از غالت كامل استفاده
كنید ،مصرف گوشت قرمز را كمتر
كنید ومیوه و سبزیجات بیشتری
مصرف كنید.


نوع ویتامینهای مصرفی شما تا چه
حد است و آیا به مصرف مكملها نیاز
دارید یا نه.


 )7روابط اجتماعی را
فراموش نكنید:

زندگ��ی خانوادگ��ی پای��دار ،پایه و
اساس حفظ سالمتی جسم و روان
اس��ت .روابط اجتماع��ی از ارتباط
با دوس��تان ،خان��واده و افراد دیگر
تش��كیل میش��ود .این ارتباطات
احساس تعلق در شما ایجاد میكند
كه به ش��ما كمك میكند در مواقع
استرس به این روش به حالت پایدار
و استوار روانی برسید.


 )8این غذاها را مصرف
نكنید:

غذاهای فراوری ش��ده مانند پورهی
سیب زمینی یا نان سفید ،به سرعت
در بدن تجزیه شده و میزان جذب
گلوكز را به سرعت باال میبرند و قند
خون به سرعت افزایش مییابد .باال
بودن قند منجر به افزایش وزن بدن
و دیابت میش��ود و مشكالتی برای
سالمت فرد ایجاد میكند .برای ثابت
نگه داشتن قند خون بدن ،این غذاها
را مصرف نكنی��د و از غذاهایی كه
شاخص گالیسمیك پایینتری دارند
اس��تفاده كنید ،مانند غالت كامل
ی تجزیه
و یا س��بزیجات كه به آرام 
میشوند و قند خون را ناگهانی باال
نمیبرند.


 )6مشخص كنید كه باید
مولتی ویتامین مصرف
كنید یا نه:
 )9الكل مصرف نكنید:
محقان دانشگاه هاروارد اخیراً نشان
دادهاند كه ممكن است مصرف روزانه
و م��داوم مولت��ی ویتامینها موجب
پیشرفت وقایعی شود كه سعی در
پیشگیری از آنها داریم .زیرا بیشتر
م��ردان از غذاهای روزانه به اندازهی
كاف��ی ویتامین دریاف��ت میكنند.
حتی برخی اف��راد در مواردی بیش
از نیاز بدن ویتامین مصرف میكنند
كه ممكن است موجب بیماری آنان
شود .برای مثال مصرف بیش از حد
فوالت میتواند خطر سرطان رودهی
بزرگ را افزایش دهد و یا مقدار زیاد
ویتامی��ن  Eمیزان م��رگ و میر را
افزایش میدهد.
ب��رای اینك��ه بفهمید ب��ه مصرف
ویتامین نیاز دارید یا نه ،با پزش��ك
خود مشورت كنید و در مورد عادات
غذایی و مواد مصرفی خود صحبت
كنید تا مش��خص شود كه میزان و

مص��رف الكل باع��ث افزایش خطر
بیماری كبدی ،س��كتهی مغزی و
مشكالت دیگر میشود.


 )10مراقب خطر
سرطان پروستات باشید:

سرطان پروس��تات ،بعد از سرطان
پوست شایعترین سرطان در مردان
اس��ت .برای كاهش خط��ر ابتال به
سرطان پروستات ،رژیم غذایی كم
چربی و پر فیبر داشتهباشید.
ب��رای مثال س��ویا و غذاهایی كه با
سویا و سبزیجات درست میشوند،
و غذاه��ای ح��اوی ویتامین  DوE
مصرف كنید .س��لنیم و چای سبز
نیز به پیشگیری از سرطان پروستات
كمكمیكنند.
پی��ش از اقدام به مصرف مكملها با
پزشك خود مشورت كنید.

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

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

No interest

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان

وست آیلند:

2352 Heron

H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

1389  آبان10  978  شماره 17 سال
www.paivand.ca
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پزشکــی....
به طور کلی اس��ترس ی��ک عامل
طبیعی و الزم برای زندگی ماس��ت
ولی وقتی مزمن می شود می تواند
یک عامل بیماری بشود.

استرسمیتواندعاملضعیفکننده
سیس�تم دفاعی بدن و تولیدکننده
عوامل بدکاری دستگاههای مختلف
بدن و بیماری های مختلف باشد.

برای مقابله با عوامل استرس زا بدن
نیز مکانیسم هائی تولید می کند که
باعث تعادل بیولوژیک بش��ود و در
کوتاه مدت بدن عکس العمل الزم را
انجام داده و در دراز مدت کمک به
حل مسائل مهم تر بکند.
ج��واب فیزیولوژیک ی��ک بدن به
اس��ترس در س��ه مرحله انجام می
شود.
وقت��ی که یک عامل فع��ال کننده
اس��ترس پیدا می شود ،مث ً
ال رئیس
شما با لحن خشن و خشک شما را
به دفترش احضار می کند،
اول یک مرحله ش��وک دس��ت می
دهد ،زانو ها شل و موهای ساعد تان
سیخ می شود،
بعد بدن آماده باش عمومی می دهد
که توسط سیس��تم عصبی و غدد
آندوکرین کنترل می شود.
این عکس العمل مقابله دو و گاهی
سه مرحله دارد.
اول مرحله خطر

غدد فوق کلیوی ش��روع به ترش��ح
آدرنالی��ن و هورمون های دیگر می
کنند که بدن در حالت جواب متقابل
س��ریع در بیاید ق��درت عضالنی و
عکس العمل ها به ش��دت زیاد می
ش��ود و دقت ش��ما نیز قوی تر می
ش��ود و در مرحله مقابله یا فرار قرار
می گیرید و آمادگی کامل پیدا می
کنید کدام راه را انتخاب کنید.

دوم مرحله مقاومت

پس از چند دقیقه مکانیس��م های
مختلف دیگری ش��روع به کار می
کنند.
میزان کلسترول ،اسید های چرب و
قند و عوامل دلمه ش��دن خون باال
می روند و فعالیت های گلبول های
سفید کم می شود و بدن هورمون
های دیگری ترش��ح می کند ،مثل
آندروفی��ن  Endrophiesکورتیزول
 Cortisolدوپامی��ن  Dopamineو
سروتونین .Serotonine
و همه این ها برای یک عکس العمل
دقیق فرار با سرعت یا حمله مانند
شیر(!) در این جا شما آماده جواب به
رئیس خشمناک خودتان هستید.
معم�والً ای�ن دو مرحل�ه مفید
هستند.
عکس العمل های تولید شده توسط
اس��ترس باعث می ش��ود که بدن
از تم��ام امکانات خ��ود برای مقابله
استفاده کند و هورمون ها در خون
در حالت تعادل قرار بگیرند و بعد که
مشکل حل شد (یعنی رئیس شما از
جواب های شما راضی و پرونده بسته
شد) عکس العمل آرامش شروع می
شود و احساس خستگی می کنید
که بعد از یک دوره استراحت بدن به
حالت اولیه خود بر می گردد.
ولی اگر عامل استرس طوالنی باشد
و شخص نتواند مسئله را حل کند
و یا تعداد اس��ترس ها بیشتر از حد
تحمل شخص باشد ،سیستم عصبی
نمی تواند خت��م مرحله مقاومت را
اعالم کند (معموال در نزد اشخاص
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همیش��ه نگران) و بدن وارد مرحله
س��وم می ش��ود یعن��ی مرحله ته
کشیدن قوا.
در این مرحله مکانیسم عکس العمل
مرتبا کار می کند و باعث کم شدن
عوامل بیوشیمیک و در نتیجه عدم
تعادل متابولیسم و فیزیولوژیک می
شود .بر اثر ته کشیدن قوا بعضی از
اعضا یا سیستم های بدن دچار کم
کاری و یا دست کشیدن از فعالیت
هایشان می شوند و در شرایط بسیار
وخیم استرس می تواند باعث مرگ
بشود.
متاسفانه ش��خص قربانی استرس
مزمنمتوجهوضعیتخودشنیست
و نمی داند که دارد سالمتی اش را به
خطر می اندازد و ب��رای آرام کردن
ناراحتی های تولید ش��ده توس��ط
استرس به راههای دیگری پناه می
برد،
مانند مصرف زیاد دخانیات ،الکل،
مواد مخدر ،خوابیدن زیاد و
تنهایی.

ولی باید دانست که نوشیدن الکل،
خوردن بیشتر شکالت ،چسبیدن به
تلویزیون و کامپیوتر باعث می شود
که موقتا ش��خص علت استرس را
فراموش کند و مس��ئله را حل نمی
کند که هیچ؛ مش��کالت جدیدی
تولید می کند ،که عامل استرس را
قوی تر می کند.


مانن�د آس�م ،پس�وریازیس،
آرتری�ت روماتوئی�د ،س�ندرم
خستگی مزمن ،بیماری کرون،
فیرومیال�ژی ،بیماریهای قلبی
عروقی ،دیابت نوع 2و سرطان.
همچنین استرس می تواند پیشرفت
این بیماریها را سریع تر کند.


آماده برای مبارزه با استرس
باید وضعیت بدنی و مغزی روانی را
قوی کرد.
 زندگی فعال، مثبت بودن، تغذیه خوب، ورزش و خواب کافیاینها کمک می کنند ولی اگر شخص
احتیاج بیشتری دارد باید به درمان
استرس فکر کند که عالئم بیماری را
کمتر و کمک به تعادل سیستم های
بدن مخصوصا سیس��تم هورمونی
بکند.
اول از هم��ه رژیم غذایی مناس��ب
میباشد.
باید تحریک کننده ها را قطع کرده،
م��واد غذای��ی که کمک ب��ه تولید
 Dopamineمی کنند و اسیدهای
چرب الزمه را دارا هستند ،بخوریم.

درمان های غیردارویی برای
استرس

(هیچ کدام از موارد زیر درمان کننده
علت واقعی استرس نیستند)

استرس مزمن و بیماری ها
مکانیزم های فیزیولوژیک که باعث 
تولید استرس های مزمن می شوند  )1داروهای گیاهی
متعددند که می توانند کمک به یک که معموال آثار ثانویه ندارند و دو نوع
سری طوالنی عوامل تعادل بهم زن هستند گیاهانی که کمک می کنند
تمام سیستم های بدن بکنند.
بدن انسان تعادل خود را پیدا کرده
چند تای آنها را مطالعه می کنیم.
در مقابل استرس مقاوم باشد مانند
جنس��ینگ  ginsengگیاهان آرام
پیری زودرس:
کمک م��ی کند که س��لولها بر اثر کننده که به تعادل سیستم عصبی
کمک می کنند و باعث اس��تراحت
رادیکالهای آزاد زودتر بمیرند.
بدن می ش��وند که خود عامل کم
کمبود مواد غذایی:
برای تولید انرژی الزم برای مقابله با کنندهمحرکینتولیدکنندهاسترس
استرس سوز و ساز بدن شدیدتر می می شود مانند  passifloreو والرین
ش��ود و در نتیجه کمبود اسیدهای ( valerianeگل گاو زبان و سنبل
آمینه ،پتاس��یم ،فس��فر ،منیزیوم ،الطیب خودمان)
کلسیم و ویتامینهای  Bکمپلکس 
و سایر مواد دیگر تولید می شوند و  )2کامل کننده های غذایی:
جذب مواد غذایی توس��ط بدن هم مکمل های غذایی مختلفی وجود
کمتر می شود.
دارند که می توانند اس��ترس را کم
کنن��د یا به بدن کم��ک کنند که
زخم های معده:
با اینکه می دانیم اکثر زخمهای معده متعادل تر ش��ود یا سیستم دفاعی
بر اثر باکت��ری هلیکوباکتر پیلوری را قوی تر می کند و یا به سیس��تم
تولید می شوند ولی استرس کمک عصبی کمک م��ی کنند که تعادل
زیادی به تولید زخم و دیردرمانی آن خود را پیدا کند.
و همچنین تولید سوزش معده می 
کند.
 )3طب چینی:
طب چینی نیز می تواند کمک کند
مشکالتژینکولوژیک:
اس��ترس می تواند مانع تولید رگل مشکالتواقعیپیداکردنمتخصص
آمنوره  Amenorrheeدر نزد خانم واقعی است که بتواند کمک کند به
ها و همی��ن طور در ن��زد آقایان و تعادل انرژی در بدن
خانمها باعث عدم تولید مثل بشود.

بیماری های روانی:

استرس های تکراری می تواند باعث
تغییراتی در مغز شده و بتدریج باعث
نگرانی ،وحش��ت ،ترس ،دپرسیون،
اعتیاد و بدغذایی شود.
بیماریپسیکوسوماتیک:

خیلی مسائل هستند که باعث این
نوع بیماریها می شوند ولی استرس
عامل کمک کننده به تولید  ،فعالیت
و مزمن شدن آنهاست.

 )4ماساژ ضد استرس:

اگر توسط یک متخصص تحصیل
ک��رده انج��ام بش��ود ب��ه آرامش و
استراحت بدن کمک می کند البته
بعد از ماس��اژ نباید فعالیت بدنی را
بالفاصله شروع کرد.
شاید بهترین نوع ماساژ آیوروریک
(طب سنتی هندی) باشد.

 )5ورزش:

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

چهموقعاسرتس
مارابیمارمیکند؟
ورزش می تواند باعث از بین رفتن
فشارهای عصبی و بدنی بشود.
البت��ه ورزش مرت��ب و مناس��ب با
بدن هر ش��خص ،زیرا باعث تولید
آندومرفی��ن andomorphines
بش��ود ،که باعث احساس آرامش و
راحتی می شود همچنین کمک به
تعادل فعالیت های بدنی و سیستم
عصبی و تقویت سیستم دفاعی بدن
می کند.
البت�ه بای�د در نظر داش�ت که
اس�ترس خودش ان�رژی خوار
است و ورزش نامناسب می تواند
باعث از بین رفتن ته مانده انرژی
شما نیز بشود.

ci-cong – tai-chi )6
shiatsu

م��ی تواند به تعادل انرژتیک ش��ما
کم��ک کند ولی بای��د مرتب انجام
شود.
تکرار می کنم هیچ یک از این متدها
درمان کننده علت اصلی اس��ترس
نیس��تند و ش��ما باید عل��ت اصلی
استرس را یافته و راه حل برای عامل
تولید کننده را بیابید.
مثال اگر علت اس��ترس ش��ما عدم
اطمینان بخود می باش��د و خود را
دس��ت کم می گیرید؛ هیچکدام از
این متدها به شما کمک نمی کند
که اعتماد به نفس پیدا کنید و باید
با روان شناس ماهر تماس گرفته از
او کمک بخواهید.

 )7مدیتاسیون

مدیتاسیون و مناجات با
خداوند کمک مهمی به
کم شدن اس��ترس می
کند ولی باید تکنیک آن
را یاد گرفت.

 )8وضع زندگی

وض��ع زندگی ش��خص
نقش مهمی را بازی می
کند که متاسفانه زیاد به
آن توجه نمی شود.
بدن شما صبح تا عصر
انرژی مصرف می کند
و نه هنگام شب.
ش��ب برای اس��تراحت
عمومی بدن اس��ت پس
صبح باید غذاهایی خورد
که ش��امل م��واد مغذی
ان��رژی بخ��ش باش��د و
غذای شب باید سبک و
مدتی قبل از خواب باشد
که بدن استراحت کند نه
فعالیتاجباری
از م��واد مح��رک کمتر
استفاده کنید مخصوصا از
عصر به بعد.
منیزیوم فلزی اس��ت که
ب��دن احتی��اج دارد تا با
خس��تگی مبارزه کند و
برای تم��ام فعالیت های
بدن الزم است و کافئین
تولید کمب��ود منیزیوم
در ب��دن م��ی کند .یک
متخصص طب طبیعی
می تواند به ش��ما کمک

کن��د اگر کمب��ود م��واد معدنی و
ویتامین دارید.

 )9راه رفنت

هیچ چیز بهتر از راه رفتن نیست.
پی��اده روی به تعادل خیلی از اعضا
کمک می کند.
تنفس طبیعی ،آرامش ستون فقرات،
تقویت قلب و گردش انرژی.
وقتی راه می روی��د افق دور را نگاه
کنید نه جلوی پایتان را.
آینده نگر باشید نه سربزیر!

 )10اتاق خواب

ات��اق خواب مح��ل خوابیدن بدون
استرس است.
کامپیوتر و تلویزیون را در اتاق خواب
ت��ان نگذاری��د .حتی خام��وش آن
انرژی اتاق خ��واب را بهم می ریزد
و در صورت امکان بالفاصله پس از
خاموش کردن آنها به بستر نروید؛
محرک سیس��تم عصبی هستند و
شب شما برای خوابیدن و استراحت
کردن و مقابله با استرس های بدنی
است.

قندها را به چربی تبدیل کند.
باید دانست که هر چه بیشتر شکر
مصرف شود بیشتر احتیاج به جذب
آن پیدا می شود.
پ��س بهتر اس��ت از مص��رف انواع
ش��یرینی و کوالها و مواد پرش��کر
خودداری شود.
خوردن متع��ادل از مواد الزمه برای
بدن بهترین کمک به سالمتی است
الزم نیست رژیم های سخت گرفت
باید دانست که چه باید خورد.
نظافت و مرتب بودن ظاهر شخص
هرچند ظاهری است ولی اثر شدید
بر روح و روان دارد.


