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ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

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

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

موسسه مالی

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Sharif
988
_____

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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ساناز احمدی

فراخوانتظاهرات

«عضو سازمان
مجاهدین خلق» و
»«جاسوس اسرائیل
در زندان اوین اعدام
شدند

در اعتراض به موج جدید س��رکوب
در افش��ای جنایات،و اعدام در ایران
 در تالش برای از بین بردن،س��الیان
ی قید ش��رط
 کیف��ر اعدام و آزادی ب
 برای جلب،کلیه زندانیان سیاس��ی
ی در حمایت
 ��اف��کار عمومی جهان
از مب��ارزات آزادیخوهان��ه و عدالت
 همراه با دیگر، پر صدا،طبانه در ایران
نیروه��ای انقالبی و مب��ارز در مقابل
س��فارت رژیم جنایت��کار جمهوری
اسالمی گرد می آئیم

3>> :ص

IBNGyf£¥5ç•Z®

۱۲  ساعت۲۰۱۱  ژانویه۳ دوشنبه
245 Metcalfe ,Ottwa
Info: 514-299-8841
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...خبر کوتاه بود و سیاه

 مرگ،در آستانه سال نوی میالدی
باز به جامعه ایرانیان مونتریال
شبیخون زد و بسیاری را
چهارشنبه هاW.
5Star I.P.M. Inc. صبح8
2178 Ste-Catherine
کمیته یادمان کشتار زندانیان
:در سوگی عمیق فرو برد
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd
£› â¥±Å
£… gfZدرç۶۰
£¨…£‰
مونترال
ایران
دههÍÁ‰
سیاسی
jgfZ z ç £¤ g ä…
®œ
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

dZ®`` ` `Á…

ÍÅœZ®™

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

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

Police investigate causes of fatal
---------------------------accident on Highway 720
Dec 26, 2010, MTL
IranAir said Sûreté du Québec Sgt. ® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
Police are lookingGeneral
intoSales
the Agent
causes of a road accident that
claimed the life of a 22-yearold Montreal woman Friday.
The accident happened on
Highway 720 as the car she
was driving washeading west
near the exit to Highway 15.
The car flipped over and the
woman was ejected from it,

gfÂ†if£ˆ

2010

Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

 رویدادی۸
کهجهانرا
تکاندادند

GESTION FINANCIERES EXACTE

ç¿†£‹ xÂ £¿

ç†£Åš£› z ù£› fz£²›

،با آرزوی جهانی بدون جنگ؛ سرشار از عشق

Gregory Gomez Del Prado.
1006 DE LA MONTAGNE,
Sanaz Ahmadi was declared
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
dead at a hospital emergency
Fax:
(514) 938-4978,
ward.
E- Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca
The road was not slippery at
the time of the accident, and
police were examining the
scene for possible causes, Del
Prado said.
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

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

x£Å¥¿gz®Å`•

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

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

VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca
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ا
... و سا ی د ر وهن رب ی اریان ززی...ح و آز دی

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

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

TORONTO

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

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

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840
Fax
(514) 694-4291
3535 St-Charles, Suite 304
Res. سالگرد
(514) 696-5169
Kirkland,:مونتریال
Quebec H9H 5B9
35 :ص
زنان
اجنمن
بیستمین
Cell (514) 816-4080
n
inousgivargiznia@hotmail.com
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مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

دکترانصاری

yf£¥5ç•Z®
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کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
از دانشگاه
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NEW address:

نشانی
جدید

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1998
1006,
La Montagne,
Suite 201, Montréal,جتاری
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

GUY

IranAir

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی
Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

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

Cell: (514) 983-5415

ne W.
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حسابداری
های
سیستمorder
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باقرزاده
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Money
£… حسین
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Fax: (514) 938-4978,
Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

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

TORONTO

£ßœ£… gZ }f£¨†
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Tel.:
514-620-5551
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1-866-486-5547,
AMIR SAM 250,wZzMontreal,
امیرسام
äÅÁ† ! x£½ ZfQc
ç…£ gfZ
! 3C3 (Metro: Snowdon)
5253, Boul. Decarie, Suiteã¼±›
H3W
485-4744
NDG:

6170 Sherbrooke W.
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IMMO-PLUS ( LASALLE)
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

www.amirsam.ca

D.M.D.

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21

Fax: (514) 484-1657

Tel.:
fÂ›Z fd514çœêÂ‘ ä…®¨† £…

Chartered Real Estate Broker

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

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

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

15760 boul Pierrefonds

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

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›
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
:CDN
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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\£›¬‹¯˜®›_______________________________
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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

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

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South shore و

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

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

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

مشاور امالک در مونتریال

VANCOUVER

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
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® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
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z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.

gfÂ†if£ˆ

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415
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 kids
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Tel.: (514) 938-7277(PARS)
cleaning
 هایالیت

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

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

...در کشکول پیر
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سالنآرایشفریبا

,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
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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

\£Åš£›

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



 در کمترین زمان
 بهترین بها

514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
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2011: Bonne année!!

Training for the Growing Health Care Field

Hygiene and Sanitation in
Health Care Settings
Quebec Skills Training Certificate
5 Month Full Time Program
Professional Standards Required in
Quebec Health Care Facilities

Next Class Begins
January 11
Li it d Enrolment
Limited
E
l
t

For Information

West Island Career Centre
13700 Pierrefonds, Pierrefonds, Qc.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

and Application Call

514-620-0707
! مبارک باد2011 سال
سال نو و تعطیالت خوشی را
برای هموطنان گرامی آرزومندیم
مدیریت و کارمندان الکس تویوتا

2010 COROLLA
STARTING AT

16 850

$

transport, preparation included.

2010 RAV 4
STARTING AT

26 255

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

2

3
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!!2011: Bonne année

ایران :تداوم ترور ...

مصباح یزدی :مبادا سر سرپدگان بیگانه در دولت نفوذ کنند

«عضو سازمان مجاهدین خلق» و «جاسوس اسرائیل»
در زندان اوین اعدام شدند

روز  28دس�امبر ،دادس�تانی
عمومی و انقالب تهران با صدور
اطالعی�ه ای اعالم کرد که علی
صارم�ی و عل�ی اکبر س�یادت
که به ج�رم "محاربه" به اعدام
محکوم شده بودند ،در سحرگاه
روز سه شنبه در زندان اوین به
دار آویخته شدند.
این اطالعیه جرم عل��ی صارمی را
عضویت در سازمان مجاهدین خلق
ایران ،و جرم علی اکبر س��یادت را
ارتب��اط و فعالیت به نفع س��رویس
جاسوسی اسرائیل عنوان کرده است.
علی صارمی 62 ،ساله ،همچنین به
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری
اسالمی متهم بوده است.
به گ��زارش منابع خبری جمهوری
اس�لامی ،وی برای نخستین بار در
س��ال  1361به اتهام ه��واداری از
س��ازمان مجاهدین خلق و ارتباط
با این گروه بازداش��ت و به سه سال
حبس تعلیقی محکوم شده بود و بار
دیگر ،در سال  1368به همین اتهام
بازداشت شد.
عل��ی صارم��ی پ��س از بازداش��ت
مجدد ،به دلیل هواداری از سازمان
مجاهدین خلق و ارتباط با تشکیالت
این س��ازمان محاکمه و ب��ه اتهام
محارب��ه ،به اعدام محکوم ش��د اما

شدند.
ظاهرا آق��ای صارمی ب��ه اتهام این
مالقات ،یک سال را در زندان به سر
ب��رد و پ��س از آزادی ،برای آخرین
بار در ش��هریور ماه س��ال  1386و
به دلیل ش��رکت در مراس��می به
مناسبت نوزدهمین سالگرد کشته
شدن گروهی از زندانیان سیاسی در
سال  ،1367توسط ماموران وزارت
اطالعات بازداشت و زندانی شد و تا
زمان اجرای حکم اعدام ،زندانی بود.
سال گذش��ته ،در حالیکه برگزاری
تجمع ه��ای اعتراضی علیه نتیجه
انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره
ریاس��ت جمه��وری ادامه داش��ت،
خبرهایی از محاکمه و محکومیت
علی صارمی انتشار یافت.
این حکم در دیماه سال گذشته به
علی صارمی ابالغ ش��د و چند روز
پیش ،یک س��ایت خب��ری مدافع
حقوق بشردر ایران ،بدون ذکر منبع
خبری خود ،نوشت که این محکوم
به اعدام ،از سلول خود در زندانی در
کرج به نقطه نامعلومی انتقال یافته
که دلیل آن می تواند آماده ش��دن
مقامات قضایی ب��رای اجرای حکم
اعدام باشد.
{>> ادامه در صفحه}33 :

دادگاه عال��ی قم مجازات او را به ده
سال حبس تقلیلداد.
در میان اتهامات علی صارمی ،سفر
به اردوگاه اش��رف ،محل اس��تقرار
اعضای مجاهدین خلق در عراق نیز
ذکر شده است.
خبرگزاری ایرنا نوشته است که این
س��فر در سال  1381صورت گرفت
و آق��ای صارمی پس از بازگش��ت
به ایران ،به تبلیغ به نفع س��ازمان
مجاهدین و نشر و توزیع نشریه ای
به نام "س��رزمین آریایی" مبادرت
کرد و چند نفر را نیز به عراق اعزام
داشت.
به دلیل این اقدامات ،وی در س��ال
 1384به اتهام از سرگیری فعالیت
تبلیغی علیه جمهوری اس�لامی و
حضور در مراسم مربوط به سازمان
مجاهدین خلق ،بازداشت و زندانی
شد.
در عین حال ،اخیرا س��ایت خبری
کمپین بین المللی حقوق بش��ر در
ایران ،از تشکل های فعال در زمینه
پیشبرد موازین حقوق بشر در این
کشور ،به نقل از همسر علی صارمی
گزارش کرد که وی و همسرش در
سال  1384برای مالقات با پسرشان
در اردوگاه اش��رف ،به عراق رفتند و
پس از بازگش��ت به ایران ،بازداشت
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ایران به شمار می رود در تازه ترین
اظهار نظر خ��ود گفت:
"به خدا قسم نعمتی را
به عظمت نعمت وجود
آیت الله خامنه ای سراغ
ندارم".
او همچنین با اش��اره به
تحوالت سیاسی اخیردر
ایران و جهان و واکنش
رهبر ایران ب��ه این وقایع
گفته اس��ت که آق��ای خامنه ای از
نظر ویژگی هایی همچون "روشن
بینی ،ش��جاعت ،تدبی��ر ،صداقت،
بزرگواری ،بزرگ منشی و گذشت،
سرآمد هس��تند و اگر نمی دیدیم،
نمی توانستیم باور کنیم که غیر از
معصوم ،فردی با این صفات ممکن
است وجود داشته باشد".
آقای مصباح یزدی پیش تر نیز آیت
الله خامنه ای را "نمونه و سایه ای از
شخصیت ائمهدر همه ابعاد" خوانده
بود.

نسرینعینالهی
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_________________________

آقای مصب��اح یزدی به عنوان یکی
از نظریه پردازانی نام می
برن��د که محمود احمدی
نژاد و نزدیکانش در دولت
ایران از نظر فکری خود را
وابسته به او می دانند.
با این حال ،او از منتقدان
اس��فندیار رحیم مشایی،
رئیس دفتر آقای احمدی
نژاد است و به نظر می رسد
هشدار تازه او هم متوجه آقای رحیم
مشایی و نزدیکان او باشد.
آقای مصباح یزدی تابستان گذشته
و پ��س از برگزاری همایش ایرانیان
که با حواشی بس��یاری برای آقای
رحیم مشایی همراه بود ،گفته بود:
"ما عهد اخوت با کسی نبسته ایم" و
اگر کسی از اسالم منحرف شد "اول
تذکر می دهیم و بع��د بر او چوب
خواهیم زد".

محمد تقی مصب��اح یزدی ،یکی از
بانفوذترین حامیان محمود احمدی
ن��ژاد در می��ان روحانیون ش��یعه
ایران ،نس��بت به نفوذ کسانی که او
"سرس��پرده بیگان��گان" خوانده به
درون دولت هشدار داده است.
آقای مصباح یزدی با اشاره به وقایع
نخس��تین س��الهای پس از انقالب
اسالمی ایران و دوران رهبری آیت
الله خمینی گفت" :اگر دیروز فردی
در دول��ت اس�لامی در دوره ام��ام
موقعیتی داشت و بعد خیانت کرد،
امروز هم ممکن اس��ت کسانی وارد
دولت اسالمی ش��ده و مورد توجه
دیگران نیز ق��رار بگیرند و خیانتی
بزرگت��ر از خیانت آنروز نس��بت به
انقالب انجامدهند".
او ک��ه ای��ن س��خنان را در دیدار با
اعضای سپاه پاس��داران مطرح می
کرد ،هش��دار داد که "مبادا کسانی
در دولت نفوذ کنند و بعد مشخص
ش��ود آنها از سرسپردگان بیگانگان
بوده اند".
برخی از تحلیلگران مسائل ایران از

خدمات حسابداری و دفترداری
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!!2011: Bonne année

در آینه ی سالی که گذشت...
 ۸رویدادیکهجهانراتکاندادند

س��ال  2010با تمام تحوالت خود
به پایان میرس��د اما در این س��ال
تحوالتی رخ داد که هنوز هم اخبار
مربوط به آنها خوانندگان زیادی را
به خود جلب میکند.

 )1سیل پاکستان

در آخری��ن روزهای فصل بهار
بود که انتش��ار خبری موجب
تعجب و حیرت جهانیان شد.
حمله نظامی��ان اس��رائیل به
کش��تیهای حامل کمکهای
انس��ان دوس��تانه به نوارغزه و
کشته شدن دستکم  9فعال
صلح در این حادثه ،خبری بود
که ت��ا مدتها یکی از مهمترین
بخشهای خبری رس��انههای
مختلف را به خ��ود اختصاص
داد.


بدون ش��ک جاری شدن سیل در
پاکستان یکی از مهمترین تحوالت
سال میالدی  2010بود .اتفاقی که
تا ماهها خبرهای آن تیتر یک اغلب
خبرگزاریها و رسانههای جهان بود.
این س��یل در مجموع بی��ش از  )4 9تشکیل دولت عراق
میلیارد و  700میلیوندالر خسارت در تاری��خ  30آذرماه س��ال جاری
برجا گذاش��ت ،بیش از  100هزار س��رانجام بعد از گذش��ت بیش از
نفر آوره ش��دند و دو و نیم میلیون  9م��اه از انتخاب��ات پارلمانی عراق
نفر از کودکان پاکس��تانی در خطر دومین دولت این کش��ور ش��کل
س��وءتغذیه قرار گرفتند .بر اساس گرفت .روند پیچیده تشکیل دولت
اعالم دولت پاکستان ،درنتیجه این  289روز طول کش��ید که یکی از
سیل  4هزار و  342نفر از مردم این طوالنیترین روند شکل گیری یک
کشور کشته شدند.
دولتدر جهان بود و به همیندلیل

در کتاب گینس هم ثبت شد.
مردم عراق ش��انزدهم اس��فند 88
 )2استاکس نت
ویروسهای رایانهای ک��ه اقدام به (7م��ارس) ب��ا وج��ود تهدیدهای
سرقت مش��خصات افراد میکنند فزایندهگروههایتروریستیازجمله
مورد جدیدی نیستند .اما آنچه که القاعده برای انتخاب نمایندگان خود
در سال  2010به عنوان ویروس در در دومین پارلمان پس از سرنگونی
رایانهها مشاهده شد چیزی فراتر از رژیم دیکتاتوری ص��دام معدوم به
پ��ای صندوقه��ای رای رفتن��د و
یک کرم معمولی بود.
استاکس نت اولین ویروس رایانهای  325نماین��ده خ��ود را برگزیدند،
بود که عنوان اس��لحه س��ایبری را میزان مش��ارکت مردم��ی در این
به خود اختص��اص داد .یک برنامه انتخابات  62درصد اعالم شد؛ نکته
رایانهای که میتواند از سختترین قابل توجه در این انتخابات شرکت
سدها بگذرد و جدیدترین ویروس گروههای وابس��ته به اقلیت بود که
یابها نیز به سختی میتوانند رد آن اولی��ن انتخابات پارلمانی را تحریم
کرده بودند.
را بگیرند.
ای��ن وی��روس در س��ال  2010در 
کش��ورهای زیادی همچون چین )5 ،جنات معدنچیان شیلی
ایران ،هند و حتی خود آمریکا ایجاد در تاری��خ  21مهرماه س��ال جاری
مشکل کرد.
عملی��ات نج��ات  33معدنچ��ی

ش��یلیایی که به م��دت بیش از دو
ماه در یک معدن گیر افتاده بودند
 )3حمله به کاروان آزادی

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

سیاسی و اعضای خانواده معدنچیان
شور خاصی به عملیات نجات داده
بود .همچنین "سباستین پینه
را" رئیسجمهوری ش��یلی در
تمام مدت این عملیات با حضور
در محل ،ش��خصا به کارگران
نجات یافته خوشامد میگفت.
همزمان با پای��ان این عملیات
نیز سراسر شیلی شاهد جشن و
شادمانی شد و مردم این کشور
به سبب نجات این کارگران به
ابراز خوشحالی پرداختند.

 )6ویکی لیکس

آغاز شد .عملیات نجات این افراد به
حدی مهم بود که اغلب شبکه های
خبری اقدام به پخش زنده عملیات
نجات ک��رده بودند .عملیات نجات
ای��ن معدنچیان  22س��اعت و 39
دقیقه طول کشید.
در تمام م��دت  22س��اعت و 39
دقیق��ه ای که عملی��ات مذکور به
طول انجامید ،مردم سراسر شیلی
و دیگر کش��ورهای جهان از طریق
کانالهای ماهوارهای شاهد جزئیات
نجات معدنچیان بودند و خبرهای
مربوط ب��ه این عملی��ات در صدر
خروجی رس��انه های جه��ان قرار
داشت .از سوی دیگر حضور هزاران
نفر از جمل��ه خبرنگاران ،مقامهای

در س��ال  2010یک سایت گمنام
به دلیل انتش��ار مطالبی تبدیل به
مهمترین و و پربازدید کنندهترین
س��ایتهای جهان ش��د .این سایت
ویکی لیکس نام داش��ت که اقدام
به انتش��ار اس��ناد محرمانه دولت
آمریکا میکرد .این سایت در ابتدا
اسنادی را در رابطه با حقایق پنهان
جنگ افغانس��تان منتشر کرد و در
مراحل بعد اس��نادی را در رابطه با
اقدامات آمریکا در کشورهای دیگر
و جاسوسی سفارتخانه های ایاالت
متحده منتش��ر کرد که این امر با
واکنش واشنگتن مواجه شد.


 )7زلزله هائیتی

در آغازی��ن روزهای س��ال 2010
می�لادی بود ک��ه بزرگترین زلزله
 200س��ال اخیر هائیت��ی در این
کشور به وقوع پیوست .در آن تاریخ
زلزله ای با قدرت  7ریشتر هائیتی را
لرزاند که به رغم بر
جا گذاشت بیش از
 300هزار کشته،
پیامدهای آن حتی
تا آخرین روزهای
سال ادامه داشت.
م��واردی چ��ون
لشگرکشی آمریکا
ب��ه ای��ن کش��ور
ب��ه بهان��ه تامین

امنیت ،دزدیده شدن کودکان و آزار
جنسی آنها از سوی نظامیان بیگانه،
گرسنگی س��یل زدگان و بروز زد و
خوردهای خونی��ن میان آنها برای
بدست آوردن غذا و شیوع بیماری
وبا در هائیتی همگی مصائبی بودن
که بعد از وقوع زلزله گریبان مردم
این کشور را گرفت.


•
•
•
•
•

ش��به جزیره کره در س��ال 2010
میالدی یک��ی از پرخبرترین نقاط
جهان بود .غرق ش��دن یک فروند
کش��تی چینی و ب��روز تنش میان
پکن و توکیو و در پی آن و مداخله
آمریکا برای حل آن ،رزمایشهای
متع��دد ک��ره جنوب��ی و خبرهای
مربوط به وضعیت رهبر کره شمالی
همگی خبره��ای بودند که موجب
میشدند شبه جزیره کره هر روز در
رسانه ها مطرح باشد.
ام��ا آنچه موجب ش��د تا خبرهای
ای��ن منطق��ه به عن��وان یک��ی از
پرخوانندهتری��ن خبره��ای جهان
شناخته شود بروز درگیری نظامی
میان دو کره و ش��لیک گلولههای
توپ به س��واحل ک��ره جنوبی بود.
تح��والت مربوط به ای��ن درگیری
نظامی تا روزهای پایانی س��ال نیز
ادامه داش��ت به نحوی که هر چند
روز یکبار یک��ی از دو کره دیگری
را تهدی��د ب��ه آغاز جن��گ و حتی
رویارویی هستهای میکرد.



Ext.: 243

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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-------------------
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
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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

988

Fax:

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

(514) 849-7711

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

514-996-9692

آژانسمسافرتییونیگلوب

Tel.:

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

 )8حتوالت شبه جزیره کره و وقوع
جنگ

Voyages Lexus

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

کیـــترینگ
جمـــال
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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
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس
ایمیلکنید.

•

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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جهان:افشاگری

پله برقی

محمدشمسلنگرودی
مگریز مداد من از من مگریز
بگذار بنویسم ،صله ام را بگیرم
به حرمت شادی است
که از اندوه می گویم.
مگریزیددستهایمن
ازمنمگریزید
عمر
پله برقی بی مقصدی بود
که قمریان پربریده فقط
به دیدن مان بال می زدند.
جوانی مان
اقیانوسیبود
که در تۀ استکانی غرق شد
شادی
میوهدزدانه یی
که نچیده فرو ریخت
مگریزیدصفحاتسفید
ازمنمگریزید!
و به شکل نمکزاریدر نیایید
رویاهای مان
عظیم تر از ما بودند
و ما قطرات برفی
کهدر شن رویا فرو غلتیدیم.
واو زیبا بود
ماچون بوفی ازدرخشش نیمروز
به خرابه پناه برده بودیم
زیبا بود بال های او
وکناره هایش از لیموها و عسل بارور بود
عسل ،که از کف شیرینش می چکید
وبهار ،مست در کف
راهرو ها دراز می کشید
زیبا بود زندگی
در چرکین جامه ما
مسکین به نظر می رسید
ما
مالحان نقشه های پارچه یی بردیوار
که طعام حباب ها شدیم
خودکار های مان را به هم چسباندیم
وپلیساختیم
تا از خود بگذریم
و آنان بازگشتند
پیچیدهدر مۀ اشکهای ما
وما که از اتاق های کوچک
مان دور می شدیم
در ستایش شان کف زدیم.
مگریزید کاسه های صدف!
مگریزید!
ما به چنین مقصدی که رضا
نبودیم.

شرایط اخص اخلاص در ایران
 28دسامبر 2010

hbzadeh@btinternet.com

حسین باقرزاده

آیت الله م��کارم ش��یرازی در واکنش به
اظهارات اسفندیار رحیم مشایی ،رییس
دفتر محمود احمدینژاد که گفته بود
کس��انی که موسیقی را حرام میدانند
از آن چیزی نمیفهمند ،واکنش تندی
نش��ان داده و آن را توهین به فقیهان
دانس��ته است .او همچنین گفته است
که «در حال حاضر ش��رایط کشور خاص
اس��ت و با توجه به اجرای طرح هدفمند
کردن یارانه ها کش��ور نیاز به آرامش دارد
واگر ش��رایط خاص نبود م��ا طوری دیگر
با این مس��اله برخورد می کردیم و وظیفه
خود را انج��ام داده و هزینه آن را هم می
دادیم» .س��پس او در پاس��خ ب��ه یکی از
طلبههای حاضر در جلسه مبنی بر اینکه
«ش��رایط کشور همواره خاص بوده و شما
باید همیشه به تکلیف خود عمل کنید»
گفته اس��ت «فعال ش��رایط کشور اخص
الخاص است و باید در کشور آرامش وجود
داش��ته باش��د» .اخص الخاص (ویژهترین
ویژه) شاید بهترین تعبیری باشد که بتوان
برای توصیف شرایط بحرانزده فعلی کشور
به کار گرفت.
در ظاه��ر امر ،البته ،همه چی��ز رو به راه
اس��ت .جنبش س��بز ،یا به تعریف رژیم،
«فتن��ه  ،»88کامال س��رکوب ش��ده و به
تاریخ پیوسته است .معترضان از خیابانها
رانده ش��دهاند .ش��خصیتها و فعاالن آن
از زندانها س��ر برآوردهاند ،کشته یا اعدام

ش��دهاند ،س��کوت کردهاند و ی��ا از ایران
گریختهاند .سایر جنبشهای مدنی (زنان،
دانشجویان ،کارگران و  )...رو به خاموشی
رفتهاند .رهبران اصالحطلب جنبش سبز
(آقایان خاتمی ،کروبی و موسوی) به انواع
خیانته��ا و جنایته��ا متهم
شدهاند و مرتبا به دستگیری و
مجازات تهدید میش��وند .رژیم
تحریمهای بینالمللی را از سر
گذرانده و توانسته است فارغ از
فشارهای جهانی به فعالیتهای
هس��تهای خود ادامه دهد .و اجرای طرح
پر سر و صدای «هدفمند کردن یارانهها»
به «آرامی» و بدون اغتشاش و شورش و
اعتصاب پیش رفته است .ظاهرا همه چیز
بر وفق مراد سردمداران جمهوری اسالمی
پیش میرود و جایی برای نگرانی مقامات
وجود ندارد.
ولی اگر چنین اس��ت ،چرا یک روحانی
برجس��ته نظام که از توهین به فقیهان
به فغان در آمده از انجام «وظیفه» س��ر
باز زده و کوتاه آمده اس��ت؟ سخن آقای
رحیم مشایی ،از دید آقای مکارم توهین
به همه آن فقیهان ریز و درشتی است که
در باب تحریم موسیقی رسالهها نوشته
و ریشها س��فید کردهاند .آقای مشایی
مدعی ش��ده اس��ت که خود میفهمد و
آنان نمیفهمند .فقیهان عادت ندارند که
کس��ی به آنان بگوید شما نمیفهمید ،و
فقیهان حکومتیدر مورد مسایلدیگری
که یک حکم ش��رعی به چالش کشیده
ش��ده (از قبیل حجاب یا قصاص) بدون
این که به فقیهان توهینی شده باشد به
راحتی حک��م ارتداد
ص��ادر کردهاند .به نظر
آق��ای م��کارم «تمام
فقه��ای ما ب��ر حرمت
موسیقی لهوی اجماع

AFKHAM HADI d.d.
Denturologiste
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

اسفندیارباهری

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

_______________
شرایط ایران بحرانیتر از آن است
که حاکمیت بتواند کمترین اختالفات
داخل حکومتی را حتمل کند.
زیر پای حاکمیت وسیعا خالی شده
است« .فتنه  »۸۸خواب راحت را
از چشمان مقامات ربوده و آنان
را واداشته که مرتبا علیه آن سخن
بگویند .حکومت الزم دیده است
که در آغاز طرح یارانهها با اجرای
اعدامهای بیشتر در بین مردم ترس
بیندازد .این واقعیات تنها یک چیز را
نشان میدهد:
رژیم حاکم بشدت شکننده است ،و
جمهوری اسالمی به تصدیق مکارم
شیرازی در شرایط اخص اخلاص به
سر میبرد.
ــــــــــــــــ

دارن��د» و این یعنی که از دید او ،نفی این
حکمدست کم به معنای نفی یک ضروری
مذهب (اگر نه ضروری دین) است .در این

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

صورت چرا این فقیه یا سایر فقیهانی
که در نظام جمهوری اسالمی از قدرت
تقریب��ا نامحدودی ب��رای نفی و طرد
دگراندیش��ان و دگرباش��ان برخوردار
بودهان��د در براب��ر دگراندیش��ی آقای
مشایی کوتاه آمده ،و شرایط کشور را
در توجیه آن به کار گرفته است؟
آق��ای مش��ایی نه فردی اس��ت که از
صندوق آرای مردم س��ر برآورده و به
آن متکی باش��د و نه حک��م انتصاب
از س��وی ولی فقی��ه را در جیب خود
دارد که به آن پش��تگرم باشد .او تنها
یک مق��ام اداری اس��ت (رییس دفتر
رییس جمهور) ،و اخیرا سمت مشاور
احمدینژاد را نیز به آن افزوده اس��ت.
اظه��ارات و مواضع جنجالی او در باره
اس�لام و ای��ران و دخالته��ای او در
محدوده وظایف مقامات دیگر دولتی،
دش��منان و منتقدان زی��ادی در بین
مقام��ات و روحانی��ان حکومت��ی (به
شمول ولی فقیه) برای او ایجاد کرده
اس��ت .در واقع ،در بین مقامات باالی
حکومت��ی تنه��ا میت��وان از محمود
احمدین��ژاد به عنوان حام��ی او یاد
کرد .ولی همین حمایت ظاهرا کافی
بوده است تا او را در برابر طیف عظیم
مخالفان��ش  -از نماین��دگان مجلس
گرفته تا بخشی از رسانههای حکومتی
و روحانیان پر نفوذ و حتا شخص علی
خامنهای  -بر جا نگه دارد و مقاوم کند.
در شرایط عادی و حتا کمی بحرانی،
چنین فردی به راحتی در برابر کسری
از این مخالفتها باید کنار میرفت ،و
اگر رییس جمه��ور در ابقای او اصرار
میورزید چه بس��ا که سقوط او را هم
به دنبال خود میکشاند .ولی شرایط
ایران ،به تعیبر مکارم شیرازی ،اخص
الخاص اس��ت و در این شرایط چنین
انتظاری نمیتوانداشت.
گمانهزنیها در باره دالیل حمایت بیدریغ
{>> ادامه در صفحه}5 :

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 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

ایران ...
ساخت حکومت
اسالمی

شهباز خنعی

snakh@live.com

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

روزهای هفته گذش��ته را سر
در کتاب��ی با عن��وان «غروب
زندگان» فرو برده بودم.
نویسنده فرانسوی کتاب «سرژ
گروس��ار» که خود عضو فعال
نهضت مقاومت فرانسه بوده،در
این رم��ان حدود  400صفحه
ای با ترس��یم صحن��ه هایی
تکان دهنده ،داس��تان یک گروه از که برای وبالگش برگزیده می توان سه شنبه  30شهریور بازجویان پس
از ضرب و شتم بسیار از من خواستند
مبارزان عضو نهضت مقاومت فرانسه دریافت:
تا وصیت نامه ام را بنویسم .سپس با
را در س��ال های  1941-42روایت «گزارش به خاک ایران».
می کند که چگونه در یک عملیات نویسنده خوب و با استعدادی است بردن من بر چهار پایه ،اعدام نمایشی
مسلحانه  5سرباز آلمانی را به قتل و از اس��تعدادش ب��رای «گزارش به را اجرا کردند.
می رسانند ،دو نفر از خودشان نیز خاک ایران» یا در واقع «گزارش به از نخستین روز بازداشت تاکنون از
بازجو و شکنجه گر و بازپرس و غیره
کش��ته می شوند و دو نفر دیگر که مام میهن» بهره می گیرد.
می شوند در طی مراحل بازداشت ،قلمش صریح ،قاطع ،شفاف ،بدون جملگی من را به اعدام تهدید کردند
بازجوی��ی ،زن��دان و محاکم��ه چه ابه��ام و ایهام و ب��ه دور از تعارف و و هر یک که دهان باز کردند به جای
زبان طناب دار نمایان شده است»!.
ماجراهایی را از سر می گذرانند.
مجامله است.
از آنجا که داستان پر از صحنه های در عی��ن حال ،حرمت قل��م را می روز  20آذر م��اه به اصطالح دادگاه
رفتار بازجویان گش��تاپو و ماموران شناسد و فحاش و هتاک و پرخاشگر سیامک مهر برگزار می شود.
«فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در
 SSبا زندانیان است ،هدف من این نیست.
ایران» درب��اره روند برگزاری دادگاه
بود که با استخراج صحنه هایی
از ای��ن رفتارها نش��ان دهم که قیاس گشتاپو و  SSآملان پس از تاکید بر این که« :او دادگاه را
به محاکمه این رژیم تبدیل نمود»،
رفتار بازجویان وزارت اطالعات و
سربازان گمنام امام زمان چقدر نازی ،یا نهادهای سرکوب از قول او نوشت:
با رفتارهای نازی های اش��غالگر حکومت آخوندی قیاسی به « 20آذر م��اه  89بدون اطالع قبلی
اولین جلس��ه به اصط�لاح دادگاه
شباهتدارد.
دور از انصاف است
رسیدگی به اتهامات من در شعبه 2
پ��س از چن��د روز کن��د و کاو،
دادسرای انقالب کرج برگزار شد که
یادداشت برداری و مقایسه به این
نتیجه غم انگیز رس��یدم که قیاس من نوش��ته هایش را دوست دارم و به همه چیز شباهت داشت به غیر
گشتاپو و  SSآلمان نازی ،با نهادهای آنها را با رغبت و عالقه می خواندم و از دادگاه...
سرکوب حکومت آخوندی قیاسی با آن که حسادتدر سرشتم نیست،
{>> ادامه در صفحه}32 :
ب��ه دور از انصاف اس��ت؛ و با وجود بارها ش��ده بود که پس از خواندن
شباهت رفتارها ،مراتب خشونت و یک نوش��تار او با خ��ود گفته بودم:
جنایتکاری آن��ان مانند «ماه من یا کاش این را من نوشته
ماه گردون» است که تفاوتشان «از بودم!.
زمین تا آسمان» است.
ش��هریور
21
روز
جلسات مشارکت
به ای��ن دلی��ل ،از این
ماه امسال ،ماموران
مقایس��ه صرفنظر می
اطالع��ات کرج به
کنم تا قلم به پلش��تی
خان��ه اش یورش
ی��ک ب��ی داد و ب��ی
می برند.
انصافی بزرگ نس��بت
خودش ،به نقل از
و
به بازجویان گش��تاپو
بشر
حقوق
«فعاالن
در مونتریال
ماموران  - SSکهدر مراتب خشونت و دموکراسی در ایران»
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
و جنایتکاری ش��ان هیچ تردیدی می گوید:
514-261-6886
نیست -آلوده نشود.
«پس از بازداش��ت من
تماسبگیرید.
***
هر آنچه از وسایلم نیاز
سیامک مهر (محمدرضا پورشجری) داشتند توقیف کردند...
 برنامه تلویزیونی
ماموران م��را به بند 8
یک نویسنده است.
«مژده آمسانی»
فقط یک نویس��نده ،نه س�لاح به اطالعات زندان رجایی
دس��ت گرفته وبه جنگ حکومت ش��هر که مع��روف به
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
رفته ،ن��ه جزء باندهای حکومت یا بند س��یاه است منتقل
از کانال تصویر ایران پخش می شود
ضد حکومت اس��ت که داعیه سهم کردن��د ...روز بع��د در
___________________
بری از حکومت یا رسیدن به قدرت س��لول انف��رادی بر اثر
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
را داشته باشد و نه حتی قلمش را در فشارهای تحمل ناپذیر
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
رهن شغلی بخور و نمیر گذاشته تا از با بریدن رگهای دست
(متا)28-11 ،
راه آن گذران معاش کند.
خود اقدام به خودکشی نشانی کلیساGrace Ministry :
او فقط نویس��نده است و نوشتن را نمودم که موفق نشدم
1345 Rue Lapointe
دوست دارد و برای این دوست دارد و من را به بیمارس��تان
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
که میهن اش را دوس��ت دارد .این زن��دان جه��ت درمان
Mtro: Cote Vertu
دوست داشتن عاش��قانه را از نامی منتق��ل کردن��د ...روز

مسیحیان
فارسیزبان

مدرسهدهخدا
2445340

Jolicoeur

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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!!2011: Bonne année

آژانس مسافرتی

ایران و جهان...
ثرومتندترینایرانی
در جهان

آخرین نیوز:دانستن لیست “ترینها”

همواره از جمله مطالبی بوده است
ک��ه عالقمندان زیادی ب��رای خود
دارد و یکی از این لیست ها ،لیست
پولدارترین افراد است که همواره در
حال تغییر و تحول است.
به گزارش مجله فوربس که هرساله
لیست پولدارترین افراد دنیا منتشر
می کند،امسال در یک اقدام جالب،
با معادل سازی ارزش دارایی افراد در
مقاطع زمانی مختلف تا کنون ،برای
اولین بارلیستی را منتشر کرده است
که در آن  ۲۰۰نفر که در طول تاریخ
بیشترین ثروت را داشته اند معرفی
شده اند.
اولین نفر در این لیست که به عنوان
پولدارتری��ن ف��رد در تاریخ معرفی
ش��ده ،چنگیز خان با  ۴۱۷میلیارد
دارایی است .نکته جالبی که در این
لیست به چش��م می خورد ،وجود
تنها یک ایرانی در این لیست ۲۰۰

نفره است ،که در این رده
بندی جای��گاه  ۱۹۳را به
خود اختصاص داده است.
برخالفتصوراکثرایرانیان
در م��ورد پولدارترین فرد
ایران��ی(!) این عن��وان به
پییر امیدیار ،مدیر سایت
 ebayاختصاص دارد.
امیدیار در سال  ۱۹۶۷در
کشور فرانسه -پاریس به
دنیا آمد.
پ��در او ایران��ی و مادرش
فرانسوی است.
وی در۶س��الگی به همراه خانواده
خود به امریکا رفت و در کالج نافتز
در رشته علوم رایانه تحصیالت خود
را به پایان رساند.
امیدیار در سال  ۱۹۹۵سایت ebay
را تنها از روی س��رگرمی راه اندازی
می کند ولی پس از گذشت اندکی
این س��ایت به یکی از بزرگترین و
پردرآمد ترین سایت های اینترنتی
تبدی��ل می ش��ود Ebay.به عنوان
اولین سایت حراجی اینترنتی لقب

سرازیری دو میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه
طی  11ماه نخس��ت سال گذشته
 27میلیون  466هزار و  301نفر به
عنوان توریست از ترکیهدیدار کردند
که این میزان نسبت به مدت مشابه
در سال  2009به میزان  6.5درصد
افزایشداشت.
بر اس��اس اعالم وزارت جهانگردی
ترکی��ه ،ای��ران پس از کش��ورهای
آلمان ،روسیه و انگلستان چهارمین
کشور اعزام کننده گردشگر به این
کشور است.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری
آناتولی ،بر اس��اس اعالم ترکیه در
یازده ماه نخس��ت س��ال ( 2010از
ژانویه تا نوامبر) ای��ران با اعزام یک
میلیون و  784هزار و  730جهانگرد
ب��ه ترکیه پس از آلمان ،روس��یه و
انگلیس در مقام چهارم قرار گرفت.
طی  11ماه نخس��ت سال گذشته
 27میلیون  466هزار و  301نفر به
عنوان توریست از ترکیهدیدار کردند
که این میزان نسبت به مدت مشابه

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

یکشنبه  30ژانویه ۲۰۱۱

½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

گرفته اس��ت .این س��ایت در حال
حاضر تع��داد  ۶۰۰۰کارمنددارد و
در سال  ۲۰۰۵میالدی معادل ۴۴۱
میلیون دالر سود داشته است.
 ebayدر ح��ال حاضر  ۱۴۴میلیون
عضو دارد و روزانه میلیون ها معامله
بصورت مج��ازی در آن صورت می
گیرد.امیدیار در لیست ثروتمندان
ح��ال حاضر دنیا در رتب��ه  ۱۷قرار
دارد و ثروت او حدود  ۸میلیارد دالر
برآورد شده است.
در سال  2009به میزان  6.5درصد
افزایشداشت.
هچنی��ن بر اس��اس اع�لام وزارت
توریس��م و جهانگ��ردی ترکیه این
میزان جهانگرد بیش از کل جمعیت
عربستان سعودی است.
در ماه نوامبر نیز ایران با  135هزار و
 528توریست اعزامی به ترکیه پس
از آلمان رتبه دوم را بخود اختصاص
داد .بلغارس��تان بعد از ایران مکان
سوم را در اختیار دارد.
استانبول ،آنتالیا و ادرنه مقصدهای
جهانگردان در ماه نوامبر بوده است.

