شــریف

گـروه پـاسیفیـک
ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

IC. Pacific
Trading
Inc.
مهاجرت
کلیه امو ر
- 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
994
_____

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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، ایرانیان در خیابان: بهمن25
...«رهبران» در حصر

رفنت مبارک سیدعلی

 بهمن مصر22 امواج شادمانی از
می آید و مرا با چش��مان خیس به
.سی و دوسال پیش برمی گرداند
.1357 روز شوم بیست و دوم بهمن
اسلحه بر دوش از پادگانها برگشته
 س��رود از. در راه می رفتیم.بودمی
:رادیو خپش می شد
 فرشته، دیو چو بیرون رود...!درآید
!گفتم متام شد عمو
:با چشمان سبزش درمن نگریست
 ت�ازه هم�ه چی�ز ش�روع ش�ده12 :ص
..!است

، سال پس از دیکتاتور30
!مصر جشن می گیرد
"گلوب اند میل" چرا کانادا خواهان مدارا کردن با مبارک بود؟
6 : ص

dZ®`` ` `Á…

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

yf£¥5ç•Z®
بهائیـان؛

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•

 دو خربگ��زاری ف��ارس و،مقاب��ل
 گزارشهائی منتشر کردند که،مهر
در آنها به تظاهرکنندگان به شدت
محله ش��ده کرده یا آنه��ا را مورد
.اهانت قرار دادهاند
3 :ادامه در صفحه

انتقال
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

® ZxZ® Z ‚¬Àبهایی از
£¿œ عنوان
TORONTO
MONTREAL
"در ایران به
روز ک�ه آغ�از
هرس�ال ای�ن ده
پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ چبگی
7368 YONGE St., PH-A
1006 DE LA MONTAGNE,
®`
`

Z®
fd
در آزار و اذیت بزرگMONTREAL,
می فهمی کهQc., H3Gاندوه�ی
و
دلتنگ�ی
می
H3J 8H9
Toronto,
Ont.،ش�ود
1Y7
 مارس12 : مونتریال£¼`دانشگاه
®›ò zدانیکهحقTel.:
(905) 762-0700
(و می514)
شوی938-7277(PARS)
می
دل و جانTel.:
جانکاه بر
س�نگین و

ناس�ادرتس�خیر
دانش�مندانایرانی
General Sales Agent

12 : ص

gfÂ†if£ˆ
38 :ص

از دوستامنان به ما می گفتند برای
چ��ی اصال می آیید مدرس��ه و می
خواهید دیپلم بگریید وقتی که منی
\ë¸¥±›14z:ص
të›Z".بروید
fz£²›توانید به دانشگاه

میدانیم؟ç¿†£‹
 چهxÂ £¿

„ ,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†

اندوه آنقدر طاقت فرساست که
10 : ص
BSc.
گلو را می فشارد و راهNinous
 شدّ تGivargiznia,
به
قهوه
 عطر،بزودی
Agent Immobilier Affilie
...عادی میبنددRE/MAX
را بر تن ّفس
ها در
کانادایی
محبوب
}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Z
fz£²›
25:ص
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd

خاورمیانه می پیچید

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

28:ص

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Fax: (905) 762-0800

Fax: (514) 938-4978,

ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

www.ParsCanada.com
x£Å¥¿gz®Å`•
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

groupe SuttonClodem Inc.

موردcourtier
ما را درimmobilier
مقاالت روزانه
agréeآخرین اخبار و
Firouz Hemmatiyan

9515کانادا
Lasalle
boul.  کار و،زندگی
:خبوانید
حتصیل در
،مهاجرت
Agent
Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
:سایت رمسی شرکت خدمات مهاجرت کن پارس
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

Tel.: 514-903-4726

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

ÍÅœZ®™

Cell: (514) 983-5415

15 :ص
ninousgivargiznia@hotmail.com

7 >>

(514) 816-4080

شهبازخنعی

:امیرسام
37 >>...امالک

çœ£`›
¯ Zz
ã¼±› wZz

24 >>

yf£¥5ç•Z®

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
b®œزندی
ã ®`` ` `هژبر
¥Á… £… }f£¨†
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z 36
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money
z x£¼›Z
£…
>> امور فاینانس

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

® 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.

gfÂ†if£ˆ

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

1253 Guy

ماریاخامنکوتونه
36 >> مهاجرت

\£Åš£›

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES


Cell

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

Cell: (514) 928-5415

 کوتاه کردن مو
's cut
 man
n cut highlight
 رنگ
e
m
o
w

perm,
r,
ابرو
و
 بند
lo
o
c

hair cuct e & eyebrow
 فر
 kids
a
f
cleaning
 هایالیت

حسین باقرزاده

کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
از دانشگاه
مهتابثقفی
...در کشکول پیر
xZ®)H.E.C(
Z ä… £مونترال
gfZ
v£fZ
…
…
CGA
حسابداران
انجمن
کاندیدای
Á
¥
Tel.:(514) 585-2345
30 >>
®
37 >> حساب کتاب
,£Åœd
£› â¥±Å
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
 مالیاتیã
خدمات حسابداری و
 کلیه m£ºœ w£¿† fd
œ
®
b
\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
À ¯وz برای شرکت ها:¬ fZd g£Åœ
äاشخاص
x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

3535 در
St-Charles,
Suite 304
سوئیس
دیكتاتورها
Kirkland, Quebec H9H 5B9

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

IranAir

مریم خالقی

دکترانصاری

Office: (514) 694-0840
Fax28 >> ...پزشکی
(514) 694-4291
Res.
(514) 696-5169

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

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

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

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

مصادره پول
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

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

GUY

با انق�لاب تون��س دور جدیدی
از حت��ول در خاورمیانه و مشال
 و این،آفریقا شروع ش��ده است
۱۳۵۷ انقالب (بر خالف انقالب
.ایران) دومینو وار پیش میرود
غرب نیز ترس خود از اسالمگراها
را ب��ه کنار گذاش��ته و با اطمینان
ب��ه محایت از حرکت مردم مصر
7 : ص.برخاسته است

:درمونتریال
VANCOUVER

1410 Lonsdale کنکوردیا، مارس12
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

Toronto
@pars.ca
 در دبریستان بعضیE.نداری
)(رفنت
Mail: montreal@pars.ca
این دلتنگی و
.اندازد
چنگ می
www.pars.ca

خودکشیFINANCIERES
از
GESTION
EXACTE

E-mail: GIT110@yahoo.ca

چگونهجمهوری
اسالمی انقالب مصر
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
را به عقب انداخت؟ هادیخرسندی

بیست و دو
!به بیست و پنج

دادخواهی درآمریکا

خربگزاریهای رمسی معرتضان را
 سایتهای.اراذل و اوباش نامیدند
نزدی��ک ب��ه حکومت ب��ه حضور
گس�ترده نریوهای انتظام��ی برای
.مقابله با اعرتاضها اش��اره کردند
خش��ونت علیه معرتضان با انتقاد
 بریتانیا و عف��و بنیامللل،آمری��کا
.روبرو شد

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

،فشاردرایران

IranAir

در حایل که هم��ه خربگزاریهای
مهم جه��ان ناآرامیه��ای امروز
تهران و برخی دیگر از ش��هرهای
،ای��ران را منعک��س کردن��د
 ایلنا و،خربگزاریهای رمسی ایرنا
 و نیم۹  تا ساعت،ایس��نا در ایران
 هیچ خربی،ش��ب به وقت تهران
 در.در این م��ورد منتش��ر نکردند

دکترریموندرضایی

Tel.: (514) 933- 8383

ç¿†£‹ xÂ £¿

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

روز7
هفته

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

 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

فیروز همتیان

groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
جتاری
 مسکونی و:مشاور امالک
„
,k£ªŽZ
ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z
âÅ¶À†
z
äÅÁ†
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,NDG
3363 Cavendish
9515
Lasalle
boul.
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن `Ž
 ارزیابی رایگان
Cell: (514)827-6364
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
groupe SuttonClodem Inc.

____________________

Unisex

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

x£Å¥¿gz®Å`•

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

با جتربه طوالنی در امور
fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
مدیریت بازاریابی
9515
Lasalle
boul.
______________________
Agent
Immobilier Affilié
CENTURY
21 Max-Immo
Office:
(514) 990-4666 X594 Lasalle Qc. H8R 2M9
Tel.: 1-866-486-5547,
Fax:
(514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
620 boul, St-Jean, Suite 202
Res.: (514) 696-5169

Tel.: (514) 486-5547
AMIR SAM
امیرسام
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Chartered Real Estate Broker

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

Pointe Claire, QC, H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

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

Cell.: (514) 816-4080 www.sutton.com

:نائینی
دکتر شریف
®´‹ }f£¨`
`دندانپزشک
† Í˜®Ž
جراح
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

gfZv£`º¥œZ

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

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd

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

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

2
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2011 MercedesBenz B-Class B200
Hatchback
$35,450

2011 Mercedes-Benz
GLK-Class GLK350
4MATIC SUV
$51,850

2011 MercedBenz
C-Class C250
4MATIC Sedan
$46,210

2011 Mercedes-Benz
SLK-Class SLK300
Roadster Convertible

2011 MercedesBenz C-Class C250
4MATIC Sedan
$47,100
2011 MercedesBenz C-Class C250
4MATIC Sedan

$47,100

2010 Mercedes-Benz
GL-Class GL350
BlueTEC 4MATIC
SUV
$77,510

$64,310

1389 بهمن26  994  شماره 17 سال

رضا زرین

3 months PAYMENT WAIVER
(some conditions apply)

2011 smart fortwo
Coupe

$21,010

در خدمت هموطنان گرامی

New and
Pre-owned
cars

Reza Zarin

2011 Mercedes-Benz
Sprinter Wagon

$47,900

2011 Mercedes-Benz
SLK-Class Convertible
$57,500

Assistant pre-owned
Sales Manager
Tel.: 514-735-3581 Ex.: 494
Direct call: 514-993-7085
___________________
Automobiles Silver Star
Montréal Ltd.

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581

rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

2011 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 995

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

2011 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

16 595

$

transport, preparation 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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به پیشواز بهار با کنسرت جدیدی از گروه کنستانتینپل

راهی به سوی قله

دستیافته های جدید از موسیقی دوران صفویه

سیامک اقایی ،سنتور و اواز
ک .کاالزیدیس ،عود
کیا طبسیان ،سه تار و اواز
ضیا طبسیان ،متبک ،دف ،دایره ،دایره زنگی
پییر-ایو مارتل ،ویول دو گامب
دیدم باشار ،قانون

پنجشنبه ۲۴ ،مارس ،ساعت  ۸شب

3
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زمان:

شنبه  12مارس 2011
Sat., Mar. 12, 2011

راس ساعت  8شب

محل:

دانشگاهکنکوردیا
(ساختمانمولسون)

آمفی تئاتر BMO

John Molson School of
Business Bldg.,
MB 1.210

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

PAYVAND: Vol. 17  No.994  Fev. 15, 2011

بلیت:

 20دالر
VIP:

30دالر (3ردیف جلو)
----------محل فروش بلیت:
تپش دیجیتال:
514-223-3336











ماهی سن لوران:
514-369-3474

Info:
514-996-9692
پپیوند
hhhhhhhhhh

 به دلیل محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.
 از آوردن بچه ها
به سالن خودداری کنید!
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ایران :اعتراض به سرکوب...
تظاهرات ۲۵بهمن:واکنشهای داخلی و خارجی
خربگزاری فارس(وابس��ته به س��پاه
پاس��داران) ،تظاهرکنندگان ایرانی
را "منافق ،س��لطنتطلب ،اراذل و
اوب��اش و فتنه گر" خواند و نوش��ت
ک��ه آنها به بهانه محای��ت از مردم
مص��ر و تونس به خیابان آمدند ،اما
در تظاهرات خود هیچ ش��عاری در
محایت از مردم مصر و تونس س��ر
ندادند.

جواهری
نیک آذین

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

و کروب��ی را م��ورد لع��ن و نفری��ن
قراردادند و خواس��تار دستگریی،
حماکم��ه و اش��د جم��ازات ب��رای
"سران بازیخورده دمشن" شدند.
حماف��ل و چهرهه��ای تن��درو در
حکوم��ت ای��ران ،ماهها اس��ت در
رسانههای خود خواستار دستگریی،
حماکم��ه و حتی اعدام موس��وی و
کروبی شدهاند.
خربگزاری فارس ،دراقامه اتهام علیه
معرتضانی که امروز دستگری شده و
یا احتماال در روزهای آینده دستگری
خواهند ش��د ،تا آجنا پیش رفت که
آنها را ب��ه جماهدین خلق و کومله
نیز منتسب دانست و نوشت« :یکی
از عوام��ل ای��ن گروهکه��ا ،متام
جیبهای خود را پر سنگ کرده بود
و این س��نگها را به مست مردم و
نریوی انتظامی پرتاب میکرد ،وی
بالفاصله شناسائی و دستگری شد».
خربگ��زاری ف��ارس ،در پای��ان
گزارش خود کوش��یده است روایتی
ب��ه کل��ی متف��اوت از گزارشهای
خربگزاریهای غریدولتی و شاهدان
مس��تقل در باره حض��ور معرتضان
در پی��اده روها به دس��ت دهد .این
خربگزاری نوشته است«:ساعاتی که
برای این جتمع انتخاب ش��ده بود،
با تعطیل��ی م��ردم از ادارات روبرو

آشوبگرخواندنمعترضان
اغلب گزارشهائی که روز دوش��نبه
 ۲۵بهم��ن از تهران رس��ید ،نش��ان
م��یداد که حکومت بس��یجیهای
 ۱۴تا  ۱۸س��اله ت��ازهای را به انواع
وسایل س��رکوب جمهز کرده و برای
جلوگریی از بههم پیوسنت معرتضان
به جان آنها انداخته اس��ت .همنی
گروهها ،با همراهی موتورس��وارها
و لب��اس ش��خصیهای جمه��ز به
گاز اش��کآور و چ��وب و مچاق،
در نق��اط خمتل��ف تهران ب��ه جان
معرتضان افتادند و تعداد بیمشاری
را جم��روح کردند .ام��ا خربگزاری
ف��ارس ،تظاهرکنن��دگان را به "آزار
و اذیت م��ردم ،و اجیاد راهبندان"
مته��م ک��رد و نوش��ت«:عدهای از
آش��وبگران موجب ترافیک شدند
و برخی از آنه��ا در حوایل میدان
توحی��د حداکثر تالشش��ان به آتش
کشیدن سطل زباله و ایستگاه اتوبوس
در خیابانهای فرعی بود که با نفرت
و اعرتاض مردم روبرو شدند».
زمینهسازی برای دستگیری موسوی
و کروبی
خربگ��زاری ف��ارس ،گروهه��ای
چندهزار نف��ری را "جتمعات چند
نفره" نامید و نوش��ت ک��ه مردم در
اعرتاض به تظاهرکنندگان ،مریحسنی

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,
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شده بود و به طور طبیعی مردمی که
میخواستند به منزل خود بازگردند،
در اث��ر ترافی��ک جمب��ور بودن��د
پیادهروها را پیاده طی کنند».
خربگزاری ف��ارس گرچه در ابتدای
گزارش خ��ود اجتماعات م��ردم را
"چند نفره" خوانده اس��ت ،اما در
پای��ان مینویس��د«:صاحبنظران
تع��داد نریوها در ای��ن جتمعات را
بس��یار کمرت از جتمع��ات  ۱۳آبان و
روز عاشورا ارزیابی میکنند».
تعطیلجشنوارهفجر
خربگزاری مه��ر نیز که معموال حلن
آرامت��ری دارد ،اینب��ار تظاهرات
معرتضان را "اغتشاشات" نام نهاده
و خرب داده ک��ه ناآرامیهای امروز
تهران برخ��ی از برنامههای رمسی
دولتی ،از مجله جشنواره فجر را به
تعطیل کشانده است .این خربگزاری
افزوده«:در حایل که عده معدودی
از قان��ون ش��کنان بناب��ر اعالمی��ه
کارگ��زاران فتنه ام��روز بعد از ظهر
در حم��دوده میدان انق�لاب اقدام
به اغتش��اش کرده بودن��د ،ترافیک

سنگینی را در محل و نقل عمومی
بهخص��وص ش��بکه اتوبوس��رانی
بی .آر.ت��ی اجیاد ک��رده و موجب
سرگردانی مردم شدند».
در ادامه این گزارش تعطیل مغازهها
نی��ز بدینگون��ه توضیح داده ش��ده
است«:کس��به ای��ن حم��دوده نیز از
ترس تعرض اغتشاشگران و ختریب
اموالشان اغلب تعطیل کرده و آنها
نیز به نوعی دیگر از فعالیت روزانه
خود بازماندن��د ».در ناآرامیهای
پ��س از انتخابات س��ئوال برانگری
ریاستمجهوری سال گذشته ایران،
اسناد و مدارک بیمشاری نشان داد
که نریوهای لباس شخصی و بسیج به
مغازهها و خانههای مردم محله کرده
و خسارات سنگینی به بار آوردهاند.
خربگزاری مهر هم ناراضیان را متهم
می کند که آنها هیچ شعار و منادی
مبنی ب��ر محایت از انق�لاب مردم
مصر و تونس محل منیکردهاند.
س��ایت ال�ف ،وابس��ته ب��ه امحد
توکل��ی ،چه��ر ه پرنف��وذ در جملس
ایران نیز نوش��ته اس��ت که نریوهای

½
½
½
½
½
½
½
½
½

www.nouraie.com

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

{>> ادامه در صفحه}15 :

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

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

امنیت��ی معرتضان را متف��رق کردند
و «در م��واردي پلي��س ناچار ش��د
برای پراكندن و پيشگريی از اجياد
اغتشاش توسط آنها از گاز اشك آور
استفاده كند».
این س��ایت در ادامه گزارش خود به
شلوغی و ازدحام خیابانهای اصلی
ش��هر در روز  ۲۵بهمن اشاره کرده،
ویل آن را با «جتمع وسیع نریوهای
انتظامی» مرتبط دانسته است .این
س��ایت توضیح نداده است که دلیل
این بس��یج ق��وا و حضور گس�ترده
نریوهای انتظام��ی در خیابانهای
تهران چه بوده است.
واکنشهای خارجی
برخ��ورد خش��ونتآمیز ب��ا
تظاهرکنندگان ،در خارج از کش��ور
واکنش انتقادی مقامهای سیاس��ی
و سازمانهای مدافع حقوقبشر را
برانگیخت.

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











وکیل دعاوی

امیرکفشداران

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

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

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

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

یو
کوب خوشمزه:
ی
جوجه ده ،برگ،
 ،کباب تر
کی و...
(پخت

جنب ارز خضر

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

حتاجشما

انوا
عال ع کباب ها

با مدیریت ایرانی:

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

در خدمت هموطنان گرامی

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

www.ak-law.ca

رستوران و فروشگاه فردوس
در محل)

Masoud Nasr

Fax: 514-303-6522

انواع
کارت
تلفن

کلیهمای الل ،نان،
ح
انواع گوشت میوه جات،
ت،
شیرینی جا یاری دیگر
شکبار و بس
خ
بامساتی
انواع برجن
جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

انواع صنایع دستی

1451
GUY
Corner: Mackay
Montreal H3G 1S6

Tel.: (514) 664-5544

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...

جلنه فارسی زبانان بهائیان مونترال

همه دوستان عزیز فارسی زبان را
به گردهمایی خود در ماه فوریه
که به موضوع عشق و محبت اختصاص داده شده
دعوت می مناید
تاریخ :شنبه ۱۹ ،فوریه ۲۰۱۱

"گلوب اند میل" چرا کانادا خواهان مدارا کردن با مبارک بود؟

ایرانت��و :کان��ادا ج��زو معدود
کشورهای غربی است که حتی
خباطر ظاهرسازی نیز ،از رفنت
مبارک ،اب��راز رضایت نکرده
است.
روزنامه "گلوب اند میل" روز
یکشنبه  ۱۳فوریه در حتلیلی به
قلم جفری سیمس��ون نوشت،
انق�لاب مصر  ،ی��ک جنبش
بزرگ مردمی است که منجر به
اجیاد دمکراسی گردیده و همه
ج��ای دنیا آن را جش��ن گرفته
اند.
ام��ا این موضوع برای دولت
حمافظه کار کان��ادا ،چندان
دچلسب نیست.
چ��را ک��ه این دول��ت باز هم
شاهد حتوالتی در خاورمیانه
است که بشدت منافع متحد
اصلی خود ،یعنی اسرائیل را
حتت تأثری خواهد گذاشت.
از دی��دگاه کان��ادا  ،مان��دن
کش��ورهای خاورمیانه حتت
سیطره یک دیکتاتور ،بهرت از
وجود یک دمکراسی مردمی
اما خمالف با اسرائیل است.
ای��ن هم��ان دی��دگاه واقعی
اتاواست که مایل است انتقال
ق��درت و حرک��ت به مست
دمکراس��ی در ی��ک مقطع
خ��اص زمان��ی ،و حت��ت عنوان
اصالحات اجنام گرید.
حس��نی مبارک ،که با بی میلی از
قدرت کن��اره گریی ک��رد ،تالش
ه��ای زیادی بر مان��دن در مقابل
فش��ارهای خمالفان ک��رد و حتی
یکس��ری امتیازات ظاهری نیز به
آنان داد.
ام��ا آچنه او اجنام داد ،با آچنه که
مردم می خواستند کامال متفاوت

زمان :ساعت هفت و نیم بعد از ظهر
مکان :بهائی سنرت مونرتال ۱۷۷ ،خیابان پاین شرقی،
تلفن۵۱۴ ۸۴۹ ۰۷۵۳ :
اهم ّیت عشق
برنامه :سخنی چند در مورد ّ
در روابط انسانی،

ب��ود .م��ردم س��راجنام ب��ه
چیزی ک��ه در خیابان ها می
خواستند ،دست یافتند.
نویس��نده مقاله م��ی افزاید
کانادا باید بطور همه جانبه از
دمکراسی دفاع کند و حتی
اگر از نتیجه این دمکراس��ی
نیز نگران باشد ،نباید موضع
خود را ب��ا ابهام یا ش��رایط
مورد نظر خود ،توأم کند.
اگ��ر دول��ت آین��ده مصر بر
مبنای نظر م��ردم و در یک
روند دمکراتی��ک انتخاب
شود ،این امر هم به نفع منطقه
و هم کانادا خواهد بود.
مص�ر دارای جترب�ه عمیق
دمکراسینیست.
اگر چه برخی خنبه های سکوالر،
برای مدت ه��ای طوالنی در این
زمینه فعالیت داش��ته اند ،اما در
هر مقطع زمانی ،این ارتش مصر
بود که قدرت اصلی را در دس��ت
داشته و اکنون نیز مدعیست که می
تواند قدرت را به مردم منتقل کند.
نگارن��ده می افزاید هر کش��وری
فرهن��گ خ��ودش را دارد و
مصر منی تواند الگ��وی ترکیه را

(ک��ه ترکیب��ی از اس�لام متعادل و
دمکراسی است) اعمال می کند؛
نظامی که ثبات سیاسی و بازسازی
اقتصادی را با خود به ارمغان آورد
و ارت��ش نریومند آن کش��ور را نیز
جمبور به تابعیت کرد.
ناظران معتقدند پریوی از آن نوع
دمکراسی ،باعث باز شدن دست
اخوان املس��لمنی می گردد که در
بنی آنها تفکرات افراطی نیز وجود
دارد .ا
ما بنظر منی رسد آن گروه خبواهد
ق��درت را مت��ام و کمال بدس��ت
گرید.
اخوان املسلمنی با سابقه طوالنی
خ��ود ،تنها گروه س��ازمان یافته و
منسجمی است که طی این مدت
بهای سنگینی را خباطر خمالفت
با مبارک پرداخته است .این گروه،
اگر چه سازماندهی اعرتاض های
اخری را برعهده نداشته ،اما قطعا،
نقش مهمی را در آینده مصر ایفا
خواهد کرد.
حرک��ت به مست دمکراس��ی در
مص��ر و هرج��ای دیگ��ر منطقه،
درواقع بی ثباتی را بدنبال خواهد
داشت .چرا که در این حالت ،تنها

کیـــترینگ
جمـــال
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

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

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

گلچینی از اشعار فارسی در مورد عشق
اجرای چند قطعه موسیقی
تنفس و پذیرائی
با شرکت خویش در این جلسه عموم 
ی و رایگان،
به احتفال ما رونق خبشید.

•
•
•
•
•

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

514-996-9692
-------------------
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(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
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جزئیات در شماره آینده پیوند

رژمی فعلی ،جای خود را به دیگری
خواه��د داد .این تنه��ا جاجبایی
قدرت است .چننی رویدادی ،فقط
انتظارهای جدی��د اجیاد می کند،
احساس��ات را شعله ور می کند ،و
اختالفات جدید از نوع دیگری را
اجیاد می کند.
مث��ل کش��ورهایی نظ�یر فیلیپ�ین،
اوکراین ،اندونزی ،آفریقای جنوبی
ی��ا تون��س ،که ی��ک دمکراس��ی
قالبی ی��ا دیکتاتوری بط��ور کامل
برچیده نش��د ،اما تبدیل به رژمیی

دمکرات تر شد.
خباط��ر هم�ین ،خیل��ی از ناظران
همواره از وقوع یک دمکراس��ی
واقعی ابراز تردید می کنند.
ب��ه هر ح��ال ،آچن��ه ک��ه در مصر
اتفاق افت��اد ،یک فرصت تارخیی
را ب��رای م��ردم آن کش��ور و حتی
مردم س��ایر کشورهای جهان عرب
بارمغان آورد؛ بطوریکه هم اکنون
دیکتاتورهای دیگر موجود ،از رباط
امان ،هوشیار شده اند.
گرفته تا ّ

Voyages Lexus

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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

ناطق :جناب دکتر براقی

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
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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
شما در اسرع وقت

MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

514-313-5656

Email:
paivandmtl@gmail.com

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیح مهم:

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

•

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

روبروی ویدئوتران

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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انقالب:ایرانوجهان...

محاق

احمد شاملو
به نوکردن ماه
بر بام شدم
با عقیق و سبزه و آینه.
داسی سرد بر آسمان گذشت
که پرواز کبوتر ممنوع است.
صنوبرها به نجوا چیزی گفتند
و گزمه گان به هیاهو شمشیر
در پرنده گان نهادند.
ماه
برنیامد.

 ۱۹بهمن –  8فوریه

hbzadeh@btinternet.com

انقالبه�ا و حت�والت اجتماعی
و سیاس�ی خاصی�ت دومین�و
( )Dominoدارند.
وقتی انقالب یا حتویل در کشوری
یا سرزمینی روی میدهد ،معموال
بر کشورهای همسایه یا جوامعی که
از خصوصیات فرهنگی ،سیاسی یا
اجتماعی مشرتکی برخوردار هستند
تأثری میگ��ذارد ،و به حتوالتی در آن
جامعه منتهی میش��ود .و هر چه که
به دوران جدید نزدیک میش��ومی،
سرعت ارتباطات و انتقال اطالعات،
به این روند ش��تاب و تأثری بیش�تری
میدهد.
منونهه��ای این پدی��ده در یک قرن
اخری بسیار دیده شده است.
انقلاب مش�روطه ای��ران و انقالب
اول روس�یه ب��ر روی یکدیگر تأثری
گذاشتند.
انقالب بلشویکی روسیه به یک رشته
حتوالت مش��ابه در اروپای شرقی و
ماورای آن منجر ش��د .نهضت ملی
شدن صنعت نفت ایران اهلامخبش
حرکته��ای ناسیونالیس��تی و ضد
اس��تعماری در مصر و عراق و ملی
شدن کانال سوئز گردید.
س��قوط حکوم��ت ش��وروی ب��ه از
همپاش��ی بلوک ش��رق منجر شد و
چهره اروپا را تغیری داد.
و انقلاب یاس تونس به س��رعت به
کش��ورهای دیگر عربی سرایت کرد
و به انقالبی گسرتدهتر در بزرگترین
کشور جهان عرب ،مصر ،دامن زد.
منونههای مشابه دیگری از این پدیده
در آفریقا و آمری��کای التنی و خاور
دور نیز میتوان سراغ داد که از آنها
میگذرمی.
در فهرس��ت باال از انق�لاب ۱۳۵۷

مجیدنفیسی

ستارگان

یک شب به زادگاهم بازخواهم گشت
برای چیدن ستاره ها
از روی بام خانه ام.
پدر می گوید" :نگاه کن ،آجنا
هفت برادران را منی بینی؟"
من دستهامی را دراز می کنم
و به مششریهای برهنه شان دست می کشم.
آنگاه جنگ شبانه آغاز می شود
ما اژدهای مکار را می رانیم
و در گوشه های تاریک آمسان
گل میخ های ستاره می کارمی.
در بامداد مادر می گوید":نگاه کن
آجنا ،دو خواهران را منی بینی؟"
من دستهامی را دراز می کنم
و به کوزه های آبشان دست می کشم.
آنها پیام آور ابرهای باران خیزند
و با برآمدن آفتاب ناپدید می شوند.
برادرامن! خواهرامن!
یک شب به زادگاهم بازخواهم گشت
تا در زیر آمسان کودکی ام
ستارگان خود را بازیامب.
 14ژوئن 2005

 25بهمن

آواز دست ما می پیچه تو زمستون
ای شرقی غمگنی زمستون پیش رومه
با من ا گه باشی گل و بارون کدومه
آواز دست ما می پیچه تو زمستون
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه
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چگونهجمهوریاسالمیانقالب
مصر را به عقب انداخت؟

ایران نام برده نشد و اکنون باید به
چرایی آن پرداخت.
ب��ه
ای��ن انق�لاب را
اهل��ام خب��ش انق�لاب مش��ابه
__________________________
دیگری ش��ود  -و ای��ن در عصر
دالی��ل خمتل��ف انقالب ایران نه فقط اثر دومینو
میت��وان یک��ی از
ارتباط��ات س��ریع کامال بینظری
مهمرتین انقالبهای نداشته است ،بلکه نظام برآمده از
بوده است.
قرن بیس��تم در سطح آن ،یعنی جمهوری اسالمی ،بسیاری اثرات سیاس��ت پر هزینه صدور
جهانی دانست.
انقالب نیز ،که البته مقولهای جدا
از حرکتها و انقالبهای بالقوه را
در مقی��اس خود ای��ران نیز این
از خصوصیت دومینو است ،تنها
حرک��ت بیس��ابقه و نامنتظ��ره در طول سه دهه گذشته متوقف کرده
توانسته است در نقاط معدودی
ب��ود .انقالب نه فق��ط در ایران یا به تأخیر انداخته است...
مانن��د جن��وب لبنان و غ��زه در
فلس��طنی منود پیدا کن��د و یا به
و بلک��ه در جهان و به خصوص ــــــــــــــــ
خاورمیانه منشأ حتوالت بزرگی
گسرتش ایدئولوژی اسالمگرایی
بش��مار میرفت .تودههای مردم در «صدورانقلاب» بالفاصل��ه پ��س از افراطی در جهان دامن بزند .پیدایش
کشورهای زیر س��لطه دیکتاتورهای پریوزی انقالب ایران در دس��تور کار حکومتهای اسالمی در کشورهایی
حملی و یا دس��ت نشانده به هیجان رهربان آن ق��رار گرفت ،و حاکمیت مانند افغانس��تان (طالبان) و سودان
آم��ده و به ِآینده ایران و کش��ورهای ایران میلیاردها دالر در طول سه دهه نی��ز گرچه تا حدی ب��ا تأثریپذیری از
زیر نفوذ آمریکا در منطقه امید بسته گذشته برای این کار هزینه کرده است .ایدئولوژی حاکم بر انقالب اسالمی
بودند .تودهای بودن انقالب ،سرعت انقالب ای��ران با همه طوفانی که در ای��ران اتفاق افت��اده ،ویل منیتوان
ش��کلگریی و موفقیت آن ،و هزینه جهان و به خصوص در خاورمیانه به آنها را از مقوله دومینو مشرد.
انسانی نس��بتا کمی که برای پریوزی راه انداخت به س��ختی توانست در پیدایش طالبان نه بر اثر قیام مردمی
آن پرداخته ش��ده بود ،بسیاری را در کشور دیگری مردم را علیه حاکمیت و بلکه به ش��کرانه سیاس��ت معوج
کش��ورهای منطقه و م��اورای آن به بش��وراند و به تغی�یر نظامی دیگر به غرب در افغانستان زیر نفوذ شوروی
صورت گرفت ،و حکومت اسالمی
خاصیت دومینوی انق�لاب امیدوار صورت مشابه منجر شود.
کرده بود .س��خن از جهان جدیدی انقالب  ۱۳۵۷ای��ران به رغم انرژی سودان در روندی طوالنی که از پیش
{>> ادامه در صفحه}24 :
بود ک��ه در پرت��و انقالب ای��ران در زیادی ک��ه آزاد کرده بود نتوانس��ت
حال شکلگریی است ،جهانی
که میرفت تا بس��اط استبداد را
برچیند و آزادی و صلح و رفاه را
جایگزین آن کند.
ولی چنین نشد.
ب��ه حتقی��ق میت��وان گف��ت که
انق�لاب عظیم س��ال  ۵۷ایران
به مرات��ب کم�تر از انقالبات و
حتوالت دیگر قرن بیس��تم تا به
حال ،ک��ه بس��یاری از آنها در A F K H A M H A D I d . d .
سطحی به مراتب حمدودتر و کم
Denturologiste
عمقتر صورت گرفته ،اثر دومینو
داشته است.
5165 Queen-Mary,
#502 Montreal, H3W 1X7
و ای��ن هم��ه ،ب��ه رغم ای��ن که
Tel: (514) 737-6363

NOTAIRE-NOTARY

ای شرقی غمگنی تو مثل کوه نوری...
نذار خورشیدمون مبریه
تو مثل روز پا کی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگریه

فرش پرس

Tapis Perse

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

(تهران سابق)
 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

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

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,

Tel.: (514) 697-0225

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

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

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

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم
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ایران 25 :بهمن...
ما بی مشارمی ،جهان از آن ماست!
ابراهیم نبوی

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

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ ½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ ½ تنظیمدعوتنامهرسمی
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
اصل کردن مدارک
½ ½ تایید اسناد و برابر
EN
AIDE
AUX
NOUVEAUX
اینترنت (با
استفاده از
کامپیوتر و
 ½ ½ ARRIVAکالس آموزش
پرداخت هزینه ناچیز)
AVEC
PLUS
DE
60 ANS D'EXPERTI
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
AUPRÈS
IMMIGRANTS
DESاز گردش های
اجتماعی اعم
های تفریحی و
اتاواoffre،
کبکdes،
services
dans plusieurs lan
gratuitsو سفر به
دسته جمعی
(français, anglais,
espagnol,
arabe,
dari, farsi, créole, serb
چینی و غیره
سیب
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
VENANT
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

 deبرای رفت و
 téléphoneناچیز
(: (514) 9با پرداخت هزینه ای
آمد) Un seul
numéro

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS

Francisation (cours / ateliers
)de conversation
offre
des services
gratuits dans plusieurs langues
کار:
ساعات
)anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...
Aide à la recherche de (français,
logement
Un seul
numéro
téléphone : (514) 932-2953
جمعه
دوشنبه تا
>>decounselling,
Aide à la recherche d'emploi
(cv,
)ateliers, placement
• Francisation (cours
/
ateliers
de
)conversation
بعدازظهر
4ونیم
تا
صبح
نیم
و
8
Orientation
/ Conseils
• Aideet
à laréférence
recherche de logement
• Aide à la recherche
d'emploi
(cv,
counselling,
)placement
ژولیکور
مترو:
فاصله تا
ateliers,دقیقه
5
Aide à l'intégration
à
la
société
d'accueil
• Orientation et référence / Conseils
•
Aide
à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
Interprétariat
et traduction
• Interprétariat
et traduction
__________________________________
d'hébergement
Certificat• Certificat
d'hébergement
Centre
Social
D’Aide
Immigrants
• Programme d'accès
Internet
/ CoursAux
d'informatique
Programme
d'accèsà l'assermentation
Internet
/ Cours d'informatique
• 3 Commissaires
6201 rue Laurendeau
• Cuisine collective
3 Commissaires
l'assermentation
Montreal,
QC H4E
3X8
• Activités et à
sorties
(Québec, Ottawa,
cabane
)à sucre, cueillette de pommes, ...
Cuisine collective 6201 rue Laurendeau, Montréal
au vendredi
de 8 h 30 àOttawa,
16 h 30 et certains
soirs à sucre, cueillette de p
Activités et Lundi
sorties
(Québec,
cabane
www.centrecsai.org

Tel.: (514) 932-2953

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

2445340

Jolicoeur

6201 rue Laurendeau, Montréal

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

J

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آقایان! اگر لشگر به خیابان بیاورید،
طبیعی اس��ت که پذیرفت��ه اید که از
مجع بیشمار مردم واهمه دارید ،اگر
واقعا ما را گروهی کوچک می دانید
چه هراس��ی از م��ا دارید؟ از همنی
روست که ما می گوئیم و می نویسیم
که مجعی بیشمارمی.
 25بهم��ن روز امتح��ان حکومت
اس��ت ،اگر نریوهای ضد شورش و
س��پاه و بسیج کنار ایس��تاد ،تا مردم
شعارهای شان را در محایت از مصر
و تونس و خمالف��ت با دیکتاتوری
بدهند ،ما ش��اخه ه��ای گل روز "
دوست داش�تن" را به آنان خواهیم
داد .این دوستی میان مردم و ارتش
مبارک باد ،اما اگر لباس ش��خصی
ها ،ی��ا بس��یجیان کت و ش��لواری
اسلحه به سوی مردم گرفتند ،مطمئن
باشند که پاسخ شان را بزودی ،بسیار
زودتر از آچنه فکر می کنند ،خواهند
گرفت.
گفت��ه بودمی بیش��مارمی و لش��گر به
خیابان کشیدید .حاال ،جلوی چشم
م��ا ،در فاصله ای کم�تر از دو ماه،
دو حکومت مقتدر س��قوط کرده و
ما امیان دارمی که راه همان است که
بود ،راه سبز امید.
به ما گفتید که ما مجعی کوچکیم و
در شهرهای بزرگ زندگی می کنیم و
نگفتید که آن روستائیان و رجندیدگان
دور از رسانه و تکنولوژی بیش از ما
مش��ا را دمشن م��ی دارند ،مگر نه
اینکه خبش اعظم آنها که کشته اید
و زندان ش��ان کرده اید ب��رادران و
خواهران کرد و مرزنشینان ما بودند،
بی هیچ جرمی.
اگر ما بیش��مار نیستیم چرا وحشت
ب��ه جانتان افتاده و خود را به اندازه
یک جنگ مس��لح کرده اید؟ مگر
نه اینکه م��ا نه تلویزی��ون دارمی ،نه
رادیو دارمی ،نه رس��انه های جمازی
مان آزاد است ،نه احزاب مان حق
حیات دارند ،نه دانشجویان مان را
از زندان آزاد می کنید؟ اگر به قول
آق��ای ش��ریعتمداری  50میلیون نفر
در مراس��م سالگرد پریوزی انقالب
ش��رکت کرده اند ،برای چه از یک
راهپیمای��ی در محای��ت از مصر و
تون��س چننی ه��راس به ج��ان تان
افتاده؟ مگر یک سال نیست که می
گوئید جنبش س��بز مرده است؟ این
چه مرده ای است که به اندازه یک
قله دماوند خاک بر مزارش رخیتید
و هر شب کابوس زنده بودنش را می
بینید و هر کس به حنوی از آن حرف
بزند ،زندانش م��ی کنید و حتی آن
پریمرد ما را هم ک��ه در خانه حبس
شده ،ممنوع املالقات می کنید که
حق نداشته باشد فرزندانش را ببیند.
م��ردم مص��ر ب��ه خیاب��ان آمدند و
خواستار رفنت حسنی مبارک شدند
و او هم رفت .مش��ا هم می روید.
اگرچهحکومتمصرکهمشافرعونی
اش می خواندی��د و آن را مصداق
بارز دیکتاتوری می دانستید ،هرگز

رضانـژاد

س��رباز به خیابان نیاورید ،بگذارید
مثل همه جه��ان معرتضان اعرتاض
ش��ان را بکنند ،تا ببینید که از متام
ای��ن ملت  75میلیونی  5میلیون هم
ب��ه والیت ای��ن ره�بر و اطاعت آن
دولت گ��ردن منی گ��ذارد .ما رای
مان را می خواس��تیم و ندادید ،بعد
جمازات کودتاچیان و وحشی های
مهاجم و عوامل جنایت را خواستیم
و نکردی��د ،بع��دا ره�بران جنبش
خواستند از رسانه های ملی حرف
شان را بزنند و نگذاشتید .حتی مناز
را هم بر سبزها بستید و خیابان را به
احنصار خود درآوردید.
دیکتاتورها منی فهمند که از کجا این
همه خشم بر آنان جاری می شود که
وقت��ی در تلویزیون ب��ه التماس می
افتند دیگر هیچ کس ناله و تقاضای
ش��ان را هم منی شنود .مشا هم به
همنی روز خواهید افتاد.
ارت��ش مصر غریت کرد و ش��رافت
خ��ود را نش��ان داد و اثبات کرد که
ارتشی است برای حفظ کشور .اگر
فرمانده س��پاه رمسا اع�لام کند که
اگر روز عاشورا دو روز دیگر ادامه
داشت تهران س��قوط می کرد ،چه
معنایی جز این دارد که این ارتش در
مقابل مردم ایستاده است؟ مگر روز
عاش��ورا غری از مردم ایران کسی در
خیابان بود؟
ما سپاه و بسیج را دمشن منی دانیم.
ما فراموش نکرده امی که در س��خت
ترین روزهای کش��ور ،چه کس��انی
مدافع��ان جان و نام��وس این مردم
ش��دند و هشت س��ال زندگی را بر
خودشان و خانواده شان حرام کردند
تا زندگی جریان یابد .اما یادمان هم
منی رود که بزرگرتین قاتلنی مردم از
همنی سربازان جوان و فداکاری که
فاسد ش��دند و منافع مایل و قدرت

اجتماع م��ردم در میدان التحریر را
ممن��وع نکرد ،یا حت��ی اگر هم کرد
مثل مشا وحشیانه بر مردم نتاخت و
با خرید مزدور به جان مردم نیافتاد.
مشا بی تردید از مبارک هم بدترید و
شرم شیوخ تان تنها جایگاهتان باد.
این چه راز غریبی است که مشا ،از
انقالب مصر محایت می کنید ،اما
اجازه راهپیمایی در محایت از آن را
منی دهید .مگر نگفتید حضور مردم
مصر شجاعانه اس��ت ،چرا حضور
مردم تهران برای خواس�تن آزادی
شجاعانه نیس��ت؟ مگر رسانه های
مصری هم مثل مشا جنبش مردم را
فتنه خنواندند؟ حاال این مائیم و این
مشا ،جنگ میان حامیان آزادی و
مزدوران استبداد.
س��هراب ما پریاهن سبزش را پوشید
و ب��ه خیابان رفت و در کنار مادرش
که ح��اال دیگر مادر همه ش��هدای
جوان ماس��ت ،برای کسب حقوق
مدنی اش مب��ارزه کرد .ندای ما در
خیابان چش��م به جهان فروبس��ت،
چرا که مشا از هر که در خیابان بود
می هراس��یدید .حمسن ما آنقدر در
کهریزک تان کتک خورد تا جسدی
از او ب�یرون آمد ،حمم��د کامرانی
ما قربانی ش��د ،بی آنک��ه در مقابل
خش��ونت وحش��یانه مشا مقاومتی
نشان داده باش��د .ما نام آنان را در
ص��در تاریخ جدید ای��ران خواهیم
نوشت ،چرا که آنان قربانیان جنبش
مبارزه مدنی ما بودند .ما هرگز منی
خواستیم دس��ت به خشونت بزنیم.
تاریخ خاورمیانه که هیچ ،تاریخ اروپا
هم به خاطر ندارد که دو میلیون نفر
به خیابان آمده باشند و در سکوت،
حق شان را خواسته باشند.
یک سال و نیم است که هر روز می
زنید ،هر روز زندان می کنید ،برخی
را بارها زندانی ک��رده اید ،این چه
{>> ادامه در صفحه}10 :
جنبش مرده ای اس��ت ک��ه هر روز
جوان��ه ت��ازه ای از آن
را می بری��د ،و گل می
دهد .ما زنده امی ،زنده
امی و پای��دار .آنه��ا که
هستند می مانند تا حق
ش��ان را بگریند ،و آنها
که رفته اند باز می گردند
تا کشورشان را باز پس
بگریند.
 25بهم��ن م��ا ب��رای
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
محای��ت از بیش��مار
514-261-6886
تماسبگیرید.
مردمانی که در سراس��ر
جهان ،قص��د مبارزه با

دیکتاتوره��ا را دارند،
ب��ه خیابان م��ی رومی.
کیه��ان گل��ه ک��رده بود
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
که فیس ب��وک مصری
از کانال تصویر ایران پخش می شود
ه��ا را حم��دود ک��رده
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
اس��ت ،دروغ��ی چننی
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
از دروغگوی��ی چن��ان
(متا)28-11 ،
بعید نیس��ت ،ویل مگر
خودتان هم��ه راههای نشانی کلیساGrace Ministry :
مت��اس مردم را نبس��ته
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
اید؟ فیلرتها را بردارید،
Mtro: Cote Vertu
تلفن ها را کنرتل نکنید،

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

جلسات مشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
در مونتریال

برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

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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ایران و ترکیه...
 ۱۰۰بازرگان همراه عبداهلل گول در ایران چه میجویند؟!