درمان های دارویی
اگر بعض��ی از عالئم جدی بیماری
چند هفته طول بکش��د و یا باعث
بدتر شدن مشکالت دیگر سالمتی
بشود ،پزشک می تواند از داروهای
آرام کننده  anxiolytiquesاستفاده
کند.
این ه��ا داروهایی هس��تند که اثر
درمانی بر روی عوامل روانی و بدنی
بیم��ار دارند ولی ب��ر روی هوش و

حواس و درک بیمار اثر ندارند.
ای��ن داروه��ا دارای خاصیت ش��ل
غذای خوب خوردن
کننده عضالت نیز هس��تند مانند
غذاهایی که سریعا به قند تبدیل می والیوم  valiumو ativan
شوند و انواع شکرها مورد احتیاج بدن
نیس��تند و نباید مصرف شوند زیرا
همیشه شاد و
تعادل اسیدی -بازی بدن را بهم می
همیشه خوش باشید
زنند و باعث باالرفتن سریع انسولین
می شوند که بدن را مجبور می کند
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من کی
هستم؟!

پزشکــی آلترناتیو....
دکتر بهمن
فصیح پور
یادآوری :همانگونه که
در جری��ان هس��تید از
شماره قبل طی سلسله
مقاالت��ی به زبان س��اده
به بررسی طب باس��تانی سرزمین
چین پرداختیم .تهیه این مقاالت را
دکت��ر بهمن فصیح پور
(دکت��رای طب عمومی
و عض��و س��ازمان نظام
متخصصین طب سوزنی
کبک  ).O.A.Qبر عهده
گرفت��ه و خوانن��دگان
محترم می توانند پرسش های خود
را در این زمینه با ایش��ان به آدرس
 fasihpour@gmail.comدر میان
گذاشته ،بسته به نوع سوال ،به طور
خصوصی یا در همین صفحه پاسخ
بگیرند.
در ش��ماره آین��ده ب��ه کاربرد طب
سوزنی در دوران بارداری ،زایمان و
شیردهی خواهیم پرداخت.

طب سوزنی و کودکان

پاسخ سواالتی چند درباره درمان
کودکان با طب سوزنی


 -1از چه سنی کودک می تواند
از درمان با طب سوزنی بهره مند
شود؟

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

باقرزاده :بسته های یورو...
گذاشت.
ولی عامل دیگری هست که نه فقط
بیش از ه��ر چیز دیگر در پیشبرد
سیاستهای رژیم مؤثر است و بلکه
خمیرمایه اصلی تمام عوامل دیگر
نیز به حس��اب میآی��د  -و آن پول
است.
پول حربه اصلی جمهوری اسالمی
ب��رای تثبی��ت خ��ود و پیشب��رد
سیاس��تهای داخلی و خارجی آن
اس��ت .صرف نظ��ر از بودجههای
رسمی س��نگینی که مستقیما به
نهادهاییادشدهفوقاختصاصیافته
و دست اندرکاران آنها را جیرهخوار
حکومت کرده است ،از بودجههای
دیگری نیز میتوان سخن گفت که
به صورت مخفی یا غیر رس��می در
اختیار عوامل حکومتی قرار میگیرد
ت��ا حمایت آنان از حکومت را جلب
کنند.
دولت هر موقع الزم باش�د س�عی
میکند حمایت اقش�ار تهیدست
جامعه را با پول بخرد.

این کار میتواند در آستانه انتخابات با
پخشرایگانکیسههایسیبزمینی
انجام شود یا تحت عنوان هدفمند
کردن یارانهها در پسامد ضربه بزرگی
که جنبش س��بز به اقتدار و اعتبار
حاکمیت در جامعه زده است.
درآمد هنگفت نف��ت و کنترل بی
حس��اب و کتاب دولت و نهاد ولی
فقیه بر این خوان یغما ،به آنان اجازه
داده اس��ت که از ه��ر امکانی برای

گلویم محکم می کنم و نوه ام
خجالت می کشد به دوستانش
بگوید من مادربزرگش هستم...
...به آنها می گوید من خدمتکار
پیر مادرش هستم...
من «یک کدبانوی متام عیار»
هستم ،وقتی شوهرم آروغ های
بودار می زند و کمربندش را روی
شکم برآمده اش جابه جا می
کند...
من «بانو» هستم ،وقتی از مرز
پنجاه سالگی گذشته ام و هیچ
مردی دلش نمی خواهد وقتش
را با من تلف بکند...
من در ماه اول عروسی ام؛

شعری از
بلقیسسلیمانی

پاس��خ :از همان بدو تولد
کودکان را می توان با طب
سوزنی معالجه کرد .وقتی
کودک قادر به استفاده از
آنتی بیوتیک باشد ،بدون
ش��ک قادر به استفاده از
طب سوزنی هم هست.

 -2طول جلس�ات درمانی
کودکان چقدر است؟

س��ن کودک ش��ما
پاس��خ :هرچه ّ
کمتر باشد ،درمانش کوتاهتر است.
کودکان بسیار سریع و خوب به طب
سوزنی جواب می دهند چون نیروی
حیاتی شان در سنین پایین بسیار
فعال و قدرتمند می باشد.

 -3از چ�ه تعداد و نوع س�وزن
هایی برای کودکان استفاده می
ش�ود؟ آیا راه جایگزین دیگری
هم هست؟
پاسخ :برای درمان کودکان معموالً از
سوزن های بسیار ظریف و گران تری
(مثل س��وزنهای مارک )SEIRIN
استفاده می ش��ود که تقریباً بدون
درد هستند .هر چند تعداد سوزنهای
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استفاده شده به نوع مشکل هر بیمار
بستگی دارد اما در کودکان سعی می
شود که این تعداد به حداقل ممکن
رسانده شود .درد عبور این سوزنها از
پوست حتی از گزش پشه هم کمتر
است و اثری به جا نمی گذارد .عالوه
بر سوزن از تحریک با فشار انگشتان،
گرم کردن و یا لیزر می توان استفاده
کرد .امروزه با پیشرفت دستگاه های
لیزر کم قدرت (Low Level Laser
 )- LLLم��ی توان از ن��ور لیزر بی
خطر در طب سوزنی خصوصاً برای
کودکان بهره برد.

 -4برای درمان کودکم چند جلسه و
با چه فواصلی الزم است؟
پاس��خ :تعداد جلس��ات الزم به سه
شدت بیماری،
عامل بستگی داردّ :
سیر تح ّول و مزمن بودن آن و سطح
نیروی حیاتی بیمار (همین موارد در
بزرگساالن نیز صادق است) .معموالً
م��وارد ع��ود بیماری به ط��ور قابل
مالحظه ای با طب سوزنی کاهش
م��ی یابن��د و در صورت بازگش��ت
بیماری فواصل آنها بیشتر و بیشتر
(مث ً
ال هرس��ه ماه ،ش��ش ماه ،یک
س��ال ) ...می ش��ود .مث ً
ال در درمان
س��رماخوردگی یا اوتی��ت (التهاب
گوش) اگر در همان ابتدای بیماری
اقدام به درمان شود حتی یک جلسه
برای بازگرداندن توان دفاعی بدن در
مقابل بیماری می تواند کافی باشد.
{>> ادامه در صفحه}31 :

من«دوشیزه مکرمه» هستم،
وقتی زنها روی سرم قند می
سابند و همزمان قند توی
دلم آب می شود...
من «مرحومه مغفوره»
هستم ،وقتی زیر یک
سنگ سیاه گرانیت قشنگ
خوابیده ام و احتماالً هیچ
خوابی نمی بینم...
من «والده مکرمه» هستم،
وقتی اعضای هیات مدیره
شرکت پسرم برای خود شیرینی
 20آگهی تسلیت در  20روزنامه
معتبر چاپ می کنند ...
من «همسری مهربان و مادری
فداکار» هستم ،وقتی شوهرم برای
اثبات وفاداری اش ،البته تا چهلم،
آگهی وفات مرا در صفحه اول
پرتیراژترین روزنامه شهر به چاپ
می رساند...
من «زوجه» هستم ،وقتی شوهرم
پس از چهار سال و دو ماه و سه
روز ،به حکم قاضی دادگاه خانواده
قبول می کند به من و دختر شش
ساله ام ماهیانه فقط بیست و پنج
هزار تومان بدهد...
من «سرپرست خانوار» هستم،
وقتی شوهرم چهار سال پیش با
کامیون قراضه اش از گردنه حیران
رد نشد و برای همیشه در ته دره
خوابید...
من «خوشگله» هستم ،وقتی
پسرهای جوان محله ،زیر تیر
چراغ برق وقت شان را بیهوده می
گذرانند...
من «مجید» هستم ،وقتی در
ایستگاه چراغ برق ،اتوبوس خط

واحد می ایستد و شوهرم مرا از
پیاده رو مقابل صدا می زند...
من «ضعیفه» هستم،
وقتی ریش سفیدهای فامیل می
خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را
بگیرند...
من «بی بی» هستم ،وقتی تبدیل
به یک شیء آرکائیک می شوم و
نوه و نتیجه هایم ،تیک تیک از من
عکس می گیرند...
من «مامی» هستم،
وقتی دختر نوجوانم در جشن تولد
دوستش دروغ پردازی می کند...
من «مادر» هستم ،وقتی مورد
شماتت همسرم قرار می گیرم
چون آن روز به یک مهمانی زنانه
رفته بودم و غذای بچه ها را درست
نکرده بودم...
من «زنیکه» هستم ،وقتی مرد
همسایه ،تذکرم را در خصوص
درست گذاشت ماشینش در
پارکینگ می شنود...
من «مامانی» هستم ،وقتی بچه
هایم خرم می کنند تا خالف
هایشان را به پدرشان نگویم...
من «ننه» هستم ،وقتی شلیته می
پوشم و چارقدم را با سنجاق زیر

خامن کوچولو ،عروسک،
ملوسک ،خامنی  ،عزیزم،عشق
من،پیشی،قشنگم،عسلم،
ویتامین و ...هستم...

من در فریادهای شبانه شوهرم،
وقتی دیر به خانه می آید ،چند تار
موی زنانه روی یقه کتش است و
دهانش بوی سگ مرده می دهد،
«سلیطه» هستم...
من در محاوره ی دیرپای این
کهن بوم ؛ «دلیله محتاله ،نفس

محیلهمکاره،مار،ابلیس،شجره
مثمره ،اثیری ،لکاته و»...

هستم...
دامادم به من «وروره جادو» می
گوید.
حاج آقا مرا «والده آقا مصطفی»
صدا می زند.
من «مادر فوالدزره» هستم ،وقتی
بر سر حقوقم با این و آن می
جنگم...
مادرم مرا به خان روستا « ،کنیز»
شما معرفی می کند...

...من کی
هستم؟!

>> ادامه از صفحه5 :

خرید حمایت از یکسو و سرکوب
مخالفان از سوی دیگر بهره بگیرند.
هم��ه با پولهای فراوان��ی که برای
جمعآوریتظاهرکنندگانحکومتی
هزینه میشود آگاهند.
س�اندیسخوری اکنون در قاموس
ادبیات سیاسی ایران به عنوان یک
لغت جدید جا باز کرده است.
فوقالعادههایی که به عوامل بسیجی
برای حمله و ضرب و جرح معترضان
پرداخت میشود نیز تا کنون بارها
افشا شده است.
با پول میتوان همه چیز خرید  -حتا
دانش اتمی را.

پول که باشد ،ش�اعر و نویسنده و
فیلمس�از و روزنامهنگار و هنرمند
و نقاش را نیز میت�وان با «صله»
خرید  -و البته اگر کس��ی حاضر به

فروش خود نشد (و کارش به زندان
و شکنجه نکش��ید ،دست کم این
که) کتاب و نوشته و فیلمنامه و اثر
هنریاش در ممیزی وزارت ارش��اد
بایگانیمیشود.
آخوند و روحانی نیز به همچنین.
روحانیت��ی که تا پیش از اس��تقرار
جمهوری اس�لامی نهادی نس��بتا
مستقل از حکومت بود و منابع مالی
آن در خارج از حکومت قرار داشت،
در این نظام عمال در حکومت ادغام
شد و بخش بزرگی از بودجه کشور
در اختی��ار روحانیت ق��رار گرفت.
قسمتی از این بودجه به طور رسمی
به نهادهای روحانی پرداخت میشود

و در بودج��ه رس��می کش��ور ثبت
میگردد .این بودجهها به خصوص
در سالهای اخیر به طور تصاعدی
باال رفته است .ولی بخشی دیگر از
آن ب��ه صورت مخفیانه به این یا آن
آخوند پرداخت میگردد.
امتیازهای ش��کر و الستیک و سایر
مواد مورد نیاز مردم که به این یا آن
آخوند واگذار ش��ده است نیز وجود
دارد که از آن میگذریم.
اکن��ون حوزههای علمی��ه یکی از
بزرگترین اقالم بودجه کش��ور را به
خود اختصاص دادهاند.
صدها هزار آخوند و طلبه در سراسر
کش��ور جیرهخوار رسمی حکومت
هستند .کیهان نوشته که «هزاران»
طلب��ه و مدرس خارج��ی در قم به
حضور خامنهای رس��یدهاند .اینان
به نام خامنهای دع��وت و پذیرایی
ش��دهاند ،و بعد هم که به سرزمین
خودبرگردندباکمکهایمالیدولت
به نفع خامنهای و جمهوری اسالمی
تبلیغ میکنند .اگر روحانیانی باشند
(که کم نیستند) که حاضر نشدهاند
خود را به حکومت بفروش��ند ،باید
عقب��ات آن ،و از جمله فش��ارهای
مالی و تهدیدها و حمالت طلبههای
بسیجی را تحمل کنند .اکنون هم
که خامنهای به قم رفته است ،بدون
تردید کیس��هها و بستههای دالر و
یورو در التزام او هست تا هر جا الزم
شد بتواند روحانیان متزلزل را بخرد
و یا روحانیان مطیع را پاداش دهد.

بعید است که خامنهای پای بوسی
مستند مصباح یزدی را بیاجر مادی
بگذارد.
مصب��اح ک��ه ب��رای مؤسس��هاش
بودجه س��نگینی از دولت دریافت
میکند البته بدش نمیآید که مزد
چاپلوسیهایش را نقد بگیرد.

آن رهب��ر آفریقای��ی ،خاورمیانهای
ی��ا آمریکای التین با عالقه به ایران
س��ر میزند و مجیز احمدینژاد و
خامنهای را میگوید به این انتظار نیز
هست که موقع خداحافظی کیسهای
از دالر ی��ا یورو را در هواپیمای خود
تحویلبگیرد!

اس��تفاده رژیم از پ��ول برای جلب
حمایت در صحن��ه بینالمللی نیز
چیز تازهای نیست.
اگ��ر رژیم توانس��ته در غزه و لبنان
جاپای محکمی ب��از کند به خاطر
جم��ال «ملکوت��ی» خامن��های یا
هاله روی س��ر احمدین��ژاد نبوده
است .پولی اس��ت که در درجه اول
باید صرف خرابههای خوزس��تان و
بلوچس��تان و دهها و صدها منطقه
دیگر محروم ایران میشد ،ولی رژیم
آنها را سخاوتمندانه به غزه و جنوب
لبنان سرازیر کرده است.
هدف منطقهای رژیم البته در درجه
اول تحریکات ضد اس��راییلی و ضد
آمریکایی /انگلیس��ی بوده اس��ت،
و به همین دلی��ل رژیم میلیونها
دالر به صورت نقدی و تسلیحات و
آموزشهای نظامی روانه گروههایی
کرده اس��ت که در خاورمیانه با این
کش��ورها میجنگند و نفوذ رژیم را
توس��عه میدهند .تقسیم پول بین
سیاستمداران عراقی و افغانی برای
اعمال نفوذ در آن کشورها نیز بخشی
از این سیاست است.
اکن��ون میدانیم که اگ��ر که این یا

به این ترتیب ،چ��ه در قم و تهران،
یا غ��زه و لبنان ،یا کاب��ل و بغداد و
کاراکاس ،اگر کسانی برای خامنهای
ی��ا احمدینژاد مجی��ز میگویند و
کف میزنند ،بدون تردید باید رد و
س��اندیس و دالر و یورو را در آنجا
جست .و به راستی هوگو چاوز از این
همه س��فر دور و دراز به تهران چه
میخواهد؟ او که کشور نفتخیزی
دارد و نبای��د ب��ه کیس��ههای پول
خامنهای یا احمدینژاد نیاز داشته
باشد؟ این درست .ولی در کشور او
مسلما دزدی به این آسانی نیست.
این در ایران اس��ت ک��ه یکباره در
سال گذشته یک میلیارد دالر پول
از خزانه مملکت گم میشود و هیچ
ک��س رد آن را پیدا نمیکند .و این
نیز در ایران است که بخش عظیمی
از بودجه کش��ور تحت کنترل دهها
نهاد وابس��ته به ولی فقیه قرار دارد
که هیچ نهاد مستقلی نمیتواند بر
آنها نظارت کند .در چنین کشوری
است که میتوان میلیون میلیون از
جیب ملت برای ادامه سیاستهای
خشونتبار،تروریستیوفاجعهآفرین
حکوم��ت در داخل و خارج کش��ور

