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IC. Pacific
Trading
Inc.
مهاجرت
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- ارز
صرافی و انتقال

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

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

Sharif
992
_____

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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 پسر زهرا کاظمی میتواند:دادگاه مونتریالی
4 :از مقامهای جمهوری اسالمی شکایت کند ص

12 : ص

:هادی خرسندی در مونتریال
 کنکوردیا، مارس12
7 :ص

dZ®`` ` `Á…
jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
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yf£¥5ç•Z®
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پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ ®``Z® fd
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
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نامزدهای
؛۲۰۱۱ اسکار

General Sales Agent

 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها
نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر
8>> :ص

 آبسنت حوادث در خاور میانه،۲۰۱۱

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œ
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

معرفی
IranAir

چشم انداز حتوالت در مصر

:عباس میالنی با شاه درمونتریال
دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

3 :ص

مرتضیعقیلی سخنرانی
و هوتن پادشاهنامزدEXACTE
GESTION FINANCIERES
 فوریه بیشترینجایزه5
 شد38 :ص
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(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

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

MONTREAL

www.pars.ca

:داریوشهمایون
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
: صfz£²›
خداحافظ

147

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

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

17>> :ص

TORONTO

11 : ص

x£Å¥¿gz®Å`•

VANCOUVER

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

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

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

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Tel.: (514) 486-5547

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

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

Ninous Givargiznia, BSc.

z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
} چشم اندازf£¨†ù£¿Ž
}£¼ ®›ò fd
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انتخابات آیندهfÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
!کرد
تصاحب
را
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جام
£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœقهرمانی
Office: (514) 694-0840

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
3535 St-Charles, Suite 304
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
14
:ص
ninousgivargiznia@hotmail.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

®´‹خضر
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gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á…
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GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Fax
Res.

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

»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر
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حسین باقرزاده
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مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
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7 >>

دکترانصاری
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:کانادا/کبک
کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
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NEW address:

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

IranAir

GUY

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

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
www.parscargo.ca
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

حمل و نقل پارس ماریتایم

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.
Fax: (514) 938-4978,
Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES


____________________

Unisex

Tel.: (514) 933- 8383

ç¿†£‹ xÂ £¿

دکترریموندرضایی

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
3363 Cavendish
\fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜
• West Island:
£ßœ£… gZ }f£¨† 15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds

 امیرسامAMIR SAM

Tel.: 514-620-5551
Tel.:
1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
NDG:
5253, Boul.
Decarie,
Suite
250,
Montreal,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
6170
Sherbrooke
Chartered Real Estate Broker
Tel.:
514485-4744
 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

•

Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

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

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

gfZv£`º¥œZ
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 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz
ã¼±›
wZzHemmatiyan
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,NDG
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315

فیروز همتیان

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

روز7
هفته

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Tel.: (514) 486-5547
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حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money

gfÂ†if£ˆ

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

 کوتاه کردن مو
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و
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hair cuct e & eyebrow
 فر
 kids
a
f
cleaning
 هایالیت

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

1253 Guy

...در کشکول پیر

\£Åš£›

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


514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd


 در کمترین زمان
 بهترین بها

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
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EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی


IMMIGRATION LAW
- Permanent or temporary
residence applications:
- Business & Investment class;
- Family sponsorship class;
- Skilled-worker class;
- Refugees;
- Work visa;
- Student visa;
- Citizenship.

FAMILY LAW
- Divorce proceedings:
- Joint divorce applications;
- Partition of family patrimony;
- Partition of matrimonial regime;
- Amicable agreements
and settlements out of Court.
- Child support;
- Child support for dependent adults;
- Child custody, exclusive custody,
visitation rights;
- Exercise of parental authority;
- Travel authorizations;
- Visitation rights for grand-parents;
- Recognition of filiation.

LITIGATION
- Personal Injury;
- Commercial;
- Employment;
- Representation before the Rental Board tribunal;
- Collection of unpaid rent;
- Execution of judgments;
- Appeals of judgments.

CONTRACT LAW
CORPORATE & COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

مهساابراهیمنژاد

:خدمات عبارتند از

مهاجرت

از طریق برنامه های مهاجرت فدرال و کبک

در خدمت هموطنان گرامی

 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیم دعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

:برای اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه نمایید
www.NEJADLAW.ca
و با ما تماس بگیرید

دعاوی

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

Montreal Office

294 Square St-Louis, 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

Tel: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

2010 COROLLA
STARTING AT

16 850

$

transport, preparation included.

2010 RAV 4
STARTING AT

26 255

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only
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دادگاه کانادایی :پسر زهرا کاظمی میتواند
از مقامهای جمهوری اسالمی شکایت کند
(مردمک) :دادگاهی در کانادا اعالم کانادا اتفاق افتاده است ،وی میتواند
کرد که خان��واده زهرا کاظمی حق از ایران شکایت کند.
تصمی��م قاض��ی مونژون
پیگیری قضائیدولت ایران
را ندارد ،اما پسر او میتواند اما ادعای در کان��ادا در حالی اعالم
میشود که درگیریهای
از مقامهای ایرانی به دلیل
مرگ مادرش شکایت کند .خسارت قضائی بر س��ر این پرونده
ب��ه گزارش ش��بکه ۱۷ CBCمیلیون از سال  ۲۰۰۶شروع شده
کانادا ،بر اساس رای رابرت دالری :بود.
ایران هم در این سالها با
مون��ژون ،قاض��ی دادگاه
عالی ایال��ت کبک که روز منع شد .استناد به قانون مصونیت
قضائی دولتهای خارجی
پنجش��نبه هفت��م بهمن
در خاک کانادا سعی کرده
صادر شد ،یک بند از قانون
مصونی��ت دولته��ای خارجی در است نگذارد خانواده کاظمی ادعای
خاک کانادا به استفان هاشمی ،پسر خسارت۱۷میلیوندالری خود علیه
زهرا کاظمی امکان طرح شکایت از تهران را دنبال کنند.
زه��را کاظم��ی ،خبرن��گار ایرانی-
دولت ایران را میدهد.
بر اس��اس قوانین کانادا ،دولتهای کانادایی( ،مقیم مونتریال) در سال
ی که از تجمع خانواده
خارج��ی از مصونی��ت قضائ��ی  ۱۳۸۲زمان�� 
برخوردارند و هیچ ش��کایتی از آنها زندانیان مقابل زندان اوین در تهران
در خاک این کش��ور قاب��ل طرح و عکاس��ی میکرد ،بازداش��ت شد و
س��پس در زندان در اث��ر «برخورد
پیگیرینیست.
قاضی مونژون نیز توضیحداد که این شیء سخت» به سرش درگذشت.
قانون ب��ه بازماندگان خانم کاظمی دس��تگاه قضائی ایران در بررس��ی
اجازه پیگیری قضائی نمیدهد ،زیرا پرونده کشته ش��دن زهرا کاظمی،
مرگ این عکاس خب��ری در ایران تنها متهم پرونده یعنی محمدرضا
اق��دم احم��دی ،کارمن��د وزارت
اتفاق افتاده است.
ام��ا از آن رو ک��ه ضرب��ه روانی این اطالعات را تبرئه کرد.
حادثه بر پسر خانم کاظمیدر خاک با وجود پافش��اری شیرین عبادی،

عبدالفتاح سلطانی ،محمد دادخواه
و محمد س��یفزاده که وکالی این
پرونده بودند ،دادگاه با حضور برخی
مقامه��ای بلند پای��ه وقت از جمله
س��عید مرتضوی ،دادس��تان وقت
ته��ران و معاون او در زن��دان اوین،
محمد بخشی موافقت نکرد.
دادس��تان عمومی و انقالب تهران،
س برداری از
زهرا کاظمی را به «عک 
اماکن و مناطق ممنوعه و فرستادن
آن ب��رای س��رویسهای اطالعاتی
بیگانه» متهم ک��رده بود و معاونت
اطالعات نی��روی انتظامی نیز قبل
از تحویل پرون��ده خانم کاظمی به
وزارت اطالع��ات ،اع�لام کرد که او
جرایم امنیتیداشته است.
گفتنی اس��ت حکم قاض��ی دادگاه
عال��ی کانادای��ی ،نارضایتی وکالی
استفان هاشمی را به دنبال داشت.
کرت جانس��ون ،یک��ی از وکالی او
گفته است که در مجموع از تصمیم
دادگاه مبنی بر ناممکن بودن پیگیرد
قضائیدولت ایران توسط بازماندگان
خانم کاظمی ناراضی هس��تند؛ اما
خوشحالند که دست کم موکلشان
میتواند از مقامهای ایرانی شکایت
کند.
وکالی این پرونده از دادگاه خواسته

بودن��د که قانون مرب��وط به مصون
بودن دولتها را خالف قانون اساسی
اعالم کند ،اما قاضی این تقاضا را رد
کرد.
MONTREAL - The son of slain photojournalist Zahra
کاظمی
زهرا
خانواده
وکالی
اکنون،
Kazemi will be permitted to proceed with legal action
و پسرش (استفان هاشمی) خواهان against the Iranian government for its alleged involvement
رس��یدگی ب��ه پرون��ده در کان��ادا in his mother's torture and death, a Quebec Superior Court
هستند ،زیرا معتقدند در ایران امکان
judge ruled this week.
«رسیدگی عادالنه» به پرونده وجود
Stephan Hashemi had been seeking the right to sue Iran,
ندارد.
its supreme leader, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and
فرصت
روز
۳۰
پرون��ده،
ط��رف
دو
two officials for authorizing and committing the violent
اما
کنند،
نظر
تجدید
تقاضای
تا
دارند
rape that led to Kazemi's death in July 2003. Kazemi, a
طرف ایرانی نظری نداده است.
Canadian citizen, had been arrested for taking photographs
زهرا
مرگ
روابط ایران و کانادا از زمان
outside a Tehran jail during a student protest. She died in
او
کانادایی
کاظمی به دلیل تابعیت
prison without any charges being laid against her.
همواره
کانادا
پر تنش ش��د و دولت
While this week's decision represented a partial victory for
زهرا
پرونده
رس��یدگی
از چگونگی
Hashemi, the judge also ruled that Kazemi's estate would
بوده
نارضایتی
ایران
توسط
کاظمی
not be allowed to proceed with its own $17-million suit
است.
against Iran.

مونتریال:
 12مارس 2011
MAR. 12, 2011
دانشگاهکنکوردیا
(ساختمانمولسون)
آمفی تئاتر BMO

John Molson
School of
Business Bldg.,
MB 1.210

1450 Guy St.,
)(Montreal
نبش گای و مزونوو












)مترو :گای(
(ورودی سالن از زیرزمین مترو)
ورودی 20 :دالر
VIP:
30دالر
(3ردیف جلو)
محل فروش بلیت:
تپش دیجیتال
514-223-3336
پپیوند info: 514-996-9692
hhhhhhhhhh

 به دلیل محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.
 از آوردن بچه ها
به سالن خودداری کنید!

Montrealer's case against
Iran can proceed
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هب پیشواز نوروز زبرگ

ایران :ماشین اعدام...
دیده بان حقوق بشر :ایران رکورددار اعدا م در
سال  ۲۰۱۱می شود

سازمان دیدهبان حقوق
بش��ر روز یکشنبه 30
ژانویه نسبت به افزایش
اعدامها در ای��ران ابراز
نگرانی کرد و تخمین
زد که در سال ،۲۰۱۱
تع��داد اف��راد اعدام ش��ده در ایران
میتواند به «بیش از هزار تن» برسد.
س��ارا لی ویتس��ون ،مدی��ر بخش
خاورمیانه این سازمان به خبرگزاری
فرانسه گفت که اگر اعدامها در ایران
با سرعت کنونی پیش برود ،مقامات
«به راحت��ی» تا پی��ش از به پایان

«بیش از
هزار تن»

خبرگزاری فرانس��ه در سال ۲۰۱۰
دستکم  ۱۷۹نفر اعدام شدهاند.
همچنین بر اساس گزارش سازمان
عفو بینالملل ،ایران در سال ،۲۰۰۹
با اعدام دس��تکم  ۳۸۸نفر ،پس از
چین و عربستان سعودی بیشترین
حک��م اع��دام در جهان را ب��ه اجرا
رسانده بود.
خبرگزاری فرانس��ه مینویس��د که

رسیدن س��ال « ،۲۰۱۱بیش
از ه��زار نفر» را در ایران اعدام
خواهند کرد.
این آمار در حالی ارائه ش��ده
اس��ت که بر اس��اس گزارش

جواهری
نیک آذین

گروههای حقوق بشری بر این باورند
اعدامهای ایران در س�ال ،۲۰۱۱
سرعت گرفته است.

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

بهنامآفریدگارعشق

تنها در یک هفته گذشته  ۱۷نفر در
ایران اعدام شدهاند.
زهرا بهرامی ،زن ایرانی-هلندی در
تاریخ  ۹بهمن به اتهام «قاچاق مواد
مخدر» اعدام شد.
پی��ش از آن و در تاریخ  ۷بهمن ۱۰
نفر از محکومان جرایم مواد مخد به
دار آویخته شدند.
در تاریخ  ۴بهمن نیز ،جعفر کاظمی
و محمدعل��ی حاجآقایی ب��ه اتهام
«همکاری با سازمان مجاهدین» در
تهران اعدام شدند.
این در حالی اس��ت ک��ه در همین
روز سه نفر دیگر به اتهام «تجاوز به
عنف» به دار آویخته ش��دند و یک
نفر نیز به اتهام چندین فقره «قتل»

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

514-939-2700

لیلیصمیمی

2087 rue Guy

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

514-825-3170

سرورصدر

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

مسکن و جتاری

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

به یک نفر خیاط مجرب لباس مردانه
با شرایط زیر نیازمندیم:

حقوق مکفی و مزایای عالی

Harry Rosen Menswear:

Sunday, March 20, 2011,
19:20:45 PM
Iran: Monday March 21, 2011, 02:50:45PM
_________
In Montreal, Daylight Saving Time starts
on Sunday, March 13 (Daylight Saving
Time starts Sunday, March 13, 2011 at
2:00:00 AM
)(clocks are turned forward 1 hour

اعدام شد.
با این احتس��اب ،بر اس��اس اخبار
منتش��ر ش��ده در خبرگزاریهای
جمه��وری اس�لامی ،در  ۴۰روز
گذش��ته  ۶۸نف��ر در ای��ران اعدام
شدهاند.

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

• Must be able to hand sew
pockets, and suit jacket lining on
mens suits
• Full-time ~ 40 hours per week
)(benefits/pension plan
Call: Carmela, to set up
appointment anytime:

Tel.:416.272.0901

بهمنماه منتشر شد ،اعالم کرد که
نقض حقوق بشر در ایران ،در سال
گذش��ت ه میالدی ،با افزایش اعدام،
شکنجه و ارعاب ،بحرانیتر از گذشته
شده است.

درخدمت هموطنان گرامی

>>

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

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

cell: (514) 839-7978
لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

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

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

Criminal
& penal

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

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

امیرکفشداران











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

Tel.: 514-303-2977

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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Experienced: Bespoke Tailor

نسرینعینالهی

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

Les Cours, Downtown Montreal

ای��ن در حالی اس��ت که س��ازمان
دیدهبان حقوق بشر تخمین میزند
که در این مدت دستکم  ۷۴نفر به
دار آویخته شده باشند.
این سازمان در گزارش جهانی سال
 ۲۰۱۱خ��ود ک��ه در روزهای اولیه

www.nouraie.com

Cell.: 514-967-5743

کمپانی معتبر هری روزن

MONTREAL:

GESTION FINANCIERE LOYALE

5263, boul Cavendish,

استخدام

حتویل سال  1390شمسی

خدمات حسابداری و دفترداری

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

PAYVAND: Vol. 17  No.992  Fev. 01, 2011

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

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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خبر...
داریوش
همایون
درگذشت
داری��وش همای��ون ،وزیر
اطالعات و جهانگردی در
اواخر حکومت پهلوی روز
جمعه  ۸بهمن ( ۲۸ژانویه)
در ژنو سوئیس درگذشت.
داری��وش همای��ون در
جوانی و در دوران نخست
وزی��ری دکتر مص��دق از
اعض��ای ح��زب کارگران
سوسیالیس��ت ای��ران
(سومکا) بود.
او ک��ه فعالی��ت مطبوعاتی
خود را درسالهای پس از کودتای  ۲۸مرداد
شروع کرده بود در سال  ۱۳۳۹به مدیریت
سازمان کتاب های جیبی و سپس انتشارات
فرانکلینرسید.

آق��ای همایون در دوران فعالیت مطبوعاتی
اش ب��ه همراه تع��دادی از روزنام��ه نگاران
در بنیانگذاری س��ندیکای نویس��ندگان و
خبرنگاران ایران همکاریداشت.
داریوش همایون ،در س��ال  ۱۳۴۶روزنامه
آیندگان را بنیانگذاری کرد و مدیر مسئول
آن و مدتی هم سردبیر این روزنامه بود.
اولین روزنامه سراس��ری ایران که صبح ها
منشر می شد و بعدها به
رقیبی جدی برای دو
روزنامه عصر آن زمان،
کیه��ان و اطالع��ات
تبدیل شد.
مس��عود بهن��ود ،در
هشتادمین س��الگرد
تولد او گفت" :داریوش
همای��ون ،ن��ه تنه��ا
بنیانگذارآیندگان،بلکه
بانی مکتبی بود که من
از آن به عنوان مکتب
آیندگان نام میبرم".
همسر داریوش همایون،
هما زاهدی،دختر سرلشگر فضل الله زاهدی
و نماینده مجلس ایران بود.
جمشید آموزگار ،دبیر کل حزب رستاخیز
ایران پس از برگزاری کنگره سراسری حزب
او را به قائم مقامی خود برگزید و پس از آن
که به نخس��ت وزیری رسید ،آقای همایون
وزی��ر اطالعات و جهانگردی و س��خنگوی
دولت شد.
از مهمتری��ن اتفاق��ات دوران کاری وی به
عنوان وزیر اطالعات و جهانگردی ،انتش��ار
مقاله ای به تاریخ  ۱۷دی  ۱۳۵۶در روزنامه
اطالعات با عنوان "ایران و اس��تعمار سرخ و
س��یاه" بود که در آن ب��ه آیت الله خمینی
توهین شده بود.
چاپ این مقاله که نویسنده آن ،نام مستعار
احمد رشیدی مطلق را داشت به اعتراضات
گس��ترده در ایران منجر و به سقوط دولت
آموزگار ختم شد.
سالها از داریوش همایون به عنوان نویسنده
این مقاله نام برده می ش��د ،اما خود او بارها
آن را تکذیب کرد.
آقای همایون در آبان  ۵۷و همزمان با روی

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

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

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان

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

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

جام ملتهای آسیا؛ ژاپن چهارمین جام
قهرمانی را تصاحب کرد

سرنوشت بازی پایانی
جام ملتهای آسیادر
دقایق اضافی تعیین
شد .جایی که ژاپن با
گل تاداناری لی ،از سد
استرالیا گذشت و به
چهارمینقهرمانیاش
در تاریخ این رقابتها
دست یافت.
این قهرمانی باعث شد
تا ژاپنیها با احتساب
قهرمانی در سالهای
 ،۲۰۰۰ ،۱۹۹۲و
 ۲۰۰۴شاخصترین
تی��م آس��یایی در
دورههای اخیر باشد.
ژاپ��ن با دس��تیابی ب��ه این
قهرمانی نماینده آسیادر جام
کنفدراس��یونهای فیف��ا در
سال  ۲۰۱۳خواهد بود.
این جام به روال س��نتی یک
س��ال پیش از ج��ام جهانی
در کش��ور میزب��ان آن انجام
میشود :برزیل.
قهرمانی ژاپندر جام پانزدهم
قاره آس��یا در پی  ۹۰دقیقه
بازی ب��دون گل و هنگام به
دس��ت آمد که ژاپ��ن برای
دومین بار در مرحله حذفی
کارش به وقت اضافی کشید.
در نیم��ه پایان��ی ژاپ��ن در
ضربههای پنالتی کره جنوبی
را شکست داده بود.
هنگامی که ژاپنیها جش��ن
قهرمان��ی ب��ه راه انداختند،
خبرگ��زاری فرانس��ه از زبان
لی بازیکن تیم س��انفرکس
هیروش��یما نوش��ت ک��ه او
کار آم��دن حکوم��ت نظامی
دس��تگیر و به زن��دان دژبان
مرکز در پادگان جمش��یدیه
تهران منتقل شد.
او هنگام تص��رف این پادگان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

همیش��ه میدانس��ته ی��ک
روز چهره سرنوشتس��ازی
میشود.
وی اضاف��ه کرد« :احس��اس
خیل��ی خوب��ی دارم .م��ن
نمیتوانس��تم در چنی��ن
مسابقهای مدت زیادی بازی
کنم و همچن��ان صبر کردم.
معتقد بودم ک��ه بخت بازی
نصیب��م میش��ود .در پایان
توانستم گل بزنم و به راستی
خوشحالم».
آلبرت��و زاک��ه رون��ی ،مربی
ایتالیایی تی��م ملی ژاپن هم
در پایان گفت« :این پیروزی
بزرگی بود .ما یک تیم براستی
بزرگی هستیم .ژاپن یک تیم
متحد بود و در برابر حریفانی
پرق��درت به مق��ام قهرمانی
رس��ید .میدانس��تم او (لی)
میتواند گره را باز کند».
زاکهرونی اضافه کردکه «آنچه
که این تیم را بزرگ نش��ان

میدهد بازیکنانی هستند که
کار را از روی نیمکت ش��روع
میکنند ودر زمین میتوانند
بهرهدهند».
هولگر اوسیک ،مربی آلمانی
تیم ملی استرالیا با وجود یک
شکس��ت دردناک با افتخار
راجع به بازیکنانش صحبت
کرد.
او گفت« :شما میتوانید تصور
کنید که چقدر ناامیدکننده
اس��ت که ما نای��ب قهرمان
ش��دیم ،زیرا ما موقعیتهای
گلزن��ی را از دس��ت دادی��م.
متأس��فانه ما نتوانستیم آن
موقعیته��ا را گل کنیم .اما
من به بازیکنان ،نمایش آنان
و رفتارش��ان در این رقابتها
افتخار میکن��م و برای آنها
خیلی متأسفم که نتوانستند
پ��اداش تالشهایش��ان را
بگیرند».

توس��ط مردم در شامگاه ۲۱
بهمن  ۱۳۵۷توانس��ت از آن
ف��رار کن��د و پ��س از حدود
پانزده م��اه زندگی مخفی در
اردیبهش��ت س��ال  ۱۳۵۹از

ایران خارج شد.
داری��وش همای��ون به هنگام
مرگ  ۸۲س��اله و عضو حزب
مشروطه ایران بود.

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

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

 حتویل بلیت در محل کار
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هر سوی روم باز جز ایران وطنم نیست
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،۲۰۱۱آبسنتحوادثدرخاورمیانه

سالنو:خاورمیانهوایرانو...
 25ژانویه 2011

محمدرضاعلیدوستی

hbzadeh@btinternet.com

مونترآل بهمن 2011
هر سوی روم باز جز ایران وطنم نیست
روح و دلم آنجاست خدا گرچه تنم نیست
ای مام وطن سنگ صبور دل من باش
دلتنگم و با غیر تو روی سخنم نیست
گر خشک کویری تو و اینجا همه گر سبز
دور از تو کویرم من و شوق چمنم نیست
تقدیر اگر غربت و دوریست در این عمر
جز الیق خاک وطن اما بدنم نیست
آن روز کازین تنگ قفس بال گشایم
آرامم و جز پرچم ایران کفنم نیست

دکتر حسین باقرزاده

منطق�ه خ�اور میان�ه
آبستن حوادثی است.
در لبن�ان ،ح��زب الل��ه
قدرت خود را در س��قوط
حکومت نشان داده است
و اکنون برای ایجاد حکومت
مطلوب خود زورآزمایی میکند.
در فلسطین ،مذاکرات صلح با سماجت
اسراییلدر توسعه شهرکهادر مناطق
اشغالی به بنبست برخورد ،و اکنون نشر
اسناد محرمانهای که حاکی از دست و
دل بازی مذاکره کنندگان فلسطینیدر
عرضه امتیاز به اسراییل بوده ،به اعتبار
حکومت خودگردان فلسطینی به شدت
صدمه زده و زمینه را برای افزایش نفوذ
و اعتبار حماس فراهم کرده است.
در ایران ،از یک سو تحوالت سیاسی و
اقتصادی از کشمکشها ودرگیریهای
جدیدی خبر میدهند و از سوی دیگر،
بنبس��ت مذاک��رات با گ��روه  ۱+۵در
ترکیه ممکن است به وضع تحریمهای
جدیدی از س��وی جامعه جهانی علیه
ایران منجر شود.
و انقالب مس��المتآمیز تونس میرود
که بر صحنه سیاست کشورهای دیگر
خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بگذارد.
مجم��وع این تح��والت ک��ه در اولین
م��اه س��ال جدی��د می�لادی در حال
ش��کلگیری است از یک سال بحرانی
در منطقه خاور میانه حکایت میکند.
بخش��ی از بحرانهای پیش رو در سه
مح��ور در خاورمیانه در حال ش��کل
گیری است و در هر سه آنها جمهوری
اسالمی نقش بازی میکند.
در لبن��ان ،ح��زب الله که به ش��کرانه
کمکهای بیدریغ جمهوری اسالمی
به یک قدرت نظامی و سیاسی بیرقیب
تبدیل شده ،اکنون آینده سیاسی کشور

امساعیل خویی

ما هستیم

ای دشمن مرگدین بدان ما هستیم
زنده به امید و آرمان ما هستیم
نتوانی امید و آرمان را کشتن
این است که تا به جاودان ما هستیم
ما زندۀ امید به فردا هستیم
پویندۀ راه آرمان ها هستیم
می دان و بمیر دشمن ای مرگ آیین!
تا هست امید و آرمان ما هستیم
ما پیرو فردوسی ی دانا هستیم
از نیروی آرمان توانا هستیم
کـش
این نظم جهان ستیز ایرانی ُ
خیزد ز میان و همچنان ما هستیم
ما دشمن مرگ و جنگ و غوغا هستیم
هستیم برای زندگی تا هستیم
ای مرگ پرستان هم از این رو به یقین
فردای نبودن شما ما هستیم
در میهن خود هردم و هر جا هستیم
آماده برای رزم فردا هستیم
امروز بر آنیم كه با خشم و غریو
اعالم بداریم كه هان :ما هستیم!
ما لشكری انبوه و دم افزا هستیم
هم رای و هم اندیش و هم آوا هستیم
كـرت خواهد كرد
فرداست اماما كه َ
پژواك شعار ملتی :ما هستیم!

را عمال به گروگان گرفته است.
هفته گذشته حزب الله با خروج وزیران
خود از کابینه س��عد حریری آن را به
سقوط کشاند.
دلیل این کار البته انتشار قریب الوقوع
گزارش کمیته تحقیق سازمان مللدر
باره بمبگ��ذاری منجر به قتل رفیق
حریری ،پدر س��عد ،و نخس��ت وزیر
سابق لبنان در سال  ۲۰۰۵بوده است.
اخباری که از این پرونده به بیرون درز
کرده حاکی از آن اس��ت که از اعضای
حزب الله (و فرماندهان س��پاه قدس
جمهوری اسالمی و حتا گفته میشود
آیت الله خامنهای) به عنوان متهمان
دست اندرکار این انفجار نام برده شده
است.
حزب الل��ه که از انتش��ار این گزارش
نگران است خواسته بود کهدولت لبنان
از پی��ش آن را رد کند و از همکاری با
این کمیته و روند دادرس��ی که در پی
آن خواهد آمد سر باز زند .این خواست
سرکش��ی در برابر یک کمیته سازمان
ملل البته نمیتوانست از سوی حکومت
لبنان که عضو این س��ازمان است و به
خصوص از س��وی س��عد حریری که
قاعدتا بیش از هر کس دیگری خواهان
کش��ف حقیقت قتل پدرش هس��ت
پذیرفته شود.
تخطئه کمیته تحقیق بینالمللی
قتل رفیق حریری از س��وی حزب
الل��ه و مقام��ات ایران و ش��خص
آی��ت الله خامنهای ،پی��ش از این
که گزارش منتشر ش��ود ،بیش از
هر چیز دیگر ش��ائبه دخالت آنان
را در ای��ن قت��ل تقوی��ت میکند.
یعنی اگر هم به فرض ،در گزارش
نام��ی از اینان به عنوان متهم برده
نش��ود ،خود ترس و واهمه اینان از
نشر گزارش ،و واکنش خشنی که
تاکنون نش��ان دادهاند (به مصداق
ضرب المثل برداشتن چوب و فرار
گربه دزده) در افکار عمومی مردم

منطقه خاور میانه آبسنت است.
در لبنان ،حزب اهلل برای تصرف
قدرت حکومتی زورآزمایی میکند.
در فلسطین ،نشر اسناد محرمانه
مربوط به مذاکرات صلح زمینه را
برای افزایش نفوذ حماس فراهم کرده
است .در ایران ،حتوالت سیاسی و
اقتصادی و بنبست مذاکرات با گروه
 ۱+۵شرایط بحرانی جدیدی پیش
آورده است .و انقالب تونس میرود
که بر صحنه سیاست کشورهای دیگر
خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بگذارد.
سال  ۲۰۱۱آبسنت حتوالت جدیدی در
خاورمیانه است.

لبنان به عنوان بهترین س��ند
دخالت آن��ان در قت��ل تلقی
خواهد شد .و این یعنی که ما
در آستانه یک بحران بزرگ در
لبنان ق��رار گرفتهایم ،بحرانی
که هم اکنون با سقوط دولت
لبنان و تالش حزبالله برای به
دس��ت گرفتن قدرت از طریق
نص��ب نامزد مورد نظر خود به
نخس��ت وزیری آغاز شده و با
انتشار گزارش کمیته تحقیق
شدت خواهد یافت.
جامع��ه تکه پاره ش��ده لبنان
به ش��دت در برابر فش��ارهای
سیاس��ی و نظام��ی گروههای
رقیب و متخاصم آس��یبپذیر
اس��ت ،و حزب الله بر آن شده
است تا برای فرار از پاسخگویی
در ب��اره نقش احتمالی خ��ود در قتل
رفیق حریری ،این کش��ور را به آستانه
یک درگیری گروهی و مذهبی جدید
بکشاند.
در فلسطین ،بحرانی از نوع دیگر ،ولی
با خطراتی مشابه ،در حال شکلگیری
اس��ت .مذاکرات صلح بین اسراییل و
فلسطین که با پادرمیانی و فشار سیاسی
آمریکا از چند ماه پیش آغاز شده بود از

فرش پرس (تهران سابق)
Tapis Perse
 خرید و فروش انواع

فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

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

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

Cell.: (514) 573-9128
Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

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

اسفندیارباهری

	•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

{>> ادامه در صفحه}35 :

NOTAIRE-NOTARY

گشای
شن ش مجدد:
به
ب  29ژانویه
ه
صرف چای
و شیرینی

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

مدتی پیش تعطیل شده است.
دلی��ل اصلی این بنبس��ت البته ادامه
برنامه شهرکسازی اسراییل در اراضی
اشغال شده بر خالف قوانین بینالمللی،
قطعنامههای سازمان ملل ،و حتا تأکید
مکرر آمریکا و س��ایر کشورهای غربی
بوده است.

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

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

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

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

Tel.: (514) 932-2953

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

مدرسهدهخدا
2445340

Jolicoeur

6201 rue Laurendeau, Montréal

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

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

www.dehkhodaschool.com
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مصر در آتش انقالب...

البرادعی :مبارک باید از کشور خارج شود
هیالری کلینت��ون ،وزی��ر خارجه
آمریکا در رابطه با آشوب و ناآرامیها
در مص��ر گف��ت که دول��ت آمریکا
خواس��تار یک "انتق��ال منظم" به
دمکراسی از طریق برگزاری انتخابات
آزاد و منصفان��ه در این بزرگترین و
کلیدیترین کشور عربی است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری رویترز،
خانم کلینتون به شبکهی "فاکس
نیوز" گف��ت« ،ما انتق��ال منظمی
را میخواهیم ت��ا مانع از یک خالء
قدرت شود  ...ما نمیخواهیم شاهد
قدرت گرفتن کس��انی باش��یم که
کشور را به س��وی دمکراسی نبرند
و یا خواس��تههای مردم را سرکوب
کنند».
وزیر خارجه آمریکا از بیان ضرورت
کنارهگیری حسنی مبارک اجتناب
کرد و خواس��تار یک "گفتوگوی
ملی" شد.

----------------------مصر روز یکش�نبه ( ۳۰ژانویه)
ش�اهد تظاهرات میلیونی بود.
قشر مرفه جامعه در حال خروج
از کشور است .محمد البرداعی
در میان تظاهرکنندگان گفت که
آمریکا با حمایت از مبارک خود
را بیاعتبار میکند .وی خواستار
تشکیل دولت وحدت ملی شد.
----------------------در پی گس��ترش آشوب و خشونت
در سراسر کشور ،وابستگان به قشر
مرفه و نزدیک به دولت مصر هر چه
سریعتر کشور را ترک میکنند .به
گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از
مدیریت فرودگاه قاهره ،روز یکشنبه
( ۳۰ژانویه  ۱۰ /بهمن) تا لحظهی
آغاز س��اعت حکوم��ت نظامی۴۵ ،
هواپیمای خصوصی حامل صاحبان
صنایع ،دیپلماته��ا و هنرمندان و
اعضای خان��وادهی آنها به خارج از
مرزها پرواز کردهاند .روز ش��نبه نیز البرادعی:مأموریتبرایتشکیل
 ۱۹فرون��د هواپیمای خصوصی به دولت وحدت ملی را دارم
خارج پرواز کرده بودند.
در شش��مین روز از جنب��ش
در ترمین��ال ویژه ب��رای پروازهای دمکراسیخواهی در مصر ،مردم این
غیرتجاری صدها نفر آمادهی پرواز کشور با حضور گستردهی میلیونی
هس��تند .این ترمینال ویژهی پرواز خ��ود در خیابانه��ای ش��هرهای
هواپیماهای خصوص��ی و اجارهای مختلف با صراحت هر چه بیش��تر
است.
خواستار کنارهگیری حسنی مبارک
کش��ورهای اروپایی ،آمریکا ،عراق ،از قدرت هستند.
ترکیه ،عربستان سعودی و بسیاری محمد البرادعی ،برندهی جایزه صلح
دیگر کشورها ،شهروندان خود را که نوبل که روز پنجشنبه برای شرکت
در مصر هس��تند ،فراخواندهاند ،هر در تظاهرات پ��س از نماز جمعه از
چه زودتر کشور را ترک کنند.
وین به قاهره رفته بود ،در ش��امگاه
روز جمع��ه در حص��ر خانگی قرار
گرف��ت .وی روز یکش��نبه از حصر
کلینتون :انتقال قدرت منظم را
خانگی درآمد و به تظاهرکنندگان
میخواهیم
جلس��هی روز یکش��نبهی حسنی در می��دان اصلی پایتخ��ت ،میدان
مبارک با سران ارتش و دولتبهرغم "تحریر"در قاهره پیوست.
اع�لام ارتش مصر مبن��ی بر اینکه البرادع��ی در گفتوگ��و با ش��بکه
م��ردم از ورود به خیابانها اجتناب تلویزیون��ی س��یان ان خواس��تار
کنن��د ،صدها هزار نفر در سراس��ر تشکیل دولت وحدت ملی شد .وی
کش��ور ب��ه خیابانه��ا ریختن��د و با تأکید حسنی مبارک را فراخواند
خواس��تار استعفای حسنی مبارک طی روزهای آینده کش��ور را ترک
شدند .ارتش تاکنون واکنشی نشان کن��د .البرداعی اظهار داش��ت« :او
نداده اس��ت .روز یکش��نبه دو شهر باید از کش��ور خارج شود .و این نه
قاهره و اس��کندریه شاهد تظاهرات سخن من ،بلکه خواست  ۸۵میلیون
وسیع چندصدهزار نفری بوده است .مصری است».
حس��نی مبارک  ۸۲ساله که مدت این رهبر اپوزیسیون در مصر گفت:
 ۳۰سال است س��کان قدرت را در «از س��وی مردمی که این تظاهرات
مصر در دست دارد ،روز یکشنبه با را برگزار کردهاند ،نمایندگی دارم تا
امرای ارتش دیدار و رایزنی کرد .وی دولت وحدت ملی را تشکیل دهم».
در کنار وزی��ران جدید ،معاون تازه وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام
خود و امرای ارتشدر تلویزیون مصر صورت گیرد .البرادعی افزود ،او باید
بتواند به زودی با امرای ارتش تماس
ظاهر شد.

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

4976 Notre Dame W.
(514) 952-2165

(514) 220-1559

برق��رار کند .وی گف��ت« :ما نیاز به
همکاری با یکدیگرداریم».
آق��ای البرادع��ی دول��ت آمریکا را
فراخواند به حمایت خود از حسنی
مبارک پایان ده��د و در کنار مردم
مصر قرار گیرد.
وی افزود« :دولت آمریکا نمیتواند
از مردم مصر بخواهد به دیکتاتوری
باور آورند که  ۳۰است در حکومت
است و حال میخواهد دمکراسی را
برقرار کند».
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه،
البرداع��ی خطاب به رهبران آمریکا
هش��دار داد ک��ه آمری��کا در حال
از دس��ت دادن اعتبار خود اس��ت.
وی گف��ت« :ش��ما از ی��ک س��و از
دمکراسی ،حکومت قانون و حقوق
بشر سخنمیگویید و از سوی دیگر
از دیکتاتوری حمایت میکنید که
همچنان م��ردم خود را س��رکوب
میکند».
حمایت اخوان املسلمین از
البرادعی

تش��کل اس�لامگرا و افراطی اخوان
المس��لمین مص��ر نیز خواس��تار
برکناری حسنی مبارک و تشکیل
دولت وحدت ملی شد .جمال ناصر،
سخنگوی این تشکل اسالمی گفت
که با سیاستمدار اپوزیسیون ،محمد
البرادعی در حال مذاکره است.
به گزارش خبرگ��زاری آلمان ،این
فعال ارشد اخوان المسلمین گفت:
«ما نه تنها با البرادعی ،بلکه با دیگر
نیروهای اپوزیس��یون نی��ز مذاکره
میکنیم».
ناصر گفت که تشکل اسالمی او در
تالش اس��ت با نیروهای ارتش نیز
وارد گفتوگو شود.
باید اش��اره کرد که آمریکا ،اتحادیه
اروپا و بسیاری دیگر کشورها ،نگران
از خالء قدرت در مصر و خطر قدرت
گرفتن نیروهای افراطی چون اخوان
المس��لمین در این کش��ور از نظر
استراتژیکپراهمیتهستند.
ش��مار زیادی از فعاالن ش��بکهی
تروریس��تی القاعده اعضای اخوان
المسلمین یا نزدیک به این تشکل
افراطی بودهاند.
در ناآرامیهای روزهای گذشته میان
 ۱۰۰ت��ا  ۱۲۰نفر در مصر کش��ته
شدهاند.

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

cell.: (514) 865-7146

>>

تهیه وام مسکن

_______________
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
rezan@sutton.com
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www.paivand.ca
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تونس  :بازگشت تبعیدی...
راشد غنوشی :من مخینی نیستم
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آژانس مسافرتی

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

½

جلسات مشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

½
½
½

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips

در مونتریال

Montréal, Québec H3B 3C6

برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره

«من خمینی نیستم»!

همزمان با شادی هزاران تن از هواداران "نهضت اسالمی"
تونس در بازگش��ت رهبرش��ان پس از بیست و دو سال
تبعید ،برخی از فعاالن حقوق زنان و نیروهای سکوالر با
تجمع در فرودگاه و سردادن شعارهایی ،از دخالت دین
در دولت و بازگشت بنیادگرایان به تونس اظهار نگرانی
کردند.
به گزارش روز "الشرقاالوس��ط" ( ۳۱ژانویه  ۱۱ /بهمن)
راش��د غنوشی در همان ساعات نخست اقامت در منزل
ب��رادرش در ش��مال پایتخت تونس ،تالش ک��رد تا به
نگرانیها پاس��خ دهد .وی با اشاره به نادرستی چهرهای
که برخی رس��انههای غربی از وی نشان دادهاند تصریح
کرد که «من خمینی نیستم»؛ به اعتقاد غنوشی ،تفکر
اسالمی وی شباهتی به مدل اسالمگرایی در ایران ندارد،
وی خود را رهبر حزبی اسالمی و دموکراتیک میداند که
به "حزب عدالت و توسعه" در ترکیه شباهت دارد.

 برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

دفترامورمشاورتیزند

هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
از کانال تصویر ایران پخش می شود
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا)28-11 ،
1345 Rue Lapointe
Mtro: Cote Vertu

{>> ادامه در صفحه}36 :

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

 ۱۸۱۲نفر و خراسان رضوی و فارس
هر کدام با  ۱۵۴۶نفر بیشترین تعداد
کشتههای ناشی از حوادث رانندگی
رادر ۹ماهه امسال به خود اختصاص
دادهاند».
جاب��ر ق��ره داغ��ی اف��زود نزدیک
۳۰درصد کشتهشدگان بین  ۱۸تا
 ۲۹سال بودهاند.
رئیسمرکزتحقیقاتپزشکیقانونی
همچنی��ن از افزای��ش ۱۰درصدی

مصدوم��ان تصادف��ات در  ۹ماهه
نخس��ت سال  ۸۹نس��بت به مدت
مشابه سال  ۸۸خبر داده و گفته که
«در  ۹ماهه امس��ال ۲۵۴هزار و ۵۹
مصدوم ناشی از تصادف نیز به مراکز
پزشکی قانونی مراجعه کردند که از
این تعداد  ۱۸۷هزار و  ۳۴۳نفر مرد
و ۶۶هزار و  ۷۱۶نفر زن بودند».

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

Tel.: 514-652-4887

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

ج

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

>>

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

شیراز

Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

رستوران

بامداد
هر

ایرانی
صبحانه
شمزه و
خو تعالی
باکیفی

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

485-2929

Montreal Qc H4A 1W4

+C
tax.
$300.00 +

C.P. 63597 Van Horne

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

5625 Sherbrooke W.

ing

>> 12ahr rfsorDerxivam:

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

دلیوری :رایگان

Driving School

)Tel.:(514
________________________

514

____________________
Pièces d'Autos NDG

ZAND

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

Darius Hozhabr
Zandi

ایران۱۹:هزار و ۱۷۶کشته در تصادف رانندگی طی۹ماه
به نوش��ته روزنام��ه ابت��کار ،جابر
قره داغی ،رئی��س مرکز تحقیقات
پزش��کی قانونی با اعالم اینکه در
۹ماهه نخست سال  ۸۹بر اثر تصادف
رانندگی  ۱۹هزار و  ۱۷۶نفر کشته
شدهاند ،گفته که «این تعداد نسبت
به مدت مشابه سال  ۸۸معادل ۵.۳
درصد افزایش یافته است».
به گفت��ه رئیس مرک��ز تحقیقات
پزشکی قانونی« ،استانهای تهران با

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

تماسبگیرید.

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

514-261-6886

نشانی کلیساGrace Ministry :

فرنازمعتمدی

Vendome:
Bus 105

مسبوسه موجود است!

بامدیریت

خدیجه سیاح
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ایران :عادت شوم تکرار...

بعدأ نگویید ما خبر نداشتیم!