در مونتریال

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

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

اردوان مفید و گروهش در منایش کمدی موزیکال

با
گارانتی
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N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi
Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

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

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










www.ZandConsulting.com

Tel.: 514-652-4887
Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

ج

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

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

>>

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

C.P. 63597 Van Horne

شیراز

485-2929

Montreal Qc H4A 1W4

رستوران

برگزاری
مجالس و
مهمانی
هایشما:
 با
هربودجه
ودره
رشرایطی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

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

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

>>

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

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

دلیوری :رایگان

Driving School

)Tel.:(514
________________________

514

____________________
Pièces d'Autos NDG

T: (514) 842-8000 Ext. 296

Vendome:
Bus 105

مسبوسه موجود است!

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کانادا...

www.skylawn.net

 250تا  1000دالر ،هزینه ویزای امارات برای کانادایی ها

ایرانتو :بر اساس اطالعیه
منتش��ره در وب س��ایت
س��فارت ام��ارات در اتاوا
 ،اتباع کانادایی از س��ال
جدی��د می�لادی ،م��ی
بایس��ت ،هزار دالر بابت
ویزای  6ماه��ه بپردازند.
رحالیس��تکه،
د
ای��ن
شهروندانسایرکشورهای
غربی ،همچنان می توانند
بصورت رای��گان و بدون
ویزا ،به امارات سفر کنند.
وی��زای س��ه ماه��ه  500و ویزای
یک ماه��ه نی��ز  250دالر هزینه
دربرخواهدداشت.
در حالیکه مناس��بت های سیاسی
دو کش��ور ،در ماه های اخیر ،رو به
وخامت گذاشته ،اما سفارت امارات،
رابطه  35ساله موجود بیندو کشور
را محک��م و در حال رش��د خوانده
است.
در م��اه اکتب��ر گذش��ته ،مقامات
اماراتی ،از ف��رود هواپیمای حامل
وزیر دفاع فرمانده نیروهای نظامی
کانادا در یک پای��گاه هوایی خود ،

ممانعت بعمل آوردند.
دول��ت ام��ارات ،همچنی��ن پایگاه
مخفی نظامی کانادادر نزدیکیدبی
با عنوان "کمپ می��راژ" را تعطیل
و نیروه��ای کانادایی را از آن اخراج
کرد.
کان��ادا از س��ال  ،2002از پای��گاه
مذکور ،برای پش��تیبانی نیروهای
خود در افغانستان بهره برداری می
کرد.
ای��ن اقدامات ام��ارات بدنبال عدم
موافقت اتاوا ،نس��بت ب��ه افزایش
تعداد پروازهای مسافربری شرکت
های امارات و االتحاد به ش��هرهای

کانادایی صورت گرفت.
شهروندان اماراتی ،و حتی
مسئوالن ودیپلمات های
آن کش��ور ،همواره برای
ورود به کانادا ،مجبور به
اخ��ذ روادید ب��وده اند و
عالوه بر آن ،برای یک بار
ورود در سال 75 ،دالر و
برای تردد بیش��تر150 ،
دالر ،می پردازند.
در حالیکهدولت محافظه
کار  ،بارها اعالم کرده که حاضر به
معامله با اماراتی ها نخواهد ش��د،
منابع مطلع گفته اند ،با از دس��ت
رفت��ن پای��گاه می��راژ در دبی ،هم
اکنون ،ارتش کانادا مجبور اس��ت،
میلیون ها دالر بابت سوخت اضافی
هواپیماهای خود ،برای انتقال نیرو
و ل��وازم مورد نی��از از فرودگاه های
قبرس و آلمان به افغانستان هزینه
کنند.
هم اکنون بیش از  27،000کانادایی
در امارات زندگی می کنند و کانادا
شریک بزرگ تجاری آن کشور در
خاورمیانه است.

کاهش بودجه نهادهای تازه واردین،
در پی عدم رغبت مهاجران به زندگی در انتاریو

ایرانتو :وزارت مهاجرت و شهروندی
به دس��ت کم 10 ،مرکز خدمات به
تازه واردین در تورنتوی بزرگ ،اعالم
کرد ،پرداخت کمک های دولتی به
آناندر سال آینده ،تمدید نمی شود.
دولت فدرال ،دلیل این اقدام خود را،
نیازمندی سایر استان ها به چنین
بودجه ای برای پوشش هزینه های
رو به رشد تازه واردین دانسته است.
بر مبن��ای این گ��زارش 35 ،مرکز
دیگردر سایر شهرهای انتاریو نیز  ،با
کاهش جدی بودجه مواجه خواهند
شد.
بدین ترتیب سازمان های مذکور که
معموال خدماتی نظیر آموزش زبان،
کاریابی و یا تأمین سایر نیازمندیهای
تازه واردین را برعهده داشته اند ،ده
ها میلیون دالر از بودجه ساالنه خود
را از دست خواهند داد و بدون شک،

 10مورد اول ،مجبور می ش��وند به
کار خود پایان داده و صدها کارمند
آنها نی��ز ،به صف جوین��دگان کار
بپیوندند.
وزیر مهاج��رت در همی��ن زمینه
گفت ":در حال حاضر  ،تازه واردین
رغبتی به زندگی در تورنتو ندارند و
در مقابل ،سایر شهرها و بویژه استان
های غربی و آتالنتیک مقصد جذابی
برای آنان گش��ته است .بنابراین ،ما
مجبوری��م ،کمک های خ��ود را به
سمت سایر مناطق متمرکز کنیم".
جمعا 53 ،میلی��ون دالر ،از بودجه
هایدولتی سازمان های تازه واردین
در سراسر کشور ،کاسته می شود که
سهم انتاریو از این مبلغ 45 ،میلیون
دالر برآورد شده است.
وزارت مهاجرت گفته است ،از زمان
روی کار آمدن محافظ��ه کاران در

سال  2006تاکنون ،بودجه سازمان
های مذک��ور ،از مبلغ  110میلیون
دالر در سال  ،2005به  346میلیون
دالر در سال  2010رسیده است.
این اقدام دولت با واکنش تند حزب
مخالف لیبرال مواجه ش��ده و آن را
آس��یب بزرگی به بخ��ش مهمی از
جامعه محسوب کرده است.
یک��ی از بزرگترین س��ازمان هایی
که مجبور به تعطیلی ش��ده ،مرکز
زنان آسیای جنوبی در تورنتو است
ک��ه خدماتی را ب��رای 14،000زن
پاکستانی ،هندی و سریالنکایی ارائه
می کند.
مدیر آن سازمان ،گفت ،این بدترین
هدیه سال نوی دولت به کارکنان و
مراجعین ما بوده است.

و دزدان ب��ه خانه هایش��ان نگران
هستند.
 Mike Farnworthنماین��ده
نئودمکرات پارلمان بریتیش کلمبیا
با اشاره یه اینکه اعالم چنین مسئله
ای بسیار تأسف بار است گفت:
"م��ردم ما فک��ر می کنن��د فقط
نیویورک و س��ایر شهرها خطرناک
هس��تند اما نمی دانن��د که میزان
سرقت اموال افراد بشدت با جمعیت
ونکوور نامنتاسب است.
در حالی که س��رقت در این ش��هر
کمتر از سال گذشته شده اما باز هم
دو براب��ر میزان موجود در تورنتو یا
نیویورک است.
ای��ن گ��زارش اگر چ��ه از بریتیش
کلمبیا به عن��وان بهترین منطقه
کان��ادا از نظر بهداش��ت و محیط

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9

ونکوور در صدر شهرهای جرم خیز آمریکای شمالی!

 ۲۰دس��امبر ایرانتو :ی��ک گزارش
جدید حاکیس اگ��ر چه طی دهه
گذش��ته میزان جرائم در ونکوور به
ش��کل قابل توجهی کاهش یافته
اس��ت اما این ش��هر هنوز در بین
لیس��ت جرم خیزترین مناطق قاره
آمریکا قرار دارد.
به گزارش  CBCبرمبنای اطالعات
منتش��ره از س��وی B.C.Progress
 Boardکه بمنظ��ور ارائه خدمات
مشاوره ای به دولت محلی تأسیس
ش��ده ونکوور دارای رتبه س��وم در
بین  17شهر بزرگ آمریکای شمالی
است.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت مردم
ونک��وور حت��ی بیش از س��اکنین
نیویورک از احتمال سرقت خودروی
خود یا ورود ناگهانی افراد ناشناس
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زیست یادکرده ،اما آن را بدترین
مکان از نظر میزان فقر معرفی
کرده است.
 Bruce Ralstonنماین��ده
نئودمک��رات پارلمان محلی در
این زمینه معتقد اس��ت استان
بریتیش کلمبیا در تمام طول
حکومت لیبرال ها بیش��ترین
تع��داد افراد فقیر را در کانادا به
خود اختصاص داده است.
وی م��ی افزای��د لیب��رال ها و
همچنین اکثر زمامداران فعلی
طیدهه گذشته هیچگاه حاضر
نشدند تدبیریدرباره اینگونه مسائل
بوی��ژه محرومیت و فق��ر روزافزون
کودکان اتخاذ کنند.
نماینده مذکور همچنین اضافه کرد
خانواده های با درآمد متوس��ط نیز
از از وضعی��ت موجود رنج می برند
بطوریکه طبق همی��ن گزارش هر
عضو خانواده طی س��ال گذشته با
کسری  469دالری در درآمد مواجه
ش��ده که در بین ش��هرهای کانادا
جایگاه دوم را از نظر میزان کاهش
بخود اختصاص داده است.
اضافه می ش��ود اخی��را در ماجرای
درگیری بین گروه های گنگستری
در ونکوور در یکی از مناطق شلوغ
شهر ده نفر زخمی شدند.

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
NEW GROUPS

WINTER SESSION:

JAN. 13 - MARCH 25, 2011

LATE REGISTRATION:

JAN. 7- 9, 2011 ONLY
)(8:00 A.M. to 2:30P.M.

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

BASIC ENGLISH classes 8:30 A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours
********************
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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جهان بی مدارا :سرنوشت رسانه...
'ایران بیشترین تعداد روزنامه نگار تبعیدی را دارد'
سازمان بین المللی گزارشگران بدون
مرز در تازه ترین گزارش خود ،ایران
را برای دومین سال متوالی به عنوان
کشوری با بیش��ترین روزنامه نگار
تبعیدی معرفی کرد.
در ای��ن گزارش که روز پنجش��نبه
( ۳۰دسامبر  -نهمدی) منتشر شده
اس��ت ،که روزنامه ن��گاران ایرانی با
 ۳۰روزنامه نگار تبعیدی بیشترین
تعداد فرار روزنامه نگاران را به خود
اختصاص داده و کشورهای آفریقای
مرکزی نظیر اتیوپی و س��ومالی در
رتبه های بعدی این طبقه بندی قرار
دارند.
بنابر این گزارش ،در سال  ۲۰۱۰در
مجم��وع  ۱۲۷روزنامه نگار ناچار به
ترک سرزمین خود شده اند که ایران
به تنهایی نزدیک به یک چهارم این
آمار را به خود اختصاص داده است.
در گزارش پاییز گذش��ته س��ازمان
گزارش��گران بدون مرز نیز از ایران
به عنوان کشوری که اوضاع روزنامه
نگاری و روزنامه نگاران در آن رو به
وخامت است ،یاد شده بود.
گزارش��گران ب��دون مرز س��ازمانی
بینالمللی است که بر مبنای اصل
 ١٩اعالمیه جهانی حقوق بشر و در
دف��اع از آزادی مطبوعات و بیان در
ژوئن  ۱٩٨٥در فرانسه تاسیس شد.
این سازمان به ش��کل روزمره برای
آزادی روزنام��ه ن��گاران و فع��االن
مطبوعاتی که بهدلیل فعالیت حرفه
ای خود زندانی شده اند مبارزه می
کند.
روزنامه نگاری در سال  ۲۰۱۰از
نگاه آمار

شده است و به همین ترتیب ۵۰۴
رسانه نیز در سال  ۲۰۱۰از زیر تیغ
سانسور گذشته اند.
'اینترنتامننیست'

"وبالگ نویسی" که از آن به عنوان
شاخه جدیدی از روزنامه نگاری در
دنیا یاد می ش��ود و به س��رعت در
حال رشد و گسترش است ،در این
گزارش مورد توجه جدی قرار گرفته
است.
بازداشت  ۱۵۲وبالگ نویس،در کنار
 ۵۲وبالگ نویس دیگر که در سال
 ۲۰۱۰مورد تهدی��د و تعرض قرار
گرفته اند ،نشان می دهد که دولت
های سانسورگر جهان برای تحدید
فعالیت رسانه ای ،اینترنت را هم به
فهرست خود افزوده اند.
تعداد کشورهایی که در سال ۲۰۱۰
فعالیت ه��ای اینترنتی را محدود و
سانسور کرده اند در این گزارش ۶۲
کشور عنوان شده است.
س��ازمان گزارش��گران بدون مرز با
مقایسه آمار سالهای  ۲۰۰۹و ۲۰۱۰
در گزارش خود آورده است:
"آمار وب نگاراندستگیر شده نسبت
به سال گذشته به شکل نسبی ثابت
مانده اس��ت .این امر نشانگر عادی
شدن سرکوب وب نگاران و سانسور
اینترنت است .مسدودسازی سایت
هادیگر ،تابو نیست".
نکته قاب��ل توجه در ای��ن گزارش
آن اس��ت که گزارشگران بدون مرز
سانس��ور اینترنت را تنها محدود به
"دولت های س��رکوبگر" ندانسته و
ادعا کرده است که کشورهای مدعی
دموکراس��ی نیز در س��ال  ۲۰۱۰با
وض��ع قوانین مح��دود کننده برای
سانسور اینترنت تالش کرده اند.

در گزارش جدید سازمان گزارشگران
بدون مرز که تح��ت عنوان "بیالن
آزادی مطبوعات" منتشر شده ،آمار
مختلفی از وضعی��ت حرفه روزنامه 'جهان بدون نقطهای امن برای
ن��گاری و خط��رات متوج��ه آن در روزنامهنگاران'
سراسر جهان ارایه شده است.
در گزارش جدید گزارشگران بدون
بنابر این گزارش ،در سال  ۲۰۱۰که م��رز ،از موضوع قت��ل خالد محمد
فردا شب ( ۳۱دسامبر) به پایان می س��عید ،وب نگار مصری ،به عنوان
رسد ،تاکنون پنجاه و هفت روزنامه نش��انه ای بارز از ت�لاش دولت ها
نگار کشته شده اند و  ۵۳۵روزنامه برای سانسور اطالع رسانی در فضای
نگار نیز بازداشت شده اند.
مجازی یاد شده است.
تع��داد روزنامه نگارانی که به خاطر خالد محمد س��عید روز ششم ماه
فعالیت رسانه ای خود مورد تهدید ژوئن امسال ،پس از بازداشت در یک
و تع��رض ق��رار گرفته ان��د ،در این کافی نتدر شهر اسکندریه ،از سوی
گزارش یک هزار و  ۲۷۴نفر عنوان دو پلیس با لباس شخصیدر خیابان

مورد ضرب و ش��تم قرار گرفت و به
قتل رسید.
براساس گزارش جدید گزارشگران
ب��دون مرز ،پنجاه و هف��ت روزنامه
نگار در  ۲۵کشور جهان کشته شده
ان��د و از نظر تعداد کش��ورهایی که
روزنامه نگاریدر آنها به قتل رسیده،
آماره��ای س��ال  ۲۰۱۰حکایت از
گسترده ش��دن جغرافیایی ناامنی
برای روزنامه نگاران حکایت دارد.
بنابر ای��ن گزارش ،نزدی��ک به ۳۰
درصد از این قتل ها در آفریقا روی
داده است.
قاره آسیا با  ۲۰مورد قتل رتبه بعدی
را به خود اختص��اص داده و در این
میان پاکستان با  ۱۱روزنامه نگار به
قتل رسیده رتبه نخست آسیا را به
خود اختصاص داده است.
در ق��اره اروپ��ا نیز پرون��ده قتل دو
خبرنگار اروپای��ی در یونان و لتونی
همچنان در حال رسیدگی است و از
چگونگی و چرایی این دو قتل هنوز
اطالعات زیادی در دست نیست.
کاهش مرگ خبرنگاران در مناطق
جنگی

در س��ال  ۲۰۱۰می�لادی ،با وجود
اینک��ه تع��داد کش��ورهایی که در
آنها روزنامه نگاری به قتل رس��یده
افزایش یافته اس��ت ( ۲۵کشور) اما
آم��ار روزنامه نگارانی که در مناطق
جنگی به قتل رس��یده اند کاهش
داشته است.
ژان فرانسوا ژولیار ،دبیر اول سازمان
گزارش��گران ب��دون م��رز در مورد
کاهش تعداد خبرنگاران کشته شده
در مناطق جنگی گفت:
"نس��بت به س��ال گذش��ته تعداد
کمتری خبرنگار در مناطق جنگی
کشته شده اند ،کارمندان رسانه ها
بیش از هر ک��س قربانی تبهکاران
و باندهای قاچاق مواد مخدر ش��ده
اند .باندهای مافیایی و شبه نظامیان
نخستین عامالن قتل خبرنگاران در
جهانهستند".
آقای ژولیار همچنی��ن در ارتباط با
نقش دولت ها در پیشگیری از قتل
روزنامه نگاران گفت" :اگر دولت ها
هم��ه تالش خود را ب��رای مجازات
قات�لان خبرنگاران ب��ه کار نگیرند،
عمال به ش��ریک جرم جنایتکاران
تبدیل می شوند".

تعداد پزشکان کانادا ،هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد
ایرانت��و :باوج��ود افزایش بی
سابقه تعداد پزشکان کانادا در
سال های اخیر ،هنوز وضعیت
موجود به نس��بت جمعیت و
در مقایسه با سایر کشورهای
پیشرفتهرضایتبخشنیست.
موسسه اطالعات پزشکی اعالم
کرد ،در س��ال  ،2009بیش از
 2،700پزش��ک جدی��د ب��ه
سیستم درمانی کشور افزوده
شده و تعداد آنها را به 68،100
نفر رسانده است.
این امر یک جهش  4.1درصدی به
نسبت سال قبل محسوب می شود
و بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت
در مدت مشابه است.
اکث��ر پزش��کان جدی��د را  ،دانش
آموختگان دانش��گاه های کانادایی
تشکیل میدهند.
ه��م اکنون به ازای ه��ر 100،000
نفر از جمعیت کشور 201 ،پزشک
وجود دارد که نسبت به سال ،2005
یازده نفر افزایش داشته است.
توزیع پزش��کان ،تقریبا در تمامی
اس��تان ها ،بطور متناس��ب انجام

گرفته ،بجز قلمروهای ش��مالی که
بش��دت از کمبود کادر درمانی رنج
می برند.
رییس انجمن پزش��کان کانادا ،کار
توزیع پزش��کان را در سطح کشور،
بسیار پیچیده خوانده و گفت:
"ما باید همزمان در چندین موضوع
دقت کنیم ،تعداد کلی پزشکان در
هر منطقه ،دکتره��ای خانوادگی،
متخصصین،مکان های ش��هری و
روس��تایی و غیره ..همین امر ،ما را
در اندازه گیری و پر کردن ش��کاف
موج��ود بی��ن جمعی��ت و تعداد
پزشکان ،دچار مشکل می کند".
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وی می افزاید ":در واقع،
ما هنوز سهم معین برای
هر منطقه را نمی توانیم
بدقت تعیین و مشخص
کنیم و به همین دلیل،
پاسخگویی به تقاضاهای
موجود نیز سخت تر می
شود".
رییس انجمن پزشکان
همچنین ،موارد دیگری
نظیر تفاوت های سنی
م��ردم و تع��داد مورد
نیاز پزشکان برای رسیدن
به اس��تانداردهای داخل��ی و مدت
زمانی که می بایس��ت برای تربیت
یک پزشک متخصص ،متناسب با
ای��ن نیازها صرف ش��ود را ،از دیگر
فاکتورهای مؤثردر این زمینه خواند.
وی در عین حال تأکید کرد ،افزایش
تعداد پزش��کان  ،تنها چ��اره حل
نیامندیهای موجود نیس��ت ،بلکه
می توان با افزودن تعداد پرستاران،
داروسازان و یا کارشناسان تغذیه ،بار
بزرگی ازدوش پزشکان فعال موجود
برداشت.

ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا
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
وتمدید 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

متاسفانه خطوط رایگان و مستقیم ما از ایران تا اطالع بعدی خارج از سرویس میباشد
تا آن زمان از عزیزان خود در ایران بخواهید که
از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  19:00تا 24:00
به وقت ایران با شماره دفتر ما تماس بگیرند:
514 – 656 – 8178

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

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال های فارسی زبان،
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال با
کیفیت باال ببینید.

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
د!  دریاف
از طریق اینترنت)
ک با
(
کانال فارسی زبان
 20مبار شی را
سال  11تعطیالت خو زومندیم  متاشای بیش از 8
 0یلم و سریال ایرانی
و
امی آر
و صدهاف
سال نو نان گر
هموط
بان درسراسردنیا
برای
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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!!2011: Bonne année

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

اقتصاد جهان 2010 :

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

فرازونشیبهایاقتصادجهاندرسال۲۰۱۰

سال  ،۲۰۱۰نشانههای رهائی
تدریجی از بحران مالی بزرگ
در اقتصاد جهان آشکار شد،
ام��ا در اروپا ،بح��ران یونان و
ایرلن��د زنگ خطر س��قوط
ارزش یورو را به صدا درآورد.
آغ��از دومی��ن بح��ران مواد
غذائی ،نگران��ی دیگر جهان
اقتصاد بود.
در آس��تانه س��الجاری،
کارشناس��ان و محاف��ل اقتصادی
امیدوار بودند که ،اقتصاد جهان از زیر
فشار بحران مالی سالهای  ۲۰۰۶تا
 ۲۰۰۸خارج ش��ود .یکی از دالیل
آنها گزارش سال گذشته صندوق
بینالمللی پول بود .اینگزارش که
اکتبر س��ال  ۲۰۰۹انتشار عمومی
یافت ،میانگین رشد اقتصادی سال
 ۲۰۱۰را بی��ش از  ۴و نی��م درصد
پیشبینیمیکرد.

رشد جهانی ،بحران اروپائی

پیشبینی صندوق بینالمللی پول،
در م��واردی درس��ت از آب درآمد.
در میان کش��ورهای اروپائی رش��د
اقتصادی آلمان پس از چند س��ال
درجا زدن ،به نزدیک  ۴درصد رسید.
برخی از کشورهای تولیدکننده نفت
هم رشد دورقمی را ثبت کردند .اما
در پایان بهار امسال ،ناگهان روشن
ش��د که حجم بدهیهای غیرقابل
پرداخ��ت دول��ت یونان ب��ه ۳۰۰
میلیارد یورو رس��یده و کشورهای
ایرلند ،پرتغال و اسپانیا نیز با خطر
ورشکستگی روبرو هستند.
بحران مالی در  ۴کشور حوزه یورو،
زنگخطر سقوط شدید نرخ برابری
ی��ورو را ب��ه ص��دا در آورد و بای��د
چارهای برای پیشگیری از گسترش
این خطر اندیشیده میشد.
در ماه مه امس��ال ۱۶ ،کشور حوزه
یورو ،همراه با بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول ،تصمی��م به ایجاد
صندوقی با  ۷۵۰میلیارد یورو اعتبار
گرفتند .این صندوق" ،صندوق ثبات
یورو" نام گرفت و ریاست آن به یک
آلمانی س��پرده ش��د .این گزینش،
بیدلی��ل نب��ود .آلمان ب��ه تنهائی
تامین  ۱۲۰میلیارد دالر از اعتبارات
صندوق ثبات یورو را تضمین کرده
بود.
کشورهای عضو صندوق ثبات یورو،
متعهد شدند که اگر وضعیتی مشابه
یون��ان برای هر کش��ور عضو حوزه
یورو پی��ش آمد ،ت��ا  ۴۴۰میلیارد
یورو از بازارهای مالی اعتبار بگیرند
و در اختیار آن کشورها قرار دهند.
بازپرداخ��ت این وامه��ا را نیز ،باید
صندوق ثبات یورو تضمین کند.
ایرلندمغرور،اولیننیازمند

اوایل دس��امبر س��الجاری ،وزرای
دارائی کش��ورهای عض��و اتحادیه
اروپا ،یک بس��ته نجات  ۸۵میلیارد
دالری را ب��رای ایرلن��د از تصویب
نهائی گذراندند .به این ترتیب ،ایرلند
که ش��هروندان آن تاکنون دوبار به
قانون اساس��ی اتحادی��ه اروپا رای
منفی دادهاند ،اولین کشوری بود که
توانست با کمک صندوق ثبات یورو،
ب��ا بحران مالی ش��دید خود مقابله
کند.
کم��ک به نج��ات اقتص��اد یونان و
ایرلند ،بی قید و شرط نبود .اتحادیه
اروپا از هر دو کش��ور خواس��ت که
برای کاهش کس��ر بودجه ش��دید
خود اقدام کنند .این امر ،مس��تلزم
صرفهجوئیهای ش��دید در هزینه
دولته��ا بود و در یون��ان و ایرلند،
ناآرامیهائ��ی را آفرید .ب��ه ویژه در
یون��ان ،افکار عموم��ی ،دولت را به
فس��ادمالی و س��رمایهگذاریهای
بیمعن��ا در خرید جنگافزار متهم

میک��رد و حاضر نبود بپذیرد که از
یک سو دستمزدها کاهش یابد و از
سوی دیگر مالیاتها باال برود.

تروریسم و رونق خدمات امنیتی
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ب��ه رغم بس��ته نجات
 ۷۰۰میلی��ارد دالری
دولت اوباما ،کارشناسان
اعالم کرداند که احتمال
دارد بازار داخلی ایاالت
متحدهآمریکا،درنتیجه
کاهش تقاضا ،به مرحله
شکس��ت زنجی��رهای
قیمتهابرسد.
کارشناس��ان و محافل
اقتص��ادی اروپ��ا ،در
واکنش به سیاس��ت بان��ک فدرال
آمریکا ،اب��راز نگرانی کردند که این
سیاست ممکن است در کوتاه مدت
به رونق نس��بی بازار داخلی آمریکا
کمک کند ،ام��ا در درازمدت اثرات
بدی ب��رای اقتصاد جه��ان خواهد
داشت.


موض��وع دیگ��ری ک��ه امس��ال بر
اقتصاد غرب س��ایه افکند ،ترس از
تروریسم ،عملیات انتحاری و راهزنی
دریائ��ی بود .در س��ایه این ترس ،چین ،قهرمان صادرات جهان
فروش فنآوری و تجهیزات ایمنی و ام��ا نقش چین بر اقتصاد جهانی،
و امنیتی در جهان به  ۱۰۰میلیارد در سه مورد بحثآفرین بود .پکن ،با
یورو رس��ید ،که یک سوم آن سهم محدودیت صدور فلزات کمیابی که
آلمان بود .تنها عربس��تان سعودی مورد نیاز صنایع مدرن و کامپیوتری
برای تامین امنیت  ۹هزار کیلومتر اس��ت ،نگرانی آفرید ،آلم��ان را به
مرز مش��ترک با همسایگان ،با یک عنوان قهرمان چندین ساله صادرات
کنسرسیوماروپائی/آلمانی ۲میلیارد پس زد و نقش��ی تعیین کننده در
دالر قرارداد بست.
کمبود و گرانی مواد غذائی در جهان
ترس ترور ،تنها ب��ه بازار تجهیزات داشت.
ایمنی و امنیتی و تس��لیحات سود جمه��وری خلق چی��ن ،دارای ۱۸
نرس��اند ،بلک��ه ب��ه بازار"بیمهضد ن��وع فلز و م��اده کمی��اب معدنی
ترور" نیز رونق بخشید .اواخر نوامبر اس��ت .پائی��ز امس��ال گزارشهای
امسال ،عضو هیئت مدیره شرکت متعددی در این زمینه منتشر شد
بیمه "اکس��ترموس" در شهر کلن که نش��ان میداد چین صدور این
آلمان خبر داد که تاکنون  ۷۰هزار فل��زات و مواد را با هدف تامین نیاز
موسس��ه و پروژه آلمانی خود را در بازار داخلی به شدت محدود کرده
برابر خس��ارات ناش��ی از عملیات اس��ت .اما محافل اقتصادی غرب بر
تروریس��تی نزد این ش��رکت بیمه ایننظر بودند که پکن قصد دارد با
کردهاند.
احتکار ای��ن نوع فلزات نرخ آنها را

در بازاره��ای جهانی باال ببرد .ژاپن،
یکی از مهمترین مشتریان این نوع
رشوهدر صنایع غرب
فس��اد مالی ،مس��اله دیگ��ری بود فلزات است.
که امس��ال در ح��وزه اقتصاد غرب 
سروصدای زیادی به پا کرد .وزارت بحران دوم مواد غذائی
دادگس��تری آمریکا در م��اه نوامبر سازمان خواروبار جهانی پائیز امسال
اع�لام کرد ک��ه ش��رکت هلندی اعالم کرد که تولید غالت جهان در
انگلیسی "رویال داچ شل" در کنار سال جاری دو درصد کاهش یافته و
یک ش��رکت حملونقل سویسی و کمبود مواد غذائی میتواند بحرانی
یک شرکت کشتی رانی آمریکائی ،شبیه بحران مواد غذائی سال ۲۰۰۸
به خاطر رش��وه دادن به مقامهای را ایجاد کند.
دولتی و گمرکی بسیاری از کشورها ،درس��ال  ۲۰۰۸کمب��ود و گران��ی
در جم��ع به پرداخت  ۲۳۶میلیون موادغذائ��ی زمینهس��از ش��ورش
دالر جریمه محکوم شدهاند.
تهیدس��تان و غارت فروشگاهها در
پیش از آن،در ماه آوریل سالجاری ،هائیتی و چند کشوردیگر شد.
دادگاه فدرال آمریکا شرکت دایملر برپایه گ��زارش س��ازمان خواروبار
بنز آلم��ان را ب��ه پرداخ��ت  ۱۸۵جهانی ،میانگین ن��رخ مواد غذائی،
میلی��ون دالر جریمه محکوم کرد .تنها در فاصله ماههای ژوئیه و اوت
دایملر بنز آلمان ،متهم ش��ده بود امس��ال ۵ ،درصد باال رفت و رکورد
که ظرف  ۱۰س��ال گذش��ته برای دوسال گذشته را شکست.
انعقاد قرارداد به مقامهای دولتی  ۲۲س��ازمان خواروب��ار جهان��ی ،آتش
کش��ور جهان رشوه پرداخته است .س��وزی بزرگ در روس��یه و سیل
زیمن��س و "مانسمان" آلمان نیز ،پاکستان را مهمترین دالیل کمبود
جزو شرکتهائی بودند که به جرم و افزایش قیمت مواد غذائی معرفی
پرداخت رش��وه ،تحت تعقیب قرار ک��رد .اما کارشناس��ان غربی اعالم
گرفتند و جریمه شدند.
کردند ک��ه افزایش مصرف چین و
با این همه ،سازمان شفافیت جهانی ،آزمن��دی بورسبازان نیز دو پارامتر
از طریق مقایسه شرکتهای بزرگ مهمدیگر هستند.
جه��ان به ای��ن نتیجه رس��ید که در جمه��وری خلق چین ،میانگین
شرکتهای روسی و چینی به لحاظ افزایش قیمت همه کاالها ،از نوامبر
پرداخت رش��وه بدترین وضعیت را  ۲۰۰۹تا نوامب��ر  ۲۰۱۰تنها ۱ / ۶
دارند.
درصد باال رفت ،اما در همین مدت،

ن��رخ مواد غذائی بیش از  ۱۰درصد
افزای��ش یافت .منابع چینی مدعی
سیاست مالی آمریکا زیر سئوال
در ماههای اکتبر و نوامبر ،سیاست شدند«:سطح رفاه در چین باال رفته
مالی بانک فدرال آمریکا ،بهداغترین و این امر سبب شده که مردم مواد
موضوع بحث محافل اقتصادی اروپا غذائی بیشتری مصرف کنند».
اما واقعیتدیگری نیز وجوددارد:در
تبدیل شد.
بانک فدرال آمری��کا ،در ماه نوامبر چین،میلیونهاروستائی،زمینهای
اعالم کرد که تصمیم دارد تا میانه کش��اورزی را ترک و ب��رای کار به
سال  ۲۰۱۱میالدی ۶۰۰ ،میلیارد حاشیه ش��هرهای بزرگ مهاجرت
دالر دیگ��ر از اوراق قرضه دولتی را کردهاند .بخش بزرگی از زمینهای
بخ��رد .هدف ای��ن کار ،تزریق پول کش��اورزی نیز ،به جای مواد غذائی
برای چرخش بهتر بازارداخلی اعالم به زیر کشت کاالهای صادراتی رفته
است.
شد.

کالس های زیر را برگزار می کند:

 کمک درسی و کمک به انجام تکالیف مدرسه دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان
کالج (فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های ورودی دبیرستانهای بین المللی و خصوصی
فرانسوی
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای فرانسه جهت استخدام دولتی
 تمرین مصاحبه های اداره مهاجرت کبک
 نامه نگاری اداری
 فرانسۀ عمومی در  3سطح پایه ،میانه و پیشرفته (گفتگو و نوشتار)
Tel.: 514-770-1771

Tel.: 514-942-9811

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

cours@multissage.ca

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

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

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

یکشنبه  30ژانویه 2011

مدرسهدهخدا

www.dehkhodaschool.com
>>> شنبه ها :ساعت 1تا 4بعدازظهر
یتاپنجم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

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

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

ی و فرانسه
کالسهای تقویتی ریاضی ،فیزیک ،شیم 
(مقطع دبستان ،دبیرستان ،کاجل)
در مدرسه دهخدا
در صورت نیاز به کالس تقویتی با خانم نوشین شریف تماس بگیرید:
۵۱۴-۴۸۹-۹۸۳۴

قابل توجه فارسی زبان افغانی ،تاجیک و...
مدرسه فارسی دهخدا را از آن خود بدانید
و از خدمات ما بهرهمند شوید:
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!!2011: Bonne année

درآینه ی سالی که گذشت...
ایران در جهان :سال سخت۲۰۱۰
س�ال  ۲۰۱۰برای ایران س�ال
دشواریهای بیشتر در مناسبات
بینامللل�ی ،س�ال تش�دید
چالشها در مناقش�هی امتی،
سال اجماع بیسابقهی جامعهی
جهانیعلیهایرانوسالگسترش
ابعادحتریمهایبیناملللیعلیه
این كشور بود.

اگ��ر در طول س��ال  ۲۰۰۹نام
ایران در جهان با «جنبش سبز»
و «جوانان معترض سبزپوش»
عجی��ن و همراه بود ،در س��ال
« ،۲۰۱۰اورانیوم ،تحریم ،زندان،
اعدام و سنگس��ار» عمدهترین
واژههایی ب��ود كه ن��ام ایران را
در رس��انههای جهان همراهی
میكردند .به عب��ارت دیگر دو
موضوع برنامهی اتمی و وضعیت
حقوق بش��ر ،معرف ایران در جهان
در سال  ۲۰۱۰بودند.
با پایان س��ال  ۲۰۰۹مشخص شد
كه سیاس��ت دولت اوبام��ا در برابر
ایران نتیجهای در پی نداشته است.
ب��اراك اوباما از هن��گام ورود به كاخ
س��فید زبان و سیاس��تی متفاوت
نس��بت به سلف خود ،جورج بوش،
در براب��ر ای��ران در پی��ش گرفت و
خواستار برقراری «ارتباطی صادقانه
و مبتنی بر احترام متقابل» میان دو
كشور ش��د .اوباما گفت ،حق ایران
میداند كه بر جایگاه راستین خود
در جامع��هی بینالملل قرار بگیرد،
اما این حق با مسئولیتهایی همراه
است كه از راه «ترور» و یا «دستیابی
به جنگافزار هس��تهای» بدس��ت
نمیآید.
بعدها روشن شد كه رئیس جمهور
آمریكا ع�لاوه بر اظه��ارات علنی،
در نامههای��ی خصوصی به آیتالله
خامن��های نیز عالقمن��دی دولت
خود را برای عادیسازی مناسبات
دو كش��ور با وی در میان گذاش��ته
اس��ت .این سیاس��ت اوباما از سوی
ایران پاسخ مناسب نیافت و شكست
خورد ،ام��ا ب��رای اقدامهای بعدی
دیپلماتیك امریكا خالی از دستاورد
نبود .سرسختی ایران به آمریكا كمك
كرد تا اجماع جهانی بیس��ابقهای
علیه برنامه اتمی ایران بوجود بیاورد.
چنانچ��ه گوی��ی پیم��ودن چنین
مس��یری برای دولت اوباما ضروری
بود تا تالشهایش در اقناع جامعه
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اخذ وام

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

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
جهانی جهت تشدید تحریمها علیه
ایران به موفقیت بیانجامد.