بدون هیچ حساب و کتابی خرج کرد
 از پخش ساندیس در خیابانهایتهران گرفته تا تحویل کیس��ههای
دالر و یورو به این یا آن سیاستمدار
خارجی.
رژی��م ترجیح میده��د که همانند
جنایت��کاران مافیایی پ��ول نقد در
بس��تههای دالر و یورو به این یا آن
سیاستمدار بدهد تا اثری از آن باقی
نماند و انکار آنهم س��اده باشد .در
مورد آقای کارزای با این که موضوع
ل��و رفت و کارزای هم آن را رس��ما
تأیید کرد رژیم همچنان منکر قضیه
است .البته آقای کارزای مدعی شده
که قضیه «ش��فاف» بوده است  -و
البد به هیمن دلی��ل هم پول نه از
مجاری بانکی وبلکه در کیسه تحویل
ایشان شده اس��ت! به هر حال این
گونه نقل و انتقال پول  -وپولشویی
 در داخ��ل ایران ب��رای کارگزارانرژی��م ع��ادی اس��ت و زی��اد اتفاق
میافتد .به ای��ن ترتیب ،تعمیم آن
ب��ه روابط خارجی نیز عادی به نظر
میرس��د .برای مردم ایران هم این
خبر چندان تازه نب��ود .ولی اکنون
جامعه جهانی نیز با این ش��یوه کار
رژیم آشنا شده است و دلیل حمایت
برخی از رهبران کش��ورهای جهان
سومی از خامنهای و احمدینژاد یا
سیاستمداران و روزنامهنگاران غربی
مجیزگوی رژیم ایران را بهتر درک
میکند! 
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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

مرضیه ...
که مردم بی پناه در زیر آوار مانده این کامل رس��یده اس��ت یعنی کرکره پیر گدای خراسانی
شهر در انتظار دریافت کمک برای این دکان پر سود و رونق هزار
ساله مجاهد!
نجات جان خود و عزیزانشان بودند بزودی پائین کش��یده خواهد شد و

دولت نامردمی
و ملت مردمی!
در حالی که بیش از سی سال است
که رژیم ناشریف جمهوری اسالمی
به دالئل و بهانه های واهی هر روزه
به قطع س��ر و دست و پا و انگشتان
مردم بی گناه ایران مشغول است و
به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست
اخیراً در اخبار آمده بود که:
والدین یک جوان تهرانی که پس��ر
 22ساله آن ها به دنبال درگیری با
یکی از همکارانش دچار مرگ مغزی
شده بود با اهدای اعضای بدن وی به
 4بیمار ،زندگی دوباره ای به آن ها
بخشیدند!؟
و این یعنی که کشور ایران مردمی
با گذشت و انسان دوست دارد و گله
ای از جانوران درنده و وحش��ی در
راس دولت!
فرق این رئیس جمهوری با
آن رئیس جمهوری؟
در تمام مدتی که
عملیاتنجات
ن
ج��ا
معد نچی��ا ن
ش��یلیائی در
جری��ان بود
ئی��س
ر
جمهوری شیلی به اتفاق همسرش
در صحنه حضور داشتند و بر حسن
انج��ام عملیات نج��ات نظارت می
کردند و به محض خروج هر یک از
آن ها از عمق  700متری زمین ،او
را در آغ��وش می گرفتند و اش��ک
شوق می ریختند.
هیچ فکر کرده ای��د که در روزهای
پس از زلزله در شهر بم و در زمانی
تقدیم به همه مردان غیور
هموطن درهجرت(!)
برگرفته از سایت !ZZ

لوئی ِسیدَ ل پاستور و
میکرب!

هفته گذشته در ش��هر قم ،خامنه
ای م��ردم به ج��ان آمده ای��ران را
"میکرب"نامی��د! فق��ط ب��ه عنوان
یادآوری خدمت معظم له عرض می
کنیم :میکرب جانور ریزی است که
علیرغم جثه کوچکش وقتی که به
جان موجودی بیفت��د پدر صاحب
بچ��ه را در می آورد!؟ بخصوص اگر
آن موجود به دارو و درمان مدرن هم
باور نداشته باشد و بخواهد با دعا و
ورد و ج��ادو بیماری مزمن و صعب
الع�لاج خودش را معالج��ه کند(!)
خالصه مواظ��ب خودتان باش��ید
عالیجناب!؟

فقط یک سوال؟

صادرات احنصاری!

روز  19اکتب��ر یک��ی از قهرمان��ان
دوچرخه سواری کشور که عضو تیم
ملی دوچرخه سواری نیز بوده است،
به هنگام خروج از کش��ور و سفر به
دوبی در فرودگاه بین المللی تهران،
به اتهام حمل و خروج  3کیلو مواد
مخدر "شیشه" بازداشت شد! به نظر
ما این قهرمان هیچ تقصیری ندارد
چون فقط قصد اش این بوده که به
امر صادرات کشور کمک کند! فقط
تنها گناهش این می تواند باشد که
می خواسته کاالئی را صادر کند که
انحصار صادراتش فق��ط در اختیار
برادران پاسدار و بسیجی می باشد
و نه کس دیگر!

پیوند ،البی صهیونیست ها

شیخ مهدی کشف جدید ما!

کروب��ی
ر
د
مصاحبه
ب��ا "لورا
س��کور"
گزارش��گر
نشریه "نیویورکر" گفته است :مردم
را در زن��دان ه��ا مورد تج��اوز قرار
دادند!
از حضرت شیخ سوال می کنیم آن
زمانی که جنابعالی بر مسند ریاست
مجلس شوربای اسالمی نشسته و
"حاجیه خانم" تان هم کل جریان
واردات دارو در کش��ور را زیر نگین
داش��ت و متفقاً مش��غول پول پارو
ک��ردن بودید ،آیا از موض��وع باال و
جنایاتی مانند آن اطالع نداشتید؟

ورشکستگی

میان ظهر عاشورا /یزید
خفته دوران /ز گور
کهنه اش برخاست /به
قصد قتل دلداران /علی
برخیز و باطل کن /بساط
این دغلکاران /چنان
دین محمد را /به کام
خود بیالودند /که گوئی
حضرت حجت /از اینان
می برد فرمان ...اللهم کل
ولیک حجت بن الحسن
صلواتک علیه و علی  ...انا
الحسین مصباح الهدی و
سفینةالنجات...
جمالت باال قسمتی از متن
کالم آهنگی اس��ت که "آریا
آرام نژاد" نوجوان بابلی تحت
عنوان "علی برخیز" ساخته
و خوان��ده و ب��ه همین جرم
هم دس��تگیر و زندانی شده،
ش��کنجه و ض��رب و ش��تم
دیده ،و حکم اعدامش هم در
راه اس��ت! با توجه به سنش
واضح است که او متولد بعد
از وقای��ع س��ال  57و تربیت
ش��ده در سیستم آموزشی و
تربیتی همین نظام است (!) و
جالب است که در این اثرش
از علی ابن ابوطالب (ع) یعنی
مظهر همه باورهای ظالمان
حاکم بر ای��ران ،می خواهد
که برخیزد و م��ردم را از زیر
بار ظلم طرفداران و مدعیان
والیت خودش نجات دهد! از
این ماجرا فقط یک نتیجه می
توان گرف��ت و آن اینکه این
رژیم و همه تعلیمات و باورها
و اعتقاداتش به ورشکستگی

ش��خص ما پس از تفکر ف��راوان به
این نتیجه رسیده ایم که این نشریه
"پیون��د" مونتریال ه��م مثل برادر
بزرگش روزنامه "گازت"وابس��ته به
نئوکان ها و البی صهیونیست های
کانادا است!؟
می پرسید چرا؟
چون یک کاره برداشته و در شماره
 970خودش ترجم��ه مقاله گازت
تحت عنوان "س��تمگر کهنس��ال
دیگری هم شکس��ت خ��ود را می
پذیرد!" را آن هم بدون رفع اشکاالت
و اغالط سیاسی اش به چاپ رسانده
است!؟ مقاله ای که در آن در حقیقت
به یک مصاحبه "فیدل کاس��ترو"
دس��تبرد متقلبانه و به خواننده آن
نعل وارونه زده ش��ده است! آن هم
فیدل نازنینی که تصاویرش به همراه
"چه گوارا" در سرتاسر دنیا چاپ و به
فروش می رسد و زینت بخش خیلی
جاهاس��ت که ما عقلمان هم به آن
نمی رسد!
کس��ی که یکی از دمکراس��ی های
جوان را در آمریکای التین رهبری
م��ی کند درس��ت مث��ل رفقایش
"چاوز" در ونزوئ�لا و "مورالس" در
بولیوی و "لوال داس��یلوا" در برزیل
و دو سه رس��وای دگر(!) که امروزه
مردم شان دارند آمریکای جنایتکار
را از حیاط خلوت خودش��ان بیرون
می کنند!
شما خوانندگان عزیز پیوند هم اگر
رویتان را زیاد کرده و س��وال کنید
که پس چرا این رهبران دمکرات با
یکی از کثیف ترین و خونخوار ترین
دیکتاتورهای روی کره زمین یعنی
مس��تر «ا.ح ».نرد عشق می بازند؟
و یا چرا مردم این کش��ور ها سعی
می کنند به هر وسیله ای که شده
از این بهشت ها فرار کنند و به دامان
امپریالیسم جهانی پناه ببرند؟ و یا
چگونه است که در بهشت دمکراسی
فیدل جان پست رهبری ارثی است
و به برادر می رسد؟
به شما می گوئیم که فضولی موقوف
ش��ما عقلتان به این مسائل ظریف
نمی رسد!
در ضمن شخص ما هم هرگز از این
رفقای طرفدار فیدل جان مان سوال
نمی کنیم که پس چرا آن ها برای
زندگی بهشت دمکراسی فیدل جان
و امثالهم را انتخاب نکرده اند و مثل
ما در پناه دولت استکباری کانادا (!)
جا خوش کرده اند؟
چون این سوال ضد حقوق بشر است
و برای ما و پیوند و سردبیرمان قال
حقوقی چاق می کند!

انجام داده بودند و ما هم آن را نقل
کردی��م کما اینکه اگ��ر در جائی و
از کس یا کس��انی کژی و نامردمی
هم ببینیم انتقاد می کنیم در چند
شماره قبل هم عملی انسان دوستانه
را که آقای رضا پهلوی انجام داده بود
گزارش و از آن قدردانی کردیم پس
ما سلطنت طلب هم هستیم؟
نه آق��ا ما فقط ی��ک ایرانی
هستیمکههمههموطنانمان
را دوس��ت داری��م و عقاید و
باورهایشان هم به خودشان
مربوط اس��ت درب��اره خانم
مرضی��ه هم حتماً دوس��ت
داشتید مجاهدین از ایشان
حمایت نمی کردند و امروز
در گوشه ای از شهر پاریس
فوت کرده بود و جسدش را
هم ش��هر داری به عنوان گمنام به
خاک سپرده بود؟ آیا این باعث ننگ
من وشمای ایرانی نبود؟ شما مراسم
تشیع جنازه باشکوه خانم مرضیه در
پاریس و مراسم ادای احترام بروبچه
های مجاهد به آن بانوی هنرمند در
شهر اشرف را دیده اید؟
جواب س��وال ما را نداد و بالفاصله
خر را ول کرد و پاالنش را چس��بید
و گفت:
آق��ا اگر ای��ن مجاهدین ب��ه قدرت
برس��ند از آخوند ها هم خطرناکتر
خواهند بود!
گفتیم اگر چنین شد وآن ها خالف
آنچه ادعا دارند عمل کردند و از خط
رفتار انسانی و دموکراتیک با مردم
خارج ش��دند و ما ت��ا آن زمان زنده
بودیم یکی از دشمنان سر سخت آن
ها خواهیم بود و بیشتر ازآخوند ها
ب��ا آن ها مخالفت و مبارزه خواهیم
کرد!

ایدز و. ..
عالیجناب اسقف شغال و آیت
اهلل العظمی سگ زرد!
اسقف "آندره لئونار" رهبر کلیسای

کاتولیک بلژی��ک در کتابی که در
هفته قبل منتشر ش��ده است ،می
گوید :بیماری ای��دز مجازاتی الهی
است که در پی تغییر رفتار ماهیت
طبیعی عشق انس��انی پدیدار شده
است!
این فرمایش��ات در حالی بیان می
شود که اخبار مربوط به سوء استفاده
جنسی از کودکان بی سرپرست در
کلیساهای اروپا و بخصوص در کشور
بلژیک ،افکار عمومی اروپائیان را به
شدت متاثر کرده است .درست مثل
آخونده��ای خودمان که در محراب
و بر منبر خودش��ان را چنان طفل
شیرخواره ای معصوم و معلم اخالق
جامعه جلوه می دهن��د و چون به
خلوت "کهریزک" می روند تبدیل
به گرگ خونخواری ش��ده و آن کار
دیگر می کنند!

نگرانی تروریست

خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی از
بیروت نوشت :راستی احمدی نژاد
با پرونده ترور" رفیق حریری" چکار
دارد؟
جونم براتون بگه هیچی والله ،ایشان
می خواه��د به عنوان سرپرس��ت
کل امور دنیا مراقب��ت کند تا روال
رس��یدگی به این پرونده درس��ت
انجام ش��ود و خ��دای ناکرده حقی
از کس��ی ضایع نشود؟ درست مثل
دادگاه های انقالب اسالمی (!) هیچ
قصد دیگری ندارد و اص ً
ال هم نگران
نیست که پای همکاران ام القرائی و
برادران حزب اللهی اش در لبنان به
تله این ماجرا بیفتد!
باور کنی��د ،به جان خودش برایتان
قس��م م��ی خوریم که راس��ت می
گوئیم!
{>> ادامه در صفحه}33 :

س
و
پ
ر

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
های
ر

و
ز
ا
نه

دوشنبه :کله پاچه
سه شنبه :لوبیاپلو
چهارشنبه :لوبیا پلو و کوکو سبزی
 5شنبه :باقالی پلو با ماهیچه
جمعه :سبزی پلو با ماهی
شنبه :چنجه ،برگ
یکشنبه :چنجه ،برگ  +آش
توجه :روزهای هفته کوبیده
و جوجه هر روز موجود است.

وست آیلند

الهی! به مـــردان در خانه ات!
به آن زن ذلیالن فــــرزانــه ات!
به آنانکه با امـــــر "روحی فداک"!
نشینندوسبـــــــزینمایندپاک!
به آنانکه از بیخ وبن زی ذیند!
شب وروز با امــــــر زن می زیند!
به آنانکه مرعــــــــوب مادر زنند!
ز اخالق نیکـــــوش دم می زنند!
به آن شیر مردان با پیشبند!
که در ظــرف شستن به تاب وتبند!
بچــــــــه داری تکند!
به آنانکه در ّ
یالنعوضکـــــــــردنپوشکند!
به آنانکه بی امـــــــــر واذن عیال
نیاید در از جیبشان یک ریال!
به آنانکه با ذوق وشـــــــوق تمـام
به مــادر زن خود بگویند :مـــام (!)
بهآنانکهدارندبــــاافتخـــــــــار
نشان ایزو...نه!"زی ذی نه هــــزار"!
به آنانکه دامــــــن رفــو می کنند!
ز بعد رفـــــــویش اُتــو می کنند!
به آنانکه درگیر ســــوزن نخند!
گرفتـــــــــار پخت و پز مطبخند!
به آن قرمــــــــه سبزی پزان قدر!
به آن مادران به ظاهــــــــر پدر(!)
الهــــــی! به آه دل زن ذلیل!
"ممدسبیل"(!)
به آن اشک چشمان ّ
به تنهای مردان که از لنگـــه کفش
چو جیغ عیاالتشان شد بنفش!
:که مارا بر این عهــــد کن استـوار!
از این زن ذلیلی مکن برکنــــــار!
به زی ذی جماعت نما لطف خاص!
نفرما از این یوغ مـــــــارا خالص!

رئیس جمهوری و سایر زعمای قوم
در ام القرای اس�لام ناب چه غلطی
می کردند و کدام گوری بودند؟

دکاندارانش هم روانه خواهند شد به
زباله دان تاریخ!؟

چند روز قبل هموطنی به ما تلفن
کرد گوش��ی را که برداشتیم بدون
مقدمه گفت:
آق��ا ش��ما مجاهد
هستی؟
بالفاصله پرسیدیم:
آق��ا ش��ما بازجوی
عزیز اوین هستید؟
برآشفت و گفت :نه
به حض��رت عباس!
گفتی��م م��ا هم نه
به قمر بنی هاش��م!
گفت :آخه چند بار
در پیوند خواندم ک��ه از مجاهدین
طرف��داری می کنید! گفتیم :کی و
کجا ما از مجاهدین طرفداری کرده
ایم؟ گفت :مث ً
ال در همین شماره آخر
و در باره خانم مرضیه ،فکر می کنم
سبیل ش��ما را حسابی چرب کرده
اند! گفتیم البته ،نه فقط سبیل بلکه
خیلی دیگر از جاهای ما را هم چرب
کرده اند ولی بر خالف تصور شما نه
با پول و چک و مانی اردر ،چون اگر
اینکاره بودیم امروز و در سنین باالی
ش��صت بیس��ت هزار کیلومتر دور
تر از میهنم��ان برای گذران زندگی
مان فعلگی نم��ی کردیم (!) گفت:
پس چطوری؟ گفتی��م :با حمایت
و مراقب��ت و پذیرائی جانانه از یکی
از هنرمندان میهنم��ان و برگزاری
کنس��رت های باش��کوه در اماکنی
مانند "رویال آلب��رت هال لندن" و
"المپیای پاریس" و با صرف هزینه
ای گزاف برای بانوی هنرمندی که
مورد بی مهری مرتجعین سفاک در
وط��ن خودش قرار گرفته بود و می
رفت که از یادها ب��رود ،آن ها به او
روح و زندگی دوباره دادند مجاهدین
درباره این خانم کاری بس انس��انی

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

اختالط
می کنیم!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

اروپایبهرتبرایهمهزنان!

