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«۳۰سالنقضپیوستهحقوقبشر!»
عف��و بنیاملل��ل در بیانیهی مفصل
خود به مناست سیامنی سال پریوزی
انقالب اسالمی در ایران نوشته است:
«۱۰فوریه  ۲۰۰۹سیامنی سالگرد تغیری
حكومت در ایران اس��ت كه به اجیاد
مجهوری اس�لامی منجر شد .بهرغم
قولهای آیتاهلل مخینی مبنی بر این
كه هم��ه ایرانی��ان آزاد خواهند بود،
مشخصه  ۳۰سال گذشته نقض پیوسته
حقوق بشر بوده است».
بنا بر بیانیهی عفو بنیامللل ،دامنه و
وسعت نقض حقوق بشر در سالهای
اولیه مجهوری اس�لامی با گذش��ت
زمان تا حدی کاهش یافت .در دوران
ریاس��ت مجهوری حمم��د خامتی،
امیدهایی برای بهبود پایدار وضعیت
حقوق بش��ر پدید آم��د ،اما از هنگام
روی كار آم��دن حممود امحدینژاد،
این امیدها به طور کامل فرورخیت.
س��ی س��ال پ��س از اس��تقرار نظام
مجه��وری اس�لامی در ای��ران ،ب��ه
گفتهی عفو بنیامللل «دستگرییهای
خودسرانه ،شكنجه و بدرفتاریهای
دیگر ،همراه با كاربرد جمازات اعدام
همچنان رایج اس��ت .خبشهایی از
جامعه  -ش��امل اقلیته��ای قومی -
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همچنان با تبعیضات گس�ترده روبرو
هس��تند ،در ع�ین حال وضع س��ایر
گروهها  -و به طور مشخص برخی از
اقلیتهای مذهبی  -به طور فاحشی
بدتر شده است».
عف��و بنیاملل��ل در بیانی��هی خ��ود
میگوی��د ،منتقدی��ن و معرتض�ین
ب��ه سیاس��تهای رمس��ی و ی��ا
غریرمس��ی نظام سیاس��ی در ایران با
حمدودیتهای شدید بر حقوق خود
در آزادی عقی��ده ،بی��ان ،اجتماع و
جتمع روبرو میش��وند .زنان ،هم در
قواننی کشور و هم در عمل ،همچنان
حتت تبعیض قرار دارند و هیچ مامور
و مسئویل ،به خاطر تعرض به حقوق
مردم ،مورد بازخواست و یا جمازات
قرار منیگرید.

یک مورد بسیار مهم

عف��و بنیامللل در ادام��هی بیانیهی
خ��ود ،ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه خبش
بزرگی از هزاران مورد نقض ش��دید
حقوق بش��ر كه در  ۳۰س��ال گذش��ته
در ایران اتفاق افتاده اس��ت هیچگاه
م��ورد حتقیق ق��رار نگرفت��ه ،به یک
مورد بسیار مهم اش��اره میکند و آن

قتلهزاران زندانی سیاس��ی در سال
 ۱۹۸۸اس��ت« :هیچك��س تا كنون در
مورد این كش��تار بازخواس��ت نشده
اس��ت و مقامه��ای ای��ران ب��ه جای
حتقی��ق در مورد این کش��تار س��عی
كردهان��د از طریق انداخ�تن بولدوزر
بر روی گورس��تانی در خاوران ،كه به
نظر میرسد بسیاری از اعدامشدگان
در آن دفن ش��دهاند ،ش��واهد حیاتی
این امر را از بنی بربند .بستگان كشته
شدگان نیز پس از مجعشدن هر ساله
در مراسم یادبود این قتل عام ،دستگری
و زندانیشدهاند».

ارزیابی

کانادا یک اسرائیل دیگر؟!

عفو بینامللل

از ک
ـارنام ه ایران

ش��خصی ،كه از معرفی خود سر باز
ی برای جلب
میزنند و حك��م رمس 
نش��ان منیدهند یا دلیل دس��تگریی
را بیان منیكنند ،ص��ورت میگرید.
بازداش��ت ش��دگان غالبا در ابتدا به
مكانهای نامعلومی برده میشوند،
كه ب��ه عقی��ده عمومی بیش�تر آنها
حتت كنرتل وزارت اطالعات است،
و بعده��ا به زندان منتقل میش��وند.
متهمان ب��ه جرامی سیاس��ی ،معموال
از دسرتس��ی به وكیل و خانوادهشان
حمروم میمانند.

k

"دولت هارپر آشکارا محله خشونت
بار اسرائیل را به غزه پشتیبانی می کند
و در کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان
ملل علیه «کمیته دفاع» رای می دهد و
هم اکنون جبای دیپلماتهای اسرائیلی،
اعضای کابینـــه هارپر سخن می گویند".
>> ص8 :

گلشیفتهباز
چلک سرکرد!

