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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011، (514) 289-9022، (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022،
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W.، # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال

چشم انداز حتوالت در مصر

1032

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

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

8>> :ص

PAIVAND: Biweekly
کنکوردیاNewspaper
، مارس12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18، No. 1032، Dec. 01، 2011

:جریمه گرفته اید
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
 آبسنت حوادث در خاور،2011

ماکمکتان
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
!! میکنیم¥Á…£…

dZ®`` ` `Á…

!اجنام کار نامتام

تراکمروندسقوطدیکتاتورها
در کمت�ر از ی�ک س�ال
گذش�ته در ش�مال افریقا و
شگفت
خاورمیانه بی سابقه و
\£Åš£›
z }fZ¬…£±Š
7
:ص
..........انگیزاست
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“

yf£¥5ç•Z®

کوراوغلیدرمونتریال
Tel.:(514) 585-2345 ã ®
,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
œ
®
b
z
:سامبر
äÀ ¯
x£›g äºÅ–d
10 ä… Øº•11 یکشنبه
Tel.: (514) 700-0303(514) 846-0221 سرپرستی
 به:¬ fZd g£ÅœGESU
1010 la Gauchetiere W.، Suite 1315
)رضاناظم (وکیل

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

معرفی
IranAir

Montreal، Qc، H3B 2N2

7

!نه جنگ!نه جمهوری اسالمی

،«بودن»یا«نبودن»جمهوریاسالمی
ِ
!مسئله این است
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

 اشغال سفارت بریتانیا:ایــران
...درخت آرزوها
5  ص...........!انگيزه خامنهای
® ZxZ®«ائتالف
Z ‚¬À £¿œ نوبنیاد
حزب
TORONTO
MONTREAL
VANCOUVER
Tel.: (514) 806-0060

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

9

پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE,www.nikou.ca
7368 YONGE St., PH-A
1410 Lonsdale
»کبک
آینده
برای
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
مارس
12
:مونتریال
£¼` ®›ò z
؛2011 اسکار
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.: (604)...آذری
982-0909
قتل نویسندۀ
3 :ص
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver
@pars.ca
www.pars.ca
لنکرانی
آیت اهلل فاضل
مشاور امالک
دکترصدرا
مرتضیعقیلی سخنرانی
بزرگ
مونتریال
در
Ninous
Givargiznia,!تروریست
BSc.
،صدیقی
آیت اهلل
نامزد
پادشاه
GESTION FINANCIERES
: داریوشهمایون11 : ص
 و هوتنEXACTE

gfÂ†if£ˆ

نامزدهای
Strategic Advice
& Execution
General Sales Agent

 فوریه بیشترینجایزه5
Abbas Shafiee
 شد38 :ص

\ë¸¥±›6>>
z të›Z
: صfz£²›
خداحافظ

11 x£Å¥¿gz®Å`•

ç¿†£‹ xÂ £¿

عباس شفیعی
âÅ¶À† z äÅÁ†
147
Tel.:\fÂ³…
(514)
806-0060
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜
á”£²›z£Í˜®`
`Ž

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

(BACHLOR OF ComMERCE)

Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Business Plan

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

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

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

17>> :ص

6

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

،ه��ر کس حک��م ترور ص��ادر کند

15 : ص....و مجازات شود

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
!تصاحب کرد
را
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: از
(514)
694-0840
منتظران مهاجرت از دولت
تن
ده ها
Firouz Hemmatiyan
Fax
(514) 694-4291
3535 St-Charles, Suite 304
Agent Immobilier Affilié
Res.
(514) 696-5169
Kirkland,
Quebec
Cell:
827-6364
 یا هم،زیپ تو میکشی
10 :ص
..........
کردند
شکایت
کانادا
ِ «یا
14 : صn»سوزاند
میH9H
را5B9
منطقه
کهCell
است
آتشفشانی
(514)
816-4080«مصر
364-3315

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)
www.sutton.com

Go

}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Z
fz£²›  اگر بر.تروریست است
چشم انداز
حکم
مبنای
1982ù£¿Ž }£¼
®›ò
fd
 صادر کنندۀ،او فردی به قتل رسد
2011
ã¼±› wZz äÅÁ† ! محاکمه
x£½ Zf ç…£
gfZ آمر
! حکم باید به عنوان
25 انتخابات
قتل
آینده
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…

برهنـه شد تا
...!اعتراضکند

514-

Fax: 364-3649

inousgivargiznia@hotmail.com

14

باقرزادههم
حسینیدیم
ترتیب خودتو م
>> ترتیب زن و
»!تو7 بچه

:دکترانصاریراد
نیکی
پگاه
çœ£`›
®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
HABS
مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰
13
:کانادا/کبک
¯ Zz
gfZv£`º¥œZ
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W. yf£¥5ç•Z®
\£Åš£› z
dZ®`صرافی
` ` `Á…  مهتابgo!
مالیات
حسابداری و
:ثقفی
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
Zä…gfZv£º¥œZ
شادپور
.ا.ع
xZ® Z ä… £gfZ
v£fZ
…

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL
TRADING

Inc.

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

 سال سابقه کاری در کانادا18با

ÍÅœZ®™

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
تضمین
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xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`مدیریت
}£Xرشته
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انتقـال
مالی
در
لیسانس
D.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
D.M.D.
 سال سابقه کاری در کانادا18با
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NEW address:
)H.E.C(  از دانشگاه مونترالxZ®Á†Montreal,
y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
\Zfd£
®›Z750
fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada،
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

IranAir

GUY

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

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

Maryam Khaleghi

24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
Broker
تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ 34MONTREAL
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)
عندلیبی
انوشیروان
 دکترW.
5Star I.P.M. Inc.
2178
Ste-Catherine

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

's cut

gfÂ†if£ˆ

 کوتاه کردن مو

مریم خالقی

____________________

Maryam Khaleghi

3363 Cavendish

شهبازFax: (514) 938-4978,
دکترانصاری
E- Mail:
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
شادپور.ا.نرخ و هزینه << ع
خنعی
Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.(514) 846-0221
28>> :پزشکی
_____________________
7 >>
11:>>
Clinique Dentaire Villeray:

ç¿†£‹ xÂ £¿

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

مشاور امالک در مونتریال

Qc H3Z 2A5
UnisexWestmount،
(514) 935 3337

کاریکاتور

کـوتنه
ُ ماریا
South shore

:امیرسام
امالک

یحیی آبادی

مهــاجرت
جتاری
 مسکونی و

35 >>

6>>

35 >>
 ارزیابی رایگان
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
 تهیه وام مسکن

 ستاره5 صرافی
فیروز همتیان
gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,
N
DG
9515 Lasalle boul.

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† !
ç†£Åš£› z ù£›
fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
حمیدصدیقکاغذچی
2178 Ste-Catherine W.

(514)487-0800
Cell: (514) 983-5415
Real Estate Broker

7 >>

متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345کانادا/کبک
Tel.:

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک

 man
en cut , highlight
 wom
perm
r,
lo
o
c

air cut & eyebrow
h
s
id
k

g face
in
n
a
le
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حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES

Montreal Quebec H3G 1S6

(ç¿ffZ¬…£±Š)
Tel.: (514)

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
حسین
،باقرزاده درمتام نقاط دنیا
کلینیکدندانپزشکیویلری

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
57 Villeray، Montréal، H2R 1G2
برای شرکت ها و موسسات جتاری
Tel.: 514-270-0077
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

...در کشکول پیر

5774 Sherbrooke
W. (514)
Tel.:
(514)
483-5370دکتررضایی
1253 Guy
933استفاده
آموزش
 8383
www.parscargo.ca
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

حمل و نقل پارس ماریتایم
3 : ص.......کنسل کنید! >> جشن بزرگ سال نوی میالدی

دندانپـزشککاغذچی
جـراح حمیدصدیق

انتقـال ارز

NEW address:

ã¼±› wZz

11:>>
Tel.:(514) 585-2345
®¥Á…
,£Åœd
â¥±Å
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
7:امیرسام
 مالیاتیã
خدمات حسابداری و
 کلیه m£ºœ w£¿† fd
رو£›
ز
œ
® مدیکال
آلفامدیک
 هfêd v£fZ z á ¬¤†
شرکت
 کلینیک برای34\fÂä…
فت>>ه...امالک
À ¯وzهاbTel.:
äاشخاص
:¬ fZd g£Åœ
x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221
1998
6520 St-Jacques
(514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“

CGA حسابداران
کاندیدای انجمن
Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G
Fax: 514.426.3596
Pointe-claire،
Qc،Montagne,
H9R1S6
4S2
1006,
La
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
1155
Levesque
w. #2500
Tel: Rene
514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029 www. کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
514.567.3169Suite 308
Cote-des-Neiges,
دبی
منایندگی در
 دارنده5450Mobile:
Montreal،
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.،
989 H3B
00292K4
Toll
اشخاص
شرکت ها و
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
Toll Free
: 1-866 989 2229
Tel.:
514.426.7200
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail:
GIT110@yahoo.ca
Fax:
514.426.3596

28 >> ...پزشکی

لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

x£½ Zf ç…£ gfZ !
5Star I.P.M. Inc.

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£›
âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
Hamid Sedighä›£œf£Á’Z
Kaghazchi
Real Estate Broker
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
âÅ¶À† ,Cell:
}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³…
á”£²›z£Í˜®`
`
Ž
(514)
928-5415
(514)
846-0221
groupe
SuttonClodem
Inc.
West Island:
B.sc.

www.profusionrealty.ca
Business Plan
www.christiesgreatestates.com

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

courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† •15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds
9515 Lasalle boul. در مونتریالAgent
مشاور امالک
Immobilier Affilié
Tel.: 514-620-5551
Lasalle Qc. H8R 2M9
مشاور
و
محضردار
South shore و
خلجی
وحید
Tel.: (514) 486-5547 •حقوقی
Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
AMIR SAM 6170Montreal,
امیرسام
 مسکونی و جتاری
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Sherbrooke
fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

353
Kirk
nino

514-

Chartered Real Estate Broker

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

Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
•
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gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £…Tel.:
z 514-620-5551

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
•
\Zfd£ ®›Z fd
çœêÂ‘
}ZX äº…£
6170
Sherbrooke
W. £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
NDG:

514485-4744
1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
جتاری
 مسکونیو:امالک
 مشاورFax: 989-0029 www.
Tél.:(514)
989-2229,
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
 با سال ها جتربه
info@khazarexchange.com
Email:
.com
مونتریال و حومه
امالک در
در خرید و فروش

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
:ارزی دکتر شریف نائینی
خدماتaZ®‰ سال جتربه10  با
ßŽ¯§œZ¬œd
جراح دندانپزشک
فیروز کمترین زمان
 در
همتیان
gfZv£`º¥œZ
 بهترین بها

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
West Island:
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
15760 boul Pierrefonds

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-439-1444 5057| Avenue Victoria | Montréal، QC H3W 2N2
www.sutton.com

Tel.: 514-485-4744

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Bur.: (514)
514-844-4492
364-3315
1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.

D.D.S.

Cell: (514)827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

جنب دانشگاه

www.sutton.com

xZ®Á†y£½²œZd

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

(514) 731-1443
CDN
: دکتر شریف نائینیTel.:ارزی
 خدماتMetro:
 سال جتربه۱۰ با

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

Luciene
l'Allier

جراح دندانپزشک

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges، Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
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برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3

 سال  18شماره  10  1032آذر1390

ارائه ای از تپش:

دیگررا
ههای
ام

کنسلکنید! ل نو را با
زرگ سا
جشن ب
برن

www.paivand.ca
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شنبه31دسامبر
از ساعت 9شب

همراه با شادترین

DJ

در سالن جشن های
Rosebowl
در قلب NDG

Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal، QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

نبش سن ژاک و کاوندیش

(مترو :واندوم ،اتوبوس )90
>> با پارکینگ بزرگ رایگان

هایشهر
 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران آزاد
>> ورودی 15 :دالر
در محل 20 :دالر

>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد
 به علت محدودیت جا،
بلیت خود را همین امروز
از تپش دیجیتال تهیه کنید.

514-223-3336

،بنوشیم،شادباشیم!
م

برقصی
رق
ص
و
پ
ا
ی
ک
و
ب
ی
،
ش
و
ر
و
نورو  ...همبستگی
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زیرسایهجنگ:دیدگاه...

انگيزه خامنهای در اشغال سفارت بريتانيا!
علی کشتگر

غربی آغاز می ش��ود و می تواند به
مداخله نظامیدر ايران بيانجامد.
خامنه ای اما به داليلی که توضيح
می ده��م از تهديد و حتی مداخله
نظامی در حد حمله هوايی غرب به
تاسيسات اتمی ايران استقبال می
کند.
او چنين مداخل��ه ای را برای خود
و رژي��م غرق در بحرانش برکت می
داند.
توضيح می دهم:

کرد .در ته��ران همه ناظران مطلع
می دانند که اين حمله نه توس��ط
يک دس��ته س��رخود بلکه دقيقا به
امر رهبری توسط سپاه پاسداران به
دقت سازماندهی شده بود.
خامنه ای با توس��ل ب��ه اين حمله
دست به قمار خطرناکی زده است.
قم��اری که با اوجگيری تنش ميان
جمهوری اس�لامی و ق��درت های

روز  29نوامبر حدود دويست نفر از
لباس شخصی های تحت امر سپاه
به فرمان خامنه ای سفارت بريتانيا
را اشغال کردند .جناح احمدی نژاد
که از اين حمله غافلگير شده بود ،از
طريق وزير خارجه علی اکبر صالحی
آن را به مردم عصبانی از سياس��ت
بريتانيا نس��بت داد و آن را محکوم

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

>>

خامنه ای در سه عرصه اصلی يعنی
سه پروژه ای که همه اعتبارخود را
در سالهای گذشته صرف آن کرده
بود و شخصا مسووليت پيشبرد آن را
برعهده داشت شکست خورده است:

تقوي��ت حزب اله لبن��ان و تحکيم
حکومت بش��ار اس��د که متحدان
استراتژيک او در منطقه بودند قرار
داده بود.
اين��ک با انقالب س��وريه و احتمال
س��قوط قريب الوقوع بش��ار اس��د،
اين پروژه خامنه ای نيز با شکست
حتمی روبه رو شده است.
سقوط بشار اسد بر اوضاع و شرايط
لبنان نيز پيامدهای ناگزيری خواهد
داشت و اين همه نه فقط خامنه ای
را از اه��رم های اصلی سياس��تهای
منطقه ای وی محروم می کند ،بلکه
آتش انقالب سياسی را به مرزهای
اي��ران نزديک می کند؛ آنهم ايرانی
که نخس��تين ش��عله های انقالب
های منطق��ه در قلب آن جرقه زده
و همه انگيزه ها و عواملی که باعث
آن اعتراض��ات گس��ترده دو س��ال
پيش شد با شدت و قوت بيشتری
همچنان در دل خود دارد.

 )۱پروژه انسجام رژمي

قرار بود پ��س از کودتای انتخاباتی
رژيم يکدست تر و منسجم تر شود،
خامنه ای پ��روژه کودتا را با همين
هدف تدارک ديده بود.
او تص��ور می کرد پ��س از دزديدن
آرای مردم و کنار گذاش��تن اصالح
طلب��ان و نزديکترين ياران قديمی
خود مثل هاشمی رفسنجانی همه
چيز بر وفق مراد پيش خواهد رفت.
اما فشار اعتراضات داخلی و انزوای
روزافزون بين المللی ،حکومت را از
ه��ر زمان بحرانی تر ک��رد و قدرت
دوگانه که خامنه ای می خواست از
آن پرهيز کند به قدرت چند گانه در
حاکميت تبديل شد و رهبری وی را
از هر زمان دشوار تر نمود.

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

cell: (514) 839-7978

سرورصدر

مسکونی  -جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

½
½
½
½
½
½
½
½
½

5263، boul Cavendish،

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

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

law

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
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

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

www.nouraie.com
)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM











بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

Masoud Nasr

عقد ایرانی

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

مجری مراسم زیبای

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

بهنامآفریدگارعشق

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

{>> ادامه در صفحه}32 :

 )۳پروژه هسته ای

هم و غم اصلی سياس��ت
خامنه ای ّ
خارجی جمه��وری اس�لامی را بر

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

>> برآورد رایگان

سرعت بخشيدن به پروژه هسته ای
و ساختن نخستين بمب اتمی ايران
دنيا را در برابر عمل انجام شده قرار
دهد .اما فشارهای بين المللی که اين
روزها به بانک مرکزی و حتی اخيرا
به صادرات نفت ايران نيز رس��يده،
اين پروژه او را نيزدر معرض شکست
قرار داده است.

خامنه ای سياست هسته ای دوران
خاتمی را سازشکارانه قلمداد کرد و
او را به همين مناسبت "شاه سلطان
حسين"ناميد.
خامنه ای برآن بوده و هس��ت که با

 )۲انقالب سوريه و شکست سياست
منطقه ای

مشاور امالک:

مینو اسالمی
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امیرکفشداران







مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
مشاوره برای توسعه بازرگانی
مشاوره در امر خرید فرانچایز
مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal، QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

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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وبالگنویس مصری:

برهنه شد تا
اعرتاض کند!

اقدام علیا ماجده المهدی در انتشار
تصویر برهنهی خود در اعتراض به
بنیادگرایی در مصر ،جنجالی به راه
انداخته است که مشابهاشدر فضای
مجازی کمتردیده میشود.
شبکههای اجتماعی و وبالگها حاال
پر از واکنش به اقدام اوست.
«نخس�ت درب�ارهی زنان�ی که
در ده�هی هفت�اد میلادی در
دانش�کدههای هنرهای زیبا به
عنوان مدل جل�وی نقاشهای
م�رد برهنه میش�دند قضاوت
کنید .بعد کتابه�ای هنری را
پنهانکرده،مجسمههایعریان
را بشکنید ،سپس در برابر آیینه
لخت ش�وید و بدنهایتان را که
با دی�ده تحقیر به آن مینگرید
به آتش کش�ید تا قبل از اینکه
فح�ش و توهینه�ای ب�ا ب�ار
جنسیتی و مردس�االرانه خود
را حوال�هی م�ن و ح�ق آزادی
بی�انام کنید ،برای همیش�ه از
شر عقدههای و گرههای جنسی
خود رها شوید».
علیا ماج��ده المهدی ،دانش��جوی
۲۰سالهی وبالگنویس ،جمالت باال
را تایپ ک��رد ،عکس برهنهی خود
که فقط جوراب زنانهی مشکی بلند
و کف��ش براق قرمزی بر پ��ا دارد را
در اعت��راض به بنیادگرایی و تحقیر
زنان ضمیمهی متن کرد ،دکمهی
انتشار صفحهی بالگر را کلیک کرد
و غوغایی در جامعهی مصر ،جهان

www.paivand.ca

عرب و جامعهی بینالملل آغاز شد
که بعد از نزدیک به یک هفته هنوز
ادامه دارد.
علیا ماج��ده در صفح��هی وبالگ
خود -یادداش��تهای ی��ک دختر
انقالب -خود را اینطور معرفی کرده
است:
«فمینیس�ت ،لیبرال ،گیاهخوار،
مستقل ،بیدین و سکوالر».

او در وب�لاگ دیگ��ری ک��ه ب��ه
شکل مش��ترک با دوست پسرش
مینویسد ،گفته است که از سن ۱۶
سالگی بیدین شده است و وظیفه
خود میداند که با خرافات مذهبی
مبارزه کند.
در این وبالگ مش��ترک که ماجده
علیا و دوست پسرش کریم عامر با
عنوان «دختر و پس��ر» مینویسند،
شعارهایی مثل «حق گرفتنی است،
نه دادنی» هم به چشم میخورد.
کری��م عام��ر نی��ز به صراح��ت در
وبالگخ��ود اعالم کرده اس��ت که
بیدین اس��ت و در سال  ۲۰۰۶نیز
به اتهام تمس��خر ادیان و توهین به
ُحسنی مبارک ،بازداشت شده و به
 ۴سال حبس تعزیری محکوم شده
ب��ود .علیا ماجده المه��دی از  ۵ماه
پیش با کریم عامر زندگی میکند.
پیکان خشم و حتقیرها ،علیا را
نشانه میرود

بالفاصله بعد از انتش��ار عکسهای
برهن��هی علی��ا ماج��ده ،س��یل
بازدیدکنندگان به وبالگ او هجوم
آورده و بالفاصل��ه واکنشه��ا ب��ه
اقدام این دختر جوان وبالگنویس
شروع ش��د .سه بازدید در هر ثانیه،
رکوردی چشمگیر برای وبالگ است
که عکسهای برهنهی ماجده علیا
توانستبشکند.

اطالعیه:

خربخوش
تامیاز!

با درود و سپاس
به این وس��یله ب��ه اط�لاع تمام0
دوستان و ایرانیان عزیزمقیم مونترال
که مشتاقانه منتظر شنیدن این خبر
بس��یار خوش هستند میرسانم که
تایماز باغبانی ،پسر  ۱۴ساله ساکن
تورنتو که احتیاج مبرم به پیوند مغز
استخوان داشت ،نمونه سازگار بدن
خود را پیدا کرد .
در اینج��ا ج��ا دارد از همه عزیزانی
که من را در انجام امر اطالع رسانی
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وهمکاری ب��رای کمک ب��ه تایماز
صمیمانه همراه��ی کردند ،نهایت
تشکر و سپاس را داشته باشم.
انجام تس��ت بزاق دهان برای یافتن
اه��دا کننده ای احتمال��ی که در ۲

مص��ر ،یک��ی از پرجمعیتترین و
فعالترین جامعهی وبالگنویسان
در کشورهای اسالمی را دارد و تاریخ
وبالگنویسی این کشور هم حاال ده
ساله شده است.
وبالگنویسه��ای مصری مبهوت
از اق��دام علیا ماج��ده در جامعهی
ی بهدودسته تقسیم شدند:
مذهب 
آنها که خشمگین اقدام علیا ماجده
را محک��وم کرده و به ضرر انقالب و
توهین به مقدسات دانستند و آنها
ک��ه اقدام این دختر وبالگنویس را
جسورانه و تابوشکن دانسته و از او
حمایت کردند.
بی��ش از  ۴۸۰۰کامن��ت پایی��ن
عکسهای برهنهی علیادر وبالگش
ثبت شده است.
کامنتهایی که گسترهاش از خشم
و ناس��زا و تکفیر اقدام او تا حمایت
و تشویق متفاوت است .نگاهی
به کامنتها نش��ان میدهد
که بیش��تر شناسههای با نام
مونث از اقدام اوحمایت کرده
و جس��ارت او را تحسین کرده
و برعکس بیش��تر شناسههای
کاربری ب��ا نام مذکر ،اق��دام را
محکوم کردهاند.
فقط چندس��اعت بعد از انتشار
این پست ،سرویس وبالگنویسی
«بالگر» که از سرویسهای شرکت
اینترنتی «گوگل» است ،وبالگ او را
در دستهی وبالگهای پورنوگرافی
دس��تهبندی کرد .قب��ل از ورود به
چنی��ن وبالگهایی ،بالگر از س��ن
بازدیدکننده میپرسد و میخواهد
اگر بازدیدکننده زیر  ۱۸سال است،
وارد صفحه نشود.
این اق��دام «گوگل» اعتراض برخی
{>> ادامه در صفحه}14 :

نوبت در مونترال انجام ش��د ،بدون
کم��ک و همی��اری عزیزانی چون
آقای رحیمیان و همکارانش��ان در
روزنامه پیوند مونترال ،تمامی دست
اندرکاران نش��ریه هفته ،آقای نادر
کاکاوند ،مدیر مسوول ماهنامه پیام
پارس و همچنین مسووالن مدرسه
دهخدا و انجمن دانش��جویان فارغ
التحصیل دانشگاه کنکوردیا امکان
پذیر نبود.
از تمامی دوستان عزیزم که در انجام
این امر خیر من را یاری دادند و در
کنار من در نمونه برداری بزاق دهان
ه��م میهنان ایرانی مقی��م مونترال
حضوری هم��ه جانبه داش��تند ،از
صمیم قلب سپاسگزارم .
شاد و سربلند باشید .
پروانه ابهری

«...در برابر آیینه
لخت شوید و
بدنهایتان را که
با دیده تحقیر به
آن مینگرید به
آتش کشید تا قبل
از اینکه فحش
و توهینهای با
بار جنسیتی و
مردساالرانه خود را
حوالهی من و حق
آزادی بیانام کنید،
برای همیشه از شر
عقدههای و گرههای
جنسی خود رها
شوید».

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

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

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

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

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

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

514-996-9692
سیروس
یحیی آبادی
(مونتریال)

-------------------
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جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


Metro: GUY

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی
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6107 Sherbooke W.

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



514-996-9692
Email:

کلبهعموجمال
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

MONTRÉAL QC
H4B 1L8

514-313-5656

Montreal، QC، H3H 2L9

چای قهوه

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Fax:

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نسرین پارسا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

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

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 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.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاریدوهفته
نامه پیوند مونتریال ،با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

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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خون خلق
به
ِ
رنگین دارید
م.سحر ()2

www.paivand.ca

ایران :اشغال سفارت

خشم رژیم علیه
نـرم
کاربرد سالح َ
از سوی بریتانیا

7
بیداد ز عرش کبریا آوردید
بیزاری ی آدم از خدا آوردید
ابلیس ،گریزد از صداتان به سکوت
حقا که طبیبید و دوا آوردید!

حسین باقرزاده

8
زین شوق که در کشتن و خوردن دارید
گویا هرگز نه قصد ُمردن دارید!
از عرش خدا رسید یا از ابلیس
این آز که در غارت و بُردن دارید؟
9
آنان که ز اخالق سخن می گویند
ِ
عصمت خویش و کفر من می گویند
از
خود رهزنِ آدمیتّند ،اینهمه را
از به ِر فریب مرد و زن می گویند
10
آنان که وطن به راهزن دا َدستند
دیریست ز دین ،دا ِد سخن دا َدستند
دین لیک چراغ شبروان کر َدستند
بــر ُزهد ،لعابی از لجندادستند
11
آنان که امامند بد اندیشان را
در حلقۀ دین ،دل مدهید ایشان را
گــرگند کهدر جل ِد شبانان شده اند
ُ
در کام کِشند عاقبت ،میشان را
12
روزی من و تو در آ ُغل میش بُدیم
سر کرده نهان در آخو ِر خویش بُدیم
پس دیوار و شبان ،در پیِخواب
ُدزد از ِ
خوش ،بی خبر از ُگرگِ بداندیش بُدیم
13
روزی من و تو َره به جنون آوردیم
روزن خود ،سری برون آوردیم
از ِ
در َمه نگرستیم و نیندیشیدیم
کز جادوی دین ،آتش و خون آوردیم!
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اقدام رژیم ایران برای تقلیل روابط
سیاس��ی با بریتانی��ا و در پی آن،
حمله خرابکاران��ه عوامل رژیم به
س��فارتخانه این کشور در تهران
که در روز سهشنبه  29نوامبر اتفاق افتاد،
یکی از واکنشهای تند جمهوری اسالمی
در برابر فش��ارهای بینالمللل��ی و انزوای
روزافزون رژیم در س��طح جهان بش��مار
میرود.
هم اکنون طیف جدی��دی از تحریمهای
مالی و بانکی و نفتی علیه ایران در دستور
کار کشورهای غربی قرار گرفته است.
در اروپ��ا ،بریتانیا و فرانس��ه به خصوص
پیشگام این تحریمها هس��تند ،و اجرای
تحریم از سوی س��ایر کشورها در دستور
جلسه پنجشنبه وزیران خارجه  ۲۷کشور
اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
در این ش��رایط ،طبیعتاً عمل جمهوری
اس�لامی نتیج��های ج��ز تحری��ک این
کشورها به اتخاذ تصمیمات مشترک برای
تحریمهای بیشتر نمیتواندداشته باشد.
آیا این پیآمد ،هدف رژیم از اقدامات اخیر
علیه بریتانیا بوده است؟
و راس��تی چه عاملی بریتانی��ا را در صدر
فهرست «دش��منان» جمهوری اسالمی
(پس از آمریکا و اسراییل) قرار داده است؟
همزم��ان با فش��ارهای بینالمللی که در
هفتهه��ای اخیر با ص��دور قطعنامههایی
از س��وی آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی
و س��ازمان ملل در رابط��ه با فعالیتهای
هس��تهای ایران و کارنامه حقوق بش��ر و
اتهامات تروریستی علیه رژیم ایران صورت
گرفته اس��ت ،مقامات ایران نیز حمالت
تبلیغاتی خود علیه کش��ورهای غربی را
تشدید کردهاند.

کمتر روزی است که این مقامات ،از علی
خامنهای گرفته تا فرماندهان ریز و درشت
سپاه پاس��داران ،به رجزخوانی نپردازند و
برای کش��ورهای غربی و اسراییل خط و
نشاننکشند.
گرچه تحلیلگران سیاسی عموما معتقدند
که فش��ارها روی رژیم ایران فعال در حد
تحریمه��ای سیاس��ی و اقتص��ادی باقی
میماند و حمله نظامی در عین این
که به عنوان یک گزینه بر روی میز
ق��رار گرفته در ح��ال حاضر مطرح
نیس��ت ،مقامات رژیم ایران چنان
برخورد میکنند که گویی این حمله
محتمل و قریبالوقوع است.
و یا این که ،به زعم برخی ،رجزخوانیهای
رژیم ای��ران و برخوردهایی از قبیل ایجاد
تشنجدر روابط با بریتانیا عمدا به این قصد
صورت میگیرد که غرب یا اس��راییل به
حمله به ایران تحریک شوند.
این احتمال البته خیلی ضعیف است.
رژیم میدان��د که یک حمل��ه نظامی از
س��وی غرب ،به هر شکل که باشد ،چنان
پیآمده��ای پیشبینی ناش��دنی خواهد
داشت که هر گونه محاسبهای بر روی آن
اشتباه است.
در واقع ،سران رژیم مرتبا تأکید میکنند
که در ص��ورت حمله غرب یا اس��راییل،
منطقه را به آتش خواهند کشاند ودقیقا از
همین زاویه تالش دارند غرب و اسراییل را
از اندیشه حمله به ایران باز دارند.
این واقعیت بر کشورهای غربی و اسراییل
نیز پوشیده نیست ،و به همین دلیل این
کش��ورها مرتبا بر فش��ارهای سیاسی و
اقتص��ادی تأکید میورزن��د و از جنگ به
عنوان آخرین گزینه احتمالی یاد میکنند.
از این رو باید نتیجه گرفت که هدف رژیم
ایران از رجزخوانیهای اخیر و ایجاد تشنج
در روابط با کشورهایی مانند بریتانیا ،ایجاد
یک ج ّو جنگی است و نه خود جنگ.
در یک جو جنگی ،رژیم میتواند تا حدی
بحرانهایداخلی خود را تحت الشعاع قرار
دهد و با تحریک احساس��ات ملی مردم،
آنان را به ضدیت با مهاجمان بالقوه بکشاند.
{>> ادامه در صفحه}34 :

14
بیچارهدلی کهدر توحش بستیم
وان میعادی که با بَدی ،خوش بستیم
دردا که به رسمِآدمیت ،پیمان
با سنــگدالنِآدمی ُکش بستیم !
4.10.2011

اجنام کار
نامتام!

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

تراکم رون�د س�قوط دیکتاتورها در
کمتر از یک س�ال گذشته در شمال
افریقا و خاورمیانه بی سابقه و شگفت
انگیزاست.
زمان��ی ک��ه در 15
دس��امبر س��ال 2010
محمد ابوعزی��زی جوان
تحصیلک��رده تونس��ی
خودرا در اعتراض به رفتار
تحقیروتوهین آمیزپلیس
درمص��ادره و بره��م زدن
بساط کوچک میوه فروشی
دوره گردش آتش زد ،کمترکس��ی تصور
می کرد که این کنش نومیدانه اعتراضی به
عنواننخستینحلقهیکزنجیرهسرنگونی
دیکتاتورهایی عمل کند که هریک خود
را قدرقدرت و قادرمطلق می پنداش��تند
و درخیال هیچکدامشان نمی گنجید که
دس��تگاه های پلیس��ی ،امنیتی و نظامی
مخوفی که برای تداوم حکومت استبدادی
خودبرپا کرده بودند ،مانند قصرهایی که با
مدتی کوتاه
ورق بازی ساخته می شوند،در ّ
مدتی کمتر از
ازهم بپاشند بطوری که در ّ
یک سال چهار خودکامه سرکوبگر – بن
علی در تونس ،مبارک در مصر ،قذافی در
لیب�ی و علی عبدالله صال��ح در یمن – از
اریکه قدرت به زیر کشیده شوند ،دیکتاتور
جنایتکار دیگری – بشار اسد در سوریه –
چنان سقوطش قطعی و حتمی بنماید که
هیچ کس حتی عم��ده ترین حامی اش
یعنی حکومت آخوندی هم حاضر نباشد
روی احتمال بقای او حتی به نسبت یک
به صد شرط بندی کند.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر

UNITECK GARAGE DOOR

{>> ادامه در صفحه}33 :

NOTAIRE-NOTARY

مینا صاحلی

تک
یونی

باپایان گرفتن کار بشاراس��د ،که در مورد
حتمی بودن آن هیچ تردیدی نیست و تنها
بسته به چگونگی آرایش نیروها می تواند
از چند روز تا چند ماه به درازا کشد ،نوبت
به حکومت والیت مطلقه فقیه می رسد که
این روزها درمانده و س��ردرگم در گرداب
خودکرده هایش دست و پا می زند.
حکومتی که فزون بر مسئولیت مستقیم
در انواع جنای��ت و تبهکاری درحق مردم
ش��ریف ایران ،درروند رویدادهای هش��ت
ماه و نیم گذش��ته درسوریه که بنابر آمار
س��ازمان ملل بی��ش از  4000کش��ته و
 10000بازداشتی و شکنجه شده و ناپدید
داشته نیز مسئولیت مستقیمداشته است.
اگر پشتگرمی بشاراسد به تجربه سرکوب
جنبش در ای��ران و کمک های گش��اده
دستانه ما ّدی ،لجستیکی و نیروی سرکوبگر
حکومت آخوندی نبود ،ب��ه احتمال زیاد
مانند تونس و مص��ر درهمان هفته های
نخس��ت تظاهرات اعتراضی مردم ،فرار را
برقرار ترجیح م��ی داد و این گونه به قول
نخس��ت وزیر ترکیه در "راه بی بازگشت"
نمی افتاد.
درواقع می شود گفت که بشاراسد قربانی
س��یدعلی خامنه ای شد که می
این وهم ّ
پنداشت – و شاید هنوزهم می پندارد –
که در رودررویی با مردم ایران و س��رکوب
آنان به پیروزی رسیده است.
پوس��ت خربزه ای ک��ه حکومت آخوندی
زیرپای بشاراس��د گذاش��ت و کار او را به
آنجا کشاند که سازمان ملل رسما حکومت
اورا به "جنایت علیه بشریت" متهم کند،
ن��ه تنها به او کمکی نک��رد ،بلکه موجب
سقوط آزاد او به پرتگاهی شد که بن علی
و مبارک به دلیل نداشتن دوست و حامی
نادان و ندانم کاری چون حکومت آخوندی
توانستند از آن پرهیز کنند.
دررون��د پرش��تاب و بی س��ابقه س��قوط
دیکتاتورها ،تفاوت هایی به نسبت هوش
و درایت آنان در ارزیابی درست از وضعیت
وجود داشت.
در تون��س ،که زی��ن العابدی��ن بن علی
در درازای دوده��ه توانس��ته ب��ود ب��ا

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

سایهجنگبرفرازایران...
نه جنگ!نه جمهوری اسالمی!
(«بودن»یا«نبـودن»جمهوری
ِ
اسالمی؟ مسئله این است!)
علی میرفطروس

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی و
سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

************
 احمدزیدآب�ادی (روزنام�ه
نگار زندانی) :هنگامی میتوان
ب�ا حمل�هء نظامی ب�ا قاطع ّیت
مخالفت كرد كه امكان اصالحی
یا كورسوی امیدی وجود داشته
باشد».
 بس�یاری از نویس�ندگان و
روش�نفکران ،در گ�رد و غب�ار
بیان ّی�ه ه�ا ی رنگارن�گ ،م�ی
کوشند تا موضوع اصلی ،یعنی:
ضرورت برکناری یا س�رنگونی
رژیم اسالمی را پنهان کنند.
 در«جن�گ اعلام نش�دۀ
32سالۀ جمهوری اسالمی علیه
هم�هء اف�راد و اق�وام ایرانی»،
تقدی�ر م ّلت ما این نیس�ت که
همچنان بسوزد یا بسازد .تقدیر
م ّلت ما این نیز نیست تا قربانی
جنون ِجنگ طلبان�هء دیگری
توسط یک رژیم تبهکار گردد.
ّ
************
مقالهء من ،چنانکه انتظار می رفت،
درمی��ان عالقمندان به سرنوش��ت
ای��ران ،بازتاب گس��ترده ای یافت و
درفضای گفتمان های رایج مربوط به
«حملهء نظامی به ایران»؟یا«حملهء
نظامی به رژیم اسالمی »؟ تغییراتی
پدید آ ُورد .این تغییر گفتمان باعث
گردیده تا نقاب ازچهرهء ترفندها و
سفس��طه بازی های کسانی برافتد
که در پس ِ پُشت ِ «صلح طلبی»و
ش��عار ِ«وا وطنا!» ،شعارها و منافع
رژیم جمهوری اس�لامی را به پیش
می برند.
طبیعی بود ک��ه آن مقاله ،واکنش
ه��ای تند تنی چن��د را نیز بدنبال
داشته باشد که متأسفانه ،یا مفهوم
و مص��داق مقاله ام را درک نکرده و
یا با حذف یا نادیده گرفتن کلمات
برجسته و تأکیدی ِمقاله ام (مانند
واژگان «تنه��ا و تنه��ا» و «حملهء
ّ
مش��خص به پایگاه های
هدفمند و
سرکوب رژیم») ،آن را به «مقاله ای
جنگ طلبانه برای حمله به ایران»!
تعبیر کرده اند.
هدف دیگر من در ارائهء آمار و ارقام
هولناک پایان مقاله (دربارهء ش��مار
تلفات ناشی از آلودگی هوا در تهران
و کش��ته ها و مجروحان تصادفات
رانندگ��ی) نیز به ای��ن خاطر بود تا
به دوس��تانی که در«شور ُِحسینی
وطن پرستی» بی هوش گشته اند،
یادآوری کنم که بقول شاعر:
«دشمن خانگی از خصم برونی ،بتَر
(بدتر) است»
زی��را رژیمی که با وجود درآمدهای
سرشار نفت ،از تأمین ابتدائی ترین
حقوق ُمس��لّم مردم ایران (ازجمله:
داش��تن راه ه��ای ام��ن و تأمی��ن
بهداشت و هوای سالم) عاجز است
و ش��هرهائی مانند اهواز و سنندج
و تهران را به «ات��اق های گاز نازی
ها»بدل ک��رده ،چگونه م��ی تواند
َ
امنیت تأسیس��ات عظی��م اتمی را
ّ
تأمین کند؟
***
گزارش یک دیدار برای جلوگیری
از حملهء نظامی به ایران!