عبداهلل گول رئیس مجهور و امحد
داوداوغل��و وزیر خارج��ه ترکیه روز
یکش��نبه  ۱۳فوری��ه ۲۴ ،بهمن وارد
ته��ران ش��دند .در ای��ن س��فر یک
هیئت  ۱۰۰نف��ره از بازرگانان گول و
داوداوغل��و را همراه��ی می کنند.
ترکیه بر اس��اس تواف��ق های قبلی،
قرار است حجم مبادالت بازرگانی
خود با ایران را ،ظرف  ۵سال آینده
به س��االنه  ۳۰میلیارد دالر برساند که
سه برابر حجم فعلی ( ۱۰میلیارد دالر)
اس��ت .جهان غ��رب ،از این اقدام
آنکارا خشمگنی به نظر می رسد.
روزنام��ه آملان��ی زوددوچی��ه
تسایتونگ ،معامالت ترکیه با ایران
را خطرناک توصیف می کند.
ای��ن روزنامه می نویس��د":آنکارا،
خ��ود را به حترمی هائی که ش��ورای
امنی��ت س��ازمان ملل متح��د علیه
ایران تصویب کرده پای بند اس��ت،
اما حترمی های یکجانب��ه آمریکا و
احتادیه اروپا را منی پذیرد .آنکارا
ب��ه این ترتیب یکبار دیگر خود را با
این خطر روبرو می کند که ش��رکای
غرب��ی آن را به عن��وان یک متحد
غریقابل اعمتماد و شکننده حترمی ها
بشناسند".
ترکیه به جای دوبی؟
مناس��بات بازرگانی می��ان تهران و
آنکارا همیش��ه وجود داشته است.
ترکیه نیازمند گاز ایران اس��ت .غری
از ایران ،این تنها روسیه است که به
ترکیه گاز می فرس��تد .اما ابعاد داد
و س��تدهای ترکیه با ایران ،به تازگی
بسیار وسیع شده است .ترکیه ،اکنون
به مستی م��ی رود که نقش حموری
دوب��ی را در بازرگان��ی خارج��ی
مجهوری اسالمی پر کند.
"بایرام سینکایا" کارشناس سیاسی
مرکزمطالعاتاسرتاتژیکخاورمیانه
در آنکارا به زوددوچیه تس��ایتونگ
گفته است":دیدار رئیس مجهور و
وزیرخارجه ترکیه ،نشانه ای از تغیری
حمور ایدئولوژیک ارزیابی خواهد
شد .سیاس��ت ترکیه در برابر ایران،

یک سیاست پراگماتیستی است".
از تابستان سال گذشته ،هنگامی که
ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل
متحد به حترمی های تازه علیه ایران
رای منفی داد ،سوء ظن غرب به این
کشور تشدید شده است .از آن زمان،
غربی ها در مناسبات رهربان ترکیه
با دولت امحدی ن��ژاد یک احتاد
اسالمی می بینند.
اما اسناد فاش شده در ویکی لیکس
خالف این نظر را نش��ان می دهند.
این اس��ناد ثابت م��ی کنند که ترکیه
به ش��دت نگران امتی شدن ایران
اس��ت .در پ��س دوس��تی ظاهری،
بی اعتمادی همچنان بر مناس��بات
دولت سنی آنکارا و حکومت شیعی
تهران سایه افکن است.
رقابت بر سر نفوذ منطقه ای
با این همه ،چه چیزی باعث ش��ده
اس��ت که آنکارا مناسبات بازرگانی
خود را به رغم متایل متحدان غربی
با تهران گسرتش بدهد؟
"عمر تاس��پینار" کارشناس ترکیه در
موسس��ه بورکین��گ ب��ه زوددوچیه
تسایتونگ گفته است" :ترکیه بر این
باور است که حترمی های اقتصادی
علیه ایران موثر خنواهند بود .آنکارا
حتی بیمناک آن است که حترمی ها
اصولگرایان را تقویت کنند و به روند
دستیبابی ایران به مبب امتی سرعت
ببخشند".
اس��پینار ،معتقد اس��ت که سیاست
ترکیه دو هدف را همزمان دنبال می
کند:
از یک سو می خواهد به هر قیمتی
مانع تکرار ماجرای عراق شود ،زیرا
معتقد است حترمی ها می توانند به
جنگ علیه ایران منتهی ش��وند ،از
سوی دیگر می کوشد نفوذ ایران را
در منطقه حمدود کند.
کارش��ناس موسسه بورکینگ عقیده
دارد ک��ه ترکیه و ایران بیش از آن که
شریک یکدیگر باش��ند ،دو رقیبی
هستند که بر س��ر نفوذ بر فرم بندی
جدید منطقه در برابر هم ایستاده اند.

سیاستمداران ترکیه ادعا می کنند که
در مذاکراتشان با تهران همواره پیام
های غرب را منتقل کرده اند ،اما به
نتیجه ای نرسیده اند .اکثر ترک ها
سیاست حترمی غرب را رد می کنند،
اما این خمالفت مانع از آن منی شود
که به سیاست رجب طیب اردوغان
در برابر ایران اعرتاض کنند.
ب��ه نوش��ته زوددوچیه تس��ایتونگ،
هنگام��ی ک��ه اردوغ��ان در جریان
انقالب مصر دیکتاتورهای منطقه را
مورد انتقاد شدید قرار داد ،بسیاری
از ت��رک ه��ا این پرس��ش را مطرح
کردند که چرا او جرات منی کند در
برابر امحدی نژاد ب��ی پرده حرف
بزند؟
"ط��ارق اگوزلو" کارش��ناس علوم
سیاس��ی ترکیه همنی هفته در نشریه
"زمان" که به دولت نزدیک اس��ت
نوش��ت":هومشندانه تر این بود که
دولت ترکیه به ج��ای تالش دائمی
برای اثبات استقالل خود ،سیاست
خاورمیان��ه ای خ��ود را با متحدان
اروپائی خود هماهنگ می کرد .این
سیاست س��بب می شد که خمالفان
ترکیه در اروپا نیز خاموش شوند".
ط��ارق اگوزل��و در اینجا به مس��ئله
پیوسنت ترکیه به احتادیه اروپا اشاره
دارد .دول��ت اس�لامگرای ترکیه،
از آغ��از ب��ه دس��ت گرف�تن قدرت
کوشیده اس��ت با اعمال اصالحات
اقتصادی ،سیاس��ی و حقوقی ،راه
ورود ترکیه را به احتادیه اروپا هموار
کند .اما بس��یاری از سیاستمداران
اروپائی ،با این امر خمالفند .آن ها
معتقدند که ترکیه ،در بسیاری زمینه
ها تا تامنی پیش شرط های ورود به
احتادیه اروپا فاصله زی��ادی دارد.
نزدیکی به دول��ت خودکامه ایران،
که با تقلب گس�ترده در انتخابات و
سرکوب ش��دید خمالفان بر قدرت
مانده است ،موضع این خمالفان را
تقویت می کند.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

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

Tel.: 514-652-4887

ZAND

Unsatisfied
w
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e
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r a reassessment o
f
tax return. If your
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r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

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










www.ZandConsulting.com

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

Driving School

ing

>> 12ahr rfsorDerxivam:
+C
tax.
$300.00 +

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

)Tel.:(514
________________________

>>

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

C.P. 63597 Van Horne

شیراز

Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

رستوران

دنی
مان
بیبیاد شور
و پر
ش
د
ا
ه با
ش
دوشنبه :قورمه سبزی
همرا ربی
سه شنبه :قیمه بادمجان
هع
چهارشنبه:سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه :فسنجان  /لوبیا پلو
رقاص یراز
در ش
جمعه:شویدباقالیباماهیچه
شنبه و یکشنبه :زرشک پلو با مرغ

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

____________________
Pièces d'Autos NDG

Maison de Voyages

485-2929

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

دلیوری :رایگان

بامدیریت

خدیجه سیاح
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ایران :عادت شوم تکرار...

www.skylawn.net

کبک ،حمل خنجر سنتی توسط سیک ها به داخل
پارملان را ممنوع کرد
ایرانتو :منایندگان پارملان حملی
کبک ،به اتفاق آرا ،محل هرگونه
خنجر تشریفاتی توسط منایندگان
سیک را که از آن  ،به  Kirpanیاد
می شود ،ممنوع کردند.
ب��ه گزارش  ،CBCاین طرح که از
سوی حزب کبکوا ارائه شده بود،
با محای��ت منایندگان
حزب حاک��م لیربال به
تصویب رسید.
خمالف��ت ه��ا در
مح��ل
خص��وص
خنجرهای مذکور ،یک
ماه پس از آن آغاز شد
که چهار مرد سیک ،که
برای متاشای جلسات
پارمل��ان دعوت ش��ده
بودند ،بدالیل امنیتی از
ورود به س��اختمان منع
شدند.
ب��ه هم��راه داش�تن
 Kirpanجزو سنت های الزامی
مردان س��یک است و منی توانند
حتت هیچ شرایطی ،آن را از خود
دور کنند.
در آن تاریخ دولت لیربال حملی،
اطالع��ات اندکی درب��اره ماجرا
منتش��ر کرد و تنها خ��امن "کاتلنی
وی��ل" وزیر امور مهاجرت کبک،
بر اختیار موسسات دولتی نسبت

به تعینی مقررات خود ،تأ کید کرد .اقدام از سوی حزب بال ک کبکوا
اما ح��زب خمال��ف کبک��وا ،از  ،در پارمل��ان ف��درال کان��ادا نیز
صورت گرفت،
مق��ررات س��ختگریانه
ام��ا اش��تیاق
امنیتی در پارملان محایت
سکوالر
احزاب فدرال
کرده و از دولت خواست،
موضع خود را بطور روشن کردن سیمای را به خود جلب
نکرد.
درباره اص��رار اقلیت
ها فرانسوی کبک
مح��ل خنج��ر
مبن��ی ب��ر
ستی در پارملان
ش��ا خص
ف��درال کانادا،
های مذهبی
خ��ود در پارمل��ان آزاد است و دست کم یک مناینده
لیربال سیک ،آن را به همراه خود
مشخص کند.
مقابله با محل خنجر دارد .وی با اظهار تأس��ف از این
در ادامه فش��ارهای مصوبه گفت ،خنجر او یک سالح
ح��زب خمال��ف به حمسوب نش��ده و هیچگاه باعث
دول��ت ،نس��بت به آزار همکارانش نگشته است.
برداش�تن گام ه��ای گزارش پس��ت مدیا نیز حاکیست،
حمکم تر در سکوالر س��ازمان جهان��ی س��یک ه��ای
س��یمای کان��ادا ،با انتش��ار اطالعی��ه ای،
ک��ردن
فرانس��وی اس��تان ضم��ن حمک��وم ک��ردن مصوب��ه
پارملان کبک ،آن را یک مس��ئله
صورت می گرید.
پی��ش از ای��ن نیز پوش��یدن نقاب مربوط به حقوق فردی انس��ان ها
توسط بانوان مس��لمان در هنگام و مغایر با ادعاهای موجود درباره
استفاده از خدمات دولتی ممنوع چندفرهنگی بودن کانادا دانست.
شده بود.
ط��رح تعدیل حق��وق اقلیت ها  ،سازمان س��یک ها ،با ارسال نامه
سال هاست که به آرامی در کبک های جداگانه ای به مراجع ذیربط،
ب��ه پیش م��ی رود و حزب کبکوا تالش ه��ای افراطی برای حذف
تالش دارد ،پارملان را به اجرای مناده های س��نتی اقلی��ت ها در
سریعرت آن تشویق کند .نظری همنی کبک ،اعرتاض کرده است.

 8کشته و مجروح در تصادف ون با اتوبوس مدرسه در مونترآل

چهارشنبه 9فوریه

بر اثر رخورد یک دس�تگاه
ون با  8سرنشین ،با سرویس
یک دبیرستان 4 ،سرنشین
آن کش�ته و  4نف�ر دیگر نیز
بش�دت مج�روح ش�دند.
قربانیان ،کارگرانی بودند
که از صبح از س�ر کار خود
برمیگشتند.
رانن�ده اتوب�وس و  2تن از
 12دانش آم�وز موجود در
آن نیز مجروح شدند.

بزودی ،عطر قهوه محبوب کانادایی ها در خاورمیانه می پیچید
 ۰۶فوریه  ۲۰۱۱ایرانتو:
بزرگرتین کافی ش��اپ زجنریه ای
کانادا اقدام به تأس��یس ش��عبه در
برخی کش��ورهای خاورمیانه می
کند.
ش��رکت "تی��م هورتون��ز" اخ�یرا
ق��راردادی را با یک
ش��رکت امارات��ی
منعق��د کرده اس��ت
ک��ه ب��ر اس��اس آن
تع��داد  120ش��عبه در
کش��ورهای امارات،
قطر  ،حبرین ،کویت
و عمان دایر می کند
که  5مورد آن در سال
جاری میالدی افتتاح
خواهد شد.
ای��ن اق��دام تی��م
هورتون��ز ،در قال��ب
خبشی از برنامه عظیم
توس��عه جت��ارت بنی امللل��ی آن
شرکت اجنام می شود.
ق��رارداد ب��ا ش��رکت Apparel
 Groupش��امل ارائه هر دو نوع
حمصول اس��تاندارد و غریس��نتی
می گردد که در کش��ورهای عضو
ش��ورای همکاری خلیج فارس ،
رایج است.
گفت��ه م��ی ش��ود یک��ی از دالیل

انتخ��اب  Apparel Groupب��ه
عنوان ش��ریک خاورمیانه ای تیم
هورتونز ،تسلط آنها به بازار منطقه
 ،خرید ،فروش و همچننی احداث
امال ک مورد نیاز آنهاست.
 Apparel Groupه��م اکن��ون

منایندگ��ی ف��روش  50ن��وع برند
خارج��ی را در بی��ش از 600
فروش��گاه در  14کش��ور جه��ان
برعهده دارد.
مس��ئوالن تیم هورتورن��ز امیدوار
هستند تأس��یس شعبه های جدید
در کش��ورهای مذک��ور روزن��ه
مناسبی برای ورود و نفوذ به سایر
کشورهای منطقه باشد.
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اضافه می ش��ود Tim Hortons
نام یکی از بازیکنان مطرح هاکی
کاناداست که در سال  ،1964اولنی
ش��عبه کافی ش��اپ خود را به نام
خود در ش��هر همیلتون در جنوب
غربی تورنتو تأسیس کرد و به مرور
در سطح کانادا و آمریکا
گسرتش یافت.
ام��روزه در هر کوچه و
برزن کان��ادا ،می توان
یکی از شعبه های این
کافی شاپ را پیدا کرد
ک��ه بوی��ژه در روزهای
سرد زمستان ،پناهگاه
بسیاری از عالقمندان
به انواع نوشیدنی های
گرم و س��رد ،شریینی و
حتی فست فود است.
طبق آمار در سال ،2005
تی��م هورتونز توانس��ته
اس��ت  62درصد از ب��ازار قهوه و
قنادی کانادا را بدست بگرید.
(اس��تارباکس در رتب��ه دوم ،تنها
7درصد بازار را در اختیار دارد).
هم اکنون ،بیش از  100،000نفر در
 3،040شعبه تیم هورتونز در کانادا
و  587شعبه آن در آمریکا ،مشغول
بکارهستند.

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

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

yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

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

نبوی :ما بی شماریم....
باعث شد تا گذشته پر افتخارشان را
به هیچ بفروشند ،تشکیل شده است.
م��ا میان ش��هید هم��ت و باکری و
هزاران شهید که رفقای ملت بودند،
با بس��یجی هایی که در سال  84به
سن بلوغ رسیدند فرق می گذارمی.
ما از بس��یج و سپاه می خواهیم راه
خودش��ان را از قات�لان و دمشنان
ملت جدا کنند.
ارتش مصر انتخ��اب کرد و همواره
عزی��ز مصریان خواه��د ماند .یک
مب��ارک رفت و متام ش��د .ارتش و
بسیج و پلیس ایران امروز در معرض
انتخابی دش��وار اس��ت .اگر ارتش
و بس��یج و س��پاه رودرروی م��ردم
بایستد و مردم خشمگنی حکومت
را س��اقط کنند ،مسوولیت مستقیما
متوجه ارت��ش خواهد ب��ود .حفظ
انقالب ،در ش��رایطی که کش��ور در
خطر است ،موضوعیت ندارد .مردم
ای��ران این حکومت و این دولت را
منی خواهند .یک س��ال مماشات
با حکوم��ت فقط نش��ان داد آیت
اهلل خامن��ه ای مص��ر اس��ت که به
اش��تباهاتش رنگی مقدس بزند .آیا
س��پاه می خواهد مت��ام افتخارات
هشت ساله مقاومت در برابر متجاوز
و متام پیشرفت های نظامی را قربانی
دفاع از یک دیکتاتور کند؟ ما سپاه
و بسیج را دمشن خود منی دانیم .ما
می دانیم جمرم پرونده دار فاسدی
به اسم سردار نقدی روستائیانی را با
پول به خیابان آورد تا مردم را کتک
بزند ،اراذل را در کهریزک به کمک
گرفتند تا مردم را شکنجه کنند و هنوز
راه بازگش��ت سپاه و بسیج را بسوی
مردم بسته منی دانیم.
نظرس��نجی دوس��تانی که بصورت
تلفن��ی از داخل و خارج از ایران از
مردم کشور برای راهپیمایی دعوت
کردن��د ،ب��ا هفتاد درصد اس��تقبال
مواجه ش��د .م��ا انتظار ن��دارمی 25
بهمن یک یا دو یا سه میلیون نفر به

514-388-1588

شادی

>> ادامه از صفحه8 :

یا تا چند صباح��ی دیگر حکومت
خواهند کرد ،به خیابان آمده اند .می
توانیم بدانیم و امیان بیاورمی به پایان
فصل سرد استبداد ،و با یقنی بگوئیم
که ما بیشمارمی .نه تنها در تهران ،که
در همه ش��هرهای ایران ،نه تنها در
متام ایران ،که در متام خاورمیانه ،و
بدانید و امیان داش��ته باشید که این
جنبش برای آزادی که سایل قبل در
ایران آغاز شد ،در متام گسرته جهان
استبداد خواهد ماند و جمسمه های
پوس��یده دیکتاتورها را یک به یک
روانه موزه های تاریخ طبیعی ،و نه
حتی تاریخ سیاسی خواهد کرد.
جهان چش��م به راه ماس��ت و از ما
محایت می کن��د ،اما حامی بزرگ
ما ملتی هستند که دیگر استبداد را
برمنی تابند .آنها به خیابان خواهند
آمد و تا تغیری اتف��اق نیافتد به خانه
من��ی رون��د .ای��ران از آن ایرانیان
اس��ت ،خیابان حیاط خانه ماست
و م��ا آزادی می خواهیم .آزادی به
مفهوم مطلق کلمه .دمشنان آزادی
باید بروند.
ابراهیم نبوی 25 ،بهمن 1389

خیابان بیایند ،هر چقدر بیایند کافی
است .آچنه مهم است این است که
اگر کس��ی خبواهد جلوی تش��کیل
هسته اولیه مجعیت را بگرید ،مردم
پاسخ او را خواهند داد .امروز با سه
ماه قبل فرق می کند ،سه ماه قبل ما
جنبش سبزی بودمی که حرکتی برای
مبارزه با حکومت را از یک س��ال
قبل آغاز کرده بودمی .اما امروز مردم
تونس و مصر چشم به راه ما هستند،
ما باید راه را باز کنیم تا فردا بش��ار
اسد و پادشاه اردن و حاکم اجلزایر
برود و ما این کار را خواهیم کرد.
 25بهمن آغ��از مرحله ت��ازه ای از
جنبش اس��ت .جنبش آزادی برای
همهکشورهاییکهزیرسیطرهاستبداد
زندگی می کنند و ما مرحله نوینی از
جنبش را آغاز می کنیم .در کنار ما
چش��مان منتظر خواهران و برادران
مصری مان گشوده است ،مسلمانان
نوگرایی که استبداد را خبصوص در
شکل دینی حتمل منی کنند ،چپ
هایی که عدالت می خواهند و سبز
رنگ آنها نیز هست ،آزادخیواهانی
که با هر مرام و عقیده ،از
جنبش ض��د دیکتاتوری
محایت می کنند تا جهان
را از دست مفتخورهایی
کمپانی معتبر هری روزن
که در کاخ های ش��ان در
به یک نفر خیاط مجرب لباس مردانه
تهران و اجلزی��ره و اردن
با شرایط زیر نیازمندیم:
و تونس و مصر و
س��وریه حقوق مکفی و مزایای عالی
و لیبی نشس��ته اند جنات
دهند.
Harry Rosen Menswear:

استخدام

ی��ک س��ال و نی��م قب��ل
نوش��تیم ما بیش��مارمی و
این نوشته ش��عار ماست
و ام��روز ک��ه جوان��ان و
دخرتان و پسران تونس و
قاهره و اردن و اجلزایر و
متام کش��ورهایی که یک
مش��ت پریمرد مس��تبد بر
آنها حکومت می کردند،

Les Cours, Downtown Montreal

Experienced: Bespoke Tailor

• 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
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
انتقاد بی سابقه وزیر مهاجرت از تأخیر پرونده های
پناهندگی در دادگاه

یکش��نبه  ۱۳فوری��ه ایرانت��و:
جیس��ون کنی ،وزیر مهاجرت
و ش��هروندی ،با انتقاد شدید
از طوالنی شدن روند تصمیم
گریی درباره درخواست های
پناهندگی توسط دادگاه فدرال،
این ام��ر را موجب وارد آمدن
خدش��ه به سیس��تم مهاجرتی
کانادا دانست.
به گزارش نش��ریه گل��وب اند
میل ،وی که برای دانشجویان
رش��ته حقوق دانش��گاه وس�ترن
انتاریو س��خن می گف��ت ،افزود:
"دولت حمافظ��ه کار ،متام تالش
خ��ود را ب��رای اجیاد حت��ول در
مقررات پذیرش پناهنده بعمل می
آورد تا بر اس��اس آن ،پرونده های
ناموفق درخواست پناهندگی را از
رده خارج کند ،اما خباطر طوالنی
بودن مدت تصمیم گریی سیس��تم
قضایی ،عم�لا در اهداف خود،
ناموفق بوده است.
کنی اضافه کرد" :ما قانونگذاران،
در یک جزیره نیستیم و به تنهایی
عمل منی کنی��م .م��ا نیازمند آن
هستیم که خبش قضایی نیات ما را
خبوبی درک کند".
ط��رف صحبت وزی��ر مهاجرت،
"دادگاه ف��درال کان��ادا" اس��ت
که درخواس��ت های مهاجرت و
پناهندگ��ی را مورد بررس��ی قرار
می دهد .وی روندی را که باعث
عدم اجرای مصوبات پارملان از
س��وی دادگاه می شود تشریح کرد
و آن را نوعی کارشکنی در اجیاد
اصالحات مربوط به شیوه پذیرش
مهاجر دانست.
"لورن ولدمن" مشاور مهاجرت ،با
انتقاد از سخنان کنی ،آن را ناشی

از تفسری نادرست سیستم قضایی
کشور دانست.
وی گفت" :این چیزی اس��ت که
باید کانادایی ها عمیقا نس��بت به
آن نگ��ران باش��ند ،یعنی حذف
جای��گاه دادگاه در فرایند پذیرش
پناهندگان".
ولدمن اف��زود" :آق��ای کنی می
گوین��د ،حاضرند در ای��ن باره با
دادگاه وارد مذاک��ره دوجانب��ه
شوند ،اما من فکر می کنم ،دادگاه
وظیفه ندارد تا با کسی وارد گفت
و گو شود .مسئولیت دادگاه ،تفسری
و اجرای قانون است".
وزیر مهاجرت در خبش دیگری از
سخنان خود ،تأ کید کرد ،آچنه که
ما را بیشرت عذاب می دهد اینست
که تنها یک درصد از تقاضاهای
پناهندگی به دادگاه فدرال ارجاع
می ش��ود ،ام��ا بی��ش از نیمی از
پرونده هایی که معموال در دادگاه
مطرح می ش��ود ،مرب��وط به امور
مهاجرتی و پناهندگی است.
وی اف��زود" :این بدان معناس��ت
که تصمیم��ی که توس��ط وزارت
مهاجرت درباره پرونده ها اختاذ
می شود ،بدون هیچگونه دلیل و
توجیه قانع کننده ای  ،زیر س��وال

می رود".
در مقابل آقای ولدمن معتقد
است ،ساالنه صدها و هزاران
م��ورد تقاض��ای مهاجرت و
پناهندگ��ی در کان��ادا م��ورد
بررسی قرار می گرید اما تنها
حدود  1،000مورد از آنها برای
حتقیق بیشرت ،به دادگاه فدرال
ارجاع می شود.
در سال  ،2008هنگامی آقای
جیسون کنی مسئولیت وزارت
مهاجرت را برعهده گرفت ،اعالم
کرد که وی یک سیس��تم ویران را
حتویل گرفته است.
وی ب��ه ماج��رای Parminder
 Singh Sainiی��ک جم��رم بنی
املللی حتت تعقیب اشاره کرد که
با نام ساختگی وارد کانادا شده و
به عنوان پناهنده پذیرفته می شود.
اما پس از مش��خص شدن هویت
واقعی او ،پس از  15سال برگزاری
ان��واع دادگاه ها و جتدید نظرها،
س��راجنام وی در س��ال  ،2010از
کشور اخراج می شود.
وزی��ر مهاجرت همچننی به برخی
تناقض ها در تصمیم گریی دادگاه
نیز اش��اره کرد ،از مجله دو جوان
اهل گایانا ،که جمبور شدند قبل از
پایان سال حتصیلی ،کانادا را ترک
کنند ،اما به کودکان یک خانواده
بنگالدش��ی ،اجازه داده ش��د تا
پایان سال حتصیلی مبانند.
این گ��زارش حاکیس��ت ،یکی از
اس��اتید حق��وق دانش��گاه کوئنی
گفت ،اگ��ر چه س��خرنانی آقای
کن��ی ،مباحث زی��ادی را بدنبال
خواهد داش��ت ،اما قطعا سیستم
قضایی کش��ور را حتت تأثری قرار
خواهد داد.
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ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
Registered with the Government of Quebec

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

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( 971-1864داخلی3747

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

قیمت های باورنکردنی مواد خوراکی در شمال کانادا

ایرانتو :ساکننی قلمروهای مشایل که مش��ایل ترین ش��هرهای کانادا
کان��ادا در مناط��ق قطب��ی ،مواد را ش��امل می ش��ود ،بدلیل عدم
غذایی را در سوپر مارکت ها ،بنی دسرتس��ی آس��ان و موانع ارس��ال
 5تا  30برابر قیمت آنها در س��ایر کاال ،همواره با قیمت های باالی
م��واد غذایی مواجه بوده اس��ت،
استان ها تهیه می کنند.
سی بی س��ی با انتشار گزارشی از اما از سال گذشته و بدنبال اعمال
فروش پنری «چیزویز» به قیمت  29تغیری در برنامه یارانه های دولتی،
دالر ،ی��ک عدد آمبی��وه کرنربی وضعی��ت روز ب��ه روز بدتر ش��ده
ب��ه قیم��ت  38دالر  ،یک بس��ته است.
ماکارونی  13دالر و یک بسته ران یکی از مس��ئوالن منطقه گفت در
برنام��ه جدید دولت ک��ه از آن به
مرغ به قیمت  77دالر خرب داد!
منطقه  Arctic Bayدر «نوناوت»  Nutrition Northیاد می شود،
محایت های یارانه ای،
شامل خوراکی هایی که
غریبهداشتی و یا ماندگار
تلق��ی می ش��وند ،منی
گردد.
وی اف��زود افزای��ش بی
رویه قیمت ها ،فشارهای
زیادی را بر اقشار آسیب
پذی��ر جامع��ه از مجل��ه
MONTREAL:
س��املندان و مس��تمری
Sunday,
March 20, 2011,
بگریان وارد کرده است.
19:20:45
PM
حتی برخ��ی از خوراکی
هایی که مش��مول یارانه
Iran:
می ش��وند نیز ،هنوز در
Monday March 21, 2011,
س��فره های بیش�تر مردم
02:50:45AM
یافت منی شوند.
_________
این گزارش حاکیس��ت،
In Montreal, Daylight Saving
برنامه جدید Nutrition
Time starts on Sunday, March
 ،Northجایگزین برنامه
13, 2011 at 2:00:00 AM
(clocks are turned forward 1
دیگری ش��ده که مبدت
)hour
 40س��ال ،رواج داش��ته

هب پیشواز نوروز زبرگ

حتویل سال  1390شمسی

و ط��ی آن دپارمتان ف��درال امور
مناطق مشایل و بومیان اولیه یارانه
هایی را برای تعدیل بهای خواربار
مردم در نظر می گرفت.
در برنام��ه جدی��د یاران��ه دولتی،
جبای پرداخت مس��تقیم به مردم،
در اختیار خرده فروشان قرار می
گرید تا آنان پس از توافق با شرکت
های هواپیمایی کاالهای مورد نیاز
را به منطقه منتقل کرده و آنگاه با
قیمت مناسبرت به مردم عرضه کنند.
مردم مناطق مشایل و قطبی کانادا،
از طریق شکار و ماهیگریی زندگی
م��ی کنند  ،اما این ام��ر آنان را از
سایر مواد غذایی بسته بندی شده
بی نیاز منی کند.
این در حالیست که تاریخ مصرف
بس��یاری از کااله��ا تا رس��یدن به
مشال تقریبا به پایان می رسد و آنان
جمبور می شوند ،اکثرا از تولیدات
یخ زده یا کنسروی استفاده کنند.
LÀterlier Tailleur Zari

آتلیهخیاطی
زری

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

Tel.: 514-371-7700

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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ایران :آرزوی بزرگ...

شنبه  ۲۳بهمن ۱۳۸۹

ِ
مبارک
رفنت
ِ
سیدعلی
هوشنگ اسدی
امواج شادمانی از 22بهمن مصر
می آید و مرا با چشمان خیس به
سی و دوسال پیش برمی گرداند.
روز ش��وم بیس��ت و دوم بهمن
.1357
اس��لحه ب��ر دوش از پادگانه��ا
برگشته بودمی .در راه می رفتیم.
سرود از رادیو خپش می شد:
 دیو چو بیرون رود ،فرشتهشدمی.
سی و دو سال خون و جنون به ما
درآید!...
و عل��ی حس��ینی مدام پ�یروزی همه آنها که در سلول  9بند  5با هم نشان داده است که آدمیان سوار بر
بودمی ،جز مهدی کروبی.
اسب قدرت با "دیو" یک دم و با
انقالب را مژده می داد.
هم��ه درخانه خیاب��ان منوچهری و همه به زندان و مرگ و مهاجرت "فرشته" هزار سال فاصله دارند.
مجع شدمی که رمحان هاتفی آجنا گرفتارآمدمی ...و حاال نوبت شیخ درس بیست و دوم اسفند مصر جز
مهدی رسیده است.
این نیست :
بود .در آغوشش کشیدم:
و سال بر سال رفت و"پرده دار به شورای خردمندان می تواند شور
 متام شد عمو...را".
همه
زد
مششری
نگریست:
درمن
با چشمان سبزش
مردم��ان را درجه��ت منافع ملی
 ت�ازه هم�ه چی�ز ش�روع ش�ده و ح�اال . ..در ته�ران ،آق�ای سازمان بدهد.است...
خامنه ای ،خنس�تنی روز س�ی و گفتند "خس وخاشاک" هستیم ما.
به آق��ای خامن��ه ای تلف��ن زدم .س�ومنی حکوم�ت اسلامی را با جز میکرب نیستیم و اکنون ما را
خ��ودش گوش��ی را برداش��ت .هق هق گریه نرگس حممدی می "م��ردگان" و "جنازه" می خوانند
صدای��ش برق م��ی زد؛ و آخرین آغازد و مامورانش با لیس�ت بلند فرمانده��ان نظامی که دهانش��ان
ص��دای زندانش درگوش��م بود ،دستگریی ،درهای خانه ها را می بوی گند استبداد می دهد و میهن
هنوز:
زنن�د و ا گر باز نکنن�د با دیلم می خویش را به جیفه دنیا فروخته اند.
 درحکوم�ت اسلامی قط�ره شکنند...ای کاش چشمان کور می گشودند؛
اشکی از چش�م مظلومی خنواهد در مصر ،رقص ش��ادی برپاست .اگر سرنوش��ت ش��اه آخر را از یاد
آمد...
مردمان درآغوش هم می رقصند .ب��رده اند؛ رفنت مب��ارک را عربت
اصال گمان منی کردم " ش��روع" م��ن در ش��ادی و ان��دوه می روم می گرفتند.
حکومت اس�لامی باشد و بود .و و می آمی .کس��ی در م��ن به خانه ارتش شاه به مردم پیوست.
رمح��ان هاتفی در این "ش��روع" منوچهری بر می گ��ردد و از خود ارت��ش مصر جان��ب اعت��دال را
خود خنستنی قربانی بود .به مرگی مدام می پرسد:
گرفت.
فجیع در زندان��ی ،جهان را ترک  -شادی قاهره با اشک تهران می مص��ری ها نش��ان دادن��د جتربه
گفت که رئیس مجه��ورش آقای آمیزد؟
بیس��ت و دوم بهمن  57را آموخته
خامن��ه ای بر همه چیز از نزدیک در روزهائ��ی که گذش��ت تا "دیو ان��د .همه حوادث خرب از این می
نظارت داشت .علی حسینی راه مصر" برود ،دیده ام س��بزهایی را دهد ک��ه جهان تک��رار "انقالب
آوارگی پیش گرفت.
که سرخ شده اند .انگار که نه تاریخ اسالمی" را بر منی تابد.
در آن خان��ه قدمی��ی خیاب��ان خون برما رفته اس��ت و در ش��ور  25بهمن در این منت ،تنها یک روز
منوچهری ،فاطمه مدرسی هم بود خ��ود برای رفنت "دیو" از یاد برده است .و هرگز منی توان گفت کدام
که فردین صدایش می زدمی :یکی امی "فرشته" مرگ را که بر میهن ما روز همان روز پایان است.
از دو زن��ی بود ک��ه در بهار  ۶۷با فرو افتاد.
با یک درخواس��ت جموز قانونی
حکم وی��ژه "امام مخینی" اعدام دی��ده ام "گفتمان نو" ب��ر آمده از "سرلشگرهای بی لش��گر" نظام
ش��د .همسرش س��اهلای دراز در جنبش سبز یعنی "آزادی" در چشم تا دندان مس��لح و با همه لش��گر
زندان ماند و درهم شکسته بریون به همزدنی تسلیم "انقالب" شده اوباش��ش بر خود لرزی��د .وما که
آمد .زنش را کشته بودند و دخرتش است .و مانده است تا "گفتمان" لش��گر آزادی هس��تیم ،هن��وز به
به "روش" مبدل شود.
را برده بودند.
خیابان نیامده نفس استبداد را بند
س��عید آذرنگ هم بود .او درست همراه مردم مصر با مش��تهای گره آورده امی.
روز پیش از آغاز کشتار سال  ،67کرده بریون آمده امی و در ش��ادی پ��س یادم��ان باش��د  25بهمن هر
سربلند بر دار شد .همسرش گیتی آنها همراه شده امی.
اتفاق��ی بیافتد ما برن��ده امی .اگر
مق��دم ،با موهای س��یاه به زندان بیست و دوم بهمن  57تهران را در ب��ه خیابان درآمدمی ،جه��ان را از
حضور س��بز خود ،از رفتار مدنی
رف��ت و با گیس��وان س��فید بریون بیست و دوم  89مصر تکرار کرده
خویش بار دیگر به حریت خواهیم
آمد و منی دانس��ت مرگی سخت ایم.
انتظارش را می کشد.
دوباره به احساسات و شور برگشته انداخت:
 آی جهانی�ان ،ای�ران س�رزمنیدیگری ب��ه معجزت��ی گرخیت و امی .بی تابی پیشه کرده امی.
اوباش سید علی نیس�ت ..ایران
آواره غربت شد .همنی مصیبت بر برای بیست و پنجم بهمن رویا
مائیم ..ما ...ش�ور ما را بنگرید..
سر صاحبخانه و دخرتانش آمد و بافتهایم.
ما باید چند سایل صرب می کردمی رفنت مبارک را با پایان سید علی از شعر ما را بشنوید...
و اگر به خیابان نشدمی ،می دانیم
تا بعد از زندان ،نوبت ترک ناچار شنبه به دوشنبه برده امی.
وطن رسید.
درس ب��زرگ بیس��ت و دوم ایران که فریاد ما ،مدام در بیت "مبارک
فردایش به کیهان رفتیم که انقالب بهم��ن به ما می گوید ،رفنت "دیو" ایران" مکرر است:
 ما بیشمارمی...بر بال هایش پریوز شده بود .محله راهگشاست و اما...
و مهم ت��ر ازهم��ه اینه��ا یادم��ان
از همان روز بیست و سوم شروع اما آمدن "فرشته" سرنوشت ساز.
شد و ....از  120عضو
باش��د .تاری��خ مکرر
حتریریه کیهان ،حتی
می گوی��د 22 .بهمن
>> پخـــش وسیع <<
یک نفر امان نیافت.
قاهره و تهران آخرین
چراتنهامونتریال؟!
هم�ین فاجع��ه ب��ر
گواهانش:
آین��دگان و اطالعات
 دیکتاتوره��ا م��یآبونه مان گسترده،
رفت .و ح��اال تقریبا
روند..
ب��ر متامی نش��ریات
 مبارک رفت..پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند
مستقل...
رفنت مبارک سید علی
چن��د روز بع��د
دیرنیست .بهرت است
با پیوند بیزنس خود را به
همسلویل های زمان
مراقب باش��یم کدام
شاه ،در خانه دنگال
فرشته می آید ...نه؟
اقصا نقاط جهان ببرید!
خیاب��ان به��ار مجع
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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

ناسا در تسخیر دانشمندان ایرانی
 ۱۳فوریه:به گزارش جهان ،نشریه
علمی نوآورد در جدیدترین گزارش
خود در خصوص این پیشرفت ها
که در مشاره ویژه اسفندماه 1389
به چاپ رس��یده اس��ت از نفوذ و
حضور گس�ترده ایرانیان در
س��ازمان هوافضایی آمریکا
موسوم به ناسا خرب می دهد.
مهندس کی��وان بنی هامشی
در گزارش خود می نویس��د:
حض��ور بس��یار پ��ر رن��گ
متخصص��ان ایران��ی در
باالتری��ن رده های س��ازمان
هوافضایی ای��االت متحده،
حاکی از توانایی ها و هوش
سرشار نژاد ایرانی بوده که در
متام ط��ول تاریخ و هر زمان
که فرصتی برای عرضه اندام
داشته به بهرتین حنو خود را نشان
داده است.
بر اساس گزارش منتشره در نشریه
فضا و طبق آخرین آمار؛  43درصد
کادر پژوهشی ناسا را پژوهشگران
و متخصصان ایرانی تش��کیل می
دهن��د که مای��ه بس��ی مباهات و
افتخار است؛
بوی��ژه آنک��ه بدانیم در می��ان این

#Iran #25Bahman
 وزارت ام��ور خارجۀ آمریکا نقشتارخیی رس��انه ه��ای اجتماعی در
می��ان ایرانیان دنی��ا درک میکند .ما
میخواهیم در گفتگوهای مشا شرکت
کنیم.
 کاخ سفید:ایاالت متحده میخواهدکه ایران همان حقوق جهانی جتمع،
تظاهرات و بیان صل��ح آمیزی را که
درقاهره اعمال ش��ده ب��ه ملت خود
بدهد.
 ب��ا ن��دادن جم��وز راهپیمای��ی بهخمالفانش دولت ایران نشان داد که
فعالیتهایی را که برای مصریان ستایش
کرد برای مردم خود غریقانونی میداند

دانش��مندان نام دو ت��ن از بانوان
دانش��مند ایران��ی نی��ز به چش��م
می خ��ورد .ن��ام گروه��ی از این
متخصصان همراه با مسؤولیتشان
عبارت است از:

پروفسور«صمدجمشیدی»
مدیر برنامه های داخلی ایستگاه
فضایی ناسا و مدیر کنرتل تکنیک
ایستگاه فضایی ناسا
پروفسور«پرویزمعین»
رئیس موسس��ه مرکزی حتقیقاتی
دانشگاه ناس��ا در ایاالت متحده
آمریکا

پروفسور«فیروزنادری»

مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در
ایستگاه فضایی ناسا
پروفسور«صمدحیاتی»
عضو هیات مدیره ایستگاه فضایی
ناسا
دکتر«حمیدبرنجی»
عض��و پژوهش��گران ایس��تگاه
فضایی ناسا
دکتر«قاسماسرار»
عض��و هی��ات مدیره ایس��تگاه
فضایی ناسا
دکتر«کاظمامیدوار»
عض��و پژوهش��گران ایس��تگاه
فضایی ناسا
دکتر«رضاغفاریان»
مهندس البراتوار نریوحمرکه جت
ایستگاه فضایی ناسا
دکتر «آزاده تبازاده»
دانشمند ارش��د فیزیک ایستگاه
فضایی ناسا
دکتر«عبدالحمیدکریمی»
عضو مس��ؤول در خبش س��اخت
موش��ک ه��ای فضایی در ناس��ا
خامن دکرت «مقدم» عضو مس��ؤول
در آزمایش��گاه پریانش جت روی
رادارها در ناسا.