"مرد این
میدان
نیست!

بازداش�تهای خودس�رانه و
بدرفت�اری با بازداشتش�دگان
امری رایج در ایران است

عف��و بنیاملل��ل در خبش��ی دیگ��ر
از بیانی��هی خ��ود به بازداش��تهای
خودس��رانه و ش��کنجهو بدرفت��اری
با بازداشتشدگان اش��اره میکند و
مینویسد :همه ساله در ایران صدها
نفر  -اگر نگوییم هزاران نفر  -براساس
قواننی مبهم به اتهام جرائم سیاس��ی
دستگری میشوند.
بسیاری از دستگرییها
به وسیله مأمورانی با لباس

«ماشرمساریم»:بیانیهایدرحمایتازحقوقبهاییان
مدیریتمالی« ...بقاء ما در گرو اینست که تا چه حد
>> 23
حسین انصاری آمادگی تطبیق با تغییرات را داریم!»
دکترانصاری

پزشــکی
>> 22:

خامتی و آمریکا
حسین باقرزاده
>> 5:

مرگ و تب...

سیروس

>> 4 :

یحیـیآبادی

خوش نویسی
فارسی " مد "
روز در آمریکا:

منونه ای از کار مسیح زاد
خوشنویس و طراح لباس،
مقیم آمریکا

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون مهندسین نفت

ک از اعدام یک زن

روایت نزدی

در زمستان
ا
س
تب
دا
د
جا
ی
مر
دم خالیست

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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گزارش سازمان عفو بین امللل
کاربرد وسیع مجازات
اعدام

ادامه از روی جلد

کارب��رد وس��یع جم��ازات اع��دام
در ای��ران و نی��ز نقض حق��وق زنان
س��رفصلهای بعدی بیانیهی مفصل
عفو بنیامللل در بررس��ی کارنامهی
 ۳۰س��الهی نظام مجهوری اسالمی
اس��ت .ایران از نظر مش��ار اعدامها
در جای��گاه دوم در جهان قرار دارد.

خبشی از این اعدامها در
مالء عام صورت میگرید
و مش��اری نیز به ش��کل
وحش��یانهی سنگس��ار به
اجرا درمیآیند.
بیانیهی عفو بنیامللل در
مورد زنان ایران مینویسد:
«دستآوردهای ایران در
ب��اال بردن اس��تانداردهای
آموزش��ی  -ب��ه خص��وص آم��وزش
دخرتان در مناطق ش��هری  -در طول
 ۳۰سال گذشته را نباید نادیده گرفت،
در ع�ین حال ،ای��ن خبش فرهیخته

حتویل سال نوی 1388
>> به وقت مونتریال

کافهرستــوران

جامعه دیگر حاضر
نیست عقب بنشیند
و شاهد آن باشد كه
مادران ،خواهران و
دخرتانش تبعیضها
و بدرفتاریه��ای
ی و جاری در
س��ار 
خانه و خیابان یا در
عرصه عمومی را ،كه
براینس��لها در ایران استمرار یافته
است ،حتمل كنند».

>>>> آزادی

ساعت  7و  44دقیقه صبح،
مجعه  20مارس 2009
ساعت  ۲و  ۱۷دقیقه و  ۳۰ثانیه بعدازظهر،
مجعه اول فروردین ۱۳۸۸
------------------------

دارا جهان ندارد ،ســارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آمسان ندارد
کارون ز چشمه خشکید ،الربز لب فرو بست
حتا دل دمــاوند ،آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند ،آسان رهید و بگرخیت
رستم در این هیاهو ،گرز گران ندارد
روز وداع خورشید ،زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان ،نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا ،نامی دگــــر نهادند
گویی که آرش ما ،تری و کمان ندارد
دریای مازنی ها ،بر کام دیگـــران شد
نادر ،ز خاک برخیز ،میهن جوان ندارد
دارا کجای کاری ،دزدان سـرزمینت
بر بیستون نویسند ،دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی ،فریادمان بلند است
اما چه سود ،اینجا نوشریوان ندارد
سرخ و سپید و سبز است این بریق کیانی
اما صد آه و افسوس ،شری ژیان ندارد
کو آن حکیم توسی ،شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد
هرگز خنواب کوروش ،ای مهر آریایی
بی نام تو ،وطن نیز نام و نشان ندارد
-------------------------