دو س��ال پیش ،در دعوت و دیداری
ناخواس��ته با نمایندگان��ی از دولت
اس��رائیل ،به آنان گفت��م :من یک
پژوهشگر تاریخ ام و لذا نمی دانم که
ش��ما چرا در مسئلهء ایران ،که یک
حس��اس سیاسی است ،به
مسئلهء ّ
من مراجعه کرده اید؟
متعددی
گفتند :ما ب��ا ایرانی های ّ
(ازجمهوریخواه تا س��لطنت طلب)
گفتگو کرده ای��م اما هریک ،بجای
ارائ��هء «راه حل» ،بیش��تر به نفی

و ان��کار ِیکدیگر پرداخت��ه اند و یا
« ُمماشات با رژیم جمهوری اسالمی»
را توصیه کرده اند ،از این رو به شما
مراجعه ک��رده ایم تا از دیدگاه های
شما نیز آگاه شویم.
در همان مالقات ،من نظرات صریح
و روش��نم رابه آنان اب��راز کردم و از ای ،این دو ملّت را به هم پیوند می
دهد.
جمله تأکید کردم:
مشکل مردم ایران و منطقه و جهان ،به عالوه ،یهودی ها یک «بدهکاری
مش��کل «تأسیس��ات اتمی ایران» تاریخی»به ملّت ای��ران مدیون اند
نیست ،بلکه مش��کل اساسی ،خود و آن ،نج��ات قوم یهود از اس��ارت
خت النصر «(پادشاه بابل) بدست
ِرژیم جمهوری اسالمی است که با «بُ ُ
سوءاس��تفاده از درآمدهای سرشار «کوروش ب��زرگ» ب��ود .بنابراین:
نف��ت ،در ایران ،فلس��طین ،لبنان ،هرگون��ه حملهء نظامی ب��ه مردم،
ع��راق ،افغانس��تان و… ایدئول��وژی مراکز صنعتی ،نفتی و اتمی ایران،
کین��ه و نفرت و مرگ منتش��ر می باع��ث کینه و نف��رت دیرپای ملّت
کند ،ایدئولوژی هولناکی که اینک ایران نسبت به اسرائیل ،خواهد شد.
در منطق��ه و جهان ،در تدارک یک این نظرات صریح در مخالفت من
با حمل��هء نظامی به ای��ران ،ظاهراً
«هولوکاست اسالمی» است.
ازاین گذش��ته ،ش��ما ک��ه رهبران برای نماین��دگان دولت اس��رائیل
تروریس��ت های «حم��اس» را در «خوشآیند» بود کهدر پاسخ ،گفتند:
درون اتوموبی��ل ها و ی��ا در منازل «علیرغمتهدیداترهبرانجمهوری
مخفی ش��ان ،هدف قرار می دهید ،اس�لامی در «محو اس��رائیل» و با
«جراحی قشنگ»را دربارهء توجه به اینکه بس��یاری از مقامات
چرا این ّ
رهبران ایران و پایگاه های سرکوب ارشد سیاسی-نظامیِاسرائیل ،زاده و
رژیم اسالمی (سپاه ،بسیج و )...انجام پرورش یافتهء ایران هستند و ایران
را کشور دوم خود می دانند ،حملهء
نمیدهید؟...
اگر طرح افس��ران آلمانی برای ترور نظام��ی به ای��ران ،در چش��م انداز
هیتلر (در بیس��تم ژوئی��ه  )1944مقامات سیاس��ی -نظامی اسرائیل
موّفق می شد ،بی تردید ،سرنوشت نبوده و نخواهد بود»...
یهودی��ان و م��ردم آزاد جهان ،طور چندی بعد ،مضم��ون آن مالقات
توسط دیپلمات برجسته و دولتمرد
دیگری رقم می خورد....
جامعۀ کنونی ایران نه افغانس��تان خوشنام ،دکتر امیر اصالن افشار ،به
است و نه عراق و فلسطین و لبنان ،اطالع آقای «مائیر عِزری» ،س��فیر
بلکه جامع��ۀ کنونی ای��ران با یک سابق اسرائیلدر ایران(اهل اصفهان)
نیروی عظی��م  ۷۰درصدیِجوان و رسید که آقای «عِزری» نیز ضمن
پویا ،ارتش آگاه و نیرومندی اس��ت تأئید عدم وجود طرح یا برنامه برای
امنیت ،صلح ،حملهء نظامی به ایران توسط دولت
که خواه��ان آزادیّ ،
رفاه و دموکراس��ی است .از این نظر اسرائیل،گفتند:
– چنانکه مبارزات س��تایش انگیز «درآینده اگر برنامه ای در کار باشد،
عملیاتی خواهد بود که ُمسلّمًا به نفع
و بدور از خش��ونت سال های اخیر
ّ
ّ
شر
از
آنان
رهائی
و
ایران
بزرگ
ت
ل
م
نش��ان داده – جامع��ۀ مدنی ایران
ّ
قابل مقایسه با هیچیک از کشورهای جمهوری اسالمی است!».
اینک که به وقایع هفته های اخیر
خاورمیانهنیست.
بنابراین :می توان و باید این «ارتش م��ی نگریم ،معن��ا و مص��داق آن
«جراحی قش��نگ» را
آگاه و نیرومن��د جامعۀ مدنی» را به
ّ
«عملیات» و ّ
مشاهده می کنیم:
حساب آ ُورد و بر آن تکیه کرد.
بر این اساس ،اعتقادم دارم که تنها و از تخریب سیستم کامپیوتری مرکز
تنها با کوبیدن پایگاه ها و ستادهای اتمی جمهوری اس�لامی و شایعهء
سرکوب حکومت اسالمی و برداشتن ط��رح انفج��ار اتومبیل آی��ت الله
سقف س��رکوب و ترس و تهدید و خامنه ای (در س��فر به کرمانش��اه)
و احتمال ترور قاس��م س��لیمانی و
درنتیجه:
مقدم در
با خیزش مردم ایران و سرنگونی این کشته شدن حسن تهرانی ّ
رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی بدست یک «تصادف» (هر دو از س��رداران
خودِآنان اس��ت که می توان شاهد محبوب رهبر جمهوری اسالمی) تا،
استقــرار آرامش و صلح و ثبات در خصوصا ،در انفجار مهیب و مرگبار
منطقه و جهان بود ...فراموش نکنید پایگاهنظامی«مالرد».
که ایران در شمار ِا ّولین کشورهائی
{>> ادامه در صفحه}24 :
بود کهدر زمان نخست وزیری محمد
س��اعد مراغه ای دولت
رسمیت
اس��رائیل را به
ّ
اس��فند جلسات مشارکت
ش��ناخت (23
 )1328و ه��زاران نفر از
فراریان یهودی در همان
زمان ،به علّ��ت اذیّت و
آزار کشورهای عربی ،به
ایران مهاجرت کردند
ایرانیانو مونتریال
سال ها میهمان
صلح دوس��ت و مهمان
نواز بودند .بس��یاری از
همین یهودیان مهاجر ،برای دعا و دریافت
در اصفهان و یزد و دیگر رایگان کتاب مقدس
شهرهای ایران ،اسکان
ُگزیدند و به کار و زندگی وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
پرداختند.
از این گذشته ،من فکر نشانی کلیساGrace Ministry :
می کنم که در منطقهء
1345 Rue Lapointe
خاورمیان��ه ،ای��ران و
Saint-Laurent، QC H4L 1K4
اسرائیل ،یگانه دوستان
Mtro: Cote Vertu
واقع��ی یکدیگران��د و
Tel.: 514-261-6886
دوستی تاریخی ودیرینه

مسیحیان
فارسیزبان
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ازکامیونیتیما....

9

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

درخت آرزوها...
ش��نبه  19نوامبر ،در محل مرکز کامیونیتی le Manoir
 NDGجمع بزرگی از ایرانیان (و نیز غیرایرانیان) نیکوکار
به دعوت بنیاد خیریۀ نیکو پاسخ مثبت گفتند و به هدف
یاری رس��انی به نیازمندان ایرانی در برنامه ای زیر عنوان
«درخت آرزوها» گرد هم آمدند.
ش��ب ،با اعالم برنامه خوشامدگویی به حاضران آغاز شد.
با نوای دلنشین پیانوی آقای مهرگان ادامه یافت ،سپس
به تماشای فیلم مستند  40دقیقه ای از تاریخچه و اهداف
بنیاد نیکو( ،همراه با گفتگو با آقای فرزین طیرانی ،مسوول
بنیاد نیکو) نشستیم .بعد ش��ام و دسر ایرانی خوشمزه و
بسیار متنوع و صرف شد.
ف��راز برنامه ،ام��ا« ،درخت آرزوها» ب��ود .در این بخش
آرزوهای کودکان نیازمند ایرانی نوشته بر بریده کاغذهای
آویخته از شاخسار درختی در گلدان ،برای حاضران تک به
خوراک ...نیز به این مرکز
تک خوانده می شد ،و یکی از مهمانان بر حسب استطاعت
کمکمیکنیم.
مالی و عالقه هزینۀ برآوردن آرزویی را متقبل می شد.
بنیاد نیکو در حال حاضر
پس از آن نوبت به اجرای موسیقی زنده ایرانی توسط آقایان
ت�لاش میکند م��ردم را
پیمان صیادی ،سعید کامجو ،پوریا پورآذری رسید.
در جری��ان امکان کمک
به دست اندرکاران بنیاد نیکو خسته نباشید می گوییم و
رسانی قرار دهد و امیدوار
برای شاندر راه صعب و وظیفۀ سنگینی که به عهده گرفته
اس��ت در آینده با ملحق
اند آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
شدن س��ایر عالقه مندان
به انگیزۀ برگزاری این برنامه ،دیداری شتابزده و کوتاهی
به ای��ن امر خیر گام های
داشتیم با چهره نام آشنای ایرانیان مونتریال آقای فرزین
فرزین بزرگ تری جهت خدمت
طیرانی.
خود ،این است تا
طیرانی ،به کشور بردارد.
با پرداخت هزینه

مسوول معتادان
زندگی
و
تحصیل
دسته
آن
برای
عزیز،
طیرانی
آقای
نیکو
بنیاد
دس��ته دوم اف��رادی که
از هموطنانی که با فعالیت های بنیاد آن��ان ،از ورود آنان
تحت پوشش کمک های
نیکو کمتر آش��نایند ،مختصری از ب��ه ب��ازار کار در
نیکو قرار میگیرند معتادان
آغاز ،اه��داف و برنامه های دیروز و سنین پایین جلوگیری به عمل آورد .به مواد مخدر هستند که قصد ترک
امروز و فردای بنیاد بگویید.
تمام کودکانی که تحت پوشش قرار اعتیاد به روش سیستم جهانی NA
 با تشکر از ش��ما و نشریه محترم میگیرند بایستی با ارائه کارنامه خود را دارند .این روش بر مبنای دو محورپیوند و درج گزارشی از برنامه بنیاد موفقیت خود را ثابت نموده تا امکان پرهیز مداری و ایمان مداری استوار
نیکو در اولین ش��ماره پ��س از این دریافت هزینه تحصیلی بعدی خود است .به این مفهوم که بدون حتی
را فراهم نماید.
مراسم.
مصرف یک قرص و صرفا با پرهیز از
به اطالع میرس��انم ک��ه بنیاد نیکو بنی��اد نیک��و در ایران با موسس��ه مصرف هر گونه ماده مخدر و اعتیاد
با ه��دف انجام خدمت به بخش��ی خیریه بهنام دهش پ�ور در ارتباط آور و ب��ا ایمان به موفقی��ت و باور
از مس��تمندان کش��ورمان در سال اس��ت .کودکان توس��ط دست اندر داشتن توانایی های شخصی ،امکان
 ،۲۰۰۸در ش��هر مونترال تاسیس کاران شناس��ایی میش��وند وما بنا پاک بودن را مییابند.
شد.
بر اس��تطاعت مالی خویش متعهد بنیاد نیکو کوش��یده است تا هزینه
کلیه اف��رادی که در این بنیاد فعال میش��ویم ت��ا هزینه ماهان��ه آنها را بستری ش��دن هر ش��خص را که
ام��روز  ۷۰هزارتومان میباش��د در
هستند به طورداوطلبانه کار میکنند پرداخت کنیم.
و مزدی در قب��ال کار خود دریافت هزینه ماهانه ی��ک کودک  ۳۰هزار طول مدت  ۲۸روز پرداخت کند.
نمیکنن .د
تومان در ماه تعیین ش��ده است تا معت��ادان در کم��پ هایی به س��ر
و بس��یاری از کارهای��ی ک��ه انجام هر کس��ی با بودجه خود توان این میبرند که کمترین امکانات را برای
میشود با هزینه شخصی عالقمندان همکاری راداشته باشد؛ میدانید که آنها فراهم کرده اند ،و تمامی هزینه
ص��ورت میگیرد.نیکو قائ��م به فرد این مبلغ نا چیزی میباشد و پاسخ های آن را یا اف��راد خیر میپردازند
نیس��ت و کلیه تصمیمات به طور گوی هزینه های امروزی نیس��ت .یا از همان  ۷۰هزار تومان دریافتی
شورایی اتخاذ میشود.
پس با این ش��رایط هر کودکی باید تامینمیشود.
بنیاد نیکو سازمانی است غیردولتی ،چند حامی داشته باشد .هر حامی با توجه به هزینه های سرس��ام آور
غیر سیاسی و غیر مذهبی و باهدف میتوان��د با مبلغ بیش��تری ،تعداد امروز ،مسووالن کمپ ها با مشکالت
خدمت حداکثر ،به دو قشر آسیب بیشتری کودک را در ماه یاری کند .عدیده ای مواجه میباشند.
پذیر کشور عزیزمان فعالیت میکند .در خصوص چگونگی رس��یدن این گفتنی اس��ت تمامی کارکنان این
 -۱چون بانی��ان این بنیاد به دلیل کمکها به نیاز من��دان باید بگویم ،کمپها را معتادانی تشکیل میدهند
در گیر ش��دن با بیماری س��رطان ،مبلغ��ی که یا ب��ه ط��ور ماهانه به که خود در حال گذران مراحل پاک
خود به طور ملموس با مشکالت آن وس��یله عالقه مندان پرداخت و یا سازی میباشند.یا به قول خودشان
مواجه شده بودند ،نیک میدانستند به واس��طه فعالیت های بنیاد نیکو ،برای پاک بودنش��ان نیاز به خدمت
که برای موارد مش��ابه در ایران و به همچون بر پایی ب��ازار همیاری در بدون مزد دارند ت��ا دین خود را به
خصوص برای مردم کم در آمد چه تابستان ،شرکت در بازارچه نوروزی جامعه ای که به آن آسیب رسانده
مصیبتهای بزرگی ایجاد میکند ،پس مدرس��ه دهخدا و یا مراسمی مثل اند ادا کنند.
بر آن شدند تا با ایجاد نهادی امکان  ۱۹نوامب��ر در صندوق و حس��اب ما همچنین بنا به نیاز بارها به تامین
کمک رسانی به آنها را ایجاد نمایند .بانکی نیکو جمع میشود ،را به ایران وسایل مورد نیاز آنها مثل بازسازی
در نزد خانواده های کم در آمد و در ارس��ال میکند و در آنجا بر اس��اس چ��ادر ب��زرگ گ��رد همایی کمپ
ضمن درگیر با این بیماری مهلک ،تعداد کودکان تحت پوشش ،توسط بهمن در تهران در تابستان گذشته
کودکان بنا بر اجبار ،ناچار میشوند حسابدار ما به حساب موسسه بهنام یا خرید م��واد خوراکی ب��ه کرات،
بخشی از
مبادرت کرده ایم.
دهش پور واریز گردد.
تحمل
را
خانواده
مالی
س��نگین
بار
به
را
کودک
۱۹
حاض��ر
حال
در
ما
{>> ادامه در صفحه}30 :
نمایند.پس وارد کارگاهها ،خیابانها ،طور دائم تحت پوشش داریم وعالوه
مزارع و ....میشوند.
بر آن بس��ته به توان خود ،در تهیه
س��عی بنیاد نیکو ،به سهم کوچک وس��ایل تحصیل ،پوشاک ،خورد و

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

www.nikou.ca

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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

خانواده

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

Montreal Office

دعاوی






294 Square St-Louis، 2e étage

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

Montréal QC H2X 1A4

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

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

سواالت گواهینامۀ
موتورسیکلت موجود است

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

گاناگر..
ماشینرای
ما در مراکز

>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

Driving School

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-3456

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal، QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

عکس :گوشه ای از همایش ایرانیان مونتریال
در برنامه بنیاد نیکو ،شنبه  19نوامبر

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

خشکشوییفرویو

ده ها تن از منتظران مهاجرت از دولت
کانادا شکایت کردند

کانادامشخصات
مسافرانخودرا
دراختیارآمریکا
قرار می دهد

س��ه شنبه  8 ،آذر ،ایرانتو :بر اساس
توافقنامه جدید مرزی بین دو کشور
کانادا و آمریکا و با نصب سیس��تم
جدید ،واش��نگتن قادر خواهد بود
مش��خصات افرادی را که از طریق
مرزه��ای زمینی ،هوای��ی و دریایی
کان��ادا وارد آن کش��ور می ش��وند،
دریافت کند.
به گزارش س��ی تی وی  CTVاین
معاهده در  32بند قرار است هفته
آین��ده در کاخ س��فید ب��ه امضای
استیون هارپر ،نخست وزیر و باراک
اوباما برسد.
با وجود نگرانی های موجود در زمینه
حفاظت از اطالعات خصوصی افراد
و به شراکت گذاشتن آنها با مقامات
آمریکایی،دولت فدرال چنین مسئله
های را ناچیز قلمداد کرده است.
"جان بِ��رد" ،وزیر ام��ور خارجه در
همین زمینه گفت" :وقتی شما به
ایاالت متحده س��فر می کنید باید
اطالعات مربوط ب��ه محل زندگی،
تاریخ تولد ،مش��خصات گذرنامه و
مس��افرتی خود را ارائ��ه نمایید .اما
هر گاه بحث امور امنیتی پیش می
آید ،به یادمان می افتد که موضوع
حفظ اطالعات شخصی ،چقدر برای
کانادایی ها مهم است".
اما دفتر کمیس��یونر حقوق فردی،

)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت
باقیماندهاست.
مهاج��رت
وزارت
دادخواست مزبور را اعالم
وصول ک��رده اما حاضر به
ارائه نظر در این رابطه نشده است.
"نانس��ی کارون" س��خنگوی آن
وزارتخانه اعالم ک��رده که دادگاه
عال��ی فدرال حتی تاکنون تعیین
نکرده است که آیا مایل به شنیدن
هر یک از این ش��کایات هست یا
خیر.
وی افزود لیس��ت انتظار متقاضیان
گروه متخصصین (کارگران ماهر) از
سال  2008تاکنون از رقم 641000
نفر ب��ه  314000نفر کاهش یافته
اس��ت و ح��دود  140000نف��ر از
متقاضیان ف��از اول برنامه پذیرش
س��ریع مهاجر نیز هن��وز در انتظار
اتخاذ تصمیم مقتضی هستند.
در س��ال های  2002و  2003نیز
دول��ت وقت با ش��کایت متقاضیان
و وکالی آنها درب��اره اعمال برخی
تغییراتی که ممکن بود لیست انتظار
را تحت تأثیر بگذارد ،مواجه شد.
آقای لیهی از وکالی پرونده شکایت
اخی��ر گف��ت :ات��اوا در آن زمان به
 105000نف��ر از اف��رادی ک��ه در
لیست انتظار قرارداشتند جمعا 2.9
میلی��ون دالر برگرداند تا از مقررات
جدیدی که تأثیر منفی بر متقاضیان
می گذاشت رهایی یابد.

in process

 3آذر ایرانت��و :بی��ش از  300نف��ر
از منتظران مهاجرت ب��ه کانادا در
سراسر جهان بخاطر تأخیر زیاد در
مدت زمان پذیرش آنها شکایت نامه
ای را علیه دولت کانادا تنظیم کردند.
طی این دادخواس��ت که به دادگاه
ف��درال کان��ادا ارائه ش��ده از وزارت
مهاجرت و شهروندی خواسته شده
که پرونده های افراد مش��ابه آنها را
در زمان معی��ن و قابل قبولی مورد
بررسی قرار دهد.
به گ��زارش تورنتواس��تار تقاضای
مهاجرت برخی از شاکیان حتی به
سال  2004می رسد.
آنان معتقدند وزارت مهاجرت پرونده
های مربوطه را در گرو نگاه داشته و
از تعیین تکلیف آنها خودداری می
کند.
"تی��م لیه��ی" یک��ی از مش��اوران
مهاجرت که وکالت بعضی از شاکیان
را برعهده دارد می گوید:
"ای��ن افراد هزینه ه��ای مربوط به
بررسی پرونده های خود را پرداخته
اند ،اما مسئوالن مهاجرتی تاکنون
حتی بررسی آنها را آغاز نکرده اند".
ش��کایت از وضعیت پرون��ده های
مهاجرت��ی اخیرا و بدنب��ال دعوت
س��ایت  unfaircic.comبص��ورت
آنالین از اقصا نقاط جهان (از جمله
آسیا آفریقا و خاورمیانه) شدت یافته
است.
اما دادگاه تنها به مواردی رسیدگی
می کند که بطور رس��می شکایت
کرده باشند.
بیشتر شاکیان از متقاضیانی تشکیل
می ش��ود که تا قبل از سال 2008
یعن��ی زمان اعم��ال محدودیت در
رش��ته های مورد پذیرش تشکیل
پرون��ده داده اند ،ام��ا در میان آنها
کسانی نیز که بین سال های 2008
تا  2010اقدام کرده و در نوبت مانده
اند دیده می شود.
اتاوا معتقد ب��وده که اعمال اینگونه

محدودیت ها موجب کم شدن
تعداد  900000متقاضی منتظر
می گردد.
اما ش��اکیان می گوین��د دولت
تعمدا پرونده های قبل از س��ال
 2008را معلق کرده تا به بررسی
و پذیرش افراد با رشته
های م��ورد نظر خود
بپردازد و درخواس��ت
آنها مشمول مرور زمان
گردد.
"ش��یریش آیت��اال"
م��درک کارشناس��ی
ارشد خود در رایانه را از
انستیتوی تکنولوژی روچستر
نیویورک اخذ کرده ،در س��ال
 2006پرون��ده ای را در دهلی
گشوده است.
او که هم اکنون  36سال دارد
م��ی گوید" :م��ن نمی فهمم
دولت کانادا چگونه می تواند حجم
عظیم افراد منتظر را کنار بگذارد در
حالی که مطمئنا متخصصان فراوانی
بین آنها یافت می شود که می توانند
برای اقتصاد آن کشور مفید باشند".
وی می افزاید بخاطر عدم اطمینان
از وضعیت پرون��ده مهاجرتی خود
بس��یاری از فرصت های ش��غلی و
خدمتی را از دست داده است.
متقاضیانی که بین سال های 2008
تا  2010اقدام کرده اند نیز معتقدند
به شکل ناعادالنه ای به عقب رانده
شده و رشته های مورد نیاز جدیددر
اولویت قرار گرفته اند.
رس��ول نیکخواه متقاضی  42ساله
ایران��ی که دانش آموخت��ه رایانه از
تهران است در سال  2008در قالب
برنامه پذیرش س��ریع متخصصین
فدرال تشکیل پرونده داده و در آن
زمان گفته شده بود که ویزای او طی
 6تا  12ماه صادر می شود.
اما از س��ال  2009تاکنون پرونده او
همچنان در حال��ت ""in process

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

• باتخفی��ف وی��ژه ب��رای
هموطنانگرامی
• با پ��ارک اختصاصی برای
رفاه مشتریان

995 boul St-Jean
) (Pointe Claire

Tel.: 514 694-7036

www.skylawn.net

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

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

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

پیش از این ،درباره باز شدن دست
دول��ت در زمین��ه ارائ��ه اطالعات
خصوصی م��ردم در قالب توافقنامه
جدید هشدار داده بود.
عالوه بر اطالعات مربوط به مسافران
عب��وری از مرزه��ای دو کش��ور،
موافقتنامه جدید ،همچنین مواردی
را در خصوص امور تجاری شامل می
شود.
از جمله ،انجام بازرسی اولیه خودروها
در منطقه کانادایی قبل از رس��یدن
آنه��ا به م��رز دو کش��ور ،که باعث
کاهش میزان توق��ف و مدت زمان
انتظار در آن ،ناحیه خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی کانادا در همین
زمینه معتقد است" :مشکل ما امروز
اینس��ت که در داخل قسمت تنگ
بطری مرزی گرفتار می شویم .شما
یک بار و مس��افر ،با ریسک پایین
امنیت��ی دارید ،اما به هم��ان اندازه
خودروهای با ریسک امنیتی باال ،در
مرز معطل می شوید".
بدین ترتیب ،مقامات مرزی آمریکا ،از

این پس ،تنها به بازرسی خودروهای
مش��کوک خواهند پرداخت و سایر
خودروهایی که قبال در خاک کانادا،
مورد بازرسی محلی قرار گرفته اند،
اجازه خواهند داش��ت که بسرعت
وارد کشور آمریکا شوند.
این گزارش حاکیست ،توافقنامه 32
بندی جدید ،در واقع چیزی باالتر از
تعیین شیوه رفت و آمد مسافران و
خودروها خواهد بود.
بر این اساس دو کشور در نظر دارند،
هماهنگی بیشتریدر زمینه مقررات
مربوط به خودرو سازی و مواد غذایی
بعمل آورند.
چنین برنامه ایدر راستای همکاری
بیش��تر اقتصادی و کمک طرفین
به یکدیگر ،برای مقابله با تهدیدات
بحران اقتص��ادی ص��ورت خواهد
گرفت.
در عین حال کارشناسان معتقدند
عمل به تمامی مف��اد توافقنامه به
زمان بس��یار زیادی نیازمند خواهد
بود.

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

شادی

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

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های فارسی زبان،
ماهواره ای
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی
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ماریا کُـتنه

کانادا >> :مروری بر رسانه ها

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

______
علی اشرف
شــادپور

_______

حزب نوبنیاد
«ائتالف
برای آینده
کبک»
در انتخاب��ات اس��تانی س��ال
 ،2003حزب لیب��رال کبک
 PLQپیروز ش��د و رهبر آن ژان
شاره به نخست وزیری کبک رسید.
قبل از آن انتخابات ،حزب کبکوا PQ
،به عللی که جای بحث آنها نیست،
محبوبیت خود را از دست داده بود
و همه جا این حرف دهان به دهان
می گش��ت که کبکی ها تغییر می
خواهند .اما اینکه چگونه تغییری می
خواهند و چه چیز باید به چه چیز
تغییر کند کمتر صحبت می ش��د،
«فقط تغییر می خواستند ».حتی
جدائی طلبان کب��ک هم از حزبی
ک��ه جدائی کبک از کان��ادا یکی از
ارکان آن را تش��کیل می دهد از آن
روگردان شده بودند.
همین وضع بود که س��بب پیروزی
حزب لیبرال شد.
اکنون نیز در صحنه سیاسی کبک
محور صحبت همین است« ،تغییر».
مبش��ر این تغییر هم آقای فرانسوا
لگو ()FRANÇOIS LEGAULT
است.
فرانسوا لگو در اصل مرد تاجر پیشه
ایست که به ،روایت گازت  15نوامبر،
 24س��ال پیش ب��ه اتفاق چند نفر
دیگر شرکت  AIR TRANSATرا
براه انداخت که وی را میلیونر کرد.
وی در سال های قبل از  ،2003در
کابینه  PQمدت نه چندان طوالنی
وزارت بهداشت و بعدا وزارت آموزش
و پرورش را به عهده داشت.
س��پس وزارت را کنار گذاشت و از
 PQهم خارج ش��د .از ماه ها پیش
آقای لگو می خواهد دوباره شانس
خود را در سیاست بیازماید.
این ب��ار نه با پیوس��تن ب��ه حزب
س��ابق خود ،بلکه با ایج��اد حزب
ت��ازه ای با نام ائتالف ب��رای آینده
کبک COALITION AVENIR
 QUEBECبعد از مدتها مطالعه و
مس��افرت  6هفته ای به  17ش��هر
کبک ،او س��رانجام روز دوشنبه 14
نوامبر طی مراسمی تاسیس CAQ
را اعالم کرد.
در مورد شخصیت آقای لگو و اهداف
او از تاس��یس ح��زب ن��و بنیادش
نظرهای گوناگونی ابراز ش��ده است
که می کوشیم به بعضی از آنها اشاره
کنیم.
ابت��دا به اظه��ار نظر ب��ی طرفانه و
متمایل به مثبت خانم لیزیان گانیو
اش��اره می کنیم که در الپرس 15
نوامبر بیش��تر به مراسم افتتاحیه
 CAQمی پردازد.
خانم لیزیان در ابتدا درباره LOGO
(لوگو= عالمت ویژه)  CAQو عناصر
س��ازنده آن صحبت می کند و در
ادامه می نویس��د :مراسم افتتاحیه
 CAQخیلی ساده و بدون تشریفات
رسمی متداول احزاب سنتی و عاری
از آرایش پرچم ها و غیره و بیش��تر
شبیه افتتاح یک باشگاه گلف محلی
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Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
و نظای��ر آن
بود.
نو یس��ند ه
س��پس به
س��خنرانان
می پردازد و
می نویسد:
از نطق های از
پیش س��اخته و پرطمطراق خبری
نبود و گفتارها بیشتر خودمانی و به
دور از تکلف بودند.
وی به این نکته هم اش��اره می کند
که فرانسوا لگو از کاریزمای خاصی
برخوردار نیست ،ولی سادگی بیان،
پرهیز از اطاله کالم و دادن پاس��خ
های کوتاه به سواالت این نقیصه را
جبران می کرد.
خانم لیزیان گانی��ون درباره اهداف
 CAQچی��ز زیادی نم��ی گوید و
قض��اوت نهائی خ��ود را ب��ه بعد از
آزمایش موکول می کند.
فیلیپ اوتیه روزنام��ه نگار دیگری
اس��ت ک��ه در گازت  15نوامب��ر
گزارشی از آنچه در جلسه افتتاحیه
 CAQگذشت نوشته است.
قبال گفتنی اس��ت که آقای لگو ،با
توجه به س��ابقه وزارت��ش در پارتی
کبکوآ  PQعلی االصول یا باید یک
جدائی خواه باقی مانده باشد و یا به
صراحت بگوید ک��ه موضع خود را
عوض کرده است.
اما طبق نوشته فیلیپ اوتیه ،وقتی
خبرنگاری از وی ،که زمانی جدائی
خواه محجوبی بود ،می پرس��د آیا
باق��ی ماندن کب��ک در درون کانادا
امتیازاتی هم دارد می گوید« :خوب!
هم امتیازاتی دارد و هم مضراتی».
ای��ن جواب دو پهل��و ،در مورد نیت
فرانس��وا لگو درب��اره موضوع مهم
جدائی کبک ،عالمت سوالی پیش
رو می آورد .آقای لگو بعدا اضافه می
کند این (جدائی) موضوعی نیست
که بالفاصله بریده و دوخته ش��ود،
ما چهل سال است که مشغول این
مسئله هس��تیم ،بهتر است آنرا به
فرزندان و نوه هایمان واگذار کنیم و
به موضوعاتدیگر بپردازیم.
وی سپس موضوع را عوض کرده و
می گوید:
عل��ت وج��ودی  CAQتنه��ا این
حقیقت ساده اس��ت که کبک می
تواند و باید بهتر عمل کند ،اما نمی
گوید که کبک چه کار باید بکند.
بیانیه اول ،همانند مراسم افتتاحیه
اش ،ساده و کوتاه و تنها شامل 14
صفحه است.
این در حالیس��ت که پالتفورم PQ
شامل  300صفحه است.
همین س��ادگی و کوتاه��ی و عدم
اشاره دقیق به مسائل و مشکالت و
راه های عملی آنهادر بیانیه است که
هدف آس��ان و قابل دسترسی را به
دست مخالفان آن می دهد.
به عنوان نمونه ،وقتی از لگو س��وال
می ش��ود که آیا در مورد بهداشت
و درم��ان نق��ش مهم��ی به بخش
خصوص��ی خواه��د داد ،جواب می
دهد« :خوب خواهی��م دید این در
اولویت  CAQقرار ندارد».
بالفاصله ژان شاره ،نخست
وزیر فعلی ،گفته :تا آنجائی
ک��ه من فهمیده ام بعد از
یکسال س��ر و صدا و یک
دور ب��زرگ مس��افرت در

استان کبک CAQ ،با یک «لوگو» و
این عبارت ظاهر شده است «خوب
خواهیمدید».
شاره بعدا اضافه می کند که CAQ
درباره مش��کالت محیط زیس��ت،
سالمندان و مراقبت از خانواده ها و
کودکان چیزی نمی گوید.
ش��اره در پایان اظه��ار نظرش می
گوید« :لگو یقینا یک برنامه مخفی
هم دارد».
خانم پولین ماروا رهبر  PQهم گفته:
خیلی راحت اس��ت که بگوئیم "در
کبک پنج موضوع است که نیازمند
اقدامند" ،ولی کار پیچیده تر از این
هاست.
به گفته خانم ماروا ،لگو ،با الگوهائی
به کهنه گ��ی کوه ه��ا ،ظاهرا می
خواهد در این دنیا انقالبی بر پا کند،
ول��ی در واقع او م��ی خواهد برای
احزاب قدیمی مزاحمتدرست کند.
حزب آکس��یون دموکراتیک کبک
 ،ADQکه تنها چه��ار نماینده در
پارلمان کبک دارد و معلوم نیس��ت
چه مدت دیگر دوام خواهد داش��ت
و همچنین از بحران مالی 710000
دالری ناشی از هزینه های انتخاباتی
رنج می برد ،ضعیف تر از آنست که
درباره  CAQاظهار نظر قطعی کند.
آق��ای لگ��و ،در بنیانگ��زاری حزب
 CAQتنها نیست و همراهانی هم
دارد که یکی از مشخص ترین آنان
آقای چارلز سیروا است که می گوید
او خواهان پس��ت رسمی نیست و
فق��ط می خواهد به عنوان مش��اور
پشت صحنه فعالیت کند.
هم اوست که پیشنهاد کرده است،
ب��رای مبارزه با فس��اد ،ی��ک واحد
وابس��ته به مجمع ملی کبک ایجاد
ش��ود .او م��ی گوید «سیاس��ت ما
بیمار اس��ت و ضعف ما هم ناشی از
همین بیماریس��ت» .اما نمی گوید
این بیماری کدام اس��ت و عالج آن
چیست.
یکی دیگ��ر از مواد عملی در برنامه
 CAQانح�لال کمیس��یون ه��ای
م��دارس اس��ت که از س��وی مردم
انتخاب می ش��وند و به برنامه های
آموزشی و امور مالی مدارس نظارت
می کنند .این هیئت ها برای مدارس
انگلیسی زبان نقش مهمیدارند.
فرانس��وا لگو ،در جواب شاره مبنی
بر اینک��ه «لگو صراحت��ا بگوید آیا
فدرالیست است یا سوورنیست؟» با
بی اعتنائی گفته است که مسئله ما
اقتصاد ،آموزش و پرورش ،بهداشت
و بی کفایتی دولت است.
من برنمی گردم قانون اساس��ی را
امضا کنم یا س��وو رنتی را برجسته
کنم .عبارت کلیدی برای این حزب
"تغییر" است.
ح��ال به اظه��ار نظر دیگ��ری می
پردازیم که صریح ت��ر و قدری هم
تندتر است.
آق��ای ریچار وینیو ،مش��اور و عضو
کمیسیوناندیشهفدرالیسم،مطلبی
در همین زمینه در روزنامه الپرس
 15نوامبر نوشته است.
او ضمن خوش��امدگوئی به فرانسوا
لگو ،برای تاس��یس ح��زب جدید،
حق انتقاد را برای خود حفظ کرده
و با اش��اره به بعض��ی از گفته های
رهبران حزب نوبنیاد مبنی بر اینکه
«کبک زمینگیر شده و کبکی ها به
شکوفائی نیازدارند،
{>> ادامه در صفحه}13 :

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیمدعوتنامه
 تجربه کانادائی

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

درکمال خرسندی با خط های مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱
جهت هر سه خط باید شماره داخلی  ۳۷۴۷را وارد بفرمائید.
ساعات تماس به وقت ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴
)۰۲۱( 971 - ۱۸۶۱
)۰۲۱( 971 - ۱۸۷۸
)021( 971-1873
داخلی3747

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00
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کانادا...

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

مهاجران خشن و
مجرم منی توانند
اسپانسر اعضای
خانواده خود شوند
 2آذر ایرانت��و :دولت ف��درال تعداد
جرائم��ی را که ارتکاب به آنها باعث
محروم شدن افراد از آوردن اعضای
خانواده به کانادا می شود گسترش
داد.
به گ��زارش  CBCبرمبنای مقررات
جدیدی که از روز چهارش��نبه 23
نوامبر اجرای آن آغاز شده هر کسی
که به نوعی آسیب بدنی به یکی از
اعضای خانواده خود بویژه همسرش
وارد کرده باشد ،اجازه نخواهد داشت
دست کم تا پنج سال پس از صدور
محکومیت خود خویشاوندان خود را
به کانادا بیاورد.
پیشازایندرخواستاسپانسرشیپی
تنها در صورتی که هر یک از اعضای
خانواده مورد آزار بدنی توس��ط فرد
متقاضی قرار می گرفت ،رد می شد.
اما از این پس صرف متقاعد ش��دن
مقامات نس��بت به انج��ام هر گونه
جرائم خشونت آمیز فرد باعث عدم
پذیرشدرخواست وی برای اسپانسر
شدن اعضای دیگر فامیل می گردد.
جیس��ون کن��ی وزی��ر مهاجرت و

انتاریو باز هم
بودجه ویژه
تازه واردین
را از دست
می دهد
ش��نبه  5آذر ایرانت��و :در پی تغییر
مقصد مهاجران از انتاریو به استان
های دیگ��ر ،این اس��تان به تدریج
کمک ه��ای دولتی مربوط��ه را از
دست می دهد.
در همین رابطه وزیر مهاجرت دولت
محلی انتاریو دولت فدرال استیون
هارپر را بخاطر ایجاد مشکالت ناشی
از کمبود بودجه ب��رای تازه واردین
مالمت کرد.
اتاوا معتقد اس��ت انتاریو حق ندارد
پول بیشتری نسبت به سایر استان
ها به نسبت مهاجران خود دریافت
کند.
برای سومین سال متوالی و بدنبال
ب��روز بحران های اقتص��ادی دولت
فدرال بودجه ه��ای ویژه کمک به
ت��ازه واردین برای جذب در زندگی
کانادایی را کاهش داده است.
جیس��ون کن��ی وزی��ر مهاجرت و
ش��هروندی روز جمعه گفت انتاریو
برای س��ال مال��ی آین��ده 314.9
میلی��ون دالر در همی��ن زمین��ه
دریافت خواهد کرد که  30میلیون
دالر از س��ال ج��اری و  75میلیون
دالر از سال  2010کمتر خواهد بود.
بودجه های مشابه برای سایر استان
ها ی��ا افزایش یافته و یا ثابت مانده
است.

اعراب یک ماه
دیگر تنگه هرمز را
دور میزنند
به گزارش عص��ر ایران ،چهار منبع
در صنای��ع نفت امارات ب��ه رویترز
گفتهاند که خط لولهای که نفت را از
راه زمین و بدون نیاز به تنگه هرمز،
منتقل می کند از ماه آینده میالدی
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ترم زمستانی:
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Tel.: : 514-737-3642

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

شهروندی در همین زمینه به حکم
دادگاه فدرال در س��ال  2008علیه
"بارجیندر س��ینگ برار" ش��هروند
هندی – کانادایی که خواهر همسر
اول خ��ود را در آن کش��ور به آتش
کشیده و بقتل رساند اشاره کرد.
در آن تاریخ دادگاه موافقت کرده بود
که او بتواند اسپانس��ر همسر جدید
خود باشد.
کن��ی گفت هیچ منعی در قانون ما
برای جلوگیری از این حرکت وجود
نداشته و ما اکنون تصمیم گرفته ایم
برای محافظت از افراد آسیب پذیر
بوی��ژه زنان این مق��ررات را تغییر
دهیم.

وزیر مهاجرت اضافه کرد" :این یک
موضوع بس��یار حساس��ی است .ما
م��ی خواهیم قانون جدید به عنوان
یک مدافع��ه گر نقش خ��ود را در
برابر خش��ونت های محلی موجود
در درون جوام��ع مهاجر ایفا کند و
این یکی از راه هاس��ت .جلوگیری
از اسپانسر ش��دن کانادایی ها برای
همس��ران خ��ود در صورتیکه قبال
مرتکب خشونت شده باشند".
اضافه می ش��ود تغییرات جدید که
از امروز و در قالب "س��ند محافظت
از مهاج��ران و پناهن��دگان" باجرا
درمی آید و نیازمند مطرح شدن در
پارلماننیست.