حتول بیسابقه در مناقشهی امتی

نخس��تین پیامد خودداری ایران از
پاسخ مثبت به سیاست اوباما ،تغییر
در مواضع روس��یه و چین بود .این
دو كش��ور از هنگام آغاز مناقشه بر
س��ر برنام��های اتمی ای��ران ،نقش
تعدیلكننده در مواض��ع آمریكا و
متحدان آن علیه ایران داش��تند و
مانع از آن میشدند كه قطعنامههای
سختگیرانهتری علیه ایران تصویب
ش��ود .اما سرسختی ایران آنها را به
همراهی بیش��تر با غرب سوق داد.
این ،تحول بیسابقهایدر مناقشهی
اتمی ایران بود.
آمریكا و متحدانش تا پایان س��ال
 ۲۰۰۹به ایران مهل��ت داده بودند
تا راه س��ازش با غ��رب را در پیش
گیرد ،وگرنه با تحریمهای شدیدتر
مواجه خواهد شد .همراهی روسیه و
چین راه تدارك قطعنامهای جدیددر
شورای امنیت را فراهم آورد.
همزمان ب��ا تالشهای آمریكا برای
تشدید فش��ار بر ایران ،یوكیا آمانو،
مدیركل جدی��د آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نیز در نخستین گزارش
خود درباره ای��ران ،زبان دو پهلو و
عمدتا نرم البرادعی را كنار گذاشت
و اعالم كرد:
«اطالعات موثق و قابل قبولی وجود
دارند كه نشان میدهند ایران در راه
دستیابی به سالح اتمی میكوشد
و در حال س��اختن
كالهك اتمی است».
ب��ه ای��ن ترتی��ب
همهچی��ز ب��رای
بهكرسینش��اندن
قطعنامهی۱۹۲۹در
سرمایه گذاری مطمئن
شورای امنیت آماده
و بی درد سر
شد؛ قطعنامهای كه
س��رانجام در ۹ژوئن
 ۱۹( ۲۰۱۰خ��رداد
ساختمانمدیکال
 )۱۳۸۹ب��ه تصویب
با استاندارد بسیار باال
رسید و تحریمهای
اقتصادی ش��دیدی
در قلب شهر بروسارد RIVE SUD
را علی��ه ایران وضع
 باحدود  8000فوت مربع
كرد ۱۲ .كش��ور به
 در دو طبقه
این قطعنام��ه رأی
طبقه هم کف
موافق دارند لبنان از
 کلینیک پزشکی و زیبایی ،مجهز
شركتدر رأیگیری
 با  22سال سابقه
خودداری كرد و دو
 و  20دکتر و متخصص
كشور تركیه و برزیل
طبقه دوم:
ب��ه آن رای منف��ی
 SPA بامتخصص دیگر
دادند.
از آغاز ارجاع پرونده
 امکان خرید کلینیک بطور جداگانه نیز
ای��ران ب��ه ش��ورای
وجود دارد
امنی��ت در س��ال
 امکان ایجاد یک یا چند دفتر تجاری یا
 ،۲۰۰۶هش��ت
پزشکی
قطعنام��ه درب��اره
 شرایط فروش بسیار عالی
برنام��هی اتم��ی
دلیل فروش :بازنشستگی
ایران در این ش��ورا
تلفنتماس:
تصوی��ب ش��ده كه
450-466-6693
در چه��ار ت��ای آنها

اوکازیون عالی

حاوی تحریمهایی علیه ایران است.
ام��ا تحریمه��ای منظور ش��ده در
قطعنام��هی آخ��ر ( )۱۹۲۹از همه
س��نگینترین اس��ت .تصویب این
قطعنامه،دومین تحول مهمدر سال
 ۲۰۱۰در مناقشهی هستهای ایران،
پس از تغییر مواضع روسیه و چین
بود.

قطعنامه۱۹۲۹

قطعنامهی  ۱۹۲۹از ایران میخواهد
تمام فعالیتهای غنیسازی اورانیوم
و نیز تولید پلوتونیوم (در مركز آب
سنگین اراك) را متوقف كند ،اما در
عینحال به خاطر س��رپیچی ایران
از اج��رای قطعنامههای پیش��ین،
مجازاته��ای س��نگینی علیه این
كش��ور وض��ع و كش��ورهای عضو
س��ازمان ملل را ملزم به رعایت آنها
میكند.
قطعنامهی  ۱۹۲۹هر گونه فعالیت
ای��ران در خارج از كش��ور از جمله
هرگون��ه ش��ركت در طرحه��ای
اس��تخراج اورانیوم در كش��ورهای
دیگر یا ش��ركت در تولی��د مواد یا
تكنولوژیه��ای اتم��ی را ممن��وع
میكند.
ص��دور  ۸قل��م ادوات و تجهیزات
نظامی به ایران ،و نیز تولید و آزمایش
هرگونه موشكهای دوربرد با توانایی
حمل كالهك هستهای توسط ایران
ممنوع شده است.
در این قطعنامه كش��ورهای عضو
س��ازمان مل��ل موظ��ف ش��دهاند
ك��ه از ورود ش��ماری از مقامه��ای
ایران به قلمروی خ��ود جلوگیری
كنن��د و تع��داد دیگ��ری از افراد و
شركتهای ایرانی را نام برده كه باید
داراییهایشان مسدود و از ورودشان
به كشورهای دیگر جلوگیری شود.
در قطعنامههای پیش��ین ش��ورای
امنیت نیز سفر تعدادی از مقامهای
دولتی ایران به دیگر كشورها ممنوع
اعالم شده است.
براساس قطعنامه ،كشورهای عضو
سازمان ملل میتوانند محمولههای
هوای��ی و دریایی به مقص��د و یا از
مبدا ای��ران را در صورت لزوم مورد
بازرسی قرار دهند .بازرسی و حتی
توقیف محمولهه��ای دریایی ایران
در آبهای آزاد نیز مجاز اعالم شده
است.
در قطعنامهی  ۱۹۲۹از بیش از ۴۰
ش��ركت و یا اش��خاص حقیقی نام
برده كه مشمول تحری م شدهاند .از
این تعداد دس��تكم  ۱۵شركت و
مؤسسه وابس��ته به سپاه پاسداران
هس��تند ك��ه ق��رارگاه خاتماالنبیا
مشهورترینآنهاست.

حتریمهاییكجانبه

تصویب قطعنام��ه  ۱۹۲۹لطمهی
سنگینیعلیهایرانبود،اماسنگینتر
از آن سلسله تحریمهای یكجانبهای
است كه آمریكا ،اتحادیه اروپا ودیگر

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
كشورهای مهم جهان یكی پس از
دیگری علیه ایران تصویب كرده و از
میانهی سال به اجرا گذاشتند.
این تحریمه��ا از صدور فراوردههای
پاالیشش��ده نفتی به ای��ران مانند
بنزین شروع شده و رفتهرفته متوجه
مهمترین منبع تامین درآمد ایران
یعنی نفت میشود.
براس��اس تحریمه��ای یكجانبهی
آمریكا علی��ه ایران ك��ه در كنگره
تصوی��ب ش��د ،هر ش��ركتی كه از
طری��ق ف��روش فرآوردههای نفتی
پاالیششده به ایران درآمدی معادل
یك میلیون دالر یا بیش��تر كس��ب
كن��د ،یا در طول یك س��ال بیش از
 ۵میلی��ون دالر از این فرآوردهها به
ایران بفروشد ،مشمول تحریمهای
آمریكا خواهد ب��ود .مصوبه كنگره
همچنین هم��كاری و ارتباط مالی
با بانكها و موسس��ات مالی مرتبط
با سپاه پاسداران و برنامه هستهای
ایران را منع كرده است.
دومی��ن دور تحریمه��ای یكجانبه
آمری��كا نی��ز در همی��ن روزه��ای
پایان س��ال میالدی از سوی وزارت
خزانهداری آمریكا اعالم شد .هدف
این تحریمها شركتهای مرتبط با
سپاه پاسداران و خطوط كشتیرانی
ایران هستند.
پس از آمریكا ،اتحادی��ه اروپا ،ژاپن
و ك��ره جنوبی نیز ب��ه تحریمهای
یكجانی��ه ایران پیوس��تند .اتحادیه
اروپا فهرست گستردهای از بانكها و
شركتهای ایرانی از جمله بانكهای
ملی ،صادرات ،رفاه ،ملت و توس��عه
صادرات ایران و تمام ش��عب آنها در
سراس��ر اروپا مش��مول تحریمهای
خود قرار داد.
دهها ش��ركت و موسس��ه ایرانی از
جمله ش��ركت صنایع هوایی ایران،
شركت فناوری س��انتریفیوژ ایران،
ش��ركت بیمه ایران ،ماشین سازی
اراك و ش��ركت پرت��و صنع��ت در
فهرس��ت تحریمیهای اروپا جای
گرفتهاند.

دو كش��ور هند و چین كه خریدار
بیش از نیمی از نفت صادراتی ایران
بودند ،به تدریج و بطور اعالمنش��ده
خرید نفت از ایران را كاهش دادند.
خرید نفت از سوی چین در همان
هفتههای نخس��ت پس از تصویب
قطعنام��هی  ۱۹۲۹رو ب��ه كاهش
گذاش��ت و پس از آن بانك مركزی
هند نی��ز همین اخی��را اعالم كرد،
تسهیالت بانكی برای پرداخت بهای
نفت وارداتی از ای��ران ارائه نخواهد
كرد.
در تحریمهای یكجانبه آنچه كه در
مركز توجه تحریمكنندگان ،بویژه
ایاالت متحده امریكا و اتحادیه اروپا
قرار دارد صنعت نف��ت و گاز ایران
اس��ت كه مهمتری��ن و حتی یگانه
منبع تامیندرآمدهای ارزی ایران به
شمار میرود.



مذاكرات ژنو

مذاك��رات روزهای  ۶و  ۷دس��امبر
در ژنو ،س��ومین دور گفتوگوهای
مس��تقیم ایران و كشورهای اصلی
ط��رف ای��ران در مناقش��هی اتمی
بود .تنها نتیجهی اعالمشدهی این
مذاكرات ،توافق طرفین برای ادامهی
مذاك��رات در ماه ژانوی��ه  ۲۰۱۱در
شهر استانبول تركیه است.
س��خنان وزیر خارجهی آمریكا در
آستانهی مذاكرات فضای مناسبی
را برای گفتوگوه��ا ایجاد كرد ،اما
نتوانس��ت تاثیری در سرنوشت آن
داشته باشد.
خانم كلینتون گفته بود« :ایران پس
از آن كه نشانداد میتواند به شكلی
مس��ئوالنه و مطابق تعهدات
ی خ��ود عمل
بینالملل�� 

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
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ایران :حقوق بشر...
فرا خوان برای لغو حکم دادگاه جعفر پناهی
کارگردانسینما
اجنم�ن دف�اع
از حق�وق بش�ر
در ای�ران – مو
نت�رال در متنی

بزبان های فرانسه
و انگلیس��ی از
مجامع کانادایی
کبک��ی،
و
ش��خصیتها ی
سینمایی ،کارگردانان ،نویسندگان
و هنرمن��دان و تم��ام مدافع��ان
آزادیه��ای بنیادی ،دع��وت کرده
اس��ت که یکصدا حکومت ایران را
تحت فش��ار قرار دهند که حکم نا
عادالنه و دور از انتظار صادر ش��ده
برای جعفر پناهی را لغو نمایند .در
این فراخوان به موارد زیربرای آگاهی
مخاطبان فراخوان اشاره شده است:
چندین ماه است که سیستم قضایی
ایران اقدام به اعمالی جهت خاموش
ی صداهای مخالف
س��اختن تمام 
خوی��ش نم��وده و در ای��ن جهت،
هنرمندان،نویسندگان،روشنفکران،
روزنامه نگاران ،وکالی داد گستری
 ،فعالین سندیکایی ،فعالیندانشجو
ی��ی را با تهدی��د و زن��دان ،وزیر پا
گذاردن حقوق اولیه آن��ان وادار به
سکوت نماید و حکم صادره برای"
پناهی" را نیز باید از این منظر نگاه
کرد.
با حیرت تمام ،و توس��ط وکیل وی

فریده غیرت ،آگاه شدیم که
"پناهی" ،به اتهام شرکت در
ی علیه رژیم
گرد هماییهای 
به شش سال زندان محکوم
شده اس��ت .همچنین ،این
حک��م ش��امل محرومیت از
س��اختن فیلم ،نوشتن فیلم
نام��ه ،هرگون��ه مصاحبه با
ی و خارجی،
رسانههای داخل 
ظرف بیس��ت س��ال آین��ده ،و نیز
ممانعت از خروج از کشور میباشد.
فیلم ساز جواندیگری به نام محمد
ی از فیلمها
رسولف کهدر ساخت یک 
با پناهی همراهی میکرده است نیز
به همین اتهام به شش سال زندان
محکوم شده است.
جعفر پناهی ،عالوه بر محبوبیت زیاد
در ایران ،در تمام مجامع بینالمللی
ی برخوردار
از احترام و اعتبار خاص 
اس��ت .فیلم "بادکنک سفید" او در
سال  ۱۹۹۵در جشنواره کان موفق
ی شد.
به دریافت جایزه نخل طالی 
در س��ال  ۲۰۰۳نیز با فیلم "خون
و ط�لا" جای��زه وی��ژه داوران را در
ی دیگر" ب��ه خود اختصاص
"نگاه 
داد .فیلم "دایره" ،در س��ال ۲۰۰۰
جایزه "موسترا" جش��نواره ونیز و
در سال  ،۲۰۰۶با فیلم "آفساید "،
در جشنواره برلین درخشیده است.
جعفر پناهی ،در آخرین خروج خود

كند ،خواهد توانس��ت برای مقاصد
صلحآمیز به غنیسازی اورانیوم بپردازد».
س��ومین گفتوگوه��ای ژن��و از س��وی
تحلیلگران «مذاك��رهای كه مذاكره نبود»
توصیف شد ،زیرا بهنظر میرسید هیچك از
طرفین ب��رای مذاكرهی واقعی به ژنو نرفته
بودند .غربیها به ژنو رفتند تا نش��ان دهند
در سبد سیاسی آنها مذاكره نیز جای دارد و
افكار عمومی جهان قانع شود كه آنهادر برابر
ایران همهی راهها را رفتهاند.
ایران نیز به این دلیل به ژنو رفته بود تا بطور
كامل به سرسختی و به بیاعتنایی به افكار
عمومی جهان متهم نشود .اما با وسواس تمام
مواظب بود كه رفتار و حركتی از خود نشان
ندهد كه غرب خیال كند فشار تحریمها اثر
كرده و ایران را به پای میز مذاكره كش��انده
است.
مواضع سرسختانهی ایران تا آنجا ادامه یافت
ك��ه بر خ�لاف دور قبلی مذاك��رات ژنو در
اكتبر  ۲۰۰۹سعید جلیلی حاضر به مالقات
محرمان��ه با ویلیام برنز نماین��ده آمریكا در
مذاكرات نشد.
نوبت بعدی مذاكراتدر استانبول نیز همانند
دی��دار ژنو احتماال تحولی در این مناقش��ه
پدی��د نخواه��د آورد .زیرا در ه��ر دو طرف
مناقشه در شرایطی قرار دارند كه بسختی
میتوانند مواضع خود را تغییردهند.
ایاالت متحده آمریكا و متحدانش برای ایجاد
اجماع بینالمللی و تش��دید تحریمها علیه
ایران ،هزینه و نیروی فراوان صرف كردهاند و

از ایران برای ریاس��ت هیئت داوران
در جش��نواره فیلمه��ای دنی��ا ،در
س��ال  ،۲۰۰۹به مونترال سفر کرد.
ی وی
متاس��فانه ،پس از آن ،صندل 
در جشنواره های کان ،ونیز و برلین
ی مانده است.
خال 
بن��ا به گزارش رس��انههای کش��ور
ی فستیوال
فرانس��ه ،نمایندٔه عموم 
کان ،تی��ری فرمو ،کمیتهای جهت
فعالیت برای لغو حکم این فیلم ساز
تشکیل داده و وزیر فرهنگ فرانسه،
فردریک میتران ،ضمن درخواست
ی قید و شرط وی ،این حکم
آزادی ب 
را تجاوز علنی به ح��ق آزادی بیان
و خالقیت هنری وی قلمداد کرده
است.
انجمن حقوق بشر ایرانیان مونترال،
ضمن ابراز انزجار نسبت به این حکم،
ی کارگردانان ،هنرمندان،
از تمام�� 
فیلمس��ازان ،فیلمنام��ه نویس��ان
ی زنان
سینمای کبک و کانادا و تمام 
و مردانی که دغدغه آزادی و حقوق
بشر رادارنددرخواست حمایت کرده
است که با تالشی همه جانبه جهت
لغو حکم جعفر پناهی اقدام نمایند.
مونترال ۲۲ ،دسامبر ۲۰۱۰

اجنمن دفاع از حقوق بشردر
ایران-مونترال

بر این نظرند كه این فشارها موثرند و موثرتر
نیز خواهد بود .بنابراین تا زمانی كه تغییری
ج��دی در مواضع ای��ران بوجود نیاید كوتاه
نخواهن��د آمد .ایران نیز فعال خود را قادر به
مقاومتدر برابر فشارهای بینالمللی میبیند
و حاضر به پذیرش خواستهای اصلی غرب
نیست.
غرب خواهان توقف غنیس��ازی اورانیوم و
اجازه بازرسی نامحدود از اماكن و تاسیسات
اتمی ایران برای پی بردن به ماهیت و اهداف
پروژههای هستهای این كشور است.

ی درپی
سال ناكامیها پ 

جدا از فشارها و تحریمهای بینالمللی ناشی
از تصویب قطعنامهی  ۱۹۲۹شورای امنیت
درباره ایران ،س��ال  ۲۰۱۰سال ناكامیهای
پرش��مار در بس��یاری دیگ��ر از حوزههای
مناسبات بینالمللی برای ایران بود.
 یكی از این ناكامیها شكست ایران در
میزبانی كنگره جهانی فلسفه بود .یونسكو به
دلیل نوع تدارك و مدیریت كنگره ،آن را فاقد
استاندارد الزم به عنوان یك همایش عملی
دانست و از آن پا پس كشید .هفتههای آخر
تدارك این كنگره و برگزاری آن با فشارهای
گس��ترده به دانشگاهیان و اس��تادان علوم
انس��انی در ایران همراه بود .به همین دلیل
عالوه بر انصراف یونسكو ،چهرههای علمی
خارجی نیز كه به این كنگره دعوت ش��ده
بودند ،از سفر به ایران خودداری كردند.
 ناكامی دیگر ایران شكست در راهیابی
به هیئت اجرایی نهاد زنان
سازمان ملل متحد بود .در
جریان گزینش اعضای این
نهاد كه ماه نوامبردر مجمع
عمومی سازمان ملل برگزار
ش��د ،عضویت ایران قطعی
مینم��ود ،زی��را ب��رای ۱۰
كرسی آسیا  ۱۰كشور نامزد
کلیه امور مربوط به ترمیم لباس
ش��ده بودند .اما در آخرین
مخصوص خانم ها و آقایان
لحظات به تش��ویق آمریكا
با سال ها تجربه
كشور كوچك تیمور شرقی
در امر ظریف دوزی و طراحی لباس
نیز اعالم نامزدی كرد و ۳۶
کیفیت عالی ،بهای مناسب
رای آورد ،در حال��ی ای��ران
در خدمت هموطنان گرامی
تنها  ۱۹رای بدس��ت آورده
>>مترو پیل :خروجی استنلی
بود.
( 1140خیابان مزونوو )
 پیدا شدن كانتینرهای
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6بعدازظهر
پ��ر از س�لاح و مهمات در
شنبه  9 :صبح تا 5
بن��در الگ��وس نیجری��ه،
Tel.: 514-3717700
حادثهای بسیار ناخوشایند و

LÀterlier Tailleur Zari

آتلیهخیاطیزری

تلخدیگر برایدیپلماسی جمهوری اسالمی
در س��ال  ۲۰۱۰بود .ایران نتوانست ارسال
مخفیانه این سالحها را توجیه كند و پذیرفت
كه كانتینرها در ایران بارگیری شدهاند ،اما
ادعا كرد كه س�لاحها صادرات یك شركت
خصوصی هس��تند .با توجه به عدم فعالیت
شركتهای خصوصی ایراندر تولید سالح و
جنگافزار ،جهان ادعای یادشده را با شك و
تردید نگریست .وزارت خارجه نیجریه چند
روز بعد موضوع ارسال تسلیحات از ایران به
این كشور را به شورای امنیت سازمان ملل
گزارش كرد.
 ناكامی دیگر ایران شكست ماموریت
محمدج��واد الریجان��ی در نیوی��ورك برای
جلوگیری از تصویب قطعنامهی نقض حقوق
بشردر ایران بود .كمیته سوم مجمع عمومی
سازمان ملل ،موسوم به كمیته حقوق بشر،
اینبار با  ۶رای بیشتر نسبت به سال پیش
این قطعنام��ه را تصویب كرد .این قطعنامه
بیستوششمین قطعنامهی مجمع عمومی
در انتقاد شدید از وضعیت در ایران از زمان
تاس��یس نظام جمهوری اس�لامی در سال
 ۱۹۸۰است.
 شكستدیگر ایراندر پهنهی جهانی،
امضای قرارداد خط لول��هی تاپی ()TAPI
میانتركمنستان،افغانستان،پاكستانوهند
در اوایل ماه دسامبر بود.
این پروژه  ۸میلیارد دالری ،طرح «خط لوله
صلح» را كه قرار بود گاز ایران را به پاكستان
و هند برساند ،به بایگانی سپرد .كشورهای
مهم منطق��ه و جهان مانن��د آمریكا ،هند،
روس��یه از خط لوله تاپی به جای رقیب ان
خط لوله صلح حمایت كردند.
 یك��ی دیگ��ر از ناكامیهای خارجی
ای��ران در س��ال  ۲۰۱۰انصراف روس��یه از
فروش س��امانهی موشكی اس ۳۰۰به ایران
بود .این س��امانه موش��كی ،سیستم دفاعی
منحصر بهفردی نیست و هماكنون روسیه
مدلهای  ۴۰۰و  ۵۰۰آن را نیز تولید كرده
اس��ت ،اما ایران در موقعیتی نبود كه بتواند
از روس��یه بهخاطر عدم اج��رای تعهداتش
بازخواست كند.
 در سال  ۲۰۱۰ایران هدف مهمترین
حملهی س��ایبری قرار گرفت .كرم رایانهای
استاكسنت نخستین جنگافراز شلیكشده
در عال��م مجازی ب��ود ك��ه كامپیوترهای
تاسیسات هستهای ایران عمدهترین هدف
و قربانی آن بودند .هنوز ابعاد خس��ارات این
حمله بدرستی شناخته نشده است.

براس��اس گمانهزنیه��ا آث��ار تخریبی كرم
استاكسنت در تاسیس��ات هستهای ایران
قابلمقایس��ه با یك حملهی هوایی سنگین
است .احمدینژاد نیز در ماه نوامبر اعتراف
كرد كه «تعداد محدودی» از سانتریفوژهای
ایران در اثر نصب قطعات الكترونیكی آلوده
به برنامهای مخرب از كار افتادهاند.
اما موسس��هی «علوم و امنیت بینالمللی»
در واش��نگتن میگوی��د وی��روس مخرب
استاكسنت احتماالَ بیش از هزار سانتریفوژ
در تاسیس��ات اتمی نطنز را از كار انداخته
است.
 س��ال  ۲۰۱۰شركت بزرگ نفتی
جه��ان یكی پ��س از دیگری خ��ود را از به نام خداوند بخشنده مهربان
صنعت نفت و گاز ایران بیرون كش��یدند.
ش��ركت بریتانیایی-هلندی شل ،شركت
فرانس��وی توتال ،ش��ركت نروژی استات
اویل و شركت ایتالیایی انی از جملهی این
شركتها بودند.


در س��ال  ۲۰۱۰جمهوری اس�لامی ایران
همانند س��الهای گذش��ته از نظ��ر تعداد
روزنامهن��گاران زندان��ی و ش��مار اعدامه��ا
رك��ورددار ب��ود .اع��دام معلم ك��رد ،فرزاد
كمانگر ،حكم سنگسار سكینه آشتیانی ودر
روزهای اخیر حكم اعدام حبیبالله لطیفی،
دانشجوی كرد بهطور گسترده به رسانههای
بینالملل��ی راه یافت و افكار عمومی جهان
را متوجه وضعیت حاد حقوق بشر در ایران
ساخت.


سردی روابط با همهی جهان

سال  ۲۰۱۰مناسبات ایران تقریبا با تمام
كشورهای جهان ،از چین و روسیه گرفته
تا كش��ورهای عرب منطقه و كشورهای
مهم اروپایی به حداقل رس��ید .در میان
كشورهای منطقه حتی رابطه با سوریه نیز
به گرمای سالهای پیش نبود.
اطالعاتی كه در اسناد ویكیلیكس درباره
دیدگاهها و مواضع اعراب نسبت به ایران
منتشر ش��د ،به روشنی گویای موقعیت
منزوی جمهوری اسالمی ایران در منطقه
بود.
میرحسین موس��وی ،از رهبران مخالف
دولت ایران با اشاره به همین اسناد ویكی
لیكس میگوید ،ایراندر منطقه ودر میان
همسایگان حتی یك متحد قابل اتكا ندارد.
در س��الی كه گذش��ت تالشهای دولت
احمدینژاد برای بهبود مناسبات با مصر
با بیاعتنایی قاهره روبرو شد.
روابط با عربس��تان س��عودی هم كه در
زم��ان دولت خاتمی قدری ترمیم ش��ده
بود ،امسال به حداقل رسید .كار جمهوری
اسالمی ایران در مناسبات بینالمللی به
آنجا رسیده كه كشور كوچك و بیاهمیتی
مانند گامبیا بهدیپلماتهای ایرانیدستور
داد ظرف  ۴۸س��اعت آن كش��ور را ترك
كنند و یا وزیر خارجهی جمهوری اسالمی
ای��ران ،خبر بركناری خود را در س��فری
رسمی از رئیسجمهور سنگالشنید.

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.
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خبر...

شبی با

پرویز قلیچ خانی

'بریتانیا نگران بود که اسرائیل به اعراب حمله امتی کند'
بنا به اسناد محرمانه دولتی بریتانیا
که روز پنجشنبه ( ۳۰دسامبر) ،بعد
از سی س��ال منتشر شد ،دیپلمات
های این کش��ور بر این ب��اور بوده
اند ک��ه در صورت بروز جنگ میان
اسرائیل و کشورهای عرب همسایه
آن ،اسرائیل آمادگی داشته است که
از جنگ افزارهای هستهای استفاده
کند.
اسناد محرمانه مذکور طبق فوانین
شفاف سازی بریتانیا و توسط اداره
بایگانی ملی منتشر شده است.
جان مک مانوس ،گزارش��گر بی بی
سی می گوید که اسناد منتشر شده
نش��ان می دهد که علیرغم امضای
پیمان صلح میان اس��رائیل و مصر
در س��ال  ،۱۹۷۹مقامات بریتانیا بر
این باور بوده اند که تنش در روابط
میان اسرائیل و کشورهای همسایه
عرب آن ،ادامه داشته و ممکن بوده

اس��ت که هر آن به درگیری جدید
بیانجامد.
در ماه مه سال  ۱۹۸۰سفارت بریتانیا
در تل آویو با ارسال پیامی صریح به
لندن ،به وزارت امور خارجه بریتانیا
هش��دار داد که اگر اس��رائیل مورد
حمله قرار بگیرد ،وارد جنگ خواهد
ش��د و احتماال از جنگ افزار هسته
ای استفاده خواهد کرد.
در ای��ن پیام آمده اس��ت" :اگر قرار
باشد اسرائیل نابود شود این کشور
این بار راه جن��گ را خواهد رفت و
آم��اده اس��ت از س�لاح اتمی خود
استفاده کند .از آنجا که اسرائیل نمی
تواند جنگی طوالنی مدت را تحمل
کند مجبور خواهد شد که خیلی زود
از این سالح استفاده کند".
به گفته گزارشگر بی بی سی ،فاش
شدن این اس��ناد ناگزیر به مناقشه
جاری بر س��ر قدرت هس��ته ای در

خاورمیانه و این که اس��رائیل هرگز
توان هسته ای خود را با قطعیت رد
یا تائید نکرده است ،دامن خواهد زد.
در اس��ناد منتشر ش��ده همچنین
جزئی��ات واکنش م��ارگارت تاچر،
نخست وزیر وقت بریتانیا ،به سیاست
ش��هرک س��ازی برای یهودیان در
کرانه باختری فاش شده است.
بر اس��اس این اس��ناد ،خانم تاچر
سیاس��ت مناخ��م بگی��ن ،همتای
اسرائیلی خود را "غیر واقع بینانه و
نامعقول" میدانسته است.
گزارش��گر بی بی سی می گوید که
خانم تاچر به والری ژیسکاردستن،
رئیس جمهوری وقت فرانسه گفته
ب��ود که آق��ای بگین دش��وارترین
سیاس��تمداری بوده که با او مواجه
شده و کار کردن با او آسان نیست.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران
و مدیر و مسوول مجله آرش

مونترال :شنبه  ۱۵ژانویه  ۵تا  ۹بعد از ظهر
مکان:

دانشگاه کنکوردیا :ساختمان کتابخانه
سالنسینما
1400 De Maisonneuve W., 125-L
Email:koshtaredahe60@gmail.com
www.massacreiniran.com

Tel.: 514-258-8186

رتبه اول کشور ،دوم منطقه و  270در جهان به کدام
دانشگاه تعلق دارد؟

ایلنا نوش��ت :در دومین نس��خه از
گزارش جهانی (SIR، (SCImago
 Institutions Rankingکه در سال
 2010انتش��ار یافته است ،دانشگاه
علوم پزشکی تهراندر علوم پزشکی
و بهداشتی به رتبه  270جهانی ،رتبه
دوم منطقه ای و رتبه اول کشوری
در علوم سالمت دست یافته است.
ش��اخص های ان��دازه گی��ری این
موسس��ه اس��پانیایی که در س��ال
 2009و  2010ب��ه انتش��ار ای��ن
گزارش همت گماشته است شامل
تولیدات علمی که با انتشار مقاالت
علمی در مجالت دانشگاهی متبلور
می ش��ود ،همکاریهای بین المللی،
که شامل تولیدات علمی مشترک
با دیگر موسسات جهانی و در واقع

نسبت تولیدات علمی در همکاری
با موسس��ه کشوری دیگر نسبت به
کل تولیدات علمی آن دانشگاه ،اثر
نرمال شده یا Normalized Impact
که میانگین اثرعلمی موسسه نسبت
به موسس��ات مش��ابه در آن دوره
زمانی است و اگر میانگین اثر علمی
جهانی  1در نظر گرفته ش��ود عدد
 0.8به معنای آن است که مقاالت
آن موسس��ه دانشگاهی  %20کمتر
از میانگین جهانی  Citeمی ش��وند
و ش��اخص آخر به چاپ رس��اندن
مق��االت در ژورناله��ای با کیفیت
جهانی است که در )First Quartile
 )%25از نظر کیفیت قرار می گیرند.
بنا ب��ر این گزارش در رش��ته های
مرتبط به علوم س�لامت ،دانشگاه

های علوم پزش��کی ش��یراز ،علوم
پزشکی شهید بهشتی ،علوم پزشکی
اصفهان ،علوم پزشکی ایران (سابق)،
علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه تهران
در علوم بهداشتی پزشکی ،دانشگاه
تربیت مدرس ،علوم پزشکی مشهد،
دانش��گاه شیراز ،انس��تیتو پاستور،
دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب
رتبه های سوم تا دوازدهم را کسب
کرده اند.
بر پایه این گزارش در دس��ته بندی
کلی ( ،)General rankingدانشگاه
تهران ب��ه رتبه  474جه��ان ،رتبه
شش��م منطقه و رتبه یکم کشوری
دست یافته و دانشگاه علوم پزشکی
تهران بعد ازدانشگاه صنعتی شریف،
ب��ه رتب��ه  691جهان��ی ،رتبه 10

ورودی:
داوطلبانه
_______________________________

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران  -مونترآل

منطقه ای و رتبه س��وم کشوری را
بدست آورده است.
منبع مورد اس��تفاده  ،SCRپایگاه
علمی  Scopusبوده است و اندکس
شدن مجالت دانشگاه در این پایگاه
و اف��زوده ش��دن  Visibilityآن در

کسب رتبه های بهتر بی تاثیر نبوده
لذا تعامل با موسس��اتی که در رتبه
بندی جهان��ی فعالند و س��عی در
بدست آوردن شاخصهای مورد نظر
آنها در بهتر شناخته شدن دانشگاه
و یافتن جایگاه واقعی خود مفید به

نظر می رسد.
گ��روه تحقیقات��ی SCIMAGO
همان گروهی اس��ت که س��نجش
وب دانشگاههای جهان (Ranking
 )Web of World Universitiesرا
نیز انجام می دهد.

) ﺍرﺍﺋﻪ ی دروس ﺑﻪ ﺯﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ  -ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  -ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ (

ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍر ﻣﯽﮐﻨﺪ :

ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍي ﺷﺮﮐﺖ ﺩر

ﺍﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻼس ﻫﺎی وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺍﻧﺶ آﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ

ﻭ ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ،

ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

رﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻮﺩ رﺍ

ﻮر ﺧ

ﺣﻀ

13

ﻠﺴﻪ

ﺩر ﺟ

ﯿﻬﯽ

ﺗﻮﺟ

ﻞ ﺑﻪ ﺍ

ﺍﺯ ﻗﺒ

514-489-8686
514-588-9038

ﺑﺮﺳ

ﺳﺎﻋﺖ 16

ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮﺍي ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍن ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩهﻫﺎي ﺁﻧﻬﺎ

ﺳﺎﻋﺖ 16
ﺁﺯﻣﻮن رﺍﯾﮕﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ

ﺷﻨﺒﻪ

 5ﻓﻮرﯾﻪ

ﺑﺮﮔﺰﺍري ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼﺱﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺍﯾﮕﺎن ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ

5155 Décarie Montréal, Québec
H3W 3C2 CANADA
Olympiad@zagros.ca
www.zagros.ca
Métro Snowdon

 2ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ

ﺷﻨﺒﻪ 2
 2ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ
ﺷﻨﺒﻪ 9

ﻃﻼع

ﺎﻧﯿﺪ.
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 )۱پیام کریسمس ،پیام فاعلیت خداست
 )۲پیام کریسمس ،پیام تاریخیت خداست
 )۳پیام کریسمس ،پیام فیض خداست
 )۴پیام کریسمس ،پیام سکونت خدا با ماست
 )۵پیام کریسمس ،پیام قدرت محبت است

>> بخش2
پایانی
 )۳پیام کریسمس ،پیام فیض
خداست.
" باکره حامله شده پسری خواهد زائید"!...
در کریسمس با ناتوانی بشر روبرو هستیم،
با عدم ام��کان تولد فرزند نجات .ولی این
ناتوانی و عدم امکان بشری ،در عین حال
امکان و قابلیت پذیرش عمل خدا و قدرت
او را در خود دارد .این باکره کسی جز مریم
نیس��ت ،و چنانکه در لوقا :۱ ۳۴مالحظه
میکنیم ،مریم در مقابل پیام کریسمس
که از فرش��ته میشنود این س��ؤال را بر
لبهای خود دارد که "این چگونه میشود؟"
این سؤال ،سؤال شک و تردید نیست .بلکه
اذعان به عدم امکان طبیعی تولد نجات و
نجاتدهنده اس��ت .این سؤال بیانگر تنها
حالتی است که در آن ،ایمان واقعی به خدا
مجال بروز و بالیدن پیدا میکند.
مریم نماد قوم خدا یعنی کلیس��ا قلمداد
شده است .کلیسادر مقابل پیام کریسمس،
س��ؤال "این چگونه میشود؟" را همیشه
بر زبان خود دارد و باید داش��ته باشد .زیرا
در این س��ؤال است که مریم و کلیسا هر
دو خود را با پاس��خ کریسمس که از زبان
فرش��ته بیان میش��ود روبه رو میبینند:
"روحالق��دس بر ت��و خواهد آم��د و قوت
حضرت اعلی بر تو س��ایه خواهد افکند".
پیام کریسمس با صدای رسا اعالم میکند
که بش��ر قادر به نجات خویش نیس��ت.
بدون عمل خدا در مس��یح ،امیدی برای
او وجود ندارد .تنه��ا اذعان به این ناتوانی
و دراز کردن دس��ت ایم��ان برای پذیرش
عمل نجاتبخش خداست که میتواند به
رستگاری او بیانجامد.
 -۴پیام کریسمس ،پیام سکونت خدا با ما
است.
"...و او را عمانوئی��ل خواه��د خوان��د (که
معنیش این اس��ت :خدا با م��ا )" .خدا در
اعمال خ��ود در تاری��خ پ��رده از وجود و
ش��خصیت خود برم��یدارد .تاریخ عمل
خدا ،تاریخ انکش��اف خدا نیز هست .خدا
در اعمال خود ،خویش��تن را در دسترس
م��ا قرار میدهد و به ما مینمایاند .خدای
نامرئی هویدا میش��ود .خدای غیرمادی
ملموس میشود .اوج این مکاشفه ،انسان
شدن خدا در مسیح است .در این رخداد،
خدا به میان ما میآید و با ما میش��ود .او
بهصورت نوزادی در دست مریم و یوسف
ق��رار میگیرد ،کام ً
ال قاب��ل لمس و قابل
فعل
دسترس .خدای همیش��ه فاعل ،در ِ
خود ،مفع��ول ب��ودن را برمیگزیند و در
دسترس مخلوقات قرار میگیرد.
درک درس��ت مفهوم عمانوئیل مستلزم
نگاهی به تاریخ رابطه خدا با انسان است.
کتابمقدس به ما میآموزد که خدا انسان
را آفری��د تا با او مصاحبت و همنش��ینی
داشته باشد .انسان را آفرید تا با او باشد .اما

