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موسسه مالی

Sharif
982
_____

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

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

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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"!"اوباما! یا با اونا یا با ما

«ش�ما ح�ق نداری�د ام�وال
ش�هروندان ایران�ی را تبدیل به
ناوگان پیشرفته هوایی کنید که
احم�دی ن�ژاد و خامن�ه ای را به
س�فرهای تشریفاتی و تبلیغاتی
13 :» ص...ببرند

هوای تهران در شرایط اضطرار قرار گرفت

کارهای زیادی اس��ت که باید انجام
طبق تخمین بخش ایدز سازمان.شود
 این بیماری بین،)UNAIDS( ملل
 تعداد2007  و1981 س��ا ل ه��ای
 تعداد.میلیون نفر را کشته است25
2/1  میلی��ون نف��ر بزرگس��ال و33
(2007 میلیون كودك (تا پایان سال
.آلوده به ایدز در جهان وجود دارند
HIV/  تم��ام آلوده ش��دگان به%95
 در كشورهای در حال توسعهAIDS
 بعنوانHIV  ولی همچنان.هستند
تهدیدی برای تمامی س��نین و ملل
.باقی است

5 : ص

 دومین سالگشت، دسامبر8

روز جهانی ایدز

 به۱۹۸۸ روز جهان��ی ایدز از س��ال
منظور افزایش بودجهه��ا و افزایش
 آموزش و مبارزه با تبعیضها،آگاهی
 آذر) هر سال۱۰ به اول دسامبر (برابر
اطالق میگردد و هر ساله برای این
 شعار خاصی نیز در نظر گرفته،روز
 هدف عمده از این کار این.میش��ود
است که به عموم مردم یادآوری شود
 از بین نرفتهاس��ت و هنوزHIV که

هوای تهران از سالها پیش با مشکل
راهیابیبیادماندنی
آلودگی مواجه است و هر ساله در
اواخر فصل پائیز و اوایل زمستان
به عنوان مناینده مرسیه مونترال به آلودگی به اوج خود می رس�د به
3 : ص... ترور دو استاد فیزیک امتی دیگر:ایران
ناچار
که بارها دولتW.
 طوری...مجلس قانون گذاری کبک است
5Star I.P.M. Inc.شده
2178
Ste-Catherine
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
«برای حزب همبستگی کبک و برای تا مدارس را ب�ه خاطر باال بودن
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
(ç¿ffZ¬…£±Š)
ç·Å¹Ži£¤“
.تعطیلکند
، «استقالل کبک» وسیله است،من
®œ آلودگی
(514) 846-0221
äÀ ¯zb
Tel.: (514) 806-0060
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d
10 ä… Øº•نه
14 :ص
»...هدف

دکترامیـرخدیر

yf£¥5ç•Z®

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

یکم دسامبر

ÍÅœZ®™

£¿œ MONTREAL
9:شود! صIranAir
از ®طریقصندوقهایرایاعمالمیZxZ®
تنهاZ ‚¬À
دموکراسی:
کبک

gfÂ†if£ˆ
IBNG

و17و2
YONGE St., PH-A
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE, 7368
1410
Lonsdale
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N.
20Vancouver,
 و19 BC, V7M 2J1
 ویکی لیکس یک سازمان رسانه ای£¼` ®›ò z
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (905) 762-0800
غیرانتفاعی بین المللی است که با
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
Toronto
@pars.ca
EMail:
montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
همکاری و یاری گروهی از روزنامهwww.pars.ca
 آذر۱۶ تظاهرات
نگاران داوطلب اس��نادی با منشأ
Ninous Givargiznia, BSc.
صبح8 چهارشنبه ها
روز دانشجو
ناشناخته یا ناشی از نشت اطالعات
Agent Immobilier Affilie
 تارنمای ویکی.را منتشر می کند
RE/MAX
دربارهCBC افشاگری
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Zدسامبر
fz£²› ۵ یکشنبه
۲۰۱۰
توسط "سان
ّ 2006 لیکس درسالSouth Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ترور
در
اهلل
حزب
نقش
 یک.} ش��این پرس" راه اندازی شدf£¨† z çœÂ¼±› !
3 :میدان فیلیپ >>ص
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
6 :رفیق حریری ص
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š
\£›¬‹
لیکس اعالم کرد
س��ال بعد ویکیã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
South Shore,
بررویzموجود
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’ZآنâÅ¶À†
äÅÁ†  که حجم مدارکLasalle,
Nun’s Island , N D G
:کانادا/کبک
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… 5
á”£²›z£Í˜®`
`Ž
: ص.........................................است
دویست هزار
را به یک میلیون و
groupeرسانده
SuttonClodem
Inc.

17 : ص

GESTION FINANCIERES EXACTE

ç¿†£‹ xÂ £¿

x£Å¥¿gz®Å`•

courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

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

28 :ص

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

ÍÅœZ®™

GUY

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

ne W.

£ˆ

Ž

£²›
z®
`¥¥•Z

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

ç¿†£‹ xÂ £¿

TORONTO

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

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

x£Å¥¿gz®Å`•

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

www.amirsam.ca

D.D.S.

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
RAV 4 2010
Firouz
ã¼±›
wZzHemmatiyan
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
Chrtrd. Real Estate Broker

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

D.M.D.

Fax: (514) 484-1657

fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

Cell.: 514-702-2309

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

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

TRADING

Inc.

Office: (514) 694-0840
Fax
(514) 694-4291
Res. D.M.D.
(514) 696-5169
مونرال816-4080
دانشگاه
Cell1998
(514)
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

gfZv£`º¥œZ
çœ£`›
zTel.:
\£›¬‹
éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
(514) 731-1443
¯
Zzz \Zfd£`}£X Ô z®
xZ® Z ä… \ZdfZz
ã¼±› wZz
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
:CDN

}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

فیروز همتیان
À PARTIR DE

groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,NDG
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315

24 595 $

transport et préparation en sus

gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle
Qc. H8R 2M9
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

:نائینی
دکتر شریف
®´‹ }f£¨`
`دندانپزشک
† Í˜®Ž
جراح

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

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

مسکونی و جتاری
2010
COROLLA
À PARTIR DE
ارزیابی رایگان
 $
15
وام مسکن
تهیهet460

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

Tel.: 514-

Chartered Real Estate Broker

30 >>

South shore و

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

AMIR SAM 250,wZzMontreal,
امیرسام
äÅÁ† ! x£½
ZfQc
ç…£ gfZ
! 3C3 (Metro: Snowdon)
5253, Boul. Decarie, Suiteã¼±›
H3W
485-4744

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

...در کشکول پیر

b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

مشاور امالک در مونتریال

VANCOUVER

NDG:
•6170
ù£¿Ž
}£¼
®›ò fd
Tel.:
1-866-486-5547,
Sherbrooke
W.

Tel.: (514) 486-5547

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
دکترانصاری

\£Åš£›

Fax: (514) 938-4978,
Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

£ßœ£… gZ }f£¨†
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
RE/MAX Tel.:
514-620-5551
}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Z fz£²›

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

yf£¥5ç•Z®

gfÂ†if£ˆ

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
3363 Cavendish
West Island:
,}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
Ninous
Givargiznia,
BSc.
•15760
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À†Agent
boul
Immobilier
AffiliePierrefonds

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

 نوامب�ر کمیت�ه19 روز جمع�ه
 طی،حقوق بش�ر س�ازمان ملل
قطعنامه ای از نقض حقوق بشر در
.ایران انتقاد کرد
در این قطعنامه ازجمله ش��کنجه و
مجازات های غیرانسانی مانند شلاّ ق
توس��ط
ّ زدن و قط��ع اعض��ای بدن
جمه��وری اس�لامی محکوم ش��ده
و همچنی��ن از "افزای��ش دراماتیک
مجازات اعدام" انتقاد و گفته ش��ده
دربسیاری از موارد محکومینی اعدام
می شوند که درزمان ارتکاب جرم یا
 سالگی نرسیده18 محکومیت به سن
، رأی مثبت80  این قطعنامه با.ان��د
 رأی ممتنع به57  رأی منف��ی و44
13 : ص.تصویب رسید

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
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.

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

5 >>

!دل سیاه آخوندهاست

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

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

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


»«باالتــرازسیاهی

>> ...پزشکی
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z28x£¼›Z
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money
£…

Cell: (514) 928-5415

 کوتاه کردن مو
's cut
 man
t
n cut highli
h
 رنگ
e
g
MONTREAL
m
o
w

perm,
r,
ابرو
و
 بند
1006
DE
LA
MONTAGNE,
lo
o
c

hair cuct e & MONTREAL,
eyebrow Qc., H3G
 فر 1Y7
 kids
a
f
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
cleaning
 هایالیت

(514) 816-4080

شهبازخنعی

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

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

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

«درفشانی های گماشته گان
»جمهوری اسالمی

کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
سیروس
:امیرسام
از دانشگاه
xZ®)H.E.C(
Z ä… £مونترال
gfZ
v£fZ
آبادی
یحیی
…
CGA حسابداران
37 >>...امالک
Tel.:(514) 585-2345
®¥Á… کاندیدای انجمن
,£Åœd
m£ºœ
w£¿†
fd
£›
â¥±Å
ÍÁ‰
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ ç £¨…£‰4>>
 مالیاتیã
خدمات حسابداری و
کلیه

®œ
\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
À ¯وzهاb برای شرکت:¬ fZd g£Åœ
äاشخاص
x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی

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

çœ£`›
¯ Zz
ã¼±› wZz

مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

IranAir

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Cell

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
Fax: 514.426.3596
1998
1006,
La Montagne,
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Mobile:
514.567.3169Suite 308
5450
Cote-des-Neiges,
دبی
در
منایندگی
دارنده

Fax :Free:1-866-989-2229
514 989 0029
Toll
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail: GIT110@yahoo.ca

Office:
Fax
9:>>
Res.

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
نرخ روز
بهترین
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`انتقـال
}£X Ô z®
gzf b®œ
ã ®¥Á…تضمین
ãÅ¿´†با£…ساعت و
z
D.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
D.M.D.
}gfZ
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Montreal,
NEW address:
xZ®Á†
y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
ت
و
\Zfd£
çœêÂ‘
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St. Catherine
O ®›Z fd :
} جهZX äº…£ £… z ç…d
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200

نشانی
جدید

شادپور
.ا.ع
(514)
694-0840

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

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

!فصل سرما در می رسد آیا آماده اید؟:گریپ

go habs go!
Tel.: (514) 486-5547

نقض حقوق بشر

: ص
VANCOUVER

TORONTO

General Sales Agent

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

___________

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
 ارزیßŽ¯§œZ¬œd
خدماتaZ®‰ سال جتربه۱۰ با


514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd


 در کمترین زمان
 بهترین بها

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
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میوه و آجیل
شب یلدا
و...
ورودیه:
 25دالر
راه با شام
هم

جشن شب یلدا

>> شنبه  18دسامبر
و

سال نوی میالدی
(جمعه  31دسامبر)

شب هایی پر از شور
و شادی
 همراه با دی جی
 و رقاصه عربی
معروف مونتریال

شیراز
رستوران

514

485-2929
خدیجه سیاح

5625 Sherbrooke W.

بامدیریت













Montreal Qc H4A 1W4

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

2010 COROLLA
$

STARTING AT

16 850

transport, preparation included.

2010 RAV 4
$

STARTING AT

26 255

transport, preparation
and tax for A/C included.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3
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ایران هسته ای و ادامه ترور ...

و دانش مربوط به آن قدیمی است».

گمانهزنیها درباره ترور دو استاد فیزیک امتی ایران
صبح دوشنبه  29نوامبر ،خبری
در راس اخبار ایران قرار گرفت.
ترور دو فیزیکدان ،مجید شهریاری
و فریدون عباس��ی دوان��ی ،هردو از
اس��تادان دانشگاه ش��هید بهشتی
(ملی) تهران.
مجید ش��هریاری در این سوءقصد
کش��ته و فریدون عباس��ی دوانی با
جراحتهای شدید روانه بیمارستان
شد.
شکل ترور هردو مشابه بود:
چسباندن بمب به خودرو و سپس
انفجار آن.
از سال گذشته تا کنون این سومین
ترور یک اس��تاد دانش��گاه در ایران
است.
مهرم��اه س��ال پی��ش مس��عود
علیمحمدی ،استاد فیزیکدانشگاه
تهران ترور شد.
دول��ت ای��ران در ه��ر س��ه مورد
مدعی ش��د «عوامل صهیونیستی»
و «دش�منان نظام» ای��ن ترورها را
سازماندادهاند.
آیا مجید شهریاری و فریدون عباسی
دوانیدر برنامه هستهای ایراندست
داشتند؟

هدف ترورها چیست؟

عباسی دوانی از معدود استادان مورد
تایید و تمجید جمهوری اس�لامی
است و از قضا نام او نیز در فهرست
تحریمهای شورای امنیت سازمان
ملل قرار دارد.
آیا این میتوانددلیلی برای سوءقصد
به وی باشد؟
و اگر چنین اس��ت آیا کس��انی که
پشت این ترور هستند ،همانهایی
هس��تند که س��ال گذش��ته دکتر

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

علیمحمدی را کشتند؟
به��روز بیات میگوید موقعیت این
دو کامال متفاوت اس��ت و مس��عود
علیمحمدی اصال ربط��ی به پروژه
هستهای ایران نداشته است:
«آنه��ا از اول دروغ گفتند .آنها از
اول گفتند این کارش��ناس فیزیک
هستهای اس��ت ،در حالی که نبود.
محمدجواد الریجانی که رئیساش
ب��ود ،دروغ گف��ت .اما ای��ن هر دو
در قس��مت فیزیک هس��تهای کار
میکردن��د .و حت��ی ن��ام فریدون
عباسی دوانی در اسناد تحریمهای
شورای امنیت ذکر شده است».
«اگر این کس��ان واقع��ا در پروژهی
هستهای ایران دخالت داشته باشند،
میشود از طریق از بین بردن کسانی
کهدر پروژهی هستهای نقش مهمی
دارن��د ،کل جریان را عقب انداخت.
از این لحاظ ام��کان دخالت بیرون
منتفینیست».
ایران برای پیشبرد برنامه اتمی خود
تا چه حد به متخصصان سطح باال
وابسته است؟
بهروز بیات در پاس��خ این پرس��ش
میگوید« :تولید سلاح هس�تهای

اگر داشتند ،نقش آنها در پیشبرد
این برنامه چقدر جدی بوده است؟
بهروز بیات ،کارش��ناس هستهای و
مشاور آژانس بینالمللی انرژی اتمی
میگوید:
«آقای شهریاری استادیار بوده است.
منتهی تعداد مقاالت علمی او نسبتا
زیادند .از آقای عباسی ،فقط سه تا
مقاله علمی دی��ده ام .حاال ممکن
اس��ت کار زیادی انجام نداده و یا به
این دلیل که در دانشگاه امام حسین
کار میک��رده ،کاره��ای علمیش
منتشر نشدهاند.دانشگاه امام حسین
وابس��ته به سپاه پاس��داران است و
کارهای علنی نمیکند».

www.nouraie.com

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

نیازیبهدانشمندانسطحباالندارد

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
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ب اتمی کار عدهای
وی میافزاید« :ساختن بم 
مهندس است .برای ساختن یک بمب هستهای
الزم نیست که چیز جدیدی کشف کنند .پس
به دانشمند هس��تهای برجستهای نیاز ندارند.
همه فنآوریها دهها س��ال پیش ایجاد شده
اس��ت .برای این کار آدمهائی الزم اس��ت که
کارشان خوب و اهل عمل باشند».

برگزارمیکند

اسرائیل ،حکومت ایران یا اپوزیسیون؟
چه
کار
برای این سوال که ترورهای امروز صبح
تظاهرات و گردهمایی به مناسبت سال روز
کس��انی میتواند باشد ،هنوز هیچ کس پاسخ
روش��نی ندارد .اگرچه رسانههای رسمی ایران
بدون کمترین معطلی انگشت اتهام را به سوی
عوامل خارجی نشانه رفتند .ولی به نظر میرسد
ادعاهای کلی کسی را حتی در میان طرفداران
زمان :یکشنبه  ۵دسامبر ۲۰۱۰
حکومت راضی نمیکند.
از ساعت  ۴-۲بعد از ظهر
س��ال گذشته نیز ترور مسعود علیمحمدی با
مکان :میدان فیلیپس
همین روش «ردیابی» ش��د و پس از گذشت
یک سال هیچ خبری از شناسایی قاتل یا قاتالن
(سنت کاترین و یونیون)
او نشده است.
Philips Square
کوشد
ی
م
ایران
حکومت
که
است
این در حالی
)(St. Catherine&Union
نش��ان دهد نه تنها امنیت داخلی را در کنترل
تماس با ما
کامل دارد ،بلکه توان کنترل امنیت خاورمیانه
;Email:koshtaredahe60@gmail.com
را نیز دارد.
Tel.: 514-258-8186
هوش�نگ حس�نیاری ،اس��تاد کالج نظامی
کینگستون کاناد و کارشناس مسایل نظامی و
تروریسممیگوید:
{>> ادامه در صفحه}33 :

 ۱۶آذر روز دانشجو

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











Tel.: 514-777-3604

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

>>

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
امالک و مستغالت
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

_________________
Nasrin Eynollahi
Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978
امیرکفشداران

وکیل دعاوی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

درخدمت هموطنان گرامی

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

5263, boul Cavendish,

نسرینعینالهی

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

law

کمیته یادمان
کشتار زندانیان
سیاسی دهه ۶۰
در ایران (مونترال)

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

3
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کانادا،ایران  :حقوق بشر

بنیاد نیکو :تشکر و قدردانی

همسر خنست وزیر کانادا در مبارزه برای حقوق زنان در ایران
سنت شکنی می کند

گلوب اند میل ( )Globe and Mailزیرعنوان «نقش جدید
لورین هارپر( )Laureen Harperدر مبارزه برای زنان ایران»
می نویسد همسر نخست وزیر کانادا با خروج از محدوده آرام
خود پا به دنیای پیچیده و غامض حقوق بشر گذاشته است.
خانم هارپر ،نظیرهمسران نخست وزیران پیشین ،می توانست
از مسائل و آرمان های بحث انگیز اجتناب کند.
اما مخمصه سکینه آش��تیانی محمدی  ،زن ایرانی محکوم
به مجازات اعدام از طریق سنگس��ار برای اتهام زنا ،او را برآن
داشته است که وارد صحنه سیاست شود.
خانم هارپر روز سه شنبهدر خانهدولتی محل سکونت خانواده
نخس��ت وزیر میزبان میزگردی بود که فعاالن جامعه ایرانی
مقیم کانادا ،کارشناسان حقوق بشر و جمعی از ژورنالیست
ها اعضای آن بودند.
هی��در رایس��من ( )Heather Reismanرئی��س بزرگترین
کتابفروشی های زنجیره ای کانادا ،بنام ایندیگو ( )Indigoنیز
که تابستان گذشته طومار نجاتدادن خانم آشتیانی را ترتیب
داده بود ،در برگزاری این میزگرد به خانم هارپر ملحق شد.
این گروه  ۱۴نفری قریب دو ساعت در باره راههائی بحث و
تبادل نظر کردند که بتواند مخمصه خانم آشتیانی را درافکار
عمومی زنده نگاه دارد.
تام فالن��گان ( )Tom Flanaganاس��تاد علوم سیاس��ی در
دانش��گاه کلگری ،که پیشتر رئیس دفتر مخصوص استیفن
هارپر نخس��ت وزیر کاناد بود ،می گوید " مسلما خانم هارپر
این کار را بدون تائید نخست وزیر انجام نداده است.
این دو زن ،اوایل این ماه هنگامی که بنظر می رس��ید اعدام
خانم آش��تیانی قریب الوقوع اس��ت ،نامه مشترکی منتشر

س��اختند که قویا از دولت
ایران خواستار آزادی خانم
آشتیانی است.
ایران اجرای حکم سنگسار
را به تعلیق انداخته است و
دیوان عالی کش��ور اکنون
پرونده را بازبینی می کند،
هرچن��د که دول��ت گفته
اس��ت خانم آشتیانی برای
قت��ل ش��وهرش کماکان
ممکن است به دار آویخته
شود.
آنچه ک��ه در جلس��ه روز
سه شنبه مطرح شد نامه
ای سرگش��اده ب��ه رئیس
جمهوری ایران بود که این
دوزن خواستار منع مجازات
بی رحمانه و غیر انسانی سنگسار برای همیشه شده اند.
آنها در نامه خود می گویند ما با افزودن صدای خود به خشم
و اعتراض بین الملل��ی امیدواریم زنان در ایران نیز از همان
حقوق و آزادی هائی برخوردار ش��وند که ما در کانادا شانس
برخورداری از آنها را داریم.

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

غذا آماده
take
برای out

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

درچندقدمی تپش و اخوان

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

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

PAIVAND
Published: since1993

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



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

514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:
info@paivand.ca

انقالب جمعیتی ایران

حممود امحدینژاد رویای کشوری  ۱۲۰میلیونی را در سر میپروراند.

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

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

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه



کیـــترینگ
جمـــال
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

982

(مونتریال)

سایت مجموعه آثار

•
•
•
•
•

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

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیح مهم:

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

•

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

روبروی ویدئوتران

www.paivand.ca

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

Voyages Lexus

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس
یحیی آبادی

کلبهعموجمال
چای قهوه

بنیاد نیکو از کلیه عزیزانی که با ش��رکت خود در برنامه کنس��رت
ک��ودکان برای کودکان به تاریخ   ۲۹اکتبر م��ا را همراهی کردند و
ی خود این نهاد
همچنین از همه یارانی که داوطلبانه با حضور همیشگ 
ی نمودند،کمال
رادر اهداف یاری رسانی به نیاز مندان کشور پشتیبان 
تشکر و امتنان را دارد.
در ضمن کلیه عواید این برنامه به مبلغ ۲۹۲۳،۷۵دالر صرف ادامه
تحصیل کودکان نیازمند در ایران میشود.

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
مایکروسافتوردفارسیتایپ ،سپس
ایمیلکنید.

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)

4
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ای ایران مرزت چه ها کشید
چه خون ها در دامنت چکید
دور از تو شد مهر مردمان
کی برپا مانی در این جهان

اجرایی دیگر سرود ای ایران

شعر :مسعود آذر
تنظیم:فوآد
(صدای فریدون فرهی)

آوار

افشا گری!

گفت و گوی ویژه علی شریفیان با «دکتر امیر خدیر»
به مناسبت :دومین سالگرد انتخاب امیر به منایندگی مجلس کبک،
اوج گیری بحران سیاسی کبک و نقش «حزب همبستگی»

و نقش «امیر» در آینده کبک
sharifiancanada@yahoo.com

شهباز خنعی

snakh@live.com

از دیرباز انتش��ار اس��ناد و مدارک بویژه
درزمینهسیاستخارجی
معمول بوده است .دولت
انگلستان ازقرن نوزدهم
هرس��ی س��ال یکب��ار
بخشی از اسناد و مدارک
دستگاه سیاست خارجی
خود را منتشر می کند و
در دسترس عموم قرار می دهد .درسال
ه��ای بی��ن  1926و  ،1977وزارت امور
خارجه انگلستان  15جلد حاوی مدارکی
درباره منش��أ جنگ جهانی ا ّول منتش��ر
کرد .در س��ال های بین  1946و 1990
نیز  18جلد دیگر درباره سیاست خارجی
انگلستان در س��ال های  1919تا 1939
انتشار یافت که این مدارک بنام کتاب آبی
شهرتدارند.
دس��تگاه سیاس��ت خارجی امریکا نیز با
تفاوت هایی همین روال را دنبال می کند.
برخی از اس��ناد طبقه بندی ش��ده فوق
محرمانه و محرمانهء سازمان سیا ،شورای
امنیت ملّی ،وزارتدادگستری و کاخ سفید
با گذشت س��ال ها از طبقه بندی خارج
شده و در دسترس عموم قرار می گیرند.
از این جمله ،اسناد مربوط به رویدادهای
س��ال های  1940تا  1970هس��تند که

ازسال  1975از طبقه بندی خارج شده
و انتشار عام یافته اند .به عنوان نمونه ای
از این انتش��ار مدارک می توان به اسناد
کودتای آمریکایی-انگلیس��ی  28مرداد
 1332که منجر به سقوطدولت ملّی زنده
مصدق شد اشاره کرد که
یاد
دکترمحمد ّ
ّ
موجب ش��د در دوران ریاست جمهوری
دمحمد خاتمی ،مادلن
سی ّ
بیل کلینتون و ّ
آلبرایت وزیر خارجه وقت ایاالت متحده
بخاطر آن از جمهوری اسالمی عذرخواهی
کند و حکومت آخوندی مثل همیشه این
فرص��ت طالیی برای رفع ک��دورت ها و
اصالح روابط را نابخردانه سوزاند و از بین
برد.
درس��ال های اخیر ،با گسترش شگفت
انگیز ف ّناوری اطالعات و از جمله شاهراه
اطالعاتی اینترنت ،ظاهرا این انتشار اسناد
و م��دارک از کنترل و اختیار قدرت های
بزرگ خارج شده و جنبه عام یافته است.

AFKH

5165 Queen-Mary,
#502 Montreal, H3W 1X7
Tel: (514) 737-6363

LÀterlier Tailleur Zari

آتلیهخیاطیزری

کلیه امور مربوط به ترمیم لباس
مخصوص خانم ها و آقایان
با سال ها تجربه در امر ظریف دوزی و طراحی لباس
کیفیت عالی  ،بهای مناسب در خدمت هموطنان گرامی

مترو پیل :خروجی استنلی ( 1140خیابان مزونوو )
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6بعدازظهر
شنبه  9 :صبح تا 5

{>> ادامه در صفحه}24 :

چهارشنبه هفته گذشته 24 ،نوامبر ،ژان
شاره و دولت لیبرال ها ،تنها با اختالف
چهار رای از س��قوط و از دس��ت دادن
حکومت کبک جان سالم بدر بردند.
به دنب��ال ارائه ط��رح ( )Motionخانم
پولی��ن م��اروآ رهبرح��زب کبک��ی ها
(پارتی کبکوا)  PQاز مجلس خواس��ته
ش��ده بود ب��ه ش��اره و دول��ت لیبرال
«رایعدماعتماد» داده شود.
از کل نمایندگان حاضر در مجلس 61
نفر به طرح «رای عدم اعتماد» پاس��خ
منفی داده و  57نماینده دیگر با پاسخ
مثبت خود ،اعالم کردند به دولت لیبرال
و ش��اره «اعتماد» ی برای انجام وظایف
سیاس��ی و اقتصادی و اجتماعی که بر
عهده دولت است ،ندارند.
رئیس مجل��س و دو معاون او در چنین
مواردیدر رای گیری شرکت نمی کنند.
چهار نماینده دیگ��ر نمایندگان لیبرال
هستند که در مجلس حضور نداشتند و
در رای گیری شرکت نکردند.
تمامدیگر نمایندگان مجلس ،نمایندگان
ح��زب کبکی ها 7 ،نماینده آکس��یون
دموکراتیک کب��ک  ADQو دکتر امیر
خدیر تنها نماینده حزب همبس��تگی
کب��ک  )Quebec Solidaire (QCب��ه
 Motionارائ��ه ش��ده رای مثبت داده و
خواس��تار استعفای ش��اره و کنار رفتن
دولت لیبرال شدند.
چند روز پیش از این رای گیری ADQ
به هفده نماینده لیبرال که به نظر میرسد
زیاد با کارکرد ش��اره موافقت ندارند و یا
دس��ت کم موافقت کام��ل ندارند ،نامه
ای نوش��ته و از آنها خواسته بود همسو
با خواس��ت مردم و نماین��دگان آنها به

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
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

ش��اره «رای
عدم اعتماد»
بدهن��د .هیچ
ک��دام از این
نمایندگان در
رای گی��ری
به درخواست
 ADQعم��ل
نکردند.
دولت لیبرال به رهبری شاره در دومین
س��ال از س��ومین دوره ای اس��ت ک��ه
حکومت کبک را در دس��ت دارد .شاره
و لیبرال ها هر سال بیش از سال پیش
محبوبیت و مقبولیت خ��ود را در میان
مردم از دست داده اند .با وجود آنکه در
انتخابات دسامبر  2008بعد از یک دوره
کهدولت اقلیت بودنددوباره با آرای مردم
به اکثریت دست یافتند اما بویژه در دو
سال اخیر و بیش��تر از آن در یک سال
گذشته عملکرد قابل قبولی  -با توجه به
نظرسنجی های انجام شده  -برای شمار
قابل توجه ای از کبکی ها نداشته اند.

درخواستاستعفایشاره
با امضای بیش از
 240هزار نفر
دوش��نبه هفت��ه پی��ش ( 22نوامبر)،
ب��ه درخواس��ت ی��ک ش��هروند عضو
Mouvement Citoyen National
 )du Quebec (MCNQو با پشتیبانی
و اقدام امیر خدی��ر طوماری روی وبگاه
رسمی مجلس ملی کبک منتشر شد و
تاکنون بیش از  240هزار نفر با امضای
این طومار خواس��تار استعفای ژان شاره
شده اند.
{>> ادامه در صفحه}35 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

Tel.: 514-3717700

	•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

کبک:عدماعتماد!...

جهان:افشاگری

ای  ...دشمن تو آشنا و در همین
سراست
در کمین عشق و حس و جان و
خون ماست
بر حال خویش اندیشه کن
راهی نوین را پیشه کن
در راه نو آزادگی را مبر از میان
ویرانه کن ریشه بربران
آزادی بهتر ز گوهر است
کی در تو انسان برابر است
خود برتر از دیگران مبین
خاکت مثل خاک دیگر است
تا  ..عیش و نوش و سود حاکمان سرای توست
فقر و مرگ و جنگ و غارت از برای توست
بر حال خویش اندیشه کن
راهی نوین را پیشه کن
در راه نو آزادگی را مبر از میان
ویرانه کن ریشه بربران
ایران مهر تو برون کنم
تا کی این دل از تو خون کنم
تا زندان هست و شکنجه هست
بر گو با ظلم تو چون کنم
تا  ...گردش جهان بدور
آسمانبپاست
سرنگونیستمگران
شعار ماست
برحال خویش اندیشه
کن
راهی نوین را پیشه کن
در راه نو آزادگی را مبر
AM HADI d.d.
از میان
Denturologiste
ویرانه کن ریشه بربران

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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_________________________

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
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

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

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

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

Tel.: (514) 932-2953

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

جهان...
افشاگری CBCدرباره نقش حزب اهلل در ترور رفیق حریری
سی بی سی ،تلویزیون دولتی کانادا
در گزارش مس��تندی در مورد ترور
رفیق حریری ،نخست وزیر پیشین
لبنان به نقش عوامل حزب الله در
این قتل و روند تحقیقات بازرس��ان
ویژه س��ازمان ملل متحد پرداخته
است.
نیل مک دانلد ،خبرنگار سرشناس
تلویزیون دولتی کانادا روز  ٢٢نوامبر
با دسترس��ی به اس��ناد و مدارک و
به نقل از مناب��ع معتبر گزارش داد
بازرسان مورد حمایت سازمان ملل
متحد دریافته اند که اعضای حزب
الله در ترور رفیق حریری ،نخس��ت
وزیر پیشین لبنان دست داشته اند.
بنا به گزارش «سی بی سی» ،شواهد
گردآوری شده از این واقعیت روشن
حکای��ت دارد که «عوامل این قتل،
اعضای حزب الله بودند».
حزب الله نقش اعضای خود در ترور
رفیق حریری را به ش��دت رد کرده
و اس��رائیل را عامل این قتل خوانده
است.
حسن نصرالله ،رهبر حزب الله
نیز طی ماه ج�اری تهدید کرد
دس�تگیری عوامل این گروه به
قطع دست متخاصمان منتهی
خواهد شد.
انتظار می رود کمیته ویژه سازمان

روسیه استالین را مسئول قتلعام “كاتین” را شناخت
دوم��ای دولت��ی ک��ه
مجل��س س��فالی
پارلمان روس��یه است،
شخص ژوزف استالین،
دیکتاتور شوروی سابق
را مسئول اعدام جمعی
س��ربازان لهستانی در
جری��ان جنگ جهانی
دوم اعالم کرده است.
در اعالمیه مجلسدوما تصریح شده
اس��ت که ش��خص ژوزف استالین
دستور تیرباران هزاران سرباز اسیر
لهس��تانی را در س��ال  1940صادر
کرده بود.
این سربازاندر جریان جنگ جهانی
دوم با شلیک گلوله نیروهای شوروی
در کاتین در روسیه کشته شدند.
کاتین پس از اشغال اتحاد جماهیر
شوروی توسط نیروهای آلمان نازی،
تحت کنترل این نیروها قرار گرفت.
در جریان بحث مجلس دوما در این
باره ،نمایندگان کمونیست با صدور
اعالمیه مخالفت کرده و مسئولیت
شوروی سابق در این کشتار را انکار
می کردند.
ولی رئیس کمیت��ه روابط خارجی
مجلسدوما گفت وظیفه نمایندگان
این اس��ت که دروغ ها را از س��ر راه
بردارند.
اتحاد جماهیر شوروی به مدت نیم
قرن مدعی بود که آلمان نازی عامل
قتل نظامیان لهس��تانی بوده است
و تنها در س��ال  ،1990در روزهای
پایانی حکومت شوروی به آنچه واقعا
رخ داده بود ،اذعان کرد.

مدرسهدهخدا
2445340

Jolicoeur

مل��ل متحد ب��رای لبن��ان ،نتیجه
تحقیقات بازرسان ویژه و احکام خود
در ب��اره عوامل دخیل در قتل آقای
حری��ری را اواخر س��ال  ٢٠١٠و یا
اوایل  ٢٠١١اعالم کند.
بنا ب��ه گزارش «س��ی بی س��ی»،
تحلیلگر بریتانیایی ،فهرست تماس
ها و یا دس��ت کم تلفن های گروه
ترور حریری را به بازرسان سازمان
ملل نشان داده است.
خبرنگار دولتی کانادا به ش��واهد و
اس��ناد تلفن های همراه و دیگر راه
های ارتباطی عوامل پشت این ترور
دست یافته است .فهرست تلفن های
همراهی که یک شرکت بریتانیایی
در سال  ٢٠٠٧به سفارش بازرسان
س��ازمان ملل به دست آورده بود ،از
نقش عوامل حزب الله در لبنان در
این قتل حکایت می کند.
در حالی که تحقیقات اولیه در مورد
ترور رفیق حریری انگشت اتهام را به
سوی اس��رائیل و سوریه اشاره رفته
بود و س��عد حریری ،نخس��ت وزیر
کنونی و پسر رفیق حریری ،دمشق
را به قتل پدرش متهم کرده بود ،اما
این اتهامات با انگیزه های سیاسی،
توصیف شده بود.
درگ��زارش تلویزی��ون دولتی کانادا
گفته شده است منابع مطلع ،براین

باور هس��تند که یک پلیس جوان
لبنانی ،پ��س از همکاری داوطلبانه
در روند تحقیقات گروه کارشناسان
سازمان ملل متحد،در لبنان به قتل
رسید.
بنا ب��ه گزارش «س��ی بی س��ی»،
بازرس��ان وقت کمیسیون تحقیق
س��ازمان ملل همچنین می گویند
رئیس دفتر رفی��ق حریری نفوذی
بوده و در واقع با حزب الله همکاری
م��ی کرده اس��ت .وی ه��م اکنون
ریاست س��ازمان اطالعات و امنیت
لبنان را به عهده دارد.
خبرنگار تلویزیوندولتی کانادا تاکید
کرده اس��ت با وجود ش��واهد کافی
برای تحقیق درباره نقش حزب الله
در قت��ل رفیق حریری ،یادداش��ت
های سری سازمان ملل متحد نشان
می دهد که مالحظات سیاس��ی و
محتاطانه بازرسان این سازمان ،آن
ها را نادیده انگاش��تند و تحقیقات
خود را پیگیری نکردند.
حزب الله از اظهار نظردرباره گزارش
 22نوامبر تلویزی��ون دولتی کانادا
خودداری کرده است.
برهان حق ،سخنگوی سازمان ملل
متحد نیز گفته اس��ت از انتشار این
گزارش مطلع اس��ت اما در مورد آن
اظهارنظر نکرده است.

قربانیان این فاجعه تهیه شود.
در اوایل س��ال ج��اری میالدی ،لخ
کاچینسکی ،رئیس جمهوری وقت
لهس��تان ،هنگامی که برای شرکت
در مراسم یادبود قربانیان لهستانی
در جن��گ جهانی دوم ،عازم ش��هر
کاتین بود،در سانحه سقوط هواپیما
کشته شد.

اعالمیه سیاس��تمداران
روسیه بخش��ی از روند
جاری آش��تی روسیه با
لهستان است.
در ای��ن اعالمی��ه ابراز
امی��دواری ش��ده ک��ه
دوره ت��ازه ای از روابط
دو کش��ور ب��ر اس��اس
ارزش ه��ای
دموکراتیک شروع شود.
رئیس مجلس سفالی جلسات مشارکت
پارلم��ان لهس��تان ،از
صدور اعالمیه مجلس
دومای روسیه استقبال
ک��رده و آن را گام
درست و نشانه مهمی
از بهبود روابط دو کشور در مونتریال
توصیف کرد.
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
دمیتری
اس��ت
ق��رار
514-261-6886
رئی��س
م��دودف،
تماسبگیرید.
جمه��وری روس��یه در
 برنامه تلویزیونی
اوای��ل ماه دس��امبر به
لهستان سفر کند.
«مژده آمسانی»
تا کن��ون هیچ کس در
ارتباط با کشتار کاتین
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
مقصر شناخته نشده و
از کانال تصویر ایران پخش می شود
استدالل دادستان های
___________________
روس��یه این اس��ت که
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
مس��ئوالن این کشتار
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
اکنون زنده نیستند.
(متا)28-11 ،
وم��ا
در اعالمی��ه د
نشانی کلیساGrace Ministry :
که
ش��ده
درخواس��ت
1345 Rue Lapointe
کش��تار
ای��ن
در ب��اره
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
بیش��تری
تحقیق��ات
Mtro: Cote Vertu
صورت گیرد و فهرست

مسیحیان
فارسیزبان

6201 rue Laurendeau, Montréal

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

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

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) 952-2165

(514) 220-1559

>>
)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 و جهان...

آژانس مسافرتی

روزنامه نگار ایرانی؛ برنده جایزه برترین روزنامه نگار بریتانیا
فیلم "برای ندا"

انجمن مطبوعات خارجی بریتانیا،
جایزه برترین روزنامه نگار سال خود
را به س��عید کمالی دهقان ،روزنامه
نگار ایرانی داد.
آقای کمالی دهق��ان ،این جایزه را
مشترکا با آنتونی توماس ،کارگردان
آمریکایی ،بخاطر ساخت فیلم "برای
ندا" ،که فیلمی اس��ت درب��اره ندا
آقاسطان دریافت کرده است.
ای��ن دو همچنین جای��زه بهترین
مستند سینمایی سال را همدریافت
کردند.
انجمن مطبوع��ات خارجی بریتانیا
یکی از قدیم��ی ترین انجمن های
روزنامه نگاری در جهان اس��ت .این
انجم��ن نزدیک به یک دهه اس��ت
که به روزنامه نگاران در عرصه های

مختلف جایزه میدهد.
کمک به پوشش خبری وقایع پس
از انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
گذش��ته ایران از جمله دالیل تعلق
گرفتن این جایزه ب��ه آقای کمالی
دهقان اعالم شده است.
آقای کمالیدهقان با اشاره به شرایط
سخت روزنامه نگاری در ایران گفت:
"به نظر من اگر قرار است شناخت
بهتری در جهان نس��بت به شرایط
جامعه ای��ران و اتفاقاتی که در این
کش��ور می افتد وجود داشته باشد،
این روزنامه نگاران ایرانی هستند که
می توانند این کار را انجام دهند" .
او اف��زود" :به همی��ن خاطر هر چه
روزنامه ن��گاران ایرانی بتوانند برای
رس��انه های خارج��ی کار کنند و
بیشتر خودشان در مود اتفاقات ایران
توضیحدهند ،می توانند به جریاناتی

که در داخل ای��ران اتفاق می افتد
کمک کنند".
آقای کمالی دهقان همچنین گفت:
"ب��ه همین خاطر فکر می کنم این
فرصتی اس��ت که روزنام��ه نگاران
ایرانی بتوانند بیش��تر درب��اره ایران
صحبت کنند و رسانه های خارجی
یا جامعه بی��ن المللی را وادار کنند
که بیشتر به مسائل حقوق بشر در
داخل ایران بپردازند و فکر نکنند که
تنها موضوع ایران مساله هسته ای یا
موضوع تحریم اقتصادی است".
او گفت" :موض��وع مهم امروز ایران
بحث حقوق بش��ر اس��ت .روزنامه
نگاران ،فعاالن حقوق بشری که در
زندان هس��تند .معترضان بازداشت
ش��ده بعد از انتخاب��ات که هنوز در
زندان هستند".

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

س��یف الله کامبخش
فرد ،باس��تان ش��ناس
و رئیس پیش��ین موزه
ایران باس��تان در سن
 81س��الگی در تهران
درگذشت.
س��یف الله کامبخش
فرد در سال  1308در
تهران به دنیا آمد و پس
از پایان تحصیالتشدر رشته باستان
شناسی در دانشگاه تهران ،در مراکز
مختلف باستان شناس��ی از جمله
موزه ایران باستان و موسسه باستان
شناسی دانشگاه تهران مشغول کار
شد.

آق��ای کامبخ��ش به
م��دت  7س��ال در
موسس��ه باس��تان
شناسیدانشگاهتهران
فعالیت داش��ت و در
س��ال  1358ریاست
م��وزه ایران باس��تان
را بر عه��ده گرفت و
پ��س از آن ت��ا زمان
بازنشس��تگی از مش��اغل اداری در
سال  1365به عنوان کارشناس در
ن مشغول
ی ایرا 
مرکز باستانشناس 
بود
عضوی��ت در هیئ��ت کاوش های
تپه های مارلیک ،چراغعلی تپه در

اردوان مفید و گروهش در منایش کمدی موزیکال
یکشنبه  30ژانویه  ۲۰۱۱درکنکوردیا جزئیات در شماره آینده
ی فوتبال ایران
شبی با پرویز قلیچ خانی ،کاپیتان سابق تیم مل 
و مدیر و مسئول مجله آرش در مونترال شنبه  ۱۵ژانویه ۲۰۱۱
جزئیات در شماره آینده اطالعات:

۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

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

سیف اهلل کامبخش باستان شناس ایرانی درگذشت

گی�لان ،محوطه ه��ای پیال قلعه و
بیجار و همچنین سرپرستی هیئت
کاوش ه��ای نیش��ابور ،تپ��ه های
قیطریه و محوطه آناهیتا در کنگاور
از جمله فعالیت های میدانی آقای
کامبخش بوده است.
ی پنجم
ی نیشابوردر سدهها 
سفالگر 
تهران س ه هزار و
و شش�� م هجریِ ،
ت س��اله ،آثار تاریخی ایران،
دویس 
ی اشکانی
معبد آناهیتا ،گور خمرها 
ل و سفالگری
ی مغان ،س��فا 
در گرم 
ی تا دوران
ی نوسنگ 
ن از ابتدا 
در ایرا 
معاصر از جمله کتاب هایی است که
از آقای کامبخش در حوزه باس��تان
شناسی منتشر شده است.

Darius Hozhabr
Zandi

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

Tel.: 514-652-4887

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

ج

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

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

شیراز
رستوران

برگزاری
مجالس و
مهمانی
هایشما:
 با
هربودجه
ودره
رشرایطی

485-2929

Montreal Qc H4A 1W4

Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

>>

C.P. 63597 Van Horne

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

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

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

621-3456

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

دلیوری :رایگان

Driving School

)Tel.:(514
________________________

514

____________________
Pièces d'Autos NDG

ZAND

Unsatisfied
w
tax bill for th ith you
e
?contact us fo year
r a reassessment o
f
tax return. If your
we can't
decrease you
r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

فرنازمعتمدی

Vendome:
Bus 105

مسبوسه موجود است!