US Starts Farsi Twitter Account Aimed at
Iranians

"to allow people to enjoy same
universal rights to peacefully
assemble, demonstrate as in
"Cairo.
The Farsi Twitter account had
60 followers within two hours
of its launch.
Last week, the State
Department launched an
Arabic Twitter feed in an
effort to communicate with
the Egyptian protesters who
eventually brought about the
resignation of President Hosni
Mubarak
http://twitter.com/
USAdarFarsi

WASHINGTON (AP) - The
U.S. State Department began
sending Twitter messages in
Farsi on Sunday in the hopes
of reaching social media users
in Iran.
On the Twitter account, USA
darFarsi, the department told
Iranians, "We want to join in
"your conversation.
The second and third tweets
were more pointed. The State
Department accused Iran's
government of illegalizing
dissent while praising
Egyptian protesters for the
same activities.
The U.S. then called on Iran
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ایران :میراث فرهنگی ...

جشن سپنـــــدارمدگان روز زن

دکتر آزاده احسانی
مونرتیال
در این نوش��تار به هیچ روی سخن
از نژاد یا كیش نیست ،تنها سخن
از آینی و فرهنگ كهن ایران است
و بس!
جش��ن س��پندارمدگان ی��ا
س��پندارمذگان و یا اسفندگان در
روز سپندارمد یا سپندارمذ ،در روز
پنجم اس��پند در گاهنامهی ایرانی
سال  ٣٧٤٨و برابر با بیست و نهم
بهم��ن در گاهنامهی خورش��یدی
سال  ١٣٨٩و برابر با هیجده فوریه
 ٢٠١١است.
نام این روز در اوس��تایی ِ
نت
س��پ َ
آرمییت��ی  Spenta-aarmaitiو
رمت Spand-
در پهلوی
َ
س��پند َ
 armatاس��ت .ای��ن واژه از دو
س��پنت یا س��پند ب��ه مانی
خبش،
َ
(معن��ی) مغدی��س (مق��دس) و
پس��وند آرمییتی یا َارمت به مانی
فروتنی ساخته شده و نام چهارمنی
امشاس��پند اس��ت .امشاسپندان
نامهای فروزگان (صفات خدایی)
اورمزد است.
در اوستا و گاتها این فروزه مناد
پاسداری زمنی است و زمنی مناد
ِاشك (عشق) و باروری است.
سپندارمد با فداكاری به همه ِمهر
میورزد؛ زشت و زیبا را همچون
مادری به یك چشم مینگرد و در
دام��ان پر ِمهر خ��ود میپروراند و

هن��وز نیز در برخی از گوش��ههای
آرامش میدهد.
ای��ران زم�ین مانن��د س��پاهان
در اوستا و گاتها میخوانیم:
(اصفهان) ،پهله ،ری و
"این��ک زم�ین را می
ِ
جشن
كوست
دیگر شهرهای
س��تاییم ،زمینی که ما
را در بر گرفته اس��ت .سپندارمدگان (ناحی��هی) كُیان (مرکز)
خ��ورووران (غ��رب)
و
ای َاه��وره َمزدا! زنان
َ
و
همگان
بر
ای��ران ،ای��ن جش��ن
را می س��تاییم .زنانی
را که از آن تو به مشار به ویژه بانوان همچون گذش��ته برگزار
آیند و از بهرتین َا َش��ه فرخنده باد! میشود.
هر آیین��ه ،در زمانی كه
برخوردارن��د ،م��ی
در روم و یون��ان و چنی
ستاییم ".اوستا  -یسنا
و مغولس��تان و آفریكا و حجاز...
 ٣٨بند ١
"دخرتان در گزینش همسر آزادند ب��ا زنان همچو كنی��ز رفتار یا نگاه
و پدر و مادر منیتوانند دخرتانشان میكردن��د و یا در حج��از آنان را
را وادار ب��ه پیون��د با كس��ی که او زنده بگور و سنگس��ار میكردند؛
در ایران باس��تان این جشن ،نشان
دوستش ندارد ،بکنند".
از گرامیداشت زنان و اوگ (اوج)
...
م��ردان در این روز زنان و دخرتان ش��كوفایی و پیش��رفت فرهنگی
را بر ختت پادش��اهی مینشاندند دارد.
و ب��ه آنان از یك ش��اخه گل تا هر گواه دیگ��ر ،زنان پادش��اه ،وزیر،
َهندازگر(مهندس)ِ ،مهراز(معمار)،
چیز دیگری پیشكشی میدادند و
همچننی از آنان فرمان میبردند و فرمان��ده ،ناخ��دا ،پژوهش��گر،
نویس��نده و دیگر در ایران باستان
كارهای آنان را اجنام میدادند.
ای��ن روز ب��ه ن��ام "مردگ�یران" یا بودند ،كه آش��كارا ارج و برابری
"مژدگریان" یا "مزدگریان به مانی آنان را با مردان در زندگی روزمره
(معنی) پیشكشی گرفنت از مردان نشان میدهد.
زرتش��تیان همانند گذشته این روز
نیز بازگو شده است.
گردیزی در نس��ك (کت��اب) خود را ب��ه ن��ام روز زن و مادر جش��ن
میگریند.
"زین االخبار" مینویسد:
"این جشن را مردگریان میگفتند جشن سپندارمدگان بر همگان و به
زی��را زنان به پس��ند خوی��ش و با ویژه بانوان فرخنده باد!
آزادی ،شوی و مرد زندگی خود را
برمی گزیدند".

HAQUE

CONSULTANTS
ریاض حق








سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی

مشاو
ر
ه
ا
و
ل
یه
رایگان
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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

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

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner of OATH
ُ S

سا
ختمان
م
دیکال

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
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ایران :تداوم استبداد...
بهائیان؛ فشار در ایران ،دادخواهی در آمریکا
If you don’t know the difference
between these hammers, but
…you like helping people
then we want to talk to you.

است.
این افراد اتهام های وارده از مجله
"افس��اد فی االرض" ،جاسوسی،
اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه
نظام را رد می کنند.
ای��رج کمال آب��ادی ،ب��رادر فریبا
کم��ال آبادی ب��ه ش��دت نگران
ش��رایط بهداش��تی و زیستی بند
زندانی اس��ت که خواهرش در آن
به سر می برد.
او به بی بی سی فارسی می گوید:
"دادخواهی و امید ما این است که
این اشخاص بیگناه که هیچ گناهی
به جز حمبت و خدمت به بشریت
و هموطنانشان ندارند و خریخواه
هموطنان ،دولت و ملت هس��تند
آزاد شوند".

"فرقهضاله"
اعضای خانواده های این زندانیان
در حایل به واش��نگنت سفر کردند
که طی ماه های اخری گزارش ها از
ادامه فشارها بر هم کیشان آنان در
ایران حکایت داشته است.
بر اس��اس این گ��زارش ها ،مغازه
ه��ای مش��اری از بهائیان ش��هر
رفس��نجان در پائیز امسال توسط
افراد ناش��ناس به آتش کشیده شد
و تع��دادی از آنان نیز به
تازگی گفته اند طی نامه
به نام خداوند بخشنده مهربان
ه��ای تهدید آمیز به آنها
هش��دار داده ش��ده که
از دوس��تی با اشخاص
مسلمان خودداری کنند.
مق��ام ه��ای ایرانی در
مکاتب��ات رمسی خود
معم��وال دی��ن بهایی را
"فرقه ضاله" توصیف می
کنند.
آنها در عنی حال ،هرگونه
برخ��ورد غریقانون��ی یا
تبعیض علی��ه بهائیان را
رد می کنند.
حممد جواد الرجیانی،
رئیس س��تاد حقوق بشر
قوه قضائیه ایران ،اواخر
س��ال گذش��ته میالدی
www.iranianislamiccenter.com
گفته بود که با بهائیان بر
اس��اس قوان�ین ناظر بر
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
فرقه های خمتلف رفتار
514-247-1732
می شود و آنها نیز مانند
)(450
638-7078
س��ایر ایرانیان از حقوق
Fax:
450-638-4507
شهروندیبرخوردارند.
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم:
علی افشاری ،از چهره
اتوبوس ،90به مست غرب
های منتق��د مجهوری
ساعــات کار:
اس�لامی در واش��نگنت
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
معتق��د اس��ت که نقض
از ساعت  13لغایت 18
حق��وق ش��هروندی در
مراجعه
به مرکز اسالمی ایرانیان
ای��ران فقط حم��دود به
بفرمایند.
بهائیاننیست.
روزهای
اموردر
جهت انجام
او به بی بی سی فارسی
میباشد.
الزم
قبلی
دیگر،هماهنگی
م��ی گوی��د" :اساس��ا

مرکزاسالمی
ایرانیان

در مجه��وری اس�لامی حق��وق
ش��هروندی همه اقشار اجتماعی
نق��ض م��ی ش��ود .اساس��ا ای��ن
حکومت به مفهومی به نام حقوق
شهروندی احرتام منی گذارد ،اال
آن برداش��ت خاص خودش که با
آن برخورد ایدیولوژیک اجنام می
دهد".
"با نظام کاری نداریم"
طی ماه های گذش��ته بازداش��ت،
بازجوی��ی و حب��س بهائی��ان در
ش��هرهای خمتلف ایران از مجله
مشهد و ساری ادامه داشته است.
یکی از این افراد فیض اهلل روشن
از اهایل شهرستان ساری است که
پس��رش ،پدرام روش��ن از احضار
جمدد وی خرب داده است.
پدرام روشن گفت که پدرش پس از
یک سال و نیم حبس به جرم تبلیغ
علیه نظام ،اخریا بار دیگر به اتهام
مش��ابهی توس��ط اداره حراست
اطالعات استان مازندران احضار
شده اس��ت.فیض اهلل روشن ،در
بهار  1386به جرم "فعالیت تبلیغی
علی��ه نظام مجهوری اس�لامی و
به نفع گ��روه ها و س��ازمان های
خمالف نظام" به یک سال زندان
و چهار سال تبعید حمکوم شده بود
که حکم تبعیدش در مرحله جتدید
نظر به ش��ش ماه حب��س تعزیری
تبدیل شد.
پدرام روشن می گوید:
"در چهار بازجویی که اخریا از او
ب��ه عمل آمد ،حتی یک مرتبه هم
در باره این اتهام صحبتی نش��د،
متام صحبت هایی که شد پریامون
دیانت بهائی بوده و این نشان می
دهد که این اتهام (تبلیغ علیه نظام)
بسیار واهی است".
آقای روش��ن که می گوید به خاطر
خ��ودداری از کتم��ان عقی��ده در
ای��ران ح��ق ش��رکت در امتحان
کنکور سراسری را نداشت ،حدود
نه س��ال پ��س از ورود ب��ه آمریکا
ب��ه زودی مدرک دکرتا در رش��ته
فیزیک را از دانش��گاه پرینستون
دریافت خواهد کرد.
پدرام روشن تاکید می کند:
"کاری ب��ه کار نظام نداش��ته امی و
ن��دارمی و اینها خودش��ان هم این
موضوع را می دانند".
علی افشاری علت افزایش فشارها
بر بهائیان از زمان به قدرت رسیدن
حممود امحدی ن��ژاد را نگرانی
هیات حاکمه از "کاهش نرخ رشد
شیعه" در کشور و افزایش گرایش
جوانان به گرای��ش های عرفانی،
بهائیت و مسیحیت می داند.
او می گوید" :مبن��ای ایدئولوژی
این حکومت بر اساس یک تلقی
خاص از فقه شیعه است و هرنوع

You may not know everything when it comes to
home improvement, but after our training and
hands-on coaching you will. The Home Depot,
one of Canada’s top 100 employers, is hiring for
spring. You bring the desire to put customers first
and we’ll offer competitive rewards including
company paid health & dental plans, 70+
benefits, tuition reimbursement & much more.

Many positions available including:
Cashiers • Sales Associates • Department Supervisors
Apply online at
homedepotjobs.ca/6628
We are committed to diversity as an
equal opportunity employer.
Oh, by the way, the hammers are from left to right: Claw Hammer, Ball-peen Hammer,
Drywall Hammer. See, you’ve already learned something.

س��ینا ثابت ،ج��وان ایرانی
س��اکن تگ��زاس هفت��ه اول
فوری��ه ب��رای دادخواهی به
واش��نگنت آمد ،دادخواهی
ب��رای دخرت دائ��ی اش رها
ثابت ،که حدود س��ه س��ال
در بازداش��تگاهی در شریاز
به ج��رم "تبلیغ غریمس��تقیم
بهائیت" زندانی بوده است.
آقای ثابت ش��ش سال پیش
کشور زادگاهش را ترک کرد،
اما خاطرات  15سال زندگی
در ای��ران به عن��وان اقلیت
دینی ،همچن��ان در ذهنش
نقش بسته است:
"در ایران به عنوان بهایی از
چبگی می فهمی که در آزار و
اذیت بزرگ می شوی و می دانی
که حق دانشگاه (رفنت) نداری .در
دبریستان بعضی از دوستامنان به
م��ا می گفتند برای چی اصال می
آیید مدرس��ه و می خواهید دیپلم
بگریید وقت��ی که من��ی توانید به
دانشگاه بروید".
سینا ثابت که در کاجل رچیلند شهر
داالس به حتصیل مشغول است ،به
همراه سه بهایی دیگر به نام های
آزاده روحانی ،کمال خاجنانی و
ایرج کمال آبادی با اعضای کنگره
و مقام ه��ای وزارت امور خارجه
آمریکا دیدار کرد.
این س��ه نفر ،از بس��تگان نزدیک
مدیران س��ابق جامعه بهایی ایران
هس��تند ک��ه در حال حاض��ر در
رجایی شهر کرج زندانی اند.
فریبا کمال آب�ادی ،جمال الدین
خاجنانی ،عفیف نعیمی ،س�عید
رضایی ،بهروز توکلی ،وحید تیزفهم
و مهوش ثابت در مرداد گذش��ته با
حکم قاضی مقیسه ،رئیس شعبه
 28دادگاه انق�لاب ته��ران ه��ر
یک به  20س��ال حب��س حمکوم
ش��دند ،اما سپس به طور شفاهی
به خانواده های آنان گفته ش��د که
حبس ش��ان به  10سال تقلیل یافته

2/4/11 4:50 PM

افزای��ش دیگر اقش��ار مذهبی در
جامع��ه را یک تهدی��د امنیتی و
خطری برای بقای خودش در نظر
می گرید".
منتقدان مجهوری اس�لامی می
گویند که در چارچوب این دیدگاه

HDCAN_66027_5x7_02152011_AM.indd 1

امنیتی است که طی هفته ها و ماه
های گذش��ته منازخانه اهل سنت
در تهران پلمپ ،حسینیه دراویش
گناب��ادی در ش��هرهای خمتل��ف
ختریب ،فعاالن مسیحی "تبشریی"
در پایتخت ایران دستگری و منازل

حدود  50بهائی روس��تای ایول در
مازندران ختریب و زمنی های آنان
مصادره شده است.
کامبی��ز فتاح��ی (ب��ی بی س��ی،
واشنگنت)
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مصر...

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

ل دیكتاتورها در سوئیس
مصادره پو 

بانكه��ای س��وئیس مخف��یگاه
مناسبی برای پولهای دیكتاتورها
محسوب میشدند كه از مردم خود
دزدیده بودند .ای��ن دوران به پایان
رس��ید .براس��اس قانون جدیدی،
دولت س��وئیس میتواند پولهای
دیكتاتوره��ا را مص��ادره و به مردم
برگرداند.
آماردقیقی مبنی بر اینكهدیكتاتورها
چقدر پول درحس��ابهای خود در
بانكهای س��وئیس مخفی كردهاند
وجود ندارد .در برخی از گمانهزنیها
این مبل��غ  ۱۵۰میلیارد دالر عنوان
میشود .قوانین حفظ اسرار بانكی،
س��الها ب��رای دیكتاتورهائی چون
موبوتو ،دوالیه و ماركوس این امكان
را فراهم م��یآورد تا با خیال راحت
پولهائی را كه از مردم خود دزدیده
بودند به بانكهای س��وئیس منتقل
كنند.
موانع قانونی برطرف شدند

تاكن��ون دول��ت س��وئیس تنها در
صورتی كه كشوری علیه یكدیكتاتور

 25بهمن...

اعالم ج��رم میكرد ،میتوانس��ت
حس��ابهای او را مس��دود كرده و
احتماال پولها را به مردم بازگرداند.
والنتی��ن تس��لوگر رئیس بخش
حقوق مللدر سوئیس میگوید «:ما
در گذشته با شرایطی روبرو شدیم
كه حتی بعض��ی از دولتها توانائی
پیگیری روند قضائی را نداشتند .به
همین دلیل تصمیم گرفتیم قانونی
را ب��ه اجرا درآوریم ك��ه مطابق آن
دولت س��وئیس خود بتواند راس��ا
پولها را مصادره و به مردم كشورها
بازگرداند».
براساس قوانین گذشته در سوئیس،
دولت این كش��ور برای ضبط اموال
باید اثبات میكرد كهدیكتاتورها این
پولها را بصورت غیر قانونی كسب
كردهاند .والنتین تسلوگر میگوید«:
اثبات چنین امریدشوار و حتی غیر
ممكن بود .چنین قانونی در نهایت
موجب ش��د كه  ۸میلیون فرانك از
پولهای موبوت��و ،دیكتاتور زئیر به
خانواده او پرداخت شد».
قانون جدید شانسی برای

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیكتاتورهامنیگذارد

حال با تصویب قان��ون جدید ،این
دیكتاتورها هس��تند كه باید ثابت
كنند پوله��ا را از طری��ق راههای
قانونی كسب كردهاند.
یك��ی دیگ��ر از نكات مثب��ت این
قانون این اس��ت كه دولت سوئیس
موظف شده است پولها را از طریق
كانالهای سالم به مردم كشورهای
دیكتاتور زده بازگرداند.
تاكنون سوئیس پولهای ماركوس
دیكتاتور سابق فیلیپین و مبلغ ۷۰۰
میلی��ون دالر از پولهای دیكتاتور
نیجریه ،سانی آباخا ،را به مردم این
كش��ورها بازگردانده است .هرچند
پولهای ژان كلود دوالیه ،دیكتاتور
هائیتی با توجه به قوانین گذش��ته
در س��وئیس مش��مول مرور زمان
میش��دند ،اما با ای��ن قانون جدید
اكنون میتوان حت��ی بدون اینكه
كشور زلزله زده هائیتی اعالم جرم
كند ،پوله��ای دوالیه ،مس��دود و
مصادره شوند.
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دیپلمحرفهایدر:

pROfESSIONAl DIplOMA IN:
حسابداری

ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس
شروع بیزنس همین امروز متاس بگیرید

شهریه رایگان

!free tuition! call now

shadd.com

514 484 0485

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

>> ادامه از صفحه5 :

س��ازمان عف��و بنیامللل ب��ا صدور
بیانی��های برخورد خش��ن نریوهای
امنیتی را با تظاهرکنندگان در تهران
و اصفهان حمکوم کرد.
عفو بینامللل در بیانیه خود بار دیگر
حق م��ردم ایران را ب��رای برگزاری
تظاهرات مساملتآمیز در محایت
از م��ردم مصر و تون��س مورد تاکید

قرار داد.
بهگ��زارش خربگزاریه��ای آمل��ان
و فرانس��ه ،هی�لاری کلینت��ون وزیر
خارج��ه آمریکا نیز به دنبال برخورد
خش��ونتآمیز ب��ا تظاهرکنن��دگان،
دولت ایران را ب��ه "مقدسمنائی"
متهم کرد .کلینتون ب��ه خربنگاران
گف��ت«:رژمی ای��ران ،از اعرتاضات

خمالف��ان دولت در مصر اس��تقبال
کرد ،اما تالش میکند خمالفان را در
کشور خودش سرکوب کند».
خربگ��زاری آمل��ان به نق��ل از وزیر
خارجه آمریکا نوش��ت«:من و سایر
اعضای دولت آمریکا ،به روش��نی
از تالشهای مردمی ک��ه در تهران
به خیابان رفتند پش��تیبانی میکنیم.

دولت ایران باید سیستم سیاسی را
باز کند و صدای خمالفان و جامعه
مدنی را بشنود».
همزم��ان ،ویلی��ام هی��گ وزی��ر
امورخارج��ه بریتانیا نیز با اش��اره به
تصاویر ضرب و جرح تظاهرکنندگان
ایرانی که امروز منتش��ر شده است،

امحدین��ژاد
گفت«:حمم��ود
رئیسمجهوری ایران معتقد اس��ت
م��ردم مص��ر ح��ق دارن��د آزادانه
عقایدشان را بیان کنند .دولت ایران
نباید ای��ن حق را از م��ردم خودش
دریغ کند».
همزم��ان ب��ا تظاه��رات اعرتاضی

در ای��ران ،گروههائ��ی از ایرانی��ان
مقیم خارج از کش��ور نی��ز ،در برابر
سفارتخانههای ایران در بروکسل،
پاری��س ،لندن ،برلنی و چند ش��هر
دیگر دس��ت به تظاهرات اعرتاض
آمیز زدند.
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عیسی مسیح درباره خود چه میگوید؟
من و پدرم خدا یكی هستیم.
«اجنیل یوحنا»10 : 30

شخصیتعیسیمسیح

در عصر امرپاطوری روم ،در یكی از استانهای
زیر س��لطه آنها بنام جلیل ،م��ردی كه حدودا
سی سال داشت ظاهر شد و حرفها و كارهای
ش��گفت انگیزش قابل توجه همه قرار گرفت.
او استطاعت مایل و سیاسی نداشت و لباسی
حمقرمیپوشید.
در حدود سه سال از جایی به جای دیگر رفته
به تعلیم و معاجله پرداخت .س��پس به دس��ت
مقامات مذهبی و سیاسی كه از حمبوبیت روز
افزون او هراسان بودند مصلوب شد!
مرگ او به جای آنكه پریوانش را پراكنده كند،
نهضت انقالب��ی و معنوی بزرگ��ی را بدنبال
داشت كه اثرات آن هنوز در این جهان بعنوان
تنها و نریومندترین عامل خری و خداشناسی به
مشارمریود.
عقیده ما درباره این مرد كه عیس��ی مسیح نام
دارد چه باید باش��د؟اگر او پسر خدا و مسیح،
همان منجی بش��ر نیس��ت پس ما باید خود را
ب��رای زندگی در این دنیای تاریك و تار و پر از
ناامیدی آماده كنیم .اگر پسر خدا و منجی بشر
اس��ت ،پس باید به او عش��ق و صداقت كامل
بورزمی .عیس��ی مسیح بدون ش��ك ،خداوند
جالل می باش��د كه انس��ان ش��د .ش��اهد این
ادعا عقاید و گفته های عیسی درباره خودش
میباشد.

www.paivand.ca
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عیسی مس��یح درباره خود سخنانی فرموده كه
هیچكس جرات گفنت آنها را ندارد .او دعوی
وجود واحد و اقتدار معنوی كرد .عیسی مسیح
این دعاوی شگفت انگیز را ساده و صادقانه و
با فروتنی متام اظهار داشت.

میدانس��ت و فرمود( :من صاحب اختیار روز
شنبه -سبت -هستم «اجنیل لوقا .)»6: 5
(وقت��ی مس��یح را از زمنی بلند كردی��د ،او نیز
همه را بس��وی خود باال خواهد كشید «اجنیل
یوحنا.)»12 : 32

فرض كنید كه ش��خصی به م��ا بگوید…(:هیچ
كس منیتواند به خدا برس��د مگر بوسیله من «
یوحنا)»14: 6

عیسی مس��یح جرات كرده خود را با خدا
یكی و برابر میداند:
(من و پدرم خدا یكی هستیم «اجنیل یوحنا
 )»10 : 30مردم آن زمان میدانستند كه منظور
عیسی چیس��ت ،پس برای كشنت او سنگ
برداش��تند! در فصل پنج��م اجنیل یوحنا،
چننی آمده اس��ت .… :عیس��ی به افلیجی
نگاه میكند كه س��ی و هشت سال زمینگری
بود و از او میرپسد كه میخواهد شفا بگرید؟
آن م��رد دلی��ل و علت این كه تاكنون ش��فا
نیافته را بیان میكند ،...آنگاه عیس��ی به او
فرمود( :برخیز ،بسرتت را مجع كن و به خانه
برو!)…

یا ( این نان حقیقی ،خود من هستم …« .یوحنا
 )» 6: 35یا ( من نور جهان هس��تم ،هر كه مرا
پریوی كند ،در تاریكی خنواهند ماند .زیرا نور
زنده راهش را روشن میسازد «یوحنا )»8: 12و
مجالت زیادی كه نه تنها این مقاله ،بلكه متام
كتاب های جهان ظرفیت نوشنت آن را ندارند.
درباره آچنه عیس��ی فرم��ود و همچننی وعده
هایش كمی بیاندیشید.
او فرم��ود  (:آمس��ان و زم�ین از میان خواهد
رفت ،ویل سخنان من تا ابد پابرجا خواهد ماند
«اجنیل مرقس )»13 : 31یا ( … مردم با نوشیدن
این آب ،باز هم تشنه میشوند .ویل آبی كه من به
ایشان میدهم ،در وجودشان تبدیل به چشمه ای
جوشان میشود كه دامی به آنها آب حیات میدهد
و ایش��ان را به زندگی جاوید مریساند «اجنیل
یوحنا)»4 : 13-14
( مشا م��ی توانید با بردن ن��ام من ،هر چیزی
از خدا درخواس��ت كنید ،و م��ن آن را به مشا
خواهم داد…..
«اجنی��ل یوحن��ا )»14 : 13یا ( گوس��فندان من
صدای مرا می ش��نوند ،من نیز ایش��ان را
میشناسم و آنها به دنبال من می آیند .من
به ایشان زندگی جاوید می خبشم تا هرگز
هالك نشوند .هیچكس نیز منیتواند ایشان
را از دست من بگرید «اجنیل یوحنا- 28
.)»10 : 27
ع�لاوه بر این ،عیس��ی مس��یح خ��ود را
حبق ،باالتر از بزرگرتین انسانها و پاكرتین
س��ازمانهای بش��ری و ما ف��وق عالیرتین
مراجع اقتدار جه��ان میداند و میفرماید:
(اما ش��خصی برتر از س��لیمان اینجاست
«اجنیل لوقا ب )»11 : 31
مس��یح خود را برتر از كنیسه و روز سبت

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

پس عیسی را به شكسنت قانون روز شنبه –
سبت -متهم ساختند! در آیه  17از خبش 5
اجنیل یوحنا پاسخ عیسی را به آن مدعیان
میخوانیم( :پدر من خدا همیشه كارهای نیك
اجنام میدهد ،و من نیز از او پریوی میكنم)
و به این دلیل یهودیان بیشرت قصد كشنت او را
كردند ،چون نه تنها سبت راشكست ،بلكه
خ��دا را پدر خود خوانده و خودش را با او
برابرمیدانست.

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:

ادامه در مشاره آینده

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

>> بخش 1
از سه بخش

منیتوانی��م این دعاوی عیس��ی را از حمتویات
اجنیل جدا كنیم ،چون ای��ن دعاوی جز تار و
پود اجنیل است و اگر آنها را از داستان عیسی
حذف كنیم ،بنای اعتقادی و دیانت فرو مرییزد.

روزی ك��ه این معج��زه روی داد ،ش��نبه –
س��بت -بود و طبق شریعت یهود هیچكس
منیبایست كاری اجنام دهد.
رهربان مذهبی یهود چون آن مرد را ش��فا
یافته و با بسرت مجع شده بسوی خانه روانه
دیدند ،سخت خشمگنی شدند .آنها منكر
معجزه و رمحت عیسی نبودند ،ویل اعتقاد
داشتند كه عمل او با سنت آبا و اجداد آنان
مغایرت دارد!

بعضی از خوانندگان عزیز شاید به این نكته
توجه كرده باش��ند كه بیشرت اشارات فوق از
اجنیل یوحنا خمصوصا به این منظور نوشته
شده كه عیسای مسیح را فرزند خدا معرفی
كند.
شاید این اش��ارات بیان كننده بعدی كلیسا
باش��د تا منظ��ور پیام خود عیس��ی ،ویل ما
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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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

خانـه ایران

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

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

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

بنیاد سخن آزاد

خورشید خانوم

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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)

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن

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

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

مدرسه فردوسی

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

کتابفروشیزاگرس

www.addhi.org

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.Seena.ca
-----------------------

(514) 299-1787

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
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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
)Refugees Inc. (IRQR
یافته است.
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

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

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

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 :
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جشن نوروز 1390

اجنمنفرهنگیایرانیانوستآیلند

بهار با همه طراوت و زیبائیش از راه مریسد
و ما نیز مقدمش را گرامی می دارمی.
به امید آن که مشا عزیزان نیز با مقدم خود به شکوه این جشن بیفزائید.

جمعه  25مارس 2011

Mortgage
ﺑﺮﺍی

solutions
ﺷﻤﺎ
convenience

at
TM

18

your

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

در محل جدید :سالن املپیا
3855 blvd. St-Jean

شبی شاد،
پرشور و
بیادماندنی

:

.........

همراه با

به صرف
شام

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 ::

حاجیفیروز

دی جنی
آلکاپ�و

سرگ
رمی های
م
خ
ص
و
ص
برا
توس ی بچه ها
ط wn
TIKITI clo
قر

عه ک

شی جوایز

محل فروش بلیت :مدرسه ایرانی
هر شنبه از ساعت  12 :30تا 3 :30

)2900 LAKE (DDO
WEST ISLAND
Tel.: 514-296-3029
Tel.: 514-626-5520

:
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

بهای بلیت:

چبه های زیر  12سال  25دالر
بزرگساالن 35 :دالر
شروع برنامه ساعت 6 :30
و صرف شام ساعت 7 :30
برنامه تا پاسی از نیمه شب

TM

TM

CIBC" . CIBC

"

CIBC

.

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

همایشنوروزیایرانیانمونتریال

یکشنبه  27مارس 2011
دوستان و هم میهنان گرامی

از 1
در  1صبح
محل
دو پالس
کانادا

بیائید دست در دست هم
نام ایران و ایرانی را سرفراز نگه داریم...

همبسته باشیم تا رویت شویم!

همایش نوروزی نمایشگاه غرور و افتخار ایران
در قلب مرکز شهر مونتریال است
شما نیز به ما بپیوندید
و این حضور غرورانگیز را
هرچه عظیم تر برگزار کنیم...

----------------------------------امسال نیز چون سال ها ی قبل ایرانیان مقیم مونتریال
از هر زبان ،دین ،آئین و قومیت
همراه با سایر پارسی زبانان کشورهای دیگر،
که نوروز جشن باستانی و ملی آنان است،

روز یکشنبه  27مارس از  11صبح
در محل پالس دوکانادا

فرارسیدن سال نوی 1390
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهند گرفت.

شما هم به ما بپیوندید:

فراخوان به هنرمندان

از نوازندگان و هنرمندان گرامی که
عالقمند به ارائه هنر خود در همایش
بزرگ نوروزی می باشند،
تقاضا می شود با ما تماس بگیرند:
با هم تالش کنیم تا حضور نوروزی
ایرانیان را در میان کانادائی ها هرچه
گسترده تر و شکوهمندتر برگزار کنیم.

پیروزی ما در همبستگی ماست!
Tel.: 514-212-0159
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حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

متخصص حسابداری و مالیات

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

		McGill University

PAYVAND: Vol. 17  No.994  Fev. 15, 2011

خدماتآرایشی

کوپ مش رنگ

خدمات ویژه:

خدمات عادی:

GST & 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

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

روبروی بانک رویال

Tel : (514) 880-0022

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

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

Tel.: (514) 806-0060

	•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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد

	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های یخزده)
	•نصب،آزمایش و تایید
Back-Water Preventor

	•فیلمبرداری
و تشخیص عیب فاضالب

با

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات عبارتند از:

مهاجرت

از طریق برنامه های مهاجرت فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیم دعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی

>> با مجوز رمسی از دولت کبک

با مدیریت

رضا جیرودی

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

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

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

خدمات آرایشی
& Estheticienne
Technicien LASER

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

بیمه و 6ماه ضمانت

Tel.: 514-290-2959

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

مک
ب ان مخ
ص
و
ص
رای خ
ا
من
ه
ای
با
حجاب

 ویژۀ بانوان

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

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping -تهیه گزار ش های مالیات فروش

LiLi

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

Montreal Office

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

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

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

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
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	•فروش،نصب،تعمیر

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

تک
یونی
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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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6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

Tel.: 514-482-4500

Elegance Leasing
www.eleganceleasing.com

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

 COMMERCIAL

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

کمپانی
الگانس

لیزینگ

PRE-APPROVED

خنستین شرکت بیمه ایرانی

>> with
monthly
instalment
__________

1389  بهمن26  994  شماره 17 سال

Leasing

HONDA CRV
2006

Prix : $ 13400
Kilométrage : 110000
Condition : Occasion Garantie :
Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 235.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans. : Auto
Cylindres : 4
Carburant: Essence
Motricité: AWD
Portes: 4 Passagers: 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris

&
Financing
With or
Without
Credit

TOYOTA COROLA
2007

Prix : $ 8400
Kilométrage : 75000
Condition : Occasion Garantie :
Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 109.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Trans.: Auto
Cylindres: 4
Carburant: Essence Motricité: FWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris pâle
Couleur extérieure : Argent
Type : Berline

وام خرید اتومبیل

 یا،با اعتبار

!بدون اعتبار بانکی

assurance@eleganceleasing.com

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

vacin
- for all
 پزشک خانواده بدون وقت قبلی - for all
ons
Family Physician
destinati tments)

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.

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ماه6  ختنه کودکان از بدو تولد تا

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






















 
























 
















 



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
روز7
جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com









هفته
















































































Montreal, Quebec H3H 1M1

poin
(with ap

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

:پزشکان متخصص
جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکالوژیست









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

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

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond
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L’AQUAFURE

L’AQUAFURE
Salon & Spa

Salon & Spa

سالنزیباییواسپا
514.369.3333

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

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

5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil)
Montreal, QC, H4A1W3

،متیز

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

آکوآ فور

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

Haircare

Celebrate
with us!

L’AQUAFURE guarantees
the best hairstyling
- High quality hair
Color, Highlights & hair
treatments & products.
Whether
it’s a blowdry
or hair color,
our professional
team of stylists will
guarantee a royal
service at the
best price!

come celebrate your
بامدیریت
birthday
and
bridal:ایرانی
parties with
us! we will make it a
در خدمتday!
memorable

Makeup

جامعهایرانی

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

$95

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

514.369.3333

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

جدیدترین دستگاه لیزر
با پیشرفته ترین تکنولوژی

 بدون درد$35

بسیار سریع تر$269

$55
دفعات کمتر$48

$69
$55-98
 از نتیجه،امتحان کنید
>>
$189
! کار شگفت زده خواهید شد$159

با ق
یمت های
استثنائی

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

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!

LASER HAIR-REMOVAL SPECIAL

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

$30

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!

L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAsous presentation
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

L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
sous presentation de ce coupon/Upon presentation of this coupon
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
*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

خانه ایــران
سومنی بازار نوروزی
Maison Culturelle de l’IRAN

،ی عید
  شیرین،کلیه وسائل هفت سین
... و، کتاب،صنایع دستی

KamNic
WEB SERVICES INC.

 ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺩﺭKamNic ﺷﺮﮐﺖ
.ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻭﺏ ﻭ ﺍﯾﻤﯿﻞ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

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

_________________

 مدرسه دهخدا: مکان

4976 Notre Dame Ouest

 شب۸  صبح تا۱۱  از2011  مارس۱2 شنبه

ای اجاره غرفه
بر
لفن خانه ایران
با ت
حاصل فرمائید
متاس

:تلفن متاس
514-544-5962
info@khanehiran.ca
هیئت مدیره خانه ایران
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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 :
ساملندان و دانشجویان$25 :

 فروش در تپش دیجیتال:
514-223-3336

23

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

از نازی بپرس!!...