>> بخش 2
پایانی

چرا نباید امکان پذیر باشد؟ ارث ،بازنشس��تگی و غی��ره.
برای مثال ب��ه عهده گرفتن
"برای این ک��ه حق جدایی،
زوجین را از زاویه دلیل جدایی در احتادیه اروپا بحث بر سر تصویب
سرپرستی قانونی فرزند یکی
و ی��ا دوره موق��ت برای تغییر یک ماده احلاقی است که طی آن
از طرفی��ن امکان پذیر ش��ده
اس��ت .هم چنین اکنون هم
عقیده ،تحت فشار قرار ندهد" ،پیش رفته ترین قوانین طرفدار زنان
نام ش��دن دو ه��م جنس گرا
از سال  2005قانونی در اسپانیا در هر یک از کشورهای اروپایی می
که به طور رسمی باهم زندگی
به تصویب رس��ید که زوجین بایست سرمشق سایر کشورها قرار
مشترک می کنند ،قابل تحقق
بدون آن که دلیلی برای جدایی
ارائه کنند ،حق دارند فورا از هم گرفته و به صورت استاندارد ،شرط
اس��ت .اما ازدواج رسمی میان
جدا شوند .حق آزادانه متحول ورود به احتادیه اروپا باشد.
هم جنس گرای��ان در آلمان
برخالف کش��ورهای بلژیک،
شدن ش��خصیت هر فرد که
هلند و اس��پانیا هنوز قانونی
در قانون اساس��ی اسپانیا درج
شده است به انسان این حق را می کرده باشند یا زندگی مشترک با هم نشده است.
دهد که به هر دلیلی نخواهد مزدوج داشته اند .در کشورهایی مثل یونان،
باقی بماند .در اسپانیا به این امر در فنالند و لوکزامبورگ ،اگر پدر و مادر اسپانیا :خشونت خانگی
قانون مربوط به جدایی ،توجه ویژه ازدواج رس��می نکرده باش��ند ،حق " -برای حس��اس ک��ردن اذهان در
صورت گرفته است .عدم تمایل یکی سرپرستی به طور اتوماتیک به مادر م��ورد تم خش��ونت خانگ��ی و هم
از طرفین در ادامه زندگی مشترک ،تعلق می گیرد.
چنین تبعیض جنسی بین پسران و
مهم ترین دلیل برای جدایی است.
دختران از سنین ابتدایی"،
آملان:
کشورهای سوئد و فنالند نیز قوانینی ازس��ال  1998در کشور آلمان نیز " -برای آموزش کارکنان و کارمندان
مش��ابه در مورد جدای��ی دارند .اما پ��در و مادر بع��د از جدایی به طور در بخش خدمات اجتماعی ،خدمات
اسپانیا اضافه بر این کشورها ،حداقل اتوماتیک و مساوی از حق سرپرستی درمانی و غیره"،
 "ب��رای اج��رای ف��وری عملیاتزمان زندگی مشترک را برای اعالم فرزند خود برخوردار می شوند.
جدایی ،بسیار کوتاه در حد سه ماه چنان چه یک��ی از طرفین تقاضای حفاظتی که توسط آن پلیس بتواند
کرده ک��ه آن نیز نبای��د الزاما مانع حق سرپرس��تی به تنهای��ی برای مجرم و قربانی را در کوتاه ترین زمان
جدایی ش��ود و اگر چنان چه یکی خود داشته باشد ،این امر در دادگاه ممکن از هم جدا کند"،
از طرفین در فاصله ای کوتاه بعد از خان��واده بررس��ی و تصمیم گرفته " -ب��رای س��ازمان دادن جا و مکان
ازدواج ،دچار شرایط طاقت فرسایی خواهد شد .قوانین کشور آلمان نیز و امکان��ات مختلف جهت حفاظت
در زندگی مشترک شود ،می تواند بین پدر و مادری که ازدواج رسمی از قربانی��ان خش��ونت خانگ��ی و
خواستار جدایی گردد.
کرده و یا فقط زندگی مش��ترک با حمایت مالی رسمی و قانونی از این
برای مثال خشونت در خانه می تواند هم داشته اند ،تفاوت قائل است و در عملیات"،
یک��ی از عوامل این ش��رایط طاقت یک زندگی مشترک که به جدایی " -برای آموزش دادن به واحدهایی
فرسا باشد.
انجامیده است ،مادر حق سرپرستی در دادگاه ه��ا که به وی��ژه در حوزه
فرزند را به تنهایی دارا می باشد و در خش��ونت خانگ��ی متخصص می
آملان:
بعد از رفرمی که کشور آلمان ازسال صورتی که هر دو در حق سرپرستی شوند"،
 1975در قوانین مربوط به خانواده مشترک توافق داشته باشند ،پدر نیز " -برای شدت عمل و تحریم قاطع
ضاربین ،به اضافه یک برنامه عملی
به انجام رس��اند ،یافت��ن مقصر در دارای این حق خواهد شد.
جهت مقابله با عاملین خشونت"،
امرجدایی نیز از بین رفته است واز
کش��ور اس��پانیا قانونی را در سال
آن پس قانونی به تصویب رس��یده بلژیک :ازدواج هم جنس گرایان
که بر اساس آن ،طالق در صورتی "ب��رای این که هم جن��س گرایان  2005به تصویب رساند که بر طبق
که زندگی مش��ترک به شکس��ت نی��ز همانند دگرجن��س گرایان در آن ،نه تنها می بایست قاطعانه علیه
انجامیده باش��د ،م��ی تواند جاری یک زندگی مشترک از کلیه حقوق خشونت خانگی و مقابله با ضاربین
شود .اثبات چنین شکستی از آنجا گس��ترده مربوط ب��ه آن برخوردار عمل شود ،بلکه حمایت و حفاظت
مقدور می گردد که زندگی مشترک باشند" ،کشور بلژیک از سال  2000فوری و مؤثر از قربانیان خشونت را
دیگر ام��کان پذیر نبوده و در آینده قانون مربوط به "زندگی مش��ترک نیز در دستور قرار دهد .کشور اسپانیا
نیز قابل احیاء نباش��د .در هر حالت قانونی" برای هم��ه آنانی که با هر با وضع ای��ن قانون ،خود را در صدر
زوجین بعد از یک دوره یک س��اله گرایش جنس��ی تمای��ل به زندگی لیست کشورهای اروپایی قرار داد.
بعد از اعالم جدایی می توانند از هم مش��ترک با هم دارند را به تصویب آملان:
طالق بگیرند .اگ��ر چنان چه یکی رساند.
قانون حفاظت در برابر خش��ونت از
از طرفین با طالق موافقت نداش��ته از طریق این قانون هم جنس گرایان سال  2001در آلمان اجراء می شود.
باش��د ،مهلت یک ساله در حد سه نیز دارای همان حقوقی می ش��وند بر طبق این قانون قربانی خش��ونت
سال تمدید می شود .بعد از این سه که ناظر بر درآمد و مالیات خانواده ها خانگی م��ی تواند تقاض��ای اخراج
سال است که ثابت می شود ،امکان می باشد .ازدواج رسمی بدون هیچ فوری ض��ارب از خانه مش��ترک را
زندگی مش��ترک دیگر وجود ندارد .گون��ه محدودیتی ،از س��ال  2003بنماید.
کشور آلمان با چنین قانونی در میان برای هم جنس گرایان به رسمیت هم زم��ان در ایال��ت های مختلف
کشورهای اروپایی در حد وسط قرار شناخته شد.
آلمان ،تصویب شده است که پلیس
گرفته است.
م��ی تواند ضارب را فورا برای مدت
آملان:
از س��ال  2001زندگی مش��ترک 10روز از خانه اش اخراج کند ،حتی
ایسالند :سرپرستی فرزندان
"ب��رای اعط��ای حق سرپرس��تی رس��می میان هم جن��س گرایان اگر قربان��ی هنوز تقاض��ای اخراج
مشترک از فرزندان به پدر و مادر بعد در آلمان امکان پذیر ش��ده اس��ت .ضارب را نداده باشد.
از جدایی" ،قانون در کشور ایسالند ،ه��ر چن��د در برخی قوانی��ن هنوز در بسیاری از ایالت های آلمان دیده
هم چون اکثر کش��ورهای اروپایی محدودیت هایی به چشم می خورد ،ش��ده که پلیس به طور اتوماتیک
اع�لام می کند ،پدر و م��ادر بعد از ام��ا در مجموع آلم��ان نیز کم کم جریان رابه اط�لاع خانه های زنان
جدایی به طور اتوماتیک دارای حق نواقص قانونی خود را در مورد ازدواج و مراکز مشاور مسائل زنان رسانده
سرپرستی مشترک از فرزند خود می هم جنس گرایان برطرف می کند .است.
باشند ،فارغ از این که ازدواج رسمی به ویژه در رابطه با مس��ائل درآمد،
{>> ادامه در صفحه}32 :
اسپانیا :طالق

گزارش :راه پیمائی جهانی زنان برعلیه فقر و خشونت و جنگ
در پ�ی برگ�زاری بیش از 300
اکسیون در سراسر کبک از  8مارس
 ،2010روز شنبه و یکشنبه 16-17
اکتبر ،هزاران زن و مرد در ریموسکی
 RIMOUSKIگردهم آمدند.
به گفت��ه برگزارکنن��دگان بیش از
ده هزار نفر در این حرکت ش��رکت
داشتند.
این اولین بار بود که یک برنامه با این
وسعت در جائی دیگر از مونترال و یا
کبک برگزار می شد.

فدراسیون زنان کبک در این فرصت
مطالب��ات زنان در کب��ک را مطرح
نمود که عبارت است از
باالبردن حداقل دستمزد،
از س��رگرفتن آموزش جنس��ی در
مدارس،
مداخله دولت برای حذف تبلیغات
سکسی و
پایان دادن به سربازگیری در مدارس
کبک.
راه پیمائی جهانی زنان حرکتی است
برگش��ت ناپذیر که تاریخچه آن به
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قرار زیر است:
در به��ار س��ال  1995ب��ه ابت��کار
فدراس��یون زنان کبک ،راه پیمائی
 250کیلومتری با ش��رکت 1000
نفر زن از س��ه نقطه اس��تان کبک،
بسوی شهر کبک با  9خواسته زنان
با موفقیت برگزار شده بود.
در پائیز همان سال فدراسیون زنان
کبک در کنفرانس جهانی زنان در
پکن پیش��نهاد کرد تا این تجربه را
در سطح جهانی پیاده کنیم که مورد
موافقت قرار گرفت.

من دلم می خواهد یک زن باشم...
تقدیم به تمامی زنانی که قطعا"
قابل احترامند و مردانی که زن را
اینگونه می بینند و تحسین می
کنند.
من دلم می خواهد یک زن
باشم...
یک زن آزاد ...یک زن آزاده
من متولد می شوم ،رشد می
کنم تصمیم می گیرم و باال می
روم .من گیاه و حیوان نیستم.
جنس دوم هم نیستم .من یک
روح متعالی هستم؛ تبلوری
از مقدس ترین ها !ـ من را با
باورهایت تعریف نکن !
بهتر بگویم تحقیر نکن!ـ
من آنطور که خود می پسندم
لباس می پوشم:
قرمز ،زرد ،نارنجی  ،برای خودم
آرایش می کنم
گاهی غلیظ،
می رقصم
گاه آرام  ،گاه تند،
می خندم بلند بلند بی اعتنا به
اینکه بگویند جلف است یا هر
چیز دیگر...
برای خودم آواز می خوانم حتی
اگر صدایم بد باشد و فالش
بخوانم ،آهنگ میزنم و شاد ترین
آهنگ ها را گوش می دهم.
مسافرت میروم حتی تنهای تنها
....
حرف می زنم ،یاوه می گویم و
گاهی شعر ،اشک می ریزم!
من عشق می ورزم......
من می اندیشم...
من نظرم را ابراز می کنم حتی
اگر بی ادبانه باشد و مخالف میل
تو ،فریاد می کشم و اگر عصبانی
شوم دعوا می کنم...ـ
حتی اگر تمام این ها با آنچه تو
از مفهوم یک زن خوب در ذهن
داری مغایر باشد...
زن من یک موجود مقدس است؛
نه از آن ها که تو در گنجه می
گذاریشان یا در پستو قایم می
کنی تا مبادا چشم کسی به آن
بیفتد.
نه بدنش و نه روحش را نمی
فروشد ،حتی اگر گران بخرند.

اما هر دو را هر وقت دوست
داشته باشد هدیه می دهد؛
به هر که بخواهد ،هر جا...
زن من یک موجود آزاد است.
اما به هرزه نمی رود .نه برای
خاطر تو یا حرف دیگری؛ به
احترام ارزش و شأن خودش .با
دوستانش ،زن و مرد ،هر جایی
بخواهد می رود ،حتی به جهنم!...
زن من یک موجود مستقل است.
نه به دنبال تکیه گاه می گردد که
آویزش شود ،نه صندلی که رویش
خستگی در کند و نه نردبان که از
آن باال برود.
زن من به دنبال یک همسفر
است ،یک همراه ،شانه به شانه.
گاه من تکیه گاه باشم گاه او .گاه
من نردبان باشم  ،گاه او.
مهر بورزد و مهر دریافت کند...
زن من کارگر بی مزد خانه
نیست که تمام وجودش بوی
قورمه سبزی بدهد و دست هایش
همیشه بوی پیاز داغ؛
که بزرگترین هنرش گلدوزی
کردن و دمکنی دوختن باشد.
روزها بشوید و بساید و عصرها
جوراب ها و زیر پوش های
شوهرش را وصله کند..
زن من این ها نیست که حتی
اگر تو به آن بگویی کدبانو!...
در خانه زن من کسی گرسنه
نیست ،بچه ها بوی جیش نمی
دهند ،لباس ها کثیف نیستند و
همیشه بوی عطر غذا جریان دارد؛
اگر عشق باشد ،زندگی باشد!...

زنانزایندهتغییراتاجتماعی
خواهندبود!
در سال  2000این راه پیمائی جهانی
آغاز و سریعا به یک جنبش جهانی
تبدیل شد.
میلیون ها زن در سراسر جهان علیه
فقر و خشونت بسیج شدند.
 5س��ال بعد تدوین میثاق جهانی
زنان برای بشریت به همت زنانی از
سراس��ر جهان به وقوع پیوست که
ش��عار پایه ای آن «آزادی ،برابری،
عدالت اجتماعی ،صلح ،همبستگی»
بود.
دیگر بار  5س��ال وق��ت الزم بود تا
راه پیمائی جهانی زن��ان در 2010
تدارک دیده شود.
آنچ��ه که امس��ال به ش��عار فقر و
خشونت اضافه ش��ده بود مبارزه با
جنگ بود و کانون اصلی آن گفتگو
بود.
زنان کنگو خش��ونت های غیرقابل
تصوری را متحمل میش��وند؛ ضربه
های سیستم پدرساالری و سرمایه
داری را بر شانه های خود احساس
م��ی کنند و هم��ه روزه فقر مطلق
و تجاوزهای دس��ته جمع��ی و بی
خانمانی را تجربه می کنند.
همزمان با راه پیمائی در ریموسکی،
گردهمائی وسیعی هم در بوکاوو در
جمهوریدموکراتیک(!)کنگوبرگزار

سنگی بی
زن من یک موجود
ِ
احساس و بی مسئولیت هم
نیست؛
ظرافتش ،محبتش ،هنرش،
فداکاریش ،شهوتش و
احساسش را آنگونه که بخواهد
خرج می کند؛ برای آنهایی که
الیق آن هستند...
زن من تا جایی که بخواهد
تحصیل می کند ،کارمی کند،
در اجتماع فعال است و برای
ارتقاء خویش تالش می کند.
نه مانع دیگران می شود و نه
اجازه می دهد دیگران او را از
حرکت بازدارند .گاهی برای
همراهی سرعتش را کم می
کند اما از حرکت باز نمی ایستد.
دستانش پر حرارتند و روحش
پر شور؛
من یک زنم...
نه جنس دوم...
نه یک موجود تابع...
نه یک ضعیفه...
نه یک تابلوی نقاشی شده،
نه یک عروسک متحرک برای
چشم چرانی،
نه یک کارگر بی مزد تمام وقت،
نه یک دستگاه جوجه کشی...
من سعی می کنم آنگونه که می
اندیشم باشم ،بی آنکه دیگری را
بیازارم...
ورای تمام تصورات کور،
هنجارهایناهنجار،تقدسات
نامقدس!ـ
باور داشته باش من هم اگر
بخواهم می توانم خیانت کنم،
بی تفاوت و بی احساس باشم،
بی ادب و شنیع باشم،
بی مباالت و کثیف باشم.
اگر نبوده ام و نیستم  ،نخواسته ام
و نمی خواهم...
آری؛ زن من عشق می خواهد و
عشق می ورزد ،احترام می خواهد
و احترام می کند .ـ
من به زن وجودم افتخار می
کنم ،هر روز و هر لحظه ...من
به تمام زنان آزاده و سربلند دنیا
افتخار می کنم و به تمام مردانی
که یک زن را اینگونه می بینند و
تحسین می کنند.