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

 قراردادها
 Contract Law
 امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
 جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
 مهاجرت
 Representation before: Québec
 دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
 وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

آق��ای کنی گف��ت ":م��ا معتقدیم
حمایت های مالی ما از اس��تان ها
برای برنامه های مربوط به مهاجرین
می بایست متناسب با رقم پذیرش
آنها باشد".
سهم انتاریو از مهاجران جدید کانادا
در سال  2010به  52درصد رسید.
در حالی که این رقم در سال 2005
 64درص��د بود .دلی��ل این کاهش
گرایش جدید مهاجران به س��مت
استان های غربی و آتالنتیک عنوان
ش��ده و به گفته مقامات فدرال این
روند طی سال  2011نیز ادامه یافته
است.
ام��ا "چارلز سوس��ا" وزیر مهاجرت
انتاری��و با انتقاد از ای��ن اقدام دولت
گفت انتاریو همچن��ان رتبه اول را
در بین اس��تان های کش��ور از نظر
پذیرش مهاجر دارا اس��ت و کاهش
بودجه موجب می شود خدمات آن
به تازه واردین با مشکالت عدیده ای
همراه گردد.
از جمله محرومیت تعداد زیادی از
آنها نسبت به روش های یافتن کار
و یادگیری زبان و سایر مهارت های
ویژه.
وی افزود" :اتاوا با برنامه ها و سیستم
نادرس��ت خود متقاضیان مهاجرت
به اس��تان انتاریو را در صف انتظار
نگاه داش��ته و برخی از آنها حتی به

مدت  7سال در پشت درهای بسته
هستند و همین امر آمار ورودی های
این استان را کاهش داده است.
ای��ن درحالیس��ت که س��خنگوی
وزارت مهاجرت می گوید متقاضیان
مهاجرت در قال��ب برنامه فدرال به
مقصد تورنتودر عرض  12ماه ویزای
خود را دریافت می کنند و مش��کل
موجود انتخاب اس��تان های غربی
توسط گروه زیادی از آنهاست.
از س��وی دیگر ریچ��ارد کورلند از
مشاور مهاجرت می گوید او فکر می
کند درخواس��ت برای مهاجرت به
انتاریو در صورت بازسازی اقتصادی
مجددا به وضعیت قبلی برمی گردد.
وی در عین حال اضافه کرد انتاریو
بای��د با طراحی برنامه های موثر راه
های ج��ذب متخصصین مورد نیاز
خ��ود در قالب پذیرش اس��تانی را
افزایشدهد.
آقای کورلند همچنین اظهار داشت
این طبیعی است که دولت مرکزی
برنام��ه های��ی را ب��رای دور کردن
متقاضیان جدید از شهرهای بزرگ
تدارک ببیند .چرا باید برای مواردی
که از س��وی اس��تان و ش��هرداری
ه��ا تأمین می ش��ود بودجه فدرال
اختصاص یابد؟

وارد مدار فعالیت می شود.
این خط لوله موس��وم به "خط لوله
ابوظبی" به ط��ول  ۴۸۰کیلومتر و
با ظرفیت انتق��ال دو و نیم میلیون
بشکه نفت خام در روز  ،تنگه هرمز
را از طریق زمینی دور می زند.
خط لول��ه ابوظبی باع��ث افزایش
ص��ادرات نفت خام ام��ارات از بندر
فجیره اماراتدر ساحلدریای عمان
میشود.
با راه اندازی ای��ن خط لوله ،انتقال

نفت خام از خلیج فارس بدون نیاز
به عب��ور از تنگه هرمز ،امکان پذیر
میشود.
این خ��ط لوله میدان ه��ای نفتی
"حبش��ان" در اختیار شرکت ملی
نفت ابوظب��ی (ادن��وک) در خلیج
فارس را به بندر فجی��ره امارات در
ساحل دریای عمان وصل می کند.
کارفرمای س��اخت ای��ن خط لوله
ش��رکت س��رمایه گ��ذاری نفت��ی
بینالملل��ی (ایپی��ک) مس��تقر در

محل ثبت نام

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

فرش پرس

Tapis Perse

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

(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
ابوظب��ی و پیمان��کار آن ،ش��رکت
طراحی و مهندسی نفت چین است.
امارات با تولید روزانهدو و نیم میلیون
بشکه نفت خام از جمله اعضای مهم
سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) به شمار می رود ۹۰ .درصد
از نف��ت ام��ارات در منطقه ابوظبی
تولید می شود.
ی��ک منبع آگاه در ای��ن باره گفت:
ورود نفت خام به خط لوله ابوظبی
در اواخر ماه دسامبر  2011صورت
می گیرد .در ابتدا روزانه از این خط
لوله  ،یک میلیون بش��که نفت خام
منتقل می ش��ود تا ب��ه تدریج این
میزان به دو میلیون بش��که در روز
افزایش یابد.

Tel.: (514) 387-0006

وی افزود :بهدلیل افزایش گمانه زنی
ها درباره حمله نظامی به ایران ،برای
راه اندازی سریع این خط لوله تالش
بیشتری صورت می گیرد.
منبع دوم در صنعت نفت امارات در
شهردبی هم گفت :ساخت خط لوله
به پایان رسیده و هم اکنون اقدامات
مربوط به راه اندازی و انتقال نفت به
آن در حال انجام است.
دو منب��ع دیگر هم چارچوب زمانی
گفته شده را تایید اما همگی از اظهار
هویت خود خودداری کردند.
به صورت مقدماتی ،راه اندازی این
خط لوله توس��ط ش��رکت دولتی
عملیات نفت زمینی ابوظبی (ادکو)
صورت می گیرد.

Cell.: (514) 806-5595

شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)،
 ۶۰درصد از س��هام شرکت ادکو را
در اختیار دارد و بقیه س��هامداران
آن را شرکت های بی پی انگلیس،
رویال داچ شل (هلندی  -انگلیسی)،
توتال فرانسه ،اکسون موبیل آمریکا و
بارتکس تشکیل میدهند.
تنگه هرمز مهمترین آبراه جابه جایی
نفت در جهان به شمار می رود.
براس��اس آمار اداره اطالعات انرژی
آمری��کا در س��ال  ،۲۰۰۹ب��ه طور
میانگین روزان��ه  ۱۵و نیم میلیون
بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور
کرده اس��ت .این میزان معادل یک
سوم نفت جابه جا شده از طریقدریا
در جهان است.

www.paivand.ca

ازخودمانوموفقیتنسلدومیها....
دیدار با پگاه نیکی راد،

مدیر مهدکودک مینی پگاس

www.garderiem
inipegase.com

ای��ن هفت��ه در گش��ت و گ��ذار و
پرسه های ش��هری به سراغ دختر
خانم جوان ،ایران��ی ،خوش پوش،
برازنده و زیبایی رفتیم که داستان
تالش های بی وقف��ه و ارزنده اش
مثال زدنی است.
پگاه نیکی راد ...او را در محل مهد
کودک جدالتاس��یس اش« ،مینی
پ��گاس» ،واق��ع در  9501خیابان
تاش��رو ،در براسار یافتیم؛ در جشن
بازگشاییدر جمعدوستان ،بستگان
یاران و همکارانش .جای شما خالی و
سبز ،غذاها ،دسرها و نوشیدنی های
خوشمزه متنوع ایرانی و کانادایی.
مهد کودک مینی پگاس ،با ظرفیت
80کودک ،با طرحی نو ومدرن ،در
مس��احتی نزدیک به 6ه��زار فوت
مرب��ع ،در بخش ه��ای مختلف از
شیرخواره گان ،تا  4ساله ،با حیاط
مخص��وص (بیرون��ی) ب��رای بازی
بچه ها ...محیطی بس��یار زیباست

حزب نوبنیاد...

و دلپذیر ،سرش��ار از ن��ور و انرژی و
رنگ های متنوع و شاد.
پگاه نیکی راد ،پیش از گشایش مهد
کودک ،دیپلم تعلیم تربیت کودکان
از کالج الس��ال مونتریال اخذ کرده
است .او مدرکش را طی کالس های
شبانه ،زمانی که در هتل سوفی تل
 ، Sofitelهت��ل  5س��تاره در مرکز
ش��هر مونتریال ،بصورت تمام وقت
کار می کرده است ،گرفته است.
پگاه  4سال در این هتل ،در ِسمت
روابط عمومی ،به کار مشغول بوده.
خ��ود می گوید ای��ن دیپلم برایش
اهمیت زیادی داشته ،چرا که پایه
گذار اولیه گش��ایش مه��د کودک
«مینی پگاس» بوده است.
با مطالعات و پ��ی گیری هایش در
اخذ این دیپلم توانسته روانشناسی
و نیازهای کودک را در عمیق تری
درک کند و این ،در مدیریت و اداره
بهتر مهد کودک بس��یار موثر واقع

شده است.
گفتنی اس��ت پیش از کالج السال،
پگاه ،به عنوان مهماندار هواپیما در
خطوط هوای��ی  Jazzو  Jestsgoبه
کار مشغول بوده است.
می گوید تجربۀ س��فر ب��ه دور دنیا
حین کار به او درس های ارزشمند
فراوان آموخته است.
یک تجربۀ بخصوص بیادماندنی برای
او زمانی اس��ت که در سفر به کنیا،
در مصاف با فق��ر و کمبود تراژیک
امکانات و دشواری های روزمره ،به او
عشق به کودکان را می آموزد.
می گوی��د اینطور تجرب��ه ها به ما
ی��ادآوری م��ی کند چق��در خوش
شانس��یم که در جای��ی مثل کانادا
زندگی می کنیم.
می گوید سال قبل ،روز و شب های
بس��یار زیادی را با سختی و فراوان
روی مهمترین ه��دف زندگی اش،
یعنی افتتاح مهد کودک خصوصی
مینی پگاس ،گذرانده ...شب های
استرس و بی خوابی!
می گوی��د :هدفش آن اس��ت که
نهایت تالشش را بکار ببرد تا مهد
کودکش حقیقتا جایی باشد برای
آموزش ،رش��د ،بالندگی و شادی
بچه ها...
 من احساس بسیار خوب ،نوعیحس خوش��بختی دارم که شاهد
رشد و نمو این بچه ها باشم.
از او در مورد برنامه های آینده اش
سوالمیکنیم:
پس از مکثی می گوید دوست دارم
کارم را توسعه دهم ،با تجربه ای که
در پی گشایش مهد کودک بدست
آورده ام ،م��ی خواهم ش��عبه دوم
مینی پگاس را باز کنم.
پ��گاه نیکی راد ،ت��ک دخت ِر خانم
مهشید بازجو و آقای حسین نیکی
راد اس��ت؛ نس��ل اولی هایی که با
عشق و ایثار بی انتها ،هر آنچه در
توش توان داش��ته ان��د ،در لحظه
لحظه های کوش��ش های شبانه
روزی پگاه ،ش��انه به زی��ر چرخ او
داده اند.
موفقیت پگاه را به این دو چهره نام
آشنای کامیونیتی ایرانیان مونتریال
صمیمانه ش��ادباش م��ی گوییم و
برای ایشان موفقیت های روزافزون
و بهروزی آرزومندیم.
برای پگاه عزی��ز صمیمانه آرزوی
بهروزی و پیروزی می کنیم.
راستی شما هم اگر از آن طرف ها
رد شدید ،سری به مینی پگاسی ها
بزنید.

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl، ielts، tfiبرای ورود به دانشگاه.

برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

»«approved school

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555

کبک نیازمند رهبری اس��ت ،وضع
کبک جدی اس��ت و جائ��ی برای
وقاحت بیشتر وجود ندارد».
می نویسد برای منظورهای سیاسی،
این همه سیاه نمائی الزم نیست.
نویس��نده بعدا به ای��ن مطلب می
پردازد که کبک ،همانند همه جای
دنیا ،مسائل و مش��کالتی دارد ،اما
منصفانه باید گفت کمتر جائی در
دنیا موجود اس��ت که این همه در
آنجا آزادی ،دموکراسی ،دسترسی
عمومی به آموزش و پرورش ،فرصت
ها ب��رای اف��راد جه��ت توفیق در
تجارت و صنعت و مخصوصا توزیع
ثروت وجود داشته باشد.
آقای وینیو شکس��تن همه کاس��ه
کوزه ها بر س��ر اح��زاب قدیمی را
منصفانه نمی داند ،کاری که حزب
جدید به انجام آن متهم شده است.
نویس��نده به طنز میگوید البته راه

حل همه ای��ن خرابی ها در کبک
معجزه ایست کهدردست با کفایت
رهبران حزب جدید خواهد بود.
به عقیده آقای وینی��و ،آقای لگو و
همکار او ،س��یروا ،بهتر است بجای
بی اعتب��ار کردن سیاس��تمداران،
نگاهی به گذش��ته سیاس��ی خود
بکنند و نه تنها به توفیق خودشان
در امر تجارت.
آق��ای وینی��و تذکر م��ی دهد که
حل مس��ائل اجتماعی ،سیاس��ی
و اقتصادی یک اس��تان به آس��انی
کارهای یک تجارت خانه نیس��ت
(که در آن فقط سود کمپانی مطرح
است).
ریچارد وینیو ،سپس از برنامه CAQ
دایر بر انحالل ش��وراهای مدارس،
آژانس بهداشت و خدمات اجتماعی،
همچنین استراتژی کمک اقتصادی
و امور ش��هری آن انتقاد می کند و

5440 Queen Mary، Suite 102
Montreal، Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

>> ادامه از صفحه11 :
به جدائی طلبی عجوالنه پیش��ین
فرانسوا لگو اشاره کرده و به شوخی
می گوید آقای لگ��و جدائی کبک
از کانادا را با کنده شدن هواپیمای
 AIR TRANSATاز زمی��ن یکی
می داند.
با این همه ،برابر نظرس��نجی های
نیمه اول ماه نوامبر ،اگر همان روزها
انتخابات در کبک انجام می ش��د،
از میان کس��انی که تصمیم به رای
دادن گرفته بودند:
 28درصد به  18 ، CAQدرصد به
 PLQو  17درص��د به  PQتمایل
داشتند.
اکنون دو کلمه ه��م نظر خودم را
بیان کنم:
استان زیبای کبک اکنون پنج حزب
دارد ک��ه دو تای آنها قویترند و هر
یک مدتی قدرت را در دست داشته
اند.

با مدیریت ایرانی

Collège Concorde
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عملکرد آنها چندان تفاوت اساسی با
هم ندارد .احزاب کوچکتر هم ،گاهی
با انتقاد و گاهی با همکاری ،در کنار
آن دو حزب فعالیت می کنند.
این تعداد ح��زب برای جمعیت 7
میلیونی کبک اگر زیاد نباش��د کم
هم نیس��ت ،مخصوصا اینکه همه
کبکی ها هم حساس��یت سیاسی
ندارن��د و معموال نیم��ی از آنان در
انتخابات شرکت می کنند.
حال با ایجاد حزب ششم چه چیز
تازه ای می خواهیم بیاوریم؟
ب��ا پاره پاره کردن آراء مردم ،به جز
دول��ت های بی ثب��ات ائتالفی چه
دست آوردی خواهیم داشت؟
آیا بهتر نبود آقای لگو با پیوستن به
یکی از همین احزاب موجود آن را
تقویت می کرد و از تشتت آراء می
کاست؟!


داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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...
پیشنهاد نوریزاد به آیتاهلل
خامنهای :جام زهر سربکشید!
محم��د ن��وریزاد ،نویس��نده و
سینماگر منتقد ،در آخرین نامه
خود به آیتالله خامنهای پیشنهاد
ک��رده جام زه��ری را که خود او
تدارک دیده سربکشد و مردم را
"از سرگش��تگی و از غارت اغنیا
و نوکیس��هها و پاسداران اسلحه
بهدست" نجات دهد.
آخری��ن نام��ه محمد ن��وریزاد
دوازدهمین نام ه از س��رینامههای
وی به آیتالله خامنهای است .این
نامهها معموال در آخرین س��اعات
روزهای جمعه در وبسایت شخصی
آقای نوریزاد منتشر میشوند.
آقای ن��وریزاد در آخرین نامهاش
پیش از پرداختن به موضوع اصلی،
به حادثهای اشاره کرده که در طول
هفتهی گذش��ته برای��ش رخ داده
است :تهدید وی از سوی دو نفر.
نوریزاد نوشته است:
«جناب خ��ود را تجس��م فرمایید
ِ
که در یک��ی از خیابانهای ش��هر
تهران درحال رانندگی هس��تید .به
ضرورتی ،پای بر ترمز میفش��ارید.
ناگهان دو نفر ،با ش��تاب و بیاجازه
داخل خودروی شما میشوند .یکی
جلو مینشیند و یکی درست پشت
س��رتان .آن یکی که جلو نشسته و
حدوداً س��یوپنج س��اله است و در
هوای ابری عینکی دودی به چشم
دارد و کالهی پش��می به سر ،فوراً
آینه را رو به سقف میگرداند تا شما
چهرهی نفر پشت سرتان را نبینید».
براساس نوشته آقای نوریزاد ،فردی
که در صندلی عقب خودرو نشسته
بوده به وی گفته است:
زیپ ت�و میکش�ی ،یا هم
«ی�ا ِ
ترتی�ب خودت�و میدی�م ه�م
ترتیب زن و بچه تو!»
نوریزاد از آیتالله خامنهای پرسیده
اس��ت« :من در پاسخ به او چه باید
میگفتم؟ شما بفرمایید! میگفتم:
چشم؟ من زیپم را میکشم ،شما نیز
کاری به من و به زن و بچهام نداشته
باشید؟ و البد آن دو نیز از اتومبیل
من پیاده میشدند و میرفتند و مرا
با عهدی که با آنان بسته بودم ،و با
هول و ه��راس آن مالقات ناگهانی
تنه��ا میگذاردن��د؟ اما ن��ه ،اوضاع
جور دیگ��ری پیش رفت .من هنوز
در حیرتم چه شد که این جمله از
دهانم بیرون جست" :من آنقدر ادب

زیپ تو میکشی ،یا هم
«یا ِ
ترتیب خودتو میدیم هم
ترتیب زن و بچه تو!»
و شعور دارم که با زن و بچهی کسی
کاری نداشته باشم .اما فعال این منم
که ترتیب همهی شما را دادهام»".
ایران ما و کشور یکوجبی قطر

نوریزاد در ادامه نامهاش به شرایط
کشور و به انزوایی پرداخته که ایران
در منطقه و جهان دچار آن ش��ده
است .نوریزاد کشور کوچک قطردر
حاشیهی خلیج فارس را مثال زده
که ،به گفته وی ،امیرش این روزها
به هرکجای دنیا که پ��ا میگذارد،
همگان ب��رای او و ب��رای دالرهای
نفتیاش آغوش میگش��ایند« ،اما
حوزهی اختیار ما و ش��ما حتی در
همین داخل کش��ورمان به چالش
گراییده است».
نوریزاد نوش��ته اس��ت« :حوزهی
اختیار فردی چون "امی ِر قطر" ،هم
همهی کش��ور یک وجبی اوست و
هم همهی دنیای فراخ .او اکنون به
هر کجا که بخواهد س��فر میکند و
با هر کشوری که بخواهد میآمیزد.
چ��را؟ چون در این دنیای پرتالطم،
اندازه و مقدا ِر خ��ود را فهم کرده و
سفرهای بقدر همان اندازهی ناچیز
خود گس��ترانیده است .امروز همان
ِ
وسعت ناچیز او آنچنان قدروقیمت
یافته اس��ت که هواپیماهای قطری
ِ
حقارت ما را درنوردند و
باید آسمان
مغرورانه ما و ش��ما را به اسم مسافر
جابجاکنند.
نمیدانم آیا این را شنیدهاید:
کش�ور قط�ر ،درس�ت در
همان س�الی تأس�یس شد که
"ایران ای ِر" ما تاسیس شد؟!»
رجزخوانیهای پوک و بیپشتوانه

آقای نوریزاد نوش��ته است« :یک

علیا ماجده :برهنه در مصر...

فعاالن س��ایبر را برانگیخته اس��ت
و میگوین��د وبالگ علی��ا ،وبالگی
جنس��ی و پورنوگراف��ی نیس��ت و
اقدام او عملی سیاسی بوده است و
«گوگل» نباید این اقدام سیاسی را
در حد پورن تقلیلدهد« .گوگل» اما
هنوز به این اعتراضها پاسخی نداده
و وبالگ «یادداشتهای یک دختر
انق�لاب» در دس��تهی وبالگهای
پورنوگرافی باقی مانده است.
فیسبوک و توئیتر در قبضهی
کمپینهای حمایت و تکفیر

عکسه��ای برهنهی علیا ماجده به
سرعت در شبکههای اجتماعی نیز
همخوان شد و ساعاتی بعد مخالفان
رادیکال این اق��دام او ،صفحهای در
«فیسبوک» راه انداخته که خواهان
اعدام علیا ماجده بودند .این صفحه
را نزدیک ب��ه  ۳۰۰۰کاربر  likeزده
بودند ،اما کاربران بسیاری این صفحه
را ب��ه عنوان صفح��های که اقدامی
خش��ونتآمیز را تبلی��غ میکن��د،
گزارش ک��رده و از دوس��تان خود
خواس��تند که آنها نیز این صفحه
را گ��زارش کنند« .فیسبوک» بعد

زمانی ما رو به آمریکا شعار میدادیم:
"به بمبهای اتم خود مینازی؟ ما
ایرانیان هر یک بمب اتمیم".
و در توضی��ح ای��ن ش��عار خ��ود
میفرمودیم:
"درای��ران – برخ�لاف آمریکا –
حکومت ن��ه بر جس��مها که بر
دلهای مردمان استوار است" .و
رجز میخواندیم:
"حکومتی که پایههای استحکام
خود را ب��ردل مردمانش محکم
کند ،فرو ریختنی نیست"».
اما به اعتقاد آق��ای نوریزاد این
شعارها رجزخوانیهای "پوک و
بیپشتوانه" بود؛ «نه از آن روی که
ما هم ِ
طرف خود را نمیشناختیم و
هم دستمان از توش و توان نظامی
تهی بود ،بل از این روی که:
ما سال به س��ال بر همان دلهای
مردمان بیپنا ِه خنجر کش��یدیم و
ِ
ی��ک به یک آن��ان را از خود متنفر
و دور س��اختیم .رجزهای ِ
پوک ما
بیش��تر به عربدهه��ای آن پهلوان
سیلی خورده میمانست که هیبت
پهلوان��یاش ،بالفاصله در آنس��وی
عربدههایش تمام میشد».
ن��وریزاد س��پس ب��ه دش��منی
پایانناپذی��ر حکوم��ت جمهوری
اس�لامی ایران با آمریکا اشاره کرده
و نوشته است:
«شما از همان بدو انقالب ،و بویژه از
همان بدو رهبریِ ،
عزت ما ایرانیان
را در دش��منی ب��ا آمری��کا تعریف
فرمودید .و آنچنان براین دش��منی
تأکید ورزیدید که گویا حیات ما با
ابراز دشمنی با آمریکا معنا میگیرد
و مرگ ما در مراوده با او».
آقای نوریزاد در ادامه مینویسد:
«ایکاش در س��تیز ب��ا آمریکا بقدر
خب��ری خ��ود صادق
س��الهای بی
ِ
بودی��م .و به موازات تربیت مردم در
شعارگویی و ش��عارخواری و مرگ
بر آمریکاهایی که مثل اکسیژن به
ریههای مردم فرو میفش��ردیم ،به
تحکیم پایههای لرزان اقتصاد کشور،
و ترمی��م آش��فتگیهای فرهنگی،
ِ
مدیری��ت اوضاع نابس��امان
و ب��ه
اجتماعیمان همت میکردیم.
ای عزیز ،زمان گذشت و ما با لباسی
ژنده برهمان برج بلند شعارپراکنی
جا ماندیم».
«ما ورشکستهایم»

نوریزاد در نامهی خود با اش��اره به
سرنوشت صدام و قذافی و رهبرانی
همانند این دو نوشته است:
«رهبران لجوج و کج فهم ودیرفهمی
چ��ون صدام و قذاف��ی ،گرچه خود

>> ادامه از صفحه6 :
همخوان شد.
شناسهی «توئیتر» خود علیا ماجده
را حاال بیش از  ۲۳هزار کاربر دنبال
میکنن��د و او در یک��ی از آخرین
توئیتهای خود نوشته است که حاال
باید شعار «مرگ بر ارتش» در مصر
سر داد که مردم را اینطور سرکوب
میکنند.

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion، Montreal، QC، H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی

اطـالعاتنامنـویسی

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

2011 ،30 ،29 ،28
نوامبر
دسامبر 2011 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1
 9تا  11صبح

انگلیسی مقدماتی شبانه:

2011 ،30 ،29 ،28
نوامبر
تاریخنامنویسی:
دسامبر 2011 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
- Canadian/Quebec
Immigration Documents
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

 9ژانویه تا  30مارس 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 9ژانویه تا  29مارس 2011
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

با خفت ب��ه َد َرک واصل ش��دند و
ذخایر کشورش��ان را به تاراج اشقیا
س��پردند ،اما همزمان مردمشان را،
آری مردمشان را ،درچشم مردمان
جهان ،حقیرو سرشکس��ته کردند.
سرشکستگی
شما که قصد تحقیر و
ِ
ایرانیان ندارید؟
اگر میفرمایی��د" :نخیر ،قصد من
بهروزی
بردن ش��وکت و شأن و
ِ
فرا ِ
مردمان ایران است"،
میگویم :اگرهم قصد شما این بوده
باش��د ،امروز ،آری همین امروز ،به
برکت جمهوری اسلامی ،یکی از
حقیرترین مردمان جهان ما ایرانیان
هستیم».

در ای��ن جامعه ،از اینک��ه مجبورم
هر روز لباسهای گش��ادتری بر تن
کنم و زنانگی خود را سرکوب کنم،
خستهام .تن من محل جوالن دادن
شما نیست».

از سه روز به دلیل موج گزارشها و
نقض قوانین این شبکهی اجتماعی،
صفحهی طرفداران اعدام این دختر
مصر یک�ی از باالترین آم�ار آزار
وبالگنویس را حذف کرد.
و اذیتهای و متلکهای جنس�ی
در
نی��ز
صفحهه��ای متع��ددی
در جه�ان را دارد و نتایح تحقیق
اقدام
از
حمایت
«فیسبوک» برای
س��ال  ۲۰۰۸انجیاوه��ای NGO
افتاد.
راه
به
المهدی
علیا ماجده
فمینیس��تی مصر میگوید که ۹۸
نیز
ب��وک»
س
«فی
ایرانی
کارب��ران
درصد زنان در این کش��ور تجربهی
حمایت
«کمپین
عنوان
با
ای
صفحه
الاقل یک بار متلک شنیدن یا مورد
خواه
ی
آزاد
دخت��ر
اقدام
از
ایرانیان
تصاویر
علیا
از
حمایت
در
زنان
توهین و آزار جنسی قرار گرفتن را
مصری» درس��ت کردهاند که بیش برهنهی خود را منتشر میکنند
دارند.
انتشار
از  ۲۰۰۰کارب��ر این صفحه را الیک اقدام علیا ماجده المهدی در
در اسرائیل نیز یک فعال حقوق زنان
زدهاند.
از
موجی
تصاوی��ر برهنهی خ��ود،
 ۲۸س��اله ،صفحهای در حمایت از
اجتماعی
ی
ه
ش��بک
دیگر
س��وی
از
اس��ت.
انداخته
راه
به
همبس��تگی
اقدام علیا ماج��ده در «فیسبوک»
های
ت
توئی
ی
ه
قبض
در
نیز
«توئیتر»
نظرات
بخش
در
که
زنانی
از
بعضی
ب��ه راه انداخته و از زنان اس��رائیلی
مربوط به اقدام علیا ماجده المهدی وبالگ او از اقدام او حمایت کردهاند ،خواس��ته اس��ت از اقدام این دختر
درآمد .کاربران با هشتگ «انقالب لینک وبالگ خود را قرار دادهاند که جوان که مثل هم��هی زنان جوان
برهنگ��ی» درب��ارهی اق��دام علی��ا آنها نیز به پیروی و در همبستگی خواهان استقالل و آزادی «جاهطلب،
الماجده المهدی صدها هزار توئیت با او تصاویر برهنهی خود را منتشر جس��ور و پر از روی��ای فردای بهتر
کردند و سایتهای تخصصی وب ۲.کردهاند.
است» حمایت کنند.
در
مص��ری
دختران
ای��ن
از
میگویند تصاویر برهنهی ایندختر یک��ی
نزدی��ک ب��ه  ۴۰زن اس��رائیلی در
وبالگنوی��س مصری بی��ش از هر
نوشته،
خود
عکس
پایین
که
مطلبی
حمایت از این پیشنهاد در عکسی
تصویردیگریدر هفتهی گذشتهدر
بودن
جنسی
سوژه
از
من
گوید«:
ی
م
دس��تهجمعی برهنه ش��ده و
شبکهها ی
پالکاردری در دس��ت گرفته
نیست».
شما
دادن
جوالن
محل
من
تن
اجتماع��ی
اند که میگوید« :عشق بدون
دی��ده و

به اعتقاد نوریزاد ،آیتالله خامنهای
بهتر از همه به "اوضاع اس��فبار این
روزهای کشور" واقف است .او نوشته
است« :این اوضاع اسفبار یک واقعیت
بیتردید است .و نه یک سیاهنمایی
مغرضانه .ما ،ورشکستهای م ای عزیز.
دستمان از آرزوها و آرمانهای انقالب
تهی س��ت .افق پیش روی ما تیره
و تار اس��ت .نه تنه��ا تحریمها ،که
هجومی از جهلهای آذینیافته ما را
محاصره کردهاند».
جام زهر شش مادهای

آقای نوریزاد سپس آقای خامنهای
را دع��وت کرده جام زه��ری را که

محدودی��ت .تجلی��ل از ط��رف
خواهران اس��رائیلیات ».عکس
این زنان اس��رائیلی در صفحهی
«فیسبوک» آنها منتشر شده و
در شبکههای اجتماعی همخوان
میشود.
علیا ماجده المهدی در ابتدا گفته
بود که عکسها را دوست پسرش
کریم عامر از او گرفته است ،اما بعد
در گفتوگویی ویژه با «سیانان»
گفته است که عکسها را خودش
گرفته و از حمایت بیدریغ کریم
عامر تشکر و قدردانی کرده است.
او خش��مگین از اینکه برخی از
گــروههای سیاسی مثل جنبش
«  ۶آوریل» میخواهن��د وانمود
کنند او عضو گروه آنها است و از
اقدام او بهرهبرداری سیاسی کنند،
گفته اس��ت که عضو هیچ دسته
و گروه سیاسی نیست و اص ً
ال به
آیندهی انقالب مصر خوش��بین
نیست و فکر میکند هیچ انقالبی
تا وقتی زنان حقوق برابر و ش��ان
انسانی و آزادی ندارند ،به بهبود
جامعهی مصر کمک نمیکند.
(دویچه وله :فرناز سیفی)

او برای��ش تدارک دیده سربکش��د
و "مردمان این س��رزمین رهامانده
را از سرگش��تگی ،و از غ��ارت اغنیا
ونوکیس��هها و پاس��داران اس��لحه
بهدست" بهدر ببرد.
نوریزاد "جام زه��ری" را که برای
آیتالله خامنهای ت��دارک دیده در
شش بند توضیح داد ه است
این بخ��ش از مطلب را در س��ایت
رسمی او بخوانید:

www.nurizad.info

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

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

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

www.Iranianicca.com
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ایران:فتوایقتلنویسنده

آیت اهلل
تروریست!

اکبر گنجی
هر کس حکم ترور صادر کند ،تروریس��ت است .اگر بر
مبنای حکم او فردی به قتل رسد ،صادر کننده ی حکم
باید به عنوان آمر قتل محاکمه و مجازات شود.
آیت الله فاضل لنکرانی حکم تکفیر نویسنده ی منتقد
آذربایجانی را صادر کرده بود.
این نویسنده با ضربات چاقوی بنیادگرایی به قتل رسید.
آیت الله فاضل لنکرانی تروریس��تی بیش نیست .فقیه
بودن و مرجعیت دینی حقی برای هیچ کس پدید نمی
آورد تا حکم ترور صادر کند.
تروریس��ت تروریست است ،فقیه باشد یا غیر فقیه .بی
دین باشد یا بادین .مسلمان باشد یا غیر مسلمان .شیعه
باشد یا سنی.
حافظ که لس��ان الغیب فرهنگ ماست ،گفته است که
"نش��ان مرد خدا عاش��قی اس��ت"  ،نه جنایت" ،که در
مشایخ شهر این نشان نمی بینم".
دی��ن توس��ط بی دینان به حاش��یه نم��ی رود ،دین را
دینداران با اعمال خود به حاش��یه می رانند .حافظ می
گفت":آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت".
و باز می گفت:
مباش در پی آزار خلق و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
این مدع��ا که فقیه حق دارد حکم ارت��داد و تکفیر -با
لوازم عملی آن -صادر کند ،مدعایی تروریستی است .هر
فقیهی که چنین بیندیشد ،دارای اندیشه ای تروریستی
است.
دین را منتقدان و دین س��تیزان نابود نمی کنند ،ارباب
دین و مشایخ تروریست نابود می سازند .جوانی که می
بیند منتقدی را به حکم آیت اللهی سالخی کرده اند از
دین متنفر می شود.
مگر فقیهان صاحب دین اند؟ اگر دین صاحبی دارد ،که
دارد ،خود پاسدار دین خود خواهد بود و به تروریست ها
محتاجنیست.
آخر مگر می شود که خدای "عالم مطلق"" ،قادر مطلق"
و "خیر محض" نتواند از دین خود پاس��داری کند و به
آیت الله های تروریست محتاج باشد؟ چنان خدایی ،قادر
مطلق نخواهد بود.
آی��ت الله های تروریس��ت ،به ق��وت عقالنی دین خود
ایمان ندارند .اگر داش��تند ،یقین داشتند که دین شان
پاسخگوی همه ی شبهات و نقدهاست.
سعدی می گفت" :عبادت به جز خدمت خلق نیست".
ام��ا آیت الله تروریس��ت جان خلق خدا را می س��تاند.
خلق ایران اینک در چنگال "نظام سلطانی فقیه ساالر"
اسیرند ،اما آیت الله تروریست به جای کمک به خلق خدا
برای رهایی از شر "استبداد دینی" ،جامه ی تروریسم بر
تن می کند.
نماد مسلمانی مولوی است که می گفت:
سخت گیری و تعصب خامی است
تا جنینی کار خون آشامی است
نه آیت الله های تروریست.

نان سنگک

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

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

سالن پذیرایی و
رستوران
هانی رز
مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میؤه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۱۵تخفیف ویژٔه افتتاحیه برای هموطنان عزیز
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا آش و چای را میهمان ما هستید (رایگان )
---------------------کیفیتی فقط در هانی رز وجود دارد
چنین
با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد که
ّ
کیترینگ هانی رز با سرویس کاملدر خدمت مجالس و میهمانیهای شماست
-------------------ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
حالل %۱۰۰
-----------------------------------

سخنرانی:

بابکخلعتبری

ادبیات تطبیقی چیست

info: 514-651-7955

سر

سفره شما!

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

153

Room: 620

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

 یکشنبه  18دسامبر 2011
ساعت  6/30تا  8/30شب
 دانشگاه کنکوردیا

1228 DRUMMOND
MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446

1455 Maisonneuve W.

Delivery:514-876-4442

>> Metro: Guy

برگزار می کند:
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همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید
شروع برنامه :راس ساعت 7شب
(پایان برنامه ساعت )9

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
>> تلفن اطالعات514-996-9692 :

 7شب

در محل
کتابخان
 e W.ه وست مونت
brook

4648 Sher

(
نبش رازلین)

مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی
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ش جالل عادل
شی



ک

>> بخش2
پایانی

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ت است

د محب

خداون

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman، DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

X

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

  اگر احتیاج به دعا دارید،


Mary Anne

16
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در شهــر
مدرسه دهخدا

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

5206 DECARIE #3

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

ایرانیکاازآنهمهماست

Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

ایران-مونترال

مدرسه فردوسی

514-651-7955

(514) 299-1787

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

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

www.addhi.org
-------------------

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

(514) 731-1443

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

IBNG

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

اجنمن ادبی مونتریال

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

دانشنامهایرانیکا

رادیوفارسی مناشوم

Info: 514-865-7146

8043 St-Hubert
514-619-4648

(514) 651-7955

M EK IC

Persian Cultural Asso. – Capital Region

را فراموش نکنیم!

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

اجنمن دفاع از حقــوق بشر درایران -مونترال
مجمع عمومی

شورای هم آهنگی انجمن دفاع از حقوق بشردر ایران
از اعض��اء و عالقمندان دعو ت میکند که در جلس��ه
مجمع عمومی شرکت نمایند.

دستور جلسه بشرح زیر است

 گزارش ساالنه فعالیت های انجمن -بر رسی و ارزیابی گزارش توسط مجمع عمومی

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

 انتخابات شورای هم آهنگی(بحث آزاد در مورد شرایط کنونی و فعالیتهای انجمن
در سال ( 2012در صورت وجود وقت)

زمان :جمعه  9دسامبر  2011از ساعت  19تا 21
مکان :دانشگاه

UQAM: 302 STE-CHATERINE EST،
METRO BERRI

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

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

کتابفروشیزاگرس

اجنمندوستدارانزرتشت

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان

KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

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

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

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

کافهلیت:هرپنجشنبه
فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مرکزهنرهایرزمیچینی
Tel. : 514-975-0665

www.cafelitt.ca

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

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

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

530 Avenue Lafleur، LaSalle، QC H8R 3H9
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی
و فرهنگی «خودرهاگران»

www.KhodRahaGaran.
org

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

به همت انجمن ادبی ایرانیان مونتریال،
این یکشنبه  20نوامبر  ،2011ساعت
 6 / 30ت��ا  8 / 30در محل دانش��گاه
کنکوردیا
س��خنرانی دکتر کاوه سعیدی تحت
عنوان ،تران��ه های خیام ،ی��ا فیروزه
بی همتای نیش��ابور ،در برابر جمعی
از دوس��تداران ادب و فرهنگ برگزار
گردید .در این نشست دکتر سعیدی
همچنین به معرفی دفتر تازه انتشار
خود ،از دریچ�ه صبح ،که گلچینی
از آخرین س��روده های ایشان است،
معرفی و در اختیار باش��ندگا ن قرار
دادن��د .عالقمندان ب��ه دریافت این
کتاب می توانند ب��ا تلفن زیر تماس
بگیرند514-651-7955 :

بنیاد س�خن آزاد با خوشنودی به
اطالع هم میهنان می رس��اند که
فعالی��ت های هنری خ��ود را با ۲
کنسرت در سال :۲۰۱۲
 حس�ین علی�زاده و پژمان
حدادی
در  ۲۷ژانویه ۲۰۱۲
 گ��روه کرش��مه ،با صدای بی
بدیلمحمدمعتمدی،
به همراه س��از پرقدرت استاد
حسینبهروزنیا،
در  ۴م��ی  ،۲۰۱۲برگزار می
کند.
جزییات برنامه ها ،به همراه پوستر
آنها را در ش��ماره های آینده رسانه
های ایرانی خواهید دید.
بنیاد س�خن آزاد از ب��دو فعالیت
های فرهنگی سیاس��ی و اجتمائی
خود همکار سازمان های فرهنگی

آموزش آواز پاپ ایرانی
شنبه از ساعت  ۱تا  ۵بعد از ظهر.

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

و اجتمائ��ی کانادائ��ی و اقلیت
های مهاجر بوده و هست و ضمن
پشتیبانی و همکاری با هنرمندان
ایران��ی همچون پل��ی رابط بین
جامعه کوچ��ک ایران��ی و دیگر
ملیت ه��ا در مونترال عمل کرده
اس��ت و ب��ا ش��رکت فع��ال در
برنامه های فرهنگ��ی دیگر ملل
و فس��تیوالها ،همواره از طرف آنها
دعوت به همکاری شده ا ست.
بنیاد سخن آزاد در زمینۀ هنری،
همکار
FESTIVAL Acces ASiE
Midi es Musica Gesu
Centre Centre Culturel Kabir
(مرکز فرهنگی هند)
Festival du Monde Arabe
و بسیاری دیگر س��ازمانها و مراکز
فرهنگی در مونترال بوده و هست,.