شعار اولیه اعتراضات تبدیل
االهه بقراط
 ...باز کسانی عادت "انتخابات" را
شد و توانست انبوه ناراضیان
و معترضان به کل نظام را به
 ۲۰ژانویه  ۲۰۱۱از سر گرفت ه و مانند همیشه انتظار
خیابانهابکشاند.
 www.alefbe.comدارند از تکرار بیهوده آن نتیجه
پس از آنکه با سرکوب خونین
چرا دهه شصت؟
دیگری حاصل شود .این بار اما
چرا کشتار ۶۷؟
اعتراضات ،همه فهمیدند که
گذش��ته از آن
"اصالحطلبان" از دایره حکومت به زور «رأی» آنها کجاس�ت و قرار
این
اند
ه
نفهمید
هنوز
و
شوند
ی
م
اخراج
ک��ه در تمامی
هم نیس��ت پس داده شود،
س��الهای پس
اخراج برای آنها یک امتیاز تاریخی و ورق برگشت.
از دهه ش��صت
معلوم ش��د رفت��ار مدنی و
بیهمتاست!
همواره کسانی
متمدنانه رأی دادن هنگامی
ب��ه اتهامه��ای
که برای پ��س گرفتناش با
واهی سیاس��ی
اعتراض همراه ش��ود ،الزاما
به زندان افتاده
پاس��خ مدن��ی و متمدنان��ه
و شکنجه گشته
دریافت نخواهد کرد.
و حت��ا به کام مرگ رانده ش��دند
و معل��وم ش��د رژی��م برای
(اگرچه تا مدتی تالش شد قتلهای
جلوگی��ری از گس��ترش
زنجیرهای جای ظاهرا خالی احکام
اعت��راض و نارضایتیهای��ی
اعدام دادگاههای انقالب اسالمی را
که سی س��ال است انباشته
پر کند) در طول یک س��ال و نیم
شده ،از هیچ اقدامی فروگذار
پس از  ۲۲خ��رداد  ۸۸برای دهها
نخواهد کرد.
نفر به اتهام «محاربه» و «افس��اد
مسئله برای آقایان موسوی
فیاالرض» حکم اعدام صادر شده
و کروب��ی ک��ه از س��وی
و به اجرا نیز درآمده است.
بلندگوه��ای تبلیغاتی رژیم
«سران فتنه» خوانده شدند،
خطر اعدام زندگی دهها نفر را به
بر س��ر صفهایی بود که به
اتهام همان جرمهای واهی که در
خاطر وعدههای آنها بس��ته
دهه شصت جان صدها ایرانی را
ش��ده بود ،و بر سر آرایی بود
ستاند،تهدیدمیکند.
ک��ه به نام آنها در صندوقها
برخی از ای��ن محکومان به اعدام،
ریخته شده بود ،و بر سر آبرو
افرادی هس��تند که پی��ش از این
و حیثیت سیاس��ی بود که
سالها در زندانی جمهوری اسالمی
آنان خرج کرده بودند تا افراد
بسر برده بودند و با این همه گویا
پروندهش��ان برای همیشه و در هر در ای��ن ح��د فاص��ل ،هاش��می بیشتری را به پای «انتخابات پرشور
شرایطی باز است تا نخستین کسانی رفس��نجانی در س��مت راست وی و با نشاط» بکشانند ولی به جای آنها
باشند که رژیم به انتقام از اعتراض قرار دارد ک��ه روز  ۲۲دی در دیدار رقیب از صندوقها بیرون آمد!
ب��ا گروهی از روحانیان و اس��تادان واقعا چه وع��ده و تضمینهایی به
مردم به سراغ آنها میرود.
دانش��گاه برای کسانی که شیرفهم موسوی و کروبی داده شده بود که
به خبرها نگاه کنید!
احکام اعدام را مرور کنید که که از نش��دهاند تأکید کرد« :دیدگاه این نخس��ت ،آنها حاضر ش��دند آبروی
سوی خبرگزاریهای خود جمهوری جانب ب��ا رهبری در کلیات تفاوتی خود را خرج کرده و به میدان بیایند
اسالمی اعالم میشود تا بعدا کسی ندارد و طبیعی اس��ت ک��ه در اجرا ودوم ،آنها نتوانستند نتیج ه و روندی
مدع��ی نش��ود و نگوید ،م��ا نمی میان افراد اخت�لاف دیدگاه وجود را پیشبینی کنند که بعدها به گفته
دارد و در «همین زمینه نیز» خود خودشان «بیست س��ال» برای آن
دانستیم! ما خبر نداشتیم!
تا بعدا کس��ی در برابر این پرسش را ملزم به تبعیت از دستورات ایشان برنامهریزی شده بود!
نه تنها خود «سران فتنه» به خوبی
ک��ه چگونه بر بس��تر خ��ون و در میدانم».
س��ایه چوبههای دار ،خ��ود را برای هی��چ راز و رم��زی در این س��خن میدانند در چ��ه معاملهای حاضر
«انتخاب��ات» آم��اده میکردی��د ،روش��ن و صریح نیست که کسی را به شرکت در انتخابات شدند ،بلکه
به تردید و برداش��ت غلط بیندازد آنهای��ی نیز که هر روز «بش��ارت»
مظلوم نمایانه مدعی نشود که:
آخ��ر م��ا مخال��ف «خش��ونت» و و یا بتوان تفس��یری از آن ارائه داد محاکمه آنها را میدهند ،میدانند
که از آن «عدم تبعیت از دستورات اگر قرار باش��د محاکم��های برگزار
«خونریزی» بودیم!
ش��ود ،آن محاکمه قطعا تمام نظام
چگونه خون را ب��ر و دیوار زندانها رهبری» فهمیده شود.
نمیبینید و فریاد رنج و درماندگی «سران فتنه» شامل آقایان موسوی و جمهوری اسالمی رادر جایگاه متهم
خانوادهه��ای زندانیان سیاس��ی را کروبیدر سمت چپ حجتاالسالم قرار خواهد داد.
نمیشنوید و هنوز َدم از «اصالح» و محمد خاتمی ق��رار میگیرند که ی��ک دلیل تردید و این دس��ت آن
هم «سقف» و هم «کف» مطالبات دس��ت ک��ردن رهبری و دس��تگاه
«انتخابات»میزنید؟!
روی سخن تنها با آقایان موسوی و آنها «اج��رای بدون تن��ازل قانون قضایی جمهوری اسالمی در عمل
کروبی و حد فاصل آنها با «رهبری» اساسی» اس��ت و قطعا بهتر از هر کردن به تهدید خود در همین نکته
یعنی آقایان خاتمی و رفس��نجانی کسی میدانند اجرای بدون تنازل نهفته است.
نیست؛ با آنهایی نیز هست که هم قانون اساس��ی بدون اج��رای اصل از همین رو در فکر این هستند که
اینک زمام قدرت را در دست دارند والی��ت مطلق��ه فقیه و «ال��زام به چگونه شانه خویش و نظامشان را از
و دیر یا زود از قدرت رانده خواهند تبعیت از دستورات رهبری» امکان زیر بار این «محاکمه» ادعایی خالی
ندارد .کس��ی هم تا کنون نشنیده کنند ولی همزمان «سران فتنه» را
شد :بعدا نگویید ما خبر نداشتیم!
که «س��ران فتنه» جز به تقلب در نیز که قرار بود «فقط» در انتخابات
رأیگیری و انتقاد به دولت کنونی ،ش��رکت کنند و بعد ب��ه خانههای
تکرار عادت
هنگام��ی ک��ه حجتاالس�لام نقدی و س��خنی درباره رهبری و یا خود بروند ،تنبیه کرده و به س��زای
اعمالشان برسانند .معاملهای که از
محمدخاتمیدردیدار با «فراکسیون دستورات وی ابراز کرده باشند.
خ��ط ام��ام» مجلس اس�لامی ( ۵پس وقتی بر سر «الزام به تبعیت از یک س��و «تقلب» و از س��وی دیگر
دی) برای شرکت اصالحطلبان در دستورات رهبری» اتفاق نظر وجود جنبش اعتراضی مردم آن را بر هم
زد.
«انتخابات» شرط و شروط گذاشت ،دارد ،مسئله بر سر چیست؟
این اندازه واقعبینی و نگرانی از آینده به نظر من این مسئله بارها از جمله از س��وی دیگر یک چیز نیز مسلم
از سوی «س��ران فتنه» بیان شده است:
داشت که بگوید:
«ب��ه نظ��ر میرس��د ش��رایط در اس��ت .ولی از آنجا که هم��واره در اگ��ر آقایان موس��وی و کروبی این
آینده س��ختتر و راهها بس��تهتر و زرورق «آزادی» و «دمکراس��ی» و ش��ناخت و ارزیابی را از نظام خود
محدودیته��ا گس��تردهتر خواهد «حقوق بش��ر» پیچیده شده است ،میداشتند که قطعا احمدینژاد در
سبب تفاس��یر متفاوت گشته و در مق��ام خود ابقا خواهد ش��د ،تن به
شد».
نگران��یاش بیجا نب��ود .بیدرنگ میان مطالبات انبوه و تلنبار ش��ده معامله«انتخابات»نمیدادند.
پاسخ خود را از کیهان تهران و برخی مردمی ک��ه فرصتی برای بیان آنها مسئله برای بیش��تر مردم ایران اما
وقوع تغییراتی اس��ت ک��ه زندگی
نمایندگان مجلس اس�لامی و ائمه یافتهاند ،گم شده و میشود.
اقتص��ادی و اجتماعی آنها را بهبود
جمعه و دس��تگاه قضایی و امنیتی
بخشد.
نظام دریافت کرد:
امتیازاخراج
آق��ای خاتمی ،ش��ما در موقعیتی مسئله برای بسیاری از کسانی کهدر برخی گمان میکردند با ریاس��ت
نیس��تی که ب��رای برگزارکنندگان رؤیای «تغییر» یعنی شعار انتخاباتی جمهوری ف��ردی مانند موس��وی
انتخابات ،ش��رط و شروط بگذاری! «سران فتنه» به پای صندوقهای میتوانند راهی به سوی آینده بهتر
رأی رفتند ،بر س��ر آرایی بود که به بگشایند.
خودت را برای محاکمه آماده کن!
تازه خاتم��ی حد فاص��ل «رهبر» حساب نظام خامنهای و احمدینژاد برخ��ی نیز بر ای��ن باورند که با این
نظام هیچ راهی گشوده نخواهد شد.
و ذوبش��دگان در والی��ت فقیه با ریخته شد.
از همین رو شعار «رأی من کو؟» به ولی نتیج��ه «انتخابات»  ۲۲خرداد
«سران فتنه» است.
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آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

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

___________________________________
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

مونتریال

خویشاوند ثرومتند بن علی از کانادا تقاضای
پناهندگی کرد

دولت کانادا از تقاضای پناهندگی
بلحسن طرابلسی ،برادر همسر
رئی��س جمهوری برکنار ش��ده
تونس خبر داده است.
ب��ه گفت��ه الرن��س کان��ون،
وزیرخارجه کانادا ،آقای طرابلسی
از ای��ن کش��ور درخواس��ت
پناهندگی کرده است.
آقای کانون گفت کانادا از حضور
ای��ن گونه اف��راد در خاک خود
استقبال نمی کند ولی بر اساس
قوانین موج��ود دولت باید به او
اجازه دهد ت��ا تقاضای خود را در
دادگاه مطرح کند.
آقای کانون پیش از این از احتمال
بازگرداندن آقای طرابلسی به تونس
خبر داده بود.
دول��ت موق��ت تون��س خواه��ان
بازگردانده شدن بلحسن طرابلسی
است.
خبرنگاران می گویند رسیدگی به
پرونده پناهندگی آقای طرابلسی
ممکن است سال ها طول بکشد.
آقای طرابلس��ی که ی��ک بازرگان
ثروتمند است ،پس از برکناری زین

 ۸۸ای��ن دو گروه را چن��ان به هم
نزدیک ساخت که رژیم و وابستگان و
دلبستگان آن را به وحشت انداخت.
سرکوب بیامان اعتراضات مردم ،از
کشتار در خیابانها گرفته تا اعدام
در زندانها ،سکونی را سبب شد که
دوباره عدهای به تکرار عادت خویش
ب��از گردند و بار دیگر «انتخابات» را
علم کنند.
ای��ن بار اما از خود رژیم صداها بلند
شده است که خطاب به این گروه که
سالهاست عمل ابلهانه «انتخابات» را

العابدین بن علی ،به همراه همسر،
چهار فرزند و پرستار فرزندانش به
مونترال در کانادا سفر کرد.
دولت کانادا مجوز اقامت دائم آقای
طرابلس��ی در این کش��ور را باطل
ک��رده و برای توقیف اموالش اقدام
کرده است.
بالحس��ن طرابلس��ی ،بزرگ ترین
برادر لیلی طرابلس��ی ،همسر زین
العابدین بن علی است.
آق��ای بن علی دو هفته پیش پس
از  23سال حکمرانی بر تونس ،به
عربستان سعودی گریخت.

تکرار میکنند و هر بار انتظار دارند
نتیجه دیگری از آن حاصل ش��ود،
میگویند:
ما شما را راه منیدهیم!

یعن��ی بدتری��ن ش��کل خ��روج
«اصالحطلب��ان» از دای��ره قدرت را
پیش پای آنها میگذارند :آنها را به
زور بیرون میاندازند!
و این اخراج ی��ک امتیاز تاریخی و
بیهمتاست!
آیا «اصالحطلبان» و «سران فتنه»
این بنیه و درک سیاسی را دارند تا

دول��ت موق��ت تون��س آق��ای
طرابلس��ی را ب��ه دزدی اموال و
خروج غیرقانونی ارز متهم کرده
است.
سفر آقای طرابلس��ی به کانادا،
بسیاری از تونسی های مقیم این
کشور را خشمگین کرد.
ش��ماری از نزدی��کان رئی��س
جمهوری پیشین تونس به اتهام
معام�لات ملکی غی��ر قانونی و
انتقال دارایی به خارج از کش��ور
مورد پیگرد قرار گرفته اند.
محمد غنوشی ،نخست وزیر تونس،
 ۱۲وزی��ر کابینه را برکنار و تاکید
کرده دولتش ،موقت است و کشور
را در جه��ت دموکراس��ی پی��ش
خواهد برد.
این در حالی اس��ت که اعتراضات
در مورد نزدیکان آقای بن علی در
تونس ادامه دارد.
آقای بن علی متهم است که به طور
غیرقانونی امالک را تصاحب کرده
و در دوره ریاس��ت جمهوری خود
مبالغ زیادی پول به حس��اب های
خارجی منتقل کرده است.

از این امتیازی که جمهوری اسالمی
در این ش��رایط بس��یار حساس در
اختیار آنها مینهد به شکلی مطلوب
بهرهبرداری کنند؛ یا آن را خرج چانه
زدن بیهوده برای بازگشت به دایره
قدرتی میکنند که جز چرخش به
دور خود و بن بس��ت تاریخی راهی
در برابر خود ندارد؟!
در این مورد نیز کسی نمیتواند بعدا
بگوید ،ما خبر نداشتیم!
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
چشم انداز

انتخابات
آینده
______
علی اشرف
شــادپور

_______

پن��ج س��ال پی��ش ،در  23ژانویه
 ،2006هنگامی که اس��تفن هارپر
رف��ت روی صحن��ه تا س��خنرانی
پیروزی انتخاباتی خود را ایراد کند،
این نخست وزیر تازه برگزیده شده
پیروزمندانهگفت:
«کش�ور بزرگ ما رای به تغییر
داده است».
در واقع بعد از پنج س��ال حکومت
کنس��رواتورها ب��ه رهب��ری هارپر،
چیزهای زیادی در عرصه سیاس��ی
نه چندان منسجم کانادا ،تغییر کرده
است.
لیبرال ه��ا دو رهبر خود را مرخص
کرده اند.
اکنون کنسرواتورها سنا را در اختیار
دارند .مملکت با کس��ر بودجه های
پی در پی دست به گریبان است.
 GSTاکن��ون  5درص��د اس��ت و
عملیات جنگی در افغانستان رو به
پایان است.
ای��ن ها نمون��ه هائ��ی از تغییرات
هستند .
با این ح��ال ،یک چیز تغییر نکرده
اس��ت و همچن��ان ادام��ه دارد تا
پالتفورم سیاسی کنس��رواتورها را
شکلدهد:
آن عبارت از این اس��ت که هارپر و
سایر کنس��رواتورها در به در دنبال
یکدولت اکثریت هستند.
ناظران معتقدند اقدام بعدی هارپر
ب��رای کس��ب اکثری��ت در جریان
انتخابات احتمالی آینده خواهد بود،
که از هم اکنون همه احزاب خود را
برای آن آماده می کنند.
به عقیده همین ناظران ،این آخرین
ت�لاش وی برای این منظور خواهد
بود.
در روزهای اخیر ،که شمش��یرهای
بُرنده قب��ل از انتخاب��ات از نیام ها
درآم��ده اس��ت ،از س��وی ه��م
کنسرواتورها و هم لیبرال ها ،نوعی
آگهی های تبلیغات��ی «نامطبوع»
منتش��ر می ش��ود ک��ه در آنها به
یکدیگر حمالت تندی می کنند.
احزاب اوپوزیسیون مدعی هستند
که هارپر و حزب او برنامه مخفیانه
ای دارن��د ،ک��ه در صورت کس��ب
اکثری��ت پارلمان��ی ،آن را ب��ه اجرا
خواهد گذاش��ت .ولی کنسرواتورها
می کوش��ند چنین چیزی را انکار
کنند.
تام فالنگان ،کارشناس سیاسی در
دانش��گاه کلگری ،ک��ه قبال رئیس
دفت��ر هارپر بوده اس��ت ،می گوید
رئیس سابقش باید احتیاط کند و
از اشتباهات پیشین خود بپرهیزد.
او تاکی��د می کند که هارپر باید در
بهترین حالت خود محکم بیایستد.
ناظران سیاس��ی ،ضمن اش��اره به
ای��ن که در مواردی هارپر دش��من
خود بوده اس��ت ،می گویند او باید
از ناش��یگری ها دوری کند تا افکار
رای دهندگان را دچار تردید نسازد.
فالنگان ،از جمله اشتباهات هارپر ،به
مصاحبه ای از او با تلویزیون CBC
اشاره می کند کهدر آن نخست وزیر
گفته اس��ت او شخصا معتقد است
مواردی وجود دارد که مجازات اعدام
در آنها بی مناس��بت نیست ،ولی او
در مقام نخست وزیری قصد برقراری

مجدد آن را ندارد.
فالن��گان م��ی افزای��د هنگامی که
نخس��ت وزیر از تفاوت بین عقیده
ش��خصی و سیاس��ت های دولتی
صحب��ت می کن��د ،این تص��ور در
رای دهن��دگان بوج��ود می آید که
وی در صورت احراز اکثریت به گونه
دیگر عمل کند.

علیرغمموانعیکهکنسرواتورها،با
داشنت  143کرسی در پارملان با
آنها مواجه بوده اند ،آنان فاصله
چندانی با احراز اکثریت ندارند،
چرا که کافی اس�ت در  12حوزه
انتخابات�ی دیگ�ر توفیق حاصل
منایند ت�ا بتوانند مجلس عوام را
کنترل کنند که  308کرسی دارد.

به اعتقاد یکیدیگر ازناظران سیاسی،
از جمله اقدامات آینده هارپر اتخاذ
یک سیاست سختگیرانهدر مقابله با
جرائم ،روش های حمایتی از اقتصاد،
تقویت قدرت نظامی و حتی عبور از
بعضی خط قرمزها خواهد بود.
آنان که هارپر را خوب می شناسند
می گویند نخست وزیر ،برای کسب
اکثریت ،شاید سیاست های راست
گرایانه ای در پیش بگیرد.
تد مورتون ،وزیر ام��ور مالی آلبرتا،
می گویددر مدت پنج سال حکومت
هارپر پختگی بیش��تری پیدا کرده
است.
به گفت��ه مورتون ،از زمان��ی که او
به قدرت رس��یده کمت��ر حزبی و
احساس��اتی بوده و بیشتر صبوری
پیش��ه ک��رده و فهمیده اس��ت که
مالحظ��ات و اقتضائ��ات حکومت
کردن با ش��رایط اوپوزیسیون بودن
متفاوت است.
مورتون امیدوار است دولت اکثریت
هارپ��ر را قادر خواهد س��اخت که
رنگ ه��ای محافظه کاران��ه خود را
بیش��تر ظاهر نم��وده و آزادی های
بیشتری در دولت را رعایت کند.
مورتون همچنین می گوید:
«مالحظ��ه کاری سیاس��ی هارپر
بخاطر محدودیت های دولت اقلیت
است .من بسیار خوشبین و امیدوار
هس��تم ک��ه او بتواند ی��ک دولت
اکثریت بدست آورد .اگر چنین شود،
ما هارپری دیگر خواهیم داشت».
ولی آق��ای مورت��ون دقیقا توضیح
نمی دهد که «هارپر دیگر» مورد نظر
او چگونه هارپری خواهد بود.
یکی دیگر از ناظ��ران بنام هنگر ،با
اش��اره به گفته هارپر در پنج سال
پیش «اکنون نوبت غرب است» ،می
گوید او بایددر مواضع محافظه کارانه
خود محکم به ایستد ،واال آن دسته
از رای دهن��دگان غرب کانادا را که
خود را به دنب��ال کردن وعده های
هارپ��ر ملزم م��ی دانند ،از دس��ت
خواهد داد.
منظور از جمله «اکنون نوبت غرب
است» این است که:
قبل از پی��روزی کنس��رواتورها در

س��ال  ،2006ح��زب لیب��رال به
مدت  13سال قدرت را در دست
داشت که بیش��تر در شرق کانادا
ریش��ه دارد و غرب کانادا بیشتر با
کنسرواتورهاست.
هنگ��ر م��ی گوی��د اگر ش��رکت
کنندگان در «کاکوس» (کنگره)
کنسرواتورها می خواهند سیاست
ه��ای محافظه کارانه خ��ود را در
سایر نقاط کانادا هم پیش ببرند،
باید افسار کسر بودجه نجومی را
محکم بکشند و سر کیسه را هم
هر چه بیشتر تنگتر کنند.
ام��ا او معتق��د اس��ت ک��ه بردن
اکثریت ،مخصوصا در ش��هرهای
بزرگ ،کار س��ختی خواهد بود و
کنسرواتورها ،برای کسب اکثریت
مخصوصا در شهرهای بزرگ ،کار
سختی خواهد بود و کنسرواتورها
برای کسب اکثریت آراء کانادائی ها
با یک مبارزه انتخاباتی سهمگین
روبرو خواهند بود.
پیتر م��ک کورمک ،کارش��ناس
سیاس��ی در دانشگاه آلبرتا ،معتقد
اس��ت که نرخ حمای��ت عمومی از
اح��زاب در انتخاب��ات آینده تغییر
چندانی نخواهد کرد.
نظرس��نجی ها نشان می دهند که
کنس��رواتورها با کم��ی اختالف از
لیبرال ها جلوترند و بقیه احزاب هم
بعد از لیبرال ها قرار دارند.
یک ضرب المثل فارسی می گوید
«کس��ی که تنها به قاضی می رود
راضی برمی گردد».
آق��ای هارپر ،در مراس��م پنجمین
س��الگرد به قدرت رس��یدن خود،
می گوید پنج سال پیش کانادائی ها
ماموریتی به حزب ما دادند و ما هم
خوشبختانه آن را انجام داده ایم.
در ج��ای دیگ��ر وی خط��اب ب��ه
طرفدارانش می گوید:
«آنچه می توانم بگویم اینست که ما
کانادا را متحدتر ،قوی تر ،شکوفاتر و
امن تر ساخته ایم».
اما احزاب اوپوزیسیون با حرف های
وی چندان موافق نیستند و از جمله
م��ی گویند هارپر نخس��ت وزیری
اس��ت که بیش از ح��د کنترل می
کند ،به اص��ول پارلمانتری احترام
نمی گذارد ،از مصالحه س��ر باز می
زند و باالخره به وعده های خود هم
عمل نمی کند.
آن��ان به عنوان نمونه می گویند در
این م��دت وضع کانادائ��ی ها بدتر
از سابق شده اس��ت ،مخصوصا در
زمینه ش�غل های تم�ام وقت،
برنام�ه ه�ای اجتماع�ی مانند
بهداشت و درمان ،بازنشستگی
و امنیت زمان بیکاری.
منتقدان م��ی گویند با اینکه طبق
نظرس��نجی ،کانادایی ه��ا هارپر را
بخاطر عملک��رد او در اقتصاد ،مورد
تایید قرار داده اند ،ولی نخست وزیر
در واقع نقاط معیوبی هم دارد.
آنان می گویند او یک اضافه بودجه
سالم  13بیلیون دالری را به ارث برد
ولی با ولخرجی ها و کاهش مالیات
ها آن را به کسر بودجه  56بیلیون
دالری تبدیل کرد.
البت��ه هارپ��ر ه��م ،در س��خنرانی
پنجمین س��الگرد پیروزی خود ،از
اقدامات خود دفاع کرده و از جمله
گفت کنسرواتورها ،با رهبری مبتنی
بر اص��ول ،در امور کلی��دی مانند
اقتصاد ،مالیات های پایین ،خیابان
های امن ،ارتش ،حمایت از اسرائیل،
برنامه های اجتماعی شامل مراقبت
از کودکان و امور مهاجرت قدم های
بزرگی برداشته اند .وی در مورد هر
یک از امور فوق توضیحاتی هم داده
است.
__________________
توضیح :مطلب ف��وق از دو مقاله به
قلم جیس��ون فکت و مارک کندی
در گازت  24ژانویه اقتباس ش��ده و
همه آن الزاما نقطه نظرهای نگارنده
نیست.
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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

خط مستقیم و رایگان
از تهران  :بدون هیچگونه پیش شماره ای به مونترال وصل میشوید
از شهرستان :میباید پیش شماره ( )021را قبل از شماره بگیرید
(بعضی مواقع شاید بیش از یک بار باید سعی کنید)
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  19:00تا 24:00
 )021( – 8552 - 1777داخلی 556

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
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0یلم و سریال ایرانی
و صدهاف
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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تاریخ معاصر  :نگاه دوباره

شاه :حکایت بحران در سلطنت

توسط شهران طبری
کتاب زندگینامه محمدرضا ش��اه
پهلوی ،پادشاه ایران از سال ۱۳۲۰
تا  ۱۳۵۷شمس��ی ،با عنوان س��اده
« »The Shahب��ه نوش��ته دکت��ر
عباس میالنی در ابتدای سال جاری
مسیحی ،۲۰۱۱ ،به بازار آمد.
این کتاب در  ۲۰فصل خواننده را از
بدو تولد شاه پیشین ایران در تهران
تا خاکس��پاری در
قاهره مانند سایهای
در پ��ی او روان
میکن��د .میالن��ی
هر فص��ل از کتاب
را ب��ا نق��ل قولی از
نما یش��نا مهها ی
شکس��پیر و ب��ه
خصوص نمایشنامه
ریچ��ارد دوم آغ��از
میکند که میگوید
ش��باهت بس��یاری
بین ش��خصیت او و
آخرین پادشاه ایران میبیند.

خارج�ی نمیتوانن�د کاری از پیش
ببرند .آیا این برداشت درستی است؟

 عباس میالنی :بله ،فکر میکنم
این برداشت کامال با مضمون کتاب
همخوانی دارد .به این معنا که توجه
بیاندازه شاه به توطئههای خارجی
و گم��ان او بر این که محرک اصلی
نارضایت��ی مردم توطئ��ه خارجی

 آق�ای میالن�ی! کتاب ش�ما دربارهزندگی محمدرضا ش�اه پهلوی دهها
س�وال ب�ه ذه�ن خوانن�ده متبادر
میکند ،اما نکتهای که کتاب بیش از
هر چیز به خواننده یادآوری میکند
شباهتهایی است بین مسایلی که
منجر به شکس�ت نظام پهلوی شد
و در جمهوری اسلامی در مقیاسی
دیگر تکرار میشود.
یکی از این شباهتها به عنوان مثال
ترس از نیروه�ای خارجی و نگرانی
از برنامهه�ای انگلیس و روس�یه در
آن زم�ان و انگلیس و آمریکا در این
زمان برای براندازی نظام است .توجه
ب�ه جزییات مکتوب در کتاب ش�ما
نش�ان میدهد این ت�رس و نگرانی
زمان�ی واقع�ی میش�ود ک�ه مردم
از حکومتش�ان راضی نیس�تند و
سرکوب این نارضایتی هم نمیتواند
شرایط را بهتر کند .جزییات وقایع در
کتاب شما نشان میدهد وقتی مردم
پش�ت حکومت هس�تند نیروهای

او برای تحکیم س�لطنتش س�ازش
با روحانی�ت بود ،درس�ت برعکس
پ�درش که مانند آتاتورک به مذهب
اعتنایی نداش�ت و مینویسد
به رغ�م توصیه انگلیس�یها
آیتالل�ه قم�ی را مانند یک
قهرمان ب�ه ای�ران بازگرداند،
اما در پایان دوران س�لطنتش
همین روحانیت علیه او شد و
به سلطنتش پایان داد .ممکن
است به اختصار از این چرخش
در اتحاد سلطنت و روحانیت
بگویید؟

 م��ن گم��ان نمیکنم
در پای��ان دوران س��لطنت
همه روحانیت ضد آن بودند.
اس��ناد نش��ان میده��د تعداد
کثی��ری از آی��ات عظ��ام یعنی
کس��انی مانند آیتالل��ه خویی،
گلپایگانی ،شریعتمداری و حکیم
هیچ رغبتی ب��ه این که آیتالله
خمینی بر سر کار بیاید نداشتند
و احس��اس میکردن��د حکومت
آیتالله خمین��ی همین چیزی
خواهد شد که ش��د ،یعنی یک
حکومت استبدادی که مذهب را
لوث و پایههای مذهب را سست
خواهد کرد.

کتاب «شاه» نوشته عباس میالنی،

اس��تاد تاری��خ و علوم سیاس��ی در
دانشگاه استنفورد آمریکا ،تاریخ ۳۷
سال سلطنت محمدرضا شاه و وقایع
پیش و پس از آن را در قالب قصه و
داستانی گیرا و پر از جزییات روایت
میکند.
کتاب آمیختهای اس��ت از تاریخ و
تحلیل مس��ائل تاریخ��ی به همراه
جنبههای انسانی ،عاطفی وگاه به
ظاهر بیاهمیت ،اما صد چندان مهم
و گفتنی.
در کت��اب ش��اه در بی��ش از ۴۵۰
صفح��ه از وقایعی که تاریخ ایران را
تکان داد و سرنوش��ت مردم را رقم
زد میخوانیم.
از تاجگذاری دو پادش��اه و کودتای
 ۲۸مرداد تا انقالب سفید و انقالب
بهمن ،از پیروزیها و شکستهای
دولتها و نقش اسالم در جامعه تا
خواستگاریها و عروسیها و حتی
شکل و رنگ لباسهایی که پوشیده
شد و نام غذاهایی که صرف شد.
دکت��ر میالنی چندین س��ال وقت
صرف مطالعه اسناد و مدارک الزم
برای این کتاب کرد.
روزهای متمادی آرشیوهای دولتی
انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگر
را ورق زد و ع�لاوه ب��ر مطالعه هر
کتابی که در این باره نوش��ته شده
بود ،طی سفرهای متعدد با ناظران
و شاهدان دس��تاندرکار آن دوران
توگوهای مکرر انجامداد.
گف 
در ط��ول خواندن کتاب همس��فر
میش��ویم با سرنوش��ت پرتالطم
س��رزمین م��ادری و وقت��ی آن را
میبندیم حس میکنیم از سفری
دور و دراز بازگشتهایم.
رادیوف��ردا درباره این کتاب با دکتر
توگو کرده که در
عباس میالنی گف 
زیر می خوانیم:

Abbas Milani, The
Shah
Sun, Feb. 6, @ 5:30pm
Concordia: De Seve
cinema,
1450 de Maisonneuve W.
Free & open to the public

بود ،س��بب شد به دالیل اصلی این
نارضایتی و خواس��ت دموکراتیک
مردم توجه نکند.
متاسفانه چون آقای خامنهای شاید
هنوز کتاب را نخوانده درست نتیجه
معکوسی از سقوط شاه گرفته است،
ای��ن که بای��د حرکت م��ردم را در
نطف��ه خفه کرد و اگر به هیچ کدام
از خواس��تهای مردم توجه نکنند
میتوانند سر کار بمانند و ولی فقیه
باشند.
ولی تجربه شاه دقیقا نشان میدهد
اگر شاه درست در سال  ۱۹۷۵وقتی
که در اوج قدرت بود اندکی تواضع
میکرد و خواست مردم را میشنید
به گمان من چه بسا اکنون در یک
ایران سلطنتی زندگی میکردیم ،نه
سلطنتی از نوع شاه ،بلکه سلطنت
از نوع قانون مشروطه که شاه مقام
سمبولیکاست.
همان ط��ور که در قانون اساس��ی
جمهوری اس�لامی هم ب��ه گفته
کسانی که قانون را نوشتند از جمله
آیتالل��ه منتظری ،نقش ولی فقیه
باید نقش سمبولیک و نظارت عالیه
باش��د ،نه این که در تمام مس��ایل
جزیی کشور دخالت کند و حتی در
مورد رنگ ماشین تولید شده هم نظر
بدهد .دریافتی که اینها از سقوط
شاه کردند دریافت سرکوبگرایانه
است ،در حالی که در کتاب روشن
است اگر شاه پیام مردم را به جای
این که در س��ال  ۱۹۷۸بشنود در
زمانی میشنید که قدرت داشت و
یک دولت نیم��ه دموکراتیک روی
کار م��یآورد ،چه بس��ا اوضاع جور
دیگری پیش میرفت.
 ش�ما در فصله�ای اول کت�ابتوضی�ح میدهید پ�س از برکناری
رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا
ش�اه یکی از سیاس�تهای سهگانه

منتها اش��تباه شاه این بود که در
زمانی که قدرت داش��ت و حتی
زمانی که در ضعف بود ،یعنی از
آغاز کار نیروهای مذهبی را برای
مقابله با نیرویی که فکر میکرد
دش��من اصلی او هستند ،یعنی
نیروهای چپ و بع��د طرفداران
مص��دق تقویت ک��رد و زمینه را
کامال برای فعالیت قانونی این دو
نیرو بست .در واقع برای فعالیت
قانونی هر نیرویی زمینه را بس��ت و
تنها نیرویی که به آن اجازه فعالیت
داد نیروهای مذهبی بودند.
نیروه��ای مذهبی چ��ه آنهایی که
مخالفخمینی بودند و چه طرفداران
خمینی دقیقا از همان دوران آمدن
شاه شروع به ایجاد تشکیالت کردند.
مهمترین تشکیالت تروریستی در
که همان
ایران را اینها ایجاد کردند 
فداییان اسالم بود .همه از مجاهدین
و فداییها صحبت میکننددر حالی
که تعداد قتلهایی که فداییان اسالم
مرتکب شدند ،وزرایی که کشتند و
دفعاتی که تالش کردند ش��اه را به
قتل برسانند پدیده شگفتانگیزی
اس��ت .تش��کیل موتلفه و ه��زاران
مسجد در دهه آخر حکومت شاه و
با کمک دولت در ایران ساخته شد.
وقتی این شبکه تنها شبکه سیاسی
موجود مملکت بود ،وقتی نیروهای
دموکراتی��ک اص�لا امکان بس��یج
نداشتند ،وقتی رژیم به بحران رسید
تنها نیرویی که میتوانس��ت کشور
را نگهدارد همین نیروهای مذهبی
بودند.
ولی دیگر نیروهای معتدل مذهبی
که به ایجاد این شبکه کمک کردند
مانندطرفدارانآیتاللهشریعتمداری
و گلپایگانی نمیتوانستند این شبکه
را کنترل کنند و این شبکه بهدست
رادیکالترین و خشنترین نیروهای
مذهب��ی یعنی طرف��داران آیتالله
خمینیافتاد.
شاه برای مقابله با چپها و نیروهای
دموکرات اجازه رش��د و نمو به این
شبکه داد و به آن کمک کرد مانند
آوردن علی شریعتی به دانشگاه
مشهد که به کمک ساواک آمد.
این شبکهدر واپسین ماهها بهدست
طرف��داران آیتالله خمینی افتاد و
آنها با انق�لاب دموکراتیک ایران
کردند آن چه دیدیم.
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خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را برگزار می کند:

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

Tel.: 514-942-9811

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

cours@multissage.ca

www.multissage.ca

نان سنگک

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

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

نکته مهم این اس��ت که در ماههای
قب��ل از انق�لاب حتی طرف��داران
رادیکال آقای خمین��ی هم جرأت
نمیکردن��د اس��می از والیت فقیه
بیاورند.
همه صحبت ازدموکراسی میکردند
و صحبته��ای آق��ای خمینی در
پاریس یکپارچ��ه دموکراتیک بود.
رادیکالها با نیرنگی خودشان را جا
زدند دراین شبکه و با استفاده از آن
ش��اه را برانداختند ،بعد هم به طور
کام��ل چیره ش��دند و آیتاللههای
دیگر را برانداختند و دیدیم بالهایی
که بر س��ر آیتالله شریعتمداری و
منتظری آوردند و بالهایی که بر سر
حزب توده آوردند که ابزار سرکوب
اینها فداییان خلق ش��دند و همه
این مس��ایل از طریق همین شبکه
مذهبی میسر شد.
در همان ابتدای سلطنت محمدرضا
 شاه حزب توده تشکیل و بعد از پایان
جنگ جهانی دوم جنگ س�رد آغاز
شد .آن طور که در کتاب با استناد به
مدارک تاریخی نش�ان دادید به نظر
میرس�د این دو عامل در ابتدا باعث
تثبیت سلطنت محمدرضا شاه شدند
و در پایان عامل شکس�ت او .شما به
اس�نادی از آرشیو آمریکا و انگلیس
اش�اره میکنید که در سال  ۱۹۵۱هر
دو کش�ور فکر میکنند تقویت شاه
بهترین راه برای جلوگی�ری از نفوذ
شوروی در ایران است در حالی که در
پایان ،برکناری شاه را برای جلوگیری
از نفوذ شوروی مهم میدانند؟

 بله همین طور اس��ت .وقتی
اوض��اع بحران��ی میش��ود یعنی از
س��پتامبر  ۱۹۷۸ب��ه بع��د آمریکا،
انگلیس و فرانس��ه ب��ه این نتیجه
میرس��ند که ش��اه از نظ��ر روحی
ت��وان رهبری و مقابله با این بحران
را ندارد .هر س��ه کشور نمایندگان
وی��ژهای میفرس��تند ت��ا وضعیت
روح��ی ش��اه را ارزیاب��ی کنند .هر
س��ه نماینده میگویند ش��اه دیگر
نمیتواند روی کار بماند .بر اس��اس
اسناد وقتی آمریکا و انگلیس تصمیم
گرفتند و شروع به جستن آلترناتیو
کردند دنبال نیرویی میگشتند که
در ای��ران دو کار را انجام دهد ،اول
این که کش��ور را یکپارچه نگهدارد
و نوعی دموکراس��ی سر کار بیاورد.
چون آنها میفهمیدند خواس��ت

مردم خواس��ت دموکراتیک است و
مردم والیت فقیه نمیخواستند کما
این که حتی یک بار در ش��عارهای
زم��ان انقالب نام��ی از والیت فقیه
نیس��ت ،ولی غربیها دنبال نیرویی
میگش��تند که مملکت را نگه دارد
و حکومت پاسخگوی مردم را ایجاد
کند و بتواند جلوی کمونیستها را
بگیرد.
نام��های ک��ه آیتالل��ه خمینی به
کارتر مینویس��د و جوابهایی که
ب��ه پرس��شهای آمری��کا میدهد
شگفتانگیزاست.
رژیمی که امروز اپوزیس��یون ایران
را متهم میکند که مثال به سفارت
آلمان رفته و در جلس��های شرکت
کردند ،خ��ود اینها ماههای قبل از
انقالبدائما با سفارت ودولت آمریکا
نه تنها تماس داشتند ،بلکه آیتالله
خمینی پیشگام این تماسها بود.
حاال هرگون��ه صحبت با غرب گناه
شمرده میش��ود ،ولی در  ۱۹۷۸نه
تنها مباح بلکه الزم بود.
بر اساس اسناد موجود از آن مذاکرات
آن چه در ای��ن تماسها به آمریکا
القا کردن��د این بود ک��ه روحانیت
سرکار نخواهد آمد و حکومت بعدی
دموکراتیک خواهد بود ،وجه اصلی
آن جلوگیری از کمونیس��م است و
یک حکومتدموکراتیک و کمابیش
طرفدار غرب روی کار خواهد آمد.
اما همان طور که با مردم ایران خلف

وعده کردند ،ب��ا غربیها نیز خلف
وع��ده کردند .حکومت��ی که ایجاد
کردند نه دموکراتی��ک بود ،نه ضد
شوروی و نه طرفدار غرب.
 در اواخ�ر س�الهای  ۱۹۵۰و اوایل ۶۰ش�اه به گفته بس�یاری از اسناد
خارجی صاحب اعتماد به نفس شده
ب�ود و بر خالف تص�ور عامه به هیچ
وجه دستنش�انده دولتهای غربی
نب�ود .در حالی که به خوبی از قدرت
آنه�ا آگاه ب�ود برای مقابله دس�ت
به مانورهای سیاس�ی م�یزد .مثال
بازیهایی ک�ه با آمریکا و ش�وروی
علیه بریتانیا میکرد ،درس�ی که از
پدرش آموخته بود .درست است؟

 بله ،حرف شما کامال درست
اس��ت و س��ال ۱۹۵۹بخشی است
در تاریخ که کمت��ر به آن پرداخته
شده است .شاه در آن سال پیشقدم
میشود تا قرارداد  ۲۵ساله دوستی

و مبادله اقتصادی با شوروی ببندد
و ای��ن کار را ب��دون اطالع آمریکا و
بریتانی��ا انج��ام میدهد .در س��ال
 ۵۹آمری��کا و بریتانی��ا جلوی این
کار را میگیرن��د ،آیزنهاور یک نامه
تهدیدآمیز مینویس��د و انگلیسها
س��ر دنیس رایت را میفرس��تند و
شاه را تهدید میکنند و شاه از این
قرارداد عقب مینشیند .ولی شش
سال بعد یعنی س��ال  ۶۵دوباره به
رغم فشار آمریکا و بریتانیا که سعی
میکنند آن قرارداد را فس��خ کنند،
ش��اه قرارداد  ۶۵را با شوروی امضا
میکند،قراردادی که در برابر فروش
گاز ،ایران از ش��وروی تس��لیحات و
کاالهای دیگر میخرد و این مسئله
برخالف خواسته آمریکا و انگلیس
بود.
ای��ران به رغم خواس��ته انگلیس به
قدرت فائ��ق منطقه تبدیل ش��د.
انگلی��س خیلی تالش ک��رد ایران
ق��درت فائق منطقه نش��ود .حتی
گمان رایج این بود که ش��اه قدرت
منطقه شد چون نوکر نیکسون بود
اما من در اس��ناد دیدیم که قدرت
فائق شدن در منطقه دقیقا به سال
 ۶۵برمی گردد ،یعنی زمانی که شاه
متوجه شد انگلیسدارد از خاورمیانه
میرود .شاه به صراحت به آمریکا و
انگلی��س میگوید با رفتن انگلیس
ای��ران قدرت برت��ر و ضامن امنیت
منطقه خواهد شد.
انگلیسها قاطعانه س��عی کردند به
ش��اه بگویند هرگز اجازه نخواهند
داد چنین چیزی واقع شود .وزارت
امور خارجه بریتانیا در س��ال  ۶۵به
نخس��ت وزیر میگوید وقتی ش��اه
آم��د او را از این توهم دور کنید که
ایران میتواند قدرت فائق شود .چون
انگلیس نگران متحدین عرب خود
بود و فکر میکرد عربها خواستار
چنین چیزی نیس��تند ک��ه البته
نبودند .اما شاه دراین جهت حرکت
کرد و البته دکترین نیکسون با این
حرکت ش��اه کامال همسویی پیدا
کرد .به عنوان مثال بین س��الهای
 ۷۲تا  ۷۵حرکت مش��ترک ایران،
اسراییل و آمریکا علیه صدام به وجود
آمد که هر سال میلیونها دالر خرج
میکردند دراین راه و مشخص است
که این مسایل به ابتکار شاه بود نه
{>> ادامه در صفحه}37 :
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ایران :اجتماعی....