این رابطۀ آغازین به علت گناه قطع
ش��د .تاریخ عمل نجاتبخش خدا،
بواقع تاریخ تالش پیگیر خدا برای
برقراری این رابطه است.
خدا از میان نسل بشر یک نفر ،یعنی
ابراهیم را برمیگزیند و با او عهد میبندد
که او و نسلش را برکت دهد و از آنها قومی
برای خود بهوجود آورد .آنها قوم او خواهند
ب��ود و او خدای ایش��ان خواهد بود .و این
رابطه در سکونت خدا در میان آنها تحقق
پیدا میکند .هدف خدا از انتخاب این قوم
آن بود که از طریق آنها همۀ اقوام و ملتها
را برکت دهد .اما تاریخ قوم اسرائیل ،تاریخ
شکسته شدن این عهد توسط آنهاست ،که
عاقبت به مجازات خدا میانجامد .حکومت
اسرائیل سرنگون میشود و قوم به اسارت
در بابل گرفتار میآید .بدین ترتیب ،حضور
خدا قوم را ترک میگوید ،و اسرائیل از این
حضور به دور میافتد.
اما انبیای اسرائیل وعده میدهند که خدا
دیگر بار به س��راغ قوم خود خواهد آمد .او
خواه��د آمد تا با قومش باش��د و آنها را از
اس��ارت و بندگی رهایی دهد .او میآید تا
آنها را به نوری برای همۀ ملتها بدل سازد .و
در این کار رهاییبخش ،پادشاهی برگزیده
از نس��ل داود ک��ه بعدها "مس��یح" لقب
مییابد نقشی کلیدی ایفا میکند .اشعیاء
:۷ ،۱۴که تولد عمانوئیل را نوید میدهد،
یکی از این پیشگوئیهای مسیحایی است.
در این نوزاد ،به نحوی اسرارآمیز خدا با قوم
خود خواهد بود .همین موضوع دوباره در
بابهای  ۸و  ۹کتاب اشعیاء مطرح میشود.
اشعیاء نخست اعالم میدارد که مجازات
خدا بر قومی که از اعتماد و توکل بر خدای
خ��ود س��رباز میزنند نازل خواهد ش��د،
مجازاتی که به صورت پوشانیدهشدن روی
خداون��د از خاندان یعق��وب بیان گردیده
است (:۸ .)۱۷نتیجه این است که اسرائیل
به تنگی و تاریکی غلیظ دچار خواهد شد
(:۸.)۲۲
اما پس از تجربۀ مجازات خدا ،اشعیاء نوید
میدهد ک��ه "غیرت یهوه" برای رهانیدن
قومش به جوش خواهد آمد (:۹« )۷قومی
کهدر تاریکی سالک میبودند ،نور عظیمی
خواهند دید و بر ساکنان زمین سایۀ موت
نور ساطع خواهد ش��د»(:۹ .)۲خدا دیگر
بار قوم را بس��یار خواهد ساخت و به آنها
ش��ادمانی خواهد بخشید ،مانند شادمانی
وقت درو و زمان تقسیم غنیمت .زیرا "یوغ
ب��ار او را و عص��ای گردنش یعنی عصای
جفاکننده بر وی را" خواهد شکست .و این
همه به واسطه پادش��اهی صورت خواهد
پذیرفت که اشعیاء دیگر بار از تولد او خبر
میدهد ،پادش��اهی ک��ه در او "خدا با ما"
خواهد بود (۱۰:.)۸
ای��ن موضوع در توصی��ف تکاندهندهای
که اش��عیاء از این نوزاد به دست میدهد
آشکار است« :زیرا که برای ما ولدی زائیده
و پس��ری به ما بخشیده شد و سلطنت بر

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ش جالل عادل
کشی

آستین باال میزند و شخصاً
وارد کارزار میشود (.)۱۶
اشعیاء او را به سان مردی
جن��گاور توصیف میکند
که خود ش��خصاً س�لاح
برمیگی��رد تا ب��رای قوم
خ��ود ،که برای بش��ریت،
نب��رد کن��د .او "عدالت"
را چ��ون زره میپوش��د و
"نجات" را چ��ون خود بر
سر مینهد و این بار شخصاً
به می��دان کارزار میآید.
انجی��ل ی��ا خب��ر خوش
همین است (مقایسه کنید
با اشعیاء :۴۰۹ ،۵-۱،۱۱-
:۵۲.)۱۰-۷
همی��ن اس��ت "انجیلی"
که پول��س از آن عار ندارد
چونک��ه قوت خداس��ت
ب��رای "نج��ات" هر کس
که ایمان آورد ،چرا که در
آن "عدالت /صداقت خدا"
آش��کار شده اس��ت .او به
اش��اره دارد و محبت همیشه آسیبپذیر
عهد خ��ود وفا کرده و این
بار ش��خصاً برای شکست دادن بزرگترین است .میتوان آن را رد کرد و خوار شمرد.
دشمن قوم خود و نسل بشر ،یعنی گناه ،میتوان به ریش��خندش گرف��ت .ولی در
به میدان آمده است .پیام کریسمس ،پیام همین محبت ،باالترین قدرت نهفته است.
بهجوش آمدن غیرت خداست ( )۱۷برای کتابمقدس میگوید که محبت از مرگ
نجات بشریت .پیام کریسمس ،پیام آمدن زورآورتر است .در کریسمس ما با فروتنی
عمانوئی��ل یعنی "خدا با ما" اس��ت ،پیام و رنجپذیری محبت خدا روبروییم .بدین
نزدیک ش��دن و در دسترس قرار گرفتن س��ان ،نشانۀ کریسمس چیزی جز همان
خود خدا .کریسمس یادآور این حقیقت صلیب نیس��ت ،صلیبی که مسیح بر آن
است که کلیسا نه فقط با عمل خدا ،بلکه محب��ت خدا را ب��ه عالیترین ش��کل به
با خود خدا س��روکار دارد .در کریسمس ،نمایش گذاشت .ولی برای کسانی که جز
زور قدرتدیگری نمیشناسند ،خدایی که
خدا با ما است.
 -۵پیام کریس��مس ،پیام قدرت محبت چون طفلی آسیبپذیر در آخوری به دنیا
طفل در میآید و بر صلیبی چوبین جان میسپارد
است .نشانۀ کریس��مس ،یعنی ِ
قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده ،نشانۀ حماقتی بیش نمیتواند باشد.
قدرت خدا نیز هست .چنانکه دیدیم ،در ولی کلیس��ایی که بارها به چشم جان به
پیشگوئیهای کتابمقدس در بارۀ مسیح ،این طفل نگریس��ته و در او خدای محبت
پادش��اه بودن او جای بسیار مهمی دارد .را بازش��ناخته است ،کلیس��ایی که پیام
پادش��اه صاحب قدرت اس��ت و از نظرگاه کریس��مس را ب��ه گوش جان ش��نیده و
دنیایی بیگانه از خدا ،قدرت مترادف با زور بدان دل سپرده اس��ت ،پروای این ندارد.
است .ولی قدرتی کهدر مسیح جلوه کرده ،برای او صلیب ،قدرت و حکمت خداست.
قدرت محبت اس��ت .مسیح پادشاه صلح برای او طفل در قنداقه پیچیده ،نش��ان از
ِ
است و صلح واقعی را نمیتوان با زور ایجاد محبت خدایی دارد که در مقابل ریشخند
کرد .چنین صلحی ناپایدار خواهد بود ،چه دنیا ،که جز سلطه و زور حقیقت دیگری
در درون خ��ود حاوی تضاد و کش��مکش نمیشناس��د ،در آخوری به دنیا میآید تا
محبت خود را به انسان پیشکش کند.
است.
خدا در کریس��مس ب��ا زور به س��راغ ما
نمیآی��د .او هرگز نمیخواهد م��ا به زور
فرمانبردار او باش��یم .او با محبت به سراغ
ما میآید ،با محبتی که آسیبپذیر است.
طفل در قنداقه پیچیده ،به آسیبپذیری
ِ

دوش او خواهد بود و اسم او مشاور عجیب
و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح
خوانده خواهد شد .ترقی سلطنت و صلح
و سالمتی او را بر کرسی داود و بر مملکت
وی انتها نخواه��د بود تا آن را به انصاف و
عدال��ت از اآلن تا ابداآلباد ثابت و اس��توار
نماید .غیرت یهوه ،خدای لشکرها ،این را
به جا خواهد آورد» (:۹.)۷-۶
برخ��ی از علمای ش��کاک کتابمقدس
کوشیدهاند تا القاب عجیب این نوزاد را به
گونهای تعبیر و تفسیر کنند کهدربردارنده
الوهیت ش��خصیت او نباشد .صرفنظر از
اینکه یهودیان زمان اشعیاء و یا حتی بعد
از آن ،ت��ا چه حد به عمق معنای آنچه در
این سطور توصیف گردیده شناخت حاصل
ک��رده بودند ،جای تردید نیس��ت که در
چارچوب چگونگی بسط و تفصیل زنجیرۀ
پیشگوئیهای مس��یحایی ،سخن اشعیاء
معنایی جز این ندارد که در این پادش��اه
به گونهای اسرارآمیز و سرنوشتساز خدا
خود به سراغ قومش میآید تا با آنها باشد
و بماند و تا آنها را برای همیشه از تنگی و
تاریکی ،و ظلم و بندگی رهایی بخشد.
فرصت نیس��ت که چگونگی بس��ط این
موضوع رادر مابقی کتاب اشعیاء به تفصیل
بررس��ی کنیم .این بخ��ش را با ذکر یک
پیشگویی تکاندهنده دیگر از این زنجیره
که مفهوم "عمانوئیل" را روشنتر میکند
به پایان میبریم .در باب  ،۵۹پس از اینکه
اشعیاء نخست گناه قوم را که باعث افتادن
جدایی بین آنها و خدا و پوش��انیده شدن
روی او از آنها شدهاس��ت توصیف میکند
(:۵۹ ،)۱۵-۱چنین ادامه میدهد« :چون
خداون��د این را دی��د در نظر او بد آمد که
انصاف وجود نداش��ت .و او دید که کسی
نبود و تعجب نمود که ش��فاعتکنندهای
وجود نداشت .از این جهت بازوی وی برای
او نجات آورد و عدالت وی او را دستگیری
نمود .پس عدالت را مثل زره پوشید و خود
نجات را بر سر خویش نهاد و جامۀ انتقام
را به جای لباس در برکرد و غیرت را مثل
ردا پوشید.
بر وفق اعمال ایشان ،ایشان را جزا خواهد
داد .ب��ه خصمان خود حدت خش��م ...را
خواهد رس��انید .و از طرف مغ��رب از نام
یهوه و از طلوع آفتاب از جالل وی خواهند
ترس��ید زیرا که او مثل نهر سرشاری که
باد /روح خداون��د آن را براند خواهد آمد.
و خداون��د میگوید ک��ه نجاتدهندهای
برای صهی��ون و برای آنانی که در یعقوب
از معصیت بازگشت نمایند خواهد آمد».
در اینج��ا خدایی را میبینیم که به وضع
قوم خود نظر میکند و کسی را که بتواند
درد آنها را درمان کند نمییابد .پس خود

هر شنبه

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

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
کالسهایفارسی
یتاششم
ازآمادگ 

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

Tel.: 514-485-3652

کالسهای فوق العاده

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

www.addhi.org

مدرسه فردوسی

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

کتابفروشیزاگرس

(514) 299-1787

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

سازمانآموزشی

و انتشاراتی مولتی ساژ

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

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

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

خانـه ایران

(514) 731-1443

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

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

اوتـــاوا

اجنمندوستدارانزرتشت

تلفن)514( 626-5520 :

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

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

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

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

Ottawa Persian Radio

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

-------

دانشنامهایرانیکا

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

را فراموش نکنیم!

M EK IC

ایرانیکاازآنهمهماست

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

بخارا76 :

منتشرشد

مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

فروش کتاب داستان دکتر ترانه

دارای مجوز رمسی استان کبک

جوانبخت در انتشارات Multissage

www.paivand.ca

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

>> گرافیک عالی

کتابفروشیزاگرس

تیراژگسترده
Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه
انتشار دریافت کنید،

شما هم به  MAILING LISTبزرگ ما
بپیوندید:

www.paivand.ca

زمان و جا در چاپ پسنی نشریه
به آ گاهی همگان خواهد رسید

مناشـــوم

IBNG

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

بنیاد سخن آزاد

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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

رادیو همصدا اتاوا

(514) 651-7955

خورشید خانوم

جش َ
نـسده

فرهنگسرایسینا

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

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

اجنمن دوستداران زرتشت
برگزار می کند
		

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

5206 DECARIE #3

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

!!2011: Bonne année

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

شاهنامه خوانی برای کودکان
و نوجوانان
بنابر پیشنهاد والدین مشتاق به حفظ و ترویج
فرهنگ و ادب پارسی ،نامنویسی برای کالسهای
شاهنامهخوانی ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد.
این دوره از کالسها
یکشنبه ها از ساعت  ۵تا  ۶عصر
در زاگرس برگزار میشود.
برای نامنویسی با زاگرس تماس بگیرید:
5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca

کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca
برگزاریکالسهایمینیاتور،
طراحی ،معرق چوب ،تذهیب و
تشعیر در زاگرس
از ماه ژانویه س��ال نو میالدی کالسهای
آموزش نقاش��ی م��داد رن��گ ،طراحی،
مینیاتور( نگارگری ایرانی) ،معرق چوب،
تذهیب و تشعیر توسط دو تن از اساتید
با سابقه خانم فیروزه حیدری و آقای اکبر
م��کاری در زاگرس برگزار م��ی گردد .از
عالقه مندان دعوت می شود در جلسه ای
توجیهی که به این منظور در تاریخ یک
شنبه  ۲۳ژانویه ساعت  ۱۶در زاگرس بر
گزار می شود شرکت نمایند.
فیروزهحیدری

کالس نقاشی مداد رنگ
کالس طراحی
کالس مینیاتور( نگارگری ایرانی)

اکبرمکاری

کالس معرق چوب
کالس تذهیب و تشعیر
----------------------

یلدا باستانی در زاگرس

مراسم همنشینی ش��ب یلدای باستانی
در تاریخ ۲۱دس��امبر  ۲۰۱۰در نگارخانه
زاگرس برگزار گردید .حضور دوس��تان و
آشنایاندر این شب سرد زمستانی خاطره
ای دیگر به خاطرات زاگرس افزود .برنامه
با س��خنی چند از خانم آزاده احسانی در
مورد این س��نت دیرینه ایرانی آغاز شد و
نغمه های خوش موس��یقی اصیل ایرانی
با حضور هنرمندان عزیز چون آقای ناصر
منصوری نوازنده س��نتور ،و آقای اردشیر
قهاری نوازنده تار ،زیبایی یلدا رادو چندان
نمود .همچنین نوجوان عزیز آقای آرش
منصوری نیز با ارگ و صدای دلنشینش
قطعاتی را ،به هنرمندی ،اجرا نمودند.
پذیرایی ش��ب یلدا ،طبق سنت دیرین،
با انار و هندوانه ،تنقالت س��نتی و ش��ام
خاص ایرانی نیز بخش دیگری را به خود
اختصاص داد و س��رانجام نیز فال حافظ
پایان بخش همنشینی خاطره انگیزمان
شد.
امی��د ما تالش ب��رای بقا ،اس��تحکام و
استمرار حلقه های دوستی است.
به امید سربلندی ایران و ایرانی

514-489-8686

برگزاری کالسهای 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  ۲۲ژانویه
س��اعت  ۱۶در زاگرس بر گزار می شود
شرکتنمایند.
موضوع جلسه :سخنرانی دو تن از اساتید
دانشگاه مک گیل و مدرس کالس های
المپیاد ش��یمی و ثبت نام موقت از افراد
عالقمند
در تاریخ ش��نبه  ۲۹ژانویه آزمون رایگان
تعیین س��طح اولیه برگزار خواهد شد و
شروع اولین جلسه کالس��ها در تاریخ ۵
فوریه می باشد.
اولین جلسه کالس برای افرادی که ثبت
ن��ام موقت نموده اند رایگان می باش��د و
افرادی که مایل به ادامه کالسها هستند
ثبت نام قطعی خواهند شد
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های
 ۵۱۴۵۸۸۹۰۳۸و ۵۱۴۶۹۰۶۳۴۳
تماسبگیرید

 ۱۳۸عنوان نو در کتابخانه و
کتابفروشیزاگرس
عناوین بعضی از کتابه��ا از این قرار می
باش��د :باپیر بل��خ  -محمدجعفر مصفا،
هستی و مس��تی به روایت دکتر دینانی،
روانشناس��ی زن  -کارن هورن��ای۳ ،جلد
ش��رح مثنوی ش��ریف فروزانف��ر۶ ،جلد
یادداش��ت ه��ای علم ۳۰،جل��د ترجمه
فارسی میزان ،دیکشنری فارسی فرانسه
و فرانسه فارسی ،سری کامل کتب دکتر
سروش و دکتر شریعتی
جلساتدرسفلسفه

در ماه ژانویه س��ال نو میالدی ،جلسات
درس فلس��فه با عنوان " تاریخ فلسفه به
زبان ساده" توسط دکتر عطا هودشتیان
در نگارخانه زاگرس بر گزار می شود .این
جلسات جمعه ها ،هر دو هفته یک بار از
ساعت  ۶تا  ۷دایر می باشد .الزم به ذکر
است کهدر پایان هر جلسه بحث و گفتگو
در جریان است .اولین جلسه ،جمعه ۲۸
ژانوی��ه آغاز می گردد .حضور برای عموم
آزاد است

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

5155 Décarie
فصلنامهشادیمنتشرشد
ی است که نشریهای فصلی بنام
چند سال 
مجله شادی در کانادا منتشر میشود .این
مجله مخصوص کودکان و نوجوانان است
و برای ایجاد فضای فکری در بین جوانان
تالش میکند.
مجله کودکان و نوجوانان شادی مجلهای
ی مس��تقل و بدون
اس��ت ادبی -فرهنگ 
وابس��تگی ب��ه هی��چ ح��زب ،گروهی و
جمعیت.
ش��ادی با کوش��ش جمع��ی از جوانان
عالقمند تهیه می ش��ود .ش��ادی شامل
بازی ،داس��تان ،ش��عر ،رازها ،کاردستی،
چیس��تانَ ،جوک و سرگرمی های جالب
برای کودکان و نوجوانان است.
بعضی از اینداستان های مجله به واسطه
ی بچه ها نوش��ته می شود .بچه ها می
توانن��د با این مجله همکاری کنند و این
همکاری شامل :داستان ،عکس و نقاشی
اس��ت که از طریق ک��ودکان ونوجوانان
برای شادی یعنی همان مجله خودشان
ارسال می شود .سر دبیر این مجله مالک
شهرستانی و اعضا هیت تحریریه عبارت
می باش��ند از س��حر ش��جاع فرد ،بهاره
نج��اری ،محمد ارس��طو ،روزبه هدایتی،
مریم موسوی ،زهرا حسینی ،گیتا صالحی،
حامد میرکمالی ،م��اری او مورنو ،انتونی
مایر .برای تهیه ای��ن مجله می توانید با
ش��ماره تلف��ن  4383804848تماس
حاصلفرمایید
آموزش دو ساز نو در زاگرس

آموزش نی و پیانو به س��ری کالس��های
آم��وزش موس��یقی در زاگ��رس افزوده
ش��د .عالقمندان می توانند برای شرکت
در کالس��ها با زاگ��رس 5144898686
تماس حاصل فرمایند .کالسهای آموزش
تخصصی تار ،س��ه تار ،کمانچه ،سنتور،
تمبک و آواز در حال برگزاری می باشد.

جلسههفتمشاهنامهخوانی

جلس��ه هفتم ش��اهنامه خوان��ی ،بعد از
تعطیالت س��ال نو میالدی ،یکش��نبه ۹
ژانوی��ه برگزار خواهد ش��د .برای مطالعه
چکیده جلس��ات گذش��ته ب��ه تارنمای
زاگرس
www.zagros.ca
مراجعه فرمایید .در س��ال ن��و میالدی،
زاگرس آرزوی تندرستی و لحظاتی خوش
را برای همگان دارد
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فروشگاهآریا
Marché Ariya

مواد غذایی افغانی و ایرانی

در ریوسود (النگی)

Mortgage
ﺑﺮﺍی

solutions
ﺷﻤﺎ
convenience

at
TM

16

your

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
:
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ
CIBC
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻡCIBC
11866
866230
230 4317
ﺗﻠﻔﻦ 4317 ::
514-606-5626
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ514-606-5626::
Behrooz.agha@cibc.com
ﺍﻳﻤﻴﻞBehrooz.agha@cibc.com ::

Spécial chaque semaine

Pain original Afghan: 1,00$ seulement
)(cuit frais du jour
Riz en spécial dans 40 lb
Pamir basmati 39,99$
Nurani 36,99$ Qualité supérieur
Garantie
Minar 42,99$
Épicerie En spécial:détails a l'intérieur

:
ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی :ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ،ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
www.cibc.com/mortgageadvisor
www.cibc.com/mortgages
www.cibc.com/mortgages

Boucherie Halal

- Spécial Palet de veau 4,99$ kg
-Sans l'os 10,99
-Agneau 11,99$ Poulet entier 3,99$ kg
-Cuisse de poulet 2,99$ kg poitrine de
-poulet 9,99$ kg
- voie de veau 7,99 kg
-Viande de veua
Haché très maigre 6,99 kg
Beacoup d'artisanats au magasin

انواع
کارت
تلفن

سال  2011مبارک باد!
سال نو و تعطیالت خوشی را
برای هموطنان گرامی آرزومندیم

TM

TM

CIBC" . CIBC

CIBC

"

.

ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ  CIBC" .CIBCﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ" ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
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Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

یکشنبه  30ژانویه 2011

آب انار
طبیعی،
آذربایچان
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KamNic
WEB SERVICES INC.

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

سال 2011
مبارک باد!
سال نو و تعطیالت
خوشی را
برای هموطنان گرامی
آرزومندیم

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

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

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

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

 ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ما:
چلوکب
ا
ب
م
ی
ک
1سیخ شی سخراسان
ش
کبا
ب گوشت
1سیخ
ش
ی
ش
ک
ب
اب مرغ
1سیخ کو
ب
ی
د
ه
م
ر
غ
1سی
خ کوبیده

.99

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

Vendome:
Bus 105

RESIDENTIAL & COMMERCIAL












>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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تک
یونی

18

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد و سیب زمینی
فقط6/99 ........

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

Tel.: 514-249-4684

 1سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ کوبیده
همراه با برنج ،گوجه و ساالد
و  SEASONEDسیب زمینی

فقط 12/99

کامبو ()2

 2سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ جوجه با استخوان
 2سیخ کوبیده
2سیخ کوبیده مرغ
 4پرس برنج و ساالد
فقط 29/99
------------

کباب ترکی

Donnar Kababn
فقط9/99..... :

قیمت ویژه برای مراکز و موسسات
 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

3طبقه پارکینگ رایگان

CDN
bus 165

________________
Plaza
Cote des Neiges











)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

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

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

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

حالل

با سرویس
و قیمت
منـــا سب

طبخ در حضور مشتری

_______________
Nader Bozorgmand

رستوران یـاس
RESTAURANT

با گوشت گوسفندی
))Lambchop
فقط9/99....................

کیتــرینگ

کامبو ()1

درهای گاراژ و دربازکن برقی

نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

شیشلیک

رائه کوپن
ف با ا
 %20ختفی تا  4شنبه
ز دوشنبه
ا

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

هزینه محضر

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

______________
Nader Khaksar

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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ب
خ
ش
مه
بنام خدا وند نده ربان

ای مریم ،پدر و مادر تو انسانهای بدی نبودند ،بلكه از بندگان پاك پروردگار بودند پس این
بچه را از كجا آوردی كه مایه ننگ گشته؟ و مریم در جواب آنها گفت از خود نوزاد سؤال
كنید! گفتند چگونه با نوزادی كه تازه به دنیا آمده ،سخن بگوییم؟ سپس عیسی (ع) در
گهواره به اراده پروردگار به سخن آمد و گفت من بنده خدا هستم كتاب آسمانی را بر من
نازل كرده و مرا پیامبر خود قرار داده .سالم بر من روزی كه به دنیا آمدم و روزی كه از
دنیا میروم و روزی كه باز به دنیا باز خواهم گشت.

منج
ع
بش
والدت روح ازیدی ،نور همیشه اتبنده ،ی عالم ریت هب همراه مهدی موعود ( ج)،
عیس مسی
حـضرت ی ح رب تمامی مردم جهان و مـهرجویان و حق پیشه گان
مسیح
بخ هم
صوص وطـنان ع ززی و زبرگوار ی مـبارك باد.

كالم پرور دگار (قران كریم)

امیدوارم به دعای حضرتش از رهروان راهش باشیم.

مركز اسالمی ایرانیان شیخ صاحل سیبویه

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

Clinic
Travelers s

)(Without Appointment

vacine
  - for allاورژانس
ll
  - for aپزشکان متخصص جهت امراض
ons
n
ti
s
)de atipointments
Specialist doctors
p
a
(with
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

پزشکان متخصص:
Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Clas
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr George Wakil:
Oncologist
& prostate clinic

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

خدمات:


































آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی 


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکالوژیست

ماساژ تراپی

Laser

برای از بین بردن موهای زائد

Botex ,Fillers

برای از بین بردن
چروکهای صورت

Tel.: (514) 933- 8383

Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. MehriaDr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال

دندانهای مصنوعی 
 گذاشتن
New
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
دندان)Rapid
Orthodontics
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L’AQUAFURE
Salon & Spa

سالن زیبایی و اسپای
اسپا
سالن زیبایی و

آکـوآ فور
آکوآفور

با
مدیریت
ایرانی در خدمت
جامعهایرانی

2011 سال
!مبارک باد

ل نو و تعطیالت
سا
خوشی را
ی شما هموطنان
برا
امی آرزومندیم
گر
________

مدیریت و
رمندانآکوآفور
کا

514.369.3333
5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1EA

HIGHLIGHTS+CUT+SET
$95
half-head highlights, cut, professional
blowdry styling

L aser H air -r emoval
پیشرفته ترین
دستگاه
جدیدترین
پیشرفته
لیرز بالیرز با
دستگاه
جدیدترین
تکنولوژیتکنولوژی
ترین
درد
بدون

!درد
بدون
با قیمت های
سریعتر تر
بسیار سریع
 بسیار
کمتر
دفعات
استثنائی
دفعات کمتر
 استثنائی،کنید
امتحان های
>>با قیمت
شگفت
نتیجه کار
 از،کنید
امتحان
!خواهید شد
شگفت زده
نتیجه کار
از
!زده خواهید شد

FLASH MAKE-UP & BLOWDRY

$30

Pamper yourself with a flash make-up and
professional hair styling for a small price!

Upper Lip
Full legs
Underarm
Stomach
Shoulders
Bikini
Chest
Half-leg

MOROCCANOIL TREATMENT +
BLOWDRY $30
Moroccanoil mask will restore moisture of
your hair, leaving it treated and nourished. For
a dazzling look, we finish with a professional
blowdry styling. After just one treatment, you
will notice a nourished and better textured
hair!

Haircare

Cut & Blowdry
Cut *
Blowdry
Updo
Color
Lightener (Bleach)
Highlights (Foil)
Half Head*
Full Head
Permanent Wave
Hair or Scalp Treatment
Children (0-14 years)
Cut – Men*

$40
$25
$25
$35
$45
$50

$35
$269
$55
$48
$69
$55-98
$189
$159

These are samples of our competitive prices. Call us for more info!
Look up lightsheer duet on youtube to see what people think!

Whether
it’s a
blowdry or
hair color, our
professional
team of stylists
will guarantee
a royal
service

$70
$110
$70
$15
$16
$18
:از کوپن ختفیف های استثنائی آکوآفور استفاده کنید

L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAsous
presentation
de ce coupon/Upon
presentation
of this coupon
FURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
*Excluant
le traitement laser,
les forfaits et lesL’AQUAFURE
produits de beauté.L’AQUAFURE
Excluding laser, packages
and beautyL’AQUAFURE
products.
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAL’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
FURE
L’AQUAFURE

$20 de rabais/Off
sur tous services $80 et plus.
on any services of $80 or more

Makeup
Complete Make-Up
Bridal Make-Up with Serum
Flash Make-Up
Eyebrow Touch Up
Eyebrow Definition
Eyelash or Eyebrow Tint

$35
$50
$20
$12
$15
$15

come celebrate birthday
and bridal parties with
us! we will make it a
memorable day!

* $5 to $10 surcharge depending
on thickness and length of hair.

:اوکازیونعالی

:از کوپن ختفیف های استثنائی آکوآفور استفاده کنید
L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
sous
presentation
de
ce
coupon/Upon
presentation
of
this
coupon
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
*Excluant le traitement
laser, les
forfaits et les produits
de beauté. L’AQUAFURE
Excluding laser, packages
and beautyL’AQUAFURE
products.
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE

$10 de rabais/Off
sur tous services $50 et plus.
on any services of $50 or more
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اردوان مفید

یکشنبه  30ژانویه 2011
ساع

بلیت 25 :دالر

در تپش دیجیتال:
تلفن اطالعات514-223-3336 :
6162 Sherbrooke W.

به دلیل محدودیت جا ،بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.

ت 6 :ب
عدازظهر

محل UC MTL:

5035, De Maisonneuve W.
Montreal, QC H4A 1Y5,
(514) 485-9933

Metro: Vendome
)جنب رستوران تهران (
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lEARN TODAY
EARN TOMORROW

از نازی بپرس!!...
همه ما خودمان را چنین متقاعد می كنیم كه زندگی بهتری خواهیم
داشت اگر:
بچه هایمان ازدواج كنند
به مرخصی برویم
و در نهایت بازنشسته شویم....

شغلمان را تغییردهیم
مهاجرت كنیم
با افراد تازه ای آشنا شویم
ازدواج كنیم

حقیقت این است كه برای
خوشبختی ،هیچ زمانی بهتر از
همین اآلن وجود ندارد.

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

اگر اآلن نه ،پس كی؟
زندگی همواره پر از چالش است.
بهتر این اس��ت كه این واقعیت را
بپذیریم و تصمیم بگیریم كه با وجود
همه این مسائل ،شاد و خوشبخت
زندگی كنیم.
ب��ه خیالمان می رس��د 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
زمان��ی كه باید ب��رای كاری صرف
كنیم
بدهیهایی كه باید پرداخت كنیم
و ...
بع��د از آن زندگی م��ا ،زیبا و لذت
بخش خواهد بود!

بعد از آن كه همه ی این ها را تجربه
كردیم ،تازه می فهمیم كه زندگی،
همین چیزهایی است كه ما آن ها را
موانعمیشناسیم
این بصیرت به ما یاری میدهد
تا دریابیم كه جادهای بسوی
خوشبختیوجودندارد.
خوشبختی،خودهمینجاده
است ..بیایید از هر حلظه لذت
ببریم.

برای آغاز یك زندگی شاد و سعادتمند
الزم نیست كهدر 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

تفاوت اهی آدم زبرگ و کوچک

   آدم های بزرگ در باره ایده
ها سخن می گویند
آدم های متوسط در باره چیزها
سخن می گویند
   آدم های کوچک پشت سر
دیگران سخن می گویند
   آدم های بزرگ درد
دیگران را دارند
   آدم های متوسط درد
خودشان را دارند
   آدم های کوچک بی دردند
   آدم های بزرگ عظمت
دیگران را می بینند
   آدم های متوسط به دنبال
عظمت خود هستند
   آدم های کوچک عظمت

خود را در تحقیر دیگران می
بینند

   آدم های بزرگ به دنبال
کسبحکمتهستند
   آدم های متوسط به دنبال
کسب دانش هستند
   آدم های کوچک به دنبال
کسب سواد هستند
   آدم های بزرگ به دنبال
طرح پرسش های بی پاسخ
هستند
   آدم های متوسط پرسش
هائی می پرسند که پاسخ دارد
   آدم های کوچک می
پندارند پاسخ همه پرسش ها را
می دانند

   آدم های بزرگ به دنبال
خلقمسئلههستند
   آدم های متوسط به دنبال
حلمسئلههستند
   آدم های کوچک مسئله
ندارند

   آدم های بزرگ سکوت را
برای سخن گفتن برمی گزینند
   آدم های متوسط گاه
سکوت را بر سخن گفتن
ترجیح می دهند
   آدم های کوچک با سخن
گفتن بسیار ،فرصت سکوت را
از خود می گیرند

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

pROfESSIONAl DIplOMA IN:
حسابداری

ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس
شروع بیزنس همین امروز متاس بگیرید

شهریه رایگان

!free tuition! call now

shadd.com

514 484 0485

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

هـم

دردی

جناب دکتر شریف نائینی
در گذشت پدر گرامی تان

شاد روان حسین شریف نائینی

را در ایران ،که اندوه حاصل از آن ریشه ای از وابستگی
عمیق شما دارد ،برای ما قابل درک است .اما در پذیرش و تسلیم حقایق ناگوار
زندگی نیروئی وجود دارد ،که انسان را استوار نگهداشته و به آرامش می
کشاند .بدین مناسبت به شما و اعضای خانواده تان و تمامی بستگان آن شاد
روان آرامش باد گفته ،دیرزیوی و تندرستی را برای همگان خواستاریم.
یاران شما در اجنمن دوستاران زرتشت
مهندس ناصر صادقیان  ،مهدی رفعت پناه ،علیرضا فروتن فرد،
رضانژاد ،سپیده ساالری ،فرانک اسدیان ،شیرین طاهری ،احسان
دانشیار  ،و نادر کاکاوند

همدردی
دکتر عزت مصلی نژاد عزیز

همدردی
آقای بیژن احمدی،خانواده های سوگوار

با نهایت اندوه ،درگذشت عزیز ناکام و دلبندتان را به شما و خانواده های محترم داغدار
تسلیت می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

فرشاد فضلی و دوستان شما در «تپش»

همدردی
دوست عزیز آقای بیژن احمدی،خانواده های سوگوار

خبر دردناک درگذشت عزیز دلبندتان ،خانم ساناز احمدی ،ما و جامعه ایرانی مونتریال
را شوکه کرد .این ضایعه جبران ناپذیر را
به شما و خانواده های داغدار تسلیت می گوئیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

درگذشت تالم بار آذر عزیز همسر ،یار و مادر نمونه را به شما،
پدرام و درنای عزیز تسلیت عرض می کنیم.
در این اندوه بزرگ با شما همدردیم و برای شما عزیزان آرزوی آرامش
و بردباری داریم.
یادش گرامی

پروانه زندی ،شاهرخ،
مزدک و مازیار
آزموده اردالن

22
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همکاران شرکت Bank International
دوستان عزیز سوگوار،آقایان بیژن احمدی وسام احمدی
خانواده داغدار احمدی
ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیزتان و عزیزمان

ساناز احمدی

با فرد فرد شما همدردیم و برای شما آرامش و بردباری وبهروزی آرزو داریم
----------------------------------------همکاران شرکت GIT
همکاران شرکت FIVE STAR
همکاران شرکت ELITE FOREX

هـم

خانواده قربانیان

دردی

دکتر شریف عزی ز

 در گذشت پدر گرامی را
به حضورتان تسلیت می گوییم و شادی روح آن مرحوم
 وسالمت وطول عمر شما و دیگر بازماندگان را آرزو می کنیم.

 شهال،فریدون ،فرانک ،نیلوفر
 و خانواده های رییس زاده،اسدیان،رییسی ،نساجی،
حیدری ،بهشتی

خانواده هاشمی پور

دردی

 سرکار خامن احمدی و جناب آقای احمدی،
سالومه و سام عزیز ،اقوام و دوستان سوگوار
درگذشت غم انگیز و نابهنگام عزیز از دست رفته
دختر جوان و خواهر دلبندتان را
از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم.
هیچ واژه و یا کالمی بیانگر اندوه و قلب
شکسته مان نیست و نخواهد بود.
در این لحظات دردناک ما را درغم خود شریک بدانید.
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم،
یادش گرامی باد

هـم

هـم
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پروانه زندی ،شاهرخ ،مزدک
و مازیار آزموده اردالن

دردی

سی
کش
هس
ای دل ار ل فنا بنیاد تی ربکند چون رتا نوح است تی بان ز طوافن غم مخور
دوست فرزانه و نیک اندیش،
کدبان دکتر بهروز شریف نائینی
گرچه ازدست دادن پدر ،رنجوری و سختی بهمراه دارد،
با اینهمه در شما آن ژرف بینی هست که دوری پدر را هضم کنید.
یادش گرامی باد

خانواده دکتر تقی زاده ،خانواده فامیلی،
خانواده مهندس قربانیان ،خانواده نصیری ،خانواده علیزاده

همدردی
جناب دکتر شریف نائینی گرامی

با نهایت اندوه ،درگذشت پدر ارجمندتان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت
می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

فرشاد فضلی و دوستان شما در «تپش»

همدردی

هـم

دردی

دوست گرامی جناب آقای دکتر شریف نائینی ارجمند
خانواده های محترم سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر گرامی تان

شادروان آقای حسین شریف نائینی
با شماعزیزان همدردیم.
---------------------------

هـم

خانواده صادقیان

دردی

دوست دیرین و ارجمند
جناب دکتر شریف نائینی

در غم از دست رفتن پدر گرامی تان

شادروان آقای حسین شریف نائینی

با شما همدردیم و برای شما دوست خوب و دیگر
عزیزان سوگوار بهروزی و سالمتی آرزومندیم.
---------------------------

عفت دارابی (صفری)،
هوشنگ سالمی ،فرزین تیموریان،
حسین صمیمی ،لیلی صمیمی
و خانواده های وابسته

هـم��درد�

دوست ارجمند جناب آقای دکتر شریف نائینی
در اندوه سهمگین از دست رفتن پدر گرامی تان

دوست دیرین و ارجمند جناب دکتر شریف نائینی

شادروان آقای حسین شریف نائینی

محمد رحیمیان ،زهره منافیان ،شهباز خنعی،

ابراهیم درویشعلی وخانواده

ما نیز با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان شریکیم
و برای شما و دیگر سوگواران گرامی بهروزی و آرامش آرزو می کنیم.
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

با شما صمیمانه همدردیم وبرایتان طول عمر و تندرستی آرزومندیم.
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زندگی و سالمت....

!!2011: Bonne année

بزرگ بینی در ن��ژاد ایرانی ،یكی از
دالیل تع��داد باالی جراحی زیبایی
بینی در ایران است.
از دید آنها اروپاییها و آمریكاییها از
نظر آناتومی ،خلقت و ژنتیك ،اغلب
ی زیبایی داشته و نیازی به عمل
بین 
زیبایی بین��ی ندارند! (و
البته كل عالم و آدم باید
راه دور نروی��م بینی بزرگ
شبیه به آنها شوند)
نامادری س��یندرال روزگاری نشان 
یادتان هست؟ زنی
سیاه
و
بود
اقتدار
و
ب��ا بین��ی كوچك
در مقاب��ل ای��ن گ��روه
سر باال كه روزگاری امروز اسباب اول عدهای از پزش��كان
مظهر بدجنس��ی و
گ��وش وحل��ق و بینی،
تا حدودی زش��تی سرشكستگی! روانشناس��ان و م��ردم
محسوب میشد .به
ع��ادی با بی��ان دالیلی

آمار جراحی بینی در ایران نسبت به جهان
ركورد زده است!

در دنی��ای كنونی رون��دی در حال
وقوع اس��ت كه هیچ كشوری از آن
مصون نیس��ت؛ روند كاالیی شدن
و جزءبه جزء ش��دن زیبایی .اگر در
گذش��ته فرد به عنوان یك كلیت در
نظر گرفته میش��د ،امروز در حال
تفكیك و تجزیه ش��دن اس��ت و هر
یك از اجزای بدن در دنیای رسانهها،
م��ورد تاكید خاصی ق��رار گرفته و
مدهایی برای آن ب��ه وجود میآید
كه حتیدر جراحیهای زیبایی بدن
مورد استفاده قرار میگیرند.