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کانادا...

www.skylawn.net

هیاهو برای هیچ؛ پاینی ترین ریسک
تروریسم برای کانادا

ایرانت��و :در حالیک��ه
دول��ت کان��ادا برنامه
های وسیع و پرهزینه
ای را ب��رای مب��ارزه
با حم�لات احتمالی
تروریستی به آن کشور
باج��را در می آورد روز
 ۱۸نوامبر اعالم ش��د
کانادا و آلم��ان دارای
پایی��ن ترین ریس��ک
حمالت تروریستی در
بین کش��ورهای غربی
هستند.
ب��ه گ��زارش ات��اوا
س��یتی زن و براساس
جدیدترین گزارش��ی که از س��وی
موسس��ه انگلیس��ی Maplecroft
منتشر شده کانادا و آلمان به ترتیب
دارای رتبه ه��ای  67و  70در بین
 196کشور جهان بوده هستند.
در حال��ی این جایگاه ب��رای آلمان
تعیین ش��ده که مقامات آن کشور
اعالم کردند شواهد محکمی حاکی
از احتمال اقدامات تروریستی توسط
گروه های اسالمی طی هفته های
آینده دارند و به همین منظور تدابیر
ش��دید امنیتی در اماکن عمومی از
جمله ایستگاه های قطار و فرودگاه
ها اتخاذ کرده اند.
وزیر ام��ور داخلی کانادا دلیل تهیه
گزارش را یافته ش��دن بسته های
پس��تی حاوی مواد منفجره از یمن
به مقصد آمریکا و همچنین بسته
های مشکوک دیگر ارسالی توسط
جنگجویان یونانی به برخی مقامات
برجس��ته از جمل��ه آن��گال مرکل
دانست.
در این گزارش آمریکا در جایگاه 33
فرانسه  44و انگلیس در رتبه  46به
قرار گرفتند که همگی در محدوده
"ریسک میانه" هستند.
س��ومالی در رتبه اول و بدنبال آن
عراق ،پاکستان ،افغانستان ،سرزمین
های اش��غالی فلس��طین ،کلمبیا،
تایلند ،فیلیپین ،یمن و روسیه رتبه
های دوم و دهم را بخود اختصاص
داده اند.
در مجم��وع  16کش��ور در گ��روه
"ریسک جدی" قرار دارند ،اما ایران
در بین کشورهای با ریسک باالست.

س��ومالی در طی دوره تهیه گزارش
 556حادثه تروریستی را شاهد بوده
که موجب کشته شدن  1437نفر
و مجروح شدن  3408نفر گردیده
است.
این میزان تلفات بمراتب بیش��تر از
حوادث مشابه در عراق و افغانستان
بوده است.
مس��ئولیت اکثر حمالت س��ومالی
را گروهی به نام "الش��باب" بعهده
گرفته و در تابستان امسال نیز یک
حمله بین الملل��ی نیز به پایتخت
اوگاندا داش��ته که ط��ی آن  74نفر
کشته شدند.
در گزارش  Maplecroftبیش��ترین
رشد خطر در جدول متعلق به یونان
ب��وده که از  57ب��ه  24ترقی کرده
است.
پس از آن اسپانیا با رتبه  27ریسک
پذیرترین کش��ور اروپای��ی از نظر
حمالت تروریستی لقب گرفته است.
بین س��ال های  2009ت��ا 2010
بیش از  180حادثه در اسپانیا بوقوع
پیوس��ته که  9مورد بیشتر از یمن
بوده است.
از س��ال  2002و بدنب��ال اع��زام
نیروهای کانادایی به افغانستان اتاوا
هم��واره در «توهم» حمالت تالفی
جویان��ه طالب��ان و القاع��ده بوده و
به همین دلی��ل ده ها نفر را باتهام
دست داشتن در اقدامات احتمالی
تروریستی بازداشت کرده ،ولی پس
از مش��خص ش��دن بی گناهی آنها
مجب��ور به پرداخت میلیون ها دالر
غرام��ت از محل مالی��ات پرداختی

مردم شده است.
مقامات امنیتی کانادا
تاکنون میلیون ها دالر
باب��ت خرید دس��تگاه
های اس��کنر بدن نما
در ف��رودگاه ها هزینه
کرده ان��د و در جریان
یافته شدن بسته های
مش��کوک ارس��الی از
یمن ب��ه آمریکا کانادا
بالفاصله اعالم کرد که
از پ��رواز هواپیماهای
باری از یمن به مقصد
ش��هرهای این کشور
ممانعت می کند.
اضافه می ش��ود با اینک��ه کانادا در
رده کم خطرترین کشورها قرار دارد
اما سابقه برخی اقدامات تروریستی
داخلی که ب��ی ارتباط با گروه های
اسالمی اس��ت همچنان در خاطره
این کشور باقیمانده است.
از جمله گروه موس��وم به "فرزندان
آزادی" ک��ه در ده��ه  1960عامل
بسیاری از حمالت علیه تأسیسات
زیربنایی راه آهن و س��ایر امکانات
دولتیدر بریتیش کلمبیا بودند.
همچنین در دهه  1970گروه های
جدایی طلب کبک و شاخص رنین
آنها سازمان Quebec Liberation
) Front (FLQعام��ل بس��یاری از
بحران های آن دوران بوده است و یا
گروه های کوچک آنارشیست که در
سال  1982اقدام به بمب گذاری در
کارخانه های تورنتو کردند.
در س��ال  1982نبز وابسته نظامی
ترکیه به نام سرهنگ آتیال آلتیکات
در مسیر رودخانه اتاوا به ضرب گلوله
کشته شد.
در س��ال  1985یک گروه مس��لح
ارمن��ی با حمله به س��فارت ترکیه
نگهبان ساختمان را بقتل رساندند
و س��فیر آن کش��ور ب��رای گریز از
اع��دام مجبور ش��د از طبقه دوم به
بیرون بپرد و باالخره در سال 1985
بر اث��ر انفجار بمب در پ��رواز 182
هواپیمای��ی هند  331نفر کش��ته
ش��دند که به عنوان پرتلفات ترین
حمله تروریس��تی پیش از حمالت
 11سپتامبر مطرح بوده است.

 Debit Cardجدید باعث حتول
بزرگ در خرید کاال می گردد

ایرانت��و :کانادا یک گام
دیگ��ر ب��رای تبدی��ل
شدن به کش��ور بدون
اسکناس نزدیک شد.
معرف��ی کارت جدید
 Interac Flashای��ن
امکان را به مش��تریان
می ده��د ک��ه بدون
وارد کردن شماره رمز
( )PINهزینه اقالم کم
قیمت را بپردازند.
ضم��ن اینک��ه تدابیر
جدی��د امنیت��ی برای
حفاظت از مشخصات
خودپ��رداز
کارت
( )Debitنیز باجرا در آمده است.
در سال های اخیر کارت های دبیت
به می��زان  142میلیون دالر هدف
کالهب��رداری و دزدی ق��رار گرفته
است که رش��د قابل مالحظه ای را
نسبت به  5سال پیش که تنها 60
میلیون دالر بود داشته است.
طب��ق برنام��ه ریزی ه��ای جدید
کارت ه��ای خودپ��رداز دبی��ت از
س��ال  2012تنها درصورت داشتن
میکروچی��پ در بان��ک ها پذیرفته
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خواهن��د ش��د و فروش��ندگان نیز
موظف ش��ده اند تا پنج سال آینده
دستگاه های کارت خوان خود را از
حالت "کشیدن کارت" به "خواندن
میکروچیپ"تبدیلکنند.
در ط��رح  Interac Flashصاحبان
کار ت ه��ا برای خرید های بین 25
تا  100دالر بس��ته به تصمیم بانک
مربوطه مجبور به وارد کردن پین کد
خود نخواهد بود.
گفته می ش��ود این اقدام س��رعت

حرک��ت ص��ف های
صن��دوق ه��ا را ب��ه
شدت افزایش خواهد
داد.
کاف��ی ش��اپ های
زنجی��ره ای "Tim
 "Hortonsکه بطور
س��نتی از پذیرفتن
بی��ت
د
کارت
خودداری می کنند از
سیستمجدیدبگرمی
استقبال کرده است.
 Interacیک شرکت
غیرانتفاع��ی و تحت
مالکی��ت  64بان��ک
مختل��ف  Credit-unionو چن��د
ش��رکت دیگر اس��ت که در س��ال
 1996از س��وی دولت فدرال امتیاز
انحصاریدریافت کرد.
در عین حال ش��رکت ه��ای صادر
کننده کارت اعتباری نظیر مس��تر
کارت و وی��زا پی��ش از ای��ن کارت
مش��ابهی را با عنوان " "PayPassیا
" "PayWaveعرض��ه ک��رده بودند
و صاحب کارت می توانس��ت بدون
امض��ا ک��ردن صورتحس��اب برای

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

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

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

یامسین

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

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

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

هزینه  100میلیون دالری
حما کمه یک قاتل زجنریه ای
در کانادا!

ــــــــــــــــــــ
تحقیقات مربوط به پرونده "رابرت پیکتون" قاتل زنجیره ای
زنان در بریتیش کلمبیا و مراحل متعدد دادرسی آن  102میلیون
دالر برای دولت محلی هزینه دربر داشته است.
ــــــــــــــــــــ
وزارت دادگستری بریتیش کلمبیا همچنی��ن دول��ت محل��ی برای
با انتشار گزارشی ضمن اعالم این حمایت از بازماندگان قربانیان 2.4
مطلب افزوده است بیشترین هزینه میلیون دالر پرداخت کرده است.
ها مربوط ب��ه تحقیقات پلیس به  6.6میلی��ون دالر دیگر نیز بابت
هزینه های دادرسی و امور امنیتی
میزان 70میلیون دالر بوده است.
همچنین مبلغ پرداختی به وکالی دادگاه هزینه شده است.
مداف��ع حدود  12میلی��ون بوده و درحالی که نمونه  DNAمربوط به
9میلیوندالر نیز برای سایر مراحل  33زن در مزرعه او یافت شده ،وی
با افتخار ادعا ک��رده که  49نفر را
قانونی مصرف شده است.
این درحالیس��ت که دولت محلی کشته است!
مبلغ  1.8میلی��ون دالر نیز بابت گ��زارش نهایی پرونده پیکتون که
افزایش سیس��تم امنیت��ی دادگاه می بایست تا یک سالدیگر تکمیل
 New Westminsterو زندانی که شود به این موضوع می پردازد که
پیکتوندر آنجا بسر می برد ،هزینه چرا و چگونه اجازهداده شد چندین
کرده که در محاسبات فوق منظور زن قبل از دس��تگیری وی کشته
شوند؟
نشده است.
رابرت پیکتون مزرعه دار اهل  Portگفتنی اس��ت نخس��تین ماههای
 Coquitlamمتهم است که  6زن س��ال  1997کارآگاه��ان جنایی
را کش��ته و جنازه ه��ای آنها را در پلیس کان��ادا در جریان تحقیقات
روی ماجرای مرموز ناپدید ش��دن
مزرعه دفن کرده است.
وی در س��ال  2002محاکمه و در زن��ان خیابانی به مالک یک مزرعه
ابتدا به قتل  26زن متهم ش��د اما پرورش خوک در اطراف ونکوور به
جرم او در حد کشتن  6نفر تقلیل نام رابرت پیکتون مشکوک شده و
اقدام به بازرسی مزرعه وی کردند،
یافت.
پس از انجام محاکمه که یک سال اما در این بررسی ها هیچ سرنخی
بطول کشید دادستان وقت اظهار درب��اره دخالت این مرد به دس��ت
داشت که پیکتون قبال مدت زمان نیامد.
محکومی��ت خود را س��پری کرده وقتی کارآگاه��ان جنایی در ادامه
تحقیقات خ��ود در س��ال 2002
است.
هزینه حبس پیکتون تاکنون بالغ بر تکههای��ی از بدن  2زن را در فریزر
پیکتون در یک س��طل آش��غال و
 737هزار دالر بوده است.
خریدهای تا سقف  100دالر صرفا
کارت خ��ود را از مقابل کارت خوان
رد کند.
شرکت ویزا اخیرا با مشارکت بانک
 CIBCو بمنظور رقابت با Interac

اقدام به طراحی کارت مش��ابهی با
عن��وان  Advantage Cardک��رده
است.
اما هیچک��دام از این ابتکارها هنوز
نتوانسته است با کارت های سنتی

زمینه��ای اط��راف خوکدانی وی
پیدا کردند دیگر هیچ شکی درباره
این که وی قتل های زنجیرهای را
رقم زده باقی نماند.
با بهدس��ت آمدن ای��ن اطالعات
پرهزینهتری��ن تحقیق��ات جنایی
کانادا به اجرا گذاشته شد و سرانجام
کارآگاهان توانس��تند ش��واهدی
درباره ارتکاب  6قتل توسط پیکتون
به دست آورند ولی شواهد پلیسی
درب��اره دخالت وی در قتل  20زن
دیگر چن��دان محکم نبودو به این
ترتیب محاکمه پیکتون در دادگاه
ونکوور آغاز شد.در جریان محاکمه
 10ماهه این جنایتکار  130شاهد
عینی علیه او شهادت دادند.
از جمله یک زن خیابانی که موفق
به فرار ش��ده بود در جلسه دادگاه
گف��ت ک��ه در مزرع��ه جنایتکار
زنجیرهای جس��د یک زن را که از
زنجیریدر کشتارگاه مزرعه آویزان
بود دیده است.
وی در جری��ان ای��ن محاکم��ه
طوالنیمدت از سویدادگاهدر قتل
مونا ویلسون سرینا ابوتسوی مارنی
فری برندا ول��ف آندریا جوزبری و
جئورجینا پاپین گناهکار شناخته
شد( .ایرانتو)
بانکی که هم اکنون توسط بیش از
 22میلیون کانادایی مورد استفاده
قرار می گیرد رقابت کنند.
این میزان استفاده باالترین رقم در
سطح جهان محسوب می شود.
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

دموکراسی تنها از طریق
صندوقهای رای اعمال می شود!

در کش��ورهای غیر دموکراتیک و
اس��تبدادی ،مردم برای رس��اندن
صدای خود به گوش مسئوالن ،از
تظاهرات خیابانی ودادن شعارهائی
از قبیل  ...ایجاد باید گردد ... ،اعدام
باید گردد ...اس��تعفا بدهد و غیره
استفاده می کنند.
گاه��ی هم به جم��ع آوری امضاء
( ،)petitionتحص��ن ،اعتص��اب
های غیرمجاز و نظایر آنها متوسل
میشوند.
آن��ان به این دلیل ح��ق دارند که
راه ه��ای قانونی برای ابراز عقیده،
اعتراض و تظلم بسته است.
امادر کشورهایدموکراتیک ،برای
ابراز عقیده ،اعتراض ،پیش��نهاد و
تظل��م و غیره ،اگر ن��ه صددرصد،
ول��ی بطور قاب��ل قبول��ی راه های عهده آن قوه اس��ت .پلیس و سایر
قانون��ی وج��ود دارد .مخصوصا در س��ازمان های مش��ابه هم مجری
موارد موضوعات کالن از قبیل تغییر دستورات قوه قضائیه هستند .بقیه
دولت ،بهترین راه مراجعه صندوق م��ردم ،از جمله دول��ت ،می توانند
از همین طریق تقاضای رس��یدگی
های رای است.
مدت هاست که یک موضوع بسیار کنند.
مهم فضای سیاس��ی شهر مونترال ش��اید آقای شاره به همین دلیل از
و استان کبک را تیره ساخته است تشکیل کمیته تحقیق سر باز می زند
که عبارت است از سوء استفاده در و منتظر نتیجه اقدامات پلیس است.
کارهای س��اختمانی ،اع��م از جاده
س��ازی یا س��اختمان های بزرگ پدرخوانده...
دولتی و تاسیسات کالن.
اما افزون بر فش��ارهای خانم ماروا،
گفتنی اس��ت ک��ه تمام ای��ن نوع آقای ژرارد دلتل (،)Gerard Deltel
کارهای قراردادی از طریق مناقصه رهبر حزب آکس��یون دموکراتیک
انجام می ش��ود ،که مقررات بسیار کبک ( )ADQدر این مورد ش��اره
سفت و سختی هم دارد.
را «پدرخوانده» حزب لیبرال نامیده
ح��ال چگونه بعضی ش��رکت های و ،در مقابل اعتراض شاره ،حاضر به
گ��ردن کلفت این مقررات س��فت پس گرفتن آن هم نشده است.
و س��خت را دور م��ی زنند و س��وء اصطالح «پدر خوانده» در ذات خود
اس��تفاده می کنند موضوعی است معنای بدی ندارد .ولی از زمانی که
که عقل ناقص حقیر به آن قد نمی مافیای سیسیلی بس��اط خود را در
دهد.
ش��هرهای بزرگ گس��ترانده است،
از چند ماه پیش ،زمزمه اعتراض به دسته جات گوناگونی از آناندر تمام
این سوء استفاده های احتمالی بلند نقاط مشغول کارند .هر دسته از آنان
ش��ده و دولت کبک و نخست وزیر یک خانواده و قدرتمندترین فرد آن
آن آقای ژان ش��اره ،از سوی احزاب پدرخوانده نامیده می شود.
اوپوزیسیون ،مخصوصا پارتی کبکوا از آن وق��ت ب��ه بع��د ،اصط�لاح
به رهبری خان��م پولین ماروا ،برای پدرخوانده بیشتر به این معنی بکار
انجام تحقیقات عمومی ،به ش��دت می رود.
زیر فشار قرار گرفته است تا «سیه اطالق چنی��ن اصطالحی ب��ه ژان
روی شود هر که در او غش باشد» ،ش��اره از س��وی رهبر  ADQاز آن
ولو اینکه مجازاتی همدر بین نباشد .جهتحساسیتبیشتریبرانگیخته
فساددر امور ساختمانی تنها موضوع اس��ت که اخیرا یکی از همین پدر
برای انجام تحقیقات نیس��ت ،بلکه خوانده ها (ریزوت��و) در مونترال به
مسائل مالی لیبرالها هم چاشنی آن قتل رسید و این اصطالح در جامعه
هستند.
بیشتر ورد زبان بوده است.
آقای شاره ،بنا به دالیل و مصالحی در هر ح��ال ،چنی��ن ادعائی اتهام
که خود می دان��د ،تاکنون از انجام کوچکی نیست .زیرا نه تنها شاره را
این کار ش��انه خالی ک��رده و آن را فرد قدرتمند مافیا قلمداد می کند،
وظیفه پلیس می داند .گویا پلیس بلکه تمامی اعض��ای حزب لیبرال
هم مشغول اقداماتی در این زمینه را هم به گانگس��ترهای فرد و کالن
است ،ولی تاکنون نتیجه آن معلوم تشبیه می کند.
نشده است.
آی��ا بکارگی��ری چنی��ن کالم��ی
دالیل و مصالح آقای ش��اره هر چه یک مب��ارزه سیاس��ی و یک عمل
ک��ه باش��د ،باید یاد مونتس��کیو را دموکراتی��ک اس��ت ،آن هم قبل از
گرامی بداریم ک��ه برای محافظت هرگونه محاکمه و رای دادگاه؟
از دموکراس��ی ،تفکیک قوا را الزم
دانسته است.
«استشهاد»...
در
که
کنم
می
عرض
یادآوری
جهت
افزون بر اینها ،عده ای از شهروندان
حکومت های دموکراتیک ،سه قوه کبکی هم از طری��ق اینترنت ،یک
کامال مجزا وجود دارد:
«استش��هاد» امضاء کرده و تقاضای
مقننه (قانون گذاری)،
استعفای نخست وزیر را نموده اند،
قضائیه(دادگستری)
ک��ه یک اقدام غی��ر دموکراتیک به
و مجریه (دولت).
نظرنمیرس��د؛ چون هی��چ قانونی
ه��ر کدام از این س��ه ق��وه وظایف س��راغ ندارم که به موجب آن ،تنها
مجزای تعریف ش��ده معینی دارد با فش��اردادن انگش��ت روی دکمه
و هی��چ کدام حق دخال��ت در امور کامپیوتر ،بتوان نخست وزیری را ،که
دیگری را ندارد ،مگر در حد نظارت .با رای اکثریت مردم انتخاب ش��ده
اگر چنی��ن نباش��د ،در آن صورت است ،معزول کرد.
دموکراسی تبدیل به هرج و مرج می آقای یان مکدونالد ،از مقاله نویسان
شود و یا به یکی از انواع دیکتاتوری گازت ،ه��م به این موضوع پرداخته
ها منجر می گردد.
و مقاله ای در ش��ماره  17نوامبر به
وظیفه قوه قضائیه نظارت و بررسی چاپ رسانده است.
کلیه تخلفات و قانون شکنی ها در وی در این مورد می گوید:
تمام سطوح است .هرگونه تصمیم «اگر دموکراس�ی اینس�ت ،در
گی��ری درباره قانون ش��کنی ها به آن صورت اس�م هر کسی را که

دوس�تش نداری�د در ی�ک
صفحه فیس بوک قرار دهید
تا دوس�تان تان ه�م به آن
انگشتبزنند».
م��ک دونال��د ای��ن روش را
دموکراسی انگش�تی نامی��ده
است.
امضاء ک��ردن «پتیش��ن» فی
نفس��ه ایرادی ندارد .آنچه مهم
اس��ت محتوای آن و تقاضائی
است که در آن مطرح می شود.
آقای بنوا پلتیه ،اس��تاد صاحب
عنوان در دانش��گاه اوتاوا ،هم از
موضوع پتیش��ن غافل نمانده،
و در مقال��ه ای در الپ��رس 24
نوامبر ،ضمن این که آن را یک
نوآوری خوانده ،ولی هش��داری
هم داده که خالصه آن چنین است:
«شایسته است که شهروندان برای
ش��رکت در زندگ��ی دموکراتی��ک
تشویق شوند ،اما این شرکت نباید
به بسته شدن دست و بال دولت و
بی ثباتی جامعه منجر گردد».
البت��ه ارقام حاصل از نظرس��نجی
ها نش��ان می دهد که آقای ش��اره
محبوبیت چندان��ی بین کبکی ها
ندارد ،نه تنها او ،بلکه حزب لیبرال
همهمینطور.
درح��ال حاضر پارتی کبک��وآ ،با 4
امتیاز بیشتر ،از حزب لیبرال جلوتر
است.
به نوشته مکدونالد ،با اینکه کبکی
از خانم ماروا هم چندان خوش شان
نمی آید ،وی با  39درصد آراء برای
نخست وزیری مناس��ب تر از شاره
تشخیص داده شده است ،که فقط
 28درصد او را برای نخست وزیری
بهتر میدانند.
اکن�ون حکومت ش�اره با عدم
رضای�ت  78درص�دی مواج�ه
اس�ت ،که نمره تعجب آوری است
و بدان معناست که حتی بعضی از
لیبرال هائی که به او رای داده بودند
نیز از وی روگردان شده اند.
این در حالی است که حداکثر عدم
مقبولی��ت برای حزبی ک��ه خود را
برای انتخابات آم��اده می کند 60
درصد است.
اما این هم گفتنی است ،که درست
یک س��ال قبل ،می��زان محبوبیت
شاره  50درصد بود.
خ�وب ،در این فاصله کوتاه چه
اتفاقی افتاده است؟
البد تمام فس��اد ادعائی در صنعت
س��اختمان در همین یکسال انجام
گرفته است ،یا همگی حاصل دوران
نخس��ت وزیری ش��اره است و قبل
از آن هم��ه چیز پاک و پاکیزه بوده
است.
مک دونالد این اظهار شاره را تایید
می کند که دولت او توانسته است
کبک را از بح��ران بزرگ اقتصادی
س��الم عبور دهد ،به گون��ه ای که
کب��ک از اونتاری��و و آمریکا کمتر
آسیب به بیند ،و در عین حال ،نرخ
بیکاری در کبک هم از هر دوی آنها
کمتر باشد.
بعد نویسنده می پرسد:
آیا هیچ خنست وزیری در کبک ،بعد
از عب�ور از بحران ،چنین اظهاری
کرده است؟
خودش جواب می دهد:
«هرگز».

مک دونالد نرخ بیکاری در کبک را
با میزان آن در س��طح ملی مقایسه
می کند:
«نرخ بیکاری در کبک در ماه اکتبر
 8درصد بود که کمی از سطح ملی
آن،یعنی  9/7درصد ،باالتر است.
{>> ادامه در صفحه}38 :
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ماریا کُـتنه

مشاور رمسی مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
----------------------------

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
 تمدید کارت اقامت،
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیم دعوتنامه
 تجربه کانادائی
------------------------------------لطفا وب سایت ما را به عزیزان خود درایران
جهت آشنائی با خدمات ما معرفی نمائید:
www.mariacottone.com

کامی منفرد

مدیر امــور ایرانیان

با شماره های زیر که شماره تلفن تهران میباشند و مستقیم به مونترال وصل میشوند
در خدمت هموطنان عزیز خود میباشد .تماس از تهران با مونترال:
بدون هیچ گونه پیش شماره وازشهرستان ها فقط کد تهران
از روزدوشنبه تا جمعه و از ساعت  19تا  24به وقت ایران
یا  8182داخلی )021( 8806-4080
)021( 8715-5403

با تعیین وقت قبلی

___________________
980 St-Antoine W. Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178 Fax: 514-656-8179
mariacottone@hotmail.com
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(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0یلم و سریال ایرانی
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بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
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(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه
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صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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www.paivand.ca

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

کانادا...

افزایش پروازها از امارات به کانادا،
ده ها هزار نفر را بیکار می کند!

این در حالیس��ت که ،مطرح کردن
خبرهای کانادا
 ۲۰نوامب��ر (ایرانتو) :ب��ا اوج گیری کمک های دولتی امارات به شرکت
نزاع های دیپلماتیک بین دو کشور ،ه��ای هواپیمایی خود ،تنها موجب
کان��ادا ،دولت ام��ارات را متهم کرد عنوان ش��دن دوباره اقدام مشابه اما
که با پرداخت یارانه به شرکت های بی سرو صدای دولت های اروپایی،
هواپیمایی خ��ود ،به رقابت نابرابر با کانادا و اس��ترالیا ،ب��رای حمایت از
سایر شرکت ها می پردازد و صدور ش��رکت های هواپیمای��ی خود در
مجوز پروازهای بیش��تر از امارات به مقابل رشد روز افزون شرکت های
کانادا  ،به قیمت بیکاری "ده ها هزار خاورمیانه می گردد.
اختالفات دو کش�ور پس از آن
نفر" تمام می شود.
شروع شد که کانادا
با درخواست امارات
برای اف�زودن چند
پرواز دیگر به س�ه
ش�هر اصل�ی این
سرمایه گذاری مطمئن
کشور مخالفت کرد.
همین امر باعث ش��د
و بی درد سر
ابوظبی ضمن تعطیل
کردن پای��گاه نظامی
ساختمانمدیکال
اتاوا در نزدیکی دبی،
برای اتب��اع کانادایی
با استاندارد بسیار باال
جهت س��فر ب��ه آن
در قلب شهر بروسارد RIVE SUD
کش��ور ،مقررات اخذ
 باحدود  8000فوت مربع
ویزا وضع کند.
 در دو طبقه
تیرگ��ی رواب��ط بین
طبقه هم کف
دو کش��ور باع��ث دو
 کلینیک پزشکی و زیبایی ،مجهز
دس��تگی در کابین��ه
 با  22سال سابقه
اس��تیون هارپ��ر نیز
 و  20دکتر و متخصص
گشته اس��ت .عده ای
طبقه دوم:
نظیر مک ک��ی وزیر
 SPA بامتخصص دیگر
دف��اع ،خواه��ان حل
مس��ئله ش��ده و دور
 امکان خرید کلینیک بطور جداگانه نیز
شدن کانادا از امارات
وجود دارد
را ب��ه ض��رر مناف��ع
 امکان ایجاد یک یا چند دفتر تجاری یا
کش��ور دانس��ته و در
پزشکی
مقابل ،الرنس کانون،
 شرایط فروش بسیار عالی
وزی��ر امور خارجه ،در
دلیل فروش :بازنشستگی
حاشیه اجالس ناتو در
تلفنتماس:
لیسبون گفت مذاکره
ب��رای افزایش پروازها
450-466-6693
بدلیلتأثیرناخوشایند

اوکازیون عالی
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کالس های زیر را برگزار می کند:

این اقدام بر افزایش بیکاری کانادایی
ها قطع گردید.
وی اظهار داش��ت" :من با قاطعیت
می گویم که ما نمی توانیم با تقدیم
کردن صنعت ب��ازار هوایی خود به
ش��رکت ه��ای یاران��ه ای خارجی،
کارگران خودمان را بیکار کنیم".
"جان بی��رد" ،ریی��س نمایندگان
دولت��ی در پارلمان نیز با اش��اره به
ضرر مستقیم این موضوع به صنعت
هوایی کشور ،گفت:
"افزودن پروازهای اماراتی به معنی از
دست دادن فرصت های شغلی برای
ده ها هزار نفر از هموطنان ماست و
برای همین ما به آنان پاس��خ منفی
دادیم".
وی در اثب��ات ادعای خود مبنی بر
اینکه چگون��ه افزایش چند پرواز از
دب��ی به تورنتو ،ونک��وور و کلگری،
موجب ویرانی صنع��ت هواپیمایی
کان��ادا می ش��ود گفت" :ش��رکت
ایرکانادا ،تنها رقیب داخلی شرکت
ه��ای خارج��ی 25،000 ،کارمند
دارد و کل صنعت هواپیمایی ما نیز،
ب��ا کمک  65،000نف��ر در گردش
است".
این درحالیس��ت که امارات معتقد
است چنین امری تنها  2درصد در
ترافیک مس��افرت های بین المللی
کانادا تأثیر می گذارد.
شرکت های هواپیمایی امارات پیش
از این نیز بارها از سوی سایر شرکت
های غربی متهم ش��ده بودند که با
دریافت سوخت ارزان و حمایت های
ویژه دولت ،اقدام به برپایی پروازهای
ارزان قیم��ت ک��رده و قص��د دارند
بازارهای جهانی را در دست بگیرند،
اما ابوظبی این ادعا را رد کرده است.
این موضوع به یک جدلداغ سیاسی
مبدل شده است ،چرا که کشورهای
اروپای��ی و کانادا ،تالش می کنند با

Tel.: 514-770-1771

Montréal (Qc) H4B 2M5

cours@multissage.ca

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

____________________

گسیل کردن پروازهای میانی خود
به فرودگاه فرانکفورت ،آن شهر را به
عنوان قطب هوایی جهان نگاه دارند،
اما امارات با رشد روزافزون پروازها و
توسعه های فرودگاهی قصد تبدیل
کردن دبی به مرکز مس��افرت های
هوایی و توریستی جهان را دارد.
اضاف��ه می ش��ود یک کارش��ناس
اقتصادی با اعالم اینکه دولت کانادا
در زمینه از دس��ت رفت��ن "هزاران

ی دکتر پرویز قدیریان
سخنران 

سالمتی و تغذیه
Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 3

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد اول

و بهداشت خانواده

4

و بهداشت خانواده

Volume 5

پروفسورپرویزقدیریانجلد چهارم

جلد دوم

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

پنجم
جلد
پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

و بهداشت خانواده :جلد اول

و بهداشت خانواده :جلد دوم

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده :جلد سوم

فرهنگ تغذیه سامل

Professor Parviz Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

Volume 1

جلد سوم

فرهنگ تغذیه سامل

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

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 4

و بهداشت خانواده :جلد چهارم

در مدرسه دهخدا
در صورت نیاز به کالس تقویتی با خانم نوشین شریف تماس بگیرید:
۵۱۴-۴۸۹-۹۸۳۴

Volume 2

و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

ی و فرانسه
کالسهای تقویتی ریاضی ،فیزیک ،شیم 
(مقطع دبستان ،دبیرستان ،کاجل)

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

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

ش��غل" ،بزرگنمایی می کند ،گفت:
"اینک��ه ش��رکت ه��ای هواپیمایی
امارات ،یاران��ه دریافت می کنند یا
خیر ،از دیدگاه عموم مد نظر نیست
و مردم معتقدند ،چنین امری موجب
ایجاد رقابتدر بازارهای جهانی ،برای
ارائه س��رویس ه��ای بهتر و کاهش
قیمت ها می شود ،در غیر اینصورت،
غول های هوایی اروپایی همواره بازار
را در اختی��ار خود ن��گاه می دارند و

و بهداشت خانواده :جلد پنجم

______________________

به هر ش��کلی که مایل باشند ،آن را
هدایت می کنند".
"مارک میلکه" سیاستگذار موسسه
بازار آزاد  Fraserاضافه کرد" :چنین
ادعای��ی ب��ه منزله آن اس��ت که ما
بزودی شاهد ناپدید شدن "ایرکانادا"
و "وس��ت جت" (دو شرکت بزرگ
هواپیمایی کانادا) باشیم! ...که این امر
غیر ممکن است.
منبع :گلوب اند میل

پروفسورپرویزقدیریان

>>> شنبه ها:
ساعت 4تا 5بعدازظهر
کالس های رقص،
نقاشی و ساز و آواز

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

کیفیت عالی ،بهای مناسب

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 4بعدازظهر

>> در محل مدرسه

www.multissage.ca

نان سنگک

www.dehkhodaschool.com
یتاپنجم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

فرهنگ تغذیه سامل

مدرسهدهخدا

 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)

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

شنبه  ۱۸دسامبر  ۲۰۱۰ساعت  ۱و نیم تا ۳
در محل مدرسه دهخدا (مترو :سنت هانری)
)(4976 Notre Dame ouest

ورودیه برای همگان آزاد می باشد

معلم کالس سوم دهخدا:
پرگل تبریزی

پرگل تبریزی متولد شهریور  ۱۳۵۴در تهران میباشد.
او آموزش پیانو را از شش سالگی نزد اساتید برجسته
موس��یقی کالسیک در تهران آغاز نمود و در نوجوانی
ی را نزد استاد
دستگاهها و ردیفهای موس��یقی ایران 
جواد معروفی فرا گرفت .تحصیالت آکادمیک خود را
در رشته ریاضیات کاربرد کامپیوتردر مقطع کارشناسی
ارشد در رشته مدیریت ش��هری به پایان رساند و در
حال حاض��ر در انجام ت ز دوره دکترای مدیریت منابع
یمیباشد.
انسان 
ی شامل موارد زیر
تجربه کاری او در زمینه آموزش�� 
میباشد:

)۱تدری��س پیانو به صورت خصوص��ی به کودکان و
نوجوانان از سال ۱۳۷۳
 )۲تدریس در مدرسه راهنمایی (آموزش ریاضیات و
کامپیوتر) سالهای  ۱۳۷۴تا ۱۳۷۶
 )۳تدریس در دانشگاه سال ۱۳۸۸
او از آوری��ل  ۲۰۱۰به کانادا مهاجرت کرده و در حال
حاضر با مدرسه دهخدا به صورت داو طلبانه همکاری
مینماید.
پرگل در این مدرسه به تدریس کالس سوم دبستان و
برگزاری کالس ساز و آواز به منظور تشکیل گروه کر
مدرسه مشغول است.
در ضمن خامن تبریزی ،خارج از مدرسه ،برای
ی پیانو شاگرد میپذیرد:
آموزش خصوص 
Tel : 514-574-2042
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کانادا  :رتبه خوشبختی!!...
'کانادایی ها هر روز خود را شاد و خوشبخت می دانند
ایرانت��و :یک مطالعه جدی��د درباره
شیوه زندگی کانادایی ها نشان می
دهد آنها سرسختانه به دنبال ایجاد
ش��ادی و خوش��بختی ب��رای خود
هستند.
ظاهرا تک��رار خبره��ای مربوط به
تبعات بحران اقتصادی اخیر چندان
تأثیری در زندگی بیش��تر کانادایی
ها نداش��ته اس��ت و بق��ول یکی از
تهیه کنندگان این گزارش
قدیمی ها گفته اند:
کانادایی
"پول خوشبختی نمی
ها عموما
آورد!"
مطالع��ه
"مرک��ز
اس��تانداردهای زندگ��ی انسان
دیگران شود اما باید تأکید
ک��رد کانادایی ه��ا عموما
کان��ادا" ب��ا هم��کاری های
انسان های شادی هستند.
"موسس��ه رقاب��ت و
موفقیت" که مس��ئولیت شادی
ای��ن مطالع��ه براس��اس
انج��ام ای��ن تحقی��ق را هستند .اطالعات اس��تخراج شده
از س��وی اداره آم��ار از
برعهده داش��تند نتیجه
"نظرس��نجی س��االنه
گرفته اند که سال گذشته
 92.1درصد از کانادایی های باالی بهداشت جامعه" بدست آمده است.
 12س��ال از زندگی خ��ود راضی یا جالب اینکه باز هم س�ه ش�هر
اصل�ی کان�ادا ،یعن�ی تورنت�و
کامال راضی بودند.
"اندرو ش��ارپه" دبیر اجرایی مرکز مونت�رآل و ونک�وور در بین 15
گف��ت داده ه��ا نش��ان م��ی دهد رتبه اول قرار ندارند.
احساس خوش��بختی مردم از سال
 2003تاکنون همچنان دور و بر  15 91شهر خوشبخت کانادا و امتیازات
تا 92درصد ثابت مانده است.
آنها به شرح زیر است:
توجه
با
وی افزود شاید این موضوع
 -1شربروک – کبک 4.3
به اوضاع و احوال فعلی باعث تعجب  -2برانت فورد – انتاریو 4.36

ایرانتو :میزان تازه واردینی که پس
از بیش از سه سال حضور در کانادا
نتوانس��تند پرس��ش ه��ای آزمون
شهروندی را پاسخ بگویند به شکل
بی سابقه ای افزایش یافته است.
ای��ن رویداد بدنب��ال تغییر کتابچه
راهنم��ای وی��ژه آزم��ون و اجب��ار

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
نارول نس شبن
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

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

 – Trois-Rivières -3کبک 4.35
 -4کبک – 4.34
 -5سنت جونز – نیوفانلند 4.34
 -6کلگری – آلبرتا 4.33
 -7پتربورگ – انتاریو 4.32
 – Saguenay -8کبک 4.32
 -9سادبری بزرگ – انتاریو 4.32
 -10هلیفاکس – نوا اسکوشیا 4.32
 -11گوئلف – انتاریو 4.32
 -12ویکتوری��ا – بریتیش کلمبیا
3.32
 -13ساس��کاتون – ساس��کچوان
4.31
 -14س��نت ج��ان – نیوبرانزویک
4.30
 – 15اتاوا – گاتینو 4.29

رکورد مردودی مهاجران در امتحان جدید شهروندی

مهاجران به مطالعه و حفظ مطالب
متنوعی درباره کانادا برمی گردد.
منابع داخلی در کانادینپرس اعالم
کردند که دس��ت کم  30درصد از
کس��انی که در این امتحان شرکت
می کنند ق��ادر به اخذ نمره قبولی
نمی شوند این درحالی است که رقم
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مردودی با کتابچه قبلی تنها  4تا 8
درصد بود.
در کتابچ��ه جدید مطالب مختلفی
در زمینه های حقوق ش��هروندی،
تاریخ و جغرافیای کان��ادا ،کانادای
امروز و وضعیت سیاسی اقتصادی و
اجتماعی آن ،معرفی شخصیت ها و
چهره های مشهور آمده و متقاضیان
اخذ گذرنامه کانادایی در سنین بین
 18تا  54سال می بایست در صورت
داشتن سایر ش��رایط با شرکت در
آزمون تستی ،به  15س��وال از 20
س��وال مطرح ش��ده در عرض سی
دقیقه پاسخدرست بدهند.
همچنیندر این جلسه میزان تسلط
فرد به یکی از زبان های انگلیس��ی
یا فرانسه توس��ط مسئول پذیرش
آزم��ون (در هنگام دریافت مدارک)
مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در صورت��ی که کس��ی نتواند نمره
قبولی را اخذ کند ،باید در مصاحبه
حضوری و ش��فاهی شرکت کند و
یا پس از آمادگی ب��ار دیگر فرایند
درخواست شهروندی را طی کرده و
تا امتحان بعدی منتظر بماند.
س��خنگوی وزارت مهاج��رت و
شهروندی با آس��ان توصیف کردن
امتحان قبل��ی تأکید کرد که کوتاه
ب��ودن کتابچ��ه راهنما و س��ادگی
سواالتنمیتوانستآمادگیشخص
را برای دریافت حق شهروندی کانادا
بنمایش بگ��ذارد ضمن اینکه راه را
برای تقلب در این زمینه باز می کرد.
یکی از نگرانی های شرکت کنندگان
در آزمون حفظ کردن نام بس��یاری
از ش��خصیت های مط��رح کانادا و
همچنین تاریخ رویدادها اس��ت که
البته هیچکدام از آنهادر آزمون مورد
پرسش قرار نمی گیرد.
اضاف��ه می ش��ود با وج��ود این که
مهاجران در کان��ادا می توانند پس
از س��ه س��ال اقامت در این کشور
درخواست شهروندی کنند اما فرایند
طوالنی آن و همچنین حجم وسیع
متقاضیان باعث می شود مدت زمان
صدور گذرنام��ه کانادایی برای آنان
دست کم یک سال تا  18ماه بطول
بکشد.
_____________

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
ترکیه ای ها سیگاریترین مردم دنیا

مردم ترکیه طی  4سال اخیر بیش
از  65میلیارددالر برای خرید سیگار
هزینه کردهاند.
وزارت خزانهداری ترکیه در گزارشی
اعالم کرد :ترکها بیش از  3میلیارد
پاک��ت س��یگار طی  8ماه امس��ال
مصرف کردهاند و  10میلیارد و 800
میلی��ون دالر برای خرید این تعداد
سیگار هزینه کردهاند.
این گ��زارش حاکیس��ت میانگین
ساالنه مصرف س��یگار در ترکیه 4
میلی��ارد پاکت و ب��ه  16میلیارد و

 300میلیون دالر میرسد.
همچنی��ن س��یگاریهای ترکیه از
س��ال  65 ،2006میلی��ارد و 500
میلی��ون دالر براری خرید س��یگار
هزینه کردهاند.
گفتنی اس��ت مقامات ترکیه سال
گذشته استعمال دخانیات در اماکن
عموم��ی را ممنوع و جریمهای تا 3
ه��زار و  500دالر ب��رای آن تعیین
کردند.
شهروندان س��یگاری ترکیه بهطور
میانگین روزانه حدود  70نخ سیگار

مصرف می کنند.
دول�ت ترکی�ه ب�رای درم�ان
بیماریهای ناش�ی از استعمال
سیگار در این کش�ور حدود 10
میلی�ارد و  800هزار دالر طی 4
سال گذشته هزینه کرده است.
دولت ترکیه ب��رای کاهش مصرف
س��یگار در ای��ن کش��ور مالیات و
عوارض فروش سیگار و مشتقات آن
را طی  3س��ال اخیر حدود صد در
صد افزایش داده است.

مالزی  11فروشگاه زجنیره ای در ایران می سازد

 11فروش��گاه ب��زرگ تحت عنوان
"یک مالزی" ( )1MDSبرای کمک
به حضور شرکتهای مالزیاییدر بازار
ایراندر پنج سال آیندهدر ایران آغاز
به کار خواهد کرد.
ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از برناما،
مدیر اجرایی شرکت توسعه صنایع
ح�لال مالزی گف��ت :آغ��از به کار
این فروش��گاهها در پایان پنج سال
با اعتب��اری بالغ ب��ر  1.85میلیارد
رینگیت مع��ادل  600میلیون دالر
برای بازاریاب��ی کاالهای و خدمات
حالل خواهد بود.
"جمیل بدین" اف��زود :این حرکت

نه تنها با هدف تبلیغ کاالها و مارک
های تجاری مال��زی در ایران ،بلکه
مسیری برای نفوذدر بازار غرب آسیا
خواهد بود.
ب��ه گفت��ه وی نخس��تین ش��عبه
فروش��گاههای  1MDSدر م��اه
جوالی س��ال  2011در بازار بزرگ
تهران افتتاح خواهد شد و پس از آن
در  5س��ال آینده ساالنه  2شعبه از
این فروشگاه اغاز به کار خواهد کرد.
مدیر اجرایی شرکت توسعه صنایع
حالل افزود :در مذاکرات انجام شده
با دو ش��رکت مع��روف و بزرگ در
مالزی حضور آنان در  1MDSتهران

مورد تایید قرار گرفته و حداقل 20
تا  30عرضه کننده کاالهای مالزی
در تهران حضور خواهند داشت.
جمیل در عین حال اظهار داش��ت:
کنفرانس��ی با حضور بی��ش از 20
شرکت برتر بازرگانی ایرانی به منظور
معرفی ظرفیتهای بازار ایران و غرب
آسیا به شرکتهای مالزیایی در تاریخ
 24و  25نوامبر مطابق با  3و  4آذر
ماه در مالزی برگزار خواهد شد.
بر اس��اس گفته ه��ای جمیل این
فروشگاهها نمایشگاهی برای غذاها و
نوشیدنی های حالل ،لوازم آرایش و
مد لباس خواهد بود.