هه
مه خوبان

ایم« .پائولو کوئلیو»
• لشکر گوسفندان که توسط یک •اندیش��یدن به پایان هر چیز،
ش��یر اداره میشود ،میتواند لشکر ش��یرینی حض��ورش را تلخ می
کند،
ش��یران را که توسط یک گوسفند کند .بگذار پایان تو را غافلگیر
«ژان پل
اداره میش��ود ،شکس��ت ده��د درست مانند آغاز.
سارتر»
«نارسیس»
• هیچکس آنقدر فقیر نیس��ت که • بهترین اشخاص ،کسانى هستند
• ب��رای کش��تن یک پرن��ده یک نتواند لبخندی به کسی ببخشد؛ و که اگر از آنها تعریف کردید خجل
قیچی کافی اس��ت .الزم نیست آن هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که شوند ،و اگر بد گفتید ،سکوت کنند.
«جبرانخلیلجبران»
را در قلب��ش فرو کن��ی یا گلویش به لبخندی نیاز نداشته باشد.
را با آن بش��کافی .پرهایش را بزن • ...بمانیم تا کاری کنیم ،نه این كه • مش��کلی که با پول حل ش��ود،
مشکل نیست ،هزینه است!
خاطره پریدن با او کاری می کند که کاری کنیم تا بمانیم.
خودش را به اعماق درهها پرت کند! • آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت • در زندگ��ی از تصور مصیبتهای
• هنگامی که دری از خوش��بختی باشد بهزودی موفق میشود ،ولی او بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق
به روی ما بسته میشود ،دری دیگر میخواهد خوش��بختتر از دیگران نیفتادند.
باز میشود ولی ما اغلب چنان به در باش��د و این مشکل اس��ت .زیرا او • سادهترین کار جهان این است که
بسته چشم میدوزیم که درهای باز دیگ��ران را خوش��بختتر از آنچه خود باش��ی و دشوارترین کارجهان
هستند تصور می کند.
را نمیبینیم« .هلن کلر»
این اس��ت که کس��ی باش��ی که
• برای پختهش��دن کافیس��ت که • تاریخ ،یک ماش��ین خ��ودکار و دیگرانمیخواهند.
بیراننده نیست و بهتنهایی استقالل
هنگام عصبانیت از کوره در نروید.
• همیش��ه بهتری��ن راه را ب��رای ندارد ،بلکه تاریخ
پیمودن میبینیم ،اما فقط راهی را همان خواهد شد
می پیماییم ک��ه به آن عادت کرده که ما میخواهیم.
بدینوسیله من رسم ًا از بزرگسالی استعفا می دهم
و مسئولیت های یک کودک 8ساله را قبول می
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنم:
مقابلش
  باد می وزد… می توانی در

  می خواهم به یک ساندویچ فروشی بروم

بادی
آسیاب
هم دیوار بسازی ،هم
و فکر کنم که آنجا یک رستوران پنج ستاره است.
تصمیم با تو است...
  می خواهم فکر کنم شکالت از پول بهتر است،

  زیباترین حکمتدوستی  ،به یاد

چون می توانم آن را بخورم!
هم بودن است  ،نه در کنار هم بودن...
 می خواهم زیر یک درخت بلوط بزرگ بنشینم
  دوستداشتن بهترین شکل مالکیت و

و با دوستانم بستنی بخورم .
مالکیت بدترین شکلدوستداشتن است...
  می خواهم درون یک چاله آب بازی کنم

  خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم.
گاه فرصتها بسیار آهستهدر میزنند...
  می خواهم به گذشته برگردم،
  اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود،


میفهمم که راه را اشتباه رفته ام...
وقتی همه چیز ساده بود ،وقتی داشتم رنگها را ،جدول
  مهم بودن خوبه ولی خوب بودن
ضرب را و ش��عرهای کودکانه را یاد می گرفتم ،وقتی

خیلی مهم تره . . .
نمیدانستم که چه چیزهایی نمیدانم و هیچ اهمیتی
  فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده،

هم نمی دادم.
ممکن است آزاد باشد
  می خواهم فکر کنم که دنیا چقدر زیباست و همه

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .
راستگو و خوب هستند.
  انتخاب با توست  ،میتوانی بگوئی:

  می خواهم ایمان داشته باشم که هر چیزی ممکن

صبح به خیر خدا جان!
اس��ت و می خواهم ک��ه از پیچیدگیهای دنیا بی خبر
یا بگوئی :خدا به خیر کنه ،صبح شده...
باشم.
  زندگی کتابی است پر ماجرا ،هیچگاه

  می خواهم دوباره به همان زندگی ساده خود برگردم،

آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .
  نمی خواهم زندگی من پر ش��ود از کوهی از مدارک
  مثل ساحل آرام باش،


اداری ،خبرهای ناراحت کننده ،صورتحساب ،جریمه و
تا مثل دریا بی قرارت باشند...
  همیشه خواستنی هاداشتنی نیست،
...

همیشهداشتنی ها خواستنی نیست...
  می خواهم به نیروی لبخند ایمان داشته باشم،

  بیا لبخند بزنیم بدون انتظار

به ی��ک کلمه محبت آمی��ز ،به عدالت ،ب��ه صلح ،به
.
.
.
هیچ پاسخی از دنیا
فرش��تگان ،به باران ،و به ...این دس��ته چک من ،کلید
  به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ،که

ماشین ،کارت اعتباری و بقیه مدارک ...،مال شما...
چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست...
من رمسًا از بزرگسالی استعفا می دهم.
  فکر کردن به گذشته  ،مانند

(نویسنده:سانتیاسالگا)
دویدن به دنبال باد است...
   آدمی ساخته افکار خویش است،

همان خواهد شد که به آن می اندیشد . . .
  امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت

بشمار؛ شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .
كاش چون پاییز بودم،
  اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی

كاش چون پاییز بودم
نباشد
كاش چون پاییز خاموش و مالل انگیز بودم
  صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد...

برگهاى آرزوهایم یكایك زرد میشد
  کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ،

آفتاب دیدگانم سرد میشد
شاید امید تنها دارائی او باشد . . .
آسمان سینه ام پر درد مى شد
  شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا

ناگهان طوفان اندوهى به جانم چنگ میزد
گرفت  ،پس همیشه شاد باش . . .
  هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده  ،حتی اگه اشكهایم همچو باران

بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده  . . .دامنم را رنگ مى زد
وه ،چه زیبا بود اگر پاییز بودم
  برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند  ،هر چه

وحشى و پر شور و رنگ آمیز بودم
بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .
شاعرى در چشم من مى خواند  ،شعرى
  اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به

آسمانى
خیال اینکه زیادی داریم
در كنار قلب عاشق شعله میزد
فروشنده خواهیم بود
  از انسان ها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین در شرار آتش دردى نهانى

نغمه من...
اند؛
با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و همچو آواى نسیم پر شكسته
عطر غم مى ریخت بر دلهاى خسته
به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس
پیش رویم
دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...
چهره تلخ زمستانى جوانى
  تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از

پشت سر
طلوع خورشید است
آشوب تابستان عشقى ناگهانى
پس همیشه امید داشته باش...
  چه خوب می شد اگر اطالعات را با عقل اشتباه سینه ام

منزلگه اندوه و درد و بدگمانى
نمی گرفتیم و عشق را با هوس و حقیقت را با
كاش چون پاییز بودم ،كاش چون پاییز بودم
واقعیت!

استفعا
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حسین باقرزاده :انقالب ایران...

هیچ گاه از دوس�ت داش�تن انصراف نده

فروغ فرخزاد :اندوه پرست

از انقالب ایران ش��روع شده بود
و با این انقالب تس��ریع شد حتقق
یافت.
روی کار آم��دن اس�لامگرایان
نزدیک به رژمی ایران در عراق نیز
مرهون دخالت نظامی قدرتهای
خارجی ب��ود و ربطی به دومینوی
انقالب یا سیاست صدور انقالب
ایران نداشت.
ویل آی��ا میتوان اث��ر انقالب ۵۷
ای��ران را بر حتوالت س��اختاری
سیاسی کشورهای منطقه و جهان
ع��رب ی��ا مسلماننش�ین کام�لا
خنثا ارزیابی کرد؟ این مس�� ّلم که
انقالب اخری ایران بر خالف همه
انقالبه��ا و حت��والت دیگر قرن
بیس��تم و دهه اخری حت��ا یک اثر
دومینو نداشته است.
و این نیز درست که سیاست پرهزینه
ص��دور انقالب در طول س��ه دهه
گذشته نتوانسته اس��ت به شورش
مردمی در کش��وری با نظام مشابه
پیش از انقالب ایران و شکلگریی
حتویل مشابه منجر شود.
هر ی��ک از ای��ن دو خالف قاعده
( )anomalyاین سؤال بزرگ را
پیش میکشد که چرا؟
ویل وقت��ی این س��ؤال بزرگتر و
جدیتر میشود که به یک واقعیت
بسیار مهمتر و وحشتنا کتر توجه
کنیم:
و آن ای��ن که انقالب ایران نه فقط
اثر دومینو نداش��ته اس��ت و بلکه
نظام برآمده از آن یعنی مجهوری
اس�لامی ایران عمال بس��یاری از
حرکتها و انقالبهای بالقوه را
در طول س��ه دهه گذشته متوقف
کرده یا به تأخری انداخته است.
حرکت اخری مردم مصر (و تونس)
جهانیان را به شگفتی انداخت ،و
به این س��ؤال دامن زد که چه شد
که مصریان امروز با این وسعت و
یکپارچگی به پا خاستند؟
ولی سؤال اساسیتر آن است که
این مردم چرا در طول س�ه دهه
گذشته به پا برخناستند؟
چگونه انبوه مصریان��ی که امروز
با ش��جاعت و ع��زم بینظریی به
خیابانها آمدند و به کمرت از عزل
حسنی مبارک راضی نیستند سی
سال متام نظام فاسد و استبدادی
او را حتمل کردند؟
آیا آنان یک مرتبه با ماهیت رییس
مجهور خود آشنا شدند؟
آیا فق��ر و بیکاری و س��رکوب و
زندان و شکنجه یک مرتبه بر سر
مردم مصر بارید؟
آیا مصریان برای اولنی بار همدیگر
را پی��دا کردند و ب��ه قدرت عظیم
خود پی بردند؟
آیا در این فاصله انقالب یا حتول
س��اختاری دیگ��ری ،در ای��ران،
شوروی ،اروپای شرقی ،آفریقای
جنوبی و غ�یر آن به اتکای نریوی
مردم صورت نگرفته بود که آنان نیز
اهلام بگریند؟
چ��را ،هم��ه اینها ب��ود .پس چه
عاملی باعث شد که مردم مصر (و
تون��س و اردن و می��ن و  )..برای
نزدیک س��ه دهه حکومت فاسد
خود را حتم��ل کنند و به اعرتاض
عمومیبرخنیزند؟
انقالب اس�لامی ای��ران حمصول
شرایط مساعد داخلی و بنیاملللی
ب��ود .در داخ��ل کش��ور ،ائتالف
ملی وس��یعی از نریوه��ای چپ،
ملیگراه��ا و اس�لامگرایان و
قشرهای خمتلف اجتماعی زنان،
کارگران ،اقوام ،دانشجویان و غری
آنان شکل گرفته بود.
ویل ای��ن ش��رایط ب��رای پریوزی
انق�لاب کاف��ی نبود .در س��طح

24

>> ادامه از صفحه7 :
مس��لمان نش�ین را دس��تخوش
حبرانه��ای زی��ادی ک��رد .خطر
اسالمگرایی از یک سو سکوالرها
را در این کش��ورها دچار وحشت
کرد و زمینههای همکاری و ائتالف
ملی برای تغیری را تضعیف منود،
و از س��وی دیگر سیاستگذاران
غربی را در محای��ت از حاکمان
مس��تبد این جوامع تش��ویق کرد.
س��کوالرها و غ��رب مش�ترکا از
قدرتگریی اسالمگرایان وحشت
داش��تند ،و این ام��ر نتیجهای جز
ادامه وضع موجود نداشت.
در این شرایط ،به نفع قدرمتداران
حاک��م بود که در ب��اره دامنه نفوذ
اس�لامگرایان اغراق کنن��د ،و در
فقدان یک وسیلۀ ارزیابی مطمئن
راه��ی برای تش��خیص صحت و
ُسقم این امر نبود.
حتا تا همنی ماههای اخری ،بسیاری
از حتلیلگران و نویسندگان ایرانی
در ع�ین توجه به این ک��ه در ایران
اس�لامگرایی ضعیف شده است،
مدعی بودند که در سایر کشورهای
مسلمان نشنی وضع به عکس است
و اگر انتخابات آزادی در آنجاها
صورت بگرید ،اسالمگرایان برنده
قطعی خواهند بود .با این تصور،
کدام س��کوالری در این کش��ورها
میتوانس��ت حاض��ر ش��ود برای
استقرار دموکراسی مبارزه کند؟!
رژیم ایران مدعی است که حتوالت
امروز مص�ر پس لرزهه�ای انقالب
اسالمی ایران است.
رژمی البته توضیح منیدهد که اگر
چننی است چرا این پس لرزه با ۳۰
س��ال تأخری صورت میگرید .ویل
میتوان گفت که این تأخری  ۳۰ساله
تا حدی مرهون انقالب اس�لامی
ایران اس��ت .یعنی م��ردم مصر به
دلیل عملکرد رژمی ایران باید رژمی
مب��ارک را ب��رای س��الها حتمل
میکردند .این طلسم البته با جنبش
سبز شکسته شد که نشان داد نظام
حاک��م بر ای��ران از درون در حال
جتزیه و پوسیدن است .جنبش سبز
ه��م به س��کوالرها و هم به جهان
غرب نشان داد که اسالمگرایی رو
به افول است و دیگر خطر جدی
بشمار منیرود.
حرکت مردم تونس این واقعیت را
س��ریعا برمال کرد ،و سکوالرهای
مصر زود آن را دریافتند.
غرب نیز ترس خود از اسالمگراها
را به کنار گذاش��ته و با اطمینان به
محای��ت از حرک��ت م��ردم مصر
برخاسته است.
با انقالب تون��س دور جدیدی از
حتول در خاورمیانه و مشال آفریقا
شروع شده اس��ت ،و این انقالب
(بر خالف انق�لاب  ۱۳۵۷ایران)
دومینو وار پیش میرود.

بنیامللل��ی نی��ز سیاس��ت حقوق
بش��ر رییس مجهور وقت آمریکا،
جیم��ی کارتر ،ش��اه را وا داش��ته
ب��ود که از ش��دت س��رکوب خود
بکاه��د .این فض��ا ب��ه خمالفان
شاه جرأت بیش�تری میداد که به
اعرتاض برخیزند ،و اعرتاضهای
قط��رهای کوچک ب��ه تدریج دریا
شد .سراجنام نیز دخالت فرستاده
آمریکا ،ژنرال هویزر ،در توصیه به
ارتش که در برابر انقالبیان دست
به خشونت نزند ،در انتقال قدرت
نقش کلیدی پیدا کرد.
در هر صورت جمموعهای از احتاد
سکوالرها با اسالمگرایان در داخل
کشور ،و فضای مساعد بنیاملللی
در خارج کش��ور ،زمینه مساعدی
فراه��م آورد ت��ا این انق�لاب در
فاصله زمانی بسیار کوتاهی شکل
بگرید و نظام س��لطنتی را در هم
بپیچد.
انق�لاب امیدهای زی��ادی را در
بنی م��ردم ایران و جهانیانی که آن
را نظ��اره میکردن��د برانگیخت.
وقایعی که پس از پریوزی انقالب
رخ داد ،اما ،همه این امیدها را بر
باد داد .اس�لامگرایان با خشونت
متام قدرت را به دس��ت گرفتند و
سکوالرها در ایران نه فقط سهمی
از ق��درت نربدند و بلک��ه زود در
معرض تیغ س��رکوب اسالمگرایان
حاکم قرار گرفتند.
حکوم��ت کارت��ر که به پ�یروزی
انقالب کمک رس��انده بود نیز از
گزن��د حکوم��ت جدی��د در امان
مناند و مزد خود را با سرشکستگی
مت��ام ،ب��ا واقع��ه گروگانگ�یری
دیپلماتهای کش��ورش در ایران،
و س��پس شکس��ت در انتخابات
به دس��ت یک نامزد راستگرای
افراطی ،گرفت.
و از همه مهمرت ،ب��رای تودههای
مردمی که از دور و نزدیک شاهد
وقایع ای��ران بودند ،انقالب ایران
نتیجهای جز س��رکوب و تبعیض و
خشونت در داخل و جنگ و تشنج
در خارج به ارمغان نیاورده بود.
مجهوری اسالمی با سیاستهای
خشن و واپسگرایانه خود فضایی
به وجود آورده بود که امکان یک
انقالب مش��ابه را در کش��ورهای
مسلمان نشنی نفی میکرد .از یک
سو با «صدور انقالب» به گسرتش
اسالمگرایی افراطی در این جوامع
دام��ن م��یزد ،و از س��وی دیگر
سکوالرها را از همبستگی ملی با
حضور اسالمگرایان میترساند.
در س��طح بنیاملللی نیز ،سیاست
حقوق بشر کارتر شکست خورده
بود ،و کمرت حکومت غربی حاضر
میش��د از حتویل در کش��ورهای
مسلمان نش�ین محایت کند که در
آن اسالمگراها نقش داشته باشند.
به عب��ارت دیگر ،مجهوری
اسالمی با سیاست خود همه
زمینههای الزم برای موفقیت
ی��ک انق�لاب دیگ��ر را که
کمپانی معتبر هری روزن
خ��ود از آن به صورت تعینی
به یک نفر خیاط مجرب لباس مردانه
کنن��دهای بهره ب��رده بود در
با شرایط زیر نیازمندیم:
س��طح جهانی از بنی برد .و
حقوق مکفی و مزایای عالی
به این ترتیب ،انقالبی که باید
اهلامخبش حرکتهای ضد
Harry Rosen Menswear:
Les Cours, Downtown Montreal
استبدادی در منطقه میشد
به ص��ورت ترمزی برای این
Experienced: Bespoke Tailor
حت��والت درآم��د و زمینه را
• Must be able to hand sew pockets,
برای اس��تمرار بیست تا سی
and suit jacket lining on mens suits
• Full-time ~ 40 hours per week
س��اله دیکتاتوره��ای تونس
)(benefits/pension plan
و مصر و مین و کش��ورهای
مشابه دیگر فراهم آورد.
Call: Carmela,
to set up appointment anytime:
اس��تقرار مجهوری اسالمی
Tel.:416.272.0901
و تبلیغ اسالمگرایی افراطی
خش��ونت ب��ار آن ،جه��ان

استخدام
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ایران...

انتقال بیست و دو به بیست و پنج!
شهباز خنعی

snakh@live.com

هرس�ال ای�ن ده روز که آغاز می
شود ،دلتنگی و اندوهی سنگنی
و جان�کاه ب�ر دل و ج�ان چنگ
می اندازد .این دلتنگی و اندوه
آنقدر طاقت فرساست که به شدّ ت
گلو را می فش�ارد و راه را بر تن ّفس
عادی می بندد.
حکومت فرهنگ گریز و هرنستیزی
ک��ه در هم�ین روزه��ا ب��ا صدور
خبشنامه حضور گروه های نوازنده
موسیقی در جمالس عقد و عروسی
را ممن��وع اع�لام ک��رده و ی��ک
س��ینماگر را به اتهام قصد ساخنت
فیلمی که هنوز ساخته نشده ،به 6
سال زندان و  20سال حمرومیت از
فعالیت سینمایی حمکوم می کند،
درای��ن ده روز ریاکاران��ه و با پول
مردم حمروم و به فقر کشیده شده،
جش��نواره س��ینمایی بنی املللی
برگ��زار می کند و با رخیت و پاش
سخاومتندانه ژست هرندوستی و
هرنپروری می گرید.
حکومت نابکار و سرکوبگری که
با س��رکوب وحش��یانه مردم ایران
مذبوحان��ه می کوش��د هرصدای
مع�ترض و خمالفی را در گلو خفه
کن��د ،حکومتی که درماه گذش��ته
درهر  8ساعت یک نفر را به اتهام
های واهی – یا دستکم اثبات نشده
در دادگاه های صاحل و بیطرف –
اعدام کرده و با درنظرگرفنت نسبت
مجعیت مقام خنس��ت را در دنیا
بدس��ت آورده ،سال هاست که به
مصداق "برعکس نهند نام زنگی
کافور" ای��ن  10روز را "دهه فجر"
می نامد و در حایل که از یک سو
بسیاری از گفته های نقض شدهء
رهرب دروغگو و پیمان شکن خود
در هم�ین  10روز را سانس��ور و از
دید مردم پنهان می کند ،از سوی
دیگر بر این دروغ آشکار پای می
فشارد که فاصله بنی  12تا  22بهمن
 ،1357س��رآغاز انقالبی استبداد
شکن و رهایی خبش بوده است.
ادعایی چنان پوچ و توخایل
چننی ّ
و عاری از حقیقت است که حتی
کودکان دبستانی نیز به ناراستی آن
پی می برند.
بی دلیل نیست که مردم نکته سنج
ای��ران ای��ن  10روز را "دهه زجر"
نام نه��اده اند زیرا فرارس��یدن آن
در ذه��ن آن��ان ی��ادآور زجرهایی
است که در  32سال گذشته کشیده
اما به
اند و همچنان می کش��ندّ .
نظر من ،نام مناس��ب تر برای این
روزها "دهه آرزوهای برباد رفته"
است ،آرزوهایی که به دلیل خبط
و خط��ا و خام طمع��ی در اعتماد
کورکورانه به فردی چون روح اهلل
مخینی ،سوختند و خاکسرت شدند
و خاکسرتش��ان نی��ز برب��اد رفت.
دریغا که بس��یاری از م��ا مردم در
طول  32س��ال گذشته نه تنها هرگز
ازآن خب��ط و خطاها درس عربت
نیاموختیم ،که در برهه های زمانی
خمتلف آنها را تک��رار نیز کردمی.
مکرر خطا را منی توان
این تکرار
ّ
به سهو تعبری کرد ویا توجیه ناروایی
چون "انتخاب بنی ب��د و بدتر" -
ّ
مشخصی برای
در حایل که معیار
تعینی ای��ن که بد کدام و بدتر کدام
است نیست – برای آن تراشید!
واقعی��ت تلخ و ناگ��واری که منی
توان انکار کرد این است که اکثریت
چشمگریی از ما مردم در  2خرداد

 1376و  22خ��رداد  ،1388ب��ا
همان توجیه ناروای "انتخاب بنی
بد و بدتر" زیر علم کس��انی چون
دحممد خامتی و مریحس�ین
س��ی
ّ
ّ
موس��وی – ک��ه در بهرتین حالت
چیزی جز ش��اگردان بااس��تعداد
مخین��ی دروغگ��و و فریب��کار و
پیمان شکن نیس��تند – سینه زدند
و اوج ش��ورخبتی و تأسف نیز در
این است که در این کار بیشرت نسل
جوانی ش��رکت داشتند که خود به
درس��تی مادران و پ��دران خود را
به خاطر اعتماد کورکورانه به آیت
اهلل مخین��ی و فریب خوردن از او
مالمت و سرزنش می کنند.
می خواهم براین نکته پافش��اری
کنم ک��ه تازمانی که ما مردم از این
چرخهء معیوب سینه زدن زیر علم
ش��یادان فریب��کاری که ب��ه گفتهء
ّ
خودشان هدفی جز حفظ – گریمی
با بزک و مشّ ��اطه گری – یکی از
جب��ار و جنایتکارتری��ن حکومت
ّ
های تاری��خ ندارند ،رهایی نیابیم
درهم��واره برپاش��نه ای که در 32
س��ال گذش��ته چرخی��ده خواهد
چرخید .فزون براین ،نسل جوان
امروز ایران ،خواه ناخواه روزی به
این نتیجه خواهد رس��ید که جبای
انداخ�تن بار مس��ئولیت بر دوش
نسل شرکت کرده در انقالب بهمن
 ،1357ناگزیر است که سهم خود
در مسئولیت خبط و خطاهایی که
مرتکب ش��ده را بپذی��رد و از آنها
درس بیاموزد.
این نکت��ه بویژه از آجن��ا اهمیت
توجه کنیم که
بیش�تری می یابد که ّ
روزبروز از مشار مادران و پدرانی
ک��ه به خاط��ر اعتماد ب��ه آیت اهلل
مخین��ی و پ�یروی از او مالمت و
سرزنش می شوند کاسته می شود و
اینان هم از نظر وزن و تأثریگذاری
اجتماعی – به دلیل ش��رایط س ّنی
– و ه��م از جهت تعداد – به دلیل
م��رگ و مری – به اقلیتی کوچک و
کوچک تر تبدیل می شوند.

این اقلیت کوچک که امروز کمرتاز
 20درصد مجعیت ایران را تشکیل
می دهد و از نظر متوس��ط س��ال
ه��ای باقیمان��ده عمر کم�تر از 5
درصد کل مجعیت سهم دارد ،در
 10تا  15سال آینده به چنان اقلیت
ناچیزی تبدیل خواهد شد که حتی
ارزش مالمت و سرزنش کردن را
نیز خنواهد داشت .در روی دیگر
ّ
س��که ،جوان  18س��اله ای که در
دوم خرداد  ،1376با توجیه ناروای
ّ
"انتخاب بنی بد و بدتر" ،عالوه بر
دحممد خامتی،
س��ی
ّ
رأی دادن به ّ
مادربزرگ س��اخلورده خود را نیز
روی صن��دیل چرخ��دار ب��ه پای
صندوق رأی آورد ،امروز بیش از
 30سال دارد و در چند سال آینده
ناگزیر است دربرابر فرزندان خود
پاسخگوی خبط و خطای خویش
باشد.
این مس��ئولیت دربرابر نسل های
آینده موضوعی است که هیچ کس
را از آن گری��زی نیس��ت و ب��ه این
امر حتی منایندگان ادوار پیش�ین
جملس ش��ورای اس�لامی نیز پی
برده اند.
به گزارش رادیو صدای آملان:
«صدها مناینده دوره های پیشنی
جملس ایران در بیانی��ه ای که در
تاریخ  19بهمن ماه  1389منتش��ر
کرده اند "ش��رایط نظامی ،امنیتی
حاکم در ای��ران" را نه ناش��ی از
"تدبری و غلبه بر حبران" بلکه نشانه
ای از "پای��داری حب��ران و ح��ل
نش��دن مشکالت" دانس��ته اند».

جمم��ع مناین��دگان ادوار جملس
ش��ورای اس�لامی در بیانیه خود
درباره وضعیت اقتصادی کش��ور
می نویسد:
«ب��ه رغم برخ��ورداری کش��ور از
مناب��ع و امکانات ف��راوان ،روند
شاخص های اقتصادی و شاخص
رضایتمندی مردم در س��ال های
اخ�یر حکایت از چش��م اندازی
نگران کننده و ناروش��ن در عرصه
ه��ای تولید ،صنعت ،کش��اورزی
و ...دارد .باال بودن نرخ بیکاری،
تورم رکود و به عبارتی کندی روند
ّ
توس��عه اقتصادی ...نگران کننده
است و آمارهای نادرست چیزی
از کاس��تی های موج��ود کم منی
کند».
ناگفت��ه مناند که این بیانیهء جممع
منایندگان ادوار جملس ش��ورای
اس�لامی ،بیش از آنکه ناش��ی از
احس��اس مس��ئولیت آنان باشد،
ناشی از دعوای جناحی بنی جناح
موسوم به "اصالح طلب" و جناح
اصولگرای حاکم است وگرنه در
اص��ل موضوع یعنی اص��ل بودن
حفظ نظام به هر قیمت ،اختالف
نظ��ری با جن��اح حاک��م ندارند.
منون��ه ای از این توافق اصویل را
می توان در نامهء اخری شیخ مهدی
کروبی و مریحسنی موسوی خطاب
ّ
به وزیر کشور دولت دهم یافت که
او را "وزیر حمرتم کشور" خوانده
و از او برای راهپیمایی مس��املت
آمیز ،از میدان امام حسنی به سوی
میدان آزادی ،برای پش��تیبانی از
مردم تونس و مصر ،در روز دوشنبه
جموز
 25بهم��ن ماه درخواس��ت
ّ
منودند.

در این درخواس��ت  2نکته درخور
توجه وجود دارد:
ّ
نکته نخس�ت ای��ن ک��ه در  20ماه
کروبی و
گذش��ته ،ش��یخ مه��دی ّ
مکررا براین
مریحس�ین موس��وی
ّ
پافشاری کرده اند که در انتخابات
 22خ��رداد  1388تق ّلب گس�ترده
اجنام شده و بنابراین دولت برآمده
ازاین انتخابات فاقد مش��روعیت
اس��ت ..اگر تأ کیدهای پیشنی بر
عدم مش��روعیت دولت درس��ت
باشد ،چگونه می توان وزیر کشور
چننی دول��ت متق ّلب و غاصبی را
"وزیر حمرتم کشور" خطاب کرد و
از او برای راهپیمایی درخواست
جموز منود؟!
ّ
نکته د ّوم هم این است که بنابر نص
صریح اصل  27قانون اساسی ،که
قواننی عادی منی توانند آنرا نقض
کنند ،تظاهرات مس��املت آمیز و
بدون سالح مردم آزاد است و نیاز
جموز ندارد.
به ّ
مریحس�ین موس��وی که مرتّب از
"اص��ول مغفول" قانون اساس��ی
س��خن می گوید ،چگونه است که
خود یکی از مهم ترین این اصول
یعن��ی اص��ل  27را رعای��ت منی
کن��د و از وزیر کش��ور دولتی که به
نظر او متق ّلب و نامش��روع است
جموز راهپیمایی می
درخواس��ت ّ
کند؟!
از ای��ن  2نکت��ه که بگ��ذرمی ،این
درخواس��ت دارای جنب��ه مثبتی
نیز هس��ت و آن جداک��ردن تاریخ
برگزاری آن از راهپیمایی فرمایشی
 22بهمن است که امسال حکومت
درنظ��ر دارد برای ج�بران کمبود
رون��ق آن به منایش��اتی چ��ون به
حرک��ت درآوردن بزرگرتین پرچم
دست بزند .این جدا کردن تاریخ
تظاهرات کار پس��ندیده ای است
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به یاد نازی و لبخند نازنین او
یک سال از درگذشت دوست خوبمان نازی مظفری می گذرد.

نازی ،روحیه مقاوم او ،و لبخندهای زیبا و صمیمانهاش را فراموش نمیکنیم.
از همه دوستان نازی دعوت میکنیم تا روز یکشنبه با هم ساعاتی را
به یاد این دوست خوب و خواهر عزیز جمع شویم و با یاد او با هم باشیم.

راضیه رضوی ،یاسمین نوری ،علویه قریشی ،جواد امیرفتاحی ،مهدی متبسم ،طاهره متبسم ،محمد رحیمیان،
میریکا عالمهزاده ،مانی عالمهزاده ،کاوه میرفتاحی ،نیما میرفتاحی ،ژیال پیراهنی ،مارسل هوبن ،خسرو شمیرانی
و سایر دوستان نازی در مونترال

یکشنبه  20فوریه 2011
 11صبح الی  1بعدازظهر
در کافه صوفی

هـم

دردی

دوست گرامی آقای منصور خوش عطر
خانواده محترم سوگوار

در اندوه از دست رفتن پدر بزرگوارتان،
بزرگ خاندان خوش عطر در ایران
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.
-----------------------------------------

از طرف مدیریت و کارکنان SEAN AUTO SALES

فرین و خانواده

همدردی
دوست عزیز جناب آقای منصور خوش عطر

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

زیرا مانع از آن می ش��ود که مانند
سال گذشته حکومت راهپیمایان
معرتض را نیز جزء پشتیبانان خود
به حساب آورد.
در روزهای گذشته ،جوانان مبارز
ایران کارزار آ گاهی رسانی نسبتا
وسیعی را برای فراخوان قشرهای
هرچه وسیع تر مردم به راهپیمایی
 25بهمن آغاز ک��رده اند و دور از
انتظار نیس��ت که در این روز گروه

های پرمشاری از م��ردم تهران و
دیگر ش��هرها در ای��ن راهپیمایی
شرکت کنند.
اگ��ر ای��ن راهپیمای��ی مردمی با
استقبال چشمگریمواجه شود – که
امید بسیار هست که چننی شود – و
از نظر مشار شرکت کنندگان گوی
سبقت را از راهپیمایی حکومتی
و فرمایشی  22بهمن برباید ،آنگاه
می توان امیدوار شد که این امر گام

خنست در وادارکردن نظام والیت
مطلقه فقیه به عقب نشینی باشد و
گام خنست ناگزیر گام های بعدی
را درپ��ی خواهد داش��ت .فزون
برای��ن ،توفیق در ای��ن راهپیمایی
موجب خواهد ش��د که در س��ال
ش��دت دلتنگی و
های آین��ده از
ّ
اندوه��ی که در این روزها بر دل و
جان چنگ می اندازد کاسته شود
و گرانیگاه بهمن م��اه از  22به 25
انتقال یابد! 
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زندگی و سالمت....

طالق ی�ك تغییر اساس�ی در
زندگی است كه شخص را دچار
سردرگمی می كند.
ناگهان خودتان به تنهایی میبایست
از پ��س مواردی مانند پول ،بچه ها،
شغل ،تغییرات و موقعیت هایی كه
اعضای خانواده را تحت فش��ار قرار
میدهد ،بر بیایید.
در اینجا توصیه های��ی وجود دارد
كه چگون��ه زندگی جدید را پس از
جدایی شروع كنید؟
اگر مشكالتی دارید بدانید كه:

بعد از امتام این زندگی ،زندگی
جدیدی در انتظار شماست.

در حال حاضر به سختی می توانید
ب��اور كنید زی��را روزی این زندگی
چیزی بود كه ش��ما خواس��تار آن
بودید .ش��ما خواهان ایجاد و تداوم
آن بودید.

خودتان را فریب ندهید.

از خودتان بپرسید :آیا به راستی این
زندگ��ی را می خواهی��د یا به علت
ترس دودستی به آن چسبیده اید؟
اگ��ر فكر تنها ماندن ترس��ناك تر از
بودن در یك زندگی از هم پاش��یده
اس��ت خوب به ترس��هایتان اجازه
دهید تا تصمصیم گیرنده باشند.
آی��ا ب��رای از دس��ت دادن زندگی
كه بود یا می بایس��ت باش��د هنوز
سوگواریمیكنید؟

روزهای زندگی تان را هدر ندهید.

اندوهگین بودن هیچ محدوده زمانی
ندارد اما زندگی محدود است .شما
این را متوجه بشوید یا نشوید ،زمان
به س��رعت سپری میش��ود .زمانی
میرس��د كه ش��ما باید حقیقت را
بپذیرید و بگویید:
من باید كاری برای زندگی ام انجام
دهم بچه هایم را بزرگ كنم و كاری
كنم ك��ه زندگی ش��اد و معناداری
داش��ته باشم و ش��خصی فعال در
جامع��ه باش��م .پس از ه��م اكنون
قدمهای اس��توار برداری��د و به جلو
حركت كنید.

افكار مصیبت بار را از ذهن تان
دور كنید.

زندگی من تمام شده است ،من
همه چیز را از دست دادم ،همه
چیز خیلی بد است.
افكاری هس��تند كه تاثیرات خیلی
قوی بر چگونگی احساس شمادارند.
متوجه باشید كه واقعا اینها درست
نیس��تند .زندگی ش��ما تمام نشده
اس��ت فقط یك ش��روع جدید برای

آیا رژیم خاصی برای چاقی شكمی وجود دارد؟

افكار مصیبت بار را
از ذهن تان دور كنید.

زندگی
پس از
طالق

شماست .تغییر پیش فرضهای منفی
در ذهن تان به تغییر احساسات شما
كمكمیكند.

زمان خود را با افسوس هدر
ندهید.

شما باید به خودتان بگویید :اتفاقی
است كه افتاده ! شما نمی تواتید به
گذشته برگردید و كاری انجام دهید
ام��ا می توانید كارهای زیادی را هم
اكنون انجامدهید.

برای فرزندانتان الگو باشید.

در آینده فرزندانتان چگونه والدینی
خواهن��د بود وقتی ش��ما در جایی
نشس��ته و گریه میكنید ،به نقطه
ای زل می زنید و افس��وس گذشته
را می خورید؟ وقتی شما جدایی را
پذیرفتید زمان پیش��رفت در زنگی
تان است.
به خاطر فرزندانتان با همسر سابق
خود رابطه جدیدی را تعیین كنید.
در رابطه سابق شما همسر وی بودید
ام��ا در حاضر یك دوس��ت معمولی
هستید بخاطر بچه هایتان

باكودكانتانصحبتكنید.

طالق ممكن است زخمهای عاطفی
را ب��رای بچه هاایجاد كن��د .با آنها
صحبت كنید .با آنها درباره اتفاقاتی
كه درحال وقوع است و احساساتی
كه آنها نسبت به وقایع كنونی دارند
صحب��ت كنید و به آنه��ا اطمینان
دهید همه چیز بهتر خواهد شد .اگر
آنها خیلی چیزها را بدانند می توانند
به شما در این مراحل كمك كنند و
به این ترتیب آنها هم احساس قدرت
می كنند.

از دیگران كمك بگیرید.

اگر از مردم كمك بخواهید خوشحال
می ش��وند .ای��ن لطفی اس��ت در
حق ش��ان كه ب��ه آنها اج��ازه می
دهید كاری برایتان انجام دهند.یك
گ��روه حمایت كننده از نزدیكترین
دوس��تانتان داش��ته باش��ید ك��ه
حمایتگرعاطفی،راهنمایهمیشگی
و مشوق شما در كارهایتان باشند.
بدانید شما اولین نفری نیستید كه از
سایرین كمك می گیرید.

از امكانات و موهبت های اطراف
خوداستفادهكنید.

هركاری كه می توانید برای رسیدن
به موفقیت انجام دهید .توانایی ها و
نقاط قوت خودتان را كش��ف كنید

و ب��رای كمك به خ��ود و حركت در
یك مس��یر جدید و مثبت روی آنها
متمركز شوید.هرشخصی حقیقت
وجودی دارد كه فقط خودش میداند
وباور دارد .به یاد داش��نه باشید كه
شما نتایجی در زندگی بدست می
آورید كه ابتدا باور دارید و س��پس
شایستگی آن را.

برای خودتان وقت بگذارید.

خودتان رادر اولویت قراردهید،كمی
خودخواه باشید و كاری را فقط برای
خودتان انجام دهید .بهترین هدیه
ای كه شما می توانید به فرزندانتان
بدهید اینست كه از خودتان خوب
مراقبت كنید .ی��ك كالس جدید را
امتحان كنید ،ورزش را شروع كنید
و س��رگرمی های فراموش شده كه
سابقا انجام می دادید را دوباره شروع
كنید.

خانه رویایی تان را بسازید.

اگر شما مجبور به تغییر منزل شدید
دنیا به آخر نرسیده است .بدانید كه
شما و بچه هایتان میتوانید خاطراتی
را بس��ازید كه آنجا خانه رویاهایتان
شود.


خود واقعی تان را بیابید.

ش��ما ممكن اس��ت زمان طوالنی
نیمی از یك زوج بوده اید .اما ش��ما
هنوز صددرصد یك شخصیت واحد
هسنید .آن شخص را دوباره كشف
كنید.

آنچه را دوست دارید اجنام دهید.

هرروز وقتی از خواب بر می خیزید
چه چیزی ش��ما را ب��ه هیجان می
آورد.یك لیس��ت از آنچه ش��ما را به
اهدافتان میرساند تهیه كنید.

روحیه شاد داشته باشید.

در زندگ��ی جدید كم��ی تفریح و
ش��ادی كنید .خاطرات زیبایی را با
فرزندانتان بسازید تا با اعتماد بنفس
و حس احترام به خود بسوی آینده
بروند.

درآینده از خود مراقبت كنید.

این مهم است كه همیشه به روابط
خود توجه كنید و از خود بپرس��ید
كه :چقدربودن در این رابطه ارزش
دارد؟ اگر ش��ما در آن رابطه كامال
خودرا فراموش می كنید پس بهای
سنگینی را می پردازید.

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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رضا علیدوستی :در خدمت هموطنان

حتم��ا مشا نیز ش��نیده اید كه
رژمی ی��ا رژمی ه��ای خاص��ی
هس��تند كه م��ی توانند چربی
های اضافی ش��كم را از بنی
برند و موجب كاهش سایز دور
كمر گردند .
ویل آیا ی��ك رژمی غذایی می
توان��د ب��ه ط��ور اختصاصی
موجب كاهش س��ریع س��ایز
شكم و دور كمر گردد؟
در بعض��ی از تبلیغ��ات ادعا
می شود كه رژمی های چاقی
ش��كمی می توانند در مدت
كوتاهی (مثال یك ماه) موجب
برطرف شدن چاقی شكمی
و كاه��ش وزن در ح��دود 7
كیلوگرمشوند.