ركوردجهانی

از س��وی دیگر ،مدها در حال تغییر
و غربی شدن است .به عنوان مثال،
زمانی چاق بودن نش��انه و س��مبل
زیبایی ب��ود و امروز در دنیای غرب
باربی بودن مد زیبایی است.
بینی بزرگ روزگاری نشان اقتدار بود
و امروز اسباب سرشكستگی!

برخی معتقدن��د به علت
نوع پوشش زنان ایرانی كه
صورت زن نمود بیشتری
دارد ،زن��ان روی ص��ورت
خود حساس بوده و برخی
نیز معتقدند جراحی بینی
میتوان��د اعتماد به نفس
زن��ان را افزای��ش داده و
به آنها كم��ك خواهد كرد
شوهر مناسبتر پیدا كنند.

گفته میشود از نظر تعداد جراحی
زیبایی بینی ،ایران رتب��ه اول را در
جهان به دست آورده است .براساس
آمارهای موجود اعمال جراحی بینی
در دنیا رو به كاهش و در عوض سایر
جراحیهای كه برای جوانس��ازی
فرد صورت میگی��رد رو به افزایش
اس��ت ول��ی ای��ران هنوز
بیشترین متقاضی اعمال
جراحی بین��ی در جهان
است.

مصرفمدار بودن هویت و بدنمدار
بودن مصرف در جامعه نوین باعث
شده اس��ت رفتارهایی چون انجام
غ در گذر تاریخ
جراح��ی زیبایی بینی ب��ه یكی از دما 
ی ك�� ه در باب
ن در رس��الها 
كنشهای ش��ایع تبدیل ش��ود.در افالطو 
ی كه
ی نوش��ته ،مردان 
جامع ه پرش��تاب كنون��ی كه اولین زیباییشناس 
برداشتها از طرف مقابل و همچنین دما غ كش��یده و بلند دارند و فاصله
ت را
ن زیاد نیس�� 
اولین تأثیرات در طرف مقابل مهم دم��ا غ و دهانش��ا 
ن آدمها
ش سیرتتری 
ن و خو 
هس��تند ،ظاه��ر اف��راد ،نمادها و زیباتری 
ف بزرگ
ن فیلسو 
نشانههای خارجی منزلت ،اهمیت دانست ه اس��ت.ای 
بسزاییمییابند.
یونان��ی معتقد بود دما غ س��رباالها
زیبایی براین اساس به عنوان یكی از خ��ود راضیاند .ای��ن تفكر برای
از مؤلفههای جای��گاه اجتماعی در  2000س��ال قبل نیست .لسكوی
ارزیاب��ی موقعیت اجتماع��ی افراد چهرهشناسمشهوردربارهدماغهای
گ نوشته:
جامعه ،مهم قلمداد میشود .در این بزر 
ی ب��زرگ ،خواه خمی��ده ،خواه
بین ،بینی و كوچك��ی آن در ایران بین 
ی است .گرچه
سمبل زیبایی و رفاه تلقی میشود راس��ت ،نش��ان ه خوب 
ی و ك م رو
ی خجالت 
ن آدمهای�� 
و عده بسیاری بینی خود را به نیت چنی 
زیبا شدن به زیر تیغ میبرند.
نیس��تند ،اما آرا م و باهوشند و فقط
ی میشوند.
یدچار خش م آن 
گاه 

ب��رای اطمینان از اینک��ه کودکتان
خواب کافی داشته است ،شما باید
برای او یک زمان بندی مناسب برای
خواب تهیه کنیدکمبود خواب می
تواند مش��کالت زیادی را به وجود
بیاورد؛ این مش��کالت شامل رفتار
ه��ای ضعیف ع��دم توانای��ی برای
تمرک��ز ،بیداری های ش��بانه .برای
اطمینان از اینک��ه کودکتان خواب
کافی داشته است ،شما باید برای او
یک زمان بندی مناسب برای خواب
تهیهکنید.
در زی��ر تعدادی از بای��د ها و نباید
ها برای درس��ت کردن امور هنگام
خواب ،لیست شده است که به شما
کمک می کمند ت��ا کودک خود را
بخوابانید.

باید ها

• قبل از اینکه اتفاقات قبل از خواب
بیفتد  30دقیق��ه را در کنار وی به
س��کوت بگذرانید و ب��ا وی تمرین
کنید.
• مستحکم باش��ید اتفاقات قبل از
خواب نباید هر روز با روز قبل فرق
کند تا کودک شما بتواند در خواب

نظر میرس��د در گذر تاریخ دماغها
كوچك و سر باال شدهاند.


سپید

متخصص��ان جراحی پالس��تیك با
دیدگاهی مثبت ،دالیل گرایش به
جراحی زیبایی بین��ی را در درجه
اول ،رف��ع نواق��ص و ناراحتیهای
جس��مانی و عوارض روانی ناشی از
آن و س��پس حس زیباپس��ندی و
گرایش فطری انس��ان به زیبایی و
بهبود كیفیت زندگی و در مواردی
بسیار اندك (حدود  10تا 15درصد)
تبلیغاترسانهها،چشموهمچشمی
و ...عنوان كردهاند.
از دید این دس��ته ،جراحی زیبایی
بینی در ایران مد نش��ده بلكه سایز

ب��ه مرخصی خواهد رفت و یا اینکه
زمان تماشای تلویزیون از وی گرفته
خواهد شد.

نباید ها

• تلویزیون را قسمتی از برنامه قبل
از خواب نکنید.
• از خ��وردن س��ودای کافئین دار
هم��راه با غذا قب��ل از خواب پرهیز
کنید.
• اتفاقات گاه گاه را در مراسم قبل از
خوابدخیل نکنید.
• همراه با هم دراز بکش��ید و این را
بخشی از اتفاقات قبل از خواب قرار
دهید.
• از پتو هایضخیم و لحاف و عروسک
های اخمو و بالش ه��ای بزرگ در
تخت خواب بچه خودداری کنید.
اگر که کودکتان بی صبرانه بی تابی
می کند وی را بلند کرده و کمی با
او وقت بگذرانید و این به دعوی شما
ب��ا وی نمی ارزد و از همه مهمتر به
او این اطمینان را بدهید که شما در
همین اطراف هستید.

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

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

نقــد و اقسـاط

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

این افراد را قربانیانی منفعل جامعه
معرفی كردهاند .اما كمتر كسی به
بررسی علل و ریش��ههای موضوع
پرداخته است.

بینی و مشكالت روانی

آیا جراحی زیبایی بینی با مشكالت
روانی در ارتباط است؟ بررسیهای
انجام شده در كشورهای اروپایی و
آمریكا نشان داده حدود  20درصد
اف��رادی كه جراح��ی زیبایی بینی
انجام میدهند ،مبتال به اختالالت
روان نژندی مانند اضطراب ،وسواس
و افس��ردگی و ح��دود  70درصد
نیز مبت�لا به اختالل ش��خصیت
خودش��یفته و اختالل ش��خصیت
وسواسی هستند و فقط  10درصد
اعم��ال جراحی ناش��ی از حالت
واقعا غیرطبیعی بینی است.
از نظر س��نی ،اعم��ال جراحی
زیبایی بینی بیشتردر سنین 15
تا  25س��ال انجام میشود و در
میان تحصیلكردهها و افراد مرفه
فراوانتر است .هر چند طبقات
اجتماعی متوس��ط و پایین هم
با وج��ود هزینه باالی این قبیل
اعمال با تحتفش��ار ق��رار دادن
خود و خان��واده به این امر اقدام
میكنند.

اختراع کردن روشی که به کودکتان کمک کنید تا به خواب برود
که بخش��ی از این اتفاقات است خو
بگیرد و شرکت کند.
• در ای��ن جریانات حم��ام آب داغ
را ه��م اضاف��ه کنید چ��را که بدن
کودکتان را برای اس��تراحت کردن
آماده می کند.
• کتاب خواندن همراه با هم را نیز
وارد این اتفاقات کنید.
• اگ��ر که کودکتان در طول ش��ب
بیداری های ممتد دارد زمان خواب
وی را به زم��ان زودتری اختصاص
بدهید.
• زمانی ک��ه کودکتان نمی خوابد
اتاق را ترک کنید.
• از موزی��ک آرام بخ��ش و نور کم
استفادهکنید.
• زمانی که کودکتان ش��ما را صدا
می زند سکوت کنید.
• به وی این اطمینان را بدهید که
در طول شب به او سر خواهید زد.
• همیش��ه نوزادت��ان را به پش��ت
بخوابانید.
• دالیل منطق��ی برای وی بیاورید
ک��ه اگر ب��ه خواب نرود و مش��کل
ایجاد کند مثال عروسک محبوبش
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مانند اخت�لاالت روان��ی مراجعان
و مس��ائل فرهنگ��ی ـ اجتماع��ی،
دیدگاهی منفی نسبت به این قضیه
دارند .از دید این دسته ،متقاضیان
ل جراح��ی زیبایی بینی افرادی
عم 
مرفه اما نازیبا هس��تند ك��ه برای
زیباتر ساختن خود ،حاضرند حتی
از جانشان نیز بگذرند و این مساله
بیش��تر در مورد زنان جوان صدق
میكن��د .در این دی��دگاه عالوه بر
تحقی��ر و اس��تهزا متقاضی عمل
جراح��ی زیبایی بینی ،پزش��كان
انجامدهن��ده این عم��ل نیز تقبیح
شده و متهم به زیر تیغ بردن افراد
برای كس��ب درآمد بیشتر شدهاند.
پزش��كانی كه حتی در مواردی به
جای زیباتر ساختن مراجعان خود،
آنها را به كشتن میدهند.

خاكستری

در مقابلدودیدگاه صفر و یكی فوق
ل جراحی زیبایی بینی
عدهای نیز عم 
را فی نفس��ه خوب یا بد نمیدانند.
بلكه آن را معل��ول عوامل مختلف
اجتماعی میدانند .اینان معتقدند
مس��اله جراحی بینی تفاوت بسیار
عمدهای با دیگ��ر جراحیها دارد و
در ح��ال حاضر به علت انجام مكرر
آن در كشور تقریبا افرادی كه بدون
اطالع كافی خود را متخصصدر این
زمینه میبینند ،بسیار افزایش یافته
است.
بر اساس این دیدگاه افزایش تقاضا
درگروههای سنی و جنسی مختلف،
رش��د و گس��ترش می��زان اعمال
جراح��ی زیبایی بین��ی در ایران و
كمبود تع��داد متخصصان جراحی
پالس��تیك زیبایی ،فرصت فعالیت
را ب��ه جراحان غیرمتخصص داده و
منجر به بروز مش��كالتی نظیرعدم
تضمین موفقیت در اعمال جراحی،
روب��هرو ش��دن برخی بیم��اران با
پیامده��ای منفی ناش��ی از اعمال
جراحی نامناسب و حتی خطر مرگ
و بالطبع ،افزایش میزان شكایتها از
قصور پزشكی شده است.
از دید این گروه پیامد این مس��اله
ط��رح و بزرگنمایی برخ��ی از این
م��وارد در رس��انهها به عن��وان یك
مس��اله اجتماعی و نوشتن مقاالت
و ...با ه��دف كاهش تمای��ل اقدام
به این عم��ل از طریق تاثیرگذاری
بر متقاضیان ،مس��ووالن و وجدان
جمعی جامعه بوده اس��ت .در اكثر
این نوش��تهها ،تاكید بر اختالالت
روانی و شخصیتی متقاضیان بوده
و متخصصان عل��وماجتماعی نیز

 نكته:
در ایران مطالعات انجام شده نشان
میده��د از نظر ش��خصیتی اغلب
اف��رادی كه جراح��ی زیبایی بینی
انجام میدهند ،ویژگیهای وسواسی
بارزی دارند و نیز دارای ش��خصیت
خودشیفته ودر پی جذابیت هستند

در ایران مطالعات انجام شده نشان
میده��د از نظر ش��خصیتی اغلب
اف��رادی كه جراح��ی زیبایی بینی
انجام میدهند ،ویژگیهای وسواسی
بارزی دارن��د و در درجه دوم ،افراد
دارای ش��خصیت خودش��یفته كه
كمالگرایی آنها متمركز به خود و
با هدف افزایش جذابیت است ،این
اعمال را انجام میدهند.

اعتماد به نفس با چاقو

دكت��ر مظاه��ری ،دبی��ر انجم��ن
روانپزش��كان ایران در پاسخ به این
س��وال كه آیا در اف��رادی كه بینی
بزرگ ی��ا نام��وزون دارن��د ،عمل
جراحی به افزایش اعتماد به نفس
آنها میانجامد ،میگوی��د :در افراد
طبیعی این اتفاق رخ میدهد اما در
بیماران تقریبا نتیجه خوبی ندارد.
یك س��وم این بیماران خانهنش��ین
میش��وند ،زیرا نگرانند كه از سوی
دیگران مورد تمسخر قرار گیرند ولی
به ج��رات میتوان گفت كه بخش
عظیمی از این بیماران از رویارویی
اجتماعی و شغلی دوری میجویند
و عملك��رد اجتماع��ی آنها كاهش
مییابد .از این رو بهتر اس��ت پیش
از جراحی زیبایی بینی از مشاوره یك
روانپزشك بهره گرفت.

من زشتم!

برخ��ی ،از جراحی بین��ی تصورات
غیرواقع��ی دارن��د و ب��ه صورت��ی
اغراقآمی��ز ب��ه این موض��وع نگاه
میكنند .بسیاری از افراد نیز نیازی
به جراحی زیبایی ندارند و خود مصر
به انجام جراحی هستند.
دكت��ر محس��ن نراق��ی ،رئی��س
انجمن تحقیق��ات راینولوژی ایران
دراینخصوص میگوید :بیش از 50
درصد متقاضیان جراحی پالستیك
بینی ،احتیاجی به جراحی ندارند.
اما علت این موضوع چیست؟
ب��ه گفت��ه وی ،در روانپزش��كی
اختالالت��ی ب��ه ن��ام احس��اس
بدش��كلی بدن (بدریختی بینی) و
بدریخت هراسی وجود دارد.
ای��ن اف��راد ی��ك احس��اس ذهنی
مداوم درباره زش��ت ب��ودن برخی
از جنبههای ظاه��ر یا چهره دارند،
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باوجود اینكه ظاهر آنها طبیعی یا
تقریبا طبیعی است.
توهم زشتی بسیار شایع است.

تحقیق اخیری كه روی دانشجویان
انجام شده ،نش��ان میدهد كه 90
درص��د دانش��جویان به نح��وی از
قیافهشان راضی نبودهاند.
گفتنی است زشتی و زیبایی مفاهیم
نسبی هستند و اگر كلمه طبیعی یا
متوسط را در نظر بگیریم ،باید بیش
از  60درصد جمعیت قیافه طبیعی
داشته باشند.
دكتر نراقی میافزاید :اساس اختالل
احساس بدشكلی بدن ،باور یا ترس
قوی بیمارگونه است از اینكه ظاهر
جذاب��ی ندارد یا حت��ی نفرتانگیز
است .این افراد بیشتر به متخصصان
پوست یا جراحان پالستیك مراجعه
میكنند تا روانپزشكان.
این اف��راد چن��ان واكنش نش��ان
میدهن��د كه گویی قیاف��ه به واقع
زشتی دارند ،مانند زشتها خجالت
میكش��ند و دچ��ار اضط��راب و
دلواپسی میشوند و توانایی زندگی
واقعی را در مع��رض موانع روانی از
دست میدهند.
در حاالت ش��دید بیماری این افراد
از ن��گاه به آینه یا س��طوح ش��فاف
خ��ودداری میكنند و ب��ا آرایش یا
تغییر لباس سعی در پنهان كردن
نقص فرضی خود دارند.
نكته مهم این اس��ت ك��ه درمان از
طریق روشهای جراحیدر این افراد
تقریبا بدون استثنا ناموفق است .به
همین علل ،چنی��ن افرادی پس از
عمل نیز دچار مشكل خواهند بود و
چه بسا پس از عمل جراحی ،بینی
آنها وضعیتی بدتر از قبل پیداكند و
افسردگی آنها افزایش یابد.

طبقهباالتر،بینیكوچكتر

جامعهشناسان معتقدند هر فرد به
عنوان یك��ی از افراد جامعه همواره
توسط دیگر اعضای جامعه ارزیابی
میش��ود و همواره بخش��ی از این
قضاوتها كه اس��اس ش��كلگیری
موقعیته��ای اجتماعی هس��تند،
مبتنی بر قیافه و ظاه��ر افراد بوده
است.
به عبارت دیگر زیبایی و بهرهمندی
از آن از خصایص (س��ابقا طبیعی و
امروزه قابل حصول) بارزی است كه
هموارهدارندگان آن رادر ارزیابیهای
اجتماعی نسبت به افراد معمولی و
كمتر بهرهمند از زیبایی در موقعیت
بهتری قرار داده اس��ت .در واقع در
ذهن ما ،خوب��ی با زیبایی و بدی با
زشتی همراه است ،این موضوع باعث
میشود هر موقعیت برتر و فرادستی
در نظر ما واجد زیبایی باشد.
ام��روز براب��ری واژه زیبایی و خوبی
به پیوند زیبایی و فرادستی تعمیم
یافته است ،بنابراین بیان صحیحتر
«خوبه�ا زیبا هس�تند» در زمانه
ما این اس��ت كه« :فرادس�تان زیبا

هستند».

این نگرش به زیبایی باعث میشود
م��ردم در جوام��ع مختل��ف طالب
زیبایی باشند و اگرچهدرك ودریافت
از زیبایی در اعصار گوناگون و جوامع
مختلف هم��واره در حال دگرگونی
بوده اس��ت ،اما فهم از آن به عنوان
نماد و نش��انهجایگاه اجتماعی باال،
پیوسته در حال بازتولید است.

زیبایییاتنفس

بینی برای زیبا شدن یا نگاه داشتن
عینك نیست .بینی اولین عضو بدن از
نظر عبور جریان هواست كه وظیفه
تنظیم دمای هوا و رطوبت و تصفیه
هوا را به عهده دارد.
از اینرو در جراحی بینی نباید تنها
به جنبه زیبایی آن توجه شود بلكه
باید كاركرد بینی به بهترین شكل
حفظ شود .منبع :جامجم
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پزشکــی....

برونشیت
حاد

برونش��یت ب��ر اث��ر تحری��ک و
انفالماسیون برونش ها به وجود می
آید .برونش ها مجاری هوائی هستند
که هوای تنفس��ی را ب��ه داخل ریه
ها می برند .برونشیت معموالً پس
از ی��ک س��رماخوردگی و یا گریپ
پیش می آید و باعث تولید س��رفه
های عمیق و مقدار قابل توجهی از
ترشحات زرد رنگ در داخل برونش
ها می ش��ود .برای بیشتر اشخاص
برونشیت حاد چند روز بیشتر طول
نمی کشد و مشکلی هم تولید نمی
کند و یک س��رفه خش��ک تا چند
هفته ادامه خواهد داشت.
برونشیت حاد معموالً زیاد دیده می
ش��ود و هر شخص در طول عمرش
حداقل یک بار به آن دچار ش��ده و
معموالًدر فصل های پائیز و زمستان
دیده می شود .این مقاله به افرادی
که یک بیماری تنفسی دیگر مانند
آس��م و یا برونش��یت مزمن دارند
و دچار برونش��یت حاد می ش��وند
مربوط نمی ش��ود این اشخاص در
خطر مشکالت جدی تری هستند
که درمان آن متفاوت است.

علل

بیشترین عللی که باعث برونشیت
حاد می شوند عفونت های ویروسی
است ویروس با تنفس وارد برونش
ها ش��ده و در آن جا منتش��ر می
شود؛ بعضی وقت ها برونشیت پس
از سرماخوردگی و گریپ پیش می
آید.
برونشیت یک بیماری مسری است.

از فصل پائیز تا به��ار ویروس های
آنفلوان��زای  Aو ( Bوی��روس پ��ارا
آنفلوان��زا) وی��روس های تنفس��ی
 Coronarirus – cyncitialو
 Adenorirusو در فصل تابس��تان
بیش��تر اوق��ات وی��روس  Echoو
 Coxsackieو در تمام مدت س��ال
 Rhinovirusم��ی توانن��د تولی��د
بیماریبکنند.
به ندرت یک عفونت باکتریائی می
توان��د علت بیماری باش��د باکتری
هائی که می توانند تولید پنومونی
(سینه پهلو) و یا سیاه سرفه بکنند.
تنفس گرد و خاک و س��ایر موادی
که در هوا هستند و می توانند تولید
الته��اب در برونش ها بکنند ،مانند
دود سیگار و دود بخاری های چوب
سوز می توانند تولید برونشیت نموده
و یا باعث ش��دید ش��دن برونشیت
بش��وندهمین طور وج��ود مقادیر
زیادی از قارچ های میکروس��کپی
که در محل های نمناک و پوسیده
وج��ود دارند و با تنفس وارد ریه ها
می شوند .گاز های سمی در محیط
کار و یا حتا  Smogوقتی این ها وارد
برونش ها می شوند مخاط برنش ها
را تحری��ک و آس��یب پذیر نموده و
باعث عک��س العمل آنفالماتوار می
ش��وند بعضی اشخاص آسیب پذیر
تر هستند مانند کسانی که آسم و
یا تب یونجه Rhinite allergique
دارند و کودکان.
در بعضی از مناطق آفریقا و آسیای
جنوب ش��رقی که غذاها با چوب یا
ذغال پخته می شوند دود آن باعث
بروز بیماری در زنان و کودکان می
ش��ود و گاهی ممکن اس��ت باعث
مرگ شود.
باالخره برونش��یت حاد م��ی تواند
عالمت آسم باش��د مطالعات نشان
می دهد که تع��داد زیادی که برای
برونشیت به پزشک مراجعه کرده اند
بدون این که بدانند آز آسم رنج می
برده اند.

!!2011: Bonne année

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de
l’Université de Kisangani, R.D.C.

پیشرفتبیماری

در نزد افرادی که از سالمتی خوبی
برخوردارند بیماری برونشیت نگران
کننده نیس��ت و در بیش��تر موارد
عالئ��م بیماری به خ��ودی خود در
م��دت  15روز از بین می رود و یک
سرفه سبک می تواند تا چند هفته
ادامه داشته باشد.
اگر برونش��یت بیش از سه ماه ادامه
داش��ت و یا چندین بار تکرار ش��د
باید به پزشک مراجعه کرد و درمان
های الزم را انجام داد و دنبال علت
بیماری گشت و پس از پیدا کردن
علت هم دوباره به پزش��ک مراجعه
نمود.
گاهی ممکن اس��ت ب��ر اثر ضعف
بدن و خطرناک ب��ودن میکرب ها
برونشیت تبدیل به پنومونی بشود؛
در ای��ن حالت حتا یک برونش��یت
خوب درمان شده هم ممکن است
تبدیل به پنومونی شود.

مسپتومها

ضعف و کمبود ان�رژی در تمام
بدن ،لرز ،خس�تگی ،بی حالی،
بی اشتهائی ،سردرد و کوفتگی
گاهی همراه با درد.
 س�رفه های عمیق همراه با خلطهای مخاطی ب��ی رنگ ،زرد رنگ و
یا س��بز رنگ ،با گذشت زمان خلط
ها کمتر می ش��وند و س��رفه ها در
حالت خوابیده ش��دید تر می شوند
همین طور در بی��رون از منزل اگر
هوا خش��ک و سرد باشد و یا در هوا
مواد تحریک کننده مانند دود سیگار
وجود داشته باشد.
 درد در قفس�ه ص�دری همراه بافشار روی ریه ها.
 -نفس های کوتاه.

باید توجه داش��ت که بعضی وقت
ها برونش��یت همرا با س��ینوزیت و
فارنژی��ت  Pharyngiteو الرنژی��ت
 Laryngiteمی باش��د اگر شخص
دچار فارنژیت باشد گلو تحریک شده
و در هنگام بلعیدن دردناک است و
اگر دچار الرنژیت ش��ده باشد صدا
گرفته می شود و حتا ممکن است
شنیده نشود.


چه کسانی در خطر مبتال شدن
هستند؟

 کودکان و افراد مسن. افرادی که سیس��تم دفاعی بدنشان بر اثر یک بیماری و یا استرس
مزمن ضعیف شده است.
 افرادی که دچار آس��م ،برونشیتمزم��ن ،آمفیزم و ک��م کاری قلبی
هستند.
 افرادی که دچار فیبروزکیستیکهس��تند زی��را برونش ها توس��ط
ترشحات خودشان بسته می شوند
و تولید عفونت می کنند.

علل

 کشیدن سیگار و یا قرار گرفتن درمعرض دود آن.
 زندگ��ی و یا کار ک��ردن در محلهائی که مواد ش��یمیائی در هوای
آن وجود دارد و دس��تگاه تنفسی را
تحریک می کند.
 زندگی در مح��ل هائی که هوایبسیار کثیف دارند در هنگام وجود
 Smogتعداد بیش��تری بیمار که از
برونش��یت رنج می برن��د دیده می
شود ضمناً  Smogعالئم بیماری را
هم شدید تر می کند.

پیشگیری

چرا پیشگیری مهم است؟

چن��د راهنمائی بهداش��تی س��اده
ریس��ک دچ��ار ش��دن در پائیز و
زمستان که فصل های دچار شدن
به برونشیت است را کم تر می کند
این راهنمائی ها می توانند از تکرار
بیماری نیز جلوگیری کنند.

عدم مص��رف دخانی��ات و اجتناب
از ق��رار گرفتن در مع��رض دود آن.
امروزه ثابت ش��ده است که مصرف
دخانیات باعث انفالماسیون برونش
ها شده و تولید سرفه می کند.
نکته مهم دیگر این اس��ت که دود
سیگار موجب سنگین تر شدن خلط
و فلج شدن مژه هائی که با حرکات
شان ترش��حات را به خارج هدایت
می کنند می شود و مطالعات نشان
داده که ترک سیگار اثر مثبت برای
پیشگیری از برونشیت را دارد.
تقویت سیس�تم دفاع�ی بدن،
استراحت کافی ،ورزش متعادل
و مناس�ب با سن ش�خص ولی
مرتب ،غذای سالم که احتیاجات
بدن را از نظر پروتئین و ویتامین
ها و م�واد معدنی تضمین کند
و همین ط�ور کم کردن مصرف
شکر و چربی های ساتوره .این
ها همه کمک به تقویت سیستم
دفاع�ی بدن می کنند که باعث
پیش�گیری از عفون�ت ه�ا و یا
تکرار آن ها می شوند.

پیشگیری از گریپ و سرماخوردگی

بسیار مهم است که از عفونت های
ساده مانند سرماخوردگی و گریپ
جلوگیری کنیم تا دچار برونش��یت
نشویم.
راهنمائی های بهداشتی زیر که
ساده هم هستند امکان آلودگی
را کم می کنند:
 شستن دست ها به طور مرتب. تا حد ام��کان از تماس با صورتخودداری شود.
 از رف��ت و آمد در اماکنی که یکش��خص آل��وده در آن وج��ود دارد
خودداری شود.
 اش��خاصی که از س�لامت کاملبرخوردار نیستند باید بر علیه گریپ
و پنومونی واکسینه شوند که خطر
ابتالء آن ها به برونشیت کمتر شود
این افراد باید با پزشک خود مشورت
کنند.
 بای��د ت��ا حد ام��کان از حضور دراماکنی که هوای خوب ندارند حذر
کرد تا عوامل تحریک کننده موجود
در هوا (که باعث تولید یا بد تر کردن
بیماری ها می شوند) مانند گازهای
س��می ،گرد و خاک در محل کار و
غیره وارد دس��تگاه تنفسی نشوند
و باید دس��تگاه های تهوی��ه هوا و
دودکش بخاری ها و مجاری خروج
هوا مرتباً تمیز شوند و همین طور از
ورزش کردن و یا راه رفتن در هوای
آلوده نیز باید خودداری شود.

درمان های داروئی

برونش��یت حاد به خ��ودی خود در
مدت  15روز بهب��ود می یابد ولی
مهم اس��ت که به پزش��ک مراجعه
شود تا تش��خیص دقیق داده شود
مخصوصاً اگر س��مپتوم ه��ای زیر
وجود دارد.
 تب باال و طوالنیتنگی نفس مخصوصاً اگر در حالتنشسته شدید تر شود.
 خلط همراه با خون. درد مهم در قفسه صدری احساس ضعف عمومی که شدیدتر می شود.
پزش��ک ش��ما با گوش��ی پزشکی
صداه��ای ری��ه ها را گ��وش داده و
دس��تورهای الزم را ب��ر طبق علت
برونشیت می دهد سرفه ها معموالً
پس از چند روز بدون درمان از بین
می روند برای س��رفه های ش��بانه
بای��د رطوبت اطاق را بیش��تر کرد
تا آرامش حاصل ش��ود با دس��تگاه
مرطوب کننده هوا یا جوشاندن آب
و تولید بخار و اگر سرفه ها موجب
بی خوابی و ی��ا اختالل در کارهای
روزانه شود می توان از داروهای ضد
س��رفه که احتیاج به نسخه پزشک
ندارد استفاده کرد ولی باید به خاطر

داش��ت که اثر آن ها برای افراد بالغ
محدود بوده و یا بی اثر است و برای
اطفال هم پیش��نهاد نمی ش��ود و
اگر س��رفه ها مرطوب است و باعث
خروج خلط می شود نباید کام ً
ال از
بروز سرفه جلوگیری کرد زیرا برای
خروج خلط ها و باز ش��دن مجاری
تنفسی اثر مثبت دارد و مفید است.
در ص��ورت ل��زوم می ت��وان از یک
داروی نرم کننده مخاط اس��تفاده
کرد در صورت وجود تب و سختی
عضالت از داروهای ضد درد متداول
هم می ش��ود اس��تفاده نمود مانند
تایلنول ،پانادول ،ادویل ،موترن و یا
آسپرین (فقط برای اشخاص بالغ)
در بیش��تر مواقع آنتی بیوتیک ها
مطلق��اً اثری ندارن��د و وجود خلط
های زرد و یا س��بز نش��ان دهنده
یک عفونت باکتریائی نیست و نیاز
به مصرف آنتی بیوتیک نمی باشد
اگر یک عفونت باکتریائی تشخیص
داده شد و یا در موارد خطرناک که
پزشک تشخیص پنومونی داده و در
صورت وجود مشکالت ریوی دیگر
دستور آنتی بیوتیک و رادیو گرافی
ریه می دهد.

درمان های خانگی:

 استراحت نوشیدن حداقل  8فنجان مایعاتداغ مانن��د چای ،آب گرم و س��وپ

سرطان و...

برای کمک به نرم ش��دن مخاط و
خروج آن ها از برونش ها و همچنین
باید رطوبت هوای داخل خانه بین
 30ت��ا  50درصد باش��د در صورت
لزوم از دستگاه مرطوب کننده هوا
با بخار س��رد یا ولرم استفاده کنید
گرفتن حمام داغ هم مفید است.
در تمام مدت بیماری تا حد امکان

در معرض دود ،هوای س��رد و هوای
کثی��ف و حاوی گرد و خ��اک قرار
نگیرید.
به مطالبی که در قسمت پیشگیری
گفته شد توجه کنید.
همیشه شاد و همیش��ه تندرست
باشید

>> ادامه از صفحه26 :

به پزش��ك مراجعه كنید .تغییر در
وضعیت ظاهر سینهها ،نشانه بسیار
نگران كنندهای است.

 )۴خونریزی بین عادت ماهیانه یا
هر نوع خونریزی غیرعادی دیگر:

خانمهایی ك��ه هنوز به یائس��گی
نرس��یدهاند خیلیوقته��ا ب��ه
خونریزیه��ای زودت��ر از زم��ان
عادت ماهیانه بیتوجهی میكنند.
همچنی��ن خونریزیه��ای  giرا به
اش��تباه خونریزی ع��ادت ماهیانه
تلقی میكنند .ام��ا خونریزی بین
زمان عادت ماهیانه ،مخصوصا وقتی
عادت ماهیانهتان منظم است ،نیاز
به آزمایش و بررسی دارد .خونریزی
بعد از رس��یدن به یائسگی میتواند
نشانه س��رطان رحم و خونریزی gi
میتواند نشانه س��رطان روده باشد.
باید ببینید كه چه چیز برای ش��ما
عادی اس��ت و چه چی��ز غیرعادی.
خانم��ی كه هیچوقت بی��ن عادت
ماهیانه لكه نمیبیند ،و بعد ببیند،
برای او غیرعادی اس��ت اما ممكن
است برای فردی دیگر كامال عادی
باش��د .پزش��كتان به دقت س��ابقه
خانوادگی شما را بررسی خواهد كرد
و برحس��ب زمان خونریزی و سایر
عالئم آزمایش فراصوت یا بیوپسی
برایتان تجویز میكند.

)۵تغییراتپوستی:

خیلی از م��ا خالهایمان را به دقت
بررسی میكنیم چون میدانیم كه
یكی از نش��انههای سرطان پوست
اس��ت .اما بای��د تغیی��ر در رنگدانه
پوس��ت را هم ج��دی بگیریم .اگر
یكدفعه دچار خونریزی یا ورق ورقه
شدن پوست ش��دید ،حتما باید به
پزشك متخصص نشاندهید.

 )۶مشكل در قورت دادن:

اگ��ر در قورت دادن مش��كل دارید،
احتم��اال رژیم غذاییت��ان را تغییر
دادهاید .پس جویدن چندان برایتان
دش��وار نیس��ت .احتماال بیشتر از
سوپ ،غذاهای مایع یا محلولهای
پروتئینی استفاده میكنید .اما این
مشكلدر قورتدادن میتواند نشانه
سرطان  giباشد مثل مری .پزشكتان
باید به دقت س��ابقه خانوادگی شما
را بررس��ی كرده و آزمایشاتی مثل
رادیولوژی س��ینه یا تست  giانجام
دهد.


 )۷خون در نقطه غیرعادی:

Bronchite aigue
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اگ��ر در ادرار ی��ا مدفوعت��ان خون

مشاهده كردید به هیچ وجه تصور
نكنید كه ممكن اس��ت از بواس��یر
باش��د؛ میتواند نشانه سرطان روده
باشد .پزش��كتان باید س��واالتی از
ش��ما بپرس��د و آزمایش��اتی مثل
كلونوسكوپی برایتان انجامدهد.
همچنی��ن باال آوردن خ��ون موقع
سرفه كردن هم باید به دقت بررسی
شود .البته اگر این اتفاق یكبار بیفتد
ممكن اس��ت خطر جدی نباشد اما
در صورت تكرار حتماً باید به پزشك
مراجعهكنید.

 )۸درد شكم و افسردگی:

خانمهایی كه دچ��ار درد در ناحیه
ش��كم و احساس افس��ردگی بطور
همزمان میش��وند نی��از به چكاپ
دارند .برخی محققان رابطهای بین
افسردگی و سرطان لوزالمعده پیدا
كردهاند كه هنوز چندان ش��ناخته
شده نیست.

)۹سوءهاضمه:

خانمهای��ی كه قبال باردار ش��دهاند
صددرصد س��وءهاضمهای كه با باال
رفتن وزن برایش��ان اتف��اق افتاده
ب��ود را بخاطر دارند .ام��ا بدگواری
و س��وءهاضمه ب��دون هی��چ دلیل
مشخص میتواند چراغ قرمز باشد.
میتواند نش��انه زودهنگام سرطان
مری ،معده یا گلو باش��د .پزشكتان
باید س��ابقه خانوادگی ش��ما را به
دقت بررسی كرده و قبل از انتخاب
آزمایش��ات الزم برای شما ،سواالت
در مورد سوءهاضمهتان بپرسد.

 )۱۰تغییر در دهان:

مخصوصا افراد سیگاری باید بهدقت
مراقب لكههای س��فیدی كه درون
دهان یا روی زبانشان ایجاد میشود
باشند .بیش��تر این لكهها میتواند
نش��انه پیش س��رطان باش��د كه
میتواند منجر به سرطاندهان شود.
از دندانپزشك یا پزشكتان بخواهید
كه به دقت وضعیت را بررسی كنند
و درمورد درمان آن تصمیم بگیرند.

 )۱۱درد:

با باال رفتن س��ن ش��كایت افراد از
درد بیشتر میشود اما درد میتواند
نش��انه زودرسی از برخی سرطانها
هم باشد .گرچه بیشتر دردها دلیل
وجود سرطان نیست .دردهایی كه
مداوم هستند و به دالیل نامشخص
ایجاد میش��وند حتما بای��د مورد
چكاپ قرار گیرند .پزش��كتان باید
س��ابقه خانوادگی ش��ما را به دقت

بررسی كرده و براساس آن اطالعات
تصمیم بگیرد كه چه آزمایش��اتی
برای شما الزمتر است.

 )۱۲تغییر در گرههای لنفاوی:

اگر غده ی��ا برآمدگی روی گرههای
لنفاوی خود در زیربغل یا گردنتان
مش��اهده كردید ،میتواند نشانهای
نگ��ران كننده باش��د .اگ��ر یكی از
گرههای لنفاویتان به تدریج بزرگتر
میشوند حتماً باید به پزشك مراجعه
كنید .پزش��كتان معاینهتان خواهد
كرد و دلیل بزرگ شدن غده لنفی را
بررسی خواهد كرد .همچنین ممكن
است برایتان بیوپسی انجامدهد.

 )۱۳تب:

اگر دچار تب ش��دهاید كه دلیل آن
آنفوالنزا یا س��ایر بیماریها نیست
میتواند نش��انهای از سرطان باشد.
تب معموال زمانیكه سرطان از نقطه
اصلی خود گسترش پیدا كرده باشد
اتف��اق میافتد اما میتواند نش��انه
سرطان خونهای تازه مثل لوكمی
هم باشد .س��ایر نشانههای سرطان
عبارتن��د از زرده یرقان یا تغییر در
رنگ مدفوع.
پزشكتان باید شما را تحت معاینه
دقی��ق فیزیكی قرار داده و س��ابقه
دارویی شما را به دقت بررسی كند
و سپس آزمایشاتی مثل رادیولوژی،
سیتیاسكنMRI،و سایر آزمایشات
را برایتان انجام دهد.

)۱۴خستگی:

خس��تگی نیز یكی دیگ��ر از عالئم
مبهم س��رطان می تواند باشد .این
مش��كل میتواند بعد از پیش��رفت
سرطان اتفاق بیفتد اما ممكن است
در ابتدای سرطانهایی مثل لوكمی
یا برخی سرطانهای روده هم ایجاد
شود.


 )۱۵سرفه مداوم:

س��رفه معموال با س��رماخوردگی،
آنفوالنزا و حساسیتها اتفاق میافتد
و همچنین میتواند یكی از عوارض
جانبی برخی داروها نیز به حس��اب
آید .اما سرفههای مداوم (سرفههایی
كه بیش از سه تا چهار هفته به طول
انجامد) به هیچ وج��ه نباید نادیده
گرفته ش��وند .پزشكتان باید سابقه
خانوادگی ش��ما را به دقت بررسی
ك��رده ،وضعیت گل��و و ریههایتان
را معاینه كرده و آزمایش��اتی مثل
رادیولوژی را برایتان انجام دهد.
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پزشکی آلترناتیو...

دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی

طب سوزنی و آلرژی ها

دکتر بهمن فصیح پور

ی��ادآوری :از پنج 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.Qبر 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 سوزنی در درمان انواع یبوست
خواهیم پرداخت.

آیا می دانستید که

تقریباً بیست درصد جمعیت کانادا
از مش��کل آلرژی و حساسیت رنج
می برند در حالی که این مش��کل
همچون آسم و س��ینوزیت توسط
طب سوزنی قابل درمان می باشند؟
سازمان بهداشت جهانی ()W.H.O.
حساس��یت ه��ای فصلی ،آس��م و
سینوزیت را در فهرست بیماریهای
تنفسی قابل درمان با طب سوزنی
قرار داده است.
اما به راستی آلرژی چیست؟

آلرژی عبارت است از واکنشی بیش
از اندازه و اغراق آمیز از سویدستگاه
ایمنی و دفاعی بدن در مقابل ماده

ای که در حالت عادی خطرناک
نمی باش��د ک��ه به ای��ن مواد
"آلرژن" یا حساس��یت زا گفته
می ش��ود که معروف ترین آنها
عبارتند از:
• گرده گیاهان
• علف هرز آمبرزیه (کهدر کبک
به نام  Herbe à pouxمشهور
است)
• گرد و خاک
• حشرات میکروسکوپی خانواده
آکاریه (کنه ها)
• مو و پشم برخی حیوانات
• بعضی مواد ش��یمیایی موجود در
محیط
بسیاری از آلرژی ها می توانند فصلی
باشند ولی انواع دیگری هم هستند
کهدر تمام طول سال بروز می یابند.


عواملگسترشبیماری

ان��واع آلرژی به س��رعت در جامعه
کانادایی در حال گسترش هستند.
بخش��ی از این افزایش به علت باال
رفت��ن تماس با م��واد آل��رژی زا و
قسمتی دیگر به خاطر آلودگی ج ّو
زمین می باشد .البته تاثیر تغییرات
منف��ی جنبه های دیگر بهداش��ت
زندگ��ی مانن��د افزایش اس��ترس،
خس��تگی ،کمبوده��ای غذایی یا
ویتامینی و کاهش فعالیت جسمانی
بر روی بر هم ریختن تعادل دستگاه
ایمنی ب��دن را نباید در این میان از
نظر دور داشت.


شرایط خاص ایران...
احمدینژاد از مشایی زیاد بوده است.
در بین آنه��ا این نظریه که هر دو
ای��ن افراد از عقاای��د خاصی در باره
مهدویت پیروی میکنند و مشترکا
در حال آمادهسازی جهان برای ظهور
مهدی موعودند قوت بیشتری دارد.
قدر مسلم این که یک پیوند نامریی
بسیار قوی برای بروز این همبستگی
باید وجود داش��ته باشد .کم نبودند
روحانی��ان حکومت��ی و حتا مدافع
احمدینژاد که خواه��ان برکناری
مش��ایی ش��دهاند ،و اظهارات اخیر
او در باره موس��یقی عالوه بر مکارم
شیرازی ،افرادی مانند محمد یزدی،
واعظ طبسی و حائری شیرازی را به
واکنشهای مشابهی واداشته است.
خامن��های نیز به تصری��ح و تلویح
علیه او سخن گفته است و همو نیز
احمدینژاد را واداشت تا مشایی را از
معاونت خود بردارد (که احمدینژاد
او را سپس رییس دفتر خود کرد).
در مخالفت مجلسیان با مشایی نیز
همین بس که عالوه بر آنانی که به
مناسبتهای مختلف علیه او صریحا
سخن گفتهاند 260،نماینده مجلس
(یعنی اکثریت نزدیک به اتفاق) پس
از عزل ناگهانی متکی از وزارت امور
خارج��ه که به کارگردانی مش��ایی
ص��ورت گرفت در حمایت از متکی
اعالمیه دادند .کیهان شریعتمداری
که سخنگویی ولی فقیه را عمال به
عهده دارد نیز به س��هم خود مرتبا
برای عزل مش��ایی ب��ه احمدینژاد
فشار وارد میآورد.
ولی همه این فشارها ،همان طور که
مکارم اش��اره کرده است ،با احتیاط
صورت میگیرد .واقع آن اس��ت که
صحنه سیاسی ایران آن قدر شکننده
ش��ده که تقریبا همه بازیکنان آن
(به جز باند احمدینژاد) آهس��ته و
با عصا راه میروند .عالوه بر مشایی،
این روزها محمدرضا رحیمی معاون
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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

عالئم آلرژی

بس��ته به وضعیت سالمتی شخص
این عالئم ممکن اس��ت مش��اهده
شوند:

• خارش و /یا قرمزی چشم ها
• خارش سقف دهان
• خارش بینی
• آب ریزش بینی
• عطسه
• گرفتگی بینی (رینیت آلرژیک یا
التهاببینیحساسیتی)
• مشکالت تنفسی
همراه این عالئم می توان س��ردرد،
س��ینوزیت و مش��کالت پوستی را
ه��م مش��اهده کرد ک��ه در بعضی
موارد ممکن است تنها نشانه های
حساسیتباشند.


طب سوزنی می تواند
به شما کمک کند

طب سوزنی با تحریک انرژی حیاتی
ریه ها و با تنظیم نیروی حیاتی کبد
با دو هدف قادر به کمک در درمان
آلرژی می باشد:
• در ف��از ح��اد بیم��اری :کمک به
کاهش عالئم
• در فاز پیشگیری :تنظیم دستگاه
ایمنی برای جلوگیری از بروز بیماری
در آینده
بنابراین به بیماران توصیه می شود
که قبل از فصل بروز بیماری خود به
متخصص طب سوزنی مراجعه کنند
تا نتایج بهتری به دست آورند.


طب سوزنی چگونه بر آلرژی اثر می
گذارد؟

طب س��نتی چین��ی واکنش های
حساس��یتی را همچون مش��کالت
تطابق بدن با محی��ط اطراف خود
تعبی��ر می کند .بر اس��اس دیدگاه
انرژتیک اعض��ای بدن در این طب،

ضع��ف نیروی حیاتی ریه ها و کبد
ق��ادر به توضیح این واکنش ها می
باشد.
ریه اولین عضوی است که در تماس
با م��واد آلرژی زا ق��رار می گیرد و
چنانچه دچار ضعف نیروی حیاتی
باش��د به آنها واکنش شدید نشان
خواه��د داد .از س��وی دیگر کبد از
دیدگاه طب چینی مسئول تطابق
بدن ب��ا محیط اطراف می باش��د،
همان نقشی که دستگاه ایمنی در
طب مدرن بر عهده دارد و چنانچه
کبددچار ضعف نیروی حیاتی باشد
نقش خود را به خوبی انجام نخواهد
داد .نتیجه این دو مشکل می تواند
به شکل پاسخی اغراق آمیز نسبت
به مواد حساسیت زا با عالئمی که
در باال یاد شد خود را نشان دهد.
متخصص طب س��وزنی با در نظر
گرفتن نقاط ضعف و قدرت هر فرد
ابتدا ب��ه ارزیابی دقیقی از وضعیت
انرژتیک هر فرد می پردازد و سپس
بر اساس این ارزیابی اقدام به تنظیم
ان��رژی حیاتی ب��دن و بازگرداندن
تعادل به سیس��تم می پ��ردازد که
نتیجه آن بهبود و رفع عالئم آلرژی
خواهد بود.

اعتبار رسمی طب سوزنی در کبک
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 رادر 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
ب��ا افرادی که بدون مجوز رس��می
و تاییدیه به ای��ن کار مبادرت می
نمایند برای حفظ کیفیت این حرفه
و حفاظت خودتان حتما سازمان را
در جریان قرار دهید:
www.o-a-q.org

شماره تماس سازمان:

(514) 523-2882

_________
* ترجمه و تلخیص آزاد با استفاده از
برشورAllergies et acupuncture
از انتشارات اتحادیه متخصصین طب
سوزنی کبک .A.A.Q

مرکز اسالمی ایرانیان :توضیح
به نام ایزد منان

>> ادامه از صفحه5 :

اول احمدینژاد نیز به اتهامات فساد
مالی زیر ضربه انتقاد ش��دید برخی
از نماین��دگان مجلس قرار گرفته و
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه
از تعقیب قضایی او سخن گفته است.
در این جا نیز رحیمی توانسته است
(باز به استظهار حمایت احمدینژاد)
تا کنون در برابر این فشارها مقاومت
کند و بر سر پست خود بماند .سخن
صادق الریجانی رییس قوه قضاییه
در م��ورد ای��ن ک��ه او در کار قضا
مس��تقیما از علی خامنهای دستور
میگیرد حاکی از این واقعیت است
که نهایتا تعقیب قضایی رحیمی نیز
به تصمیم خامنهای وابسته است و
بدون اذن او هیچکس دیگر (و حتا
رییس قوه قضاییه) قادر نخواهد بود
که این پرونده را به جریان بیندازد.
به این ترتیب ،همه کشمکشهای
بین بان��د احمدینژاد از یک س��و،
و روحانیان حکومتی و مجلس��یان
و ق��وه قضایی��ه از س��وی دیگر ،به
رابطه بین خامن��های و احمدینژاد
بر میگ��ردد .احمدینژاد به کمک
مستقیم خامنهای س��ر از صندوق
رأی ب��رآورد و بر کرس��ی ریاس��ت
جمهوری نشست .ولی امروز کمتر
کس��ی در این واقعیت ش��ک دارد
ک��ه بیش از آن ک��ه احمدینژاد به
خامنهای وابسته باشد خامنهای به
او وابسته است .خامنهای با حمایت
از احمدین��ژاد طی��ف وس��یعی از
وفاداران به نظام جمهوری اسالمی
را از دای��ره خودیها بی��رون راند و
خود را در انزوای ش��دیدی قرار داد.
او این قدر برای صدارت احمدینژاد
هزینه کرده اس��ت ک��ه نمیتواند
ب��ه آس��انی شکس��ت او را بپذیرد.
سرنوش��ت حکومت احمدینژاد به
سرنوش��ت ولی فقیه گ��ره خورده
اس��ت ،و خامنهای مجبور است که
در برابر هر مخالفتی از احمدینژاد

حمایت کند .به همین دلیل نیز او
در س��فرهای اخیر خود به قم وقت
و نی��روی زیادی ب��رای حمایت از
احمدینژاد مایه گذاشت و صریحا
اظه��ار کرد که گرچه خود با برخی
از اعمال بان��د احمدینژاد مخالف
است ادامه حکومت او را برای نظام
ضروری میداند .این سفرهای مکرر
نشان داد که تا چه حد خامنهای از
بیتفاوتی یا موضع انتقادی بسیاری
از روحانیان عالیرتب��ه قم در برابر
نظام نگران اس��ت و جلب حمایت
آنان برایش اهمیت داشته است.
واقعی��ت وابس��تگی خامن��های به
احمدین��ژاد توضی��ح میدهد که
چگونه باند احمدینژاد توانسته است
در برابر طیف گسترده مخالفتها و
حمالت مقاومت کند و بیواهمه از
عواقب کار برنامههای خویش را پیش
ببرد .احمدینژاد میتواند مصوبات
مجل��س را نادیده بگی��رد و یا برای
دور زدن قان��ون از خامن��های حکم
حکومتی بگیرد .مشایی بدون واهمه
از آخوندها از اس�لام ایرانی س��خن
بگوید و تحریمکنندگان موسیقی را
نافهم بخوان��د ،و یا این رییس دفتر
رییس جمهور به خود اجازهد دهد
که وزیر خارجه جمهوری اسالمی را
پس از پنج س��ال تصدی این شغل
درس��ت هنگامی ک��ه او با مقامات
سنگال دیدار دیپلماتیک دارد از کار
برکنار کند .رحیمی با پرونده سنگین
فس��اد مالی و تهدید سخنگوی قوه
قضاییه همچنان بر سر کار خود باقی
بماند .و احمدینژاد بدون واهمه از
واکن��ش علی خامنهای در برابر این
سرکشیها و فشاری که ممکن است
از سوی روحانیان با نفوذ و منتقدان
و مخالفان او بر خامنهای وارد شود،
از مشایی و رحیمی و سایر اعضای
باند خود حمایت کند .احمدینژاد
با علم به این که خامنهای نمیتواند

هموطن با عرض سالم و آرزوی توفیق برای شما عزیزان به اطالع میرسانیم كه
با خبر شدیم عده ای به نام مركز اسالمی ایرانیان یا مسجد ایرانیان
به سراغ جمعی از هموطنان رفته و تقاضای كمك مالی كرده اند.
الزم میدانیم كه متذكر شویم كه تا كنون و در طول دوران عمر مركز كه  21سال میباشد ما به هیچ
وجه اقدام به چنین كاری نكرده و نخواهیم كرد.
شما عزیزان كمكهای خود را همواره با آمدن به مركز لطف نموده و پرداخت كرده اید.
از پروردگار منان توفیق همیشگی شما را خواهانیم و از قدم هایی كه در بزرگداشت عاشورای
حسینی (ع) برداشتید تشكر و امتنان بی كران ما خدمتگذاران خود را به عنوان كمترین هدیه
پذیراباشید.
اجرتان با خاندان عصمت و طهارت (ع).
یا علی مدد

مركز اسالمی ایرانیان هیئت امنا و دست اندر كاران

ریس��ک س��قوط دولت او را تحمل
کند ،در برابر حمالت دیگران نوعی
احساس مصونیت میکند و به کار
خود ادامه میدهد.
خامنهای و روحانیان و سایر مقامات
حاک��م میدانند که ش��رایط ایران
بحرانیت��ر از آن اس��ت ک��ه بتواند
کمترین اختالفات داخل حکومتی
را تحمل کند .زی��ر پای حاکمیت
وسیعا خالی شده است ،و ارگانهای
مختلف حکومتی به ش��دت به هم
وابس��ته ش��دهاند« .فتنه  »۸۸که
ظاه��را مدته��ا پیش م��رده بود،
همچنان خواب راحت را از چشمان

مقامات ربوده و آنان را واداشته است
که مرتبا علیه آن س��خن بگویند و
نقشه بکشند .حکومت راه سرکوب
مردم را یاد گرفته و میداند که تنها
با کاربرد حربه زندان و ش��کنجه و
اعدام توانس��ته مردم را از خیابانها
بران��د ،و این را نی��ز میداند که این
حربهها برای همیشه کارساز نیست.
در اج��رای طرح هدفمن��د کردن
یارانهها نیز حکومت از ترس واکنش
منفی مردم مجبور شد اول پول به
حس��اب مردم بریزد و بعد یارانهها
را قطع کن��د .این تاکتیک البته در
کوتاه مدت میتوانست کارساز باشد،
ولی تضمینی ب��رای کارآیی آن در

مراحل بعدی ن��دارد .در عین حال،
حکومت الزم دیده است که در آغاز
این طرح با اجرای اعدامهای بیشتر
در بین م��ردم ترس بیندازد تا جلو
هر گونه اعتراض احتمالی را بگیرد،
و به این دلیل آمار اعدامها بالفاصله
رو به افزایش گذاشت .این واقعیات
تنها یک چیز را نشان میدهد :رژیم
حاکم بشدت بحران زده و شکننده
اس��ت ،و جمهوری اس�لامی نه در
شرایط خاص و بلکه به تصدیق آیت
الله مکارم شیرازی در شرایط اخص
الخاص به سر میبرد.
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در کشکول...پیر خراسانی

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

هدفمند کردن رایانه ها

!Bonne Annee
تبریکپیرگدایانه!

فرارسیدن س��ال نو میالدی را اوالً
خدم��ت آن دس��ته از هموطن��ان
عزیزمان که احتماالً در روزها و ماه
ه��ای آینده به دلیل ش��اهکارهای
صادره از س��وی اس�لامیون خیلی
محترم ،چه ش��یعه و چه س��نی و
غیره در سراس��ر جهان ،از اس�لام
عزیز خواهند برید و به عیسی مسیح
ایمان خواهن��د آورد و ثانیاً حضور
گروهی که قب ً
ال بریده و ایمان آورده
ان��د و در آخر هم به جامعه میزبان
یعنی هموطنان کانادائی مان تبریک
عرض می کنی��م و آرزو می کنیم
سالی کهدر پیش روداریم سال صلح
و دوستی برای همه انسان ها باشد.

خدیوند نامه!

گفت :والل��ه ما هنوز نفهمیدیم که
باالخره این "پیوند" روزنامه است یا
خدی��ر نامه!؟ گفتیم :هر دو! به طور
قانونی و رس��می اول��ی ،و با حفظ
سمتدومی!
وزارت خارجه گی...
اخراج با تیپا!

اخ��راج منوچه��ر
متک��ی وزیرام��ور
خارج��ه رژی��م
اس�لامی توس��ط
حض��رت رئی��س
جمهوری محبوب
از کابینه مربوطه
آن هم با توهین و
تیپا و در زمانی ک��ه او در خارطوم
پایتخت کشور برادر سنگال مشغول
رت��ق و فتق امور ف��ی مابین بود و
حذف فیزیکی احتمالی ایش��ان با
خوراندن واجبی یا تصادف ساختگی
و یا س��قوط ب��ه دره در یکی از روز
های آینده ،چنانکه رسم متداول در
حکومت اسالمی است ،فقط گوشه
ای از تقاصی اس��ت که این موجود
مفلوک و ملعون و جنایتکار به خاطر
جنایات و خیاناتی که در حق مردم
بی پناه ای��ران در زندان های رژیم
و بخصوص در ترکیه مرتکب شده
است ،پس خواهد داد؟!

پزشک خوب/سیاستمدار بد
معرفیکتاب

اعمالکفشککی سیاستمدار
محبوب شهر و ...چاه زمزم!
در تاریخ آمده است که برادر "حاتم
طائی" که نه سخاوت و نه درایت و
کفایت برادر را در خود سراغ داشت
برای این که مانند او مش��هور شود
دس��ت به کاری غیر متع��ارف زد و
رفت و در چاه زمزم
شاشید!
درست مانند همین
هموط��ن خودمان
یعنی نماینده ایرانی
تبار مجلس کبک
که بنا به روایت یکی
از نشریات آنچنانی
شهر به عنوان محبوب ترین چهره
سیاس��ی کبک هم انتخاب ش��ده
است.
نمی دانیم ش��ما ماجرای ش��رکت
ایش��ان در مراس��م دش��من شکن
"لنگه کفش پرانی" در همین شهر
مونتریال را به یاد می آورید یا خیر؟
ایش��ان اخیراً هم ب��ه اتفاق عده ای
از برادران فلس��طینی خودش رفته
وسط ش��هر و جلوی مغازه کفاشی
و به استاد کفاش اعتراض کرده که
چرا کفش های س��اخت اسرائیل را
می فروشد و از مردم خواسته است
که از این مغازه خرید نکنند!
کفشکـکی برای
این که این اعمال
َ
آن حضرت چه منافعی را به دنبال
دارد به خودش مربوط اس��ت ولی
آنچه که به هموطنان ایرانی ایشان
ارتب��اط دارد این اس��ت ک��ه با این
اعمال و گفتار او ،م��ا ایرانیان آواره
مقی��م خارج از کش��ور که به دلیل
رفتار و گفتار دیوانه وار و غیر عادی
غاصبین کشورمان در نزد افکار مردم
جهان پرو پاچه تر و تمیزی نداریم را
هم می برد لب خزینه مطبوعات و
سایر رسانه های گروهی بین المللی
می نشاند!؟

منوچهر
عزیز!و پس از اخراج فضاحت بانک مرکزی:
چند روز قبل

بار و توهین آمی��ز منوچهر متکی (عج) یا امیراملومنین
از وزارت امور خارجه رژیم توس��ط
احمدی نژاد "سرگئی الوروف" وزیر چند روز قبل "اوس��ا مرتضی پینه
امور خارجه روسیه با ارسال نامه ای دوز" بچه محل و رفیق قدیم ما از ام
فدایت شوم به متکی که در آن او را القرا اسالم تلفن زد و پس از سالم و
"منوچهر عزیز!" خطاب کرده است علیک گفت :پیر ،گفتیم :جانم .گفت:
از وی ب��ه عنوان دیپلماتی ماهر یاد اخیراً رئی��س جمهوری محبوب ما
کرده که سهم بزرگی در گسترش گفته است که این پول یارانه ها مال
روابط تهران و مسکو داشته است!
امام زمان (عج) است!
معلوم نیست که قصد الوروف از این اما بع��داً یکی از علم��ای اعالم در
کار تشکر از متکی به خاطر حمایت مجلس دیگری اعالم کرده است که
او از دادن س��هم هرچه بیش��تر از خیر پول آقا امیرالمومنین است.
دریای مازندران به روس ها در زمان قربان��ت ب��روم تو ک��ه در دیار کفر
تقسیم آن بین کش��ورهای اطراف زندگی می کنی و بالطبع دس��تت
این دریا بوده است و یا دهن کجی بیش��تر به دامن ای��ن ائمه کفر می
به احمدی نژاد و یا هر دو این قضایا؟ رسد از آن ها بپرس که کدام یک از

!کنی?llo PirکشیA

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

واف م و مالمت م و خوش باشیم که رد طریقت ما کافریست رنجیدن
این دو گفته صحیح است؟ و وجوه
نجومی ک��ه ما م��ردم از محل این
طرح انقالبیدریافت کرده و خواهیم
کرد را باالخره ب��ه کدام یک از این
معصومینبدهکارخواهیمشد؟
ی��ک لحظه تصمیم گرفتی��م به او
بگوئیم که نه اوسا جان این پول نه
مال اولی است و نه مال دومی بلکه
قسمتی از پول خون و اشک چشم
مردم ایران اس��ت که پس از دزدی
ها و چپاول این اراذل و اوباش باقی
مان��ده آن را به تو و امثال تو آن هم
به اصطالح با قطره چکان می دهند
تا دهانت را ببندند و بر خر مرادشان
همچنان سوار بمانند!
اما بعد فکر کردیم خوبیت (!) ندارد و
اوسا پیش سر و همسر خواهد گفت
که این پیر هم از وقتی ساکن دیار
کفر شده از خدا و پیغمبر برگشته و
پاک ضد انقالب شده!
گفتیم :چشم اوس��ا جان در اولین
فرصتی که با علیاحضرت ملکه و یا
حسین اقا اوبامای خودمان کله پاچه
بخوریم ازشان سوال خواهیم کرد و
جوابشان را برایت فکس می کنیم و
یا روی موبایل ات پیغام می گذاریم.

موجبات رکود...

برهانقاطع

حج��ت االس�لام عل��ی محمدی
مس��ئول نهاد نمایندگی رهبری در
دانشگاه علوم پزشکی قم گفته است:
اختالط دختر و پس��ر موجب رکود
علمیدانشجویان می شود!
ب��ه جان عزیز خ��ود همین حجت
االسالم قسم می خوریم که فرمایش
ایش��ان صد در صد صحیح اس��ت
دلیل می خواهید؟ چه دلیلی بهتر
از همی��ن جوام��ع اس��تکباری که
فرزندانشان از کودکستان تا دانشگاه
به طور مختلط ودر کنار هم مشغول
تحصیل اند و به همین دلیل روز به
روز سطح علمی شان پائین می آید و
در امور صنعتی و فضائی هشت شان
گرو نهشان است و برای کوچکترین
احتیاجات علمی محتاج کشور های
اسالمیهستند!
دولت اسالمی علیه بانوی مسلمان!

دول��ت جمه��وری اس�لامی حکم
توقیف اموال "شیرین عبادی" حامی
و دعاگوی سابق خودش را به دلیل
عدم پرداخت مالیات صادر کرد بنا بر
این حکم همچنین وی بادرخواست
اداره مالی��ات ممن��وع الخروج هم
شده است! پس مزد آن همه تالش
برای رن��گ و صافکاری چهره رژیم
و دادن ش��عار بر علی��ه ابوغریب و
گوانتانامو و لب فروبستندرباره اوین
و گوهردشت و خاوران و ظلمی که
بر مردم ایران می رود در مجامع بین
المللی چی شد؟
سنبه ُپر زور!

رامین مهمان پرس��ت س��خنگوی
وزارت ام��ور خارج��ه جمه��وری
اس�لامی روز  7دس��امبر در تهران
گفت که احتماالً دو خبرنگار آلمانی
بازداشت ش��ده در تبریز در آستانه
سال نو میالدی موقتاً آزاد خواهند
ش��د تا بتوانند جشن میالد مسیح
(کریسمس) را در کنار خانواده های
خود باش��ند این دیدار ق��رار بود در
روزهای ش��نبه و یکشنبه  25و 26
دسامبر انجام شود که بعداً لغو شد
یکی دو بار دیگر هم بعضی از دست
اندر کاران رژیم در این باره صحبت
کرده بودند و خان��واده های این دو
خبرنگار هم به امیددیدار عزیزانشان
چند روز قبل به ایران س��فر کردند
این شل کن و سفت کن ها و گربه
رقصانی ها ادامه داشت و رژیم آلمان
ها را به ب��ازی گرفته بود تا این که
دولت آلمان روزدوشنبه 27دسامبر
سفیر جمهوری اسالمی در برلین را

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

احضار کرد پس از این احضار بود که دولت اس�لامی فراهم شدن امکان
مالقات را اعالم کرد و اسمش را هم گذاشت بنا به مراعات مسائل انسانی!!
حالدر جلسه احضار سفیر چه گذشته و آلمان ها چه پیغامی برای آقایان
علمای اعالم و حجج اسالم داده اند فقط خدا می داند ظاهراً سنبه خیلی
پُر زور بوده است!
مشروعیت

اختالط
می کنیم!

«الریجانی:
جز از رهبری از
کسی سفارش
منیگیرم»

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس�لامی در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری مهر گفته است:
دادگاه بین المللی رس��یدگی به ترور "رفیق حریری" نخست وزیر سابق
لبنان مش��روعیت ندارد! یکی نیست از این بابا بپرسد مومن تو خودت و
رژیم متبوع و رئیس جمهوری محبوب ات مشروعیتدارید؟ اکثریت مردم
ایران که دو قران اعتبار برایتان قائل نیستند! کدام تان جرات دارید بدون
محافظ تا دندان مسلح دو قدم در خیابان راه بروید؟!
پیرگدای منم قاضی القضات ملک طاغوت
سال نوی میالدی را شاد وآزاد و سربلند باشید
که در بازی ملق بی نظیرم
خراسانی
به تاریخ پنجشنبه سی ام دسامبرالمبارک سال  2010ولفری دربدری چو کوتاهم برای کرسی خود
نهادم عدل و میزان را به زیرم
چو نیکو پاچه مال و کاسه لیسم
رئیس هر وکیل و هر وزیرم
گرسنه هر که میخواهد بخوابد
زنم عاروق بگویم  :منکه سیرم
چو موش مادهام در پشت آقا
www.08tapesh.com
ولی پیش رعایا نره شیرم
گرفتاران اگر چه بی گناهند
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
فدای برق شمشیرم به تیرم ()1
(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
به میزان عدالت پشت ( )2کردم
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
من از آقا سفارش میپذیرم
½طراحی و تهیه وب سایت
½
شعر از آقاجوات مونره عالی
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
________
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
 -1تیر در نس��خ قدیمه چیز دیگری
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½
نقل شده
-2پشت فقط در نسخه قزوینی نقل
ش��ده در نسخ دیگر ش  -ا  -ش آمده
6162 Sherbrooke w.
است

تپـشدیجیتــال

 --سرویس دی.جی ---Tel.: 514-223-3336
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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

اخی��راً کت��اب پُرب��ار و س��ودمند
"چگونه یک پزش��ک خوب به یک
سیاس��تمدار بد تبدیل می شود؟!"
اثر اس��تاد ارجمند "یوسف الملک
ِکبِکیائی َتبرنکی" از زیر چاپ خارج
شده است.
عالقمندان برای تهیه آن می توانند
به کلیه کتاب فروشی های انقالبی
مراجعهفرمایند!
ُمسکوایات ها و...

با تائید آقا؟

حضرت رئی��س جمهوری محبوب
چهل میلیونی منتخب رهبر معظم
اخی��راً فرموده اند :ط��رح هدفمند
کردن رایانه ها به تائید آقا امام زمان
(عج) رسیده است.
از ایش��ان س��وال می کنیم که آیا
پ��روژه ه��ای انقالبی دیگ��ر مانند
اعدام نوجوان��ان نابالغ وبازداش��ت
فریبرزرئی��س دان��ا آن هم فقط به
جرم مصاحبه با یکی از رسانه های
گروهی خارج کشور ومحکوم کردن
"جعفر پناهی" به شش سال زندان
و بیست س��ال محرومیت از حقوق
اجتماع��ی و ض��رب و ش��تم مردم
بی پناه و زیر گرفتن آن ها توس��ط
اتومبیل پلیس در خیابان و سرقت
ام��وال مردم توس��ط اراذل و اوباش
طرفدار و عامل رژیم و اعمال دیگری
از ای��ن قماش هم ب��ه تائید آقا امام
زمان (عج) رسیده است؟

هرکه خواهد گو بیا،
!!2011: Bonne annéeک
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>> West Island:

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

!!2011: Bonne année

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چرا به جوک رش ��تی می خندیم؟
یاداشتی از پروفسور بیات
استادبخش(جامعهشناسی
در دانشگاه تهران)

"ی�ه روز یه رش�تی وارد
خونه میشه ،می بینه زنش
لخت روی تخت خوابیده
"...
"یه روز یه رشتی در کمد
را ب�از می کن�ه ،می بینه
حسن آقا "...

چه چیزی درباره لطیفه های
رشتی خنده آور است؟

هنگام��ی که ی��ک ماجرایی
تعریف می ش��ود ک��ه در آن
ف��ردی از میان م��ا بر خالف
هم��ه آن انتظ��ارات عمومی
رفتار می کند ،ما آن را بانمک
و خنده دار می یابیم.
حاال بیایید ببینیم آن بخش
از فرهنگ ما کهدر لطیفه های
رشتی پنهان شده چیست.
در مورد لطیفه های رشتی ،معموال
محور لطیفه یک مرد رشتی است
که م��رد دیگری با زن��ش خوابیده
است .آنچه لطیفه رش��تی را برای
م��ا خنده دار می س��ازد معموال دو
حالت دارد .حالت یک اینس��ت که
مرد رشتی هالو است و متوجه نمی
شود که مرد دیگری با زنش خوابیده
است ،و ما به حماقت او می خندیم.
در این حالت ب��ه حماقت کاراکتر
لطیفه می خندیم.
حالت دو اینس��ت که مرد رش��تی
متوجه این رابطه جنسی می شود،
اما واکنشی از خود نشان نمی دهد
و به س��ادگی از کنار آن می گذرد.
یعنی وضعیت تعریف شدهدر لطیفه
ب��ا انتظارات ما بر اس��اس تربیت و
جامعه پذیری و شناخت ما تناقض
دارد و از این روست که وضعیت به
نظر ما خنده دار می آید.
ح��اال بیایی��د حال��ت دو را در نظر
بگیریم و نگاهی عمیق تر به دلیل
خنده داربودن جوک های رش��تی
بیاندازیم.
مگر نه اینکه انتظ��ار داریم که هر
م��ردی وقتی ک��ه مرد دیگ��ری را
ب��ا زنش می بیند ،عصبانی ش��ده،
غیرتش به جوش بیاید و بزند یکی
از آن دو یا هر دو را بکشد؟ و واکنش
خونس��رد و عاری از خش��ونت مرد
رشتی ما را به خنده می اندازد!
در فرهن��گ م��ا ،نام��وس و غیرت
متاس��فانه چنان ریش��ه دوانده که
بدون آنکه آگاهانه بدان بیاندیشیم،
در ذهنیت ما همواره جاری است.

دوم اینکه مرد باید "غیرت" داشته
باشد ،یعنی اینکه از "ناموس" خود
دفاع کند و اگر مرد دیگری را با زن
خود دید ،از خود خش��ونت نش��ان
دهد و خون بریزد! اینکه مرد رشتی
بدون ارتکاب خشونت از کنار ماجرا
رد می ش��ود ،برای ما بشدت خنده
دار است.
آخری�ن ج�وک رش�تی را که
شنیده اید به خاطر بیاورید و به
جای "مرد رش�تی" یک "مرد
سوئدی" را در آن قرار دهید.
آیا بازهم بانمک و خنده دار است؟
طبیعی اس��ت که از مرد س��وئدی
انتظار نمی رود که دس��ت به چاقو
بزند و زن خود یا مرد دیگر را بکشد!
فرهنگ و قانون کشور سوئد متفاوت
است.
ای��ن وضعی��ت رقت ب��ار فرهنگی
ماس��ت! به عنوان روشنفکر به نقد
حکوم��ت جمهوری اس�لامی می
پردازیم که چرا دس��ت به سنگسار
می زند ،ولی کمتر به نقد فرهنگ
ناموس��ی و غیرت پرستی خودمان
می پردازیم که مس��بب قتل زنان
و دختران بسیاری در این مملکت
بوده و هست.
برای اینکه عمق این وضعیت رقت
بار روشن تر شود ،اجازه دهید چند
خط��ی از کت��اب «فاجعه خاموش
(قتل های ناموسی)» به قلم پروین
بختیار نژاد را در اینجا نقل کنم.


"شیدا زن  16ساله مریوانی که یک
کودک  2ساله نیز داشت ...درحال
ح�رف زدن با م�ردی در خیابان
توسط برادرش به قتل رسید.

 م��ردی به علت س��وءظن به
همس��رش او را پ��س از 29س��ال
زندگی مش��ترک در برابر دیدگان
فرزندانش به قتل رساند.
 خان��وادهای در خوزس��تان در
کی��ف دختر خ��ود کارت تبریکی
بدون امضاء یافتند .دختر توس��ط
عمویش به قتل رسید و خانواده آن
دختر قاتل را بخشیدند.
 س��عیده دخت��ر  14س��اله
بلوچس��تانی به دلیل شک پدر به
او ،به وس��یله پدر ،برادر و دوستان
برادرش سنگس��ار ش��د و به قتل

رسید.
 دلب��ر خس��روی ،دخت��ر 17
سالهای در دهی نزدیکی مریوان ،به
دلیل داش��تن قصد طالق از همسر
ناخواس��ته و اجباری خود ،توس��ط
پدرش سر بریده شد.
 م��ردی  46س��الهای همس��ر
صیغهای و نوجوانش را که  15سال
بیشتر نداش��ت به دلیل سوءظن با
ضربات چاق��و مجروح کرد و مردی
که در خیابان در حال حرفزدن با او
بود را با ضربات چاقو به قتل رساند.
 در دزفول ،جاسم که خود دارای
سه زن بوده دختر  15سالهاش را به
دلیل اینکه فکر میکرد عمویش به
او تجاوز کرده ،سر برید.
 باز در دزفول ،مردی با سوءظن
به همس��ر دومش و با ادعای اینکه
پسرش متعلق به او نیست ،سر وی
و فرزند  7سالهاش را برید.
 زه��را دختر  7س��اله اهوازی
زمانی که مادرش بر سر اختالفی با
ش��وهرش (پدر زهرا) ،به همراه وی
به منزل پ��دریاش میرود ،پس از
بازگشت مورد س��وءظن پدر خود
قرار میگیرد .پدر به زهرای  7ساله
شک میکند که ش��اید زمانی که
او در من��زل پدربزرگش بوده ،مورد
تجاوز داییاش قرار گرفته باشد .وی
با این سوءظن به دست پدر کشته
میشود".
------پروی��ن بختیارن��ژاد در این کتاب
تالش کرده نمایی از فاجعه خاموش
را به ما نشان دهد .مردهایی که او به
ما نشان می دهد ،مردهایی که سر
دختر  7ساله ،خواهر  17ساله و زن
 15ساله خود را می برند ،مردهایی
که هیچکدام "مرد رشتی" نیستند.
اینان همه مردان باغیرتی هس��تند
که از ناموس خ��ود دفاع می کنند
و واکنش آنها همخوان با انتظارات
فرهنگی ماست ،و از این رو برای ما
خنده دار نیست!
ولی آیا واقعا اینطور است؟
آیا ماجرای قتل های ناموسی گریه
آور نیست؟
اگر ما واقعا از ه��ر مردی که زن یا
دختر یا خواهر خود را با مرد دیگری
م��ی بیند انتظار نداریم که دس��ت
ب��ه جنایت بزند ،چرا به جوک های
رشتی می خندیم؟
وقت آن نرسیده که از خود بپرسیم
فرهنگ خش��ونت ناموس��ی را چرا
پذیرفته ایم؟

متنیبینظیرکهدررابطهباخشونتعلیهزناننوشتهشدهاست

زمخی که
منی بینیم

شادی ریحانی

می دانید ،خش��ونت همیشه
ی��ک چش��م کب��ود و دندان
شکسته ودماغ خونی نیست؛
خش��ونت ،تحقیر ،آزار گاهی
یک نگاه است...
نگاه مردی به یق��ه ی پایین
آمده ی لب��اس زنی وقتی که
دوال ش��ده و چایی تعارف می
کند؛
نگاه برادری است به خواهرش
وقتیدر مهمانی بلند خندیده.
نگاهی که ما نمی بیینیم .که
نم��ی دانیم ادام��ه اش وقتی
چش��م ه��ای م��ا در مجلس
نیستندچیست.
ترس��ی اس��ت که ارام آرام در
طول زمان بر جان زن نشسته
خشونت بی کالم ،بی تماس
بدنی ،مردی اس��ت ک��ه در را
که ب��از می کن��د زن ناگهان
مضطرب می ش��ود ،غمگین
می شود.
نمی داند چرا.
در حضور مرد انگار کالفه باشد .انگار
خودش نباشد.
انگار بترسد که خوب نیست .که کم
اس��ت .که باید الغرتر باشد چاق تر
باشد زیباتر باشد خوشحال تر باشد
سنگین تر باش��د سکسی تر باشد
خانه دارتر باشد عاقل تر باشد.
خش��ونت آن چیزی اس��ت که زن
نیست و فکر میکند باید باشد.
خشونت آن نقابی است که زن می
زند به صورتش تا خودش نباشد تا

م��ی دانی��د؟ کت��ک بدتری��ن نوع
خشونت علیه زنان نیست.
کبودی و زخم و شکس��تگی خوب
می شوند .قدرت و شادابی و باور به
خویش��ی که از زن در طول ماهها و
س��الها گرفته می شود گاهی هیچ
وقت ،هیچ وقت ،ترمیم نمی ش��ود
خشونت دست سنگین پدری است
که بر صورت دخترک  9س��اله اش
بلند می ش��ود اما هرگز فرود نمی
آید.
خشونت گردنکش��ی برادری است
که نگاه پسرک معصوم همسایه را
ک��ور می کند و خواهر را ناامید می
کند از عش��ق پاک و دیوار به دیوار
همسایگی.
خشونت آروغ زدن های شوهر است
ب��ه جای دس��تت درد نکن��د برای
دس��تپخت عالی یک صبح تا ظهر
حبس شدن در َآشپزخانه.
خشونت قانون نابرابر حق قیومیت
پدربزرگی اس��ت که در فقدان پدر،
صاحب بالمنازع نوه ی دختری اش
می ش��ود بی اینکه حضور مادر در
جایی دیده شده باشد.
خشونت حق ارثی است که پس از
مرگ پدر به تو داده می شود نیم آن
چیزی که ب��رادرت می گیرد و تازه
منت بر سرت می گذارند که نان آور
خانه ات دیگری است.
خش��ونت خود ما زنانیم که تمامی
اینها را می پذیریم بی هیچ اعتراضی
و آن کسی را هم که در میانمان به
اعتراض بلند می ش��ود با القاب زن
فالن و بهمان به سخره می گیریم.
خشونت خود خودمانیم و از ماست
که بر ماست.