سقوط 80درصدی قیمت مسکن و زمین در دبی

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز :ارزش
زمین و مس��کن در دبی همچنان
سیر نزولی دارد.
افول شدید قیمت زمین و مسکندر
دبی سبب شده است این منطقه زیر
انبوهی از بدهی ها فرو برود.
برآوردهای مختلف��ی درباره میزان
بدهی های این امیرنش��ین امارات
عربی متحده وجود دارد.
برخی از تخمین ه��ا میزان بدهی
های دبی را ح��دود یکصد میلیارد

دالر برآورد می کند.
ابوظبیدیگر امیرنشین امارات عربی
متحده حدود بیس��ت میلیارد دالر
ب��ه دبی قرض داد ت��ا اینکه مانع از
ورشکستگی آن شود.
براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده
قیمت زمین و مس��کن در دبی در
مقایس��ه با دوران اوج قیمت زمین
و مسکن در این منطقه در سال دو
هزار و هشت ،حدود هشتاد درصد
کاهش یافته است.

به گفتهدکتر کریستوفردیویدسون،
شرکتهای بیمه ای دبی با مشکالت
جدی مواجه اس��ت و بحران بدهی
های آن بسیار حاد است.
البته مسووالندبیدر تالش هستند
تا رسانه ها چندان به این مشکالت
مالی و اقتصادی این منطقه نپردازند
و بجای آن آینده روشنی را برای این
منطقه پیش بینی و در رس��انه ها
منعکسکنند.
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آمریکا :درخواست از اوباما...
دارائی مسدودشده ایرانیان را به حکومت
خامنهای پس ندهید!
جناب آقای اوباما!
رئیس جمهوری محترم ایاالت
متحده آمریکا

بابک داد

ظاهرا" شمادر مقابل شعار میلیونها
شهروند ایرانی که می گویند "اوباما!
یا با اونا یا با ما!" هنوز تصمیم قاطعی
نگرفته اید!
اگرچه پیام شادباش نوروزی خطاب
به «ما» ایرانیان ارسالی می نمایید،
لیکن همزمان از برخی تالش��های
پنه��ان ب��رای رایزنی ب��ا حکومت
غیرمشروع جمهوری اسالمی غافل
نیستی .د
متأسفانه گاهی خبرهایی می رسد
که گوی��ا تصمیم دارید ب��ا «آنها»
معامله کنید و بیش از  ۱۲میلیارد
دالر اموال ایرانیان را که سالهاست
مسدود کرده اید ،به جیب حکومت
کودتایی ایران واریز نمایید.
این خبرها ،حتی در حد شایعه هم
باعث تأسف فراوانند.
مدت��ی قبل در اخب��ار آمده بود که
جنابعالی به عن��وان رئیس جمهور
آمریکا قص��د دارید ب��رای "تعامل
با حکوم��ت ایران" ،ش��انزده فروند
هواپیمای مس��افربری پیش��رفته
ایرب��اس را در قب��ال دارای��ی های
بلوکه شده ایران در آمریکا به دولت
غیرمردمی ایران بدهید.
ظاهرا" می خواس��تید با این اقدام
هم پرون��ده دارایی های مس��دود
ش��ده ایران در آمریکا را که یکی از
محورهای اصلی اختالف دو کشور
است ،مختومه کنید و با ارائه این ۱۶
بوئینگ پیش��رفته ،به زعم خودتان
مش��کالت روزافزون ناوگان هوایی
ایران را از بح��ران خارج کنید و به
اصطالح "حس��ن نیت" خود را به
حکومت ایران اب��راز نمایید تا باب
مذاکره مس��تقیم را با رهبران ایران
باز کنید!
آیا براس��تی گمان می کنید با این

قبی��ل انتخابهای
اشتباه و خام ،می
توانی��د حکومت
ما جر ا ج��و ی
اسالمی را به قواعد
مذاک��ره پایبن��د
کنی��د و جهانیان
را از بح��ران اتمی
حکوم��ت ای��ران
آس��وده خاط��ر
سازید؟
آیا گمان می کنید
با این قبیل معامله
ه��ا ،کمک��ی ب��ه
تراب��ری و حمل و
نقل ایمن میلیونها
ش��هروند ایران��ی
خواهید کرد و ایرانیان را بدین وسیله
از خود خشنود می سازید؟
آی��ا احتم��ال نم��ی دهی��د آن
هواپیماهای پیش��رفته ،در خدمت
رفت و آمدهای تشریفاتی حاکمان
و یا قاچاق تسلیحات به کشورهای
جهان مورد سوء استفاده قرار خواهد
گرفت؟
دارای��ی های بلوکه ش��ده ایران در
آمریکا بالغ بر  ۱۲میلیارد دالر است
که ش��امل اموال دیپلماتیک ،وجوه
نقدی ،اموال نظام��ی و غیرنظامی
می ش��ود ک��ه در پ��ی حادثه ۱۳
آبان  ۱۳۵۸از س��وی ایاالت متحده
مسدود و توقیف شده اند.
اگر جنابعالی و دولت آمریکا واقعا"
نسبت به شعار "تغییر" خود پایبند
باشید ،اموال ایرانیان را نه به حکومت
غیرمشروع ایران ،بلکه به شهروندان
ایرانی مسترد کنید .شهروندانی که
مس��ئوالنه بنای تغییر و تحول در
کشور استبداد زده خویش را دارند
و در این مسیر به بنیه و توان مالی
و اقتص��ادی نیاز دارند و بخش��ی از
حقوق حقه آنها ،سالهاست نزددولت
آمریکاست.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم:
اتوبوس ،90به مست غرب

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

جناب رئیس جمهوری
آمریکا!

با کمال احترام ،جنابعالی
ح��ق نداری��د ام��وال
ش��هروندان ایران��ی را
تبدیل به ناوگان پیشرفته
هوایی کنید که احمدی
ن��ژاد و خامن��ه ای را به
سفرهای تش��ریفاتی و
تبلیغاتیببرند.
همانگونه که تبدیل این
دارای��ی ایرانی��ان ،به هر
کاالی دیگری و تحویل
آن ب��ه ای��ن حکوم��ت
نامشروع ،به نوعی خیانت
در اموال شهروندان ایرانی
محسوب خواهد شد.
ام��وال ایرانی��ان باید در
راستای نیازهای ضروری
مردم ایران صرف شوند.
مردم ما برای تأس��یس
رس��انه های آزاد و ملی،
ب��رای شکس��تن س��د
فیلترین��گ و مقابل��ه با
سانس��ور دولت��ی ،برای
کم��ک ب��ه تأس��یس
نهادهای حقوق بشری و
برای اطالع رسانی از آنچه
درون ای��ران م��ی گذرد
و ب��رای گش��ایش های
مؤثر دیگر در کشورمان،
به اموال مس��دود ش��ده
ایرانی��ان در آمریکا نیاز
دارند و فک��ر می کنیم
دولت آمری��کا برای ابراز
حسن نیت خود به مردم
ایران ،الزم اس��ت گامی

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.

مهم در این زمینه بردارد.
وگرنه هرنوع بازپرداخت دارائی های
ایرانیان به حاکم��ان غیرمردمی و
مس��تبد جمهوری اسالمی ،آمریکا
و جنابعال��ی را در مظ��ان این اتهام
بزرگ قرار خواه��د داد که با اموال
ش��هروندان ایرانی ،در تحکیم پایه
های حکومت نامش��روع جمهوری
اسالمی مش��ارکت مستقیم داشته
اید .آن هم به بها و به بهانه "گشودن
باب مذاکرات اتمی" که هرگز ختم
به خیر نخواهد شد.
نافرجامی این مذاکرات را بر اساس
پیش��ینه رفت��ار غیردیپلماتی��ک
حکومت ایران می توان به سهولت
پیش بینی نمود زیرا حاکمان ایران،
برای بقای نامشروع خویش چاره ای
جزدستیابی به تسلیحات اتمی نمی
شناس��ند و در این عرصه حاضر به
هیچ مصالحه ای نیستند.
جناب آقای اوباما!

ملت ای��ران جنابعال��ی را به عنوان
شخصیتی اصیل و متکی به اخالق
می شناسد و به شعارها و روشهای
سیاسی تان خوش بین است.
با این حال ،ش��ما را به مرور تاریخ
دخالتهای ناروای دولتهای پیشین
آمری��کا در امور داخلی ایران فرامی
خوانی��م و امیدواری��م در این برهه
حس��اس ،خط پایانی بر آن روابط
تیره بکشید و ملت باتمدن و دیرین
ای��ران را از خ��ود و دول��ت ایاالت
متح��ده آمریکا ناخش��نود نکنید.
اگر براس��تی قصد دارید در راستای
شعار "تغییر" خود قدم مثبتی برای
ایرانیان بردارید ،حقوق مسدود شده
ایرانیان را برای ص��رف در مبارزات
مدنی و آزادیخواهانه به شهروندان
ایرانی تحویل بدهید و اجازه بدهید
خود ایرانیان این حکومت جهانسوز
و نظام ضدبشری را با روشهای مدنی
و شیوه های کارآمدی که به خوبی
می شناس��ند ،وادار ب��ه تمکین از
اعالمیه جهانی حقوق بشر و پیروی
از منشور حقوق بین الملل نمایند.
اما اگر جنابعالی به هر دلیلی ،قدرت
"انتخاب بهتر" برای رهاسازی اموال
مسدود ش��ده ایرانیان و در اختیار
گ��ذاردن آن اموال به ش��هروندان
آزادیخ��واه و گروههای باصالحیت
ایرانی را نداری��د ،الاقل بگذارید آن
ام��وال همچن��ان در بلوک��ه دولت
آمریکا باقی بمانن��د تا در آینده ای
نه چندان دور ،دولتی ملی و برآمده
از سوی شهروندان ایرانی آن اموال
را در اختی��ار بگیرن��د و آن را برای
بازسازی ویرانه های سرزمین ایران
ب��ه کار ببندند .نگذاری��د ننگ این
بی عدالتی و خیانت آشکاردر حقوق
ملی ایرانیان ،به نام دولت آمریکا در
حافظه تاریخ ثبت شود.
ـــــــــــــــــــــ

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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دیگ به دیگ!

نقضحقوقبشردرایران
شهباز خنعی

snakh@live.com

ضرب المثل "باالتر ازسیاهی رنگی
نیست" را همه شنیده اند .تاپیش
از غصب نیرنگ آمیز قدرت سیاسی
در ای��ران ،ای��ن ض��رب المثل می
توانست باورپذیر باشد.
ا ّما از زمانی که آیت الله خمینی به
گفته خودش با "خدعه" قدرت را
صحت این
قبضه کرد ،شنونده در ّ
ضرب المثل تردی��د می کند زیرا
آشکارا می بیند که "باالترازسیاهی"
دل سیاه آخوندهای غاصب قدرت
اس��ت که با آن که در فقه ش��یعه
ظاهرا به "حق الناس" بها و اهمیت
داده می ش��ود ،درعمل هیچ حقّی
برای مردم قائل نیستند و برای نفی
آن به هریاوه گویی روی می آورند.
براین مبنا باید ای��ن ضرب المثل
را به این ش��کل اص�لاح کرد که:
"باالترازس��یاهی دل س��یاه آخوند
هاست".
همین سیاه دلی است که بر پرونده
حق��وق بش��ر حکوم��ت آخوندی
س��نگینی م��ی کند و آن��را چنان
حجیم و آلوده کرده که نظام والیت
مطلقه فقیه زیرفشار آن مذبوحانه
دس��ت و پا م��ی زند و تق�ّل�اّ می
کند که به هروس��یله روزنی برای
تن ّف��س بیابد .آنچه ک��ه در هفته
های گذشته و جاری در این زمینه
گذشته و می گذرد نموداری از این
دس��ت و پا زدن هاست که درعین
تأثر برانگیزی ،مضحک و خنده دار
نیز هست.
درس��ال ه��ای گذش��ته حکومت
آخوندی بارها و بارها بخاطر نقض
گسترده حقوق بش��ر در نهادهای
حقوق بشری سازمان ملل محکوم
ش��ده و ب��ه دلیل آنک��ه عضو این
نهادهاس��ت ،برای رهان��دن خود

اززیر بارسنگین این محکومیت ها
به بدعت هایی چون "حقوق بش��ر
اس�لامی" روی آورده که هرگز نیز
نتوانسته تعریف ّ
مشخص و دقیقی
از آن بدست دهد.
به گ��زارش تارنم��ای رادیوصدای
آلمان :روز جمعه  19نوامبر کمیته
حقوق بش��ر س��ازمان مل��ل ،طی
قطعنامه ای از نقض حقوق بشر در
ایران انتقاد کرد.
در این قطعنامه ازجمله شکنجه و
مجازات های غیرانسانی مانند شلاّ ق
توس��ط
زدن و قط��ع اعضای بدن ّ
جمهوری اس�لامی محکوم ش��ده
و همچنی��ن از "افزایش دراماتیک
مجازات اعدام" انتقاد و گفته شده
دربس��یاری از م��وارد محکومینی
اعدام می شوند که درزمان ارتکاب
ج��رم ی��ا محکومیت به س��ن 18
سالگی نرسیده اند.
ای��ن قطعنامه ب��ا  80رأی مثبت،
 44رأی منف��ی و  57رأی ممتنع
به تصویب رسید .مجمع عمومی
سازمان ملل ماه آینده این قطعنامه
را به تصویب نهایی خواهد رساند.
از ویژگی های قطعنامه جدید این
اس��ت که هر 3م��اه یکبار دبیرکل
سازمان ملل باید گزارشی از وضع
حقوق بشر در ایران تهیه کند و به
مجمع عمومی گ��زارش دهد .در
س��ال های قبل ،این گزارش سالی
یک بار تهیه می ش��د ا ّما به دلیل
وخام��ت وضعیت حقوق بش��ر در
ایران ،امسال تصمیم گرفته شد که
این گزارش ه��ر  3ماه یکبار تهیه
شود.
نکت��ه تأثربرانگی��ز و درعین حال
درای��ن م��ورد ،چگونگ��ی واکنش
حکوم��ت آخوندی اس��ت .درپی
صدور قطعنامه محکومیت بخاطر
نقض گس��ترده حقوق بشر ،رسانه
های زیر سانسورشدید حکومت در

www.paivand.ca

درجه ا ّول از انتشار مستقیم خبرآن
خودداری نمودند و سپس کوشیدند
با روش هایی ناشیانه – که چیزی
جز توهین آشکار به درک و شعور
مخاطبانشان نیس��ت – موضوع را
وارونه جلوه دهند و ازجمله با جمع
زدن تع��داد آراء ممتنع ( 57رأی)
مدعی
ب��ا آراء مخال��ف ( 44رأی) ّ
شدند که قطعنامه با اکثریت آراء به
تصویب نرسیده و شکست خورده
است!
فزون براین ،با بهره گیری از عضویت
تازهء امریکا در کمیس��یون حقوق
بشر سازمان ملل و امکان مواخذه
اش ،ک��ه در دوره زمامداری باراک
اوباما رخ داده ،همه مهمات توپخانه
تبلیغاتی خود را به س��وی امریکا
نش��انه گرفتند و ش��لّیک کردند.
برای انج��ام این کار ،هرکس درهر
گوش��ه دنیا س��خنی درباره نقض
حقوق بش��ر در امری��کا گفته بود،
س��خنش در بلندگوهای تبلیغاتی
حکوم��ت آخوندی پ��ژواک یافت.
خبرگزاری حکومتی "ایرنا" گزارش
داد« :بوژیدار بوژویچ ،استاد دانشگاه
صربستاندر گفتگو با خبرنگار ایرنا
گفته است« :نشست اخیر شورای
حقوق بش��ر س��ازمان ملل که در
چارچوب بررسی دوره ای وضعیت
حقوق بشر کشورها ،پرونده حقوق
بشری امریکا را بررسی کرده موید
وضعی��ت وخامت بار این کش��ور
مدعی حقوق بشر است».
ّ
در خبری دیگر نیز "ایرنا" نوشت:
«پیتر اشتون ،یک کارشناس مسائل
سیاس��ی در انگلیس با اش��اره به
ضرورت رسیدگی به پرونده حقوق
توسط مجامع رسمی
بشری امریکا ّ
بین المللی گفت:
به نظر می رسد فهرست موارد نقض
حقوق بش��ر بوی��ژه در زندان های
امریکا پایانی ندارد».
روزنام��ه حکومتی "رس��الت" نیز
نوش��ت« :سرانجام نوبت به بررسی
پرونده حقوق بشری ایاالت متحده
امریکادر شورای حقوق بشر سازمان
ملل رسید و برای ا ّولین باردرتاریخ
سازمان ملل وضعیت حقوق بشری
این کشور در نشست شورای حقوق

بشر بررسی شد و کشورهای عضو
این ش��ورا نظرات خود را پیرامون
موارد نقض حقوق بشر امریکا ارائه
کردند .دراین نشس��ت ،جمهوری
اسالمی نیز  13محور رادرباره موارد
نقض حقوق بشر امریکا ارائه کرد که
توسط زهره الهیان رییس
این موارد ّ
کمیته حقوق بشر مجلس شورای
اس�لامی در ش��ورای حقوق بشر
سازمان ملل ایراد شد».
زهره الهیان درپاس��خ این پرسش
که :به نظر شما مهم ترین نمودهای
توس��ط ایاالت
نقض حقوق بش��ر ّ
متحده چیست ،گفت:
«جمهوری اسالمی دراین اجالس
ضم��ن محکومیت و اب��راز نگرانی
عمی��ق از وضعیت حقوق بش��ر و
نقض گسترده و سیستماتیک آن
توسط دولت امریکا در سطح ملّی
ّ
جدی
و فراملّ��ی چندی��ن توصیه ّ
را مطرح س��اخت که فکر می کنم
این موارد اه��م موارد نقض حقوق
توسط امریکا را بیان می کند.
بشر ّ
جمهوری اسالمیدر این اجالس به
امری��کا توصیه کرد که باید قوانین
فراملّی خود را لغو و از اجرای تدابیر
یکجانبه علیهدیگر کشورها اجتناب
کند و ممنوعیت کامل شکنجه در
تمامی زندان های تحت نظر خودرا
تضمینکند»!
زهره الهیان در گفتگوی دیگری با
خبرگزاری "ایرنا" نیز گفت:
«امری��کا بای��د ممنوعی��ت کامل
ش��کنجه درتمام��ی زن��دان های
تحت نظ��رش را تضمین کند و به
گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه
دهد برای بازدید و بررسی وضعیت
گوآنتانامو و بازداشتگاه های مخفی
امریکا در دیگر کشورها اقدام کند»!
رامین میهمان پرست سخنگوی
وزارت امور خارجه نیز گفت:
«جمه��وری اس�لامی نس��بت به
وضعیت حقوق بشر در کشورهای
جدیدارد
غربی بویژه امریکا نگرانی ّ
و دیدگاه تهران درباره این ش��رایط
در اجالس یوپی آر سازمان ملل که
مربوط به پرونده امریکا است مطرح
خواهد شد»!
این درفش��انی و بلب��ل زبانی های
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زهره الهیان و رامین میهمان پرست
– که براس��تی جادارد نامش��ان در
کت��اب رکورده��ای "گین��س" به
عنوان شکستن رکورد وقاحت ثبت
ش��ود – درحالی است که فزون بر
مکرر
محکومیت ه��ای م��داوم و ّ
حکومت آخوندیدر نهادهای مدافع
حقوق بش��ر در سال های گذشته،
تنهادر یک سال گذشته ،نامزدیش
به عنوان عضوعضو غیردائم شورای
سازمان ملل پذیرفته نشده ،در بهار
گذش��ته جمهوری اسالمی وقتی
دید درشورای حقوق بشر سازمان
ملل رأی نم��ی آورد نامزدی خود
را پس گرفت و در تشکیالت زنان
سازمان ملل نیز حتی در رقابت با
کش��ور "تیمور ش��رقی" پشت در
مانده و انتخاب نشده است.
فزون بر این ها ،این ش��یرین زبانی
ها درحالی اس��ت که بنابر گزارش
س��ه ش��نبه  2آذرماه خبرگزاری
"هرانا"( ،مجموع��ه ف ّعاالن حقوق
بشردرایران):
«رییس کمیس��اریای عالی حقوق
بشر س��ازمان ملل متحد با انتشار
بیانیه ای نسبت به تشدید اختناق
و س��رکوب در ای��ران بوی��ژه علیه
مدافعان حقوق بشر اظهار نگرانی و
تصریح کرد که فهرست طویلی از
مدافعان حقوق بشر در ایران تهیه
کرده که تحت فشار و سرکوب قرار
گرفته اند و این فش��ار در ماه های
شدت یافته است».
اخیر ّ
خبرگ��زاری "هران��ا" همچنین در
گزارش دیگری نوشته است:
«در آبان ماه س��ال ج��اری 7679
نقض موردی حقوق بشر در کشور
رخ داده و از سوی مجموعه ف ّعاالن
حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده
است.
این نوش��تار را با یک ضرب المثل
جدی" و پستان
آغاز کردم" .نگرانی ّ
به تنور چس��باندن گماش��ته های
حکومت آخوندی برای نقض حقوق
بشر در امریکا ضرب المثل دیگری
را بیادم آورد:
"دیگ به دیگ می گوید رویت
سیاه"!
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سپیده میدمد!
شعری از ویکتور هوگو،
ترجمه بهروز عارفی

سپیده می درخشد؛
شب تیره می گریزد؛
رویا و مه
به جاده شب می روند؛
پلک ها و سرخ گالن،
نیمه می شکفند؛
از بیداری اشیا
گوش ها پر از غلغله است.
دود و سبزه زار،
بام ها و النه ها ؛
سخن در سخن
به آواز و به نجوا،
باد با درختان بلوط
و آب با چشمه ها ؛
نفس ها ،
آوا می شوند!
همه چیز ،جان و د لش را می یابد،

کودک بازیچه اش را،
کوره شعله اش را،
و ویلن آرشه اش را؛
جنون است این آیا؟،
به گستره جهانی چنین بزرگ،
هر کس آغاز می کند
آن چه را که در سر می پروراند.
چه بیاندیشی و چه دوست بداری،
شیدائی بی پایانت ،

به انتهای هدف ،
پرواز می کند؛
چنانکه زورق به دنبال موج شکن،
زنبور در پی بیدی پیر سال،
قطب نما به جستجوی قطب،
و من
در جستجوی حقیقت.
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تعطیالت آخر هفته؛ بالی جان اقتصاد ایران

تهران :محیط زیست و ...کار
هوای تهران در شرایط اضطرار قرار گرفت

آلودگی هوا در تهران تشدید
شده و وضعیت هوای تهران
در شرایط اضطرار قرار گرفته
است و احتمال می روددولت
برای دومین بار در چند روز
اخیر ،ناچار شود مراکزدولتی
و مدارس را تعطیل کند.
بنابر گزارش شرکت کنترل
کیفی��ت هوای ش��هرداری
تهران ،شاخص کیفیت هوای
پایتخ��ت در چن��د منطقه
تهران نظیر میدان آزادی در
شرایط "اضطرار" قرار دارد و
در برخی مناطق نظیر پارک
رازی ،پارک قائم و دانش��گاه علم و
صنعت در آس��تانه ورود به شرایط
"اضطرار" است.
در مناطق��ی نظیر قله��ک و اتوبان
محالتی نی��ز ش��رایط در وضعیت
"هشدار" است.
کیفی��ت ه��وا در ش��هرهای ایران،
بر اس��اس می��زان آلودگ��ی با پنج
رده اصلی ش��امل ش��رایط "پاک"،
"سالم"" ،ناسالم یا وضعیت هشدار"،
"بسیار ناسالم یا ش��رایط اضطرار"
و "خطرن��اک یا وضعی��ت بحران"
ارزیابی می شود.
دولت چهارش��نبه گذش��ته (سوم)
آذر مراکز دولتی در ش��هر تهران را
به دلیل آلودگی هوا قرار گرفتن در
شرایط هشدار تعطیل کرده بود اما
گزارشها نشان می دهد که تعطیلی
تاثی��ر چندانی در می��زان آلودگی
نداشته است.
یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت
کنترل هوا گفته که تنها راه کاهش
آلودگی هوای تهران کم کردن منابع
تولی��د آالینده هاس��ت و با تعطیل
کردن فق��ط می ت��وان وضعیت را
کنترل کرد.

وسایل نقلیه موتوری مهمترین آلوده
کننده ش��هر تهران به حساب می
آیند و برخی کارشناسان می گویند
خودروه��ا و کارخانج��ات صنعتی
حاش��یه ته��ران عام��ل  ۸۰درصد
آلودگی این شهر هستند.
کاظ��م ندافی مدیر کل بهداش��ت
محیط وزارت بهداشت به خبرگزاری
فارس گفته که "طی روزهای اخیر
میزان آلودگی هوا کم نش��ده و اگر
این روند ادامه یابد باید برای کنترل
وضعیت احتماال دوب��اره در تهران
تعطیلی خواهیمداشت".

هوای تهران از سالها پیش با مشکل
آلودگی مواجه اس�ت و هر ساله در
اواخر فصل پائیز و اوایل زمس�تان
آلودگ�ی به اوج خود می رس�د به
طوری که بارها دولت ناچار ش�ده
تا م�دارس را به خاط�ر باال بودن
آلودگیتعطیلکند.

ب��رای مقابله با بح��ران آلودگی هوا
ده س��ال پیش برنامه ای به عنوان
"برنامه جامع آلودگی هوای تهران"
تهیه شد که بر اساس آن باید ظرف
مدتده سال کیفیت هوای پایتخت
به ش��رایط قابل تنفس و سالم می
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رسید اما گزارشها نشان می دهد که
وضعیت هوای تهران به مراتب بدتر
از ده سال پیش است.
ب��ر اس��اس ای��ن برنام��ه ،تولی��د
خودروهای استاندارد و از رده خارج
کردن خودورهای فرسوده در دستور
کار قرار گرفت و قرار ش��د تا ضمن
باال بردن کیفیت سوخت ،وضعیت
حمل و نقل عمومی نیز بهبود یابد.
طرح زوج و فرد کردن خودروها نیز
نتوانست تاثیریدر کاهش آلودگی و
ترافیک شهر تهران بگذارد.
آقای رش��یدی می گوید که "هیچ
چیز مجهولی برای کاهش آلودگی
وجود ن��دارد ولی آلودگ��ی هوا در
دستور کار نیست".
به گفته مدیر عامل شرکت کنترل
کیفی��ت هوا "تا زمانی که وس��ایل
حم��ل و نقل عموم��ی و کیفیت و
استاندارد س��وخت در کشور ارتقاء
نیاب��د و همین ط��ور دغدغه اصلی
مس��ئوالن رفع بحران آلودگی هوا
نباشد نمی توان منتظر حل شدن
آلودگی هوای تهران بود".

ایران اقتصادیست
به شدت جهانیشده!

اقتصاد ایران به علت عدم هماهنگی
تعطیالت آخرهفتهی این كشور با
اكثر كشورها و بازارهای مالی جهان
با مشكالت بسیاری روبروست است.
از نظر فریدون خاوند ،جامعه ایران
باید شهامت تغییر باورهای سنتی
خود در این رابطه را داشته باشد.
اس��دالله عس��گراوالدی ،رئی��س
كنفدراسیون صادرات ایران با اشاره
به تعطیلی روز چهارشنبه میگوید
كه روزهای ش��نبه و یكش��نبه در
بیش��تر كش��ورهای جهان تعطیل
اس��ت و این تعطیالت موجب بروز
مشكالتی برای اقتصاد ایران میشود.
عدم تش��ابه تعطیالت آخرهفته در
ایران و كش��ورهای دیگر جهان به
مشكلی با اهمیت تبدیل شده است.
فریدون خاوند ،اقتصاددان س��اكن
پاریس در گفتوگو با دویچه وله در
اینباره میگوید:
«من فكر میكنم كه مسئلهی اصلی
در ایران ،مسئلهی تعطیالت نیست.
در بسیاری از كشورهای پیشرفتهی
دنیا ،كشورهای پویای دنیا ،روزهای
تعطیل وجود دارد و حتی س��اعات
كار هم از ایران كمتر است .مسئلهی
بزرگ ایران این اس��ت كه یك عدم
هماهنگی تقویمی وجود دارد بین
اقتصاد كش��ور و اقتصاد بینالمللی.
به این معنی ك��ه در ایران روزهای
پنجش��نبه و جمعه تعطیل اس��ت،
یعن��ی زمانی ك��ه اقتص��اد دنیا به
ش��دت فعالیت میكند ،و در عوض
از وقت��ی كه ایران از روز ش��نبه به
عنوان اولین روز هفته شروع به كار
میكند ،اقتصاد بینالمللی و مراكز

ب��زرگ و پویای
«ما باید یك راه حل اساسی
اقتصاد جهانیدر ایران و جهان :پیدا كنیم .منتهی این راه
تعطیالت به سر
حل اساسی مستلزم این
میبرند».
عدم هماهنگی است كه ملتی از خودش
اش��اره
وی ب��ا
شجاعت نش��ان دهد .در
تقویمی!
ب��ه اینك��ه از
حال حاضر در بس��یاری
هفت روزهفته،
از كش��ورهای اس�لامی
چه��ار روز تماس ایران ب��ا اقتصاد این روز جمع��ه را كه به عنوان روز
بینالملل��ی قطع میش��ود تصریح مذهبی به آن نگاه میش��ود حفظ
میكند« :بانكها ،واحدهای تولیدی كردهاند ،ولی در عی��ن حال در آن
صنعتی ،مراكز خدماتی و كس��انی روز كار میكنند و شنبه و یكشنبه
كه به اصطالح ق��درت تأثیرگذاری را به هیچ وجه یك روز مس��یحی به
بر اقتص��اد دارند ،رابط هیش��ان با حس��اب نمیآورند ،بلك��ه روزی به
كانونهای ب��زرگ اقتصادی و مالی حساب میآورند كه بخش بزرگی از
و حت��ی علمی دنیا ب��ه نوعی قطع نیروهای فعال در دنیا طی این مدت
میش��ود و این بهش��دت بر اقتصاد دو روز استراحت میكنند».
ایران سنگینی میكند».
وی معتقد اس��ت ای��ران نیز ناگزیر
اس��ت چنی��ن نگاهی به مس��ئله
تعطیالت هفتگی خودداشته باشد:
«ملت از خودش شجاعت نشان
«ما باید مس��ئلهی روزهای هفته را
دهد»
فریدون خاوند معتقد است به علت از مفاهیم مذهبی یا سنتی آن جدا
وابس��تگی اقتصاد ایران به صادرات كنیم و خودمان را هماهنگ كنیم
نفت و گاز ،این كشور نیازمند ارتباط با آن چی��زی كه در بقیه نقاط دنیا
میگذرد .من میدانم این حرفی كه
بیشتر با اقتصاد جهانی است:
«ای��ران اقتصادیس��ت به ش��دت میزنم ،عمل كردنش چندان آسان
جهانیش��ده و متأس��فانه ای��ن نیس��ت .این نیاز به این دارد كه یك
جهانیش��دن از راه ص��دور كاال و كشور ،یك ملت بتواند با واقعیات به
خدمات غیرنفتی به بازارهای جهانی روشنی روبهرو شود».
نیست ،عمدتا از راه نفت است .یعنی در شرایطی كه ایران با ركود اقتصادی
اقتص��اد ایران به هرح��ال به نوعی روبروست و تولید ناخالص این كشور
ادغام شده است در اقتصاد جهانی از رو به كاهش اس��ت و از سوی دیگر
راه ص��دور انبوه نفت و گاز و واردات ش��اخص بهرهوری نی��ز مطلوب و
قابل قبول نیس��ت ،به نظر میرسد
كاال به كشور».
این استاد اقتصاد راه حل مشكل عدم كارشناس��ان و فع��االن اقتصادی با
تقارن تعطیالت هفتگی را در تغییر صدای رساتری از ساماندهی و تغییر
روزهای تعطیالت آخر هفتهدر ایران تعطیالت آخرهفته در ایران سخن
میداند .تغییری كه برای مسئوالن میگویند.
حكومتی و برخی گروههای مرجع
مذهبی و اجتماعی چندان آس��ان

نخواهد بود:

اجنمن دوستداران زرتشت:

جشن شب یلدا

>>  19دسامبر :املپیا
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ش جالل عادل
شی

انسان در جستجوی سعادت حقیقی ()3
مسیح خودش حقیقت و معنای زندگی
است.

او گف��ت« :من راه و راس��تی و حیات
هستم» (یوحنا 14:.)6
یوحنا انجیل خود را با این آیات معروف
شروع میکند که
«در آغ��از لوگ��وس ب��ود ،لوگوس نزد
خدا بود و لوگوس خدا بود ...همه چیز
بهواسطۀ او پدید آمد و از هر آنچه پدید
آمد ،هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت»
(یوحنا 1:-1.)3
او همچنیندر نامۀ نخست خود ،مسیح
“لوگوس حیات” و حتی خود “حیات”
را
ِ
میخواند (اول یوحنا 1: 1و .)2
یونانیها با واژه و مفهوم “لوگوس” آشنا
بودند.
این واژه عالوه بر مفهوم “کالم” حاوی
مفهوم “عقل” است.
فالسفۀ یونان لوگوس را اصل عقالنی
حاکم بر تمامی جهان میدانستند.
لوگ��وس به جهان معن��ا و نظم خاص
خود را میبخش��ید .یوحنا ب��ا به کار
ب��ردن عنوان لوگوس برای مس��یح ،او
را بهعنوان اصل حاکم و معنابخش به
جهان معرفی میکند.
پول��س نیز مس��یح را “نخس��تزادۀ
آفریدگان” میخواند و مقصودش این
اس��ت که او فرزند ارش��دی است که
آفریدگان با الگوب��رداری از او و جهت
شبیه شدن به او آفریده شدهاند.
و سپس ادامه میدهد که مسیح پیش
از همه چیز وجود داش��ته و در او همه
چیز قوام دارد (کولسیان 1:-15.)17
تنه��ا در او میتوانیم از حیات واقعی و
وافر برخوردار شویم (یوحنا :10.)10
او به ما حیات جاویدان میبخشد و این
حیات در خود اوست (اول یوحنا :12؛
:5-11.)20 ،12
از همی��ن رو تنها مس��یح میتواند به
انس��ان آرامش حقیقی ببخشد و دل

بیق��رار و مضطرب
او را آرام کند (یوحنا
:14.)27

احساس
تنهایی

این احس��اس یکی
دیگ��ر از اج��زاء
ازخودبیگانگی انسان
است.
یکی از روانشناسان
مع��روف دانش��گاه
هارواد کتابی نوشته
استبهنام“جمعیت

تنها”.

هر شنبه

میشود و صادقانه
الهیدر تثلیث میسازد.
یوحنا در نامۀ اول خود میگوید :به خ��ود مینگرد،
«ما آنچه را دیده و ش��نیدهایم به احساس تقصیر باز
شما نیز اعالم میکنیم تا شما نیز بهسراغش میآید.
با ما رفاقتداشته باشید؛ رفاقت ما تنها کسی که میتواند
با پدر و با پسرش عیسای مسیح ما را از این احساس
تقصیر آزاد کند مسیح
است» (اول یوحنا :1.)3
ای��ن رفاقت ب��ا پدر و با پس��ر از است.
طری��ق دریافت روح رفاقت یعنی یحی��ی درب��ارۀ او
روحالقدس عملی میش��ود (دوم میگوید:
«این است برۀ خدا
قرنتیان :13.)14
روحالقدس حضور پدر و پسر را به که گناه از جهان بر
میگی��رد» (یوحنا
قلبهای ما میآورد.
بهع�لاوه روح رفاق��ت که بر همۀ :1.)29
مؤمنان مسیح ریخته شده است او ب��ر روی صلیب
ما را با دیگر رفیقان عیسی پیوند ب��ار گناه��ان همۀ
آدمیان را بر دوش
میدهد.
بدینگونه ،احس��اس تنهای��ی ما برای کش��ید .او که گناه
را نشناخته بود ،در
همیشه از میان میرود.
در ای��ن رفاقت الهی ش��ناخت واقعی راه هم��ۀ ما قربانی
وجود دارد ،زیرا خدا ما را چنانکه واقعاً شد .تنها راه رهایی
از احساس تقصیر،
هستیممیشناسد:
خود میداند باید باش��د .تنها مس��یح
«اکنون ش��ناخت من جزئی است؛ اما آمرزش گناهان است.
زمانی فراخواهدرس��ید ک��ه به کمال و تنها راه برخ��ورداری از این آمرزش ،است که میتواند این شکاف را پر کند
خواهم شناخت ،چنانکه به کمال نیز ایمان به مس��یح و پاک شدن توسط و انسان را با خود آشتی دهد.
شناخته شدهام» (اول قرنتیان :13 .)12خون اوست .برای کسانی که به مسیح تنه��ا مس��یح اس��ت ک��ه میتوان��د
زیرا «آنکه خدا را دوست میدارد نزد او ایمان میآورند هیچ محکومیتی نیست ازخودبیگانگی انسان را شفادهد .او خأل
معنوی انسان را پر میکند و به زندگی
شناخته شده است» (اول قرنتیان :8( .)3رومیان :8.)1
خون مسیح ما را از هر احساس تقصیر او هدف واقعی میبخشد.
احساس تقصیر
او ت��رس انس��ان را از م��رگ برطرف
رهاییمیبخشد.
احساس تقصیر اخالقی یکی دیگر از همین روست که کالم خدا میگوید :میکند و احساس پوچی را از وجود او
از ابعاد بیگانگی انسان با خود است« .پس ای ب��رادران ،از آنجا که به خون ریشهکن میسازد.
او در ُکن��ه وجود خود از قانون اخالقی عیسی میتوانیم آزادانه به مکان اقدس او تنهایی انس��ان را ب��ا حضور خود پر
جهان آگاه��ی دارد .او میداند که باید داخل شویم  ...بیایید با اخالص قلبی میکند و احس��اس تقصی��ر او را برای
وفادار ،دلس��وز ،فروتن ،فداکار ،راست ،و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا همیش��ه از میان میبرد .تنها مس��یح
پاک و عادل باشد.
نزدیک شویم ،در حالی که دلهایمان میتواند انسان را با خود آشتی دهد.
ولیدر خود واقعیتی غیر از این میبیند .از هر احساس تقصیر زدوده شده است» سعادت واقعی تنها در او یافت میشود.
پایان
وجدان او بر قانون اخالقی جهان کم و (عبرانیان :10-19.)21
ِ
واقعیت
بیش شهادت میدهد ،ولی در
تجربۀ خود خویشتن را درمانده و عاجز خامته و
در انجام آن میبین��د و این دوگانگی نتیجهگیری
احساس تقصیر عمیقی در او به وجود انس��ان مانن��د کمان
خطاکننده ش��ده و از
میآورد که او را میآزارد.
او بر خویش��تن کنترل و تسلط ندارد .هدف واقع��ی زندگی
پولس رس��ول این تض��اد را به زیبایی خود که رفاقت ابدی با
خداست به دور افتاده
توصیف کرده است:
«نمیدانم چه میکنم ،زیرا نه آنچه را است.
مژده به ایمانداران
که میخواهم ،بلکه آنچ��ه را که از آن ریش��ۀ بیق��راری و
بیزارم انجام میدهم» (رومیان :7 .)15سرگش��تگی انس��ان
انسان میکوشد بر احساس تقصیر همین است .در درون
خود سرپوش بگذارد یا به آن بیاعتنا او شکافی بزرگ ایجاد
عاقد رمسی ازدواج شما
باشد و یا برای کارهای خود عذر و بهانه ش��ده ،ش��کاف میان
دارای مجوز رمسی استان کبک
آنچه او در عمل هست
بتراشد.
خویش��تن خ��ود تنها و آنچه در عمق وجود
ولی ه��رگاه با
ِ



FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

پدر جالل عادل،

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

ک

سعادت
واقعی
تنهــا
در او
یافت
میشود.

انس��ان در عین قرار
داش��تن در ش��بکه انبوه��ی از روابط
اجتماع��ی ،عمیقاً احس��اس تنهایی
میکند.
او ح��س میکند هیچ کس او را چنان
چ کس
که واقعاً هست نمیشناسد .هی 
نمیتواند احساس او رادرک کند .حتی
آنه��ا که از همه ب��ه او نزدیکترند ،گاه
دورتر از همه بهنظر میرسند.
خود او نیز توانایی و جرأت ش��ناختن
دیگران رادر خود نمیبیند .او میترسد
ک��ه آنها قاب��ل اعتماد نباش��ند و نیز
میترسد خود را چنانکه واقعاً هست به
دیگرانبنماید.
آیا او را خواهند پذیرفت؟
آیا طردش نخواهند کرد؟
کیست که بتواند این تنهایی را
واقع ًا پر کند و دوستی خالص برای
او باشد؟
مسیح تنها کسی اس��ت که میتواند
این احس��اس تنهایی را برطرف کند.
او شاگردانش را دوست خود میخواند
(یوحنا :15.)15
پولس رس��ول میگوید ک��ه خدا ما را
به رفاقت با پس��رش عیس��ای مسیح
فراخوانده است (اول قرنتیان :1.)9
او دوستی اس��ت که حاضر شد جان
خود را در راه دوستان خود فدا کند
(یوحنا :15.)13
مس��یح همان دوس��تی است که از
برادر هم چس��بندهتر است .او وعده
داده است که ما را بیکس نمیگذارد
بلکه نزد ما میآید (:14.)18
او وعده داده اس��ت که «آن که مرا
دوست میدارد ،کالم مرا نگاه خواهد
داش��ت ،و پدرم او را دوست خواهد
داشت ،و ما نزد او خواهیم آمد و نزد
او مسکن خواهیم گزید» (:14.)23
رفاقت با عیسی ما را شریک رفاقت
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در شهــر

E-Mail: info@mekic.ca
---------------------

مدرسه دهخدا

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
کالسهایفارسی
یتاششم
ازآمادگ 

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

5206 DECARIE #3

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

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

کالسهای فوق العاده

ایران-مونترال

(514) 299-1787

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

سازمانآموزشی

و انتشاراتی مولتی ساژ

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

Tél.: (514) 770-1771
3333 Cavendish, Suite 250

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

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

اوتـــاوا

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

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

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

IBNG

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

-------

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

رادیو همصدا اتاوا

(514) 651-7955

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

خورشید خانوم

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

بخارا76 :

منتشرشد

مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

IBNG
RAIM

ایرانیان
مونرتال

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

Iranian Business Network Group

اجنمن دفاع از حقوق بشر درایران-مونترال

فروش کتاب داستان دکتر ترانه

جلسه مجمع عمومی

جوانبخت در انتشارات Multissage

کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت با عنوان
سراب در انتشارات Multissage
به فروش میرسد:

زمان :جمعه 3 ،دسامبر 19 ،تا 21
انجمندفاع از حقوق بشردر ایران –مونترال از اعضاء و عالقمندان
دعوتمیکندکهدرجلسهمجمععمومیشرکتنمایند.
دستور جلسه:

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

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

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
www.Seena.ca
-----------------------

کتابفروشیزاگرس

www.addhi.org

اجنمنایرانیانوستآیلند

بازرگانی

فرهنگسرایسینا

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

M EK IC

www.cafelitt.ca

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

Tel.: 514-485-3652

مدرسه فردوسی

همبستگی

www.iranica.com
---------------کافهلیت:هرپنجشنبه

 . 1Íگ��زارش فعالیت های
س��ال گذ ش��ته انجمن
توسط شورای هماهنگی
 .2 Íبررس��ی و ارزیاب��ی
گزارش توس��ط مجمع
عمومی
 .3 Íانتخاب��ات ش��و رای
هماهنگی
مکان:

نشانی انتشارات:
3333, Cavendish Bd.
Suite 250, Montréal
Tél: 514-770-1771

دانشگاه
کبک
UQAM:

320, STECATHERINE E
METRO:
BERRI

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

رادیو صدای خودرهاگران
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

یلدا یباسـتانی

زاگرس :در درازای ش��ب یلدا بر آن شدیم که
به پاس س��نت دیرینه باس��تانی مان گردهم
آیی��م و به مهمانی نور و آیینه برویم .دانههای
انار مزین سفره زمستانیمان و سرخی هندوانه
یادآور گرمای دلهای مان میش��ود .با ش��ور و
غرور جش��ن میگیرم و سفرهای میگسترانیم
به وسعت دلهای پرمهرتان تا بر سرمای روزگار
چیره شویم و حافظ را مهماندلهای مان کنیم.