اعدام :ارعاب ،ترویج انتقام،

آسیب رساندن به جسم و جان جامعه
ای�ن روزها اعدامهای ایران را دیگر باید به س�اعت ش�مرد ۲۰ .نفر در
خوزس�تان ۱۳ ،نفر در اس�تان تهران ۱۰ ،نفر در استان البرز ۸ ،نفر در
قم ۷ ،نفر در اس�تان کرمانشاه ۷ ،نفر در لرستان ۵ ،نفر در سیستان و
بلوچس�تان ۴ ،نفر در استان اصفهان ...این تنها بخشی از بیش از صد
حکم اعدامی اس�ت که در ی�ک ماه گذش�ته،دیماه ،در ایران به اجرا
درآمده اس�ت ،روندی که باعث ش�د مدافعان حقوق بش�ر از شمردن
اعدامها بر اساس هفته و ماه دست بکشند و بگویند در یک ماه گذشته
به طور میانگین هر  ۸ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
آخرین نمون�ه از این اعدامها که در مورد طیفی از مجرمان و متهمان،
از سیاس�ی گرفته تا قاتل و قاچاقچی ،به اجرا درمیآید ،اعدام  ۱۰نفر
در کرج و ارومیه ،به اتهام قاچاق مواد مخدر بود که روز پنجش�نبه 27
ژانویه انجام شد.
پرسش اصلی اینجاست که چه در کتابم صحبت کردهام که عنوان
عاملی باعث میش�ود تا ایران آن را «انتق��ام ،اعدام و جس��م» نام
به یکی از رکوردداران اعدام در نه��ادهام .و آن هم عبارت اس��ت از
تاثیرات روح��ی و روانی بر اجتماع
جهان تبدیل شود؟
در ای��ن خص��وص رادیوف��ردا یا ب��ه عبارت دیگر تالش جمهوری
توگوی��ی داش��ته اس��ت ب��ا اس�لامی از طریق اع��دام به عنوان
گف 
نادروهاب��ی ،جامعهش��ناس مقیم ارع��اب اجتماع��ی و ایج��اد نقش
پاریس و نویسنده کتاب فرانسهزبان بازدارنده با آن اعمال.
«جامعهشناس��ی اع��دام در دوران این در حالی اس��ت که تمام آمارها،
خالف این نظریه را نشان میدهد.
گذار»؛
توگو با آمار خشونت چه در کودکان و چه
نادر وهابی در ابتدای این گف 
تاکید بر این که روند اعدامهادر سال در بزرگس��االن روز ب��ه روز در حال
جاری افزایشی چش��مگیر داشته ،افزایش است.
مروری دارد بر موارد اعدام در چند بگذاری��د یک مثال بزنم .در س��ال
 ،۲۰۰۹در ماه ژوئیه گذشته ،در روز
سال گذشته.
چهارم ژوئیه  ۲۰نفر حدود  ۲۴نفر و
ن�ادر وهاب�ی :اج��ازه بدهید من در روز  ۲۴ژوئیه حدود  ۲۴نفر و در
بخشی از آمارهای چند سال گذشته روز  ۳۰ژوئی��ه باز هم حدود  ۲۴نفر
را برایت��ان بازگو کنم .ما در س��ال اعدام شدند.
در هم��ان روزها معاون دادس��تان
 ۳۱۷ ،۲۰۰۷مورد اعدام داش��تیم .
در سال  ۲۰۰۸این رقم به  ۳۴۶نفر در ام��ور زندانها این آمار را رس��ما
رس��ید و با یک افزایش ده درصدی در مصاحب��ه مطبوعاتی خود اعالم
میکند .این در شرایطی است که ما
مواجه بود.
در س��ال  ۳۸۸ ،۲۰۰۹نف��ر اع��دام در اوج مبارزات اجتماعی قرار داریم.
ش��دند که باز هم با ی��ک افزایش بعد از جریان انتخابات است و اولین
 ۱۱درصدی در زمینه اعدام مواجه باری اس��ت که میبینیم این همه
جمعیت با ش��عار لغو انتخابات وارد
شدیم.
در مورد س��ال  ۲۰۰۹توجه شما را صحنه خیابانها شدهاند.
به ی��ک نکته جلب میکنم .در این اما برای ایج��اد ارعاب اجتماعی دو
س��ال تا  ۲۲ژوئی��ه ۱۹۶ ،نفر اعدام ب��ار و در دو روز این مس��ئله اعالم
ش��ده بودند ،ولی در فاصله یک ماه میشود.
و نیم بعد یعن��ی از  ۲۲ژوئیه تا روز
پنجم اوت ،حدود  ۱۱۲نفر دیگر نیز یک پرسش اساسی این است
اعدام شدند.
که آیا واقعا اع�دام باعث کاهش
این
از
مورد
۱۴
گذش��ته
در س��ال
جرم و جنایت در جامعه میشود؟
اعدامها در مالء عام انجام شد .اینها  -خیر .برعکس است.
اعداد و ارقامی بودند که آهنگ کلی ما یک سیکل  ۳۰ساله رادر حکومت
اعدام را به شما نشان میدهند.
جمهوری اسالمی از سر گذراندهایم؛
س�وال من هم دقیق�ا همین خشونت ،اعدام و بازتولید خشونت.
جاست .چه عاملی باعث میشود توجه کنید .من به مطالعات علمی
که یک سیستم امنیتی و قضایی اشاره میکنم .کلیه مطالعات علمی
چنین س�یری را در صدور حکم عکس این موضوع را نشان میدهد
ک��ه اعدام میتواند مانع گس��ترش
اعدام طی کند؟
 اول بایستی در مورد روش کار به خشونت باشد.چن��د نکته توجه کنیم .اولین نکته در کانادا در سال  ۱۹۷۵حکم اعدام
این که در جمهوری اسالمی ،اعدام لغو شد.
سیاس��ی را از اعدام عادی باید جدا در آن سال مابین هر صد هزار نفر،
کنیم.
 ۹قتل اجنام میشد .ولی  ۴۰سال
این دو دو مقوله متفاوتند.
پس از لغو حک�م اعدام ،یعنی در
یکی برای عدم تحمل دگراندیشی س�ال  ،۲۰۰۶آمار موجود کاهش
است که اعدام میشود و دیگری به اعدام را نشان داد.
خاطر ارتکاب به قتل یا سایر جرایم .این به معنای آن است که لغو حکم
دوم ای��ن که نظری��های وجود دارد اعدام باعث افزایش کش��تار و قتل
که باید از این توهم مطلق که نظام نشد ،بلکه برعکس ،یک آمار پایین
کیفری به طور عموم ،بازتابی از یک را نشان میداد.
امر الهی و آسمانی است ،خودمان را ب��از هم توجه ش��ما را ب��ه گزارش
نجات دهیم و کیفر را در جمهوری س��ازمان ملل که در س��ال ۱۹۹۷
اسالمی با س��اختار قدرت سیاسی تدوین و در سال  ۲۰۰۲بهروز شد،
جلب میکنم .این گزارش هم نشان
مورد مطالعه قراردهیم.
میده��د که لغو اع��دام هیچ گونه
برخ�ی از منتقدان جمهوری رابطهای با باال رفتن افزایش خشونت
اسلامی ای�ن بح�ث را مطرح ندارد.
میکنند که این اعدامها با چنین
آهنگ پرش�تابی ،ب�رای ایجاد بس�یاری از اس�تداللهایی
رعب و وحشت است که افزایش که ب�رای اجرای حک�م اعدام و
پیدا میکن�د .آیا به نظر ش�ما قصاص نف�س در قانون مجازات
چنین گزارهای اساسا میتواند اسلامی وج�ود دارد ،این نظر
است که اعدام واکنش و پاسخی
درست باشد؟
 ب��رای پاس��خ دادن به ش��ما باید اس�ت برابر برای خ�ون پایمالبرگردم به این نظریه که اصوال چه ش�ده قربانی .در این مورد نظر
نظرگاهی در این مورد در جمهوری شماچیست؟
اسالمی وجود دارد .من از نظرگاهی  -بله .این س��وال مطرح میش��ود.

تکلیف قربان��ی چه خواهد ش��د؟
من توجه ش��ما را متوجه تجربیات
سایر کش��ورهای دیگر میکنم .آن
تجربیات نش��ان میدهد که با پیام
بخش��ش و صلح میتوانیم در یک
برنامهریزی ده س��اله ،بخش��ش و
مهرورزی را به بدنه اجتماع منتقل
کنی��م و با ای��ن پیام از گس��ترش
خشونت جلوگیری کنیم.
یعنی در حال حاضر در جامعه ما دو
الیه هستند که فقط و فقط به انتقام
میاندیشند ،الیهای که در طول ۳۰
س��ال گذشته به نوعی از انحاء یا در
جن��گ یا از طریق مج��ازات اعدام،
یکی از عزیزانش را از دس��ت داد و
الیه دوم هم اجراکنندگان این حکم
و هیئت حاکمه بودند.
برای این که یک بار برای همیش��ه
خش��ونت در جامعه ایران به پایان
برسد تنها راه ما انتشار پیام بخشایش
اس��ت .من بیشتر موافق این جمله
معروف نلس��ون ماندال هس��تم که
«فراموش نکنیم ،اما ببخشیم».
در کتابم به تفصیل به تجربه چهار
کش��ور آفریق��ای جنوبی ،ش��یلی،
آرژانتی��ن و اروگوئه اش��اره کردهام.
چهار کش��وری ک��ه در آنها حتی
جنایت��کاران سیاس��ی را هم اعدام
نکردند و ما شاهد بودیم که هر چهار
کشور به سمت جامعه مدنی پیش
رفتند.
از یک جنبه دیگر اگر بخواهیم
ب�ه مج�ازات اع�دام بپردازی�م،
میدانیم ک�ه تعداد بس�یاری از
اعدامه�ا به خاط�ر قصاص نفس
و با نظر مس�اعد خانواده قربانی
انجام میگیرد .میخواستم ببینم
وانهادن تصمیمگیری برای سلب
حیات از یک قات�ل که به عنوان
مثال در قانون مجازات اسلامی
لحاظ شده اس�ت ،چه تاثیری بر
هنجارهای اجتماعی افراد در کل
یک جامعه دارد؟
رواج فرهن��گ انتق��ام ب��ه ط��ور
سیستماتیک تاثیر نخست آن است.
در سال گذشته شاهد اعدام کودکی
به نام بهنود شجاعی بودیم .در هنگام
اعدام او ،خان��واده مقتول در هنگام
کشیدن صندلی این مجرم خردسال
حضورداشتند .ما شاهدیم که به این
شکل دارند به شکل سیستماتیک
پدیده انتقام را ترویج میکنند.
اما نکته دیگر روش اعدامهاست .در
برخی از کش��ورهایی که هنوز هم
در آنها مجازات اعدام لغو نش��ده،
ش��اهدیم که تالش دس��تگاههای
دولتی در جهت کاهش میزان درد
و رنج فرد اعدام��ی در زمان اجرای
حکم است.
در ای�ران عموم�ا اعدامه�ا از
طری�ق دار زدن انجام میش�ود.
ش�ما در م�ورد ای�ن روش خاص
اع�دام ک�ه در ای�ران رواج دارد
چطورمیاندیشید؟
 آن چه در اجرای حکم اعدام دنبالمیشود،اعمالحداکثرآسیبرسانی
به جسم با نوعی عذاب دادن است.
نوع حلقه طناب دار به گونهای است
از نظ��ر علمی که اگ��ر این گره زیر
گلو یا در پشت قرار بگیرد ،محکوم
به سختی جان میدهد و بیشتر در
هنگام وداع با زندگی عذاب میکشد.
در برخ��ی از عکسها دی��دهام که
آگاهانه بعضی گره این طنابها را به
گونهای میگذارند تا عذاب محکوم
به هنگام اجرای حکم بیشتر باشد.
اع��دام در واقع نوع بس��یار افراطی
آسیب رساندن به جسم یک انسان
است که یک حاکمیت یا یک دولت
از طریق اهرمهای اجرایی و قانونی،
با قتل نفس انسان دیگری ،مبادرت
به آن میکند.
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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
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
اوکازیون عالی

سرمایه گذاری مطمئن و بی درد سر
ساختمان مدیکال با استاندارد بسیار باال

سا
ختمان
م
دیکال

در قلب شهر بروسارد RIVE SUD
 SPA بامتخصص دیگر

 باحدود  8000فوت مربع
 در دو طبقه
طبقه هم کف
 کلینیک پزشکی و زیبایی ،مجهز
 با  22سال سابقه
 و  20دکتر و متخصص
طبقه دوم:
تلفن تماس:

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

514-996-9692

info@paivand.ca

 امکان خرید کلینیک بطور جداگانه نیز وجود دارد
 امکان ایجاد یک یا چند دفتر تجاری یا پزشکی
 شرایط فروش بسیار عالی

دلیل فروش :بازنشستگی

450-466-6693

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

13

14

www.paivand.ca
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ایران :تداوم استبداد...
چهارصد هزار سرفصل درسی دانشگاههای
ایران بازنگری میشود
س��عید قدیم��ی ،مدی��رکل دفتر
پش��تیبانی و حمایت آموزش عالی
وزارت عل��وم ای��ران ،از بازنگ��ری
سرفصل دروس دانشگاهی در سطح
گسترده خبر داد.
آق��ای قدیم��ی ،روز جمعه  ۲۴دی
( ۱۴ژانویه) با اش��اره به برنامه های
وزرات علوم برای بازنگری سرفصل
ه��ای دروس علوم انس��انی و هنر
گف��ت" :چهارص��د هزار س��رفصل
دروس دانش��گاهی کشور بازنگری
می شود".
او گفت هفتاد درصد از این بازنگری
مربوط به علوم انس��انی است و هم
اکنون "وضعیت  ۲۶۰هزار سرفصل
علوم انسانی از نظر تاریخ بازنگری"
مشخص شده است.
به گفته آقای قدیمی ۱۰۰ ،سرفصل
دانش��گاهی مربوط به رش��ته های
هنری نیز مورد بازنگری قرار خواهد
گرفت.
طرح بازنگری سرفصل های دروس
دانشگاهی و به ویژه علوم انسانی ،از
تابستان سال  ۱۳۸۸و در پی انتقاد
آیت الله علی خامنه ای ،رهبر ایران
از تدری��س علوم انس��انی غربی در
دانشگاههای ایران شدت گرفت.
آی��ت الله علی خامنه ای ش��هریور
ماه سال گذشته ،در جمع شماری
از اس��تادان و اعضای هیات علمی
دانش��گاه های ایران گفت��ه بود که
آموزش بسیاری از رشته های علوم

انس��انی در دانش��گاه ه��ا باعث بی
اعتقادی به تعالیم الهی و اس�لامی
می شود.
آقای خامن��ه ای تحصیل حدود دو
میلی��ون نفر از س��ه و نیم میلیون
دانشجو در ایران در رشته های علوم
انسانی را مایه نگرانیدانسته بود زیرا
به گفته وی"توانای��ی مراکز علمی
و دانش��گاه ها در زمینه کار بومی و
تحقیقات اس�لامی در علوم انسانی
و همچنی��ن تعداد اس��اتید مبرز و
معتقد به جهان بینی اسالمی رشته
های علوم انسانی در حد این تعداد
دانشجونیست".
رهب��ر جمهوری اس�لامی ب��ا ابراز
نارضایتی از آموزش علوم انس��انی
گفته بود" :بسیاری از علوم انسانی
مبتنی بر فلس��فه هایی اس��ت که
مبانی آنها مادی گری و بی اعتقادی
به تعالیم الهی و اس�لامی اس��ت و
آموزش این علوم موجب بی اعتقادی
به تعالیم الهی و اسالمی می شود و
آموزش این علوم انسانی در دانشگاه
ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید
در مبانی دین��ی و اعتقادی خواهد
شد".
آیت الله خامنه ای از مراکز تصمیم
گی��ری از جمل��ه دول��ت ،مجلس
و ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی
خواسته بود به این موضوع رسیدگی
کنند.
در پی سخنان آیت الله خامنه ای،

ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی ،به
پژوهشگاه علوم انسانی ماموریت داد
تا خواسته های رهبر ایران پیگیری
کند.
انتقاد از تدریس علوم انسانی غربی
در دانشگاه های ایران ،همچنین در
متنی که پس از برگزاری چهارمین
جلس��ه دادگاه بازداش��ت شدگان
حوادث انتخاباتی ای��ران ،به عنوان
اظهارات س��عید حجاری��ان ،عضو
شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران
اسالمی منتشر شد نیز آمده بود.
در این متن که اعالم شد توسط آقای
حجاریان نوشته و در دادگاه توسط
سعید شریعتی ،عضو دیگر شورای
مرکزی جبهه مشارکت خوانده شد،
آمده بود" :متأسفانهدر ایران با ضعف
علوم انس��انی ،به خصوص در رشته
های جامعه شناسی و علوم سیاسی
مواجهیم و علی رغم گسترش مراکز
آموزش��ی عالی و کثرت دانشجو در
رش��ته های علوم انسانی ،متون آن
از عمق چندانی برخوردار نیست و
مطالب با ترجمه های اغلب ناقص
و بدون نقد در اختیار دانش��جویان
گذاشته می شود".
در ای��ن متن همچنی��ن از تدریس
علوم انسانی توسط فارغ التحصیالن
این رش��ته ه��ا ،به خص��وص فارغ
التحصیالن دانش��گاه های خارج از
ایران انتقاد شده بود.

ببـخ
با خونخودجان ش!

مرکزاسالمیایرانیان
ب
خ
ش
مه
هب انم خدا وند نده ربان
رحلت پیامبر بزرگوار

Vendredi 11 février
14 h 30 à 20 h
Samedi 12 février
10 h à 16 h

Friday, February 11
2:30 p.m. to 8:00 p.m.
Saturday, February 12
10:00 a.m. to 4:00 p.m.

پیام آور روشنایی و رحمت و دو فرزند برومندش
آقا امام حسن مجتبی و آقا علی ابن موسی الرضا
حجج راستین پروردگار بر مسلمین و شما هموطن تسلیت باد
به همین مناسبت مجلس بزرگداشت شان
به مدت دو شب در مركز اسالمی ایرانیان برگذار خواهد شد
حضورتان بیعت مجدد با والیت و امامت اهل بیت عصمت و طهارت می باشد.

برنامه ها :

نماز جماعت ،شعر،
سخنرانی :توسط فاضل ارجمند
استاد دكتر علی محمد مؤذنی

به صرف شام

زمان :پنجشنبه و جمعه
سوم وچهارم فوريه
از ساعت:
 7لغايت  10شب

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

241, rue Anselme-Lavigne
Dollard-des-Ormeaux

info-collecte : 514 832-0873 • 1 800 343-SANG (7264) • www.hema-quebec.qc.ca

Donnez Du sang. Donnez la vie.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدpaivandmtl@gmail.com :
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دهد چرا که در حال حاضر الیه های
س��طحی این آتشقش��ان الیه های
عمی��ق و خفته درعمق را هم بیدار
کرده اند.

مصر :حتلیل و گفتگو
رژینسکی در گفتگو با نیوزویک :مصر آتشفشانی است که
منطقه را میسوزاند

ديپلماسىايرانى
ديپلماسىايرانى:زیبگنیوبرژینسکی
که در س��ال  ۱۹۷۹مش��اور امنیت
ملی رئیس جمهوری وقت جیمی
کارتر بود .سال هاست در خصوص
انقالب ها در سطح جهانی و چرایی
و چگونگی آنها تحقی��ق می کند.
پس از حوادثی ک��ه در تونس و به
تبع آن در مص��ر رخ داد ،نیوزویک
با برژینسکی که سال هاست جامه
اس��تادی دانش��گاه را بر ت��ن دارد
گفتگویی انجام داد که متن آن را در
زیر می خوانید:

چند سال پیش بود که شما از
انقالبی در خاورمیانه سخنگفتید
که می تواند مانند یک مبب ساعتی
سیاسی عمل کند .آیا این حتوالتی
که امروز شاهد آن هستیم همان
انقالبیهستندکهشماپیشبینی
کرده بودید؟

ما این روزها جمعیت جوانی حدود
 ۸۰ت��ا  ۱۳۰میلیون در سرتاس��ر
جهان داریم که از طبقه متوس��ط
رو به پایین جوامع برخواس��تهاند و
جامعه ای را تش��کیل دادهاند مملو
از مطالبات و فریاد بر سر بیعدالتی
و حس براب��ری خواهی .این دانش
آموزان ،این دانشجویان در حقیقت
انقالبیونی ایستاده در صف هستند.
زمانی که این آتشفش��ان س��ر باز
میکند ،این جوانان هم به خروش
می آیند .درس��ت مانند طرفداران
مارک��س ک��ه قریب به یک س��ال
پی��ش از تجمع��ات کوچک محلی
متوجه وجود وی ش��دند و جامعه
ای اعتراضی را تش��کیل دادند ،این
جوانان هم با دستیابی به اینترنت و

شبکه های اجتماعی مجازی برنامه
ریزی کردند و تحولی را رقم زدند.

س��ایت هایی مانند فیسبوک بیش
از آنچه که انتظ��ار میرفت در این
انقالب ها نقشداشتند؟
این س��ایت ه��ا در حقیقت منتقل
کننده تکنیک های متفاوت هستند.
می توانید خیزش جوانان در اروپا در
یک نس��ل گذشته تاریخی را به یاد
آورید .آنها از شعارها و رنگ ها برای
جلب حمایت استفاده می کردند .در
خیزش های اخیر در اروپای شرقی
هم ما ش��اهد انق�لاب های رنگین
بودیم .انقالب نارنج��ی در اوکراین
بهترین نمونه است .همه از هم تقلید
کردند .این روزها هم جوانان مصری
را در قاهره م��ی بینیم که حوادث
تونس را نگاه می کنند و آن را تبدیل
به الگویی برای خود می کنند.
آیا آنچه که در تونس رخ داد هم در
حقیقت قیام جوانان بود؟

بله .تمام انقالبها را جوانها هدایت
می کنند .آنچه که جدید بود حجم
معترض��ان و می��زان آگاهی آنها به
امور سیاسی بود .عالوه بر شعارهای
یکسان و واحد ،ایدئولوژی بسیاری
ه��م در پ��س این ابراز احساس��ات
انقالبی نهفته بود .هم ایدئولوژی،هم
نفرتی یکس��ان و ه��م حس میهن
پرستیمشترک.

چه عواملی جهان عرب را دچار
انشقاقمیکند؟

این خروش و جنبش سیاسی یک
بعد و ویژگی دیگر هم داش��ت که
همانا تعصب مذهب��ی بود .نگاهی
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به متوس��ط س��ن افرادی بیندازید
که دس��ت به عملیاتهای انتحاری
میزنند .آنها بس��یار جوان هستند.
میل به تغییر و اصالحات می تواند
در چش��م بر هم زدن��ی تبدیل به
تعصب مذهب��ی و تندروی ش��ود.
زمان��ی که میل به تغییر جای خود
را به تندروی می دهد ،نوعی قساوت
عجیب و حس خود تخریبی هم به
سراغ فرد می آید .کسی که خود را
می کشد تادیگرانی را که مقصر می
داند را به کشتن دهد.
بنابراین انقالب هایی که جوانان
آن را هدایت می کنند الزاما به
دموکراسی به عنوان هدف نهایی
منیاندیشد؟

جوان��ان ب��ه دنبال ش��ان و منزلت
سیاسی هس��تند .دموکراسی شاید
بتواند این حس را درون انها تقویت
کند .اما ش��ان و منزلت سیاسی در
خود مولفه های��ی مانند اعتماد به
نفس ملی ،اعتماد به نفس مذهبی
و برخورداری از حقوق بشر و حقوق
مدنی را جاداده است .تمام این اتفاق
ها امروزه روز در جهانی رخ می دهد
که جوانان پرشور آن تمامی نابرابری
های اقتصادی و اجتماعی و نژادی را
احساس می کنند.
و اعتراض ها در مصر از این دست
بودند؟

مصر در حال خروش است .خروش
و ف��وران مصر هم تنه��ا منطقه را
بی ثبات نمی کن��د .این فوران می
تواند نوع منش رهبران این کش��ور
با اس��رائیل را تغییر دهد .می تواند
عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار

و رسالت غرب در این فضای ملتهب
چیست؟
غرب باید ت��ا آنجا که می تواند این
جوش و خ��روش را کنترل کرده و

البته به آن مس��یر ده��د .این بدان
معناست که ما باید مشکالتی را که
ب��ه آنها آگاهی داریم برطرف کنیم.
باید آنچ��ه را که این حس نابرابری
و مورد ظلم واقع ش��دن را به سیل
جوانان عرب بخشیده است ،اصالح
کنیم .یک��ی از این کارها طبیعت و
ذات رژیم ه��ای موجود در منطقه
خاورمیانه است .تنها با خاک انداز زیر
فرش کردن این گرد و غبارها نمی

تواند بهترین راه��کار و البته بادوام
ترین آنها باش��د .باراک اوباما رئیس
جمهوری ایاالت متح��ده در قاهره
در سال  ۲۰۰۹میالدی سخنان به
جای��ی را بر زبان راند اما ما در عمل
دریافت های چندانی نداشتیم.
يکشنبه  10بهمن 10:59 1389

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

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

shadd.com
1000 Old Orchard
Montreal QC H4A 3A4
Bus 90, Métro Vendome
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شهریه رایگان

!free tuition! call now
514 484 0485
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«بیایید نزد من ای متام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی
خواهم بخشید .یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید ،زیرا که
حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت».
ما آنچه در ظاهر هس�تیم در
باطن نیز هستیم.
ب��رای زمانی محدود م��ی توانیم
فیلم بازی کنیم و خودمان را زیر
پرده ریا و تزویر پنهان نماییم ،ولی
سرانجام گندش باال خواهد آمد و
آنچه در پنه��ان انجام داده ایم به
گوش همه خواهد رسید.؟
آیا تا کن��ون همانند این جمله را
شنیده اید:
فالن��ی دل خیلی پاک��ی داره ،به
حرفه��اش و کارهاش توجه نکن،
دلش پاکه!
عیسای مس��یح خط بطالن روی
ای��ن عبارت متداول می کش��د و
به ما گوش��زد می نماید که خود
را گمراه نکنیم ،بلکه دنبال چاره
ب��رای درمان دل بیم��ار خودمان
باشیم.
از ط��رف دیگر نغز اس��ت بدانید
ک��ه ما توانا به پاک کردن قلبمان
نیستیم .
ما همانند شخص بیماری هستیم
که نمی تواند خ��ودش را درمان
کند و الزم اس��ت که نزد پزشک
برود.
و هنگامی که نزد عیس��ی مسیح
می رویم و از او ش��فای قلبی می
طلبیم ،بی درنگ ب��ه داد ما می
رس��د ،گناهان م��ان را پاک می
س��ازد و با حضورش وجودمان را
درخشان می گرداند.
ولی پرس��ش اینجاس��ت که چرا

این گفته ،پیام راس��تین صلیب
مس��یح را خدش��ه دار م��ی کند
و به نظ��ر نگارنده بدعتی اس��ت
که کلیس��اهای ایرانی را به سوی
دنیوی بودن سوق می دهد.
بیشتر کسانی که چنیندیدیدر
برابر خدا دارند یک پا در کلیسا و
دو پا در مجالس عیش و نوش یا
محافل غیرمذهبی و سیاسی می
گذارند و محبت خدا را دستاویزی
قرار می دهند ب��رای ادامه اعمال
گناه آلود!

عیسی تواناس��ت قلب ما را پاک
نماید؟
آیا تنها انگیزه این است که او
در آخور زاده شد؟
باید توجه داش�ته باش�ید که
زای�ش مس�یح در آخ�ور به
خودی خود ما را از گناه نجات
نمی دهد .او در آخور زاده شد
تا بوی گند طویل�ه و آخور را
برای زمانی بر خود بگیرد.
و ای�ن عمل به گون�ه نمادین
اش�اره ب�ه کار مس�یح روی
تولد مس�یح در آخ�ور ،منایانگر
صلیب می کند.
فروتن�ی خدا و فاس�د بودن دل
به راستی او به جهان آمد تا گناهان انسان است.

ما را بر خود بگیرد و در مقام یک
گناهکار به جای ما مجازات شود و
بمیرد تا از مرگ روحانی و عذاب
ابدی دوزخ رهایی بیابیم.
ِ
خ��دا محبت اس��ت و ش��کی در
این حقیقت نیست ،ولی صلیب
عیسای مسیح «تنها» محبت خدا
را نشان نمی دهد.
برخی از به اصطالح مس��یحیان
نوظه��ور ک��ه بیش��تر از مذهب
غیرمس��یحی ب��ه مس��یحیت
گرویده ان��د ،ش��وربختانه نه تنها
برخی آموزش های غیرمسیحی
را وارد مسیحیت ایرانی کرده اند،
بلکه پا فش��اری فراوان بر محبت
خدا دارند.
عبارت «خدامحبتاست» همیشه
ورد زبان آنهاست.

همان گونه که قنداقه و بدن پاک
عیس��ای نوزاد بوی گن��د آخور و
طویله را بر خود گرفت ،عیس��ای
جوان بر روی صلیب گناهان ما را
بر خود حمل کرد.
صلیب عیسی نش�ان دهنده
هولناک بودن و زش�ت بودن
گن�اه ،داوری و غضب ایزدی،
پارس�ایی خدا ،گناهکار بودن
ما و در پایان ،محبت خداست.
هر وقت که به صلیب می نگریم
نباید فراموش کنیم که خدا گناه
را بی س��زا نخواهد گذاشت چون
او آتش فرو بَرنده اس��ت نه کسی
که گن��اه را ماس��تمالی می کند
(عبرانیان .)29:12
یگانه منجی جهان آدمی در آخور
زاده شد تا روی صلیب بمیرد و با
مرگ خود حیات جاودانی را برای
آورد.
من و تو به ارمغان َ
او ای��ن کار را با قربان کردن جان
خود انجام داد.
باید گفت که را که «قربونت بشم»
و «قربان ش��ما»« ،فدات بش��م»،
«قربونت برم» ،ما ایرانیان به گونه
روزمره و آن هم تنها زبانی به کار
می بریم ،مس��یح به راستی انجام
داد و جان��ش را فدای گناهکاران
نمود.
حکم خداوند
کسانی که به او در ِ
و نجات دهنده ب��اور می آورند از
موت به حیات منتقل می ش��وند
و دیگر نیاز نیست جریمه و تاوان
گناهانش��ان را به هر اندازه ای که

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

هموطنعزیز،

آیا عالی نیست که می توانیم
به گونه رایگان ،محض فیض
ش��اق
خدا و بدون اینکه کار
ّ
انج��ام بدهی��م از هالک��ت
جاودانی ک��ه در انتظار همه
گناهکاران توبه نکرده است
رستگار گردیم؟
ام��روز مژده برای ش��ما این
اس��ت که عیس��ای مسیح
حاضر اس��ت در آخ��ور زاده
شود ،و این بار آخور قلب شما
را در نظر گرفته است.
او با حضورش می تواند قلب
فاسد شما را پاک کند و آن
را جایگاه س��کونت روح خدا
بگرداند .او با فروتنی د ِر قلب
شما را می کوبد و اجازه ورود
می خواهد .بهدعوت بی نظیر
او گوش فرا دهید:
«بیایی��د نزد م��ن ای تمام
زحمتکشان و گرانباران و من
شما را آرامی خواهم بخشید.
یوغ مرا بر خ��ود گیرید و از
من تعلیم یابید ،زیرا که حلیم
و افتاده دل می باش��م و در
نفوس خ��ود آرامی خواهید
یافت( ».متی.)28- 29 11
«ه��ر که ب��ا من نیس��ت،
برخالف من است؛ و هر که
با من جمع نکند ،پراکنده
سازد» (متی.)30-12
آنکه به پسر (عیسی مسیح)
ایم��ان آورده باش��د حیات
ج��اودان ی دارد ،و آنکه به
پسر (عیسی مسیح) ایمان
نی��اورد ،حی��ات را نخواهد
َ
دید ،بلک��ه غضب خدا بر او
می مانَد (یوحنا.)36:3
پایان

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

باشد بپردازند .کفاره گناهان آنان
بدست مرگ نیابتی مسیح که به
جانش��ینی ما گناهکاران صورت
پذیرفت ،دو هزار سال پیش از این
پرداخت شده است.

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

عیس کـج خ کـج
ی ا ،آ ور ا !
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در شهــر
مدرسه دهخدا


شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

 کالسهای فوق العاده

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

خانـه ایران

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

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

mssunfound@hotmail.com

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
Tel.:514-619-4648
-----------------------

M EK IC
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca

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

کتابخانهنیما

مناشـــوم

IBNG

Info: 514-865-7146

-------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

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

www.cafelitt.ca

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

انتشار بخارا 77-78

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

Ottawa Persian Radio

همبستگیبازرگانی

فرهنگسرایسینا

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

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

جلسات هفتگی و
مشاورۀ تلفنی برای
دگرباشان ایرانی

سازمان دگرباشان ایرانی ()IRQR
خدمات جدید خود را به دگرباشان
ایران��ی ارائه می نمای��د .از تمامی
ایرانیان دگرباش دعوت می نماییم
که در جلسات هفتگی ما شرکت
کرده و نگرانی ها و مسائل عاطفی
خود را در محیطی کامال دوستانه و
امن مطرح کنند.
ما همچنین با ارئه ی یک ش��ماره
تلفن می توانیم تماسدوستانی که
به هر دلیل ام��کان حضور در این
جلسات را ندارند را فراهم نماییم.
این جلسات چهارشنبه ها از ساعت
 2تا  3بعدازظهر در اتاق جلس��ات
سازمان برگزار خواهد شد.
20 Bay Street, 12th Floor
Toronto, ON M5J 2N8

شماره  77-78مجله بخارادر  720صفحه منتشر شد .تصویردکتر ژاله آموزگار
زینتبخش روی جلد این شماره از مجله بخاراست.
دکتر ژاله آموزگار در  1389/2010جایزه Lifetime Achievement Award
 studiesرا از س��وی  The International Society for Iranian Studiesب��ه
پاس «یک عمر تالش ممتاز» دریافت نمود .این جایزه در سالهای گذشته به
ایرج افشار و دکتر شفیعی کدکنی تعلق گرفته بود .متن سخنرانی دکتر ژاله
آموزگار در آن مجمع به طور اختصاصی در این ش��ماره از مجله بخارا انتشار Iranian Railroad for Queer
یافته است.
)Refugees Inc. (IRQR
www.irqr.net
بخارا در مونتریالTel.: 514-586-7753 :

همچنین می توانید با شماره
416-214-1840
تماس گرفته و از اپراتور بخواهید تا
ش��ما را به  Ontario Roomوصل
کند.

info@irqr.net
Tel.: (001) 416-548-4171
Fax: (001) 416-214-2043
IRQR Mailing Address:

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

فروش کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت در
انتشارات Multissage

کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت با عنوان سراب در
انتشارات Multissage
به فروش میرسد:
نشانی انتشارات:
3333, Cavendish Bd.
Suite 250, Montréal
Tél: 514-770-1771

جزئیات در شماره آینده پیوند

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

بنیاد سخن آزاد

خورشید خانوم

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

سه شنبه  15ماه مارس 2011

رادیو همصدا اتاوا

(514) 651-7955

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

و انتشاراتی مولتی ساژ

اوتـــاوا

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

تلفن)514( 626-5520 :

سازمانآموزشی

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

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

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیاره می کند:

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

www.addhi.org

مدرسه فردوسی

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

کتابفروشیزاگرس

(514) 299-1787

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.Seena.ca
-----------------------
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بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

147

مثن موالان
ش نگـی رد وی
سخنران:
زی
ا
ور
دکتر علی محمد مؤذنی


				

استاد دانشگاه تهران

ساعت  6/30تا  8/30شب

 یکشنبه  13فوریه 2011
 دانشگاه کنکوردیا 1455 Maisonneuve W. Room:
520

>> Metro: Guy

تلفن اطالعات514-651-7955 :

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه
انتشار دریافت کنید،
شما هم به MAILING LIST

بزرگ ما بپیوندیدinfo@paivand.ca :

کتابفروشیزاگرس

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

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

18
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فروشگاهآریا
Marché Ariya

مواد غذایی افغانی و ایرانی

Mortgage
ﺑﺮﺍی

solutions
ﺷﻤﺎ
convenience

at
TM

18

your

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

در ریوسود (النگی)

:
خاصه
ان
منار،پامیر،نورانی ن غانی:
ف
ا  1دالر
انواع برجن بامساتی
فقط

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ
CIBC
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻡCIBC
111866
866
230
4317
866230
2304317
ﺗﻠﻔﻦ 4317 ::
514-606-5626
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ514-606-5626::
Behrooz.agha@cibc.com
ﺍﻳﻤﻴﻞBehrooz.agha@cibc.com ::

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

شیرینی جات ،میوه جات
خشکبار و بسیاری دیگر

:
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

انواع صنایع دستی

انواع گوشت حالل و تازه و
مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

حواله
پولی

انواع
کارت
تلفن

TM

TM

CIBC" . CIBC

"

CIBC

.

در امتداد جاده ابریشم

ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ  CIBC" .CIBCﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ" ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
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23211 Boul. Taschereau

جمعه  25فوریه 2011
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Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
مرکزپخشپیوند

آب انار
طبیعی،
آذربایچان
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حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

متخصص حسابداری و مالیات
McGill University

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

		

خدمات عادی:

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping تهیه گزار ش های مالیات فروشGST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

 خدمات مربوط به کارهایآخر سال برای شرکت ها
 ثبت شرکت هاIncorporation :West Island:
4684 Des Sources, Suite 001A
D.D.O. (QC) H8Y 3C4

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

خدمات ویژه:

Tax planning & preparation For:
- High income earners
- Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits.....
- Trust
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation
- Investment -Business
& Managements Consulting
- Business Plans
- Budgets & Forecasts

	•ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ
	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ

& Estheticienne
Technicien LASER

Diplome cidesco internations
du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین

Back-Water Preventor

	•فیلمبرداری
و تشخیص عیب فاضالب

با
بیمه و 6ماه ضمانت

Motreal:
18 Westminster N., Suite 20,
QC H4X 1Y9

Tel.: (514) 806-0060

خدمات آرایشی

	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های یخزده)
	•نصب،آزمایش و تایید

بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت
acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته
لیزری

بسیارموثر،مطمئن
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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

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

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

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada
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	•فروش،نصب،تعمیر

	•چوب ،استیل ،آلومینیوم
	•دربازکن برقی
	•انواع لوازم یدکی
	•برآورد رایگان
	•مسکونی وجتاری

تک
یونی

PAYVAND: Vol. 17  No.992  Fev. 01, 2011

20

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد

فقط6/99 ........

کامبو 1

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر

 سرویس
کاملسالیانه
 سرویس
 24ساعته

درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویسسالیانه:

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

در ناحیه:

MONTREAL,
LAVAL, SOUTH
SHORE
& NORTH SHORE

رستوران یـاس
RESTAURANT

 +برنج ،گوجه و ساالد

فقط 12/99
کامبو 2

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

کامبو 3

 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ جوجه با استخوان
 2سیخ چنجه
 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 6 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 39/99

کبابترکی
شاوارما
فقط3/89..... :

شیشلیک بره
با پلو و ساالد
فقط9/99................

کوبیدههر نفر  140گرم!

کیترینگ با سرویس و قیمت مناسب
قیمت ویژه برای مراکز و موسسات

حالل

 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

CDN
bus 165

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
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

 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

طبخ در حضور مشتری

فقط  65دالر
yearly
Service: 65$
--------------------

 2سیخ کوبیده
با گوجه و نان پیتا
فقط 5/50
 6سیخ کوبیده
 4گوجه و نان پیتا
فقط  17دالر

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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در شاتوگی

رقص و و پایکوبی

و پریدن از روی
آتش همراه با آتش
بازی ،ترقه و...

 پذیرائی:
همراه با بوفه سرد
ساالد ،ساندویچ

چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

زمان :سه شنبه  15ماه مارس 2011

با دی جی

از ساعت5 :بعدازظهر
تا نیمه شب

جی فیروز
حا

آلکاپون

ورودی بزرگساالن:
 15دالر،
زیر7سال :رایگان
در محل 20 :دالر
محل فروش بلیت:

شاتوبیگل،تپشدجییتال،ماهیسنلوران

Sponsored by:

در محل

Salles De Réception Du Boisé Inc
719 boul Saint-Jean-Baptiste

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری

Mercier, QC, J6R 1G3

)Info: 514-677-7742 (Majid
)Info: 450-699-0311 (Mehdi

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در



















دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی 


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
پزشکانخانواده:
Clinic
Travelers es

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

vacin
- for all
  - for allپزشک خانواده بدون وقت قبلی
ons
Family Physician
)destinati tments
poin
(with ap

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









جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکالوژیست

)(Without Appointment

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

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
خدمات:
 کاشتن دندان Implant
ماساژ تراپی
 درمان ریشه Root Canal
Laser
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
برای از بین بردن موهای زائد

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
Botex, Fillers

دندانهای مصنوعی 
 گذاشتن
New
برای جوان سازی پوست
دندان)
(همرنگ
ها
دندان
کردن
پر

و زدودن چروک صورت
Rapid Orthodontics









CEREC AC Bluecam 

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

Metro: Guy Cond

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.

1253 Rue Guy






















 
























 
















 



Implant









_____________________________
 Root Canal






ل کلیه
1834 Ste Catherine west, Suite 200
و
قب
Zoom 2 ACP



















ل
دیکا
)(Metro: Guy
های م
ه
م
بی
ی
ها














ه
م
ی
ب
Tel
:
)(514
933-3337
و
7روز
جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com









هفته
















































































Montreal, Quebec H3H 1M1
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L’AQUAFURE

L’AQUAFURE
Salon & Spa

Salon & Spa

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

PAIN, STRESS…
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

همراه با رسید برای بیمه شما

... فشار عصبی و، استرس،درد
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

،رمتیز
ا

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

5586 Sherbrooke W. (Corner: Girouard)

در قلب مرکزشهر

Montreal, QC, H4A1W3

رستوران و فروشگاه فردوس

 مواد غذایی ایرانی و شرقیMarché Ferdous

انواع
کارت
تلفن

1451 GUY
Montreal H3G 1S6

، نان،کارت تلفن
 میوه جات،شیرینی جات
خشکبار و بسیاری دیگر
انواع برجن بامساتی

انواع کباب های خوشمزه
 کباب، جوجه، برگ،کوبیده
) (پخت در محل...ترکی و
کلیهمایحتاجشما
انواع گوشت حالل

سالن زیبایی و
514.369.3333
Haircare

انواع صنایع دستی

در خدمت جامعه ایرانی

Whether
it’s a blowdry
or hair color,
our professional
team of stylists will
guarantee a royal
service at the
best price!

 شهرام،پویا
صولتی
:در مونتریال

4 :ص

۸ : ) فرانک ریبری (بایرن-۱۱
۷٫۸ : ) فرناندو تورس (لیورپول-۱۲
۷٫۶ : ) استیون جرارد (لیورپول-۱۳
۷٫۶ : ) کارلوس ته وز (سیتی-۱۴
۷٫۵۷ : ) فرانک لمپارد (چلسی-۱۵
۷٫۵ : ) ژابی (بارسلونا-۱۶
۷ : ) آندرس اینیستا (بارسلونا-۱۷
۶٫۵ : ) دیده دروگبا (چلسی-۱۸
۶٫۵ : ) ریو فردیناند (سیتی-۱۹
۶ : ) آندره پیرلو (میالن-۲۰
۶ : ) داوید ویا (بارسلونا-۲۱
۶ : ) ایکر کاسیاس (رئال-۲۲
۶ : ) فردریک کانوته (سویا-۲۳
۶: ) کریم بنزما ( رئال مادرید-۲۴

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

Makeup

$35
تولد و مهمانی های
روز
$50
$20
عروسی خود را خود را با
$12
:ما جشن بگیرید
Eyelash or Eyebrow Tint
$15
ما آن را به روزی فراموش
نشدنیتبدیلخواهیمکرد
HIGHLIGHTS+CUT+SET
Complete Make-Up
Bridal Make-Up with Serum
Flash Make-Up
Eyebrow Touch Up

514.369.3333
avEMOVAL
De Monkland
L ASER5674
H AIR -R
Montreal, QC, H4A1E4

جدیدترین دستگاه لیرز با
پیشرفته ترین تکنولوژی

 بدون درد$35


 بسیار سریع تر با ق
یمت های
 دفعات کمتر
 از نتیجهاستثنائی،>> امتحان کنید
Upper Lip
Full legs
Underarm
Stomach
Shoulders
Bikini
Chest
Half-leg

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

!کار شگفت زده خواهید شد

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

Soins Esthetiques
Esthetic care
Reveal your
beauty
with our
amazing
FLAS
packages!
$30

LASER HAIR-REMOVAL SPECIAL

$95

Get half-leg laser treatment package
and receive the underarm full laser
treatment free!

half-head highlights, cut, professional
blowdry styling

MOROCCANOIL TREATMENT +
BLOWDRY $30

Moroccanoil mask will restore moisture of
your hair, leaving it treated and nourished. For

hair styling for a small price!
:کوپن ختفیف های استثنائی آکوآفور استفاده کنیدprofessional
از

blowdry styling. After just one treatment, you
will notice a nourished and better textured hair!
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L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAsous presentation
deL’AQUAFURE
ce coupon/Upon
presentation
this coupon
FURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE of
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’AQUA-

$20 de rabais/Off
on any services of $80 or more

جنب ارز خضر

 فوتبالیست پردرآمد جهان۵۰ لیست
۶ : ) جیجی بوفون (یوونتوس-۲۵
۵٫۷۲ : ) پاتریک ویرا (سیتی-۲۶
۵٫۵ : ) وسلی اشنایدر (اینتر-۲۷
۵٫۵:) – گرت بری (سیتی۲۸
۵٫۵ : ) آرین روبن (بایرن مونیخ-۲۹
۵٫۴۱ : ۹ اشلی کول (چلسی-۳۰
۵٫۲ : ) جو کول (لیورپول-۳۱
۵ : ) دیگو میلیتو (اینتر-۳۲
۵ : ) داوید سیلوا (سیتی-۳۳
۵ : ) پویول (بارسلونا-۳۴
۵ : )  کولو تره (سیتی-۳۵
۵ : ) سرجیو آگرو (اتاتیکو-۳۶
۴٫۹ : ) فرانچسکو توتی (رم-۳۷
۴٫۸۷:)دیمیتاربرباتف(منچستر-۳۸
۴٫۸۷ : ) آندری آرشاوین (آرسنال-۳۹
۴٫۸ : ) نیکالس آنلکا (چلسی-۴۰
۴٫۸ : )  یوان گورکوف (لیون-۴۱
۴٫۸ : ) پل اسکولز (منچستر-۴۲
۴٫۶ : ) دانیله ده روسی (رم-۴۳
۴٫۶ : ) ژابی آلونسو (رئال مادرید-۴۴
۴٫۶ : ) جیمی کاراگر (لیورپول-45
۴٫۶:) رایان گیگز (منچستر-۴۶
۴٫۵ : ) خولیو سزار (اینتر-۴۷
۴٫۵ : ) دیگو فورالن (اتلتیکو-48
۴٫۵ : ) الساندرو نستا (میالن-۴۹
۴٫۵ : ) گابریل هاینزه (مارسی-۵۰

Celebrate
with us!