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  7نوامبر

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

شد.
ای��ن راه پیمائی زنان
جنبش��ی اس��ت که
 4500گ��روه از زنان
را در  151کشور دربر
می گیرد اما این حرکت مستقل به
دولت ها اجازه نخواهند داد که از آن
بهره برداری تبلیغاتی نمایند.
این چنین اس��ت که هزاران زن در
س��طوح محلی ،منطقه ای ،ملی و
بین المللی ب��رای برابری میان زن
و مرد ،آزادی و عدالت اجتماعی به
حرکت درآمده اند و با ابتکارات بی
نظیری نش��ان از این دارد که زنان
زاینده تغیی��رات اجتماعی خواهند
ب��ود ،هر چن��د که واقعی��ت ها در
کش��ورها متفاوت اند ،ولی مبارزات
آنان مشترک است و نسیمی دلگرم
کننده از کنگو برای شرکت کنندگان
در ریموسکی بود.
الکسا کزادی ،رهبر فدراسیون زنان
کبک ،اظهار داشت:
به نهایت افتخار و س��رافرازی است
که زنان و مردانی از سراس��ر کبک
از گروه ها و طبقات مختلف گردهم
آمده ایم تا از خواس��ته های زنان و
مبارزه با جریان راس��ت که نه تنها
پروس��ه برابری زنان را به عقب می

راند ،بلکه فاصله طبقاتی را بیش��تر
ک��رده ،خدمات عمومی را بس��وی
خصوصی س��ازی کش��انده ،فضای
نظامی گری را هر روز گسترش داده
و تبعیض در برابر زنان بومی را هم
چنان حفظ کرده است ،دفاع کرده و
قاطعانه تصمیم داریم تا هم چنان به
فعالیت هایمان ادامه دهیم و بر شعار
«تا زمانی که همه زنان آزاد نش��ده
اند به راهمان ادامه خواهیم داد» پای
خواهیم فشرد.
در این گردهمائی حضور زنان بومی
و رنگی��ن پوس��ت در برنام��ه های
فرهنگی چشم گیر بود.
باید می بودید و برنامه های بس��یار
زیبا از رقص و تئاتر و آوار که بر پایه
میث��اق جهانی زنان یعن��ی آزادی،
برابری ،عدالت ،صلح و همبستگی
تنظیم ش��ده بود را مش��اهده می
کردید.
شرکت جمع ما زنان و مردان ایرانی
در این حرکت زیبا تجربه ای ارزنده
و بیاد ماندنی خواهد بود.

جای همه شما خالی
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MULTI LOCK

فــروش

نوامبر1

 LOCKSMITHاستخدام

استخدام
arman:toendofFeb2011>P

همایون احمدی (مصطفی) از اکتبر 1

شهـرزاد

پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده
Tel.: 514-562-5420
Fatima.meghdadi@gmail.com

به شیوه روان و آسان
ابتدائی،دبیرستان،
کالج و دانشگاه
Tel.: 514-655-5991
UPاز1سپتامبر:اخوان

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

فعالیتشغلی
در خانه

514-624-5609
514-889-3243

تاتوی دائم

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

نوشین:تامی2010پرداخت شد

فرصتی طالیی برای بیزنس
زیبایی و آرایش

ما به شما خانم ها
کمکمیکنیمموفقشوید!

ازاکتبر 2010 1

ریاضیاتوفیزیک
تدریس

از 1نوامبرbabakkhalatbari@gmail.com

Cosmetic Business
Opportunities

ترجمهرمسی

برای اطالعات بیشتر همین امروز
با خانم میترا تماس بگیرید:

(514) 773-5017

Sublet OR Lease Transfer

the building
Near to shopping
centers & Restaurants
Vondome Metro
Station Buses: 105,
104, 138,
5 min. Walk to Concordia U.
)(Loyola Campus
Price: 655$
Tel.: 514-995-5678
@Email:mahtab_rr
yahoo.com

دارالترجمهرمسی

یکتـا

1/2 apartment for
sublet or lease transfer form the first of
November 2010 to
the first of November 2011.
Address:
6630 SherbrookeW.
Apt. 1210
Great view, Garbage
chute, Indoor pool
& sauna, 24/24 electronic monitoring,
Laundry facilities in

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

 برترین سرویس،
لطفا روزمه خود را به
دارای حداقل دیپلم
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
 نازلترین بها
info@eleganceleasing.com
دبیرستان ،که عالقمند به
مترجمرسمی،عضوجامعه
dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
.
د
بفرستی
ترجمـــه رسمی اسناد و
مترجمان رسمی کبک و ایران،
{sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂآموزش از مبتدی

موموخواهان :
sÁ{Z]µ
اخذ درآمد از طریق کار
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
مترجم رسمی دادگستری
مدارک
Tel.: 514-482-4500
تا پیشرفته
(آرش کشوری)
Coiff.
نیازمند
باشند،
خانه
در
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
درخدمت هموطنان گرامی
Shahrzad1001coupes
 تعمیر و عیب یابی
>> کلیه مقاطع:
نغمه سروران
ومدارک مطابق با استانداردهای
سایتÃËÁ µÁ
ÃËÁµÁ|m
لطفا به m
ساعته
است.
 سرویس 
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6963
Sherbrooke
W.
 نصب انواع ویندوز
College,University
مورد قبول دانشگاهها و ارگانهای
مترجم رسمی و عضو
)(NDG
Tel.:
514-999-4341
دولتی کبک و کانادا
  www.virgotrading.comویروس زدایی و نصب
High-Shool
Ê¬§Y
     
    
    
انجمن مترجمان کبک
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
Tel.: 514-762-6774
\ oرا
òکار
 (514) 489-6901رفته ،فرم مخصوص
î1ها
ویروس
آنتی
بهترین
u7\ î77» q
با سابقه tutoring
به یک کارگر ساده برای کار
W!º
\N
u7
»4o7
v7ºK
__________
مطابق با استانداردهایPCRC
    پر
نیازمندیم   .
یاس 
رستوران 
   در 
514-889-8765
 طراحی صفحات وب
درمدارس مونترال و
کنید
\u\H
و MCC
4155 Verdun
 O Hóشرکتی و
تدریس در موسسات
 ;lqn  íH
 تنظیم دعوتنامه رسمی
شخصی ;!2X»7
HMº[~7
    
    514-483-0303
 
   (Corner
)  Galt
سیستم
سرعت
افزایش

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
کنکورتهران
\íH!~o\F
 تکمیل فرمهای مهاجرت و

قابل 
   
     
       u7 l uqnl
*درصورتعدمرضایت
توجهخامن
آموزش وn ½n
o\  O7
ôها[M7
نصبشما7نرم  uFمترجم رمسی
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
افزارهای دخلواه
جلسهاولرایگانمیباشد.
}F
X(ü  O! nF1»  F[ lnK ~\H2
مربوطه ...
          
    
www.systemexpert.ca
ثبت نام :با ظرفیت محدود

X'\H
@
»fH
1010 Sherbrooke W.
d7
&Renovation
514-294-8242
Suite 1800

















RENOVATION
;'(î L H X7 H» õ
آمد هرروزه به اوتاوا
  q n\F7üرفت و
عضوجامعه مترجمین کبک
Downtown Office:
» n\HH
514-827-6329 Tel./Fax:
 O 7  M!(  Fî ;&K
امضاء
تصدیق
و
دعوتنامه
■
کلی    
جزئی و 
   Construction
 
مونتریال  :
مرکزشهر 

514-439-8501
از
رفت:
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
514-620-3255
» n7lnqHü_H0 u7F
West Island Office:
نوسازی آشپزخانه :نصب
ساختمانی
امور
های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین
    
     
<<   
صبح 
 7 ~n7
Tel./Fax: 514-624-7581
 (>> nl ínK
 uF ~F \Hü  L/ î5 º ö
ایالتی و فدرال
کابینت و کانترتاپ،
Cell: 514-730-7462
\n7lnqHü
برگشت:
Tel.: 514-745-0318
سرامیک   ،
حمام  ،
نقاشی ،
ساختمانی   
کلیهامور 
مرکزشهراوتاوا  
íK'\HW!ºP»7از 
÷7 X»M4!î5'4ílol
Cell.: 514-246-8486
رنگ،
چوبی،
کفپوش
(514) 678-6451
قیمت        
ترین 
نازل 
بعدازظهر<<   با 
>>  5
F7
تکمیل زیرزمین
~FH!}70
میشود.
پذیرفت
sqnq~F7~F
laHrnløجهت شعبات 1و 2در
>>
صابری    

گوگوش    سیا 
آقای 
دالر   لطفا با 
 15
هرطرف:
Keeping FH
9
\qulH~n7
n7&»O!7
&jHآیلند به چند
\ín7ul\l}7#و وست
NDG
    
بگیرید    :
تماس 
@   abehn082
 
سادهa7
F}7#\n7\qcHí\n\lù
متیزکردن محل
کارگر
و
Cashier
نفر
مونــا گالبی
 7»K ;&7ü  F
Tel.:514-212-6858
uottawa.ca
>IüH,Hon72!»í\H»î7
nl
کامپیوتری
خدمات
کار و منازل
نیازمند
    
   514-887-5195
 
    
است nF) .اولین محضردار ایران
Tel.:(514) 966-4572
P7FK'ü_HoqHlú
 سرویس نگهداری
لطفا به شعبات اخوان
;nlîoW(ü
اینترنتی
در مونتریال
!~H o~n7
          و 
    
از کودکان و سالمندان
مراجعه
کنیدChambre des notaires F í7:
در قلب مرکز شهر
H3o\7![nlínK(òñ
درخانه شما  تمیز
du Québec
HîF7 í
    
     
    
514-485-4744
qF
í\F
مونتریال
کردن منازلمسکونی،
PHOTOGRAPHY
M0~7IH
 >> enI»o\lHüXH,î7 qnX1!qòòوصیت نامه ،وکالتنامه،
514-620-5551
PROFESSIONAL
دفاترتجاری،پنجره
گواهیامضاء،امورمستغالت،
\)514-224-0-224 7üK*î'!15\l7
رسمی
عقد
و
ازدواج
فرستادن کودکیار و
snqHüî2º\ípH\F! Kº;3 î 75lX7! 7V/ nl7 n7
~H!(;\>u72 P!oòó
پرستار به خانه شما،
در مرکز شهر مونتریال
بهیکپیتزامیکرباتجربه
7 nKlílZ! v7W# ü~7 ~lH' THl\I2 òô
بصورت نیمه وقت،
î 72u7\Hu7\X Kº9 7
mona.golabi@gmail.com
برای کاردرناحیه مرکز
Mº[X1-7q\hHFoHòõ
تمام وقت و ماندن
www.MonaGolabi.com
شهرمونتریالنیازمندیم.
a7-2 _797qW/ uH~o\q[Hüu\H7qu7n7o\òö
بطورهفتگی
Tel.: 514-831-2293
Wu7\î77»qîFln7¸[o\\F~\nnl9 \qí
Tel.: 514-746-9271
¼É{Â
(514) 677-4726
n7K4!u\lH I!
5301 QUEEN MARY (Decarie

)7[_7'n\GX
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P4u72
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خدماتکامپیوتر

از اکتبرتا دسامبر 2010

استخدام

Pd:jan'10

UPسپتامبر :رضاامیر

سرویس اتاوا

H&H

ستــون

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
ازسپتامبرNikpour:









محمودایزدی

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

toendofmay2009Paid

استخدام
سوپر اخوان

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
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داروخانه

لوئیزداداش زاده

997 Decarie,

(514) 336-5666

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

31

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی

www.SinaBathaie.com

ARIANA
MOVING

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

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

تدریس ریاضی
دبیرستان و کاجل
>> میرتا

Tel.: 514-299-5623
ali-webazoct01

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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




































ایرونی
استخدام
کنید!

با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

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

استخدام

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

به چند نفر آقای باتجربه
برای کار در کارواش
محدوده وست آیلند
نیازمندیم.

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

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

514-962-5630

پرستارساملندان
خانممجربازسالمندان
و کودکان شما در تمام
مدتشبانهروز
(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-769-4075

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













































ها
نیازمنــدی











































Business
FOR SALE

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

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

خدماتساختمانی

مریم از اول نوامبر













































استخدام
 
تعمیرات
















WAITRESS
شیراز




ساختمانی
رستوران

شیرینی
سـرو

احمـد

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه

MMUNITY

EXPRESS

استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه تهران

CARWASH

فروش سنتور

PARTICIPATE
CO

انگلیسی
زبان
خصوصی














































































تدریس 
خشکشویی
رحیمیان:
بهرام
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Nettoyeurs
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r
جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا،

منوچهر اخوان از نوامبر 1

514-585-6178



www.paivand.ca
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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

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؟...











مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

همخانه

PAYVAND

جای شما در این صفحه
خالی است!

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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



















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

425دالر :اول نوامبر
بهای باورنکردنی
برای یک آپارتمان چهار
و سرویس عالی
و نیم بزرگ با دو اتاق
به یک نفر ویترس ایرانی
و
ارسال
>> همچنین
نشمین
جداگانه،
خواب
با ما تماس بگیرید.
باتجربه :خراسان کباب
دریافت بسته های پستی
بزرگ ،با بالکن و تمام
روزانه
دلیوری
>>
514-488-9191
مبله ،جویای همخانه
:
قربان
آقای
(خانم و یا آقا) برای اول
Montreal:
نوامبر هستم .سهم اجاره
ای
)(514
887-0432
 425دالر شامل همه
رونی،
Toronto:
ا
-------------چیز(برق،گرما،تلفن،آب
ا یرونی
(647) 822-2529
و اینترنت پرسرعت) می
س
ت
خدام
شود .این آپارتمان درکنار
برایمابنویسیداما...
کن!
نزدیک
و
اتوبوس
ایستگاه



























































































کنید
سعی
لطفا
است،
کوچکی
نشریه
پیوند
شرکت ساختمانی
مترو سنت میشل (خط
از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
ها
نوشته























































آشپزخانه
و
حمام
زیرزمین،
تکمیل
است.
گرفته
قرار
آبی)
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
 لوله کشی ،برقکاری
Tel.: 514-815-1297
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
نصبدروپنجره،









514-485-2929



















RENOVATION











کلی
و
جزئی


514-996-9692
















































































نوسازی آشپزخانه :نصب





















استخدام

نقاشی،
کانترتاپ،
و
کابینت
























































کفپوش
سرامیک،
حمام،


رستوران شیراز
چوبی ،رنگ ،تکمیل

زیرزمین و...
ویترس
نفر
چند
به





Tel.:514-573-4477
نیازمندیم.
 ساختمـــان

































Tel.:
514-485-2929




























azjan15unpaid

















































کوتاه زیباتر است
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استخدام
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داروخانه




صــرافی  5استخـدام

تافوریهP? bobymoradian2011

ستاره



AKHAVAN



زاده
لوئیزداداش
























پخش پیوند 
مراکز



























رستوران عموجمال

2178 Ste-Catherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

FOOD

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

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

کافه پرشیا

پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک،
نصبسرامیک،
نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)

مرکز شهر مونتریال:



































































Tel.:
)(514
245-5500
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514-484-8072
نوامبر  15سودمند

Fax: (514) 288-4682

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

 Pاز1مه تا1اوت

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...
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صفحه:
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ادامه
>>
طب سوزنی و کودکان...
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 نیروی حیاتی کمک
به
بلکه
ده��د،
ش��وند،
کمتر
الزم
تعداد جلس��ات
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را
خود
طبیعی
گردش
تا
ده��د
می
داروهای
مصرف
میزان
بلکه مدت و













واکنشی
طریق
از
عملکرد
این
بازیابد.
نیز
را
پزشکان
توس��ط
شده
تجویز
از
اس�ت
بهتر
زمانی
چ�ه
از
-5
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سیتی و اوتاوا:
کبک
(ذرات
یونه��ای
روی
بر
الکتریک��ی
کند.
می
کمتر
استفاده
مداوا
برای
سوزنی
طب






















پردیس ،و دیگر
سوپرآریا ،شیراز،
 باردار) موجود در مایعات بدن صورت

کرد؟
















 فروشگاه هایایرانی



گردش
باعث
واکنش
این
پذیرد.
می
با
درمان
به
کودکان
واکن�ش
-6
طب
با
م��داوا
نحوه
بهترین
پاس��خ:





تورونتو:


















صحیح نیروی حیاتی در بافتها شده
کودکان (درست مانند طب سوزنی چگونه است؟
در
س��وزنی
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یعنی از همان ش��روع اولین عالئم .سوزش ورود سوزن های مخصوص ویروسها ،باکتریها یا
Distributed Free


























Montreal,
Quebec,
Ville
St-Laurent,


کمک می کند.
دیگر
ای��ن کار باعث می ش��ود تا نه تنها را احس��اس نمی کنن��د .با افزایش







س��ن ،غالباً ترس از سوزن در ذهن
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& South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...