 21دسامبر در زاگرس

به صرف شام و پذیرایی در خور یلدا.
برای رزرو با ش��ماره تلفن ۵۱۴-۴۸۹-۸۶۸۶
تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام کالس های آموزش
موسیقی در زاگرس

زاگرس کالس��های آموزش موس��یقی برگزار
مینماید:
آموزش ختصصی تار ،سه تار ،کمانچه،
سنتور ،متبک و آواز،

همچنین آموزش تئوری و مبانی موس��یقی،
آهنگسازی از مبتدی تا پیشرفته توسط فارغ
التحصیالنرشتهموسیقی

بزرگداشت موالنا درزاگرس
باز بانگی از نیستان میرسد

این بار نیز یاد و بزرگداش��ت موالنا ما را برآن
داشت که سخن از دل برآریم و همراه مثنوی
پرجوش و خروش پارسی گوش جان به نوای
نی بسپاریم.
شنبه 4دسامبر 2010
افتخار همنش��ینی دیگ��ری در زاگرس تحت
عنوان "نوای نیستان" نصیبمان گشت.
باشد که یاد آن حضرت بلند آوازه پارسی زبان
چراغ محفلمان گردد

شب یلدا در مکیک
سپیدی مایل به سبز بر سیاهی
پیروزمیشود:

۲۱دسامبرشب یلداست مکیک یلدا را پاس
می دارد ،بلندترین شب سال را ،به امید
رسیدن به صبحی راستین ،با هم بگذرانیم.
زمان :سه شنبه  ۲۱دسامبر ساعت  ۷شب
4438 rue de la Roche

PAYVAND: Vol. 17  No.982  DEC. 01, 2010

145

غ زل و غ زلـسرائی



سخنران :خسرو وزیری

نویسنده ،سردبیر نشریه اینترنتی «پوشه»

 یکشنبه  12دسامبر 2010
ساعت  6/30تا  8/30شب

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W. Room: 520
Tel.: 514-651-7955

>> Metro: Guy :

برگزاری کالس های آمادگی برای شرکت
در املپیادهای علمی بین املللی

از دانش آموزان با استعداد و خانواده های محترم آنان دعوت
می شود در جلسه ای که به این منظور در تاریخ شنبه ۲۲
ژانویه ساعت  ۱۶در زاگرس بر گزار می شود شرکت نمایند.
موضوع جلسه:
سخنرانی دو تن از اساتیددانشگاه مک گیل و مدرس کالس
های المپیاد ش��یمی و ثبت نام موقت از افراد عالقمند در
تاریخ شنبه  ۲۹ژانویه آزمون رایگان تعیین سطح اولیه
برگزار خواهد ش��د و شروع اولین جلسه کالسها در تاریخ ۵
فوریه می باشد.
اولین جلسه کالس برای افرادی که ثبت نام موقت نموده اند
رایگان می باشد و افرادی که مایل به ادامه کالسها هستند
ثبت نام قطعی خواهند شد.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  ۵۱۴۵۸۸۹۰۳۸و
 ۵۱۴۶۹۰۶۳۴۳تماس بگیرید.
ZAGROS: 5155 Décarie
514-489-8686 info@zagros.ca
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ترم زمستانی
کالس های رایگان فرانسوی

GALILEO ADULT CENTRE
10,921 Gariépy, Montréal-North, Québec • H1H 4C6
Telephone: 514.721.0120
Fax: 514.721.0827

Winter
Registration
2010-2011
گالیله
بزرگساالن
آموزشی
مرکز

<<  مارس18 -  تا-  ژانویه5  از: هفته11 >>

نامنویسی ترم زمستانی

 پیشرفته-  متوسط- مبتدی

Get Your High School Leaving Diploma!
!•برای اخذ دیپلم پایان دبریستان اقدام کنید

ACADEMIC DAY COURSES – SECONDARY 1 TO 5
COURSES:
R EGISTRATION DATES:

NTRE

R EGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

11

N.B.

Diploma!

GEOGRAPHY, COMPUTERS

DAY CLASSES:
E
of books VENING CLASSES:
R EGISTRATION FEE:
ip Card • DOCUMENTS REQUIRED:
p.m.

and a passport photo.

2011 WINTER

Classes begin December 6, 2010

:■ زمان کالس ها
12  صبح تا9 :صبح ها
 ونیم بعدازظهر3 ونیم تا12 :عصرها
 شب9  تا6 :شبانه

FREE FRENCH COURSE
(January 5 – March 18, 11 weeks)

M ATH, ENGLISH, FRENCH, HISTORY, PHYSICAL SCIENCE, GEOGRAPHY, COMPUTERS
November 23, 24, 25, 29, 30, 2010
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.

Levels
Beginner, Intermediate & Advanced
Class schedules
Morning:9:00-12:00,
Afternoon:12:30-3:30,
Evening: 6:00-9:00,
Registration:
starting from November 8th 2010
Evaluation date:
will be up-dated
Please refer our web-site
in the end of November 2010

$80.00 (Cash / Visa / Interac), plus the purchase of books
One of the following:
Original Birth Certificate • Canadian Citizenship Card •
Permanent Residence Card
Bring your latest transcript (relevé de notes) and a passport photo.

Students who are under the age of 18 as of July 2010
must be accompanied by a parent or legal guardian

■

.مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است

:■ شرایط
، پناهنده، سیتیزن کانادا،مهاجر
CSQ متقاضی پناهندگی و یا دارنده
20 و دارندگان ویزای کار شماره

GALILEO ADULT CENTRE

November 23, 24, 25, 29, 30, 2010
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Classes begin December 6, 2010
Monday to Friday, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday, 6:00 p.m. to 9:30 p.m.
$30.00 (Cash / Visa / Interac), plus the purchase of books
One of the following:
Canadian Citizenship Card • Permanent Residence Card •
Certificat de Selection du Québec (R8 or RA) • IMM 5292 • IMM 1000

Document required:
Québec • H1H 4C6
10,921 Gariépy,
Permanent
resident Montréal-North,
card or
Telephone:
514.721.0120
Fax: 514.721.0827
Naturalized
Canadian
Citizen card or
Proof of C.S.Q(Certificat
de Séléction du Québec) or
Proof of refugee
_____________________________
For more information & Registration call

Winter Registration 2010-2011
Tel.: (514) 481-6661 post. 201

Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
Get Your
High School Leaving Diploma!
L'Association des Coréens de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5

uly 2010
ardian

RSES

L'Association des Coréens de Montréal

BASIC ENGLISH LITERACY COURSES

begin December 6, 2010
R EGISTRATION DATES:

18

1389  آذر10  982  شماره 17 سال

www.paivand.ca

visit www.montrealkorean.com → Courses → Français
ACADEMIC DAYor C
OURSES – SECONDARY 1 TO 5

C
:
MAANI DAY-CARE
R

Classes begin December 6, 2010

خدمات آرایشی

M ATH, ENGLISH, FRENCH, HISTORY, PHYSICAL SCIENCE, GEOGRAPHY, COMPUTERS
EGISTRATION D ATES:
November
23,مک
24,کک
25,ها و
29,
30,بردن
2010
صورت
های قهوه ای
جوش
5:00 p.m. to 8:00 p.m.
9:00 a.m. to 12:00 p.m. andacne
ª
















¹

º

»


¼


















½



از






¦








¦


½



p.m.
Breast
lifting
لیزر
طریق
سینه
کرد
سفت

Estheticienne
$80.00 (Cash
/
Visa
/
R EGISTRATION FEE:
Interac),
plus
the
purchase
of books &
Skin
Care
Treatment
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Technicien LASER
DOCUMENTS REQUIRED: پیشرفته
One of
the باfollowing:
متدهای
 سوزاندن چربی های بدن
نگهداری از فرزندان
Diplome
cidesco
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Original Birth Certificate •لیزری
Canadian Citizenship
Cardinternations
•
مادرانه
گرم
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of books
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،در محیطی مهربان
مطمئن
،موثر
بسیار
Permanent Residence Card
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
به زبان شیرین فارسی
Bring yourبرای
latest
transcript
de notes) and a passport photo.
هموطنان عزیز
ویژه
( ختفیفrelevé
با
Rejuvenation
dence Card •
با مدیریت ماندانا روشن
IMM 5292 • IMM 1000
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
N.B.
Students
who are under the age of 18 as of Julyگردن
2010چروک های صورت و
Tel.:(514)772-5787
438-887-6264 :>> تلفن
must be accompanied by a parentبین
or ازlegal
 وveinsguardian
 لیزر برای رگ های پا و صورت
OURSES

مهدکودکمانی

(514)620-3622

BASIC ENGLISH LITERACY COURSES
R EGISTRATION DATES:

آذربایچان

3/99







 to



DAY CLASSES:
Monday to Friday,
8:30
a.m.
12:30
p.m.
EVENING CLASSES:
Monday to Thursday, 6:00 p.m. to 9:30 p.m.
 زبان،چه
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November 23, 24, 25, 29, 30, 2010
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Classes begin December 6, 2010
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5780 Sherbrooke W., Tel.:
369-3474(FISH)
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)

 سال  17شماره  10  982آذر 1389

ﯾﻠﺪایﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

سرویس«گرومینگ»حیوانات

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ  30آﺫر ﻣﺎﻩ  13٨٩ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

 21دﺳﺎﻣﺒﺮ 2010

ﺑﺮای رزرو ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ

514-4٨٩-٨6٨6

ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

9 - 86 8 6

ANA
DA

 51448

C2
C

H3W
3

al, Q
uéb
ec,

Mon
tré

Déc
arie

5155

ﺑﺼﺮف ﺷﺎم و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﺧﻮر ﺷﺐ ﯾﻠﺪا

ﺑﻬﺎی ورودﯾﻪ  20دﻻر

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

 با سرویس دلیوری

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

--------->> تلفن514-799-8330 :

در درازای ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯿﻤﺎن ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﯿﻢ
و ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮر و آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺮوﯾﻢ .داﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺎر ﻣﺰﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎن و ﺳﺮﺧﯽ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﯾﺎدآور ﮔﺮﻣﺎی

دﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻏﺮور ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و ﺳﻔﺮﻩ ای ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﻢ

ﺑﻪ وﺳﻌﺖ دﻝﻫﺎی ﭘﺮﻣﻬﺮﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎی روز ر ﭼﯿﺮﻩ ﺷﻮﯾﻢ و ﺣﺎﻓﻆ

را ﻣﻬﻤﺎن دﻟﻬﺎﯾﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

وﻋﺪﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﺪای ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در زاﮔﺮس

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Services VAPEURNET

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

Hygienic and Ecologic Steam Cleaning,
Industrial and Residential

با جتربه طوالنی

نهایت پاکیزگی و بهداشت با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی
نظافت ،پاکسازی و میکروب زدایی با بخار آب بدون استفاده از مواد شیمیایی
درمانگاه های پزشکی ودندانپزشکی
خانه و آپارتمان ،کافی شاپ و رستوران (آشپزخانه و سالن پذیرایی)
مهد کودک و مدارس ،اتوموبیل و تاکسی
(داخل ،بیرون و موتور ) ،هتل ،مهمانخانه و متل و...
قیمت های ویژه با تخفیف عمده
برای نظافت و پاکسازی هر روزه  ،هفتگی و ماهانه

Tel.: 514-815-1297

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; 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
______________________

 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

Professional Grooming

19
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Vendome:
Bus 105

RESIDENTIAL & COMMERCIAL












>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

19
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تک
یونی

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

پزشکان متخصص:

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
انواع قفل ساخت کلید

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

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

رستوران یـاس
RESTAURANT
Cuisine Perse

شنبه
 18دسامبر

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

---- :به علت
ه
توج جا ،لطفا
ت
محدوی را از قبل
جای خود
رزرو کنید

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

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

خدمات:

ماساژ تراپی

Laser

برای از بین بردن موهای زائد

Botex ,Fillers

برای از بین بردن
چروکهای صورت

Tel.: (514) 933- 8383
www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

7روز
هفته

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

RESTAURANT

ورودیه:
 25دالر
راه با شام
هم
--

Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Clas
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi

 جراح ارتوپدی
 روانشناسبالینی
 قلب
 جراح عمومی
 متخصص زنان
 جهاز هاضمه

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

فراموشی
شبی زیبا و
محیطی
شدنی در
ن
وادگی...
گرم و خان
در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !

20
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!چند اوکازیون عالی برای خرید

رستورانشومینهپرس

CONDO 2bdrm
618 - 612
500 Rue St Georges
Saint-Lambert
$180,000
& $165,000

Plaza Cote des Neiges

dZ®`` ` `Á…

رائه کوپن
:چلوکبابکوبیده
ا
ا
ب
ف
سیب زمینی
با ساالد و
5Star I.P.M. Inc. 2178
Ste-Catherine
W.
 شنبه4  ختفی تا%20
6/99
........
فقط
ز دوشنبه
 ا585-2345
Tel.:(514)
شیشلیکã ®¥Á…£…

ÍÅœZ®™

£¤ g ä…
dÂ‹ äœ£‹ طبقه پارکینگ رایگان3

حالل

با سرویس
و قیمت
منـــا سب

IranAir

General Sales Agent

، سیخ چنجه1
 سیخ جوجه بی استخوان1
 سیخ کوبیده1

gfÂ†if£ˆ
 گوجه و ساالد،همراه با برنج
 سیب زمینیSEASONED و

12/99 فقط

)2( کامبو

، سیخ چنجه2
 سیخ جوجه بی استخوان1
 سیخ جوجه با استخوان1
 سیخ کوبیده2
سیخ کوبیده مرغ2
 پرس برنج و ساالد4
29/99 فقط
------------

________________
Plaza
Cote des Neiges












طبخ در حضور مشتری

ESTION FINANCIERES EXACTE
18  تا11 :شنبه4  دوشنبه تا: روز هفته7
17  تا11 : شنبه و یکشنبه20  تا11 :جمعه

ç¿†£‹ xÂ £¿

(food court)
6700 Cote Des Neiges

CDN
bus 165

کباب ترکی

Tel.: z514-564-9790
ç†£Åš£›
ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
Donnar Kababn
9/99..... :فقط

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

5 PLEX
3973-3981
Rue Ross
Verdun /
Île-des-Soeurs
$460,000

1213
Rue Woodland
Verdun /
Île-des-Soeurs
$339,000

3812-3818
Rue Claude
Verdun /
Île-des-Soeurs
$389,000

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


2 lot in hard wood
RESIDENTIAL
(16000sqft & 14500sqft)
price for each 65000$

Land in NDG 2500 sqft
Ready to build 3 Condos .
Price: 180,000$

\£Åš£›

(ç¿ffZ¬
Tel.: (

MONTREAL


1006 DE LA MONTAGNE,
Strip Mall: Commercial
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
4 stores; all Rented:
(73000$ gross) + gas station
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Proce: 1,500,000$
Fax: (514) 938-4978,

 TRIPLEX
E- Mail:
montreal@pars.ca
House in lasalle bld.
6316-6320
Rue d'Aragon
(Lasalle) waterfornt
Le Sud-Ouest (Montréal)
750,000$
$349,900

www.pars.ca

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Charttered Real Estate Broker مشاور امالک در مونتریال
South shore و
groupe SuttonClodem Inc.
 مسکونی و جتاری
courtier immobilier agrée
 ارزیابی رایگان
9515 Lasalle boul.
 تهیه وام مسکن
Bur.: (514) 364-3315

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
Lasalle Qc. H8R 2M9
}f£¨† z çœÂ¼±› !
fhemmatiyan@sutton.com
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
www.sutton.com

Cell: (514)827-6364

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

Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
3, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
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جراح دندانپزشک
دکتر
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دندانپزشک
جراح
دکتر
xZ®زمانی
Z
ä…
z
\Zfd£`

}£X
Ô z®
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z
GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

TRIPLEX
3832-3836
Rue Joseph
Verdun /
Île-des-Soeurs
$329,000

,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
œ
®
b
z
äÀ ¯
:¬ fZd g£Åœ x£›g
äºÅ–d 104ä…PLEX
Øº•
TRIPLEX

)1( کامبو

قیمت ویژه برای مراکز و موسسات

4 PLEX
3974-3980
Rue Evelyn
Verdun /
Île-des-Soeurs
$450,000

yf£¥5ç•Z®

با گوشت گوسفندی
)Lambchop)
9/99....................فقط

(رینگ514)
 کیتــ846-0221
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®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

x£`Mehria
` ` ` ¿ÅˆDr.
ã``Mehri
` ` Å›Æ†
z LC D.M.D.
a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.}gfZ Dr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Heidari
Mahsa Zamani
D.M.D.
\Zfd£
®›Z D.M.D.
fdDr.çœêÂ‘
}ZX äº…£
£… Dr.
z ç…d
ç™¬À D.M.D.
£¿œ ‚¬œfZd
Dr. Mana
Vojdani,
MahsafdZamani,

همتیان
فیروز
x£Å¥¿gz®Å`•

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1973
1998
06, De La Montagne, Suite 201,
Montréal,
H3Gکردن
1Y7
Invsalign
گذاشتن سیمQc
دندانها بدون
 ردیف
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
l.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
ll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Luciene
Implant  کاشتن دندان
Tel.: (514) 731-1443
Metro: CDN
mail: info@khazarexchange.com
Root Canal.com
 درمان ریشه l'Allier
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Invisalign






















عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن
 
 دندان اطفال
















مصنوعی
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گذاشتن
 
New
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Orthodontics
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1834 Ste Catherine west, Suite 200
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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
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A CERTIFIED IMMIGRATION CONSULTANT
CAN FACILITATE YOUR JOURNEY TO QUEBEC
DID YOU KNOW? As of February 2, 2011, your
immigration consultant must be registered with
the government of Quebec and hold membership
with the Canadian Society of Immigration
Consultants. It’s the law. CSIC protects consumers
by regulating immigration consultants who
must meet its professional standards. For more
information, visit www.csic-scci.ca.

Société canadienne de
consultants en immigration

www.csic-scci.ca
Al-Akhbar
Phoenicia

CSI_10100_pass_10X15_625_ang.indd 1

Bhima
Insieme

Accent
Pagini Romanesti

dossier : CSI-10100

client : CSI

description : Passport anglais

date/modif. rédaction

Novembre

relecture

D.A.

épreuve à

10-11-04 15:46

80%
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همدردی

از نازی بپرس!!...
همه ما خودمان را چننی متقاعد می كنیم

كه زندگی بهرتی خواهیم داشت ا گر:
شغلمان را تغییردهیم
مهاجرت كنیم
با افراد تازه ای آشنا شویم
ازدواج كنیم

فكر میكنیم  ،زندگی بهتر خواهد
شد اگر:

ترفیع بگیریم
اقامت بگیریم
با افراد بیشتری آشنا شویم
بچه دار شویم
و خسته می شویم وقتی:

می بینیم رییسمان نمی فهمد
زبان مشترك نداریم
همدیگر را نمی فهمیم
میبینیم كودكانمان به توجه مداوم
نیازمندند
بهتر است صبر كنیم ...

با خود می گوییم زندگی وقتی بهتر
خواهد شد كه :

رییس مان تغییر كند ،شغلمان را
تغییردهیم
به جایدیگری سفر كنیم
به دنبال دوستان تازه ای بگردیم
همسرمان رفتارش را عوض كند
یك ماشین شیك ترداشته باشیم
بچه هایمان ازدواج كنند
به مرخصی برویم
و در نهایت بازنشسته شویم....
حقیقت این است كه برای
خوشبختی ،هیچ زمانی بهتر از
همین اآلن وجود ندارد.

اگر اآلن نه ،پس كی؟
زندگی همواره پر از چالش است.
بهتر این است كه این واقعیت
را بپذیریم و تصمیم بگیریم كه
با وجود همه این مسائل ،شاد و
خوشبخت زندگی كنیم.
به خیالمان می رسد كه زندگی،
همان زندگی دلخواه ،موقعی شروع
می شود كه موانعی كه سر راهمان
هستند ،كنار بروند:
مشكلی كه هم اكنون با آن دست و
پنجه نرم می كنیم

كاری كه باید تمام كنیم
زمانی كه باید برای كاری صرف
كنیم
بدهیهایی كه باید پرداخت كنیم
و ...
بعد از آن زندگی ما ،زیبا و لذت
بخش خواهد بود!

بعد از آن كه همه ی این ها را
جتربه كردیم ،تازه می فهمیم كه
زندگی ،همین چیزهایی است كه ما
آن ها را موانع میشناسیم

این بصیرت به ما یاری میدهد
تا دریابیم كه جادهای بسوی
خوشبختی وجود ندارد .خوشبختی،
خود همین جاده است..
بیایید از هر لحظه لذت ببریم.

برای آغاز یك زندگی شاد و
سعادمتند الزم نیست كه در انتظار
بنشینیم:

در انتظار فارغ التحصیلی
بازگشت بهدانشگاه
كاهش وزن
افزایش وزن
شروع به كار
مهاجرت
دوستان تازه
ازدواج
شروع تعطیالت
صبح جمعه
در انتظار دریافت وام جدید
خرید یك ماشین نو و ...باز پرداخت
قسط ها
بهار و تابستان و پاییز و زمستان
اول برج
پخش فیلم مورد نظرمان از
تلویزیون
مردن
تولد مجدد و...
خوشبختی یك سفر است ،نه یك
مقصد.
هیچ زمانی بهتر از همین حلظه
برای شاد بودن وجود ندارد.
زندگی كنید و از حال لذت ببرید.

---------

اكنون فكر كنید و سعی كنید به
سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 .1پنج نفر از ثروتمندترین مردم
جهان را نام ببرید..
 .2برندههای پنج جام جهانی آخر
را نام ببرید.
 .3آخرین ده نفری كه جایزه نوبل
را بردند چه كسانی هستند؟
 .4آخرین ده بازیگر برتر اسكار را
نام ببرید.
نم یتوانید پاسخدهید؟ نسبتاً
مشكل است ،اینطور نیست؟
نگران نباشید ،هیچ كس این اسامی
را به خاطر نمی آورد..
روزهای تشویق به پایان
می رسد!
نشان های افتخار خاك می
گیرند! برندگان به زودی
فراموشمیشوند!
اكنون به این سؤالها پاسخ دهید:
 .1نام سه معلم خود را كه در
تربیت شما مؤثر بودهاند  ،بگویید.
 .2سه نفر از دوستان خود را كه
در مواقع نیاز به شما كمك كردند،
نام ببرید.
 .3افرادی كه با مهربانی هایشان
احساس گرم زندگی را به شما
بخشیدهاند ،به یاد بیاورید.
 .4پنج نفر را كه از هم صحبتی با
آن ها لذت می برید ،نام ببرید.
حاال ساده تر شد ،اینطور نیست؟
افرادی كه به زندگی شما معنی
بخشیدهاند ،ارتباطی با "ترینها"
ندارند ،ثروت بیشتری ندارند،
بهترین جوایز را نبردهاند ....
آنها كسانی هستند كه به فكر شما
هستند ،مراقب شما هستند ،همان
هایی كه در همه ی شرایط ،كنار
شما می مانند ...
كمی بیاندیشید .زندگی خیلی كوتاه
است.
شما در كدام لیست قرار دارید؟
نمیدانید؟
اجازه دهید كمكتان كنم.
شما در زمره ی مشهورترین
نیستید!

هفتاد سال از تولد «اژدها» گذشت
اهمیت ب��روس لی و آن چ��ه او را
جاودانه کرد شاید نه تنها درخشش
او در فیلم های س��ینمایی و حتی
اس��تادی در هنرهای رزمی باش��د،
بلکه طرز فکر و روش بی س��ابقه او
در تعلیم فنون رزمی به خصوص به
افراد غیر چینی و درهم شکس��تن
س��نت ه��ای دیرین��ه ورزش های
باس��تانی چین می تواند به عنوان
بارزترین تفاوت بروس لی با استادان
پیش از او مطرح ش��ود .چهره های
مشهوری چون استیو مک کویین،
جیم��ز کوبورن و چ��اک نوریس از
شاگردان او بودند.
با معروفیت بروس ل��ی درهالیوود
آوازه او در سراس��ر جهان پیچید و
تماش��ای فیلم هایش باعث رویش
قارچ مانند کالس های فنون رزمی
ش��د .از جمله در ای��ران تب بروس
لی همه گیر ش��ده بود و بسیاری از
نوجوانان ایران��ی از او تقلید کرده و
پوسترهای او را به دیوارهای اتاقشان
آویزان می کردند .یکی از بارزترین
نمون��ه های این ت��ب فراگیر را می
توان در فیلم «صمد در راه اژدها» اثر
پرویز صیاد دید.
ب��روس ل��ی در  ۲۷نوامب��ر س��ال
۱۹۴۰در سانفرانسیس��کو ب��ه دنیا
آم��د ،در هنگ کنگ بزرگ ش��د و
تا رسیدن به س��ن  ۱۸سالگی نزد
دو اس��تاد چینی هنره��ای رزمی
را آموخت .او به آمریکا بازگش��ت و
تحصی�لات عالی خ��ود را در آنجا

گذراند.
بروس لی در آمریکا س��ه مدرس��ه
هنرهای رزمی تاسیس کرد .در سال
های تعلی��م ورزش رزمی او نه تنها
سنت انحصار این فنون به چینی ها
را شکس��ت بلکه خود روش تازه ای
درنبرد بدون اس��لحه ابداع کرد که
ب��ر اصل انعطاف در برابر مهاجم بنا
شده بود.
او درمصاحب��ه ای تلویزیونی «اصل
انعطاف در برابر حریف» را به شکل
پذیری آب تش��بیه می کند و می
گوی��د « :ذهنت را خال��ی کن ،بی
شکل باش ،بی قالب مانند آب .اگر
آب را درفنجانی بریزی فنجان می
ش��ود .اگر آب را دربط��ری بریزی
بطری می شود .آب می تواند جاری
شود یا فرو بپاشد .آب باش دوست
من».
در س��ال ه��ای زندگ��ی در آمریکا
بروس ل��ی تالش داش��ت در فیلم
های هالیوودی نقش��ی به دس��ت
آورد ،اما پس از چند سال تالش بی
فای��ده و بازی درنقش های کوچک
بروس لی به هنگ کنگ بازگش��ت
تا درفیلم های محصول آنجا نقش
بیافریند .او با نزدیکی هرچه بیشتر
ب��ه واقعیت با عرض��ه صحنه های
ت��ازه و هیجان انگی��ز جنگ تن به
تن با دس��ت خالی باعث ش��د دو
فیلم اولش یعنی «رئیس بزرگ» و
«مشت خشم» یکی بعد از دیگری
رکوردهای پیشین فروش رادرهنگ
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کنگبشکند.
اکنون توج��ه تولید کنندگان فیلم
درهالیوود به سوی بروس لی جلب
ش��ده بود و پروژه های جدید فیلم
های رزمی به سرعت درحال شکل
گیری ب��ود .در س��ال  ۷۳میالدی
زمان تهی��ه فیلم «اژده��ا وارد می
شود» بروس لی تحت فشار روحی
و جس��می زیادی قرار داشت .او در
روز  ۲۰ژویی��ه در اغم��ای کامل به
بیمارس��تان منتقل ش��د و تالش
های خدمه بیمارستان برای نجات
او نتیجه ای نداش��ت .بروس لی که
به نام «اژدهای کوچک» نیز معروف
بود درسن  ۳۲سالگی درگذشت.

آنـگاه که زـهره خاموش گشت ...

حشمت جون و آقای فاضل ،آسی ،کتی و کورش عزیز
با کمال تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام

زنده یاد زهره عزیزمان

را به شما و خانواده های سوگوار تسلیت می گوییم.
امید که ما را در این سوگ بزرگ سهیم و شریک بدانید.
پوران ،آذر ،محمد کاظم فرحی ،ابراهیم منکی،
افسانه ،کامران ،مژده ،خشایار ،نادر

هـم

دردی

دوستان ارجمند ،خانواده های زمان زاده و فاضل
خانواده های محترم سوگوار

روانشادسرکارخانمزـهرهزمانزاده
درگذشت تالم انگیز عزیز خاندان شما

را به شما دوستان و سروران گرامی تسلیت گفته،
برای شما عزیزان و دیگر سوگواران آرزوی بردباری و بقای عمر داریم.

خانواده چنگیزی
و دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون

افشاگری ویکی لیکس و ...
یکی از رسانه هایی که درچندسال
گذش��ته دردنیای مجازی ش��هرت
فراوان یافته تارنمای "ویکی لیکس"
است.
ویک��ی لیکس ک��ه نام آن ش��امل
دوبخ��ش "ویکی" ،برگرفت��ه از نام
دانش��نامه اینترنت��ی "ویکی پدیا"
و "لیکس" به معنی نش��ت و افشاء
اس��ت ،ی��ک س��ازمان رس��انه ای
غیرانتفاعی بین المللی است که با
هم��کاری و یاری گروهی از روزنامه
نگاران داوطلب اس��نادی با منش��أ
ناشناخته یا ناشی از نشت اطالعات
را منتش��ر می کند .تارنمای ویکی
توسط "سان
لیکس درسال ّ 2006
ش��این پرس" راه اندازی شد .یک
سال بعد ویکی لیکس اعالم کرد که
حجم مدارک موجود برروی آن را به
یک میلیون و دویست هزار رسانده
است.
مجلّ��ه نیویورکر "جولیان آس��نج"
مدی��ر و بنیانگزار ویک��ی لیکس را
یک ژورنالیس��ت استرالیایی و ف ّعال
معرفی می کند.
اینترنتی ّ
ویکی لیکس تاکن��ون برنده جوایز
و عن��وان های متعددی ش��ده که
"جای��زه رس��انه ای ن��و"ی مجلّه
اکونومیست درس��ال  ،2008جایزه
رس��انه ای س��ازمان عفوبین الملل
انگلستان درس��ال  2009و تمجید
مجلّه نیوی��ورک دیلی نیوز از آن به
عنوان "تارمنایی که بک ّلی اخبار را
دگرگون کرده" ازآن جمله اند.
در آوری��ل س��ال ج��اری میالدی،
ویکی لیکس یک ویدیوی مربوط به
سال  2007را منتشر کرد که درآن
توسط نیروهای
غیرنظامیان عراقی ّ
نظامی امریکا کش��ته می ش��دند.
درماه ژوییه بیش از  76هزار س��ند
محرمانه درمورد جنگ افغانس��تان
منتشر کرد و درماه اکتبرحدود 400
هزار س��ند دیگر درباره جنگ عراق
انتشارداد.
بنابر نوشته مجلّه تایم ،ویکی لیکس
و اعض��اء آن از آزار م��داوم ،زیرنظر
توسط نیروهای امنیتی،
قرارگرفتن ّ
بازداشت ،مصادره و ضبط کامپیوترها
و عک��س ب��رداری ه��ای مخفیانه
شکایتدارند.

>> ادامه از صفحه5 :

در  4نوامبر " ،2010جولیان آسنج"
به تلویزیون  TSRسوییس گفت که
جدی درنظر دارد از سوییس
بطور ّ
درخواست پناهندگی سیاسی نموده
و بنیاد ویکی لیکس را در این کشور
بنیان گزارد.
به نظر جولیان آس��نج س��وییس و
ایسلند تنها دوکشوری هستند که
ویکی لیک��س می توان��د در آنها با
احساس امنیت کار کند.
او درمورد منش�أ نشت و افشاء
مدارک م�ی گوید« :ما هیچگاه
منش�أ نش�ت و افش�اء را نمی
دانی�م» و می افزای�د که ویکی
لیکس ب�ه نحوی س�ازماندهی
شده که همواره مدارک از منابع
ناشناخته به دست ما می رسند.
چندم��اه پیش دول��ت امریکا یک
س��رباز بخش اطالعات نظامی را به
اتهام افشاء مدارک نظامی بازداشت
کرد.
از هفته گذشته ،اخباری مبنی براین
که ویکی لیک��س درآینده نزدیک
بیش از دومیلیون سند و مدرک تازه
را منتشر می کند ،پخش شد و روز
دوشنبه  29نوامبر بیش از  250هزار
سند تازه منتشر شد که بنابر برخی
از آنها ،سفیران ایاالت متحده امریکا
در کشورهای محل مأموریت خود به
ف ّعالیت های جاسوسی و جمع آوری
اطالعات می پردازند.
به گزارش رادیو صدای آلمان ،دولت
امریکا پس ا ز انتش��ار این اس��ناد
برروی اینترنت رس��ما انتشار آنها را
محکوم کرد و هیالری کلینتون وزیر
امورخارجه گفت که انتشار این اسناد
جان بسیاری از افراد و روابط جامعه
بین المللی را به خطر می اندازد.
درمی�ان اس�ناد منتشرش�ده
توس�ط ویکی لیکس خبرهایی
ّ
درمورد کشورما نیز وجود دارد.
از جمله این خبرها این است که:
«اس��راییل درس��ال  2009اع�لام
آمادگی ک��رده بود ک��ه به تنهایی
به جمهوری اس�لامی حمله کند.
مقامات این کش��ور از دستیابی ج.ا.
به سالح هسته ای درطول  6تا 18
ماه خبر می دادند و معتقد بودند که
حمله نظامی تنها راه حل باقیمانده

است ،ا ّما امریکا ازاین اقدام جلوگیری
نموده است».
در س��ندی دیگر ،به نقل از تحلیل
توسط
س��فارت امریکا دربغداد ،که ّ
روزنامه گاردین انگلس��تان منتشر
شده ،آمده است:
«واحد ویژه برونمرزی سپاه پاسداران
موس��وم به "قدس" با اس��تفاده از
عوامل عراقی وابسته به رژیم تهران
درع��راق ،دربخ��ش های وس��یعی
از دس��تگاه دیپلماس��ی و امنیت و
اطالع��ات و نهادهای اقتصادی این
کشور نفوذ کرده است .اعضاء نیروی
شدت درعرصه هایی چون
قدس به ّ
هدای��ت جاسوس��ان و حمای��ت از
افراطیون خشونتگرا ف ّعال هستند».
محموداحمدی نژاد نیز روز دوشنبه
 29نوامبر درپاس��خ خبرنگار شبکه
پرس تی وی در مورد درز اطالعات
ایران ازطریق ویکی لیکس گفت:
«م�ی خواه�م عبارت ش�ما را
اصالح کنم .ای�ن اطالعات درز
پی�دا نکرده اس�ت ،بلکه منظم
و برنامه ریزی شده منتشر می
شود و اهداف سیاسی را دنبال
می کند .از نظ��ر ما این اطالعات
فاقد اعتبارحقوقی است برای این که
بخش هایی از دولت امریکا اسنادی
را تولید و منتشر می کند و خودشان
نیز به استناد آن اسناد قضاوت می
کنند».
محمود احمدی ن��ژاد بدون آن که
خود بداند یا بخواهد ،دریک نکته با
امریکا به توافق رسیده و آن محکوم
کردن ویکی لیکس است.
بهرحال ،ارزیابی کار ویکی لیکس و
بررسی جنبه های مثبت و منفی آن
بسیار دشوار است.
از یک سو ،اسناد و اطالعات منتشر
شده مانند کتاب آبی و اسناد وزارت
خارجه ایاالت متح��ده برای تاریخ
نگاران و پژوهشگران منابعی بسیار
پ��رارزش ان��د و ازس��وی دیگر می
توان از خود پرس��ید ک��ه دردنیای
ماشینی امروز که مردم اخبار را مثل
همبرگر مک دونالد در حداقل زمان
می بلعن��د و نجویده فرومی دهند،
آیا براس��تی این حجم عظیم از آوار
افشاگری سودمند است؟!
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بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

فش
مـی
ی
ف
ا ن از ان ما ر ت...

در گذشت دوست عزیزمان

ی باید کرد...
تا شقایق هست زندگ 

افشین صبری در پی جنگی طوالنی با بیماری جانکاه رخت بر بست و دیگر در میان ما نیست....
اما خاطرهها ،آرامش گفتار و تبسم لحظههایش با ماست.
ی سازش در کانادا...
باماست خاطرهها و جوانی اش در ایران ،یادهایش در هندوستان و تالشهای زندگ 
ی قرار...
در نبودش نیز همچنان دوستش میداریم و به یادش گرد هم میآییم .ب 

جمعه  ۳دسامبر  ۲۰۱۰از ساعت  ۶.۳۰تا  ۸.۳۰در محل کتابخانه نیما
5206 Decarie Boul, Suite # 3
از طرف  :جمعی از دوستان و یاران افشین

تماس ۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶ :

فش
ا ین ع ززی یاد و خاـطرات تو همیشه با ماست
ما را درغم واندوه فراوان فرو برد

همدردی

با یاد دوست...

از طرف جمعی از دوستان:

با کمال تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام

زنده یاد افشین صبری گرامی،
یار مهربان ،دیرین و همیشگی همه بچه های مدرسه دهخدا،

را به کلیه دوستان و خانواده های سوگوار تسلیت می گوییم.
امید که ما را در این سوگ بزرگ سهیم و شریک بدانید.

هـم

هیات مدیره مدرسه دهخدا

دردی

دوستان گرامی ،آقای علی نوروزی،
خامن شهین نوروزی ،خانواده های محترم سوگوار

درگذشت اندوهناک عزیز تان را به شما دوستان عزیز تسلیت گفته،
برای شما عزیزان و دیگر سوگواران آرزوی بردباری و بقای عمر داریم.

خانواده چنگیزی
و دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون

افشا گری تازه ویکیلیکس در مورد حامد کرزی

اسناد تازه ای که در سایت
ویکی لیکس منتشر شده،
نش��ان می دهد که تنش
و درگی��ری بی��ن رئی��س
جمهوری افغانستان ،و مقام
ه��ای آمریکای��ی در مورد
قاچاقچیان م��واد مخدر و
تعدادی دیگر از کسانی که
"مجرمان خطرناک" خوانده شده اند
وجود داشته است.

در سند تازه ای که در ویکی لیکس
منتشر ش�ده ،آمده است که آقای
ک�رزی تع�دادی از قاچاقچیان و
مجرمان خطرناک را از زندان آزاد
کرده است.

در این سند یک دیپلمات آمریکایی
آق��ای کرزی را متهم کرده که علی
رغم مخالفت آمریکاییها ،چند نفر
را که س��ایت ویکی لیک��س از آنها
به عن��وان قاچاقچیان مواد مخدر و
مجرمان خطرناک یاد ک��رده ،آزاد
کرده است.
در اسناد ویکی لیکس آمده است که
آقای کرزی پنج پلیس افغان را که
با صدها کیلوگرم هروئین باز داشت
شده بودند ،بخشیده و دستور آزادی
آنها از زندان را صادر کرده است.
ویکی لیکس مش��خص نکرده که

افراد آزاد شده چه کسانی بوده اند،
اما نوشته است که این افراد وابسته
به دوتن از شخصیت های بانفوذی
هستند که در دوران جنگهای بین
گروهی کشته شده اند.
پی��ش از ای��ن نیز ویک��ی لیکس
اس��نادی را در مورد فساد اداری در
افغانستان منتشر کرده بود که نشان
می داد دیپلمات های آمریکایی از
ابعاد فساد در افغانستان نگرانند.
در ی�ک س�ند محرمان�ه آمده
است که مقامات مبارزه با مواد
مخدر آمریکا با خبر شده اند که
معاون پیشین رئیس جمهوری
افغانس�تان پنجاه و دو میلیون
دالر پول نقد با خود حمل کرده
است.
در ی��ک پیام دیگر ،کارل ایکنبری،
س��فیر آمریکا در کابل خاطر نشان
کرده که که احمدولی کرزی ،برادر

زنده یاد افشین صبری

حام��د ک��رزی ،در قاچاق
مواد مخدر به شدت فعال
است.
واکنش ها به ویکی لیکس
وزارت خارج��ه آمری��کا
انتشار متن های محرمانه را
محکوم کرده است.
یک نماینده کنگره آمریکا
گفته است از آنجا که ویکی لیکس
جان آمریکایی ها را به خطر انداخته،
باید یک سازمان تروریستی خوانده
شود.
پاکس��تان از گزارش نگرانی آمریکا
از ای��ن ک��ه از اورانیوم با غلظت باال
ممکن است برای ساختن مخفیانه
تسلیحات استفاده شود ،انتقاد کرده
است.
دولت عراق گفته اس��ت انتشار این
اسناد محرمانه کمکی به بهتر شدن
وضعیت نمی کند.
ولی سخنگوی دولت اسرائیل گفته
اس��ت این کشور از افش��ای اسناد
محرمانه ،روسفید بیرون آمده است.
در یک مکاتبه ،مقامات اسرائیلی به
مقامات آمریکایی می گویند که قبل
از حمله به نوار غزه در اواخر س��ال
 ،2008با مصر و حکومت خودگردان
فلسطینیان مشورت کرده اند.

مهبد زمانی ،بهروز رفیقی ،آرش سلیمانی ،سیامک مردانی ،بابک
خیابانی ،امیر بابازاده ،بابک بیطرف،علی آقاپور ،محمد بهبود،
شیرین رضایی ،مرتضی عالیی،کیوان نصیری،فریبرز رجبیان

سپاسـگزاری

ی
سـح
گش
ن
ع
گرهیشامو رشکر کهـضا ت

قطرهباران ماگوـهریکداهنشد

حس
صـف
ی
ن ری
1319- 1389

از تمامی سروران ،هموطنان ،دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن همسر دلبند و پدر بزرگوارمان

شادروان آقای مهندس حسین صفری

که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت حضوری ،حضور در مراسم خاکسپاری و مراسم چهلم،
درج پیام های تسلیت در پیوند ،ارسال گل ،کارت ،ایمیل و  ...ما را
همراهینمودند،صمیمانهسپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست ،از
حضورتان پوزش می خواهم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان

عفت دارابی (صفری) سینا و سپهر صفری
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زندگی و سالمت....

آیا م�ی دانید که چه زمانی باید
نگران وزن کودک خود باشید؟
البته ،همه کودکان با افزایش سن،
وزن اضافه می کنند اما وزن بیشتر
از وزن مورد نیاز برای رش��د و نمو،
می تواند به چاقی در دوران کودکی
منجر شود.
چاقی دوران کودکی ،یک مش��کل
جدی محس��وب می ش��ود که می
تواند ک��ودکان و نوجوانان را تحت
تاثیر قرار دهد.
چاقی دوران کودکی زمانی رخ می
دهد که وزن ک��ودک از وزن نرمال
برای قد و سنش بیشتر باشد.
چاقی در سنین کودکی می تواند در
آینده نیز مشکل ساز باشد زیرا که
چاقی ای که در دوران کودکی آغاز
شود مس��یر را برای ابتال به دیابت،
فشار خون باال ،کلس��ترول باال و....
که در سنین بزرگسالی رخ می دهد
هموار می سازد.
یکی از بهترین روش ها برای مبارزه
با اضافه وزن کودک تان ،بهبود رژیم
غذایی و س��طح فعالیت بدنی کل
افراد خانواده اس��ت .این کار به شما
کمک می کند تا بتوانید به خوبی از
سالمت کودک تان در حال و آینده
مطمئنشوید.

علل:

با این که بعضی از دالیل ژنتیکی و
هورمونی می تواننددر چاقی کودک
موثر باشند اما اغلب این اضافه وزن
به دلی��ل پُرخوری ک��ودک و عدم
تحرک کافی او است.
بر خالف بزرگساالن ،کودکان برای
رش��د و نمو به مواد مغذی و کالری
بیش��تری نیازمندن��د .بنابراین اگر
روزانه کالری مورد نیاز برای رش��د
و متابولیسم و فعالیت مصرف شود،
میزان اضاف��ه وزن با میزان رش��د
متناسب خواهد بود.
اما میزان اضاف��ه وزن در کودکانی
که انرژی ای بی��ش از کالری مورد
نیاز خود مصرف می کنند ،باالتر از
حدی است که بدن برای رشد به آن
محتاج است.
البته باید بدانید ک��ه بیماری های
ژنتیکی و اختالالت هورمونی نیز می
توانند سبب چاقیدر کودکان شوند؛
مثل س��ندرم پردر ویل��ی(Prader
 )Willi Syndromeو س��ندروم
کوشینگ .این اختالالت نقش بسیار
کمی در این امر دارند و به طور کلی
دو عامل عادات نادرس��ت غذایی و
عدم تحرک کافی نقش بیشتری در
ایجاد چاقی دارند.

آشپزی :کافه خاله مونس!
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طرز تهیه سوپ جو ) (barleyبا شیر
غذاییمناسببرایسرماخوردگی
مواد الزم:

عوامل خطر:

عوام��ل بس��یاری و اغل��ب اوقات
مجموعه ای ازعوامل زیر می توانند
خطر ابت�لای کودک ب��ه چاقی را
افزایشدهند:

رژیم غذایی:

مصرف مرتب غذاه��ا و میان وعده
های پُرکالری مثل فس��ت فود می
توانند منجر به چاقی شوند.
غذاه��ای پُرچرب ،چگال��ی انرژی
باالییدارند.
همچنین مصرف باالی نوشیدنی ها،
شکالت و دسر نیز در این امر نقش
مهمی دارند .این مواد حاوی کالری
باالییهستند.