L’AQUAFURE guarantees
the best hairstyling
- High quality hair
Color, Highlights
& hair با
:مدیریت ایرانی
treatments & products.

 یحیی هاشمی در خدمت هموطنان گرامی:با مدیریت ایرانی

Tel.: (514) 664-5544

اسپا آکوآ فور

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

بنا بر گزارش مجله بلژیکی اسپورت فوت
 میلیون یورو۱۲  س��تاره پرتغالی سالی،
 نیم میلیون بیش، دس��تمزد می گیرد
 وین، از هم تیمی سابقش در منچستر
 لیونل،  نفر س��وم در این لیس��ت.رونی
 میلیوندستمزد۱۱ مسی است که سالی
. می گیرد
 بادستمزد،دیگر بازیکن رئال مادرید،کاکا
س��الی هش��ت میلیون یورو در جایگاه
چه��ارم ق��رار دارد و بنزمای فرانس��وی
. میلیون دستمزد می گیرد۶ نیز سالی
کاسیاس و ژابی نیز دیگر بازیکنان رئال
.حاضردر این لیست هستند
:  بازیکن برتر جهان از نظر دستمزد۵۰

:) کریستیانو رونالدو (رئال-۱
 میلیون یورو۱۲ سالی
۱۱٫۵ :) وین رونی (منچستر-۲
۱۱ : ) لیونل مسی (بارسلونا-۳
۱۰٫۸ : ) یحیی توره (سیتی-۴
۱۰٫۵ : ) ساموئل اتوو (اینتر-۵
۹٫۷ :) باستین اشتایگر (بایرن-۶
۹:) زالتان ابراهیموویچ (میالن-۷
۹ : ) کاکا (رئال مادرید-۸
۹ : ) جان تری (چلسی-۹
۸٫۴ : ) امانوئل آدبایور (سیتی-۱۰
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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
*Excluant le traitement laser, les forfaits et les produits de beauté. Excluding laser, packages and beauty products.
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE

$10 de rabais/Off
on any services of $50 or more

...سینما
؛۲۰۱۱معرفی نامزدهای اسکار

سخنرانیپادشاهنامزد
بیشترینجایزهشد

 نامزدهای هشتاد و سومین جایزه، ژانویه۲۵ سه شنبه
.اسکار اعالم شد
 بچه ها رو، س�رآغاز، مبارز،فیلم های قوی س�یاه
 شبکه، ساعت۱۲۷ ، س�خنرانی پادش�اه،به راهند
 بی باک و زمستان، ۳  داستان اسباب بازی،اجتماعی
استخوان سوز ده فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم اعالم
.شدند
 رشته در صدر فهرست۱۲ سخنرانی پادشاه با نامزد شدن در
.نامزدهای اسکار امسال قرار گرفت
 برای بهترین،این فیلم عالوه بر نامزدی در بخش بهترین فیلم
 بهترین بازیگر نقش مکمل،)بازیگر نقش اصلی مرد (کالین فرث
مرد (جفری راش) و بهترین بازیگر نقش مکمل زن (هلنا بونام
.کارتر) نیز نامزد دریافت اسکار شده است
) س��اخته برادرانTrue Grit(  بی باک،رقی��ب اصلی این فیلم
 این فیلم بازسازی. رشته نامزد شده است۱۰ کوئن است که در
. است۱۹۶۹ وسترنی با همین نام در سال
 که، داستان ش��کل گیری سایت فیس بوک،شبکه اجتماعی
 و فیلم سرآغاز با نامزد،جایزه بهترین فیلم گلدن گلوب را گرفته
. رشته در رده سوم فهرست قرار گرفته اند۸ شدن در
،رقیبان فرث برای کسب جایزه بهترین بازیگر مرد
 جف بریجز،)جس آیزنبرگ (ش��بکه اجتماع��ی
۱۲۷(  خاویر باردم (زیبا) و جیمز فرانو،)(بی باک
.ساعت) خواهند بود
در بخ��ش بهتری��ن بازیگر نقش اصل��ی زن ناتالی
 برنده گلدن گلوب این رشته برای فیلم قوی سیاه باید با کسانی چون،پورتمن
. جنیفر الرنس و آنت بنینگ رقابت کند، میشل ویلیامز،نیکول کیدمن
 در سالن۲۰۱۱  فوریه۲۷ هش�تاد و سومین دوره جوایز اسکار یکشنبه
.کداک تیهتر لس آنجلس برگزار خواهد شد
.اجرای مراسم اسکار امسال بر عهده جیمز فرانکو و ان هاتاوی خواهد بود
) از کبک در میان نامزدهای بهترین فیلمIncendies( گفتنی اس��ت ش��عله ها
.خارجی رقابت می کند
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رقص

در امتداد جاده ابریشم
 1کالغ و 40کالغ و قصه های درخت توت
با بیش از  30رقصنده و نوازنده بر روی صحنه
طراح ،هماهنگ کننده و مدیرهنری

آرام بیات

جمعه  25فوریه 2011
ساعت  8بعد ازظهر

گروه رقص خورشید خانوم مونترال
شما را به تماشا دعوت می کند:
چین ،مغولستان ،تبت ،قزاقستان ،هند،
ازبکستان،تاجیکستان ،افغانستان،
خراسان ،ایران ،آذربایجان ،لبنان..
با همکاری:
انجمن فرهنگی وهنری چینی مونترال
و بسیاری دیگر

ورودی$35 :
ساملندانودانشجویان:
$25

23

زالل که باشی آسمان رد تو پیدا ست...
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تقدیم ب

از نازی بپرس!!...
با اعتقاد،اعتماد و
امید زندگی کنید
 )1اعتقاد:

اهال��ی روس��تایی
تصمیم گرفتند که
برای نزول باران دعا

کنند.
روزی که تم��ام اهالی برای دعا
در محل مقرر جمع شدند ،فقط
یک پس��ربچه با چتر آمده بود؛
این یعنی اعتقاد.
 )2اعتماد:

اعتماد را می توان به
احساس یک کودک
یک س��اله تش��بیه
کرد ،وقتی که ش��ما او را به باال
پرتاب می کنید ،او می خندد...
چراکه یقین دارد که ش��ما او را
خواهید گرفت ،این یعنی اعتماد.
 )3امید:

ه��ر ش��ب م��ا به
رختخواب می رویم
بدون اطمینان از این
ک��ه روز بعد زنده از خواب بیدار
شویم .ولی شما همیشه برای روز
بعد خود برنامه دارید ،این یعنی
امید.

با اعتقاد،اعتماد و امید زندگی
کنید.

هه
مه خوبان

اگر غم لشگر انگیزد که خون
عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش
براندازیم!

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس،
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد
و آن را مقدس می پندارد!

خدا فشار خونم را گرفت ،معلوم شد
که لطافتم پایین آم��ده .زمانی که
دمای بدنم را سنجید ،دماسنج 40
درجه اضطراب نشان داد .آزمایش
ضربان قلب نشان داد که به چندین
گ�ذرگاه عش�ق نی��از دارم ،تنهایی
سرخرگهایم را مسدود کرده بود  ...و
آنهادیگر نمی توانستند به قلب خالی
ام خون برسانند .به بخش ارتوپدی
رفت��م چون دیگر نمی توانس��تم با
دوس�تامن باش��م و آنها را در آغوش
بگیرم .بر اثر حسادت زمین خورده
بودم و چندین شکستگی پیدا کرده
بودم  ...فهمیدم که مشکل نزدیک
بینی هم دارم ،چون نمی توانس��تم
دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر
ببرم .زمانی که از مشکل شنوایی ام
ش��کایت کردم معلوم شد که مدتی
اس��ت که صدای خدا را آنگاه که در
طول روز با من سخن می گوید نمی
ش��نوم  !...خدای مهربان برای همه
این مشکالت به من مشاوره رایگان

داد و م��ن به ش��کرانه اش تصمیم
گرفت��م از این پس تنها از داروهایی
که در کلمات راستینش برایم تجویز
کرده است استفاده کنم:
هر روز صبح یک لی�وان قدردانی
بنوشم قبل از رفتن به محل کار یک
قاشق آرامش بخورم .
هر س��اعت یک کپس�ول صبر ،یک
فنجان برادری و یک لیوان فروتنی
بنوشم .زمانی که به خانه برمیگردم
به مقدار کافی عشق بنوشم .
و زمانی که به بستر می روم دو عدد
قرص وجدان آس�وده مصرف کنم.
امیدوارم خدا نعمتهایش را بر ش��ما
سرازیر کند:
رنگین کمانی به ازای هر طوفان ،
لبخندی به ازای هر اشک ،
دوستی فداکار به ازای هر مشکل ،
نغمه ای شیرین به ازای هر آه ،
و اجابتی نزدیک برای هر دعا .

جملهنهایی:
عیب کار اینجاس��ت که من '' آنچه
هس��تم '' را با '' آنچه باید باشم ''
اشتباه می کنم ،خیال میکنم آنچه
باید باشم هستم ،در حالی که آنچه
هستم نباید باشم.

عاىل جناب ،بهرتین دین کدام است؟

لئوناردو باف یک پژوهش��گر دینى
معروف در برزیل اس��ت .متن زیر،
نوشته اوست:
در میزگ��ردى ک��ه درباره «دین
و آزادى» برپا شده بود و داالیىالما
ه��م در آن حض��ور داش��ت ،من با
کنجکاوى ،و البته کمى بدجنسى ،از
او پرسیدم :عالى جناب ،بهتریندین
کدام است؟
خودم فکر کردم که او البد خواهد
گف��ت« :بودایى» یا «ادیان ش��رقى
که خیلى قدیمىتر از مس��یحیت
هستند».
داالیىالم��ا کم��ى درن��گ کرد،
لبخندى زد و به چشمان من خیره
شد  ...و آنگاه گفت:
«بهترین دین ،آن است که شما را
به خداوند نزدیکتر سازد .دینى که
از شما آدم بهترى بسازد».

م��ن ک��ه از چنی��ن پاس��خ
خردمندانهاى ش��رمنده شده بودم،
پرسیدم:
آنچه مرا انس��ان بهترى مىسازد
چیست؟
او پاسخ داد:
«هر چیز که ش��ما را دلرحمتر،
فهمیدهتر ،مس��تقلتر ،بىطرفتر،
بامحبتت��ر ،انس��ان دوس��تتر ،با
مسئولیتتر و اخالقىتر سازد.
دین��ى که این کار را براى ش��ما
بکند ،بهتریندین است»
من لحظهاى س��اکت ماندم و به
حرفهاى خردمندانة او اندیشیدم.
ب��ه نظر م��ن پیامى که در پش��ت
حرفهاى او قرار دارد چنین است:
دوس��ت من! این ک��ه تو به چه
دینى اعتقاد دارى و یا این که اص ً
ال
به هیچدینى اعتقاد ندارى ،براى من

 فق��ر اینه که  ۲ت��ا النگو توی
دس��تت باش��ه و  ۲تا دندون خراب
تویدهنت؛
 فقر اینه که روژ لبت زودتر از نخ
دندونت تموم بشه؛
 فقر اینه که ش��امی که امشب
جلوی مهمون��ت میذاری از ش��ام
دیشب و فردا شب خانواده ات بهتر
باشه؛
 فق��ر اینه که بچ��ه ات تا حاال
یک هتل  ۵س��تاره رو تجربه نکرده
باش��ه و تو هر سال محرم حسینیه
راه بندازی؛
 فق��ر اینه ک��ه ماجرای عروس
فخری خانوم و زن صیغه ای پس��ر
وس��طیش رو از حف��ظ باش��ی اما
ماجرای مبارزات بابک خرمدین رو
ندونی؛
 فقر اینه که از بابک و افش��ین
و سیاوش و مولوی و رودکی و خیام
چیزی جز اسم ندونی ،اما ماجراهای
آنجلین��ا جولی و براد پیت و س��یر
تحولی بریتنی اس��پرز رو پیگیری
کنی؛

 فق��ر این��ه که وقت��ی با زنت
می��ری بیرون مدام بهش گوش��زد
کنی که موها و گردنش��و بپوشونه،
وقتی تنها میری بیرون جلو پای زن
یک��ی دیگه ترمز بزنی و بهش بگی
خوششششگلههه!
 فقر اینه که وقتی کسی
ازت میپرسه در  ۳ماه اخیر
چند ت��ا کت��اب خوندی
برای پاسخ دادن نیازی به
شمارش نداشته باشی؛
 فق��ر اینه ک��ه  ۶بار
مکه رفته باش��ی و هنوز
ونیز و برج ایفل رو ندیده
باشی؛
 فق��ر اینه که فاصله
لب��اس خریدن ه��ات از
فاصله مس��واک خریدن
هات کمتر باشه؛
 فقر اینه که کلی پول
بدی و ی��ک عینک دیور
تقلب��ی بخری ام��ا فالن
کت��اب مع��روف رو نمی
خری تا فای��ل پی دی اف
ش رو مجانی گیر بیاری؛

«جشن»واره ای به یاد پدر

برنامه امروز ما را به هیچ وجه عزاداری ندانید!

از چی نترس...
از چی بترس

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ
همیشگی ام را اجنام دهم ،فهمیدم
که بیمارم ...
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اهمیت ندارد .آنچه براى من اهمیت
دارد ،رفتار تو در خانه ،در خانواده ،در
محل کار ،در جامعه و در ّ
کل جهان
است.
به یاد داش��ته باش ،عالم هستى
بازتاب اعمال و افکار ماست.
قان��ون عمل و عکسالعمل فقط
منحصر به فیزیک نیست .در روابط
انسانى هم صادق است.
اگر خوبى کنى ،خوبى مىبینى
و اگر بدى کنى ،بدى.
همیش��ه چیزهایى را به دس��ت
خواهى آورد که ب��راى دیگران نیز
همانها را آرزو کنى.
ش��اد بودن ،هدف نیس��ت .یک
انتخاب است.
«هی��چ دینى باالت��ر از حقیقت
وجود ندارد».

نکاتیبسیارقابلتاملدربارهفقر

 فقر اینه که حاجی بازاری باشی
و پولت از پارو باال بره اما کفش��هات
واکس نداشته باشه و بوی عرق زیر
بغلت حجره ات رو برداشته باشه؛
 فقر اینه که توی خیابون آشغال
بریزی و از تمیزی خیابونهای اروپا
تعریف کنی؛
 فقر اینه که  ۱۵میلیون
پول مبلمان بدی اما غیر از
ترکیه و دوبی هیچ کشور
خارجی رو ندیده باشی؛
 فقر اینه که ماشین ۴۰
میلیون تومانی سوار بشی و
قوانین رانندگی رو رعایت
نکنی؛
 فق��ر اینه که به زنت
بگی کار نکن ما که احتیاج
مالی نداریم؛
 فقر این��ه که بری تو
خیابون و ش��عار بدی که
دموکراسی می خوای ،تو
خونه بچه ات جرات نکنه
از ترس��ت بهت بگه که بر
حس��ب اتفاق قاب عکس
مورد عالقه ات رو شکسته؛

دکتر شریف نائینی

متن زیر ،کوتاه ش�دۀ
س�خنان دکتر شریف
نائینی است در مراسم
پُرس�ۀ پدر ،زن�ده یاد
حسین شریف نائینی،
ک�ه در تاری�خ جمعه
2010
30دس�امبر
در مح�ل س�الن نوتر
دام دو ن�ژ ،در حض�ور
جمع بزرگی از دوس�تان ،که به
همدردی ب�ا خـُس�ران بزرگ
او گ�رد ه�م آمده بودن�د ،ایراد
شد .نظر به این که نکاتی ویژه
و یگان�ه ،در تقابل ب�ا فرهنگ
س�وگواری س�نتی ایران�ی و
اسالمی در این س�خنان آمده،
خواندن مت�ن را به خوانندگان
گرامیتوصیهمی کنیم.
______________
اگر مرگ داد است بیداد چیست
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست
ازین راز جان تو آگاه نیست
بدین پرده اندر ،ترا راه نیست
به رفتن مگر بهتر آیدش جای
چو آرام یابد به دیگر سرای
چنان دان که داد است و بیداد نیست

چو داد آمدش جای فریاد نیست
براستی اگر مرگ داد است وبزبانی
دیگر حق است پس چرا شیون و...

درود بر شما...

نام نیک از خود بجای گذاردن ،مفید
به حال جامعه بودن ،مایه ش��ادی،
بودن و ش��ادی آفرین��ی برای خود
و دیگران نش��انه های خوب زندگی
ک��ردن اس��ت .دوس��تی را بخاطر
دوستی بایستی انجام داد و راستی
را برای راس��تی اهمیت باید داد چه
راست گفتاری باشد چه راست
پنداری و چه راست کرداری.
من به آخ�رت باور ندارم
و اگر بخواهم به باور نیاکان
مان احترام بگذارم و بپذیرم
که روان ش��ان زنده خواهد
ماند ،ش��ادی و راحتی این
روان را در خ��وب زندگ��ی
کردن خود و خان��واده ام و
مفید بودن برای دوس��تان و
جامعه ام می دانم.
ازین روی با عزاداری و سوگواری
همراهی ن�دارم و به باور من و با
پی�روی از پدران�م هنگامی که
ف�ردی یا عزی�زی از بین ما می
رود ،باید برایش جشن گرفت.
اول ب�ه این دلیل ک��ه وظیفه اش
(خویش��کاری) را در این دنیا انجام
داده و ب��ه دیار ابدی رفته و دیگر از
رنج ها و درده��ا و نگرانی های این
زندگ��ی به دور خواهد بود ،هر چند
که از شادی هایش هم که همه می
داننددر برابر مشکالت اندک هستند
دور خواهد ماند.
و دلیل دوم اینکه فرد در گذش��ته
اگر بازماندگانش را دوس��ت دارد از
غ��م و اندوه آنها غمزده و اندوهگین
خواهدش��د بنابر این برای ش��ادی
فرد درگذشته باید جشن گرفت تا
روانش شاد شود.

از ت��ک تک ش��ما برای تش��ریف
فرمائی تان در این برنامه پُرس��ه که
به امردوستان و همسرم برگزار شده
سپاسگزارم.
یکی از دوستان بسیار ارجمندم در
پیغام تلفنی خود گفته بودند:
وقتی س��ن باال می رود این خوبی
را دارد که آدم بزرگ ش��دن بچه ها
و ن��وه هایش را می بیند و این بدی
را هم دارد که باید یکی یکی مرگ
بزرگترهای خودش را هم ببیند.
دوس��تان خوب من از باورهای من
آگاهن��د و دیدگاه م��را از زندگی و
مرگ می دانند .من تنها کوتاه شده
ای از آن را ب��رای دیگر یاران دوباره
گویی می کنم تا ش��اید چون من
راحت تر با اینگونه رویدادها برخورد
کنند.
می دانید که در این سال  2010این
س��ومین عزیزی اس��ت که من از
دس��ت می دهم .ب��ه این معنی که
سومین باریس��ت که به سوگ می
نشینم:
نخست مهندس صفری دوستی با
پیشینه  40سالدوستی
دو روز پس از آن ش��وهر خواهرم را
که دوستی ما دو نفر زبانزد بود
و آخرین اش هم پدرم بود.
همانگونه که در مراسم پُرسه جناب
مهندس صفری گفت��م از دید من
زندگی ی��ک جرقه ای اس��ت بین
دونیستی؛ ناخواسته بدنیا می آئیم و
بدون اراده خودمان از دنیا می رویم.
خوب یا بد زندگی ک��ردن به اراده
خودمان بستگی دارد.

با پوزش ناچارم کمی حاشیه بروم.
ب��ه باور من بیش از هزار و چهارصد
سال است که به ما مذهبی تحمیل
شده و گروهی آن را پذیرفته اند که
ب��ا باورهای فرهنگی آریایی ما نمی
خواند.
ولی این ملت صبور که یورش مغول
و تاتار و اعراب و غیره را تحمل کرده
همیش��ه خود را به ظاهر وفق داده
و در نه��ان اصلیت خودش را حفظ
کرده است.
ای��ن مذهب غ��م و ان��دوه و گریه
و زاری را تروی��ج م��ی دهد .حتی
جشن هایش��ان نوعی س��وگواری
اس��ت موسیقی و رقص را حرام می
دانن��د و گریه و ترس از خدا را مایه
رستگاری.
ولی هم میهنان ما بدنبال ش��ادی
هستند و این سنت نیاکانشان است.
بسیار تالش ش��ده که جشن های
س��نتی ما مث��ل یلدا و مه��رگان و
چهارشنبه س��وری و سده را از بین
ببرند و همه ش��اهد مقاومت جانانه
ه��م میهنانمان در داخ��ل و خارج
کشورهستیم.
ب��رای درگذش��ت یک عزیز رس��م
ک��رده اند که باید گریه وزاری کرد
و برایش ختم ،سوم ،هفتم ،چهلم و
سال بگیرند که البته در تمامی این
برنامه ها بایستی گریه و زاری کرد
که متاسفانه بیش��تر از بقیه باورها
جای افتاده است.
من مبارزه با این کار را به همه یارانم
توصیه کرده ام و می کنم.
برخی از دوس��تان ب��ه من گفتند
صبرکن نوبت خودت برس��د و حاال

 فق��ر اینه که ورزش نکنی و به
جاش برای تناسب اندام از جراحی
زیبایی و دارو کمک بگیری؛
 فق��ر این��ه ک��ه تولس��توی و
داستایوفسکی و احمد کسروی برات
چیزی بیش از یک اسم نباشند اما
تلویزی��ون خونه ات صبح تا ش��ب

روشن باشه؛
 فقر اینه که وقتی ازت بپرسن
سرگرمی و هابیهای تو چی هستند
بع��د از ی��ک مکث طوالن��ی بگی
موزیک و تلویزیون؛
 فق��ر اینه که در اوقات فراغتت
به جای سوزاندن چربی های بدنت
بنزینبسوزانی؛
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رس��ید بجای یک بار سه بار پشت
س��ر هم در فاصله دو ماه .س��اعت
یک بعدازظهر خبر درگذشت پدرم
به من رس��ید و همان شب در بزم
گروهی از دوس��تان شرکت کردم و
در شادیشان شریک شدم.
همس��رم را که می خواس��ت کت
زیبای قرمز رنگش را عوض کند ،از
این کار منعش کردم.
برنامه امروز م�ا را به هیچ وجه
عزاداری ندانید.
من برای ش��ادی روان پدرم به همه
ش��راب و شربت و ش��یرینی هدیه
می کنم و در طول برنامه به تناوب
خواهش خواهم کرد که جام تان را
برای شادی روح پدرم باال ببرید.
من پدرم را خیلیدوست میداشتم.
برایم نماد قدرت ،مردانگی و شهامت
ب��ود؛ مردم��داری را از او آموختم و
شادی آفرینی او برای من سر مشقی
در زندگی شده است .مادرم تعریف
می کرد ،عصرها وقتی به خانه برمی
گش��ت و عصرانه ای میخ��ورد اگر
کسی در خانه نبود یعنی میهمانی
نداشتیم به میدان محل می رفت و
ساعتی بعد با دوستی برمی گشت
و تا آخر ش��ب به گفتگو و گپ زدن
و چای و گاهی مش��روب خوردن و
بازی ورق یا تخته نرد س��رگرم می
شد.
پدرم دو س��اعت پی��ش از رفتن به
بیمارس��تان (که دو روز پس از آن
درگذش��ت) به ب��رادرم می گوید و
در نام��ه ای بصورت وصیتنامه به او
یادآور میش��ود که من نمی خواهم
کس��ی در مرگ من گری��ه و زاری
کند؛ هیچ کس لباس سیاه نپوشد و
بیش از یک مراسم یادبود برای من
نگیرید.
حاصل زندگی او  7فرزند اس��ت3 ،
پسر و 4دختر که بجزدختر بزرگش
که تحصیالت دبیرستان دارد و زود
ازدواج کرده دیگران همه تحصیالت
لیس��انس به باال دارند و بجز من و
یکی از برادرانم که در مخابرات کار
می کند هم��ه در وزارت آموزش و
پرورش مشغول به خدمت هستند.
پدرم تحصیالت باالیی نداشت ودر
جوانی به استخدام وزارت کشور در
آمد ولی خیلی زود از کارمند ساده
وزارت کش��ور به مقام های معاون
بخش��دار و فرمان��دارو بخش��داری
رسید که با اجراشدن برنامه داشتن
لیسانس برای بخشداری و فرمانداری
او ناچارا به شغل معاونت برمی گردد
و در واق��ع کار آنها را زیر این عنوان
انج��ام می دهد و پ��س از روی کار
آمدن رژیم بازنشست می شود و به
کار آزاد می پردازد.
او هرگز بج��ز دو س��ال آخر بیکار
ننشست .همیشه روی پای خود بود
و هیچگاه دست بسوی کسی حتی
فرزندانش دراز نکرد .دو ساعت قبل
از مرگش به دس��ت شویی می رود
و ریشش را اصالح می کند و برمی
گردد و روی تخت بیمارس��تان به
خواب ابدی فرو می رود.
روانش شاد .روان همه رفتگان شما
هم شاد باد.
گفتارم را با سروده از حضرت حافظ
به پایان می برم:
اگر غم لش�گر انگیزد که خون
عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش
براندازیم.
شاد باشید...
زندگی ادامه دارد.

 فق��ر اینه که با کامپیوتر کاری
جز ایمیل چک کردن و چت کردن
و موزیک گوش دادن نداشته باشی؛
 فقر اینه که کتابخانه خونه ات
کوچکتر از یخچالت(یخچال هایت)
باشه!
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بازگشت همه هب سوی اوست

برادر ارجمند و بزرگوار جناب آقای دكتر شریف نایینی
در غم از دست دادن پدر واال مقام تان ما را شریك بدانید
امیدوارم خدایش او را ببخشد
و روحش را با مقربان درگاهش محشور بدارد آمین

مركز اسالمی ایرانیان

هـم

کس
خا ـترم را هب ردیای خزر بسپارید ات با ـهرموجی که هب
ح
ـسا ل می رـسد بوهس ای زنم رب خاک اریان ...
شاهپورعلـیر ضا پهلو ی

سپاسگزاری

روز یکش��بنه  16ژانوی��ه  2011گروه��ی از
هموطنان ایرانی (جمع��ی نزدیک به  120نفر)
در مح��ل هتل کوئین الیزابت مونتریال ،واقع در
 900بول��وار رنه له وک غربی گردهم آمدندتا یاد
شاهپورعلیرضا پهلوی را که  4ژانویه  2011در
بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد ،گرامی
بدارند.
دراین گردهماییدکتر شریف نائینی ،آقای احمد
مصطفی ل��و و جمع دیگری از ایرانیان مونتریال
سخنانی در حاشیه و متن شخصیت شاهزاده و
معنای مرگ شاهزاده علیرضا بر زبان راندند.
در پای��ان از حضار با ش��یرینی و چ��ای و قهوه
پذیرایی شد.
 عکس گوش��ه ی کوچکی از مراسم یادبود را
نشان می دهد.

گروه برگزار کننده نشست

در اندوه از دست رفتن مادر و مادربزرگ دلبندتان
با فرد فرد شما عزیزان همدردیم
و برایتان آرامش ،بردباری و تندرستی آرزو داریم.
باشد که باز بر چهره تان تبسم ببینیم و در شادمانی شما سهیم باشیم.
-----------------------------------------

نسرین و مهدی اخوان

هـم

و همه دوستان شما در کافه پرشیا

گروه برگزار کننده نشست یادبود

هـم��درد�

باخبر شدیم در اندوه از دست رفتن عزیز دلبندتان،
زنده یاد بانو زهره سالمت در آلمان ،به سوگ نشسته اید،
ما نیز در اندوه این ضایعه بزرگ با شما همدردیم
و برایتان آرامش ،بردباری و بهروزی آرزو داریم.

در اندوه جانگداز از دست رفتن پدر گرامی تان

شادروان آقای حسین شریف نائینی
با شما و دیگر سوگواران صمیمانه همدردیم
و برایتان بهروزی و تندرستی آرزومندیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

فریدون مودت و خانواده

دردی

دوست عزیز جناب آقای بیژن احمدی

ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیز جوان و دلبندتان

شادروان خامن ساناز احمدی

با فرد فرد شما همدردیم
و برایتان آرامش ،بردباری و بهروزی آرزو داریم.
-----------------------------------------

فریدون مودت و خانواده

دردی

سرکار خامن توران نژاد ،خانواده های سوگوار

دوست عالیقدر ،جناب آقای دکتر شریف نائینی

هـم

دردی

دوست گرامی و ارجمند سرکار خامن شهین باقری،
تامارا و روزبه عزیز

یادبودشاهزادهعلیرضاپهلوی

برخود میداند از تمامی هم میهنان ارجمند که
با باور های گوناگون در این مراسم شرکت کرده
و از ایراندوس��تانی ک��ه از راه تلفن و ایمیل و یا
حضوری به ما اظهار محبت کرده اند سپاسگزاری
کند .مهر تک تک شما درخور ستایش است
در ضمن به آگاهی میرس��اند ک��ه دفتریادبود
نشست تا یک هفته در دی جی تپش دیجیتال
برای یارانی که اظهار تمایل کرده اند در این دفتر
مراتب همدردی خود را بنویسند به امانت خواهد
بود.
خداوند ایران زمین نگاهدارتان باشد
پاینده ایران

شیخ صاحل سیبویه

خودکشی  17هزار هندی بخاطر خشکسالی

از زم��ان آغاز بدترین خشکس��الی
چند دهه اخیر در هند بیش از 17
هزار کشاورز به زندگی خود خاتمه
دادهاند.
ش��بکه خبری او ار اف گزارش داد،
دولت دهلی نو امروز اعالم کرد ،سال
 2009می�لادی  17ه��زار و 368
کشاورز خودکشی کردند که بیشتر
آنها س��اکن ایالت های ماهاراشترا،
کارناتاکا و آندرا پرادش در جنوب و
غرب این کش��ور بودند .با این حال

دالیل به صورت رسمی اعالم نشد.
اما س��ال  2009بارانهای موسمی
به ح��دی کم بود که در  37س��ال
گذشته سابقه نداشت؛ همین امر به
کاهش محصوالت انجامید .بستگان
کشاورز میگویند بدهیهای فزاینده
دلیل بس��یاری از خودکشیها بوده
است.
رامکریشنا کوسماریا ،وزیر کشاورزی
دول��ت ایالتی مادیا پ��رادش اندکی
پی��ش از این اس��تفاده از کودهای

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC
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BARG

شیمیایی را منشا همه شرها خوانده
ب��ود .وی گفته بود اس��تفاده از این
کوده��ا به س�لامت و توان رش��د
دوباره گیاهان آس��یب زده اس��ت.
وی از کش��اورزان خواسته بود تا به
کشاورزی ارگانیک روی آورند.
در هند،دو سوم جمعیتدر روستاها
زندگی و کار میکنند.
(همشهریآنالین)

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692

paivandmtl@gmail.com
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زندگی و سالمت....

ش از چهار
ن را بی�� 
آیا دس��تان تا 
ل روز میشویید؟
مرتب ه در طو 
ك
آیا هرگز حاضر نیستید از زیر ی 
ن رد شوید؟
نردبا 
ل موجود در
آیا همیش ه از مقدار پو 
ن آگاهید؟
ف پولتا 
كی 
______________________
هر چیز جدیدی كه وارد
خانهمان میشد باید
میشستم و ضدعفونی
میكردم .اگر هم قابل
شستوشونبود،
دورمیریختم ،من حتی
نان را هم آب میكشیدم و
میخوردم!

ـــــــــــــــــــــــــــ

در بین مردم تنها بخش كوچكی از
اعمال اجباری مثل شستشو و نظم
به عنوان وس��واس تلقی میشود و
ریشههای اصلی آن ،یعنی رفتارهای
اجتنابی و انزج��اری بهكلی نادیده
گرفته میشود.
خیلی از افراد فكر میكنند اختالل
وس��واس اجباری در خانمها بیشتر
اس��ت ،ام��ا برخالف تص��ور عموم
احتمال ابتالی مرد و زن به OCD
(اختالل وس��واس اجباری) یكسان
اس��ت ،اما در گروه سنی نوجوانی،
میزان ابت�لای پس��ران از دختران
بیشتر است و منشاء ژنتیكدارد.
از س�وی دیگر میزان ابت�لای افراد
مج��رد به ای��ن اختالل ،بیش��تر از
متاهلهاست و به طور كلی میزان
شیوع اختالل وسواس اجباری 2 ،تا
 3درصد است.
اما وسواس چیست؟

یک متخصص روانشناس��ی در این
ب��اره میگوید :اختالل وس��واس یا
به صورت ذهنی است یا به صورت
ی
شخصیت .
او ادام��ه میده��د :از منظری دیگر
اختالل وس��واس به دو دسته دیگر
نیز قابل تقسیم بندی است؛ دسته
اول افرادی هس��تند كه موجب آزار
و اذی��ت دیگران میش��وند به این
معنی ك��ه از دیگران میخواهند تا
یك عم��ل را تكرار كنند ،یا مرتب و
منظمباشند.
فرض كنید خانم خانهداری كهدایم
از افراد خانواده میخواهد تا دست و
پای خود را بشویند ،این اختالل در
دسته اختالل شخصیتی وسواسی
نیز قرار میگیرد.
این روانش��ناس بالینی با بیان این
مطلب كه بخش عمده اختاللهای
وسواسی در دسته اختالل اضطراب
وسواس��ی ق��رار میگی��رد ،افزود:

وس�واس تكرار یک عم�ل آگاهانه

اس�ت به نحوی كه فرد به بیهوده

صبحانهمفصلباعثکاهشمصرفکالری
در طول روز منی شود

وسوسهوسواس
بودن عمل خود اِش��راف دارد اما او
صرفا جهت كاه��ش اضطراب خود
اقدام به عمل وسواسی میكند.
نشانههایوسواسچیست؟

وی در این باره میگوید :اولین نشانه
این اس��ت كه فرد به بیهوده بودن
عمل خود اشراف دارد.
دو اینكه فرد با تكرار عمل وسواسی
می��زان اضطراب��ش كاه��ش پیدا
میكند.
دیگر این كه فرد به سختی «كثیف
نب��ودن» یك ش��یئ ی��ا م��كان را
میپذیرد.
آیا هر نوع توجه به پاكیزگی نشانه
وسواس است؟

نش��ان دادن درجاتی از پاكیزگی و
توجه به جزئیات متناس��ب به نظر
میرسد و حتی به هنگام رشد و بالغ
شدن به عنوان نشانههایی از بلوغ در
كودكان در نظر گرفته میشود.
همین طور هر كس��ی یك شیوه و
اسلوب برای انجام كارهای خود دارد.
فق��ط زمانی كه اف��كار و رفتارها به
طور افراطی انجام شود و یا به جای
كمك ،در فعالیتهای روزمره زندگی
تداخل كند ،باید به اختالل وسواس
مظنون بود.
بنابراین افراد دارای اختالل وسواس
زمان زیادی را صرف انجام تشریفات
یا اجتن��اب از رفتاره��ای (خاص)
میكنند ،طوری كه مس��ائل مهم
زندگیش��ان م��ورد غفل��ت ق��رار
میگیرد.
آنه��ا آنقدر زمان صرف بهداش��ت
شخصی خود میكنند كه از كالس
جا میمانند .آنها ممكن است آنقدر
نگران میكروب و آلودگی باشند كه
از صرف غذا در س��الن غذاخوری و
به هم��راه دوستانش��ان خودداری
نمایند .آنها همچنین ممكن است
به خاطر ترس و شرمندگی از فاش
شدن نش��انههای وسواسیشان در
پیشدیگران از فعالیتهای اجتماعی
خودداری كنند.

توصیهبهخانوادهها:
•  )۱اس��ترس و م��وارد بح��ران

وضعیت بیمار را بدتر كرده و احتمال
ع��ود را افزایش میده��د لذا علی
رغم ایجاد مشكالت و آشفتگی در
خانواده به واس��طه این بیماری در
منزل سعی نمایند فضای با آرامشی
برقرار باشد.
•  )۲بیمار روانی نیاز به درك خود
از طرف دیگران دارد لذا پائین آوردن
انتظارات به ط��ور موقت ،مهربان و
شكیبا بودن كمك كننده خواهد بود.
•  )۳بدانی��د بیم��ار ب��رای رفع
اضطراب خود دس��ت ب��ه اعمال و
مناسك وسواس گونه میزند و هیچ
كس به اندازه خود او از رفتارهایش
متنفر نمیباش��د ،لذا از قضاوت و یا
مسخره نمودن اعمال او حذر نمایند.
•  )۴ش��ما درگی��ر رفتاره��ای
وسواس��گونه بیمار نش��وید اما حد
و حدود این اعمال باید به روش��نی
مشخص شده و فرد وسواسی طبق
هم��ان محدودیته��ا و قواعد عمل
نماید.
•  )۵ب��ه بیمار جهت ترك اعمال
خود فشار وارد نیاورید ولی به طور
دائم به تكالیفی ك��ه درمانگر برای
انجام تكالی��ف خاص تعیین نموده
گوشزدنمایند.
•  )۶ح��ركات رفت��اری كه برای
بیمار بسیار س��خت است و قادر به
انجام آن نمی باشد به صورت آهسته
ودردراز مدت تغییردهید و همیشه
تغییرات را به بیمار گوشزد نمائید.
•  )۷خشونت ،تهدید به خودكشی
و یا دیگر كشی را جدی بگیرید.
•  )۸باید مواظب اعتماد به نفس
بیمار باشید بجای او تصمیم نگیرید
ول��ی در تصمیم گی��ری او را كمك
نمائید .
•  )۹فعالیته��ای روزان��ه دویدن،
ش��نا ،ورزش های گوناگ��ون را كه
باع��ث صرف انرژی می ش��ود ،زیاد
نمائید.

'اکثر مردم از خطرات چربی دور کمر بی خبرند'

براس��اس یک مطالعه ت��ازه تقریبا
90درصد مردم از خطرات مربوط به
داشتن چربی اضافه دور کمر آگاهی
ندارند.
این مطالعه به روی  12هزار نفر در
اروپا نشانداد که اکثر آنها نمیدانند
که دور کمر پهن یکی از نشانه های
انباشت یک نوع چربی خطرناک در
اطراف ارگان های داخلی بدن است.
این گزارش توسط شرکتداروسازی
"گالکسو اسمیت کالین" که داروی
ضدچاق��ی " "Alliرا تولی��د م��ی
کند گفت که ای��ن "چربی درونی"

ارتباطی قوی با ابتال به دیابت نوع 2
و بیماری قلبی دارد.
براساس این بررسی ،اکثر مردم وقتی
از خطرات این وضع آگاه شوند ،می
گویند وزن کم خواهند کرد.
دکتر ت��ری مگوایر نویس��نده این
گزارش که استاد افتخاری دانشگاه
کوئینز در بلفاس��ت است ،گفت که
مردم از وجود چربی درونی که قابل
مشاهده یا احساس کردن نیست و
در اطراف جوارح درونی بخش شکم
تشکیل می شود ،و خطرات آن بی
خبرند.

تصور می شود که خطر چربیدرونی
به انتشار پروتئین ها و هورمون هایی
مربوط می شود که می توانند باعث
الته��اب و در نتیجه آس��یب دیدن
سرخرگ ها شده و وارد کبد شوند
 مشکلی که بر نحوه تجزیه قند وچربی در بدن اثر می گذارد.
تحقیقات نشان داده است که اندازه
دور کمر یکی از عالئم قابل اعتماد
دایر بر وجود چربیدرونی ودرنتیجه
نشانه خطرات مربوط به اضافه وزن
همچون دیابت نوع دو است.

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-
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بی بی س��ی :تحقیقات
در آلم��ان حاکیس��ت
این تصور ک��ه خوردن
صبحان��ه مفصل باعث
کاهش مص��رف کالری
در طول روز می ش��ود،
یک توهم بیش نیست.
این مطالع��ه ،که نتایج
آن در "نش��ریه تغذیه"
()Nutrition Journal
چاپ شده است ،نشان
داد که علیرغم مصرف
صبحانه مفص��ل ،افراد
ناهار و شامی به همان اندازه زیاد می
خورند.
دانش��مندان اش��اره می کنند که
کاس��تن از کالری های مصرفی در
صبحانه می تواند به افت وزن بدن
کمک کند.
علیرغم ای��ن یافته ،انجم��ن رژیم
غذایی بریتانیا تاکید کرد که خوردن
صبحانه عنصری مهم در یک رژیم
متوازن غذایی است.
مطالع��ات متعدد قبال نش��ان داده
اس��ت که ش��روع کردن روز با یک
صبحانه کامل اغلب با کاهش وزن
مرتبط است.
در مطالع��ه تازه تی��م محققان در

دانشگاه مونیخ برایدو هفته نزدیک
به  400نفر را دنبال کرد.
افراد مورد مطالعه فهرست آنچه می
خوردند ،زمان خوردن و وزن آن را
یادداشت می کردند.
بعضی از آنها صبحانه های مفصل،
بعض��ی ک��م و بعضی از خ��وردن
صبحانه پرهیز کردند.
افردای ک��ه صبحانه مفصل خورده
بودند  -یعنی به طور متوسط 400
کال��ری بی��ش از کس��انی که یک
صبحانه کوچک خورده بودند  -در
ط��ول روز هم ح��دود  400کالری
بیشتر مصرف کردند.
دکتر ولکر شودزیارا سرپرست این

تحقیقاتگفت:
"نتایج مطالعه نش��ان
داد که اف��راد صرفنظر
از اینکه چ��ه صبحانه
ای خورده بودند ،همان
مقدار هم ناهار و ش��ام
خوردند".
اما کارشناسان همچنان
می گویند که صبحانه
نقش مهم��ی در رژیم
غذایی بازی می کند.
سیان پورتر ،سخنگوی
انجم��ن رژی��م غذایی
بریتانیا،گفت:
"نشانداده شده است که کسانی که
صبحانه می خورند نسبت به کسانی
که آن را حذف می کنند یک رژیم
غذای��ی متوازن ت��ری دارند ،کمتر
احتمال دارد که اضافه وزن داش��ته
باشند ،با موفقیت بیشتری وزن کم
می کنند و در مقابل بعضی بیماری
های خاص کمتر آسیب پذیرند".
او گف��ت" :ح��ذف صبحانه ممکن
است به خوردن تنقالت کمتر سالم
قبل از ناهار منجر شود و اگر صبحانه
را ح��ذف کنید لزوما در ادامه روز از
لحاظ مغ��ذی ها آن را جبران نمی
کنید".