جهان امروز ش��اهد یکی از عمیق
ترین بحران های اقتصادی است.
نظام جهانی س��رمایه چنان که در
گذشته نیز نشان داده است ،جنگ
را به مثابه یکی از موثرترین سالحها
برای حل بحران اختیار می کند.
بقول معروف جنگ ادامه سیاس��ت
اس��ت در ش��کل خش��ونت بار آن
و مادام��ی که سیس��تم مبتنی بر
استثمار و نابرابری برقرار است از آن
گریزی نیست.
نظر به ش��رایط حس��اس کنونی و

و به همراه رسانه های ایرانی در خبر
رس��انی به جامع��ه ایرانی از طریق
(روزنامه پیوند ،مجله هفته و تپش
دیجیتال) همواره کوشا بوده است.
با امید بهروزی موفقیت

شب یلدا:
مدرسه دهخدا و بنیاد نیما
شنبه  17دسامبر در محل
Centre Manoir NDG

514-489-9834

جنگ و احتمال حمله به ایران

بحث آزاد

رادیو صدای
خودرهاگران

17

حمالت نظامی و اشغال کشورهای
افغانستان ،عراق ،لیبی و ...با در نظر
ِ
داشت اوضاع بحرانی ایران و بحران
سازی رژیم اسالمی از یک طرف؛
و تهدیدات کش��ورهای عضو ناتو و
اسرائیل از جانب دیگر،
بحث جنگ و حمله نظامی به ایران
بار دیگر بر سر زبانها افتاده است.
بهمین خاطر کمیته یادمان کشتار
های دهه  ۶۰بر آن است که

روز شنبه  ۳دسامبر،
ساعت  ۶بعدازظهر

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

514-827-6364

در محل کتابخانه نیما ،بحث آزادی
پیرامون جن�گ و احتمال حمله به
ایران برگزار کند.
از کلیه عالقمندان دعوت می شود
که با ش��رکت خود در این برنامه به
عمق و غنای این بحث یاری رسانند.
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  - ۶۰مونترال
koshtaredahe60@gmail.
com
www.massacreiniran.com

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشالاپیالسیونمانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش
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Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

دستگاهمخصوص«داستر»،

گردو غبار و مواد آلرژی زا
و آالینده های فرش
شما را می زداید!

Montreal، QC، H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

Raymond & Heller

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

Tel.: (514) 271-7750

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

سوپرپرسپولیس
لیست بعضی از غذاهای پرسپولیس:
کوبیده ،چنجه ،برگ،جوجه کباب
با استخوان و بی استخوان
-------------عدس پلو با گوشت
باقالی پلو با ماهیچه
----------

انواع خورش ها

قیمه ،فسنجان ،قورمه سبزی
زرشک پلو با مرغ
(مخصوصپرسپولیس)
-------حلیم بادمجان ،میرزاقامسی
بورانی بادمجان ،بورانی اسنفاج،
ساالد شیرازی ،ماست و موسیر
کوفته ،کباب تاوه ای با سس
و بسیاری دیگر...

Montreal، QC، H2V4J1

6681 Av Du Parc

خــدمــات آرایــشــی
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین 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 بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620 -3622

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی
در قلب  NDGگشایش یافت:
کلیه اقالم و اجناس ایرانی،

باکیفیتبرتر

و قیمت های رقابت ناپذیر

اسپ
ش
ی
ا
لر
و
ز
ا
ن
کبا
ه:
ب
ک
وبید
ه
ب
ا
99
ساالد

ان
ـواع

غذ
ا
ه
ا
ای ی
رانی

ly
t on
e ou
k
a
t
for

9/

)6563 Somerled (NDG

میوه و سبزیجات

Tel.: 514-439-4321
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طبخ در حضور مشتری

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

انواع کباب (کوبیده،جوجه،
جوجه با استخوان)  +پلو۵.۹۹ :
شاورما ۳.۵۰ :شیشلیک بره۹.۹۹ :

________________
Plaza Cote des Neiges

با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب
www.chemineeperse.com

CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

تهیه وام مسکن
با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،
درخدمت هموطنان گرامی

Tel.:514-606-5626

خدماتآرایشی

LiLi

 ویژۀ بانوان
مک
ا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:
در خدمت
هموطنان گرامی

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

)(Metro: Guy

Montreal، Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز

800

با مدیریت ژاله مهدوی

دالر

( +تکس)

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology












دکترعطاانصاری

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

جراح ارتوپدی
روانپزشک
بینی
و
حلق
گوش و
Clinic
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
destinaمتخصص زنان
- for all
s
جهاز هاضمه
n
tio
)nts
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

(podotherapist
)/foot specialist

Montreal، Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

• کوپ • مش • رنگ • شینیون • لیزر • اپیالسیون
ه همکاری
• مانیکو ر • پدیکو ر • بند و ابرو • میک آپ
و...د زیر را ب
ا
ر
ف
ا
می کنیم:
عوت
S PA C O N C E PT
د آرایشگـر
4491A St- Charles
سین ناخن
 تکنیPierrefonds، QC،
- Esthet
ician
Tel.: (514) 696-5983

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

…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

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

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

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

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

_____________

تنها قالی شویی در مونتریال

به روش سنتی

شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

با مدیریت ایرانی

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

رستوران

خوشمز
ه
ت
ر
ی
ن
ک
با
خورش قیمه ،ب کوبیده،
قر
شهر در مه سبزی
شیراز

____________
Bazar Du Tapis
5200 rue De La Savane،
Montreal، QC، H4P 2M8

Tel.: 514-342-3000

دلیوری :رایگان

_____________

شیراز

• کوپ
• رنگ
• مش
• هایالیت
• براشینگ
• بند وابرو
• اپیالسیون
• مانیکور
• پدیکور
•الکترولیز
• و فیشال

باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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آژانس هواپیمایی عمرو
514-624-4244

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

قابل توجه ایرانیان گرامی
آژانس هواپیمایی  AMROواقع در وست آیلند
سفر به ایران :از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
به ایران :تهران ،مشهد ،شیراز و...
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

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

برای آگاهی بیشتر در مورد
کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان

نـرگس

متاس بگیرید.

هزینه محضر

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

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

Cell.: 514-969-2492

Tel.: 514-683-8686

MORE THAN 65 AIRLINES AVAILABLE

با بهترین جتربه و سرویس

مونتریال:اوکازیونعالی

3883 boul St-Jean،

Suite 300،
D-d-o، QC H9G 3B9
Tel: 514-624-4244
Toll free 1800-421-AMRO
travel@amrotravel.com

با درآمد عالی !

بهتریننرخ
به تمامی
کشورهای
دریای
کارائیب
(کوبا،
دومینیکن
ریپابلیکو)...

ساعــات کار:

روزهای هفته از ساعت
 9تا  18شنبه ها:
از ساعت  10صبح
تا  3بعدازظهر

لیالفروهر

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

3/99

ص سن لوران رسید
شی خانگی مخصو
تر

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
همچونما
مال ایران
ش
رسید
Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ذبح اسالمی :حـــــالل

حلیم مخ
ص
و
ص
س
ترکیبی از گوش ن لوران
ت بره
وبوقلمون

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

از این هفته
مرغارگانیک

وئیتهای
سک
انواعبی در و ساقه
 :ما
کلوچهنوشین:
ایرانی  ...رسید
طالیی و
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

چای صدف

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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کافهصوفی

آژانسمسافرتی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آبگوشت

لی سنتی
عا

T.A.M Travel

حلیم داغ عالی

یکشنبه ها :از ساعت  10صبح

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

صبhحcاBrun
نه ناهار

مخصو
ص
ص
و
ف
ی

یک
شنبهها:
از ساع
ت
1
1
ت
ا
3

شنبهها:
ساعت 12
از

 %10ختفیف
دانشجویی

2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

رستوران یـاس

ش بیل دا

www.restaurantyas.ca

م گی ری م!
جش ن ی
را

شنبه
 1دسامبر
7

 25دالر

شامل :اپتایزر،
غذا و دسر

حمیطیزیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگیاسدرخدمت
میهمانیهایمشا:

آماده پذیرایی تا  50نفر
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شبی شاد ،پرشور و بیادماندنی:
موزیک شاد همراه
با رقص و پایکوبی
-------

توجه :به علت محدویت جا،
لطفا جای خود را از قبل رزرو کنید

-------

_________________

)(NDG

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran،
Mashhad، Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe، Caribbean، etc.
- Travel Insurance،
- Special Cruises، Hotel، Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W.، Suite 504
Montreal، Qc
)(Metro Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643
Cell: 514 834 2166
Fax: 514 868 1115
Email: maryagency@gmail.com
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اطالعیهایاممحرم

درود ایزد یكتا بر تو ای ساالر شهیدان
به نام خداوند بخشنده مهربان
به عاشق با رخ خونین عبادت لذتی دارد
حسین ابن علی را این سعادت لذتی دارد
وضوخونغسلخونسجادهخونمحرابطاعتخون

از سروده های پیر غالم حسین مرحوم میرزا احمد سیبویه
__________________________________

مرکزاسالمیایرانیان

شهادتش بر عرش نشینان مبارك و بر حق جویان و ظلم ستیزان تسلیت
و بر ظالمان و مستبدان و عدل ستیزان ننگ
مجلس بزرگداشت سرور آزادگان حسین ابن علی (ع) و خاندان پاكش و یاران با وفایش
از تاریخ یكشنبه  27نوامبر

لغایت سه شنبه  6دسامبر 2011

در مركز اسالمی ایرانیان واقع در  210سن ژاك در ویل سن پیر (الشین) برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان احیاء شعائر مقدس اسالم است

سخنران حجة األسالم و المسلمین حاج آقا رسولی و مداح اهل بیت عصمت و طهارت حاج آقا ملكی
مراسم رأس ساعت  7شب با نماز جماعت برگذار خواهد شد.

با صرف شام

جهت اطالعات و كمك به مجلس سید الشهداء (س) با شماره تلفن های ذكر شده تماس حاصل
فرمایید:
)514( 7177870 )514( 2471732 – ) 514( 3661509
مركز اسالمی ایرانیان كانادا www.Iranianicca.com
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

نه جنگ ،نه جمهوری اسالمی...

>> ادامه از صفحه8 :

مقدمات ،من فکر می کنم به گونهای نیس��ت كه بتوان بازیگر
ب��ا این ّ
که مضمون مقاله ام ،چنان روشن و س��ومی را وارد صحنه ك��رد .افزون
ش ّفاف باشد که جای تردید و ابهامی بر این ها ،معموالً هنگامی میتوان
ب��رای فه��م و درک آن باق��ی نمی با حمل��هء نظامی علیه یك كش��ور
قاطعی��ت مخالفت كردكه امكان
گذارد و لذا ،کسانی ،مانند آقای اکبر با
ّ
گنج��ی ،که با نقابی از صلح طلبی ،اصالحی یا كورسوی امیدی وجود
حملهء هدفمند به «ستادها و پایگاه داشته باشد».
های س��رکوب رژیم اسالمی» را با اینک پس از گذش��ت 4س��ال از
«حمله به ایران» خلط و اشتباه می سخن درست احمد زیدآبادی و در
محمد خاتمی
کنند ،کس��انی هستند که به مردم حالی که حـتّی آقای ّ
دروغ گفت��ه اند و هن��وز نیز دروغ نیز «فاتحهء اصالحات» را خوانده و
می گویند :کس��انی که«اندیش��ه» آخرین «کورسوی امید برای اصالح
و«راه»شان از«چاه» و فاضآلب های رژیم»نیزفرو ُمرده اس��ت ،آیا نباید
جمهوری اسالمی س��ر درآ ُورد و با با س��رنگونیِجمهوری اسالمی (در
تمامیت آن) و یا با حملهء هدفمند
«انقالب شکوهمند اسالمی»شان،
ّ
گ��وری ب��رای ملّت م��ا َکندند که به پایگاه ها و س��تادهای س��رکوب
رژیم ،موافق بود؟ راس��تی را! تالش
سرانجام ،همهء ما در آن ُخفتیم!.
تعمد آقای اکبر گنجی و یارانش
و
س��ته
«كارل پوپ��ر» ،ای��ن د
ّ
از«روشنفکران» را که با اندیشه های برای حفظ رژیم جمهوری اسالمی
خویش ،عم ً
الدر خدمت خودكامگان از چیست؟
قرارداشته و راهگشای حكومت های متأس��فانه ،برخی از دوس��تان ،با
جبار بوده اند« ،پیامبران دروغین» تحلیل های ترسناک و اغراق آمیز،
ّ
نامیده و آلودگی کالم آنان را « بسیار «حمله به رژیم اسالمی» را با «حمله
بس��یار خطرناک تر از آلودگی هوا» به ایران» ،یکی و مترادف جلوه می
دهند و معتقدند:
دانسته است.
چندس��ال پی��ش ،روزنام��ه نگار «ب��رای پرهیز از کش��تار م��ردم و
زندانی ،احمدزیدآب��ادی ،در نقدی جلوگیری ازتجزیهء ایران ،پاسداری
بر تالش ها و راهکارهای آقای اکبر از یکپارچگی ملی و میهنی ایران(؟!)
حاکمیت
گنج��ی و  300روش��نفکر ایرانی و و ممانع��ت از فروپاش��ی
ّ
ملی(؟!) ،می توان صبر کرد و منتظر
جهانی نوشت:
«به نطر من اگر كسی فكر میكند ماند تا مردم ،خود بپاخیزند و ایران
كه مخالفت روشنفكران جهان و یا را آزاد کنند ...این اتفاق ممکن است
تظاهرات مردم كشورهای غربی ،در همین فردا بیافتد ،ممکن اس��ت تا
ببرد»...
ش��رایطی كه جنگ اجتناب ناپذیر دهه ای دیگر هم زمان َ
شده است ،میتواند مانع بروز جنگ «حملهء نظامی باعث تقویت رژیم
شود ،خطا میكند ...متأسفانه شرایط اسالمی و موجب ضعف دموکراسی
بین الملل��ی و داخل��ی ،هیچكدام درای��ران» یا «باعث تجزی��هء ایران
و
خواهدش��د»
تا 10سال دیگر ،نه ایرانی باقی خواهد
«سرکوب در داخل
«جنات»
ماند تا این دوستان بخواهند آن را
شدت می
را
کش��ور
ّ
دهند و نه مردمی که بتوانند صلح و آزادی و بخشد» یا «واکنش
ش��دید رژی��م علیه
امن ّیت و حاکم ّیت ملی را جتربه کنند.
اس��رائیل و م��ردم

اطـــالعیه
بدینوسیله از تمام هموطنان محترمی،
ی ثبت شده در کانادا (استانی و فدرال) هستند
که سهامدار شرکتهای خصوص 
و یا بوده اند و دچار مشکالت برای باز کردن حساب های تجاریشان شدند
و یا حساب تجاری شان بوسیله بانک دارندۀ حساب بدون دلیل مشخصی
بین اکتبر  ۲۰۰۸تا اکتبر  ۲۰۱۱بسته شده است،
خواهشمندیم با دفتر وکالت ونسان واالیی،
به آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند

__________________________________

خدا را با چنین حالت عبادت لذتی دارد
بگفتن با لبان تشنه یا الله یا الله
طلب كردن زخالق استعانت لذتی دارد
شدن مهمان خولی در تنور آزرده و خسته
به روی خاك كردن استراحت لذتی دارد
به پای دیر رفتن با سر ببریده و رخ خونین
نمودن پیر راهب را هدایت لذتی دارد
سر و طشت زر و چوب خیزران خردن
در آن حالت كند قران تالوت لذتی دارد
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این اطالعیه فقط شامل بانک های کانادایی یا بینالمللی،
که مطابق با قوانین فدرال در کانادا فعالیت دارند،
میباشد
______________________________________________

دفتر وکالت ونسان واالیی
_______________________
shirine@vvalai.com
VALAI avocats. attorneys at law
28 rue Notre-Dame Est, Suite 201
Montreal, Quebec CANADA H2Y 1B9
T: 514 954 9998
F: 514 878 3604

سپاسگـزاری
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و مادربزرگ عزیز ،مهربان و فداکار

منطقه را به همراه خواهدداشت!»و...
در ش��رایطی که ایران عم ً
ال ،میان
روسیه و
منافع سیاسی – اقتصادی ّ
چین تقسیم شده و نقض ا ّو ّلیه ترین
زنده یاد بانو گل خامن تاجیک (صادقی)
حقوق انسانی مردم و غارت و چپاول
منابع و س��رمایه های ملّی ،بیش از
که در ایران از میان ما رفت ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود،
پیش ادامه دارد ،این دوستان ،واقعا،
و در مراسم یادبود،
حاکمیت
از وجود کدامدموکراسی و
ّ
با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات
ملّی در ایران سخن می گویند؟.
و پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل ،ارسال گل و...
آی��ا آنان نمی دانند ک��ه این ،وجود
باعث
رژی��م اس�لامی اس��ت ک��ه
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
تجزیه و فروپاشی یکپارچگی ایران
برای فردفرد شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
خواهدشد؟
دراین باره ،به سیاست ها و سرکوب
ها و س��تم ه��ای 32س��الهء رژیم
مرتضی و مصطفی صادقی و خانواده های سوگوار
اسالمی نسبت به همهء اقوام ایرانی
(خصوص��اً ُکردها و بلوچ ها) نگاهی
کنی��د تا«تجزیه طل��ب ِواقعی» را
بشناسید!.
به نظر م��ن ،تا 10س��ال دیگر ،نه هاو سعید مرتضوی هاو )...به مسلخ اس�لامی را نق��ش بر آب ک��رد ،در «روزی خواهد آمد که س��اده ترین
این راس��تا ،خواس��ت گش��ودن در مردم میهن من
ایران��ی باق��ی خواهد مان��د تا این جنگی کور بکشانَد :
دوس��تان بخواهن��د آن را «نجات» « در مقابل دخالت خارجی ،اصالح های تأسیس��ات اتمی ایران به روی روشنفکران اب َت ِرِ کشور را
دهند و نه مردمی که بتوانند صلح طل��ب و غیراصالح طل��ب [درکنار بازرسان آژانس بین المللی اتمی و استنطاق خواهند کرد
امنیت و
کس��ب اعتماد بین المللی ،مرکزی و خواهند پرسید:
حاکمیت ملّی را ِهم] ،مقابله خواهند کرد»
ّ
و آزادی و ّ
تجربهکنند.
ترین شعارِمیهن پرستان واقعی می روزی که ملّت به مانند یک بخاری
بقول حافظ
بقول سعدی:
ش��رمش ازمظلم��هء خ��ون تواند باشد.
کوچک و تنها
شدغالمی که آبِ جو َآرد
بنابراین :من نیز با هرگونه حملهء فرو می ُمرد
سیاووشش باد!
آبِ جو آمد و غالم ُببرد
در «جنگ اعالم نشدهء32س��الهء نظامی به ایران ،شدیدًا مخالفم ،به چه کاری مشغول بودید؟»
نکتهء
این
دوستان
از این گذش��ته،
همهء
علی��ه
اس�لامی
جمه��وری
ام�ا مس�ئلهء اصلی« ،ب�ودن» یا
ّ
ّ
کنند
می
پنهان
را
مهم و اساس��ی
ِ
این��ک که ملّت ما«ب��ه مانند یک
این
ما
ت
ل
م
تقدیر
ایرانی»،
افرادواقوام
«نبودن جمهوری اسالمی» است!
ِس��تادهای
هدفمند
که با کوبیدن
میرد»،
می
فرو
وتنها،
کوچک
بخاری
بسازد.
یا
بسوزد
همچنان
که
نیست
آی��ا آقای اکبر گنج��ی و یارانش با
َ
ّ
دیگر
اساسا،
رژیم،
دفاعی
سرکوب و
تمامیت این پرسیدنی است که«روشنفکران ابتَر
تا
نیس��ت
نیز
این
ما
��ت
ل
م
تقدیر
س��رنگونی
یا
برکناری
ّ
فرص��ت و امکانی ب��رای «واکنش قربانی جنونِجنگ طلبانهء دیگری رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی موافق ِکش��ور» ،درآن سال های خاموشی
رژیم» باقی نخواهد ماند.
وفراموش��ی کجابودند؟وچ��ه م��ی
توسط یک رژیم تبهکار گردد.
هستند؟ ،چگونه و با چه ابزاری؟
ّ
در کنار ش��عار ها و سیاس��ت های با توجه به بحران های بسیار عمیق سال ها پیش دراعتراض به تفرقهء کردند!؟
17نوامبر ،2011بوستون،
جنگ افروزان��هء رهبران جمهوری ِاجتماع��ی و اقتصادی در ایران ،چه رهبران سیاس��ی و کم کاری های
اسالمی ،همگامی و همصدائی رهبر بسا که شعارهای و تهدیدات جنگ روش��نفکران ایران درخارج ازکشور آمریکا
یا پدر معنوی اصالح
_________________
طلبان فرصت طلبانهء رهبران رژیم ،برای انحراف جهت تشکیل اتّحاد ملّی وایجادیک
ِ
سوز ،آقای محمد خاتمی ،نیز قابل اف��کار عمومی مردم از مش��کالت آلترناتی��و سیاس��ی ب��رای رهائی برای دیدن پانویس ها رجوع کنید
تأ ّمل است که در سودائی سیاه برای داخلی باشد ،با این حال ،باید کوشید مسالمت آمیز میهن ازسلطهء رژیم به تارنمای علی میرفطروس:
«حراس��ت از کیان اس�لامی» می تا بدون احساس��ات و عوامفریبی و اسالمی ،به نقل از«کاستیلو» ،شاعر
www.mirfetros.com
خواهد «ندا»ها و «س��هراب» های بدور از مماش��ات با رژیم اس�لامی ،تیرباران ش��دهء گواتماالیی ،گفته
دیگر را در سنگر قاتالن شان (رادان خواب های خونین رهبران جمهوری بودم :
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دال دیدی که آن فرزانه فرزند
چه دید اندر خم این طاق رنگنی
به جای لوح سیمنی در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگنی

نابهنگام و جان گزا ،باز مرگ ،سیاه و بی رحم ،بر جامعه کوچک ما شبیخون زد ...در
واپسین ساعات پیش از چاپ پیوند ،با خبر شدیم خانوادۀ محترم صدیقی دردمندانه
در سوگ جوان دردانۀ خود نشسته است؛ دکتر صدرا صدیقی ،فارغ التحصیل اخیر
پزشکی از دانشگاهی در مجارستان ،در سانحه ای دلخراش و تراژیک جان خود را از
دست داد و خانواده و عزیزان خود را داغدار کرد.
این ضایعۀ اسفبار را به مادر ،خواهر ،پدر و عزیزان او صمیمانه تسلیت می گوییم و برای
بازماندگان آرزوی بردباری و آرامش داریم .دوستان شما در پیوند مونتریال

دکتر صدرا صدیقی،
1982-2011

دوستان ارجمند و گرامی ،هما ،حمید ،صدف صدیقی

با نهایت تاسف و اندوه ،درگذشت فرزند دلبندتان ،زنده یاد ،دکتر صدراصدیقی را به شما عزیزان و
خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

هـم

فهیمه و محسن زکی

دردی

استاد ارجمند ،جناب آقای دکتر ریموند رضایی،

خانواده های محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز پدر عزیزتان ،بزرگ خاندان را به شما دوستان عزیز
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان صبرو آرامش از پروردگار خواستاریم.

همــدردی

تینافرشاد گهر ،مهدی محمدیان
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همــدردی

جناب آقای دکتر ریموند رضایی،
خانواده های محترم سوگوار

ضایعه د رگذشت پد ر گرامی تان را خدمت شما
و همه عزیزان تان تسلیت عرض منوده،
در این غم بزرگ با شما شریک هستیم

منیره جعفری ،دکتر عطا انصاری

هـم

پزشک عالیقدر هم میهن
جناب آقای دکتر ریموند رضائی

درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و سایر وابستگان
آن مرحوم تسلیت عرض نموده  ،برای همگی شما شکیبائی،
سالمتی و شادکامی آرزو داریم.

زری نیک نژاد،
عباس کرباسفروشان (خراسانی)

هـم

جناب دکتر رامین ،امید و شاهین عزیز
مادر گرامی و دیگر وابستگان وخانواده های محترم سوگوار

در اندوه بزرگ از دست رفنت پدر ارجمند و بزرگ خاندان تان با شما
شریکیم و آرزوی طول عمر  ،صبر و آرامش برای شما عزیزان داریم.

مرتضی صادقی ،فرشته ،امیر و حمید عابدی،
دکتر پیمان و نسیم صادقی

همــدردی

دردی

دردی

جنابان آقایان دکتر ریموند و امید رضایی،

خانواده های محترم سوگوار
در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر عزیز و بزرگ خاندان تان
با شما دوستان عزیز و کلیۀ سوگوار ان همدردیم
و برایتان آرامش و بردباری آرزومندیم.

فریبا همتیان ،دکتر بیژن همتیان
و فیروز همتیان

جناب آقای دکتر ریموند رضایی،
خانواده های محترم سوگوار

ضایعه د رگذشت پد ر گرامی تان را خدمت شما
و همه عزیزان تان تسلیت عرض منوده،
وبرایتانآرامشوتندرستیآرزومندیم.

محمدرحیمیان و دوستان شما در پیوند

همــدردی
جناب آقای دکتر ریموند رضایی،

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

فرشاد فضلی و دیگر دوستان شما در تپش

همــدردی

جناب آقای دکتر ریموند رضایی ،خانواده های گرامی سوگوار
در اندوه ،درگذشت پدر ارجمندتان افسرده ام.

رضا هومن

همـدردی

دوست گرامی آقای مصطفی وزیری
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت دردناک و غم انگیز برادرتان را به شما دوست عزیز،
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم
و ازدرگاه پروردگار برایتان صبر و آرامش خواستاریم.

محسن نصر ،محسن زکی
و دیگر دوستان شما
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زندگی و خانواده...

مادرمورد
پاهایش

متیتان
سال
چه

ی گویند؟
م
  سرد بودن پا



اگر انگشتان پاهایتان همیشه سرد هستند،
یکی ازدالیل آن میتواند گردش خون ضعیف
در این ناحیه باشد—مشکل گردشخون که
ممکن است با س��یگار کشیدن ،فشارخون
باال یا بیماری قلبی در ارتباط باشد .تخریب
ل نشده هم ممکن است
عصبی دیابت کنتر 
باعث سرد بودن پاهایتان شود .دالیل دیگر
آن میتواند ک��مکاری تیروئید و کمخونی
باش��د .دکتر میتواند مشکالت مختلف را
بررسی کند و دلیلی سرد بودن پاهایتان را
به شما اطالع دهد.
  درد پا



وقتی پاهایتان بعد از یک روز سخت کاری
درد میگیرد ،ممکن است فقط کفشهایتان
را نفرین کنید .حدوداً  8نفر از هر  10نفر زن
میگویندکهکفشهایشاناذیتشانمیکند.
اما دردی که به خاطر بلند بودن پاشنه کفش
نباش��د ممکن است بخاطر ترک خوردن یا
مو برداشتن استخوان در پا باشد .یک دلیل
آن هم این میتواند باشد :ورزشی که خیلی
ش��دید بوده باش��د ،مخصوصاً ورزشهای
پرفش��اری مثل بس��کتبال و دو استقامت.
ضعیف شدن استخوانها در پوکیاستخوان
هم میتواند خطر این مشکل را افزایشدهد.
  قرمز ،سفید یا آبی شدن انگشتان پا



بیماری رینود میتواند موجب شود انگشتان
پاهایتان سفید و بعد آبی رنگ و بعد دوباره
قرمز شده و بعد به رنگ طبیعی خود برگردد.
علت آن باریک شدن ناگهانی رگهای خونی
اس��ت که اسپاس��م عروق نامیده میشود.
استرس یا تغییردما میتواند موجب تحریک
اسپاسم عروق ش��ود که معموالً به مشکل
دیگ��ری منجر نمیش��ود .بیم��اری رینود
میتواند به آرتروز روماتوئید ،بیماری شوگرن
یا مشکالت تیروئید هم مربوط باشد.
  درد پاشنه پا



یک��ی از مهمتری��ن دالیل درد پاش��نه پا
التهاب پالنتار فاس��یال ،التهاب قس��متی از
پا اس��ت که ای��ن رباط بلند به اس��تخوان
پاشنه متصل میشود .وقتی از خواب بیدار
میشوید و به پاشنهتان فشار میآورید این
درد تیزتر میش��ود .آرت��روز ،ورزش زیاد ،و
کفش نامناسب هم ممکن است موجبدرد
پاشنه پا ش��ود و همچنین التهاب تاندون.
عوامل کمتر شایع در این مورد ،ایجاد زائده
استخوانی در انتهای پاشنه ،عفونت پاشنه،
تومر یا شکستگی میباشد.
  کشیدن پا



گاهیاوقات اولین نشانه ایجاد تغییردر نحوه
راه رفتن شماست -قدمهای عریضتر و کمی
کشیدن پا روی زمین .دلیل آن میتواند از
دس��ت رفتن کند حس پا باشد که بخاطر
تخریب عص��ب محیطی میباش��د .حدود
 %30از این موارد با دیابت در ارتباط هستند.
تخریب عصب��ی میتواند بخاط��ر عفونت،
کمبود ویتامین و اعتیاد به الکل نیز باشد .در
بسیاری از موارد ،هیچ کس از دلیل تخریب
عضالنی مطلع نیست.
  پا چنبری



در پا چنبری ،شکل پا (و انگشتان آن) تغییر
میکند .س��ر و ته ناخنها گردتر میشود.
بیماری ریوی یکی از متداولترین علل این
مش��کل است اما بیماریهای قلبی،؛ کبد و
اخت�لاالت گوارش��ی و برخی عفونتها نیز


 .1تشویق فرزندانتان به رفتارهای خوب
را از سه سالگی آنها شروع کنید.
عادتش��ان بدهی��د از کلمات��ی مث��ل
"خواهش می کنم"" ،لطفاً"" ،متشکرم"،
"ببخشید" ،و از این قبیل استفاده کنند.
به آنها یاد بدهید که همیش��ه با لحنی
دوستانه صحبت کنند.

 .2این واقعی��ت را قبول کنید که بچه
ها هم انس��ان هس��تند و درست مثل
بزرگس��االن نی��از دارند که کس��ی به
حرفهایش��ان گوش دهد ،دوستش��ان
داشته باشد ،تحسینشان کند و به آنها
احترام بگذارد.
همه آدمها ،چه کودک و چه بزرگسال
در مقابل تحقیر ،بی اعتنایی ،زورگویی
و آزار جس��می واکنش بدی نشان می
دهند.

 .3ثبات ق��دم در حرفهایت��ان تمرین
بسیار خوبی برای تربیت فرزندان است.
اما گوش کردن ب��ه حرفهای بچه ها و
عذرخواهی برای اشتباهاتتان هم اهمیت
بسیار زیادی در تربیت آنها دارد.
کس��ی نگفته که همیشه و 100درصد
مواقع حق باید به جانب والدین باش��د.
اگر ش��ما هم وقتی اش��تباه می کنید
عذرخواهی کنید ،الگوی بس��یار خوبی
برای آنها خواهید بود.

 .4اینکه عشق همه چیز را حل می کند
را باید جزء اصول خانه درآورید.
اگ��ر فکر م��ی کنید نزدیک اس��ت که
حس��ابی به خاطر کج خلقی فرزندتان
عصبانی شوید ،چند دقیقه از واکنشی
که می خواهید نشان دهید جلوگیری
کرده و صبر کنید.
بنشینید و در آغوش بگیریدش و بدانید
که ارزشش را دارد.
چرا باید مدام سرزنششان کنید؟

میتوان��د از عوامل ایجاد آن باش��د .گاهی
اوقات نیز این مشکل ارثی است.
  تورم پاها



این معمــــوالً مش��کلی موقتی است که
بخاطر زیاد س��ر پا ایس��تادن یا پروازهای
طوالنی مدت ایجاد میش��ود—مخصوصاً
اگر باردار باش��ید .درمقابل ،ماندن این تورم
روی پاها میتواند نشان دهنده یک مشکل
جس��می باش��د .دلیل آن میتواند ضعف
گردش خون ،مشکل سیس��تم لنفاوی ،یا
لخته شدن خون باش��د .اختالل کلیوی یا
کمکاری تیروئید نیز میتواند موجب تورم
پاها شود .اگر تورم پاهایتان طوالنی مدت
ادامه یافت حتماً به پزشک مراجعه کنید.
  سوزش پاها



ایجاد حس سوزش در پاها در بین بیماران
دیابت��ی که دچ��ار تخریب عصب محیطی
هستند ،مسئلهای ش��ایع است .همچنین
میتواند بخاط��ر کمبود ویتامین  ،Bمرض
قارچی انگشتان به نام پای ورزشکار ،بیماری
کلیوی مزمن ،گردش خون ضعیف در پاها
یا کمکاری تیروئید ایجاد شود.
  زخمهایی که خوب منیشوند



زخم پایی که خوب نمیش��ود یک عالمت
هش��دار مهم برای دیابتیهاس��ت .دیابت
میتواند حس پاها ،گ��ردش خون و التیام
یافتن طبیعی پاه��ا را مختل کرده ،طوری
که یک زخم کوچک به مش��کلی واقعاً حاد
تبدی��ل میش��ود .این زخمه��ا در معرض
عفونت هم قرار میگیرند .دیابتیها باید هر
روز پاهای خود را شس��ته ،خشک کنند و
معاینه کنند کهدچار زخم نشده باشند .کند
بودن س��رعت التیام یافتن زخمها میتواند
بخاطر ضعیف بودن گ��ردش خون بخاطر
مشکالتی مثل بیماری عروق محیطی باشد.
  درد شست پا
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نِقرس یکی از مهمترین دالیل درد ناگهانی
شس��ت پا همراه با قرمز ش��دن و تورم آن
میباش��د .آرتروز یکی دیگر از عوامل ایجاد

  درد انگشتان کوچک پا



اگر احساس کردید که روی سنگ مرمر راه
میروید یا اگر درد از کف پا شروع شده و به
سمت انگشتانتان میرود ممکن است دچار
نوروم مورتون شده باشید که ضخیم شدن
بافت دور یک عصب اس��ت که معموالً بین
انگشت سوم و چهارم قرار دارد .این مشکل
 8تا  10مرتبه در خانمها متداولتر از آقایان
اس��ت .و دلیل آن هم بروز فش��ار زیاد روی
پنجه پا میباشد.
  خارش پا



این مش��کل میتواند مشکل پای ورزشکار
که یک عفونت قارچی مت��داول در مردان
بین  20تا  40س��ال اس��ت ،باشد .واکنش
به موادش��یمیایی یا محصوالت آرایشی نیز
میتواند موجب ایجاد خارش به همراه قرمز
و خشک ش��دن پوست ش��ود .اگر پوست
ناحیهای که خ��ارش دارد ضخیم یا جوش
مانند ش��ود ممکن است پس��وریازیس که
واکن��ش بیش از حد سیس��تم ایمنی بدن
است باش��د .کرمهای درمانی میتواند این
عالئم را از بین ببرند.
  چنگالی شدن انگشتان پا



10
نکته مهم بـرای
تـربیتفـرزندان...

ب��ه جای آن می توانید با عش��ق و
محبت آرامشان کنید.

 .5در مورد بچه های بزرگتر سعی
کنید که خودتان را از مشکل جدا
کنید.
وقت��ی رفتار ب��د آنها ش��روع می
شود س��عی کنید به خودتان یا به
فرزندتان زمان بدهی��د .اما اینکار
را بای��د با قاطعیت انج��ام دهید و
س��ریع او را به اتاق دیگری ببرید و
برایش توضی��ح دهید که رفتارش
قابل قبول نیست و به همین خاطر
دوست ندارید فع ً
ال نزدیکتان باشد.
بس��تن در باعث می ش��ود کمی
ناراحت ش��وند .بچه ه��ا هم مثل
بزرگتر ها ازدور نگهداشتن اجباری
خوششان نمی آید.
بع��د از چند دقیقه (یا هر وقت که
عصبانیت تان فروکش کرد) دوباره
به اتاق برگردید و در آغوش بگیریدشان
و سعی کنید که مشکل را حل کنید.
بچه ها همیشه به یک بزرگتر نیاز دارند
تا اوضاع را بهتر کند .شاید نتوانند همان
موقع معذرت خواهی کنند امادر بعضی
موارد حتم��اً باید این عذرخواهی انجام
شود.

 .6س��رزنش ها و درس دادن ها را برای
وقتی بگذارید که فرزندتان آرام است و
میتواند خوب به حرفهایتان گوش کند.
از آنها بخواهید که مشکل رفتارشان را
برایت��ان تکرار کنند و بگویند اگر دفعه
بعد آن کار را تک��رار کنند چه عواقبی
خواهدداشت.
اگر مشکلشان را قبول کردند و عواقب
رفتار بدش��ان را پذیرفتن��د ،اما بعدها
تصمیم گرفتند که دوب��اره آن رفتارها
را تکرار کنند ،آن عواقب دیکر انتخاب
خودش��ان بوده است .وقتی بعد ازاینکه
آرام شدید با فرزندتان حرف بزنید ،آنها
حرف شما را خیلی بهتردرک می کنند.
با این روش خیلی خوب می فهمند که
کجای کارشان اشتباه بوده ودیگر حالت
دفاعی به خود نمی گیرند.

 .7فرزندتان را تنبیه فیزیکی نکنید.
تنبیه بدنی واقعاً کار اشتباهی است چون

درد و تورم است .پاچنبری یکی از مشکالت
شایع ورزش��کاران است ،به ویژه آنهایی که
روی سطحهای سفت تمرین میکنند .این
مش��کل با آسیب رسیدن به رباطی که دور
مفصل است ایجاد میشود.

این بدشکلی پا میتواند به خاطر پوشیدن
کفشه��ای خیلی تن��گ یا بیم��اری که
عصبه��ا را تخریب میکند مث��ل دیابت،
اعتی��اد به الکل ،یا س��ایر اختالالت عصبی
باشد .انگش��تان پا به سمت باال خم شده و
بعد از قسمت مفصل میانی به سمت پایین
میروند .این مشکل ممکن است با تمرینات
کشش��ی مخصوص بهبود یابد و همچنین
ممکن است به استفاده از کفشهای خاص
یا حتی جراحی نیاز باشد.
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نه تنها تحقیرشان کرده و احساساتشان
را جریح��ه دار می کند ،بلک��ه به آنها
ی��اد می ده��د که آنها هم م��ی توانند
کس دیگ��ری را بزنند .وقتی در زندگی
روزمره نم��ی توانید دیگران را به خاطر
اشتباهاتش��ان بزنید ،چرا باید با فرزند
خودتان اینکار را بکنید؟

 .8در س��ن  9ت��ا  10س��الگی معنای
قاطعیت و جدیت را به آنها یاد بدهید.
آنها را تشویق کنید که همیشه رفتاری
مهربان ،ش��وخ و دوستانه داشته باشند
اما درعین حال محکم و اس��توار باشند
و به خاطر اینکه همرنگ جماعت شوند
دنباله رو همساالنشان نباشند.

 .9یاد دادن انجام کارهای خانه به بچه ها
کار سختی است.
بخصوص در این زمان که فش��ار زیادی
روی خانواده ها هست.
اما اینکار را هم می توانید با تفریح و بازی
از آنها بخواهید .مث ً
ال هر زمان که وقت
کردید ،فرزندانتان را صدا کنید و به آنها
بگویید که  10کار هست که باید انجام
شود.
هم کارهای بزرگ و هم کوچک در این
 10کار بگنجانید و بگویید که انجام این
کارها نباید بیش��تر از  20تا  30دقیقه
وقت آنها را بگیرد.