عدم حترک:

احتمال ابتال به اضافه وزندرکودکان
کم تح��رک باالتر اس��ت ،زیرا این
ک��ودکان طی فعالیت ه��ای بدنی
کالری مصرف نمی کنند.
فعالی��ت های��ی ک��ه در آن کودک
تح��رک بدنی ندارد مثل تماش��ای
تلویزیون و بازی های کامپیوتری می
توانند سبب ایجاد چاقی در کودک
شود.

ژنتیک:

اگر کودک از خانواده ای باش��د که
اغلب افراد آن چاق هستند ،به طور
ژنتیکی مستعد ابتال به اضافه وزن
می باشد به خصوص اگر در محیط
زندگی همیش��ه م��واد پرکالری در
دسترس باشد و برای انجام فعالیت
بدنی تشویق نشود.

عوامل روانی:

بعضی از ک��ودکان برای کنار آمدن

با مشکالت یا احساسات خود مثل
استرس یا بی حوصلگی به پُرخوری
روی می آورند .والدین این کودکان
نیز ممکن است با مشکل مشابهی
روبرو باشند.

عوامل خانوادگی:

اغلب اوقات ،کودکان در خرید مواد
غذایی خانواده شرکت نمی کنند و
این والدین هستند که مسئول خرید
مواد غذایی سالم و خالی کردن خانه
و آش��پزخانه از مواد غذایی ناسالم
هستند.
ش��ما نمی توانید کودک خود را به
خاطر عالقه به مواد ش��یرین ،شور
یا چرب س��رزنش کنید ،زیرا تمام
این مواد طعم دلپذی��ری دارند .اما
می توانید میزان دسترسی آن ها به
این مواد غذایی را خصوصا در خانه،
کنترلکنید.

عوامل اقتصادی – اجتماعی:

در کشورهای پیشرفته ،کودکانی که
از خانواده های کم درآمد هس��تند
ریسک باالتری برای ابتال به چاقی
دارند.
والدین کم درآمد ممکن اس��ت به
دلی��ل کمب��ود وقت و مناب��ع قادر
نباش��ند تا مواد غذایی س��الم تهیه
کنن��د و ورزش را در در برنام��ه ی
روتین کودک خود قرار دهند.
اما متاسفانه باید گفتدر کشورهای
در ح��ال توس��عه مانند ای��ران این
مش��کل به ویژه در جوامع شهری
با عدم تحرک چ��ه در طبقات باال
و چه طبقات پایین اجتماعی رواج
روزافزون یافته است.
دکتر حمیدرضا فرشچی  -متخصص
تغذیه  -فوق تخصص دیابت و چاقی

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

وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

جو پوست كنده  1 :پیمانه
گردن و بال مرغ  4 :تا  5عدد
هویچ نگینی خرد شده  1 :پیمانه
ساقه كرفس خرد شده  1 :پیمانه
قارچ خرد شده  :نصف پیمانه
جعفری و دیگر سبزیجات معطر
خرد شده  4 :قاشق سوپخوری
پیاز متوسط  1 :عدد
شیر  1/5 :لیوان
نمك و زردچوب��ه و فلفل  :به مقدار
الزم
لیمو ترش تازه  2 :تا  3عدد
سیر خرد شده  3 :تا  4حبه

طرز تهیه :

پیاز را ریز خرد كنید و در قابلمه ای
بریزید .گردن و بال مرغ را با یك لیتر
آب هم��راه نمک  ،زردچوبه و فلفل
روی پیاز خرد شده بریزید و بگذارید
بپزد.
پس از  15دقیقه ،جوی پوستكنده
را كه یكساعت قبل خیس كردهاید،
داخل قابلمه بریزید و بگذارید تا جو
و مرغ خوب بپزند.
سپس سیر  ،هویج  ،كرفس و قارچ را
نیز به آن بیفزایید.
س��بزیجات معط��ر و جعفری خرد
ش��ده را نیز پ��س از پختن هویج و
كرفس ب��ه آن اضافه كنید و تا 10
دقیقه بگذارید سبزی هم بپزد.

در خدمت هموطنان

www.paivand.ca
ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal



نكات تغذیهای:

با س��رد ش��دن تدریجی هوا ،یكی
از مهمانه��ای ناخوان��ده ی م��ا
س��رماخوردگی اس��ت .در بسیاری
موارد ،س��رماخوردگی یك بیماری
ویروسی است و نیاز به دارویی برای
درمان آن نیس��ت ،مگ��ر داروهای
مسكن.
نوع غذاهای مصرفی بیمار ،مهمترین
عامل در بهبود یا بدتر شدن بیماران
است .مصرف مایعات فراوان هنگام

س��رماخوردگی ،ب��ه رقیق ش��دن
ترش��حات دس��تگاه تنفس فوقانی
و خروج ترش��حات كم��ك میكند.
بنابراین ص��رف غذاهای مایع مانند
س��وپ ،كم��ك مهم��ی در درمان
بیماریها می کند.
یكی دیگر از نكات تغذیهای
این سوپ ویتامین  Cموجود
در س��بزیجات آن اس��ت كه
ش��دت س��رماخوردگی را
كاهش میدهد.
ب��رای آنك��ه ح��رارت زیاد
س��بب از بین رفتن ویتامین
 Cموج��ود در س��بزی ه��ا
نشود ،س��عی كنید از پخت
طوالنیمدت غ��ذا با حرارت
باال خودداری كنید.
اضافه كردن چند قط��ره آب لیمو
ترش تازه هنگام سرو این سوپ نیز
ویتامین  Cبیش��تری به غذای شما
میافزاید.
یك��ی از عناص��ری ك��ه هن��گام
سرماخوردگی سبب كاهش قدرت
ویرسها میشود ،روی ( )Znاست.
روی به كاهش عالئم سرماخوردگی
كم��ك میكند و در قارچ و س��بزی
پخته ش��ده به صورت قابل جذب و
فراوان وجود دارد.
پروتئین حاصل از گوشت مرغ نیز
در این غذا به جذب بهتر روی كمك
میكند.
سیر نیز دارای آهن ،روی و آلیسین
اس��ت كه س��بب تقویت سیستم
ایمن��ی و كاهش خطر عفونتهای
ویروسی میشود .آلیسین موجود در
س��یر خواص ضدویروسی دارد و در
پیشگیری از سرماخوردگی نیز موثر
است .الدن هومند – جام جم

توصیههایکاربردیبرایکاهشوزن

بسیاری از ما مراقب هستیم که چه می خوریم و ورزش هم می کنیم ،اما هنوز نتوانستیم شکم مان را
کوچک کنیم یا به وزن مطلوب برسیم .کارهایی هست که ما انجام نمی دهیم ،همچنین کارهایی هست
که بیش از حد انجام می دهیم ،توجه به اینها می تواند تاثیر به سزایی در سالمتی ما داشته باشد.


 )1به میزان کافی بخوابید.

مطالعات نش��ان می دهد ،بعد از
مدت کوتاهی(در حدود  6شب)،
اگر شما ش��بی  4الی  7ساعت
بخوابید ،می��زان گلوکز در خون
شما افزایش می یابد.
باید س��عی کنید ت��ا آنجائی که
می توانید  8ساعت در شبانه روز
بخوابید و قبل از نیمه ش��ب به
رختخواب بروید.

 )2غذاهای تصفیه و فراوری
شده را کمتر مصرف کنید.

از خوردن فست فود و غذاهای سرخ
ش��ده اجتناب کنید ،سعی کنید تا
آنجائی که می توانید غذاهای طبیعی
مصرف کنید .همچنین مصرف فیبر
کافی ض��رورت دارد (به دفع کمک
می کند) ،میوه و سبزیجات بهترین
راه برای سیر شدن است.


 )3از خوردن نوشیدنی های
حاوی شکر خودداری کنید
و بیشتر آب مصرف کنید.

آب برای بسیاری از اعمال بدن حائز
اهمیت می باش��د ،از جمله هضم،
دفع س��موم از ب��دن و انتقال مواد
مغذی مهم به سلول های ما که نیاز
به انرژی برای سوختن کالری دارند.

 )4در آشپزخانه خودتــان غذا
تهیه کنید.

رضا علیدوستی:

ش��یر را در ظرف جدای��ی بریزید و
روی حرارت بگذارید تا بجوشد و در
آخر به سوپ اضافه كنید.
یادتان باشد ،اضافهكردن شیر سرد یا
جوشیدن سوپ با شیر سبب بریدن
شیر میشود.
غذای شما آماده است.
هنگام صرف غذا بهتر اس��ت چند
قط��ره آب لیم�� و ترش در س��وپ
بچكانید.

26

بهتر اس��ت بیشتر روی این موضوع
کار کنی��م ،واقعیت این اس��ت که
بیشتر اوقات بیرون غذا می خوریم
یا از بیرون غذا سفارش می دهیم.
اگر خودمان غذا درس��ت کنیم این
شانس را داریم آنچه را که در ترکیب
غذا هس��ت تحت کنترل خودمان
باشد.

 )5آرام غذا بخورید.

با ولع غذا نخورید .شرایط زندگیمان

ایجاب میکند در هن��گام رانندگی
یا در پش��ت میز کارمان بشینیم و
غذا بخوری��م .تنها در مهمانی ها یا
موقعیت های خاص ،می نشینیم و
از غذا خوردنمان لذت می بریم.
میمون ها هر تکه از غذایشان را 100
بار می جوند (که بسیار زیاد است)،
و فقط تا وقتی که سیر بشوند به غذا
خوردن ادامه می دهند.
آنها م��ی دانند که هر چه بیش��تر
غذایشان را بجوند هضم آن برایشان
آسانتر است.


نگه می دارد.
بدن ما بسیار زیرک است .اگر غذای
کافیدریافت نکنید ،متابولیسم شما
به بدنتان می گوید هر کالری را که
دریافت می کند ذخیره کند و انرژی
مورد نیاز خ��ود را از بافت عضالنی
بدس��ت بیاورد .این خوب نیس��ت.
بعالوه از خ��وردن صبحانه اجتناب
نکنید.
افرادی که صبحانه نمی خورند
بی�ش از چه�ار برابر بیش�تر از
دیگران اضافه وزن دارند.


روزه��ای زیادی پی��ش می آید که
نفس عمیق نکشید ه ایم .صبح ،ظهر
ودر پایان روز آگاهانهده نفس عمیق
بکشید .چشمان خود را ببندید از راه
بینی بطور کامل هوا را وارد شکمتان
کنید و از طریق دهانتان همه هوای
آل��وده را بیرون کنی��د .اگر یک روز
پر از اضط��راب را داش��تید ،یا می
خواهید با غذای درس��ت روزتان را
شروع کنید و به پایان برسانید ،نفس
کشیدن حائز اهمیت است.


حت��ی اگر ورزش م��ی کنید ،نمی
توانی��د هر چی��ز را ک��ه دلتان می
خواهد بخورید و بنوشید .این واقعا
یک پازل س��ه طرفه اس��ت :تعادل
در ورزش  ،غ��ذا و البته روحیه (که
ناراحتی و شادی نقش مهمی را در
آن ایفا می کنند).

 )6خوب تنفس کنید.

 )7به خودتان گرسنگی ندهید.

بعض��ی از ش��ما ممک��ن اس��ت،
کمترغذای کاف��ی بخورید ،کمبود
کالری بدن شما را در حالت ذخیره

 )8بیشتر ورزش کنید.

برایتان آرزوی بهترین ها را می
کنیم و بخاطر بیاورید سالم بودن
مثل مرتب ک�ردن رختخوابتان
است .این یک امری است که ما
هر روز باید رویش کار کنیم.
فرزانه طالعی فرد
_________________
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گریپ ()1

Grippe

گریپ یا آنفلوانزا یک بیماری است
ک��ه بر اث��ر حمله یک وی��روس به
سیستم تنفس��ی پیش میاید و بر
روی تمام بدن اثر می گذارد ،بطوری
که ش��خص قادر نیست فعالیتهای
روزان��ه اش را برای چن��د روز انجام
دهد.
ای��ن نوع ویروس مرتباً تغییر حالت
میدهد بهمین جهت هر س��اله نوع
جدی��دی از گریپ بوج��ود میاید و
واکس��ن باید از نو ساخته شود تا با
ویروسهای نوع جدید مقابله کند.

فصل سرما در می رسد...

آیا آماده اید؟!

در کانادا هر س�اله  10تا  20درصد
مردم دچار گریپ میشوند.

با اینکه اکثر مردم خوب می ش��وند
ولی بطور متوس��ط بیست هزار نفر
در بیمارستان بستری و دو تا هشت
هزار نفر بر اثر مشکالت تولید شده
توسط گریپ می میرند.
در آمریکای شمالی فصل گریپ از
نوامبر شروع می ش�ود و تا آوریل
ادامه خواهد داشت.

فصل گریپدر تمام مناطق آمریکای
شمالی یکسان نیست و بستگی به
محل آب و هوای آن دارد.
 سه نوع ویروس باعث بیماری
گریپ می ش��ود که هر کدام شامل
گروههای مختلفی می شوند:
 نوع A
از همه خطرناکتر اس��ت وتا بحال
چندین پاندمی مرگبار تولید کرده
است مانند گریپ مشهور اسپانیایی
در سال  1918که باعث مرگ بیش
از بیست میلیون نفر شده -در سال
 1968ن��وع گریپ هنگ کنگ بود
که پاندمی تولید کرد -ویروس��های
ت��وع  Aبس��رعت تغیی��ر ماهیت
می دهند بهمین جهت مقابله با آنها
دشوار و بدن باید هر بار نوع جدیدی
از جواب سیس��تم دفاعی برای نوع
جدید و ویروس آنفلوانزا بسازد.
ویروس ه��ای ن��وع  Aدر هر قرن
 3تا  4ب��ار تولید پاندمی می کنند
و نوع جدی��دی از بیم��اری را ارائه
میدهند -در س��ال  2009یک نوع
جدید ن��وع  Aبن��ام  H1N1یک
پاندمی جدیدی تولید کرد که طبق

گفته متخصصین بهداشت عمومی
خطرناک بودن آن متوسط اعالم شد
البته نسبت به افرادی که جان خود
را بر اثر این بیماری از دست دادند.
گری�پ مرغی نی��ز از ان��واع نوع A
حساب می شود که به انواع پرندگان
اهلی مانند مرغ و خروس و بوقلمون
و غیره و پرندگان وحشی مانند غاز
و اردک حمله می کند .این بیماری
مسری است ولی بندرت از انسان به
انسان سرایت می کند.
گریپ نوع  H1N1باعث مرگ افراد
زیادی در آس��یا شده است معموالً
در بین افرادی که تماس مس��تقیم
با حیوانات مریض یا مرده داشتند و
یا در بازارهای فروش پرندگان زنده
رفت و آمد می کردند ،دیده شده.
 نوع B
معم��والً خط��رش کمتر اس��ت و
اپیدمی ه��ای محلی تولید می کند
و وی��روس آن کمت��ر تغییر حالت
(موتاسیون) می دهد که نوع .A
 نوع C
سمپتوم های تولید شده توسط این
نوع ویروس��ها شبهه سرماخوردگی
معمولی است و ویروس آن هم کمتر
تغییر حالت می دهد که نوع .A
 سرما خوردگی یا گریپ
در حال��ت گری��پ وضع ش��خص
خراب است که در سمپتوم های آن
خواهیم گفت.
بر عکس در حالت س��رماخوردگی
سردرد و تب بندرت دیده می شود.
دردها ،خس��تگی و ضعف زیاد مهم
نیستن .د
آب بینی مرتباً جاریست.

علل:

ایتالیایی های قرن چهاردهم تصور

می کردن��د که گریپ با س��رما می
آی��د و آن را Infuenza di fredo
می نامیدند که زیاد هم اشتباه نبود
چ��ون گریپ ه��ا اغلب اوق��ات در
زمستان پیش می آیند.
ولی بهر حال در معرض س��رما قرار
گرفتن و سرما خوردن باعث تولید
گری��پ نیس��ت ولی س��رما باعث
آمادگی فعالیت ویروس های گریپ
می شوند زیرا:
وقتی که بدن ک��م و بیش ضعیف
می شود سرما باعث سستی سیستم
دفاعی و مقاومت برای عفونت های
دس��تگاه تنفس��ی بط��ور عمومی
می شود.
در مدت زمستان ،بعلت اینکه اکثراً
در محیط های س��ر بسته هستیم
کمک به مبتال ش��دن ب��ه بیماری
مسری می کند.

مسری بودن و آلوده کردن

یک ش��خص مبتال از یک روز قبل
از بوجود آمدن س��مپتوم های اولیه
بیم��اری ت��ا  5اال  10روز می تواند
باعث س��رایت بیماری ب��ه دیگران
شود ،کودکان می توانند بیش از ده
روز مس��ری باشند ،گریپ بسرعت
س��رایت می کند و یکی از علل آن
پخش شدن قطرات بسیار ریز آلوده
در هوا بعلت سرفه و یا عطسه کردن
شخص بیمار می باشد.
ویروس بر اثر آب دهان نیز سرایت
می کن��د زیرا ویروس بس��رعت در
رویدست ها و صورت بیمار پراکنده
می شود.
باید از بوس��یدن و دس��ت دادن به
شخص بیمار خودداری شود.
همین طور از تماس با اشیاء شخص
بیمار خودداری مانند اس��باب بازی
ک��ودک آل��وده ب��ه وی��روس زیرا

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
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ویروس ها یکی دو روز روی س��طح
آنها زنده می مانند.

مشکالتی که بیماری تولید میکند

مشکالت خطرناک و کشنده بیماری
وقت��ی بوجود می آید ک��ه همراه با
یک عفونت باکتریایی دیگر باش��د
مانن��د یک پنومونی (س��ینه پهلو)
و یا ش��خصی که قب ً
ال برونش��یت،
بروس��تیولیت یا آسم داشته و حاال
گریپ هم اضافه ش��ده .افرادی که
س�لامتی کامل ندارن��د مانند افراد
مسن و آنهایی کهدچار بیماری های
ریوی هس��تند ،بیشتر در خطر این
مشکالتهستند.

چه موقع به پزشک مراجعه کنیم

اگر سمپتوم های زیر پیش آمد برای
تشخیص و احتماالً درمان عوارض
ناخواس��ته باید به پزشک مراجعه
کرد:
 تب باالتر از  38/5درجه سانتیگرادبیشتر از  72ساعت.
 نف��س نف��س زدن در حال��تاستراحت.
 درد در قفسه سینه.
مسپتومهای گریپ

سمپتومهای گریپ از  24ساعت تا
یک هفته و بیش��تر طول می کشد
ول��ی معموالً بین  3ت��ا  7روز طول
میکشد.
خستگی و سرفه می تواند تادو هفته
ادامه داشته باشد.
 عالئم اولیه:
 پیدایش ناگهانی لرز دردهای عضالنی در تمام بدن خستگی سر درد گلو درد عطسه کردن و یا تب شدیدکه می تواند تا  40درجه سانتیگراد
برسد..
باید به خاطر داش��ت ک��ه در افراد

9

Tel.: (514) 931-9-931

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

کمتر از  5سال و یا باالتر از  65سال
ممکن است که تب زیاد نباشد.
 بعد سرفه های خشک ری��زش بینی و درد های قفس��هصدری
عالئم دیگری که ممکن اس�ت
دیده شود عبارتند از :
– سوزش در چشم ها
– عرق کردن شبانه
– گاس��تروانتریت ویرال (اس��هال
ویروس��ی) که به آن گریپ روده ای
نیز می گوین��د و در نزد اطفال زیاد
دیده می شود
– خواب آلودگی شدید
– عدم داش��تن اش��تها و درد های عوامل تولید کننده خطر بیماری
مفاصل.
داش��تن سیستم دفاعی ضعیف که
باید در نظر داش��ت ک��ه این عالئم می تواند بخاطر بدی تغذیه ،استرس
ب��ر اث��ر عفونت ه��ای ویروس های مزمن ،کمبود استراحت ،سرما و یا
دیگر که مش��ابه گریپ هستند و یا مجموعه ای از این عوامل با هم.
ویروسهایی که به سیستم تنفسی  -کس��انی که مجبورن��د در مراکز
حمله می کنند و سایر بیماریها نیز عموم��ی در مدت ش��یوع بیماری
دیده شوند ،که باعث عدم تشخیص مانند مراکز خرید ،وس��ائل حمل و
آن بیماریها شوند.
نقل عمومی ،توالت عمومی و امثالهم

عبور و مرور کنند.

 اف��رادی ک��ه دارای بیماری هایمزمن هس��تند مانن��د مبتالیان به
ایدز ،بیماریهای کلیوی ،بیماریهای
کب��دی ،بیماریهای قلبی و عروقی،
بیماریهایریوی،کم خونی هایمهم
و دیابت.
 اف��رادی ک��ه تح��ت درم��ان ب��اداروهای��ی هس��تند که سیس��تم
دفاع��ی را ضعیف م��ی کند ،مانند
داروه��ای ضعیف کننده سیس��تم
دفاع��ی ،Immunosuppresseurs
شیموتراپی ،آنتی بیوتیک و آنهایی
که دچار تعویض عضو شده اند.


چه کسانی در خطر هستند:

تمام افراد می توانند به گریپ دچار
ش��وند؛ بعضی که سیس��تم دفاعی
ضعیفیدارند بیشتردر خطرند.
 بچه های کوچک مخصوصاً آنهاییکه به کودکس��تان ی��ا مهد کودک
می روند.
 افراد مس��ن بخصوص آنهایی کهدر خان��ه س��المندان و مراکز افراد
بی خانمان زندگی می کنند و  80تا
 90درصد افرادی که از بیماری جان
خود را از دست میدهند در این گروه
هستند.
 اف��رادی ک��ه در کلینی��ک ه��ا وبیمارستان ها و داروخانه ها و امثال
آن کار می کنند بعلت تماس مداوم
با افراد حامل ویروسهای مختلف.
 خانم های ب��اردار از ماه چهارم بهبعد.

ساالنه  ۶۰۰هزار نفر
براثر سیگار کشیدن
دیگران کشته میشوند!

به موجب یک تحقیق علمی که از سال  ۲۰۰۴تاکنون
در  ۱۹۲کشورجهان انجام شده است ،هرساله بیش از
 ۶۰۰هزار تن از افراد غیر س��یگاری که درمعرض دود
س��یگار اطرافیان قرار می گیرند ،براثر ابتال به بیماری

یک شخص بیمار می تواند هشتاد
هزار نفر را در روز آلوده کند.

کسانی که مجبورند در یک محیط
کوچک ب��ا دیگران باش��ند .مانند
مس��افرت با ت��رن ،در هواپیما و یا
کشتی هایتفریحی.


پیشگیری

عللپیشگیری

گریپ بس��یار خطرناک ت��ر از یک
سرما خوردگی معمولی است و بیمار
نمی تواند برای چند روز به کارهای
روزانه اش برسد.
بیمار م��ی تواند تولید مش��کالت
سالمتی بسیار مهم و مرگ آور بکند.
 10درص��د در ن��زد اف��راد جوان با
سالمتی خوب و خیلی بیشتردر نزد
افرادی که سالمتی متزلزل دارند.
ادامه در شماره آینده

جان خود را از دست می دهند.
لنست مجله پزش��کی بریتانیا ،درگزارش جدید خود
یادآور ش��ده اس��ت  ۴۰درصد کودکان و بیش از ۳۰
درصد افراد غیر س��یگاری درمعرض دود سیگار قرار
دارن��د .به موجب همین گ��زارش  ۶۰درصد این افراد
براثر حمله قلبی و  ۳۰درصدشان به خاطر بیماریهای
ریوی از جمله آسم و سرطان ریه جان می دهند.
یک صدم م��رگ ومیره��ای جهان متعلق ب��ه افراد
غیرسیگاری است که درمعرض دود سیگار قرار دارند و
در واقع سیگاری های غیرفعال به شمار می روند.

ی سوز
 9ماده ی غذایی چرب 

اگ��ر نمیخواهی��د رژیم
بگیرید اما دوس��ت دارید
وزن كم كنید میتوانید
این  9م��اده ی غذایی را
خریداری و یخچالتان را
با آن پُر كنید.
ام��ا فرام��وش نكنید این
ها مواد غذای��ی جادویی
الغركنن��ده نیس��تند،
بلكه میتوانی��د آن ها را
جایگزین سایر مواد غذایی
روزان ه تان كنید تا كالری
كمت��ری دریافت كنید و
وزن تان را پایین بیاورید.
اگ��ر میخواهید س��ریع
و راح��ت وزن كم كنید،
این فهرست غذایی كمك
كننده است.

 )1آب

عدد
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آب به طور طبیعی جلوی
ی گیرد.
گرس��نگی را م�� 
تحقیقات فراوانی نش��ان
داده نوش��یدن آب فراوان
به كاهش س��ریعتر وزن
تان كمك میكند.
ی های محققان
طبق بررس 
آلمانی با خ��وردن روزانه
 481گرم آب ،متابولیسم
بدن  30درص��د افزایش
مییابد.در ضمن نوشیدن
آب جلوی گرس��نگی را

هم میگی��رد و تا حدی
سیركنندهاست.

 )2چای سبز

لبنیات ك م چ��رب تهیه
كنید.

 )5سوپ

ش غذا یا عصرانه
سوپ ،پی 
ی خوب��ی اس��ت .طبق
ی های پژوهشگران
بررس 
دانش��گاه penn state
اف��رادی ك��ه ب��ه عنوان
ی خورند
پیشغذا سوپ م 
 100كالری كمتر در روز
مصرف م��یكنند و وزن
كم میكنند.


ب��ه جای این كه معتاد به
مصرف چای سیاه و قهوه
بهدلیل كافئین باال شوید،
چای سبز بنوشید.
تحقیق��ات نش��ان داده
اس��ت مصرف چای سبز
متابولیسم بدن را افزایش
میدهد و به كاهش وزن
كمك میكند.
ای��ن نوش��یدنی پرفایده
خواص ضد سرطانی دارد  )6غالت كامل
و جل��وی ناراحت��یهای متخصص��ان توصیه می
قلبی -عروقی را میگیرد .كنند به جای نان سفید و

برنج سفید ،فیبر بیشتری
مص��رف كنی��د و غالت
 )3ساالد روز
خوردن ساالد و سبزیجات كام��ل را در برنام��ه ی
قبل از غذا ،روش��ی بسیار غذایی خود بگنجانید.
ت بخش برای غ�لات كامل احس��اس
س��الم و لذ 
كنترل اش��تها و كاهش س��یری را القا میكنند.
در حالی كه غالت تصفیه
وزن است.
ش��ده حاوی قن��د بوده و

گرسنه میكنند.
 )4شیر
اخی��ر غالت كامل متابولیسم را
تحقیق��ات
پژوهشگران نش��ان داده بهبود میبخش��د و زمان
كلس��یم به كاه��ش وزن هضم و جذب مواد غذایی
كمك میكند .البته هنگام را افزایش میدهند.
خری��د لبنی��ات باید این
نكته را مدنظر بگیرید كه



 )7گوشت مرغ

تحقیقات فراوانی نش��ان
داده است مصرف پروتئین
باال میتوان��د به كاهش
چرب��ی و افزای��ش بافت
ماهیچ ه ای كمك كند.
مصرف  85گرم گوش��ت
مرغ بدون پوس��ت حاوی
 120كال��ری 26 ،گ��رم
پروتئین و یك گرم چربی
است.

 )8میوه و سبزیجات تازه

فیبره��ای محل��ول و
غیرمحلولدر كنار مصرف
آب ،میتواند به سوختن
چربیها كمك كند.

 )9گریپ فروت

تمامی منابع ویتامین C
م��یتواند میزان ترش��ح
انسولین را كاهش دهد و
سبب كاهش وزن شود.
البته اگر دارو مصرف می
كنی��د در رابطه با مصرف
همزمان آن با مركبات با
پزشك خود مشورت كنید
زیرا گاهی این مواد بر هم
ی گذارند.
تاثیر ُمضر م 
(منبع:
ریدرزدایجست)
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پزشکی آلترناتیو...

طب سوزنی و بارداری
دکتر بهمن فصیح پور

یادآوری :از س��ه ش��ماره قبل طی
سلس��له مقاالتی به زبان س��اده به
بررسی طب باستانی سرزمین چین
پرداخت��ه ایم .تهیه ای��ن مقاالت را
دکت��ر بهمن فصیح پ��ور (دکترای
طب عمومی و عضو س��ازمان نظام
متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
 )O.A.Q.بر عهده گرفته و خوانندگان
محترم می توانند س��واالت خود را
در ای��ن زمینه با ایش��ان به آدرس
 fasihpour@gmail.comدر میان
گذاشته و بسته به نوع سوال ،به طور
خصوصی یا در همین صفحه پاسخ
بگیرند .در ش��ماره آینده به کاربرد
طب س��وزنی در درمان بی خوابی و
کم خوابی خواهیم پرداخت.
طب سوزنی و پیگیری بارداری

طب سوزنی به عنوان روشی پیش
گیرنده می تواند نقش بسیار موثری
در پیگیری های دوران بارداری بازی
کن��د .بزرگترین مزیّ��ت این روش
بی نیاز س��اختن بان��وان از مصرف
داروهای ش��یمیایی که نقش شان
در بروز بس��یاری از نقایص جنینی
همچنان ناشناخته است.
ب��ه ع�لاوه جلس��ات درمانی طب
سوزنی می توانند برای مادران آینده
امکان توقف و اس��تراحتی را فراهم
توجه بیشتر به
سازند تا از آن برای ّ
س�لامتی خود و بهتر گذراندن این
دوران سخت زندگی بهره کامل برند.

www.paivand.ca

 معالج��ه اخت�لاالت
گردش خون ،ورم و درد پاها
 تسکین کمردرد ،درد سیاتیک
و دردهای شکمی و لگنی
 پیش��گیری از ب��روز زایم��ان
زودرس
 اص�لاح وضعی��ت قرارگیری
جنی��ن در ص��ورت ب��روز
پرزانتاس��یون بریچ (با پا) بین
هفته های  30تا  34بارداری
(ب��ا احتم��ال  85درص��دی
موفقیت بر اس��اس مطالعات
اخیر)
فواید طب سوزنی در آماده سازی
زایمان
 به جری��ان انداختن پروس��ه

زایمان در صورت تاخیر
 نرم کردن مج��رای زایمان و
میان دوراه (پرینه)
 تحریک انقباضات رحمی

حضور طب سوزنی در بیمارستانها

بدین ترتیب متخصص طب سوزنی
با گرفت��ن نبض ،مش��اهده زبان و
گرفتن ش��رح حالی کامل از بانوی
باردار می تواند به ارزیابی دقیقی از
مشکالت مختلف این دوران برسد.
تش��خیص زودرس هر عدم تعادلی
در سیس��تم مادر م��ی تواند زمینه
درمان آس��ان تر را فراهم ساخته و
از بروز مشکالت پیچیده بعدی نیز
پیشگیرینماید.

در ح��ال حاضر حضور متخصصین
طب س��وزنی در حی��ن زایمان در
بیمارستان های اروپایی امری رایج
بوده و گرایش ب��ه آن در کبک نیز
با توجه به نتایج بسیار جالب آن رو
به افزایش است .ترکیب طب مکمل
با طب کالسیک می تواند در ضمن
کمک به مواجهه با موارد اورژانس،
ضام��ن انج��ام زایمان ب��ه صورتی
طبیعیباشد.

فواید طب سوزنی در دوران
بارداری
 معالجه ته ّوع و استفراغ
 معالجه اضطراب ودلشوره
 معالجه خون ریزی بینی
 معالجهیبوست

طب سوزنی و تسکین دردهای
زایمان

به دنیا آوردن نوزاد لحظه ای ویژه و
حساسدردوران زندگی است و مادر
آینده نقشی بسیار فعالدر این زمان
بازی می کند .کاربرد طب س��وزنی
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در زمان زایمان می تواند با کاهش
درد ،مادر را در ایفای نقش حساس
خود یاری رساند .درمان های حین
بارداری طب س��وزنی می توانند از
یک ط��رف مادر را ریلک��س و آرام
نمایند و از طرفدیگر فرآیند زایمان
را بدون عوارض آن چنانی برای مادر
یا نوزاد تسهیل نمایند .یادآوری این
نکته ضروری است که طب سوزنی
با بی حسی اپی دورال (نخاعی) نیز
کمال هماهنگی را داشته و این دو
می توانند مکمل یکدیگر باشند .به
عالوه ،طب سوزنی می تواند به طور
متوس��ط زمان زایمان را بین  4تا 6
ساعت در مادرانی که اولین زایمان
خود را انجام می دهند کاهش دهد.
فواید طب سوزنی در حین زایمان
 کاستن از زمان زایمان
 تس��کین درده��ای خلف��ی،







کناری و قدامی
تسهیل پایین آمدن نوزاد در
کانال زایمانی
 درمان کندی زایمانی
نرم کردن میان دوراه (پرینه)
کاه��ش احتمال س��زارین و
عوارض آن
کاهشمصرفداروها(خصوصاً
داروهای بی حسی اپی دورال)
کوتاه ک��ردن دوران زایمان و
کمک به خارج شدن سریع و
آسان جفت

فواید طب سوزنی پس از زایمان
 درمان مشکالت رحم
 درمان افسردگی پس از زایمان
کاه��ش دوران نقاه��ت پس از

زایمان و عوارض آن (ورم یا ادم،
عوارض اپیزیوتومی ،بواسیر)
درمان مشکالت شیردهی (مانند
کم یا زیاد بودن ترشح شیر مادر

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
Montreal, QC H2J 1J7
بنج Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

و مشکالت پستانی)
تعداد جلسات درمانی با طب
سوزنی

در شرایط عادی و بدون مشکل مادر
آینده می تواند تا پایان ماه هش��تم
ماهی ی��ک بار متخص��ص خود را
مالقات کند و تنها در ماه نهم دو تا
سه مالقات ضروری خواهد بود که
هدف این آخرین جلس��ات کاهش
اضطراب ،از بین بردن خس��تگی و
تسهیل نرمی میان دوراه (پرینه) و
گردن رحم می باشد .بدین ترتیب
بانوی بارداردر شرایط بسیار مطلوب
جسمی و روحی به پایان این دوران
نزدیک می ش��ود .متخصص طب
سوزنی می تواند در حین زایمان و
در صورت نیاز پس از آن هم حضور
داشته باشد .بدیهی است که با توجه
ب��ه ماهیت فردگ��رای این طب ،در
تمام موارد فوق پیگیری هر فرد بر
اس��اس شرایط شخصی وی تنظیم
ش��ده و مدل و الگوی ثابتی وجود
ندارد.

از س��ال  1995س��ازمان نظ��ام
متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
(Ordre des acupuncteurs du
 )Québecمسئول نظارت بر اجرای
قوانین طب سوزنی در ایالت کبک
می باشد .پیش از انتخاب و مراجعه
به متخصصین طب س��وزنی حتماً
نام ایشان را در فهرست متخصصین
رسمی و تایید ش��ده سازمان نظام
متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
 OAQدر س��ایت اینترنت��ی زی��ر
جستجو کرده و در صورت مواجهه
با اف��رادی که بدون مجوز رس��می
و تاییدی��ه به ای��ن کار مبادرت می
نمایند برای حفظ کیفیت این حرفه
و حفاظت خودتان حتما س��ازمان
را در جری��ان ق��رار دهی��دhttp:// :
 www.o-a-q.orgش��ماره تم��اس
سازمان (2882-523 )514
___________________
* ترجمه و تلخیص آزاد با استفاده از پمفلت
 Grossesse et acupunctureاز انتش��ارات
اتحادی��ه متخصصین طب س��وزنی کبک
.A.A.Q

اعتبار رمسی طب سوزنی در کبک

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

توصیهبرایداشنتلبهاییسامل

اگ�ر پ�ی
در پ�ی دچار ترک
خوردگی ،پوس�ته
پوس�ته ش�دن
و خش�کی ل�ب
میش�وید ،بهت�ر
اس�ت به پزش�ک
مراجعهکنید.
ام�ا روشهایی هم
هست که میتوانید
خودتان به بهبود و
پیش�گیری از این
مشکلکمککنید:


 - 1از بی��رون رفت��ن در ه��وای
خشک و گرم و آفتابی تا حد امکان
خودداری کنید ،یا این که با خودتان
به اندازه کاف��ی آب خوردن همراه
داشته باشید و حداقل  1/5لیتر در
روز آب بخورید.

 - 2در زمستان بهتر است عالوه بر
استفاده از شال و پوشاندن صورت با
آن ،با وازلین یا پمادهای ویتامین  آ
لب خود را چرب کنید.
همچنین م��ی توانی��د از برق لب،
روغن یا رژهای مخصوص مرطوب
کننده لب که ضدآفتاب هم هستند،
استفادهکنید.

ب��رق لبهای��ی ک��ه خاصی��ت
نرمکنندگ��ی بیش��تری دارند و در
ترکی��ب آنها از فلزات��ی چون مس
استفاده نشده است ،مفید هستند.

معموال مرهمهایی که مخصوص لب
هس��تند از اجزایی مانند آلوئه ورا،
عسل ،بابونه ،روغن بادام ،روغن گل
س��رخ ،النولین ،وازلین ،موم ،روغن
زیتون ،کره کاکائو ،موم زنبور عسل،
لیم��و و ویتامین ای و ث س��اخته
شدهاند.

 - 3از ژل یا رژهایی برای لب استفاده
کنید که مواد آنها طبیعیتر هستند
و مواد حساسیتزا و معطر کمتری
در ترکیب آنها ب ه کار رفت ه است.

 - 4به اندازه کافی میوه و سبزیجات
تازه بخورید.
کمب��ود ویتامینها ب��هخصوص
ریبوفالوی��ن ،میتوان��د باع��ث
ب شود.
ترک خوردگی گوشه های ل 

 - 5عادت لی��س زدن ،گاز گرفتن
و کندن پوس��ت لبهایتان را کنار
بگذارید.


 - 6هن��گام خری��د
محصوالت آرایشی مانند
صاب��ون ،رژ و ک��ر م از
استاندارد بودن آن مطمئن
ش��وید و س��عی کنید از
محصوالتی استفاده کنید
ک��ه کمتر حساس��یتزا
بوده و به اصطالح "هایپو
آلرژن" هستند.

 - 7خان��ه خ��ود را ب��ه
خصوص در زمس��تان که
ی روشن اس��ت ،مرطوب نگه
بخار 
دارید.
برای ای��نکار میتوانید یک کتری
آب روی بخاری بگذارید یا ازدستگاه
بخور استفاده کنید.

 - 8سیگار مضرات فراوانی برای شما
دارد که خشکی و ترکخوردن لب
یکی از کمترین آنهاس��ت ،پس به
ک خوردن لب
بهانه جلوگیری از تر 
هم که شده ،سیگار را کنار بگذارید.

 – 9هی��چ گاه پوس��ت لب��ی را که
خونریزی و عفونت دارد ،ن َکنید.

 - 10اگر خشکی لب هایتان با چرب
کردن رفع نش��د ،ب��ا توجه به علت
ایجاد خشکی و طبق توصیه پزشک
میتوانید از داروهای کورتون ،آنتی
بیوتیکه��ا و ضد قارچها اس��تفاده
کنید.

HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسی مقدماتی :
اطالعات نامنویسی2011 -2010 :
 روزانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخنامنویسی:

نوامبر 25 ،24 ،23 ، 22

 شبانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخنامنویسی:
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نوامبر 25 ،24 ،23 ، 22

زمان نامنویسی:

زمان نامنویسی:

مدارک (اصل) مورد نیاز:
مدارک مهاجرت و یا کارت سیتی زنی (کانادا) و یا رزیدنسی

 9تا  11صبح
 5تا  7بعدازظهر

ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
- Canadian / Quebec Immigration Documents

- Residency Card -Canadian Citizenship Card

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

روزانه 6 :ژانویه تا  1آوریل 2011 ،دوشنبه تا جمعه 8/30 :صبح تا 12/30
شبـانه 6 :ژانویه تا  31مارس 2011 ،دوشنبه تا پنجشنبه 5/30 :عصر تا 9/30
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
>> شهریه شامل کتاب می شود.
>> برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com
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نگاهی دیگر به دوروبر...

www.paivand.caهرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
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در کشکول پیر...

پیر خراسانی

م جـم
ری

ره...

شما که از خودمانید!؟

بنا بر گزارش های رسیده و به نقل
از ش��اهدان عینی در جریان اجرای
مراس��م رمی جمره (سنگ زدن به
س��مبل ش��یطان رجیم) در حین
انجام مناسک حج توسط بعضی از
هموطنان عزیز ،در بسیاری از موارد،
صدائی ازداخل محوطه به گوش می
رس��یده که خطاب به زننده سنگ
می گفته است:
حاج آقا شما دیگر چرا؟ از شما اص ً
ال
توقع نداش��تیم که مرتکب چنین
حرکت زشتی بشوید!
شما که از خودمانید!؟

قلب و امامزاده

کم کاری و ُپرکاری!

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

گمنام امام زمان (عج) به کشور برادر
نیجریه و ضبط آن توس��ط برادران
جان بر کف نیجریائی ،اطالعیه زیر
از طرف "س�ازمان طرفداران دود
و دم" در ام القرا اس�لام ناب انتشار
یاف��ت و در اختیار خبرگزاری های
مهم داخلی و خارجی قرار گرفت.
بشمه تعالی

ما شرباژان ژان بر کف و شهدای
ژن�ده راه منقل و وافور و ش�یخ
و ش�وژن بدین وش�یله اعتراژ
خودم�ان را نش�بت به ش�دور
ش�د و شی کیلو جنش مرغوب
و خال�ش از میهن اشلامی به
کش�ور دوش�ت و برادر نیجریه
اعالم نموده و به مشئولین امور
گوشژد می کنیم که به مشداق
حدیش ش�ریف "شراغی که به
خانه رواش�ت به مش�جد حرام
اشت" نشبت به باژپش گرفتن
محموله فوق الژک�ر اقدام الژم
مبژول دارند.
شرپرشت امور بین الملل شاژمان
داش اشغر

دکتر محمد جواد زیبائی استاد قلب

دانش��گاه علوم پزشکی شیراز اعالم عدالت کاملًا علی گونه

ک��رد :به علت ک��م کاری در زمینه
پیش��گیری از بیماری های قلبی و
عروقی ،سن سکته در تهران به 25
سالگی رسیده است!
ب��ه آقای دکتر توصیه می کنیم که
اص ً
ال ناراحت نباش��ند چون اگر در
این رابطه کم کاری شده ،در عوض
در مواردی مانند آماده کردن جاده
جمکران – تهران ،با هزینه سرسام
آور جه��ت ورود آقا امام زمان (عج)
و آباد کردن آن هش��ت هزار و اندی
امام زاده در سراس��ر کشور تا دلتان
بخواهد پُرکاری شده و می شود؟!

بنا به گزارش سایت آفتاب نماینده
اردکان در مجلس ش��ورای اسالمی
گفته اس��ت :مردم ما هنوز کامشان
با عدالت علی گونه ش��یرین نشده
اس��ت!؟ خدمت ای��ن نماینده عزیز
پارلمان اس�لامی عرض می کنیم:
اختی��ار داری��د قربان چرا اش��اعه
اکاذیب می فرمائید(!) پس داستان
غ��م انگی��ز آن هزاران ه��زار نفر از
مردم ای��ران ،از جمله آن چند هزار
جوانی که در س��الهای  60تا  67با
محاکم��ات دو تا س��ه دقیقه ای به
جوخه های اعدام س��پرده شدند و
همه دیگر کشته ش��دگان جنگ،
اعدام شدگان و سنگسار شدگان و
زندانیان ش��کنجه شده و بخصوص
افراد مشهوری مانند ندا آقاسلطان و
سهراب و اشکان و امثالهم چه بوده

از شما...
نفرات برتر کنکور80

دونستن جواب این سوال برای من
جالب بود و یک جستجوی کوچیک
انجام دادم .نتایج جالبتر از چیزی
بود که فکر میک��ردم .حیفم اومد
منتشرش نکنم .قضاوت با خودتان!

«شدورجنش خالش!»

پس از افشای خبر صدور 130کیلو
هروئین خالص توس��ط س��ربازان

سوال اینه که از اینا چند نفرشون
االن ایران هستند هنوز؟!

ندا ناطق (نفر اول رش��ته ریاضی):
استانفورد،آمریکا
اشکان برنا (نفر دوم رشته ریاضی):
برکلیکالیفرنیا،آمریکا
احسان ش��فیعی پورفرد (نفر سوم

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

کاریکلماتورهای
پیرگدای خراسانی

( )1نباتات اص ً
ال نبات نمی خورند
چون هیچوقت دل درد نمی گیرند!
( )2شیر ژیان و شیر آب بر سر
خوردن شیر گاو به توافق رسیدند!
(" )3قربان" برای گروهی از
گوسفندان عید و برای گروهی دیگر
از آن ها روزعزا و"عاشورا" است!
( )4چشمم آب نمی خوره ،چون
اص ً
ال تشنه نیست!
اس��ت؟ مگر همه آن ها کامشان با
همین نوع عدالت و آن هم توس��ط
مدعیان والیت شیرین نشده است
مومن!!