میوه ای كه دندان ها را سفید
و اشتها را كاهش می دهد
توت فرنگ�ی میوهای سرش�ار از
ویتامینها و امالح معدنی و با
كالری پایین است.
این میوه منبع غنی از
آنتی اكسیدانهاس��ت
كه برای مقابله با بیماریهای
قلبی  -عروقی ،سرطان و نیز
به تاخیر انداختن روند پیری
بسیار مفید است.
در واقع مطالعات انجام شده تایید
میكن��د كه س��طح ب��االی آنتی
اكسیدانی در توت فرنگی در خنثی
ك��ردن تاثی��رات منف��ی مولكول های
رادیكال آزاد در سیستم ایمنی بدن شما
بسیار موثر است.
آنتی اكس��یدانها همچنین به جهت
تقویت سیستم ایمنی بدن و نیز مقابله
ب��ا بیماریهایی چون س��رماخوردگی و
آنفلوآنزا شناخته شده هستند.
میوه توت فرنگی سرشار از ماده معدنی
پتاس��یم است كه این ماده به تنظیم و
الكترولیتها در بدن انس��ان و كاهش
خطر بروز حمله قلبی و س��كته مغزی
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كمك میكند.
توت فرنگی همچنین حاوی فولیت است كه یك ماده اصلی
در ساخت گلبولهای قرمز خونی است.
این میوه بعالوه سرشار از ویتامین ث میباشد كه مقدار آن
در توت فرنگی بیشتر از هر نوع میوه مركبات دیگر است.
ویتامین ث برای مقابله با انواع مختلف سرطانها و همچنین
كمك به كاهش كلسترول بد خون مفید است.
توت فرنگی همچنین بستهای فوق العاده حاوی ویتامینهای
ب ،2ب ،6ب ،5ویتامین كا ،مس و منگنز اس��ت .این میوه
در عین حال منبعی غنی از اسیدهای چرب امگا  3و فیبر
نوری محسوب میشود.
توت فرنگیدندانها را سفید میكند و اسید مفید موجوددر
این میوه به از بین بردن جرم روی دندانها كمك مینماید.
همچنین برای پاك سازی لثهها و تقویت و ترمیم آنها مفید
است .برای بهره مند شدن از خواص این میوه در پاكسازی
دندانه��ا ،آب آن را مدتی در دهان نگه دارید و س��پس با
آب گ��رم قرقره كنید .هرچند توت فرنگی را میتوان با هر
غذای دیگری استفاده كرد ،اما مصرف خام آن بیشتر توصیه
میشود.
این میوه در تحریك متابولیسم و كاهش اشتها بسیار مفید
اس��ت و میتواند به عملكرد مناسب هورمونهای كاهش
دهنده وزن كمك كند.

مرتضیعقیلی
و هوتن درمونتریال
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 محافظان قلب،روغن زيتون و سبزيجات برگدار
...زندگی و سالمت

چگونه خارش زمستاني
را درمان كنيم؟

آيا تا به حال دچار
خارش پوست در
زمستان شده ايد؟
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Õd� Ëœ U� ‰Ëb� p�
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همین
جدولها
t�U�“Ë— ‰Ëb�
Õd�Ëœ
t� q�UL� شماره
—u� —œ ÆX�«
åÁó�Ëدر
Ë ÈœU�ò
Õd� Ëœحل
È«—«œ Ê«d�«

Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
Õd�Õd�
Ëœ»«u�
U� ‰Ëb�
p�U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«
≥≥µ±
Æb�“«œdá�
ÂËœ
Õd�
q� t� ¨‰Ë«
Êœd� „UÄ
Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«
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±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
≤ ‰Ëb�
±
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«uO� Ë m�U� _ s��dÖ —«d� r� d� XAÄ¥
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XOK�U� dB� ÈU�ÅX� “«
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X�«œœU� _ v�Ë—«œ ÊU�UOÖ
Á—ËUA� Ë uÖËÅXHÖ È«d� X�A� _ lL� dOL{ _ Êœd� ÂU�œ« ≠±≤
(Easy, difficulty rating
v�U�œ tLK�0.43)
_ bzu� —œ È—bM� _ l�d� Ë —«“ÅÁe�� ≠±≥
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∫vI�«
e?N�� ¨Áb� Áœ«œ ÊU�“U� ≠±
ÈËö�Öu� e�d� _ V�d� Ë
“« _ œU??N??� X??A??~??�« ≠≤
»d� ÊU���“ _ U�u��
qL� ÁuO� _ Êœd� @�—œ ≠≥
Áb?� d?O?� “U?Ö _ —u?�U?� p?�
s�d�Ë—bO�
_ d??�c??� _ u??� Ë b??�b??� ≠¥
”«u?� Ë ”U?�?�« ¨s�–bM�
Êœ«œ X�œ “« «— œu�
Áb?�œÅÊU�“ _ t?�d� ·d� ≠µ
_ Êb?� q?�«œ _ t?K?�U?F?� —œ
«b� ·d�
¨qOI� _ v?~��U� XAN� ≠∂
@�d�UO� _ UN�dÄ
_ Áb�eÖd� ¨—UO��« V�U� ≠∑
VON� Ë X�“ _ @MH� —œ v��¬
v?�d?�Å‰U?L?� —œ v?�U��« ≠∏
Êu??Ç v??�U??�d??N??� U?� Ê«d?�«
»¬Ëb�UO� Ë dNA�«dOÄ
r??� ¨ÈœU??� t??�U?A?� r?� ≠π
_ v??�u?� Âu?� _ r??� t?�U?A?�
t�«d�U� ÈU�Åt�U�
_ —«Ëb?O?�« _ d?�?�?�U?� ≠±∞
v�«—u� Ë s�Ë—
v�u�e�uK� g�UL� _ ‰«Ë Ë @MN� _ s�œ —œ —«b�UÄ Ë X�U� _X�«œœU�
aK� ≠±± _ v�Ë—«œ ÊU�UOÖ
_
lL�
dOL{
_ Êœd� ÂU�œ« ≠±≤
Á—ËUA�
Ë
uÖËÅ
X
HÖ
È«d�
X�A�
b�U� ÁbO�Ë— Á“U� t� v��—œ _ t�U� È«œu� _ d~�—U� Ë d�U�
≠±≤
Puzzle 38 (Easy, difficulty
rating
bzu�
È—bM�
p�U� Ëv�U�œ
—Ëd� _tLK�
U�� Ë_—u�
—œ —œ
_0.34)
dz«“
bMÇ_≠l�d�
±≥ Ë —«“ÅÁe�� ≠±≥
_ ÊU�d�_ÊU��«
ÈdN� _≠±¥
tE�U� Ë ‘u� ≠±¥
—œ Á—ËUA� U� uÖËÅXHÖ È«d� s��A� _ U�—œ ÊUO� XAÄ—U�
vJA� ¨X�u��¬
·ËdF�—œdO~�UL�
Æv�—U� dF� —œ v�FM�Èd�«
_ ”UMA�ÅpL� ≠±µ
ÆÁc�«R� ¨ÁUMÖ Ë dOBI� XK� Êb� U�u� _ sNO� Ë s�Ë ≠±µ
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
r�« t��� ·«d�« —œ vHM� ‚d� ÈËU�
Á—– _ v�U�Ë— e�d� ≠±
ÈeOÇ “« s��«œ dH� Ë È—«eO� _ È—«u��« ≠±
ÊUÖb�ÅÁb�d�¬ _ v�U�Åv� Ë ÈdO�œ _ tA�b�« Ë ÁbOI� ≠≤
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ناهنجاریهای عضالنی استخوانی زانو

Troubles
Musculosquelettique
du Genou

زانو بزرگترین مفصل بدن است که
مس��ئول حرکات و اس��تواری بدن
ماس��ت و زانوها نزد ورزش��کاران و
قهرمانان معموالً تحت فش��ارهای
س��نگینی هس��تند که بطور مکرر
ای��ن مفاصل تحت ضرب��ه و صدمه
قرار می گیرند و یک سوم صدمات
ورزشی مربوط به زانوها می شود.
در اینجا درباره  2مشکل که بیشتر
از هم��ه دی��ده می ش��وند صحبت
میکنیم:
اول س��ندروم رانی-کش��ککی
 Syndrome Femoro-Rotulienو
دوم سندروم سائیده شدن نوار ایلئو-
تیبیال.
ایندو ناهنجاری به تدریج پیش می
آید و بن��درت در یک حادثه ورزش
یا تص��ادف و بر اثر صدم��ات وارده
بر روی لیگامان ها و مینیس��ک ها
میباشد.
سندروم رانی کش��ککی یا فمورو-
روتیلی��ن -پیش بینی میش��ود که
یک چهارم ورزش��کاران یک روز به
آن مبتال می شوند و بر اثر التهابات
غضروفی مفصل زانو بین استخوان
ران و کشکک پیش میاید.
معموال این ناهنجاری موقعی پیش
میاید که از این مفصل بیش از اندازه
اس��تفاده ش��ود و یا حرکات سریع
و خش��ن داش��ته باش��د ،و یا بطور
مادرزادی اش��کالی در قرار گرفتن
موضعی استخوان کش��کک و ران
وجود داشته باشد.
ژل آرنی��کا ( )Arnicaبرای رفع درد
مفید است.

علل

صدم��ه می زن��د .بهت��ر اس��ت از
س��رعت های آس��ان و پا زدن کند
استفاده کرد تا برای سرعت بیشتر
فشار به زانوها وارد کرد.

سندروم مالش با نوار ایلئو-تیبیال
• پس از یک برنامه ورزشی ،حرکاتی

که کفش روی عضالت باسن و روی
نوار تولید می کنند انجامدهید.
• از ی��ک متخص��ص ورزش��ی و

ورزش��کارانی که مبتال می شوند 4
تا  7درصد دوندگان دو های سریع
هستند و بعددوچرخه سواران.
علل
 در ناهنج��اری قرار گرفتن زانو
زیاد دیده می شود.
 عدم نرمش نوار و عضالتی که
به آن می چس��بند تقریباً همیشه
علت آن است.
 فعالیتهایی که احتیاج به خم و
راست شدن زانو دارند و این حرکت
مرتباً تکرار می شود ،مانند دویدن و
دوچرخه سواری.
صدمات زانو اگر درمان نش�ود
باعث درده�ای مزمن ش�ده و
می تواند باعث مشکالت دیگر
بیومکانیکبشود.

 ک��م بودن ق��وس کف پا (کف
پای صاف که باعث بدی قرار گرفتن
موضع��ی زانو می ش��ود) از عواملی
اس��ت که بیش��تر دیده می شود و
معموالً ارثی است.
 ع��دم تعادل نی��روی عضالنی  سندروم نوار ایلئو-تی بیال
ک��ه باع��ث ح��رکات اس��تخوان درد در زانو که در قس��مت خارجی
کشکک شوند و تولید ناهنجاری در زانو وج��ود دارد که به ندرت همراه
قرار گرفتن کشکک هنگام حرکت درد در ناحی��ه مفص��ل رانی-لگنی
میش��ود و از عواملی است که زیاد میباشد.
دیده می شود.
درد در هن��گام حرکات بدنی مانند
 تکرار مرتب یکی از حرکات زیر ،راه رفتن و دوچرخه س��واری شدید
 باال و پایین رفتن از پله ها،
می ش��ود و معموالً شدت آن باعث
 دویدن روی زمین سر باال.
قطع حرکات می شود.
 راه رفتن ه��ای طوالنی ،دوال -
راست ش��دن زیاد و یا ورزش هایی چه کسانی در خطر دچار شدن
که پریدن زیاد دارد.
هستند
برای
مشکالتی
این ورزش��ها تولید
سندرومرانی-کشککی
افرادی که ناهنجاری در قرار گرفتن • ورزش��کاران مخصوص��اً
کشکک و آنهائی که قبل از ورزش فوتبالیس��ت ها ،دون��دگان دوهای
آمادگی بدنی نداشتند می کند.
وچرخه س��واران،
د
س��ریع،
 یک صدمه زان��و بر اثر افتادن والیبالیس��ت ها ،بسکتبالیست ها و
روی کشکک و یا تصادف اتومبیل.
شناگران شنای قورباغه.

• این عوارض ،معموالً و نه همیشه،
نزد افرادی که کف پای صاف دارند
سندرومسائیدگینوارایلئو-
و فش��ار وزن بدن بر روی قس��مت
تیبیال
این سندروم بر اثر حرکات تکراری داخلی کف پا وارد می ش��ود ،دیده
نشستن و پا شدن در مدت طوالنی می شود.
• اف��رادی ک��ه بط��ور متن��اوب
پیش میاید.
التهاب و انفالماسیون بر اثر مالیده راهپیمایی های نسبتاً طوالنیدارند.
شدن تکراری دو سطح مفصل زانو • پستچی ها و افرادی که مجبورند
پیش میاید ودر قسمت خارجی ران مرتباً از پله ها باال بروند.
یک نوار فیب��روزی و یک برآمدگی • کسانی که کاشی نصب می کنند
و ی��ا کف پوش می گذارن��د و مرتباً
روی استخوان ران وجود دارد.
ای��ن بیماری نام دیگری هم دارد به دوال-راست می ش��وند بجای اینکه
زانو بزنند و کار کنند.
عنوان سندروم برف پاککن!
زیرا بیمار احساس می کند که نوار • نوجوانان در هنگام رش��د دچار
زیر پوس��ت روی اس��تخوان مالیده میشوند.
می شود ،مانند اینکه برف پاک کن 
روی شیشه اتومبیل حرکت تکراری سندروم مالش نوار ایلئو -تی بیال
میکند.
• افرادی که مشکل ناهنجاری قرار

فیزیوتراپ کمک بگیرید.
• دوچرخه س��واران از دوچرخ��ه
مناسب با قد و تنظیم مناسب برای
یک حالت ارگونومیک استفاده کنید.
• دوندگان در روی زمین مس��طح
بدون��د و از زمینهایی که پس��تی و
بلندیدارند استفاده نکنند.
• دوندگان��ی ک��ه در س��الن های
بیضوی ش��کل می دوند باید مرتباً
جه��ت دویدن را ع��وض کنند که
فشار به یک پا نیاید .آنها دائماً روی
سطحی میدوند که شیب دارند.
• کوهن��وردان قب��ل از صع��ود به
قله ه��ای بلند چند ب��ار با قله های
کوتاه تمرین کنند.

درمان پزشکی

اگ�ر درد در زانو وجود دارد باید
حتم ًا به پزشک مراجعه کرد.
هرچه درمان دیرتر شروع شود،
خوب شدن عقب می افتد.
تشخیص سریع باعث درمان سریع
می ش��ود و جلوگیری از بدتر شدن
سندروم ها است.
مص��رف داروه��ای ض��د در د و
انفالماسیون باعث درمان نمی شود
و از پیش��رفت بیم��اری جلوگیری
نمی کند .یک درمان پزشکی واقعاً
الزم است.
 در مرحله حاد
ط��ول م��دت دوره ح��اد صدمات

عوارض

 سندروم رانی-کشککی
درد در حوالی کشکک در جلو زانو-
دردها می توانند ش��دید و متناوب
یا دائمی و مزمن باشند .در مراحل
اولی��ه دردها معموالً پس از فعالیت
ورزشی دیده می شوند.
ولی اگر درمان نش��وند عوارض زیاد
ش��ده و هنگام فعالیته��ا نیز دیده
میشوند.
بعض��ی اف��راد صداهائ��ی از زان��و
می شنوند کهدرداخل مفصل تولید
می ش��وند که ممکن است دردناک
باش��ند .بعضی وقته��ا صداها قوی
هستند.
درد در ناحی��ه کش��کک در حالت
نشس��ته در جایی ک��ه بعلت کمی
جا نش��ود پاها را دراز کرد ،مث ً
ال در
سینما که به آن عالمت سینما هم
میگویند.
مواقعی هس��ت که زان��و یک دفعه
ول می کند و نمی تواند وزن بدن را
تحمل کند.
درد در موق��ع باالرفتن از پله ها و با
در حال دوال شدن زیادتر می شود.
تورم به ندرت دیده می شود.
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گرفتن محل زانو دارند.
• ورزش��کاران مخصوصاً دوندگان
دوهای س��ریع ،دوچرخه سواران و
تنیسبازان.
• کسانی که استخوانهای ساق پای
آنها بدفرم است و شکل پرانتز دارد و
زانوها از یکدیگر دور هستند.
• کسانی که کف پای صاف دارند
و فشار به قسمت داخلی کف پا وارد
می شود.
• کسانی که گاهگاهی کوهنوردی
میکنند.

چه کسانی در خطر هستند

معموالً کس��انی ک��ه از مفصل زانو
بیش از اندازه استفاده می کنند و بر
اثر فعالیتهای بیش از توان ورزشی
یا شغلی.
این عارضه می توانند بر اثر یک الغر
ش��دن و ضعف عضالنی نیز پیش
بیاید.
حرکات غلط ورزشی و یا استفاده از
دوچرخه ایکه با قد دوچرخه س��وار
مناس��بت ندارد نیز از عوامل مهم
حساب می شوند.

پیشگیری

بازهم آنفلوآنزا

آنفلوان��زا نوعی بیماری ویروس��ی
واگیردار اس��ت كه بیتوجهی به
رعایت اصول بهداشتی در آن ،می
توان��د در مدتی كوتاه ابتالی افراد
زیادی را به دنبال داشته باشد.
ویروس آنفلوانزا میتواند در هنگام
سرفه یا عطس��ه و حتی صحبت
ك��ردن از طریق هوا ب��ه دیگران
منتقلشود.
همچنی��ن احتمال ابت�لای افراد
س��الم با دست زدن به اشیائی كه
در اثر عطس��ه یا سرفه فرد مبتال
به ویروس آنفلوآنزا آلوده شدهاند،
وجود دارد.
اشخاص باالی  65سال و كودكان
زیر  5س��ال ،مبتالیان به بیماری
های مزم��ن ریوی ،قلبی ،آس��م،
دیابت ،مش��كالت كلیوی ،نقص
ایمن��ی ،زنان ب��اردار و دیگر گروه
های پرخط��ر درص��ورت ابتال به
آنفلوآنزا ممكن است به انواع شدید
این بیماری دچار ش��ده و بیش از
دیگ��ران خطراتی متوج��ه آن ها
شود.
بنابرای��ن رعایت نكات بهداش��ت
ف��ردی و به ویژه تزریق واكس��ن
آنفلوآنزا در ای��ن گروه ها ضروری
است.


 چند راهنمایی عمومی
• از زیاد کردن یکباره یک حرکت
ورزشی و یا شغلی که فشار روی زانو
میاورد خودداری کنید.
• اگر فعالیته��ا را به تدریج اضافه
کنی��د به ب��دن فرص��ت دهید که
عض�لات را تقویت و آم��اده کند و
تاندون ها نرمش الزمه را پیدا کنند.
• داشتن یک مربی ورزشی با تجربه
که فعالیتهای ورزشی را کنترل کند
که خ��وب انجام ش��ود و فرم بدن
حالت تعادل نس��بت ب��ه ورزش را
داشته باشد.
• از کفش هایی استفاده کنید که
مطابق با ورزش خود باشد.
• از کفی ه��ای طب��ی برای ش��ما
درست شده برای رفع مشکالت کف
پا استفاده کنید.

عالئم آنفلوانزا شبیه سرماخوردگی
بوده اما شدیدتر است ،به ویژه بدن
درد و تب در آنفلوانزا ش��دیدتر از
س��رما خوردگی اس��ت و معموال
بهبودی آنفلوانزا مقداری طوالنیتر
از سرماخوردگی است.
در مجموع تب ،سرفه ،سردرد ،گلو
درد ،آبریزش بینی ،آبریزش چشم،
گاهی اس��هال و عالئم شدیدتر از
عالئم سرماخوردگی است.
بنابراین الزم است افراد به محض
مش��اهده ای��ن عالئم به پزش��ك
مراجعهكنند.


برای دوچرخه س��واران بلندی زین
نسبت به س��وار و از وسیله ای پا را
روی پ��دال نگه می دارد ،اس��تفاده
کنید .زین خیلی پایی��ن به زانوها

به منظ��ور پیش��گیری از ابتال به
بیم��اری آنفلوانزا الزم اس��ت كه
دس��تها مرتب با آب و صابون و
ل های ضدعفونی كننده
یا با محلو 
شستشوشوند.

 سندروم رانی -کشککی

عالیمبیماری

اقداماتپیشگیرانه

به این منظور ضروریست
ت
در هر بار شس��تن دس 
ه��ا ،این عمل دوبار تكرار
شود.
همچنین بای��د از لمس
كردن چش��مها ،بینی و
دهان خودداری شود؛ چرا
كه این امر انتقال ویروس
را به دنب��ال دارد .رعایت
فاصل��ه حداقل یك متر از
افرادی كه عالئم ش��بیه
بیماری آنفلوانزا دارند نیز
الزم است.
همچنین هنگام عطسه و
سرفه جلوی بینی و دهان
را با دس��تمال گرفت��ه و بالفاصله
دستمال را داخل كیسه پالستیك
گذاشته و در سطل زباله بیندازیم.
ضروری اس�ت هنگام عطسه
ی�ا س�رفه از ق�رار دادن كف
ت ها در جل�وی دهان و
دس� 
بینی خودداری ش�ود؛ چرا كه
این مسئله احتمال انتقال ویروس
بیماری را به اشیا و به دنبال آن به
افراد دیگر به دنبال دارد.
در جه��ت پیش��گیری از ابتال به
آنفلوآنزا بهتر استدر صورت امكان
از حضور در اماكن شلوغ خودداری
كرده یا مدت زمان حضور در این
اماكن كاهش یابد.
همچنین بهتر اس��ت با باز كردن
درب و پنجره هادر فواصل مناسب
در روز و ه��ر ب��ار حداقل به مدت
 10دقیقه ،به تهویه مناسب محل
كار ،محل زندگی ،كالس درس و...
كمك شود.

اقدامات مراقبتی در مبتالیان به
آنفلوآنزا

استراحت كافی ،نوشیدن مایعات،
تغذی��ه مناس��ب و اس��تفاده از
ب بر بهترین
استامینوفن به عنوان ت 
راه درمان بیماری آنفلوانزا است.
برای كاهش تب ناشی از آنفلوانزا
الزم است تنها از قرص استامینوفن
به میزان تجویز شده استفاده شود.
مبتالی��ان ب��ه آنفلوانزا ب��ه ویژه
كارمندان ،دان��ش آموزان مدارس
و دانشجویان باید به توصی ه های
پزش��ك توجه ك��رده و تا بهبودی
استراحتكنند.
تاكید میشود كه آنفلوآنزا نیاز به
درمان آنتی بیوتیكی ندارد.
در صورت مشاهده عالئمی مانند
تب ،س��رفه ،گلودرد ،سردرد ،لرز،
كوفتگی بدن احس��اس خستگی
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متفاوت اس��ت حدوداً بین  7تا 10
روز با یک حمله انفالماسیون شدید
که  48تا  72ساعت طول می کشد.
در ای��ن مدت بس��یار مهم اس��ت
که درد و انفالماس��یون را کم کرد
انفالماسیون همچنان ادامه دارد ولی
خیلیکمتر.
قس��مت صدم��ه دی��ده همیش��ه
صدمه پذیر است و نسوج سریعتر از
معمول ملتهب می شوند.


چند راهنمایی
• زانو را در حالت نیمه اس��تراحت
نگهدارید و حرکاتی که فش��ار روی
نقاط ملتهب میاورد نکنید که برای
درمان بس��یار مهم است ولی عدم
حرکتطوالنیباعثسختیحرکات
مفاصل و ضعف عضالنی می ش��ود.
زانو نباید در حالت استراحت کامل
بماند و حرکت نداشته باشد.
• روی زان��و به م��دت  10تا 12
دقیقه یخ بگذارید و در دو س��ه روز
اول ه��ر س��اعت یا هر دو س��اعت
یکب��ار این��کار را تکرار کنی��د و به
تدریج آن را کم کنید تا روزی س��ه
چهار بار اس��تفاده از کمپرس سرد
و س��اک ماژیک فایده ندارد زیرا به
اندازه کافی سرد نیستند و زود هم
گرم می ش��وند .از ی��خ تا مدتی که
سمپتومها ادامه دارند استفاده کنید.
{>> ادامه در صفحه}37 :

و اس��هال و استفراغ باید به پزشك
مراجعه شود.
بس��یاری از مردم گمان می كنند
كه سرماخوردگی همان آنفلوآنزا
است ،در صورتی كه این بیماری ها
با وجود تشابه در روزهای اول ابتال،
به لحاظ درمان و عوارض ناشی از
عدم توجه به آن ،بس��یار متفاوت
هستند.
معموال س��رماخوردگی بعد از یك
ت��ا دو روز به دنبال اس��تراحت و
خوردن نوشیدنی های گرم (نظیر
چای) بیماری بهبود می یابد اما در
مورد بیماری آنفلوآنزا ممكن است
ریه ،سیس��تم عصبی و ...را درگیر
كرده و باعث ایج��اد عارضه های
ریوی نظیر عفونت و ورم مغز شود.
فردی كه به علت بیماری آنفلوآنزا
دچار عارضه شدید شود ،ناچار به
بستری شدندر بیمارستان خواهد
شد ،ویروس آنفلوآنزا این قدرت را
دارد كه تغییر فرم ،شكل و ژنتیك
دهد و تغییراتی در آن ایجاد شود
كه ممكن اس��ت نسبت به درمان
مقاوم و خطرناك شود.
معموال روزه��ای اول تفاوتی بین
بیماری سرماخوردگی و آنفلوآنزا
وج��ود ندارد اما چن��د روز پس از
بیماری به عل��ت بدحالی بیمار و
درگیر شدن ریه ،بیماری آنفلوآنزا
نس��بت به بیماری سرماخوردگی
قابل تشخیص خواهد بود.
از آن جایی كه بیم��اری آنفلوآنزا
درم��ان خاص��ی ن��دارد و فقط با
اس��تراحت بهبود می یاب��د اما در
نوع ش��دید آن ممكن است بیمار
در بیمارستان بستری شود ،هنگام
ابت�لا به بیم��اری آنفلوآنزا ممكن
اس��ت میك��روب ه��ای «فرصت
طلب» نیز وارد بدن شده و موجب
عفون��ت ریه و پرده ه��ای قلب و
سیستم كلیوی شوند.
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زندگی و سالمتی...

آجنا که
کامپیوتر
کودکان را
خرفت میکند

چرا در میان سالی دچار افزایش
وزن می شویم؟
عدم فعالیت بدنی و ورزش در طول
زندگی منجر به تحلیل بافت های
عضالنی می گردند و مس��لما
تحلی��ل بافت عضالن��ی نیز
متابولیسم بدن تان را كاهش
می دهد.
لذا انجام تمرینات كششی
و قدرت��ی و فعالیت بدنی
كافی ضروری است و شما
با تقویت عضالت بدن تان می
توانید متابولیس��م بدن خود را
افزایشدهید.

افزای��ش وزن در دوران
میانسالی یك مشكل مرسوم
و مبتال ،به ویژه در جامعه ی
شهری است.
بسیاری از افراد به موازات افزایش
سن ،وزن شان نیز افزایش می یابد
و در نهایت ممكن اس��ت در حوالی
 40سالگی دچار چاقی و اضافه وزن
گردند.
در ای��ن نوش��ته به چند پرس��ش
رای��ج در مورد افزای��ش وزن دوران
میانسالی پاسخ میدهیم.
• چرا بسیاری از افراد در دوران
میانسالی دچار افزایش وزن می
گردند؟
 عوام��ل متعددی می تواند در اینامر دخیل باشد ولی پاره ای از دالیل
مرسوم احتمالی عبارت هستند از:
* تغییرات هورمونی
* تحلیل بافت عضالنی
* افت سوخت و ساز و یا متابولیسم
بدن،
* عادات رفتاری غلط(مانند فعالیت
بدنی ناكافی) و استرس.
• چرا برخی افراد در میانسالی
عل�ی رغم تغذی�ه ی صحیح و
الگوی مناس�ب فعالی�ت بدنی،
وزن ش�ان متناس�ب نمی ماند
و دچ�ار افزای�ش وزن دوران
میانسالی می گردند؟
 در دوران میانسالی عالوه بر حجمغذایی و می��زان كال��ری دریافتی
كه در ه��ر وعده مصرف می كنید،
بایستی به نظم وعده های غذایی نیز
توجهداشته باشید.
کم نیستند افرادی كه توجه خود را
صرفا به میزان كالری غذا معطوف
می نمایند ،اما باید به تكرر مصرف
وعده ه��ا و میان وع��ده های خود
دقت نمایید.
شما می بایست هر  3تا  4ساعت یك
بار ،یك وعده یا میان وعده را مصرف
نمایید و غذا خوردن را به آخر شب
موكولنکنید.
عالوه بر آن هر چه غذاهای س��بك
تر و كم چگال تری را بخورید برای
شما مناسب تر است.
چ��را كه با حجم ب��االی وعده های
غذایی ش��ما هنوز می توانید انرژی
دریافتی خود را كنترل نمایید.
نكته ی دیگر آن اس��ت كه ش��ما
می بایس��ت یك تعادل را بین منابع
پروتئینی بدون چربی و كربوهیدرات
و چربی دریافتی خود بر قرار كنید؛
بدین صورت كه مصرف فراوان مواد
پروتئینی و حذف كربوهیدرات ها و یا

حتی چربی ها برای ش��ما شاید در
كوتاه مدت نتایج امیدواركننده ای
داشته باشد ولی دیری نمی پاید كه
افزایش وزن مجدد را تجربه خواهید
نمود.
اغلب افراد یك الگوی فعالیت بدنی
و ورزش را برای سال های متمادی
حفظ می كنند و بدن آن ها با الگوی
فعالیت بدنی شان سازش پیدا می
كند،در حالی كهدر سن  40سالگی
می��زان مصرف بافت چربی در بدن
شما تقلیل می یابد و شما می باید
بیش از گذش��ته به رژیم غذایی و
فعالیت بدنی خود توجه كنید.
مش��كل وقتی حادتر می شود كه
ش��ما به دلیل مش��غله های كاری
اصال فعالیت بدنی نداشته باشید و
در هنگام میانسالی مشكل افزایش
وزن را به مراتب ش��دیدتر ،خواهید
داشت.
شما می بایس��ت انواعی از فعالیت
های بدنی معمول را با هم تركیب
كنید و فعالیت بدنی كافی داش��ته
باشید و حداقل برای  5بار در هفته
به ورزش و نرمش بپردازید.
در واقع در دوران میانسالی
متابولیسم بدن كاهش می یابد.

و شما باید بیشتر از گذشته خود را
مشغول افزایش فعالیت بدنی و رژیم
غذایی متعادل نمایید.
شما با داشتن ورزش و فعالیت بدنی
كافی ،به ساخت و تقویت عضالت
خود كمك می نمایید و از آن جایی
كه باف��ت عضالنی عام��ل مصرف
انرژی در بدن اس��ت پس با تقویت
عضالت تان به تناس��ب اندام خود
كمك می نمایید.
• آی�ا روش�ی ب�رای افزایش
متابولیس�م ب�دن در دوران
میانسالی وجود دارد؟
 بل��ه ،قطعا .می توانی��د با افزایشتمرینات بدن��ی و فعالیت بدنی در
طول زندگی ،متابولیسم بدن تان را
تقویتكنید.

• بهتری�ن ورزش ها برای
دوران میانسالی كدامند؟
 ورزش هایی كه ضربان قلب شمارا افزایش می دهند و یا ورزش های
هوازی ،بهترین انتخابدر این زمینه
هستند.
ش��ما می توانی��د ب��ا ورزش های
ه��وازی در طی روز ت��ا حدود 400
كیلوكالری انرژی مصرف كنید ،البته
نباید نرمش ب��ا وزنه ها و تمرینات
قدرتی را فراموش كنید.
این فعالیت ها می توانند در باشگاه
های ورزشی توسطدستگاه ها انجام
شوند ،برای مثال:
دستگاه های دوچرخه ،استپ،
پاروزن ،الپتیكال و یا تردمیل.
از ورزش ه��ای مفید برای قلب می
توان مواردی بدین شرح را نام برد:
دوی�دن ،اس�كی ،دوچرخ�ه
سواری ،تمرینات آیروبیك ،شنا،
پیاده روی و ...
• نق�اط ضعف احتمال�ی افراد
برای موف�ق ش�دن در كنترل
افزایش وزن دوران میانس�الی
كدام است؟
 به علت مش��غله ها و مس��ئولیتهای گس��ترده ای كه افراد در طی
روز دارند احتم��ال دارد كه در طی
شبانه روز به اندازه ی كافی نخوابند
و خواب ناكافی موجب خس��تگی و
پُرخ��وری و كاهش توانمندی های
آن ها در مدیریت بهتر امور زندگی
از جمله كنترل وزن شان می شود،
لذا هر چه خواب تان ناكافی تر باشد
احتمال چاقی در شما افزایش می
یابد.
شام دیرهنگام نیز خود عاملی برای
خواب ناكافی شبانه است.
س��عی كنید ش��ام خود را دیرتر از
ساعت  8:30میل نكنید و بهترین
زمان برای صرف شام ساعت  7بعد
از ظهر می باشد.
(س�لامت نیوز :دكت��ر حمیدرضا
فرشچی :متخصص تغذیه)
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بس��یاری از م��ردم معتقدن��د که
یادگیری کامپیوتر از کودکی ضامن
آینده ش��غلی خوب برای کودکان
است .اما پژوهشهای جدید نشان
میدهند که لزوما چنین نیست و از
جمله وقت زیادی که کودکان صرف
کامپیوتر میکنند ،مانع ترقی آنان
میشود.
باور عموم این اس��ت که کامپیوتر
دس��تیابی ک��ودکان برآم��ده از
خانوادههای فقیر به امکانات آموزشی
را تس��هیل میکند و از این طریق
موجب رف��ع تفاوتها میش��ود .اما
آخرین پژوهشها خالف این باور را
نشان میدهند.
دانشمندان به تازگی تحقیقیدر این
زمینهدر رومانی انجامدادهاند.در این
کشور بازده تحصیلی دانشآموزانی
ک��ه در چارچوب پ��روژهای دولتی
امکان خرید کامپیوتر را یافته بودند،
پایین آمده است.
دانش��مندان در پی پاس��خ به این
پرس��ش برآمدند که آی��ا بازیهای
کامپیوتری بچهها را کودن میکنند؟
آیا کامپیوتر برای دانشآموزان بیش
از آنک��ه کمکی برای ب��اال رفتن از
پلههای ترقی باشد ،مانع رشد آنان
است؟
نتیجه ساعتهای طوالنی بازی با
کامپیوتر

چندی پیش این موضوعدر بسیاری
از رس��انهها به طور وس��یع مطرح
ش��د که یک دانشآموز کرهای که
ده س��اعت در روز بازی کامپیوتری
میکرد ،از طریق این بازیها میلیونر
شد.
اما برای بیشتر دانشآموزان جهان
بازی کامپیوتری پول و چش��مانداز
بهتر شغلی به همراه ندارد .در سال
 ۲۰۰۴دو پژوهشگر آلمانی بنامهای
توم��اس فوکس و لودگر ووس��مان
ب��ه تحقی��ق در ب��اره گروههایی از
دانشآموزان پرداختند که در تست
معروف "پیزا" در اروپا در پایینترین
ردهها قرار گرفتهبودند.
در ای��ن تس��ت معلوم��ات عمومی
دانشآموزان  ۱۵سالهدر اروپا ارزیابی
و با یکدیگر مقایسه میشود .نتیجه
تحقیق این دانش��مندان به روشنی
نش��ان میداد که دانشآموزانی در
این تس��ت پایینترین نم��ره ها را
گرفتهبودند که عادت داشتند برای
س��اعتهای طوالنی پای کامپیوتر
بنشینن .د
همچنین دو پژوهش��گر آمریکایی
بهنامه��ای کریس��تین پاپ الش��ز،
از دانش��گاه کلمبی��ای نیویورک ،و
آفر ماالمود ،از دانش��گاه ش��یکاگو،
در تحقیقی که قرار اس��ت در آغاز
سال  ۲۰۱۱در نش��ریه Quarterly
 Journal of Economicsچ��اپ
ش��ود ،تاثی��ر کامپیوتر را ب��ر بازده
تحصیلی کودکان بررسی کردهاند.
در کانون تحقیق این دو دانش��مند
برنامه " ۲۰۰یورو"ی وزارت آموزش
و پرورش رومانی نشسته بود .دولت
رومانی به ه��ر خان��واده کمدرآمد

این کش��ور  ۲۰۰ی��ورو داده بود تا
کامپیوتری ب��رای فرزندانش بخرد،
به این نیت که بدین وسیله امکان
آموزشی بهتری برای این کودکان
فراهم شود .دو محقق آمریکایی با
بیش از  ۳۰۰۰خان��واده رومانیایی
که در این پروژه ش��رکت داشتند،
مصاحبهکردند.
پاپ الش��ز که خ��ود رومانیاییتبار
است ،در این باره میگوید:
«پژوهشهای ما نشان میدهند که
بازیهای کامپیوتری هم تاثیر مثبت
و هم تاثیر منف��ی دارند .از طرفی،
دانشآموزانی که کامپیوترداشتهاند،
در آزمونهای مربوط به تواناییهای
استفاده از کامپیوتر به نتایج بهتری
رس��یدهاند .ام��ا از س��وی دیگ��ر،
نمرههای این کودکاندردرسهایی
مثل زبان رومانیایی ،ریاضیات و زبان
انگلیسی بدتر شده است».
الشز خود در رومانی در دبیرستانی
آلمانی تحصیل کرده و سپس برای
انجام تحصیالت عالی راهی آمریکا
ش��ده و در دانش��گاه هاروارد درس
خوانده است.
کامپیوتر طراحی شده ویژه کودکان؛
ش��رکتهای کامپیوترس��ازی ب��ا
اس��تفاده از عقیده رایج"یادگیری
کامپیوتر ضامن آینده شغلی خوب
کودکان است" سود خود را در این
میان میبرند.
 ۴۷شرکت تولیدکننده کامپیوتردر
س��ال  ۲۰۰۷پروژهای را بنام "یک
کامپیوتر ب��رای هر ک��ودک" اجرا
کردند .آنها بهای هر کامپیوتر برای
کودکان کشورهای در حال توسعه
را  ۱۰۰دالر تعیین کرده بودند.
رباینده وقت و پاداشدهنده
مجازی

تحقیقات ایندو پژوهشگر حاکی از
آن است که کامپیوترهایی کهدولت
هزینه خری��د آن را تامی��ن کرده،
ب��ه رباینده وقت و ان��رژی کودکان
تبدیل شدهاند .پاپ الشز میگوید:
«متاسفانه بیشتر بچهها از کامپیوتر
در جهت یادگیری و کسب معلومات
علمی اس��تفاده نکردهاند .بجای آن
عادت کردهاند هر روز پای کامپیوتر
بنشینند و بازی کنند».
بیش��تر کودکان چند ساعت تمام
در روز را مش��غول فق��ط یک بازی
کامپیوت��ری بودهاند .فلوریان رباین
که روانشناس اس��ت و در موسسه
پژوهش��ی جرمشناس��ی در ایالت
نیدرزاکس��ن آلم��ان کار میکند،
معتقد اس��ت وقتی ک��ه کودکان
در براب��ر کامپیوتر صرف میکنند،
تاثیری منفی بر ب��ازده کار آنان در
مدرسه دارد.
به گفته این روانشناس ،نظریههای
گوناگونی در این باره وجود دارد .وی
در این مورد چنین توضیح میدهد:
«نظریه کالس��یک این اس��ت که
کودکی که ساعتهای طوالنی

مشغول بازی با کامپیوتر است،
دیگ�ر وقت و ان�رژی الزم برای
یادگی�ری را ن�دارد .نظریه قابل
قبول دیگر که هم اکنون نیز بسیار
مورد بحث اس��ت ،معروف است به
استفادهغیرکاربردیازرسانهها.
طبق ای��ن نظریه ،رس��انهها جای
تجربه پاداش و موفقیت در مدارس
را گرفتهان��د .یعنی ک��ودک دیگر
الزم نمیبیند برای کس��ب پاداش
و موفقیت در مدرس��ه تالش کند،
بلک��ه این تجرب��ه را از طریق بازی
کامپیوتری و پی��روزی در این بازی
بدست میآورد».
اف��زون بر ای��ن ،به گفت��ه فلوریان
ربای��ن ،بازیهای کامپیوتریای که
در آن ه��دف مبارزه ب��ا یکدیگر از
طریق تیراندازی است ،مشوق رفتار
پرخاشگر در کودکان است.
بدین خاطر این روانش��ناس معتقد
است که به هیچ وجه نباید کامپیوتر
را در اتاق کودک قرار داد.
کار با کامپیوتر ،از چه سنی؟

اما در مورد کامپیوتر در مدارس چه
باید کرد؟
آیا کودکان نبایس��ت هر چه زودتر
کار کردن با کامپیوتر را در مدرسه
بیاموزند تا بتوانند در زندگی شغلی
آیندهشان موفق باشند؟
فلورین رباین در این مورد میگوید
که چنین ضرورتی وجود ندارد.
وی معتقد است که کودک بایست
نخست خواندن و نوشتن و حساب
ک��ردن را بخوب��ی بیام��وزد و نیز
تواناییه��ای اجتماعی او بایس��ت
پرورش یافته باش��د؛ به اعتقاد این
روانش��ناس ،تازه پ��س از طی دوره
دبستان بایست کار با کامپیوتر را به
کودکان آموخت.
دو محقق هلن��دی بنامهای لکس
بورگهانس و باس��تر ویل از این هم
فراتر رفت��ه ،در این م��ورد تحقیق
کردهان��د که چ��ه مواد درس��یای
بهترین امکان آینده شغلی را برای
کودکان تضمین میکنند.
نتیج��ه پژوهش آنان ای��ن بوده که
دانس�تن ریاضی�ات و توانای�ی
نوش�تن متنه�ای طوالن�ی
باکیفیتمتضمنچنینآیندهای
هستند؛ و اینهادرست تواناییهایی
هس��تند که طبق نتای��ج تحقیق
کریس��تین پاپ الشز بر اثر استفاده
مداوم کودکان از کامپیوتر آس��یب
میبینند.
با وجود این ،به گفته پاپ الشز ،نباید
حکم کلی داد و گفت که کامپیوتر
مانع موفقیت آینده کودکان میشود.
او معتقد است ،اگر پدر و مادر بدانند
که کودکان با کامپیوتر چه میکنند،
میت��وان جل��وی آث��ار و نتایج بد
استفاده از کامپیوتر را گرفت؛ یعنی
موضوع چگونگی استفاده از کامپیوتر
اس��ت و نه استفاده یا عدم استفاده
از آن.
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هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در این درگاه نیست
اهی گزیده است
هرکس برای خویش پنث الیوت ترودو» ایم!
ما در پنـاه «وار

در کشکول...پیر خراسانی

Email: pirekhorasani@yahoo.ca

کش
واف کنیم و مالمت یم و خوش باشیم که رد طریقت ما کافریست رنجیدن
سپاس

ازهمه دوستان و هموطنان نازنینی
که در طی دو هفته گذشته و پس از
غیبت موقت مادر پیوند با تلفن های
خ��ود این بنده ناچیز را مورد مهر و
محبت قرار داده اند سپاسگزاریم و
همانطور که به آن ها عرض کردیم
مجدداً تاکید می کنیم که بادمجان
بد یا بم ( هر دو روایت درست است)
آفت ندارد؟!
همچنین به اطالع کلیه دوس��تانی
ک��ه از غیبت اینجانب نفس راحتی
کش��یدند ،عرض می کنم .... :دولت
مستعجلبود!
( راستی :یکی دو شماره/هفته
هم از سرباز گمنام امام زمان ،نه در
پیوند و نه در ش��هر خبری نیست!
نکند ،رحیمیان او را هم فرس��تاده
مرخصی اجباری! والله اعلم!)

تسلیت

ضایعه دلخراش درگذشت شاهزاده
جوان علیرضا پهلوی را حضور همه
اعضای خانواده ایشان مخصوصاً مادر
داغدارش��ان؛ و همچنی��ن آن گروه
از هموطنانم��ان ک��ه در این رابطه
سوگوارند ،تسلیت می گوئیم.
( توجه :چون در گذشته به علت
دف��اع از حقوق بعضی از گروه های
سیاسی ،قومی و مذهبی در پاره ای
از نوش��ته هایم��ان و
اشاره به ظلمی که در
جمهوری اس�لامی در
حق آن ها ش��ده و می
شود ،توس��ط کسانی
متهم ب��ه عضویت در
سازمان مجاهدین خلق
و بعض��ی از گروههای
چ��پ و بهائی��ان و
مسیحیان و غیره ،شده
ای��م ،بنابرین این ب��ار هم پیه اتهام
طرف��داری از رژیم س��لطنتی را به
تن م��ان می مالیم ،چ��ون حداقل
خودمان بهتر از هر کس دیگری می
دانیم کهدر تمام عمرمان هیچگاه نه
سر پیاز بوده ایم و نه ته پیاز!)
زین العابدین دَر رفت!

خیال ما که راحت است!

ب��ر اس��اس پ��اره ای گ��زارش ها
پس از س��قوط رژی��م تونس و فرار
"زین العابدی��ن بن عل��ی" رئیس
جمهوری سابق این کشور به خارج
ظاهراً بد جوری کک به تنبان بعضی
ازدیکتاتورهای منطقه مثل قذافی و

جمله ای زیبا
از استیون واینبرگ
برنده جایزه نوبل

با دین یا بدون آن ،انس�انهای
خوب کارهای خوب می کنند
و انس�انهای ش�رور ،کارهای
ش�رارت ب�ار .اما ب�رای اینکه
انسانهای ظاهرا خوب کارهای
ش�رورانه بکنند ،به دین نیاز
است.