  اسپاسم پا



ی��ک درد ناگهان��ی تیز در پا نش��اندهنده
اسپاسم است که میتواند چند دقیقه طول
بکش��د .کار زیاد و خستگی عضالنی دالیل
اصلی آن هس��تند .دالیل دیگر آن گردش
خون ضعیف ،کم آب شدن بدن ،عدم توازن
پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم ،ویتامینDدر بدن،
می باشد .تغییر سطح هورمونها یا بارداری
یا اختالالت تیروئید نیز ممکن است در این
زمینه نقشداشته باشند .اگر اسپاسم زیاد یا
جدی اتفاق بیفتد حتماً به پزشک مراجعه
کنید .تمرینات کشش��ی میتواند به از بین
بردن درد عضالنی کمک کند.
  لکه تیره روی پا



معموالً میگویند که سرطان پوست بخاطر
آفتاب ایجاد میشود و کسی ایجاد لکه روی
پاهای خود را بررسی نمیکند .اما مالنوم که
یکی از خطرناک ترین سرطانهای پوست
اس��ت ،ممکن اس��ت در نواحی ایجاد شود
که معموالً در معرض تابش آفتاب نیستند.
مالنوم حتی ممکن است زیر ناخن هم ایجاد
شود که مثل یک لکه تیره به نظر میرسد.
  زرد شدن ناخنها پا



این کارها هر چیزی می تواند باشد:
از آویزان کردن لباس��ها در جالباس��ی
گرفته تا غذا دادن به حیوان خانگیتان.
کارها را یکی یک��ی به آنها بگویید و تا
زمانی که یک کار را تمام نکرده اند کار
بعدی را به آنها محول نکنید.
سعی کنید از کار آنها تعریف کنید چون
این باعث می ش��ود که کمتر غر بزنند
و برای انجام بقیه کارها رغبت بیشتری
داشته باشند.

 .10به فرزندتان ی��اد بدهید به صدای
درون ذهنش گوش کند.
در ذهنش��ان اس��ت که تمام ارزشها و
درس های زندگی که همه این سالها به
آنها آموخته اید ذخیره می شود.
به آنها یاد بدهید ک��ه آن صدا را که به
آنها می گوید" ،اینکار درست نیست" ،یا
"پدرم دوست نداره من اینکار را بکنم"،
شناخته و برای انجام کارهایشان از آن
کمکبگیرند.

ناخنهای پای ش��ما نش��اندهنده وضعیت
سالمتی شما هستند .عفونت قارچی معموالً
موج��ب ضخیم و زردرنگ ش��دن ناخن پا
میش��وند .ای��ن میتواند نش��انهای از یک

همه ما عاشق فرزندانمان هستیم اما باید
بتوانیم محدوده های مشخصی را برای
رفتارهای آنها تعیین کنیم و ارزش های
زندگی را برای کمک به آینده ش��ان به
آنها آموزش دهیم.


بیماری دیگر مثل لنف ادما (تورم مربوط به
سیستم لنفاوی) ،مشکالت ریوی یا آرتروز
باشد.
  قاشقی شدن انگشتان پا



گاهی اوقات آسیب رسیدن به ناخن یا قرار
گرفتن آندر برابر محلولهای نفتی میتواند
موجب گود و قاشقی شکل شدن انگشتان پا
شود .اما کمبود آهن نیز یکی دیگر از دالیل
این مشکل است.
  سفید شدن ناخنهای پا



آسیب رسیدن به ناخنها یا بیماری برای هر
قسمت از بدن میتواند موجب ایجاد نواحی
س��فیدرنگ روی ناخن شود .اگر قسمتی یا
کل ناخن تان از گوش��ت جدا شود ممکن
است سفید رنگ گردد و این میتواند بخاطر
آسیبدیدگی ،عفونت یا پسوریازیس باشد.
اگر ناخن دس��ت نخورده است و بیشتر آن
سفید شده باشد ،میتواند گاهی نشاندهنده
یک مشکل جدی مثل بیماری کبد ،نارسایی
اختقانی قلب یادیابت باشد.
  ایجاد فرورفتگی روی ناخنها پا



ایجاد فرورفتگی روی سطح ناخن با اختالل
در رش��د ناخن ایجاد میشود .این مشکل
معموالًدر نیمی از افراد مبتال به پسوریازیس
اتفاق میافتد.


لیالفروهر
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نکته مفید

هنوز داد و فرياد بس��ياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي مدعي
هنوز داد و فرياد بس��ياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي مدعي
حقوق بشر درباره اتفاقات داخلي كشور خاطرمان هست.
حقوق بشر درباره اتفاقات داخلي كشور خاطرمان هست.
آنهايي كه براي اجراي احكام قانوني و اس��المي مدام اين و آن را
آنهايي كه براي اجراي احكام قانوني و اس��المي مدام اين و آن را
به نقض حقوق بشر متهم ميكنند ،از برخورد با مجرمان و تبهكاران
22مجرمان و
برخورد با
شهريور از
ميكنند،
حقوق بشر
سال هفدهمبه نقض
تبهكارانآگوست
23
ماه 1390
متهم 1
سهشنبه
شماره 4871
2011منبع بس��یار خوبی
آجیلها
 1432ب��ا
رمضان ام��ا
موادمغ��ذی اس��ت.
گرفتهاز تا هنجارشكنيهاي سياسي.
گرفته تا هنجارشكنيهاي سياسي.
آينده و سلنیوم هستند که برای سالمت
نگرانریزی
زنندو وبرنامه
ت�لاش
کم��ی
همانهاي��ي كه دم از نقض حقوق زن��ان ميزنند و نگران آينده و
زن��ان مي
همانهاي��ي كه دم از نقض حقوق
دستور
از
بس��یاری
توانید
اشتغال جوانان كشور هستند .می
آنهايي كه ميگويند امروزه در بسياري ذهن و جلوگیری از افس��ردگی
اشتغال جوانان كشور هستند .آنهايي كه ميگويند امروزه در بسياري
از كش��ورهاي پيش��رفته جهان ديگر ناديده گرفتن آزاديهاي فردي
گرفتن آزادي
از كش��ورهاي پيش��رفته جهان ديگر
هاي ب��ا
انگی��ز را
ناديده هوس
غذاه��ای
فردي مفید است.
اص�� ً
ال معناي��ي ندارد و صلح و نوعدوس��تي بايد ج��اي تمام جنگ و
مغذیبايد ج��اي
نوعدوس��تي
بیش��تریتمامدرست
اص�� ًال معناي��ي ندارد و صلح و مواد
جنگ و 
نزاعها را بگيرد.
نزاعها را بگيرد.
کنی��د .درصورت نی��از روش  .9دانهها و غالت کامل
هر چند بسياري از اين مسائل جزو حوزه داخلي كشورها محسوب
هر چند بسياري از اين مسائل جزو حوزه داخلي كشورها محسوب
س��ايرتغییر
پزتان را
تو
پخ 
دهید.به قول فیبر موج��ود در گن��دم،ميجو،
ش��ود و اص ً
ميش��ود و اص ً
ال به دخالت و نظريهپردازي س��اير كشورهاي به قول
كشورهاي
پردازي
ال به دخالت و نظريه
ً
از
کردن
س��رخ
جای
به
لا
خودشان مدافع حقوق بشر نيازيمث�
برنج
و
کام��ل،
دان��ه
ه��ای
ن
نا
خودشان مدافع حقوق بشر نيازي ندارد.
ندارد.
کباب کردن
امروزمثل
هایی
رو
شرايطيوكه تاثیری محافظتی برای سالمت
نكته جالب و قابل توجه اينجاست كه امروز درست در شرايطي كه
درست در
اينجاستشكه
نكته جالب و قابل توجه
بس��ياري از كشورها انسانهايي از حقوق اوليه نيز محروم هستند
محروم
اوليه نيز
حقوق
در بس��ياري از كشورها انسانهايي از
کنید تا
استفاده
کردن
بخارپز
هستند قلب و سیس��تم گ��وارشدربدن
كسي نگران نيست و بيانيههاي انساندوستانه صادر نميكند.
كند.
صادر
نميشود.
حفظ
انساندوستانهآن
كسي نگران نيست و بيانيههاي موادمغذی
دارند.
مدتي اس��ت بحران خشكسالي كشور سومالي مدام به عنوان يكي
مدتي اس��ت بحران خشكساليكشور سومالي مدام به عنوان يكي
های
ه
دان
و
غ�لات
خ��وردن
از
از فجايع قرن از اين طرف و آن طرف به گوش ميرس��د تا جايي كه
از فجايع قرن از اين طرف و آن طرف به گوش ميرس��د تا جايي كه
ماهیكودكان اين كش��ور بر اثر فراوریشده خودداری کنید
طبق برآوردها تا دو ماه آينده .610
زیرابرآوردها تا دو ماه آينده  10درصد از كودكان اين كش��ور بر اثر
طبق
درصد از
گرسنگي و فقر خواهند مرد .ممکن است در طول ماههای قسمت اعظم موادمغذی موجود
گرسنگي و فقر خواهند مرد.
خانه و در آنه��ا در مراح��ل مختل��ف
خوشیدفقر،کمتر
زمستان که
ه��ر روز عده زيادي از روس��تائيان اين كش��ور بر اث��ر فقر ،خانه و
نور بر اث��ر
كش��ور
ه��ر روز عده زيادي از روس��تائيان اين
شهرهاي فراوری از بین میروند .كاش��انه خود را رها ميكنند و به اميد نجات از مرگ راهي شهرهاي
راهي
نجاتبااز مرگ
اميد
ویتامین
کمب��ود
ش��ود
كاش��انه خود را رها ميكنند و بهمی
اطراف ميشوند .تمامي اين بحرانها در شرايطي است كه فقط حدود
است كه
شرايطي
حدود 
ماهیفقطمنبع
ش��وید.
درهرو
اطراف ميشوند .تمامي اين بحرانDهاروب
يك و نيم ميليارد دالر براي نجات مردمان اين كشور كافي است!
كشوراینكافي است!
مردمان اين
يك و نيم ميليارد دالر براي نجات
خوبی از
بس��یار
ویتامین  .10ماست طبیعی
خاطرم هست جايي خواندم ارزش سهام برخي شركتهاي مطرح
خاطرم هست جايي خواندم ارزش سهام برخي شركتهاي مطرح
اين بهچرب
اس��یدهای
همچنین
و
یهای
ثروتمن��د جهان به  364ميليارد دالر هم ميرس��د و اين به غير از
غير از ماست حاوی کشت باکتر و
ميرس��د و
ميليارد دالر هم
و ثروتمن��د جهان به 364
کمک
شما
به
که
باشد
ی
م
امگا3
برای
ش��ما
به
که
اس��ت
فعال
بودجه و درآمد بس��ياري از كش��ورهاي ثروتمند است .عجيب است
 بودجه و درآمد بس��ياري از كش��ورهاي ثروتمند است .عجيب است
روحیه
اختالالت
س��هام ش��ركتي مثل اپلم يایکندهرگونه
 242تقویت سیستم ایمنی بدنتان
مایعات
 .3سایر
درس��هام ش��ركتي مثل اپل يا مايكروس��افت باي��د  364و 242
ارزش
 364و
مايكروس��افت باي��د
ارزش
فقط زمستان کمک میکند .ميليارد دالر باش��د در حالي كه هزاران انس��ان و كودك بيگناه فقط
كودك بيگناه
هزاران
نوش��ید در
دالر باش��د
سروتونین
انس��ان وسطح
باال بردن
حالي كهرا با
باشید.
ميلياردمی
مراقب آنچه
مصنوعینداش��تن يك و نيم ميليارد دالر بايد يكي يكي جلوي چشمان
براي
بینيكي
بايدازيكي
مث��لميليارددردالر
يك و نيم
آب،نداش��تن
بهج��زبراي
ببرید.
بدنتان
جلوي چشمان بهجای ماس��تهای
مایعات��ی
همديگر جان دهند!
همديگر جان
دهند!ی��ا آب 
ی��ا طع��مدار ،ماس��ت س��اده
طبیع��ی
آبمیوهه��ای
نميدان��م كس��ي ميداند كه چ��را اين روزها مدعيان حقوق بش��ر
نميدان��م كس��ي ميداند كه چ��را اين روزها مدعيان حقوق
بش��ر کمچرب را انتخاب کنید .برای
هستند.
بسیارچراخوب
سبزیجات
بيانيههاي.7
ساكتند؟ چرا خبري از بيانيههاي رنگارنگ و انساندوستانه نيست؟ چرا
شکالتانساندوستانه نيست؟ چرا
رنگارنگ و
خبري از
ساكتند؟
توانید
ی
م
آن
شدن
تر
ه
خوشمز
و
ها
ه
آبمیو
از
کنی��د
اما س��عی
ه��وس
وبا ونمی
ه��ا
حاال در اوج فقر و گرس��نگي و خیل
حاال در اوج فقر و گرس��نگي و بيماري و وبا و خشكسالي كسي نگران
نگران
توانن��دكسي
خشكسالي
یو
بيماري
خرد
هم
را
تازه
ه��ای
ه
میو
انواع
شکردار
و
مصنوعی
های
ترک
را
خود
خوردن
ش��کالت
حقوق عدهاي كه فقط به خاطر فقر پايمال شده است ،نيست؟ سكوت
کوکتلحقوق عدهاي كه فقط به خاطر فقر پايمال شده است ،نيست؟ سكوت
مخصوصاً
خانگیدلسوزي آنهاست
پختبه معناي
آنهاست کرده و داخل آن بریزید .كشورهاي ثروتمند جهان در چنين مواقعي
مواقعي به
در چنين
كشورهاي
جهانهم
ثروتمندخامه
ممل��و از
که گاه��ی
دلسوزينها و
معنايدر جش
کنند،
يا فكر ميكنند چنين اتفاقاتي جزو مس��ائل داخلي كشورها محسوب
داخلي
اتفاقاتي جزو
كنند
فكر مي
يا
محسوب 
چنينکالری
باالیی
میزان
هس��تند و
كشورهادر این
بهتر است
مس��ائل اما
مهمانیها.
ميش��ود و اصوالً
ميش��ود و اصوالً كس��ي نبايد در آنها دخالت كند! سومالي اين روزها
روزها
اين
سومالي
كند!
دخالت
آنها
در
نبايد
كس��ي
دوری
کنن��د
ی
م
بدنت��ان
وارد
داشته
عاقالنه
انتخاب
هم
زمینه
 .11مرکبات
خشكساليهاي جهان
ها و
قحطي
با يكي از بزرگترين و بيسابقهترين
با يكي از بزرگترين و بيسابقهترين قحطيها و خشكساليهاي جهان
صبح
10
از
.
د
با
شکالت
تر
ه
تیر
انواع
باش��ید:
کنی روبهرو است و عالوه بر آن جنگهاي داخلي نيز شمار قربانيان اين فاجعه نارنگ��ی ،پرتق��ال ،کی��وی،
روبهرو است و عالوه بر آن جنگهاي داخلي نيز شمار قربانيان اين فاجعه
کاکائو
اکسیدان نه گریپفروت ،انگور قرمز و لیمو
 طبيعي را چند برابر كرده است اما ظاهراً
طبيعي را چند برابر كرده است اما ظاهراً هيچ كدام از اين مشكالت ،نه
ی مشكالت،
باالازآنتاين
كدام
محتویهيچ
انتخاب
و
داشته
باالیی
بس��یار
که
هستند
هایی
ه
میو
ترین
م
سال
 .4الکل
جنگهاي داخلي و نه فقر و گرسنگي موضوع مهم و رسانهاي بسياري
جنگهاي داخلي و نه فقر و گرسنگي موضوع مهم و رسانهاي بسياري
شمار م
خوبی به
بسیار
كشورهايي كه در شرايط معمول هميشه مدعي حقوق بشر هستند،
رود.هستند ،میتوانند در تمام طول از
حقوقیبشر
مدعي
هميشه
صورتمعمول
در شرايط
از
س��الم
كشورهاييبهكههر
نوش��یدن الکل
از
نيس��ت .ماجراي عجيبي اس��ت .انگار اين جور وقتها بش��ر حقوقي
عجيبي
نيس��ت .ماجراي
کنید.اس��ت.انگار اين جور وقتها بش��ر حقوقي بدنتان را تقویت کنند .ویتامین
خودداری
و در هر فصلی
همچنینس��ومالي بش��ر به
برایو ش��ايد از نگاه مدعيان حقوق بش��ر ،مردم
بش��ر ،مردم س��ومالي بش��ر به  Cموجود در همه مرکباتندارد
حقوقآجیل
 ندارد و ش��ايد از نگاه مدعيان .8
حساب نميآيند.
حساب نميآيند.

11

ز نظر كارشناسان درباره بوميسازي علوم انساني

11

الميميشود تغذیهای
كهبوميواسالميميشود
مي
برای فصل
زمستان

گردآوردهای��م ک��ه امیدواری��م
برایتان مفید باشد.


زمستان زمانی از سال است که
دوستدارید بیشترداخل منزل
بمانید چون در این ماهها انواع و
اقسام ویروسهای شبه آنفلوآنزا  .1غذا و فعالیت جسمی
و سرماخوردگی همه جا وجود اضافه کردن یکی دو کیلو وزن
دارد.
در طول زمس��تان چندان هم
اما وقتی تصمیم میگیرید با این بد نیست .اما برای خیلیها این
میکروبهای بیم��اریزا مقابله اضافه کردن وزن س��ال به سال
کنید ،اس��تفاده از مواد مغذی بیشتر میشود و کنار آمدن با آن
خوب در رژیم غذایی تان فواید معموالً دشوار است .پس درکنار
بس��یار مثبتی بر س�لامت تان ع��ادات غذایی س��الم ،فعالیت
خواهدداشت.
جسمی را فراموش نکنید.
زمستان نه تنها سرما را همراه 
خود میآورد و خانهنش��ین تان  .2آب
میکند،بلکهاینخانهنشستنها در ماهه��ای زمس��تان مغزتان
پرخوریهای بیشتر و احتماالً کمتر پیام تشنگی صادر میکند
اضافهوزن را هم به دنبال خواهد اما حتماً از تامین آب مورد نیاز
داشت.
بدنت��ان مطمئن ش��وید چون
در زیر لیستی از  21نکته عالی زمستان هوا فقط سرد نیست،
زمس��تانی دو
یک جدول با
برایتان
برای تغذیه
شرح بلکه خشک هم هست.

4871

مژده مژده

بهترینحلیم
داغ شهر
در توپولی

شنبه ها و یکشنبه ها
تلفن رزرو:
514-523-9494

وقتی گرسنهتان شد ،به آجیل
 .5تغذیه
غذاهای مهمانیها و جش��نها حمله نکنید ،فقط یک مش��ت
کافی شرح
جدولآنبا دو
معم��والً ح��اوی مق��دار یک
اس��ت .تقریباً همه
کمی از

4871

تقویت سیستم ایمنی بدن در
فصل زمس��تان اهمیت ویژهای
دارد.

بهترین پیتزا و همبرگر

1849 de Maisonneuve Est

ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
روزنامه
مداد حل
جدول
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

____________________
ويژهوعادی
ویژه
جدول عادي
جدولهای ____________________جدول
جدول عادي


افقي:
 -1دشت و صحرا -از آثار شهابالدين
سهروردي
2
 -2گرامي -گذران زندگي -اقيانوس
3
ساكت
 -3سر سلسله مادها -كوچك ،خرد4 -
جمع مزيت
5
 -4جايگاه مهر و كين -رنگ آرامش-
6
اسلحه كمري -ناسيونال
7
 -5گناهكار -نام گاگارين
 -6يادداشت -س��ر خوردن -آدرس 8
ترسيمي -مخفف گاه
9
 -7ق��وه ،توانايي -كناي��ه از نزديكي
10
مرگ كسي
پهل��وان،
افزون��ي-
خوش��حال-
-8
11
حرارت
درجه
دلير-
12
 -9جنون جواني -پرورش دهنده
 -10م��كان -بيبهره و نامراد -مركز 13
يونان -ضمير فرانسوي
14
تقدير
چوگان-
 -11ورزش توپ و
15
 -12صندلي راحت��ي -نوعي آچار-
قسمتي از پا -محلي خوشآب و هوا
شباهت
در اطراف تهران
 -9گياه پيچنده -رود آلمان -ميدهند
 -13كيشها ،آئينها -دكمه -آباداني
و ميگيرند تا مدرك شود
 -14اخمو -خيمه -ثروتمند
 -10مرط��وب -مركز اس��لووني -بچه
 -15روز قيامت -محاكمه
ميكشد
عمودي:
 -11قاتل امام هادي(ع) -چشمداشت
 -1س��پس -هرگونه كوش��ش جمعي  -12مال ياران كش��يدني است! -تپق
براي پيشبرد منافع مشترك ،يا تأمين زدن -خو ،سرشت -كمك
هدف اصلي از طريق عمل جمعي خارج  -13خ��ط باس��تاني -غ��زوه معروف
از حوزه نهادهاي رسمي است
مسلمانان با دگركيش��ان مكه -دوباره
 -2ملعون تاريخ -تنبل -گنديده
كاري
 -3اس��تان -زاپ��اس -گاز موج��ود در  -14عالقهمند -شكمو -ميوه كال
سطح خورشيد
 -15از آثار خواجوي كرماني -حلقوم
 -4آرايش قديميها -تقويت
حل جدول عادی شماره 4870
راديوي��ي -ش��هر صنعت��ي
آلمان -شبيه
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ا ت
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7
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خدمات ارزی

514-844-4492

افقي 15 14 :مغضوب -لقب فرگوسن
3 2 1
13 12 11 10 9 8
 -1دشت و صحرا -از آثار-7شهاب
يك��ي از معروفترين
س��بيل-
الدين 1
سهروردي
رمانهاي سيمون دوبوار
2
اقيانوس
سرگشته -خمره بزرگ-
زندگي-گيج و
 -2گرامي -گذران -8
سرخ كمرنگ3 -
ساكت
افسون
كوچك ،خرد-
موس��يقيدان4آلمان��ي معروف-
 -3سر سلسله مادها-9 -
جمع مزيت
كلمه خطاب 5
آرامش-كردن -سياره زهره -از
رنگ پنهان
 -4جايگاه مهر و كين-10 -
6
اسلحه كمري -ناسيونالحبوبات -آش
7
 -5گناهكار -نام گاگارين
معادل فارسي اتيكت
 -11سؤال-
خوردن -آدرس
پايتخ��ت باس��تاني
 -6يادداشت -س��ر -12
منف��ك8 -
ترسيمي -مخفف گاه اروپا -ضمير جم��ع مخاطب -الهه
9
نزديكي
 -7ق��وه ،توانايي -كناي��ه از
خورشيد
 -13پرداخت10 -
مرگ كسي
ش��هري در اس��تان
پهل��وان،
افزون��ي-
خوش��حال-
-8
مردانه
نام
فارس-
11
حرارت
درجه
دلير-
اصل��ي و آهنگين اپرا-
بخش
-14
12
دهنده
 -9جنون جواني -پرورش
هندوان -اشاره
خداي
در مركز
نامراد-
هن��گام13اعت��راض و اظهار
 -10م��كان -بيبهره و-15
گويند -مع��روف ترين
يونان -ضمير فرانسوي نارضايت��ي
14
تقدير
 -11ورزش توپ و چوگان-
وسترن
سينماي
بازيگر
15
آچار-
 -12صندلي راحت��ي -نوعي
عمودي:
شباهتآل��دوس
ضددخ��ل -اث��ري از
قسمتي از پا -محلي -1
خوشآب و هوا
افقي:
اطراف
 -1خوراكي از مخلوط در
تخممرغ-
آرد و
تهران هاكسلي انگليسي  -9گياه پيچنده -رود آلمان -ميدهند
ثروتمند
نمونه -انس
-2دكمه-
ديجيتالها،كهآئينها-
 -13كيش
س��امانه پخش تلويزيوني
گيرند تا مدرك شود
آبادانيگرفته-و مي
شهرهاي اروپا
خيمه-3 -
ثروتمند
وضوح باالتري نسبت به-14
اخمو-هاي
تلويزيون
مرط��وب -مركز اس��لووني -بچه
لذيذ -نژاد -عروس-10
كشدنانجيب-
روفتن-
روز قيامت-4 -
محاكمه
-15دارد
سنتي با وضوح استاندارد
گريب��ان -امر به مي
موي گردن اسب
عمودي:
بهار
 -2راه يافتن -آهو -گل هميشه
 -11قاتل امام هادي(ع) -چشمداشت
تفنگدارجمعي
چراغ س��پس -هرگونه-5كوش��ش
 -3گوهرها -روزي-1 -
سواره -مخالف
 -12مال ياران كش��يدني است! -تپق
همانتأمين
مشترك ،يا
پيشبرد
ترتيب-خو،اثري از
منافع  -6به
كتاب
برايپيش-
 -4خوان��دن گوس��فند-
سرشت -كمك
ش��كل و زدن-
جمعي خارج
مقدس هندوان -هزار هدف اصلي از طريق عمل
درشت
حميدي
خ��ط باس��تاني -غ��زوه معروف
شيرازي -آواي-13
رسمي است
كشور آسيا -اسفنجي-
نهادهاي -7
حوزهدر حوالي
 -5ش��هري در استان ازتهران
كراهتبا دگركيش��ان مكه -دوباره
مسلمانان
گنديده
 -2ازملعون
روغ��ن -حس��ن
تنبل-پ��ول
تاريخ-8 -
گازه��اي
شهرس��تان فيروزك��وه-
خارج��ي -كاري
موج��ود
 -3اس��تان -زاپ��اس -گاز
معاشرت-
بيرنگ و بيبو
صفتدرسرو  -14عالقهمند -شكمو -ميوه كال
كش��ت-خورشيد
 -6ش��هر ايتالي��ا -سطح
آثار مرد
نانخ��ورش-
خواجوي كرماني -حلقوم
فرش��ته  -9ره��اورد زنجان -15 -از
 -4آرايش قديميها -تقويت
بخشنده
ش��اعران-شماره 4870
جدول عادی
4870
شماره
حل جدول ويژه
صنعت��ي
ش��هر
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صفحهويژه
>>حل درجدول

 15 14 13 12 11 10 9 8مغضوب -لقب فرگوسن
 -7س��بيل -يك��ي از معروفترين
رمانهاي سيمون دوبوار
 -8گيج و سرگشته -خمره بزرگ-
سرخ كمرنگ -افسون
 -9موس��يقيدان آلمان��ي معروف-
كلمه خطاب
 -10پنهان كردن -سياره زهره -از
حبوبات -آش
 -11سؤال -معادل فارسي اتيكت
 -12منف��ك -پايتخ��ت باس��تاني
اروپا -ضمير جم��ع مخاطب -الهه
خورشيد
 -13پرداخت -ش��هري در اس��تان
فارس -نام مردانه
 -14بخش اصل��ي و آهنگين اپرا-
خداي هندوان -اشاره
 -15در هن��گام اعت��راض و اظهار
نارضايت��ي گويند -مع��روف ترين
بازيگر سينماي وسترن
عمودي:
 -1ضددخ��ل -اث��ري از آل��دوس
افقي:
 -1خوراكي از مخلوط آرد و تخممرغ -هاكسلي انگليسي
س��امانه پخش تلويزيوني ديجيتال كه  -2نمونه -انس گرفته -ثروتمند
وضوح باالتري نسبت به تلويزيونهاي  -3لذيذ -نژاد -عروس شهرهاي اروپا
 -4گريب��ان -امر به روفتن -نانجيب-
سنتي با وضوح استاندارد دارد
موي گردن اسب
 -2راه يافتن -آهو -گل هميشه بهار
 -5تفنگدار سواره -مخالف
 -3گوهرها -روزي -چراغ
 -4خوان��دن گوس��فند -پيش -كتاب  -6به همان ش��كل و ترتيب -اثري از
حميدي شيرازي -آواي درشت
مقدس هندوان -هزار
 -5ش��هري در استان تهران در حوالي  -7كشور آسيا -اسفنجي -كراهت
شهرس��تان فيروزك��وه -از گازه��اي  -8پ��ول خارج��ي -روغ��ن -حس��ن
معاشرت -صفت سرو
بيرنگ و بيبو
 -6ش��هر ايتالي��ا -كش��ت -فرش��ته  -9ره��اورد زنجان -نانخ��ورش -مرد
بخشنده
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پزشکــی
زونا بیماریی اس��ت ک��ه بصورت
بث��ورات (ضایع��ات) و درده��ای
ناگهانی پوس��تی در مس��یر یک
عصب یا گانگلی��ون عصبی بر اثر
دوباره فعال ش��دن وی��روس آبله
مرغان  VV2یا ویروس آبله مرغان
زونا است.
زونا بیش��تر وقت های در قفس��ه
صدری یا صورت دیده می ش��ود
ولی تمام اعضای ب��دن می تواند
مبتال شود.
بعضی وقت هادرد تولید شده بر اثر
زونا می تواند ماه ها و حتی سال ها
پس از بثورات پوستی دیده شود.
به این عارضه nevralgie Poste
 Zonaمی گویند


علت بیماری

پس از مبتال شدن به آبله مرغان به
غیر از چند ویروس که سال های
بحالت خاموش در گانگلیون های
عصبی باقی می مانند ،بقیه از بین
می روند
ب��ه علت ب��اال رفتن س��ن یا یک
بیماری سیستم دفاعی بدن دیگر
نم��ی تواند ویروس ه��ا را کنترل
کند و ویروس ها فعال شده ،تولید
یک عکس العمل التهابی در داخل
گانگلیون وداخل عصب کرده ،تولید
 vesiculesش��بیه خوش��ه انگور بر
روی پوست می کند.
امکان دارد که بزرگساالنی که قبال
به ویروس آلوده ش��ده و در تماس
با کودکان��ی که آبل��ه گرفته بوند،
مقاومت بس��یار قوی در مقابل زونا
داشته باشند.
پژوهش��گران معتقدن��د که تماس
دوم با ویروس باعث تقویت سیستم
دفاعی شده و ویروس های قبلی را
در حالت خ��واب و راکد ماندن نگه
می دارند.


چه کسانی مبتال می شوند
در حدود  90درصد بزرگس��االن در
جهان قبال آبله مرغان گرفته اند ودر
بدن شان ویروس وآبله مرغان  -زونا
را دارن��د و در حدود  20درصد آنها
در طول عمرشان دچار زونا خواهند
شد.

زونا

(herpes zoster) is a painful, blistering
skin rash due to the varicella-zoster
virus, the virus that causes chickenpox.
Symptoms: The first symptom is
usually one-sided pain, tingling, or
burning...

Le zona

est une dermatose virale fréquente, due
au virus de l'herpès zoster, le même
virus que la varicelle. L'adjectif s'y
rapportant est zostérien.

طبق یک مطالعه که در ایس��لند بر
روی  421نفر انجام شده 9 ،درصد
اش��خاص  60س��اله به باال پس از
اولین حمله بیماری دچار درد می
ش��وند و  70سال به باال 18 ،درصد
دچار می شوند.
ای��ن دردها ب��ر اثر صدم��ه دیدن
فیبرهای عصبی است که پیام های
غیرقاب��ل درک درد را برای مغز می
فرستند.
مشکالت جدی سالمتی دیگر هم
می تواند تولید کند که خوشبختانه
به ندرت دیده می شوند.

این دشواری ها عبارتند از:
 مشکالت بینایی و کورشدنفلج صورت مننژیت غیرعفونی و انسفالیت

چیست؟

مسری بودن


پیشرفتبیماری

اگردرمان صورت نگیرد بثورات
زونا بطور متوسط حدود سه ما
ه طول می کش��د و در بیشتر
موارد یک بار حمله زونا پیش
م��ی آید و لی ام��کان این که
ویروس چندین بار فعال شود
نیز هس��ت و یک درصد افراد
بیش از یک بار مبتال میشوند.


مشکالتی که می تواند پیش بیاید

پس از خوب شدن ضایعات پوستی
ممکن است کهدرد ادامهداشته باشد
که به آن nevralgie Poste Zona
ی��ا nevralgie Poste Herpetique
می گوین��د و درد آن مع��ادل درد
س��یاتیک می باشد و شخص که از
آن رنج می برد ،احساس یک شوک
الکتریس��یته واقع��ی را دارد ،گرما،
سرما ،وزش باد ،یا حتی مالش لباس
بر روی پوس��ت می تواند غیر قابل
تحمل باشد.

درد می تواند هفته ه��ا و یا ماه ها
طول بکشد و حتی گاهی هرگز قطع
نشود
تا آنجای��ی ک��ه ام��کان دارد باید
پیشگیری کرد زیرا می تواند باعث
رنج کش��یدن بدنی و روانی مهمی
بشود.
مص��رف داروهای ض��د ویروس به
محض شروع زونا به پیشگیری این
مرحله کمک میکند.
امکان مبتالشدن به نِورالژی بعد از
زونا با باالرفتن سن شخص بیشتر
می شود.

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
ودرمانبیماریهاست!

>> در مونتریالTel.: 514-223-3336 ،

دکترپرویزقدیریان

Shingles

دکترعطاانصاری(کبک)

زونا چیست

فروشگاه تپش >> Tel.: 416-689-7269
Fax: 514-323-2147
برای سفارش جزئی
USA: 1-310-709-8334
و کلی با شماره ها و E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:
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زون��ا از ش��خص به ش��خص دیگر
سرایت نمی کند و الکن مایعی که
در داخل وزیکول های قرمز رنگ که
تبدیل به حمل زونا می شوند حاوی
پارتیکول های زیادی از ویروس آبله
مرغان می باشند و این مایع بسیار
مسری اس��ت و اگر کسی دست به
آن بزند اگر قبال آبله مرغان نگرفته
می تواند به این بیماری دچار شود.
برای این که ویروس وارد بدنی شود،
باید با مخاط تماس بگیرند .مثال اگر
شخص چش��م ها را بمالد یا دست
به ده��ان و بینی بب��رد ،همچنین
ممکن است که شخص مستقیما با
ویروس تماس نداشته باشد ،ولی به
شخص آلوده به ویروس دست بدهد
و ویروس را او او دریافت کند.
شستش��وی دس��ت ها می تواند از
آلودگی ب��ه ویروس جلوگیری کند
و بهتر است که از تماس فیزیکی با
شخص مبتال ،هنگامی که وزیکول
ها ترش��ح دارند ،خودداری ش��ود و
اشخاصی که قبال دچار آبله مرغان
نشده اند ممکن است دچار عوارض
شدید بیماری بشوند این اشخاص
باید خیلی بیش��تر مواظب باشند،

وقتی رسما اعالم می شود  ۳۰تا ۵۰
درصد ایرانی های باالی  ۲۰س��ال
چاق هس��تند و یا اضافه وزن دارند،
آیا نباید حداقل اضافه وزن را اپیدمی
شده در ایران دانست؟
به گفت��ه قائم مقام مرکز تحقیقات
غدددرون ریز و متابولیسم  ۳۰تا ۵۰
درصد افراد باالی  ۲۰سال در ایران
دچار افزایش وزن و چاقی هستند.
نکته اینجاست که شیوع اضافه وزن
و چاقی در مناطق روستایی دست
کمی از شهرها ندارد.
یعن��ی از زندگ��ی بکر و س��الم ،در
روستاها هم خبری نیست.
دکتر حسین دلشاد از آن به عنوان
ماشینی شدن زندگی روستائیان یاد
می کند.
او که در سومین کنگره پیشگیری
و درمان چاق��ی در ایران حرف می
زد ،معتقد است پشت میزنشینی و
اس��تفاده از آسانسور برای باال رفتن
یکی از عوامل چاقی است:
“ام��روزه در دنیا ،چاق��ی به عنوان
پاندمی تلقی میشود و بیشتر افراد
کشورهای در حال توسعه نیز مبتال
چاقی هستند که خود چاقی زمینه
بروز دیابت را افزایش میدهد”.
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دکترعطاانصاری در

کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی

مانند خانم های
باردار ،زیرا عفونت داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
برای جنین می 1253 Rue Guy >> Metro: Guy
توان��د خطرناک
باشد .همچنین
اش��خاص ک��ه
سیستم دفاعی
و در نتیجه ویروس ها می توانند به
ضعیف دارند و نوزادان.
راحتی تولید مثل کنند.

مشکالت س�لامتی س��المندان و
مصرفداروهای مختلف به علت آثار
عالئم و سپمتوم های زونا
آنها بر روی سیستمدفاعی و ضعیف
 شخص مبتال به زونا دچار احساس کردن آن باعث می شود که امکانسوز ،خارش و حساس بودن شدید مبتال شدن به زونا زیاد بشود.
پوس��ت در مسیر عصب دیده ،می بیماری هایی مانند سرطان ودیابت،
داروهایی که پس از پیوند اعضا برای
شود.
 معموال در یک ط��رف بدن دیده جلوگیری از رد کردن توس��ط بدنمصرف می ش��ود ،داروهای حاوی
می شود.
 اگر بر روی قفسه سینه تولید شود کورتیک��و اس��تروئیدها و داروهایمی تواند بصورت افقی تقریبا شبیه ضعیف کننده سیستمدفاعی.
ول��ی این مس��ائل را فق��ط بر روی
یک کمربند باشد.
به زبان التین زونا به معنای کمربند 4درص��د افراد مبتال می توان یافت
و هیچ عاملی که بتواند امکان مبتال
است.
 یک تا سه روز بعد یک قرمزی در شدن را زیاد کند هنوز پیدا نشده.دانشمندان فکر می کنند که امکان
ناحیه مبتالدیده می شود.
 و بعد تع��داد زیادی وزیکول قرمز رابط��ه بین مبتالش��دن ب��ه زونا وپر از مایع قرمز که شبیه جوش آبله زندگی در استرس مزمن وجود دارد.
مرغان هس��تند ،ظاهر می شوند و یک پژوهش عمل��ی درکارولینای
تولید خارش می کنند و در عرض  7جنوبی نشان می دهد که در معرض
تا  10روز خشک می شوند و بعد از مواد شیمیایی قرار گرفتن می تواند
حدود  2تا  3هفته از بین می روند .امکان ابتال به زونا را زیاد کند.
بعضی وقت ها بیش��تر از سه هفته ای��ن مطالعه بر روی  900ش��رکت
کنن��ده که بی��ن  18تا  40س��ال
طول می کشد.
  60تا  90درصد بیماران مبتال به داشتند و در 2ونیم مایلی محلی کهزونا احساس درد ش��دید در محل حش��ره کش و سایر مواد شیمیایی
زونا می کنند که شدت و مدت آن که کمپانی های سازنده می خواهند
متفاوت اس��ت .این درد شبیه درد از ش��ر آنها خالص شوند ،دفن می
سوختگی و یا شوک الکتریکی است شده ،زندگی می کردند ،با مقایسه
با شدت زیاد .و بقدری شدید است ب��ا  742نفر که در همان ایالت ولی
که ممکن است با یک حمله قلبی یا خیل��ی دورتر از آن محل ها زندگی
آپاندیسیت و یا سیاتیک اشتباه شود .می کردند ،نشان داده که گروه اول
 بعض��ی از بیم��اران دچ��ار تب و  2برابر گروه دوم مبتال شده و طبقمطالعات دیگر مواد شیمیایی باعث
سردرد می شوند.
ضعیف شدن سیس��تم دفاعی می

چه کسانی ممکن است دچار زونا شود.

شوند؟
زونا بیش��تر در افراد  60سال به باال پیشگیری
دیده می شود ،زیرا سیستم دفاعی
بخش پایانی در شماره آینده
بر اثر افزایش سن ضعیف می شود

Tel.: (514) 933-8383

 %50درصد ایرانیان یا
چاق اند یا اضافه وزن دارند
“ ۱٫۱میلیارد نف��ر در جهان دچار
اضافه وزن و چاقی هس��تند که ۲۵
میلیون نفر از آنها را ایرانیان تشکیل
میدهند ۶۰ .درص��د از افراد باالی
 ۲۰س��ال در ایران دچار اضافهوزن
و چاقی هس��تند .همچنین  ۱۲تا
 ۱۸درصد از نوجوانان ایرانی اضافه
وزن داشته و  ۵٫۶درصد از آنها چاق
محسوبمیشوند”.

زنان بیشتر چاق می شوند

آنطور که قائم مقام مرکز تحقیقات
غدددرون ریز و متابولیسم می گوید
زنان قابلیت بیش��تری برای چاقی
دارند چون “معم��والً  ۲۲درصد از
وزن مردان و  ۲۸درصد از وزن زنان
را چربی تشکیل میدهد”.
همچنی��ن دکت��ر علیرض��ا
مرندی ،رییس فرهنگستان
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دکتربهمنفصیحپور

از میان نامه ها...