آیا


توان چند بیماری را با
می
مس��تقر می شود .کودکان -8

کودک


ّ

معموالً با توضیح و مالیمت درمان هم معالجه کرد؟

را ب��ه راحتی م��ی پذیرند (یکی از پاسخ :پاسخ این س��وال به ماهیت



























بهترین تجربیات می تواند مشاهده بیماریه��ا و ش��رایط ف��ردی بیمار
مداوای پدر یا مادر توس��ط کودک بس��تگی دارد .از دی��دگاه ط��ب
بخشد.
می
مستقل
برای
دهند.
می
پوش��ش
را
خدمات
باش��د) .غالباً بع��د از اولین تجربه ،چینی ،در بسیاری موارد بیماریهای
کار استاد علی اصغر معصومی
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توانید
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جلسات بعدی بدون مشکل برگزار مختلف ناشی از یک عامل مشترک




(هنرمند و نقاش معاصر)
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آزاد
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ترجمه
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صورت
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خود
بیمه
هس��تند .بنابراین طب سوزنی می


می شوند.
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انتشارات
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درخواس��ت
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وقتی
ویژه
ب��ه
عملی
چنین
کن��د.
به
قادر
چگونه
سوزنی
طب
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متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
که کودک خیلی کم س��ن یا بر اثر پافشارینمایید.
درمان کودک می باشد؟
.A.A.Q
________________
سهولت
با
باشد
نشده
ضعیف
بیماری
پاسخ :در بیماریهایی مانند اوتیت
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پذیر
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بیشتری
(التهابگوش)،آسم،سرماخوردگی،
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(Corporation
کب��ک
پزش��کان
درمانی
خدم�ات
بیم�ه
آی�ا
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آنها اساس درمان به قرار زیر است:
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خدمات
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متاسفانه
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تحت
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توسط
سوزنی
داخلی و حفاظت از سیستم طبیعی




















www.accesasie.com


خود دارد .طب س��وزنی نیرو نمی پوشش قرار نگرفته اند .با این حال متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
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خصوص��ی ،و همچنی��ن  CSSTو 





®لوگوی پیوند®
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بازار امالک...

در سوگ دوست :مهندس حسین صفری

ماری جوانا و امالک استیجاری
امیرسام

ی دارید
هم�ان طور ک�ه آگاه� 
امالک درآمدزا س�رمایه گذاری
مطمئن�ی در بلن�د
م�دت محس�وب
ی
میش�وند و یک� 
از عوام�ل مه�م در
رابطه با این سرمایه
گذاری ،پیدا کردن
مستاجرمیباشد.
متاسفانه یک معضل جدی در رابط
با این امر وجود دارد که آن پرورش
و کشت ماریجوانا است.
ی از مهمتری��ن اولویت ها برای
یک 
صاحب��ان امالک اس��تیجاری پیدا
کردن مستاجر قابل اطمینان با اعتبار
خوب میباشد و پیدا کردن چنین
مستاجری همیشه آسان نیست.
گاه��ی اوق��ات مس��تاجرانی پیدا
ی که
میش��وند با رفرنسه��ای عال 
حاضرند چند ماه اجاره را به صورت
نقدی یا حتا چک تضمین ش��ده و
یک جا پرداخت کنند.
بای��د ک��ه در انتخ��اب ای��ن قبیل
ی تامل نمود.
مستاجرین کم 
ی که به کشت و پرورش
اغلب کسان 
ماریجوانا مش��غولند برای گریز از
خرابیهای حاصل از کشت این ماده
به ملک خود از امالک اس��تیجاری
اس��تفاده میکنند .کشت این ماده
در داخ��ل ملک باع��ث وارد آمدن
آسیبهای جدی و قابل مالحظهای
میشود که عمال ملک استیجاری را
ی نماید ،مگر این
غیر قابل سکونت م 
که تعمیرات اساسی انجام گیرد.
متامفتامی��ن
آزمایش��گاه
 Methamphetamineو عملی��ات

درخواست از بیمه:

ب��ا توجه ب��ه در خواس��تهای رو به
افزای��ش از ش��رکتهای بیم ه و هم
چنین باال بودن هزینه های تعمیرات
ی ماری
مربوط به پرورش غیر قانون 
جوانا ،اغلب شرکتهای بیم ه به بیم ه
شوندگان هش��دار داده اند که دیگر
هیچ مس��ولیتی در قب��ال حریق و
هرگونه خسارت در اثر پرورش این
نوع مواد متقبل نخواهند شد ،حتّی
اگ��ر صاحب مل��ک از وجود چنین
ی در ملک خود ناآگاه باشد.
عمل 
ب��ر اس��اس قان��ون اج��اره امالک
مس��کونی ،صاحب خانه حق ورود

باشد.
در چنی��ن م��واردی ه��م ،این نوع
مس��تاجرین بهان��های ب��رای ب��ه
تاخی��ر انداختن ای��ن بازدید فراهم
مینمایند.
بنا براین برای اینکه از این مشکالت
دوری کنید قبل از اجاره دادن ملک
خود ب��ه این مورد هش��دار دهنده
توجهنمایید:
 مستاجرانی که مایلند اجاره خود
را به صورت نقد پرداخت کنند
 مس��تاجرانی که حاضرند اجاره
بیشتری نسبت به اجاره درخواست
شده پرداخت کنند.
 متقاضیانی که جوابهایشان به
فرم در خواست اجاره ناقص باشد.
مستاجرانی که سرویس برق و گازو  ...را به نام اش��خاص دیگری ثبت
مینمایند.
 مستاجرانی که صاحب خط تلفن
خانگینمیباشند.
مستاجرانیکهجزئیاتالکتریکی
و مقدار وات و پانلهای الکتریسیته
برایش��ان اهمی��ت دارد و به طرح و
نقشه ملک توجهی ندارند.
شاد و سربلند باشید
امیر سام  ۲۸اکتبر ۲۰۱۰

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

>> ادامه از صفحه29 :

نمونه ای که آلمان از آن تقلید می
کند ،کش��ور اطریش است .هرچند
که حمایت مالی و اختصاص بودجه
ب��ه خانه های زنان و مراکز مش��اور
زنان در اطریش تأمین ش��ده است،
در آلمان ام��ا ،این امر به اختیار هر
ایالت گذارده شده و از سال ها پیش
بودجه های اختصاص داده شده به
این خانه ها و مراکز به شدت پایین
آم��ده و هنوز به ای��ن امر به عنوان
خدم��ات داوطلبانه نگریس��ته می
شود.
فرانسه :جتاوز

ناگهان��ی ب��ه ملک
اجاره داده شده خود را
ی
مگر در م��ورد خیل 
ضروری ،ندارد و باید
برای هر بازدید از ملک
خود از  ۲۴س��اعت قبل
به مستاجر اطــالع داده

Cell.: 514-702-2309

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

زنان اروپا...

ازخاک برآمدیم برخاک شدیم.

کشت غیر
ی ماری
قانون 
جوان��ا در
حالگسترش
هستند.
اگر شاهد
مق��دار غیر
معم��ول از رقی��ق
کنندهه��ای رنگ
Paint
Thinner
یا بنزی��ن یا م��واد بازکننده
لول��ه فاض�لاب در ی��ک ملک
ی از
مسکونی هس��تید ،اینها عالئم 
آزمایشگاههایمتامفتامینهستند.
پنجرههای بس��ته و تاریک ش��ده
ی از کشت و پرورش
نیز نش��انههای 
ماری جوانا میباشند .غلظت باالی
ی
ملکوله��ای آب در هوا در محیط 
بس��ته باعث ایجاد کپ��ک Mould
میشود که صدمات قابل مالحظهای
به ملک وارد میآورد.
آزمایشگاههای متامفتامین نیز باعث
تولید مواد شیمیایی سمی با قابلیت
انفجار و حریق میشوند.

امیرسام

 "برای قرار دادن امرتجاوز به عنوانی��ک عم��ل جنای��ی در کاتاگوری
قضایی و ارائه یک تعریف گس��ترده
از تجاوز"،
 "ب��رای حمایت از قانونی که در 4آپری��ل  2006به تصویب رس��ید و
طی آن تجاوز مرد به همسر یا پارتنر
خوی��ش به عنوان ی��ک عمل قابل
مجازات دیده می شود"،
 "برای این که دادگاه تنها در صورتتقاض��ای قربانی به ط��ور مخفیانه
برگزار شود ،در غیر این صورت باید
علنی باشد"،
 "برای این که حمایت از قربانی دردادگاه از جانب یک سازمان حامی
زنان امکان پذیر باشد"،
از سال  1980تجاوز در قانون فرانسه
به صورت گسترده تری تعریف شده
است.

تجاوز عملی س��ت که طی آن یک
فرد از طریق اس��تفاده از زور ،اجبار،
تهدید و یا به طور غافلگیرکننده به
رابطه جنسی می پردازد.
این عمل با  15سال زندان مجازات
می ش��ود .هرگونه ویژگ��ی در این
قبیل موارد ،به ِ
شدت مجازات کمک
می کند.
برای مث��ال اگر دخت��ری که مورد
تج��اوز قرار گرفته زیر  15س��ال یا
بی حفاظ ،مثال معلول بوده باشد و
غیره ،در این صورت مجازات به 20
سال حبس نیز می رسد.
بر طبق آمار از هر  10عامل خشونت،
 8نفر تمایل به مخفی کردن جلسات
دادگاه دارند.
در نتیجه با تالش های سازمان های
حامی زنان از سال  1980جریان و
روند دادگاه ها علنی برگزار می شود
و تنها قربان��ی حق تقاضای مخفی
بودن جلسات دادگاه را دارد.
هم چنین سازمان های زنان موفق
ش��ده اند قانون��ا هم��راه قربانی در
جلس��ات دادگاه حض��ور یافته و به
عنوان شاکی در کنار زن قربانی قرار
گرفته و از او حمایت به عمل آورند.
آملان:
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کش��ور آلم��ان نیز از س��ال 1998
تعریف گسترده تری ازتجاوز را ارائه
داده است .از آن تاریخ دیگر نه فقط
تج��اوز از طریق اندام جنس��ی زن،
بلکه هر گونه رابطه جنسی از طریق

اعضای بدن زن و یا حتی اگر توسط
جس��م خارجی صورت گرفته باشد
نیز تجاوز محسوب می شود.
هم چنین فراکسیون زنان در مجلس
آلمان با تالش های فوق العاده خود
موفق شدند تجاوز در حیطه زندگی
زناش��ویی را نیز از هم��ان مجازات
عمومی حاکم بر تج��اوز برخوردار
کنند .یکس��ال برای س��وء استفاده
جنسی مرد از همسر خود و  15سال
در صورتی که این عمل با خشونت
و سوء رفتار همراه بوده باشد .آلمان
با چنین تعریف جدی��دی از تجاوز
و مج��ازات آن تا  20س��ال زندان،
خود را در لیس��ت پیش رفته ترین
کشورهای اروپایی قرار داد.
البته درآلمان هنوز حق نمایندگی
قربانی از طریق سازمان های حامی
زنان و حضور در دادگاه به رسمیت
شناخته نمی شود .اضافه بر آن سوء
استفاده جنسی از فردی بدون امکان
حفاظت از خویش ،مانند معلولین از
کمترین حد مج��ازات ،یعنی  6ماه
برخوردار است!

تن فروشی و قاچاق زنان

سوئد:

 "ب��رای غیرقانون��ی ب��ودن خریدوفروش تن"،
 "برای مجرم بودن خریدار"، "برای این که تن فروش از مجازاتمعاف باشد"،

نگاه من درباره مرگ این است که
مرگ نه تنها پایان زندگی نیست بلکه
خمیرمایهء بالنده ی زندگی است،
به سخن دیگراگرمرگ نباشد زندگی
نیست وزندگی به پایان خواهد رسید.
جانداران بیمارمیشوند آنگاه که از
چهارچوب و یا محدودهء طبیعت
خارج میشوند وبهبودی می یابند
آنگاه که ازفرآورده های طبیعت
بهره میگیرند صد البته به دست
توانای زیست شناسان و پزشکان که
با فرآورده های مفید طبیعت آشنا
هستند.
چرا بیماران با فرآورده های طبیعی
درمان میشوند؟
برای اینکه جاندارن ازجنس و از
جمله ی همان فرآورده های طبیعت
هستند.
جانداران میمیرندآنچنان که میوه
رسیده به زمین فرومیافتد یعنی به
اصل خود برمیگردد.
انسان و دیگرجانداران وگیاهان
میمیرند تا زمین از آن تغذیه کند ،بنا
براین مرگ ستون استوارزندگی است.
هستی دردرون خود مکانیسمی دارد
که آن مکانیسم خودکار ،متضمن
گردش خودکارهستی است.
امروزدرتکنولوژیبروشنی
دیده میشود که بیشترکارها
کامپیوترایزشدهوکاربصورتخودکار
هدایت وانجام میشود ،کارطبیعت
وزمین نیزچنین است.
زمین پس ازتغذیه ازجمله ازتن
جانداران جان میگیرد و بصورت
خودکار ،دگرباره به رویش و آفرینش
میپردازد .وگردش هستی بدین گونه
کارپیوستهء خود را ناگسسته پی
میگیرد.
مرگ اثربرجسته تردیگری نیز دارد
وآن تکامل انسان است که حداعال
ی هدف هستی است وکمال ،در
گردش پیوسته هستی صورت تحقق
بخود میگیرد ،ازاین نگاه ،مرگ نردبان
تکامل است.
جاندارن با مرگ خود موجب رویش
جانداران نوپا میشوند وانسان نوپا با

 "برای ایج��اد مراکز کمک به تنفروشان که بتوانند زندگی خود را از
طریق مشاغل دیگر تأمین کنند ،به
ویژه کمک به زنان خارجی که اجازه
اقامت در سوئد را دریافت کنند"،
 "ب��رای حمای��ت گس��ترده از تنفروش��ان در مقاب��ل خری��داران و
قاچاقچیانانسان"،
از سال  1999در کشور سوئد قانون
"صلح زنان" به تصویب رسیده است.
مطابق این قانون خرید تن با مجازات
نقدی یا حبس تا  6ماه روبرو خواهد
شد 10 .سال بعد از سوئد ،یعنی از
سال  2009در کشور نروژ نیز خرید
و فروش تن قابل مجازات اعالم شده
است.
سوئد و نروژ معتقدند که مجازات این
عمل یکی از راه های مؤثر مبارزه با
قاچاق زنان است.
آملان:

بعد از رفرم رژیم سرخ -سبز در سال
 ،2002تن فروشی دیگر به عنوان یک
امر خالف اخالق در جامعه شمرده
نمی شود.بهاین ترتیب مقابلهبا خرید
و فروش و قاچاق زنان ،برای پلیس و
ارگان های قضایی به مراتب سخت تر
شده است .کشور آلمان بعد از هلند
که از سال  2000تن فروشی را قانونی
کرده بود ،قرار دارد و بعد از سال2002
به این عمل رسمیت بخشیده است.
از آن پس آمار قاچاق زنان در این دو
کشور به طور واضح صعود کرده است.
در حالی که سایر کشورهای اروپایی
خری��د و فروش تن را امری در تقابل
با شأن و منزلت انسانی به شمار می
آورند.

>> ادامه از صفحه23 :

پدیده های نوپا به تکامل جان می
بخشد.
به سخن دیگرمرگ برپا دارندهء
زندگی وزندگی دربردارندهء تکامل
است.
انسانهائی که کنشی برای تکامل
ندارند غافل ازآنند که تکامل
درهستهء هستی آنها است و هسته
یا خمیر مایهء انسان میل به تکامل را
دردرون خوددارد.
مرگ زندگی را میگرداند ونسلها
یکی پس ازدیگری میآیند ومیروند
وتکامل ،درگذاراین آیند و روند ها
صورت تحقق بخود میگیرد و متعالی
میگردد.
چهارعنصراصلیء حیات ازجمله آب
واکسیژن خمیرمایه زندگی جانداران
هستند ولی طبیعت برای زنده ماندن
به عنصردیگری نیزجزاینها نیازدارد
که نام آن مرگ جانداران است.
از این رو آنجا که جانداری هست
ومرگ هست زندگی هست و ارابه
ی زندگی با چرخهائی بنام مرگ
درحرکت ودرگردش است وراه خود
را ناگسسته پی میگیرد.
شادروان فریدون مشیری میگوید:
سفرتن را تا خاک تماشا کردی
سفرجان را ازخاک به افال ک ببین
گرمرامیجوئی؟
سبزه ها را دریاب
با درختان بنشین
نیوتنمیگوید:
طبیعت وقوانین طبیعت درتاریکی
نهان بود
خدا گفت بگذارتا نیوتن بیاید
وهمه چیزروشن شد
ویرجینیا ولف میگوید:
در برابرت خود را پر می کنم از فرار
نکردن ای مرگ
فرانسیسبیکنمیگوید:
" بشرازمرگ میترسد همانگونه
که کودک ازگام نهادن درتاریکی
میترسد"...
فشرده این دیدگاه این است:
" انسانی که ازمرگ میترسد کودک

شرکت در سیاست و قدرت
بلژیک:

 "ب��رای یک قانون اساس��ی که درهمه انتخاب��ات برای هیئ��ت ها و
کمیته های سیاسی سهمیه در نظر
بگیرد ،حتی برای شرکت در رژیم"،
 "برای تحت فشار گذاشتن لیستهای انتخاباتی که حداکثر سهمیه
های جنس��یتی را در لیس��ت خود
درنظربگیرند"،
کشور بلژیک به عنوان اولین کشور
اروپایی از س��ال  1999قانونی را به
تصویب رس��اند که تحت آن دولت
اجازه دارد در ش��کل گیری لیست
های انتخاباتی احزاب شرکت کننده
دخالت ک��رده و آن ها را مجبور به
ارائه لیس��تی با س��همیه جنسیتی
مساوی نماید.
اولی��ن قان��ون که در س��ال 1999
تصویب شد ،اعالم می کرد ،احزاب
نباید بیش��تر از دو س��وم از لیست
انتخابات��ی خود را ب��ه یک جنس
تخصیص دهند .اما از س��ال 2002
کشور بلژیک قانون اساسی خود را
اص�لاح کرده و قاطعان��ه اعالم می
کند که زنان و مردان باید با سهمیه
مساوی در ِسمت نمایندگی شرکت
کنند .از آن پس احزاب نیز لیس��ت
انتخاباتی خو را با میزان مساوی زن
و مرد اعالم می کنند .هم چنین در
صدر لیست نیز می بایست یک زن و
یک مرد جای داشته باشند.
آملان:

در کشور آلمان سهمیه های هیئت

نابالغی است که به رشد عقال نی
نرسیده است"...
سهراب سپهری درسروده ی"صدای
پای آب" می گوید:
"و بدانیم که اگرمرگ نبود زندگی
چیزی کم داشت"...
ابن یمین میگوید:
آنکس که بداند وبداند که بداند
اسب خرد ازگنبد گردون برهاند
آنکس که بداند ونداند که بداند
بیدارکنیدش که بسی خفته نماند
آنکس که نداند وبداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آنکس که نداند ونداند که نداند
درجهل مرکب ابد الدهربماند
و من می گویم:
ز نگار ز ذهنت بزدا آینه سانی
رو دیدهء دل را بگشا جام جهانی
خورشید فروزندهء بس کهکشانی
هستی زتومفهوم زمانی ومکانی
توروشنیء دیده وروشنگرجانی
خودآی خدا درتووهمراه تو آآنی
برقبله خود روکن ما اعظم شانی
برخود به طواف آی که سبحان جنانی
بیداربباید شدن ای اسوه هستی
ای گوهریکدانه همانی تو همانی
کورش بزرگ میفرماید:
" آفتاب به گیاهی گرما میدهد که
سرازخاک بدرآورده باشد...
فشرده این دیدگاه این است که:
"انسان زمانی به رازهای زندگی دست
خواهد یافت که ازخود بینی به جهان
بینی رسیده باشد"
بازکورش بزرگ میفرماید:
عمرانسان اززمانی آغازمیشود که به
شناخت خود و پیرامون خود یعنی
رازهای هستی دست یافته باشد"
باز کورش بزرگ میفرماید:
دشوارترین گام برای شناخت رازهای
هستی همان گام نخست است...
وسرانجام کورش بزگ میفرماید:
"دستانی که کمک می کند پاک تر
از دستانی است که رو به آسمان دعا
میکند".