مجاهدین:تسلیت
مخلصانه
با تاکید بر این نکته که شخص ما نه
عضو و نه طرفدار و نه سمپات و نه
میلیشیای هیچ حزب و گروه ودسته
و انجمنی (به استثنای حزب خران!)
نیستیم ،به شرافت مان سوگند می
خوریم که دو سه سطر مطلب زیر را
فقط از بغض معاویه می نویسیم و نه
از ُحب علی!
ص��دور قطعنامه م��ورخ  25نوامبر
پارلمان اروپا،در حمایت از مجاهدین
خلق ساکندر شهر اشرف را خدمت
زعمای قوم در ام القرا اس�لام ناب و
همه حامیان و کارگزارانش صمیمانه
تسلیت عرض می کنیم!؟

علی اصغر1 +X :

اگر چه ما ب��ا این جناب علی اصغر
خان محمدی سرباز گمنام امام زمان
(عج) ش��هرمان رفاقت��ی صمیمانه
داریم و شخص ایشان هم خیلی به
ما محبت دارند و در یکی از مقاالت
چند سال قبل شاندر همین نشریه
"پیوند" حسابی ما را مورد مهرورزی

رشته ریاضی) :ایلینویز ،آمریکا
محم��د فالحی س��یچانی (نفر اول
رشته تجربی) :میشیگان ،آمریکا
محمد امین خلیفه سلطانی (نفردوم
رشته تجربی) :اطالعات خاصی پیدا
نکردم
پیمان حبیب اللهی (نفر سوم رشته
تجربی) :هاروارد ،آمریکا
محمدرضا جالییپ�ور (نفر اول
رش�ته انس�انی) :زن�دان اوین،
تهران

شبختی ما این است که
خو
عات جدی در زمانه ما
موضو
نز پهلو می زند و باعث
با ط
تفریح می شود!

اسالمی قرار داده اند!؟ ولی واضح است که به اسناد محرمانه
تشکیالت تحت امر ایشان یعنی گروه "جمعی از مسلمانان و
پیروان راه حق" که هم رهبر و با حفظ سمت هم سخنگویش
هستند،دسترسی نداریم و بالطبع از تعداد اعضاء و حواریونش
هم بی اطالعیم و همیش��ه تعداد آن ها را بر اساس آن چه
در کتاب ریاضیات دوره دبیرس��تان م��ان یاد گرفته ایم X
فرض می کردیم تا دو هفته قبل که به اس��تناد نامه ای که
برای ایش��ان رسیده بود ،اطالع پیدا کردیم که یکی دیگر از
سربازان گمنام سابقاً شاغل در ام القرا و فع ً
ال بریده از آن که
هنوز "هوس بیت المق��دس" دارد ،هم تقاضای عضویت در
تشکیالت ایشان را نموده است!؟ بنابراین  Xما تبدیل شده
اس��ت به  1+Xورود این عضو ت��ازه و احتماالً اعضای جدید
دیگر به این س��ازمان الهی  -اس�لامی را خدمت آن رهبر و
سخنگوی معظم تبریک عرض می کنیم.

صدراالباهله!

در طــول تاریخ هیچ کشوری اینهمه دشمن نداشته
است!

اخیراً "س��ردار نقدی" فرمانده بسیج در مانور بزرگ والیت
گفته است:
ببینیددر بخش روابط بین الملل به چه پیروزی هائی رسیده
ایم؟ در طول تاریخ بش��ر هیچ کش��وری این همه دش��من
نداش��ته است! چرا که ملت ایران که همه بسیجی هستند،
دامن والیت را رها نکردند و این نش��انه لطف الهی اس��ت!؟
ش��ما هموطنان نازنین ما در سراسر دنیا غیر از این "بابا" و
همفکرانش ابله دیگری را می شناسید که باور داشته باشد
که داش��تن دشمنان بیشمار برای ملت و کشوری می تواند
موجب پیروزی و افتخار و مباهات باشد؟!

آبجو و تکمیل جواب به یک استفتاء

سوال شرعی از آیت الله العظمی وحید خراسانی:
من در کشور کانادا در یک کارخانه آبجو سازی کار می کنم،
پولی را که می گیرم آیا از دیدگاه اسالم اشکال دارد؟
جواب) عمل و پولی که در مقابل این عمل اخذ می ش��ود
حرام می باشد.
به عقیده ش��خص ما واقعیت این قضی��ه از دو حالت خارج
نیست ،یا این بابا با توجه به اقامت اش در دیار کفر و الحاد،
کام ً
ال از مرحله پرت است و
{>> ادامه در صفحه}30 :
یا خیلی رند و زرنگ است

اختالط
می کنیم!

هادیخرسندی

دشنام

گر به دشنام آورم نام از شما
میشود آلوده دشنام از شما
بسکه ناپاکید تا صد سال بعد
اشک ریزد دوش حمام از شما
میشود صادر به جای انقالب
سنگ پا انواع و اقسام از شما
خود شدید اسباب رسوایی خویش
تا که شد تشت از شما بام از شما
میگریزد با جنایت هایتان
مومن از اسالم و اسالم از شما
روبهان در بیت تان صف بسته اند
حیله خواهند و کلک وام از شما
زنده ی جاوید میخواهد شدن
هر که گیرد حکم اعدام از شما
در عوض روزی که زحمت کم کنید
شادمان می گردد ایام از شما...

نره خر

از پس عمری ،این در و آن در
با زن بسیار ،رفته به بستر
دخترکان را ،برده به غارت
وعده ی عقد و ،هتک بکارت
تخم درشت و ،زیپ گشاده
هم نگذشته ،از خر ماده
تازه به فکر ،وصلت رسمیست
«همسر من کو؟ ،الیق من کیست؟»
نره خر آمد ،با ذکر راست
یک زن خوب و ،باکره میخواست!
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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

تصویری در میان آیتمهای دوستان
در گوگل ریدر دی��دم که بریدهای
از روزنام��هی اع�لام نتای��ج کنکور
سراس��ری در س��ال  ۸۰را نش��ان
میداد .یک نفر کامنتی گذاشته بود:
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>> West Island:

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

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ضرورتمقابلهباخشونتعلیهزنان

فریبا ثابت

24ـ 11ـ 2010

فراخوان برای
رویاروئی با خشونت
علیه زنان

کاال
 جلب زنان به کار در ارتش
با تبدیل بدن زنان به کاال،
با مبباران ما از تصاویر جنسی
به نابرابریها میان زنان و مردان
دامن زده،عاملیست برای حتقیر
زنان.

کرد که تقریبا از هیچ نوع آزادی در
زندگی خود برخوردار نبوده و همواره
در معرض تهدید است.
اجازه الزامی پدر خانواده برای ازدواج
دختر عمال هم��ه ازدواج ه��ا را به
ازدواج اجب��اری بدل ک��رده و حق
آزادانه انتخاب همسر و رضایتدختر
را برای یک زندگی مشترک بی معنا
می کند.
فرمانی
نا
و
مقاومت
نوع
هر
طبیعتا
محیط کار:
نابخشودنی
گناه
اجبار
این
برابر
در
خش��ونت در محل کار ،ک��ه در آن
است و میتواند به فاجعه ای تبدیل عمدتا مردان پس��ت ریاس��ت را در
شود .قتل های ناموسی اوج خشونت دست دارند از خشونت لفظی شروع
خانگی در برابر مقاومت زن وتالش شده و به خش��ونت فیزیکی و آزار
او برای بدست گرفتن زندگی خود جنسی میرسد .زنان قربانی در اغلب
است.
موارد سکوت پیشه کرده و در مقابل
این خشونت ها مقاومتی نشان نمی
دهن��د .ترس از اخ��راج از کار و بی
جامعه و خشونت :
در جامعه ای که نا برابری و تبعیض آبرویی از یک طرف و عدم حمایت
دختر ،باز هم دختر
ش��اید همه ما این جمله را درخانه بین زن و مرد نهادی و قانونی است ،از قربانی و بی قانونی ،دلیل این نوع
در جامعه ای که مرد ساالری ریشه واکنش است.
خود یا خانه های دیگر شنیده ایم.
الزم به یاد آوری است که موقعیت
عمیق و دیرینه دارد،
در جامع��ه ای ک��ه نابراب��ری های ش��غلی زنان هم در شدت و ضعف
خانواده و خشونت:
خشونت خانگی از پیچیده ترین و اقتصادی و فرهنگی بیداد می کند ،خش��ونت وارده بر آنها تاثی��ر دارد.
جان سخت ترین نوع خشونت علیه زن��ان از اولی��ن قربانیان خش��ونت مس��لما یک کارگر زن و یک استاد
دانشگاه زن به یکسان مورد خشونت
هستند.
زنان است.
در جامعه ما آمی��زه ای از فرهنگ ،در این راستا هر چه زنان از موقعیت قرار نمی گیرن��د و از قدرت دفاعی
س��نت ،مذهب و قوانین نابرابر،این اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی پایین یکسانی هم برخودار نیستند.
تری برخوردار باش��ند بیش��تر در 
جان سختی را چند برابر می کند.
در
و
اجتماعی
های
آس��یب
معرض
تبعیض
دختر از بدو تولد در معرض
دولت و خشونت:
گیرند.
می
قرار
خشونت
نتیجه
باری
تصور
و خش��ونت اس��ت و با
هر چند خشونت وارده بر زنان امری
اضافه بر دوش خانواده اغلب از همان 
عموم��ی و جهانی اس��ت اما اعمال
خشونت نس��بت به ساختار جوامع
ابتدا مورد بی مهری عاطفی قرار می محیط آموزش:
گیرد و نسبت به فرزند پسر از ارزش در محیط های آموزش��ی از مدرسه مختلف ،متفاوت اس��ت .در جامعه
کمتری برخودار است.
تا دانشگاه خشونت شکل ویژه ای به ایران با ساختار ویژه حکومتدینی و
جایگاه زندر آن ،خشونت علیه زنان
در نتیج��ه در تمامی ح��وزه های خود می گیرد:
زندگی از تغذیه ،بهداش��ت ،تربیت آموزش نابرابری و مطی��ع و بردبار نهادی و قانونی است.
ب��ا رفتاری متف��اوت از ب��رادر خود ب��ودن ،دم برنی��اوردن و . ..آموزش دس��تگاه قضای��ی نه نه��ادی برای
حمایت زنان در برابر خش��ونت ،که
روبرو است .بنابراین اولین تبعیض مدل زن ایده آل.
خود بازوی اجرایی خشونت قانونی
ها،خشونت را س��ازمان می دهند .
علیه زنان اس��ت .طبق قانون مدنی
تبعیضی که همواره در طول زندگی اولین درس ها:
زن ،نه تنها باعث خشونت فیزیکی و بابا نان داد ،بابا آب داد ،کار کرد زن تقریبا از هیچ حقوقی برخوردار
نیست.
روحی که در بسیاری از موارد منجر و...
به نابودی و مرگ او می شود .از این
مام�ان جارو کرد ،غذا پخت ،ح��ق ازدواج ،حق ط�لاق ،حق نگه
داری فرزند ،حق مسافرت ،حق کار
پ��س زندگی دختر ،همس��ر ،مادر ،بچه داری کرد و. ..
به عنوان ملک ش��خصی مردان ،به همان س��ال اول دختر شش ساله و حق . ..در دس��ت مردان فامیل از
ترتی��ب تابعی از زندگ��ی ،پدر ،پدر نقش خود را در مامان می یابد .سال پدر ،شوهر و در نهایت قیم است.
بزرگ ،برادر و شوهر است.
های بعد م��ی آموزد که حق آزادی (ت��ازه همه این موارد قانونی به نظر
در نتیجه زندگی زن در تمامی ابعاد بی��ان ،آزادی پوش��ش ،آزادی کار ،دولت حاض��ر کافی نبوده ،قانون به
آن تحت کنترل است ومی توان ادعا آزادی رفت و آمد ،آزادی رفتار ...که اصطالح «حمایت از خانواده» هم به
ن��دارد ،هیچ ،صاحب آن اضافه ش��ده تا بی حقی زنان را
کامل تر کند).
خود هم نیست.
یعنی هی��چ حقی بر در زمینه ارث س�هم زنان نصف
بدن خ��ود ن��دارد او مردان است.
زمان :یکشنبه  5دسامبر
ملک شخصی مردان در قانون جزا اما خشونت علیه
خان��واده و ش��یئ در زن�ان ب�ه اوج خ�ود می رس�د.
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
سنگس�ار و قتل های ناموسی،
دست آنان است.
هر نوع تخطی از این وحش�یانه ترین خشونت علیه
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
م��دل و مقاومت در زنان ،قانونی است.

جلسه اجنمن زنان

بیاد  14زن جوان ،قربانی زن ستیزی که در  6دسامرب 1989
در دانشگاه مونرتآل جان خود را از دست دادند

به مناسبت روز جهانی مبارزه با
خشونت علیه زنان ،باری دیگر
خش�ونتی را که تا بامروزحتی در
جوامع پیش��رفته علیه زنان اعمال
میشودمحکوممیکنیم
در ای��ن جامع��ه م��ا هنوزش��اهد
ساختارهای سیاس��ی ،اقتصادی و
اجتماعی ای هستیم که به خشونت
علیه زن��ان اج��ازه وج��ود وتداوم
میبخش .د
مابا دو پدیده روبروئیم که از طریق
ایجاد و جفظ استانداردهائی امکانات
عملی این خشونت را باز تولید می
نمایند:
 تبدیل بدن و جنسیت زنان به

روز  25نوامب�ر
روز جهان�ی
مب�ارزه علی�ه
خش�ونت وارده
بر زنان اس�ت.
متاسفانهخشونت
علیه زنان جهانی و همگانی است

و محدود به فرهنگ و طبقه خاصی
نشده و همه زنان را دربر می گیرد.
"هنوز زنان بس�یاری در جهان
زندگی ش�ان تنها ب�ه دلیل زن
بودن در خطر است».
خش��ونت علی��ه زنان به اش��کال
مختلفی بروز می کند از خش��ونت
خانگی ،خشونت اجتماعی ،به طور
عام گرفته تا وحش��یانه ترین شکل
آن یعنی سنگسار ،قتلهای ناموسی،
تجاوز ،که روزانه جان هزاران زن را
مورد تهدید قرار می دهد .خشونت
در مواردی حتی قبل از تولد شروع
می شود «جنس��یت جنین یعنی
دختر بودن در مواردی باعث سقط
جنین م��ی گردد» و بع��د از تولد،
زندگی زنان را به طور سیستماتیک
مورد تهدید قرار می دهد.
س��ازمان ملل خشونت علیه زنان را
این گونه تعریف می کند:
1 ـ خش��ونت فیزیکی ،جنسی
و روان��ی علیه زنان و فرزندان دختر
در خانواده
2 ـ خش��ونت فیزیکی ،جنسی
و روان��ی در جامعه اع��م از مدارس،
محی��ط کار و یا مکان های عمومی
دیگر
3 ـ خشونت فیزیکی ،جنسی و
روانی اعمال ش��ده از طرف دولت یا
نهادهای دولتی در هر جا زن ایرانی
با تمامی اشکال این خشونت ها آشنا
است.
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برابر آن ،انواع خشونت ها را به دنبال
دارد و م��ی تواند حی��ات زنان را به
خطر بیاندازد.
از این رواست که شناخت و پرداختن
ب��ه این پدیده که پنهان اما موذیانه
خش��ونت را علیه زنان سازمان می
دهد الزم وبرای مبارزه با خش��ونت
ضروری است.
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(1 ما ب��ه بهره برداری و کنترل
جسم و جنسیت زنان نه می گوئیم
 )2 از آنجائی که جنگ تاثیرات

وحشتناک تری بر زنان می گذارد ،و
ارتش هابهتداومتصاویرپیش ساخته
جنسی و کنترل پرداخته و همواره
توجیه گربهره گیری از خشونت برای
حل اختالفات ب��وده اند به نهادینه
شدن آن یاری می رسانند
 ما به نظامی شدن جامعه هم
نه میگوئیم

و ب��ه ی��اد 14زن ج��وان ،قربان��ی
زن س��تیزی که درتاریخ  6دسامبر
1989دردانشگاه مونترآل جان خود
را از دست دادند ،متعهد میشویم که
با رعایت  14مورد زیر با خش��ونت
علیه زنان مبارزه کنیم.
برای مبارزه علیه جتاری کردن
بدن و جنسیت زنان:

 تبلیغات مبنی بر جنس��یت را
افشانمائیم
 ای��ده ال زیبای��ی را ک��ه به ما
تحمیل میشود افشا نمائیم
 از مصرف پورنوگرافی خودداری
نمائیم
 به��ره برداری جنس��ی از زنان
و کودکان ربوده شده را افشا نمائیم
برای مبارزه علیه نظامیگری:

 در فعالیته��ای مبارزه با جنگ
و ب��ر قراری صلح کوش��ا باش��یم·
اس��تفاده از تجاوز را به عنوان سالح
جنگی محکوم کنیم
 از تبدیل دفاع از حقوق زنان به
مس��لما به چال��ش کش��یدن این
سیستم پیچیده کار ساده ای نیست.
به همین دلیل برای هدر ندادن نیرو
و زمان باید مب��ارزه و مقاومت را به
س��مت محوری ترین مسئله زنان
کانالیزه کرد.


اعمال آزار فیزیکی ،جنسی ،روحی،
مردان بر زن��ان خانواده مجازاتی به
دنبال نداش��ته و عمال دولت دست
آنها را باز می گذارد.
ع�لاوه ب��ر ای��ن دو وج��ه ،یعن��ی
قانون های خش��ونت آمی��ز و عدم
مج��ازات مرتکبین خش��ونت های
خانگی و کاری ،جنبهدیگر خشونت نا برابری نهادی و قانونی بین زن
دولتی در ابعاد وس��یع تری خود را و مرد:
در حوزه سیاسی ،اجتماعی در برابر از عاجل ترین مسئله جنبش زنان
مقاومت سازمان یافته زنان نشان می مبارزه ب��رای برابر حقوق��ی زنان و
دهد.
مردان اس��ت .چ��را ک��ه نابرابری و
با نگاهی گذرا به رویدادهای یکساله تبعیض پایه و دلیل اصلی خشونت
اخیر ،ش��دت خش��ونت و سرکوب علیه زنان می باش��د و پس از حل
رژیم اسالمی را نسبت به زنان بطور این مس��ئله و بر داش��تن گام اول
عام و جنبش زنان بطور خاص را می اس��ت که می توان در راه برابری در
بینیم.
عمل پیش رفت��ه و با رفع هر گونه
جنبش زنان به دلیل نقش خود در تبعیض،خش��ونت را به تدریج و با
خیزش اخیر مردم��ی نوک حمله کمک قان��ون از بین برد .در این راه
رژیم اسالمی قرار گرفت.
تجربه کشورهای که این گام اول را
در این دوره زندان ،ش��کنجه های مدتها بر داشته اند می تواند کمک
قرون وسطایی و تجاوز در مورد زنان موثری باشد .زنان این کشور ها پس
شدت بیشتری می گیرد.
از بدست آوردن برابری حقوقی تا به
(یکی از مش��خصه ه��ای این دوره امروز هرگزدست از مبارزه بر نداشته
از خشونت و س��رکوب های دولتی و مداوم��ا و پیگیرانه با تمام مظاهر
مس��ئله تجاوز به صورت گس��ترده مرد ساالرانه در خانه و جامعه مقابله
اس��ت ،که با توجه به بافت سنتی ،می کنند .این مبارزات همواره جنبه
مذهب��ی جامعه هدف آن روش��ن آگاهی زنان به حقوق خود ،افشاگری
است).
در م��ورد تبعیض و خش��ونت ها و
این س��رکوب ها ،هدفی جز ایجاد زیر فش��ار قرار دادن دولت ها برای
رعب و وحش��ت و در نتیجه عقب گرفتن امکان��ات و ابزار قانونی برای
راندن جنبش زنان را ندارد .جمهوری اجرای برابری در عمل و منع هر نوع
اسالمی با خشونت س��ازمان یافته خشونت است.
علی��ه زنان در تمامی حوزه ها قصد در اثر مبارزات زنان در اروپا پیشرفت
دارد حداقل مقاومت نیمی از جامعه های جدی حاصل شده که هر چند
را درهم بش��کند و از آن جا که این در کشورهای مختلف متفاوت ولی
جنبش دارای پتانسیل جدی و در در مجموع قابل مالحظه اس��ت .از
مقاومت خود مصمم است از طریق بین این کشورها ،کشور سوئددر این
سرکوب آن ،جنبش های اجتماعی زمینه از همه موفق تر بوده است.
دیگر را هم به عقب نشینی وارد کند .بعد از سوئد کشورهای دیگر شمال
و اما ب��ا وجود این همه خش��ونت اروپا قرار دارند .کشورهای دیگر اروپا
خانگی ،اجتماعی،دولتی این سئوال در رده های بعدی جدول هستند.
مطرح اس��ت که آی��ا راه حلی برای در فرانس��ه بر اث��ر مب��ارزه مداوم
مقابله با این خشونت ها وجود دارد؟ س��ازمان های زنان و بسیج همواره

توضیح مهم:

پس از درج اطالعیه سخنرانی «رویاروئی حکومت
دینی و( »...شنبه  27نوامبر) در این صفحه ،در
شماره  15نوامبر پیوند ،تغییراتی در نشانی و ساعت
برنامه توسط دست اندرکاران برنامه داده شد که
متاسفانه به دلیل ناهمخوانی با انتشار شماره بعدی
پیوند (یکم دسامبر) ،نتوانستیم این تغییرات را به

بهانه شروع جنگها سر باززنیم
 از خرید اسباب بازیهای جنگی
خودداری نمائیم
سربازگیری در موسسات آموزشی
را افشا نمائیم

برای ادامه مبارزه علیه خشونت
علیه زنان و نابرابریهایی ناشی
از آن

 عادی شدن خشونت را محکوم
کنیم
 در مقابل سخنان خشونت بار
یا تحقیرامیز برزنان سکوت ننمانیم
 عاملین خشونت را افشا نمائیم
 سخنان ضد زن را افشا کنیم
 سکوت را بشکنیم و آنچه را که
دیگر قابل تحمل نیست افشا کنیم
زیرا که خش��ونت به مرگ انس��انها
منجر می شود!
ما با هم و یا فرداً ،در کادر شرکتها،
حکوم��ت ها ،س��ندیکاها ،در میان
هنرمندان،نهادهایمحلیمی توانیم
در ایجاد شرایط مناسب برای برابری،
آزادی و صل��ح بکوش��یم و هر نوع
خشونت علیه زنان را مجکوم نمائیم
اجنمن زنان ایرانی در مونترآل
همراه با بسیاری از نهاد های
مدافع حقوق زنان در کبک در این
کارزارخواهد کوشید.

زنان ،دولت س��ال  2010را س��ال
منع خشونت علیه زنان اعالم کرده
و اقدامات قانونی را علیه خشونت به
تصویب رس��انده است .این اقدامات
که ش��امل حمایت از زن��ان از یک
طرف و مجازات عاملین خش��ونت
از طرف دیگر اس��ت در م��وارد زیر
خالصه می شود:
1 ـ وهل��ه اول ایجاد خانه های
ام��ن و سیس��تم حفاظت��ی فوری
برای زنان قربانی خشونت است ،در
وهل��ه دوم بازگرداندن زن به خانه و
دورکردن عامل خشونت یعنی مرد
از خانه.
 2 ـ ب��ه رس��میت ش��ناختن
خشونت روانی به عنوان جرم.
 3 ـ پی��ش بینی طرح مجازات
در مورد ازدواج اجباری.
 4 ـ به کار گیری سیستم های
حفاظتی الکترونیکی و اطالع رسانی
برای پسشگیری از تکرار جرم.
 5 ـ آموزش قربانی برای مقابله
وبهبود شرایط کمک رسانی.
اما به خوبی آش��کار اس��ت که این
اقدام��ات و قوانین دولت��ی تنها در
صورت به رسمیت شناختن برابری
امکان پذیر است.
هر چند تالش ه��ای انجمن های
غیر دولتی برای کمک به قربانیان را
نمی توان نادیده گرفت امادر نهایت
کمک چندانی به حل مسئله نمی
کند .راه حل واقعی و اساسی را می
توان با یک جنبش قوی و نیرومند
زن��ان و مبارزه بی ام��ان برای برابر
حقوق��ی و برابری در عمل به پیش
برد.
خالصه کالم آنکه هیچ س�نت،
فرهنگ ،مذهبی نباید بهانه ای
برای پایمال کردن و از بین بردن
حق�وق انس�ان به عن�وان یک
انس�ان آزاد و کامل باشد .حق
زندگی حق هر ش�هروند بدون
توجه به جنسیت است.

موقع به آگاهی خوانندگان گرامی برسانیم.
بدیهی است پیوند مسوولیتی در قبال اینگونه
تغییرات حلظه ی آخر ندارد.
به خوانندگان گرامی توصیه می شود جهت احتراز
از هرگونه دشواری ،همواره از پیش با متاس با
تلفن آگاهی مندرج در این اطالعیه ها ،هماهنگی
کنند .پیوند
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 آموزش از مبتدی
از یک خانم ایرانی
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آم�وزش
ش�یرینیپزی

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

نیازمندیهای

پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده

Tel.: 514-562-5420
Fatima.meghdadi@gmail.com

azdec1UPakvn

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

فــروش

685-4777

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

فقط برای خــانم ها
آرایش و کوتاه کردن مو
رنگ ،مش ،هایالیت
زیباسازی صورت
 باقیمت پائین
لطفا باوقت قبلی

fromnov1

514-553-4447

 LOCKSMITHاستخدام

nov15+dec1P

شهریاربخشی

arman:toendofFeb2011>P

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

استخدام

514-624-5609
514-889-3243

 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

متــرجم

شهـرزاد

سرویس اتاوا

H&H

ستــون

ترجمهرمسی

فال قهوه

آتلیهخیاطیزری
کلیه امور مربوط به ترمیم
لباس مخصوص خانم ها و
آقایان با سال ها تجربه
کیفیت عالی  ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی
مترو پیل :خروجی استنلی
( 1140خیابان مزونوو )
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا 6
شنبه  9 :صبح تا 5

Tel.: 514-371-7700

فــروش
رستوران

در ناحیه وست
بادرآمد
برای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
Tel.: 514-755-8838

مترجم رمسی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

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

محمودایزدی

1010 Sherbrooke
W. Suite 1800

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

Cell: 514-730-7462

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

House

محضردارایرانی

Keeping FH

اولین محضردار ایران
در مونتریال

کار و منازل

مونــا گالبی

 2010یم هام15زا

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

اجـاره

APT for RENT

آپارتمان برای اجاره
مبله ،یک خوابه  +سالن،
آشپزخانه +انترنت TV +
 شاغل باشد  -سیگارینباشد:
 500دالر در ماه
(شامل گرمایش )
514-512-8015
514-482-6390
4135 ave Northcliff
ربماون لوا زا میرم

فعالیتشغلی
در خانه
Working from
home

بخش پژوهشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت
www.virgotrading.
com

UPناوخا ناکشاربماون15زا

عضوجامعه مترجمین کبک

Pd:jan'10

2011هیروفاتP? bobymoradian







LÀterlier Tailleur Zari

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

514-889-8765

ربماتپسزاNikpour:

514-224-0-224

بهچندنفرویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

ترجمـــهرسمیاسناد
و مدارک

نغمه سروران

ونی
ایر

رستوران شیراز

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک
پزشکانمطابقبااستانداردهای
 PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر
اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

UPریمااضر :ربماتپس

)(514

آرایشگاه پرینا

ربماون 1زاbabakkhalatbari@gmail.com

 2010ربماسد اتربتکا زا

 1 2010ربتکازا

استخدام

متیزکردن محل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیز
کردن منازلمسکونی،
دفاترتجاری،پنجره
فرستادن کودکیار و
پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی
(514) 677-4726

32

رفته ،فرم مخصوص کار
را پر کنید

ریاضیاتوفیزیک
تدریس
به شیوه روان و آسان
ابتدائی،دبیرستان،
کالج و دانشگاه
Tel.: 514-655-5991
 UPناوخا:ربماتپس1زا

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid
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استخدام
 15نوجزا:ینالساب شرآup

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

داروخانه

997 Decarie,

(514) 336-5666

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

snow tires
 4تایر زمستانی
هایوندای،
SANTA FE
تقریبا نو،
بفروش می رسد:

در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

ARIANA
MOVING

استخدام
CARWASH

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

آریانا مووینگ

اسباب کشی

mai-??09

استخدام

AKHAVAN FOOD

مشترک شوید:

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

Nettoyeurs
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آنها 
com
BIWEEKLY
NEWSPAPER

شیرینی
سـرو

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

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

خدمات
ساختمانی

احمـد

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

بهیکشیرینیپزمجرب





است.



ایرانینیازمند

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

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

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































514-769-4075









































رفت و آمد هرروزه





514-996-9692












مونتریال-تورونتو
























استخدام


Tel.: 514-334-2380

MMUNITY

ها
نیازمنــدی
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ربماون لوا زا میرم

پرستارساملندان

PARTICIPATE in our
CO

خشکشویی

514-962-5630































پیوند را

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

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

ا
یرونی
ب
خرید!

aznov15up

mai-??09

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

فروش سنتور

Tel.: 514-284-6607

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

486-9994

tilMar'10P

نگهداری کودکان

نگهداری از فرزندان دلبند
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه
کنکوردیا ،استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه
تهران با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان

)Tel.: (514

514-585-6178

تدریسخصوصیزبانانگلیسی
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بسیاری از 
وارد
تازه
ایرانیان

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؟...











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:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
GREENWOOD Rd.,



765








 B.C., V7S 1X8




¯

 Vancouver,

W.



®




¯

-----------------------
حفظ
°


(با
پیوند در ویرایش نوشته ها
®

²
́³

±
دیدگاه نویسنده) آزاد

است.









گاه
دیده
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر






ª
های پیوند نیست.
 

تورونتو-مونتریال 
 همخانه



•
راننده برای
نفر
یک
به










































نوامبر
اول
425دالر:
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تعمیرات
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دلیوری پیتزا در 




ناحیه
باورنکردنی
بهای

چهار
آپارتمان
یک
ای
بر



































شما در این صفحه •
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السال نیازمندیم.
اتاق
با
بزرگ
نیم
و




عالی
و
ساختمانی







به یک نفر ویترس ایرانی
نشمین
جداگانه،
خواب
¶


¶


·
³


>> همچنین 
و
ارسال
متفاوت و
های
دیدگاه
 • پیوند جویای









Tel.: 514-363-4444





است!
خالی




باتجربه :خراسان کباب
بزرگ ،با بالکن و تمام

دریافت بسته های پستی

نوشته های چاپ شده است.
با
مخالف


RENOVATION
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جویای





روزانه
دلیوری
>>

نشانی
و
نام
فاقد
های
درج
پیوند

همخانه
مبله،
514-488-9191

•


جزئی و کلی
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بگیرید.
تماس
ما
با
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(خانم و یا آقا) 

آقای قربان:


است.
نوشتارهای توهین آمیز معذور
و

اول
برای
¶




·
³
















£


نصب
نوسازی آشپزخانه:


 
آزاد است.
نوشته ها-با ذکر ماخد-
• نقل


Montreal:

نوامبر هستم .سهم اجاره





نقاشی،
کابینت و کانترتاپ،
رستوران

514-996-9692
¥
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
«
)(514
887-0432
همه
شامل
دالر
425
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حمام ،سرامیک ،کفپوش

استخدام



 -------------Toronto:

چیز(برق،گرما،تلفن،آب

£
چوبی ،رنگ ،تکمیل
به یک کارگر ساده برای
)(647
822-2529
می
پرسرعت)
اینترنت
و
زیباتر است
کوتاه
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زیرزمین و...
یاس
رستوران
در
کار

















µ




درکنار
آپارتمان
این
شود.




Tel.:514-573-4477

مابنویسیداما...
برای


نیازمندیم.
£
ª
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ایستگاه اتوبوس و نزدیک 




کنید
 • پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی















514-483-0303
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¨







514-485-2929

مترو سنت میشل (خط

¡



کلمهبیشتر نشود.
1000
نوشته ها از  500تا























است.
گرفته
قرار
آبی)
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ترجیحابامایکروسافت
نوشتارهایخود





•




را












 Tel.: 514-815-1297

داروخانه




















استخدام




ورد
تایپ،سپسایمیلکنید.
فارسی
 1ربماون زا ناوخا رهچونم




azjan15unpaid

2011هیروفاتP? bobymoradian

شیراز

صــرافی  5استخـدام


¥
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ستاره

 514 -846-0221






















>> ادامه از صفحه3 :
ایران :ترور ...
دنمدوس  15ربماون





























































 


 













 














AKHAVAN

§




















زاده


مراکز پخش پیوند








لوئیزداداش









رستوران عموجمال







 









 نسخه خود را به ما فکس
FOOD





 


به یک نفر خانم آشپز 
مونتریال:
شهر
مرکز











کنید و داروی تان را


یک
درجه
آشپز
یک
به
5780 Sherbrooke
)W., Tel.:936369-3474(FISH
2178
Ste-Catherine
W.

لوران،
سن
ماهی
سوپراخوان ،امانه ،تپش ،














































نیازمندیم.
Girouard





بگیرید:
حتــــویل










¯


است.
نیازمند
ایرانی


عموجمال،
یاس،
رستوران
پرشیا،
کافه

514
585
2345

(Corner:
)St.Jacques

























514-484-8072



13 RACHEL

®







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

کافه پرشیا

Tel.:
 514-334-2380
































)Tel.: (514
489-8484
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المیزان،
فتوشاپ،
اتوکلیفتون و ،NDG
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پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...











عشق
آفریدگار
نام
به
ایران دارد نزدیک میش��ود

°








موروالتوس ،
آدونیس،
اخوان،
آیلند:
وست

®
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زد
±
عشق
با
را
ها
دل
خواهیم
گره



و...
 عمروتراول ،ماهی

ب��ه وضعی��ت کش��ورهایی 
ایمان 








£

مهر 










زندگیرا با
و


مراکزفرهنگی و...
ریوسود :کوه نور ،وطن،
ترورهای
که
پاکستان
نظیر

Fax: (514) 288-4682
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،UN-SAT
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،

°























«








£















µ



















نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک،
ª

متروپولیس،




ª
 


¥


«

الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
ای��ران مطرح کنیم ،ش��ک متع��ددی در آنها صورت
آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
لوران:
سن
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هرگز
که
این
بدون
گیرد،
ی
م
که
بود
بیشت��ر این خواه��د







عربی و...
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ترورکننده
ش��ود
مشخص
نیروهای
این ترور به وسیلهی
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کبک سیتی و اوتاوا:




















اهدافی
چه
و
بوده
کسی
چه
است.
گرفته
خارجی صورت
مجری 
زیبای
مراسم









 سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر



























¥


¸




ی
ه
هم
است.
داشته
پی
در

عباسی
آقای
که
به خاطر این
  





¥




هایایرانی
فروشگاه
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«س��ال گذشته نیز زمانی که انجام داده اند مشکل است ».چسبیدهاند به این موضوع و
دکتر مس��عود علیمحمدی دکترحس��نیاری میافزاید :اعتراض کردهاند که ما گفتیم
یک میز
س��ر
یها
اس��راییل
با
جامعهی
که
است
این
اس��تاد دیگر فیزیک به قتل
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«مهم 
¦


رسید ،صهیونیس�تها مورد دانشگاهی ایران از چند سال ننشینید».
اتهام ق��رار گرفتند .باید قبل پی��ش ،س��وای گرایشهای
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رخ
ای
ه
جامع��
در
ه��ا،
ن
ای

مورد
ظاهرا
یاش،
سیاس
جمهوری
دول��ت
ب��ا
ظاه��را
از هر چیز دید که اساس��ا چه
حمله ایران کشوری بدون امنیت

تورونتو:






















دارد
ادعا
دولتش
که
دهد
ی
م
در
خصوص
ه
ب
و
گرفت��ه
قرار
نزدیک
هم��کاری
اس�لامی
کسانی ممکن است ترور این
داخلی
 5780کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر





























£



¨



 
صمیمی
 لیلی
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
کامال
اوضاع
امنیتی بر
است .منتهی در مورد از نظر
ی
ه
مرحل
وارد
امروز
ش��رایط
داشته
اشخاص را انجام داده باشند.
میان اخراج ،ممنوعالتدریس







Distributed Free
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)


£

ª






³






دارد».
احاطه
است».
شده
تری
ک
خطرنا
محمدی
عل��ی
دکتر
آق��ای
اس��اتید
به نظر میرس��د که
بازداش��ت
حت��ی
و
ک��ردن






Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,




















¡
وله)
دویچه
رادیو
(منبع:
در
ای��ران،
دولت��ی
مناب��ع
بحثی
چنین
پیش
س��ال
هم
مورد
ایران
به طور کل��ی در
ها
ن
آ
ترور
تا
دانشگاه
استادان
514-825-3170
& South Shore, Laval, West Island,

















مسئولیت
ها،
ش
واکن
نخستین
از
بعد
اما
ب��ود.
گرفته
صورت
اند.
ه
گرفت
قرار
بیمهری زیادی
حال
درعین
و
زیاد
ای
فاصله

all Surrounding suburbs...






























به
را
دانشگاه
اس��تاد
دو
ترور
که
شد
معلوم
و
شد
اعالم
آن
دالیل
ه

ب
ها
ن
آ
تعداد زیادی از
است.
هولناک

& all Major Cities


























Ottawa, Toronto, Vancouver


اند.
ه
انداخت
اسرائیل
گردن

گذشته
سال
انتخابات
در
مثال
اخراج
ها
ه
دانش��گا
سیاسی از
ــــــــــــــــ
§ 









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










مورد
ای��ن
در
بی��ات
به��روز
حمایت
موس��وی
مهندس
از

ظاهرا
هم
بعض��ی
و
ش��دهاند
هوشنگ حسن یاری کارشناس









Sublet
OR
Lease
Transfer

گوید:
ی
م
تردید
و
ش��ک
آن
و
کرده
ی
م
با
همکاری
به
هس��تند
متهم
مس�ائل نظامی و تروریس�م
پیوند®
®لوگوی











دهن��د
ی
م
خب��ر
ای��ران
«از
نیروهای
دخالت
به
نسبت
را
دانشجویان.
سرکوب
در
دولت
1/2 apartment
W.,را در آن
Tel.:موض�وع
) 369-3474(FISHاهمی�ت
5780 Sherbrooke
بنابراین تشخیص این که چه که دکتر ش��هریاری و دکتر میداند که ترورها در ایران دولتی در ترور علی محمدی
for sublet or lease
کار استاد علی اصغر معصومی
کسانی این قتلها و ترورها را علیمحمدی هردودر نشست دارند به تدریج به امری عادی بیشتر میکرد.
transfer form the
(هنرمند و نقاش معاصر)
کش��تن
ی
ه
مس��ئل
بنابراین
Near to shopping
«س��زامی» (همکاری تبدیلمیشوند.
----------------------------------- first of November
علم��ی وفرهنگ��ی
ابهام
از
پ��ر
ایران
در
اس��اتید
2010 to the first of
& centers
ــــــــــــــــ
دانش��مندان ب��رای
کنم
تأکید
ب��از
ول��ی
اس��ت.
کینگستون
نظامی
کالج
استاد
November 2011.
Restaurants
راهاندازی و بهرهبرداری
امنیت
تامی��ن
تدریج
ه
ب
ک��ه
با
عباس��ی
«آقای
گوی��د:
ی
م
Address:
Vondome Metro
سینکروترون) در اردن
تر
ل
مش��ک
ایران
ی
ه
جامع
در
اس�لامی
جمه��وری
دول��ت
6630 SherbrookeW. Station Buses: 105,
ش��رکت داش��تند که
امنیتی
نیروهای
و
ش��ود
ی
م
حدود
در
او
کند.
ی
م
همکاری
Apt. 1210
104, 138,
در آنج��ا دانش��مندان
از
کلی
طور
به
ایران
دول��ت
و
عنوان
به
گذش��ته
سال
س��ه
Great view, Garbage 5 min. Walk to
اس��راییلی هم حضور
چه
ش��هروندان،
جان
حف��ظ
معرفی
کشور
ی
ه
نمون
اس��تاد
chute, Indoor
Concordia U.
داشتهاند .منتهی این
ناتوان
ف

مخال��
چه
و
مواف��ق
بود.
دولت
توجه
مورد
و
ش��د
pool & sauna,
)(Loyola Campus
_________________
پروژه اص�لا ربطی به
ی
ه
مجموع
اگ��ر
مانن��د.
ی
م
مسئله
بخواهیم
اگر
بنابراین،
24/24 electronic
Price: 655$
2070 Maisonneuve
پروژه هس��تهای ایران
س��ال
چند
در
که
را
حوادثی
بدانیم
شده
ی
طراح
پیش
از
را
monitoring,
Tel.: 514-995-5678
ن��دارد .ولی اینها االن
کنارهم
افتاده
اتفاق
گذش��ته
این
ی
ه
رابط
بخواهی��م
اگر
و
@Laundry facilities in Email:mahtab_rr
Tel.: 514بتدریج
که
بینیم
ی
م
بگذاریم،
ای
ه
هست
ی
ه
مسئل
با
را
ترورها
the building
yahoo.com






































عقد ایرانی
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کافـه
صوفی

989-8383

34

 سال  17شماره  10  982آذر 1389

www.paivand.ca

مونتریال :مافیا و...
صعود،سقوط و مرگ نیکولو ریزوتو
«پدر خوانده » مافیای مونترال
مجید محمدی (مونترال)
صفیر تنها یک گلوله در صحنه
قتل که از بی��رون پنجره خانه
نیکولو ریزوتو در ش��مال شرقی
مونترال ش��لیک ش��ده ،نشان
میدهد که قاتل برای س��اعتها
درالبالی درختان منتظر بوده تا
پدر خوانده  86ساله برای صرف
ش��ام در اتاق غذاخ��وری منزل
اعیانی اش حضور پیدا کند.
دنیس مینویل مس��ئول بخش
«جرائم سازمان یافته» در شهر
مونترال در این زمینه گفت:
"این گلول��ه به قدری قوی بوده
که ازدو پنجره عبور کندو ریزوتو
را از پا در بیاورد.این کار قطعا از
س��وی فردی ب��ا تجربه صورت
گرفته اما مش��خص نیس��ت آیا
این فرد عضوی از همین خانواده
مافیای��ی بوده یا اینک��ه به گروه
های دیگر تعلق داش��ته و برای
انتقام جویی از پدر خانواده دست
به قتل او زده است  .اما برخی از
تحلیلگران مسائل جنایی در این
شهر معتقدند قتل این فرد توسط
گ��روه های رقیب و ب��رای پایان
دادن به نفوذ ریزوت��و و خانواده
اش در بین خانواده های تبهکار
و مافیایی در این ش��هر صورت
گرفته است .با توجه به اینکه نیک
ریزوتو جونیور ،نوه این تبهکار هم
چند ماه قبل به قتل رسیده بود،
فقط ویتو پسر دیگر این خانواده
ک��ه اکنون آمری��کا در زندان به
سر می برد تنها رهبر باقی مانده
گروه تبهکاری ریزوتو است که از
سال  1978در مونترال در حال
فعالیتهستند.
اگ��ر که این گروه به طور کلی از
هم بپاش��د در این صورت زمینه
برای حضور خان��واده کاالبریان
از شهر تورنتو در مونترال فراهم
خواهد شد و آنها کنترل بسیاری
از فعالی��ت های غی��ر قانونی و
زیرزمین��ی را بر عه��ده خواهند
گرفت.
تشییع جنازه ریزوتو روز دوشنبه
پانزدهم نوامبر با انجام مراس��م
مذهبی و شرکت اعضای فامیل،
دوس��تان و آش��نایان نزدی��ک
او برگ��زار ش��د .تعداد ش��رکت
کنن��دگان حاضر در مراس��م در
مقایسه با مراسم خاکسپاری نوه
ریزوتو که س��ال پیش در غرب
مونترال ترور شد ،چشمگیر نبود.
اکث��را افرادی بودند ک��ه از روی
حس کنجکاویدر خارج از کلیسا
تجمع کرده بودند .از ساعات اولیه
بامداد مراس��م مام��وران پلیس
شخصی نیزدر محل حاضر بودند
ودر پوشش فیلمبردار و گزارشگر
تم��ام رفت و آمدها را تحت نظر
داش��تند تا بتوانند نمایندههای
خانوادههای مافیای نیوجرسی،
نیویورک یا انتاریو را شناس��ایی
کنند.یکی از افسران پلیس استان
کبک به ن��ام جان گلیانو معتقد
است که چنین مراسمی فرصت
مغتنمی برای شناسایی فعالین و
دیگر سرکردگان مافیاست .چون
عکسهای موجود از آنها به سالهای
خیلی قبل برمی گردد که طبیعتا
تغییرات بسیار زیادی کرده اند.
در سال  1978در همین کلیسا
بود که مراسم خاکسپاری پائولو
ویولی که به ضرب گلوله به قتل
رسید ،انجام شد و قتل او در آن
سال راه را برای به قدرت رسیدن
ریزوتو هموار نمود.