 13بدر!...

بازتابی بر نامۀ جناب آقای
دکتر شریف نائینی ،مندرج
در پیوند شمارۀ  15نوامبر.

م .محمدیان

حضور محترم جناب دکتر شریف
نائینی و انجمندوستداران زرتشت:
در ابت��دا با س��پاس از زحمات این
انجمن ب��رای پایدار نگاه داش��تن
جشنهایایرانی.
نامه سوال برانگیز ش��ما درج شده
در پیون��د ش��ماره  ۱۰۳۰با دقت و
تأس��ف تمام مطالعه شد و به دلیل
ریز بودن متن نامه شهرداری کپی
بزرگتر آن از دفتر پیوند درخواست
شد تا متن شکایت شهرداری دقیق
خوانده شود.
هدف از این کاوشگری این بود که
اوال شاید راه حلی برای پرسش شما
بیابیم و
ی ب��رای ذه��ن
دوم اینک��ه جواب�� 
جویای خود پیدا کنیم که با وجود
تمام مش��کالتی که فرهن��گ ما را
دربرگرفته ،احتمال شکستن شاخه
درخت و س��وزاندن آن توسط یکی
از ه��م میهنان به قول ش��ما فعال
اجتماعی تقریب��ا زیر صفر تخمین
زده میشد؛ باشد که اصوال از لحاظ
ی س��وزاندن ش��اخه درخت
تکنیک 

شکس��ته ش��ده به دلی��ل تجمع
صمغ زیاد موج��ود در آن خصوصا
در زمس��تان غی��ر ممکن اس��ت.
نکت ٔه دیگر اینکه ای��ن نوک پیکان
فعال اجتماعی (که اتفاقا سرش��ان
هم گرم بوده اس��ت!) جامعه بزرگی
ی در
نش��انه میگیرد که اگ ر هدف 
را
ٔ
بیان این جمله اس��ت ،بهتر اس��ت
یدقیق تر و مستند
نشانه گیری کم 
باش��د تا ناخواس��ته زخمی به بدنه
پیشاپیش زخمی این جامعه مهاجر
اضافهنکنیم.
به هر روی آنچه ما به نام ریز شکایت
نامه شهرداری خواندیم و فهمیدیم
متاسفانه به جز یک مطلب با آنچه
شما قید کرده بودید ،متفاوت بود.
ریز شکایت شهرداری که متاسفانه
باعث جلوگی��ری از برگ��زاری این
مراسم ش��ده بود به اختصار چنین
است:
 .اش��غال مح��دوده خصوص��ی
۱رستوران به گونهای که مانع کسب
آن شده با توجه به هشدارهای مکرر
کارکنان.
 .رعایت نکردن دستورات ایمنی
۲در امتداد دور ریختن خاکس��تر
ذغال(چوب) بعد از استفاده از BBQ
ی از
که باعث آغاز آتش سوزی در یک 
سطل اشغالهای جوار شده.
.استفاده از بلندگو (تقویت کننده
۳صدا)
البته که مایه تأسف است که جامعه

کوچک ما حت��ی قادر ب��ه رعایت
قوانین برای برگزاری مراس��م خود
نیست ،در حالی که شما فقط به نام
عشق به ایران از زمان و نیروی خود
مایه میگذارید و حتی گاه مراتبی
قلب شما را میآزارد ،اما هنوز برای
من معماس��ت که پلی��س به چه
ی که شاخه درخت
دلیل با ش��خص 
را شکسته بود رو در بایستی داشته
و مس��تقیما به شخص اخطار نداده
است.
ما قرن هاس��ت که از اطالع رسانی
نادرس��ت و ناآگاهی رنج میبریم و
قوانین را با احساساتدر هم آمیخته
آنرا ضمیمه فرهنگ میکنیم.
در نهایت آغاز این جویایی به هدف
ی مضاف به پرسش شما
یافتن جواب 
بود که پرسیده بودید:
به ما بگویی��د برای برگ��زاری این
مراسم چه باید بکنیم؟
و میتوان در پاسخ گفت:
 .جواب ش��ما در پاراگ��راف آخر
۱همین نامه شهرداری داده شده و
پارک دیگری به شما پیشنهاد شده
است.
 .حقای��ق را عیناً ب��ه رای مردم
۲بگذارید.
با آرزوی بهروزی و سربلندی برای
ایران عزیز

 30نوامبر :مجلس س��نای آمریکا
ب��رای اولی��ن ب��ار متمم��ی را در
چارچ��وب الیحه بودج��ه نظامی
ای��االت متحده بررس��ی کرده که
بانک مرکزی ایران و خریداران نفت
این کشور را تحریم می کند.
کمیته روابط امور خارجه مجلس
نمایندگان آمریکا حدود دو هفته
پی��ش ،طرح��ی را ب��رای تحریم
بانک مرکزی تصویب کرد که اکثر
اعضای این مجلس ،از آن حمایت
می کنند.
دول��ت باراک اوبام��ا بانک مرکزی
ایران را یک نگرانی جدی در زمینه
"پولش��ویی" اع�لام ام��ا برخالف
بریتانی��ا ،از تحری��م بانک مرکزی
خودداری کرده است.
گزارش ها حاکیس��ت ک��ه دولت
ب��اراک اوباما نگران آن اس��ت که
تحریم فوری بانک مرکزی ایران که
اکثر اعضای کنگره از هر دو حزب
دموک��رات و جمهوریخواه خواهان
آن هس��تند ،بهای نفت را افزایش
ده��د و اقتصاد جهان را متزلزل تر
علوم پزشکی و وزیر اسبق
بهداش��ت در ای��ن کنگره
گفت“ :سوء تغذیه و چاقی در ایران
رو به افزایش است و زنان بیشتر به
آن مبتال هستند.
روند چاقی و س��وء تغذیه کودکان
ط��وری اس��ت ک��ه باع��ث ایجاد
نگرانیهایی برای آینده آنها ش��ده
است”.
به گفته او رژیم غذایی نامناس��ب،
مصرف چربیهای اش��باع ،ش��کر،
غذاهای فرآوری ش��ده ،نمک زیاد،
غذاه��ای فوری و ک م تحرکی باعث
افزای��ش ابتال به چاق��ی در ایران و
جهان شده است:
“چاقی زیربنای ابتال به بیماریهای
غیرواگی��ر اس��ت .چاقی مش��کل
بزرگی است که روز به روز بر میزان
مبتالیان به آن افزوده میشود”.
پیشگیری از چاقی ،یعنی پیشگیری
از  ۸۰درصد بیماری ها

مرندی همچنین گفت“ :میتوان با
انجام مداخالت ارزانقیمت از ابتال
به بیماریهای غیرواگیر پیشگیری
کرد .با انج��ام این اقدامات احتمال

"مهلت شش ماهه"

س��ناتور منندز روز چهارشنبه در
صحن مجلس س��نا گف��ت" :این
متمم فراجناحی به دقت طراحی
ش��ده است تا بر نظام مالی ایران و
ابتال به دیاب��ت ،بیماریهای قلبی،
س��کتههای قلبی و مغزی کاهش
مییاب��د؛ چرا که بیش از  ۸۰درصد
از ای��ن بیماریها قابل پیش��گیری
هستند”.
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان
مجلس با بیان اینک��ه رژیم غذایی
نامناس��ب ،کمتحرک��ی ،چاق��ی و
استعمالدخانیات باعث افزایش آمار
ابتال به بیماریهای غیرواگیر شده
است ،گفت“ :در کشورهای در حال
توسعه آمار مرگ و میر بر اثر ابتال به
بیماریهای غیرواگیر افزایش یافته و
برخی از این افراد در سنین فعالیت
مفید فوت میکنند.
این در حالیس��ت که ب��ا مداخالت
ارزانقیم��ت میت��وان از وقوع این
مرگ و میرها پیشگیری کرد”.
چرا چاق می شویم؟

منوچهر دوایی عضو فرهنگس��تان
علوم پزش��کی ای��ران نی��ز در این
همایش گفت“ :اگر افراد روزانه نیم
ساعت ورزش منظم داشته باشند از
بروز چاقی میتوان پیشگیری کرد
و انجام هفتهای  ۳،۵ساعت ورزش
منظم از بروز بس��یاری از بیماریها

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________

456 Blvd St-Joseph Est
Métro Laurier
جنب Montreal، QC H2J 1J7

Tel.: (514) 267-3454

تپش تقدیم می کند:شب های شاد و پرشور ایرانی

>> سال نو ،شنبه  31دسامرب >> در ROSEBOWL
تغذیه در فصل زمستان...


 .12سبزیجات

حتم��اً در ط��ول روز ی��ک وع��ده
س��بزیجات در رژی��م غذایی ت��ان
استفادهکنید.

 .13فیبر

سنای آمریکا در آستانه حتریم بانک مرکزی ایران
کند.
سناتور رابرت منندز (دموکرات) و
سناتور مارک کرک (جمهوریخواه)
به طور جداگانه برای تحریم بانک
مرکزی ایران متمم هایی ارائه کرده
بودند.
اما آنها ط��رح های مورد نظر خود
را ترکی��ب و متممی واح��د ارائه
کرده اند که به اصرار دموکرات ها،
اختیارات بیش��تری به دولت اوباما
در اج��رای تحری��م احتمالی علیه
شرکای خارجی بانک مرکزی ایران
می دهد.
انتظار می رود که این متمم تا روز
جمعه این هفته به تصویب مجلس
سنا برس��د و به احتمال زیاد پس
از تصویب نهایی طرح مشابهی در
مجلس نمایندگان ،در سال ۲۰۱۲
میالدی به اجرا گذاشته شود.

29

توانایی ایران برای حمایت مالی از
فعالیت های تروریس��تی حداکثر
فشار را وارد بیاورد و در عین حال،
حداقل اث��ر نامطلوب ب��ر اقتصاد
جهانی را داشته باشد".
در این طرح ،برای هدف قرار دادن
مبادالت نفتی بانک مرکزی ایران،
یک فرصت ش��ش ماه��ه در نظر
گرفته شده تا از وقوع شوک نفتی
در جهان جلوگیری شود.
همچنیندولت آمریکا اجازه خواهد
یافت که در صورت کمبود نفت در
بازارهای جهانی ،از تحریم برخی از
خریداران نفت ایران خودداری کند.
دولت آقای اوباما در عین حال می
تواند علیه کش��ورهایی که خرید
نفتی خ��ود از ایران را به طور قابل
مالحظ��ه ای کاهش م��ی دهند،
تدابیر تنبیهیدر نظر نگیرد.
سناتور کرک گفت که هدف بلند
مدت ای��ن طرح "س��اقط کردن"
بانک مرکزی ایران است.

پیشگیریمیکند”.
به گفت��ه او غم و ش��ادی ،تاثیری
ب��ر چاقی ندارد“ :چاقی بیش��تر به
متابولیسم بدن برمیگردد و عوامل
روان��ی و جس��می در آن دخی��ل
نیس��تند ...در چاق��ی عل��ل زیادی
دخالت دارد که میتوان به عواملی
مانند زمینه ارثی ،عدم فعالیتهای
فیزیکی ،پرخوری ،مصرف غذاهای
پران��رژی و پرکالری و اس��تفاده از
وس��ایل نقلیه اش��اره کرد و به طور
کلی زندگی ماش��ینی موجب بروز
چاقی شده است”.
اما معاون انجمن پیشگیری و درمان
چاقی ایران در ای��ن باره می گوید:
“عوامل ژنتیکی یکی از موارد موثر
در ابتال به چاقی است؛ به طوری که
اگر یکی از والدین چاق باشد تا ۴۴
درصد ام��کان دارد فرزندان آنها نیز
به این عارضه مبتال شوند و اگر هر
دوی آنها دچار چاقی باشند احتمال
چاق��ی در فرزندانش��ان  ۸۰درصد
افزایش مییابد .اما اگر هیچکدام از
والدین چاق نباش��ند ،احتمال بروز
چاق��ی در فرزندان آنه��ا  ۱۰درصد
است”.

ب��رای از بی��ن ب��ردن یبوس��ت در
زمستان ،رژیمغذایی تان را با انبوهی
از فیب��ر پر کنید .کمی خالقیت به
خ��رج دهید و ب��رای س��االدتان از
انواع مختلف میوهها و س��بزیجات
اس��تفاده کنید .ام��ا دقت کنید که
بعنوان چاش��نی ساالد از سسهای
چاقکننده و پرکالری دوری کنید.

 .14قند میوه

زایلیتول یا سایر قندهای طبیعی که
در میوهها و گیاهان یافت میشوند
میتوانند انتخاب بسیار خوبی برای
جایگزین کردن قندهای مصنوعی
باشند.


 .15تنقالت

وقتی گرس��نه میش��وید ،به جای

>> ادامه از صفحه27 :

اینک��ه به تنقالت پن��اه ببرید ،یک
بشقاب ساالد یا میوه یا یک مشت
آجیل میل کنید.

 .16تنوع و گوناگونی

به خاطر داش��ته باش��ید که هیچ
مادهغذایی خاص��ی وجود ندارد که
همه مواد مغذی را در خود داش��ته
باش��د ،ازای��ن رو در رژیمغذاییتان
از انواع و اقس��ام گروههای مختلف
موادغذایی استفاده کنید.

 .17تعـادل !Portion size

درموقع خوردن غذا ،به س��همهای
غذایی خود دقت داشته باشید.
اگ��ر ی��ک تک��ه کوچ��ک از ی��ک
مادهغذایی خوشمزه بخورید هم از
طعم لذیذ آن لذت خواهید برد.
سعی کنید تا میتوانید کمتر از قند،
نمک ،چربی و تنقالت استفاده کنید.

 .18جایگزینها

دنبال جایگزینهای س��الم باشید،
مث ً
ال یک ظرف میوه تازه درمقایسه
با ساالد میوه با خامه و شکر بسیار

عکاس مردم آزار
یک عکاس خوش ذوق (فضول؟!)
عکسی از سردبیر پیوند (پیرانه سر،
اطوار جوانترها را درمی آورد!)
در کنار علیرضا کمالی خودمان،
(کمپانی کامپیوتر  (kamnicبه دفتر
فرستاده است و خواسته از
خوانندگان جویا شویم ،برغم
یکیبودن مضمون هالویینی هر دو
کاستیوم ،کدامیک خ َفن تر است!
کنجکاوی حتریریه گل کرد.
حتقیق کردیم این دو عکس
شب هالویین ،در دو زمان مختلف و
در دو پارتی متفاوت
(خزپارتی و هالووین تپش)
گرفته شده و بعد با ترفند های
فتوشاپی (البته در سطح دبیرستان)
کنار هم نشانده شده اند...
طفلک ،علی بهت زده است!
>> راستی شما هم عکسی
انداخنت) ملت
برای آزار (دست
ِ
دارید
برایمانبفرستید!

عجبا!

سالمتر و مغذیتر است.


 .19گرسنگی نکشید!

از نخ��وردن برای س��اعات طوالنی
خودداری کنید چ��ون بدنتان را به
حالت گرس��نگی کشیدن میبرد و
باعث میشود وزنتان باال رود.

 .20ورزش

برای سوزاندن کالریهای اضافی که
از غذاهای پرکالری مصرف کردهاید،
بای��د فعالیت فیزیکی خ��ود را باال
ببرید.

 .21حفظ وزن

اگر کم کردن وزن در طول زمستان
برایتان سخت است ،افسرده نشوید و
نترسید .درعوض سعی کنید همین
وزن را حفظ کنید و وزن بیش��تری
اضافهنکنید.


ز
طن ...
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دعایحتویلسال!

سوره اخملتلسنی

سورهالمختلسین،
آیه !!! 3.000.000.000.000
...مگر ندی�دی آنان که پول بانکها را بردند
و انفاق نکردند ،خیلی زود آنان را در کانادا
جای دادیم ،و تو چه می دانی کانادا چیست؟
در آنجا رودهای بسیار زیر درختانش جاری
اس�ت و حوریان بیکینی پوش با نوشیدنی
های گوارا منتظر آنانند ،و این بشارتی است
برمختلسین!!!

وصیتنامۀ
ابوالقاسمحالت

طنز نویس معروف مجله های توفیق و گل آقا با
تخلص «خروس الری»

www.paivand.ca

 تو سیگار میکشی؟!توی کافهی فرودگاه یکی بود که پشت سر هم سیگار
میکش��ید؛ یکی دیگه رفت جلو گفت :اِ...ببخشید آقا!
شما روزی چند تا سیگار میکشین؟
 منظور؟ منظور اینکه اگه پول این سیگارا رو جمع میکردین،به اضاف��هی پولی که به خاطر این المصب خرج دوا و
دکتر میکنین ،االن اون هواپیمایی که اونجاست مال
شما بود!
 تو سیگار میکشی؟ نه! هواپیما داری؟ نه! به هر حال مرسی بابت نصیحتت؛ ضمناً اون هواپیماکه نشون دادی مال منه!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

به
ن
ظ
ر
ش
م
ا
ک
حاف زیباتر دوم دوره
ظ
تـنــ:مازواسـطــهدوریشعرگفتند؟
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هــر رخ جـ
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عشق
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دوست دخ
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ن
قلبش پر ا تر نازه!!
ح
ساسه! عاشق
بچه
دو ژیگوالی امروزی :ش شدم تازه!
ستت دا
خدا از رم کثافت! ل
ع
ن
ت
ب
ه
ا
و
این به بعد رو به ن قیافت

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید
نه به من برسر گور و کفن آزار دهید
نه پی گورکن و قاری و غسال روید
بنیاد خیریه نیکو...
نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید
به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسی
خیر کنه
ما بر این باوریم اگر ریش��ه مفاسد
که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید
اجتماعی چون اعتیاد خشکانده شود
این دو چشمان قوی را به فالن چشم چران
هوشمند باش!
میتوان امیدوار بود که کودکان ،این
که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید
ی��ارو
آینده س��ازان کشور به جای دست
وین زبان را که خداوند زبان بازی بود
انق میره به دی��دار رهبر
ال
فروش��ی ،پخش مواد مخدر توسط
وقتی می خوای یک کاری انجام
به فالن هوچی رند از پی گفتار دهید آقا ب ،دستشو می بوسه،
را
آنه��ا و انواع بزه کاری ها ،در س��ر
بدی اول خوب فکر کن ...بعد به
کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است آقا ،بغل می کنه و می گه:
قر
بو
ن
کالس ه��ای درس حاضر ش��وند و
قد
حرف دلت گوش بده ،...بعد به
راست تحویل علی اصغر گچکاردهید
ت ،تو سیدی
مهرۀ خوبی برای ایران عزیز باشند.
خدا توکل کن ...و بعد اون کاری
وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه دعا کن شاه برگرده!!

را انجام بده که زنت می گه!!!...
به فالن سنگتراش ته بازار دهید
 از آم��ار کمک های بنیاد بگویید،کلیه ام را به فالن رند عرق خوار که شد
معموال چ��ه میزان کمک س��االنه
ازعرق کلیه او پاک لت و پار دهید
نام شوهر در زمانهای مختلف
جمع آوری می ش��ود ،چگونه این
ریه ام را به جوانی که ز دود و دم بنز
پول به دست نیازمندان می رسد.
درجوانی ریه او شده بیمار دهید
 در م��ورد کمک های مردمی بایدمرد رویاهام
زمان آشنایی:
جگرم را به فالن بی جگر بی غیرت
بگویم برای ما مایه افتخار است که
عشقم
زمان نامزدی:
کمرم را به فالن مردک زن باز دهید
هموطنان عزیز علیرغم گرفتاریها ی
هم نفسم
زمان ازدواج:
چانه ام را به فالن زن که پی وراجی است
شخصی باز دست یاری به سوی ما
جان دل
بعد از یک ماه:
معده ام را به فالن مرد شکمخوار دهید
دراز میکنند.
سایه سرم
بعد از دو ماه:
گر سر سفره خورد فاطمه بی دندان غم
ش��اید بتوان طیف کمکه��ا را در ۳
شوهرم
بعد از سه ماه:
به که ،دندان مرا نیز به آن یار دهید
بخش تقسیم کرد:
آقا باالسر
بعد از یک سال:
تا مگر بند به چیزی شده باشد دستش
گروه اول برای ارایه کمک هم هزینه
بخور و بخواب
بعد از دو سال:
الاقل تخم مرا هم به طلبکار دهید!!
مالی آن را تقبل میکنند و هم وقت
نره غول
بعد از سه سال:
-----------------------------------------خود را مصروف آن مینمایند.
لندهور
بعد از چهار سال:
گروه دوم :وقت خود را بدون صرف
مرتیکه نفهم بی شعور
پنج سال بعد:
هزینهدر اختیار بنیاد قرار میدهند.
مفت خور نمک نشناس
و میگه :من
فن می زنه
و گروه س��وم :ک��ه در مقابل انجام
ره پلیس تل
یون به ادا
کاری به ما تخفیف میدهند.
ردار بیانداز
یه راننده کام را له کردم.
سط جاده ب
در ه��ر صورت ما در تالش��یم تا از
ک
دش را از و
یک مارمول خب جس��
پتانس��یل های موج��ود در جامعه
یسه میگه:
چکار کنم؟
پل
مامه اش را
 A wife asked her husband to describeایرانی در راه هدفی واال سود جوییم.
ه.
سه :عبا و ع
کنار جاد یون می پر
 her. He said you are "A، B، C، D، E،مسلما سرفرازی همه هموطنان ما
راننده کام
" F، G، H، I، J، Kدر کشور عزیزماندغدغه تمام مردم
 She asked "Whatایران است .پس بنیاد نیکو میکوشد
"? does that meanتا این هدف را در بین مردم خوبمان
 He explained:گسترش دهد و شرایط الزم جهت
 you are Adorکمک رسانی به مستمندان را فراهم able، Beautiful،نماید.
 Cute، Delightful،در ارتب��اط ب��ا آم��ار کم��ک مالی
 Elegant، Foxy،بایدعرض کنم مقدار آن ثابت نیست.
 )1 Gorgeous and Hot.یکی اینک��ه افرادی که هر ماهه
 She said "that's soکمک میکنند ثابت نیستند و ما نیز
 lovely- how aboutاجباری برای ادامه همکاری آنها قائل
 I، J and K ? "Heنمیش��ویم پس گاه تعداد بیشتری
 said - - I'm Justیاری میکنند و گاه کمتر .در ضمن
 Kidding.چون ما بنیادی نوپا هستیم میانگین
 Husband is stillدقیق��ی به دلیل س��الیان متمادی
 recovering....فعالیت در اختیار نداریم .ولی چیز

جکهفته

ی

ک دست اول
کج

!LOVE’s Alphabet

وست آیلند

یا احمدی نژاد!
یا مخرب النرخ و البازار!
یا مدبر السختی و الفشار!
یا مخترع الگشت االرشاد!
یا مسبب الزور و االجبار!
یا مخالف العشق والحال!
ح ّول حالنا
الی ضد الحال!
-------------------------آغاز تحول اقتصادی مبارک
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه9 :
جالبی که ام��روز میتوان گفت این
است که ما به تعهدات خود در ایران
تا امروز به خوبی عمل نمو ده ایم.
 )۲دوم اینک��ه آمار ما بس��تگی به
فعالیت های مالی  -اجتماعی ما در
هر سال دارد .و مقدار مبلغی که ما
توانسته باش��یم در آنها جمع آوری
نماییم.
در هر صورت ما پ��س از هر برنامه
مالی ،آمار آن را در نشریات فارسی
زبان به چاپ رسانده ایم.

یکی از ویژه گی های درخور توجه
برنامه  19نوامبر مشارکت گسترده
و مس��تقیم جمع بزرگی از ایرانیان
در برگزاری جش��ن بود ،موضوعی
که در کامیونیتی ما کمتر دیده می
شود؛ لطفا از چند و چون آن برایمان
بگویید.
 م��ا در ش��ب  ۱۹نوامب��ر افتخارپذیرایی از  ۳۰۰ش��رکت کننده را
داشتیم که در بین آنان تعدادی نیز
از ملیت های دیگر دیده میشدند.
واقعا جای دارد از تک تک ش��رکت
کنندگان تشکر کنیم.
آنها ب��ه برنام��ه ای آمدند که مثل
بسیاری از مراسم صرفا برای تفریح و
سرگرمی نبود.
هر چند س��عی کرده بودیم مراسم
ب��ا وجود اط�لاع رس��انی در مورد
دغدغه هایمان ،شاد و جذاب باشد،
ولی هنگام مراسم اشک بسیاری از
هموطنان م��ا را نیز تحت تاثیرقرار
میداد.
ما به این نکته رسیده ایم که ایرانیان
همگی دغدغه مشترکی که همان
آبادانی و عزت کشوراست را دارند و
باید راز همکاری و یگانگی را بیابند تا
به نتایج مثبتیدست یابند.

بحث��ی که در حاش��یه برنامه های
به اصطالح خیریه ای گاه شنیده می
شود آن است که مبارزه با تنگدستی
و فقر ،بخصوص در کش��وری مثل

ایران ب��ا منابع غنی ،ی��ک راه حل
سیاس��ی دارد ،و کمک های خیریه
راه ح��ل لزوما موثری نیس��ت .می
خواستم نظر شما را بدانم.
 در خصوص سوال شما در ارتباطبا راه حل سیاس��ی ب��رای مبارزه با
فقر و تنگدس��تی ،شکی نیست که
پیداک��ردن راه حل مش��کالت هر
کش��وری در ابتدا به عه��ده دولتها
میباش��د و با یافت��ن راه حل کالن
همچ��ون راه های سیاس��ی نتایج
سریعتر و جامعتری حاصل می شود.
ما در مجموع��ه نیکو معتقدیم هر
انس��انی باید در حیطه خ��ود و در
ح��د توان خود به مس��وولیت خود
عمل کند .کس��ی منکر آن نیست
اگر عدالت در دنیا برقرار ش��ود دنیا
گلس��تان میش��ود و فق��ر از میان
می��رود .اما این نباید مانعی برای ما
باش��د چون حاال عدالت نیست ما
دس��ت روی دست گذاشته و کاری
انجام ندهیم .ضم��ن اینکه یادتان
باش��د ثمره دیگر این گونه فعالیت
ها به خود ما بر میگردد تا با اصالح
عملکرد خود موجبات ایجاد عدالت
اجتماعی را فراهم کنیم.

با سپاس از شما.
________________
برای آگاهی بیش��تر به سایت نیکو
به آدرس زیر
www.nikou.ca

مراجعه یا با شماره تلفن

(514)624-4579

تماسبگیرید.

استخـدام

استخدام منشی جهت شرکت
به یک خانم مسلط به زبان فرانسه
و انگلیسی و آشنا با امور شرکتی،
ترجیحا با سابقه قبلی در این زمینه
نیازمندیم.
Tel.: 514-582-3444
hadimor@hotmail.comazdec1
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>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648
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جلسه اجنمن زنان

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زمان :یکشنبه  6دسامبر

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

آن دسته از زنانی که پس از خروج
از کش��ور این گونه تج��اوزات را
افشاء کرده و سرپوش این اعمال
غیراخالقی و غیرانس��انی را پس
میزنند قابل تقدیراند.
حجاب اجباری

نصب
بزرگترین
ساعت دنیا
درشهرمکه

شهر مکه ،که یکی از شهر های مقدس
مس��لمانان بوده و هر س��اله پذیرای
میلیون ها مسافر از سراسر دنیا برای
انجام مناس��ک حج است ،برای نصب
بزرگترین ساعتدنیا انتخاب شده.
دولت عربستان قصد دارد با نصب این
س��اعت در آینده پایه گذار استاندارد
زمانی جدیدی به ن��ام Mecca time
باش��د و در کنار اس��تاندارد گرینویچ
عرض اندام کند.
ارتف��اع این س��اعت  ۳۸۰متر بوده و
برفراز یک برج به ارتفاع  ۵۷۷متر در
مرکز ش��هر مکه و نزدیک به مسجد
الحرام نصب ش��ده است .صفحه این
س��اعت در چهار وجه با قطر  ۴۶متر،
غروب ها از فاصله  ۱۷کیلومتری دید
دارد.
این ساعت به کمک دو میلیون المپ
 LEDروشن می شود.
رنگ این المپ ها در اوقات پنجگانه
نماز سبز خواهد بود.
برای تصور عظمت این مجموعه می
توان گفت که این آس��مان خراش ۶
براب��ر بزرگتر از برج بیگ بن در لندن
است.
س��اختمان برج که خ��ود حکم پایه
ای جهت قرار گرفتن این س��اعت را
دارد ،ش��امل یک مرکز خرید۲۰۰۰ ،
اتاق هتل و همچنی��ن دارای فضای
کافی جه��ت اقامه نماز برای ۳۰۰۰۰
نمازگزار می باشد.
از این پس چشم انداز این برج و ساعت هم به دیگر جاذبه های توریستی شهر مکه اضافه می شود.

خشونتمذکر

تحمیل حجاب اجباری یکیدیگر
از انواع خش��ونت بر زن��ان برای
کنترل جسم آنان است.
در طول  32سال حکومت اسالمی
زنان با عدم رعایت حجاب انگونه
که خواس��ت رژیم بوده به نوعی
نافرمانی مدنی دست زده اند.
گفته آقای یوس��فی اش��کوری
ما زنان ایرانی مخالفت خود را علیه "زم��ان آن فرا رس��یده ت��ا زنان
 25نوامبر ،روز
هرگونه مداخله نظامی در ایران روشنفکر دینی با حجاب اجباری
و حت��ی برای ح��ذف آن مبارزه
اعالم میداریم ...
جهانی مبارزه با
کنند" را باید به فال نیک گرفت.
ما به خشونت نظام یافته در ایران
خشونت بر زنان
جامعه ،بازداش��ت روز افزون زنان از علیه زن��ان معترضی��م و از مراجع
سازمان ملل در سال  1999روز  25شهروندان عادی تا فعاالن اجتماعی بی��ن المللی میخواهیم تا نس��بت
نوامبر را برای رفع خشونت بر زنان  -سیاسی چه به لحاظ کنترل شدید به خش��ونت بر زنان در ایران توجه
پوش��ش و چه به دالئل تالش های خاص مب��ذول دارند و فش��ارهای
در سطح جهانی بر گزید.
با تاکید بر اینکه خشونت سدی ست مدنی شان در زندانها مورد تجاوزات الزم برای واداش��تن ایران به رعایت
در راه برابری ،رشد ،و صلح در جهان جس��می ،جنس��ی و روان��ی ق��رار تعهدات بین المللی را اعمال دارند.
و از دولته��ا و نهادها و مراجع بین میگیرند.
باید یادآور ش��د ک��ه جنگ یکی از
المللی و غیر دولتی خواسته است تا فاجع��ه اخیر که در ای��ران رخ داده خشونت بارترین بالیائی ست که در
با بر گزاری فعالیتهای مختلف به باال است مسئله تجاوز دسته جمعی به جهان گریبانگیر زنان میشود.
بردن سطح آگاهی نسبت به اعمال زنان در ش��هرهای مشهد ،خمینی عالوه بر آس��یب های گس��ترده به
شهر و گلستان استان اصفهان است .همه مردم و نابودی کش��ورها ،زنان
خشونت بر زنان یاری رسانند.
زنان ایرانی از آغاز حکومت اسالمی نمونه اخطارهائی به زنان نظیر آنچه ب��ا ِر کودکان و کهنس��االن ،تحمل
در ایران در معرض خش��ونت های در ورامی��ن اتفاق افتاده که به علت تج��اوزات جنس��ی را ه��م بدوش
نبودن امنیت از زنان خواسته شده میکشن .د
چند الیه قرار دارند.
از قوانی��ن تبعی��ض آمیز حکومتی از س��اعت  7شب به بعد به خیابان ما زن��ان ایرانی همگام با دیگر زنان
نیایند.
جهان مخالفت خود را علیه هرگونه
نظیرنداشتن
تمامی اینها هدفی جز به خانه راندن مداخل��ه نظامی به اصطالح بش��ر
حق طالق،
زنان ندارد.
دوس��تانه ،حمایت از غیر نظامیان
حق خروج از کشور،
تجاوز که بیان اعمال سلطه و کنترل و ص��دور دموکراس��ی (!) به ضرب
حق حضانت فرزند،
در جامعه خش��ن و مرد ساالر است خمپاره و موش��ک در جهان اعالم
قانونی بودن چند همسری،
نه بعنوان جنایت که بخشی از رفتار میداری��م و ب��ا هرگون��ه مداخل��ه
میزان ارث،
جنسی مردانه تلقی میشود.
نظام��ی در ایران مخالف��ت نموده،
شهادت،
در ای��ن رابط��ه از م��ردان س��لب و وظیفه رژیم اس�لامی دانس��ته تا
دیه،
مسئولیت کرده و تنها راه پیشگیری برای جلوگیری ازهر گونه مداخله با
پائین بودن سن ازدواج دختران،
از چنی��ن اتفاقات��ی را رعای��ت نوع شفاف سازی وجلب اعتماد آژانس،
تفکیکجنسیتیدانشگاهها،
محرومیت از بسیاری از رشته های پوشش زنان تلقی میکنند.
طبق موازین این نهاد وسائل بازدید
مقام��ات پلی��س قضائ��ی بج��ای ماموری��ن آژانس از مراک��ز اتمی را
دانشگاهی و ...و...
که بگذریم دامنه خش��ونت بر زنان مس��ئولیت پذیری و هم��دردی با فراه��م و از دادن ه��ر گونه بهانه به
در ایران از اعمال خشونت جسمی و قربانیان خش��ونت آنان را گناهکار عناصر جنگ طلب بکوشد.
روانی تا جنسی و امنیتی و فرهنگی دانسته و سعی دارند بر وحشت آنان برابری میان زنان و مردان بدون رفع
روز به روز ش��تاب بیشتری گرفته در عرصه عمومی و حتی خصوصی خشونت بر زنان میسر نخواهد شد.
بیافزاین��د و زمینه حذف زنان را در
است.
در کن��ار اعم��ال س��رکوب بر کل عرصه اجتماعی فراهم کنند.

Ignacio Ramonet

ماهنامهلومونددیپلماتیک

اعمال خشونت نس��بت به زنان ،از جانب همسر و
یار نزدیک آنان از جنس مذکر ابعادی حیرت انگیز
یافته است .و این اعمال در اروپا صورت می پذیرند.
در بطن کانون خانواده ،خشونت ،به نخستین عامل
معلولیت و یا مرگ _ بی��ن زنان اروپایی  ١٦تا ٤٤
ساله_ بدل شده است .یعنی حتی بیش از تصادفات
رانندگی و یا سرطان...
در تمامی کشور های اروپا ،به درجات مختلف ،بین
ربع تا نیم کل تعداد زنان قربانی بد رفتاری هستند.
بعن��وان مثال ،در پرتغال  %٥٢.٨زنان صریحآ اعالم
کرده اند که از سوی همسران ،معشوقان و یا یاران
خود مورد خشونت قرار گرفته اند.
در آلمان در هر  ٤روز ٣ ،زن توس��ط مردان زندگی
خود به قتل میرسند یعنی بالغ بر  ٣٠٠قتل نفس
در س��ال .در انگلس��تان ،هر  ٣روز ١ ،زن درهمین
شرایط کشته می شود .در اسپانیا ١ ،زن هر  ٤روز،
یعنی چیزی در حدود  ١٠٠زن کش��ی در سال .در
فرانس��ه ،ماهانه  ٦زن ،یعنی  ١زن در هر  ٥روز ،در
اثر خشونت های خانگی جان می سپارد ،یک سوم
آنان با سالح سرد و یک سوم دیگر با اسلحه ی گرم
به قتل می رس��ند % ٢٠ ،خفه می ش��وند و % ١٠
دیگر تاحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می گیرند...
در مجموع��ه ی  ١٥کش��ور اتحادیه ی ارو پا (قبل
از گس��ترش آن به  ٢٥کشور) بیش از  ٦٠٠زن در
سال _ نزدیک به  ٢زن در روز_ در اثر خشونت های
کانون خانواده جان می دهند.
مشخصات مردان متجاوز همیشه آن چیزی نیست
که غالبآ تصور می رود.
سوءتفاهمات ایدئو لوژیکی ،این رفتار ددمنشانه را
غالبآ به اش��خاص کم سواد ،و اقشار محروم جامعه
نسبت میدهند.
این تحلیل اشتباهی بیش نیست.
سرنوش��ت غم انگی��ز بازیگرتأ تر و س��ینما ،ماری
ترنتینیان ،که در روز  ٦ماه اوت  ٢٠٠٣توس��ط یار
خود ،هنرمند مشهور به قتل رسید ،گواهی بر این
امر است.
گزارشی از شورای اروپا حاکی از آنست که «ظاهرآ
بروز خشونت در خانواده حتی با باال رفتن در آمد و
سطح آموزش اوج می گیرد».
ای��ن گزارش تأکید می کند که در هلند« ،بیش از
نیمی از کس��انی که مرتکب اعمال خشو نت آمیز
نس��بت به زنان می شوند ،دارای دیپلم دانشگاهی
هستند».
در فرانس��ه ،طبق آمار موجود ،متجاوز غالبآ مردی
اس��ت که بواسطه ی موقعیت حرفه ای خویش به
نوعی از قدرت برخوردار است.
در میان آنان نس��بت قابل توجه��ی کادر (،)%٦٧
کارکنان بخش بهداشتی(  )%٢٥و افسران پلیس و
یا ارتش ،وجود دارند.
اشتباه دیگر آنست که تصور میرود که خشونت ها
بیشتر در کشور های «مردساالر» جنوب ارو پا رخ
می دهند تا در کشور های شمالی .در این جنبه از
مسأله نیز باید محتاط بود .البته ،رومانی در میان
کشور های اروپایی ،کشوریست کهدر آن خشونت
خانگی نسبت به زنان حاد تر است:
همه ساله ،از هر یک میلیون زن رومانیایی١٢.٦٢ ،
تن آنان توسط یار مذکر خود به قتل میرسند.

اما در صدر لیست نکبت بار کشور های زنکش ،بال
فاصله پس از رومانی کشور هایی قرار دارند ،که در
آنها بطور پارادوکس��ال ،حقوق زنان بیش از س��ایر
کش��ورها رعایت میشود ،مانند فنالند ،که برای هر
میلیون زن فنالندی ،همه ساله  ٨.٦٥زن در خلوت
خانواده به قتل میرسند؛
پ��س از آن ن��روژ ( ، )٦.٥٨لوگزامب��ورگ (،)٥.٥٦
دانمارک ( ،)٥ .٤٢س��وئد ( ،)٤ .٥٩ایتالیا ،اسپانیا،
پرتقال و ایرلنددر رده های پایینی لیست قراردارند.
این امر نش��ان میدهد که خش��ونت خانگی بالیی
جهانی است که در همه ی کشور ها کم و بیش به
چشم می خورد ،در همه ی قاره ها ،در همه ی گروه
های اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و فرهنگی.
البته گهگاه زنان نیز در رابطه با مردان خشونت به
خرج می دهند ،و نیاز ی به تصاویر اعمال شکنجه
توسط زنان سرباز به زندانیان مذکر زندان ابوغریب،
در عراق ،نبود تا بدانیم که ،متأسفانه ،شکنجه گران
مؤ نث نیز وجود دارند.
باید اضافه نم��ود که روابط همجنس گرایانه نیز از
خشونتدر امان نیستند .اما،دراکثریت مطلق موارد،
قربانیان اصلی این اعمال زنانند.
خشونت خانگی— که س��ازمانهای فمینیستی از
مدتها پیش در رابطه با آنان به دولتها هش��دار داده
بودند— در س��طح جهانی به چن��ان درجه ای از
وخامت رس��یده است که باید از این پس آن را یک
تجاوز عمده به حقوق فرد انسانی ،توأم با امر خطیر
بهداشت عمومی تلقی نمود.
چرا که مس��أله تنها ضرب و ش��تم بدنی ،هر چند
هم مرگبار باشد نیس��ت ،بلکه عالوه بر آن باید به
خشونت های روانی ،تهدیدات و ارعاب ها وخشونت
های جنسی نیز اشاره نمود.
و البته در غالب موارد همه ی این تجاوزات همه با
هم یکجا جمع می شوند.
این واقعیت که این خشونت ها در کانون خانوادگی
قربانی بوقوع می پیوندند ،همواره دستاویزی برای
مقامات حکومتی بوده است تا از زیر بار مسئولیت
خویش شانه خالی کنند و آنان را «مسائل مربوط به
عرصه های خصوصی» به حساب آورند.
چنین نقطه نظری حاکی از یک امتناع جمعی است
از مدد رس��انی به فردی که در معرض خطر است.
موضعی ریا کارانه و فضاحت آمیز .بر کسی پوشیده
نیست که عرصه ی خصوصی نیز ابعاد سیاسی دارد.
و این گونه اعمال خش��ونت ها انعکاس��ی از روابط
قدرتی نا برابر از حی��ث تاریخی میان زن و مرد ،و
عمدتآ ناشی از پاتریارکا ،سیستمی بر اساس نظریه
ی «زیر دستی طییعی» زنان و «تفوق بیو لوژیک»
مردان بوده است.
خش��ونت زائیده ی این سیستم است .و باید آن را
با وضع قوانین مناسب از میان برد .برخی در پاسخ
می گویند که این امر نیاز به زمان دارد .در اینصورت
آیا تشکیل فوری یک دادگاه بین المللی دائمی در
رابطه با خشونت علیه زنان ،که بسیاری از سازمانهای
فمینیستی طالب آنند ،امری ضروری نیست؟ 
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از نازی بپرس!...