تا چه برسد به شما!
نامه به نازنینی که به تازه گی از دست
رفته

آخه مرد حسابی نونت نبود آبت نبود
مهاجرت کردنت برای چی بود؟
توی کشور خودت نشسته بودی و با
عهد و عیالت حال می کردی غذا و
آب سالم می خوردید ،نه غمداشتید
و نه غصه چند تا پیش��خدمت زیبا
رو و کمر باریک ،بهترین بیمارستان
و چند ین دکتر و پرستار تحصیل
کرده ه��م در خدمتتان
بودن��د و ه��ر چ��ه می
خواستید برایتان فراهم
بود؛
ش��اید اگر شبی هوس
می کردید ُدمی به خمره
بزنید تا لب تر می کردید
ی��ک اس��تکان ودکای
مردافکن هم برایتان می
آوردند!
کدام شیر ناپاک خورده ای زیر پایت
نشس��ت و ترا گول زد و فرستاد به
ام القراء اسالم ناب؟
نکند تو یا عیالت عشق والیتدردل
و باد انقالب در شکم تان افتاده بود؟
که به ش��وق دیدار سرزمین اسالم
ترک دیار کفر کردید!
حتم��اً در مدت اقام��ت در ام القرا
خیل��ی به تو و همس��رت س��خت
گذش��ته چند بار این بسیجی های
نامرد به همس��رت ب��ه خاطر عدم
رعایت شؤون اسالمی گیر داده اند؛
ش��اید پاس��دارها حتا ت��وی اتاق
خوابتان تو و همس��رت را زیر نظر
داش��تند و مزاحم تان می شدند و
آخر س��ر هم جان خودت را بر سر
این کار گذاشتی و همسرت هم بیوه
شد همه اش هم تقصیر خودت بود،
خ��ودت کردی که لعنت بر خودت
باد!
اگر قب��ل از اقدام به ای��ن کار با ما
مشورت می کردی حتماً به تو می
گفتیم که جانیان حاکم بر سرزمین
زیبای ما ایران ،نسبت به انسان ها
هم رحم و مروت و شفقتی ندارند تا
چه برسد نسبت به شما ببرها!!

تونس و "انتفاضه"

دستورالعملفوری!

گزارش��های رس��یده حکایت از آن
دارد که پس از پیروزی مردم تونس
و ف��رار "زی��ن العابدی��ن بن علی"
رژی��م جمهوری اس�لامی از ترس
الگوبرداری مردم ایران از این واقعه،
به رسانه های گروهی سراسر کشور
دس��تور داده اس��ت که در اشاره به
وقایع آن کش��ور به جای هر کلمه
ای که از آن بوی خیزش و اعتراض
مردم تونس به مشام بخورد از واژه
"انتفاضه"استفادهنمایند!
در راستای این عمل انقالبی ما هم
به همه رس��انه ه��ای داخلی و آن

مصیبت«حرفشنوی»!

گفتیم مگر نه این
که "ایران"ملک
مشاع همه آحاد
ملت م��ا با هر
ب��اور و عقیده
دینی ،مذهبی و
سیاسی است؟
گفت :البته .گفتیم :مگر نه این که
طرفداران رژیم سابق و دوستداران
خانواده "پهل��وی" چه ما بخواهیم
و چه نخواهیم ،چه دوس��ت داشته
باش��یم و چه خوش��مان نیاید هم
هموطن ما هستند و شریک در این
ملک؟ گفت البته گفتیم مگر نه این
که انسان واقعی کسی است که غم
دیگران را هم بخورد؟ مگر نه این که
بنی آدم اعضای یک پیکرند؟!
گفت :البته گفتیم :پس چگونه است
که این نشریه وزین شهرمان هفته
در شماره ( 130یعنی اولین شماره
پ��س از واقعه ،به فاصل��ه ی  9روز
پس از واقعه) یک س��طر ازماجرای
دردناک درگذش��ت شاهزاده جوان
حتا به صورت خبر هم ننوشته؟
درست مثل مورد درگذشت خانم
مرضیه بانوی آواز ایران.
مگر این نشریه فارسی زبان و برای
مطالعه و استفاده ایرانیان نیست؟
به شدت برآشفت و گفت :نمی تواند
بنویسد! نمی تواند عزیز من! حتا اگر
بخواهد هم نمی تواند!
وبهتلخیافزودفهمیدناینحقیقت
خیلی مشکل نیست .به اعتقاد من
وقتی ژورنالیست «حرف شنو» بود،
باید بفرموده سخن بگوید و بفرموده
بنویس��د و حتا بفرموده فکر کند!
مصیبتی است این «حرف شنو»یی
بخصوص برای روزنامه نویس!؟
ام��ا یک هفته بعد دوباره یقه اش را
چسبیدیم و به او گفتیم:
حرفت درست نبود چون در شماره
بعد یعن��ی  131یک صفحه کامل

رتبه های باالی جدول:

خودكشی زنان :رتبه سوم جهان
رتبه دوم جهان
اعدامٔ :
آم��ار مهاجرت نخب��گان از میان 91
كشور  :رتبه اول جهان
خطرناك ترین كش��ور ب��رای وبالگ
نویسان :رتبه سوم جهان
آزادی مطبوع��ات :رتب��ه  ۱۷۲از
۱۷۵كشور
رتبه  ۱۶۸در زمینه فساد دولتی
رتبه  88از نظر شاخص توسعه انسانی
ارزش گذرنام��ه ایرانی در قعر جدول
جهانیاعتبار
رتبه  ۱۲۳جهانی در تامین س�لامت
مردم
رتب��ه جهانی  101س��هم زنان ایران
درمدیریت میان  120كشور
رتبه  144فضای كسب و كار جهان
رتبه  186در سرعت اینترنت
ایران رتبه  172از میان 176كشور را
برای آزادی رسانه كسب كرد .
و ....ریال ایران سومین پول بی ارزش
جهان!

تحت عنوان مراسم یاد بود شاهزاده
علیرضاپهلویدرمونتریالبرگزارشد

را به آن واقعه اختصاص داده اس��ت
دوباره جوش آورد و گفت:
اوالً ،رخت بعد عروسی بدرد گِل منار
می خورد! و ثانیاً این حرکت اش بر
اثر فشار ایرانیان جریحهدار و آزرده و
خشمگین شهر ،بخصوص طرفداران
پهلوی ها بوده است و به این ترتیب
مصیبت دیگری بر مصائبش اضافه
شده اس��ت درس��ت مثل داستان
مصاحب��ه اش با داریوش همایون و
حاال تبدیل ش��ده است به چوب دو
سر طال!

اختالط
می کنیم!

ه��م ب��رای
تماشای این
صحنهدلپذیر
شاگرد اول!
سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در این مجلس اُنس حضور داش��ته
در مجلس شوربای اسالمی و عضو باشید بخصوص کسانی که با دیدن
کمیسیون آموزش و تحقیقات این این ماجرا دلشان هم ُخنک خواهد
شد!
مجلس گفت:
در مقایسه بادیگر کشورهای منطقه
در زمینه س�لامت عقب هس��تیم همدردیفیلسوفانه!
به گون��ه ای که رتبه م��ا در میان پس از سقوط یک فروند هواپیمای
کشورهای دیگر از آخر دوم است!
بوئینگ  727متعلق به هواپیمائی
به حضرت نماینده محترم پارلمان مل��ی ایران "هما" نزدی��ک ارومیه،
اسالمی توصیه می کنیم با قدری سردبیر فرهیخته وزین ترین نشریه
همت و تالش بیشتر در راه انهدام شهرمان مدینه منوره مونتریال یعنی
زیربناهای مملکت احتماالًدر آینده "هفته" در شماره  130این نشریه
نزدی��ک در این رابط��ه از آخر اول به این مناسبت نسبت به بازماندگان
خواهید شد و ما هم به شاگرد اول فاجعه ،پیام همدردی صادر فرموده
شدن شما البته از در عقب افتخار و در بخش "س��خن هفت��ه" چند
خواهیم کرد و برایتان هورا خواهیم سطر زیر از قلم شان تراوش نموده
کشید و کف خواهیم زد!؟
و مرقوم فرموده اند:
بار دیگر سقوط هواپیمائی از آسمان
کش��ورمان ،خبرساز ش��د و خیل
هادی جان در مونترال
عظیمی را به سوگ نشاند .پیشکش
بازماندگان و به یاد جان باختگان این
َمقدَماستاد
رخداد غم انگیز:
ُگلباران
زیر این آسمان مینائی
با خبر ش��دیم که
چاره ای نیست جز شکیبائی!؟
یگانه طنزپ��رداز
یادش��ان گرامی ،گروه نویسندگان
ُدردان��ه س��الهای
هفته
اخیر میهن ،استاد
اینجانب جس��ارتاً و فضولتاً خدمت
مس��لم خودم��ان
"هادی خان ُخرسندی" روز شنبه شان عرض می کنیم:
 12مارس در شهرمان مدینه منوره خی��ر قرب��ان ،جز ش��کیبائی چاره
مونتریال برنامه خواهد داشت .سرو دیگری هم هست و آن همت بیشتر
صورتی صفا خواهیم داد و خواهیم ملت ش��ریف ایران و کندن ریش��ه
رفت خدمت اش و دو زانو خواهیم جانیان حاکم بر سرزمین مان یعنی
تلم��ذ و هم پس باعث و بانی همه بدبختیهای ایران و
نشس��ت هم ب��ه ّ
دادن درس��های مان ،مشق هایمان ایرانی و کم کردن ش��ر آن ها از سر
را هم می بریم تا برایمان رویش��ان مردم است و به همراه این امر خیر
خط بکشد و به ما نمره بدهد .فقط هم رس��وا کردن ماموران و مزدوران
دلواپس این هس��تیم که به عنوان این رژیم قرون وسطائی در داخل و
تنبل کالس ،بنا بر یک رسم دیرینه خارج کشور!؟
باس��تانی بفرمای��د که کن��ار دیوار افت��اد قربان؟ منظورم��ان دو ریالی
بایس��تیم و یک پا و دو دستمان را حضرتعالیاست!
باال ببری��م و یک صندلی و چند تا
{>> ادامه در صفحه}34 :
کتاب هم رویش بگذارد!
بد نیس��ت که شما هموطنان عزیز
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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

پس از اوجگیری تظاه��رات مردم
باالخ��ره "زین العابدی��ن بن علی"
رئی��س جمه��وری م��ادام العمر و
دیکتات��ور "تونس" ف��رار را بر قرار
ترجیحداد و به خارج کشور گریخت!
با توجه به این که در س��نوات قبل
"رضا" و "حس��ن" و "حسین" هم
َدررفته اند ،اگر س��یر امور به همین
نحو ادامه پیدا کند احتماالً نفر بعدی
که باید َدر ب��رود علی خواهد بود؟!
و در ادام��ه هم احم��د و محمود! و
ابوالقاسم محمد فاتحه مع الصلوات!

اسد و شاه عربستان و مبارک و هفت
هشت تا رسوای دگر افتاده است که
مبادا آن ها هم به سرنوشت مشابهی
گرفتار شوند؟
ول��ی در ای��ن میان رژی��م مردمی
اس�لامی حاکم ب��ر ام الق��را از این
قاعده مستثنی است چون همانطور
ک��ه حضرت رئیس جمه��ور دکتر
محمودآقا آهنگر بارها اعالم فرموده
اند "ایران آزاد ترین کش�ور در نه تنها
منطقه بلکه جهان اس�ت!" و انشاالله
تعالی این رژیم هزاران س��ال دوام
خواهد داشت و حضرت رهبر معظم
ه��م آن قدر زن��ده خواهند ماند تا
کلید طالئی شهر تهران را خودشان
تقدیم کنند خدم��ت آقا امام زمان
(عج) چون مردم ایران هرگز حاضر
نخواهند ش��د که این هم��ه رفاه و
آزادی و نعمت را از دست بدهند!

دسته از نوع خارج نشین آن ها که
س��ر در آخور مقام عظمای والیت
دارن��د توصیه می کنی��م که برای
حفظ بیضه اس�لام و عدم ضربه به
عم��ود خیمه والیت به م��وارد زیر
کام ً
ال توجه نموده و به جای جمالت
منحوس فعلی از جمالت ملکوتی
پیشنهادی ما استفاده نمایند.
 •1ب��ه جای فرار بن علی "س��فر
برادر بن علی و عیال مربوطه به مکه
مکرمه جهت انجام مناس��ک حج
عمره"
 •2به جای اعدام صدام حس��ین
کافر تکریتی "حادثه دردناک سقوط
برادر صدام حسین از بلندی"
 •3ب��ه جای دس��تگیری و قتل
نیکالی چائوشسکو و همسرش پس
از پیروزی قیام مردم رومانی توسط
ارتشیان این کشور "حادثه غم انگیز
تصادف اتومبیل رفیق چائو شسکو و
بانو با تیر چراغ برق"
 •4به جای خودکش��ی دس��ته
جمعی آدلف هیتلر دیکتاتور آلمان
نازی ب��ه همراه همس��ر و عده ای
از دس��تیارانش به علت ناکامی در
جنگ پس از ورود متفقین به برلین
"رحلت جانس��وز حض��رت آدولف
هیتلر (ع) رهبر فرهمند ملت آلمان
و همسر گرامی و عده ای از یارانش
در اث��ر توطئه وینس��تون چرچیل
خائن در مدینه منوره برلین"
 تبصره :برای س��فر قریب الوقوع
و پیروزمندان��ه رهبر مس��لمین و
مستضعفین جهان به اتفاق حضرت
رئیس جمهوری محبوب و منتخب
و همه اهل بیت طاهرین شان و کلیه
عاشقان والیت به یکی از کشورهای
برادرروس��یه ،ونزوئال یا سوریه هم
بزودی دستورالعمل الزم را صادر و
ابالغ خواهیم فرمود!؟

رتبههای جمهوری
اسالمی ،پس از
30سـال حكومت

زان این است
که درزمانۀ ما موضوعات
ی با طنز پهلو می زند و
جد
باعث تفریح می شود!
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

مجهز شدن به سالح «آگاهی» برای
مقابله با خشونت علیه زنان
رضوان مقدم

مدرسهفمینیستی:
ب��رای مقابل��ه خردمندان��ه و
مس��المتآمیز ب��ا خش��ونت
گسترشیابنده و سیستماتیک علیه
زنان ،ل��وازم و مقدماتی باید تدارک
ش��ود که در گام نخس��ت ،آگاهی
و ش��ناخت از ای��ن پدیده منحوس
تاریخی ،و ش��یوههای عمل و نفوذ
آن اس��ت .پیش از ه��ر چیز ،ضرور
است که ما مدافعان صلح و مسالمت
متوجه باش��یم که اعمال خشونت
علیه زنان در واقع از دوران جنینی
آغاز میش��ود ،از آن زمانی که مادر
یا پدر آرزو میکن��د «کاش بچهام
دختر نباش��د ».یا ب��ه دلیل دختر
بودن س��قط میش��ود .پس از تولد
نیز به دلیل دختر بودن مورد تحقیر
قرار میگی��رد و در طول س��الیان
زندگیاش بهواسطهی کلیشههای
مرسوم جنسیتی ،محدودیتهایی را
متحمل میشود .در اغلب موارد به
عنوان دختر و یا زن مورد خشونت
جنسی و مزاحمتهای خیابانی قرار
میگی��رد .وادار ب��ه ازدواج اجباری
میشود ،و فقط به خاطر زن بودنش
از طری��ق قوانی��ن تبعیضآمیز ،از
طریق سنتهای پدرساالر و باورهای
مردمحور ،مورد تحقیر و خش��ونت
قرار میگی��رد .پس از ازدواج نیز در
بس��یاری م��وارد و گاه به بهانههای
واه��ی از حق��وق جنس��ی و حتی
باروری ،محروم میشود .در پهنهی
جامع��ه ه��م ش��اهد تبعیضهای
رنگارنگ و خش��ونت اعمال ش��ده
بر زن��ان (در محیطهای ش��غلی و
فضاهای تحصیلی ،و  )...هستیم.
تعریفخشونت

ام��ا در ابت��دا ببینیم که خش��ونت
چیس��ت و چ��ه تعریف��ی دارد .به
طور خالصه و موجز میتوان گفت
که :خش��ونت رفتاری اس��ت که با
هدف آس��یب رس��اندن به دیگری،
بهگونههای جسمی ،روانی ،تحمیل
محدودیته��ای مال��ی ،ممانع��ت
از پیش��رفتهای ش��غلی و ارتقای
تواناییهای ف��ردی ،بیاعتنایی به
دیگری ـ درصورتیکه میدانیم او به
توجه و حمایت ما نیازمند است ـ و
 ...گفته میشود.
عامل اصلی خش��ونت عليه زنان را
میتوان در تبعيضی يافت که مانع
از برابری زن با مرد در همه سطوح
زندگی میش��ود .خش��ونت هم در
تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن
میزند.
حوزه ی دیگر عملکرد این پدیده ی
مخرب ،در محیطهای خانوادگی و
ّ
خصوصی است یعنیدر محیطهایی
که هن��وز و در بس��یاری از جوامع
اساس��اَ یک قلمرو مردانه اس��ت و
مس��بب فجای��ع و ناهنجاریهای
بیش��ماری در زندگی روزمره زنان
به حساب میآید .بنابراین خشونت
علیه زنان ابعاد و حوزههای متعددی
را شامل میش��ود اما اگر بخواهیم
برای سهولت شناخت از این پدیده،
آن را دس��تهبندی کنی��م میتوان
گفت که این پدیده به طور کلی در
سه گس��ترهی اصلی زندگی زنان،
فعال است:

عرصهی خانوادگی ،پهنهی جامعه
(در محیط کار و اماکن عمومی)،
و باالخره از سویدولتها و نهادهای
قدرت رسمی.
در ح��وزه عملک��رد دولته��ا
خش��ونت از طریق وض��ع و اجرای
قوانی��ن تبعیضآمیز علی��ه زنان و
سهمیهبندیهای جنس��یتی ،یا از
طریق ایج��اد موانع و محدودیتها
ب��ر س��ر راه حض��ور و مش��ارکت
زن��ان در عرصهه��ای قانونگذاری،
تصمیمس��ازی و تصمیمگیریهای
کالن سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگ��ی ،یا در بازداش��تگاهها و
ها اعمال میشود.
زندان 
نکت��ه غمانگیز اینجاس��ت که در
بازداشتگاهها و زندانها ،زنان عالوه
ب��ر آن که همچ��ون م��ردان مورد
شکنجه و س��رکوب قرار میگیرند
متاسفانه به دلیل جنسیتشان نیز
مورد آزارهای جنسی مضاعف واقع
میشوند.
به عالوه در مواردی ،زنان و دختران
به طور مس��تقیم از سوی مسوالن
نهاده��ای مجری قان��ون نیز مورد
خشونت قرار میگیرند.
یک��ی از دالیل اعمال خش��ونت در
هر سه مورد یاد شده را میتوان در
اختیار داش�تن ابزارهای قدرت
اقتصادی ،سیاس�ی و فرهنگی
توسط مردان دانست.
به ع�لاوه رابطهای مس��تقیم بین
خشونتخانگیوقوانینتبعیضآمیز
وجود دارد.
قوانین مدنی ایران برای زنان نه در
خانواده و نه در اجتماع ایجاد امنیت
منیکند.
به طور مثال طبق قانون ،زن باید از
مرد متکین کند یعنی این که اگر زن
حاضر به متکین نباشد مرد میتواند
او را «وادار» به متکین کند.
اینجاستکهاعمالخشونتقانونی
میشود.

در قوانین ،حق��وق باروري و حقوق
جنس��ي زنان بهكلي ناديده گرفته
ش��ده اس��ت .زنان از تبعیضهای
مبتنی بر جنسیت ،مثل نداشتن حق
طالق ،حق قضاوت ،ش��هادت،حق
انتخ��اب ش��غل و
خروج ازکشور (بدون
اج��ازهی همس��ر)،
نابراب��ری در ارث و
یا نابراب��ری در قانون
زمان :یکشنبه  69فوریه
مجازات به شدت رنج
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---میبرند.
به همه شما خوشامد می گوییم.
ش��اید ذکر این نکته
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
ض��روری باش��د که
Tel anjoman :514-619-4648
قوانینی که براساس

جلسه اجنمن زنان

آنها این حقوق از زنان س��لب شده
اس��ت مس��تقیم و یا غیرمستقیم
منشاءدینیدارند.
به طور مثال قانون پوشش و حجاب
اجباری ،در واقع خش��ونتی دولتی
اس��ت که برخی از خش��ونتهای
خانگ��ی و خش��ونتهای��ی که در
اجتماع به زنان وارد میشود ناشی از
آن است .بر طبق تبصره ماده 638
قانون مجازات اسالمی:
«زنانی که بدون حجاب ش��رعی در
معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به
حبس از ده روز ت��ا دو ماه یا از 50
هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهند شد».
به دلیل ماده قانونی حجاب تاکنون
هزاران زن مورد خشونت قرار گرفته،
دستگیر ،زندانی و یا جریمه نقدی
ش��دهاند و یا حتی مجبور به ترک
وطن شدهاند.
قتلهای ناموس�ی ه��م پدیدهی
ویرانگری اس��ت که به پش��تیبانی
قوانی��ن و مقرراتی که این قتلها را
توجیه و یا حتی حمایت میکند رخ
میدهد.
در قان�ون مج�ازات اسلامي
پيشبيني شده است كه شخص
ميتوان�د در ش�رايطي وي�ژه،
مرتكب قتل ش�ود بدون آنكه
مجازات شود.
طب��ق م��اده  61قانون مج��ازات
اس�لامي« :هر كس در مقام دفاع از
نفس ،عرض ،ناموس و يا مال خود
و يا ديگري و ي��ا آزادي تن خود يا
ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي
و ي��ا خطر قريبالوقوع عملي انجام
دهد كه جرم باش��د ،در صورتي كه
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد
و عم��ل ارتكابي بي��ش از حد الزم
نباشد و توسل به قواي دولتي بدون
فوت وقتدر عمل ممكن نباشد و يا
مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و
خطر مؤثر واقع نشود ،قابل تعقيب و
مجازات نيست».
ماده  630قانون مجازات اسالمي نیز
ميگويد« :هرگاه مرد همسر خود را
در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده
كند و عل�م به متكني زن داش�ته
باشد ،ميتواند در همان حال آنان
را به قتل برس�اند و در صورتيكه
زن مكره باشد ،فـقـط مـرد را
ميتـوانـدبهقتلبرساند".

حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز
مانند قتل است.
متاس��فانه عملکرد قوه قضائیه در
اغلب موارد و حوادثی که به فاجعهی
قتلهای ناموس��ی ختم میش��ود
دوگانه است.
برای نمون��ه مرد ح��ق دارد تحت
عنوان دف��اع از نام��وس زنی را که
مورد تجاوز ،تعرض .و یا حتی مورد
سوءظن قرار گرفته به قتل برساند.
(ماده  630و )61
ام��ا در مورد زنان ب��هگونه دیگری
است.
کم نیس��ت اخبار و آم��ار زنانی که
چون در برابر تجاوز مقاومت کرده و
شخص متجاوز را به قتل رساندهاند
ولی دادگاه ب��رای آنها حکم اعدام
صادر کرده است.
باز ه��م ب��رای نمونه میت��وان به
محاکمهی ریحانه جباری اشاره کرد
یعنی دختری که به خواسته یکی
از ماموران پیشین مبنی بر برقراری
ارتباط جنس��ی تن ن��داد ،و با یک
ضربه چاقو وی را به قتلرساند.
س��پس ش��عبه  ۷۴کیفری استان
به ریاس��ت قاضی تردست حکم به
قصاص ریحانه را صادر کرد.
نمونهای دیگر از این دوگانگی اعدام
فاطمه حقیقتپژوه اس��ت  .وی در
{>> ادامه در صفحه}35 :
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جشن بیستمین سال تشکیل اجنمن زنان مونترال

ش��نبه  15ژانویه  2011بیستمین
سال تشکیل انجمن زنان مونترال،
هرچند با طوفان برف همراه بود ولی
علیرغم آن از استقبال بی نظیری از
جانب مردم روبرو شد.
در پیام انجمن چنین آمده بود که
در واقع نطفه های انجمن زنان از 41
سال پیش بسته شده بود.
عده ای از بنیان گذاران در آن دوران
دانش��جو و فعال در کنفدراس��یون
دانشجویان ایرانی بودند.
در خان��ه ایران در خیاب��ان PINE
محلی محقر ،ولی با صفا یک خانواده
بزرگ را تش��کیل میدادن��د ،اکثرا
دانش��جو بودند ،کار میکردند ،بچه
داش��تند و با این وجود ،یک ش��ب
در هفته جلس��ه کنفدراسیون بود؛
یک شب ش��امی به مبلغ یک دالر
برای تامی��ن کرایه  60دالر ماهیانه
آن م��کان و ی��ک روز هم جلس��ه
کمیته زنان؛ تازه جشن عید و یلدا
و مش��روطیت و غیره را هم برگزار
میکردند.
در آن دوران جمعیت ایرانی مونترال
از  250نفر تجاوز نمیکرد ،همه آمده
بودند درس��ی بخوانن��د و برگردند؛
حتی حاضر نبودند کارت مهاجرت
بگیرند ،چه رسد به اینکه بخواهند
تقاضای شهروندی کشور میزبان را
داشته باشند.
بم��رور برخی به ایران بازگش��تند،
برخی مورد بازجوئی س��اواک قرار
گرفتند ،برخی سر از زندان های شاه
درآوردند.
پ��س از انقالب آنچه ک��ه دانیم رخ
داد ،برخ��ی کارش��ان را از دس��ت
دادند برخی از دانش��گاهها اخراج و
سرانجام بناچار جانشان رادر چمدان
گذاشتند و باری دیگر سر از مونترال
درآوردند.
دوباره یکدیگر را پیدا کرده و بر آن
شدند تا این بار «انجمن زنان ایرانی
در مونترال» را ایجاد کنند.
 20سال از زمان کمیته زناندر خانه
ایران گذش��ته بود و هر یک بنوعی
تجربه انقالب را پشت سر گذاشته

بودند.
ام��ا این ب��ار برخالف گذش��ته که
هر ح��زب و گروه��ی دنبالچه ای
بنام بخ��ش زنان داش��ت ،که پیرو
سیاستهای حزب بود ،اینان خواستار
ایجاد انجمنی مستقل ودموکراتیک
بودند که اعضاء با داش��تن نظریات
متف��اوت به ش��رط آنک��ه نظرات
س��ازمانی خود را در انجمن دخالت
ندهند به عضویت آن در آیند؛
و مبنای فعالیت ش��ان مبارزه برای
آزادی و براب��ری زنان ب��وده ،آن را
امری فراطبقاتی ،فراملی و غیر ایده
ئولوژیک می پنداشتند.
انجمن در پائیز  1990تشکیل و به
ثبت رسید.
در اساسنامه انجمن بر کار فرهنگی
پایه ای در زمنیه ارتقاء آگاهی زنان،
اعتماد به نفس ،استقالل اقتصادی
تاکید شده است.
ارتباط با تشکیالت زنان در کبک،
آگاهی رسانی از وضع زنان در ایران،
ارتباط ب��ا گروههای زنا ن در خارج
از کشور
برقراری ارتباطی پویا با فعالین زنان
در ایران و
رس��انیدن صدای آنان به این سوی
آبها و
حمایت از خواسته هایشان
از جمل��ه اهداف انجم��ن زنان بوده
است.
خالصه ای از فعالیتهای انجمن در
طول این سال ها چنین بیان شد:

ش��رکت فع��ال در اکس��یونهای
فدراسیون زنان
راه پیمائی از مونترال به کبک بمدت
ده روز با نام «نام گل سرخ»
راه پیمائی جهانی زنان بر علیه فقر
و خشونت
کمپین مبارزه با سنگسار
افش��اء و عقب ران��دن دادگاه های
شریعت از قوانین کانادا
تدوین منش��ور جهانی زن��ان برای
بشریت

بزرگداشت صد و پنجاهمین سالگرد
تولد قره العین
برگزاری کنفران��س بنیاد پژوهش
ه��ای زن��ان در س��الهای  1999و
2006
هم��کاری در برگزاری بیس��تمین
سالگرد کشتاردهه 60
شرکت فعالدر سه نوبت نمایندگی
در هیئ��ت مدیره فدراس��یون زنان
کبک
برگزاری جشن های روز زن و...
در پایان یاد همراهانی چون رفعت
دانش ،رباب رمضان��ی (ایرانخواه) و
مصی اسکندری را زنده داشتند.
س��پس قطعاتی با س��نتور س��ینا
بطحائی و دف بهنام گنجی نواخته
شد که رقص زیبای گیسو دانش و
یلدا مشعوف را به دنبال داشت.
پ��س از اجرای س��رود زیبای «من
زن��م» و بیان خاط��رات چند نفر از
انجمن زنان ،خان��م پرگل تبریزی
قطعاتی زیبا با پیانو نواخت.
آنگاه گ��روه رقص خورش��ید خانم
با یک رقص کردی ،ش��ور و ش��وق
زیادی در جمعیت ایجاد و بسیاری
با آنان همراه شدند
پس از صرف ش��ام خان��م کارول با
دعوت ش��رکت کنندگان به رقص
زومبا توجه آنان را جلب کرد.
در پایان کیک بس��یار زیبائی که به
این مناسبت توسط خانم مریم بنی
هاشمی تهیه و به انجمن اهدا شده
بود ،بریده شد.
این برنامه تا پایان شب به همراهی
ساغر به رقص و پایکوبی ادامه یافت
و شبی بیاد ماندنیدر خاطره شرکت
کنندگان بجا گذاشت.

از تمامی دوس�تانی که ما را در
برگزاری جشن بیستمین سال
یاری رسانده اند ،سپاس گذاریم
ب�دون همکاری ه�ای بی دریغ
آنان این امر میسر نمی شد.
اجنمن زنان مونترال

فراعنه زمانی صدای ملت را میشنوند که
دیر شده است

کلم��ه :میرحس��ین موس��وی در
یادداش��تی ضمن بررس��ی شرایط
حاکم بر خاورمیانه ،قیام حق طلبانه
مردم در برخی کشورها را در راستای
بر هم زدن نظام ظالمانه ای دانست
که منطقه رادر چنگال خود فراگرفته
و آن را ناشی از بی احترامی حکومت
ه��ا به حق تعیین سرنوش��ت مردم
خواند.
آخرین نخست وزیر ایران ،همچنین
از جانب ملت ای��ران به مردم آگاه و
مبارز مصر و تون��س و اردن و یمن
ادای احترام و آرزوی پیروزی کرد.
به گ��زارش کلمه ،متن یادداش��ت
میرحسین موسوی به شرح زیر است:
این روزها خاورمیانه در آستانه
ی حوادث بزرگی س�ت که می
تواند سرنوش�ت این منطقه و
جه�ان و سرنوش�ت ملت های
منطقه را حتت تاثیر خود قرار
دهد.
مس��لما آنچه در حال وقوع است در
راس��تای به هم زدن نظ��ام ظالمانه
ایس��ت که سرنوش��ت مل��ت های
بسیاری را درمنطقه در چنگال خود
گرفته است و بدون هیچ شکی نقطه
ی آغازی��ن آنچه در خیاب��ان های
تونس و صنعا و قاهره و اس��کندریه
و س��وئز شاهد آن هستیم را باید در
تظاهرات چند میلیونی  ۲۵و ۲۸و۳۰
خرداد تهران جستجو کرد.
روزهایی ک��ه مردم با ش��عار «رای
من کجاست؟» به خیابان ها آمدند
و مس��المت جویانه ،حقوق از دست

رفتهی خود را پی گرفتند.
ام��روز دامن��هی ش��عار «رای من
کجاس�ت؟» مردم ایران ،به شعار
«الشعب یرید اسقاط النظام»
در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده
است.
ب��رای کش��ف راز ای��ن پیونده��ا و
مشابهتها الزم نیست جای دوری
برویم .کافی است شیوهی انتخابات
اخیر مصر را ب��ا انتخابات های خود
مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای
نگهبان از بی نیازی به آرا میلیون ها
شهروند سبز سخن می راند.
اگر ب��ه نظام های در حال س��قوط
جهان ع��رب و خاورمیان��ه با دقت
نگاه کنیم ،خواهیم دید؛ در همهی
این نظام ها به یک سان شبکههای
اجتماع��ی وعرص��هی مطبوعات و
فضای مج��ازی مورد حمله قرار می
گیرند و به شکل حیرت انگیزی اس
ام اس ها و تلفن ها و اینترنت قطع و
قلم ها مشابه یکدیگردر هم شکسته
و معترضی��ن به زن��دان ها برده می
ش��وند .و متاسفانه منافع پشت سرِ
ایدئولوژی ِ حاکم در کش��ور ،اجازه
نمی ده��د واقعیت ه��ا آنچنان که
هستند ،خود را نشاندهند.
خطیب��ان و تریب��ون ه��ای گوش
به فرم��ان ،به عملکرد مفس��دانه و
جبارانه فرعون مصر که با بازداش��ت
ها ،اعتراف گیری ها ،پرونده س��ازی
ها وغ��ارت مردم از طری��ق باندها و
اطرافیان ،این شرایط انفجاری را در
مصر ایجاد کرده اند توجهی نش��ان

نمیدهند.
اینان به روز «خش��م م��ردم» مصر
اشاره می کنند ولی نمی گویند که
روز غضب ،نتیجه ناکارآمدی و فساد
در باالترین سطح حکومت و حیف و
میل ک��ردن بیت المال و هم چنین
بس��تن دهن ها و شکستن قلم ها و
اع��دام ها واعدام ه��ا و اعدام ها و بر
پا کردن چوبه ه��ای دار برای ایجاد
خ��وف در میان مردم اس��ت .و نمی
گویند اگرحکومت به حاکمیت مردم
بر سرنوشت خود احترام می گذاشت
و در انتخاب��ات چند ماه پیش مصر
آرای م��ردم را نمی دزدی��د ،کار به
شعار «اسقاط نظام» از سوی شعب
عزیز مصر نمی رس��ید .و شاید هم
متوجه نیستند که ادامهی سیاست
غلبه به وسیلهی ایجاد خوف ،نهایتا
در نقط��ه ای به ضد خ��ود تبدیل و
آنگاه آمدن “روز خش��م” و روزهای
غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود.
فراعنه معموال زمانی صدای ملت را
می شنوند که بسیار دیر شده است.
ملت ما به انقالب عظیم مردم شجاع
تون��س و قیام ح��ق طلبانهی مردم
مصر و یمن ودیگر کشورهای منطقه
احترام می گذارد .ما به همهی مردم
دلی��ر و آگاه و مب��ارز مصر و تونس
و اردن و یم��ن درود می فرس��تیم
و از خداون��د منان پی��روزی آنان را
در مبارزات حق طلبانه اش��ان آرزو
میکنیم.
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œu�Ë r?� Ê«u �u?� Ë „www.paivand.ca
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بهمنUNM?� Ë
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�d?I� t?� U� t?F�U?� q�?� È«ÅtF?�U� —œ Æb?�U� t?��«œ v�UH�« êO� dÖ« Ë œd� e�UL�� r� “« «— b� Ë »u� Ê«u�ÅvL
paivandmtl@gmail.com
تدریسموسیقی
رستوران U� l�dآم�وزش
فروش¨ �� X�u?A
�X�« œU�“ ÈœUB��« Ë v?�UL��« Êu?�e�uK� «dO�Q� “« Æœu?�Åv� œUC� —UÇœ tâ� b�?HO� r
استخدام
تدریس پیانو ،ارگ،
d~�œ ÈU�for
—uAsale
«�� —œ t� v�U� —œ ÆbM�Åv� “U� È“U� «— U�Å‰U?�d� UÎM?O� ”—«b� —œ U�Åt?â� t� X?�« s
œËb��Restoش�یرینیپزی
double pizza
تئوری موسیقی و
�ÆX�« v�U� dA� Ë tI�� t� ÈU�b?� Z�Ëd� Êu?�e�uK� ÈU?�œd�—U� “« v?J�ÆbMM?�Åv
Hallal
Fast
food
Experienced
کیک و شیرینی های
هارمونیکالسیک
Family
business
pizza man
«“ �?�UM?� U�?�dH?� ÊuÇ Ê«d?�« —œ v�d
�ÊUL� Ë bMMO�Åv� «— UNM�« ÊU�œu� ÆX�« È—U��— Ë v�ö
 مبتدی تا پیشرفته
? Èd?~�œ-Vخانگی و دسر
بهچندپیتزامیکرباتجربه
Fully equipped
� —œ U?� XOF{Ë s�« U� ÆX�« d�—«cÖdO�Q� Êu?�e�uK� ¨X�Oپذیرش سفارش
اکول
برنامه
با
مطابق
—« �Æb�Ë—Åv?� tAOÄdM� gI?� V�U� t� Ë bMM�Åv� b?O�u�“U
نیازمندیم.
- Excellent
به میزان محدود
موزیکشولیک
U� r?�—«œopportunity
�È—«c~?��U?O� t?� “UO?� v�u?�e�u?K� ÈU?�ÅtJ?�� Ë ÊU�œu?� t� X�« v�U�“ r� U?�ÅrKO� s�« g�?Ä X�U
Tel.: 514-343-4725
خانم فریده
(مک گیل)
(blvd.
Ext.2247
)tÇ ¨ÈœU� t� «St-Laurent
�— U�Åt�U�d� “« v���� tÇ b�U� œu� h�A
�åÆb�—«œ X�«d� U�Ë« ÊU�«u� Ë ÊU�«u�u
Tel.: 514-562-5420
 تخفیف به هموطنان
Rent: $2000
Ë vL?K�(Serious
ÈU�Åt?�U�buyers
)d� t?� vplz
ی�?��� t?Ç ¨X�uA?� t� Ê«e?O� d?� “« ¨X?O?F?L?� l?�d??� Êb?� Ê
«�?Ë g?�«eان�?«u
ایرانی  کارشناسی
انگلیسی
آموزش
ر
استخدام
و مشاوره رایگان در
م
jK�� g�514-575-5400
 Êb�«—cÖا�ی�� @MدLا� t� X�uA� t�dÖË œ«œ ’UB��« ÆÆÆ Ë vH�U� dI� Ë v�UL��« ÈU�ÅÊ«d�� ¨vKO
�? u� Èœu?� tخ
انتخاب و خرید ساز)
double pizza
محمدی�È«d� r� Èd~�œ eOÇ t� v�U� —œ œu
مجید�Åv� q�b�� U
سœت “�?Åt�U�d� dB?M?� t?� Áœ—Ë¬ œu�Ë t?� È«Å!t?M?O
ا
Bilingual
د
514-660-0440
لیسانس زبان و ادبیات
�?�«ÅÁb?MM?�Åp?�dکن
انگلیسیœdاز� s�« Ê
Èی�?� v�M� v?�u?�e�u?K?� ÈU�ÅX?�uA?� d?OE
Call-Center Operators
دانشگاه��j�«d?� s�« —œ Æœu�ÅvL� t{d� Xطراحیابرو،چشمو
به چند اپراتور تلفنی
10سال�dF
شیرازÊ،با �—œ t
�U�«u� sA?� ÈU�ÅrKO?� Æœu� v�UO?KL� t?F�U� —œ b�«u?�Åv
سابقه
÷ «��ÈU�—UJ�«— bM��� v�UN� U�UNخط لب با تاتوی دائم
مسلط به فرانسوی و
انگلیسی
زبان
تدریس
�tK�UI� Áu�?� ÆbMM�Åv� v�UOKL?� «— U�ÅrKO� r� v�OB�� ‰ö��« —UÇœ Ë —ULO� œ«d�« t� b�«u�Åv
فروشکارواش
رستوران� j?�«d� s�« Uتوسطخامن
انگلیسی نیازمندیم.
واقع در منطقه النگی
—
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ایران��« Ë v?�UL
زبان) «
انجمن?tMO
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X
مدرس«�
کامپیوتر« ÈU�،و�s
خدماتÅrKO� —œ v
« � � U Ö Æ œ “ u � U O � X � u A � “ « È b � b� Ÿ « u
وست
(514) 685-4777
(
آمریکا
Tel.: 514-343-4725
با ظرفیت  5ماشین
بادرآمد
حسابــداری
خواندنt?� Âœd� t� r?OM� œU�?�« v~M?�d� Ë
گرامرr�d�?� s،
(مکالمه O� “« t،
�F?�U
رستوران?c?� œ«d�« s?�A� “« q?�U� rO
���� b?�U
�v?�u�e�u?K
Ext.2247
پیتزاریا
و تمام امکانات،
برای اطالعات بیشتر با
در
انگلیسی
نوشتن)
و
شهر
مرکز
در
Ë
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�
�?« Ë œd�Åv
و گــرافیک
با مشتری دائمی
سطوحمختلف،آموزش شماره زیر تماس بگیرید :آرایشگاه پرینا
مشتری
و
طوالنی
نصب
و پارکینک وسیع اجاره
� ÊUA514-755-8838
زبان� «— v��Ëœ U� Â√u� vF
گروهی ��O
خصوصی�وtF�U� t
?�?v�u� ÆX
تعمیر»O�
یابی وu?K?D
عیب� ¨œ
باسابقهu?�q?�b?�� g?�?�Å c
�?� Ë »«c
bM�œÅvTel.:فقط برای خــانم ها
دائمی ،نزدیک داسون
نرم
و
افزار
سخت
هرگونه
به بهای عالی (آرش)
داده شده
کمک�åÆrOM� sA
ویراشÅrو�ÈU
انگلیسیKO� s،
��e~�U
ویندوز«“U
هرگونه�� d
نصب“ �� b
افزار« gO�،
دبیرستانbO�Q� œ—u
�� � — œ v
�UM�—U� Tel: 514-574-7915
آرایش و کوتاه کردن مو
Êدو
کالج Uو
تلفنتماس:
پایان
مقاالت و
زدایی lLدر نگارش
«�Êu�e�uK� —œ “Ë— Ëœ U� ÊU�œu� Ë Xرنگ ،مش،
�Ê«u
�U� tF�U
ویروس���
رسانی�ÊËUF
شبکهÈb
رسد�«ÆbM�œÅv� :
می—«bA
بفروش �
eO� Ê«—UJ�e� akhosravi53
و نصب ضدویروس بازگرداندن
فروش
برای
بیزنس
هایالیت  Tel.: 514-233-3665برای فروش
نامه های
وست
کاترین
سنت
دانشگاهی � œË—Åv?� Ê¬ r?O� ÆbM��� —U�ÅX�uAزیباسازی صورت
رفتهÈU�ÅtM�� b�U� v�U�—ÅŸ:
ازدست�ö
مفروضات~« ÁU
�U?Ä X�U� ÊUL� —œ Áœ«u�U?�4024
v�UC� @gmail.com
پذیرفتهمیشود
(مترو :اتواتر)
DATA RECOVERY
 باقیمت پائین
FOR SALE
ساختمان�?“« Æœu
�q?�b?�?� —U?�M
�t� U�ÅX�uA
ÁbM�¬ —œ t� Âd� p
هرگونه«eنرم� È
آموزش �� t
U�Åt�U�— —œTel.:
b�U��514-581-8923
ò ∫X�« t�HÖ fOKÄ
همراه با
افزار:
VEGETABLE, FRUIT
«�Tel.:s
438-764-3904
استخدام
لطفا باوقت قبلی
& GROCERY STORE
لوازم“�—œ vÖb
فروش�¡u
بیزنس�V�«u
طراحی �“« «— ÁbM�¬ q�� b�U� ‰U� sOL� t
پیشرفتvK?�«u�،
ازمبتدی تا�Ë qK
قفل و کلیدسازی �tJ?K� Æœd� b� “« gO� Á—U?�« Áe� U
وبسایت :شرکت و خصوصی
514-553-4447
به یک پیتزامیکر باتجربه
شما —« � ÆbO�U�— sA� È«ÅtF�Uاتومبیل ،در مرکز شهر
BY OWNER
های�X
عکس« Á
فیلمUو— �b
تبدیل�J
�e� U� ‚—U?� Ê¬ Êb�¬ œu�Ë t� Y�U

ایرانی
ب
خرید!