های سیاسی و لیست های انتخاباتی،
مس��ئله خود احزاب ش��مرده می
ش��ود و هر یک بنا به شیوه و روش
خود ،لیست های انتخاباتی را تهیه
می کنند .برای مثال حزب س��بزها
با س��همیه براب��ر از زن��ان و مردان
نمایندگان مساوی از هر دو جنس
به نمایندگی می فرستد" .اس پ د"
این نسبت را به  30-70تبدیل کرده
و "ث د او" اصال سهمیه مشخصی
تعیین نم��ی کند .در ضمن مطابق
با قانون ،زن در صورت مهارت یک
سان در یک شغل معین ،نسبت به
مرد ارجحیت دارد.

تفاوت دست مزد
در میان  27کش��ور اروپایی ،تفاوت
دست مزد زنان و مردان در مشاغل
مساوی ،به طور متوسط  15درصد
است .بیش��ترین تفاوت در کشور
ایس�لاند دیده می شود و بعد از آن
در قبرس .کش��ور آلم��ان همراه با
اسلواکای در رده سوم جای دارند که
تفاوت دست مزد در حد  22درصد
محاسبه شده است.
حتی در سوئد که کشوری نمونه در
مساوات حقوق زنان و مردان است،
تفاوت دست مزد به  16درصد می
رسد .کمترین تفاوت به کشورهای
مالت��ا  3درصد ،بلژی��ک  7درصد و
اسلونی  8درصد تعلق دارد.
الله حسین پور
(*) برگردان از نشریه
"اما" شماره 290
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جیمز کامرون با دو «آواتار» دیگر بازمیگردد
استودیو فاکس قرن بیستم و جیمز
کامرون روز چهارشنبه  27اکتبر به
طور رسمی از ساخت دو فیلم جدید
«آواتار» خبر دادند.
به گزارش خبرآنالین ،با اعالم رسمی
اس��تودیو تردیدها درمورد ساخته
دنبالههایی بر پرفروش��ترین فیلم
تاریخ سینما به پایان رسید.
جیمز کامرون به طرفداران «آواتار»
که در دنیا  2/8میلیارد دالر فروش
داش��ت قول داد فیلمهای جدید به
لح��اظ بصری و داس��تان چیزی از

اولین «آواتار» کم نداشته باشند.
قرار است «آواتار  »2دسامبر 2014
در سینماها اکران شود و فیلم سوم
نیز یکسال بعد از آن به بازار بیاید.
کامرون در بیانیهای گفت"« :آواتار"
در قالب یک اثر حماس��ی و فانتزی
تص��ور ش��د ،دنیایی که تماش��اگر
بتواند از آن دیدن کند و اکنون قرار
است دو فاز دیگر آن دنیا راهاندازی
شود».
کارگردان «تایتانیک» پارسال با یک
تکنولوژی سهبعدی جدید و داستانی

احساسی که تلفیقی از اکشنهای
هالیوودی و قصهای پراحساس بود،
تماش��اگران زیادی را به س��ینماها
کشاند.
«آوات��ار» که قصه آن در س��یارهای
بیگانه به نام پان��دورا روی میدهد،
رک��ورد «تایتانیک» را شکس��ت و
پرفروشترین فیلم تاریخ سینما لقب
گرفت .ای��ن فیل��م در ادامه رکورد
بهترین فروش نسخه بلو-ری را هم
جابجا کرد« .آواتار» در  9رشته نامزد
اسکار شد و در سه بخش فنی جایزه

اجنمندوستارانزرتشت:گزارشجشنمهرگان

دریافت کرد.
کام��رون گفت قس��متهای دوم و
سوم«آواتار»داستانهایی«مستقل»
را به تصویر میکشند که بخشی از
داستان بزرگتر درباره تالش ناویها،
ساکنان پاندورا در برابر انسانهاست.
تولید این دو فیلم قرار اس��ت سال
 2011آغاز شود.
خبر س��اخت دو «آواتار» جدید در
حالی اعالم ش��د که دیس��کهای
نس��خه ویژه «آوات��ار» از  15نوامبر
( 24آبان) در بازار بینالمللی و از 16

در کشکول پیر...

ای ایران بوسیله هموندان انجمن و مورد توجه باشندگان و غیر ایرانیان تکمیل فرمایشات ُگهر بار!
این انجمن چون س��الهای پیشین

جش��ن مهرگان را در س��المه 15
اکتبر  2010در سالن زیبای المپیا
واقع در بلوار  St-Jeanبرگزار نمود.
سالن جش��ن هر لحظه پر می شد
از عالقمندان به نگهداری از میراث
فرهنگی کهن  ،که آداب و رسومش
پایبند به اعتقادات و باورهایی ست
که سرچش��مه ه��ای آن نش��انگر
ارزش��های پر شکوه انسانی و منش
های رفتاریست.
همانطور که نگهداری این ارزش��ها
و شناس��اندن و انتق��ال آن ب��ه
نس��لهای آینده که نقطه مشترک
و خویش��کاری هر فرد ایرانی است
 ،انجمن دوس��تاران زرتشت در این
راستا همواره می کوشد که با جذب
جوانان و شناس��اندن این فرهنگ
گوه��ر بار که زیر بنای آن اندیش��ه
نیک  ،گفتار نیک و کردار نیک است،
این خویشکاری را به انجام برساند.
مدیر برنام��ه ،هموند جوان انجمن،
بانو ش��یرین طاهری بودند که پس
از خوشامد گویی به باشندگان ،یک
دقیقه سکوت برای جانباختگان راه
آزادی ایران را اعالم نمودند.
پس از آن س��رود همیشه جاودانه

تمامی باشندگان در جشن خوانده
شد.
جناب احس��ان دانشیار از هموندان
جوان انجمن به بیان فلسفه برگزاری
جشن مهرگان پرداختند.
این جشن از قدیمی ترین جشنهای
ایرانی اس��ت که از هزاره سوم پیش
از میالد در فالت ایران رواج داش��ته
و س��ابقه آن به بیش از آریائیان بر
می گردد .جش��ن های مهرگان که
جزئی از مهر پرس��تی است ،همراه
با میترائیسم که از کهن آئین های
ایرانی است و در بسیاری از ادیان و
جریانات اجتماع��ی و فکری دنیا از
جمله مسیحیت اثرات مثبت و ژرفی
بر جای گذاش��ته است .به مهرگان
جش��ن برداشت محصول نیز گفته
می ش��ود  ،که در غرب آن را با نام
 thanks giving dayک��ه برگرفته
از مهرگان و همزمان با آن اس��ت را
جشن می گیرند.
میز بس��یار زیبائ��ی از محصوالت
کش��اورزی (س��مبول این جشن)
بوس��یله هموند جوان دیگر انجمن
بانو فرانک اسدیان چیده شده بود،
در کنار سالن ،به چشم می خورد و

حاضر در جشن قرار گرفت.
از باش��ندگان با ش��ام خوراک مرغ،
سوپ ،س��االد و دسر کیک ،چای و
قهوه پذیرائی شد.
جناب دکتر شریف نائینی گزارشی از
تکاپوهای انجمن را برای باشندگان
شرح دادند.
دی ج��ی بانو س��اغر بودن��د که با
انتخاب آهنگ های بس��یار ش��اد و
متنوع ایرانی ،فضای جشن را به اوج
رقص و پایکوبی و شادی خاص خود
رسانده بود.
ای��ن انجمن بدینوس��یله ،از جناب
فرش��اد تپ��ش دیجیت��ال و جناب
محسن فروشگاه س��ن لوران برای
فروش بلیت و یکایک شما عزیزان
که دعوت انجم��ن را پذیرفتید و با
پش��تیبانی خود ما را برای برگزاری
این جش��ن یاری دادی��د و عزیزان
دیگری که بوسیله تلفن و حضوری
 ،با مهرش��ان ما را مورد تشویق قرار
دادند ،صمیمانه سپاس��گزاری می
نماید.
(روابط عمومی)

د ر سوگ مرحوم غالمحسین صفری

هر کس به اندازه "س��ر سوزنی"
خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
بسمه تعالی
به بنده ای خیر برساند به اندازه
راجعون
الیه
انا هلل و انا
بروم
جانان
وزپی
طلبم
جان
راحت
صد "سر سوزن" به او پاداش می
اوست»
سوی
به
همه
«بازگشت
دهند و هر ک��س به اندازه نوک
زندگی مح��ل گذار اس��ت و آخرت
نکنند .اینانند که از بازگشت به سوی "او"
سوزنی ظلم و ستم کند به همان
منزل جاودانی است.
خوشنود می باشند.
اندازه ع��ذاب خواهد دید ،زیرا خداوند به
غالمحسین
مرحوم
درگذشت
از آن خدابیام��رز خواس��تم دعا کند و از هیچ بنده ای س��تم نمی کند ،بلکه خود
و
مهربان
همس�ر
به
صفری را
این
که
بخواهد
آفری��ن"
"جان
خداون��د
ستمکاری را پیشه کار خود قرار داده اند.
فرزندان آن مرحوم تس�لیت حقیر گناهکار را برای بازگشت به سوی آن خدابیام��رز گفت :اس��رار زیادی می
گفت�ه و طلب صب�ر و آرامش خودش ،هرچه زودتر آماده سازد و بیش دانی!
از خداون�د باری تعال�ی برای از این گرفتار نیرنگ ش��یطانی دولت ها عرض کردم همکار گرامی اینهائی که می
بازماندگان (این تازه به س�فر نگرداند.
دانم اسرار نیست ،اینها حقیقت آن جهانی
رفته)خواهانم.
مرحوم گف��ت :آقای محمدی این حرفها می باش��د که همگان خواهیم دید و هر
آقای
با
نه
"او"
س��وی
این بازگش��ت به
را نزنید شما هنوز جوانی ،چرا این قدر از کس طعم ناگوار مرگ را خواهد چشید.
پذیرد.
پایان
من
با
نه
و
صفری آغاز شده
مردن و رفتن حرف می زنی؟
پس بشتابیم به سوی رستگاری و بشتابیم
ما
میان
در
که
هنگامی
صفری
این مرحوم
گفت:
خاصی
مهربانی
با
به س��وی کارهای خیر قب��ل از اینکه از
بود سفر بسیار می رفت ،اکنون نیز گمان "من غم می خورم از بهر رفتن"
خواب غفلت بیدارمان کنند.
کنید به سفر رفته ،اگر نزد ما برگشت که ع��رض کردم صفری عزیز غم مخور مگر مرحوم باز پرس��ید آیا اسرار دیگری نیز
برگشته ،وگرنه ما به نزد او خواهیم رفت .آن ها که غم خوردند نرفتند؟
هست؟
زندگی شمعی است که در بزم وجود
من
گفتگوهای
همان روز آخرین دیدار و
عرض کردم صفری عزیز اسرار بسیاری در
به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است و آن مرح��وم بود .تنه��ا خاطره ای که از ازل هست که نه تو دانی و نه من ،حل این
اجازه خواستم چند خطی در مورد مرحوم آن خدابیامرز دارم این می باشد که با هم معما نه تو توانی و نه من.
غالمحسین صفری بنویسم .این مرحوم می خوانیم.
هست از پس پرده گفتگوی من وتو
برای
مرحوم
آن
اتف��اق
به
پیش
مدت��ی می ب��ود که از بیماری س��رطان چن��دی
چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من
رنج می برد ،بیش��ترین وق��ت خود را در کارهای "تاکس��ی" به  Bureau de taxiاو رفت و ما از پس او "روحش شاد"
بیمارستان ها و دیدار دکتران صرف می می رفتیم در بین راه پرسید:
سلامتی دین و تندرس�تی "روح و
کرد ،س��ه روز قبل از ف��وت این مرحوم آقای محمدی پس از بازگشت به آن سوی تن" بهترین دارائی است.
به دیدارش��ان رفته بودم .وقتی احوالشان جهان دیگر با ما چه خواهند کرد؟
را جوی��ا ش��دم از درد ناله می کرد و زیاد عرض کردم ای دوس��ت گرامی و همکار
راضی نبود گفتم:
عزیز من از اسرار عالم غیب آگاه نمی باشم
از طرف
دهد.
نجاتتان
انشاا ...خداوند
ولی می دانم در جهان ابدیت دیگر هرگز
علی اصغر محمدی
گفت :فکر می کنی راه نجات هست؟
بی عدالت��ی وجود ندارد ،هیچ کس نمی
و تمامی همکاران
عرض کردم" :بله" مرگ خودش یکی از تواند ش��خص دیگری را
 2010 / 10 / 19مونترال
راه های نجات است ،البته نه برای همگان .فریب ده��د ،دولتهای
گذشت زمان پرده ها به کنار می زند
مرگ برای کسانی راه نجات می باشد که س��تمکار و ثروتمندان
و اسرار نهان را بر تو آشکار می کند.
به عالم آخرت و روز حساب یقین داشته جب��ار و قدرتمن��دان
از سخنان امام محمد تقی (ع)
باش��ند ،از طالبان دنیا نباش��ند ،و هیچ جنایت��کار هم��ه در
_____________
گونه احس��اس مالکیت در مال و همسر برابر عظم��ت و جالل
از دوس��تان آن مرحوم تقاضا دارم
و فرزندان نداشته باشند ،با دشمنان خدا پروردگار ذلیل و زبون
گاهی به س��ر قبر آن مرحوم بروید
دشمن و با دوستداران "او" دوست باشند ،می باشند ،به هیچ کس
که شما را به یاد آخرت می اندازد.
از فقیران دستگیری و به بینوایان احساس ستمی نمی شود مگر
نشان دهند و از شهوت حیوانی حذر کنند به اندازه کردار خودش.
و پیروی از سیس��تم ش��یطان دولت ها

رهبر مسلمین و مستضعفین جهان
در سفر اخیرش��ان به شهر قم و در
فرازی از سخنان گهر بارشان فرموده
اند:
هم��ه دنیا بدانند که که این انقالب
یک انقالب دینی و مذهبی اس��ت،
هیچ تفسیر به رای ای ،هیچ تفسیر
مادی ای از این انقالب نمی ش��ود
کرد ،خاستگاهش قم است مذهبی
ترین شهر کش��ور ایران و رهبرش
یک فقیه ،یک فیلس��وف ،یک عالم
بزرگ و یک روحانی معنوی است!؟
شخص ما به این فرمایشات گهر بار
اضافه م��ی کنیم :و این رهبر فقیه،
فیلس��وف و عالم ب��زرگ و روحانی
معن��وی در پرون��ده دوران خالفت
اش افتخارات��ی نظیر ب��ه افالس و

نوامبر(25آبان)
در آمری��کای
شمالی توزیع
میشود.
نس��خهها ی
دیویدی و
بل��و-ری ای��ن
فیل��م ش��امل
 45دقیق��ه
صحنهه��ا ی
اضافهشدهنسبت
به نسخه اکران شده در سینماها و

>> ادامه از صفحه28 :
ورشکس��تگی کش��یدن کش��ور و
پریش��انی و هتک حرمت و ریختن
آب��روی مردم ای��ران در جامعه بین
المللی و کشتارهای سالهای  60تا
 67و سنگسار زنان و اعدام کودکان
نابالغ و ماجرای کهریزک را دارد!؟

برهان قاطع!