میراث بزرگ...

هنرتندرستماندن



اگر منیخواهید بیمار شوید؛
احساسات تان را بیان کنید.

هیجان��ات و احساس��اتی ک��ه
س��رکوب یاپنهان شده باشند به
بیماریهایی نظیر ورم معده ،زخم
معده ،کمر دردو درد ستون فقرات
منجرمیشوند.
سرکوبی احساسات به مرور زمان
حت��ی میتواند به س��رطان هم
بیانجامد .در آن زمان اس��ت که
ما به س��راغ یک محرم میرویم و
رازها و خطاهای خ��ود را با او در
میان میگذاریم!
گفتگو ،صحبت کردن ،کلمات... ،
وسیلهدرمانی قدرتمندی هستند.

افراد منفی ،مش��کالت را بزرگ
میکنند و راه حلها را نمییابند.
آنها غم و غصه ،شایعه و بدبینی
را ترجی��ح میدهن��د .روش��ن
کردن یک کبریت بهتر از تاسف
خ��وردن از تاریکی اس��ت .زنبور،
موجود کوچکی است اما یکی از
ش��یرینترین چیزهای جهان را
تولیدمیکند.
ما همانی هستیم که میاندیشیم.
اف��کار منفی باعث تولی��د انرژی
منف��ی میش��وند ک��ه آنها نیز
ب��ه نوبه خود تبدی��ل به بیماری
میگردند.



اگر منیخواهید بیمار شوید؛
تصمیمگیریکنید.

اف��راد دو دل و مردد دچار دلهره
و اضط��راب هس��تند .دو دلی و
بیتصمیمی باعث میش��ود که
مش��کالت و نگرانیه��ا روی هم
انباش��ته ش��وند .تاریخ انسان بر
اس��اس تصمیمگیریها ساخته
شده است.
تصمیمگی��ری دقیقاً ب��ه معنی
چشمپوشی آگاهانه از بعضی مزایا
و ارزشها برای به دس��ت آوردن
بعضیدیگر است.
افراد مردد در معرض بیماریهای
مع��دی ،درده��ای عصب��ی و
مشکالت پوستی قراردارند.

Le chant de la tristesse
Tu es parti,
Tu nous as quitté
comme le vent de l’aube,
Je te laisse dans la main
des fleurs de l’amour
Pour que tu reviennes a
chaque printemps.



اگر منیخواهید بیمار شوید؛
به دنبال راه حلها باشید.



شعر و موزیک
فریباافضلی



اگر منیخواهید بیمار شوید؛
واقعیتها را بپذیرید.

سرباز زدن از پذیرش واقعیتها و
عدم اتکاء به نفس ،ما را از خودمان
بیگانه میسازد .هسته اصلی یک
زندگی س��الم ،یکی ب��ودن و رو
راست بودن با خود است.
کس��انی که ای��ن را نمیپذیرند،
حس��ود ،مقلد ،مخ��رب و رقابت
طلب میشوند .پذیرفتن انتقادها،
کاری عاقالنه و ابزار درمانی خوبی
است.



اگر منیخواهید بیمار شوید؛
در زندگی اهل تظاهر نباشید.

اگر منیخواهید بیمار شوید؛
اعتماد کنید.

کس��ی که واقعیت را پنهان نگاه
میدارد ،تظاهر میکند و همیشه
میخواهد راحت و خوب و کامل
به نظر دیگران برسد ،در واقع بار
س��نگینی را بر دوش خ��ود قرار
میدهد.
مثل ی��ک مجس��مه برن��زی با
پایهه��ای گِلی .هی��چ چیز برای
س�لامتی بدتر از نقاب به چهره
داش��تن و زندگی کردن با تظاهر
نیست.
این گونه اف��راد زرق و برق زیاد و
ریشه و مایه اندکی دارند و مقصد
آنها داروخانه ،بیمارستان و درد
است.

کس��انی که به دیگ��ران اعتماد
ندارند نمیتوانند ارتباط خوبی با
دیگران برقرار کنند و نمیتوانند
رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به
وجود آورند.
آنها معن��ی دوس��تی واقعی را
درک نمیکنند .بیاعتمادی باعث
کاهش ایمان فرد میگردد.
نوشته :دکتر دراتزیو واره ال
Drauzio Varella, MD is
a Brazilian physician,
educator, scientist.

وار که شکس��تنش از
ی��
مون دیوار شیش��ه ای که اونو ی��ه د هر دیوار واقعی سخت
ه ذای مورد عالقه ش جدا می شکستن دیوار باور خودش بود.
از غ
تر بود اون
باورش به محدودیت!
رد.
ک
عد از مدتی از حمله به
گر خ��وب تو اعتقادات
باال خره ب
ا
م
ه
ما
کوچیک منصرف شد.
جس��تجو کنیم ،کلی
اهی
یه دانشمند یک آزمایش جالب م ور کرده بود که رفتن به اون خودمون ش��ه ای پی��دا م��ی
ماهی دی��وار شی
با
انج��ام داد ...اون ی��ه آکواری��وم او ف آکواری��وم و خوردن
تیجه ی مشاهدات و
کنیم که ن
اخت و اونو بایک طر
نه و خیلی هاشون هم
ه.
شیشه ای س�� دو قسمت کرد .کوچیکه کار غیر ممکنی وسط رو تجربیاتمو
نیستن و فقط تو ذهن
ی
دیوار شیشه ا یه ماهی بزرگتر دانشمند شیش��ه ی گه رو باز اون بیرون
ت
زر
تو یه قس��م
رداشت و راه ماهی ب
وجود دارند.
انداخ��ت و در قس��مت دیگه یه ب د ،اما ماه��ی بزرگه هرگز به خود ما خ��ود را ارزیابی می
ی
که غذای مورد کر
حمله نکرد.
اهی کوچیکتر
هر فرد برآورد مشخص خواهد
سمت ماهی کوچیکه ت دیگر کند و این
م قه ی ماهی بزرگه بود.
هرگ��ز قدم به س��م
که او چه خواهد شد.
عال
ک��ه تنه��ا غذای او
ساخت ی توانید بی��ش از آن
چی
کو
ی
ت.
ه��
اش
گذ
ما
ن
وم
ند به آکواری
نم
ش��ما ش��وید که ب��اور دارید
ماهی بزرگه بود و دانش��م د ...می دونین چرا؟
ب
ی
یز
گ��ه ای نمی دا
چ
دیگ��ه
ما بی��ش از آنچه باور
اون غذای دی ماهی کوچیکه اون دی��وار شیش��ه ای بزرگه هس��تید ،ا
ود نداش��ت ،اما ماهی
ن
توانید انجام دهید
او برای خورد طرفش حمله می وج
هنش یه دیوار شیش��ه ای دارید می نورمن وینست پیل
بارها و بارها به یه دیوار نامرئی تو ذ
کرد ،اما هر بار به
ساخته بود.
می خورد.

دیوار شیشه
ای ذهن!

ایران :اشغال سفارت انگلیس...
هم��ه اين شکس��تهای س��ه گانه
حاکميت را بحرانی تر کرده و بيش
از پي��ش رهبری خامن��ه ای را زير
سئوال برده است.
ادامه اين وضع برای بقای حکومت
خامنه ای خطرناک است .او يا بايد
از راه خود برگردد و يا با لجبازی به
همين راه ادامه دهد.
به س��خن ديگر برای او دو راه باقی
مانده است:

راه اول:

آشتی با اصالح طلبان

آزادی موس��وی و کروبی،
آزادی زندانيان سياس��ی و
پذيرش انتخاب��ات رقابتی
مي��ان اص�لاح طلب��ان و
س��اير جناح ها .اين همان
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پيشنهاد خاتمی است که اگر خامنه
ای بپذيرد پيامدهای ديگری هم با
خود دارد.
از جمله تجديدنظر در پروژه هسته
ای ،همکاری با آژانس هس��ته ای و
کنار گذاشتن پروژه بمب اتمی و نيز
دگرگوني های اساسیدر سياستهای
منطقه ای جمهوری اسالمی.
ام��ا اين راه يعنی قبول شکس��ت و
اعتراف به "بی بصيرتی".
چ��را که در نهايت معن��ای آن اين
اس��ت که کودتای انتخاباتی خامنه
ای اش��تباه بود ،سياستهای منطقه

همانطور که در شماره پیش پیوند
آم��د ،از هفتم تا دهم نوامبر 2011
کالج س��نت فوآ در کبک ،هفته ِی
آشنایی با مفاهیم دینی و فرهنگی
زرتشتی را برگزار کرد.
این برنامه شماری سخنرانی ،کارگاه
و برگزاری مراس��م دینی زرتشتی
را در ب��ر داش��ت .از جمله مراس��م
فرهنگی این هفته ،هنرنمایی گروه
رقص خورش��ید خانم در مراس��م
افتتاحیه ( 7نوامبر) وکنسرت خانم
شیدا قره چه داغی ( 10نوامبر) بود.
از فرازهای دیگر برنامه اجرای اپرای
حماسی خانم فریبا افضلی ،هنرمند
نام آشنای جامعۀ ایرانیان مونتریال
بود.
از خانم افضلی در حاشیه حضورش
در هفت��ه بزرگداش��ت زرتش��ت
پرسیدیم ،می گوید:

ارزش ادبی و فلس�فی ش�اهنامه
محدود به ایران و یا فارسی زبانان
نیست.

زمانی که از جانب دپارتمان فلسفه
و مذهب کالج س��نت ف��وآ ،دعوت
ش��دم که به مناسبت هفته معرفی
آیین زرتشت به مدت یک ساعت از
شاهنامه قصه ای بگویم ،سفر من به
خاطرات تاریخی بشریت آغاز شد.
افسانه سیاوش و باورهایش فقط یک
داستان نیست
و رنج فردوس��ی برای از دست دادن
دلیرانش محدود به ش��اهنامه نمی
شود.
برای من که داس��تان س��یاوش را
باید به زبانی دیگر (فرانس��وی) می
گفتم باید برای تک تک شخصیت

گیلعاد شالیت و
 1027انسان دیگر
اکتبر ( 2011لوموند)
گیلعاد شالیت ،سرباز اسرائیلی پس
از ی��ک دوره طوالنی اس��ارت آزاد
می ش��ود .طبیعی اس��ت که جای
خوشحالی اس��ت برای او ،خانواده و
نزدیکانش.
بیائید یک لحظه فراموش کنیم که
او عضو یک ارتش اشغالگر است.
.....
در مقابل ،اگر بتوان نام آن را تبادل
گذاشت 1027 ،فلسطینی از جمله
 27زن آزاد خواهند شد.

کبک :هفتۀ
بزرگداشت زرتشت
های این داستان دلیلی قانع کننده
می جس��تم؛ و چه دلیل��ی بهتر از
بدخویی های و نی��ک خویی های
نهفتهدر سرشت انسان که همچنان
در عش��ق هایش ،صلح هایش ،جاه
طلبی هایش و جنگ های خانمان
براندازش خود را متبلور می سازد.
آری شاهنامه ای که هویت فرهنگی
ما را بازسازی کرده است ،دیگر تنها
از آن ما نیست ،میراث فرهنگی این
جهان و انس��ان های سرگشته آن
است.
قصه گویی س��نتی را به استادان و
نقاالن می سپارم و با الهام از ساختار
اپرا ،تئاتر و موزیک بهره می برم و که
شاهد فرود آمدن شمشیر گرسیوز بر
گردن مغرور سیاوش باشم .و ایمان
دارم کهن قلب بزرگش را هیچ ضربه
ای از حرکت باز نخواهد داشت
چ��را ک��ه او در هر رویش��ی دوباره
خواهد تپید.
اما من برای سوگش آواز می خوانم

لیالفروهر
آنان چه کسانی اند؟ واکنش خانواده
هایشانچیست؟
در ای��ن م��ورد ،در مطبوعات غربی
مطلبی منتش��ر نخواهن��د کرد یا
اطالعات ناچیزی پخش خواهد شد.
این داس��تان غریبی س��ت« ،یک
مشت» زندانی فلسطینی در زندان
های اسرائیلی که تعدادشان به شش
هزار نفر می رس��د 280 .نفر از آنان
کمتر از  18سال دارند و  34نفرشان
زیر  15س��ال .از نگاه اسرائیل ،همه
کودکانی که دس��تگیر می ش��وند،
مجرم اند.
 22نفر از آنان نیز نماینده منتخب
در مجلس فلسطین اند.
برخ��ی از آنان زندان��ی «اداری» اند

>> ادامه از صفحه5 :
ای و پروژه هس��ته ای او هم اشتباه
بوده است .اما اين چرخش سياسی
که به معنای پذيرش اش��تباهات و
خطاهای رهبری اس��ت ،اتوريته و
اقت��دار او را در درون نظام به س��ود
کسانی همچون هاشمی رفسنجانی،
خاتمی و رهبران زندانی جنبش سبز
به شدت تضعيف می کند .و اين آن
چيزی نيست که خامنه ای آمادگی
و ظرفيت تحمل آن را داشته باشد.

راه دوم:

حتريک "دشمن" به
مداخله نظامی!

راه ديگری که برای او
باقی می ماند اصرار و
لجبازی بر ادامه مسير
ماجراجويان��ه کنونی
است.

او مث��ل همه ديکتاتوره��ای ديگر
هرگاه چشم انداز راه تحميلی خود
را س��ياه تر می بيند ،ب��ه اقدامات
ماجراجويانه تر و قمارهای خطرناک
تری روی می آورد .اش��غال سفارت
بريتانيا،دقيقا يکی از همين قمارهای
خطرناکی است که خامنه ای از سر
استيصال برای برون رفت از بحران
به آن توسل جسته است.
بمباران تاسيسات اتمی ايران برای
خامن��ه ای و رژيم غرق در بحران او
نعمتی است که برکات چهارگانه زير
را به همراه خواهد داشت:

 )۱به محض چنين حمله ای همه
جناح ه��ای رقيب و در حال جنگ
جمهوری اسالمی به ناچار اختالفات
خ��ود را کنار می گذارند و پش��ت
سر رهبر به خط می ايستند ،بدين
ترتيب بحران درونی رژيم که هر روز

و از رستم می خواهم که به کاووس
بگوید:
ک��ه یک پادش��اه مظنون دش��من
دلیران است.
در این سفر قصه خوانی من ،آندره
بدروس ،رهبر ارکس��تر و کر؛ جینا
فیدلس ،پیانیست؛ احمدو ،سازهای
کوبه ای و طبال همراهان من بودند.
از آنها سپاسگزارم.
از راهنمایی های آقای کامبیز روشن
روان ،آهنگساز قلعه فلک و افالک و
امیرکبیر ...خانم مریم انتظامی،طراح
لب��اس دوران قبل از اس�لام ،برای
معانی رنگ ها؛ خانم و آقای تاثیری،
برای انتخ��اب کلم��ات و جمالت
مترادف فرانسوی سپاسگزارم.
 با سپاس از شما و آرزوی موفقیتهای روزافزون برای همه هنرمندان
ایرانی و برای هر کو به سهم خود در
فراس��وی حباب خاک چراغ میراث
س��ترگ فرهنگ��ی ای��ران زمین را
روشن نگه می دارد.

ابعاد تازه ای پيدا می کند موقتا به
سود اقتدار رهبر حل می شود.

 )۲نابه سامانی های اقتصادی و همه
بی لياقت��ی ها و غارتگری هايی که
به فقر عمومی و کسادی و تعطيل
ه��زاران واحد صنعتی ،کش��اورزی
و خدماتی کش��ور و بي��کاری و بی
خانمانی ميليونها اي��ران انجاميده
را يکسره به حس��اب دسيسه ها و
خرابکاری های دشمن می گذارند.

 )۳بدون تهدي��د خارجی ،بحرانی
درون��ی رژيم و اوضاع نابه س��امان
اقتصادی و سياسی کشور با توجه به
انقال ب های منطقه و سقوط قريب
الوقوع بشار اس��د می تواند موجب
برآم��د مجدد جنبش دموکراس��ی
خواهی سبز شود که معلوم نيست
رژيم بحرانی و ش��کننده خامنه ای

یعنی بدون محاکمه زندانی ش��ده
اند .بقیه نیز دادگاه های اس��رائیل
محاکمه گشته اند ،که بنا بر گزارش
های بین المللی هر اسمی می توان
بر آن ها نهاد جز دادگستری.
با زندانیان ،غالبا بد رفتاری می شود
و دالیل ج��رم یا ضعیف اس��ت یا
وجود خارجی ندارد .هم اکنون ،ده
ها زندانی فلسطینیدر اعتصاب غذا
به سر می برند.
آیا آن��ان دارای خانواده نیس��تند؟
نزدیکانی ندارند؟ خویشانی ندارند؟
ابدا :آنان فقط یک شماره اند.

Gilad Shalit et 1027 autres humains, par Alain Gresh

 12اکتبر 2011
بتواند بارديگر از عهده کنترل و مهار
آن برآي��د ،و بدون ش��کاف در بدنه
نيروهای نظامی که رژيم را س��اقط
می کند ،س��رکوب ه��ای خونين
گذشته را ادامه دهد.
اما در شرايط جنگی
اوال احتمال برآمد جنبش اعتراضی
تخفيف پيدا می کند و
ثانيا آن که توجي��ه نظاميان برای
سرکوب آن بسيار آسان تر است.

 )۴با توجه به پراکندگی تاسيسات
هس��ته ای ،پهناورب��ودن اي��ران و
کوهس��تانی بودن آن معلوم نيست
حمالت هوايی خارجی بتواند پروژه
اتمی جمهوری اس�لامی را متوقف
کند و چه بس��ا بهانه ساختن بمب
اتمی را نيز ب��رای خامنه ای فراهم
نمايد.
چهارشنبه  ۹آذرماه ۱۳۹۰
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اقتصاد

«جنبش های ضد سرمایه داری
هیچ طرح یا هدف انقالبی ندارند»
_________________
تداوم بحران اقتص��ادی در اتحادیه
اروپا و ایاالت متحده آمریکا ،اَشکال
ت��ازه ای از جنبش های اعتراضی را
در این مناطق به وجود آورده است.
نگاهی به این جنبش ها و اهداف آنها
در گف��ت و گویی با فریدون خاوند،
کارش��ناس اقتص��ادی رادیوف��ردا،
بررسی شده است.

___________

 از آغاز جنبش معروف به جنبشوال استریت در آمریکا چیزی حدود
دو م��اه می گذرد و در کش��ورهای
اروپایی هم جنبش های مشابهی که
معموال «ابراز انزجار کنید» نامیده
می شوند ،همچنان فعال اند.
این جنبش ها از چه عواملی منشا
گرفته و چ��ه هدف هایی را به طور
کلیدنبال می کنند؟
 گروه های اعتراضی که ش��ما از
آنها نام بردید زاییده بحرانی هستند
که از س��ال  ۲۰۰۸تا امروز اقتصاد
اروپا و آمریکا و برخیدیگر از مناطق
دنیا را در بر گرفته است .به خصوص
اینکه این بحران ها بازار کار را در این
کشورها متزلزل کرده است.
ن��رخ بی��کاری آمری��کا بی��ن  ۹تا
10درصد در نوسان است و مهمتر
از هم��ه اینکه از دو س��ال پیش به
این سو ،در همین سطح باقی مانده
اس��ت .ترس از طوالنی شدن دوران
بیکاری ش��مار زیادی از جویندگان
کار را به شدت مایوس و ناامید کرده
است.
در کشورهای اروپایی نیز درآمیخته
شدن رکود اقتصادی با بحران بدهی
های دولتی ،مجموعا نگرانی هایی را
ایجاد کرده است که در چند کشوری
مانند یونان ،پرتغال و اسپانیا ،شکل
خطرناکی به خود گرفته است.
ای��ن جنب��ش ه��ا معم��وال علیه
س��رمایه داری و یا به سود اشتغال

شعار میدهند ،ولی عمال هیچ طرح
یا ه��دف انقالبی ندارن��د و ترکیب
اجتماعی آنها هم به هیپی های سال
های  ۱۹۶۰بیشتر شبیه است تا به
جنبش های چپ و رادیکال سازمان
یافته.
جنبش معروف به اشغال وال استریت
در آمریکا و روایت اروپایی آن که به
«ابراز انزجار کنید» مش��هور ش��ده
اس��ت ،در اعتراض به این وضعیت
به وجود آمده اس��ت ،ب��دون اینکه
از جنبش های کم دامنه اعتراضی
فراتر بروند و برنامه منسجمی را برای
تغییر وضع ارائه بدهند.

پشت سر گذاشته است.
از جمله بحران سال  ۱۹۲۹که
ایرانی ها می توانند با خواندن
ترجمه فارسی اثر معروف جان
اش��تاین بک ،به نام «خوشه
های خشم» ،با مصیبت های
زاییده آن آش��نا ش��وند .بنابر
این بحران فعلی ،اولین بحران
سرمایهداری نیست.
بحران فعلی هم ضایعه های
س��نگینی را به وج��ود آورده
است و به خصوص در برخی
کشورها مانند اسپانیا ،جوان ها
را به شدت مایوس کرده است.

 اما جنبش اش��غال وال اس��تریتخودش را یک جریان  ۹۹درصدی
در جامع��ه آمریکا معرفی می کند.
بخش مهمی از رس��انه های خبری
نیز این جنبش را سر آغاز یک تحول
مهمدر غرب توصیف می کنند .فکر
می کنید وجود ایندست جنبش ها
به معنای آن نیست که نظام اقتصاد
آزاد هم به آخر خط رسیده است؟
 - در  ۹۹درصدی بودن جنبش
اشغال وال اس��تریت تردید خیلی
زیادی وجود دارد.
چند روز پیش به مناسبت آغاز این
جنبش،دستگاه های خبری از جمله
خبرگ��زاری رس��می در جمهوری
اس�لامی ،کل تظاهرکنن��دگان در
سراسر آمریکا را  ۳۰هزار نفر گزارش
کرده اند.
در اتحادیه اروپ��ا نیز جنبش های
معروف به ابراز انزجار کنید ،دستکم
تا امروز ،در حاشیه به سر برده اند.
البته این درس��ت است که جنبش
های مذکور مورد توجه شدید رسانه
های خبری واقع ش��ده ان��د .نظام
اقتصاد آزاد یا همان سرمایه داری ،از
آغاز پیدایش آن یعنی چیزی حدود
دو قرن گذش��ته تا ام��روز ،بحران
هایی به مراتب سخت تر از امروز را

 آی��ا بح��ران اقتص��ادی فعلی بهتغییرات سیاس��ی در اروپا و آمریکا
منجر نخواهد شد؟
 -بحران فعلی مس��لما بخش��ی
از نیروه��ای سیاس��ی را در اروپا و
احتم��اال در آمریکا تغیی��ر خواهد
داد .اشتباهات بزرگ این چند ساله
که بحران بدهی ه��ا یکی از نتایج
آن اس��ت ،تا امروز تغییرات وسیع
سیاسی را در یونان و ایتالیا به وجود
آورده است.
در انتخاب��ات اس��پانیا نی��ز که روز
یکشنبه برگزار شد ،سوسیالیست ها
به سود نیروهای راستگرا کنار رفتند.
اگر درس های الزم از بحران فعلی
گرفته شود ،همان طور که از بحران
های گذشته گرفته شده است ،فکر
نمی کنم کس��ان زیادی باشند که

اجنام کار نامتام ...شهباز خنعی
س��ازماندهی ی��ک نظ��ام مخوف
پلیس��ی-امنیتی بزعم خود تسمه
ازگرده مردم بکشد ،تمام مقاومت او
و رجزخوانی هایش کمتراز یک ماه
به درازا کشید و جنبشی که در 15
دسامبر  2010آغاز شد در  14ژانویه
 2011اورا به فرار و پناهنده شدن به
عربستان سعودی واداشت.
دیکتاتور ساقط شده بعدی حسنی
مب��ارک در مصر بود که س��قوط او
حتی سریع تر از بن علی رخ داد و از
آغاز تظاهرات 7 ،ژانویه ،تا واداشتنش
به کناره گی��ری 25 ،ژانویه 2011
بیش از  18روز به درازا نکشید.
دلیل کوتاه بودن زمان س��رنگونی
مبارک را (برغم ادع��ای او در مورد
داشتن دکترای لجبازی – بخوانید
خیره س��ری) فزون بر اراده استوار
مردم مصر در اس��تمرار و گسترش

دموکراس�ی مبتنی بر اقتصاد آزاد

را س��رنگون کنند و ج��ای آن را به

دیکتاتوری ه�ای مبتنی بر اقتصاد
بستهبدهند.

ولی در این که این اش��تباهات بوده
و منجر به بحران فعلی شده است،
تردی��دی نیس��ت و مس��لما هیچ
راه��ی وجود ندارد جز اینکه به این
اشتباهات پایان داده شود.


>> ادامه از صفحه7 :

تظاهرات با وجود کشته شدن 850
نفر ،باید در موضع گیری ارتش مصر
جستجو کرد که با اعالم بیطرفی از
ش��رکت در سرکوب و کشتار مردم
پرهیز ک��رد و با ای��ن کار اعتماد و
احترام مردم را چنان به خود جلب
کرد که وظیفه اداره کشور در دوران
حس��اس گ��ذار ،تا زم��ان برگزاری
انتخابات و تشکیل دولت منتخب را
به عهده گرفت .بنابراین بود که این
دوران گذار  6ماه به درازا کشد ا ّما با
گذشت  10ماه مردم متوجه شدند
که ش��ورای نظامی حاکم از سویی
قصد به تعویق انداختن روند گذار به
دموکراسی ودرنتیجه طوالنی کردن
حاکمیت خ��ود را دارد و از س��وی
دیگر می خواهد در روند این دوران
برای خ��ود امتیازات��ی فراقانونی و
غیردموکراتیک – مانند عدم کنترل

پارلم��ان و دولت بر بودجه ارتش –
دست و پا کند.
با رو ش��دن دست ش��ورای نظامی،
مردم هوش��مند و بافرهنگ مصر،
از روز ش��نبه  19نوامب��ر باردیگ��ر
تظاهرات اعتراض آمیز خود را ،این
بار علیه شورای نظامی حاکم ودولت
منصوب آن ،ازسرگرفتند و از جمله
به برگزاری انتخاباتدرشرایط سلطه
شورای نظامی اعتراض کردند.
تداوم اعتراض ها درهفته گذش��ته
موجب استعفای عصام شرف نخست
وزیر دولت موقت ش��د و درپی آن
ش��ورای نظام��ی کم��ال جنزوری
سیاستمدار سالخورده که پیشتر از
همکاران حسنی مبارک بوده را به
نخست وزیری منصوب کرد.
در تظاهرات اعتراضی هفته گذشته
 42نفردردرگیری با مأموران امنیتی
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
و نظامی کشته و  2000تن مجروح
شدند.
روز شنبه  26نوامبر تجمع معترضان
در میدان تحری��ر قاهره ادامه یافت
و آن��ان کوش��یدند از ورود کم��ال
جنزوری به یک س��اختمان دولتی
جلوگیریکنند.
روز دوش��نبه  28نوامب��ر انتخابات
پارلمانی مصرآغاز شد.
دراین انتخابات ک��ه مکانیزم آن را
حکومت اس��تبدادی مبارک برای
جلوگیری از ورود مخالفان به مجلس
بسیار پیچیده کرده بود ،درشرایطی
آغاز ش��د که ناآرامی های ناشی از
اعت��راض به ش��ورای نظامی حاکم
درمصر فضای انتخاباتی را تنش آمیز
کرده بود.
به گزارش خبرگزاری بی بی س��ی:
«تع��دادی از تش��کل ه��ا و فعاالن
سیاس��ی ک��ه همچنان ب��ه تجمع
اعتراض آمیز در میدان تحریر قاهره
ادام��ه می دهند ،برگزاری انتخابات
درشرایط حاضر را مناسب ندانسته
و نتیجه انتخاب��ات در ادامه حضور
ش��ورای عال��ی نظام��ی در صحنه
سیاس��ی را مانع��ی درراه ابراز نظر
آزادانه مردم دانس��ته و گفته اند که
انتخابات آزاد تنها زمانی امکان دارد
که نظامی��ان از قدرت کناره گیری
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کرده باشند».
روز دوش��نبه  28نوامب��ر ،محم��د
البرادعی ،رییس پیش��ین سازمان
انرژی اتمی ،که خود را نامزد ریاست
جمهوری مصرک��رده ،پس از دیدار
با ارتشبد حسین طنطاوی ،رییس
شورای نظامی حاکم برمصر ،اطالعیه
ای انتش��ارداد که درآن ضمن ابراز
ناخشنودی از نخست وزیری کمال
جنزوری اعالم ک��رد که خود مایل
است به سمت نخست وزیر منصوب
ش��ود و درصورت انج��ام این کار از
نامزدی ریاس��ت جمهوری انصراف
خواهد داد.
برای آگاهی از نتیجه قطعی انتخابات
و مفاد قانون اساسی آینده مصر باید
ماهها انتظار کشید.
ا ّما ،آنچه که مایهدلگرمی است تداوم
جنبش اعتراض��ی و بویژه پی بردن
جوانان مصری به این نکته بس��یار

حساس و مهم است که دموکراسی
نه یک بس��ته بندی از پیش آماده
ش��ده ،بلک��ه فرآیندی اس��ت که
دستیابی به آن درگرو حضور فعال
و مس��تمر مردم در صحنه است تا
گرایش های اس��تبدادی نتوانند با
انواع حیله و ترفند آن را از مس��یر
خواست و اراده مردم منحرف کنند
و ب��ه بیراهه های م��ورد نظر خود
بکشانند.
باید ب��ه جوانان کوش��ا در جنبش
اعتراضی و آزادی خواهانه مصر درود
فرس��تاد که ش��ورای نظامی حاکم
باوجود انواع اقدامات س��رکوبگرانه
امنیتی و بازداش��ت های گسترده
نتوانس��ته در اراده استوار آنان برای
دس��تیابی به آزادی و دموکراسی و
به انجام رساندن کار ناتمام پیشین
خلل ایجاد کند!
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دیدگاه...

نامه به

روشنفکران

یا نامه به
اسرائیل؟

جعفر خدیر

(سن المبر)
چندی پی��ش نامه
ای به قلم آقای علی
میرفطروس انتش��ار
یافت ،حقیقتا حیرت
انگیز بود.
(این نامه به سرعت
سراسردنیای مجازی
اینترنت را درنوردید
و در پیون��د پی��ش،
ش��ماره  15نوامب��ر
چاپ شد).
انس��ان از بی��ان افکار ب��ه غایت
خطرناک ،خط بطالن کشیدن به
استقالل و تمامیت کشور به حراج
گذاش��تن جان و م��ال و امنیت
مردم ،انگش��ت به ده��ان مات و
مبهوت می ماند.
این نام علنا از هر روشنفکر «وطن
پرست»ی طلب می کند از دولت
اسرائیل بخواهد با کوبیدن پایگاه
ها و س��تادهای س��رکوب رژیم
جمهوری اسالمی ایران ترس را از
دل مردم ایران بزداید و آنها را به
خیابان ه��ا آورده و رژیم ایران را
سرنگون سازد؟!
البته ناگفته نمان��د که بالفاصله
نصیحتی عالمانه و داهیانه نیز به
دولت اسرائیل (که خود با صدها
ه��زار معترض در خیاب��ان های
تل آویو دس��ت بگریبان اس��ت)
می کند که س��عی کن��د در این
بمباران ها ،نه به یاد موسی کلیم
الله( ،که به زعم صهیونیست ها به
بنی اسرائیل اجازه داده است هر
جنبنده ای را که سد راه این قوم
برای رس��یدن و تصرف و اشغال
س��رزمین های موعود قرار گیرد
ناب��ود کند )،بلکه بی��اد کوروش
کبیر باش��د که در  2500س��ال
پیش تعدادی یهودی را از زندان
بخت النصر مرخص کرده است و
دقت کن��د در این بمباران کمتر
کشته از ایرانی ها پشته سازد که
مبادا کینه ش��تری ("دیرپای")
ایرانیان را در پی داشته باشد!
البته نویسنده نامه به ملت ایران
اطمینان می دهد که تلفات این
بمباران های کوبنده احتماال چند
روزه یا چند هفته ای یا چند ماهه
از تلف��ات رانندگی و آلودگی هوا
که به حساب سرانگشتی ایشان
به  800000کش��ته و  2میلیون
مج��روح در  30س��ال حکومت
آخونده��ا بالغ می ش��ود ،تجاور
نکند!
بجاس��ت گفته شود صد البته نه
تنها خود آقای علی میرفطروس،
بلکه مرغ و خروس ش��ان نیز در
زیر این بمباران ها نخواهند بود و
فقط به برکت تکنولوژی پیشرفته
مخابراتی آمری��کا ،از راه دور و از
شهر بوستون آمریکا ناظر عملیات
و شاهکارهای خلبانان اسرائیلی
ذوب در والیت کلیم الله خواهند
بود.
نویسنده نامه عالوه بر سرنگونی
رژی��م مالها ،آثار و تبعات معجزه
آسائی را نیز بر این بمباران ها به
ملت وعده می دهد و به خواننده
چنی��ن تفهی��م می کن��د که با
بمباران اسرائیل ،به تلفات سنگین
تصادفات و مرگ و میر ناش��ی از
آلودگی ها نقطه پایان گذاشته می
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بازتابی بر

نامه علی
میرفطروس
شود و از این رو به بهائی که ملت
از جان و مال خ��ود و فرزندانش
خواهد پرداخت می ارزد!!
اما چگونه؟
علی میرفطروس به آن پاسخ نمی
دهد و زیر سبیلی از آن می
گذرد.
از آنجائ��ی ک��ه رانندگی
قانونمند ی��ا غیرقانونمند،
و توج��ه یا ع��دم توجه به
مقررات زیس��ت محیطی،
یک فرهنگ است و تغییر
آن یک ش��به و دو شبه یا
یک ده��ه و دو دهه پایان
نم��ی پذیرد و ب��ه عوامل
گوناگون دان��ش ،اخالق،
اقتصاد ،نظام اجتماعی و...
در یک جامعه بستگی دارد.
(مثال گفته می شود مردم کبک
به دلی��ل تفاوت ه��ای فرهنگی
نسبت به مردم سایر استان های
کان��ادا خوب یا ب��د رانندگی می
کنند).
بنابر آنچه رفت این حقیر هرچه
اندیشید که چگونه ملتی یک شبه
زیر آت��ش و آهن می تواند به آن
درجه از نظ��م و قانون و مقررات
دست یابد و یا هوای شهرها پاک
و صاف از آلودگی ها گردد ،عقلش
به جائی قد نداد.
جز اینکه ب��ه ظن و گمان بگوید
ش��اید منظور عل��ی میرفطروس
این باش��د که در اثر بمباران های
کوبنده و شوک های وارده ،ملت
سر عقل آمده و متمدن و قانونگرا
از خ��واب برخیزد(!) و نیز طوفان
های برخاسته از بمباران ها ،هوای
راکد شهرها را به حرکت درآورده
و به فضاهای الیتناهی پرتاب کند.
ام��ا این هذی��ان گوئی ه��ا نه از
خطای دید و اندیش��ه کج ناشی
می شود ،بلکه حاصل عمدی یک
خط مشی ترسیم یافته با اهداف
سیاس��ی دیکته ش��ده در میدان
سیاست هاست و دقیقا در انطباق
با همین خط و مش��ی است که
چند سال پیش نیز طی مقاله ای
یکیدیگر از نظریاتداهیانه از این
نوع خود را منتشر کرده بود که به
نوبه خود حیرت انگیز بود.
آقای عل��ی میرفط��روس در آن
مقال��ه ،حاص��ل مطالع��ات خود
را درب��اره حنج��ره اعراب چنین
خالصه کرده بود:
در حنجره اعراب یک یا چند تار
صوتی غیرمتعارف وجود دارد که
صدای آنها را کلفت و خشن کرده
و نتیجه گرفته بود اصوال خشونت
خصلت ذاتی اعراب است.
آقای علی میرفط��روس کلماتی
از ن��وع امپریالیس��م ،اس��تعمار،
آپارتاید ،سرمایه داران غارتگر و...
را از ادبیات خ��ود به کلی پاک و
محو کرده اس��ت و ب��ه جای آنها
اعراب ،مسلمان ها ،روشنفکرهای
ایدئولوژیک و ...و س��تیزه جویان
ب��ه مقتضی��ات زم��ان و م��کان
جای داده اس��ت و از این رو نامه
فدایت ش��ومی ،به آقای لیندزی
گراهام عزیز ،س��ناتور فاشیست
آمریکائی به مناسبت سخنرانیش
در کنفران��س امنیت بین المللی
هالیفاک��س کان��ادا ک��ه طی آن
خواس��تار حمله به ای��ران و نابود
ک��ردن همه ظرفیت های دفاعی
آن و اخت��ه کردن حکومت ایران
شده بود فرستاده است.
بجاس��ت بدانیم که این لیندزی
گراهام عزیز کیست؟