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

نیازمندیهای

azfeb1sendinvup

Fatima.meghdadi@gmail.com

azjan1

�d�AOتایپ فارس�ی

تاتوی دائم

S_akbar79@hotmail.com

فــروش

فــروش

 1 2010ربتکازا

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

azfeb1sendinvup

—t� t� œ
ÆbMM� vM�«U
�vL�UN� X�U
«— t�U�«d~�U�dÄ

بیــزنس

UPناوخا ناکشاربماون15زا

azdec1UPakvn

 LOCKSMITHاستخدام
fromnov1

nov15+dec1P

نیازمندیم.
مونتریال ،با چندین سال
روی  DVDطراحی گرافیک
شرکتالگانسلیزینگ
با سابقه چندین ساله
های
فرم
تنظیم

Tel.:
514-909-0444
دائمی
و
سابقه
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از یک خانم ایرانی
بزرگ
شرکت
و
خصوصی
Õd�Ëœ
q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ
درسراسرمونتریال �Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb
لطفا
بیشتر
اطالعات
برای
مسلط به زبان انگلیسی
سرویس
بهترین

 Õd� Ëœمسکونی
مبتدی
از
آموزش
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رسمی،
دعوتنامه
�Æb�“«œdá
�Õd
�q
�Êœd
„UÄ
�U
�fá
Ë
�Áœd
—«
�UN�d
«“
�vJ
«��«b
ÂËœتماس
تلفن زیر
شماره
�t� ¨‰Ë« Õd� »«uبا
دارای

فرانسوی
و
 تجاری
قیمت
بهترین
� q� œ«b� U
پیشرفته
تا
!GREAT OPPORTUNITY
 اتومبیل
بگیرید:
امور
درانجام
تجربه
مدارک
ترجمه
رمسی
دارالترجمه
یابی
عیب
و
تعمیر

514-830-5757
6563 Somerled,
Pieces Áó�Ë
±¥
همکاری ∏ ±≤ ±± ±∞ π
¥ ≥ ≤ High±Securtiyدفتریµدعوت به∂ ∑
ویندوز
≥ ±انواع
 نصب
514-624-5609
)(NDG
H4V
1T1
ª
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Monk

D'auto
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Locks:
می نماید.
نصب
و
زدایی
ویروس

514-889-3243
Tel.: 514-488-9102
«�∫vI
MULTI
LOCK
)(514
931-5404





¶





¢







¢

£
















¢






©



¸




½




لطفا روزمه خود را به
±
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
بهترین آنتی ویروس ها
514-588-9922
�?  U?�—Uبرترین سرویس،
Boul Monk
t??� v??�œ«5753
«�?Ë v?�ö
 طراحی صفحات وب v?�U?�?� Å≠±
مترجمرسمی،عضوجامعه
info@eleganceleasing.com
Montreal, QC, H4E 3H2
≤نازلترین بها

مترجمان رسمی کبک و ایران،
d
?~?_ d
�?k?�«Ë s?O?�?�ö
�n?O�Q� v�—U
بفرستید.
شرکتی و شخصی
Reduce 0
مترجم رسمی دادگستری
0
موموخواهان:
,0
5
6
$
سیستم
سرعت
افزایش

�d�Ö—e
_
�vH�U
Tel.:
514-482-4500
ترجمه رسمی اسناد و
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
Price:
≥

خدماتکامپیوتر

شهریاربخشی

سالن آرایش

 2010ربماسد اتربتکا زا

 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

یکتـا

arman:toendofFeb2011>P

شهـرزاد

Large space, well
located in NDG. Great
potentials for buyers.
Must visit to experience
its atmosphere.

ترجمهرمسی
مدارک و تنظیم
دعوتنامهرسمی

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

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 ...

$55,000

 d� _ bدرخدمت هموطنان گرامی
≤≠ “�U�ÅsO�¬ÅË U�ÅXM� _ u� ÊU
Shahrzad1001coupes
¥سرویس  24ساعته

b
_ «œU�� “Ë— È«d� “«b�«ÅfÄ
6963 Sherbrooke W.
)(NDG
—œ Èd??N?� _ ÁU??�u??� ÈU?C?�«≠≥ www.systemexpert.caنغمه سروران
Tel.:
514-999-4341
آرایش
سالن
_
�?X
µ ‘u~K
514-294-8242
ی
مترجم رسمی و عضو
Tel.: 514-762-6774
(514) 489-6901
�”—Uان_ vKÖ —«u�œ
«��ÊU
__________
فروش
برای
ر
انجمن مترجمان کبک
„U�≠¥ای _ —uÖدام
تدریس ریاضیات
_ s�œ p� Ê«ËdOÄ
��4155 Verdun ∂ `O
خ
514-889-8765
ت
با 35سال سابقه ،مشتری
� _ —UÇUاس
)(Corner Galt
���!X
و فیــزیک
∑ V?�F
 b�u�Äنید
ثابت به بهای عالی و شرایط
��q�U� _ ÂuKF�U� h
�t
≠«�Á—U
µ
ک
قابلتوجهخامنها
بسیار مناسب ،به دلیل
توس�طمهندس
مترجم رمسی
�∏ ÈdN
ÁbM�— Ë `OB� _ X�—œ
بیماری بفروش میرسد:
اتاوا
سرویس
الکترونی�ک
�?v
∂≠—�v?Öb?MA
1010 Sherbrooke
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا (514) 830-5757
—�≠t?�«Ë— Ë v?�«— _UO{Uمحمودایزدی
 _ π
W. Suite 1800
(آرش کشوری)
����—œ v

Downtown Office:
عضوجامعه مترجمین کبک
>> کلیه مقاطع:
� ±∞ ÈdNرفت :از مونتریال:
_
��»U
�tO�U
_
�Ê«uO
≠��b
∑
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
Tel./Fax: 514-439-8501
و ورق
انی
درقلب مرکزشهر
College,University


■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با










West Island
Office:
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ادارات
تائید
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ایالتی و فدرال

اوتاوا
برگشت :از
با سابقه tutoring

 کـ
®Cell:
514-730-7462



بیزنسی ،مشتری ثابت،
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درمدارس مونترال و
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 در مرکزخرید قدیمی و
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تدریس در موسسات
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 2ªدر
شعبات 1و
جهت
>>

)(514
678-6451
²
±






















¹

º

»


¼


















½










¦














≥±







شرایط بسیار مناسب
کنکورتهران
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محضردارایرانی
±¥
جلسهاولرایگانمیباشد .
بگیرند:
abehn082@uottawa.ca
رضانوشادجمال
نفر Cashierو کارگر ساده
́³

²

ترجمهکلیهمدارکودعوتنامهرسمی
_ b?M?J
�lL��� —«b� pÇu


متیزکردن محل
خدمات


Tel.:(514) 966-4572
Tel.:514-935-2424

ثبت نام :با ظرفیت محدود
است t?�U?�«— —œ t� .مونــا گالبی

±µ
نیازمند
































514-575-7080
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 سال  17شماره  12  992بهمن 1389

آموزش سنتور

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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

جویای بازیگر

به یک بازیگر خانم
باتجربه و یا عالقمند
بین سنین30-45
برای اجرای یک نمایشنامه
به زبان فارسی نیازمندیم.
لطفا باایمیل زیر تماس
حاصل بگیرید:
@said_montreal
yahoo.ca

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.

خواندن و بحث در مورد
مقاالت روزنامه ها
تمرین مکالمه و مصاحبه
نوشتنمقاالتدانشگاهی

azfeb01UP

ریاضیاتوفیزیک
تدریس

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com
azsep10-feb11P

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

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

 UPناوخا:ربماتپس1زا

استخدام

استخدام

رستوران شیراز

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

استخدام

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444
 1ربماون زا ناوخا رهچونم

514-769-4075

AKHAVAN
FOOD

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

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

خشکشویی

استخدام

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

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

Tel.:514-573-4477

514-483-0303
کودکان
نگهداری

AKHAVAN FOOD

CARWASH

جزئی و کلی

به یک کارگر ساده برای
کار در رستوران یاس
نیازمندیم.

استخدام

ساختمانی

Nettoyeurs
EXPRESS

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

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

514-962-5630

2011هیروفاتP? bobymoradian

شیرینی
سـرو

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

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.
514-484-8072

آرایشـــــگاه

آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتم��دی 842-8000 .....................
پارس.ت�ورز 938-7277 ........................
اس��کای.الن 388-1588 .....................
یونی.گل��وب 849-7711 .......................

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

ج��وادداوری 567-4789 ...........................
نص��ر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرس��ه فردوس��ی 962-3565 ........
مدرسه فارسی وست آیلند626-5520...

اتومبیل-تعمیر

637-5331 ......................... Auto RJ
931-2888 ......................... Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

سفرتورونتو

دنمدوس  15ربماون

TORONTO

ازدواج

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

ارز

الیک��و 917-9988 .....................................
پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
امیرس��ام 223-6408 .............................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 702-2309 .....................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ......................
گیورگیزنیا،نینوس 816-4080....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نص��ر ،مس��عود 571-6592 .......................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................

امور مهاجرتی

ماریاکوتونه335-3555....................................

اجنمن ها و سازمانها

انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG

بیمه و مشاور مالی



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2789
azfeb1up

خدمات
ساختمانی

احمـد

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

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

paivandmtl@gmail.com

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

514-996-9692

Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
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ضعیف شود؛ کامیونیتی
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ایران بزرگترین صادرکننده هروئین به اروپا
دویچ��ه ول��ه :قاچاقچیان
ایران�ی از بزرگتری�ن
قاچاقچیان م�واد مخدر
جهاناند.
یک س��ند مخفیانه سفارت
امریکا در باکو با اس��تناد به
دادههای محرمانه س��ازمان
مل��ل متح��د از افزای��ش
سرسامآور قاچاق مواد مخدر
از ایران به آذربایجان و اروپا
سخن میگوید.
سفارت آمریکا در آذربایجان
در اس��ناد محرمانه خود که
توس��ط ویکیلیکس انتشار
یافته درب��اره قاچ��اق مواد
مخدر در آذربایجان و نقش ایران در
آن گزارش داده است .سایت روزنامه
آلمان��ی "دی ولت" در ش��ماره روز
جمعه خود ( ۲۱ژانویه) بخشهایی
از این گزارش را منتشر کرده است.
این روزنامه مینویس��د که مس��یر
اصلی قاچاق مواد مخ��در از ایران،
از آذربایج��ان میگ��ذرد و به اروپا
میرسد .یک سند مخفیانه سفارت
امری��کا در باکو با تاری��خ  ۱۲ژوئن
 ۲۰۰۹ب��ا اس��تناد ب��ه دادهه��ای
محرمانه بازرسان نهاد مبارزه با موارد
مخدر سازمان ملل متحد از افزایش
سرسامآور قاچاق مواد مخدر از ایران
به آذربایجان سخن میگوید.
طبق این س�ند در سراسر سال
 ۲۰۰۶تنه�ا  ۲۰کیلو هرویین که
از ای�ران میآمده در آذربایجان
کشف ش�ده است ،در حالی که
در س�ه ماه�ه اول س�ال ۲۰۰۸
پانزده هزار و در س�ه ماهه اول
س�ال  ۲۰۰۹نزدیک به  ۵۹هزار
کیلو هرویین که منشا آن ایران
بوده ،به دست ماموران مبارزه با
قاچاق مواد مخدر در آذربایجان
افتاده است.
س��فارت آمریکا در گزارش خود در
این باره نوش��ته اس��ت که هرویین
کشف شده مراحل آزمایشگاهی را
به طور کامل گذرانده و برای عرضه
به بازار آماده بوده است.
طبق اسناد محرمانه سفارت آمریکا
در آذربایجان ،حضور بازرسان نهاد
مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به
خواهش الهام علیاف ،رئیسجمهور
آذربایج��ان ،ص��ورت گرفت��ه ک��ه
وضعیت موجود را خطرناک ارزیابی
کرده بوده است.
بیشتر هرویین ایران راهی اروپاست

در س��ندی س��ری ب��ا تاری��خ ۲۶
س��پتامبر  ۲۰۰۸از سفارت آمریکا
در باکو آمده اس��ت ک��ه هرویینی
که به دس��ت ماموران در جمهوری
آذربایجان کشف و مصادره میشود،
حدود یک پنجم هرویینی است که
به آذربایجان میرسد.
طب��ق ای��ن س��ند ۹۵ ،درصد این
هرویین از ای��ران میآید که تقریبا

رس��یده به س��فارت
آمریکا در آذربایجان
حاک��ی از آن بودهاند
که مام��وران گمرک
در م��رز ای��ران و
آذربایج��ان یا ناتوان
بودهیانمیخواستهاند
خودروهایی را که از
مرز عبور میکردهاند
به طور مؤثر بازرسی
کنند.

همه آن به بازار اروپا میرسد.
ای�ن بدی�ن معناس�ت ک�ه
قاچاقچیان ایران�ی مواد مخدر
صدها میلی�ون ی�ا حتی چند
میلی�ارد ی�ورو پ�ول بدس�ت
میآورند.
یک گرم هرویین در خیابانهای اروپا
حدود  ۶۰یورو بفروش میرسد.
ب�رآورد میش�ود ک�ه معتادان
اروپایی حدود  ۱۵میلیارد یورو
در سال هرویین میخرند.
قاچاقچیان ایرانی و انتخاب راه
آذربایجان

روزنام��ه آلمان��ی "برلین��ر مورگن
پس��ت" در ( ۲۱ژانوی��ه) نی��ز در
گزارشی با مضمون مشابه گزارش
"دی ولت" ،این پرس��ش را مطرح
میکند که قاچاقچی��ان ایرانی چه
کسانی هستند و چرا راه آذربایجان
را انتخاب کردهاند؟
گزارشگر این روزنامهدر پاسخ به این
سوال به یک سند مخفیانه مربوط به
سال  ۲۰۰۸اشاره میکند که در آن
آمده است ،مسیر قاچاق مواد مخدر
پی��ش از این از منطقه کردنش��ین
ترکیه میگذش��ته ک��ه بخاطر باال
گرفتندرگیریها میان ارتش ترکیه
و حزب کارگران کردس��تان در این
محدوده ،عبور از آن دش��وار ش��ده
است.
در همین سند از جمله آمده است
که آذریها ب��ر مافیای مواد مخدر
روسیه حکم میرانند.
همچنی��ن ب��ه نظر بازرس��ان نهاد
مبارزه ب��ا مواد مخدر در س��ازمان
مل��ل ،بهتازگ��ی آزمایش��گاههای
هرویینس��ازی در ایران ،بخصوص
در تبریز دایر ش��ده و ایران تبدیل
به یکی از مراکز مهم تولید هرویین
برای انتقال به اروپا شده است.
در س��ند س��فارت آمریکا در باکو
همچنین نوش��ته ش��ده که وزارت
امنی��ت ملی آذربایجان پیش��رفت
زیادی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
داشته ،اما مقامات گمرک آذربایجان
در راه ای��ن مب��ارزه بقدر کافی گام
برنداشتهاند.
طبق همی��ن س��ند ،گزارشهای

در کشکول پیر خراسانی...
یک بام و سه هوا!

م��رگ دردن��اک ش��اهزاده جوان
"علیرضا پهل��وی" در روزهای اول
سال نو در بین ایرانیان مقیم خارج
کش��ور ،س��ه واکنش متفاوت را به
دنبالداشت.
 •1گروه اول بعضی از دوس��تداران
و طرف��داران رژیم س��ابق و خانواده
پهلوی که با رفتارهای غیر متعارف
و تعبیر و تفس��یر ه��ای عجیب و
غریب (از جمله مطرح کردن فرضیه
قتل ایشان توسط عوامل و مزدوران
جمهوری اسالمی که تا خرخره در
گرداب��ی که خودش س��اخته غرق
است و به خصوص در آمریکا دست
به چنین حماقتی نمی تواند بزند)
و چاپلوس��ی ها و گریه و زاری های
تصنع��ی کار را به ابتذال و فضاحت
کشاندند.
 •2گروه دوم آن دسته از مخالفین

مشارکتنیروهای
امنیتی ایران در
قاچاق

"برلینر مورگن پست" با استناد به
سند مخفیانه دیگر سفارت آمریکا
در باکو به تاری��خ  ۱۵اکتبر ۲۰۰۹
از ق��ول مع��اون وزیر ام��ور خارجه
آذربایج��ان ،خاالکوف مینویس��د
ک��ه نیروهای امنیتی ای��ران در امر
معامالت موادمخدر سهیماند.
وقتی آذربایج��ان قاچاقچیان مواد
مخدر را براساس قراردادی که میان
دو طرف ایران و آذربایجان بس��ته
شده ،تحویل ایران میدهد تا دوره
محکومیت خود را در زندان کشور
خودش��ان بگذرانن��د ،اغلب پیش
میآید که این قاچاقچیان به سرعت
آزاد میشوند.
به قول خاالکوف ،دولت افغانستان
به دولت آذربایجان گفته اس��ت که
«نیروهای امنیتی ایران» فعاالنه با
«گروههای افغانی خاص قاچاق مواد
مخدر همکاریدارند».
اف��زون بر این ،ب��ه گفته خاالکوف،
بازجوییه��ا از قاچاقچیان نش��ان
میدهند که وابستگان به نیروهای
امنیتی ایران به طور فعال در معامله
و تولید مواد مخدر دست دارند.
"برلینر مورگنپس��ت" مینویسد،
از اس��ناد س��ری معلوم نمیش��ود
که آی��ا قاچاق مواد مخ��در زمینه
سیاسی دارد یا نه ،با این حال برخی
سیاستمداران در باکو معتقدند که
ایران تصمیم دارد بوسیله مواد مخدر
آذربایجان را «بیثبات» کند.
به نوش��ته این روزنامه ،بسیاری از
اس��ناد مخف��ی وزارت امور خارجه
آمریکا در باره ایران نشان میدهند
که جنگ قدرتی ش��دید بخصوص
بین رهبران پرقدرت سپاه پاسداران
و نیروهای امنیتیدر عرصه معامالت
مواد مخدر وجود دارد.
در پای��ان گ��زارش ای��ن روزنام��ه
میخوانیم:
«اگ�ر واقعا این گونه باش�د که
قاچ�اق م�واد مخدر به دس�ت
سپاه پاسداران یا حکومت ایران
سازماندهی شود ،این به معنای
ان اس�ت که معتادان ب�ه مواد
مخدر در اروپا میلیاردها یورو به
جیب رژیم ایران میریزند».

>> ادامه از صفحه30 :

آن نظ��ام و خان��واده ک��ه ب��ا طرح
دش��منی های دیرینه نظیر مسئله
 28مرداد  ( 32ضمن این که وقایعی
از این دس��ت خود داس��تان پُر آب
چشم دیگری است ولی زمان مطرح
کردنشان در چنین روزها و موقعیت
هائی نبود و نیس��ت) باعث رنجش
بازماندگان بخصوص مادر داغدارش
یعنی شهبانوی سابق ایران شدند که
به نظر ما این عمل از جوانمردی به
دور بود.
 •3و باالخره گروه سوم یعنی آن
دس��ته از روش��نفکران و متفکرین
ایران��ی که ضمن مخالفت ش��ان با
نظام شاهنش��اهی و ضرباتی که از
آن رژی��م خورده اند ک��ه فراموش
کردنی هم نیس��ت ،با کمال بزرگ
منشی و جوانمردی همه این مسائل
را به کناری نهاده و بس��یار انسانی
و متمدنان��ه با این قضی��ه برخورد

نموده و با ارسال پیام های تسلیت،
مهربانانه با آن خانواده و به ویژه مادر
داغدار و برادر شاهزاده ابراز همدردی
نمودند که درود بر این گروه سوم.
قابل توجهفمنیست هایهموطن

فق��ط در ام القرا اس�لام ناب یعنی
کشور جمهوری اسالمی نظیر چنین
موردی می تواند اتفاق بیفتد!

به "جنیفر لوپز" های بسیجی توصیه
می کنیم که تا فرصت ازدست نرفته
به سرعت بشتابند که غفلت موجب

پشیمانی است به خصوص آن هائی
که اهل ثواب هستند ،ثواب زندگی
مشترک با س��یده خانم و زوج اش
حاج آقا!!
کشفیاتبزرگامنیتی

ی��ک منب��ع آگاه در گفتگ��و ب��ا
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس)
ادعا کرد که عوامل ترور س��ال قبل
مس��عود محمدی ،اس��تاد فیزیک
دانشگاه تهران که هوادارمیر حسین
موس��وی می باش��ند ،شناسائی و
دستگیر شده اند.
انشاالله تعالی با تالش بیشتر برادران
جان بر کف امنیتیدر روزهای آینده
عوامل قت��ل امام حس��ین (ع) که
طرفدار شیخ مهدی کروبی هستند
هم شناسائی ودستگیر خواهند شد!
آگهیمناقصهخرید
"مرید َخر"
ُ

مطلب زیر و مهمالتی از این دست

مکرر در رس��انه های گروهی داخل
کشور به خورد مردم نا آگاه داده می
شود برای شستن مغزها و تحمیق
ه��ر چه بیش��تر آن ه��ا و چاپیدن
اموال شان ،مردمی که هیچ گناهی
ندارند جز بی خبری و دل بستن به
خرافات!
اما هدف م��ا از درج این مطلب این
است که شاید طرفداران تحصیلکرده
و دکتر و مهن��دس و فکل کراواتی
رژیم در خارج کش��ور با خواندن آن
از م��ردم که نه ،بلکه از خودش��ان
خجالتبکشند!
جامن فدای رهبر

شام امشب آقا مقام معظم رهبری از
بهشت آمده خوشا به حال مهمانان
امشب آقا
حضرت آیت الله عل��م الهدی امام
جمعه محترم مشهد نقل می کند:
شبی بدون هماهنگی قبلی به منزل
مقام معظ��م رهبری وارد ش��دیم.

س��اعتی گذش��ت ،دیدیم از ش��ام
خبری نیست حتا بوی غذا هم نمی
آید کمی بی حوصله ش��ده بودیم،
با خود گفتم ش��اید آقا درنظر دارند
به خاطر عدم هماهنگی قبلی ،ما را
تنبیه کنند و امشب را به ما گرسنگی
بدهند.در همین افکار بودم کهدیدم
کس��ی مرا صدا می زند رفتم جلو،
آقائ��ی را با چهره نورانی و غذائی در
دس��ت دیدم .گفت :بفرمائید تناول
کنید خوش به حال مهمان آقا.
گفتم :چرا؟ گفت :حضرت جبرئیل
این غذا را از بهشت آورده .خم شدم
تا دس��ت های این مرد را ببوس��م،
دیدم به طرف آسمان حرکت کرد!!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ دوشنبه سی و یکم
ژانویة المبارک سال  2011ولفری
دربدری
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خشونت علیه زنان...
نيمه ش��ب با سر و صدای دخترش
از خواب بیدار میشود .که با صحنه
تج��اوز همس��ر صیغهای خ��ود به
دخترش روبرو میش��ود و همس��ر
صیغهای خود را به قتل میرساند.
و با این که دوبار در سالهای  81و
 85اج��رای حکم اعدام وی متوقف
میشود .سرانجام در  6آذر  87اعدام
شد.
موارد فوق نمونههایی است که نشان
می دهد از نظر قانونگذار و مجری

قانون ،ناموس و دفاع از آن منحصر
به مردان است.

با تکیه بر چنی��ن احکام و قوانینی
است کهدر موارد بسیاری بهاصطالح
غيرت و مردانگی و باورهای نادرست
که زن را ناموس خود میدانند سبب
مي شود مردان خانواده انواع مختلف
خش��ونت را علي��ه زن��ان در درون
خانواده اعمال نمايند.
هرگاه زني مورد تجاوز قرار مي گيرد
خانواده او متاس��فانه اين مس��اله را
ننگ دانسته بهجاي رجوع به مراکز
قضايي و پيگيري مجازات متهم از
مجاری قانونی ،دست به خشونت با
قرباني و حتی قتل وي مي زنند.
به عالوه س��االنه ه��زاران زن مورد
تجاوز قرار میگیرند که بسیاری از
آنها توس��ط نزدیکان از جمله برادر،
پدر ،عم��و ،دایی مورد تج��اوز قرار
میگیرند و ب��ه دلیل ترس ممکن
است که هرگز در طول زندگی خود
با کسی در میان نگذارند .
آمار و مستندات بسیار در رابطه
با قتلهای ناموسی وجود دارد.
از جمله بر اساس آماردر سال ۲۰۰۱
در مجموع  ۵۶۵زن جان خود را در
قتلهای ناموس��ی از دست دادهاند،
و  ۳۷۵زن نیز اقدام به خودس��وزی
نمودهاند.
"بر اساس گزارش پلیس ایران تنها
در س��ال  ۱۳۸۸در ش��هر اهواز ۱۵
زن قربانی قتل ناموس��ی شدند که
معادل  ٪۲۴٫۵از کل قتلهای سال
 ۸۸شهر اهواز میش��ود ،البته این
آمار نسبت به س��ال  ۸۴که میزان
قتلهای ناموسی در اهواز  ۳۵درصد
بوده ،کاهش یافته است.
بهگفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز
برخ��ی آداب و رس��وم «مانند لزوم
ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از
دالیل این قتلها اس��ت که برخی
مواقع اگر غی��ر از این اتفاق بیافتد
منجر به قتل میشود».
و برخی قتلهای ناموسی هم فقط بر
مبنای سوء ظن صورت میپذیرد".
مورد زیر نمونه ای از قتلهایی است
که براساس س��وءظن انجام گرفته
است.

>> ادامه از صفحه31 :
"در اه��واز مردی  60س��اله دختر
مطلقهاش را که گمان میبرد روابط
تلفنی مش��کوکی دارد ،زنده به گور
ک��رد .ای��ن دختر ج��وان در حین
زنده به گور ش��دن ،بدون کمترین
اعتراض��ی فقط به چهره پدرش که
با بیل روی او خاک میریخت ،نگاه
میکرد".
" نیم��ی از مقت��والن قتله��ای
خانوادگی را در ایران ،زنان تشکیل
میدهند که توسط افراد درجه یک
خانواده خود به قتل میرسند".
 ....ب��ا اتکا به چنین قوانینی اس��ت
که در س��الهای اخیر در شهرهای
مش��هد ،تهران ،کرمان و کرج زنان
بس��یاری طی قتلهای زنجیرهای
جان خود را از دست دادهاند .قاتلین
در دفاع از خود اعالم میکردند که
مقتولین اعم��ال منافی عفت انجام
داده و مهدورالدم بودهاند.

فرزند ُکشی:

بر اس��اس ماده  ۲۲۰قانون مجازات
اسالمی ،پدر و جد پدری که فرزند
خود را بکشند ،قصاص نمیشوند.
براساس پژوهشی که توسط سمیرا
کلهر انجام ش��د .و نتای��ج آن را در
انجمن جامعهشناسیدانشگاه تهران
ارائه کرد نش��ان داد که « :قتلهای
خانوادگ��ی در س��ال  ،86از 41/5
درص��د در س��ال ب��ه  51/7درصد
رسیده اس��ت 15 .درصد قتلهای
خانوادگی به فرزند ُکشی اختصاص
دارد و  80درص��د ای��ن قتله��ای
خانوادگی درون خانه رخ داده است.
در مجموع مطالعه اخبار  462قتل
ک��ه بی��ن س��الهای  85و  86در
یک روزنامه منتشر شده است38 ،
کودک به قتل رسیدهاند که بیش از
 70درصد از آنها توسط پدر به قتل
رسیدهاند".

مجازاتسنگسار:

مواد قانونی دیگری که خش��ونت را
ترویج می کند ماده 83و  102قانون
مجازات اسالمی هستند.
در م��اده  83حکم سنگس��ار برای
زنای محصنه تعیین ش��ده است .و
ماده  102قانون مجازات اسالمی به
نحوهی مجازات می پردازد.
در این ماده آمده است:
"مرد را هنگام سنگس��ار تا نزديكي
كم��ر و زن را تا نزديكي س��ينه در
گ��ودال دفن ميكنند آن��گاه رجم
مينمايند".
بر اساس این ماده قربانی را درگودالی
قرارداده و مردم را در وحشیانهترین
نوع شکنجه و مجازات منجر به مرگ
با پرتاب سنگ به سر و صورت قربانی

خاورمیانه :آبسنت حوادث...
آمری��کا که ب��رای چندی��ن دهه از
اس��راییل تقریبا بدون قید و شرط
دفاع کرده اس��ت برای این رشته از
مذاکرات مایه زیادی گذاش��ته بود،
ولی اس��راییل که اکنون زیر سلطه
یک��ی از افراطیترین حکومتهای
تاری��خ خود به س��ر میب��رد عالقه
چندانی به ادامه این مذاکرات نشان
نداد و با توسعه شهرکسازی عمال
در برابر آن سنگ انداخت .حکومت
خودگردان فلسطین سعی کرد این
مذاکرات را تا حد ممکن پیش ببرد،
ولی در برابر سرس��ختی اس��راییل
در شهرکس��ازی مقاوم��ت کرد و
مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد.
تعلی��ق مذاکرات به ای��ن معنا بود
که هنوز راه گفتگو باز اس��ت و اگر
اسراییل روش خود را (مستقیما یا
زیر فشار آمریکا) تعدیل کند ممکن
است مذاکرات از سر گرفته شود.
موفقیت این مذاکرات از نقطه نظر
آینده فلسطین و رقابت سیاسی بین
فتح و حماس بس��یار حائز اهمیت
بود .مسئله صلح با اسراییل یکی از
نق��اط عمده اختالف فتح و حماس
اس��ت .در این شرایط ،اگر حکومت
خودگردان فلسطین بتواند به صلح
قابل قبولی با اس��راییل دست پیدا

اطالعیه :موج اعدام در ایران

مشارکت میدهند و به این وسیله
انس��انهای عادی جامعه را ترغیب
میکنند که درقتلی دس��تهجمعی
شرکت کنند .
ُ
همسرکشیمعلولقوانین
تبعیضآمیز:

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال

از زنان ایرانی دچار خشونت خانگی
و یک چهارم آنها از جنس��یت خود
ناراضیهستند".
در بررس��ی ه��ای انجام ش��ده در
مورد خودسوزی زنان ،عامل اصلي
خودسوزي زنان ،اعمال خشونت بر
آنان عنوان شده است.

سه شنبه پنجم بهمن  1389برابر 25
ژانویه 2011
در بام��داد روز دوش��نبه  4بهم��ن
1389براب��ر  24ژانوی��ه  ،2011پایگاه
اطالع رسانیداد سرای عمومی و انقالب
تهران اعالم کرد ک��ه جعفر کاظمی و
محمد علی حاج آقایی به جرم عضویت
در سازمان مجاهدین خلق ایران و چهار
نف��ردر ارتباط با جرایم جنس��ی اعدام
شدند.
این اعدامها بدون حضور وکالی مدافع
و هیئت منصفه انجام شده اند .حتی ،بر
خالف قوانین خود جمهوری اس�لامی،
قب�لا ب��ه خان��واده ه��ا و وکالی اعدام
ش��دگان هم اطالعی داده نش��ده بود.
شرایط دس��تگیری ،بازجوئی ،بازداشت
و در نهای��ت اعدام های جمعی نش��ان
دهنده نقض اشکار حقوق یشر از سوی
جمهوری اسالمی است .شرایط در ایران
بس��یار بحرانی اس��ت و طبق اظهارات
مقامات رژیم تعداد بس��یار بیشتری در
کریدورهای مرگ جمهوری اسالمی به
انتظار به سر می برند.
گ��زازش های مختلف نهاد های حقوق
بشری بین المللی هم نشان از افزایش
خیره کننده اجرای اح��کام اعدام دارد
بطوریکه در فاصله زمانی  29آذرماه تا 4
بهمن ماه حکم اعدام  103نفر در نقاط
مختلف ایران به اجرا گذاشته شده است.
متأس��فانه در طی س��ی سال حکومت
اس�لامی روند اعدام ها چه فردی و چه
جمعی رو به افزایش بوده که اعدام های
ده شصت آن میتواند نماد بارز جنایت
علیه بشریت باش��د .در سال های اخیر
نیز روند اعدامها رو به افزایش بوده است
 .بنا به آماری کلی که توسط سازمانهای
جهانی حقوق بشری منتشر شده است
تعداد اعدام ه��ا در ایران از حدود 200
نفر در سال در شروع دهه 2000به 300
نفر در سالهای اخیر رسیده است که در
سال گذشته بطور متوسط یک نفر در
ایران اعدام شده است واین آمار همچنان
در حال افزایش است.
باین ترتیب ای��ران ،با جمعیتی حدود
هفت��اد میلیون نف��ر ،از لحاظ ش��مار
اع��دام ها در جه��ان در رده دوم بعد از
جمه��وری خلق چین ،ب��ا بیش از یک
میلیارد و س��یصد میلیون نفر جمعیت
قراردارد ودر نتیجه ،به نسبت جمعیت،
دارای باالتری��ن تعداد ص��دور و اجرای

"براساس نتايج بررسي همسرکشي
در  15استان کشور 66 ،درصد زناني
اند
که مرتکب قتل همسرشان شده
برخی از پیامدها و خسارات ناشی
معاونت
و در اي��ن امر مش��ارکت يا
از خشونت خانگی:
دوران
در
داشته اند اعتراف کرده اند
رفتارهای خش��ن در میان اعضای
زندگي مشترک بارها مشاجره ،قهر خانواده و تس��لط س��یکل معیوب
و آشتي داشته اند و  58درصد زنان خشونت بر نهاد خانواده طبعا نتایج
با وجود اينکه قصد طالق داشته اند گوناگون و بس��یار دردن��اک ـ و در
به داليلي از جمله مخالفت شوهر ،اغلب موارد ،جبرانناپذیر ـ از خود به
والدي��ن ،وجود فرزندان و نياز مالي ،جا میگذارد.
زندگي را تحم��ل کرده و در نهايت اگر بخواهیم به طور خیلی خالصه،
صبر و تحمل ش��ان به س��ر آمده و رئوس کلی پیامدهای خشونتهای
چاره يي جز کش��تن و از بين بردن خانگی را برشماریم میتوان به :
همسر خود پيدا نکرده اند".
خود ُکش��ی،
   خودس��وزی،

دیگر ُکش��ی و ب��روز پدی��دهي
«شوهر ُکشی».
خشونتخانگی
   پایین آمدن بهداشت جسمی و
زنان انواع گوناگون خش��ونت را در 
ط��ول زندگي روزم��ره خود تجربه روانی ،طالق.
   گرای��ش کودکان ب��ه بزهکاری،

ميکنند.
در م��اده یک اعالمیه جهانی «منع مانند گرایش به اعتیاد ،فرار از منزل
خشونت علیه زنان» آمده است که :و ارتباط ب��ا باندهای قاچ��اق مواد
خشونت علیه زنان به معنی هر عمل مخدر و یا دزدی.
    فرار از مدرسه و اُفت تحصیلی.
خشونتآمیز بر اساس جنس است 
   تروی��ج و بازتولی��د فرهن��گ
که به آسیب رس��اندن یا رنجاندن 
جس��می ،جنس��ی یا روان��ی زنان خشونتگرایی.
منجر بشود ،یا احتمال می رود که
خشونت در

منجر ش��ود ،از جمل��ه تهدیدات یا پارهای از عوامل بروز
اعمال مشابه ،اجبار یا محروم کردن کانونخانواده:
مستبدانه زنان از آزادی ،کهدر منظر وج��ود تبعی��ض و فرهن��گ اقتدار
عموم یا در خلوت زندگی خصوصی و برتریطلب��ی در کان��ون خانواده
انجام ش��ود .در جوامع مردس��االر سرمنش��اء و بسترس��از خش��ونت
زنان انواع گوناگون خش��ونت را در است .در میان بس��ياري از خانواده
سرتاسر چرخهي زندگي خود تجربه ه��ا تبعيض مي��ان فرزن��د دختر و
ميکنند.
پسر ،يک امر عادی و پذيرفته شده
خانه که باید امنترین مکان باش��د است ،و باورهای نادرستی مبنی بر
گاه به خطرناکترین مکان ممکن اقت��دار و برتری مرد نس��بت به زن
برای اعمال خشونت تبدیل میشود .وجود دارد ،حتی زنان بسیاری هم
آمار و ش��واهد نش��ان میدهند که هستند که تبعيض بین زن و مرد را
اعمال خشونت اعم از خشونتهای اجتنابناپذیر و یا ضروری میدانند.
روانی و یا فیزیک��ی با هدف اعمال وجود قوانین تبعیضآمیز و قوانینی
قدرت و کنترل انجام میش��ود .بر که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
اساسگزارش س��ازمان بهزيستی خش��ونت علیه زنان را پشتیبانی یا
ايران در سال  ،۱۳۸۴طی شش ماه ،حتی ترویج میکند.
هش��ت هزار مورد خشونت خانگی این در حالی است که تبعیض علیه
عليه زنان گزارش ش��ده بود  ،يعنی زنان به معنی نقض آش��کار اصول
بهطور متوس��ط روزانه ح��دود  ۴۴براب��ری حق��وق ،و بیحرمت��ی به
مورد خش��ونت بهاطالع مسئوالن شخصیت و کرامت انسان است.
رسیده است ،این درحالی است که با توجه به این موارد میتوان نتیجه
بسياری از موارد اعمال خشونت به گرفت که اصلیترین عامل و سرآغاز
نهادهای رسمی گزارش نمیشود.
خشونت«،تبعیض»است.
نیمه
یک آم��ار جامعه ش��ناختی
با این حال ،پ��ارهای از موارد وجود
رسمی نشان میدهد که ”دو سوم دارد ک��ه خش��ونتهای خانگی را

تشدید و استمرار میبخشند ازجمله:
    عدم "خودآگاهي" زنان نسبت به

حقوق فردی و اجتماعیشان.
   "پنهان" نگهداشتن خشونت یکی

از شایعترین علل خشونت خانگی
است .
   اقتدارگرایی ،برتریطلبی ،اعمال

قدرت و کنترل دیگری.
   باورهای نادرست سنتی  ،مذهبی،

قومی و قبیلهای.
   فقر مالی ،بحرانهای خانوادگی،

فقرفرهنگی.
   نگ��رش حذفی ،ع��دم رواداری،

و کمتحمل��ی به هن��گام مواجه با
دیدگاههایمخالف.

فلس��طین ،البته در گوش مقامات
جمه��وری اس�لامی موس��یقی
خوشنواییدارند.
حم��اس و ح��زب الل��ه مجری��ان
محلی سیاست «خاورمیانه بزرگ»
جمهوری اس�لامی هس��تند و باال
رفتن قدرت آنها به معنای بس��ط
قدرت رژیم در منطقه است.
تشنجآفرینینیزیکیازسیاستهای
محوری جمهوری اسالمی در سطح
منطقه بوده است.
از این رو به سادگی قابل فهم است
که رژیم از این تحوالت استقبال کند
و به تشدید بحرانهای ناشی از آنها
کمک برساند .گسترش نفوذ و قدرت
رژیم جمهوری اسالمیدر خاورمیانه
البته حساسیتهای زیادی را هم در
بین کشورهای منطقه و هم فراتر از
آن در غ��رب برمیانگیزد و میتواند
به تقابل بیش��تر غرب/اسراییل و یا
کشورهای عربی با ایران منجر شود.
شکست مذاکرات بین ایران و گروه
 ۱+۵در ترکی��ه از ه��م اکن��ون به
زمزمههایی برای اعمال تحریمهای
سنگینتر علیه ایران و حتا برخورد
نظامی دامن زده است.
هر جرقهای که در مثلث اس��راییل،
فلس��طین و لبنان زده شود ممکن
است به س��رعت از محدودههای از
پیش تعیین شده فراتر رود و محیط
به مراتب بزرگتری را در بر گیرد.