برای مرد کافی باشد.
م��رد می توان��د زن را له کند بدون
اینکه حتی لم��س اش کند .بدون
اینکه حت��ی بخواهد له��ش کند.
این ارث مردان اس��ت که از پدران
پدرانشان بهشان رسیده
خشونت ،آزار ،تحقیر امتداد همان
"م��ادر جنده ها ،جن��ده ها ،خواهر
جنده ها ،م��ادرش را فالن ها ،عمه
اش را بیس��ار"هایی اس��ت ک��ه به
شوخی و جدی به هم و به دیگران
می گوییم.
خش��ونت ،آزار ،تحقی��ر هم��ان
"زن صف��ت ،مث��ل زن گری��ه می
کردی"هایی است که بچه هایمان از
خیلی کودکی یاد می گیرند.
خشونت ،آزار ،تحقیر ،پله های بعدی
نردبانی هس��تند که پل��ه ی اولش
با فالنی و بیس��اری معاشرت نکن
چون ...فالن لباس را نپوش چون...
است.
چون هایی که اسمش��ان می شود
"عشق".
عشق هایی که می شوند ابزار کنترل.
که منتهی می ش��وند به زنانی بی
اعتماد به نفس ،بی قدرت ،غمگین،
تحقیر شده ،ترسان ،وابسته ،تهدید
به ترک ش��ده و شاید کتک خورده
که فکر م��ی کنند هم��ه ی زخم
هایشان از عشق است .که مرد عاشق
زخم م��ی زند و زخم باالخره خوب
می شود.
خش��ونت ،زنی است که زیر نفس
های آغش��ته به ب��وی الکل مردش
تظاهر به ل��ذت می کند و فکر می
کند قاعده ی بازی همین است.
خشونت توجیه آزار روحی ،کالمی،
جس��می ،جنس��ی
مردی است که مست
است.
مس��تی ان��گار عذر
موجهی باش��د برای
زمان :یکشنبه  9ژانویه
ناموجه ترین رفتارها.
 9:30 ---صبح تا  1/30بعدازظهر ---

جلسه اجنمن زنان

به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

ﻣ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﻣﺎن
رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ :ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻄﺤﺎﻳﯽ و ﻳﻠﺪا ﻣﺸﻌﻮف

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ زﻧﺪﻩ :ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻄﺤﺎﻳﯽ

ﭘﺮﮔﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰﯼ

ﮔﺮوﻩ رﻗﺺ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮم
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮ

هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﺎم اﻳﺮاﻧﯽ

ﺷﻨﺒﻪ  ١۵ژاﻧﻮﻳﻪ  ، ٢٠١١ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺷﺐ
ﻣﺤﻞ5035, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal, H4A 1Y5 :

ورودﻳﻪ  :ﺑﺰرﮔﺴﺎل ١۵$ :ﺑﭽﻪ زﻳﺮ ١٠ﺳﺎل$١٠ :

اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮﻧﺘﺮال

اول از همه اینکه ما زن را ناموس مرد
می دانیم و هنوز باور نداریم که زن
هم یک انسان است که اختیار خود
را دارد .یک دلی��ل خنده دار بدون
جوک رشتی اینست که زن را هنوز
ابزار جنس��ی برای استفاده مرد می
دانیم .هر مردی که دستش برسد،
به زن مرد رش��تی تجاوز می کند و
کنار او می خوابد .زن اعتراضی نمی
کند ،چیزی نمی گوید ،و اصوال در
همه جوک های رش��تی کاراکتری
ندارد ،و هنگامی که مردی به سراغ
او نمی آید هیچ اعتراضی نمی کند.
زن رشتی انتخابی ندارد ،اعتراضی
ندارد ،صدای��ی ندارد ،فقط یا لخت
روی تخ��ت خوابیده ،یا مورد تجاوز
مرد همسایه و بقال و حسن آقا قرار

می گیرد .زن رشتی در همه ی این
لطیفه ها فقط "ناموس" مرد رشتی
است! مرد رشتی هم که به ناموس
اهمیت��ی نمی دهد ،پس هر مردی
می تواند به زنش دست درازی کند.
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info@paivand.ca

بیــزنس

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

نیازمندیهای

Fatima.meghdadi@gmail.com

azjan1

تایپ فارس�ی

 1 2010ربتکازا

S_akbar79@hotmail.com

فــروش

فــروش

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

Pd:FEB15

UPناوخا ناکشاربماون15زا

Õd� Ë

و نصب ضدویروس بازگرداندن
نامه های دانشگاهی
 4024سنت کاترین وست
@gmail.com
مفروضاتازدست رفته:
تدریس زبان فرانسه همه
پذیرفتهمیشود
(مترو :اتواتر)
DATA RECOVERY
پژوهشگر
توسط
سطوح،
�Õd�Ëœ q� t� q�UL
افزار—u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë:
ÈœU�ò
�Õd
�t�U�“Ë— ‰Ëb
هرگونه نرم
Ëœآموزش
 È«—«œ
Tel.: 438-764-3904
«�Tel.:Ê«d
514-581-8923
دوره فوق دکترای ادبیات
طراحی
ازمبتدی تا پیشرفت ،
Æb�“«œdá� ÂËœ
�Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá
قفل و کلیدسازی«��Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b
وبسایت :شرکت و خصوصی
514-553-4447
Tel.: 514-303-6014

∞≥≥µ

fromnov1

تبدیل فیلم و عکس های شما
بیزنسبرای
استخدام
طراحی
گرافیکÁó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±±
∞±
لیزینگ∑ روی∏π DVD
الگانس ∂
¥ ≥LOCKSMITHشرکتµ
≤ساله
±چندین
با سابقه
تنظیم فرم های مالیاتی:
خدماتکامپیوتر
«�∫vIفروش
بزرگ
مونتریال
سراسر
در
خصوصی و شرکت
از یک خانم ایرانی
ربماون 1زاbabakkhalatbari@gmail.com
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µموموخواهان:
درخدمت هموطنان گرامی
∂
 سرویس  24ساعته
∑Tel.: 514-999-4341
Tel.: 514-762-6774
__________
∏
4155 Verdun
(Corner Galt) π
∞±سرویس اتاوا
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
±±
رفت :از مرکزشهر
≤±
مونتریال:
≥ 7 >> ±صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
±¥
>>  5بعدازظهر <<
±µ
 مسکونی
 تجاری
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها



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

بفرستید.
Tel.: 514-482-4500
 2010ربماسد اتربتکا زا

بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

سالن آرایش

شهـرزاد

متــرجم

6963 Sherbrooke W.

ترجمهکلیهمدارکودعوتنامهرسمی

(514) 489-6901

رضانوشادجمال
514-575-7080

Shahrzad1001coupes
)(NDG

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

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca
514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

nov15+dec1P

شهریاربخشی
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¬�‰u�U�¬ —U�¬ “« _ »u
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514-624-5609
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�??? ‰Uدر مرکز
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Ë d???N???� ÃË« —œ
514-889-3243
مونتریال ،با چندین سال
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ÁUÖËdO� _5753
�d�K�U
_ Monk
�ÁuA
رسمی و عضو
مترجم
Boul
Montreal,
QC,
H4E
3H2
مترجمان کبک
انجمن
_ U?�—œ _ d??Ö—“ Ë d?ÖÅt?�?�?�— ≠µ
�t�U~O� o�bB
514-889-8765
«�gA�—œ È«—«œ _ X
∂≠
�v�Uنی
مترجم رمسی
و
��—«u��« Ë rJ
_
�vJ�—U
 —œایر دام
خ·d?� _ ÊU?L�U�Åv� Ë
∑≠ —œÅt�—œ
محمودایزدی
�V�dاس_ت{bید!
�U�d
کن
عضوجامعه مترجمین کبک
�?ÊËb?�dتصدیق امضاء
∏≠ �� ■“« È—U?F?�« t�uLدعوتنامه و
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
�??—œ —u
�?ÈU?�Åt?L?G?� “« _ v??K?�u
ادارات و سازمان های
تضمین تائید
ÈU?�Åفدرال
«� t?�uÖ t� vIO�u� ÕöDایالتی و
استخدام
Tel.: 514-745-0318
¬œ—«œ ÂU?� v?KO� Ë —UD� ¨Áb�¬—œ Ê
Cell.: 514-246-8486
اخوان
سوپر VOB� Ë
_ �ÁdN
در
شعبات 1Ëو2
جهت
_
“�?—«œd
�—U
_
U�d�œ
�»«c
>>≠π
محضردارایرانی
Pd:jan'10

UPریمااضر :ربماتپس

هرطرف 15 :دالر

زیباسازی صورت
 باقیمت پائین
لطفا باوقت قبلی

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

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

�hI�Åv� Ë X
@abehn082
“tF�—« d�UM� “« _ —UD� _ ÊUL� Á
_ v�uJ�UÄ Ë v�UA�« X
uottawa.ca
)514-887-5195 Tel.:(514
—UJ�UMÖ
�_ Ê«bO{U�— d
966-4572
 2010یم هام15زا

�h�U� Ë ÁU�u� _ œËd
s?O?L?�?H?� ≠ „U�dD� ÁUÖ—cÖ® v�OK~�« dON� ÁbM��u� Â







PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

ستــون

RENOVATION
جزئی و کلی

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

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ربماتپسزاNikpour:

)(514

 NDGو وست آیلند به چند
�@M�d
�d�ôU
سیا«“صابری
خدمات
 Cashierو کارگر ساده
نفر
مونــا گالبی
∞vK�U� b�u�Ä _ X�bL� Ë p�d� _ œ«d� Ë X�U� ≠±
نیازمنداست.
اولین محضردار ایران
کامپیوتری
Tel.:514-212-6858
�„dO� Ê«d~A�UL
“« _ v�bA� «bOÄ
_ t�b� ≠±±
در مونتریال
لطفا به شعبات اخوان
اینترنتی
و
_ ÁœU?��«—Ëœ
≤ÊUM�� _ œu� t�HÖ v�� t� rA� ÈË— “« t� È«ÅtLK� ≠±
Chambre des
¬�notaires _ Áb�“u
مراجعهکنید:
du Québec
�ÈœöO� ÁU
در قلب مرکز شهر
514-485-4744
>> وصیت نامه ،وکالتنامه،
مونتریال
≥ÊUO�O�� bM�dL� _ «d� Ë ‰eM� _ ‘“—Ë —œ vM��J� ≠±
514-620-5551
گواهیامضاء،امورمستغالت،
2011هیروفاتP? bobymoradian

Tel.: 514-233-3665
azdec1UPakvn

استخدام

به یک پیتزامیکر باتجربه
نیازمندیم.
Tel.: 514-909-0444
 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

دارالترجمهرمسی

یکتـا

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

 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 ...

1010 Sherbrooke
W. Suite 1800

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

Cell: 514-730-7462

House

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 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

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

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

U�ÅV514-224-0-224
� _ “«b�«Å@M� _ Èd�� œu�u� d� ≠±¥
s�d�« Ë ÊUDO� _ sMI� ≠±µ U?� v?�uB� Ë v�ËUF� ¨v��Ëœ g�� t� t�UÄd� Ê«d�« ÈœUB
در مرکز شهر مونتریال
بهیکپیتزامیکرباتجربه
�∫ÈœuL
�eO�¬d�� t�«œ _ X
mona.golabi@gmail.
برای کاردرناحیه مرکز
com
UO�® e�d�� ±≥±¥ b�u�� r�d�� Ë ÁbM��u� ¨d�U� vM�«d� U{— rK� t� Èd�« Ê«uM� ≠±
�U�ôU
شهرمونتریالنیازمندیم.
www.MonaGolabi.com
—«Á
�ÊUO
—œ
��d�U
�n�u
_
�©⁄U
¬�Ê«u
_
Ád�MÄ
�—UM
«�vLA�d
tÇ—UÄ
v�u
Tel.: 514-746-9271
Tel.: 514-831-2293

_ ) Ë tKO�Ë
pA� ‘¬ _ q�U� _ h�U� pA� ≠≤5301 QUEEN MARY
tK�«Å(Decarie
 _ “«qOK� ÁUÖœ
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استخدام
 15نوجزا:ینالساب شرآup

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

داروخانه

336-5666
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آموزش سنتور

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

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

)Tel.: (514

486-9994

استخدام

رستوران شیراز

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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

ARIANA
MOVING

!!2011: Bonne année

تدریسخصوصیزبانانگلیسی
بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه

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

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

شیرینی
سـرو

استخدام
CARWASH

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار

PAYVAND: Vol. 17  No.988  JAN. 01, 2011

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

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

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

نگهداری کودکان

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

PARTICIPATE in our
CO
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Tel.: 514-284-6607
aznov15up
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خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS
www.
nettoyeursexpress.
com
Your garments fresh
and cleaned as early
!as the same day
CEL: 514-889-7392

خدمات
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نیازمنــدی
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شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

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

514-962-5630
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
ساختمانی
با نازلترین قیمت
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صابر جلیل زاده
(رضا)
درخدمت شما
احمـد
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند
نوسازی آشپزخانه و حمام
514-585-6178
(514) 449-6930
درج کنید  .جویای دوست ،همسر،
سرامیک ،کفپوش چوبی،
هم خانه ،هم صحبت هستید؟  آیا
رنگ و نصب کابینت های
پرستارساملندان









































وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
استخدام
سالمندان
از
مجرب
خانم





 



نقاشی ،تکمیل زیرزمین
آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
























و کودکان شما در تمام


AKHAVAN FOOD
  با بهترین کیفیت
را
پیوند




درد دیگران میخورد؟  آیا به سفر



روز
شبانه
مدت








































پزمجرب
شیرینی
یک
به
 و قیمت مناسب


هستید؟
همسفر
جویای
روید،
می


شوید:
مشترک

ویکندها)
(حتی
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برای 
است.
نیازمند
ایرانی
Tel.: 514-298-1393
فروش ،جایی برای اجاره،
چیزی




























































کند:
نگهداریمی
TORONTO
514-996-9692
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 514-334-2380




Tel.:
514-265-0973
برای عرضه دارید؟...
هنری
حرفه و


ربماون لوا زا میرم

tilMar'10P

mai-??09

تعمیرات

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

ساختمانی

RENOVATION

 1ربماون زا ناوخا رهچونم

جزئی و کلی






س�فر روزانه به


تـورونتو



رستوران

شیراز








PAYVAND

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



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

514-996-9692

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



www.paivand.ca
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هرروزه

رفت و آمد 
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مونتریال-تورونتو
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همخانه
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مونتریالتورونتو
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425دالر :اول نوامبر



£



استخدام




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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.


بهای باورنکردنی

برای یک آپارتمان چهار


¥

گاه
دیده
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر

«
اتاق
دو
با
بزرگ
نیم
و
و سرویس عالی
های پیوند نیست.
خواب جداگانه ،نشمین
>> همچنین ارسال و
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و























تمام
و
بالکن
بزرگ ،با
پستی
دریافت بسته های
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
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به یک نفر ویترس ایرانی
باتجربه :خراسان کباب
514-488-9191
azjan15unpaid

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

عموجمال،
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کافه پرشیا ،رستوران

514 - 585 2345











Working
from home

¥



514-484-8072
«












µ



13 RACHEL
ª
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سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
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وزیر اطالعات :در منزل مشاور موسوی
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تپش دیجیتال

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

مراسم زیبای
مجری





































تبدیل سیستم های ویدئوی






























§
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی


حزب توده در
ایران
اطالعات
 BBCحیدر مصلحی ،وزیر
















Distributed Free

صمیمی
لیلی






دی.جی
سرویس
اطالعات
وزارت
دفتر
در
اطالعاتی
گفته اس��ت که مأموران
----Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)











ک��رده
ثاب��ت
جزوه
موسوی
میرحسین
یکی از مش��اوران )5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
& South Shore, Laval, West Island,
6162
Sherbrooke
w.
514-825-3170
است که ادبیات
ای "تکان دهنده با ادبیات حزب توده" پیدا
all Surrounding suburbs...
Tel.:
514-223-3336
م��ورد
ج��زوه
کرده اند.
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver
اش��اره ،ادبیات
آقای مصلحی چهارشنبه شب ( ۸دی ۲۹ -
-----------------------گوناگون مخالف حکومت اس�لامی ایران در
حزب توده بوده است.
دسامبر) در جمع طالب مدرسه فیضیه قم
ریختگی
هم
"به
باعث
داشتند،
مشارکت
آن
چندانی
توضیح
جزوه
این
محتوای
مورد
در
او
گفت" :این جزوه از دفتر علیرضا بهشتی به
®لوگوی پیوند®
نداده ،اما گفته است کهدر آن "طرح براندازی ضد انقالب" در خارج از ایران شده است.
دست آمد و برای مطالعه و بررسی در اختیار
ایران
اطالعاتی
مأموران
که
گفت
همچنین
او
بود.
شده
ترسیم
ایران"
از
دین
یکی از بزرگان قرار گرفت و تدوین کنندگان
کار استاد علی اصغر معصومی
و
اینترنتی
اجتماعی
های
شبکه
اند
توانسته
چهارشنبه
س��خنان
در
ایران
اطالعات
وزیر
آن مشخص شدند".
(هنرمند و نقاش معاصر)
او
گفته
به
که
را
غیردولتی
مردمی
نهادهای
س��ال
اعتراضات
که
کس��انی
از
خود
ش��ب
----------------------------------گذش��ته را یک "دعوای انتخاباتی" توصیف برای پیش��برد اهداف "صهیونیسم جهانی"
می کنند انتقاد کرد و گفت که زمینه چینی ایجاد شده بود ،در هم بشکنند.
برای این وقایع از س��ال ها پیش آغاز ش��ده آقای مصلحی گفت که دش��منان حکومت هدف آن حذف سوبسید حامل های انرژی
ایران اکنون می کوشند از طریق به هم زدن و چند کاال و خدمات دیگر ظرف پنج س��ال
بوده است.
به روش��نی معلوم نیس��ت که منظور آقای او گف��ت" :در دوران اصالح��ات ضرب��ات عمدی وضعیت اقتصادی ایران ،به "منازعات اس��ت ،از روز یکش��نبه  28آذرماه با دستور
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوری ایران
مصلحی کدام یک از مش��اوران میرحسین سنگینی بر پیکره نظام اسالمی وارد آمد که عمومی" در این کشور دامن بزنند.
موسوی اس��ت ،زیرا او دو مشاور به نام های شاید سال ها برای جبران آن زمان نیاز است به گفته او ،این دشمنان می خواهند فضای آغاز شد.
علیرضا بهشتی شیرازی و علیرضا حسینی که می توان جریان فتنه اخیر و مانع تراشی اجتماع��ی ای��ران را پ��س از اج��رای قانون اکنون آقای مصلحی می گوید که جلس��ه
بهشتی دارد که هر دو در جریان وقایع پس های آنها برای پیش��برد اهداف انقالب را از هدفمندک��ردن یاران��ه ها متش��نج کنند و س��تاد هدفمند کردن یارانه ها هر ش��ب در
دس��تگاه های اجرایی این کشور را ناکارآمد دول��ت برگ��زار می ش��ود و "جامعه در یک
از انتخابات ایران مدتی را در بازداشت به سر جمله آنهادانست".
آرامش و سکون بی نظیر قرار گرفته است".
آقای مصلحی با این حال گفت که "شکست" جلوهدهند.
برده اند.
آقای مصلحی گفت که بررسی متخصصان اعتراضات س��ال گذشته ایران که گروه های اج��رای قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها که

عقد ایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
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 سال  17شماره  11  988دی 1389

!!2011: Bonne année

ایران :یارانه ها....

کاله
گشاد

هدفمند!

شهبازخنعی

پ��س از پایان جن��گ جهانی اول و
شکس��ت آلمان ،متفقین پیروز در
جنگ طی معاهده ورسای پرداخت
غرامت جنگی سنگینی را به آلمان
تحمی��ل کردن��د .نابس��امانی های
اقتصادی ناشی از شکست در جنگ
و بویژه عملکرد دولت آلمان موجب
ش��د که در سال های پس از جنگ
تورمی ش��دید و لگام گس��یخته بر
اقتصاد آلمان حاکم شود .مهم ترین
عامل این تورم خود دولت آلمان بود
که با چاپ بی پشتوانه اسکناس می
خواس��ت از زیر بار پرداخت بدهی
ه��ای خود و بوی��ژه غرامت جنگی
سنگین ش��انه خالی کند و کرد .در
اکتبر سال  1923نرخ تورم در آلمان
به  29500درصد رسید و پول چنان
بی ارزش شد که قیمت ها دقیقه به
دقیقه باال می رفتند تا جایی که نرخ
برابری دالر آمریکا که پیش از جنگ
در س��ال  1914مع��ادل  4م��ارک
آلمان بود ،در  1923به یک تریلیون
(هزار میلیارد) مارک آلمان رسید!
رکورددار تورم لگام گسیخته در دنیا
کشور س��ابق یوگسالوی بود که در
ژانویه س��ال  1994نرخ تورمش به
 313میلیون درصد رس��ید .از آنجا
که این کش��ور دچار فروپاشی شده
و دیگ��ر وجود ندارد ،کش��ور بعدی
دارای رکود تورم جانش��ین آن شد.
این کش��ور زیمبابوه اس��ت که به
یمن رهبری های خردمندانه رهبر
معظم و فرزانه اش «رابرت موگابه»
ک��ه زیمبابوه را متعلق به خود میداند_ در نوامبر س��ال  2008تورم
 231میلیون درصدی را تجربه کرد
و از آنجا که مردم در داد و ستدهای
روزانه پ��ول ملی خود را قبول نمی

کردن��د ،دولت ناگزیر ش��د قانونی و خدمات مربوطه را به قیمت بازار
تصویب کند و استفاده ازدالر آمریکا آزاد بی��ن المللی عرض��ه کند و در
مقابل بخش��ی از پول صرفه
به ج��ای دالر زیمبابوه را به
«طرح جوی��ی ش��ده را ب��ه صورت
رسمیتبشناسد.
یارانه نقدی به مردم پرداخت
در ای�ران زی�ر حاکمیت
غاصبانه آخوندها ،مسئله هدف کند .ب��رای اجرای این طرح،
در تابس��تان  ،1387مرک��ز
ت�ورم ناش�ی از کاه�ش
ارزش پ�ول همواره وجود مند آمار کش��ور به گردآوری آمار
خانواده ها پرداخت که حدود
داشته است.
ن��رخ دالر آمریکا که پیش از کردن  61میلیون نفر  16-میلیون
انقالب س��ال ها در  70ریال یارانه خانوار -با پر کردن پرس��ش
نامه ه��ای مربوطه در آن نام
ثابت مانده بود ،یک سال پس
از انقالب ب��ه  140ریال ،در ها» نویسی کردند.
از هم��ان آغاز مطرح ش��دن
س��ال  1364به  600ریال و
طرح ،بسیاری از اقتصاددانان
در سال  ،1368پس از جنگ
و مرگ آیت الله خمینی به  3500ایرانی ،از جمله مرکز پژوهش های
مجلس ش��ورای اس�لامی ،از نحوه
ریال رسید.
دلی��ل عم��ده کاه��ش ارزش پول اجرای آن انتقاد و پیش بینی کردند
گذش��ته از تاثی��ر پذی��ری از تورم که اجرای طرح موجب افزایش تورم
جهان��ی ،افزایش حج��م نقدینگی موجود به میزان  60تا  100درصد
ناش��ی از چاپ اس��کناس توس��ط خواهد ش��د و پیش لرزه های آن را
دولت بود .در س��ال های جنگ این که به صورت افزایش مداوم قیمت
وضعیت با وجود غی��ر عادی بودن ها چهره می نمود شاهد آوردند ،اما
اجتن��اب ناپذیر بود .پ��س از پایان محمود احمدی نژاد با انکار تورم و
جن��گ و مرگ آی��ت الله خمینی ،افزایش قیمت اجناس توصیه کرد
دولت هاشمی رفسنجانی نخستین ک��ه نیازهای خ��ود را از فروش��گاه
دولتی بود که ب��ه فکر چاره جویی نزدیک خانه او در نارمک که قیمت
افتاد و طرحی به نام «طرح تعدیل هایش ارزانتر است خریداری کنند!
در به��ار س��ال  ،1386بهای بنزین
اقتصادی» تهیه کرد.
چهارچ��وب اصلی این طرح توصیه ک��ه مهم ترین حامل انرژی اس��ت
های بانک جهان��ی و صندوق بین که دولت ب��رای آن یارانه پرداخت
المللی پول بود که ضم��ن ارائه راه می کند ب��ه  100توم��ان افزایش
حل های برایدرمان نابسامانی های یافت و مص��رف آن تا  100لیتر در
اقتصادی ،پیش��نهاد می کردند که ماه س��همیه ای ش��د و کسانی که
حکومت به تدریج از زیربار پرداخت مصرفشان بیش از  100لیتر در ماه
یارانه برای خدمات و کاالهایدولتی بود ناگزیر شدند آنرا با قیمت لیتری
 400تومان بخرند .س��همیه ماهانه
شانه خالی کند.
در دو دوره ریاس��ت جمه��وری  100لیتری چند بع��د ابتدا به 80
هاشمی رفسنجانی آن طرح عملی لیتر و در پی آن به  60لیتر کاهش
نش��د و جانشین او ،س��ید محمد یافت.
خاتمی نی��ز در طرحی که با عنوان سال گذشته مجلس شورای اسالمی
«س��اماندهی اقتصادی» تهیه کرد ،با تصویب قان��ون «هدفمند کردن
یارانه ها» دولت را موظف ساخت که
مانند سایر طرح هایش ناکام ماند.
با روی کارآم��دن محمود احمدی از فروردین سال جاری این طرح را
نژاد در سال  ،1384استخوان بندی به اجرا درآورد.
اصلی آن طرح ها ابتدا با نام «طرح دولت که طرح مص��وب مجلس را
تحول اقتصادی» و س��پس «طرح کام�لا مطابق میل و س��لیقه خود
هدفمند کردن یارانه ها» بار دیگر ،نیافته بود چند ماهی را با مانورهای
این بار بصورت جدی ،مطرح شدند .گوناگون به تعلل گذراند و سرانجام
اساس این طرح این است که دولت روز یکش��نبه  29آذر م��اه محمود
که س��االنه دهها میلیارد دالر بابت احمدی نژاد با حضور در تلویزیون از
حامل ه��ای ان��رژی و برخی اقالم اجرای طرح خبر داد.
مواد غذایی –عمدتا نان -یارانه می رئوس کلی این طرح این اس��ت که
پردازد ،این یارانه ها را حذف و کاالها در برابر آزاد شدن تدریجی قیمت ها

ساخت حکومت اسالمی :شهباز خنعی...
در جمهوری اسالمی دادگاه ،بویژه
وقتی که به جرایم سیاسی و عقیدتی
رس�یدگی می کند ،ابزار سرکوب
مخالفان و معترضان به وضع موجود
است و نهادی است که گویا به جهت
حفظ قدرت و احنصارات اقلیت -
حاکم بنا شده است.

امروز به  2اتهام من رس��یدگی می
شد:
توهین ب��ه مقام معظ��م رهبری و
ارتباط با س��ایت های ضد انقالب...
من این جلس��ه را به عنوان دادگاه
به رس��میت نمی شناسم زیرا که از
حداق��ل وجاهت قانون��ی برخوردار
نیست ،هیئت منصفه حضور ندارند،
من وکیل ندارم و نمایندگان رسانه
ها نیز غایب هستند.
اما به دلیل اینکه من از هر فرصتی
جهت بیان اندیش��ه ه��ا و آراء خود
اس��تفاده می ب��رم ،از این موقعیت
ناخواس��ته نی��ز بهره م��ی جویم و
علیرغمبیاعتباردانستناینمجلس
به عنوان دادگاه ،از نوشتارهای خود
دفاع می کنم.
در م��ورد توهی��ن به مق��ام معظم
رهبری باید عرض کنم من شخصی،
ش��یخی ،جایگاهی به این نام نمی
شناسم.
اگر منظور مرد خودکامه و ستمگر

و دیکتاتوری اس��ت که برای حفظ
ق��درت و انحصارات خود ی��ا زور و
قهر و خشونت حکومت می کند و
مخالفان و معترضان خود رادر زندان
ها با شکنجه به قتل می رساند و در
بیاب��ان ها به گلوله م��ی بندد ،حق
طبیعی هر ش��هروندی است که از
ایشان به دش��نام ،یعنی نام بد ،یاد
کند.
س�یامک مه�ر کامال راس�ت و
درست می گوید.
در سراس��ر قانون اساسی جمهوری
اس�لامی نه تنها از «مق��ام معظم
رهبری» ن��ام برده نش��ده بلکه به
صراحت قید شده که رهبر در برابر
قانون با بقیه افراد برابر اس��ت .بنابر
این اگر در قانون مجازات اس�لامی
ماده ای خاص با عنوان «توهین به
مقام معظم رهبری» وجود داش��ته
باش��د که بیدادگاه ه��ای حکومت
برای محکوم کردن مخالفان به آن
استناد کنند ،وجود این ماده قانون
خود بهدلیل مغایرت با قانون اساسی
غیرقانونی و باطل است.
اگر قانون اساس��ی به صراحت می
گوید که رهبر در برابر قانون با بقیه
افراد برابر اس��ت معنایش این است
که اگر به فرض احساس کرد که در
نوشتار یا گفتاری به او توهین شده،
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>> ادامه از صفحه6 :
باید مانند یک ف��رد عادی که فکر
می کند به او توهین شده به دادگاه
شکایت کند و دادگاه پس از شنیدن
دفاع مته��م رای صادر کند .چنین
دادگاهی ،اگر صالح و بی طرف باشد
حتما مصداق توهین را در نظر می
گیرد .منظورم از مصداق این است
که لفظ شخصی کهدر مورد یک نفر
می تواند توهین به حساب آید ،در
مورد فردی دیگر می تواند توصیف
ساده عملکردش باشد .اطالق لفظ
ستمگر به کسی که به دیگران ستم
روا می دارد یا جنایتکار به کسی که
مرتکب جنایت می شود ،نه توهین
بلکه توصیف عملکرد اوست.
اته��ام «تماس با س��ایت های ضد
انقالب» از اته��ام «توهین به مقام
معظم رهبری» نیز مس��خره تر و از
آن چیزهایی اس��ت ک��ه در قوطی
هیچ عطاری جز دیوان بلخ حکومت
آخوندی نمی توان پیدا کرد.
در دنیای کنون��ی فناوری اطالعات
و ب��زرگ راه ه��ای اطالعاتی چنان
«تماس» س��هل و آس��ان شده که
اطالق جرم بر آن مانند این اس��ت
که قانونی تصویب ش��ود که نفس
کشیدن را ممنوع کند .خود «مقام
معظم رهبری» یک «پایگاه اطالع
رس��انی اینترنت��ی» دارد که هر که

و لغو پرداخت یارانه های دولتی،
به هر ف��رد در ماه حدود  40هزار
تومان پرداخت می شود تا بتواند
ضربه ناش��ی از چند برابر ش��دن
قیمت خدمات و کاالهای یارانه ای
را تحمل کند.
بر مبنای اطالعات منتش��ر شده
در م��ورد جزئیات اج��رای طرح
هدفمندی یارانه ها ،بهای بنزین
س��همیه ای ( 60لیت��ر در ماه) از
 100تومان به  400تومان افزایش
م��ی یابد و ن��رخ بنزین م��ازاد بر
سهمیه هر لیتر  700تومان خواهد
بود .به��ای گاز مصرف خانگی که
پیش از این متر مکعبی  10تومان
بود ،به  70تومان تا  250متر مکعب
و پس از آن بصورت پلکانی افزایش
م��ی یابد .بهای برق که تا کنون هر
کیلو وات س��اعت  16تومان بود به
 43تومان افزایش می یابد و آب نیز
بهای هر متر مکعبش از  92تومان
به  250تومان می رسد.
در م��ورد نان نیز که آرد آن تاکنون
به بهایدولتی  75ریال به نانوایی ها
فروخته می ش��د ،آزاد شدن قیمت
گندم بهای آرد را به کیلویی  280تا
 300تومان می رساند.
عالوه ب��ر افزایش حدود  40برابری
بهای آرد ،نانوایی ها به دلیل این که
بهای سوختشان –گازوئیل -نیز 15
برابر می شود ناگزیرند نان را گرانتر
بفروشند و پیش بینی می شود که
بهای نان لواش که تا پیش از اجرای
ط��رح  30تومان بود به  200تومان
برسد.
در برابر این افزایش سنگین ناگهانی
در بهای نان –که قوت غالب مردم
است -دولت به هر نفر ماهانه  4هزار
تومان یارانه نقدی مخصوص نان می
پردازد.
تا اینجای قضی��ه موضوع عادی به
نظر می رسد.
حکومتی به فک��ر چاره جویی یک
وضعی��ت ناهنج��ار و غیرقابل دوام
افت��اده و برای تعدیل ع��وارض آن

تدابیری نیز اندیش��یده است .حتی
جدی ترین مخالفان طرح هدفمند
کردن یارانه ها ،که بسیاری از آناندر
زندان بسر می برند ،براین نکته توافق
دارن��د که نمی توان تا ابد نفت را از
دل زمین اس��تخراج کرد و فروخت
و پول آنرا برای پایین نگهداش��تن
مصنوعی بهای سوخت و نان مصرف
نمود .در حال حاضر ،در غیاب رسانه
های آزاد و مس��ئول ک��ه زیر و بم
طرح را موشکافانه بررسی و تجزیه
و تحلیل کنند ،رسانه های دولتی و
وابسته به دولت که میدان را خالی
یافته اند به تمجید و تحسین طرح
مشغولند و حتی ادعا می کنند که
اجرای این طرح موجب می شود که
مردم با دریافت یارانه نقدی نه تنها
از پس پرداخت تفاوت بهای خدمات
و کاالهایی ک��ه افزایش قیمت می
یابند برآیند ،بلکه اگر الگوی مصرفی
مناسب داشته باشند مبالغی نیز هر
ماه پس انداز کنند!
روزنامه ابتکار که یکی از این رسانه
هاست،در نوشتاری مشروح به تاریخ
 29آذر م��اه با عدد و رقم ثابت می
کند که ی��ک خان��واده  4نفره اگر
الگوی مصرف مناسبی داشته باشد،
فزون بر جبران تفاوت افزایش قیمت
ه��ا ،می تواند در هر ماه بیش از 50
هزار تومان نیز پس انداز کند.
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واقعیت اما چیز دیگری است که با
تمام قوا کوش��ش می شود از مردم
پنهان نگهداشته شود.
چنانک��ه بی��ش از این گفته ش��د،
بیشتر اقتصاددانان مستقل و حتی
مرکز پژوهش های مجلس شورای
اس�لامی تورم ناشی از اجرای طرح
هدفمند ک��ردن یارانه ها به صورت
فعلی را بی��ن  60تا  100درصد در
س��ال برآورد کرده اند .اگر دس��ت
پایین را بگیریم و  60درصد را مالک
ق��رار دهیم ،با افزایش تورم بصورت
مرکب ،در سال پنجم اجرای طرح
قیمت ها  10برابر قیمت های پیش
از آن خواهند بود درحالی که میزان
یاران��ه هرگز به ان��دازه جبران تورم
افزای��ش نخواهد یاف��ت و افزایش
دس��تمزدها ،چه در بخش دولتی و
چه در بخ��ش خصوصی نیز هرگز
قادر نخواهند بود به گرد پای افزایش
قیمت ها و تورم افس��ار گس��یخته
برسند.
خط فقر برای یک خانوار  4نفره در
تهران حدود  800هزار تومان اعالم
شده است.
یاران��ه ای که این خانوار اکنون می
گی��رد  162-هزار تومان باضافه 16
هزار توم��ان یاران��ه مخصوص نان
{>> ادامه در صفحه}33 :

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789

بخواهد ،اعم از انقالبی و ضد انقالب،
مومن و کافر و بس��یجی و محارب،
می تواند به آن مراجعه کند.
این که نویس��نده ای نوشتار خود را
روی وبالگ شخصی اش منتشر کند
و سایت های دیگر  -از جمله سایت
های ضد انقالب -آن را بازپخش کنند
آیا می تواند جرم به حساب آید؟!
روز دوشنبه  30آذر ماه  89سیامک
مهر را بدون اطالع قبلی به شعبه 2
دادگاه انق�لاب کرج می برند تا رای
دادگاه را به او ابالغ کنند.
بیدادگاه اسالمی او را به اتهام «تبلیغ
علیه نظام» به  1سال حبس تعزیری
و ب��ه اتهام «توهی��ن به مقام معظم
رهبری» به  2سال زندان محکوم می
کند.
ای��ن اتهام «تبلیغ علی��ه نظام» هم
مس��خره تر از اتهام های «توهین به
مق��ام معظم رهب��ری» و «تماس با
سایت های ضد انقالب» است .ماده
 19منش��ور جهانی حقوق بشر که
حکومت آخوندی نیز آن را پذیرفته
و امض��اء کرده به صراحت می گوید
که آزادی اندیشه و بیان جزء حقوق
مسلم انسان است .اگر چنین است –
که هست -چگونه می توان مخالفت با
یک نظام حکومتی و ابراز این مخالفت
را جرم به حساب آورد؟!
واقعیت این است که سرچشمه همه

این تضاد و تناق��ض ها درماندگی و
ناتوانی نظام والیت مطلقه فقیه برای
تطبیق خود با دنیای امروز و قوانین
حاکم بر آن اس��ت.این که حکومت
آخوندی این چنین در گرداب تضاد
و تناقض و قوانین من درآوردی حتی
مغایر با قانون اساسی خودش دست
و پا می زند ،به این دلیل اس��ت که
از قع��ر  14قرن پیش به دنیای قرن
بیست و یکم پرتاب شده و سرگیجه
و سکندری خوردن هایش هم ناشی
از همین پرتاب شده است .آنچه که
بر این نظ��ام می برازد یک حکومت
اس�لامی مش��ابه  14قرن پیش در
عربس��تان نیمه وحش��ی است تا با
س�لاح تکفیر و چماق ارعاب ریشه
هر اندیش��ه ای را بخشکاند و آنچه
خود می گوی��د را به عنوان تنها راه
رستکاریمعرفیکند.
بدبختی حکومت آخون��دی در این
استکهچنینکاریامروزامکانپذیر
نیست .حکومت می تواند با خشونت
و وحشیگری و جنایتکاری قلم امثال
سیامک مهر را بشکند اما نمی تواند
چشمه اندیشه آنان را بخشکاند .هر
قلم��ی که می ش��کند –مانند یک
سلولی هایی که در خود تکثیر می
شوند -به دو قلم تبدیل می شود .اگر
جز این بود حکومت آخوندی در 32
سال گذشته با این همه خشونت و

جنایت و اعدام توانس��ته بود جلوی
جریان سیال اندیشه سد ببندد و آنرا
مهار کند .می بینیم که نه تنها چنین
نشده بلکه وجود سیامک مهر با قلم
بی پروا و شجاعت بی مانندش ثابت
میکندکهحکومتآخوندیدرانجام
این امر حیاتی برای خود به سختی
شکست خورده است.
در گزارشی که «فعاالن حقوق بشر
و دموکراس��ی در ای��ران» در آن از
س��یامک مهر نقل قول کرده اند ،او
به نکته ای اساس��ی اشاره می کند:
«در خارج از موض��وع دادگاه بطور
دوس��تانه برای حضار عرض کردم
که من محصول جمهوری اسالمی
هستم ،من ساخت حکومت اسالمی
ام .رژیم استبداد دینی خود مسئول
تولید آدم هایی با اندیشه های مثل
من اس��ت .همانطور که این رژیم 7
میلیون معتاد ،بی��ش از  3میلیون
م��واد ف��روش و چند میلی��ون زن
خیابانی تولید کرده است ،به همان
نس��بت نیز چند میلیون کفرگوی
متنفر از تمامی عربده های اس�لام
حاکمان ستمگر تولید کرده است».
سیامک مهر راس��ت و درست می
گوی��د .او و امثال او ،که شمارش��ان
روز بروز نیز بیشتر می شود ،ساخت
حکومت اسالمی اند!
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!!2011: Bonne année

ایران :میراث فرهنگی و مبارزه

خورشید خامن آفتاب کن!