او کسی است که در جنگ عراق
به هنگام جورج بوش پدر ،شرکت
کرده و دس��ت های��ش به خون
مردم عراق آغشته است و به این
دلیل به درجه س��رهنگی ارتش
آمریکا رسیده است.
او وابس��ته به نئ��وکان ها و عضو
کمیته امنیت س��نای آمریکا و از
جناح جنگ طلب راست افراطی
حزب جمهوریخواهان است.
عصاره نام��ه علی میرفطروس به
گراهام عزیز در چند کلمه چنین
است:
س��ناتور عزی��ز لین��دزی گراهام
همانطوری که در سخنرانی خود
به خوبی گفتی��د ،ایران را هرچه
زودتر بکوبی��د و دولتش را اخته
کنی��د ک��ه حکوم��ت دموکرات
ه��ا (اوبام��ا) تا حاال دی��ر کرده و
فرصت های زی��ادی را برای این
کار از دس��ت داده است (نقل به
مضمون).
عل��ی میرفطروس روش��نفکران
وطن پرس��ت و انس��ان دوس��ت
میهن م��ا ای��ران را ،ب��ا عبارات
مغلطه آمی��ز تئوریس��ین های
سابق و الحق در اتاق های فکری
(محدوده ِخ��رد و وجدان) به این
گناه کبیره ،که به تجربه آنچه که
در منطقه گذشته است با هرگونه
تهاجم بیگانه مخالفند ،سرزنش
می کند ،بیگانه ای که سابقه ای
بس ننگین و خونین در  4گوشه
جهان به نام خود و شرکاء برجای
گذاشته است.
عل��ی میرفطروس ب��ه نحو بی
رحمانه ای که فقط از انسان های
کور بی روح ،با قلبی پرقساوت
برمی آید نس��بت به درد و رنج
بی پایان مردم فقیر و گرس��نه
سومالی ،فلسطین ،لیبی ،یمن،
عراق ،افغانستان ،پاکستان و ...که با
تهاجم آمریکا و شرکاءدچار گشته
اند بی تفاوت و بی اعتناست.
در ایندنیای انباشته از سالح های
مرگبار ،و بازارهای داغ میلیاردها
دالری اب��زار ویرانی و کش��تار ،و
تداوم چند قرنی سیاس��ت های
سلطه استعمار ،آقای میرفطروس
در میان قربانیان ،تهیدس��تان و
جان به لب آمدگان دنبال شیطان
م��ی گردد ،و چش��م خ��ود را به
تاسیس چهل فرودگاه استراتژیک
و ده ها تاسیس��ات ف��وق مدرن
آمریکا ب��رای تس��لط و زیر نظر
داشتن منطقه و پیشبرد اهداف
شیطانی استعمار بسته است.
در خاتمه آقای علی میرفطروس
این نصیحت را از حقیر بپذیرند و
اوقات شریف شان را به خط دادن
به س��رمایه داری جهانی و نوچه
اش اسرائیل تلف نکنند .آنها بیش
از سیصد س��ال سابقه دارند و در
این راه استخوان خرد کرده اند و
برای حرف های امثال من و شما
تره هم خرد نمی کنند.
بسیار بجا خواهد بود استاد ،اوقات
شریف را به خواندن گزارش های
گزارشگر سازمان ملل برای حق
غ��ذا خوردن (تغذیه) بین س��ال
ه��ای  2001ت��ا  2008و معاون
فعلی کمیته مش��ورتی ش��ورای
حقوق بشر س��ازمان ملل یعنی
پروفسور ژان زیگلر ،استاد جامعه
شناسیدانشگاه ژنو مصروفدارند
تا با دالئل محکومیت مکانیسمی
که ملت ه��ا را به زندگی فالکت
بار مجبور میکند آش��نا شوند و
مطمئن باشند از فاشیست های
خطرناکی چون سناتور سرهنگ
گراهام هیچ خیری به تنابنده ای
نمی رسد.
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هوشمند ،فلج کنندهاقتصادی (گزینشی ،به یک جامعه انسان حرکت برای رسیدن
گزارش اخیر
و
)...
را
م
سوخت الزم س��ازمان ان��رژی اتم
حک
ی
ن
ی خواهد بود.
وم
یز
م
ی
ک
نی

   
م.
س��
مح
اص
رمایه داری
برای تبلیغا
ره اقتصاد
را فراهم ساخته است .ت جنگ افروزانه هر چه بیش��تر اقتص ی با متالشی کردن ما نه فقط در کش معاصر در جهان امروز
ور
اد
ها
ک
ی
ش��
ح
اش
ور،
اف
یه
بل
زای
ش
که در
قیم��ت کاال و خدم
مراکز اصلی آن با ب
دولت اس��رائیل اکنون
بزرگترین جنبش مطال درداخل کشور با دولتی ،گسترش ش����ات ،حذف خدمات روبروس��ت و اصالحران عظیم ساختاری
اجرای چنددهه سیاس باتیدر اعتراض به زدگی ،فحشا،جنایت ،تابان بیکاری ،فقر "دول��ت رف��اه" و حات اجتماعی دوره
مواجه اس��ت و درس��ت های نئولیبرالی همه عرصه ها و ...ف افزایش سرکوبدر دمکراسی لیبرال راآزادیه��ای سیاس��ی
طرح سلسلهدرخواستطح بین المللی با عموم کارگران و زحمشار اصلی خود را بر چیند .جنبش اشغ یکی از دیگری وا می
شناخته شدن دولت م هادر به رسمیت و با عدم تاثیر گذاری تکشان فرود آورده اکنون به سرتاس ال "وال استریت " که
از هر سو زیر آتش انتقستقل فلسطینی انها را تقویت می کند.بر حاکمان موقعیت سرمایه داری گس��ر کشورهای پیشرفته
اد قراردارد.دولت
دهنده اوج پوس��یترش یافته است ،نشان
اسرائیل برای خروج از بحران انزوا تالش کارکرد ضربه نظا
م��
ی،
دگ
د
ی
س
خال
ت
رما
یه
خا
دار
رج
ی به
و محاص��ره
می کند با دست
ی مثابه نظام
خطر اتمی رژ ور کار قراردادن مقابله با ب��رای به قدر اقتص��ادی دیگر ب��ار راه را تضمین آ مسلط بر جهان است.
یم
زاد
ت
اس
ی،
رس
ع
الم
دال
��ی
در منطق��ه را نیز از ی پویش انقالب فاس��د و مستبد واب دن حکومت های استقالل نه با سیاس ت اجتماعی ،صلح و
کند .کمترین تاثیر ایندس��تور کار خارج امپریالیستیهموار س��ته به قدرت های لیبرالی بلکه اکنون ت های رفرمیستی و
تهدیدها
خواهدساخت.
رفتن از سرمایهدار هر چه بیشتر به فراتر
محاص��ره اقتصادی ایران اس��ت افزایش    ما فعالی
ت
ها
ی
ا
تم
ی
ی
و
رژ
تال
یم
ش
که هم
جمهوری
برای عملی
اس�لامی را قویا م
ساختن سوسیالی
اکن��ون دولت های اص
نیز پشتیبانی خود را ازل��ی اتحادیه اروپا مخالف هر نوع زرا حکوم م��ی کنیم .ما حاکمیت اکثریتسم پیوند خورده است.
ب
ت
دخ
شدید تحریم ها اتمی بوده و طرف ّدار انه و س�لاح های می تواند مسیر د رخاسته از دل انقالب
اعالم کرده اند.
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وار
ور
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زد.
رژیم جمهور س�
انه و
میدان��د جنب��ش لامی نی��ز که نیک سالح های هسته ادر کل جهانی عاری از

   ما
هم
راه
با
عظ
کار
ی
ه
یم
گر
ستیم.
ت��وده ای ضد
ح
همراه با همه فعالی ان و زحمتکش��ان،
   مخالفت ما با انرژ
اکمیت اس�لامی هم
نشس��ته و عالوه بر آن چنان در کمین به س�لاح های اتمیی اتمی تنها محدود طل��ب و همه نیرون آزادی خواه و برابری
ب�
ها
گسترش شتابان بحران �ه طور روزانه با اس��تفاده از انرژی اتم نیست .ما مخالف برای مقابله با تهدی ی سوسیالیس��ت،
بین المللی ،جدال پایان اقتصادی ،انزوای با ان��رژی های پاک ی و جایگزینی آن خارج��ی ،وادراکر دات دخالت نیروهای
افشاگری های رسوائی ناپذیرجناح ها و های زیس��ت محیط و ب��دون آالیندگی متوقف ک��ردن ب دن رژیم اس�لامی به
تهدیدهای جنگ��ی دولآور مواجه است ،هایی نظیر "چرنوبی ی هس��تیم .تجربه برداش��ته ش��دنرنامه های هس��ته ای،
به فال نیک گرفت��ه و ت اس��رائیل را نشان میدهد که حت ل" و"فوکوش��یما" گسترش مبارزات محاصره اقتص��ادی و
منحرف س��اختن افکاران را برکتی برای از انرژی هس��ته ایی استفاده صلح آمیز رژیم جمهوری اس توده ای برای سرنگونی
حیات ننگین اش به عمومی و ادامه فاجعه آفرین باشد .تا چه حد می تواند
المی تالش می کنیم.
حساب می آورد.
از
محکوم ب
ت همین رو س��ران رژی��م تهدیدها را با عالوه بر آن کشوری
اد
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را با وعده مقابله به مث های جنگ طلبانه لحاظ امکان��ات زیرزمینی انرژی بلکه به
سرنگون باد پریالیستیدر امورایران
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فعالین و نیروهای چساسی ما جمعی از دارای امکانات بس ید انرژی های پاک و
زنده باد انقالب
در خارج از کشور اع پ و سوسیالیست به فرد می باشد .یار گسترده و منحصر
 ۲۵نوامبر زنده باد سوسیالیسم
۲۰۱۱
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حمله هوایی ن حکوم می کنیم.
هزینه های سنگینیلامی که مردم ایران افراد و نهادهای ام نین دیدن لیست نام
ظامی م
فاشیستی جمهوری اوجب تقویت رژیم باید فورا و بدون قید وبرای ان پرداخته اند افزایش است ،به ضاء کننده،که در حال
سای
س�
شر
ت
لام
ط
زیر
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مت
مر
وق
ناب
اج
ف
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شود.
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%2BFriend
ته و نخواهد داش��ت و

ایران :اشغال سفارت...
ودر شرایطی که بحرانهای سیاسی
و اقتصادی و اجتماعی رژیم به حدی
رسیده که احتمال فروپاشی درونی
آن به سرعت رو به افزایش است،
نیاز ب��ه ایجاد یک جو جنگی از هر
زماندیگر بیشتر به چشم میخورد.
اقدام پر س��ر و صدای مجلس برای
کاهش س��طح نمایندگی بریتانیا و
حمله به سفارت آن در تهران ظاهرا
در واکنش به اقدام اخیر این کشور
در قطع ارتباط��ات مالی و بانکی با
ایران صورت گرفته است.
ول��ی از یک س��و رژیم ای��ران برای
درگی��ری با این کش��ور انگیزههای
قوی دیگ��ری نیز دارد و از س��وی
دیگر برای تحری��ک افکار عمومی
مردم ایران ،این کشور هدف مطلوبی
است.
بریتانی��ا با س��ابقه تاریخ��ی دراز و
نیمهاس�تعماری که با ایران داشته
بیش از هر کشور دیگری به عنوان
عامل نابس��امانیها و شکستها و
تحوالت نامطل��وب ایران در حافظه
تاریخی مردم این کشور ثبت شده
است.
عالوه ب��ر این ،بریتانیا در فرهنگ و
ذهنیت سیاس��ی ایران مظهر یک
قدرت قاهر و نامرئی است که کنترل
از راه دور ای��ران را در دس��ت دارد و
رد پ��ای آن را در همه تحوالت این
کشور میتوان دید.
با این ذهنیت ،تحریک افکار عمومی
علیه بریتانیا کار مشکلی نیست ،و
برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای
داخلی ایران ،هدفگیری این کشور
منطقی به نظر میرسد.
در تبلیغات دولتی ایران ،بریتانیا (یا
انگلیس) بیش از هر کشور دیگری

>> ادامه از صفحه7 :

(پس از آمریکا و اسراییل که با ایران
روابطدیپلماتیک ندارند) مورد طعن
و لعن قرار میگیرد.
«م��رگ ب��ر انگلیس» هم��واره در
ردیف «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر
اسراییل» ترجیعبند شعارهای نماز
جمعهها و اجتماعاتدیگر حکومتی
است.
ولی هم��ان طور که اش��اره ش��د،
دشمنی رژیم ایران با بریتانیا تنها به
دلیل سوابق تاریخی روابط بین دو
کشور و یا تحریمهایی که این کشور
علیه ایران به کار گرفته نیس��ت .به
لحاظ س��وابق تاریخ��ی ،روحانیت
ایران و جمهوری اسالمی در مقاطع
مختلف از روابط سیاسی با بریتانیا
بیشتر سود برده تا متضرر شده باشد.
در م��ورد تحریمه��ا نی��ز اقدامات
انگلیس تفاوت فاحش��ی با اقدامات
سایر کشورهای اروپایی و کانادا ندارد
تا این حد که تنها بریتانیا مشمول
طعن و لعن رس��می حکومت قرار
گیرد و نه هیچ یک از آن کشورهای
دیگر.
به این ترتیب باید انگیزههایدیگر و
احیانا قویتری وجودداشته باشد که
رژیم ایران را به برخوردهای خصمانه
و از جمل��ه حمالت اخیر کش��انده
است.
ای��ن انگیزهها به جنگاف��زار نرمی
مربوط میشود که حکومت بریتانیا
علیه رژیم ایران به کار گرفته است و
رژیم در برابر آن ابزار دفاعی مناسبی
در اختیار ن��دارد .بریتانیا در کاربرد
این گونه جنگافزار در سطح جهان
بر تمامی کش��ورهای دیگر برتری
دارد و در بسیاری از موارد با موفقیت
آن را به کار گرفته است.

این جنگاف��زار دو رکن فرهنگی و
رسانهای دارد.
از نظر فرهنگ��ی ،بریتانیا از طریق
زبان و برتریهای علمی و فرهنگی و
هنری خود نفوذ زیادی در کشورهای
خارجی و به خصوص در جهان سوم
بهدست آورده و «شوراهای بریتانیا»
در این کشورها حامل این صادرات
فرهنگیهستند.
رژیم ایران تا آنجا که توان داش��ته
سعی کرده است کاربرد این حربه را
در جامعه ایران محدود کند.
رک��ن دیگر ای��ن جنگاف��زار ،ابزار
رسانهای است که در تمامی جهان
به سه حرف التین  BBCبیبیسی
شناخته میشود و بیش از هر رسانه
دیگری در جهان نفوذ و اعتبار دارد.
مبارزه با این حربه نرم برای رژیمهای
استبدادی و از جمله رژیم ایران به
مراتب س��ختتر ب��وده و به همین
دلیل عصبانیت همه این رژیمها را از
سالیاندور برانگیخته است.
تصمیم سه سال پیش وزارت خارجه
بریتانیا برای به راه انداختن تلویزیون
فارسی بیبیسی یک ابتکار بسیار
هوشمندانهبود.
در عصر ارتباطات سریع و اینترنت
و ماهواره ،حربه اطالعرسانی سریع
و دقیق و حرفهای بیش از هر حربه
س��خت یا نرم دیگ��ری برای جلب
مخاطب و نفوذدر قلبدشمن مؤثر
است.
و نفوذ چنین سالحی در جامعهای
که تحت کنترل امپراتوری دروغ و
ابتذال و جهلآفرینی صدا و سیمای
جمهوری اسالمی قراردارد به مراتب
برای رژیم حاکم خطرناکتر
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کاندومینیوم
انواع

امیر سام
----------------------------این هفته خوانندۀ عزیزی از ما در مورد
کاندوهای تفکیک نشده پرسیده اند ،در
این مورد س��ال پیش مقاله ای نوش��ته
بودم ،که در زیربه نظرتان می رسد.
----------------------------در آن مطلب ،به طور خالصه گفته شد
که کال دو نوع کاندومینیوم وجود دارد:
تفکیک شده ( )dividedو
تفکیکنشده()undivided
ک��ه هر کدام ویژه گی ها و مش��خصات
خاص خود را دارند که باید هنگام خرید
و فروش به این ویژه گی ها توجه کافی
انجام گیرد.

کاندومینیومهای تفکیک شده
(:)divided
وقتی درباره کاندومینیوم بحث میکنیم
ی و یا
صحبت از تع��دادی از افراد حقیق 
حقوقی میباش��د که ح��ق مالکیت بر
روی یک س��اختمان را دارا میباش��ند
و در کاندومینیومه��ای تفکیک ش��ده
ی ب��ه
کل س��اختمان از لح��اظ قانون�� 
واحده��ای کوچکت��ر تبدیل میش��ود
ی که یک
( )legal Divisionبدی��ن معن 
نقشه بردار تایید ش��ده (certified land
 )surveyorاز س��اختمان بازدید کرده و
آن را به دو قس��مت خصوصی (private
ی ()common portion
 )portionو عموم 
تقسیممیکند.
ی از مجتمع
بخش خصوصی به قس��مت 
س��اختمانی گفته میش��ود که منحصرا
ب��ه مالک آن واحد تعل��ق دارد و بخش

است.
تجربه نشان داد که تا چه حد
اینکانالتلویزیونیمورداستقبال
مردمی قرار میگیرد که با تحمل خطر
مجازاتهای قانونی و فراقانونی به نصب
دیشهای ماهوارهای بر پش��ت بامهای
خ��ود اقدام میکنند ،و تالشهای رژیم
برای قطع این ارتباط ،از پارازیت انداختن
بر روی ماهوارهها تا حمالت کوماندویی
برای جمع کردن دیشهای ماهوارهای
نتیجهاینمیدهد.
تلویزیون فارس��ی بیبیسی میلیونها
مخاطب ایرانی را به خود جلب کرده و
به سرعت خانههای جدیدی را در ایران
مرتبا به تصرف خود در میآورد.

رژیمی که حکومت خ�ود را بر دروغ و
تقلب و بیاطالعی مردم استوار کرده و
همه ساله میلیاردها دالر از بودجه مردم
رابرایحتمیقوگمراهکردنآنهاهزینه
میکند ،طبیعت�ًا از پیدایش یک کانال
اطالعرسانی سریع و دقیق و حرفهای و
بحثها و حتلیلهای کارشناسانه و آزاد
آن باید به خشم بیاید.

این خش��م بارها از زبان مقامات رژیم و
به خصوص ش��خص علی خامنهای که
انگلی��س را خبیثترین قدرت خارجی
نامیده ابراز شده است.
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Immigration

(declaration of co-owner)ship

را مینماین��د و چ��ون از لحاظ
ی این ن��وع کاندومینیومها
قانون 
ملزم به داش��تن ای��ن نوع اظهار
نامه نمیباشند گرفتن وام برای
خری��داران این نوع کاندومینیوم
کهدارای این اظهارنامه نمیباشند
به مشکل برخورد میکند.
حتا در ص��ورت وجود اظهارنامه
موسسات مالی
مش��ارکت اغلب ٔ
درخواس��ت می نماین��د که این
اظهارنامه توس��ط تمام مالکین
ی برسد
امضا شده و به ثبت قانون 
( )land registry officeو ب��رای
تفکیک شده ()divided
به وجود نیامدن هر گونه تضاد و
تفکیک نشده ( )undividedکشمکشی در آینده حق و حدود
و مسولیتهای هر کدام از مالکین
به طور مشخص در آن قید شود.
ی اطالق میشود که به بر عکس ،در کاندومینیومهای تفکیک
ی به قسمت 
عموم 
همه مالکین تعل��ق دارد مانند راهروها ،ش��ده ( )dividedخری��د و فروش یک
آسانسور ،استخر و یا غیره .بنا براین تمام واحد به واحدهای دیگر تٔاثیری نخواهد
مالکین آپارتمان ها بر اساسدرصدی که گذاشت.
واحد آنها در کل ساختمان دارد به همان از لح��اظ اجاره نیز تفاوتهایی در این دو
ی نیز میباشند .نوع آپارتمان ها وجود دارد.
نسبت مالک بخش عموم 
مث�لا اگر ی��ک واحد از ی��ک مجموعه اج��اره دادن کاندومینیومهای تفکیک
ساختمانی  ۴درصد کل آن مجموعه را نشده بس��تگی به رضایت تمام مالکین
تش��کیل دهد مالک آن واحد صاحب  ۴دارد.
و این ماده که آیا مالکین حق اجاره دادن
ی نیز میباشد.
درصد از بخش عموم 
به عبارت دیگر  ۴درصد هزینه نگهداری سهم شان را دارند؛ یا خیر باید حتما و به
ی ب��ه عهده ای��ن مالک طور واضح در اظهار نامه مش��ارکت قید
بخ��ش عموم 
شود.
میباشد.
اما در کاندومینیومهای تفکیک ش��ده
مالک هر واحدی حق اجاره دادن واحد

خود را بدون کسب رضایت دیگر مالکین
کاندومینیومهای تفکیک نشده
 (undivided):خواهدداشت.
اما در عین حال باید که قانون های (By-
همانطور که از نامش پیداس��ت این نوع  )Lawساختمان را به طور کامل رعایت
ی اوقات ممکن است
ی تفکیک نمی کند ،چرا که بعض 
کاندومینیوم از لحاظ قانون 
ی ک��ه مالک آپارتمان که این حق محدود شود (به عنوان مثال
باش��د ،بدین معن 
ممکن است کهدر قانون ساختمان اجاره
صاحب سهمی از کل مجتمع میباشد.
در ای��ن نوع کاندومینی��وم فقط بخش دادن به مدت کمتر از یک س��ال اجازه
ی ( )common portionوجود دارد .داده نشود).
عموم 
به عنوان مالک این نوع آپارتمان ،ش��ما همچنین اجاره کننده موظف به اجرای
مالک یک واحد به خصوص نمیباشید تم��ام قوانی��ن س��اختمان ()by-law
بلکه مال��ک درص��دی از کل مجتمع میباش��د و مالک ساختمان حتما باید
ک��ه تاریخ دریافت این قانونها توس��ط
مسکونی هستید.
فروش کاندومینیومهای تفکیک نشده مستاجر را در اجاره نامه قید کند چرا که
ش��رایط خاص خود را دارد و همچنین رعایت نکردن این قوانین توسط مستاجر
وام گرفت��ن ب��رای خری��داران این نوع میتواند که باعث فس��خ ق��رارداد اجاره
کاندومینیوم پیچیدگی های فراوانیدارد ،توسط مالک بشود.
شاد و سر بلند باشید
موسسات مالی برای اعطای
چرا که اغلب ٔ
وام خرید این نوع کاندومینیومدرخواست
اظهارنامهمشارکت

نقش خبر رس��انی تلویزیون فارس��ی
بیبیسی در جریان انتخابات سال ۸۸
و حوادث پس از آن به خصوص س��ران
رژیم را به ش��دت عصبانی کرد تا آنجا
که خامنهای و دیگران همه آن حوادث
را زیر سر «انگلیس خبیث» و تلویزیون
فارسی آندانستند.
و از همان موقع نیز ش��دت حمالت به
بریتانیا افزایش یافته است تا به حوادث
چند روز اخیر و اش��غال س��فارت این
کشور منجر ش��د  -کاری که از اشغال
سفارت آمریکا در  ۱۳۵۸به بعد تا کنون
سابقه نداشته است.
رژی��م ایران در برابر حرب��ه نرم بریتانیا
یعنی تلویزیون فارسی بیبیسی کامال
بیدفاع است.
کس��ادی بازار پر هزینه صدا و سیمای
جمهوری اسالمی که محصول گسترش
کاناله��ای ماه��وارهای و ب��ه خصوص
تلویزیون فارس��ی بیبیس��ی است ،به
معنای در هم شکس��تن کاخ
پوش��الی دروغ و ری��ای رژیم
حاکم است و بیش از هر چیز
دیگر پایههای اعتبار و اقتدار
رژی��م حاکم را دچ��ار تزلزل
میکند.
وجود این کاناله��ا (در کنار
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اینترنت) همچنین به معنای آن است
که ارزشها و اندیشههای دنیای مدرن
به سرعتدر اقصا نقاط جامعه ایران نفوذ
میکند و نظام مبتذل و خشن فرهنگی
حاک��م را در ه��م میش��کند (چیزی
که رژی��م از آن تحت عن��وان «هجمه
فرهنگی» یاد میکند).
این روند برگشت ناپذیر است ،و رژیم نیز
خطر آن را به خوبی احساس کرده است.
در آینده نه چندان دوری که تومار رژیم
جهل و خشونت در ایران در هم نوردیده
میشود ،تاریخنویسان یادآور خواهند شد
که تلویزیون فارسی بیبیسی ،بیش از
هر حربه سختی که احیانا خارجیان علیه
رژیم ایران به کار گیرند ،در سقوط رژیم
مؤثر بوده است.


Q

uebec Immigration Minister
Kathleen Weil announced
that Quebec would let in between
51,200 and 53,800 new arrivals
in 2012 with the same number of
immigrants expected in 2013 and
2014.
Minister Weil states, “The idea
is to seek diversity,” adding that
Quebec companies can gain a
competitive edge by attracting
people with different backgrounds
speaking different languages.
About 18,900 of those arriving
next year are expected to have
very little or no knowledge of the
French Language.
An interesting study made in the
Month of October concluded
by the Montreal’s Institute of
Research on Public Policy, shows
that Canadian Citizens still welcome newcomers immigrating to
Canada.
ccording to the report, about
58 percent of people questioned in Canada support the
current levels of immigration. Additionally, Atlantic Canada, Quebec and the Prairies surpassed the
rest of Canada with their support
for immigration and are above the
country average with more than 62
percent.
Opponents of the immigration
increase believe they should stop
admitting large numbers of immigrants until they can be better
integrated into French majority.
Minister Weil disagreed with capping immigration numbers and
noted that having people with a
diversity of backgrounds speaking different languages can give
Quebec Companies a competitive
edge.
According to the 2012 Immigration Plan, immigrants with skilled
worker visas will also take jobs
left vacant; Canada’s aging population means fewer Canadians in
the workforce.
Additionally, the government
will work to increase the level
of the French knowledge among
applicants for skilled worker visa
category.
Under the Canada-Quebec Accord on Immigration, Quebec
establishes its own immigration
requirements.
However, Citizenship and Immigration Canada make the final
decision on whether or not to
grand the visa.
Minister Weil stated that the
government will continue to seek
immigrants who speak French
already and make an effort to
teach those who do not while
integrating them into Quebec. She
aims to hae 65 percent who can
already speak French when they
arrive, this will help the economy,
the workforce, and companies in
Quebec in search of highly skilled
workers.
Keep safe, stay healthy, and make
sure laughter is in your everyday
life.
____________________
Maria Cottone

A

Certified Canadian Immigration Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

NEW
REQUIREMENTS

FOR CITIZENSHIP

Immigration Minister Jason Kenney has recently proposed changes
to the language requirements for
Canadian Citizenship.
The current process requires
citizenship applicants to show they
are able to communicate in one of
Canada’s two official languages,
French or English, by taking
a multiple choice test, and by
demonstrating language ability to
immigration officials by answering simple questions and understanding basic statements. Federal
officials believe the current test
does not adequately test listening
and speaking skills.
anadian Immigration’s new
rule would require applicants for Canadian citizenship to
provide documentation confirming
their stated language abilities.
Minister Kenney states that “The
ability to communicate effectively
in either French or English is key
to the success of new citizens in
Canada”.
According to a press release by
Citizenship and Immigration
Canada, under the new rule, citizenship applicants will be able to
prove their language proficiency in
one of three ways:
 Successful completion of a
third party language test.
 Evidence of completion of
secondary or post-secondary education in English or French.
 Evidence of achieving basic
proficiency in certain government
funded language training programs.
his change will encourage
applicants to ensure that they
can speak English or French when
they apply for citizenship, thereby
improving the integrity and effectiveness of the citizenship
program for Canada and for new
Canadians alike.
Under the current system, if
officials report issues with an
applicant’s language abilities, the
applicant must report to a citizenship judge who will then test the
applicant’s language skills.
This causes major delays in
the system; it is hoped that the
proposed new requirements with
documentation proving English
ability having to be provided
right at the beginning will result
in faster processing of citizenship
applications.

C

T

QUEBEC

IMMIGRATION
PLANS FOR 2012

Quebec unveiled their immigration
plan for 2012 this month, stating
that the province will continue to
grand record numbers of visas to
immigrants despite complaints that
it’s not doing enough to integrate
newcomers, many of whom don’t
speak French.
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 سال  18شماره  10  1032آذر 1390

ایرانی
ب
خرید!

www.paivand.ca
info@paivand.ca

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

نیازمندیهای

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

اجــاره

کاندوی زیبا ،یک خوابه،
درناحیه کت سنت لوک،
با منظره عالی ،استخر
داخلی ،سونا ،سالن ورزش،
جاکوزی وپارکینگداخلی،
همچنین گاز ،یخچال،
لباسشویی ،خشک کن
ظرفشویی ودو قطعه مبل،
از نوامبراجاره داده می شود:
Tel.: 514-481-8099

خدماتکامپیوتری

Renovation

تایپفارسیوانگلیسی
ترجمهانگلیسی،آموزش
میکروسافتآفیس،تبدیل
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
نرم افزار ،اسکن مدارک
وعکس>> با بهترین نرخ
Tel.: 514-571-2603

Construction
امور ساختمانی
کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

پـاپ

(مینیمومدو سال تجربه)

867-1756

887-6160
azaug15akvUp

)(514

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

مجری مراسم
عقد ایرانی

خشکشویی

)(514

استخدام
AKHAVAN

)(438

جویـ�ایکار

WEST ILSLAND
به یک شیرینی پز درجه
یک ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-620-5551

Tel: 438-402-8850

پارس ماریتایم

قابلتوجهخامنها

514-803-

فال قهوه

azsep152011free

تپش

و ورق
توسط شادی
678-6451

Nikpourpaidtojune2012

دیجیتال

)(514

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

arman:toendofFeb2011>P

سرویس دی.جی.
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

دوره  3ساله دبیرستان
ب��رای دانش��حوهای دبیرس��تان ،و
دانشجوهای ترم آمادگی
saffa.seraj@gmail.com

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

خوشنویسینستعلیقو
شکسته نستعلیق با قلم نی،
مداد ،و خودکار برای سنین 10
تا  65سال
saffa.seraj@gmail.com

خدماتکامپیوتر

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

noushintilmai2010paid

کامپیـوتر

آموزش علوم پایه کامپیوتر ،و
تخصصیمتمرکزبرتکنولوژی
های مایکروسافت و سیسکو
saffa.seraj@gmail.com

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

noushintilmai2010paid

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

تاتوی دائم

www.systemexpert.ca
514-294-8242

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

685-4777

ویژه خامن ها

699-1380
azfev11Pd

نی
ایرا ام

noushintilmai2010paid

)(514

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

خد
است ید!
کن

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal،
near McGill Metro
Call، text or e-mail for an
appointment

514-889-8765
aznov01،2011INV
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رزومه خود را به ایمیل یا فکس زیر ارسال کنید:
jamshidi123@rogers.com
Fax: 613-424-3888
aznov15

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان
رسمی کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن
شیپ و ارائه خدمات مربوطه

1010 Sherbrooke W.
Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011
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گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر
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 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2يك سيس��تم كامپيوتري
514-485-2929
ام��روزي به معني نفوذ به
حل جدول ويژه شماره 4871
 -11در گفتوگوه��اي
افغانستان  -خودروي كاروان

شیراز

خشکشویی شیک

به یک نفر کارمند برای
انجام امور خشکشویی
آشنا به زبان فرانسوی
در ناحیه مونتریال شرقی
نیازمند یم.
Tel.: 514-750-0574
aznov15`11alijaaniup

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

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسه
اولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

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

سالن آرایش
بهنامآفریدگارعشق

استخدام

toendofmay2010P

nsarvaran@hotmail.com

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

استخدام در موسسه خدمات
مهاجرتی پویندگان جم در اتاوا
  مشخصات:

 .۳آشنایی به  Excel، Wrodو
 .۱تسلط به زبان فارسی و

خوشنویسی

noushintilmai2010paid

)(514

اوتاوا :استخدام H I R E

noushintilmai2010paid

514-931-2231

تدریس خصوصی
زبانفرانسه
(ازدبیرستان تادانشگاه)

تدریس ریاضی
وفیزیک

تدریس ریاضیات

توسط کیمیا

(فارغ التحصیل کشور فرانسه)

جهتشرکت
به یک خانم مسلط به زبان
فرانسه و انگلیسی و آشنا
با امور شرکتی ،ترجیحا با
سابقه قبلی در این زمینه
نیازمندیم.
Tel.: 514-582-3444

pirazjun1

فال تاروت

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

استخدام منشی

hadimor@hotmail.comazdec1

حمل و نقل بین املللی

 +ریــاضی و فیزیک

514-830-5757

Fax: (514) 288-4682

azaug15akvUp

به بهای عالی (آرش)

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

754-4592

Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

DATA RECOVERY

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

(خامنسالی)

تایپ فارس�ی

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

لوئیزداداش زاده

انـجامامورآشپزی
حرفــــهای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

azaug1free

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

داروخانه

آشپـزی

(حیدر)

825-3170

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

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

امور مربوط به رانندگی

514-

Nettoyeurs
EXPRESS

514-419-1039

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

سیامک :با 16سال سابقه
آموزشموسیقی

دروست آیلند (سیاوش )

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355

Bijan

تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدیوپیشرفته

آموزشگیتار

به یک پیتزامیکر باتجربه

درخدمت شما با بیش از 30سال
تجربه  تعمیر انواع لباس
های زنانه و مردانه  باسفارش
شخصی  متخصص در چرم
و پوست
 تخفیف ویــژه برای هموطنان
گرامی

4491 St-Charles
)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

TAILLEUR

استخـدام

MARIE ROSE

زیباییدربرازندگیاست

آموزشویلن

azmai15salimi

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

Maryam&Roe

laleharaieazraznov15UP

azsept15

استخدام
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825-3170

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

514-624-5609
514-889-3243

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

_________________________

997 Decarie، Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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I.T.P Travel

ATENA ZAKERIN

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

Tel: 514-735-7884

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

>> با بهترین قیمت ها

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

Cell: 514-649-0109
itp.atena@yahoo.ca

بها و سرویس عالی

طراح داخلی

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

Interior Design

Tel.: 514-662-2579
l.kazemian@gmail.com

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد

aznov1UP

Tel.: 514-904-1028

سابق زبان انگلیسیدانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان TOEFL
خواندن و بحث در مورد
و IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
کتاب هایدانشگاهی
نوشتن مقاالتدانشگاهی

az15fev11factrd-vic

اجــاره

اموراستــاتیک

اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف،
باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:

اجارهآپارمتان
آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ و با شرایط عالی
درقلب  NDGشامل برق و
آب گرم 750 ،دالر درماه
برای اطالعات بیشتر تماس
بگیرید:منصور
514-570-2010

tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

پرستارساملندان
خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شمادر تمام مدت
شبانهروز(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-371-7700
azoct1zarijabri

514-769-4075

azsep15akhpaidfor2

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

استخدام

تدریسگیتار

AKHAVAN FOOD
به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

<< پـاپ <<
سامانامانی

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

شیرینی
سـرو

514 641 2379
azjune15

صابر جلیل زاده

آموزشگیتار

514-585-6178
tilMar'10P

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

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

842-8000
938-7277
388-1588
849-7711

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................

مبتدی تا پیشرفته:

MMUNITY

کـورشعشیق

با  21سال سابقه اجرایی و
تدریس (از شاگردان استاد
پرویزمشکاتیان
Tel.: 438-939-4575

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

@Tkourosh_ashigh
yahoo.com

نیازمنــدیها

www.navayehezardastan.com

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

fazelazoct15

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

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

514-483-0303

تدریسموسیقی

514-660-0440

جای شما در این صفحه
خالی است!

از
ا
ی
ر
ا
ن
ی
ب
خرید!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

ازدواج

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

ارز

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

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:

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 .............................
سلیم سادات 438-838-7770 ....................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر ،مسعود 571-6592 ............................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
نانسی معلمی 929-6362 ............................
اسالمی ،مینو 967-5743..............................
هودفر،فئودا 433-2703 ..............................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
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

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

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa، Toronto، Vancouver

تعمیراتساختمان

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

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

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 935-3300 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فروی��وو 694-7036 ............................
اکس��پرس 889-7392 .................................

خیاطی (آلتریشن)

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................
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

•
•
•
•
•

پیوند در ویرایش نوشته ها
(با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیدگاه 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.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

دندانپزشک

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------این لیست نیست؟

هم��ا .........................................گان پیوند )
484-2644

کایروپرکتیک

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

کاجل زبان

کنکورد 418-8505 ........................................

کتابفروشی

زاگرس 489-8686 .........................................

کلیسا

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

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش
فـال

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

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

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

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

دندانسازی (البراتوار)

کار استاد علی اصغر معصومی

گرافیک و طراحی

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

دیش و ساتالیت

®لوگوی پیوند®

دکت��ر بیت��ا 999-2482 .........................

271-7750...................... RayamondHeller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

داروخانه

رستــوران

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

گاراژ (درب)

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

یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

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

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

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

ترجمه

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،

شماره شما در

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

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

514-996-9692

•
•

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

تدریس رقص

MONTRÉAL QC H4B 1L8

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کوپلی2:و،1
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود :فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...
------------------------

بی��ژن 419-1039 ...................................

تدریس خصوصی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

مرکز شهر مونتریال:

نیـازمنـدی هـای پیوند

الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............



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

تدریس پیانو ،ارگ ،تئوری
موسیقی و هارمونی کالسیک
 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکول موزیکشولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی و
مشاوره رایگان در انتخاب و
خرید ساز)

با پیوند همکاری کنید

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

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

آنـان را استخدام کنید!
----------------

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

PAYVAND

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

Tel.: 514-996-9692

azjuly15Up zagros

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
م��ژگان 620-4729 .......................................
فرنازمعتم��دی .....................
پارس.ت��ورز ........................
اس��کای.الن .....................
یونی.گل��وب .......................

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-484-7335

freeaznov15

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

برای اطالعات بیشتر:

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

438-995-0676

PARTICIPATE in our
CO

آموزش سنتور

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

لیلیکاظمیان

پرستــاری
ازساملندان

برای اطالعات بیشتر
تماسبگیرید:

(هر طرف)

انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ

)(wholesale price

آقای  47ساله ،سیتیزن
کانادا ،مقیم سوئد ،چندی
است در مونتریال هستم،
جویای دوستی با خانم
مجرد ایرانی

رفت و آمد هرروزه

توسط طراح داخلی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

جویای
دوست

TORONTO

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

www.itptravelinc.com

www.paivand.ca

سفرتورونتو

آژانــسمسـافرتی
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کامپیوتر

کارواش

249-4684 ...................... UNI-TECK
پیوند 996-9692 ...........................................

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................

وکیل دعاوی

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

ویدیو

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

محضر

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

38
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با مدیریت
ایرانی،
در خدمت
ایرانیان
گرامی

به مدت یک سال:

برای 3قسمت کوچک یا یک قسمت بزرگ

بهترین هدیه برای کریسمس و سال نو
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St-Sauveur:

SOLD
Nun’s Island:

Asking price $448,000. Penthouse
in Verrières I, 2 bdrms, 2 baths, 2
garages, fabulous view of city. bdrms,
2 baths, 2 garages, a/c, pool.

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

FOR R
ENT
St-Sauveur:

:مشاور امالک
مسکونی و جتاری

ProFusion Realty RF

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

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

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

قیم
ت مناسب

Downtown:

Nun’s Island:

$650,000. Living area 148 sqm.
Waterfront penthouse on 2 levels, 2
bdrms + very large mezzanine, 2 baths,
2 terraces, 1 garage, a/c, pool, sauna.

Westmount:

$ 598,000. Upper duplex on coveted
Victoria Avenue. Very bright rooms,
hardwood floors,
outdoor parking, 3 bdrms

مریم خالقی

1390 آذر10  1032  شماره 18 سال

www.paivand.ca

Chalet (cottage) for season rental,
Beautiful view, 3 bdrms,
large family room
with wood fireplace,
near Ski center and St-Sauveur

Manoir de Belmont. $1,195,000.
Living area 194.08 sqm.
Located in the historic section of
this sought-after and luxurious
building, 3 bdrms, 3 ½ baths,
2 garages, a/c, pool and sauna.

Ile Bizard

$1,598,000. Magnificent det. Cottage
on Golf course over 17,000 sq ft.
Land. 5+2 bdrms & office, 4+1 baths,
3 garages, sauna, pool, Jacuzzi, a/c,
fireplaces.

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

انواع میوه جات و س�بزیجات با کیفیت عالی در س�وپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

کیف

یت عالی

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal، QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Tel.: 514-996-9692

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
تازه...
 CD و  DVDافغانی
ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

کافه پرشیا
باطعــمخانگی

Email:

کلینیکمدیکالآلفامدیک



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 
ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: 450-934-7744

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

لیالفروهر
سالنآرایشفریبا
Unisex

 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
و...
 فر
 Cut: man/women
 color، perm، highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
)(men، woman
 manicure
 tatto for eyebrow،
lips، eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

3363 Cavendish

(514) 487-0800

عینک فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.

پارستورز
با 20سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

FLY E،
!TIM E
Y
N
A
HER
W
Y
AN

VANCOUVER

128، 15th St.
East ave،
N. Van. BC، V7L 2P9
Tel: 604-982-0909

مونتریال ،ونکوور
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان

وست آیلند

Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

MONTREAL

1006 Montagne، Suite
200
Montreal، Qc، H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

NDG

انار درشت
عالی رسید
هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

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

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

برجن مرغوب.99
رویال

لیمو شی

رین عالی !

 40پوندی

.99 /lb

NDG،

34

>>> زمستان امسال :بهرتین حلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