تحرکات خارج��ی رژیم در منطقه
در متن تحوالتی در داخل کش��ور
ص��ورت میگیرد که به نوبه خود از
بحرانهای تازهای خبر میدهد.
حاکمیت که در س��رکوب جنبش
س��بز ظاهرا «موفق» بوده و با حربه
ش��کنجه و اعدام آن را از خیابانها
رانده اس��ت اکن��ون در درون خود
شاهد گسلها و انشقاقهای جدیدی
است.
احمدینژاد برای اولین بار به عنوان
ی��ک رییس جمهور هم��ه مقامات
«همتراز» خود یعنی رییس��ان قوه
مقننه ،قضاییه و مجمع تش��خیص
مصلحت را با هم به باد انتقاد یا افترا
گرفته است .حمالت و درگیریهای
لفظ��ی بین هواداران او و هاش��می
رفسنجانی یا مجلسیان مخالف او نیز
شدت یافته است.
«تذک��رات» خامنهای نه هاش��می
رفسنجانی را واداشته که از مواضع
اعالم شده یک سال و نیم پیش خود
عقب بنشیند و نه احمدینژاد را به
رعایت قانون یا خ��ودداری از تکان
دادن قایق س��وراخ ش��د ِه حکومت
کشانده است.
مقامات حاکم بر شاخه نشستهاند و
بُن میبرند ،و ظاهرا سیاست حذف
یکدیگر رادنبال میکنند.
ع�لاوه بر این ،اج��رای طرح حذف
یارانهها که با کنترل شدید پلیسی

>> ادامه از صفحه7 :

کند موقعیت سیاس��ی آن بس��یار
تقویت خواهد شد و متقابال حماس
تضعیف خواهد گردید.
فلس��طینیان البت��ه چی��زی ج��ز
س��رزمینهای خود را از اس��راییل
نمیخواهند ،ولی کمتر کسی انتظار
دارد که اسراییل از همه سرزمینهای
اشغالی بیرون برود.
مذاک��رات هم بر این اس��اس پیش
میرفت که در نهایت در مورد زمین
داد و ستدهایی بین دو طرف صورت
بگیرد .ولی دامنه این داد و س��تدها
همیشه مسئله حساس��ی بوده و از
جمله کمتر فلسطینی حاضر است
در مورد بیت المقدس و بازگش��ت
فلس��طینیان آواره به سرزمینهای
خود کوتاه بیاید ،و رهبران فلسطینی
نیز بارها بر روی این «خط قرمزها»
تأکید کرده بودند.
اکنون انتش��ار یک رش��ته از اسناد
محرمان��ه مربوط به ای��ن مذاکرات
از س��وی تلویزیون اجلزیره نش��ان
میدهد که مقامات فلسطینی ظاهرا
در گفتگوهای خود با اسراییل حاضر
ش��دهاند امتیازات بیس��ابقهای به
اس��راییل در مورد بیت المقدس و
بازگشت آوارگان بدهند.
این اس��ناد البته از س��وی برخی از
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مقامات فلس��طینی تکذیب ش��ده
اس��ت ،ولی تکذیب آنان نتوانسته
اعتبار اس��ناد را به کلی از بین ببرد،
و بلکه شدیدا به اعتبار خود آنان در
افکار عمومی مردم فلسطین صدمه
زده است.
نشر این اسناد طبیعتا از سوی گروه
حماس مورد بهرهبرداری تبلیغاتی
قرار گرفته است و این امر موقعیت
گروه را در برابر فتح تقویت خواهد
کرد .مذاک��رات صلح ک��ه به حال
تعلیقدر آمده اکنون تعطیل خواهد
ش��د .نه مقامات فلس��طینی برای
ادامه گفتگو از اعتباری برخوردارند،
و نه کس��ی به ادامه ای��ن مذاکرات
میتواند امید ببندد .وقتی اسراییل
در براب��ر ای��ن امتیازات وس��یع از
س��وی مذاکرهکنندگان فلسطینی
روی موافق نش��ان نداده و حاضر به
صلح نشده است ،دیگر چه انتظاری
میتوانداشت که گفتگو یا اسراییل،
و یا دست کم با دولت فعلی آن ،به
نتیجهایبرسد؟
صل�ح در فلس�طین ب�ه آینده
نامعلومی موکول ش�ده است ،و
جغد جنگ باز ممکن اس�ت به
صدا در آید.
ه��ر دو ای��ن تح��والت ،در لبنان و

اح��کام اعدام در جهان اس��ت .از طرف
دیگر تمامی سیاست های خشونت بار
جمهوری اس�لامی در مبارزه با جنحه
و جنای��ت و مواد مخ��در نتایجی را که
انتظار میکش��یده اس��ت ببار نیاورده
است زیرا عمق فاجعه خشونت ریشه در
فقر ونقض مستمر و برنامه ریزی شده
حقوق بش��ر در ایران دارد و استفاده از
اعدام به عنوان راه حل مش��کالت سیا
س��ی و اجتماعی جز اینکه ارزش جان
انس��ان ها را بصورت غم انگیزی پایین
آورد حاصل دیگری ندارد.
انجمن دفاع از حقوق بش��ر در ایران –
مونترال این اعدامها ها را شدیدا محکوم
مینماید و از جامعه مدنی کانادا و مقامات
د ولتی کبک و کانادا استمداد طلبیده و
از آنها میخواهد برای توقف این اعدامها
از امکا نات بین المللی خود برای فشار به
جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند تا
رژیم ایران را وادار کنند در مقابل جامعه
جهانی پاسخگو باشد واز اجرای تعهدات
بین المللی خود سرباز نزند .بعنوان مثال
در حال حاضر ،بس��یاری از کشورهای
جهان مجازات اعدام را رس��ما لغو کرده
و ی��ا اجرای چنی��ن احکامی را متوقف
ساخته اند و در کشورهایی هم که این
مجازات همچنان قانونی و رایج اس��ت،
گرایش عمومی قضات حتی االمکان به
اجتناب از صدور این احکام است .بنا بر
این ما از جامعه بین المللی میخواهیم
که رزیم ایران را وادار به رعایت این روند
کنند و از اج��رای احکام اعدام در ایران
جلو گیری نمایند.
ما همچنین تمامی سازمانهای دفاع از
حقوق بش��ر در سراسر گیتی را دعوت
میکنیم که ضمن محک��وم کردن این
اعدام ها بعنوان تجاوز عظیم و سازمان
یافت��ه به حقوق بش��ر از س��وی رژیم
اسالمی ایران ،از آقای بان کی مون دبیر
کل س��ازمان ملل متحد و همچنین از
خانم پیالی نیوی ،کمیسار عالی حقوق
بشر ان سازمان مصرا بخواهند که یک
هیئت حقیقت یاب جهت بررسی وضع
حقوق بش��ر در ایران به ان کشور اعزام
دارند.
انجمن دفاع از حقوق بش��ر در ایران –
مونترال
َِemail : info@ADDHI.com
Tel.: 514-299-1787

   وج��ود اخت�لاالت روان��ی ـ

شخصیتیدر میان اعضای خانواده و
بیتوجهی نسبت به مداوای آن.
   مش��روعیت بخش��یدن و ترویج

فرهنگ خشونت از طریق رسانهها به
ویژه برنامههای تلویزیونی که آغشته
به گفتارها یا صحنههای خشونتبار
هستند ،و نیز نمایش فیلمهایی که
تبعیض را ترویج و دامن میزند.
پخش ای��ن برنامهها ب��دون اعالم
هیچگونه محدودیت سنیدر ساعات
پُربینندهشب.
{>> ادامه در صفحه بعد}36 :
آغاز ش��د میرود تا در سال جدید
میالدی اثرات اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی خود را بروز دهد.
حاکمیت به وضوح از نتیجه اجرای
این طرح آگاه است و ظاهرا به همین
دلی��ل نیز برای ارعاب مردم به موج
جدی��د و بیس��ابقهای (در دو دهه
اخیر) از اعدام دست زده است.
ولی این سیاست به سختی میتواند
انبوه مردم را که باید بار تورم شدید
ناش��ی از حذف یارانهها را به دوش
بکش��ند ب��رای دراز مدت س��اکت
نگه دارد .بحرانه��ای داخلی رژیم
ممکن اس��ت انگیزه دیگری باشد
ب��رای این که رژی��م به تحریکات و
ماجراجوییهای خارجی خود شدت
بیشتری بدهد .سرزمینهای ایران
و فلس��طین و لبنان در سال جدید
صحنه بحرانها و تنشهای جدیدی
خواهند بود .از سوی دیگر ،تحوالت
تون��س از هماکنون در بس��یاری از
کش��ورهای این منطقه ،از الجزایر
گرفته تا مصر و اردن و یمن پژواک
یافته و ممکن اس��ت بر بحرانهای
ایران و لبنان و فلسطین نیز تأثیرات
متقاب��ل بگذارن��د .در ه��ر صورت،
مجموعه این تح��والت و وقایع که
در چند هفت��ه اخیر صورت گرفته
است از سال پر حادثهای در منطقه
خبر میدهد .س��ال  ۲۰۱۱آبستن
تحوالت جدیدیدر خاورمیانه است.
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اعدام زهرا بهرامی
شهروند ایرانی
هلندی در تهران

زه��را بهرامی ۴۶ ،س��اله با تابعیت
ایرانی-هلن��دی که به اتهام «جرایم
امنیتی» و به دنب��ال اعتراضهای
روز عاشورای سال  ۱۳۸۸در تهران
بازداشت شده بود ،روز شنبه به اتهام
حمل مواد مخدر به کشور اعدام شد.
دولت هلند در اعتراض به این اقدام
جمهوری اس�لامی تمام��ی روابط
دیپلماتیک خود با تهران را متوقف
کرد.
ابوالقاس��م صلواتی قاضی شعبه ۱۵
دادگاه انقالب تهران خانم بهرامی را
به اتهام نگهداری مواد مخدر محکوم
به اعدام ک��رده بود .اما زهرا بهرامی

تونس...:

در همان زمان با رد این اتهامات در
دادگاه به قاضی گفته بود ،در زندان
زیر فش��ار بازجویان پرونده وادار به
اعترافات دروغین شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش کرددختر
بهرامی به یک گروه طرفدار حقوق
بشر گفته است :اتهامات مواد مخدر
پس ازدستگیری او جعل شده است.

www.paivand.ca

بنفشه دختر زهرا بهرامی در پاسخ
به مبنای اتهام موادمخدر به مادرش
چه ب��وده؟ به پرسش��گر رادیو فردا
گفت« :در پرونده چنين اتهامی ذکر
شده اس��ت اما مادرم در روز دادگاه
اين اتهامش را رد کرد و به خود آقای
صلواتی -قاضی پرونده -هم گفت که
«من تحت فش��ار بودم .در شرايط
خيلی وحش��تناکی قرار داش��تم و
ناچار شدم اين اتهامات را بپذيرم اما
االن دارم به ش��ما میگويم که اين
اتهام کال بیپايه و اساس است و آن
را به طور کامل رد میکنم»
وزارت ام��ور خارج��ه هلن��د ب��ه
شهروندان هلندی ایرانی تبار علیه
سفر به ایران هشدار داده است.

>> ادامه از صفحه9 :
بود که اسرائیلیها باید از بین بروند.
در س��الهای پایان��ی ده��ه ،۱۹۷۰
حبی��ب بورقیب��ه ،رئی��س جمهور
پیش��ین تون��س ،از فعالیته��ای
منتقدانهی آنها احساس خطر کرد و
محدودیتها و تعقیبها و تهدیدها
آغاز شد؛ دولت به درخواست مجوز
آنها برای انجام فعالیت قانونی پاسخ
منفی داد و سرانجام راشد غنوشی
در س��ال  ۱۹۸۱بازداش��ت شد و تا
سه سال بعد در زندان ماند  -اگرچه
به نوشته روزنامه "الشرقاالوسط"،
علیرغم محکومیت غنوشی به زندان،
بورقیبه آرزو داش��ت طناب دار را بر
گردنشببیند.
با روی کارآمدن زینالعابدین بنعلی
در س��ال  ۱۹۸۷و با توجه به روابط
مس��المتآمیز وی با اپوزیسیون در
روزهای نخست به قدرت رسیدنش،
فعالیت سیاس��ی حزب غنوش��ی
افزای��ش یاف��ت و با مش��ارکت در
انتخابات پارلمانی توانست ۱۷درصد
آراء را به دست آورد.
روابط "جماعت اسالمی" که دیگر
به "نهضت اسالمی" تغییر نام داده
بود ،رفته رفته با دولت جدید تونس
نی��ز به تیرگی گرایید ،تا آنکه رهبر
نهضت مجبور ش��د در سال ۱۹۸۹
تونس را به مقصد الجزایر و س��پس
لندن ترک کند .اما تنهادو سال پس
از ترک تونس ،حزب وی به براندازی
نظام و ت�لاش برای ت��رور بنعلی
متهم شد و  ۲۵۶نفر از اعضای آن به
حکمهایی طوالنی مدت و نیز حبس
ابد محکوم ش��دند و بیش از ۸۰۰۰
نفر از هوادارانش��ان نیز بازداش��ت
و م��ورد آزار و تهدید و تعقیب قرار
گرفتند.
به نظر میرس��د که راشد غنوشی
اینک پس از چهلسال تجربه تالش
دینی و سیاسی ،متفاوت با روزهای

وی مدعی اس��ت ک��ه این حزب به
جامعه دینی احت��رام میگذارد اما
اجازه نمیدهددیندر اداره حکومت
دخالت کند.
غنوش��ی گفته اس��ت« :با توجه به
اینک��ه حزب وی دو دهه از کش��ور
دور ب��وده ،آمادگ��ی ایفای نقش در
عرصه سیاست را ندارد و کاندیدایی
در انتخابات ریاست جمهوری آینده
نخواه��د داش��ت ام��ا در انتخابات
پارلمانی شرکت خواهد کرد».
رهبر اس�لامگرای تونس��ی اولویت
کنون��ی خود را «بازس��ازی حزب و
تشکیالت نهضت اسالمی» میداند و
اظهار امیدواری میکند که انتخابات
ریاست جمهوری جدید تونس طی
شش ماه آینده برگزار شود.
________________
بازگش�ت آیتالل�ه روحالل�ه
خمینی در آستانه انقالب ۱۳۵۷
به ای�ران؛ ایدهه�ای وی و ابعاد
تاثیرگذاری آنها برای بس�یاری
کسان هنوز ناروشن بود
___________________
چهل سال تالش؛ از تندروی تا
اعتدال

ن��ام غنوش��ی که اکنون  ۶۹س��ال
دارد در پایان  ۳۰سالگیاش بر سر
زبانها افتاد؛ از هم��ان روزها که با
تأثیرپذیری از "اخوانالمسلمین"در
مصر" ،جماعت اسالمی" رادر تونس
راهاندازی کردند اما بیش از جلسات
قرآن در مس��اجد ،فعالیت آشکاری
نداشتند.
نشس��تهای خصوصی "جماعت
اس�لامی" از س��ال  ۱۹۷۲سازمان
یافت و دو س��ال بع��د ،محصوالت
فک��ری آن نشس��تها در مجل��ه
"المعرفة" (شناخت) منتشر شد .در
آن سالها "جماعت اسالمی" معتقد

خشونت علیه زنان ...
   معمولی جلوه دادن و عادیسازی

پدیدهی خشونت در زندگی روزمره .
راههای برونرفت از چرخهی
خشونت

در پایان این نوش��تار کوتاه و برای
آن که راههای برونرفت از چرخهی
ویرانگر خشونت را ـ حداقل به طور
تیتروار ـ بشناسیم،در ادامه به رئوس
کلی شماری از مهمترین راهکارهای
موجود و تحققپذیر ،اشاره میکنم:
   دولته��ا باید قوانین��ی را که به

خشونت علیه زنان دامن میزند لغو
کرده و قوانی��ن غیر تبعیضآمیز و
مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر
وضع کنند .
   ارائ��ه آموزشه��ای الزم به زنان

برای رسیدن به خودآگاهی در مورد
حقوق خ��ود و ش��ناخت مصادیق
خشونت ،و آموزش راههای مقابله با
خشونت.
   پیوس��تن به کنوانس��یون رفع


نخست میاندیشد؛ وی سالهاست
ک��ه دعوت ب��ه آرام��ش و اعتدال
میکند.
اسالمگرایی متفاوت در تونس

فع��االن حق��وق زن��ان از ام��کان
قدرتگرفتن اس�لامگرایان و ناکام
ماندن تالشهای خ��ود در دفاع از
برابری جنسیتی و آزادیهای زنان
نگرانند؛ آنان به پاس مبارزاتشان در
دوره حکومت بنعلی موفق شدهاند
به پارهای از خواستههایشان برسند
و حت��ی قان��ون ازدواج مدنی را به
تصویب برسانند تا هیچ محدودیتی
برای ازدواج پیروان ادیان مختلف با
یکدیگرنباشد.
اگرچه رهبران اسالم و مسیحیت،
ازدواج با غیر از همکیش��ان را جایز
نمیدانند اما بر اساس قانون ازدواج
مدنی تونس ،الزم نیس��ت مسجد
و کلیس��ا ،ازدواجها را به رس��میت
بشناس��ند ،بلکه کافی است هر دو
نفری که میخواهند با هم زندگی
کنن��د ازدواجش��ان را در مرک��زی
دولتی به ثبت برسانند تا از همهی
حق��وق یک زوج قانون��ی برخوردار
باشند.
این��ک اما عل��ی عری��ض ،یکی از
رهب��ران "نهضت اس�لامی" که از
سال  ۱۹۹۰چهاردهسال را در زندان
بنعلی گذرانده اس��ت ،در معرفی
راشد غنوش��ی به روزنامه "الشرق
االوسط" ،از اس�لامگرایی متفاوت
س��خن میگوید ک��ه قرار اس��ت
تجربهای تونس��ی از اسالمگرایی را
به نمایش بگذارد؛ وی مدعی است
که غنوشی،در آستانه هفتاد سالگی
از مخالفان خشونت است ،به حقوق
زنان احترام میگذارد و شباهتی به
رهبران اسالمگرای ایران ندارد.

Immigration
New Regulations governing immigration
consultants in Quebec
Applications received toward the overall cap: 6,903 of 20,000 as of January 25, 2011

Number of Complete Applications
*Received

Eligible Occupation
](by National Occupational Classification [NOC
)code

0631 Restaurant and Food Service Managers
457
The Quebec Government has
)0811 Primary Production Managers (except Agriculture
77
published new regulations
1122 Professional Occupations in Business Services to
1,000
Management
**)(Cap reached
that will only allow lawyers,
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
143
2121 Biologists and Related Scientists
438
notaries and immigration
2151 Architects
403
3111 Specialist Physicians
344
consultants certified by CSIC
3112 General Practitioners and Family Physicians
403
to represent applicants. Coming 3113 Dentists
484
3131 Pharmacists
703
into force on February 2nd
3142 Physiotherapists
169
2011, consultants must be CSIC 3152 Registered Nurses
1,000
**)(Cap reached
members of good standing,
3215 Medical Radiation Technologists
28
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists
12
fluent in French, with an office
3233 Licensed Practical Nurses
76
4151 Psychologists
88
in Quebec and pass an exam
4152 Social Workers
297
on Quebec's immigration
6241 Chefs
67
6242 Cooks
141
rules. Also, in a bid to thwart
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
65
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
167
unlicensed and/or ghost
)7241 Electricians (except Industrial and Power System
91
consultants, applicants will be
7242 Industrial Electricians
105
7251 Plumbers
28
required to divulge the name of 7265 Welders and Related Machine Operators
32
their consultant. Members of the 7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
28
7371 Crane Operators
2
Barreau and the Chambre des
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying
9
and Construction
notaires du Québec are exempt 8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
46
from the new requirements.
*The number of complete Federal Skilled Worker applications received as of January 25, 2011 is
approximate.
Ministere de l’Immigration et
des Communautes Culturelles
not with the representative).
(MICC) agents will enforce the new
All files interviewed before 2nd February
regulations as follow:
2011
All files submitted before the 2nd of
There should not be any change.
February 2011
Furthermore, CIC and RCMP will
No change will happen to the file with
be enforcing the new measures and
regards to the consultant, however, if the
fraudulent immigration consultants will be
consultant representing the file does not
prosecuted.
satisfy the new regulation then MICC will
communicate directly with the client (and

!Valentine’s Day is Approaching

also believed in love and
on his last day of life he
signed his last message
to the prison guard’s
daughter "From your
Valentine," a phrase which
still gets a lot of mileage.
A little history on how
Valentine Day came along,
a sweet and bitter story.
It is all about friendship
and love.

Happy Valentine’s day
!everyone

May it be a sweet one.
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
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هر گون��ه اش��کال تبعی��ض علیه
زنان(،شورای نگهبان این کنوانسیون
را مغایر با اصولی از قانون اساس��ی
و ضروریات دین اس�لام در مواردی
چون ارث ،طالق ،شهادت ،سن بلوغ،
حجاب و تعدد زوجات دانسته و آن
را رد کرده است).
   حذفکاملکلیشههایجنیستی

و ادبیات خشونتآمیز از کتابهای
درسی.
   دولته��ا موظفن��د راهکارهای

پیشگیرانه ودستورالعملهای جامع
حقوقی ،سیاسی ،اداری و فرهنگی
ک��ه حمای��ت از زن��ان را در مقابل
هرگونه خش��ونت تروی��ج میکند،
تدوی��ن کنن��د .بنابرای��ن دولتها
موطفند قوانینی وضع کنند و به اجرا
گذارند تا خشونت علیه زنان را ـ هم
به لحاظ حقوقی و همدر عرصههای
مختلف زندگی ـ عمال مهار کنند.
   اص�لاح دی��دگاه جنس��یتی و

مش��ارکت کامل زن و مرد در همه

PAYVAND: Vol. 17  No.992  Fev. 01, 2011

عرصهه��ای زیس��ت اجتماعی و یا
خصوصی،
   آموزشهاي حساسيت جنسيتي

راج��ع به خش��ونت خانگ��ي براي
خانوادهها ،خبرس��ازي و اجتماعي
کردن اين مسئله.
   امکان برگزاری سمینارها و انتشار

مقاالت و انجام تحقیقات اجتماعی
و علمی و روانش��ناختی توس��ط
اشخاص حقیقی و حقوقیدر زمینه
مسائل مرتبط با انواع خشونت.
   اجرای مفاد و دستورالعملهای

اعالمیه جهانی «منع خشونت علیه
زنان».
_________
بخشی هایی از این نوشته کوتاه شده
است :متن کامل را در سایت مدرسه
فمنیستیمطالعهکنید:

www.iranianfeminschool.
info
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While in prison Valentine
formed a relationship
with the prison guard’s
daughter, she became good
friends with Valentine and
supported him and was
there to lift his spirits,
but the prison guard’s
daughter was not the only
one supporting Valentine,
Valentine got a lot of
visitors at the window of
his prison from people who

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

The origins of Valentine's
Day, like the origins of
love itself, are somewhat
obscure — a combination
of myth, history, destiny,
chance and marketing.
Legend has it that a certain
third-century priest named
Valentine persisted in
performing marriage
ceremonies despite a ban
by the Roman emperor
(Claudius11) Claudius was
persuaded that single men
made better soldiers for
his army and that married
men would not want to join
because they did not want
to leave their wives and
children behind).
Thrown into jail, because
he refused to give up
his Christianity and stop
marrying men in love.

تبدیل سیستم های

ویـدیوئی

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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کبک و کانادا بازار امالک...
تغییرات جدید
در اخذ وام مسکن

در تاری�خ دوش�نبه  ۱۷ژانوی�ه
 ،۲۰۱۱دول�ت کان�ادا،
تغیی�رات جدی�دی در
ی اخ�ذ وام
چگونگ� 
مسکن ایجاد نمود.
این تغییرات در راس��تای
تصمیم جدی��د دولت در
رابطه با باال رفتن س��طح
بده��ی مردم کان��ادا و برای
اطمینان از این که خریداران امنیت
ی بیش
ی خود را با خریدن ملک 
مال 
از حد توان برای بازپرداخت وام آن
به مخاطره نیاندازند ،صورت گرفته
است.
ای�ن تغیی�رات ب�ه ش�رح زیر
میباشند:


کاهش ح�د اکثر م�دت زمان باز
ی که از سوی دولت
پرداخت وامهای 
بیم ه میشوند  CMHCاز  ۳۵سال به
 ۳۰سال:

ی را با پیشپرداخت
افرادی که ملک 
کمتر از  %۲۰ارزش ملک خریداری
مینمایند بایستی این وام را از طریق
ش��رکت خانه و وام کانادا CMHC
بیم هنمایند.
بنا بر این قانون ،اگر پیش پرداخت
وامی کمتر از  ۲۰درصد ارزش ملک
باشد ،حد اکثر زمان باز پرداخت این
وام  ۳۰سال خواهد بود.
با کاهش مدت ب��از پرداخت وام به
 ۳۰س��ال برای این نوع وام مسکن،
میزان بازپرداخت ماهیانه به صورت
جزئی افزایش خواه��د یافت ،ولی
درعوض خری��داران بهره کمتری
در طول مدت باز پرداخت وام خود
خواهند پرداخت.
بعن��وان مثال اقس��اط ماهیانه یک
وام به مبل��غ  ۳۰۰۰۰۰دالر با بهره
 ۴درصد به مدت  ۳۵س��ال تقریبا
معادل  ۱۳۲۲دالر میشود که طبق
مقررات جدی��د بازپرداخت ماهیانه
همان وام به مدت  ۳۰س��ال تقریبا
مع��ادل  ۱۴۲۶دالر خواه��د ب��ود؛
ام��ا در ط��ول دوره وام باعث صرفه

امیرسام

جویی به مبلغ ۴۲۰۰۰دالر
در پرداخ��ت به��ره
میگردد.
دول��ت در س��ال
 ۲۰۰۸نیز با حذف
بیم�� ه وام های ۴۰
ساله ،طوالنیترین
م��دت وام را به ۳۵
سال تغییر داده بود.
قان��ون جدی��د از تاریخ ۱۸
م��ارس  ۲۰۱۱به اج��را در
خواهد آمد و فقط به وامهای گرفته
شده بعد از این تاریخ تعلق میگیرد.
بنا ب��ر این اگر در حال حاضر دارای
وام  ۳۵یا  ۴۰ساله هستید در هنگام
تمدید قرار داد وام تان مشمول این
قانون نخواهید شد.


کاهش بیشترین میزان وامی که در
هنگام متدید قرارداد وام مس�کن
 Refinanceمیت�وان دریافت کرد
از  %۹۰به :%۸۵

ی بر باال بردن
وضع این قانون س��ع 
قدرت پس انداز از طریق خرید ملک
را دارد ،چرا ک��ه با این روش مقدار
وام گرفتن از روی ارزش افزوده ملک
کاهش مییابد.
ای��ن قانون نیز از تاری��خ  ۱۸مارس
 ۲۰۱۱قابل اجرا میباشد.

•

حذف بیم ه دولتی وامهای اعتباری
تضمین شده توس�ط ملک Home
:Equity Lines of Credit HELOC

اخی��را این نوع وام ب��ه دلیل پایین
بودن نرخ بهره از محبوبیت خاصی
بی��ن صاحب��ان امالک برخ��وردار
ی بر
شده اس��ت و دولت فدرال سع 
جلوگیری از رشد این نوع وام گرفتن
ی از
را دارد ب��ه این دلیل ک��ه برخ 
صاحبان امالک به جای بهره بردن
از این نوع وام در مواقع ضروری و یا
سرمایه گذاریهای مناسب ،این وام را
صرف خرید کاالهای تجمالتی نظیر
خودرو و قایق و  ..مینمایند.
این قانون از  ۱۸آوریل  ۲۰۱۱به اجرا

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

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

شاه :عباس میالنی ...
آمریکاییها.
اسناد نش��ان میدهد آمریکاییها
ابتدا اصال رغبتی به این کار نداشتند
و کیس��ینجر میترس��ید کمک به
کردهای عراق ش��وروی را عصبانی
کند ،ولی ش��اه میگفت ش��وروی
در ع��راق دارد جای پا پیدا میکند
و بع��د از کودتای داوود نگران ش��د
که شوروی درافغانس��تان هم دارد
جای پا پیدا میکند .حتی س��ندی
وج��ود دارد ک��ه محمدرضا ش��اه
در س��ال  ۷۳به ظاهرش��اه ،پادشاه
برافت��اده افغانس��تان ،میگوید تو
از ای��ران تقاضای کم��ک کن و ما
نیرو میفرس��تیم تا تو را بر سر کار
برگردانیم ولی ظاهرشاه نمیپذیرد.
این کارها را شاه کامال به ابتکار خود
میکرد و س��ر ماجرای نفت دعوای
جدی با آمریکا و انگلیس داش��ت و
زیر بار فشار آنها نمیرفت.
 ش�ما نوش�تهاید اس�ناد خارج�یدر اوای�ل س�الهای  ۶۰ش�اه را یک
اتوک�رات لیب�رال نش�ان میدهد و
چهار سال اول این دهه را مهمترین
دوران پس از کودتای  ۲۸مرداد تلقی
یعنی همان زمانی که انقالب

میکنید
سفید آغاز شد و سپس انقالب ۱۹۷۹

>> ادامه از صفحه12 :

را نتیجه ناخواسته وقایع این دوران
میدانید .دراین مورد بیشتر توضیح
دهید.

 در سه چهار سال اول دهه ۶۰
شاه از طریق انقالب سفید یا انقالب
شاه و مردم عمال ترکیب جامعه ایران
را عوض کرد و جامعه فئودالی ایران
را به یک جامعه سرمایهداری بیشتر
شهرنش��ین ،بیشتر تحصیلکرده و
بیشتر دارای طبقه متوسط تبدیل
کرد .اسناد کامال نشان میدهد تفکر
پشت این حرکت این بود که جامعه
را م��درن و زیربنای اقتصادی آن را
به سرمایه داری مدرن تبدیل کند
و فئودالیسم را براندازد .ولی این فکر
یک تالی ثالث هم داش��ت ،اینکه با
تغییر زیربنای اقتصادی شاه روبنا را
هم به تدریج دموکراتیکتر خواهد
کرد.
فکر اصلی دولت کندی که برای این
اصالحات به شاه فشار میآورد یک
تئوری مدرنیزاسیون غربی بود مبنی
بر این که نوسازی زیربنای اقتصادی
به تدریج ش��رایط را برای بازسازی
روبنای سیاسی هم فراهم میکند.
ولی از اواسط دهه  ۶۰و با باال رفتن
درآمدهای نفتی ش��اه دیگر نیازی
نداش��ت آمریکا را راضی نگهدارد و

پزشکی :ناهنجاری های زانو...

داروها:
پزشک شما برای  3-2روز داروهای
ضد درد مانند تایلنول و آسپیرین یا
ضد درد و تورم مانند ادویل و موترن
و یا داروه��ای قویتر دیگری تجویز
می کند و در صورت لزوم شما را نزد
فیزیوتراپمیفرستد.

دوره توانبخشی

در خواهد آمد.
در عین حال جی��م فالهرتی ،وزیر
دارائی فدرال تاکید کرده اس��ت که
اعمال تغییرات جدید قرار است به
آرام��ی صورت بگی��رد و در همین
راس��تا دولت فدرال قص��د افزایش
میزان حداق��ل پیشپرداخت برای
خرید ملک ک��ه در حال حاضر %۵
میباشد را ندارد.
تغیی��رات جدید بدین منظور وضع
ش��ده اند که مردم کان��ادا به دلیل
نرخ بهره پایین ،به سمت قرض مهار
ی که خود باعث خروج از مسیر
نشدن 
کنونی بهبود وضع اقتصادی میشود،
تمایل پیدا نکنند.
ه��م چنین این تغییرات باعث پس
انداز بیش��تر خانوادههای کانادایی
در ط��ول مدت ب��از پرداخ��ت وام
مسکن شان خواهد شد.
بانک مرک�زی کان�ادا اوایل ماه
ژانوی�ه اعلام کرد ک�ه میزان
بدهیه�ای کانادایی ها رکورد
شکن شده است.
می��زان قرض کانادای��ی ها در حال
حاضر  ۱.۴تریلیون دالر اعالم شده
و آنچه دولت فدرال را نگران میکند
این است که با توجه به این رقم ،در
صورت افزای��ش نرخ بهره ،مردم در
باز پرداخت وام خود دچار مش��کل
گردند.
شاد و سربلند باشید
امیر سام
 ۲۶ژانویه ۲۰۱۱

ح��اال آمریکاییها دنب��ال دالرهای
ایران و خرید اس��لحه از طرف ایران
بودند و انگلیسها بودند که تقاضای
وام از ش��اه میکردن��د .ب��ه همین
دلیل ش��اه نه تنها فکر دموکراسی
را واگذاش��ت بلکه درست در جهت
مخالف آن حرکت کرد.
من در کتاب توضیح دادهام که حتی
در اوایل دهه  ۷۰ش��اه متوجه شده
ب��ود جامعه ایران بحرانزده اس��ت
و مس��ایل سیاسی به بحران تبدیل
خواهد شد .او مهدی سمیعی ،یکی
از خوش��نامترین سیاستمداران آن
زمان ،را دعوت میکند تا یک حزب
سیاس��ی واقعی درست کند .بعد از
شش ماه که اینها هر دو هفته یک
بار جلسهداشتند (اسناد این جلسات
موجود اس��ت) مشهود است که در
جهت ایجاد یک حزب دموکراتیک
پیشمیرفتند.
ول��ی یکب��اره قیمت نف��ت چند
برابر میش��ود و ش��اه دوباره به این
فک��ر میافتد با بهتر ک��ردن وضع
اقتصادی کش��ور میتوان��د مردم را
از نظر سیاس��ی س��اکت کند و به
صراحت میگوید س��کوت و غیبت
سیاسی مردم را از طریق اقتصادی
تامین خواهم کرد .در نتیجه نه تنها
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درمان این دو س��ندروم با حرکات
ورزشی در منزل ادامه خواهد داشت
برای سندروم نوار ایلئوتی بیال باید
نوار را تحت کش��ش قرار داد و برای
س��ندروم رانی کشککی باید عضله
چهارسر را تقویت کرد.
برنامه توانبخشی ش��امل تقویت و
کشش عضالت است که باید تحت
نظر متخصص ورزش یا فیزیوتراپ
انجام شود.
البته در مواقعی که صدمه ش��دید
است فیزیوتراپی در کلنیک موقعی
انج��ام می ش��ود که تمری��ن های
خانگی مؤثر نیس��ت و فیزیوتراپی
باعث می شود که انفالماسیون کم
شده و از خشکی مفاصل جلوگیری
ش��ده حرکات مفاصل ب��ه صورت
اولی��ه باز گردد و پس از کم ش��دن
انفالماسیون باعث تقویت عضالت و
حرکات مفاصل می شود.
برای یک نتیجه کامل شخص باید
بطور جدی همکاری کند و حرکات
خواسته شده را در منزل تکرار کند.
برای مشکالت زانو بانداژ فایده ندارد
و برای سندروم رانی کشککی مطلقاً
ممنوع اس��ت زیرا باعث فشار روی

حزب سمیعی را تشکیل نداد ،بلکه
دو سال بعد فکر خطرناک سیاسی
تک حزبی رس��تاخیز را راه انداخت
که حزبی ش��به فاشیستی و کامال
خالف قانون اساس��ی بود .این کار
نه تنها مش��ارکت نس��بی مردم را
تامین نکرد بلکه مردم بیشتر نگران
و عصبانی شدند .شاه به جای اینکه
دراوج قدرت��ش فضا باز کند و اجازه
دهد ی��ک حزب دموکرات آلترناتیو
در صحنه ظاهر شود ،فضا را بست و
حاصل این کار انقالب  ۷۹شد.
اگر ش��اه ب��ه جای بس��تن فضا در
س��ال  ۷۳فضا را باز ک��رده بود و در
 ۷۴یک دولت مش��روع معقول که
منعکسکنن��ده حداق��ل برخی از
خواس��تهای مردم بود و با شاه هم
بیعت میکرد س��ر کار میآمد ،آیا
نمیت��وان تصور کرد ایران مس��یر
دیگ��ری از این فاجعهای که رخ داد
برمیگزید؟ حتما میتوان تصور کرد.
 ه�ر  ۲۰فص�ل کتاب ش�ما ب�ا نقلقولهاییازنمایشنامههایشکسپیر
در م�ورد پادش�اهان انگلی�س ب�ه
خصوص ریچارد دوم آغاز میشود .به
جز ظرافت ادبی وجه تمثیل آنها را
برایمانبگویید.

 دو وجه تش��ابه وجود دارد و
البته یک نکته شخصی هم هست.
نکته ش��خصی این اس��ت که من
به شکس��پیر خیلی عالق��ه دارم و
سالهاست با کنجکاوی و عالقه آثار
او را میخوان��م .از نظر وجه تش��ابه
تاریخی هم وقتی زندگی ریچارد را
میخوانید و نمایش ریچارد دوم را
نگاهمیکنیدشباهتشگفتانگیزی
به شاه ایران دارد.
ریچ��ارد ه��م وقتی قدرت داش��ت
خیلی مس��لط بر اوضاع بود ،اما به
محض این که اوضاع بحرانی شد در
حالی که مخالفین او قصد براندازیش
را نداش��تند و فقط میخواس��تند
زمینه��ای خ��ود را پ��س بگیرند،
ریچارد گفت من تس��لیم هستم و
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کشکک ش��ده نمی گذارد بهبودی
حاصل شود.
بازگش��ت ب��ه فعالیته��ای قبلی و
حرکات قبل از صدمه دیدن بتدریج
انجام شود.
وقت��ی که درد دیگر وج��ود ندارد و
ب��دن به حالت اولی��ه باز می گردد
البت��ه ادام��ه ح��رکات فیزیوتراپی
در منزل از بازگش��ت س��ندرومها
جلوگیریمی کند.


جراحی:
جراح��ی به ندرت الزم می ش��ود و
مرتباً از لزوم آن کمتر می شود زیرا
اثرات بدی پس از مدتهای طوالنی
دارد .بای��د در نظر داش��ت که یک
توانبخش��ی ناکامل و بازگشت زود
و ب��ی موقع به وض��ع طبیعی بدن
باعث عقب افتادن درمان و ریسک
بازگشت سمپتومها می شود .صبور
باش��ید درمان معجزه کننده وجود
ندارد.


طب مکمل

 طب سوزنی:
مطالعات نشان می دهد که درمان
طب س��وزنی با فیزیوتراپی مؤثرتر
اس��ت تا درم��ان فیزیوتراپی تنها و
ع��وارض را کم ک��رده و وضع بدن
را بهتر می کند ولی روی س��ندروم
ایلئوتی بیال مطالعاتی انجام نشده.

 استئوپاتی:
س��ندروم ن��وار ایلئوتی بیال بعضی
وقته��ا ممکن اس��ت بر اث��ر عدم
تعادل س��بک در وضع لگن باش��د

تاجم را به شما میدهم و هر کاری
بخواهید میکنم .مخالفین او تصور
جانش��ینی را نداش��تند ولی ضعف
ش��خصی او باعث ش��د این کار را
بکنند.
شما اگر به مجموع نمایشنامههای
شکسپیر نگاه کنید یکی از مهمترین
مسایل شکسپیر گذار قدرت سیاسی
و برافتادن پادشان و چگونگی برآمدن
پادشاهان جدید اس��ت .دورانی که
شکس��پیر زندگی میک��رد دوران
گذار س��لطنت انگلیس بود از یک
حکومت مستبد فردی به سلطنت
مش��روطهای که اکنون وجود دارد
و در آن پادش��اه عمال قدرتی ندارد.
در آن دوران بحرانی نکته جالب این
است که پادشاهان انگلیس متوجه
بودند بحران تاریخ��ی وجود دارد و
س��عی کردند مردم را متقاعد کنند
س��لطنت بهترین رژیم اس��ت و در
فاصله کوتاهی نزدیک به  ۳۰۰کتاب
به انگلیسی نوشته میشوددرتوجیه
رژیمسلطنتی.
در تمام دوران  ۳۷س��ال س��لطنت
ش��اه پول دادند و صده��ا کتاب در
مورد دوران پهلوی نوش��ته شد اما
یک کتاب جدی تئوری سیاس��ی
به چش��م نمیخورد که بگوید چرا
رژیم س��لطنتی با س��اختار ترقی و
آینده دموکراتیک ایران همخوانی و
همسوییدارد.
این یک قصور شگفتانگیز است و
شباهت به دوران شکسپیر را بیشتر
و بیشتر میکند.
من در کتاب اش��اره میکنم وقتی
ش��اه سر کار آمد نهاد سلطنت یک
نهاد بح��رانزده بود .از  ۱۸۴۰وقتی
ناصرالدی��ن ش��اه روی کار میآید
تا دوران محمدرضا ش��اه فقط یک
پادشاه است که روی تخت سلطنت
و در ای��ران م��رد و او مظفرالدی��ن
ش��اه بود ،یعنی پادشاهی که قانون
مشروطه را امضا کرد .تمام پادشاهان
دیگر یا ترور شدند و یا درغربت و در
شرایطی که از سلطنت برکنار شده

که اس��تئوپاتی ب��رای از بین بردن
سندرومها مفید است.
 ناتوروپاتی:
گل های  Arnicaدارای آثار ضد درد
و انفالماس��یون دارند که به صورت
خوراکی یا کمپرس بکار میرود.
 چنگال شیطان
 Griff de Diableریش��ه یک گیاه
آفریقایی است که برای درمان درد و
انفالماسیون مخصوصاً در آرتریت و
دردهای کمری بکار می رود و درمان
باید دو س��ه ماه طول بکش��د تا اثر
کاملداشته باشد.
:Boswellie 
گیاهی اس��ت که در طب چینی و
هندی بکار می رود.
 صمغ کاج:
از زمان های قدیم برای درد مفاصل
و عضالت بکار می رفته و باید صمغ
را به مدت سه روز در محل دردناک
گذاشت و با پارچه بست تا از طریق
پوست جذب شود.
:Saul Blanc 
پوست این درخت حاوی سالیسین
است که از آن آسپیرین میساختند.
دارای آثار ضد درد و انفالماس��یون
دارد و صدها س��ال اس��ت که برای
درمان درد و تورم بکار میرود و برای
دردهای کمری مفید است .مصرف
این گیاهان باید تحت نظر متخصص
واقعی گی��اه درمانی و یا ناتوروپاتی
انجام شود.
 گلوکزآمین کندروئیتین
با اینکه بر روی آرتروزها مؤثر است
درباره این موضوع مورد مطالعه قرار
نگرفته است.
تا شماره آینده موفق و تندرست
باشید

بودند مردند .این حکایت یک بحران
تاریخی عظیم است که شاه گهگاه
در نوشتههایش به آن اشاره میکند
و در مذاکراتش میگوید س��لطنت
پدی��دهای اس��ت ک��ه دارد از بین
میرود ،ولی عمال کاری برای توجیه
سیاسی سلطنت انجام نمیدهد.
 آقای میالنی! ترجمه کتاب معمایامیرعب�اس هوی�دا ی�ا زندگینام�ه
هویدای ش�ما به چاپ بیست و یکم
رس�ید .به نظر میرس�د مردم ایران
مشتاقانه منتظر خواندن کتاب شما
درباره زندگی شاه هستند .آیا ترجمه
ای�ن اثر در دس�ت کار اس�ت و امید
انتشار آن در ایران میرود؟

 ترجمه آن در دس��ت اس��ت
و خودم سخت مشغول ترجمه آن
هس��تم ،ولی یکی از دس��تگاههای
اطالعات��ی این رژی��م هفته پیش
یک لیس��ت از ناش��رین به اصالح
خودش��ان برانداز منتشر کرد و یک
عده از شاعران و نویسندگان درجه
یک مملکت را نام برد که اس��م من
هم جزء آنهاس��ت .به نظر میآید
با این فضای فاشیس��تی که هر روز
هم بیشتر میشود ،بستن روزنامهها
و زندانی ک��ردن روزنامهن��گاران و
روش��نفکران و تهدی��د به محاکمه
کردن س��ران جنبش مردم ،امکان
انتشار این کتاب فراهم نخواهد بود.
اگر رژیم نگذارد کتاب منتشر شود
من سعی میکنم ترجمه فارسی آن
را از طریق اینترنت در اختیار مردم
ایران قرار دهم ،ولی امید داشتم به
صورت کتاب منتشر شود.
البته کتاب اینترنت��ی در میآید و
توهم واهی رژی��م مبنی بر این که
میشوددر قرن  ۲۱ودر شرایطی که
نیم میلیون نفر در ایران به کامپیوتر
دسترس��ی دارد ش��یوه ناصرالدین
شاهی سانسور را اعمال کرد ،توهم
یکسر باطلی است.
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SOLD
Sud-Ouest:

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.

$595,000. Duplex,
)6 ½ (3 bdrms, 1+1 bath
+ studio.

Pierre Dupuy: PROFIL-O Luxurious
penthouse, exceptional views of the
St-Lawrence River as well as downtown
Montreal, 2+1 bdrms, 2 baths, 3 garages.

REDUCE

D
Plateau: $1 298,000. Spectacular
triple-mint condo. Panoramic view, 2
bdrms, 3 baths, 3 garages, a/c, rooftop pool, doorman.

N.D.G.:

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

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

>>> 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

Ste-Anne-des-Lacs:
$475,000. Magnificent red brick cottage.
water Access,
3+1 bdrms, 2+1 baths, 1 garage.

Cote des Neiges: Place Decelles.
$182,000. Sunny 2 bdrm condo, 2th
floor, near hospitals and University
of Montreal and HEC.

ProFusion Realty RF

مریم خالقی

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

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

مدرسهدهخدا

www.dehkhodaschool.com
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4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
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به پیشواز
نوروز بزرگ 1390
بازار نوروزی

چهارشنب
ه سوری 15:مارس
جزئیات
در شماره آینده پیوند

معلم کالس سوم دهخدا:
پرگل تبریزی

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

)۱تدری��س پیانو به صورت خصوص��ی به کودکان و
نوجوانان از سال ۱۳۷۳
 )۲تدریس در مدرسه راهنمایی (آموزش ریاضیات و
کامپیوتر) سالهای  ۱۳۷۴تا ۱۳۷۶
 )۳تدریس در دانشگاه سال ۱۳۸۸
او از آوری��ل  ۲۰۱۰به کانادا مهاجرت کرده و در حال
حاضر با مدرسه دهخدا به صورت داو طلبانه همکاری
مینماید.
پرگل در این مدرسه به تدریس کالس سوم دبستان و
برگزاری کالس ساز و آواز به منظور تشکیل گروه کر
مدرسه مشغول است.
در ضمن خامن تبریزی ،خارج از مدرسه ،برای
ی پیانو شاگرد میپذیرد:
آموزش خصوص 
Tel : 514-574-2042

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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جواد ایراخنواه

 Mailing Address:

Tel.: 514-996-9692

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

Tel.: 514-481-0671

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
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
، ترشیجات، انواع چای مساله جات، مرغ، گوساله، گوشت گوسفند تازه
 میوه جات خشک، انواع برنج باسماتی،مرباجات و شیرینی جات

ارسالارز

 حواله پولی سریع و مطمئن
.در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
انــواع
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
کارتتلفن
... افغانی تازهDVD  وCD 

 ارسال ارز به ایران

Tel.: (514) 871-1119

5Star
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199

www.paivand.ca

Email: paivandmtl@gmail.com

Aliko Financiers Services

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

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

H4A 1W6

1112 boul Saint-Laurent
Montreal, QC, H2Z 1J5
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شهرام صولتــی در

IranAir

General Sales Agent
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Clinique Medicale
Alphamedic
MONTREAL
Centre-Ville
1006 DE LA MONTAGNE,

www.pars.ca

روز7
هفته

GESTION FINANCIERES EXACTE

Tel.: (514) 933- 8383
E- Mail: montreal@pars.ca

www.circumcisionmontreal.com

1253 Rue Guy
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7368 YONG
Toronto, On
Tel.: (905) 7
Fax: (905) 7
Toronto@pa

Fax: (514)Rezaie
938-4978,
Dr. Raymond

W.,W.,Suite
Suite301,
301,Tel.:
Tel.:(514)
(514)933-3337
933-3337
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 398, boul. Curé-Labelle, Laval

)نبش رنه له وک (چایناتاون

Fax: (514) 871-0001

LAVAL
2شعبه

 2550 Lapiniere (Brossard)

در کوتاه ترین زمان

Inc. Tel.:
2178
W.
(514)Ste-Catherine
917-9988

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver)
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: R. Beladi
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Vancouver
Toronto Branch:
courtier immobilier
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Business
Bldg., Firouz Hemmatiyan
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Agent Immobilier Affilié
MB
1.210
1006 Montagne, Suite 200
Lasalle Qc. H8R
2M9
N. Van. BC,
Thornhill,
Montreal,
Qc, H3G 486-5547
1Y7
Tel.: (514)
Tel.: 1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
FLY
ANY
TIME,
1450
Guy
St.,
fhemmatiyan@sutton.com
V7L 2P9
Ontario, L4J 8H9

5253,
Decarie, Suite
250, Montreal,Tel:
Qc
H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
604-982-0909
Tel: 905-762-0700
Tel:Boul.
514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

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

Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
info: 514-996-9692
ANY WHERE!

Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca
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1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
 از هم اکنون.com
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Luciene
l'Allier
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3535 St-Charle
Kirkland, Quebe
ninousgivargiznia@
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN
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6520 St-Jacques Te
5774 Sherbrooke W.
1405 De Maisonneuve
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به پیشواز نوروز بزرگ

کلیه اقالم نوروزی

: در سوپراخوان
 و وست آیلندNDG

 گندم و عدس،ماش

! رین عالی

لیمو شی

.99/ lb

>>سبزه نوروزی

:را فراموش نکنید

نارجن آبدارعالی رسید

! همه زیر یک سقف...هرآنچه نیازشماست

www.akhavanfood.com

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