ع
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ظ
م
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وجود یک جعبه س��یاه به اندازه
جعبه کفش و یک صلیب سفید
رنگ بر روی آن جلوی پله های
کلیسا تعجب همه را برانگیخت.
این جعبه که گفته ش��ده حامل
ی��ک پیام مهم اس��ت توس��ط
ماموران پلیس توقیف و محتوای
آن پیام تا تکمیل پرونده ،محرمانه
باقی خواهد ماند .یکی از افسران
پلیس گفت که معلوم نیست که
آیا گذاشتن این جعبه در جلوی
کلیس��ا یکی از رسم های ایتالیا
یی ها باشد .اما کشیش ایتالیایی
کلیسا از چنین موضوعی اظهار
بی اطالیی میکند .تنها فرد غایب
در مراسم فرزند پدرخوانده ،ویتو،
سرکرده معروف مافیادر مونترال،
بود ک��ه در حال س��پری کردن
دوران محکومیت خود تا س��ال
 2012در در زندان کلرادو آمریکا
اس��ت .قتل ریزوت��و جدیدترین
حمله از سری حمالت به خانواده
او محسوب میگردد .ضربات پیش
از این یکی ش��لیک به نوه او بود
که در دس��امبر سال گذشته در
غرب مونترال به قتل رس��ید .پا
ئولو رندا ،داماد ریزوتو ،که در ماه
مه ربوده ش��د و تاکنون اطالعی
از او در دس��ت نیست و یکی از
سرکردگان مافیا به نام آگستینو
کنت��ررا که از نزدی��کان خانواده
ریزوتوست .در تابستان روبروی
مغازه تهیه و توزیع غذای خود به
قتل رسید .همه این جرایم هنوز
بدون پاسخ و در هاله ای از ابهام
باقی مانده اند.
زندگی پدر خوانده مونترال از
آغاز تا مرگ

نیکول��و ریزوتو که ب��ه نیک نیز
مع��روف اس��ت در تاری��خ 18
فوری��ه  1924در ده کوچکی در
جنوب سیس��یل ایتالی��ا به دنیا
آمد و ریاس��ت مافی��ا از ایتالیا و
اروپا تا آمریکای شمالی و سپس
آمریکای جنوبی را به مدت سی
سال بر عهده داشت .مافیایی که
بر کلیه فعالیت ه��ای جنایی از
قبیل قاچاق مواد مخدر ،پولشویی
و س��اخت و پاخ��ت در صنعت
س��اختمان س��ازی نظارت دارد
و چرخه مالی آن در س��ال ،سر
به میلیاردها دالر می زند .از این
مبلغ به گفته یکی از کارشناسان
مافی��ا و در راس آن پدرخوانده و
خان��واده اش پانصد میلیون دالر
در آمد داشته اند .نیکولو ریزوتو
در س��ن  29س��الگی به همراه
همسر ،دختر و پسرش ویتو به
کانادا مهاجرت کرد و در مونترال
ساکن شد.



در آن دوران و تا س��الهای
 1970ویک کوترونی رییس
مافیای مونترال بود و بخش
عمده ترافیک مواد مخدر زیر
دستهایاو ردوبدل میشد .در
آن زمان نیکولو عضو سازمان
کوترونی ش��د که شاخهای
ق��وی از خانواده بون��ادو در
نیوی��ورک بودن��د و کنترل
مافیای نیویورک را بر عهده
داش��تند .ریزوتو خواس��تار
بخشی از ترافیک مواد مخدر
ش��د؛ ولی خان��واده بونانو با
آه از س�رخی شفقی كه روز را به شب میرس�اند و آه از دهر ،آنگاه كه بر مراد دونپایگان
 
 
 


خواسته او مخالفت کردند.
میچرخد!
 
 

ریزوت��و ارتباط تنگاتنگی با




حسینبن علی رنگ
سرخی از خون فرزند رسول خدا،
كه این
برب الفلق»؛
بخوان «قل اعوذ
جرایم سازمان یافته کانادا،
است.
گرفته
ونزوئ�لا
آمری��کا ،ایتالی��ا و


سرخی









رابطه
برقراری
داش��ت.او با
عاشوراآغاز
فساد
حاكمیتظلم
بود كه
تقدیر اینچنین رفته
شودو



 با شفق 
و
شب
 

با مافیای سیسیل و خصوصا
 آن ،جز
كهدرخاك
جاهلیت ،پلید میتی است
باشد.
رسولخدا

 



  

خون فرزندان 
این ش�فق ،

خانواده سیسیلی کاروآنا کونترورا










 درخت زقوم ریشه نمیگیرد .اگر نبود كویر مردهی دلهای جاهلی ،شجرهی خبیثهی امویان
توانست پرس��ود ترین معامالت
اوالد علی
رابر
حاكمیت
س�ایهی جهنمی
كجا
خود را انجام دهد.ریزوتو هیچگاه
خویش




ملک 
خدا
 جامعهای که 


 
توانست
می 
به دس��تورات رس��می سازمان
کرده بود ،بگستراند؟!

 




 
 


















کوترونی توجهی نداش��ت و این
  


********
 
 
     

   


 
باعث ش��د تا ویولی همیشه در




برابر ویک کوترون��ی از او انتقاد 
وفای بنیآدم
بهتماشاگه ساحت مردانگی و
 آغاز شود و مالیك
جنگ

روز باال آمده است كه 
شتافتهاند .مردانگی و وفا را كجا میتوان آزمود ،جز در میدان جنگ؟  ...دیندار آن است كه
کند و این آغاز دشمنی بین این



















دو بود.جواب وی به او همیش��ه
دركشاكش بال دیندار بماند ،و گر نه در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم ،چه بسیارند
می
این ب��ود که خ��ودش فقط


اهل دین!
س��ال
توان��د او را اخراج کند .در

 






نهادهاند و بال
یارانیكایك جان بر سر پیمان ازلی خویش
تن در دنیاست و جان در آخرت؛
 1980ریزوتو نقش مهمی را در
است 



متحد کردن اعضای به هم ریخته
خونینشان،اینجا ،شقایقهای داغداری
اماپیكر
شهادت به سدره المنتهی كشیدهاند.

کاالبره بعد از نفاق و جدایی بین
و
 رسیده است
برحیرت میرود  ...روز به نیمه
دشت .در این میانه ،حكم
سینهی
رس�ته بر


 


اح��زاب کاالبره و سیس��یل ایفا
دیگر چیزی نمانده كه كار جهان به سرانجام رسد.
               
نمود.
خیمه بر آفاق نزده بود ،آس�مان انشقاق مییافت و خورشید،
صبر
اگر
و
ش�د
خجل
دهر
...
به
ریزوتو
هفت��اد
دهه
اوای��ل
در

دلیل آگاهی از توطئه قتلش به
چهره از شرم میپوشاند و سوز دل زمین ،دریاها را میخشكاند .آن
ش��هر کاراکاس پایتخت ونزوئال
شوربختان خجل شدند ،اما آب و خاك و آتش و باد ،سخن امام را در
گریخت چرا ک��ه از طرف پائولو
لوح محفوظ باطن خویش به امانت گرفتند که ذلت و دون مایگی از
ویولی ،متح��د کوترونی رییس
ما بزرگواران به دور است!
مافیای مونترال تهدید به مرگ
******

ش��ده بود .در سال  1978ویولی
با گلولهای به سنگفرش خیابانی

ضمیر

و داغ جاودانهی مصیبت 

تا
آدمیان ،س�ینه به س�ینه منتقل خواهد شد
عاش�ورا در
در مونت��رال از پای درآمد .گفته

را این گونه به گوش 

هنگامهای که آخرین فرزند خورشید ،ندای آسمانیاش 

رساند:
جهانیان
میش��ود ریزوتو در قت��ل پائولو


 



ای تمامی 
آب ندادند!
آزادمردمان! جد مظلوم مرا کشتند و نَمی از
ویولی ،متحد س��رکرده مافیا در
*******


مونت��رال در س��ال  1978نقش
داشت .س��پس نیکولو ریزوتو به
اکنون پس از گذشت قرنها از جور و عداوتی که بر خاندان پاک پیامبر آوردند ،ما نیز برآنیم


مونترال برگشت و کنترل عملیات

انسان 
روزگاران و خاندان پاکش ،و نیز در عزای کمخردی
کامل 
دادن
دست
سوگاز
که در  
مافیای مونترال را به پسرش ویتو
بشر جاهلی با عرشنشینان عالَم همنوا شویم .در آستانهی شهادت حسین بن علی علیه
سپرد.
پایان تسلط خانواده ریزوتو بر
مافیا

با به قتل رس��یدن ریزوتوی پدر
و با کش��ته و ربوده ش��دن سایر
افراد این خانواده به نظر میرسد
تسلط این خانواده بر مافیا رو به
افول است و بعید به نظر میرسد
ویتو ریزوتوی پسر که هم اکنون
در آمریکا زندانی است بتواند این
تسلط را دوباره بدست آورد.
دنی��س مین ویل افس��ر پلیس
بخ��ش جرائ��م س��ازمان یافته
مونترال می گوی��د« :انگیزه این
قتلها و آدم ربایی ها هنوز معلوم
نیست و حتی نمیدانیم چه کسی
پشت این حوادث است ،آیا تسویه
حس��اب کینه ای قدیمی است؟
آی��ا کار بازماندگان خانواده پاولو
ویولی اس��ت که دارند از خانواده
ریزوتو انتقام شکست گذشته را
میگیرند؟ آیا ای��ن دعواها میان
اعضای یک خانواده است که باهم
ناسازگاریدارند»
در حقیقت قت��ل نیکولو ریزوتو
نش��انگر این واقعیت اس��ت که
تغییرات بنی��ادی در س��اختار
جرایم س��ازمان یافت��ه در حال
شکل گرفتن است.

السلام و یاران بیهمتایش گرد هم میآییم تا مرهمی بر دل خون آخرین بهانهی هستی،
باشیم .
(عج)
الحسن
حجتبن
حضرت 

 به مدت  12شب:
مح م سس حض   ی لل لعظم
تا
ل :و هی
ساعت 7
رت آ
  
از
هایخویی 
تا 9/30شب



زمان 6 :دسا مبر ات  17دسامبر،

از ـساعت  7:00عصر ات  9:30شب




ربانمه :نماز جماعت ،زیارت عاشورا،

Add: 7085 Cote-des-Neiges, Mtl, QC H3R 2M1

لم
سخ
لم
س
ـنرانی حضرت حجت االسالم و ا ین باـقری تـهرانی،

ـعزاداری و پذریایی

 مراسم عزاداری روز عاشورا از ساعت  10صبح در محل موسسه برقرار میباشد.
الزم به ذکر است که موسسه ،آماده است تا نذورات،
کمکهای نقدی و هدایای غیر نقدی عزیزان را دریافت دارد.

7085 Cote-des-Neiges,
Mtl, QC H3R 2M1
Tel: (514) 341-2235

Web: www.khoei.ca

E-mail: alkhoeifoundation@gmail.com
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بنام ایزد یكتا

الگوی آزادگی و آزاد مردی حسین (ع)
بر شما عاشقان و پیروان راهش تسلیت باد

به همین مناسبت مجلس بزرگداشت و عزاداری آن سرو یگانه

 از روز دوشنبه برابر با  06دسامبر 2010

به مدت  12شب ،از ساعت  07: 00لغایت  10 : 00شب
در مركز اسالمی ایرانیان مونتریال
 به صرف شام برگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان روشن نگه داشتن چراغ راه آزادی
و احیاء شعائر مقدس ایزدی است.
سخنران :حجة األسالم و المسلمین جناب آقای دكتر سهیل اسد
و با مداحی نغمه خوان والیت،
عارف ارجمند جناب آقای بهمن آبادی
با آرزوی توفیق برای شما

عیدـغدری
روز والیت و امامت

بر تو هموطن مبارك باد
به نام این روز و به نام با شكوه و شوكت امیر مؤمنان علی (ع)
جشن باشكوهی در مركز اسالمی ایرانیان منعقد خواهد شد
با شكوه تمام همه با هم این روز الهی را جشن میگیریم
و بایگانه مرد مردانگی تجدید عهد میكنیم.

 زمان  :جمعه  3دسامبر 2010
از ساعت  07 : 00لغایت  10 : 00شب
 به صرف شیرینی و میوه و شام
 برنامه ها :سخنرانی و شعر و مداحی و سرود
همه با هم روز امامت را احیاء كنیم
210 St-Jacques
)(Lachine

210 St-Jacques
)(Lachine

Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

علی شریفیان :کبک و امیر خدیر...
رویدادی که در تاریخ سیاسی کبک
کم سابقه و حتی به نوعی بی سابقه
است.
امی��ر خدیر با انتش��ار ای��ن طومار
امکان��ی فراه��م آورده ک��ه مردم با
امضای آن نارضایت��ی خود را اعالم
کنند و در کادر یک اقدام سیاس��ی
دموکراتیک و ظریف معلوم ش��ود
و بویژه ژان ش��اره دریابد که میزان
نارضایتی مردم چقدر گس��ترده و
عمیق است.
دالیل اصلی درخواست استعفای
شاره در این طومار آورده شده و برای
امضاء فرموله و به مردم عرضه شده و
همه کسانی که (و از جمله ایرانیان
کبک��ی) با این انتق��ادات موافقند،
م��ی توانند به س��ایت مجلس ملی
کب��ک  www.assnt.qc.caمراجعه
و طومار را تا  15فوریه امضاء کنند.
این سه مورد به قرار زیر است:
نظر به اینکه:

یک :نخست وزیر ،نماینده شربروک
و دولت لیبرال جلوی راه اندازی یک
کمیسیون تحقیقدرباره بده بستان
های کالن ش��رکت ها ب��ا احزاب
سیاسی و دولت را گرفته...
دو... :و چون نخست وزیر ،نماینده
ش��ربروک و دولت لیبرال برخالف
درخواست مردم (و نمایندگان آنها)
هم چنان م��ی خواهد به حفر چاه
های اس��تخراج گازهای طبیعی (از
فسیل) را ادامه دهد و حاضر نیست
مهلت و تاریخی برای پایان استخراج
گاز طبیعی را معین و اعالم کند...
و سوم :و نظر به اینکه نخست وزیر،
نماینده شربروک و دولت لیبرال به
رغم درخواس��ت های مکرر احزاب
اپوزیس��یون هیچ قصد و تصمیمی
برای مذاک��ره و تبادل نظر پیرامون
بودجه دولت خود ندارد...
ما امض��اء کنن��دگان ای��ن طومار
خواستار استعفای نماینده شربورک،
رئیس دولت و نخس��ت وزیر کبک
(ژان شاره) هستیم.

***

گزارش رادیو کانادا از
کنفرانس خبری بعد از رای
گیری در مجلس

>> ادامه از صفحه5 :

غ��روب روز چهارش��نبه بع��د از
رای گیری ،رادیو کانادا از کنفرانس
خبری ،گزارش مستقیمی را بطور
زنده پخش ک��رد .در این کنفرانس
ابتدا خانم پولی��ن ماروا رهبر حزب
کبکی س��خنانی ایراد کرد و بعد به
پرسش خبرنگاران پاسخداد.
خان��م ماروا در س��خنان خـــــود
یادآور شد:
«با توجه به آنکه ژان شاره با اختالف
اندکی از سقوط نجات یافت اما باید
فهمیده باشد که مردم کبک و حزب
ما به عنوان اپوزیسیون رسمیدولت
از کارک��رد او دولت لیبرال بش��دت
ناخرس��ندیم و او باید به خواس��ته
های مردم تن بدهد و به ما پاس��خ
گو باشد».
امیر در قس�متی از سخنرانی
اش در ای�ن کنفران�س خب�ری
گفت:
«آقای ش��اره بای��د دریاب��د که در
همه حال باخته است .او اعتبارش را
از دس��ت داده است ،امتیاز و قدرت
حکومتی ش��اره هم از دس��ت رفته
است».

انتخابات میان دورهای
گزینشمنایندهحــوزه

Kamouraska-Temicouuata

روز دوشنبه برای کرسی خالی این
ح��وزه انتخاباتی واقع در ش��مال
شرقی کبک رای گیری شد(.)1
نماینده این حوزه انتخاباتی چندی
پیش بر اثر ابتال به سرطاندرگذشت
و مردم با رای خود در روز دوش��نبه
 29نوامبر نماینده جدید این حوزه را
انتخاب کرده اند.
در این حوزه چهار کاندیدا از احزاب
لیبرال ،ح��زب کبکی ه��اADQ ،
و حزب همبس��تگی کب��ک QS
شرکت داشته اند.
نمایندگ��ی این حوزه از  25س��ال
پیش تا کنون در دس��ت لیبرال ها
بوده است.
براس��اس نظرس��نجی که بوسیله
 CROPانج��ام ش��ده ب��ه ترتیب
( France Dionneلیب��رال) از
 34درص��د ،آندره س��یمار (حزب
کبکی ها) از  32درصد ،ژرادر بولیو
) Beaulieu (ADQاز  25درص��د

آرای واجدین شرایطی که تصمیم
خود را گرفت��ه اند ،برخور دار بودند
و  Serge Proulxکاندی��دای جوان
حزب همبس��تگی بوسیله 6درصد
مردم حمایت می شده است.
با توجه به ضریب خطای این گونه
نظرسنجی ها که حدود 2/5درصد
است ،عمال کاندیداهای حزب لیبرال
و حزب کبکی ها ش��انس مساوی
برای انتخاب شدن داشته اند و این
جاس��ت که آن ها که هیچ کدام از
این دو حزب و عملکردشان را قبول
ندارند و یا ب��ه دالیل دیگر معموال
انتخابات ش��رکت نم��ی کنند ،می
توانس��ته اند نقش��ی تعیین کننده
داشته باشند.
انتخاب هر ی��ک از دو کاندیدای دو
حزب (به اصط�لاح) اصلی صحنه
سیاس��ی کبک تغیی��ری در موازنه
قدرت نمی دهد.
در م��ورد ای��ن انتخاب��ات یک��ی از
خبرنگاران از امیر خدیر پرسید:
آیا انتخاب کاندیدای حزب کبکی ها
با توجه به نارضایتی مردم از ژان شاره
انتخ��اب بهتری اس��ت ه��واداران
حزب همبستگی به توصیه شما به
کاندیدای لیبرال رای خواهند داد؟
امیر پاسخ گفت:
«چ��ه کس��ی چنی��ن گفت��ه...؟
خبرنگاران و رسانه ها باید چشم و
گوش خود را باز کنند و به طور کلی
ش��یوه برخورد خود با امور سیاسی
کبک را دگرگ��ون کرده و با نگرش
هوشمندانه تری به چنین مواردی
نگاه کنند».
امیر توضیح داد«:رسانه ها باید تفکر
زنگ زده ،رس��وب ک��رده ،نخ نما و
کهنه شده را عوض کنند و مثل این
همه سال ها گمان نکنند و این گونه
به مردم انتقال ندهند کهدر کبک ما
فقط دو حزب داریم .چنین نیست».
و مثالی شنیدنی زد و به خبرنگاران
یادآور شد:
«اگر ما و م��ردم در چند دهه اخیر
اینگون��ه فکر م��ی کردی��م و طرز
تلقی م��ان را عوض نم��ی کردیم و
چشم هایمان را نمی شستیم و جور
دیگری به مس��ائل و امور سیاس��ی
نگاه نمی کردیم ،هنوز همانند سال
 1976تنه��ا دو حزب ناس��یونال و
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حزب لیبرال روبرو بوراس��ا را امروز
هم می داشتیم».
و بعد اش��اره کرد به ش��رکت UFP
(اتحادی��ه نیروه��ای پیش��رو) در
انتخابات  2003و گفت:
 UFPدر آن انتخاب��ات تنه��ا ی��ک
درصد آراء را بدست آورد».
این اتحادیه نیروی ها سوسیالیست
و چپ گرا بعدا پایه تش��کیل حزب
همبستگی کبک ش��د و در زمانی
کوتاه توانس��ت مردم را ب��ا ایده ها
و برنام��ه های جدید ب��رای کبک
جل��ب کند و در نهایت در انتخابات
هشتم دسامبر  ،2008توانست امیر
را به عن��وان اولین نماینده خود به
نمایندگیمجلسبرساند.
امیر با تاکید در پاسخ به خبرنگاران
ضم��ن رد دادن رای اس��تراژیک به
کاندیدای حزب کبکی ها گفت:
«اول اینکه ما مردم را تش��ویق می
کنیم که روز دوشنبه حتما به پای
صندوق های رای بروند و دوم اینکه
به کاندیدای حزب همبستگی رای
بدهند .به کاندیدای حزبی رایدهند
که با شفافیت کامل عمل کرده و می
کند ،برنامه های آلترناتیو و کارساز
برای ام��روز و آینده کب��ک دارد و
آلوده هیچ گونه فساد مالی نبوده و
نیست»...

حتلیــل رادیو کانادا از
نتیجـــه رای گیری
در مجلــس علیه شاره

دومینسالگردحضور
امیر خدیر در مجلس
هفته آینده روز  8دسامبر ،دومین
سالگش��ت راهیابی به یادماندنی و
تاریخ ساز دکتر امیر خدیر به عنوان
نماینده مرسیه مونترال به مجلس
قانون گذاری کبک است.
انتخاب امیر به توصیف و تائید شمار
زیادی از تحلیل گران ،آش��نایان به
امور سیاس��ی کب��ک و کانادا نطفه
عطف��ی در تاریخ سیاس��ی معاصر
کبک بوده است.
امیر خدیر به عنوان یک سیاستمدار
مردمی ،هوشمند ،دلسوز ،آگاه حتی
پیش از اینکه به نمایندگی مجلس
برگزیده شود ،به عنوان چهره بارزی
از نسلی تازه از سیاستمداران کبک
پا به میدان نهاده که با کوش��ش و
پیگیری و با تکیه بر نیروی اعضای
«حزب همبستگی کبک» و با تالش
همه جانبه و برنامه ریزی درازمدت
و دقیق ،به صورت همه جانبه فعال
بوده است.
امیر در س��خنرانی پیروزی خود در
انتخاب اشاره کرد که راهیابی اش به
مجلس کبک ،تنها پیروزی او نیست،
بلکه پیروزی کبک است.
پیروزی مردم کبک از ش��یکوتیمی
گرفته تا الک سنت ژان ،از مرسیه
مونترال تا  Gaspeاست.
امیر پیروزی خود را پیروزی «حزب
همبس��تگی» و ن��وآوری های این
حزب و تالش کم نظیر هموندانش
توصیف کرد.

ابتدا  Sebastian Bovetتحلیل گر
این شبکه به تجزیه و تحلیل آنچه
در مجل��س گذش��ت ،پرداخت و با
نقل سخنان خانم ماروآ و امیر خدیر
نتیجه گرفت ژان ش�اره موقعیت

گفت و گو با مناینده امید و
نوید آینده روشنتر برای کبک

میشل داوید،که تحلیل گر سیاسی
روزنامه  Le Devoirسخنان تحلیل
گ��ر دیگ��ر را تائی��د ک��رد و گفت
انتخابات میاندوره ای روزدوشنبهدر
واقع نشان خواهد داد که مردم چه
پیامی برای ژان شاره دارند.
امیردر کنفرانس خبری گفته بود:
«م��ردم بای��د ب��ا آرای خ��ود پیام
اعتراضی انتقادی قدرتمند و کارساز
خود را به نخس��ت وزیر بدهند و به
او بفهمانند ک��ه باید نارضایتی آنها
را دریابد و گرنه سرنوش��ت و آینده
سیاسی تاریکی در انتظار اوست».

امیر به عن��وان نماینده امید و نوید
آین��ده ای بهت��ر ،دی��دگاه های��ی
دیگرگون به فضا و به صحنه سیاسی
کب��ک آورده و هوای ت��ازه ای برای
یاری رساندن به تنفس امیدوارانه تر
مردم در کالبد جامعه دمیده است.
او خستگی ناپذیر درصحنه و جبهه
های گون��ان حض��ور دارد و اثرات
چشمگیر حضور او از این ایرانی تبار
کبک��ی ،چهره ای موثر و خبرس��از
ساخته است.
امیر در هر رویداد و تحول سیاسی
نقطه تمرکز و مورد رجوع خبرنگاران

متزلزلی پیدا کرده است.

و رسانه های کبک است .این توجه
حتی گاهی بنظر می رسد برخالف
خواست رسانه های کلیشه ای کبک
و کانادا س��ت ،اماتوج��ه ای ناگزیر
است.
این مهم اس��ت که یک��ی از ایرانی
تباران اینگونه مرکز توجه قرار گرفته
و اگر س��خنان ،ایده ها و طرح ها و
برنام��ه هایش مورد توج��ه ما قرار
گرفته شود ،برای جامعه مهاجر ما
هم ثمرات بسیار دربر خواهد داشت.
از او می پرسم:
«امیر چه گذشته ...چه شده که
اوضاع سیاس�ی در کبک دچار
چنین بحران و کشمکشی این
چنین حساس شده است؟»
امیر می گوید« :شاره و حزب لیبرال
همانن��د ح��زب کبکی ه��ا گرچه
در ظاه��ر متفاوتن��د ،در چند دهه
گذشته در بسیاری امور نتوانسته و
یا بخاطر ساختار ایدئولوژیک احزاب
و پالتفورم های آش��کار و پنهانشان
نخواس��ته اند نه تنها مسائل امروز
کب��ک را به گونه ای کارس��از حل
کنند ،بلکه برای آینده کبک هم جز
نومیدی چی��زی به ارمغان نیاورده
اند».
«ش��اره عملکردهایش ناش��فاف و
عمدتا به نفع کالن ش��رکت هاست
و منافع عموم مردم در برنامه های
دولت او آنگونه که ضرورت وضعیت
امروز کبک و موقعیتش در کانادا و
جهان اقتضاء می کند،در نظر گرفته
نمی شود» .
م�ی پرس�م :مش�کل و ای�راد
اس�تخراج گاز طبیعی از منابع
فسیلی چیست که مورد انتقاد
و اعتراض شما قرار گرفته است؟
امی��ر« :کبک ب��ا توجه به امکان
تولید انرژی برق از منابع عظیم آب
خود ،در ح��ال حاضر نیازی به این
منبع گرانقدر انرژی ندارد.
هم اینکه اس��تخراج گاز طبیعی از
منابع فسیلی گران تمام می شود و
هم درآمد  23میلیارد دالری ساالنه
آن به جیب شرکت هایی می رود که
به اکتشاف و استخراج آن مشغولند.
مس��ئله دیگر اینکه سبب آلودگی
جدی آب می شود.
{>> ادامه در صفحه}38 :
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Tel.: 514-891-7029
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@hotmail.com

چرا جوان های حتصیلکرده و خارج دیده ما در
آن زمان ،در حزب توده ایران گردهم آمدند و در
راهی هولناک قدم نهادند...

 5نوامبر :به بهانه یازدهمین سال درگذشت
دکتر نورالدین
کیانوری
من مردم و زنده است افسانه
تا زنده نگاه دارد
عشق
افسانهمن

ابوجعفر خدیر

(مونتریال)
دکتر کیانوری
پنجم نوامبر
رد
1999
حالی ک��ه در
ادامه ده س��ال
زندان و شکنجه
با دستی فلج و تنی رنجور ،در خانه
ای زی��ر نظر بود در  84س��الگی به
زندگی پر بار و پر حادثه اش بدرود
گفت.
او بدون ش��ک یک��ی از نامدارترین
ستارگان درخشان آسمان سیاست
ای��ران و یک��ی از تاثیرگذارتری��ن
شخصیت اجتماعی در جامعه ما در
طول قرن بیس��تم بوده است او به
همراه همفکرانش بیش از نیم قرن
از عمر پر بار خ��ود را در راه آگاهی
حبش��ی ،مبارزه با عق��ب ماندگی،
نواستعماری ،فقر و فالکت اجتماعی
و ستم ش��اهی گذراند و در این راه
س��خت ناهموار و پر سنگالخ و به
غایت هولناک با دشمنان رنگارنگ،
خان های مسلح ،زمینداران صاحب
رعیت ،ارتش و پلیس دست پرورده
مستشاران نظامی بیگانه ،و در راس
همه آنها دربار دست نشانده اجنبی
فاسد ،دست و پنجه نرم کرد .جانکاه
تر اینکه این همه باید در محیطی
س��خت خرافات زده ،عق��ب مانده
و ب��ی فرهنگ ص��ورت می گرفت.
از ای��ن رو ق��دم نه��ادن در این راه
کار ه��ر کس نب��ود آنهائی که قدم
گذاردند ع��ده ای در همان ابتدای
راه ماندند و پی زندگی خود رفتند،
عده ای دیگ��ر در نیمه راه از نفس
افتادند و به کنار کشیدند ،معدودی
نیز چون به صرفه ندیدند پیش��انی
به آستان س��تم سائیدند و به آالف
و الوف رس��یدند ،اما انبوهی هم تا
به آخر رفتند و رنج ها کش��یدند و
چ��ه جان ها فدا کردند و با تبلیغ و
تالیف و ترجمه کتاب های بیشمار
و انتش��ار بی سابقه آنها در سرتاسر
ایران و تاسیس سینما و تئاتر مترقی
و سازماندهی سندیکاهای کارگری و
تشکالت صنفی لرزه به اندام نظام و
حاکمان وطن فروش انداختند و پایه
های ملوک الطویفی و فئودالی برای
همیشه سس��ت و حاکمان بی آبرو
گشتند.
حال این سئوال پیش می آید:
چرا امثال کیانوری ها به این راه پر
مهلکهرفتند؟
در حالی که تعداد انگش��ت ش��مار
جوانان ممتاز و خوش شانس ایران
بودند که با کوله باری از علوم و فنون
و تحصیالت عالیه به ایرانی برگشته
بودند که تصدیق ششم ابتدائی سند
افتخار علمی به شمار می رفت بنابر
این همه درهای ترق��ی و ثروت به
روی آنها باز بود.
برای پاسخ به این سئوال الزم است
نظری هر چند مختص��ر و گذرا به
اوضاع و شرایطی که ملت ایران در
دوران رضاشاه و بعد به هنگام اشغال
ایران از طرف ارتش های متفقین و
تبعیدرضاشاهبیفکنیم.
در آن هنگام استبداد بسیار خشن
و افس��ار گسیخته و قانون شکن بر
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مسلط ش��ده بود .جان و مال حتی
باالتری��ن مقام��ات دولت��ی و پایه
گذاران حکومتی رضاشاه از خشم و
غضب وی در امان نبود.
داور ،وزیر دادگستری و تیمور تاش،
وزیر درب��ار و نصرت الدول��ه ،وزیر
کشور پایه گذاران این وزارتخانه ها
به سبک مدرن و امروزی هر سه به
فرمان دیکتاتور کشته یا خودکشی
شدند؟! سرنوشت یک کشور و یک
ملت ب��ا اراده یک قل��در قزاق رقم
میخورد.
وزیر مخت��ار فرانس��ه در تهران در
تاری��خ  13ژوئی��ه  1926طی نامه
شماره  83به رئیس و دولت و وزیر
خارجه ،آقای آریستید بریان ،چنین
می نویسد:
وزی��ر مخت��ار انگلیس در س��ردار
س��په نش��انه های مصطفی کمال
(آتات��ورک) را دیده ب��ود .اما امروز
مجاز اس��ت از خود بپرسد حاال که
رضاشاه به آرزوهایش رسیده تملق
ها و مداخله اطرافیان فاسد و دغل و
اشرافیت منزوی و بریده از همه چیز
او را به بی عملی و فس��اد نکشیده
است؟
نش��انه های پس رفتگی خطرناک
نمایان ش��ده حتی سربازخانه های
ته��ران و گارد ویژه اش از این وضع
بی نصیب نمانده اند و حقوق افراد
را پرداخت نکرده اند و هیچ کس به
آینده اش مطمئن نیست.
وزیر مختار فرانس��ه در مس��کو به
آریستید بریان ،رئیس دولت فرانسه
در تاریخ  15ژوئی��ه  ،1926اوضاع
داخلی ایران آشفته است .شاه جدید
محبوبیت ندارد حت��ی در ارتش و
بعضی قسمت های قشون بر علیه
او برخاسته اند.
طهران ،وزیر مختار فرانسه به رئیس
دولت فرانس��ه  26تیرم��اه 1305
سپهس��االر در پی مطالب��ه دکتر
میلیس��پو از بابت مالیات به مبلغ
بیس��ت میلیون و پانصد هزار ریال
خودکشی کرد.
طهران وزیر مختار فرانسه به رئیس
دولت فرانسه  27تیرماه :1305
اخی��را در ایران دو حادثه با وخامت
زیاد توجه را به بدبختی و نابسامانی
قشون و فساد و رشوه خواری سران
ارتش جلب کرد .در شب  24ژوئن
در سربازخانه سلماس،در آذربایجان
شورش شد .سربازها سرهنگ خود
را کش��تند و بازار را غارت کردند و
تقریب��ا در همین اوق��ات مرزداران
مر ّوج تپه در خراس��ان قیام کردند
و مس��لحانه وارد بجنورد شدند و با
سربازان یکی شده و سپس ترکمن
ها نیز به اینها پیوستند.
علت این همه گندیدگی را باید در
شخص رضاشاه جستجو کرد که در
راس نظامدیکتاتوری به غایت فاسد
بر قدرت تکیه زده بود و شب و روز
به جمع اموال و گرفتن امالک مردم
مش��غول بود تا به آنجا که طی 16
سال س��لطنت به اندازه تمام خاک

سویس صاحب امالک و مستغالت
گردید ،بطوری که دفترخانه شماره
 1واق��ع در کوچه آقا ش��یخ هادی
ته��ران انحص��ارا به ثب��ت امالک
رضاش��اه می پرداخت بدین ترتیب
حکومت از سر گندیده و همه پیکره
را آلوده ساخته بود.
محمدرضا شاه نیز که پای در جای
پای پدر نه��اده بود ،با دیکتاتوری
س��اواکی ،زبان ها را بست و سعی
داشت پدرش را یک پادشاه کبیر
در افکار عمومی به تصویر بکشد.
درحالی که س��اخت و س��ازهای
مختصر انج��ام گرفت��ه در زمان
رضاخان طبق برنام��ه ای صورت
گرفت که بخاطر اجرای آن ژنرال
آیرون س��اید انگلیس��ی انتخابش
کرده بود تا جامعه س��نتی قرون
وسطائی غیرمصرفی و خودکفای
ایران را که با گاو شخم می کرد و با
دست درو و با آب آسیاب ،نه جاده
بود نه ماشین و نه ...و بدرد تولیدات
مازاد صنای��ع اروپا نم��ی خورد به
سمت جامعه مصرفی براند ،بهرحال
آنچه که اساسی بود نکرد و یا اجازه
آن را نیافت البته بخشی از تحوالت
عصر رضاخانی نیز جبر زمان بود و
حتی در مس��تعمرات آفریقائی هم
اتفاق افتاد.

بسـم

ه تـعالی

س�تایش می کنم پروردگار را
سلام و صلوات "محمد
مصطفی" را
دو هفت��ه پی��ش در میان
نام��ه ه��ای Mail box
خانه ام نام��ه ای دیدم که
تعجب مرا برانگیخت ،نامه
ای دس��ت نویس به امضاء
ش��خصی بنام "خ یگانه".
پس از به پایان رساندن نامه
این برادرمان ساعت ها به
فکر فرو رفتم که راستی چرا
همه چیز عوض ش��ده و چراهای
دیگر آق��ای "خ یگانه" نمی دانم و
نمی شناس��م و نمی خواهم بدانم
کی هس��تید هر کی هستید و هر
کجا هس��تی خدا نگهدارتان باشد
سپاسگزارم از اینکه وقت گزاردی و
نامه های مرا در روزنامه پیوند شهر
دنبال می کنید همانطور که تعریف
کرده بودید این حقیر دوران بسیار
خطی��ری که پر از جهل و نادانی و
روزگاری در بی خبری و بی خردی
بس��ر می بردم انشاا ...آنطور که در
گذش��ته عمل کرده ام در آینده به
کمک و یاری پروردگار عمل نکنم
امادر نامه ات سخت گله مند بودی
گله مند از دست اندرکاران که آن
انق�لاب پ��اک مردم��ی را به کجا
کشانیدند؟
دلت از بچه های قدیم شکس��ته،
اف��کارت دیگرگون ش��ده ،انتظار
نداش��تی بچه های سپاه و بسیج
امروز بازیچه دست دستهای مرموز
دولتها و سرمایه داری شوند!
گمان نمی کردی آن انقالب پاک
مردمی امروز به این شکل و تعریف
در آید! در افکارت جای نمی دادی
دو نفر از بس��یجیهای گذشته که
"امام ام��ام" می کردن��د امروز بر
سر قدرت بیایند و نیروهای بسیج
کش��ور و سپاه پاسداران را بر علیه
مردم مس��لمان ایران ق��رار دهند!
(آنهائی که مردم اسرائیل و آمریکا
را بهترین مردم و دوست خودشان
م��ی دانند) تص��ور نم��ی کردی
جانبازان و معلولین (جنگ مقدس
هشت ساله) را به پای جوخه اعدام
بکش��انند و آنها را آواره کشورهای
غرب و شرق بنمایند!
در وجودت راه نمی دادی بچه های
سپاه و بسیج که عاشق آزاد کردن
ق��دس بودند  .میدانه��ای مین را
یکی پس از دیگری با قطعه قطعه
کردن بدن هایشان باز می کردند
امروز خودشان در بازار های بورس
جهانی گرفتار و بازیچه سیس��تم

شیطانی غرب و
شرق شوند.
ب��اور نداش��تی
کس��انی ک��ه
قرآن به سر می
گرفتند و شعار
میدادن��د دین
خدا ،دی��ن ضد
س��رمایه داری،
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قدرتی جز
الله عظیم)
و کلید

باغ عدن را به س��ادگی به کس��ی
ندهند ،زی��را "او" دانائی بزرگوار و
از احوال همگان بخوبی آگاه است.
پس ای برادر"یگانه" ،کار دولت ها
را به "او" واگذار که "او" کارگردانی
ماهر می باشد .اگر ش��ما امروز از
جماعتی دل شکس��ته هس��تی،
مرحوم موالن��ا چندین قرن پیش
به جماعتی که به حج رفته بودند
چنین گفت:

ضد بزرگ ساالری ،و
ضد دروغ می باش��د،
امروز خودشان گرفتار
آن باشند و خیلی باور
هایدیگر.
آق��ای "خ یگانه" ش��ما
تنها نیستی که دلت شکسته ،بچه
های زیادی هستند که هم عقیده
ش��ما می باش��ند .اما این دلیل بر
آن نیس��ت که شما عقیده و ایمان
خود را زیر پا بگذاری و از رس��ول
اکرم (ص) و دین بحق او
دلگیر باشی ،مگر ایمان و ای قوم به حج رفته بدانید
نمازتان برای حکومت می که بدانید که بدانید
بود که با رفتن آن نا امید معشوق همه جا هست،
گردیده اید؟
چه بدانید چه ندانید
علی
مومنان
مگر امی��ر
آن کعبه و میخانه دکان است
"آنهائ��ی
نفرم��وده:
(ع)
معشوق همه جا هست
با
امیدوارند
دولتها
به
که
معشوق تو همسنگر و دیوار به دیوار
گردن"
ناامید
آنها
رفتن
در بادیه سرگشته و حیران،
فرام��وش نکنی��د تاریخ شما در چه هوائید
تکرار می ش��ود .فکر می ای قوم به حج رفته بدانید بدانید
کنید ه��ر آن کس گفت شیطان همه جا هست
م��ن مس��لمانم و ایمان آن حج دکان است گر صورت
آورده ام از او ب��ه راحتی بی صورت معشوق ببینید
قبول می کنند و رهایش هم خواجه و هم خانه و کعبه بر آن است
می گذارند.
که معشوق همه جا هست
س��ه
باریتعالی
خداون��د
صد بار از آن راه بدان خانه کعبه برفتید
از
پس
ب��زرگ
آزمای��ش
یک بار از آن را به عشق معشوق نرفتید
خلقت ما آدمیان تا هنگام ای قوم به حج رفته بدانید بدانید
مرگ دولت ه��ا و مردم آن خانه کعبه لطیفست نشان هاش بگفتید
این کره خاکی قرار داده از صاحب خانه نشانی نگرفتید
است که در کنار این سه ای قوم به حج رفته بدانید بدانید
آزمایش بزرگ ،آزمایش آن حج که برای یار نباشد دکان است
ه��ای ریز و درش��ت در معشوق همه جا هست
طول روز و س��ال تا وقت با آن همه قدرت با آن همه ثروت
معین قرار داده است ،آن افسوس که این گنج شما در ره باد است
س��ه آزمایش الهی یکی آن باد چه باد است،
ثروت ،یکی قدرت و یکی بادی نحس و خراب است.
شهرت می باشد.
بقول مح��روم دکتر علی
شریعتی "زر و زور زیور" [کذا] می
با سپاس از شما خوانندگان بینا
باشد که انس��ان را در این فیلم دو
از طرف علی اصغر محمدی و جمعی از
ساعته زندگی که هر روز آن را می
مسلمانان و پیروان راه حق
بینیم مردود می گرداند و خداوند
 22-11 -2010مونتریال
سبحان از آن دولتها .
مومنان با هم برادرند و جانشان برابر
مردمیکهبزبانایمانآوردهاندقبول
است و در برابر دشمنان خدا متحد و
نکند مگر دست آن دولت و مردم را
یکپارچهاند.
باز و تا معلوم نگرداند که آن دولت
از سخنان پیامبر اسالم رسول اکرم (ص)
ها و اشخاص به ریا ایمان آورده ،و
ادامه در شماره آینده
یا بهدل صدا می کنند (نیست هیچ

ح�ال ببینی�م قلمزن�ان عصر
پهلوی ها درب�اره حال و روزگار
ملت ایران چه می گویند؟
یکی از نویسندگان مشهور ایران در
دوره پهلوی ها اس��تاد عبدالرحمن
فرامرزی ،مدیر و س��ردبیر روزنامه
کیهان بود .او هر وقت فشار سانسور
کم میش��د جرات س��خن گفتن از
واقعیت را داشت.
فرامرزی در نام��ه ای تحت عنوان
«دو کلمه با حزب توده» در جواب
نویس��نده توده ای ،رحی��م نامور،
چنین می نویسد:
«با ای��ن حال من ان��کار نمی کنم
یعنی نمی توانم انکار کنم که رژیم
سابق (رضاش��اه) یک رژیم ظالمانه
بود که بر سینه این ملت قرار داشت
و قدرتی که دولت از آن راه بدست
آورد ،خرج چاپیدن مردم و کشیدن
رگ غیرت از گرده ملت و کاس��تن
نفوس و خرابی معنوی مملکت شد.
ش��ما نیز انکار نکنید که قدم های
بزرگی هم برای تج��دد و مقداری
اص�لاح و تعلیم و تربی��ت و ترقی
فرهنگ و محترم س��اختن ایران و
ایرانی در دنیا برداشت و اگر نتیجه
درستی از قوت اراده و میهن پرستی
او گرفته نشد به واسطه رجال خائن
و بی ایمانی بود که او را احاطه کرده
بودند و شاهد من همین اعمال است
که االن از ایشان می بینیم».
که به بندرعباس فرار کردند و هیئت هوشیار.
آقای نامور می نویسد:
«دوست دانشمند من این قدر اصرار حاکمه ایشان را از آنجا بیرون راندند او م��ی گوید آن روز که دولت بیاید
در خوش بینی نداشته باشید .مدت و در بازگش��ت تمام��ا ت��وی راه از همه مردم ایران را متجاس��ر اعالم
کند معلوم نیست پس کجا حکومت
هاستدر ایران همه نوع ناله و شکوه گرسنگیمردند؟
و شکایت از طرف بردگان که تمام برادر م��ن در یکی از دهات بین راه می کند؟
حق��وق زندگی و مزایای بش��ری از الرس��تان و آبادان منزل داشت می
آنها س��لب گردیده ،م��ورد تعقیب گف��ت ه��ر روز صبح ک��ه از خواب البته نامه دکتر فرامرزی و سخنرانی
دژخیم��ان ق��رار می گی��رد .مدت برمی خاس��تیم تا چش��م مان کار دکت��ر مص��دق در رابطه ب��ا اوضاع
هاست سرنیزه این طبقه یا بدست می کرد آدم می دیدیم که پش��ت دلخراش مردم جنوب و آذربایجان،
مختاری ها و گماشتگان رضاخان ،یا س��ر هم افتاده اند .ع��ده ای ناله و برای رعایت ظرفیت صفحات نشریه
بدست جانشینان آنها به نام مقررات زاری م��ی کردند و ه��ر کس مرده پیوند بس��یار خالصه شده و همین
حکومت نظامی برگردن و پهلوی آن بود راحت شده بود و هر کس زنده قدر کافی است تا خواننده این سطور
کس��ی که نام آزادی بر زبان بیاورد بود بعد از مقداری رنج و ش��کنجه را به جواب سئوال فوق هدایت کند،
فرو می رود .مدت هاس��ت اختناق دو و س��ه کیلومتر آن طرف تر می که چرا جوان ه��ای تحصیلکرده و
ملت ای��ران و ترور دس��ته جمعی مرد اگر بگویم ثلث مردم الرس��تان خارج دیده ما در آن زمان در حزب
آزادیخواه��ان ادام��ه دارد و زبان ها در دو س��ال  21و  22مردند مبالغه ت��وده ایران گردهم آمدن��د و در راه
نکرده ام .اینها به چه دردی مردند؟ پرمخاطره و س��خت هولناک قدم
بریده و قلم ها شکسته می شود.
نهادند ،هنرمندان ،پژوهش��گران و
آق��ای نامور این ح��رف را بروید به بهدرد گرسنگی.
کسی بزنید که نداند یا خودش منکر دکت��ر محم��د مصدق نی��ز در  28شعرای نامی همچون ملک الشعرای
باشد چه وقت من از این اوضاع دفاع آب��ان  1324در مجلس چهاردهم بهار ،دهخدا ،صادق هدایت و ...آنان
تلگرافات��ی را ک��ه از آذربایجان بر را در این راه آرمانخواهی ،انس��انی و
کرده ام؟
مل��ت ایران به قدر حی��وان ،به قدر علیه جنایات و کشتاری که در حق اخالقی همراهی کردند.
س��گ ،به قدر گربه در کشور خود دهقانان ده عجمی و ش��هر اََمند از اما دکتر کیان��وری در راس حزب
طرف ژاندارم های همدست با خان ت��وده ی ایران ،دش��منانی از همه
حق حیات ندارد.
آیا شما می دانید که در سال  1321های بزرگ دریافت کرده بود ،خواند رن��گ در داخل داش��ت که در فوق
و  22چند صد نفر از مردم الرستان و دول��ت را ب��ه عواقب ای��ن اوضاع به آن اشاره ش��د ،عالوه بر آن او در

جنگ س��ردی که در سراسر جهان
بر علیه جنبش های اجتماعی تحت
نام مبارزه با کمونیس��م به وس��یله
ی دولت های غربی به س��رکردگی
آمریکا براه افتاده بود ،درگیر ش��د و
ای��ن نیروهای جهنم��ی که متحدا
عم��ل م��ی کردن��د موفق ش��دند
چندین بار حزب توده را س��رکوب
خونین کنند ول��ی چون این حزب
ریش��ه در توده ها داشت و آرمانش
اخالق��ی ،انس��انی و عدالتخواهی و
معنوی بود ،هرگز نتوانستند حتی
با کشتار رهبریتش ،آن را ریشه کن
کنن��د .در این کارزار رهبران حزب،
خاصهدکتر کیانوری هدف حمله ها،
فحاشی ها ،لجن پراکنی های زیادی
در لجنزار تبلیغاتی س��رمایه داری
داخل��ی و خارجی قرار گرفتند و به
دلیل سرکوب وحشیانه و غیرقانونی
بودن همیشگی حزب ،مجالدفاع از
خودنیافتند.