رژمی غذایی چاقی شكمی دارای
دو مرحله است :
یك مرحل�ه چهار روزه ب��ا عنوان
(ضدنف��خ) ك��ه ح��اوی غذاها و
نوشیدنی های خاصی می باشد.
یك برنامه غذایی چهار هفته ای كه
در آن ،مشا  1600كیلوكالری در روز
دریافت می كنید.
چرب��ی های تك زجن�یره ای غری
اشباع یك جزء اساسی از هر وعده
غذایی در یك رژمی غذایی چاقی
شكمی را تشكیل می دهند.
این رژمی تا حد زیادی ش��بیه رژمی
غذایی مدیرتانه ای است.
رژمی غذای��ی چاق��ی ش��كمی
همچننی افراد را به مصرف مقادیر
باالیی از میوه جات و سبزجیات و
غالت كامل تشویق می مناید.
رژمی غذایی چاقی ش��كمی ادعا
م��ی كند ك��ه ابزاری اس��ت برای
س��ازگاری ب��ا روش جدی��د غذا
خوردن.
آی�ا رژمی الغ�ری ب�رای چاق�ی
شكمی متفاوت از یك رژمی سامل
كاهش وزن است؟
خ�یر  ،رژمی غذایی ب��رای درمان
چاقی شكمی در واقع همان رژمی
س��امل غذایی ب��رای كاهش وزن
است.
خیل��ی از اف��راد فق��ط از چربی
یك ناحیه از ب��دن ،به ویژه چاقی
ش��كمی به دلی��ل تناس��ب اندام
شاكیهستند.
متخصصنی علوم پزش��كی نیز به
دلی��ل عوارض ناش��ی از این نوع
چاقی به مبتالیان توصیه می كنند
برای پیش��گریی و نی��ز رهایی از
بیماری های متابولیك ،بایستی با
رژمی غذایی از چاقی شكمی خود
بكاهند.

واقعی��ت آن اس��ت كه ی��ك رژمی
غذایی صاف كننده ی شكم ،یك
الگوی غذایی متناسب و با كالری
حمدود اس��ت كه این رژمی حاوی
مقادیر كافی از س��بزجیات ،میوه
جات و غالت سبوس دار است.
رژمی غذای��ی ب��رای
چاقی ش��كمی بر مصرف
غذاهای��ی كه غن��ی از چربی
تك زجنریه ای غری اشباع هستند
تاكید می كند و بن��ا بر نظر طراح
رژمی ،مص��رف غذاهای غنی
از چربی ت��ك زجنریه ای غری
اش��باع به كاهش چاقی ش��كمی
كمك شایانی می مناید.
بعض��ی از ای��ن ن��وع رژمی های
غذایی حت��ی ادعا م��ی كنند كه
ب��دون ای��ن ك��ه ورزش و فعالیت
چندانی داشته باش��ید ،به هدف
خود می رسید.
در حایل كه حقیقت آن اس��ت كه
اگرچه مصرف چربی های س��امل
در كنرتل چاقی و ب��ه ویژه چاقی
شكمی مفید است ،ویل مصرف
آن ها به تنهایی موثر خنواهد بود،
زیرا به هر حال آن ها نیز به خودی
خودشان حاوی انرژی فراوان می
باش��ند و مشا بایس��تی ورزش ،به
ویژه ورزش های هوازی را نیز در
برنامه خود بگنجانید.
در نهایت بایس��تی تاكید منود كه
رژمی الغری ش��كمی همان رژمی
س��امل و حمدود از كالری اس��ت
ك��ه مصرف چربی تك زجنریه ای
غریاشباع در آن تاكید شده است.
ام��ا باید بدانید ك��ه پژوهش های
علمی قابل اعتباری موجود نیستند
كه نشان دهند رژمی الغری شكمی
برای كاهش وزن بهرت از دیگر رژمی
ه��ای غذایی مت��وازن و با كالری
حمدود عم��ل می كند و یا این كه
مشا بتوانید به طور اختصاصی با

زیتون پرورده

مواد الزم:

زیتون=۱كیلو
 سیر= ۱بوته
 مغز گردو ی چرخ شده
=  ۱پیمانه
 آب انار= ۱پیمانه
 س��بزی معط��ر (در گوی��ش ما
زندرانی زلن��گ(در گویش گیالنی
چوچاق)=  ۲بسته
 رب انار=  ۱قاشق
 دانه انار ترش در صورت تمایل=
نصف پیمانه سایده شده

گلپر= ۲قاشق چای خوری

طرز تهیه:
اول هس��ته زیتون ها را جدا كرده و
می شوییم .سبزی معطر را شسته
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Montreal

یك رژمی الغری خاص چربی های
شكم تان را آب كنید.
هر چند ممكن است با استفاده از
رژمی الغری شكمی وزن كم كنید،
زیرا ممكن اس��ت این رژمی در كل
یك روش س��امل و كم كالری برای
تغذیه را ترویج منایند و یا ممكن
است شامل كاهش اسرتس
ها باشند.
ویل ای��ن خصوصیت
ه��ا خمت��ص ب��ه رژمی
الغری شكمی نیست و هر
رژمی غذای��ی حمدود از كالری كه
روش های غذا خوردن س��امل را
تقویت مناید و رفتارهای صحیح
غذایی را در مشا شكل دهد می
تواند مفید واقع شود و نكته معجزه
آس��ایی برای رژمی الغری شكمی
وجود ندارد.
عالوه بر این باید بدانید كه هر چند
تبلیغات برای رژمی های معجزه آسا
و چند روزه مبنی بر بهبود س��ریع
مشكل وزن ممكن است جذاب
به نظر برس��د ،ویل این رژمی های
بس��یار حمدود فقط باعث الغری
در ناحیه صورت و افتادگی پوست
به هم��راه عوارض خواهند بود كه
مش��ا را قبل از رس��یدن به كاهش
سایز شكم و از بنی بردن چربی در
ناحیه مركزی ناامید می منایند.
لذا توصیه همه متخصصنی تغذیه
آن است كه برای موفقیت و كاهش
وزن طوالنی مدت ،می بایس��ت
ب��ه همان اص��ول پای��ه تغذیه ای
در كاه��ش وزن ،یعنی یك برنامه
غذایی سامل به همراه فعالیت بدنی
پایبندباشید.
دك�تر محیدرض��ا فرش��چی -
متخص��ص تغذیه  -فوق ختصص
دیابت و چاقی

خوب چرخ می كنیم.
معموال باید سبزی و دانه انار را با هم
بس��ابیم .حاال چون وسایل برقی در
دسترسمان هس��ت از آنها استفاده
می كنی��م .وقتی س��بزی را چرخ
كردیم آب زیت��ون را خالی كرده و
گردوی چرخ شده ،سبزی ،رب انار،
گلپرو سیر كوبیده را با هم مخلوط
می كنیم.
بعد مقداری از آب انار را میریزیم باز
مخلوط می كنیم .اگر مزه و ترشی
آن خ��وب بود بقی��ه آب انار را نمی
ریزیم .در ص��ورت تمایل می توان
ترشی و سیر آنرا بیشتر كرد.
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:به شرح زیر است
جدی و مكرر استئوپروز هستند كه از آن جایی كه استئوپروز به ندرت
احتماال پزشك تان از شما سواالتی
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اغلب در ناحیه لگن و ستون فقرات تا مراحل پیشرفته عالمت یا نشانه
 آمادگی برای پاسخ. آیا من مبتال به استئوپروز هستم؟ خواهد پرسید
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ازخودکشی
چهمیدانیم؟

>> بخش 1
از دو بخش

با یاد تلخ خودکشی شاهپور
علیرضا و به مناسبت هفته
خودکشی در کبک
متخصصنی این مسئله عقیده دارند
که ش��خصی که خودکشی می کند
دچار دردهای روانی یا جس��می
بس��یار ش��دید اس��ت که هیچ راه
دیگری برای آرامش آن پیدا منی
کند و احس��اس می کند که باعث
دردسر برای دیگران است و مردن
را ب��ه ماندن ترجیح می دهد و در
نهایت ناامیدی ب��رای فرار از این
درد و نگرانی خردکننده و احساس
بیهودگی -رانده ش��ده گی و اینکه
مردن به ز وجود اس��ت دست به
خودکشی می زند.
اگر فکر می کنید که کس��ی را می
شناسید که ممکن است خودکشی
کند ،مشا م��ی توانید به او کمک
کنید ،ویل باید مواظب باش��ید که
برای کم��ک ک��ردن ،کاری را که
منی توانید و منی خواهید بکنید
قول ندهید.
اگر شخص جدا خیال خودکشی
دارد ،در حم��ل س��کونت مش��ا
مرک��زی برای کمک ب��ه این نوع
اف��راد وجود دارد بالفاصله با آنها
مت��اس بگریید و اگر اق��دام کرده
بالفاصله با پلی��س متاس بگریید
تا آمبوالنس بیاید و ش��خص را به
اورژانس منتقل کند.
اگر خودتان فکر خودکشی دارید
بالفاصل��ه با متخصص مش��ورت
کنی��د و ی��ا ب��ه بیمارس��تان بروید
(معموال بیمارس��تان ها مرکز روان
درمانی دارند).
در کانادا و آمریکا مراکز پیشگریی
از خودکشی وجود دارند که آماده
کمک هس��تند م��ی توانید مشاره
آنه��ا را در دفرت تلف��ن پیدا کرده و
ی��ا از طریق اینرتنت س��ایت های
 Counselling on lineو ی��ا
 www.suicidinfo.caمت��اس
بگریید.

پیشگیری
دوست نداریم درباره خودکشی
حرف بزنیم.
امی��دوارمی ک��ه هیچ وق��ت برای
دوس��تان و آش��نایان ما پیش نیاید
ویل خودکش��ی حقیقتی است که
روز بروز بیش�تر دیده می ش��ود و
فراموش نکنی��د که احتمال اینکه
برای یکی از عزیزان من و مشا هم
پیش بیاید هست.
اگر دقت کنیم به عالئمی که آ گاه
کننده است می توانیم یک زندگی
را جنات دهیم.

چه کسانی در خطر هستند؟
اش��خاصی ک��ه ام��کان دارد

خودکشی کنند آنهائی هستند که:
• دچ��ار یک بیم��اری بدنی یا
روانی خطرناک هستند.
• ال��کل و م��واد خم��در زی��اد
مصرف می کنند.
• آنهائی که دچار از دست دادن
یک فرد مهم در زندگی ش��ده اند
مثل مرگ یک عزیز
• طالق و یا از دست دادن شغل
• کس��انی که حادث��ه مهمی در
زندگ��ی فردی ش��ان رخ می دهد
مانند بلوغ در نوجوانان و یا افراد
ساخلورده که ش��اید قبال هم فکر
خودکشی کرده بودند.

چه عاملی افراد را به خودکشی
میکشاند
عوامل��ی ک��ه م��ی توان��د باعث
خودکشی یک نفر بشود متفاوت
است ویل احساسی که شخص به
این عوامل دارد مهمرت است.
متام کس��انی که خیال خودکش��ی
دارند زندگی را غریقابل حتمل می
بینند و احساس ناامیدی و بدبینی
شدید دارند و قدرت مقابله با آن
را ندارند.
در بعض��ی بیماری ه��ای روانی
شخص می تواند صداهائی بشنود
و یا افکاری که داشته باشد که او را
به خودکشی تشویق می کند.
اشخاصی که از خودکشی صحبت
می کنند و یا س��عی م��ی کنند آن
را عم��ل کنند واقعا خی��ال مردن
ندارند.
اغل��ب منظورش��ان فری��اد زدن و
درخواست کمک می باشد و اگر
کمک کافی به آنها برسد می توانند
وضع خودشان را عوض کنند.
اگر یکی از اطرافی��ان مشا به آن
اندازه ناامید است که ممکن است
خودکشی کند ش��اید مشا بتوانید
کمکش کنید ک��ه راهی برای حل
مشکلش پیدا کند و اگر خودتان در
وحشت و نگرانی بسر می برید که
بنظر خودتان هیچ راه دیگری جبز
خودکش��ی وجود ندارد فراموش
نکنید ک��ه امکان کم��ک به مشا
هست.

عالئم نشان دهنده خطر کدامند
چند عالمت خطر که شخص آماده
برای خودکشی نشان می دهد
• احساس ناامیدی و عدم حتمل
خود را نشان می دهد
• ع��وض ش��دن ناگهان��ی خلق
شخصی که همیشه کارهای عاقالنه
می کرده
• عالئم افس��ردگی ،کم خوابی،
عدم معاش��رت و تنه��ا ماندن ،از
دست دادن اشتها ،از دست دادن
عالقه به کارهائی که معموال اجنام
می داده

• بطور ناگهانی و غریقابل تصور
خوش اخالق و مهربان شدن
• دادن اش��یاء قیمتی به دوستان
و فامیل
• تهی��ه وصیت نام��ه ،تهیه بیمه
عمر یا س��ایر چیزهای الزم قبل از
مرگ ،خداحافظی از یک دوست
یا عضو فامیل
• از مرگ و مردن صحبت کردن
و گف�تن اینکه میل به خودکش��ی
داشنت

صحبت از خودکشی باید همیشه
بسیار جدی تلقی شود
پیشگیری از یک عمل خودکشی
اگ��ر فکر می کنید که یک نفر می
خواهد خودکشی کند فورا عکس
العمل نشان دهید اگر امکان دارد
مستقیما با شخص صحبت کنید و
مهمرتین کاری که می توانید بکنید
ب��ه ح��رف هایش با دق��ت گوش
بدهید ب��دون اینک��ه بگوئید حق
دارد یا نه.
ح��رف زدن درب��اره خودکش��ی
امکان اینکه ش��خص را منصرف
کند ندارد و شاید هم اگر شخص
خیال آنرا نداش��ته تشویق به اجنام
آن بشود.
با شخص مورد نظر در یک حمل
امن صحبت کنی��د و به او باندازه
ای که الزم است وقت بدهید.
به او بگوئید که نگرانش هستید و
این مکامل��ه بنی مشا و او خواهد
ب��ود و هیچک��س دیگ��ر مطل��ع
خنواهد شد.
از حوادث��ی که اخ�یرا پیش آمده
مطل��ع ش��وید و تش��ویق کنی��د که
احساس��اتش را با آزادی برایتان
توضیح دهد.
فقط گوش کنید؛ نگوئید که اشتباه
می کند و احساسش غلط است.
از او برپس��ید ک��ه آیا واقع��ا آنقدر
ناامید شده که میخواهد خودکشی
کند اگر جواب مثب��ت بود درباره
نقش��ه عملی کردن آن سوال کنید
و کی و کجا می خواهد خودکشی
کند.
اگر شخص گفت که فکر می کند
خودکشیکندبگوئیدنگرانهستید
و می ترس��ید که این کار را عملی
کند ویل عکس العمل نشان ندهید
که تو نباید این جور فکر کنی ،وضع
این قدر هم بد نیست که تو فکر می
کنی ،متوجه باشید که شخص دارد
احساس��ات عمیقش را با مشا در
میان می گذارد هرچند که می تواند
مش��ا را به س��ختی ناراحت کند،
ویل می تواند به او آرامش بدهد.
از او برپسید که آیا مشا می توانید
کاری برایش بکنید.
درباره کمک هائی که می شود به
او ک��رد صحبت کنید و افرادی که
می توانند ب��ه او کمک کنند مثل

اعضای فامیل ،دوس��تان،
موسسه های کمک کننده و
درمان کننده.
ب��ا او برنام��ه ای بگذارید
ب��رای چند س��اعت بعد یا
چند روز بعد .با او یا به اسم
او چند مالقات برنامه ریزی
کنی��د .در صورت امکان او
را همراهی کنید که کمک الزمه را
دریافت کند.
به او بگوئید که چه ساعاتی آماده
مذاکره هستید و وقت دارید و در
آن ساعات برنامه دیگری نگذارید
و س��عی کنید که کسی را پیدا کنید
که او بتواند در متام س��اعات روز
به او تلفن کند و حرف بزند .از او
برپسید:
آیا اش��خاص دیگ��ری هم مطلع
هستند که او می خواهد خودکشی
کند و آنها کی هستند.
آیا کس��ان دیگری هستند که باید
مطلع شوند.
آیا مایل هست که به آنها هم اطالع
بدهد.
متاسفانه این سوال همیشه درست
نیس��ت راز داری مهم است ویل
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وقت��ی زندگی یک نف��ر در خطر
است عدم رازداری مهم نیست.
مرت��ب ب��ا او در متاس باش��ید و
حالش را برپسید.
او را تش��ویق کنید از اینکه به مشا
اطمینان کرده همنی طور از اینکه
به زندگی ادامه داد و با مشکالت
جنگید.

اگر شخص اقدام به خودکشی کرد
چکار باید کرد
شخص می تواند با متام کارهائی
که ب��رای کم��ک به او می ش��ود
ناگهانی اقدام به خودکش��ی کند.
اگر مش��ا آجن��ا بودی��د و کمک
های اولیه را می دانید سعی کنید
آرام باش��ید و او را مطمئن کنید و
بالفاصله آمبوالنس خرب کنید.
دقایق بعد از اقدام به خودکش��ی
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بس��یار مهم اس��ت و شخص باید
درمان های اولیه را در این دقایق
دریافت کند.
با او مرتبا در متاس باشید و برایش
یک گ��روه پشتیبانی درست کنید.
بس��یار مهم است که شخص فکر
کند که بر اث��ر کارش دیگران او را
کنار گذاش��ته اند و از او فرار می
کنند.
باید بدانید که اگر ش��خص واقعا
خبواهد خودکش��ی کن��د این کار
را خواهد ک��رد و مشا منی توانید
جلوگ�یری کنید و نباید احس��اس
مس��ئولیت درباره تصمیم شخص
دیگری داشته باشید.
خبش پایانی در مشاره آینده

اسرار موفقیت در اجنام ورزش منظم
یکی از مش��کالت اساس��ی
جامعه ام��روزی به وی��ژه در
شهرهای بزرگ ،عدم حترک
و کمبود فعالیت بدنی است.
همه متخصصنی معتقدند که
شیوع بی رویه چاقی ،دیابت
و بیم��اری ه��ای متابولیک،
پیامد ش��یوه زندگی نادرست
اعم از تغذیه ناس��امل و نیز کم
حترکی است .اما وقتی اجنام
ورزش منظ��م روزانه به افراد
چاق توصیه می شود ،این کار
را غریممکن می دانند.
آیا مش��ا نیز تص��ور می کنید
زم��ان و بودجه کاف��ی برای
فعالیت بدنی منظم را ندارید؟
اگر پاس��خ مشا مثبت اس��ت
الزم اس��ت در تفکر خود جتدید
نظر کنید ،زیرا ی��ک برنامه منظم
فعالیت بدنی سامل و موفق ،لزوما
نیازمن��د صرف هزینه و زمان زیاد
نیست.
یک بررسی نس��بتا گسرتده نشان
داده است که حداقل یک چهارم
از افراد موف��ق در فعالیت بدنی،
دارای ش��غل های مت��ام وقت یا
فرزن��دان کوچک در خانه و یا هر
دوی آنها می باش��ند و پیاده روی
رای��ج ترین ش��کل فعالیت بدنی
است.
بررس��ی جدیدی که بر روی بیش
از  20000نف��ر اجن��ام گرفت��ه بود،
رازهایی در م��ورد موفقیت برای
اجنام فعالیت بدنی را فاش منود و
افرادی که در این کار موفق بودند،
حداقل سه روز در هفته ،به مدت
نیم ساعت ورزش و فعالیت بدنی
داشتند.
نتایج بررسی ها نشان داد که پریوی
از یک برنامه منظم فعالیت بدنی،
مس��تلزم صرف هزینه و زمان زیاد
و خسته شدن نیس��ت و می تواند
برای افزایش طول عمر بسیار مفید
واقع گردد.
بر اس��اس مطالعات اجنام شده،
برخی اسرار درباره افراد موفق در
زمینه اجنام ورزش منظم به شرح
زیر هستند:

دارید ،بدین معنا که حداقل به
 4تا  5س��اعت ورزش در هفته
نیاز خواهید داشت.
کافی است از ماشین خود
یا وسایل نقلیه استفاده نکنید و
پیاده راه بروید:
بس��یاری از افراد موفق اظهار
منودن��د ک��ه برای طی مس�یر
من��زل ت��ا حم��ل کار ی��ا برای
خرید روزان��ه ،از پیاده روی یا
دوچرخه س��واری استفاده می
منودند.
یک فعالیت بدن�ی را پیدا
کنی�د ک�ه از اجن�ام آن ل�ذت
ببرید:
افراد موفق توصیه می کنند که
بای��د ورزش را هر روز در یک
ساعت مش��خص اجنام داد و
این فعالیت باید لذت خبش و قابل
اجرا باشد.
از وزن�ه ه�ا و ورزش ه�ای
کششیاستفادهکنید:
اف��راد موفق در زمین��ه ورزش در
حدود ده مرتبه بیش�تر از افرادی
که فعالیت بدنی منظم نداش��تند،
از وزن��ه ها برای تقویت عضالت
خود اس��تفاده می کرده اند .البته
در اس��تفاده از وزنه ه��ا و اجنام
ورزش های کشش��ی نبای��د زیاده
روی منود.
همچننی از دیگ��ر اقدامات مفید
ب��رای موفقی��ت در ی��ک برنامه
فعالیت بدنی منظم عبارتند از:
یافنت ی��ک مکان مناس��ب برای
ورزش ،برنام��ه ریزی از قبل و نیز
یافنت فردی به عنوان دوس��ت که
همراه مشا باشد.
حمققنی توصیه می کنند که شروع
ورزش و فعالیت بدنی باید آهسته
باشد و سپس به تدریج باید شدت
و م��دت آن را افزایش داد .نتایج
حتقیقات نشان می دهند که وقتی
اف��راد ب��ه فعالیت بدن��ی خو می
گرین��د ،به طور طبیع��ی تدرجیا به
ورزش های طوالنی تر و با شدت
بیشرت متمایل می شوند و مدت و
کیفیت فعالیت بدنی شان ارتقا می
یابد.

•

•

•

ورزش تان تنوع داشته باشد:
 58درصد از افراد موفق ،در طی
هفته سه نوع و یا تعداد بیشرتی از
فعالیت های بدنی متنوع را اجنام
می داده اند.

•

حتما نیاز نیست به ورزشگاه
بروید:
 30درصد از افراد موفق ،حداقل
س��ه بار در هفت��ه ،از تس��هیالت
ورزشی در باشگاه یا منزل استفاده
می کرده اند.

•

از ورزش برای درمان بیماری
های روحی و جسمی استفاده
کنید:
بی��ش از نیم��ی از اف��رادی که به
طور منظم ب�یرون از منزل ورزش
می منودند ،از ورزش برای بهبود
روحیه خود و مبارزه با افسردگی و
یا مشکالت جسمی استفاده می
منودند؛ مث�لا برای بهبود بیماری
های��ی مانن��د :مش��کالت قلبی،
کمردرد ،فشار خون باال و دیابت از
ورزش استفاده می منودند.
متخصصنی ب��ر ای��ن اعتقادند که
ورزش و فعالی��ت بدن��ی ب��رای
پیش��گریی یا درمان بس��یاری از
بیماری ها مفید می باشد.
اما اگر ه��دف ت��ان کاهش وزن
اس��ت ،ب��ه ورزش بیش�تری نیاز

•

دکرت محیدرضا فرشچی  -متخصص تغذیه
 -فوق ختصص دیابت و چاقی
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حتوالت مصر و...

زمین لرزه چند ریشتری:
جهان عرب آشفته ،غرب سراسیمه!

ابوجعفر خدیر

(مونرتیال)
خامن هیالری کلینتون وزیر خارجه
آمریکا در س��فر خود به کشورهای
عربی خلیج فارس ،و دیدار شیوخ
منطقه ،در کش��ور قطر بود که
انقالب تونس رخ داد و زمنی
زیر پ��ای وی و کلیه حاکمان
مرجت��ع خودکام��ه ب��ه ل��رزه
درآمد .خامن کلینتون آشکارا
و بطور اخطارگونه و بی سابقه
در تاریخ دیپلوماس��ی آمریکا
خطاب به دیکتاتورهای فاسد
حفاظت شده خود در منطقه
گفت:
تا انقالب به سراغ تان نیامده ،دست
ازخودکامگیبرداریدوبهفسادهای
دولتی پایان دهید و به کار فرو بسته
مردمچاره ای بیندیشید!
با انقالب تون��س آب به النه مورچه
گان افتاد.
کاخسفیدبرایمقابلهوچارهاندیشی
ب��ا انقالبات زجنریه ای کش��ورهای
عربی ،به یک گردهمائی کم س��ابقه
دیپلم��ات ها و دس��ت ان��درکاران
سیاس��ت آمریکا دست زد و بیش از
 3600دیپلمات خود را در چهارگوشه
دنیا به واشنگنت احضار منود تا طی
مسیناری سیاست آینده آمریکا را در
دنیاتعریفکنند.
در اروپا مجعه چهارم فوریه کنفرانس
امنی��ت با ش��رکت  360مناین��ده از
کش��ورهای خمتلف در مونیخ آملان
تشکیل ش��د تا اوضاع خاورمیانه و
کش��ورهای عربی را بررس��ی کنند،
ایران این دعوت را نپذیرفت.
شیخ حبرین نسبت به دخالت های
ای��ران هش��دار داد و آن را یکی از
عوامل شورش دانست.
ملک عبداهلل اردن کابینه را منحل
و مس�یرا الرفاعی خنس��ت وزیر را
برکن��ار و جبای وی معروف با خیط
را منصوب منود.
حس��ن عموم��ی مل��ک عب��داهلل
طرفداران پادشاهی را به خیابان ها
آورد.
در مین عبداهلل صاحل اعالم کرد که
دیگر کاندیدای ریاس��ت مجهوری
خنواه��د ب��ود و در  1913بعد از 35
سال کناره گریی خواهد کرد.
در اجلزایر بوتفلیقه خنس��ت وزیر
وعده کرد بزودی حالت اس��تثنائی
(حکوم��ت نظام��ی) را لغو خواهد
کرد.
خامن آجنال مرکل صدراعظم آملان
به اسرائیل شتافت و در مقابل پیشنهاد
نتان یاهو دائر به تش��دید حترمی ها و
تنبیهات برعلیه ایران ،او را در شرایط
حس��اس به احتی��اط و عقل دعوت
منود.
سارکوزی رئیس مجهور فرانسه با
ش��ورش مردم در تونس ،ش��تابزده و
فوری بر محایت  23ساله فرانسه از
دولت زی��ن العابدین بن علی تاکید
ورزید .اما رژمی پوس��یده تر از آن بود
که بتوان حفظش کرد و بیش از یک
هفته دوام نیاورد و سرنگون شد .بن
علی خواست به فرانسه پناهنده شود
اما دیگر ب��ه درد ارباب منی خورد
نپذیرفتند الجرم به دیگر دیکتاتوری
منطقه ،عربستان سعودی فرار کرد.
همانطوری که آمریکا حممدرضا شاه
را بعد از  25س��ال خوش خدمتی او
را رها کرد و به خاک خود راه نداد و
بناچار به قاهره رفت و همان جا مرد.
در اس��رائیل نتانیاهو خنست وزیر
اسرائیل جلس��ه فوق العاده کابینه را
تشکیل داد و بعد از پایان جلسه اعالم
داش��ت س��ه دهه صلح بنی مصر و
اسرائیل باید ادامه یابد و پیمان صلح
کمپ دیوید حمرتم مشرده شود معنا
و مضمون این اظهار نظرها اینس��ت
که دیگر برای اسرائیل توانائی یک

در ویرانی های بجای مانده این
حاکمانویرانگر،جنبشیفراگیر
برخاسته که حیرت انگیز است.
جنگ دیگ��ر با مصر
را ندارد .تصور اینکه
اسرائیل بتواند همزمان
ب��ا م��ردم فلس��طنی و
حزب اهلل لبنان و سوریه
و مصر جبنگد از عقل
س��لیم بدور است .از
این روست که نگرانی
های ش��دید مقامات
اس��رائیلی و حتلی��ل
گران و مفسران سیاسی این کشور از
اوضاع کش��ورهای عربی قابل فهم
است امروز اسرائیل به منزله جزیره
کوچکی اس��ت در می��ان اقیانوس
طوف��ان زده که هر حلظه درحال فرو
رفنت و غرق شدن است.
در عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز
الش��یخ مفتی اعظم در مناز مجعه
هشدار داد هدف از این اغتشاشات
تقس��یم منطقه به کش��ورهای توسعه
نیافته است .تظاهرات تونس و مصر
را م��ورد انتقاد قرار داد و آنرا باعث
خون ری��زی و غ��ارت مبانند مصر
دانست او در پایان سخنانش جنبش
مردم را فتنه نامی��د که هدف عمده
آن اجی��اد اختالف بنی امت و رهرب
است
مجه��وری اس�لامی ای��ران نی��ز با
تبلیغاتشدیدتالشکردخیزشملت
های عرب را اهلام گرفته از انقالب
اس�لامی به رهربی آیه اهلل مخینی و
نه خیزش م��ردم در  22خرداد و روز
عاشورا جلوه دهد.
تاریخ سراسر پند است.
ب��رای حس��نی مب��ارک  30س��ال
ط��ول کش��ید همچن��ان ک��ه برای
حممدرضاشاه  37سال طول کشید
تا صدای انقالب مردم را بشنوند در
روز مجعه  28ژانویه حسنی مبارک
که چند روزی با شورش مردم در خفا
زندگ��ی میکرد و از انظار به دور بود
در تلویزیون ها ظاهر شد و انصراف
خ��ود را از ش��رکت در انتخاب��ات
آینده ریاست مجهوری اعالم کرد و
صدای انقالب ملت را شنید و روز
 29ژانویه پس��ت معاونت ریاس��ت
مجهوری را که مدت  30سال خایل
نگه داش��ته بود تا جانشینی برای او
جز فرزندش مجال مبارک نباشد به
اجبار به عمر سلیمان واگذار منود.
عمر سلیمان در مصر مقام و موقعیتی
همچون ارتش��بد نعمت اهلل نصریی
رئیس س��اواک در ایران را داش��ت
البته باهوش تر و موذی تر( ،نصریی
در می��ان همپالک��ی های خ��ود به
نعمت خره مشهور بود و خشونت و
سنگدیل او به هوش و سیاستش می
چربید).
عمر س��لیمان در راس اطالعات و
امنیت مصر هماهنگ کننده فعالیت
های جاسوس��ی مصر با ارگان های
امنیتی و جاسوسی غرب و اسرائیل
بود ،از این رو انتخاب وی بش��دت
از طرف مردم رد ش��د .و این انتقال
قدرت را به س��لیمان ،حیله آمریکا
و صهیونیس��م تلقی کرده و شگردی
دیگر برای تداوم سیاست های پیشنی
دانس��تند .به نظر می رس��د آمریکا
دقیقا مبانند ایران که در برابر عظمت
انقالب و خواس��ت میلیون ها مردم
مصمم ،به عقب نشینی جمبور گشت
و بارها ساخنت حممد رضاشاه ،امید
خود را ابتدا به شاپور خبتیار و سپس
به مذهبیون معتدل از نوع بازرگان و
بهشتی بست ،امروز نیز در مصر می
بینیم که حسنی مبارک را رها ساخته
و عمر سلیمان را در مرحله آزمون به
حمک کش��یده است و منتظر فعل و
انفعاالت در درون جامعه مصر است

تا مرحله بعدی سیاست خود را پیش
بربد .اما آچنه که در تش��ابه شرائط
دو انقالب ایران و مصر قابل توجه
است حضور دموکرات ها به رهربی
کارت��ر و به رهربی اوبام��ا در راس
حکوم��ت آمری��کا در دو انقالب
است پر واضح است اگر جبای کارتر
حکومت نئوکان ها به رهربی ریگان
ها یا جرج بوش ها مصدر کار بودند،
انق�لاب ایران یک��ی از خونبارترین
انقالبات میشد و در تاریخ به ثبت می
رسید.
امروز هم خوشبختانه حضور اوباما
در ق��درت در اوض��اع مصر و روند
انق�لاب تاث�یر قطع��ی دارد ،زی��را
دیکتاتورها و حکومت های خائن و
وطن فروش با س��رکوب و شکنجه و
غارت ،و قدرت و رفاه افسانه ای خو
گرفته اند و به هیچ وجه حاضر نیستند
از امتیازات بی حد و حس��اب خود
دست بردارند و اگر به پشتیبانی بنی
املللی تا به آخر مطمئن باشند تا قتل
عام های ملت خود پیش میتازند.
حممدرضا شاه یکی از بی شهامترتین
و ضعیف ترین دیکتاتورهای منطقه
بود و در هر واقعه ای قصد فرار می
کرد و دوبار نیز عمال آن را به منایش
گذاش��ت ب��ا این وجود کش��تارهای
بزرگ از ملت ایران براه انداخت.
در وقایع  21آذر آذرباجیان و کردستان
ده ها هزار نفر را کش��تند کشتارهای
س��ی ام تری 28 ،مربداد 15 ،خرداد،
مجعه سیاه -میدان ژاله و ...از یادمان
نرفتهاست.
سپهبد امری امحدی در زمان رضاشاه
در لرس��تان به امحد قصاب شهرت
یافت.
عمر س��لیمان به منظ��ور مرعوب و
مضروب س��اخنت و س��پس خسته و
از پا درآوردن مردم در میدان آزادی
(التحریر)وخیابانهایقاهره(،دقیقا
آچنه را که ملت ایران جتربه کرده بود)
پلیس را ک��ه در زدوخوردهای چند
روز گذش��ته از برابر مردم خشمگنی
عقب نشسته و از انظار خمفی بود این
بار در لباس شخص سوار بر اسب و
شرت به مصاف مردم فرستاد.
این ها وحشیانه و غافلگریانه خود را
به انبوه مجعیت زدند و در یک روز
 13کش��ته و  1500نفر زمخی به جای
گذاشتند .اما مردم مصمم با مقاومت
حتسنی آمیز خود نقشه عمر سلیمان
را نق��ش بر آب کردند و با به منایش
گذاش�تن صحنه های وحش��یگری
لباس ش��خصی ها در سرتاس��ر دنیا
بقایای آبرو و اعتبار دست اندرکاران
حکومتی را در پیش��گاه م��ردم دنیا
بردند تا به آجنا که وزارت کشور مصر
جمبور گشت از وقایع دخلراش میدان
آزادی اظهار تاسف کرده و آن را کار
اخوان املس��لمنی قلمداد کند ،اما
ماموران لباس شخصی که به چنگ
مردم افتادند این حن��ای رژمی را بی
رنگ ساخت.
اسرائیل به سختی نگران بود و اوباما
زیر فش��ار البی صهیونیست ها قرار
گرفته تا به هر قیمت حس��نی مبارک
را که شریک سیاسی و متحد اسرائیل
است حفظ کند اما ظاهرا اوباما زیر
بار نرفته و رفنت او را در شرائط فعلی
اجتناب ناپذیر ارزیابی کرد.
دیکتاتورهاعمومااهداف،برنامهها،
عملکردها و سرنوشت های کمابیش
مشابه دارند .همه آنها با مردم خود در
ستیزند بنابر این در نهایت از جامعه
خ��ود ران��ده ش��ده و در غربت می
مریند.دیکتاتورهایشناختهشدهدنیا
همچون ایدی ام�ین ،ژنرال موبوتو،
ژنرال س��وهارتو ،ژن��رال مارکوس،
ژنرال لون نول ،ژنرال سوموزا ،ژنرال
باتیستا ،رضا شاه و حممدرضا شاه،
و ...همه از مملکت فراری شده و در
غربتمردند.
ای��ن دیکتاتوره��ا در مج��ع اموال
و غ��ارت دارائ��ی مملکت بس��یار
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مبارک ،بن علی ،نوبتته سید علی

جتربه مصر و تونس نقطه پایانی بود بر
نظریه ضد مردمی پایان عصر انقالبات
و ت ز پایان تاریخ.موج انقالب در منطقه
خ��اور میانه فصل جدیدی را در تاریخ
معاصر جهان رقم میزند که نقش آفرینان
آن جوانان و زنان و اقش��ار فرودس��ت
هستند .با اولنی تکان در انقالب تونس
ی و مب��ارک از قدرت
و مص��ر بن عل�� 
بزیر کشیده شدند و خواسته های مردم
برای نان ،دموکراسی و کرامت انسانی
در برابر هی��ات حاکمه قرار گرفت .ما
ایرانیان ام��ا میدانیم که ای��ن آغاز راه
است و تنها حضور متحد ظلم شدگان
و طبقه کارگر ش��رط اولی��ه پریوزی این
انقالباتمیباشد.
شادمیان از این انقالبها که به ما و متام
ی
مردم جهان تعلق دارد وصف نش��دن 
است ،خبصوص ما درسهای فراوانی
از آن میتوانیم بگریمی و در مقابل جتربه
خود از انق�لاب  ۵۷رابه آنان بدهیم.
ما در کنار مردم مصر و تونس و س��ایر
کشورها از اجلزایر تا سوریه و مین و...

باید بر طبل آزادخیواهی و برابری طلبی
بکوبیم .جوانان و زنان درکنار کارگران
و زمحت کشان هر کش��ور روز بروز با
کمک تکنولوژی و اینرتنت بهم نزدیکرت
میش��وند .دیگر خواس��تهها ب��ر مبنای
تفاوت رنگ ،نژاد و مذهب نیست ،نه
جنگ متدنها که نربد طبقات است که
رخ مینماید .این نربدها در تونس و مصر
با پیگریی راه مس��املت آمیز همچنان
در راه انق�لاب پیش مریون��د ،اما در
مجهوری اسالمی که هر حرکت مردم با
خشونت رودر روست راه حل قهر آمیز
از همان آغاز به مردم حتمیل میشود.
ما در کنار مردم خاورمیانه و آفریقا باید
این مهم را در ایران به اجنام برسانیم.
با وجود جتارب س��اهلای خوننی  ۶۰و
سرکوبهای وحشیانه سال قبل اما دوباره
با اهلام ازانق�لاب  ۵۷و انقالبهای
تون��س و مصر ب��ا صدای بلن��د فریاد
میزنیم تنها راه رهایی انقالب است.
بدون س��رنگونی مجهوری اس�لامی
و انه��دام ماش�ین دولتینظام��ی آن

حریصند.
س��وهارتو با  16میلیارد دالر ثروت به
انگلستانپناهندهشد.ژنرالمارکوس
دالرهای انباش��ته اش در جعبه های
میوه به هنگام فرار در فرودگاه کشف
و در تلویزی��ون ه��ای دنیا به منایش
درآمد.
موبوتو وقتی کشور بسیار فقری کنگو را
ترک می کرد میلیاردر بود.
حممدرضاش��اه ثرومتندترین رئیس
کش��ور در دنی��ا ب��ود و امال کش در
سوئیس ،فرانس��ه ،انگلیس ،آمریکا
هنوز در چنگال خان��واده اش باقی
مانده اس��ت و پدرش رضاشاه وقتی
از ایران رفت به اندازه خاک سوئیس
ملک داشت.
و در حایل ک��ه در ایران قحطی بود
و مردم جنوب و حاشیه نشنی خلیج
فارس از گرسنگی می مردند رضاشاه
میلیون ها دالر در بانک های خارج
ذخریه داشت.
بنابر گزارش کانال های خبری تنها
حسنی مبارک و افراد خانواده اش
 70میلی�ارد دالر از ثروت مملکت را
چاپیدهاند.
گروه مافیائی مبارک و ژنرال های
ارتش ط�ی  32س�ال بخش عمده
کمک  1300میلیون دالری س�الیانه
آمریکا را به ارتش باال کشیده و زمین
ها و شرکت های عمده کشور را به
جیب خود مص�ادر کرده و فروخته
اند.
در همین حال ملت به خاک سیاه
نشستهاست.
 40درصد مردم زیر خط فقر بسر می
برند و صدها هزار مصری در قربستان
ها و مقربه ها می خوابند و  30درصد
یعنی 27میلیونبیسوادند.
اینست حاصل  3میلیارد دالر کمک
س��الیانه آمریکا به مصر و در پی این
کمک سلطه امرپیالیستی این کشور،
کش��اورزی به آن چنان بالئی دچار
آمده که ام��روز کمرت از پنجاه درصد
قوت المیوت یا خب��ور منری مردم را
تامنی میکند و کشور کامال به خارج

وابستهاست.
در ویران��ی ه��ای جبای مان��ده این
حاکم��ان ویرانگر ،جنبش��ی فراگری
برخاسته که حریت انگیز است.
در همبستگی ،پایداری ،و مقاومت
حتسنی مردم دنیا را برانگیخته است.
پنجم فوری��ه خربگزاری فرانس پرس
( )AFPاز قاه��ره چننی گزارش می
دهد:
اخوان املسلمنی یا برادران مسلمان
در حایل که در صف اول تظاهرات
قرار دارند با توزیع آب ،غذا ،و برپائی
چادرها برای درم��ان جمروحنی در
کنار چپ ها ،الئیک ها و دموکرات
ها قرار گرفته اند و اعالم می کنند به
هیچ وجه قصد حکوم��ت ندارند و
مذهب را از حکومت جدا می دانند
اوضاع پر آشوب است.
ساعت  11صبح مجعه یازدهم فوریه
رادیو کانادا ناگهان اعالم کرد مبارک
استعفا کرد و قدرت را به ژنرال حممد
طنطاوی که در  20س��ال گذشته وزیر
دفاع کابینه او بوده ،سرپده است.
بنابرای��ن تا اینجا مل��ت بزرگ مصر
توانست سر رژمی وابسته به امرپاطوری
آمری��کا و متحد اس��رائیل را بزند و
ماهیت کثیف ،دزد و خشن حاکمان
این قماش نظام های اجتماعی را در
جهان افشا و اربابان آنها را رسوا کند،
که این خود دست آورد بزرگی است.