در روز چهارشنبه سیزدهم اکتبر دو
حادثه مهم اتفاق افتاد.
اولی انس��انی و جهانی یعنی نجات
جان  33نفر از معدنچیان اسیر شده
در عمق  700متری زمین در کشور
شیلی و دومی انسانی و ایرانی یعنی
درگذش��ت خانم مرضیه بانوی آواز
ایران و حیرت انگیز این که در نشریه
وزین "هفته" چ��اپ مونتریال حتا
یک جمله درباره این دو واقعه نیامده
بود! درست مثل نشریات منتشره در

عمر خذر :شهبازخنعی...
شب ها روی زمین نزدیک تختخواب
خالی پدر زندانی خود می خوابید.
درسال  ،1996پدرعمرخدر خانواده
خ��ود را ب��ه جالل آباد افغانس��تان
منتقل کرد و در آنجا اعضاء خانواده
غالبا به پایگاه اس��امه بن الدن می
رفتند و عمرخدر و فرزندان اس��امه
بن الدن بایکدیگر بازی می کردند
و پ��در گه��گاه به آنها س��ر می زد.
دریکی ازاین دیدارها ،عمرخدر برغم
مخالف��ت مادرش از پدر خواس��ت
اجازه دهد به یک گ��روه از جوانان
بپیوندد .پدر موافقت کرد و یک ماه
بعد به او اجازه داد که یک گروه عرب
را که به یک مترجم زبان پشتو برای
مدت اقامت خود در ایالت خوس��ت
ّ
افغانستان نیاز داشتند همراهی کند.
بناب��ر ا ّدعانامه کمیس��یون نظامی،
عمرخدر در م��اه های بعد در مورد
مهمات آموزش خصوصی
اسلحه و ّ
دی��د .در س��حرگاه  27ج��والی
 2002درپی یک درگیری  4ساعته
گروهی از مردم با نیروهای امریکایی
در روس��تای ایوب خیل افغانستان
دستگیر شد .مقامات نظامی امریکا
اصرار دارند که این درگیری را یک
جنگ قلمداد کنند تا بتوان عمرخدر
را به جنایات جنگی متهم نمود .ا ّما،
چنان که از جزئیات ماجرا می شود
فهمید ،درگی��ری درواقع نزاع بین
نیروی اشغالگر و مردمی بوده است
که نمی خواسته اند کلبه های خود
را به نیروهای امریکایی واگذار کنند.
عمرخدر که درجریان درگیری به
شدت مجروح شده بود ابتدا به پایگاه
ّ
نظامی امریکا در بگرام افغانستان و
 3ماه بعد به پایگاه نظامی گوآنتانامو
انتقال یافت .او جوان ترین زندانی
گوآنتانامو بود و بس��یاری از مراجع
بین الملل��ی او را مصداق "کودک-
س��رباز" می دانن��د .آنتونی لیک،
مدیر اجرایی یونیسف (بنیاد کودکان
سازمان ملل) در مخالفت با محاکمه
عمرخ��در در دادگاه نظام��ی م��ی
گوید« :هرجرمی که به یک کودک
نسبت داده می ش��ود ،باید مطابق
اس��تانداردهای بین المللی عدالت
برای کودکان باش��د و حمایت های
ویژه ای را تأمین کند .عمرخدر نمی

 36دقیقه بیشتر از نسخهای است
که ماه اوت مجددا اکران شد.

ام القراء اسالم ناب!
و علت آن هم واضح اس��ت چرا که
اولی برای مردم ایران بدآموزی دارد
چون به آن ها یادآوری می کند که
وظیفه دولت ها غیر از قتل و کشتار
و ضرب و ش��تم و غارت اموال مردم
کمک به آن ه��ا در زمان گرفتاری
هم هس��ت و دومی هم که مربوط
می ش��د به شادی و نش��اط مردم
یعنی موسیقی که غنا است و ک ً
ال
حرام ،و معصیت هم دارد! بخصوص
که این بانوی نازنین دشمن خونی
رژیم هم بود!؟
ای بی انصاف!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ پنجشنبه بیست و هشتم
اکتبرالمبارک سال  2010ولفری
دربدری

>> ادامه از صفحه33 :

توسط دادگاهی محاکمه شود
تواند ّ
که فاقد صالحیت برای رعایت این
استانداردهای ویژه است».
ش��وربختانه ،دولت ه��ای امریکا و
کانادا ،که هردو نی��ز ا ّدعای رعایت
حقوق بش��ر را دارند و کنوانسیون
حقوق ک��ودکان را امضاء کرده اند،
درم��ورد عمرخدر به صرفه و صالح
خود ندانس��تند که در رفت��ار با او
ک��ودک بودنش را درنظ��ر بگیرند.
دولت کانادا که درپی تصمیم درست
عدم مشارکت در اشغال عراق ،نمی
خواست درگیری تازه ای با امریکایی
ها داشته باش��د ،وجود عمرخدر را
نادی��ده گرفت و برغم درخواس��ت
مکرر او از هرگونه کمک سرباز
های ّ
زد .مقامات نظامی امریکا نیز به این
دلیل که او پسر احمدسعیدخدر بود
و با اسامه بن الدن مالقات کرده بود،
خیال کردند که به یک گنج دست
یافته اند.
دلی��ل دیگ��ر وضعی��ت عمرخدر
چرخش به راستی بود که پس از 11
س��پتامبر  2001بر نظام حکومتی
امریکا حاکم شده بود .در 21ژانویه
 ،2003زمانی که عمرخدر نخستین
ماه های بازداشت خود در گوآنتانامو
را س��پری می کرد ،دس��تورالعمل
عملیاتی جدیدی به بازجویان نظامی
امری��کا ابالغ ش��د ک��ه از آنان می
خواست« :بطور رادیکال روش های
جدیدی ابداع کنند که برای تکمیل
مأموریت در دفاع از ملّت مورد نیاز
است»!
از خشونت غیرقابل توجیه دستگاه
قضایی-نظام��ی امریکا که بگذریم،
سیاه ترین نکته در قضیه عمرخدر
قص��ور و کوتاهی دولت کان��ادا در
حمایت از اوس��ت .درس��ال 2003
یک مأم��ور اطالعاتی امور خارجه و
مأمور دیگری از س��رویس اطالعات
امنیتی کانادا ( )CSISاجازه یافتند
که از عمرخدر در گوآنتانامو بازجویی
کنن��د .از  3هفته پی��ش از دیدار
این مأم��وران کانادایی ،به عمرخدر
مکررا سلول
بیخوابی داده شده بود و ّ
او تغییر می یافت تا حالش را هنگام
گفتگو با مأم��وران کانادایی هرچه
آشفته تر سازد .به هرحال این دیدار

نیز راه به جایی نبرد و موجب نشد
که دولت کانادا بنابر وظیفه به دفاع
و حمایت از ش��هروند نوجوان خود
برخیزد .درسال  2009نتیجه یک
گزارش نشان داد که دولت کانادا با
مکرر عمرخدر
وجود درخواست های ّ
و اعت��راض هایش به بدرفتاری با او
در زندان گوآنتانام��و ،با ر ّد پذیرش
نوجوانی او ،درباره اش کوتاهی کرده
است.
درم��اه آوریل  ،2009دادگاه فدرال
کانادا رأی داد که منش��ور حقوق و
آزادی های کانادا دولت را ملزم می
کند که فورا خواس��تار بازگرداندن
عمرخ��در ب��ه کانادا ش��ود .دادگاه
تجدیدنظر نیز رأی دادگاه فدرال را
تأیید کرد ولی دولت کانادا با خیره
س��ری اعالم کرد ک��ه موضوع را به
دادگاه عالی کانادا می کش��اند .در
ژانوی��ه  ،2010دادگاه عال��ی کانادا
هم رأی داد که به حقوق اساس��ی
عمرخدر آشکارا تجاوز شده است.
مجموعهء این ش��رایط بیدادگرانه،
عمرخ��در را که اکن��ون جوانی 24
س��اله اس��ت ناگزیر س��اخت تا با
پذیرش  5مورد اتهام به یک معامله
با دادستانی نظامی امریکا دست زند.
در مورد چگونگی محاکمه عمرخدر
در دادگاه نظامی ،آلکس نو ،مدیرکل
عفوبین الملل کان��ادا که از ناظران
محاکمه است ،می نویسد« :آنچه که
از  2روز گذش��ته ( 25و  26اکتبر،
روند انتخاب اعضای هیئت منصفه
دادگاه نظامی) در خاطر من خواهد
شدت عمل مقامات دادستانی
ماندّ ،
نظامی برای حذف هرکس��ی است
که دیدگاهی آگاهانه درباره وضعیت
حق��وق بش��ر در گوآنتانامو و دیگر
جنبه های سیاست های امریکا پس
از  11سپتامبر  2001داشته باشد».
ماجرای غم انگیز عمرخدر در آینده
ای نه چندان دور به پایان می رسد
ا ّما به انس��ان ه��ای آگاه یکباردیگر
هشدار می دهد که درپایان نخستین
دههء هزاره س ّوم یکی از بزرگ ترین
چالش ها این است که چگونه باید
مانع از این شد که سیاست ،با همه
نابکاری ها و آلودگی هایش ،عدالت
را به اسارت بگیرد! 

34 PAYVAND: Vol. 17  No.978  NOV. 01, 2010

Immigration

Lest We
Forget...

Remembrance Day is
marked on November 11,
many people wear artificial
poppies on their clothes in
the weeks before Remembrance Day.
The Red Poppies symbolize the memory of
those who died and white
poppies campaigns for nonmilitary interventions in
conflict situations.
On November 11, official Canadian national
ceremonies are held at the
National War Memorial
in Ottawa, according to a
strict protocol.
The background of Remembrance Day marks the
anniversary of the official
end of the World War I
hostilities on November 11,
1918.
World War I was a massive
conflict played over the
whole globe, but particularly in Europe, where troops
from Canada supported the
Allied Forces.
World War I resulted in the
loss of huge numbers of
lives amongst both civilians and military personnel.
Many more people were
badly injured.
The war left great emotional scars in the servicemen, who had experienced
it, and in the communities,
whose sons, brothers,
fathers, uncles and even
grandfathers had died.
Remembrance Day commemorates those who died
in armed conflicts, particularly in and since World
War I.
Do we ever sit down
and think what does war
solve; what are the results,
besides losing loved ones,
do we ever picture ourselves in the shoes of the
mother who lost her son or
daughter in the war. The
toddler who will only know
their father by pictures, and
talk of heroism. The young
wife who is due to having
her offspring gets news
that she lost her husband in
the war, we are where we
are today because of the
servicemen who fought for
our freedom, and today are
emotionally or physically
scard or buried as heros,
these are our Fathers.
Remebrance Day is not just
about losing the men and
women who have fought
for their country, it is also
about the people in these
war torn countries, where
they run with their children
in their arms, looking for

shelter from the
enemy, the mother
lying dead in
the street still
holding her
infant in her
arms, protecting it from
harm. Who will
protect this infant
from harm now.
Why, why can we not
solve conflicts without
war. War is an ugly ugly
thing; of course it is profitable for certain corporations and the bankers that
dominate all parts of the
economy. I took the opportunity of talking about
Remembrance Day, the
history and how it all began, but by no means do I
agree that war is the solution, in my opinion and
this is my opinion only,
if we can all behave
in a civilized manner to
sit and talk and to at least
solve whatever situation
or crisis is in demand, the
world would be a much
better place.
Some may say this is simply unrealistic, I am sure
there are a lot of readers
who will disagree with
me, and that is okay, we
all have the right to our
opinion.
What this world needs
are more women in
power. I know if this were
to be, the world would be
a better place then where it
is today.

Human Smuggling

Human Smuggling has
been all over the news in
the last few weeks, it is a
highly profitable business,
and Citizenship and Immigration Canada is trying
to put a stop to it.
Human Smugglers charge
desperate people large
sums of money for their
transportation, they have
made a lucrative business
out of facilitating illegal
migration, often by counselling smuggled persons
to claim asylum in the
country to which they are
smuggled.
But then on the other hand,
how else will someone
looking for refuge in a safe
country get out of a country
that is terrorizing them and
are in danger of torture or
worse put to death, actually I don’t know which is
worse death or torture.
It is a very controversial
subject if you ask me. But
nevertheless human smugglers should be stopped;
they are taking advantage
of very innocent people,
promising the impossible.
Ones the asylum seeker arrives in Canada after years
of waiting they have no
assurance that they will be
granted permanent residency status or not.
If the asylum seeker in

1389  آبان10  978  شماره 17 سال

www.paivand.ca

تصاحب خواهد کرد
 که... آموخته ام
آرزویم این است که
قب��ل از مرگ مادرم
یکب��ار به او بیش��تر
بگویم دوستش دارم
 ک��ه... آموخت��ه ام
لبخن��د ارزانترین راهی
اس��ت که می
،شود با آن
ن��گاه را
و سعت
...داد
question is arriving from
a safe third country,
then in that case the
person in question
will be returned
back to the safe 3rd
country they arrived
from.
A refugee who arrives at any border
entry in Canada
is at risk of being
deported, unless they
can prove that if
they are sent back to their
homeland, they are at risk
of danger. Danger meaning
that if they are returned to
their homeland they would
be subjected to the possibility of torture, risk to life,
or risk of cruel and unusual
treatment or punishment.
This subject is never ending, and a sad one.
However being a Canadian
I am very proud that
Canada has a long and
honourable tradition of
accepting refugees.
Canada has a record of
accepting refugees that
is among the best in the
western world. It generally
accepts more than 25,000
refugees a year. The need
for countries around the
world to accept refugees is
great.
The consequences that
these people who are looking for a safe place to call
home is that they are often
crammed in industrial boats
or ships, often starving, till
they reach a safe haven.
No matter what part of the
world we come from we
are all the same, human
beings, looking for happiness and trying to avoid
suffering.
All of us human beings
want freedom and the
right to determine our own
destiny as individuals and
as people. They are looking for a place they can call
home.
Unfortunately there are
people who take advantage
of our refugee program,
making the ones who really
are in need of a safe country harder to claim refugee
status.
My faithful readers, please
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

،چیزهایی که یک نفر می خواهد
فقط دستی اس��ت برای گرفتن
 و قلب��ی اس��ت برای،دس��ت او
فهمیدن وی
 که راه رفتن کنار... آموخته ام
پدرم در یک ش��ب تابستانی در
 شگفت انگیزترین چیز،کودکی
در بزرگسالی است
 که زندگی مثل... آموخت��ه ام
 هر،یک دس��تمال لوله ای است
چه به انتهایش نزدیکتر می شویم
سریعتر حرکت می کند
 که پول شخصیت... آموخته ام
نمی خرد
 که تنها اتفاقات... آموخت��ه ام
کوچک روزانه است که زندگی را
تماشایی می کند
 که خداوند... آموخت��ه ام
همه چی��ز را در یک روز
 پس چه چیز.نیافرید
باع��ث ش��د ک��ه من
بیندیش��م م��ی توانم
همه چیز را در یک روز
به دست بیاورم
 که چش��م... آموخت��ه ام
 آنها را تغییر،پوشی از حقایق
نمی دهد
 که این عش��ق... آموخت��ه ام
است که زخمها را شفا می دهد
نه زمان
 که وقتی با کسی... آموخته ام
روبرو می شویم انتظار لبخندی
جدی از سوی ما را دارد
 که هیچ کس در... آموخته ام
نظر ما کامل نیست تا زمانی که
عاشق بشویم
 که زندگی دشوار... آموخته ام
 اما من از او سخت ترم،است
 که فرصتها هیچ... آموخته ام
 بلکه شخص،گاه از بین نمی روند
دیگری فرصت از دست داده ما را
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چارلی چاپلین
میگوید
... آموخته ام که
بیاییم برای یک بار هم که شده
این جم�لات را در زندگی بکار
! فقط نخوانیم...ببریم و
آموخته ام که

با پول می شود خانه خرید ولی
 رختخواب خرید ولی،آشیانه نه
 س��اعت خری��د ولی،خ��واب نه
 می ت��وان مقام خرید،زم��ان نه
 می توان کتاب،ولی احترام ن��ه
 دارو خرید،خرید ول��ی دانش نه
 خانه خرید ولی،ولی سالمتی نه
 می توان، زندگی نه و باالخ��ره
. ولی عشق را نه،قلب خرید
 که تنها کسی که... آموخته ام
مرا در زندگی شاد می کند کسی
 تو مرا:است که به من می گوید
شاد کردی
، که مهربان بودن... آموخته ام
بس��یار مهم تر از درس��ت بودن
است
 که هرگز نباید به... آموخت��ه ام
 نه،هدی��ه ای از ط��رف کودکی
گفت
 که همیشه برای... آموخته ام
کس��ی که به هیچ عنوان قادر به
کمک کردنش نیستم دعا کنم
 که مهم نیس��ت... آموخته ام
که زندگ��ی تا چه حد از ش��ما
 همه،جدی ب��ودن را انتظار دارد
ما احتیاج به دوس��تی داریم که
لحظ��ه ای با وی به دور از جدی
بودن باشیم
 که گاهی تمام... آموخت��ه ام

ورق
،بزنید
کلیک
!کنید
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SOLD
Cote des Neiges: Place Decelles. Asking
$198,000. 2 bdrm condo, 2nd floor,
garage, near hospitals and University of
Montreal and HEC.

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

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

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

مریم خالقی

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

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

ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

NEW
N.D.G.: $1 650,000.
Revenue property, 17 units, very
good investment.

Cote des Neiges: Place Decelles.
$190,000. Sunny 2 bdrm condo, 2th floor,
near hospitals and University of Montreal
and HEC.

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415
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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
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