_________
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در کشکول پیر خراسان...

بازار امالک...

ی سابقهای
بازار امالک مونترال در ماههای اولیه سال  ۲۰۱۰از رونق ب 
ی از امالک باالتر از قیمت
برخوردار بود ،به گونهای که حتی برخ 
درخواستی به فروش میرفتند.

اما در حال حاضر
که در اواخر پاییز
 ۲۰۱۰ب��ه س��ر
میبریم آیا هنوز
شاهد این پدیده
هستیم و یا اصال این پدیده چگونه
به وجود میآید
ب��رای ای��ن منظور نظر ش��ما را به
مصاحبه ای که س��ازمان مشاورین
امالک مونترال ب��زرگ با Camille
 ،Labergeکارش��ناس اقتص��ادی
س��ازمان مش��اورین امالک استان
کبک انجامداده است جلب میکنم.
ی از امالک
 آی�ا این که برخ� 
باالتر از قیمت درخواس�تی به
فروش میرسند فقط مختص به
مونترالمیباشد؟
 این حقیقت دارد که از اوایل سال ۲۰۱۰تع��دادی از ام�لاک باالتر از
قیمت درخواس��تی به فروش رفته
ان��د ،اما این پدیده فقط مختص به
مونترال نمیباشد ،بلکه در هر شش
کالن ش��هر اس��تان کبک به وقوع
پیوسته است ،فقط در Saguenay
بود که این پدیده ظهور چشمگیری
نداشت.
 آی�ا ای�ن پدی�ده در حال
حاضر که در اواخر پاییز  ۲۰۱۰به
سر میبریم هنوز اتفاق میافتد؟
ی از میزان آن کاسته شده
 بلی ول است.
در ابتدای نیمه دوم س��ال ،۲۰۰۹
ی که رکود اقتصادی را پش��ت
وقت 
سر گذشتیم در استان کبک شاهد
موج��ی از فروش ام�لاک با قیمت
باالتر از قیمت درخواستی بودیم که
این موج در س��ه ماه اول امسال به
اوج خود رسید.
در تع��دادی از کالن ش��هرها مثل
 Gatineauو  Trois Riviereو
 Quebec Cityاین نس��بت به ۸-۹

امیرسام

درصد ّ
کل معامالت رسید.
اما بعد از این مدت به دلیل کاهش
خرید و فروش امالک نسبت به اوایل
سال ،شاهد کاهش این پدیده بوده
ایم.

ی اینک�ه ای�ن پدیده با
 یعن� 
دوران رک�ود اقتص�ادی مرتبط
میباشد؟
 به هیچ وجه .همیش��ه تعدادی ازامالک هس��تند که باالتر از قیمت
درخواست شده به فروش میرسند
حتی در دوران رکود اقتصادی.
در همین دوره رکود اقتصادی اخیر
که بازار معام�لات امالک راکد بود
تعداد  ۲-۴درصد ام�لاک ،باالتر از
قیمتدرخواستی خریداری شدند.
ی بیندازیم
اگر به دهه گذشته نگاه 
میبینیم که بین سالهای  ۲۰۰۴و
 ۲۰۰۲چنین پدیدهای اتفاق افتاده
بود اما نه به این شدت.
 به نظر ش�ما دلی�ل وقوع این
پدیدهچیست؟
ی که تقاضا از عرضه
 معموالً وقت�� بیش��تر میش��ود ،ش��اهد ای��ن امر
میباشیم .دلیل وقوع این پدیده در
سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰نیز همین
بود.
به دلیل پایین بودن بهره وام مسکن
که خ��ود باعث رونق ب��ازار امالک
میش��ود ،تعداد متقاضی��ان خرید
امالک افزایش پیدا کرد.
تعداد زیادی از ای��ن افراد هم برای
اولین مرتبه بود که تصمیم به اقدام
چنین امری داشتند ،بنابراین تعداد
خریداران (تقاضا) از تعداد امالک در
معرض فروش (عرضه) بیشتر شد.
در این ش��رایط ،خریداری که ملک
مورد عالق ه خ��ود را پیدا میکند با
توجه ب��ه این نکته ک��ه خریداران
دیگری نی��ز عالق ه من��د به خرید
همان ملک هستند ،حاضر میشود
با پیشنهاد قیمتی باالتر از قیمتدر
خواستی ،ملک را خریداری نماید.

و حضرت آیت الله و بارگاه کبریائی

شاهنامه:
گزارش
زاگــرس
جلسه خنست

شاهنامه پژوه س��رکار خانم آزاده
احسانی ،جلسه نخست شاهنامه
خوانی را چنین آغاز نمودند:
شاهنامه فردوس��ی روایتگر تاریخ
و فرهنگ ایران زمین از دورترین
زمانها تا هن��گام یورش تازیان به
ایران میباش��د .این اث��ر جاودان
تنه��ا س��روده ذهن یک ش��اعر
زبردست نیست ،بلکه تاریخ ایران
است که بدس��ت فردوسی استاد
س��خن پارس��ی به نظم در آمده
است .پشتوانه شاهنامه فردوسی
متون کهن ایرانی مانند اوس��تا و
متون پهلوی اش��کانی و ساسانی
میباشند .و اگر داستان گرد آوری
شاهنامه را بررسی کنیم خواهیم
دید که ش��اهنامه فردوس��ی بر
اساس نوش��تارهای تاریخی کهن
به ش��عر در آمده اس��ت .داستان

ی که بازار امالک پررونق
بنابراین وقت 
میباشد وقوع این امر اجتناب ناپذیر
اس��ت و در این شرایط است که ما
بازار ام�لاک را بازار فروش�ندگان
مینامیم.

ی در ملک
 آیا مشخصه خاص 
وج�ود دارد که باعث میش�ود
ک�ه آن مل�ک باالت�ر از قیمت
درخواستی به فروش برسد؟
 بلی ،از لحاظ جغرافیایی این پدیدهبیشتر در مناطق ش��هری به وقوع
میپیوندد.
ی در کالن ش��هر مونترال که از
حت 
ی تشکیل شده است
پنج ناحیه اصل 
بیشتردر جزیره مونترال شاهد وقوع
این امر هستیم.
در ش��هر کبک نیز که از دو بخش
جنوبی و شمالی تشکیل شده است
بیش��تر در ش��مال این پدیده دیده
میشود.
از لحاظ نوع ملک نیز در دو س��ال
گذشته این پدیده بیشتر در امالک
چندواحدی ( )plexمش��اهده شده
است اما قبل از این مدت وقوع این
امر در تمام انواع امالک به یکس��ان
گزارش میشد.
همان طور که قبال نیز گفته ش��د
وق��وع ای��ن پدیده فق��ط و فقط به
عرض��ه و تقاضا بس��تگی دارد .اگر
تعداد امالک فروشی کم باشد و در
عین حال خریداران زیادی به دنبال
خرید ملک باشند این پدیده بیشتر
رخ میدهد.
___________
>> برای بدس��ت آوردن اطالعات
بیش��تر در باره وقوع این پدیده در
منطقهای خاص ،مش��اور امالکتان
میتواند تجزیه و تحلیلدقیق خرید
و فروش منطقه مورد نظر در س��ه
ماه سوم امسال را در اختیارتان قرار
دهد.
شاد و سربلند باشید.
امیر سام  ۲۹نوامبر ۲۰۱
___________
*برگرفته شده از سایت سازمان مشاورین
امالک مونترال بزرگ

Cell.: 514-702-2309

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
از آنجا آغاز میش��ود که
سپهبد خراسان ابو منصور
محمد بن عبدالرازاق فرخ
توس��ی بر آن میش��ود تا
نوش��تارهای کهن ایرانی
یعن��ی در واق��ع تاری��خ
کهن ای��ران را گرد آوری
کند .بدی��ن منظور وزیر
دانشمند خود ابو منصور معمری
را مامور گردآوری کتابهای تاریخی
کهن ایران که در دست مردمان به
ویژه موبدان پراکنده بود ،میکند.
ب��ه گفت��ه مقدم��ه ش��اهنامه
ابومنصوری که امروزه در دس��ت
اس��ت" :پ��س امی��ر ابومنص��ور
عبدالرزاق مردی بود با فر و خویش
كام بود و با هنر و بزرگ منش بود
اندر كامروایی و با دستگاهی تمام
از پادشاهی .وساز مهتران و اندیشه
بلند داشت و نژادی بزرگ داشت
بگوهر و ازتخم اس��پهبدان ایران
بود"...
ابومنصور معمری وزیر دانش��مند
سپهبد خراس��ان جستجو را آغاز
کرده و دارندگان نوشتارهای کهن
را یافته و از آنان دعوت به همکاری
میکند.
بدین ترتی��ب موبدانی به نامهای
"م��اخ" پی��ر خراس��انی از هرات،
یزدانداد پسر ش��اپور از سیستان،
ماهوی خورش��ید پس��ر بهرام از

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca
نشابور و شاذان پسر برزین
از توس در دربار ابومنصور
محمد بن عبدالرزاق فرخ
توس��ی گرد آمده و زیر
نظر وزی��ر ابومنصور آغاز
به گردآوری تاریخ ایران
از روی کتابه��ای که��ن
مینمایند.
همانگونه که در مقدمه شاهنامه
ابومنصوری چنین آمده اس��ت :
"پس دس��تور خویش ابومنصور
المعمری را بفرم��ود تا خداوندان
كتب را از دهقان��ان و فرزانگان و
جهاندیدگان از ش��هرها بیاوردند
و چاك��ر او ابومنص��ور المعمری
بفرمان او نامه كرد و كس فرستاد
به ش��هرهای خراسان و هشیاران
ازآنجا بی��اورد و از هرجای ،چون
شاج پسر خراسانی ازهری و چون
یزدانداد پسر شاپور از سیستان و
چون ماهوی خورشید پسر بهرام از
نشابور و چون شاذان پسر برزین از
طوس .و از هر شارستان گرد كرد
و بنشاند بفر از آوردن این نامههای
شاهان و كارنامههاشان و زندگانی
هر یكی از داد و بیداد و آش��وب و
جنگ و آیین ،از كی نخستین كه
اندر جهان او بود كه آیین مردمی
آورد و مردم��ان از جانوران پدید
آورد ت��ا یزدگرد ش��هریار كه آخر
ملوك عجم بود".

>> ادامه از صفحه37 :

اش را دس��ت انداخت��ه و س��ر کار ایران 120 :میلیونی!!
گذاشته است! در هر حال شخص ما قیر به جای هیزُم

ی از امال ک باالتر از قیمت
چرا برخ 
درخواستی به فروش میرسند*؟

امیر سام
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بنا بر یک وظیفه شرعی
اوالً به ایشان اطمینان می دهیم که
چون نمی دانسته اند که کار کردن
در کارخانه آبجو سازی حرام است،
پس خوشبختانه هیچگونه معصیتی
مرتکب نشده اند!؟ و
ثانیًا به ایش��ان توصی��ه می کنیم
ک��ه بالفاصله از ش��غل خودش��ان
کناره گیری ک��رده و وجوه حاصله
از این فعل حرام را فوراً به حس�اب
شماره 100ما ریخته و اگر به مناسبت
حلول س��ال جدید مسیحی پاداش
جنس��ی هم از آن کارخانه ملعونه!
گرفته اند بدون هیچ دخل و تصرفی
در آن ،محموله فوق را تحویل بیت
رهبری ما بدهند و بالفاصله سرزمین
کفر را ترک نموده و به آغوش میهن
اس�لامی باز گردند و بروند در یکی
از آن امام��زاده ها و بقاع متبرکه به
ش��غل ش��ریف جمع آوری نذورات
مسلمین مشغول شوند که هم کاری
است حالل و درآمدش بد نیست و
هم به خاطر سبک کردن بار جیب
مسلمین اجر اُخروی هم دارد!
طلبه حوزه علمیه مدینه منوره
مونتریال :االحقر پیرگدای خراسانی

رئی��س جمهوری محب��وب چهل
میلیون��ی منتخب حض��رت رهبر
معظ��م بارها از این ش��عار طاغوتی
مع��روف "دوتا بچه کافی��ه" انتقاد
نم��وده و اخی��راً ب��ا اختصاص یک
میلیون تومان به هر نوزاد تازه تولد
یافت��ه به زنان ایران��ی توصیه کرده
اند که تامی توانید برای جنگ ما با
استکبار جهانی "هی ُزم" بزائید!؟
گویا زنان قهرمان ایرانی همدر پاسخ،
به حضرت رئیس جمهوری پیامداده
اند که به علت اوضاع بد اقتصادی و
گرانی سرسام آور و بخصوص رفتار
بد و زشت و ناجوانمردانه ای که شما
و اعوان و انصارتان در حق آن گروه
از فرزندان ما ک��ه در جنگ ایران و
عراق کشته و مجروح و مصدوم شده
ان��د ،انجام داده اید فع� ً
لا از زائیدن
«هیزم» برای جنگ تان با استکبار
جهانی معذوریم فقط اگر خواستید
م��ی توانیم تا دلت��ان بخواهد برای
بلندپروازی های بیمارگونه و ابلهانه
و بیج��ا و جنگ احتمالی ش��ما با
استکبار جهانی ،برایتان قیردست به
آب برسانیم!؟

قرآن،خربزه و نان...

پرزیدنت و شرمساری ما

بنا بر گ��زارش خبرگ��زاری "مهر"
رئیس س��ازمان دارالق��رآن الکریم
کش��ور گفت :برای بیش��تر شدن
مش��ارکت های مردمی در فعالیت
های قرآنی ،مج�� ّوز فعالیت 1200
موسسه قرآنی تاکنون از سوی این
سازمان صادر شده است.
به این جناب رئیس پیش��نهاد می
کنی��م که اگ��ر ذره ای ش��رافت و
انسانیت و ش��رف و ایمان در وجود
مبارک خودش��ان س��راغ دارند ،به
مص��داق حدیث ش��ریف "برو فکر
نون کن که خربزه آب اس��ت!" پس
از کاشت این  1200مزرعه خربزه،
در این سر س��یاه زمستان و روزگار
فالکت باری که اربابان ش��ما برای
هموطنان ما در داخل کشور فراهم
آورده ان��د ،مقدار کم��ی از این پول
های باد آورده را هم صرف تهیه نان
برای مردم گرس��نه و بخش اندک
دیگ��ری از آن را هم خ��رج خرید
کفش و لباس برای پوش��اندن بدن
برهنه کودکان بی گن��اه و بی پناه
خیابانی ایران بنمائید.

داروخانه لوئیز
دادش زاده
 13خیابان راشل

و اینچنین بود که شاهنامه ایران
گرد آوری و نامگذاری شد" :و این
را نام شاهنامه نهادند تا خداوندان
دانش اندرین نگاه كنند و فرهنگ
شاهان و مهتران و فرزانگان و كارو
ساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان
و آیینه��ای نیك��و و داد و داوری
ورای وراندن كار و س��پاه آراستن
و رزم ك��ردن و ش��هر گش��ادن و
كین خواس��تن و شبیخون كردن
و آزرم داشتن و خواستاری كردن
این همه را بدین نامه اندر بیابند.
پس این نامه شاهان گرد آوردند و
گزارش كردند و اندرین چیزهاست
كه بگفتار مر خواننده را بزرگ آید
و بهر كسی دادند تا ازو فایده گیرد
و چیزه��ا اندرین نام��ه بیابند كه
س��همگین نماید و این نیكوست
چ��ون مغز او بدانی و ترا درس��ت
گردد و دلپذیر آید"...
همانگونه که فردوسی خود در آغاز
شاهنامه میفرماید ،دقیقی شاعر
هم دوره فردوس��ی کار به شعر در
آوردن این کت��اب تاریخ بزرگ را
به عهده میگیرد ،اما ش��وربختانه
مرگ نابهنگام او موجب میش��ود
ک��ه کارش ناتمام باق��ی بماند .و
پس از آن فردوسی به تشویق یک
دوس��ت تصمیم میگی��رد که کار
به ش��عر در آوردن شاهنامه را به
دست گیرد .استاد سخن پارسی،

ش��خص م��ا از این ک��ه در جائی و
پیش سر و همس��ر عنوان کنیم و
بپذیریم که موجودی مانند "محمود
احمدی نژاد" رئیس جمهوری کشور
زیبا و باس��تانی و هموطنان شریف
و نازنین و باس��واد و متمدن ماست
خجالت می کشیم شما چطور؟

پیوند و حق میخ!

چند روز قبل دوست نازنینی به ما
تلفن کرد و پس از سالم و علیک و
احوالپرسیگفت:
پیر در چند ش��ماره اخیر "پیوند"
مطالب��ی از دیگ��ران در صفحه ات
دیده ام تعجب کردم چون همیشه
از استفاده از مطالب دیگران توسط
اشخاصدر البالی کارهایشان انتقاد
می ک��ردی چی ش��ده مطلب کم
آوردی؟
گفتیم :نه تنها مطلب کم نمی آوریم
و نیاورده ایم بلکه همیشه با مشکل
کمبود جا هم مواجه هستیم! گفت:
پس قضیه چیست؟
گفتیم :تقصیر داستان "حق میخ!"
است.
گفت :حق میخدیگر چیست؟
گفتیم :می گویند شخصی منزلش
را برای فروش گذاش��ته بود آن هم

فردوس��ی توس��ی در آغاز کار از
س��وی دوستش به دانستن زبان
پهلوانی(پهلوی) و نیز به گش��اده
زبانی (یعنی س��خنوری و خوش
سخنی) ستوده میشود .و اینچنین
کار پدید آمدن شاهنامه فردوسی
آغاز میشود.
پس بر هر ایرانی بایس��ته اس��ت
دانستن اینکه این شاهنامهداستان
دیو و پری و افس��انه ه��ای دور و
دراز نیست ،بلکه تاریخ ایران زمین
است که از روی منابع کهن نوشته
شده و سپس به یاری استاد سخن
پارسی فردوسی توسی به شعر در
آمده است.
سپس خانم آزاده احسانی ،جلسه
را با خواندن و تفسیر اشعار بخش
نخست شاهنامه ادامه دادند:
به نام خداوند جان و خرد ...
___________

دومین جلسه

دومین جلسه شاهنامه خوانی یک
شنبه  14نوامبر در زاگرس برگزار
گردید.
شاهنامه پژوه س��رکار خانم آزاده
احس��انی جلس��ه را چنی��ن آغاز
نمودند.
ایش��ان ابتدا توضیحاتی در مورد
خط اوستایی و پهلوی دادند مانند
تف��اوت های آوای��ی و الفبایی هر
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با قیمتی بس��یار نازل و یک شرط،
آن شرط هم این بود که خریدار به
او اجازه بدهد که حق کوبیدن یک
میخ درهر ج��ای آن خانه و آویزان
کردن هر چیزی که دلش خواست
به آن میخ را داشته باشد و این حق
هم باید محضری و ثبت شده باشد،
خریدار هم شرط را پذیرفت و معامله
انجام ش��د .صبح روز بعد فروشنده
کوبه در من��زل را به صدا در آورد با
یک چکش و یک میخ در دس��ت.
صاحبخانه جدی��د پس از باز کردن
درب من��زل او را ب��ه داخل هدایت
کرد او هم رفت و آن میخ را به دیوار
اتاق خواب طرف کوبید و الشه سگ
م��رده ای را هم ب��ه آن میخ آویزان
ک��رد! خریدار با تعج��ب گفت :این
دیگر چیست؟ فروشنده جواب داد
این حق میخ من است که در سند
هم قید شده است .خریدار هم بنای
داد و فریاد را گذاشت که بابا مادرت
خ��وب پدرت خوب با این کار من و
زن و فرزندانم مریض خواهیم شد!
فروشنده گفت :این دیگر مشکل تو
است خودت این حق را به من داده
ای؟! خالصه خریدار در نهایت ناچار
شد با پرداخت مبلغی گزاف این حق
میخ را هم از او بخرد!؟
م��ی دانی ما در "پیوند" مس��تاجر
هستیم و این یک وجب جا را اجاره
ک��رده ایم و در ضمن مس��تاجری
هستیم بد حساب که هیچوقت نه
تنها اج��اره ،بلکه پول آب و برقمان
را هم نپرداخته ایم! و پیوند و جناب
س��ردبیر در صفحه ما "حق میخ"
دارند!؟
مطالبی مانند ش��عر «زن ذلیلی»:
"تقدیم به همه مردان غیور هموطن
در هج��رت" و مخصوصاً آن مطلب
"آمریکا در حال نابودی است"
از ابراهی�م نبوی که ش��خص ما به
دلیل عملکردش به هنگام کار در ام
القراء اسالم و محبت اش نسبت به
بعضی از جناح های حکومت عدل
اس�لامی خیلی خدمت اش ارادت
داریم آن چنان که از شنیدن نامش
بدن مان کهیر هایدرشت می زند! (
و حضرت سردبیر هم از این موضوع
اطالع کامل دارد!) در حقیقت همان
الشه سگ مرده ای است که جناب
سردبیر شاید به خاطر محبتی که به
ما دارد برای قلقلک دادن اعصاب ما
و بر اس��اس همان حق میخ ،در هر
شماره پیوند ،اجازه وحق دارد که به
دیوار کلبه خرابه ما آویزان کند و می
کند!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیرگدایخراسانی
به تاریخ سه شنبه سی ام نوامبر
الحرام سال  2010ولفری دربدری!

دو خط و رمزگشایی چند عبارت
به هر دوخ��ط ،این توضیحات در
واقع دنباله درس انجمن نخست
ش��اهنامه خوانی بود که در آن به
پیوند شاهنامه به متون ایرانی کهن
اشاره شده بود.
سپس داستان زال را آغاز نمودند
از به دنیا آمدن زال سپید موی تا
پرورانده شدنش توسط سیمرغ و
خواب دیدن سام و آگاه شدنش از
زنده بودن زال...
در جلسات شاهنامه خوانی بیتها
و واژگان دشوار ترجمه شده و نیز
به مسایل تاریخی و فرهنگی ایران
باستان اشاره میشود.
__________________

جلسه سوم

جلسه ش��اهنامه خوان 
ی
سومین
ٔ
یک شنبه  ۲۱نوامبر  ۲۰۱۰ساعت
 ۶در زاگرس برگزار گردید.
در ای��ن جلس��ه ادبدوس��تان
جدیدی پیوستند که به احترام این
پیوستگی ،س��رکارخانم احسانی،
جلسه
شاهنامهپژوه ،خالصهای از
ٔ
اول و دوم را م��رور کردند از جمله
تاریخچه و پشتوانهی شاهنامه که
از روی خدای نامهها گردآوری شده
و به امر سپهبد خراسان منصور ابن
محمد عبدالرزاق طوسی گردآوری
شده است .س��پس ایشان مجددا

خالصهای در م��ورد خط و زبان
اوستایی و آرامی توضیح دادند که
جلسه دوم شاهنامه
در واقع درس
ٔ
ی بود.
خوان 
ادامه داس�تان زال و
س�پس ٔ
سیمرغ را دنبال کردند.
در این جلسه داستان از رفتن سام
ب��ه پای کوهی ک��ه زال به همراه
ی میکرد آغاز
سیمرغ در آنجا زندگ 
ش��د و تا خداحافظی زیبای زال و
سیمرغ و برگرداندن زال به بارگاه
پدرش س��ام ادامه پیدا کرد ،و در
پایان بدانجا رسید که نوذر فرزند
منوچهر شاه به سیستان نزد سام
رفت و برای پیدا کردن فرزند به او
شادباش گفت و او (سام) را همراه
خود به بارگاه منوچهر ش��اه برد.
داستان هفته بعد پیشامدهای پس
از رسیدن سام به نزد منوچهر شاه
را بر خواهد رسید.
در این جلسه هم چنین واژههای
نامه رستم
آفرین ،فر و نیز شجره ٔ
رمز گشایی شدند.
امید است که با پیوستن فرزندان
ای��ران به این جریان فرهنگی ،هر
کدام به س��هم خود گام��ی در راه
پایداری و ماندگاری ادب و فرهنگ
ایرانزمین برداریم ،و به یاری میراث
گرانقدر تجربه های نیاکانمان چراغ
راه آینده فرزندانمان را فروغی دو
چندانبخشیم.
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خواهد بود».
شاره :رای عدم اعتماد  >> ...ادامه از صفحه9 :
وی ،ب��ه عن��وان
ام��ا در ماه س��پتامبر هم��ان نرخ عمومی نرفت ،روز چهارش��نبه  24نمونه ،به نتایج کمیس��یون های
7/7درصد بود ک��ه اندکی کمتر از نوامبر زمان طرح استیضاح تعیین تحقیق مشابه اشاره می کند که
در تاری��خ دور و نزدیک کبک،
شد.
سطح ملی  8درصدی بوده است.
ایندر حالی است که نرخ بیکاریدر در اینجا نکته دیگری هم قابل ذکر ب��دون نتیج��ه مطل��وب،
اونتاریو  8 / 6و در آمریکا 6/9درصد اس��ت و آن این اس��ت که قرار بود تشکیل شده اند.
شاره ،برای انجام یک دیدار رسمی ،اکنون ش��اره ،در مدت
است.
در آمری��کا تقریب��ا  15میلیون نفر از  22تا  27نوامبر به کشور فرانسه دو سال از عمر باقیمانده
بدون شغل هستند و میلیون های سفر کند .اگر چنین سفری به موقع دول��ت خ��ود (در
دیگر هم خسته شده و از شغل یابی انجام می ش��د و چند نفر از وزرای صورت ادامه حیات
مایوس شده اند و دنبال شغل نمی وی نیز همراه او می رفتند ،با توجه آن) ،با چالش های
گردند ،حالتی که اوباما آن را مایوس به اکثریت ضعیف حزب لیبرال در زیادی روبروست.
مجمع ملی کبک ،احتمال سقوط پی��روزی در ای��ن
کننده توصیف کرده است».
چال��ش ه��ا
نویس��نده مطلب را چنین به پایان دولت در  24نوامبر بیشتر بود.
بنابرای��ن ،ش��اره مس��افرت خود را ش��انس او را
می برد:
«شاره سعیدارد گفتمان را از اخالق ب��ه تاخیر انداخت ت��ا روز موعود از برای تشکیل
به اقتصاد برگرداند .اما رس��انه های دولت خود دفاع کند و از سقوط آن دول��ت آینده
کب��ک بیش��تر
کبک پتیشن ها را مهم تر میدانند .جلوگیری نماید و موفق هم شد.
ولیدردموکراسی ،تنها پتیشنی که اس��تیضاح با  57رای در مقابل  61خواهد کرد .از جمله این چالش ها:
 )1قانع کردن کبک��ی ها به اینکه
حساب است انتخابات است ،که در رای رد شد.
کبک هنوز بیش از دو س��ال به آن قبل از رای گی��ری در مجمع ملی روش او برای مبارزه با فساد موثرتر
کبک ،یان مک دونالد در گازت  22است و خاطیان مجازات شدند،
باقی است».
 )2کاهش باز هم بیشتر نرخ بیکاری
اما داستان فش��ار آوردن به شاره و نوامبر نوشته بود:
دولت او به فشارهای لفظی و رسانه «شاره ،در ایس��تادگی محکم خود و ایجاد موقعیت های شغلی بیشتر،
ای و پتیشن ختم نشد .خانم ماروا ،با در مقاب��ل ب��راه انداختن تحقیقات  )3تحکیم هنوز ل��رزان پایه های
پشتیبانی سایر احزاب اوپوزیسیون ،عمومی ،چی��زی برای باختن ندارد .اقتصادی کبک،
تنها سودی که یکدولت از برگزاری  )4حل مسائل بهداشتی ،آموزشی،
دولت را تهدید به استیضاح کرد:
«یا تحقیقات عمومی ،یا انتخابات» .تحقیق��ات عمومی م��ی برد همان اجتماعی و غیره به گونه قابل قبول،
معن��ی این حرف آن اس��ت که اگر روز اول اس��ت .بعدا تنها عایدی که اما وظیفه ما به عنوان ش��هروندان
ژان شاره فورا یک تحقیقات عمومی نصیب دولت می شود همان حاصل کبکی-کانادائی:
راه نین��دازد ،پارلمان به او رای عدم همیشگی این گونه تحقیقات است ،برای ایجاد دموکراسی در این کشور
اعتم��اد خواه��د داد و ای��ن یعنی یعنی از دست دادن کنترل اوضاع ،زحمات زیادی کشیده شده است .از
انتخابات عمومی ،که هنوز دو سال اینکه کجا می رود ،چه هزینه هائی دموکراس��ی در این کشور مواظبت
ایجاد می کند ،چ��ه موقع گزارش کنیم.
به موعد قانونی آن باقی است.

چون ش��اره زیر بار انجام تحقیقات داده می ش��ود و باالخره نتیجه چه

امیرخدیر...

>> ادامه از صفحه35 :

در حال��ی که این منبع ارزش��مند
ان��رژی باید برای نس��ل های آینده
کبک حفظ شود .این منابع ذخیره
فرزندان همه مردم کبک و از جمله
فرزندان و نس��ل های آینده جامعه
ایرانیان کبک است...
بل�ه ای�ن ذخیره عظی�م انرژی
س�هم م�ا ایرانیان هم هس�ت.
به همی��ن دلیل هم ما ایرانیان باید
ش��رکت فعال تری در امور سیاسی
داشته باشیم».
می گوی�م :ایرانیان ت�ا آنجا که
بنظر می رسد ایرانیان به لیبرال
ه�ا رای می دهند چرا که حزب
کبکی ها خواس�تار اس�تقالل
کبک از کاناداس�ت .ش�ما هم...
«حزب همبستگی» هم یکی از
اهدافش همین است.
اینطورنیست؟
امیر :این سوء تفاهم بزرگی است.

ب�رای حزب همبس�تگی کبک
و ب�رای من به عنوان یکی از دو
سخنگوی این حزب« ،استقالل
کبک» وسیله است و نه هدف...
استقاللی که ما به دنبال بدست
آوردن آن برای کبک هستیم با
استقالل از نوع حزب کبکی ها
ف�رق می کند و حت�ی در تضاد
است.
اس�تقالل طلبی آنها براس�اس
نوع�ی برخ�ورد Ethnic
(فرانکفون�ی) اس�ت .ح�زب
همبس�تگی اس�تقالل کبک را
به عنوان وس�یله ای برای رفاه
بیش�تر همه م�ردم کب�ک و از
جمله هم�ه مهاجری�ن و البته
ایرانیان کبک می خواهد.
 می پرس��م در عمل به عنوان یکام��کان که تحق��ق آن بعید هم به
نظر نمی رس��د وقتی ش��ما ،حزب
همبس��تگی کبک به قدرت برسید

چگونه درپی بدست آوردن استقالل
کبک خواهید بود؟
امی��ر« :ما به مح��ض اینکه قدرت
سیاسی را بدست بگیریم به عنوان
حزب حاک��م در این ب��اره تصمیم
نخواهیم گرفت .در پی آن خواهیم
ب��ود و طرح و برنامه ای داریم که به
صورت متحد کانادا به استقالل کبک
دست یابیم و اینکار را برعهده یک
مجلس موسسان خواهیم گذاشت.
مجل��س موسس��انی که تش��کیل
خواهد شد ،قانون اساسی را نوشته و
تنظیم خواهد کرد که تمام جزئیات
چگونگ��ی اتحاد کبک ب��ا کانادا را
میسر کند و بعد این قانون اساسی
را دولت حزب همبستگی کبک به
رای مردم خواهد گذاشت.
ب��ا این ترتی��ب ه��ر تصمیمی که
م��ردم کبک (و نه دولت ما که مثال
درقدرت خواهد بود) و نه تنها فرانسه
تباران خواهند گرفت.
 می پرسم :با این طرح و برنامهطرح ریزی شده ،شما به ایرانیان
توصی�ه م�ی کنید چگون�ه در
تصمیمات سیاسی و از جمله در
رای گیری ها شرکت کنند؟
 امیر« :با این ترتیب گمان منطقیمن اینست که جامعه ما این امکان
را اکنون دارد که بج��ای رای دادن
به حزب لیبرال از ترس اس��تقالل
طلبی متعصبانه و به نوعی نژادگرایا
نه فرانسه زبانان و فرانسه تباران به
حزب همبستگی کبک رای دهند.
ما برنامه مان استقالل خواهی مان
با شیوه دموکراتیک (مردم ساالرانه)
اجرا خواهد شد».
 شما و اعضای حزبتان چه دورنمایی برای حزب همبس�تگی
کبک در صحنه سیاس�ی کوتاه
م�دت و دراز م�دت کب�ک می
بیند .این حزب تا کجا می تواند
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پیش برود؟
 امیر« :یک نگاه دقیق آماری به مانش��ان داده که در انتخابات 2008
حدود 4درصد (دقیقا 3/79درصد)
آرای مردم را داشته ایم ،نظرسنجی
هایی که یکی دو س��ال اخیر انجام
شده (بعد از راهیابی امیر به مجلس)
یافته هایش م��ی گوید ما اکنون از
10درصد پش��تیبانی مردم برخور
داریم.
هر روز ،هر هفته و رفته رفته به
شمار حمایت کنندگان ما افزوده
شده و می شود.
براین اس��اس من با واقع بینی امید
دارم در انتخاب��ات  2012بتوانیم با
نمایند های بیشتر اپوزیسیون اصلی
دولت کبک بشویم و اگر آنگونه که
ضرورت های جامعه کبک نشان می
دهد همه چیز درست پیش برود به
احتمال زیاد درانتخابات  2016ما با
توجه به ضرورت ها و نیازهای کبک
به حکومت خواهیم رسید».
 برای خ�ودت به عنوان اولیننماینده حزب همبس�تگی چه
آینده ای پیش بینی می کنی؟
 امیر« :من یک دوره به عنوان یکیازدو رهبر حزب همبستگی ،ریاست
دولت و یا اگر فرانسوازداوید ،نخست
وزیر ش��ود معاون و همراهی او را بر
عهده خواهم گرفت و بعد از آن برمی
گردم به انجام کار پزشکی ام».
برای امیر آرزوی موفقیت می کنم
و از اینک��ه وقتش را برای این گفت
و گوی اختصاصی ب��رای پیوند در
اختی��ار من گذاش��ته از او تش��کر
میکنم.
______________
( )1آندره س��یمار کاندیدای حزب
کبکی ها بر رقی��ب لیبرال خود در
این انتخابات پیروز شد.

 16آذر :تظــــــاهرات
5دسامبر:فیلیـپاسکوئر
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Immigration
Immigration
News:

Canada
reopens Immigrant Investor
Program
Effective December 1,
2010 Citizenship and
)Immigration Canada (CIC
will once again accept
applications under the
Federal Immigrant Investor
Program.
Under the new program
criteria, investor
applicants will need
to have a personal net
worth of $1.6 million,
up from $800,000.00
under the old criteria, and
make an investment of
$800,000.00 up from the
previous requirement of
$400,000.00.
Canada’s old immigrant

investor criteria were the
lowest when compared to
other countries with similar
programs.
The new criteria now align
more closely with other
immigrant receiving countries.
Canada’s Immigrant Investor
Program offers several
benefits to international
investors, including permanent
resident status up front and
guaranteed repayment of the
investment.
Will keep you posted
concerning the Quebec
Investor Program, it is said
that this will be announced
December 1, 2010,
Happy Christmas Shopping

everyone, keep the Christmas
Spirit, 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

On November 25th,
2010 Immigration
Minister Jason Kenney,
announced that the
expected number of new
permanent residents will
be between 240,000
and 265,000 in 2011.
Immigration levels will
be higher than ever
as the population ages
and the birth rates
stay low.
“Canada’s post- recession

economy demands a high
level of legal immigration to
keep our workforce strong.

All of the country’s labour
force growth will come
from immigration within
the next 5 years” said
Minister Jason Kenny.
Expectations in 2011 show
that the Federal Skilled
Worker Program to be the
most popular means of
entry.
An estimated 25% of
newcomers will be
destined for provinces
outside of Ontario, British
Columbia and Quebec.
Quebec is actually not
included in the Federal
Skilled Worker Program,
Quebec has its own Skilled
Worker Program, which
they call Quebec Permanent
Workers...
Meaning, that anyone who
is interested in immigrating
to a city in Quebec may
do so by applying through
Quebec first, and ones
a Quebec Selection
Certificate is issued by
Ministere de l’Immigration
et Communautés
culturelles (MICC) they
may proceed with Federal,
concerning background
declaration, application
for Permanent Resident,
etc., Police Certificate and
Medical Exam.
When you have been
issued a Quebec Selection
Certificate, Federal cannot
refuse Permanent Resident
Status, unless you have
failed your Medical and/
or are found to have had
problems with the law in
countries you have lived
in for more than 6 months
consecutively.

تپـشدیجیتــال

Montreal is particularly
beautiful in December...
as the city lights up for the
Christmas holidays.
Nothing brings smiles to

entire families than Christmas
light displays.
And when entire
neighborhoods get into
the holiday spirit, it brings
whole communities
together, with people
driving from all points
of the city just to get a
glimpse of someone else’s
neighbourhood display.
Sure, commercial displays
might be more grand in
some cases, but nothing
says Christmas better
than a heartfelt lighted
residence.
Christmas carols are sung in

parking lots of our shopping
malls, bringing the Christmas
Spirit to life.

Some of us have already
started our Christmas
shopping; although
Christmas today is very
commercialized, look at
the joy it brings to children
and the young at heart,
Santa has arrived and will
be visiting shopping malls,
to give children a chance
to take pictures with old St.
Nick. It’s a fun time of the
year, for most of us it is a
fun time, getting together
with families, sitting
around a huge dinning
table, enjoying traditional
Christmas meals, opening
Christmas gifts.

We are so blessed in so many
ways, but some families go
without during Christmas, it
is unfortunate that this still
exists in a country as rich as
Canada, so everytime we go
shopping, let us not forget to
give weather it is a Christmas
basket at your local super
market, or collecting toys
where you work, in every
which way, let us not forget
the less fortunate.
The true spirit of Christmas is
about giving, and with giving
comes joy & peace.

تبدیل سیستم های

ویـدیوئی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
مجمو
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
عه ای
ن
فیس ا
ز
ل
ب
ا
ایرانی
های
کتاب
جدیدترین
فروش
½
½
س
با خطا
ش
ی
ه
ای
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½
زیبا در

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

تپش

6162 Sherbrooke w.
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SOLD
Outremont: Asking price $1 495,000.
This 3 storey’s home features a fabulous
view on Outremont park & on Mount
Royal. 5 bdrms, 4+1 baths,
1 garage, a/c, fireplace.

N.D.G.:

Pierre Dupuy: $595,000. Sun-filled
condo featuring over 1600 s.f. of living
space, 2 bdrms, 2 baths, 1 garage, a/c,
pool, 24hrs security.

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

$1 650,000. Revenue property,
17 units, very good investment.

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.

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

ProFusion Realty RF

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

ﺍﻧﺘﺸﺎرﺍت و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

 ﻓﯿﺰﯾﻚ و ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮﺍی دﺍﻧﺶ آﻣﻮﺯﺍن ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺗﺎ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺍﻧﺸﮕﺎه، رﯾﺎﺿﯽ، ﻋﺮﺑﯽ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺍﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﺍﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدﺍ

ﺯﺵ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ن رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻂ ﻓﺎرغ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼ

. ﺗﻤﺒﻚ و آوﺍﺯ،ﻮر

ی ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳ

ﻫﻨﮕﺴﺎﺯی ﺍﺯ ﻣﺒﺘﺪ

ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ

77 ﯽ
 ﺍﻟﺍﻟﯽ66 ﺸﻨﻨﺒﺒﻪﻪ ﻫﻫﺎﺎ
ﯾﯾﻜﻜﺸ

 ﺳﻨﺘ، ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ،ﺗﺎر

 ﺳﻪ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎر

 آ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷ

 دﻻر ﺍﺳﺖ2 ورودی ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ

ﻼﺱﻫﺎي ﺁﻣﻮ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﺎرﺗﻮن

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﯾﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻋﺼﺮ در ﺯﺍﮔﺮس

ﮐ

آﻣﻮﺯش

آﻣﻮﺯش ﺗﺌﻮری و

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺯﺍﮔﺮس ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
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info@zagros.c
a www.zagro
s.ca

ﺑ
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ﻨ
ﻮ
ﺍن ﮐ ﺘﺎب

ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺯﺍﮔﺮس ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی آﻣﺎده ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
 ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲﻫﺎ و ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺍدﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد،  ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻋﻜﺲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺯﺍﮔﺮس

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

39

PAiVAND

عینک فرهت

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 16, No. 982, Dec. 01, 2010

جواد ایراخنواه

 Mailing Address:
6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-996-9692

H4A 1W6

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)

Tel.: 514-481-0671

>>

ارزیابی رایگان

Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker

>>
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Tel.: (514) 871-1119
1112 boul Saint-Laurent
Montreal, QC, H2Z 1J5
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
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www.akhavanfood.com

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