اما ببینیم در دنیای واقعیات و در
صفحه شطرجن سیاست جهانی در
آن پشت چه گذشت؟
آچنه مس��لم اس��ت ملت مصر قیام
کرد و بنا به گفته پیغمرب گونه مارکس
انقالب در مص��ر روزی اتفاق افتاد
که دارو دسته حسنی مبارک حاکم بر
مصر نتوانست به حکومت فاسد خود
ادامه دهد و مردم نیز به نقطه پایانی
رسیدند.
در ای��ن میان سیاس��ت زیرکانه و در
عنی حال موذیانه آمریکا نقش خود
را بازی کرد .پلیس که مس��تقیما رو
در روی م��ردم قرار داش��ت با همه
وحشیگری ها و کشتارهای چند روزه

خواس��تهای ازادخیواهان��ه و برابری
طلبان��ه ما حمق��ق منیش��ود .اصالح
طلبی برای جنات مجهوری اس�لامی
از س��قوط اس��ت و در مقابل خواست
سرنگونی طلبانه مردم ایستاده و در جرم
وجنایت شراکت دارد.
م��ا در کنار م��ردم خاورمیانه از متامی
ی خواه میخواهیم که مارا
بشریت ترق 
در امر سرنگونی رژمیهای دیکتاتوری
و ض��د مردمی منطقه ی��اری داده و از
دولتهای خود خبواهند با فش��ار بر این
جنایت��کاران و قط��ع امکانات مایل و
نظامی سقوطشان را نزدیک تر کنند.
درود ب��ر م��ردم مص��ر ;درود بر مردم
تونس
سرنگون باد جمهوری اسالمی ایران
زنده باد انقالب;زنده باد سوسیالیسم

کمیته یادمان کشتار
زندانیان سیاسی دهه ۶۰
ایران -
مونرتال2010-February-14

اول شکست خورد و برابر مردم عقب
نشست ،اما ارتش خبواست آمریکا
از خش��ونت به دور مان��د تا اوضاع
آش��فته تر از آچنه که هس��ت نشده و
اداره امور از دس��ت ن��رود اعالمیه
های دولت مبارک دائر به اصالحات
و عقب نشینی های گام به گام چاره
کار گره خورده حس��نی مبارک نشد
و آزمایش��ات آمریکا جواب نداد و
طرد مبارک غریقابل اجتناب گردید
و باالخره مبارک کنار رفت و به کاخ
جملل خود در کنار کانال سوئز رفت.
حال آمریکا با روی کار آوردن ژنرال
طنطاوی جامعه مصر و مقاومت مردم
را مرحله به مرحله به آزمایش کشیده
اس��ت و با بهره گریی از جتاربی که
در سقوط دیکتاتوری های آمریکای
التنی ،و ای��ران خاورمیانه ،اندوخته
است ،سعی دارد اوضاع مصر را به
نفع اسرائیل و در نهایت منافع نفتی
مهندسیکند.
آخری��ن اقدام ب��رای جلب رضایت
م��ردم ،احن�لال جمل��س قالب��ی و
مرخ��ص کردن مناین��دگان متملق و
دستبوس مبارک ،از جانب طنطاوی
است.
با همه این ها افق ها روشن اند.
امید ملت های منطقه به نسل جوان
اس��ت که جهانی شده و با جهان در
ارتب��اط اس��ت و به ف��ن آوری های
اطالعاتی و ارتب��اط مجعی و رایانه
ای تس��لط دارد و خواهان شفافیت
و دموکراس��ی و عدال��ت اجتماعی
اس��ت و آماده اس��ت در هر فرصتی
دیکتاتورهای کهنه را سرنگون کرده
و به زباله دان تاریخ بریزد .این نس��ل
ب��ا حضور م��داوم و مصمم خود در
صحنه،فضایسیاسیدنیارادگرگون
س��اخته اس��ت دوران دیکتاتورها،
رهربی ه��ا ،رعیت پ��روری ها و...
گذشته و قلدرهای حتمیلی به تاریخ
پیوسته اند و اصرار و مساجت حسنی
مبارک ها بر بی آبروئی آنها خواهد
افزود.
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زان این است
که درزمانۀ ما موضوعات
ی با طنز پهلو می زند و
جد
باعث تفریح می شود!
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هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در این درگاه نیست
پناهی گزیده است
هرکس برای خویش
نسبت به شخص مرتد و نژاد پرست
ث الیوت ترودو» ایم! بربد!؟
ما در پنـاه «وار
و جنس��یت پرس��تی به ن��ام مریزا

در کشکول...پیر خراسانی

Email: pirekhorasani@yahoo.ca

کش
واف کنیم و مالمت یم و خوش باشیم که رد طریقت ما کافریست رنجیدن
فقط جهت اطالع

نام لعبتی که متثال مبارکش را در
اینجا مالحظه می فرمائید "مونیکا
بلوچ��ی" و هرنپیش��ه ای
ایتالیائی است که اکنون
در کش��ور ترکیه مش��غول
ب��ازی در فیلمی اس��ت
ب��ه کارگردان��ی "بهم�ن
قبادی" کارگردان مطرح
سینمای ایران و به غری او
هرنپیش��ه معروف ایرانی
بهروزوثوق�ی وBeren
 saatبازیگ��ر برجس��ته
و جنجایل ترکی��ه هم در
این فیل��م حضور دارند و
همچننی قرار است داریوش اقبالی
خواننده پرطرفدار کشورمان هم در
این فیلم ظاهر ش��ود .الزم به ذکر
است که برای خامن مونیکا بلوچی
معلم فارس��ی گرفته شده است تا
بتواند فارسی صحبت کند.
م��ا که نه از قیافه و س��ر و ش��کل
حسابی برخوردارمی و نه جز چند
کلمه زبان فارس��ی زب��ان دیگری
می دانیم و به بعضی دالئل امنیتی
و ت��رس از دیکتاتور حاکم بر کلبه
خراب��ه م��ان از ورود ب��ه اینگونه
مقوالت معذورمی فقط این مطلب
را در اینجا نوش��تیم تا آن گروه از
هموطن��ان خوش قیاف��ه و خوش
تیپ و خوش هیکل ما که معموًال
به اکثر زبان های زن��ده و مرده و
جمروح دنیا هم تسلط کامل دارند
بشتابند جهت تعلیم زبان فارسی به
این جمسمه وجاهت و مالحت و
از مزای��ای مادی و معنوی آن هم
برخوردار شوند!؟

تورونتو :قاچاق تریاک

سرسپردگانبیگانه
چندی قبل "حممد
تقی مصباح یزدی"
با نف��وذ ترین حامی
حممود امحدی نژاد
در میان به اصطالح
روحانی��ون ش��یعه و
سرس��خت ترین منتقد "اسفندیار
رحیم مش��اعی" رئیس دفرت او در
دیدار با اعضای سپاه پاسداران به
آنان هشدار داد .مبادا سرسرپدگان
بیگانه در دولت نفوذ کنند!؟
به ع��رض حضرت مصب��اح می
رس��انیم که قربانت گردم مشا دیر
با خرب شده اید چون سرسرپدگان
بیگانه بیش از سی سال یعنی دقیق ًا
از روز  22بهمن سال  1357در نه
تنه��ا دولت بلکه در مت��ام ارکان
خ��رد و کالن میهن م��ا نفوذ کرده
اند؟! مشا حتم ًا در خواب تشریف
داشته و دارید؟!

زندانیان ایران....

یک فرق کوچک
معموًال در کشورهائی که در آن ها
در اثر اعرتاضات مردمی دیکتاتور
مربوطه ناچار به فرار می ش��ود و
نریوهای نظامی و انتظامی فرو می
ریزند ،بالفاصله درهای زندان ها
گشوده می شود و یک عده زندانی
که غالب ًا دزد و قاچاقچی و جانی
هستند اسلحه ها را برمی دارند و
فرار می کنند و در سطح آن کشور
پراکنده شده و باعث زمحت مردم
می ش��وند .هیچ فکر کرده اید که
اگ��ر چننی اتفاق مبارکی در ایران
م��ا بیفت��د و درهای
زن��دان ها گش��وده
ش��ود آچنه در سطح
مملک��ت پراکن��ده
خواه��د ش��د ع��ده
ای دک�تر و مهندس
و وکی��ل و اف��راد
حتصیل ک��رده دیگر
و خبصوص جوانان
دخرت و پس��ر مبارز و

مسخرهها
بن��ا ب��ه گ��زارش س��حام نی��وز
میرحسینموس�وی و مهدیکروبی
دو تن از ره�بران خمالفان دولت
ایران ،در نامه ای به وزارت کشور
مجهوری اسالمی خواستار صدور
جموز برای "راهپیمائی مردمی" در
بعدازظهر روز دوش��نبه  25بهمن
ماه در مس�یر میدان امام حسنی تا
می��دان آزادی و با هدف محایت
از حرکت های مردم تونس و مصر
شده اند!
ما مان��ده امی مات و متحری که این
آقایان مدعی ره�بری ملت ایران
س��ران و س��ردمداران مجهوری
اسالمی را آنقدر "خر" فرض کرده
اند یا مردم را؟ و یا خودشان آنقدر
ابله هستند که تصور می کنند رژمی
اجازه می دهد که آن ها دست به
چننی کاری بزنند و مردم را به این
بهانه به خیابان ها بکش��انند!؟ در
حایل که همه می دانند که رژمی به
دنبال بهانه و وس��یله ای است که
س��ر این آقایان را زیر آب و خیال
خ��ودش را راحت کن��د برای این
جانیان زندگی  70و اندی میلیون
ملت ایران پشیزی ارزش ندارد چه
برسد به مصاحل و منافع مردم مصر
و تونس؟

دیکتاتور بعدی؟!

قیافهمتاشائی
"بشار اس�د" رئیس
مجه��وری موروثی
کشور برادر سوریه و
ی��ار غ��ار امحدی
نژاد در مصاحبه با
" و ا ل ا س�تر یت
ژورن��ال" گس�ترش
ناآرامی ها در کشورهای عربی را
"شیوع بیماری در منطقه" دانست
و افزود که این بیماری به س��وریه
خنواهد رس��ید ،چون حکومت و
مردم س��وریه در کنار هم هستند و
نارضایتی عمومی وجود ندارد!
گویا ایش��ان دریافته ک��ه پایه های
حکوم��ت چهل س��اله خاندانش
متزلزل ش��ده و بی س��بب نیست
که می خواهد حب��ران موجود در
کش��ورهای عربی را با یارانه های
دولتی در خبش انرژی و یا حتویل
ارزاق عمومی به ش��هروندان کم
درآمد دور بزند؟!
قیافه این جمس��مه بالهت خیلی
خنده دار و متاش��ائی خواهد بود
زمانی ک��ه در همنی آینده نزدیک
مردم سوریه هم با تقلید از مردمان
تون��س و مصر به خیابان ها بریزند
و از آن حض��رت خبواهند که جل
و پالس اش را مجع کند و بزند به
چاک و جنازه پدر نامرحومش را
هم از قرب در آورد و همراه خودش

عکس ماه:
عشق را در پستوی خانه نهان
باید کرد...
دخرتان دانش آموز در
پا كستان در خرابه های مدرسه
خود كه به دست طالبان ویران
شده كتاب های خود را پیدا
كرده و آنها را ورق می زنند.
طالبان با حتصیل دخرتان
خمالف اند!

سایت اس��تانداری رژمی در تهران
با هدف بزرگداش��ت محاس��ه 9
دی ماه مسابقه بزرگی ترتیب داده
است که شرکت کنندگان در آن باید
با سه کلمه فتنه ،بصیرت و عاشورا
مجل��ه بس��ازند و ب��رای برندگان
جوائزی هم در نظر گرفته است.
این حق�یر بنا بر وظیفه ش��رعی و
جهت لبیک به ندای استانداری
حم�ترم مجل��ه زیر را خط��اب به
س��ران رژمی ش��ریف مجه��وری
اسالمی س��اخته و تقدمی می کنیم
و امیدوارمی که جای��زه بزرگ این
مسابقه نصیب ما شود.
اگ��ر اندک��ی بصیرت داش��تی در
م��ی یافتی که عاش�ورا که صد ها
س��ال برایت "نوندونی" بود را با
محاق��ت های خ��ودت اکنون به
فتنه ای تبدیل کرده ای که سراجنام
طناب دارت خواهد شد؟!
مسائلمهم
چون در س��نوات اخری شکر خدا
کلیه مش��کالت امت همیش��ه در
صحنه در ام القرا اس�لام از قبیل
گرانی سرس��ام آور و کمبود آب و
برق و گاز و آلودگی هوا و امثاهلم
حل ش��ده و ضد انقالبیون عزیز و
مفس��دین ف��ی االرض و حماربنی
ب��ا خداوند تب��ارک و تعایل یعنی
آوارگان مقی��م خارج کش��ور هم
م�لایل ندارند جز غ��م دوری از
حاکمان ب��ر ام القرا ،یعنی آقایان
علم��اء اع�لام و حجج اس�لام،
بنابرای��ن وزین ترین نش��ریه مدینه
منوره مونرتیال یعن��ی "هفته" در
دو سه مشاره اخری خودش شروع
کرده است به طرح مسائل مهمی
مانند ظلم ظاملنی فارس نسبت به
مظلومنی ترک و کرد و لر و انتقاد

حتقیر جعفر پناهی

گرگ و بره
در ح��ایل ک��ه
س��ینماگران مط��رح
جه��ان و همچن�ین
دو فس��تیوال ب��زرگ
جهانی خواستار لغو
حکم زن��دان و حمرومیت از کار
جعفرپناهی سینماگر مردمی ایران
ش��ده اند ،دوربنی به مزد معروف
مس��عود کیمیائی ش��امگاه مجعه
 15بهمن ماه در مراس��م افتتاحیه
جشنواره فیلم فجر گفت:

من با کمال فروتنی و تواضع و با این 70
سال سنم از قوه قضائیه می خواهم در
حکم پناهی جتدید نظر کند!

حیف که مدتهاست تصمیم گرفته

اختالط
می کنیم!

امی که حرف
زشت نزنیم
وگرنه به این
کیمیائی می
گفتیم:
حضرت آقا ،با  70سال سن و ریش
و م��وی س��فید با رجوع ب��ه کدام
جتربه از رژمی آدخموار مجهوری
اس�لامی و با ک��دام جم��وزی به
خودت اجازه می دهی که اینچننی
زبونانه از گرگ خوخنوار برای (بره
مظلوم) پناهی طلب خبشش کنی و
چهره و حضور غرورانگیز و زیبای
معرتضان را این گونه حتقری کنی؟!
شرم بر تو!
(راس��تی س��خن این بابا ،مشا را
ُمغازله ه��ای آن کارگردان دیگر،
مجی�د مجی�دی ،با مق��ام معظم
رهربی من��ی اندازد که می گفت:
آقا ،در سینما و هنر جامع الشرایط
اند؟!)

رهبر و حسنی نامبارک

دیگ و سه پایه
حتم ًا مش��ا هموطنان نازننی بارها
این ضرب املثل معروف در زبان
فارسی را شنیده اید که می گوید:
"دیگ به دیگ میگه روس��یاه سه
پایه میگه صل علی"!
اگر دلتان می خواهد که مصداق
دقیق آن را بشناسید گوش فرا دهید
ب��ه آخرین خطبه رهرب مس��لمنی و
مس��تضعفنی جهان در مناز مجعه
هفته قبل ته��ران ،منظور ما همان
خطبه ای است که آن حضرت در
البالی آن ده ها فحش و فضیحت
ب��ار رئیس مجه��وری مصر منود
ک��ه دیکتات��وری قهار اس��ت و به
م��ردم مصر ظلم ک��رده و می کند
و اموال مردم را دزدیده اس��ت و
او را "حس�نی نامبارک" نامید و به

{>> ادامه در صفحه}37 :
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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

واردات خیارشور فرد اعال
در خربه��ا آم��ده بود ک��ه چندی
قبل ع��ده ای از ایرانیان ش��ریف
ک��ه مدت ه��ا به امر ص��ادرات و
واردات ب�ین ام الق��را اس�لام و
دارالکفر کانادا مش��غول بوده اند
اقدام به ورود مقادیری خیارشور
حالل از سرزمنی اسالم منوده اند
آن هم فقط به خاطر این که خدای
ناکرده ایرانی��ان عزیز مقیم کانادا
ب��ه هنگام ص��رف س��اندویج بی
خیارشور منانند در میانه کار و پس
از ورود جنس به مرز ،پلیس وارد
ماجرا می شود و با باز کردن قوطی
ه��ای مربوطه مزاحم
این جتار ش��ریف که
مصداق دقیق و کامل
"الکاسب حبیب اله"
هستند می شوند چون
در داخ��ل آن قوطی
ها به جای خیارش��ور
ترد و خومشزه تریاک
ن��اب س��ناتوری بوده
اس��ت! البت��ه هن��وز

سخنگوی دولت اس�لام ناب در
این رابطه اظهار نظری نفرموده اند
ویل شخص ما مطمئن هستیم که
درست به مانند مورد ارسال اسلحه
به کش��ور برادر
نیجریه در چند
هفته قبل ،این
بار هم احتماًال
اعالم خواهند
فرمود که دولت
ای��ران در ای��ن
رابط��ه نقش��ی
نداشته و ارسال
ای��ن حممول��ه
کار خب��ش
خصوصی بوده
است!

سلحشور و غیور خواهند بود؟!

جملهسازی

ابوالقاسم خان فردوسی توسی که
قلم نابکارش را روی صفحه کاغذ
به گردش در آورده و اش��عاری در
ضدیت با جامعه نس��وان س��روده
اس��ت و احتم��اًال ب��رای حل این
مشکالت کار گروه های متخاصم
باال در آینده نزدیک در صفحات
زرین آن نش��ریه به ج��دال با پنجه
بوکس و چاقو و دشنه خواهد کشید
و انشااهلل این مشکالت در حمیطی
چننی دمکراتیک حل خواهد شد
به گردانندگان این نشریه وزین هم
توصیه می کنیم که برای گرم کردن
بیش�تر این بازار پر رونق در مشاره
های آینده خود شروع کنند به طرح
مسائل علمی مهمی مانند این که
آیا فرشتگان در بهشت برین برای
پرواز از موتور ملخ دار استفاده می
کنند یا موتور جت؟ و همچننی حل
این مشکل مهم تارخیی و جواب
به این س��وال مهم ک��ه آیا "قابیل"
"هابیل" را با بیل کشته است یا با
میل؟ و من اهلل التوفیق
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>> West Island:

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

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

پریسا آزادیان

 10فوریه 2011
ش��رکت فعال زنان در جنبش ضد
اس��تبدادی در دو کش��ور مصر و
تون��س بیانگ��ر ای��ن واقعیت غری
قابل انکار است که هیچ جنبشی
بدون حضور گسرتده و فعال زنان
منیتواند به پریوزی برسد.
حضور گس�ترده و فع��ال زنان در
جنبش های منطقه کلیشه های خن
منا در باره کشور های منطقه را به
چالش طلبیده است.
جمله زنان این هفته رادیو راه کارگر
به بررسی جنبه هایی از نقش زنان
و اهمیت حضور سازمان یافته آنان
در جنبش ضد اس��تبدادی مصر و
انقالب یامسنی تونس میرپدازد.
***************

مروری بر مبارزات
زنان مصر

یکی از مشخصات اصلی جنبش
ضد دیکتاتوری مردم مصر حضور
ّ
ش��جاعانه ،همه جانب��ه و آزادی
خواهانه زنان این کشور است.
جنبش انقالبی م��ردم مصر بدون
مداخله و حضور زن��ان قادر نبود
که دستگاه فاسد و مورثی حسنی
مبارک و طرفداران غربی آن را با
چننی حبرانی مواجه کند.
دس��تگاه حاکمه مصر بیش از سه
دهه اس��ت که ت�لاش میکند تا به
مردم مصر و بویژه به زنان این کشور
القا کند که آنان دو انتخاب بیشرت
ندارند:
ی�ا دیکتات�وری کنون�ی و ی�ا یک
دیکتاتوریمذهبی،
که حقوق ابتدایی مردم این کشور و
بطور اخص زنان را با این بهانه که
خدا را در کنار خود دارند سرکوب
می کند.
مترکز رس��انه های غربی بر خطر
قدرت گ�یری اخوان املس��لمنی
از یکطرف ،و غ��ارت و محله به
موزه ها و حمالت ثرومتند نشنی از
طرف دیگر ،دقیقا به منظور تاکید
بر حمدودیت قدرت انتخاب مردم
مصر و زن��ان این کش��ور صورت
میگریند.
ب��ا وج��ود ت�لاش دس��تگاههای
تبلیغات��ی ب��رای رتوش ک��ردن و
ضد
پاک ک��ردن زن��ان از جنبش ّ
دیکتاتوری مصر ،و تالش دستگاه
امنیتی مب��ارک برای جلوگریی از
ش��رکت زنان در جنب��ش و درهم
شکس�تن آن ،حض��ور زن��ان در
اعرتاض��ات ت��وده ای روز ب��روز
گسرتده تر میشود.

صفح��ه فیس ب�وک "زنان
مصر" که به منظور ثبت نقش

توتنهــانیستی!

نقش برجسته زنان مصری و تونسی در
جنبش ضد استبدادی
غری قاب��ل انکار زن��ان در
ضد دیکتاتوری این
جنبش ّ
کشور اجیاد ش��ده حاوی
عکسها و مطالب متنوعی
است که حضور وسیع زنان
را نشان میدهد.
عکسهای مجع آوری شده
در این صفحه آلبوم دلگرم
کننده ای اس��ت سرشار از
قوت و زیبایی
ش��جاعتّ ،
ش��گرف جش��ن انقالبی
زنان.
این عکس��ها ،از زنان با حجاب و
بی حجاب ،مسن و جوان ،مسبل
زنان س��رفرازی هستند که در کنار
م��ردان مصر برای پای��ان دادن به
رژمیی ک��ه جز فقر ،ن��ا امیدی و
نابرابری چیز دیگری ببار نیاورده
است مبارزه می کنند.
پیامهای مندرج در این صفحه نیز
لربیز از حس همبستگی ،غرور و
امید است و بسیاری نوشته اند که
"توتنهانیستی".
زنان ام��ا نه تنها مش��ارکت فعال
دارن��د ،بلک��ه در س��ازمان دهی
ش��بکه های مقاومت ،کمیته های
حملی ،و سازمان دهی اعرتاضات
و راهپیمای��ی ه��ای عظی��م در
شهرهای مصر و بویژه قاهره نقش
برجسته ای بازی کرده و میکنند.
ضد دیکتاتوری بدون
جنبش های ّ
درهم شکسنت فضای ترس و بدون
امیان به نریوی ش��گرف توده ای
قادر به ش��کل گریی و پیش��روی
نیستند.
زنان مصر در فروپاشی ترس نقش
غری قابل ان��کاری بازی کرده اند.
ضد
از مجل��ه پیش��روان جنب��ش ّ
دیکتاتوری در مصر امسا حمفوظ
است.
امس��ا از بنی��ان گ��زاران جنب��ش
جوانان  ۶آوریل است ،جنبشی که
در صف مقدم مبارزه علیه حسنی
مبارک قرار داشته و دارد.
بسیاری از مفسران حتوالت مصر
معتقدند ک��ه فیلم کوت��اه امسا که
در آن او از م��ردم مصر خواس��ت
که نرتس��ند و اعالم کرد ک��ه او در
تظاه��رات  ۲۵ژانویه و برای پایان
دادن به حکومت مبارک ش��رکت
خواهد ک��رد ،در تش��ویق جوانان
مصری به ش��رکت در راهپیمایی
"روز خشم" بسیار موثر بود.
آچن��ه که در مورد پی��ام امسا قابل
توجه بود نه استفاده او از اینرتنت
برای ب��ه چالش کش��یدن دولت،

بلکه دعوت علنی ،آشکار
و ش��جاعانه او از جوانان
مص��ر ب��رای ش��رکت در
تظاهرات بود.
پیش از امسا بس��یاری از
فعالنی مصری و از مجله
خ��ود او و دیگر اعضای
جنب��ش  ۶آوری��ل ب��ا نام
مستعار و بدون برمال کردن
چه��ره و هویت خ��ود به
سازمان دهی شبکه های
مقاومت و دفاع از حقوق
کارگ��ران و زمحتکش��ان
مصر دست زده بودند.
امسا اما با بی باکی نه تنها دولت
مبارک که هنجاره��ای جمازی و
جنسیتی را به چالش گرفت.
نریوهای امنیتی مص��ر همواره با
استفاده از بیشرمانه ترین تاکتیک
ها ،از مجله با آزار جنسی ،متلک
گویی و بازجویی های بدنی ،سعی
کرده اند تا از حضور فعال گسرتده
زن��ان در مب��ارزات و اعرتاضات
توده ای جلوگریی کنند.
زنان مصر اما نه تنها در صف مقدم
اعرتاضات و گردهمایی های توده
ای بوده اند ،بلکه در سازماندهی
کمیته های حملی ،گاردهای ویژه
میدان حتریر ،برپای��ی چادرهای
کمکهای اولی��ه ،و مقاومت علیه
قمه بدستان دولت مبارک پیشقدم
بوده اند.
زنان مصر همچننی با حضور فعال
در فضای جمازی و ش��بکه های
تلویزیونی مرتبا تکرار کرده اند که تا
زمانی که مبارک نرود مذاکره ای
در کار خنواهد بود.
از مجله فعالرتین این زنان ایس��را
عبدل فاحت ،آیدا س��یف ال دوله،
مازن حسن و فاطمه امام هستند.
نق��ش زن��ان در خرب رس��انی ،در
جل��ب محایتهای ب�ین املللی و
رسوا کردن دستگاههای تبلیغاتی و
امنیتی رژمی ،و همچننی در خنثی
کردن شگردهای کثیف پلیس مصر
برجسته بوده است.
برای فعالنی زنان در مصر ،و برای
آن��ان که از نقش کلی��دی زنان در
جنبش��های بزرگ م��ردم در مصر
مطلع هستند ،این حضور درخشان
زنان باعث شگفتی نیست.
نوال السعداوی نویسنده و فعال
سرشناس  ۸۰ساله مصری که خود
در جتمع عظیم میدان آزادی قاهره
ش��رکت فعال دارد ،گفته است که
زنان مصر دوش ب��ه دوش مردان
برای عدالت ،برابری و دموکراسی
مبارزه می کنند.

PAYVAND: Vol. 17  No.994  Fev. 15, 2011

****************

مروری بر مبارزات
زنان تونس

اعرتاضات و شورش��های مردمی
در تون��س به حاکمی��ت یکی از
خش��ن ترین دولتهای منطقه یعنی
دیکتات��وری بن علی پای��ان داد.
نق��ش زن��ان را در ای��ن پ�یروزی
پرشکوه منی توان نادیده گرفت.
زنان تونسی دوش به دوش مردان
به خیابان ها آمدند و با س��ر دادن
ش��عارهای "نان ،آزادی و کرامت
انس��انی" در س��قوط دیکتاتوری
نقش برجسته ای ایفا کردند.
در این میان دو زن کش��ته ش��د و
تعدادی زمخی شدند و همچننی
مورد خشونت و سرکوب پلیس از
مجله ضرب��ات باتوم قرار گرفتند.
یکی از درس��های مه��م انقالب
تونس به مانند متامی انقالب های
دیگر این است که حضور سازمان
یافت��ه کارگران برای دس��تیابی به
حت��ی حداق��ل ترین خواس��ته ها
حیاتی است.
آچن��ه ک��ه کم��ر دیکتات��وری در
تونس را شکس��ت ،نقش احتادیه
سراس��ری کارگران تون��س بود که
با فراخ��وان اعتصاب عمومی که
نریوی عظیمی را علیه دیکتاتوری
بن علی بسیج کرد.
فراخوان ه��ای اعتصاب احتادیه
سراس��ری کارگ��ران تون��س و
محایت فعال دانش��جویان از آن
تداوم حضور مردم و ادامه مبارزه
را تضم�ین ک��رد و س��راجنام ب��ه
دیکتاتوری بن علی پایان داد .
در ای�ن می�ان ج�ا دارد ک�ه ب�ه
شرکت سازمان یافته زنان در این
مبارزات اشاره کرد.
پروی�ن اردالن از فع��االن جنبش
زنان ایران در این رابطه میگوید :
«تونس به رغم س��رکوب سیاسی،
دارای احتادی��ه ه��ای گس�ترده
کارگری و احتادیه های زنان است
و تغیریات اخری در تونس شورشی
بی پشتوانه فکری و عملی نیست».
با وجود سرکوب فراگری در دوران
دیکتاتوری بن عل��ی که برگزاری
جلسات زنان برای حبث و بررسی
در مورد ش��رایط و حق��وق زنان
ممنوع بود ،برخی از اجنمن ها و
تشکل های زنان توانستند که حتت
شرایط سرکوب به فعالیتهای خود
ادامه دهند.
س�وده راد در یادداشتی با عنوان

جشن روز زن

در فرهنگسرای سینا

یکشنبه  6مارس

از ساعت 18
ورودی 5 :دالر
اجنمن زنان مونرتال
-----------------------

«یادها»

ویدا حاجبی
در مونترال

خ��امن وی��دا حاجبی
تربیزی در م��اه مارس
،برای معرف��ی کتاب
خود «یادها»
مهمان شهر ما خواهد بود.
اگر مایل به خواندن کتاب پیش از
برگزاری س��خرنانی خامن حاجبی
در مونرتال باش��ید ،کت��اب های
خامن حاجبی از هم اکنون در مرکز
کتاب مکی��ک و زاگرس بفروش
می رسد

تونس ،انق�لاب و مطالبات زنان
برابری ،جدایی دین از سیاس��ت،
شهروندی در این رابطه میگوید:
"س��رکوب و خفق��ان در دوران
بن علی ،که همچنان بر سیاس��ت
تک حزبی تأ کید داشت ،آچننان
فراگری بود که جتمع و گفت و گوی
سایر احزاب و گروه های اجتماعی
غری ممکن بود .تا آجنا که با وجود
تعه��د تونس ب��ه کنوانس��یون رفع
هر گونه تبعی��ض علیه زنان ،حتی
برگزاری جلسات زنانه برای حبث
و بررسی در مورد شرایط و حقوق
زنان ممنوع بود .با این حال در این
مدت ،جدا از اجنمن های وابسته
به حکومت ش��بکه ه��ا و اجنمن
ه��ای حملی غ�یر وابس��ته نیز به
فعالیت های خود ادامه می دادند.
در میان این جمموعه ها« ،اجنمن
زنان دموکراس��ی خواه تونس» و
«اجنمن حتقیق و توس��عه ی زنان
تونسی» با عملکرد قوی و مستقل
از قدرت حاکم ،توانستند جایگاه
ویژه ای در میان تأثری گذاش�تن بر
حقوق زنان در تونس کسب کنند.
از مجل��ه فعالیت های اصلی این
دو اجنمن برگزاری کمپنی برابری
ح��ق ارث ،گش��ایش و مدیری��ت
مرکز پذی��رش و نگ��ه داری زنان
قربانی خش��ونت در تون��س و راه
اندازی مرکز مشاوره ی قضایی و
انتشارات در این مورد است".
یک��ی دیگ��ر از مش��خصه های
حض��ور زنان در این انقالب طرح
خواس��ته های س��کوالر ،دفاع از
براب��ر حقوق��ی زنان و م��ردان در
متامی عرصه ها و جدایی دین از
سیاست است .آنها برای طرح این
مطالب��ات از دولت جدید تونس،
در روز  29ژانویه به دعوت اجنمن
زن��ان دموکراس��ی خ��واه تونس،
اجنم��ن حتقیق و توس��عه ی زنان
تونس��ی؛ کمیس��یون زنان احتادیه
ی زنان ش��اغل تونسی ،مجعیت
براب��ری مغرب و کمیس��یون زنان
لیگ حقوق بش��ر تونس دس��ت
به راهپیمایی در یک��ی از میادین
اصلی پایتخت تونس زدند.
اصلی ترین ش�عار این راهپیمایی
جدایی دین از سیاست بود.
پی��ش از این نیز تع��دادی از زنان
تونس��ی با امضا کردن توماری به
طرح همنی خواسته پرداختند.
 155نفر از زن�ان ایرانی نیز که با
گوشت و پوس��ت خود تلفیق دین

گردهمایی
مادران صلح
مونترال

31

و سیاس��ت را در ط��ی  30س��ال
حاکمیت دستگاه دین ملس کرده
از این حرکت محایت کردند و در
این رابطه پیامی منتشر کردند.
در این پیام چننی آمده است:
"م��ا فعالنی حق��وق زن��ان ایران
همبستگی خود را با مردم تونس و
به ویژه با زنان مبارز این کش��ور که
در پروس��ه ی شورانگیز اما دشوار
برپای��ی جامعه ای��ی دمکراتیک،
تضم�ین رعای��ت حقوق بش��ر و
برق��راری حکوم��ت قان��ون در
کشورشان مش��ارکت دارند ،ابراز
می کنیم .ما امضا کنندگان این نامه
به ویژه با عالقه ایی توام با نگرانی،
تاثریات حت��والت اخری بر حقوق
زنان تونس را پی می گریمی.
م��ا ش��اهدمی ک��ه مدافع��ان برابر
حقوقی زنان تون��س از ضرورت
حف��ظ حق��وق فعل��ی و پیگریی
دست آوردهای مبارزاتی خود در
زمینه ی حقوق زنان غافل نیستند.
فعالنی جنب��ش زنان تون��س باید
بدانند که دست آوردهای آنها در
مسری مبارزه شان برای دمکراسی
و براب��ری زنان تاث�یر تعینی کننده
ایی بر منطقه خواهد گذاشت و به
الگویی برای همه ی ما زنان تبدیل
خواهد شد.
ام�روز هر پی�روزی و دس�ت آورد
زنان تونس�ی ،به منزله ی پیروزی
همه ی زنان کش�ورهای اسالمی
خواهد بود.
ش��ور و امید مردم تونس به ما نیز
س��رایت کرده اس��ت .ما نیز چون
مردم تون��س بذر امی��د را در دل
کاش��ته امی که بر س��ر حقوق زنان
معامله ی سیاسی صورت نگرید و
زنان بتوانند در پروسه ی بازسازی
و دفاع از دمکراسی تونس دخیل
باشند.
ما نیز امی��دوارمی که ش��هروندان
تونسی نه تنها دست آوردهای خود
را با احرتام به حقوق زنان تضمنی
کنند بلکه قدم ه��ای جدی برای
تضمنی و حتقق کامل برابری زنان
در مقابل قانون و مشارکت مساوی
آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی
بردارند .ما نیز امیدوار شده امی که
پریوزی م��ردم تونس اهلام خبش
مردمان دیگر کشورهای منطقه ی
ما در راه اختاذ قدم های مشخص
و مستحکم برای تضمنی حکومت
مردم بر م��ردم ،محایت از حقوق
زن��ان و برابری همه ش��هروندان
شود( ".جمله رادیویی زنان)

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  13مارس

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel anjoman :514-619-4648

در محای��ت از
مادران عزادار ایران
(مادران پارک الله)
و در اع�تراض ب��ه
اعدام های اخری در ایران در حمل
دانشگاه کبک (اگورا)
405 Ste-Catherine E

روز جمعه  25فوریه
از ساعت  18تا 20
گردهم می آئیم.
مش��ا هم به م��ا بپیوندید تا
صدامیان رساتر باشد.

اسکی در بل ِنژ

اگر می خواهید سرمای زمستانی
ای��ن دی��ار قابل حتمل تر باش��د،
می توانید در یک ساعتی مونرتیال

روزهای چهارشنبه

با قیمتی مناسب  7دالر
(کالس اس��کی  7دالر باصندیل
باالبر  7 ،دالر یک س��اعت کرایه
وسائل اسکی )

به شرط آن که زن باشید
و از  18ساله به باال
از پیس��ت اس��کی بل نژ بهره مند
شوید.
Belle Neige

Tel.: 819-322-331
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œd?� t� vÖb�“ ÈU?�Å —UN� Âö?� ÊËb
مشتریU
شهر~� t�u
طوالنی وÇ
مرکزt
در“� œ
باسابقهu
?�¬Åv� X�Ë—Åt�Ë— È—UJO� t�ö� œ—u
داسون�?U
نزدیک?Ë Èb
دائمیO?�«U?�،
(آرش)Ë ”Q?� ”U
عالی?�?�« d
بهای?� t?�?K
به �
qÖ ¨Êœ«œ
کالج و
دبیرستانU� Æ
gدو—��bM� —U
�u� ÈU�ÅXTel:
OK�U�514-574-7915
�X�UM� “« tL� v
رسدœ—«œ:
بفروش �می?�—b
œ«u� t?� g�«d?Ö takhosravi53
�� Èœd?� t

ایرانی
ب
خرید!