شکوه میرزادگی

نتیجه را بینید :آمار بزرگداشت
و اج�رای جش�نها و آیینهای
فرهنگ ملی ما از س�وی مردم
چگون�ه ق�وس صع�ودی ط�ی
کرده است .نوروزمان را ببینید،
چهارشنبهسوری را ،مهرگان و
یلدا را .ببنید که حکومت حتی
یک ریال برای هیچ کدامش�ان
خرج و تبلی�غ مثبت نمیکند،
س�هل اس�ت ،دس�تگاههای
تیلیغاتیش�ان م�دام در گوش
مردم�ان س�اده دل میخوانند
که اینها کار کافران اس�ت ،کار
آتشپرستان و شیطانپرستان
است
---------یکی از بزرگترین جشن های ملی
خودمان ،یلدا را پشت سر گذاشتیم؛
یلدایی که ریشه و گوهر آن ستایش
مهر ورزیدن و روشنایی است ،و باور
به پایان هر تاریکی و بیداد ،و رسیدن
بی تردید انسان به آسایش و آزادی و
طراوت و سرخوشی ـ یعنی هرآنچه
که شایسته و حق اوست.
قرن هاس��ت که مردم��ان ایران هر
ساله،در این لحظات،در عین آگاهی
از قطعیت گردش ایام ،آرزو می کنند
که خورش��ید ،آن فاتح شکوهمند
تاریکی ،یک باردیگردر نبرد خویش
با تاریکی و سیاهی پیروز شود و جان
و زندگی شان را آفتابی کند.
چرا که خورشید نه تنها جرمی فلکی
که نمادی برای جامعه ی انسانی نیز
هس��ت ،و به همین دلیل این آرزو
اکنون ،در زمانه ی ما ،از اس��توره به
سمبلی زیبا مبدل شده است:
پیروزی بی تردید انسان آزاده بر
استبداد و بیداد و ظلم.

به راستی که در برخی از پدیده های
فرهنگ های بشری نیرویی شگرف
نهفته است؛ آنگونه که اگرچه قرن
ها بر سرشان می کوبند ،تحقیرشان
می کنند ،گناهشان می شمارند و
ویرانشان می کنند ،همچنان ،زنده و
زاینده می مانند ،رشد می کنند ،می
بالند و جان های خسته مردمان را به
امید فرداهایی روشن تازه می کنند.
در اینج��ا من از آن فرهنگ ها نمی
گویم ک��ه در تحوالت تاریخی خود
گرفتاردشمنان فرهنگی نشده اند.
چرا کهدیده ایم سرزمین هایی را که
جنگ داشته اند ،بیماری و قحطی
داش��ته اند ،بالهای طبیعی داشته
اند ،دیکتاتوری های سیاسی و حتی
مذهبی داشته اند اما فرهنگ شان
مورد حمله و تجاوز ریش��ه ای قرار
نگرفته اس��ت و وقت��ی از میان آن

حوادث جان س��الم به در برده اند،
وتوانسته اند با سهولت و آرامش به
پیشرفت های سیاسی و اجتماعی و
اقتصادی و صنعتی برسند ،فرهنگ
ش��ان نیز پا به پای پیشرفت های
دیگرشان پیش رفته ،بارور گشته ،به
روز شده ،و قدرت گرفته است.
در اینجا م��ن از فرهنگ هایی می
گویم ک��ه ،چونان فرهن��گ ایرانی
خودمان ،هم زادگاه و رستنگاهشان
به اش��غال درآمده و ه��م به اجبار
حضور سرورری ِ فرهنگی بیگانه و
کام ً
ال متضاد را بر سر خویش تحمل
کرده اند.
و چ��ه نیروی��ی در فرهنگ ملی ما
بوده که ،برای ده ها قرن و به حکم
فرهنگ��ی دیگ��ر (آن هم فرهنگی
مذهبی که طبع��اً قدرت و نیرویی
مضاعف دارد) به ناب��ودی و ویرانی
محکوم شده و باز توانسته از مرگ
بگریزد و به زندگی ادامه دهد؟
ما شاید چند کشور بیشتر در دنیا
نداشته باش��یم که ،چون سرزمین
ما ،فرهنگ مذهبی مس��لط ش��ان
با فرهنگ ملی ش��ان این همه در
تضاد باشد .یکی آتش برایش معنای
زشتی و سوزندگی داشته و دیگری
زیبای��ی و گرم��ا بخش��ی را در آن
ببیند؛ یکی برایش بزرگترین ثواب
گریه کردن باش��د و دیگری شادی
کردن را همراهی با آفریدگار جهان
بداند؛ یکی عش��ق ورزیدن را آلوده
بشمارد و دیگری آن را هنر زندگی
بخواند؛ یکی جان هر کسی جز هم
مس��لکان خود را بی ارزش بشمار
آورد و دیگ��ری حتی جان موری را
به شیرینی جان آدمیزاده ببیند.
و  ...روزها می ش��ود این تفاوت ها
را برشمرد.
تردیدی نیس�ت ک�ه فرهنگ
ه�ا بر هم اث�ر می گذارن�د .اما
همیش�ه فرهنگ های مذهبی
کمتری�ن اثر را از همس�ایگان
خود می گیرند چ�را که بر این
باور استوارند که مبانی شان از
عالم قدس فرود آمده و کس�ی

یارانه ها :شهباز خنعی...

را حقی بر تغییرشان نیست ،به
خصوص آنجا که دس�تگاه های
سیاسی و قضایی و اجرایی نیز
به عنوان حافظان این مجموعه
های فرهنگی به قدرت سرکوب
کننده دست یافته باشند و ،در
نتیح�ه ،فرهنگ ه�ای زمینی
و غیرمذهبی به عنوان نش�انه
هایی از «بی خدایی» و » «حرام
بودن» از زندگی مردمان زدوده
می شوند.

اما چگونه است که در سرزمین ما،
بیشترین بخش از فرهنگ ملی ما،
همچنان زنده مانده است؟
آن هم بخش هایی از آن که بیشتر
زمینی و غیر مذهبی اند؟

شاید به دلیل این که ظاهراً رقیبی
ب��رای فرهنگ مذهبی مس��لط به
حس��اب نمی آمده اند و ،یا مهم تر
از آن ،به دلیل ارزش های انس��انی
نیرومندی که در آن وجود دارد.
بله ،به باور من ،آنچه فرهنگ ایرانی
ما را از خطر منقرض ش��دن نجات
داده ،در کنار هم��ه ی ارزش های
زیبایی شناختی آن ،سه اصل بسیار
با ارزش��ی اس��ت که مبنای شکل
گیری آنند؛
یعنی اهمیت و واالیی
«مهر یا عشق»،
«شادمانی و روشنی» و
«یقین به پایدار نب�ودن تاریکی و
بدی».

ای��ن اصول را می توانیم در گوش��ه
گوشه ی فرهنگ مان ،از ادیان کهن
اش گرفته تا ادبیات و شعرش ،و تا
سنت ها و آیین ها و حتی منطق و
فلسفه اش ببینیم.
نگاه کنید! (خواهش می کنم توجه
کنید! من از «باستانگرایی» سخن
نمی گویم .من از باس��تانگرایی بدم
می آی��د .حتی از «دی��روز گرایی»
هم بدم می آید .و هیچ کدام از این
گرایشات را شایسته ی انسانی که رو
به فرداها دارد نمی دانم).
پس ن��گاه کنید به تاری��خ معاصر
سرزمین مان.

>> ادامه از صفحه32 :

– بی��ش از  22درصد درآمد باالی خط فقر را تش��کیل
م��ی دهد .پنج س��ال دیگر که در نتیجه تورم ش��دید
خط فقر به  8میلیون تومان برس��د ،رقم یارانه که ثابت
می ماند کمی بی��ش از  2درصد درآمد باالی خط فقر
خواهد بود که گرفتن یا نگرفت��ن آن تاثیر چندانی در
وضع خانوار نخواهد داشت و تازه این همه ،با این فرض
بسیار خوشبینانه است که حکومت فریبکار آخوندی به
تعه��د خود در پرداخت نقدی یارانه ها وفادار بماند و در
نیم��ه راه به ترفند و بهانه ای دیگر –مثال این که مردم
خودش��ان تظاهرات و اعالم می کنند که ما این پول را
نمی خواهیم! -از زیر بار پرداخت آن نیز شانه خالی نکند!.
و ب��ه این ترتی��ب ،حکومت مکار آخون��دی با ترفندی
اهریمن��ی از زیر بار یک تعهد چن��د ده میلیارد دالری
در س��ال ش��انه خالی می کند تا بهتر و بیشتر از پیش
بتوان��د هم درآمد حاصل از فروش نفت و دیگر منابع را
صرف آشوبگری در دنیا و منطقه کند و به حلقوم شیخ
حسن نصرالله ،خالد مشعل ،اسمعیل هنیه ،حامد کرزای
و ...و ...و ...بری��زد ،هم بیش��تر از پیش با غارت و چپاول
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جیب های گشاد خود را پر کند و هم بر میلیون ها مردم
یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا فقری هم تر از
با بنگالدش ،بورکینو فاسو و اتیوپی را تحمیل کند که
آنچنان در دغدغه تامین نان گرفتار شوند که دیگر حتی
نا و رمق اعتراض کردن را هم نداش��ته باش��ند .اگر هم
به فرض گروهی اندک ش��ما رو از جان گذشته شهامت
اعتراض داشته باشند ،با بخشی از پول های صرفه جویی
ش��ده از محل «طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها» انواع و
اقسام آالت و ادوات شکنجه و سرکوب را بخرد و ماموران
شستشوی مغزی شده و آدمخوار خود را تا دندان مسلح
به این ابزار به جان آن مردم بیاندازد!
اما ،براستی کدام یک بیشتر سزاوار سرزنش اند؟ حکومت
مکار آخوندی که نطفه اش با فریب و نیرنگ و «خدعه»
بسته ش��ده یا مردم خام طمعی که با یک فراخوان 61
میلیون نفرش��ان برای نام نویس��ی در طرحی صف می
بندند که در واقع چیزی نیس��ت جز یک کاله گش��اد
هدفمند؟!

این تاریخ کهن نیس��ت که بگوییم
واقعیت هایش چندان مستند و قابل
اعتماد نیستند .نقل قول و حدیث
نیز نیست که بگوییم گوینده یا نقل
کننده اش آن را به س��لیقه خویش
مطرح کرده باشد.
داستان یا استوره هم نیست .واقعیت
عریانی است که از دید دوربین ها ،از
دید میلیون ها شاهد زنده ،و یعنی
از دید همگان ،قابل دیدن اس��ت و
در مورد هر تکه اش ده ها س��ند و
مدرک قابل اثبات وجود دارد.
لطفا توجه کنید .و ببیند که چگونه
فرهنگ ایرانی ما ب��رای ماندگاری
خود و ما که حام�لان امروزی اش
هستیم تالش کرده است.
بینید که این فرهنگ با چه نیرویی،
دوباره و چند باره و چند صد باره ،از
صفر شروع کرده و زنده مانده است.
و چگونه چند صدباره رش��د کرده،
بارور ش��ده و کاری کرده که حتی
دشمنان حاکم بر زیستنگاهش نیز،
برای خوشنامی یا محبوب شدن بین
مردمان ،سعی می کنند خود را به
آنبچسبانند.
س��ی و دوسال اس��ت که مردمانی
تحت سلطه ی یکی از مستبدترین
حکومت های جه��ان امروز زندگی
می کنند؛ حکومتی که اهل گفتگو و
قوانین حقوق بشری و غیره نیست؛ و
تنها یک کتاب قانون در مقابل خود
دارد که قانون الله خوانده می شود
و ،بر اس��اس آن و گاه بسیار فراتر از
آن ،فرمان می راند و آن را که فرمان
نمی برد می زند ،به زندان می اندازد،
شکنجه می کند و می کشد.
این حکوم��ت از اولین روزی که بر
صندلی قدرت نشسته ،به شهادت
اسناد خود حکومت ،با فرهنگ ملی
مادر افتاده است؛ از فرهنگ فیزیکی
م��ا گرفته تا فرهنگ معنوی یا غیر
ملموس ملی مان.
هیچ کدام از جشن های ملی ما برای
این حکومت نه تنها اهمیتی نداشته
که آن را خ�لاف قوانین خویش یا
خالف شرع نیز دانسته و با انجامش

به شدت مخالفت کرده است.
در عوض ،برای هر کدام از سنت ها
و آیین های فرهنگی آن مذهبی که
بدان باور داشته ،یا بهتر است بگویم
آن را علم ک��رده ،بزرگترین بودجه
ها ،تبلیغات ،و امکانات اجرایی را در
نظر گرفته است .عالوه بر آن بخش
های اقتصادی (ب��ازار) را که از ابتدا
عم ً
ال ب��ازوی این حکومت بوده اند،
تش��ویق یا وادار کرده که آن ها نیز
امکان��ات مالی و اجرایی و تبلیغاتی
خود را برای این مراس��م و آیین ها
ب��ه کار بگیرند .این ه��ا همه عالوه
ش��ده بر آن ترسی که ،روز و شب و
با تبلیغات بی وقفه ،در دل مردمان
ساده ی سرزمین مان از «روز جزا»،
«دوزخ»« ،انتقام و خشم الهی» ،و...
بوجود آورده اند تا ناگزیر بخواهند که
فقط در مراسم و آیین های مذهبی
شرکت کنند تا شاید اندکی از «بار
گناه» و ر«نج دوزخ» ش��ان رهایی
یایند.

نتیجه را بینید:

آمار بزرگداشت و اجرای جشن ها و
آیین های فرهنگ ملی ما از سوی
مردم چگونه قوس صعودی را طی
کرده است.

نوروزمانراببینید،
چهارشنبه سوری را،
مهرگان و یلدا را.

ببنید ک��ه حکومت حتی یک ریال
برای هیچ کدام ش��ان خرج و تبلغ
مثبت نمی کند ،سهل است،دستگاه
های تیلیغاتی ش��ان مدام در گوش
مردمان س��اده دل م��ی خوانند که
این ها کار کافران اس��ت ،کار آتش
پرستان و ش��یطان پرستان است.
شخصیت های ملی ـ تاریخی ما را
ببنید که چگونه نام شان به عنوان
م��دل هایی انساندوس��ت بر دهان
بیش��ترین مردمان تحصیل کرده و
به خصوص جوان ها ،که س��فیران
فردای ایران اند ،می گردد ،و نشانه
هاشان قابل احترام و عشق شده اند.
فکر می کنید جز این باید برداشت

اعدام دو زندانی سیاسی...
مقامات قضایی ای��ران گفته اند که
جلس��ه رس��یدگی به اتهامات علی
صارمی با حضور نماینده دادستان و
وکیل مدافع وی برگزار شد و شعبه
 15دادگاه انقالب اس�لامی تهران،
نامب��رده را به اعدام محکوم کرد که
این حکم ،پ��س از تایید در مراجع
استیناف ،قطعیت یافت.
ریاس��ت ش��عبه  15دادگاه انقالب
تهران بر عه��ده قاضی ابوالقاس��م
صلواتی است که رسیدگی به پرونده
ش��ماری از معترض��ان ب��ه نتیجه
انتخاب��ات دهمی��ن دوره ریاس��ت
جمهوری و همچنی��ن قضاوت در
محاکم��ات تلویزیونی تع��دادی از
ش��خصیت های اصالح طلب را در
سال گذشته برعهده داشته است.
علی اکبر سیادت

اتهام عل��ی اکبر س��یادت ،زندانی
دیگری که روز سه شنبه اعدام شد،
ارتباط با سرویس اطالعاتی اسرائیل
عنوان شده است.
در گزارش مرب��وط به اتهامات وی
آمده است که علی اکبر سیادت از
س��ال  1383با سرویس اطالعاتی
اسرائیل ارتباط برقرار کرده و حاضر
شده بوددر برابردریافت شصت هزار
دالر ،اطالعات طبقه بندی ش��ده را
در اختیار آن سازمان قرار دهد.
براس��اس این گ��زارش ،علی اکبر
س��یادت در مهرماه س��ال ،1387
هنگامی که همراه همسرش در نظر
داشت از کشور "فرار کند" دستگیر
و ارتباط وی از طریق تلفن اعتباری
با سرویس اطالعاتی اسرائیل معلوم
شد.
هنگام بازداشت ،آقای سیادت "اقرار
می کند" که در جریان س��فرهای
تجاری به خارج ،با سفارت اسرائیل
ارتب��اط یافت��ه و اطالعات��ی را در
مورد یک��ی از واحدهای نظامی در
اختیار "دشمنان" قرار داده بود ،هر
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کرد که ،در یک��ی از بدترین دوران
های تاریخ س��رزمین مان ،در زمانه
ای که بیش��ترین مردم��ان گرفتار
بیشتریندردهای بشری هستند ،باز
این فرهنگ ملی ماست که با نیروی
مهری��ان و ش��ادمان و امید بخش
خویش پشتیبان و پناه مردمان شده
است؟

آیا این س�ی و دو سال بهترین مدل
برای ما نیست تا بدانیم چرا و چگونه
فرهنگ ملی ما قرن ه�ا بازتولید
شده و تا به امروز برای ما به یادگار
ماندگاراست؟

این روزهای س��خت و تاریک ناشی
از حضور دیکتاتوری ،و درست پس
از بزرگترین عزاداری ها و گریستن
ها و التماس کردن ها به درگاه الله
برای نرفتن به دوزخ ،می بینیم که
مردمان در تب و تاب تهیه و تدارک
نشانه هایی هستند که شکل ظاهری
یلدا ،یکی از مهمترین جش��ن های
ملی ما ،را می س��ازند .آن ها دوباره
برای ماندگار ش��دن به شادمانی و
مهر ورزیدن و امید داشتن متوسل
شده اند ،دوباره در کنار سفره ای که
با س��رخ ترین و روشن ترین عناصر
طبیعت آراس��ته ش��ده ،و در کنار
درخت س��بزی که از هزاران س��ال
پیش در س��رزمین مان هر ساله در
این هنگام به زیبایی آذین بسته می
شده ،می نش��ینند ،تا جان هاشان
را از ان��دوه و تیرگی پاک کنند و به
پیشواز خورشید ،این پدیده ای که
همیشه به فرهنگ ما معنایی زیبا،
مهرآفرین ،و آزادی بخش داده بروند
و دوباره او را بخوانند.
این بزرگ ترین جشن تولد سرزمین
ما است.
خورشید در دل سیاهترین سنگواره
آغاز زمستان زاده می شود تا بر سرما
و تاریکی بشورد و تا فتح بهاران در
راه ،شادمانه بر زمین حکومت کند.
جان هاتان آفتابی باد!
یلدای ۲۰۱۰

>> ادامه از صفحه3 :

چند ماهیت ای��ن اطالعات و نحوه
دسترسی فرد متهم به آنها مشخص
نشده است.
اطالعات دیگ��ری هم ،که به گفته
منابع جمهوری اس�لامی ،از طریق
علی اکبر سیادتدر اختیار سرویس
اطالعاتی اس��رائیل ق��رار گرفت به
مراسم رژه نظامی روز ارتش ،انجام
مانورها ،تعداد هواپیماهای عملیاتی
ایران ،پروازهای عملیاتی و آموزشی
در پایگاه های نظامی ،سوانح هوایی
و علت بروز آنها ،سیستم هواپیماهای
مختلف و موشک های سپاه ارتباط
داشته است.
در ای��ن م��وارد نی��ز ،منابع قضایی
مش��خص نکرده ان��د که آی��ا این
اطالع��ات از منابع اطالع رس��انی
همگانی برای عموم قابل دسترس
بوده و یا اینکه جنبه محرمانهداشته
و در چنی��ن صورتی ،به چه ترتیب
در اختیار علی اکبر سیادت قرار می
گرفته است.
به گفته منابع قضایی ،آقای سیادت
اقرار کرده بود که برای همین قبیل
اطالعات ،در هر مالقات بین سه تا
هفت هزار دالر حق الزحمه دریافت
می ک��رده و هنگام بازداش��ت هم
بیست و نه صفحه اطالعات جاسازی
شده از او به دست آمد.
در م��ورد تاری��خ و نح��وه برگزاری
محاکمه علی اکبر سیادت جزئیاتی
انتش��ار نیافت��ه اما به گفت��ه منابع
قضایی جمهوری اس�لامی ،وی در
شعبه دهم دادگاه انقالب محاکمه
و ب��ه اته��ام اق��دام در تقویت رژیم
اسرائیل ،مقابله با جمهوری اسالمی
و فساد در ارض به اعدام محکوم شد
و این حکم به تایید دادگاه استیناف
رسید.
روز یکش��نبه ای��ن هفت��ه ،عباس
جعفری دول��ت آبادی ،دادس��تان
ته��ران ،گفت که ی��ک نفر به جرم
جاسوس��ی برای اس��رائیل به اعدام

محکوم ش��ده اما هوی��ت او را فاش
نکرد و معلوم نیس��ت که آیا منظور
وی از این محکوم به اعدام ،علی اکبر
سیادت بوده یا شخص دیگری را در
نظر داشته است.
تاریخ دقیق برگزاری محاکمات این
دو نفر معلوم نیست ،اما گفته شده
اس��ت که این محاکمات در س��ال
گذشته برگزار شده و با تجمع های
اعتراضی و آغ��از برخورد قضایی با
معترضان به نتایج انتخابات ریاست
جمهوری در سال گذشته همزمان
بوده است.
سال گذشته ،برخی از مخالفاندولت
ایران تش��کیالت امنیتی و قضایی
جمهوری اس�لامی را متهم کردند
که در نظر دارند با طرح پرونده های
قضایی حاوی اتهاماتی که می تواند
منجر به صدور احکام اعدام شود ،به
معترضان هشداردهند.
در همانح��ال ،ن��وع اتهام��ات علی
صارمی و علی اکبر سیادت به گونه
ای بوده است که برخی شخصیت ها
و گروه های ش��ناخته شده مخالف
دولت به س��ادگی امکان همدردی
با محکومان را نداش��ته اند هر چند
نحوه برگزاری محاکمه بازداشتیان
سیاس��ی به طور کلی م��ورد انتقاد
مخالفان قرار بوده است.
خبر اعدام های روز سه شنبه دو روز
پس از آن انتشار می یابد که مقامات
قضایی جمهوری اس�لامی اجرای
حکم اع��دام حبیب الل��ه لطیفی،
دانش��جوی کرد ایران��ی را متوقف
کردند.
قرار بود این دانش��جوی ک��رد روز
یکشنبه به جرم "محاربه" اعدام شود
اما این حکم با انتقاد شدید نهادهای
مدافع حقوق بشر در داخل و خارج
و اعتراضات گسترده به خصوص در
مناطق کردنشین ایران مواجه شده
بود.
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Immigration

بازار امالک...
ارزشیابی
شهرداری
امالک

Immigration bolsters Canada's population

Municipal
Evaluation
امیر سام

معموال ارزشیابی
ش��هرداری یک
مل��ک از قیمت
فروخته شده آن
متفاوتمیباشد.
دلیل این تفاوت و روند ارزش��یابی
امالک توس��ط ش��هرداری موضوع
بحث این مقاله میباشد.
انجام این ارزیاب��ی عمل به قانونی
استانی در رابطه با مالیات شهرداری
میباشد که ش��هرداریها را هر سه
س�ال یکبار ملزم به انج��ام ارزیابی
امالکدر قلمرو خود مینماید.
مراحل این ارزشیابی که قیمت تمام
ساختمانها را مشخص میکند یک
ی میباشد،
ارزیابی کل 
ی که مث�لا در رابطه با
بدی��ن معن 
امالک مس��کونی که شامل امالک
ت��ک واح��دی ،Single family
آپارتمان و س��اختمانهای کمتر از
 ۵واحد  Plexمیباش��ند ،ارزش هر
ملک بر اس��اس نوع ملک و تقسیم
بندی منطقهای مشخص میگردد و
پس از آنکه نوع ملک مشخص شد
تفاوت بین قیمتی که ملک فروخته
شده و ارزش شهرداری آن در موقع
فروش محاس��به میش��ود و از این
تفاوت که به صورت درصد محاسبه
میشود برای تعیین ارزش شهرداری
آن نوع ملکدر آن منطقه شهرداری
استفاده میشود.
به عنوان مثل قیمت گذاری جدید
ش��هرداری ک��ه اخیرا به دس��ت
صاحبان امالک رس��یده اس��ت بر
اساس ش��رایط بازار امالک در سال
مبنا قیمت گذاری ش��ده اند (سال
مبنا سال قبل از فرستادن این نامهها
میباش��د که برای دوره جدید سال
مبنا س��ال  ۲۰۰۹میباشد) بدین
ی که قیمت متوسط امالک از
معن 
تاریخ اول ژانویه تا  ۳۱دسامبر سال
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 ۲۰۰۹محاس��به شده و این قیمت
مبنای محاس��به قیمت شهرداری
ب��رای س��الهای  ۲۰۱۲-۲۰۱۱و
 ۲۰۱۳میباشد.
این روش ارزشیابی توسط شهرداری
ها در سراس��ر استان کبک یکسان
میباشد چرا که همانطور که گفته
ش��د مالیات گذاری شهرداری یک
قان��ون اس��تانی میباش��د و تمام
دستگاههای مربوط موظف به انجام
این امر میباشند.
ی که این ارزیابی را انجام
بعالوه کسان 
میدهند باید عضو انجمن ارزیابان
تایید شده باشند.
روش ارزیابی بستگی به صالحدید
ارزیابدارد چرا که ارزیابی ملک یک
کار حرفه ایست اما مراحل چگونگی
انجام آن در سراس��ر اس��تان کبک
استاندارد و بر اساس قانون میباشد.
در کل ،مشاهده اختالف بین قیمت
شهرداری یک ملک و قیمت فروخته
شده آندر بازار امالک امری طبیعی
میباش��د چرا که ارزیابی توس��ط
ش��هرداری بر پای��ه افزایش قیمت
ملک از زمان ارزیابی قبل 
ی تا س��ال
مبنای ارزیابی دوره جدید میباشد.
به عن��وان مثال در ش��هر مونترال،
سال  ۲۰۰۹س��ال مبنا برای ارزش
شهرداری سالهای  ۲۰۱۲-۲۰۱۱و
 ۲۰۱۳میباشد.
بنابرای��ن قیم��ت ش��هرداری دوره
جدید بر پایه افزایش متوسط ارزش
امالک از سال  ۲۰۰۵که سال مبنا
ی تا س��ال  ۲۰۰۹که
برای دوره قبل 
س��ال مبنا برای دوره جدید هست
میباشد.
صاحبان ام�لاک در مونترال حتما
تا به حال نامه ش��هرداری مبنی بر
ارزیابی جدید ملکش��ان را دریافت

امیرسام

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

تپـشدیجیتــال

کرده اند.

اگر نسبت به ارزیابی جدید در رابطه

باملکخوداعتراضدارید میتوانید
که تا قب��ل از اول ماه می  ۲۰۱۱به
ای��ن تصمیم اعتراض ک��رده و فرم
درخواست برای بازنگری ارزش ملک
خ��ود را به قس��مت Direction de
 l`evaluation foncierش��هرداری
محل خود تحویل بدهید.
به درخواس��تهای رسیده بعد از این
تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد ش��د
ی ارزش ملک
مگر این که بر اثر اتفاق 
کاهش پیدا کند ( نظیر آتش سوزی
و  )...که در این صورت صاحب ملک
میتوان��د که بالفاصله بع��د از این
حوادث ،فرم بازنگری ارزش ملک را
به شهرداری تحویل بدهد.
بای��د به این نکته توجه داش��ت که
علیرغم تس��لیم فرم بازنگری باید
که مالیات مل��ک به موقع پرداخت
ش��ود .اگر ب��ر اس��اس تجدید نظر
ارزیاب��ی ،ارزش مل��ک کاهش پیدا
کند ،شهرداری مقدار اضافه مالیات
پرداخت ش��ده را به ش��ما مسترد
خواهد کرد.
اگر که در ص��ورت بازنگری مجدد،
هن��وز به تصمی��م Direction de
 l'evaluation foncierاعت��راض
داری��د میتوانی��د ک��ه ب��ار دیگر
درخواست بازنگری ارزش ملک خود
را ب��ه Tribunal administratif du
 Quebecارائه بدهید و اگر چنانچه
به تصمیم آنجا هم اعتراض داشتید
بر اساس صالحدید قاضی Tribunal
تقاض��ای فرج��ام از دادگاه کب��ک
( )court of Quebecبنمایید.
شاد و سربلند باشید
امیر سام  ۲۳دسامبر 2010

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

we all remember it being
1999 and kicking in the
21st Century, how blessed
we are to be able to see the
New Year, and every New
Year to come.
December 31st marks the
last day of the old and we
stay up passed midnight
to see the New Year come
in, and welcome it with
new hopes, love, joy, and
we wish our loved ones
& an abundance of health
happiness.
Hopefully New Year’s Eve
you were all seated around
the table together with
your beloved family and

کنسرت امید  :سالن کرونا
 2ژانویه
------------------ 6710سن ژاک

تبدیل سیستم های

ویـدیوئی

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

Tel.: 514-223-3336

wonderful, astonishing
miraculous beat of our
heart.
As the New Year blossoms,
may the journey of your
life be fragrant with new
opportunities, your days be
bright with new hopes and
your heart be happy with
!love
Happy New Year Everyone,
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

cherished friends.
May what you see in the
mirror delight you, and
what others see in you
delight them, May someone
love you enough to forgive
your faults, and tell the
world about your virtues.
May you remember to say
“I love You” at least once
a day to your spouse, your
child, your parent, your
siblings.
May we live in a world
of peace and with the
awareness of God’s love
in every sunset, every
flower’s unfolding petals,
every baby’s smile, every
lover’s kiss and every

2011 has kicked in...

IBNGچهارشنبه ها صبحانه

www.08tapesh.com

 ---سرویس دی.جی ---

Canada’s population was at
34.2 million as of Oct. 1, 2010
The increaseaccording to Statistics Canada.
-the largest
The agency said the
in
forty yearsincrease--the largest in 40
years--was driven mainly by
-was driven
immigration.
mainly by
To help the provinces cope with
For the third quarter of 2010,
immigration. the surge of arrivals, Ottawa
65 percent or 84,200 people of
grants subsidies based on 2005
the 129,300 who were added
immigration levels.
to Canada’s head count were
Ontario, a traditional immigrant
migrants. The new arrivals did not just
destination, gets an average of $3,400 per
stay in key urban centers such as Toronto,
migrant to help the newcomers resettle in
Montreal and Vancouver, but also spread
their new home.
out into the provinces and territories.
Other provinces, except Quebec, receive
Tiny Prince Edward Island welcomed
1,200 new migrants during the quarter,
about $2,900 per head.
Because of the new patterns of
Quebec opened its door to 16,800 arrivals
immigration, Citizenship and Immigration
and Manitoba allowed into the province
Minister Jason Kenney said Ottawa would
4,700 new Canadians.
redistribute federal funding accordingly.
The only exception was Alberta.
The surge in immigrant arrivals had caused
Some 60 percent of its growth for
federal settlement funds to triple from
the quarter was because of births by
less than $200 million in 2005-06 to $651
established residents.
million in 2010-11.
For the last quarter of 2010, Canada is
However, by next year, Ottawa will reduce
expected to welcome from 240,000 to
the amount to $598 million.
265,000 immigrants.

تپش

6162 Sherbrooke w.

سرطان و...

>> ادامه از صفحه25 :

ضدِآفتاب با  SPFمناس��ب استفاده
كنید و اگر برای طوالنی مدت بیرون
میمانی��د ،عرق كردید یا به ش��نا
رفتید ،هر چند س��اعت یك بار كرم
خود را تجدید كنید.

 )۸خت م مرغ بخورید:

بررسیهای اخیر پژوهشگران نشان
داده ك��ه مصرف تخ م مرغ میتواند
از ابتال به سرطان پستان پیشگیری
كند .محقق��ان میگویند زنانی كه
در هفته  ۶ع��دد تخممرغ مصرف
میكنند۴۴ ،درصد در مقایس��ه با
زنانی كه  ۲ع��دد یا مقدار كمتری

در هفت��ه تخمم��رغ میخورند ،به درمانی جایگزین قراردارند ،یا زمینه
سرطان پستان مبتال میشوند.دلیل خانوادگ��ی ابتال به ای��ن بیماری را
این موضوع نیز وجود مادهای به نام دارند ،وجود دارد.

«كولین» در زرده تخممرغ است.

 )۱۰ویتامین Dمصرف كنید:
درست است كه مصرف این ویتامین
 )۹پرهیز از مصرف نوشیدنیهای
نمیتواند از ابتال به همه سرطانها
الكلی:
بررس��یهای فراوانی نشان داده كه پیشگیری كند ،اما طبق بررسیها
نوش��یدن الكل میتوان��د احتمال میتواند احتمال ابتال به س��رطان
ابت�لا ب��ه س��رطان مغز و گ��ردن ،پس��تان و كول��ون را كاهش دهد.
اس��تخوان ،كبد و كولون را افزایش ویتامین  Dدر ن��ور آفتاب و برخی
دهد .همچنین رابطه نزدیكی بین ماهیهای چرب وجود دارد.
مص��رف ال��كل و ابتال به س��رطان
پس��تان در زنانی كه تحت هورمون
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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.

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

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

Cell: (514) 983-5415

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﻣﺎن

 ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻄﺤﺎﻳﯽ:ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ زﻧﺪﻩ

 ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻄﺤﺎﻳﯽ و ﻳﻠﺪا ﻣﺸﻌﻮف:رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ

ﮔﺮوﻩ رﻗﺺ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮم
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮ

هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﺎم اﻳﺮاﻧﯽ

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

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

شیراز

2011 ه
 ژانوی6
از

رستوران

بامداد
هر
ی

نه ایران
حا
اندنی
صب و بیادم
خوشمزه تعالی
باکیفی

اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮﻧﺘﺮال

514

با مدیریت جدید

 ﺷﺐ٧  ﺳﺎﻋﺖ، ٢٠١١  ژاﻧﻮﻳﻪ١۵ ﺷﻨﺒﻪ
5035, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal, H4A 1Y5

:ﻣﺤﻞ

$١٠ : ﺳﺎل١٠ ﺑﭽﻪ زﻳﺮ١۵$ : ﺑﺰرﮔﺴﺎل: ورودﻳﻪ

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

N.D.G.:

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

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

ﭘﺮﮔﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰﯼ

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.

ProFusion Realty RF

مریم خالقی

ﻣ

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.













کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

485-2929
Vendome:
Bus 105

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4
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مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

>>

ارزیابی رایگان

Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
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 Mailing Address:
6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: 514-996-9692

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

FORTI INTENSIF

ب�ا اس�انس روغ�ن های
طبیعی
ب�رای ناخ�ن ه�ای زرد و
قارچی
ب��رای اطالعات بیش��تر لطفا به
سایت زیر مراجعه فرمائید
برای س��فارش با کلینیک دکتر عطا انصاری
:تماسبگیرید

dZ®`` ` `Á…

Tel.: (514) 871-1119

5Star

ÍÅœZ®™

1112 boul Saint-Laurent
Montreal, QC, H2Z 1J5

 ارسال ارز به ایران

،ترشیجات،انواعچایمسالهجات،مرغ،گوساله، گوشتگوسفندتازه
میوهجاتخشک،انواعبرنجباسماتی،مرباجاتوشیرینیجات
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 حواله پولی سریع و مطمئن
.در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
... افغانی تازهDVD  وCD 
انواعکارتتلفن
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MONTREAL

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

www.pars.ca
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Toll Free:1-866-989-2229
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5035, De Maisonneuve W.
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(6162 Sherbrooke W.) در تپش دیجیتال
514-223-3336 :تلفن اطالعات

groupe SuttonClodem Inc.
. بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید،به دلیل محدودیت جا
Metro:
Vendome
courtier immobilier
agrée
Firouz Hemmatiyan
( )جنب رستوران تهران
9515 Lasalle boul.
3535 St-Charle
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Kirkland, Quebe
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
ninousgivargiznia@
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
Montreal, QC H4A 1Y5,
(514) 485-9933
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN
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نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

در کوتاه ترین زمان

2011  ژانویه30 یکشنبه
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

ارسالارز
Aliko Financiers Services

www.feet-care.com
I.P.M.
Tel.: 418-666-9494
Fax: 418-977-6778 email:ataansari@videotron.ca

کیفیت عالی و قیمت مناسب
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199

www.paivand.ca

Email: info@paivand.ca

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

پروانه زندی

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

www.akhavanfood.com

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