�U?� v?�UL��« Ë v�uB� vÖb�“ tM�� “« U�—UOF� s�« v�U�“—« Æ X�« vM�œ b�UI
�?ÈU??�b??�U??O??Ä Ê¬ d??� t?� b?M?� q?�b?�?� ÊU?��Ëœ Å¨ÊU?�U?M�¬ “« u?� Ë ”d?Ä o�d
�¨v?Öœ“ ÊU?�?O� ¨È—U� r�«b� ¨v~��ÄU� Æb�¬Åv� X�œ t� Ê«—U?JL� Ë ÊU~�U?�L
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�ö?J?A?� d� s��«cÖ ‘uÄd
�?Ë »U�� Ë Èœd?� v??Öó?�Ë ¨»U?�??�?�« —œ ôÎu?L??F
�?�?� œ—u?� d?�?L?� v?�O?B
v�uÖ˛«Ë ÷dF� —œ È—«u�œ ÊuÇ «— d~�œ —«d� v?�—d?paivandmtl@gmail.com
تدریسموسیقی
آم�وزش
فروش
استخدام
رستوران «�œU?B��« tJM
�“« r�—c~� ‰U
�Æb�œ —«d� —œ vM�eÖd�L� —UOF� v�—d� ÆœdOÖÅvL
تدریس پیانو ،ارگ،
ش�یرینیپزی
Resto
sale
�Èb�UB� vM�M
p� —œ for
�Áœ«u�U
∞∞≤ Ë Ã«Ëœ“« t� œ«œ ÊU?A� ÊU?NH?�« Èu�?A�«œ
double pizza
تئوری موسیقی و
Hallal
Fast
food
Experienced
d
O
?�
�
—
œ
v
M
�
?M
�
s
�
«
d
Ö
«
œ
u
�
Å
v
�
�r?O�d� b�—œ π≤ —œ qO�« Áœ«u�U� s��«œ —UOF
کیک و شیرینی های
هارمونیکالسیک
- Family business
pizza man
 مبتدی تا پیشرفته
—œ œu� Ëd�Ë— v- Fully
KJA�equipped
d� U� œu� Èb�UB� —œ v�U~A�«œ öOB�� s��«œ Ë Ê«d�Ä
خانگی و دسر
بهچندپیتزامیکرباتجربه
پذیرش سفارش
 مطابق با برنامه اکولنیازمندیم.
s
�
«
Ë
b
�
¬
Å
v
�
œ
Ë
d
�
Ê
¬
Ê
«
∏∏ e�—Åt�UÄ d� d� X�UN� Ë ‰Ë« t???�—œ —œ Ê«d???�???�œ b???�—œ
Excellent
به میزان محدود
موزیکشولیک
opportunity
Tel.: 514-343-4725
�ÆX�« tOC� qJ� s�d�b� t�—œ s�d�¬ —œ b�—œ ¥ Êœu� b�ËUA�u
خانم فریده
(مک گیل)
)(blvd. St-Laurent
Ext.2247
�q�«u� t� ÊU�u�A�«œ t�O�� —œ ÆX�« Áœu
�??e
È«Å
Á
—U??Ç
�??b??�b
Tel.: 514-562-5420
 تخفیف به هموطنان
�?Rent:ÊU?N
�?$2000—œ U
ایرانی  کارشناسی
آموزشp� È
��?«d� Æb�«ÅÁœ«b?� v�OL?�« v�OB
�??b??�U??� t??� r??�—«b
�?t?�?J
)s?�«plz
انگلیسی‘d?�c?Ä
(Serious
buyers
استخدام
و مشاوره رایگان در
514-575-5400
“�?“« «— f??M?� Ëœ v?�U?�?�—« ÈU?�Å —U?N?� b?�U� Ê«d?�?L� b?�¬—U?� Ë X�?�?� vÖb
انتخاب و خرید ساز)
double pizza
محمدی
دائم
تاتوی
زبان�وq
مجیدU� b
�M�U� t��«œ v�OB�� U�d�A
ادبیات �t�uÖd� Ë r�“u�UO� ÊUL�U�«u� t� v�œu
Bilingual
514-660-0440
لیسانس
Call-Center Operators
انگلیسی«ازÅ¨U�œ
�bF��« ¨UN?�bML�«u� ¨ozö?� Å¨U�“UO
دانشگاه —«�«— v?F?O?�?� Ë v?�U?��« ·—UF�� tD
�?tابرو،چشمو
طراحی
به چند اپراتور تلفنی
سابقه
10سال
شیراز،
¨
r
�
U
H
¨Èبا �
d?�cÄ ·UDF�« ¨qL�� ¨v?~��Ä
�r?O�«b
Ë
�rOMJ
�dO�F
¬�œu
ÁUMÖ
È«Å
t
—«�D
خط لب با تاتوی دائم
مسلط به فرانسوی و
انگلیسی
زبان
تدریس
فروشکارواش
v??�??�??�e?L?� “« È«Å
«��t?K?�d?� Ã«Ëœ“« t?� ¨X�«b� Å¨Êœu� v�UL��« ¨q�UI�� Â«d
توسطخامن
رستوران
انگلیسی نیازمندیم.
مدرس سابق انجمن ایران
خدمات
واقع در منطقه النگی
?s
آمریکا��«(œ
کامپیوتر � q?� Ê،و�?¨t�Q
?«u� ¨Èd�c
«��?ÄœUI
�?m?�U
«��ÈU?N?�U
�bM�“UO
«��t� X�UN�U
ناحیه وست
در
(514) 685-4777
زبان)
کانون
Tel.: 514-343-4725
با ظرفیت  5ماشین
بادرآمد
حسابــداری
(مکالمهe?� Ë ،È
�?—ËU?�œu?� ¨Èd~?� Áb?M�¬ ¨·b
گرامر ،خواندن«�?«— s?O?A?O?Ä ·—U?F?�?� q?�«d?� t?� X
Ext.2247
و تمام امکانات،
برای اطالعات بیشتر با
در
انگلیسی
نوشتن)
�Hو�¬ U�« ÆX�« f
بگیرید“« œu?�¬ »U?�?�:
�?g?N
�Æb?M�U
ôÎuLF� tâو Áb�«—cÖ U�ÅÁœ«u�U� —œ
گــرافیک
با مشتری دائمی
آرایشگاه پرینا
تماس
شماره زیر
سطوح مختلف ،آموزش
نصب
تعمیر 
و پارکینک وسیع اجاره
t
�
Ê
œ
?d
J
�
t
�
?u
�
œ
u
�
Å
v
�
·
یابی و��?ö
عیب?« Y
�U�
�sO~M
�tK�d
�t
�v�«u
¬�“U
Ë
�v�«u�u
Tel.: 514-755-8838
فقط برای خــانم ها
خصوصی و گروهی زبان
هرگونه سخت افزار و نرم
داده شده
انگلیسی�O?B،
�� q?�«u� Ë È
هرگونه?œd
نصب�� ÈU
افزارÅ ËU?،
�H
�?v?K?J?Aو —«
?¨vو کمکX�UN� —œ ¨Ã«Ëœ“« ÁbOâOÄ Ë
ویندوز
کوتاه کردن مو
آرایش
ویراش
تلفنتماس:
ویروس
شبکه رسانی
مقاالت¨و پایان
نگارش
زدایی�Ån�dدر
رنگ ،مش ،هایالیت
v
�
�
U
M
�
È
U
�
�
¨
v
I
D
M
�
d
O
�
—
U
J
«�
�Æœd
��b�«u
�q
و نصب ضدویروس بازگرداندن
بیزنسبرایفروش
 Tel.: 514-233-3665برای فروش
نامه های دانشگاهی
زیباسازی صورت

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

�œUáKÖ s�“d� ∫ fJ

نیازمندیهای

تایپ فارس�ی

فــروش

azfeb1sendinvup

Fatima.meghdadi@gmail.com

azjan1

 1 2010ربتکازا

S_akbar79@hotmail.com

فــروش

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

azfeb1sendinvup

بیــزنس

UPناوخا ناکشاربماون15زا

 4024سنت کاترین وست
@gmail.com
مفروضاتازدست رفته:
پذیرفتهمیشود
(مترو :اتواتر)
DATA RECOVERY
ساختمان
همراه با
�Õdهرگونه نرم
Ëœ È«—«œآموزش
VEGETABLE, FRUIT
Õd�Ëœ
�q� t� q�UL
افزار—u� —œ ÆX�« åÁó�Ë:
Ë ÈœU�ò
�t�U�“Ë— ‰Ëb
Tel.: 438-764-3904
«�Tel.: Ê«d
514-581-8923
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
قفل و کلیدسازی
& GROCERY STORE
بیزنس فروش لوازم
�Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá
�Ë Áœd
«��q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b
خصوصی
وبسایت :شرکت و
514-553-4447
به یک پیتزامیکر باتجربه
اتومبیل ،در مرکز شهر
BY OWNER
تبدیل فیلم و عکس های شما
خدمات
Large space, well
نیازمندیم.
مونتریال ،با چندین سال
روی  DVDطراحی گرافیک
located in NDG. Great
Áó�Ë
�‰Ëb
با سابقه چندین ساله
های
فرم
تنظیم
Tel.:
514-909-0444
دائمی
و
سابقه
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مشتری
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مالیاتی:
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potentials for buyers.
بزرگ
درسراسرمونتریال
شرکت
و
خصوصی
Must visit to experience
لطفا
بیشتر
اطالعات
برای
«�∫vI
سرویس
بهترین

 مسکونی
مبتدی
از
آموزش
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its atmosphere.
رسمی،
دعوتنامه
تماس
تلفن زیر
شماره
با
 تجاری
قیمت
بهترین

پیشرفته
تا
�v�uLF
l{Ë
«“
«��·«d
È«—«œ
≠
±
!GREAT OPPORTUNITY
TAILOR
 اتومبیل
بگیرید:
مدارک
ترجمه
رمسی
دارالترجمه
یابی
عیب
و
تعمیر

514-830-5757
6563 Somerled,
�dO�« Ë «Ëd�U�d
��_ vFO
High Securtiy
Pieces
�D'autoU
Alteration
514-624-5609
)(NDG
H4V
1T1
ª
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Monk

d�uÖ
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 نصب انواع ویندوز 
Locks:
_
�X?�U
�r
_
U?�L�Å
v
�
½≠
≤
خیاطی
تعمیرات
کلیه
نصب
و
زدایی
ویروس

514-889-3243
Tel.: 514-488-9102
MULTI
LOCK
)(514
931-5404
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بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
�Êu~KÖ Ë e�d
بهترین آنتی ویروس ها
مردانهوزنانه،لباسشب،
514-588-9922
 برترین سرویس،
5753 Boul Monk
مترجمرسمی،عضوجامعه
وب
صفحات
طراحی

کت شلوار و… با نازلترین
«�‰u
Ë
U�Å
‘
—Ë
_
�—b
X�—œ
≠
≥
Montreal,
QC, H4E
3H2
 نازلترین بها
ایران،
و
کبک
رسمی
مترجمان
d
شرکتی و شخصی
قیمتدرمرکزشهر
Reduce 0
مترجم رسمی دادگستری
�¯—e
v�uÖ
_
موموخواهان:
65,00
 افزایش سرعت سیستم
ترجمه رسمی اسناد و
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
Price: $
azdec1UPakvn

≥≥µ∂ Õd� Ë

LOCKSMITH

 باقیمت پائین
لطفا باوقت قبلی

fromnov1

استخدام

FOR SALE

nov15+dec1P

کامپیوتر ±µ
≥±¥ ±
±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
خدمات

خیاطی

شهریاربخشی

 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

± —œ È
≤
یکتـا
≥ _X
سالن آرایش
¥ ‘u
ترجمهرمسی
 514-961-2591شهـرزاد
µ v?�U
مدارک و تنظیم
—u?�U� Ë n�U�� _ —U?J�u�«d� ≠¥
ومدارک مطابق با استانداردهای
 آموزش و نصب نرم
درخدمت هموطنان گرامی
Shahrzad1001coupes
تاروت
فال
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دعوتنامهرسمی
∂
افزارهای دخلواه شما
_ �v�œ—u� eI
 سرویس  24ساعته
6963 Sherbrooke W.
دولتی کبک و کانادا
www.systemexpert.ca
ÈeO
)(NDG
سروران
نغمه
Tel.:
514-999-4341
 ترجمه رسمی مدارک
�?�?Ë U?O?� _ X??�U
b?�u?�?Ä
≠µ
سالن آرایش
خامن ها
ویژه
∑
514-294-8242
پزشکانمطابقبااستانداردهای
مترجم رسمی و عضو
Tel.: 514-762-6774
(514) 489-6901
“�‚dH� _ “UO� Ë X�U� _ vÖb
__________
 PCRCو MCC
برای فروش
انجمن مترجمان کبک
tJKN
کیمیا
توسط
 تنظیمدعوتنامه رسمی
∂≠ �v?�¬d� ÈU�ÅtKL� _ X�dÄd
∏ 4155 Verdun
 گواهی امضاء و کپی برابر
514-889-8765
با 35سال سابقه ،مشتری
)(Corner Galt
(514) 699-1381
_ ¬—�Z
اصل
π _ ÊU
ثابت به بهای عالی و شرایط
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
∑≠ �???????_ œ—«ËÅÁ“U????????� Ë v???????�U
ها
خامن
توجه
قابل
دلیل
به
مناسب،
بسیار
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مترجم رمسی
بیماری بفروش میرسد:
∞±
¨ v???�d??�Åv??� _ ‘Ëd???�Å
مربوطه ...
 ??Ç—U??Äاtنی
اتاوا
سرویس
�?b?N
Pizzaria
1010 Sherbrooke
ر
فال قهوه
ی
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا (514) 830-5757
{ ·u�bدام
محمودایزدی
±±
W. Suite 1800
ا ستخ
t?KOK


for sale
—� v�Uی«“د!«�nOMÖ—u� Ê«u
∏≠ ا
Downtown Office:
—”Ëمترجمین کبک
عضوجامعه
مونتریال:
از
رفت:
Áœ—Ë
ن
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
Tel./Fax: 514-439-8501
و ورق
≤±
انی
درقلب مرکزشهر
�?t?�«d
«�?_ Áœ«e?�«d
®¬�?t?�U?Oک�?p


کلیه اسناد و مدارک با
ترجمه
■










West Island
Office:


 7صبح <<
>>


ر




ی

های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین


ا



Tel./Fax:
 514-624-7581


ا
�???p
�??ÈU???N??�??�«œœU
_
“Ëd???O??Ä
سابقه
ها
سال
با
ر


¯

ب

ا





مرکزشهر 





ـ
ایالتی و فدرال

±≥ b????M
اوتاوا
برگشت :از
توسط شادی

 کـ
®Cell:
514-730-7462



بیزنسی ،مشتری ثابت،

استخدام

Tel.: 514-745-0318
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کنی
�~v

 در مرکزخرید قدیمی و
°
<<
بعدازظهر
>> 5

®
 Cell.: 514-246-8486
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و
عالی
بهای
به
پرتردد،

²
)(514
678-6451
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اخوان
سوپر
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شرایط بسیار مناسب


House
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دالر
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هرطرف:
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شعبات
جهت
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متــرجم
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تماس
جدی
لطفامتقاضیان
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Keeping
FH

arman:toendofFeb2011>P

$55,000

maryamazdec01free

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Pd:jan'10

UPریمااضر :ربماتپس

azfev1411UP

kiana_aa@yahoo.com































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

azfeb1up


































ربماتپسزاNikpour:

 



 


>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و

تدریس در موسسات 


کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت 


¯
جلسهاولرایگانمیباشد .
́³
²






ثبت نام :با ظرفیت محدود


محضردارایرانی
�?d??�??Ä _ œ—«œ b??�“d
¬—“ÈË
≠
∞±



چند
به
آیلند
وست
 NDGو
رضانوشادجمال
¶


¶
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_
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محل
متیزکردن
خدمات


)Tel.:(514

Tel.:514-935-2424

ساده
کارگر
و
Cashier
نفر
گالبی
مونــا
�v�U
_ —«œÅ
Ê966-4572
�«uM
��_ ÊU��“ ÊU
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منازل
کار
و 










¬




¦





¦


ایران
محضردار
اولین
«

است.
نیازمند
کامپیوتری
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نگهداری
سرویس
514-827-6329
£
مونتریال
در

�lL
{dOL
_


اخوان
شعبات
به
لطفا
„ _ �ÁbM�— »U�� t� _ d�U





و اینترنتی
abehn082@uottawa.ca

ترجمهکلیهمدارکودعوتنامهرسمی

514-575-7080







بگیرند:

Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com



سالمندان 




¥و
کودکان
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Chambre des notaires
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کنید:
مراجعه
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du Québec
شهر
¦مرکز
قلب
در

تمیز
شما
درخانه
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�t�u
_
s�«b�UÄ
Ë
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≥±

514-485-4744
£
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فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

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

)(wholesale price

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

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

514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

استخدام

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

رستوران شیراز

aznov15up

خشکشویی

استخدام

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

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

به چند نفر آقای باتجربه
برای کار در کارواش
محدوده وست آیلند
نیازمندیم.
514-962-5630

2011هیروفاتP? bobymoradian

سینابطحایی

Tel.: 514-284-6607

Nettoyeurs
EXPRESS

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

آموزش سنتور

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

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

RENOVATION

Tel.:514-573-4477

نگهداری کودکان

AKHAVAN FOOD

CARWASH

جزئی و کلی

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

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 ..............

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

Tel.: 514-996-9692

دنمدوس  15ربماون

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

آرایشـــــگاه

تـورونتو

نویس��ندگان ،مرتمج��ان ،روزنامه نویس��ان جوان و
تازه وارد ،حتی ش�ما ...اگر دستی به قلم دارید ،
اگر عالقه مندید ،ذوق دارید  ،در گزارش نویس��ی،
ترمجه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توج�ه :لطفا از پی��ش برای گزینش س��وژه ها با ما
هماهنگیکنید:

رستوران عموجمال

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

س�فر روزانه به

با پیوند همکاری کنید

ربماون لوا زا میرم

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

خنواهید جامعه
کوچکمان ضعیف
شود؛ کامیونیتی را
تقویت کنیم!

MMUNITY

پیوندمان را ارج بگذاریم ،حفظ کنیم!

از
ایرانی
ب
خرید!

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه

ازدواج

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

استخدام

Harry Rosen
Menswear:

Les Cours, Downtown
Montreal
Call: Carmela,
to set up
appointment
anytime:

مرکز شهر 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 .....................
CSAIکمکبهمهاجرین932-2953.........
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
مولتی ساژ 770-1771 .................................

فرهنگسرایسینا488-3000 .......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

تابلوسازی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

اطل��س 485-8585 ......................................

تبلیغات

پیوند 996-9692 ...........................................

تدریس خصوصی

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

تدریس رقص

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

ترجمه

یکت��ا 439-8501 .........................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent, South
Shore, Laval, West Island, & all Surrounding
suburbs...

Tel.:416.272.0901

تعمیراتساختمان

س��تون 212-6858 .........................................

جواهری

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

المپی��ک 892-5433 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکت��ر بیت��ا 998-2482 .........................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخ��وان620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی س��ن ل��وران 369-3474 .................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

شیرینی پزی

ااکس��پرس 889-7392 .................................

س��روین 562-6453 .................................

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

فتوش��اپ 846-0221 ..............................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

داروخانه

دیش و ساتالیت

یون��ی س��ات 571-6564 ............................

دندانپزشک

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـال

ش��ادی 678-6451 ...................................

کامپیوتر

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

224-0-224 .................................. KamNik

هادی ،افخم 737-6363 ................................

هم��ا 484-2644 .........................................

عموجم��ال 484-8072 .............................

کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

کوتاه زیباتر است

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران ،کافه پرشیا،
رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،
برایمابنویسیداما...
 ،UN-SATاتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان ،نور،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،خضر،
کبابسرا و ...وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس  ،نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
عمروتراول ،ماهی ایمان و ...ریوسود :کوه نور ،وطن ،ماشه آریا،
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
مراکزفرهنگی و ...الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ عربی و...
------------------------

نیـازمنـدی هـای پیوند

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 777-3604 .....................

اجنمن ها و سازمانها

azfeb1up

حقوق مکفی و مزایای عالی



 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؟...

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911
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استخدام

ساختمانی

شیرینی
سـرو

PARTICIPATE in our
CO

بها و سرویس عالی

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

تعمیرات

آمادگی برای امتحان
 TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های
دانشگاهی

PAYVAND: Vol. 17  No.994  Fev. 15, 2011

33

کارواش

کایروپرکتیک

®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ...................... UNI-TECK

گل فروشی

وحی��د 983-1726 ..............................
پیون��د

گرافیک و طراحی

996-9692 ..............................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه) 481-0671 .....................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 677-9882 .....................

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 .........................

محضر

نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)955-4886.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

حمل و نقل

پارس ماریتایم
Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca
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سلسلهبحثهای
اخالقی ()13

قبولىتوبه
همهی علماى اس�لام اتفاق نظر
دارند كه توبه اگر جامع الش��رایط
باش��د ،در پیشگاه خداوند مقبول
است .آیات و روایات نیز به وضوح
بر این مطلب داللت مىكند ،وىل
در این كه آی��ا قبول توبه ،عقلى یا
عقالیى یا نقلى است ،حبثهایى
وجود دارد.
مجعىمعتقدند:
س��قوط عقاب و جم��ازات اهلى
بعد از توب��ه ،جنبهی تفضل دارد؛
اگ��ر خداون��د اراده كن��د ،بعد از
توبه ،گناه بندهاش را نبخشد ،كامال
ممكن است .همانگونه كه در میان
مردم نیز معمول است كه اگر كسى
در حق دیگرى ظلم كند ،س��پس
عذر خواهى مناید ،مىتواند او را
ببخشد یا نبخشد.
در حاىل كه مجعى دیگر س��قوط
عقاب را به وسیلهی توبه ،واجب و
الزم دانستهاند ،حتى عدم پذیرش
او را بع��د از عذرخواه��ى جمرم،
زشت و ناپسند مىدانند ،و این كار
مسلما بر خداوند روا نیست.
ممكن است در این جا نظر سومى
را پذیرف��ت و آن این كه لزوم قبول
توبه ،امر عقالیى است؛ یعنى اگر
چهعقل،پذیرشتوبهوعذرخواهى
را واج��ب و الزم منىمشرد ،وىل
بناى عقالى جهان بر این اس��ت
كه اگر كس��ى كار خالف��ى اجنام
داد و بع��د در مق��ام عذرخواهى
برآمد و متام آثار س��وء عمل خود
را ج�بران منود ،به گونهاى كه اگر
حیثیت كسى از دس��ت رفته بود،
اعادهی حیثیت منود ،اگر حقوقى
پامیال ش��ده بود ،ح��ق را به طور
كامل جربان كرد ،و اگر طرف قلبا
ناراحتش��ده بود ،ناراحتى او را
از طرق خمتلف��ى از میان برد؛ در
چننی شرایطى ،بناى متام عقالى
جهان بر این اس��ت كه عذر و توبه
را مىپذیرند ،و اگر كسى نپذیرد،
او را كینهت��وز و خ��ارج از موازین
انسانیت و اخالق مىمشرند.
بى شك خداوند قادر متعال و بى
نیاز از هر كس و هر چیز ،سزاوارتر
است كه در این گونه موارد ،توبه و
عذرخواهى توبهكاران را بپذیرد و
از جمازات آنه��ا صرفنظر كند.
بلكه ممكن است پا را از این فراتر
گذاش��ت و وجوب قب��ول توبه را
عقلى مشرد.
توضیح این كه:
مىدانی��م خداوند از عب��ادات و
ت بن��دگان بىنیاز اس��ت و
اطاع 
تكالی��ف اهلى الط��اف او براى
ت بندگان است؛ مناز
تكامل و تربی 
و روزه و س��ایر عب��ادات ،روح و
جان ما را پ��رورش مىدهد و روز
به روز به خدا نزدیكتر مىس��ازد.
سایر واجبات و حمرمات هر كدام
به حنوى در تكامل ما تاثری دارد.
در بارهی حج مىخوانیم:
مردم مامور به زیارت خانهی خدا
هستند تا از منافع مادى و معنوى
آن بهرهمند شوند (حج.)28 ،
در آیات دیگر قرآن ،مناز ،س��بب
نهى از فحشا و منكر (عنکبوت،
 )45و روزه سبب تقوا (بقره)183 ،
و زكات ،مایهی پاكى فرد و جامعه
از رذای��ل اخالق��ى و احنرافات
مشرده شده است (توبه.)103 ،
در روایات اس�لامى نی��ز امیان،
مایه پاكى از ش��رك ،و مناز سبب
پریاسنت انس��ان از كرب  ...و حج،
مایهی وحدت مس��لمنی و جهاد

سبب عزت اس�لام و  ....مشرده
ش��ده است (نهج البالغه ،کلمات
قصار .)25
به این ترتیب ،همهی تكالیف اهلى
اسباب سعادت انسان و حلقههاى
تكامل او حمسوب مىشوند.
همان سعادت و تكاملى كه هدف
اصلى آفرینش انسان و رسیدن به
مقام عبودیت و قرب به خداست.
بى ش��ك وجوب توب��ه و قبول آن
یك��ى از ای��ن حلقهه��اى تكامل
اس��ت ،چرا كه انس��ان به هرحال
معصومنیس��ت و خطاهایى از او
سر مىزند .اگر راه بازگشت را به
روى او نگشایند ،ب ه یقنی ازتكامل
باز مىمان��د ،وىلاگر بهاو اعالم
ش��ود كه اگر خطایى از تو سر زد،
به س��وى خدا باز گرد و متام آچنه
را در گذش��ته ضایع كردى ،جربان
منا ،خداوند توبهی تو را مىپذیرد،
چننی كسى به س��عادت و تكامل
نزدیكت��ر و از احن��راف و خط��ا
دورتر خواهد بود.
نتیجه این كه:
ع��دم پذی��رش توبه ،س��بب نقض
غرض مىش��ود ،چ��ون هدف از
تكالی��ف و طاع��ات ،تربی��ت و
تكامل انسان بوده ،و عدم پذیرش
توبه ب��ه این كار ضرب��ه مىزند ،و
خداوند حكیم هرگز نقض غرض
منىمناید.
كوتاه سخن این كه:
توب��ه داراى فلس��فهاى اس��ت كه
با تكامل انس��ان ارتب��اط نزدیك
دارد .اگر درهاى توبه بس��ته شود،
انگیزهی تكام��ل از بنی مىرود،
بلكه انس��ان به عقب بر مىگردد،
چرا كه تصور مىكن��د راه جناتى
براى او نیس��ت و در این صورت
چه دلیلى دارد كه گناهان دیگر را
ترك كند .درس��تبه همنی دلیل،
متام مربیان بش��رى خواه آنها كه
پایبند به ادیان اهلى هستند و آنها
كه پایبند نیستند ،راه توبه و بازگشت
تباز
را ب��ه روى افراد م��ورد تربی 
مىگذارن��د تا ش��علهی انگیزهی
ت به سوى
اصالح و جربان و حرك 
كمال در آنها خاموش نگردد.
به ای��ن ترتیب ،قبول توب��ه توام با
ش��رایط نه تنها به حك��م آیات و
روایات ،ثابت و مسلم است ،بلكه
ب��ه حكم عقال و عق��ل ،نیز امرى
ثابت و غری قابل انكار مىباشد.

تبعیض در توبه

آیا ممكن اس��ت انسان از بعضى
از گناه��ان توبه كن��د در حاىل كه
مرتكب گناهان دیگرى مىشود.
مثال ،شخصى است كه هم مرتكب
نوش��یدن شراب و هم غیبت مردم
مىش��ود ،تصمی��م گرفته اس��ت،
نوش��یدن ش��راب را براى همیشه
ت��رك كن��د در حاىل ك��ه در مورد
غیبت چننی تصمیم��ى را نگرفته
است.
گاه گفته مىشود كه توبه باید جنبهی
عمومى و همگانى داشته باشد و
از مت��ام گناه��ان توبه كن��د ،زیرا
ت با
همهی آنها بازگشتبه خمالف 
پروردگار مىكند و شكسنت حرمی
موالى حقیقى .كسى كه از این كار
پشیمان باش��د ،باید هر گناهى را
ترك كند نه ای��ن كه از گناهى توبه
كند و گناهى دیگر را مرتكب شود
و بر آن اصرار ورزد.
وىل ح��ق آن اس��ت كه تبعیض در
توبه مانعى ندارد (بعضى از بزرگان
علم اخالق مانند مرحوم «نراقى»
در «معراجالس��عاده» نی��ز به این
معنى تصریح كرده است و از قول
پدرش نیز آن را نقل منوده).

www.paivand.ca
alkhoeifoundation@gmail.com

زیرا ممكن است انسان از گناهى
بیشرت برتس��د و از عواقب شوم آن
آ گاهتر باشد ،یا در پیشگاه خداوند
قبیحت��ر و جمازات��ش ش��دیدتر
باش��د .به همنی جهت ،از آن گناه
توب��ه كن��د در حاىل ك��ه مرتكب
گناهان دیگرى كه قبحش كمرت یا
جمازات��ش خفیفتر یا آ گاهى او
ت به مفاسد و زیانهایش كمرت
نسب 
است ،مىشود.
در آیات متعددى از قرآن جمید نیز
اشارات روشنى به این معنى یعنى
تبعیض در توبه دیده مىشود.
مث�لا ،در م��ورد رب��ا خ��واران
مىخوانی��م ك��ه مىفرمای��د :اگر
توب��ه كنی��د (توبهی مش��ا پذیرفته
مىشود و) سرمایههاى مشا از آن
مشاست( .بقره،)279
در مورد اف��رادى كه بعد از امیان
مرتد شوند ،مىفرماید:
كیفر آنها این است كه لعن خداوند
و فرش��تگان و م��ردم ،همگى بر
آنها اس��ت ...مگر كسانى كه پس
از آن توبه كنند ،و اصالح منایند،
خداوند آمرزنده و خبشنده است
(آل عمران، 87و .)89
در م��ورد حمارب�ین و كس��انى كه
باع��ث تباهى جامعه مىش��وند،
بع��د از ذكر جمازات ش��دید آنها
مىفرماید :مگر كس��انى كه پیش
از دس��تیافنت مشا به آن��ان توبه
كنند ،پس بدانید (خدا توبهی آنها
را مىپذی��رد) خداون��د آمرزنده و
مهربان است (مائده،.)34
در مورد كس��انى كه مرتكب عمل
شنیع منافى عفت مىشوند ،بعد از
ذكر جمازات آنها ،مىفرماید :اگر
توبه كنند و اصالح منایند ،از آنها
در گذرید ،زیرا خداوند توبهپذیر و
مهربان است (نساء،.)16
در ج��اى دیگ��ر بعد از اش��اره به
گناهانى همچون شرك ،قتل نفس
و زنا ،و بیان جمازات سنگنی آنها،
مىفرماید :مگر كسانى كه توبه كنند
و امیان آورند و عمل صاحل اجنام
دهند كه خداوند گناه��ان آنان را
مبدل به حسنات مىكند (فرقان،
.)70
گرچه قس��متى از این آیات درباره
جمازاتهاى دنیوى و خبشودگى
آنها به وس��یلهی توبه اس��ت ،وىل
پیداست كه از این نظر تفاوتى وجود
ندارد .اگر توب��ه در جمازاتهاى
دنیوى قبول شود ،به یقنی در مورد
جمازاته��اى اخروى نیز پذیرفته
خواهد شد.
كوتاه سخن این كه:
جدا سازى گناهان در توبه به خاطر
جه��ات خمتلف (تف��اوت میزان
آ گاهیه��ا ،تف��اوت انگیزهها و
تفاوت قبح و زشتى گناهان) مانعى
ندارد ،وىل بىش��ك توبهی كامل
توبهاى است كه از همهی گناهان
ص��ورت گ�یرد و تبعیض��ى در آن
وجود نداشته باشد.

دوام توبه

توبه باید پابرجا و دامی بوده باشد؛
از یك س��و ،هر زم��ان خطایى از
انس��ان بر اثر وسوس��ههاى «نفس
اماره» س��ر بزند ،بای��د بالفاصله
به س��راغ توب��ه رود .در مرحلهی
س لوام��ه» در آید تا زمانى كه
«نف 
به مرحلهی «نفس مطمئنه» رس��د
و ریشههاى وسوسهها از بیخ كنده
شود.
و از س��وى دیگ��ر ،از ه��ر گناهى
توب��ه مىكند باید كمال مراقبت را
به خرج دهد كه آن توبه را نشكند
و ب��ر تعهد خود در پیش��گاه خدا
نسبتبه ترك آینده باقى مباند .به
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مؤسسهحضرت آیت اهلل العظمی خویی
برنامهی هفتگی خود را
 روزهای جمعه از ساعت  7شب
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات
مباحث اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهای سهشنبه و پنجشنبه
از ساعت  19برقرار میباشد.

تعبری دیگر ،اگر بعد از توبه از گناه
هنوز انگیزههاى آن در اعماق دل
و ج��ان او باقى مانده باید با آن به
مبارزه برخی��زد و جهاد با نفس را
ج��زء برنامه خویش قرار دهد و به
این ترتیب هم در صف تائبان باشد
لطفا جهت ارسال نظرات ،پیشنهادات و سؤاالت خود و یا
و هم در صف جماهدان.
کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
مهم آن اس��ت كه توب��ه كننده چه
دستوراتى را باید بهكار بندد كه به
www.khoei.ca
گناه گذشته بازگشت نكند.
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
براى ای��ن امر رعایت امورى الزم
alkhoeifoundation@gmail.com
است:
و تلفن 514-793-1148 :با ما تماس بگیرید.
 •1جدا شدن از حمیط گناه و عدم
شركت در جمالس معصیت ،چرا
كه توبهكار در آغاز امر آسیب پذیر گرفتار مصایب دردناكى ش��دند ،آسانى از دست مده!
اس��ت و مانند بیمارى اس��ت كه بیندیشد ،و سرگذش��ت آنها را از  •7باید وقتش��بانه روزى خود
تازه از بسرت برخاسته ،و اگر با پاى نظر بگذراند ،حتى در حاالت انبیا را ب��ا برنامههاى صحی��ح پركند،
خود به مناطق آلوده رود ،احتمال و پیامربان معصومى كه گاه گرفتار برنام��هی ت�لاش ب��راى زندگ��ى
آلودگى جمدد او به بیمارى فراوان لغ��زش ترك اوىل ش��دند ،مطالعه آبرومند ،برنامهی عبادت و بندگى
اس��ت .همچون معتادى است كه كند .مث�لا ،ببین��د كه چ��ه امرى خ��دا و برنام��هی س��رگرمىهاى
ترك اعتیاد به م��واد خمدر منوده سبب ش��د آدم با آن مقام واالیش سامل ،زیرا بىكارى و خاىل ماندن
وىل هرگاه به مناطق آلوده برگردد ،از بهش��ت رانده شود ،یا حضرت اوق��ات از برنام��ه ،بالى عظیمى
به سرعت آلوده مىشود.
یونس مورد خش��م قرار گرید ،و به است كه زمینه را براى وسوسههاى
معاش��ران
 •2باید در دوس��تان و
زندان شكم ماهى فرستاده شود یا بازگشتبه گناه فراهم مىسازد.
در
ه��رگاه
خ��ود جتدید نظر كند.
بر اثر چ��ه عواملى یعقوب ،پیامرب از دانشمندى پرس��یدند كه تفسری
ت
گذش��ته كس��انى بودهاند كه او را ب��زرگ خدا ،به درد جانفرس��اى حدی��ث (توب��ه كنن��ده دوس�� 
تش��ویق به گناه مىكردن��د ،از آنها فراق فرزند ،سالها گرفتار آید.
خداس��ت) چیس��ت؟ (حمج��ه
شدیدا فاصله گرید.
مطالع��هی ای��ن ام��ور بىش��ك البیض��اء ،ج ،7ص  )187گف��ت:
و
ها
ه
وسوس��
 •3ه��ر زم��ان
وسوسههاى گناهرا كممىكند و به منظور كس��ى اس��ت كه مصداق
انگیزهه��اى آن گن��اه در او پی��دا توبه ،دوامو ثبات مىخبشد.
این آیهیش��ریفه باشد( :مؤمنان)
مىش��ود ،به ذكر خدا روى آورد •6 ،به عقوبتها و جمازاتهایى توبهكنندگان ،عبادتكاران ،محد
چرا كه :ذكر خدا مایه آرامش دهلا كه بر یكایك از گناهان وعده داده خ��دا گوی��ان ،س��یاحتكنندگان
است (رعد،.)28
ش��ده بیندیش��د ،و این احتمال را (كه پیوس��ته در می��ان كانونهاى
ت خ��دا رفت و آمد دارند)،
 •4هم��واره درباره آث��ار زیانبار از نظ��ر دور ندارد ك��ه تكرار گناه اطاع 
گناهى كه آن را ترك گفته بیندیشد بعد از توبه ممكن است جمازات ركوعكنندگان ،ساجدان ،آمران به
معروف ،نهىكنن��دگان از منكر و
و آن آثار را پی��ش روی خود قرار شدیدترى داشته باشد.
دهد ،مبادا بر اث��ر غفلت از آن و و نی��ز به الط��اف و عنایات اهلیه حافظان حدود اهلى (هس��تند) و
فرام��وش كردن اث��رات مرگبار آن ك��ه در انتظار توبهكاران اس��ت و بشارت ده (این چننی) مؤمنان را!
گناه ،بار دیگر انگیزهها در او رشد ش��امل حال او ش��ده است توجه (توبه)112 ،
كند و وسوسهها از هر سو به قلب او كن��د و دائما به خ��ود تلقنی مناید
برگرفته از دروس حجه االسالم و
هجوم آورد.
که بك��وش ،این عنایات و الطاف
املسلمنی باقری تهرانی
 •5در داس��تانهاى پیش��ینیان و را حفظ كن ،و این مقام واالیى كه
ادامه در مشاره آینده:
كس��انى كه بر اثر گناهان خمتلف خداوند نصیب تو كرده اس��ت ،به
 15ماه مارس

کلـید رست گاری

به گذش��ته پرمش��قت خویش میاندیش��ید .به یادش
میافتاد که چه روزهای تلخ و پر مرارتی را پش��ت سر
گذاشته؛ روزهایی که حتی قادر نبود غذای روزانه زن و
کودکان معصومش را فراهم مناید .با خود فکر میکرد
ک��ه چگونه یک مجله کوتاه  -فقط یک مجله  -که در
سه نوبت پرده گوشش را نواخت ،به روحش نریو داد و
مسری زندگانیش را عوض کرد و او و خانواده اش را از
فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند جنات داد.
او یکی از صحابه رس��ول اکرم (صلی اهلل علیه و آله و
سلم) بود .فقر و تنگدستی بر او چریه شده بود .در یک
روز که حس کرد دیگر کارد به اس��تخوانش رسیده ،با
مشورت و پیشنهاد زنش تصمیم گرفت تا برود و وضع
خود را برای رس��ول اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
شرح دهد و از آن حضرت کمک مایل طلب کند.
با همنی نیت رف��ت ،ویل قبل از آنکه حاجت خود را
بگوید ،این مجله از زبان رس��ول اکرم (صلی اهلل علیه
و آله و س��لم) به گوشش خورد" :هر کس از ما کمکی
خبواه��د ،ما ب��ه او کم��ک میکنیم ،ویل اگر کس��ی
بینیازی بورزد و دس��ت حاج��ت پیش خملوقی دراز
نکن��د ،خداوند او را بینیاز میکن��د ".آن روز چیزی
نگفت و به خانه برگشت .اما باز با هیوالی مهیب فقر که
همچنان بر خانهاش سایه افکنده بود روبرو شد .ناچار
روز دیگر به همان نیت به جملس رسول خدا (صلی اهلل
علیه و آله و سلم) حاضر شد.
آن روز هم همان مجله را از رسول اکرم (صلی اهلل علیه
و آله و سلم) شنید" :هر کس از ما کمکی خبواهد ،ما
به او کمک میکنیم ،ویل اگر کس��ی بی نیازی بورزد،
خداوند او را بینیاز میکند" .این دفعه نیز بدون اینکه
حاجت خود را بگوید ،به خانه برگشت .ویل چون خود
را همچنان در چنگال فقر ،ضعیف و بیچاره و ناتوان
میدید ،برای سومنی بار به همان نیت به جملس رسول
اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) رفت .باز هم لبهای

آن حض��رت به حرکت آمد و با هم��ان آهنگ  -که به
دل قوت و به روح اطمینان میخبش��ید  -همان مجله
را تکرار کرد.
این بار که آن مجله را شنید ،اطمینان بیشرتی در قلب
خود احس��اس کرد .حس کرد که کلید مشکل خویش
را در همنی مجله یافته اس��ت .وقتی که خارج شد ،با
قدمهای مطمئنتری راه میرفت.با خود فکر میکرد که
دیگر هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان خنواهم
رفت .به خدا تکیه میکنم و از نریو و استعدادی که در
وجود خودم به ودیعت گذاشته شده استفاده میکنم و
از او میخواهم که مرا در کاری که پیش میگریم ،موفق
گرداند و مرا بینیاز سازد.با خودش فکر کرد که از من
چه کاری ساخته است؟ به نظرش رسید فعال این قدر از
او س��اخته هست که به صحرا برود و هیزمی مجع کند
و بفروشد.
تیشهای قرض کرد و به صحرا رفت ،هیزمی مجع کرد
و فروخت .لذت دس�ترجن برایش شریین بود .روزهای
دیگ��ر نیز به این کار ادامه داد ،تا تدرجیا توانس��ت از
همنی پول برای خود تیشه ،مرکب سواری و سایر لوازم
کار را خب��رد .باز هم ب��ه کار خود ادامه داد تا صاحب
سرمایه و نریوی کار شد .روزی رسول اکرم (صلی اهلل
علیه و آله و س��لم) به او رسیدند و تبسم کنان فرمودند:
"نگفتم ،هرک��س از ما کمکی خبواهد ما به او کمک
میدهیم ،ویل اگر بینیازی بورزد ،خداوند او را بینیاز
میکند.؟"
ی و رزقی
خداون��د برای هر کدام از خملوقات��ش روز 
قرار داده و هیچ کدام را به حال خود رها نکرده است.
روزی هر کس در دنیا تنها بهره او از خوراک و پوشاک
تنش نیست بلکه هر آچنه از توامنندیهای جسمی و
روحی ،هوش و اس��تعداد ،پدر و مادر ،مال و مکنت،
زیبایی و سالمت و  ...که به او داده شده است ،روزی
او حس��اب میش��ود .پس هر ک��س از نعمتهایی که
خداوند نصیبش کرده به درستی استفاده کند و راضی
و ش��اکر درگاهش باشد ،به س��وی رستگاری حرکت
میکند .امام صادق (علیه السالم) نیز میفرمایند" :هر
کس به روزی اندک خدا راضی گردد ،خدا نیز به عمل
اندک او راضی میش��ود ".چه رس��تگاریای از این
باالتر که خداوند از کسی راضی باشد .
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آن شب در مونتریال شب،
شب مهتاب بود...

این یکشنبه 30ژانویه ،در زمهریر قطبی مونرتیال،
در حمل س��الن دجن ،گرم و زیبای کلیسیا یوتی
س��ی (مرتو واندوم) گروه تئاتر بیژن مفید از راه
تورونتو به مونرتیال رسید و غروب هنگام ،پیش
روی نزدیک به دویس��ت نفر متاشاچی پذیرا،
منایش «شب مهتاب» را به روی صحنه برد.
بیژن مفید با استادی ،مجع مشتاق و پرشور را
از پسکوچه های نوس��تالژیک با خود به شهر
خاطره ها و یادها به سفری طوالنی (بیش از 3
ساعت) برد و آن ها را شارژ و شاد و پرانرژی و
خرسند بازآورد.
خماطبان ،آن ش��ب همچون گروه بزرگ کُری در دس��تان کارآزموده ی اردوان مفید با او ترانه خواندند ،با او
گفتند ،خندیدند ،گریستند و در همه حال در حاشیه ی مهاجرات و تبعید( ،با حس ُخسران ،نوستالژی ،دلتنگی)
گریس��تند و به هوی��ت ایرانی
کانادایی خویش اندیشیدند.
ب��ا اردوان مفید ،تهمنت مفید
(پسربهمن،هرنمندپیشکسوت
ایران) ،احد آغاس��ی ،فرزند
خوانده نعم��ت اهلل ،و ).....و
فرزام نوازنده چریه دست ویلن
حضور داش��تند.با امید دیدار
دوباره این دوستان بزودی در
مونرتیال.

دیدگاه...

علی اصغر محمدی

aliasgharmohamadi@hotmail.
com
Tel.:514-891-7029

مسلمان راه حق (مونتریال)
(این مطلب کوتاه شده است).
سالم بر او که شایسته ی سالم
است!
.....

زمستان و قهر الهی!

در دومنی ماه از س��ال 2011
س��رمائی خامنان س��وز به همراه طوفان
های هولناک ،و باران های س��یل آس��ا،
شیطان و هوادارانش را به حریت افکند
و صاحبان قدرت و خزانه داران «مایل»
دنیا را به حسرت نشاند و همچنان اقتصاد
ویران شده جهان را ویران تر کرد.
در اخب��ار تلویزیون ه��ای بیگانگان می
دیدم متام سیستم هوایی ،زمینی ،دریایی
به علت س��رمای ش��دید و برفی بس��یار
سنگنی از کار افتاده بود.
خبش��ی ب��زرگ از ش��هرهای آمریکا که
مردمش هرگز چننی زمس��تانی سوزناک،
در طول قرن گذشته ندیده بودند!
سرما همچنان شالق های «قهر و عذاب
اهلی» صورت دست اندرکاران و دولت
آمریکا را سیاه کرده بود.
اکثر خانه های مسکونی ،مدارس ،حمل
های کس��ب و جت��ارت ،همگی بی برق
مانده بودند و شهر مبدل به شهر «ارواح»
ش��ده بود گوئی س��اکنانش در بسرت مرگ
خفت��ه بودند .س��گ صاحب��ش را منی
شناخت.
ناسا اعالم کرده است طوفان هایی مرگبار
که (خانه ها از ریش��ه کند) و گردبادهایی
همچ��و بادهای «مثود» ک��ه (مردمش را
هال ک گردانید) در راه می باشد.
در اخبار می دیدم هیچ جنات دهنده ای
نبود .از قوای ارتش کاری برمنی آمد.
نریوهای پلیس شهر بدنبال زن و فرزندان
خود در «باتالق های» برف و یخ فرو رفته
بودند .پلیس امنیت بی��کاره بود .دولت
اوبام��ا «بیچاره ای بیچاره بود .سیس��تم
ارتباط��ی در کار نبود .ن�یروگاه های برق
ش��هر از کار افتاده ب��ود .اینرتنت قطع و
کامپیوترها خاموش هر کدام یک گوشه ای
افتاده بود.
انگار از قبل علمی نبود.

استرالیا

در کش��ور اس�ترالیا طوفان��ی غضبناک
و س��نگنی وزن و غرن��ده که ه��ر «نریوی
زمینی» در براب��رش عاجز و ناتوان بود»!
خبش عظیمی از شهری بنام  QUEENرا
با خاک یکسان کرده بود .گمان می رفت
«مبب هریوش��یما» بر س��ر اهلی آن شهر
انداخته بودند.
چندی پی��ش ب��رای کارهای ش��خصی
به مرکز ش��هر رفته بودم .ه��وا آفتابی اما
سرمای کش��نده حکم بود که تا استخوان
مغز فرو می رفت .خود را رساندم به یک
قه��وه خانه در خیابان  BISHOPش��بیه به
مکان صوفیان ب��ود اما گرم .یک فنجان
قهوه و یک ش�یرینی فرانس��وی سفارش
دادم تلویزی��ون آن کافی ش��اپ داش��ت
نش��ان می داد قیام و جهاد «حق طلبانه»
مردم مصر بر علیه نوکری از نوکران آمریکا
را .بیادم آوردم فرعون هایی از آن کش��ور

برخاس��ته و بزرگانی همچو موس��ی و آل
یعقوب ،نیز در آن س��رزمنی می زیستند.
اما این بار مردم مس��لمان و زمحت کش
مصرن��د که می خواهند «چب��ه فرعونی»
دیگر را به زیر کشانند.
در این قیام سراس��ری عده ای بس��یار
از برادران و خواهران مصری بدست
دژخیم��ان حکومت «نوک��ر صفت»
مبارک ،به درجه شهادت نائل شدند.
مفس��ران گوینده هنگام نزدیک شدن
قیامت ای��ن نیم کره خاک��ی ،یکی از
عالمت ه��ا این می باش��د ک��ه مردم
کش��ورها برعلی��ه «ظل��م و بیدادگری
دول��ت هایش��ان بپا می خیزن��د ،و یکی
پ��س از دیگری آنها را به زیر می آورند و
سرعت حکومت به طرف قیامت را بیشرت
می کنند ،برای ظهور آخرین هدایت کننده
و آخرین جنات دهنده بشریت ،یعنی ویل
عصر.
در لوح تقدیر چننی فرض و الزم شده ،که
هر کس دولت ها و رهربانشان را دوست
و پیش��وای خود قرار دهد ،آن دولت ها و
رهربانش��ان وی را گمراه کنند و به عذاب
دوزخش رهرب ش��وند ،و
روزی که قدرت طلبان و
ثروت پرستان و صاحبانه
مقام و منزلت را بر آتش
دوزخ فرا خوانند ،آنگاه
ماموران INTIELIGENT
 SERVICEعامل باال یعنی
مام��وران «ع��ذاب قهر
آت��ش» بر آن ه��ا برای
س��وال و ج��واب حاضر
آیند...
خداوند هر دولت و مذهبی را که خودش
خبواهد هدایت می کند ،زیرا «اوست» که
ب��ه خلوص و احوال آنان که قابل هدایتند
آ گاه تر است.
در خربه��ا ،همگی دیدمی چگونه با مردم
کش��ورها بازی می کنند ،و دیدمی چگونه
خون بندگان را به ناحق به زمنی می ریزند.
با یاد سعدی:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
ویل غافل از حال همدیگرند
بنی آدم همشکل و از یک تن اند
نه مانند آدم عمل می کنند
تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همان عبای زیباست نشان مومنیت
در ادامه خربها شنیدم آقای اوباما و خامن
کلینتون از نوکر چندین س��اله خودش��ان
«مبارک جنایتکار» می خواهند که جایگاه
نوکری خود را به نوکری قدمیی تر ،یعنی
رئیس س��ابق انرژی امتی آقای الربادعی
واگذار کند و مردم مصر را به فریب تشویق
می کردند ،برای به زیر کشانیدن دولت و
پادشاه «مفسد» مصر.
در کان��ایل بن��ام ( 24ون ک�تر) تلویزیون
فرانسه می ش��نیدم مصاحبه خربنگار آن
کانال را با یک فیلسوف و سیاست مدار
آملانی که در مورد قیام خوننی مردم مصر
از او س��ئوال و جواب هایی می کرد .آن
سیاستمدار آملانی در بنی صحبت هایش
اشاره کرد به نوع آرایش محله ای نریوهای
پلیس و لباس شخصی های دولت مصر و
تشریح کرد نوع درگریی هائی که در زمان
انتخاب��ات «دوره دومنی» دولت دهم در
ایران پیش آمده بود.
او م��ی گفت :دولت مب��ارک (که آخرین
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در امت��داد س��ال ه��ای
طوالنی تبعید و هجرت،
ه��ر از گاهی در گوش��ه
ه��ای دور نزدی��ک
کامیونیت��ی کوچ��ک
ایرانی��ان مونرتی��ال ،ب��ه
تصاویری زیبا از عشق به
مریاث فرهنگی ایرانیان
بر می خورمی که براستی
ش��گفت آور اس��ت.
این یکش��نبه گذشته ،در
حاف��ظ خوان��ی ه��ای
یکشنبه دوستان مونرتیال
در دانش��گاه کنکوردیا،
ب��ا دو چه��ره دوس��ت
داشتنی و زیبا دو نوباوۀ
همزاد (دوقل��و) ایمان و
نسیم سعیدی ،دی��دار کوتاه
داشتیم.
می نواختند ،خوش استعداد ،زیبا
وخردینه و با نوای س��از انگار در
گوش مش��تاق خماط��ب خود می
نیوشیدند که در نسل پس از مشا نیز
عشق به ایران در رگ و پی آیندگان
جاری خواهد بود...
ام�ین و نس��یم س��عیدی ،متول��د
 8م��ارس  ،2000از م��اه می س��ال
 2009تاکنون در آموزش��گاه نصر،
نزد استادش��ان آقای سیامک نصر
مشق س��ه تار می کنند و بصورت
مقدماتی دس��تگاه ه��ای ماهور-
شور و متلعقات شور که عبارتند از
بیات دشتی -بیات ابوعطا -بیات
زن��د (ت��رک) -بیات افش��اری را
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دیدار با دو نوباوۀ همزاد
ایمان و نسیم سعیدی
گذرانیده و درحال حاضر دستگاه
همایون را جتربه می کنند.
امید اس��ت پس از گذشت سایل
دیگ��ر دوران متوس��طه را به پایان
رس��انیده و پ��ا به عرصه پیش��رفته
بنهند.
آموزش��گاه نص��ر ،با بی��ش از 50
هرنج��وی ایران��ی و کانادائی در
رش��ته های تار و س��ه ت��ار و آواز
این قصد را دارد که از س��ال 2012
بصورت مستمر در فستیوال های
موس��یقی در ش��هرهای کانادا2 ،
گروه متشکل از دانش آموختگان
خود را ب��ه عرص��ه فعالیت های
هرنی معرفی مناید و قطعا امنی و
نس��یم یکی از اعضای آن  2گروه
خواهند بود.

نهای��ت آت��ش دوزخ ب��ر او
مب��ارک) از دول��ت ای��ران
آموخ��ت ک��ه چگون��ه برای
نگهداش�تن «مقام و منزلت،
تاج و ختت و حفظ نظام» در
مقابل مردم بیایستند.
این سیاس��ت ندار آملانی به
خربن��گار کانال فرانس��ه می
گفت هر دو کش��ور به خوبی
آ گاه می باش��ند و به یقنی م��ی دانند که
فرعون با «همه بزرگ��ی اش ،با آن ختت
و تاج طالئیش و آن همه لشگر فدائیش»
نتوانس��ت در برابر یک نف��ر فدایی خدا
بیایستد.
در ب�ین همنی س��ئوال جواب ه��ا بود که
اخبار آن کانال  BREAKING NEWSاعالم
کرد و نشان می داد درگریی های جدیدی
که در پایتخت مصر بنی مردم با مردم پیش
آم��ده بود .بعد هم بنی آن سیاس��ت ندار
آملانی و آن خربنگار موضوع عوض شد و
رفتند درباره سیاست های دیگر.
س��ه چهار پنج روز بعد از محله نریوهای
خلق��ی مردم مصر به مقر ش��یطان ،آقای
ناتانیاهو ب��ه دولت آمریکا و اروپا
اعرتاض کرده که چرا می خواهید
کسی را که سی سال و اندی «بنده
گی ،خودفروش��ی و دین فروشی
کرده است» و مرزهای دو کشور را
خبوبی حمافظت منوده است ،از
تاج و ختت پائنی بیاورید؟
آمریکا نیز یک شبه نظر و سیاستش
را عوض کرد و از دولت و شخص
مبارک قول گرفت ،که اگر بهرت از
ای��ن نتواند پریوی از فرعون بزرگ کند ،و
اطاعت خالصانه از ش��یطان نکند ،او را
عوض ک��رده و به جایش الربادعی را می
گذارند ،وگرنه باید تا س��پتامرب صرب کند و
در انتخابات آزاد و مردمی ش��رکت کند.
فعال مبارک قبول کرده و اوضاع کمی آرام
تر شده.
فتن��ه گر س��خن چ�ین همچ��ون طلحه و
زبری،خیانتکار و جنایتکار است ،هرچند
خود را در لباس نیکخواهان پنهان مناید .
خداوند ما را از سه آفت نگهدار باشد:
از وساوس شیطانی دولت ها ،و از مکاید
نفس��انی ،و از غ��رور و نادان��ی خودمان
«التماس دعا»
س��خن را کوتاه کنم که انش��اا...
خداون��د همگ��ی م��ا را از این
خواب خرگوشی «زندگی» بیدار
کند.
فرع��ون که حکم می کردی همه
عمر
دیدی که چگونه مرگ آمد ودریا
به کنار زد
گویند که میس��ر نبودش بر اوتوبه فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
ای
(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
ستادند و مهلت دهندش دمی
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
از طرف علی اصغر حممدی ½
½طراحی و تهیه وب سایت
و مجعی از مسلمانان و پریوان ½
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
راه حق ½
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
مونرتال کبک -کانادا  9فوریه ½
2011
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
«علی» پیشوای مومنان و رهرب ½
شیعیان است
و «ثروت» ،پیشوا و رهرب
تبهکاران است
حق یارتان
w.

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

امید است در این دوران پر تالطم
و پ��ر ف��راز و نش��یب فرهنگ��ی،
برای روش��ن نگاه داشنت و نشان
دادن گ��ذرگاه نیک خبتی ،چراغ
فرهنگمان را روشن نگاه داشته و
همواره شعله آن را نیز در دل های
فرزندامن��ان برانگیخته و ایش��ان
را در حف��ظ پرت��و آن از گزند گذر
زمان و سرپدن آن به آیندگان مطلع
دارمی.

گل ز بیم باد زیر پرده می دارد چراغ
آری ،آری باد را طاقت منی آرد چراغ

بی چراغ می جهان در دیده خسروشب است

ساقی سیمنی روئی گو که بسپارد چراغ

تبدیل سیستم های
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Finacial Management

Immigration

F a m i l y

mother and father are
alive by the time their
application is at its final
stages.
Even worse
grandparents who are
already in their
golden years, and
desperately want
to be close to their
grandchildren in
the last few years of
their cherished life.
A waiting period of
13 years is way too
long, many won’t
survive.
Or will be refused
for medical
reasons towards
the final stage of
the application.
The reason for
this is they are
looking more at
applications under
the Business Class, such as
entrepreneurs and investors
there will be an increase
in these categories. It just
seems unfair.
But here is the other side of
this kind of reasoning from
the government, parents
and/or grandparents,
enter Canada, are issued
a permanent resident
visa, medical card, social
insurance , etc. and what
will be mostly used is the
Medicare card, sad, but
true, Canada’s population
is aging, and accepting
seniors when Canada is
already facing an increase
in senior citizens, seems
unrealistic, parents,
grandparents, enter, have
never worked a day in
their life in Canada, never
paid taxes, but some will
become a burden on the

Reunification

An article in the
Montreal Gazette
caught my eye this
week and what I read
was quite shocking.
Although this
has not yet been
engraved, there is
talk that Family
Reunification may
take as long as 13
years.
What!
This is a life time
for some elders,
family reunification,
meaning
sponsorships
of parents and
grandparents, it
sounds ridiculous to me,
most overseas loved ones
are already waiting 5 to 6
years before they are issued
a permanent resident visa,
and that is if they pass a
Medical Exam with no
serious illnesses.
13 years is way too long,
these people are already
seniors, and to wait 13
years before immigrating
to a new country to be
together with their children
means they will probably
die before entering in
Canada.
My opinion, the
government will be
making money, like
usual, what will happen
to the government fees
that have been paid for
the processing of the
application, what are
the chances that both

"The February Blues"
Are we all in the same boat, “The February
Blues”, waiting for spring, the melting
of the snow, waiting for the first sight of
grass, the blooming of the trees, a time
when life resurrects.
Although February is the shortest month
of the year, for many of us it seems to be
the longest, because we are all desperately
waiting for the city to come back to life,
longer days, more sunshine, more outdoor
activities, not having to take 15 minutes
before leaving the house, wrapping
ourselves with scarves, hats, heavy coat,
mittens, and oh those boots, am I the only
one who hates putting on boots? Here I
am ready to head out the door and bang,
my boots are staring at me, shoot, after all
this work of putting on my warm clothing,
I now am at my front entrance, and need
to remove half of it because I now need to
put on my boots, okay here we start again,
unbutton my coat, remove my mittens,
position myself so that I can slide my foot
in my ever so warm boot, and now the next
foot.
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medical system, and will
also be issued a small
amount of social security.
There is a negative side
to this and a positive side,
those of us who will want
to sponsor our parents or
grandparents in the future
will not see this as a good
thing, but look at it from
the government’s point of
view, we need to help our
economy, and by accepting
new comers that will not
contribute to society and
the economy will not help
the economy.
You may say, but wait,
my parents, or my
grandparents, are bringing
in money, they are selling
their belongs in their
homeland, to bring it all
to Canada, common, how
much of this is true, how
much do these seniors
contribute to Canada, the
seniors that do contribute
to the economy are the
entrepreneurs, investors,
although most business
class applicants are already
in their senior age, they
come in and invest, they
bring in their already
highly educated dependant
children with them,
who will continue their
education at one of our
prestigious universities and
this means brain gain for
Canada.
We will see what happens
concerning this category
of immigration, this is
only talk, nothing has been
decided.
For some this maybe
upsetting news and it may
never happen.

And all the while I am thinking,
why do I do this all the time, why
don’t I just carry my clothing at my front
entrance, put on my big warm boots, and
then wrap myself in my big warm coat,
scarf, hat, and mittens, it’s a ritual I guess,
I think of spring, it will be here soon, hang
in there, when we will only need a jacket
and shoes. We can only dream about it
right now, unless we have a trip in the
agenda to some beautiful tropical island.
Our days are getting longer, that is a great
sign, and the groundhog did not see his
shadow this year so it means that spring is
around the corner, hooray, so we will wait,
in hopes that our traditional groundhog is
not letting us down , “prepare for warmth”
it said on Groundhog Day February 2 I am
ready, aren’t we all!
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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Financials of a Divorce

By Dariush Hozhabr
Zandi, MBA, CSC, CGA
(candidate)
According to statistics
published by the Vanier
Institute, a whopping
40% of first marriages
end in divorce!
A figure that is most likely
to increase in the coming
years. One of the hardest
parts of any divorce is the
financial settlement that is
agreed upon by the parties
involved.
In this month’s column
we will take a closer look
at the most important
things you should be
aware of before agreeing
to a settlement with your
former spouse.
 How Liquid are you?
One of the biggest mistakes
ex-couples make is the
fact that they do not know
the liquidity of the assets
available in the settlement.
Liquidity refers to the
ability to access the cash
value of an asset.
For example, the money in
your joint bank account is
a liquid asset. You should
know the liquidity of
accounts at all times, but
especially at the point of
separation.
This is important because
in many cases an illiquid
asset is difficult to cash in
on.
For example an old
industrial building might
have an attractive value
but due to its nature it
would be very difficult
if not impossible for
someone that needs cash
right away to convert it
into cash. Hence why more
than just the value of the
asset should be considered
before agreeing on which
asset belongs to whom.
The biggest mistake
however and the main
focus of this article is,
failure to understand the
impact of taxes.
 Taxes...
The effect of your divorce
settlement on various
taxes can be very costly if
not addressed thoroughly.
Capital gains, income tax
and alimony are just a few
of the areas that may be
impacted.
Homes with equity,
retirement accounts,
investment accounts,

deemed to be changing
hands at the original cost of
the property!
If the property is
depreciable then the
transfer price is deemed
to be at the Undepreciated
Capital Cost (UCC)! This
can lead to a huge tax bill
for the spouse receiving
the property after the
divorce.
Let’s take a look at an
example; as part of a
settlement you are given
stocks, children,
a house that is currently
etc., are the most
worth $300,000, this
common issues
house was purchased
that will have a
for $100,000 fifteen
Z A N D years ago. Since the
tax implication
and yet are
house is deemed to
not considered prior to
have been transferred to
settlement.
you at its original cost, if
 Spousal support
you decide to sell the house
A great example of this
after you receive it you
is spousal support, in
will be taxed on a deemed
general amounts paid by
capital gain of $200,000
one spouse to another,
(taxable capital gains of
when they are divorced or
$100,000).
separated is taxable to the
For an average person
recipient and deductable
that would lead to
for the payer.
approximately $48,000 in
This however is not always taxes!
the case, for this to actually  & Credit...
take place the following
Finally you should not
conditions must be met:
overlook credit rating
Spouses must be living
and credit debt. All
apart and payments must
joint accounts should
be made pursuant to a
be closed immediately
written divorce/separation
upon finalisation of the
agreement; further more
divorce. This is important
the payments must be made since creditors hold both
by periodic payments.
holders liable for the
This is important because
whole amount! So if you
if a lump sum payment is
don’t want to pay for your
made (instead of periodic
spouse’s spending habits
payments) then it is neither after the divorce then you
taxable for the recipient,
should make sure that all
nor is it deductible for the
joint accounts are closed.
payer!
Keeping track of your
Child support however is
credit score is also
not deductible for the payer important since the
under any circumstances.
transfer of existing assets
Combined payments made
to you as part of the
for both spousal support
divorce agreement might
and child support should
be contingent upon your
also be done with great
approval for credit. For
care since combined
example if you credit is
payments that do not
not good enough to get
specifically indicate how
approved for a mortgage,
much is child support
then the bank will not
and how much is spousal
allow the transfer of the
support are considered to
property to you since the
be child support in their
property has an existing
entirety.
mortgage.
This effectively means that
the payer in not allowed
It is very important for you
to deduct any portion of it
to consult a tax specialist
from his/her income!!
before you finalise your
 Property Value
settlement in any divorce!
Another aspect of a divorce Hopefully the tax and
settlement that you should
financial implications will
pay close attention to is
lead you to reconsider
the value of any property
getting divorced. In next’s
that is changing hands as a
months column we will
result of the divorce.
take a look at the US
Under normal taxation
dollars and where its value
rules any property
might be headed in the
changing hands between
future.
related parties is deemed
________________
to be transferred at the
Dariush Hozhabr Zandi,
fair market value, this
MBA, CSC, CGA
(Candidate)
however is not the case
Accountant & Business
in divorce settlements.
Consultant
Under Canadian tax law a
Darius.Zandi@zandconsulting.com
property that is changing
Tel.: 514-652-4887
hands after a divorce is
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کبک و کانادا بازار امالک...
آمار خرید و فروش امال ک کالن شهر مونرتال
در ماه ژانویه * ۲۰۱۱
امیر سام

بنا بر آمار سازمان
مشاورین امال ک
مونرتال ب��زرگ،
در م��اه ژانوی��ه
 ۲۰۱۱تعداد ۲۴۷۷
معامله در کالنشهر
مونرتال به ثبت رسید که بیانگر
 ۱۰درصد کاهش نس��بت به ماه
یل با این
ژانویه  ۲۰۱۰میباشد و 
ی قیمتها
وجود ،افزایش تدرجی 
همچنان ادامه دارد.
طب��ق نظ��ر خ��امن Diane
 ،Menardمعاون رئیس هیئت
مدیره سازمان مشاورین امال ک
مونرتال ب��زرگ ،ماههای اولیه
سال گذشته به علت پیش بینیها
مبنی بر افزایش ن��رخ بهره وام
مس��کن ،بازار امال ک از رونق
باالئی برخوردار بود ،بنا بر این،
کاهش تع��داد معامالت در ماه
ژانویه امسال در مقایسه با سال
تعجب ندارد.
گذشته ،جای ّ
در کل برای س��ال  ،۲۰۱۱کاهش
ی خرید و فروش امال ک
تدرجی 
ی شده است.
مسکونی پیش بین 

قیمت امال ک مس��کونی در
ژانوی��ه  ۲۰۱۱افزایش نش��ان
داده اس��ت،قیمت میانگنی
ام�لا ک مس��کونی ت��ک
واحدی  Single familyو
چند واحدی  Plexهر کدام
با  ۷درصد افزایش به ترتیب
به  ۲۵۲۰۰۰و  ۳۹۰۰۰۰دالر رسید و
کاندومینیوم با  ۴درصد افزایش
و با قیمت میانگنی  ۲۱۰۰۰۰دالر
معامله شد.
ی که به قیم��ت امال ک در
وقت 
دیگر ش��هرهای ب��زرگ کانادا
ن��گاه میکنی��م ،میبینی��م که
ی از بهرتین شهرهای
مونرتال یک 
بزرگ کان��ادا از نظ��ر توانایی
خرید ملک میباش��د ،مثال در
ش��هر کلگری ،ملک مسکونی
تک واح��دی single family
به قیمت میانگنی  ۳۸۰۰۰۰دالر
معامله میش��ود که ح��دود ۵۵
درصد بیش�تر از قیم��ت آن در
کالن ش��هر مونرتال میباش��د.
( ۲۵۲۰۰۰دالر)
کلیۀ ان��واع ام�لا ک در ژانویه
 ۲۰۱۱در تعداد معامالت کاهش

نشان دادند.
معام�لات امال ک مس��کونی
تک واحدی Single family
 ۱۱درص��د نس��بت ب��ه م��دت
مشابه س��ال قبل کاهش داشت
و این کاهش برای کاندومینیوم
۸درص��د و ب��رای ام�لا ک
مسکونی چند واحدی ،Plex
 ۹درصد گزارش شد.
از حل��اظ جغرافیایی مونرتال و
الوال ،ه��ر دو 3درصد کاهش
در تع��داد معام�لات ب��ه ثبت
رس��اندند ،ای��ن کاه��ش برای
۷ ,Vaudreuil soulange
درصد و برای ،North shore
۱۰درصد بود و باالخره South
 shoreبا  ۲۲درصد ،بیش�ترین
کاه��ش را در تع��داد خری��د و
فروش امال ک از خود بر جای
گذشت.
در تاری��خ  ۳۱ژانویه  ۲۰۱۱تعداد
ام�لا ک در معرض ف��روش از
طریق سیستم ۱۳ ،MLSدرصد
نس��بت به تاریخ مش��ابه س��ال
گذشته افزایش داشت.
اگر کاهش تع��داد معامالت و
افزایش تعداد امال ک فروش��ی
را در نظر داش��ته باشیم ،به این
نتیجه میرسیم که بازار امال ک
آرام تر ش��ده است .در مونرتال
با وجود این ک��ه هنوز هم بازار
ی ب��ه نف��ع فروش��ندگان
اندک�� 
یل تدرجی ًا ش��اهد
میباش��د و 
تعادل در بازار امال ک مونرتال
میباشیم.
شاد و سربلند باشید
امری سام (  ۱۲فوریه )۲۰۱۱
___________________

*برگرفته شده از سایت سازمان

مشاورین امال ک مونرتال بزرگ

امیرسام

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

پیر گدای خراسان...
مردم مصر توصیه فرمود که مبارک
را از کش��ور اخراج منوده و مانند
مردم ایران دست به اجنام انقالب
اس�لامی زده و حکوم��ت دینی
تشکیلبدهند!
گوی��ا ای��ن اس��وه عل��م و تقوی و
ش��جاعت و عدالت خ�بر ندارند
که عوامل و اذناب خودش��ان ،به
نام اسالم و حکومت عدل علی،
بیش از  30سال چه به روزگار مردم
بی گناه و بی پناه ایران آورده اند؟
به ایش��ان توصیه می کنیم مروری
بفرماین��د ب��ر اخبار رس��انه های
داخلی خودشان و سری هم بزنند
به اوین و گوهردش��ت و خاوران و
کهریزک؟!

مدیری و قهوه تلخ

ملیجکدربارخلیفه
حتم ًا مشا هم داس��تان هجونامه
ه��ای تصویری – صوتی س��اخته
مهران مدیری در متس��خر رس��انه
های گروهی خارج کشور را دیده و
یا درباره آن ها شنیده اید که تعبری و

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

>> ادامه از صفحه30 :
تفسری های خمتلفی را هم به دنبال
داش��ت اما به نظر م��ا این ماجرا
می تواند شکل دیگری هم داشته
باش��د .این حقیقت که این موجود
فاس��د و مس��خره و مزدور و گروه
همکارانش س��ال ها در خدمت
دستگاه تبلیغاتی رژمی یعنی صدا
و سیمای مجهوری اسالمی بوده
اند که در البالی کارهای گذش��ته
اش کام�لًا مش��هود اس��ت ویل
ظاهر ًا بعد ًا ب�ین او و اربابانش بر
سر مسائل مایل اختالف پیش می
آید و او تصمیم می گرید که کاری
تولید کرده (قه�وه تلخ) و خودش
آن را مس��تقیم ًا و بدون واسطه به
مردم عرضه منای��د آن هم به زور
جای��زه های کالن (مانن��د خانه و
اتومبیل گرانقیمت) و گریه و زاری
و التماس به مردم و تشویق آن ها به
خرید سی دی هایش.
از طرفی س��ه چهار سال قبل و در
اوج روابط گرمش با رژمی و خباطر
محایت از مواضع جانیان حاکم،
کارهای فوق الذک��ر را تهیه و در

اختی��ار صدا و س��یما ق��رار داده
اس��ت ک��ه اراذل و اوباش حاکم
بر صدا و س��یما با همه وقاحت و
رذالت ش��ان صالح در خپش آن
ها منی بینند (ش��اید به دلیل ترس
از واکنش مردم و تنفری که نسبت
ب��ه آن ها دارن��د) ویل پس از این
که او به صورتشان چنگ انداخته
و برایش��ان عرض ان��دام می کند
تصمیم به خپ��ش آن ها می گریند
تا او را در نزد افکار عمومی مردم
مفتض��ح کنند چ��ون این دمشنان
خونی مردم ب��ه خوبی دریافته اند
که مردم قهرمان ایران در مقابل هر
عنصری که تظاهر به طرفداری از
رژمی بنماید واکنش نشان می دهند
و او را طرد می کنند؛ درست مانند
قضی��ه علیرضاافتخ�اری خواننده
صدابه م��زد که ب��ا بغ��ل گرفنت و
بوسیدن و بوئیدن "امحدی نژاد"
یک ش��به از چش��م مردم افتاد تا
جائی که ناچار ش��د اعالم کند که
دیگر منی توان��د در ایران زندگی
کن��د و به اتفاق افراد خانواده اش
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Accounting & Business

TAX AUDI
T
accuracy
and timely filing.
They will also review
records documenting
provincial, federal and
social security withholding,
Medicare
taxes,
advance
earned-income
credit,
unemployment
’compensation and workers
compensation premiums.
The CRA/RQ will also
examine
salaries
and
bonuses paid to owners and
officers of your business to
be sure they are legitimate
and
within
industry
standards.

• Other records

An auditor can also inspect
records from your tax
preparer or accountant,
bank or other financial
institution, suppliers, and
customers.
In addition to inspecting
your business, an auditor
may inspect your personal
finances. The CRA/RQ
may compare your current
lifestyle with the income
presented on your tax return
to determine if they are
compatible. An auditor may
also talk with others who
are knowledgeable about
you and your financial
situation.
Please read the next
Paivand, as you will have
more details about this
interesting subject.
___________
For
Tax
Emergency
Advices or any Pre-Audit
@help: Email: msaghafi
miagesolutions.com
with “Tax Emergency”in
your email subject line.
Or, pick up the phone and
call Mahtab Saghafi at
1-514-426-7200
ext.101
now.
www.miagesolutions.com

کشور را ترک خواهد کرد!
و ای��ن سرنوش��ت حمت��وم همه به
اصطالح هرنمندانی اس��ت که به
مردم پش��ت کرده و س��ر به آستان
جانیان حاکم بر کشور می سایند.

داریوش همایون

تسلیت
ح��دود چه��ار س��ال قبل ش��بی
دوس��ت نازنین��ی به م��ا تلفن کرد
و گف��ت :خربداری ک��ه فالن روز
دکترداریوش همایون در رستورانی
ایرانی در مونرتیال برنامه سخرنانی
دارد و توصیه کرد که با هم برومی و
در آن جملس شرکت کنیم.
گفتیم :حتم ًا ،خوشحال هم شدمی
چون خیلی دملان می خواس��ت
ک��ه ای��ن وزی��ر اطالع��ات مقتدر
رژمی س��ابق و ب��ه روای��ت بعضی
از طرف��داران دو آتش��ه پهلوی ها
نویسنده مقاله معروف و جنجایل

HOW TO PREPARE FOR A
for

payment
or
charitable
gifts, and other
business
records
to the expenses
and
deductions
you reported on
your return. They
may pay special
attention to reported
debts or business
;losses
charitable
gifts; and travel,
meal and entertainment
expenses. Keep a log to
substantiate travel, meal
and entertainment expenses,
and be sure to deduct
only legitimate business
expenses.

• Loans&interest

An auditor may review
loan paperwork, deposits,
bank statements, credit card
statements, receipts and
cancelled checks to verify
that you used borrowed
money only to cover
business expenses. This is
important, since you may
deduct interest on businessrelated loans.

• Employee

classifications

The CRA/RQ will review
employee
classifications
on your return and check
this data against time cards,
job descriptions, benefit
plans, invoices, cancelled
checks, contracts and other
business records. Auditors
will pay particular attention
to independent contractor
classifications, since many
firms improperly classify
regular
employees
as
contractors.

• Payroll

Auditors will examine
cancelled
checks,
tax
returns, deposits, business
records and other forms to
check for completeness,

"امحد رشیدی مطلق" که کربیتی
ب��ه انبار ب��اروت و باع��ث و بانی
انق�لاب ای��ران ب��ود و همچننی
عض��و عالریتبه "حزب س��ومکا"
را از نزدی��ک ببینیم ،رفتیم و پای
صحبت هایش نشس��تیم و شامی
خوردمی و بعد هم جلس��ه پرسش
و پاس��خ و جالب این که تقریب ًا از
همه گروه های سیاسی هم کسانی
آمده بودند .و وقتی که توسط همان
دوست به ایشان معرفی شدمی دو
سه شوخی هم با او کرده و جواب
های ظریفی هم دریافت کردمی.
بعد ه��ا ه��م باره��ا از بعضی از
گردانندگان بی سواد و بی پرنسیپ
بعضی از رادی��و و تلویزیون های
فارسی زبان که در سال های اخری
مثل قارچ در خارج کش��ور روئیده
اند فحش و فضیحت ها و الفاظ
رکیک��ی هم خط��اب به ایش��ان
ش��نیدمی ،همان کسانی که تازگیها

SAGHAFI,
&

MAHTAB
Accountant
Tax Advisor

Tax audit is an
experience every
business person
hopes to avoid.
If
the
CRA
( C a n a d a
R e v e n u e
)Agency
or
RQ
(Revenue
Quebec) does pay your
business a visit, however,
understanding what an
auditor might look for can
make the difference between
a minor inconvenience and
a major hardship.
During a full-fledged audit,
a CRA or RQ (Revenue
Quebec) agent may look
at several specific items in
your tax return and business
records, including:

• Income

The CRA/RQ will compare
your bank statements and
deposits to the income
you reported. They will
also review your invoices,
sales records and receipts,
along with your general
ledger and other formal
bookkeeping records. If you
received gifts of money or
an inheritance, keep records
to document how much you
received. Without proof,
the CRA/RQ may classify
these as income and tax
them as such. They will
also classify any exchange
of goods or services in
lieu of cash (such as barter
transactions) as taxable
income.

& • Expenses
deductions

An auditor may compare
cancelled checks; bills
marked
”“paid,
bank
statements, credit card
statements,
receipts

طرف��دار رژمی س��ابق ش��ده اند و
برایش سینه به تنور می چسبانند در
حایل که تا چندی قبل ساز دیگری
می نواختند و هیچگاه هم ندیدمی
و نشنیدمی که آن مرد بزرگ جوابی
به ای��ن اراذل و اوباش مطبوعاتی
داده باش��د ب��ه ه��ر ح��ال مرگ
داریوش همایون "ضمن اختالف
عقیده سیاسی ما با ایشان" باعث
کمال تاس��ف است چون او یکی
از رجال سیاس��ی بزرگ و با سواد
و اس��تخوان دار س��ال های اخری
میه��ن ما بود با عرض تس��لیت به
ه��م باوران و دوس��تان و اعضای
خانواده اش ،یادش گرامی.
شاد و آزاد و سربلند باشید
پری گدای خراسانی

به تاریخ دوشنبه چهاردهم فوریه احلرام
سال  2011ولفری دربدری
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با دی جی

رقص و و پایکوبی

و پریدن از روی
آتش همراه با آتش

پیر گدای خراسانی

از ساعت5 :بعدازظهر
تا نیمه شب

و نیز با حضور شهردار شاتوگی،
و مناینده حزب لیبرال شاتوگی

آلکاپون

بازی ،ترقه و...

 پذیرائی:
همراه با بوفه سرد
ساالد ،ساندویچ

جی فیروز
حا

Sponsored by:

چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

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

شاتوبیگل،تپشدجییتال،ماهیسنلوران

در محل

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

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری

فلفل
سرخ

 مجریبرنامه:
چهره دوست داشتنی،
نامآشنا ،خوش زبان
و شوخچشم شهر...

Mercier, QC, J6R 1G3

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

سیب

انگور
یاقوتی

سیب
زمینی

پرتقال

لیموترش

جعفری

انواع کباب ها
و خورش های
ایرانی با کیفیت
عالی و قیمت نازل

مرغ کامل
دانه خوار

سینه مرغ
دانه خوار

لپه
اخوان

دوغ

آب انار

ران مرغ
مارینه

سوسیس
مرغ

روغنزیتون

خرما

آبنایا

گوشت خورشتی
بدون چربی

سوسیس مرگز

برجن
بامساتی

خرمایبدون
هستهاخوان

شیر
سویـا

گوشت چرخ کرده

کباب کفتا

برجن
بامساتی

عدسسبز
اخوان

دوغ

ُحمص

دملۀبرگمو
بادام
بوداده
انواع
آجیل

بیسکوئیت

نانخامهای
نانبربری
اخوان
نان
پیتا
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مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن
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ارزیابی رایگان

Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
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 Mailing Address:

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: 514-683-8686

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

FORTI INTENSIF

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

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

since3
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

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-996-9692

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

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار
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Tel.: (450) 676-9550

Tel.: 450-934-7744
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:مونتریال
شهرام صولتــی در

IranAir

General Sales Agent

رز
رس
پا تو
gfÂ†if£ˆ

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

www.pars.ca

روز7
هفته

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

www.circumcisionmontreal.com

1253 Rue Guy

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
South Shore
z v£ ®¥œÂ› fdهادی
خرسندی
سال سابقه درخشان در خدمت هموطنان سراسر کانادا18 با
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Metro: Guy Cond
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VER
VER

C, V7M 2J1
BC, V7M 2J1
909
-0909
910
0910
ver@pars.ca
uver@pars.ca

Lasalle, South Shore,
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âÅ¶À† های
z äÅÁ†
هوایی معتبر
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 398, boul. Curé-Labelle, Laval

)نبش رنه له وک (چایناتاون

Fax: (514) 871-0001

LAVAL
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 2550 Lapiniere (Brossard)

در کوتاه ترین زمان

Inc. Tel.:
2178
W.
(514)Ste-Catherine
917-9988
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Agent Immobilier Affilié
1006 Montagne, Suite 200
Lasalle Qc. H8R 2M9 MB 1.210
N. Van. BC,
Thornhill,
Montreal,
Qc, H3G 486-5547
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Tel.: (514)
Tel.: 1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
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ANY
TIME,
fhemmatiyan@sutton.com
V7L 2P9
Ontario, L4J 8H9
1450 Guy
5253,
Decarie, Suite
250, Montreal,Tel:
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H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
604-982-0909
Tel: 905-762-0700
Bur.: (St.,
514)364-3315 Fax: 364-3649
Tel:Boul.
514-938-7277
www.sutton.com
ANY WHERE!
Fax: 604-982-0910
Fax: 905-762-0800
Fax: 514-938-4978
----------------email: toronto@pars.ca email: vancouver@pars.ca
email:montreal@pars.ca
info: 514-996-9692
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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

®¥œÂ› fdfdä¤·Ž
vZ®¥œÂ›
ä¤·Ž33£…£…
Âä…
fÂä…fêd
fêdv£fZ
v£fZz záá¬¤†¬¤†
}£Í˜®Ž
}£Í˜®ŽÍÁ‰
ÍÁ‰y¬¿“
y¬¿“
b®œ
ã
®`
`
`
`
¥
Á…
£…
}f£¨†
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
›Z £…£…
¼›Z

Luciene
l'Allier

£Åœ¯Å™fÂÅ™

3535 St-Charle
Kirkland, Quebe
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN

xZ® Z ä… gf

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

ارتتبریک

نوروزی و
ویم نوروزی
تق

ک

>>سبزه نوروزی

:را فراموش نکنید

نارنج آبدارعالی رس�ید

! 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