ایرنا از اوباما تقاضای
مصاحبهکرد
خربگ��زاری مجهوری اس�لامی (ایرنا) از باراک
اوباما رئیس مجهوری ایاالت متحده درخواست مصاحبه
کرده است .مقصور امریی مسئول دفرت این خربگزاری در
نیویورک میگوید« :ما درخواست مصاحبه دادهامی و در
انتظار پاسخ مثبت هستیم .اما تاکنون هیچگونه پاسخی
دریافت نکردهامی ».وی اهداف این مصاحبه را دستیابی
به دیدگاههای متفاوت اوباما عنوان کرده است.
آقای امریی در پاسخ به این سئوال که در صورت پاسخ
مثبت اوباما برای مصاحب��ه ،آیا او به عنوان یک ایرانی
میتواند به واشینگنت سفر کند ،اظهار داشت که این هم
خودش یک مسئله است.
روزنامهن��گاران ایران��ی حاضر در آمریکا اجازه س��فر
داخلی در این کشور تا مسافتی بیش از  ۴۰کیلومرتی دفرت
خود را ندارند .این حمدودیت برای دیپلماتهای ایرانی
نیز وجود دارد.
ایران و واشینگنت س��ه دهه است که با یکدیگر ارتباط
دیپلماتیک ندارند.
تا پیش از ریاس��ت مجهوری ب��اراک اوباما ،روابط دو
کشور بر سر مسئله هستهای ایران سردتر شده بود.

پرشیــا

& Take-Out
W Wهدف ما مثل همیشه عرضه >> جدید :از این پس شیرینی های مرغوب خانگی را
ی با طعم و
غذاهای اصیل ایران 
با قیمت مناسب در پرشیا تهیه کنید.
کیفیت مطلوب خانگی میباشد.
_______________

ی تازه و خشک
W Wانواع شریین 
و مرغوبترین آجیل موجود
است.

او شیرینی
رشات غذ
می شود.
سفا س پذیرفته
برای مجال

ساعــات کار:

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

936 Girouard

دوشنبه تا جمعه :
 ۷.۳۰صبح تا  ۷.۰۰شب
شنبه  ۸.۳۰ :صبح
تا  ۴.۰۰بعداز ظهر
یکشنبه  :تعطیل

)(Corner: St.Jacques
Montreal QC H4A 3C1

Tel.: (514) 489-8484

پرشیا همان تیم کیترینگ «دنیــا» در مکان جدید است.

بی نام تو،

وطن نیز نام و نشان ندارد

>> به وقت تهران:
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تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

Regional Office MONTREAL:
1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

نان سنگک

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

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6شب
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  5شب
دوشنبه:تعطیل
___________________

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372
____________________

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
www.sutton.com

مسعود نصر

un’s Island:
Occasion:In N
garages,
2 bdr condo, 2
et,
1100 square fe
59 000$.
corner unit, 2

Cell.: (514) 571-6592
حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

وکیل دعاوی

SOL
IN
13 DAYDS

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

 Rنگاهیدیگروتازهبه
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

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

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

امیرکفشداران

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
Tel.: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
به دلیل هماهنگی در انتشار پیوند مونتریال و ونکوورر
>>>>>> توضیح:
(که بصورت هفتگی منشتر میشود) ،شماره این نسخه به  888تغییر یافته است.
>> پیوند مونتریال
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مرگ

ایران :انتخابات..

تب

"او مرد بردن بازی سیاست و یکسره كردن كار نیست!"
محمد خامتی

بیپاسخ به
پرسشها آمد...

>>> خرداد :پس از چند ماه تردید
و چال��ش «آمدن-نیام��دن» حمم��د
خامت��ی ،او س��راجنام در عص��رگاه
روز یكش��نبه  ۲۰بهمن  ، ۸۷خود را
كاندیدای ریاستمجهوری  ۸۸كرد.
خامتی در مراس��م گشایش سایت

جممع روحانیون مبارز کاندیداتوری
خود را رمسا اعالم کرد و گفت:
«م��ن در اینج��ا ب��ا جدی��ت
کاندیداتوری خ��ود را اعالم میکنم
و تاکن��ون نی��ز برخالف آچن��ه گفته
میش��د ،هیچ تردیدی نداش��تم اما
کاندیدات��وری من ب��ه منزلهی تعینی
کردن جای دیگران نیست».
كاندیدات��وری خامتی پ��س از آن
اعالم ش��د ك��ه در هفتهه��ای اخری
"مریحس�ین موس��وی" نیز بر شدت
فعالیتهای سیاس��ی خ��ود پس از
بیست سال سكوت افزوده بود و هم
اكنون روش��ن نیس��ت كه سرنوشت
كنشهای سیاسی اخری موسوی كه
به دعوت خامتی پا به عرصه گذاشته
ب��ود ،چ��ه خواه��د ش��د .همچننی
مهدی كروبی ،دبریكل حزب اعتماد
ملی نیز باره��ا اعالم كرده كه هرگز
از س��پهر انتخاب��ات كن��ار خنواهد
رفت و از رقابت با خامتی استقبال
میكند.
با چننی دورمنای��ی باید در انتظار
ی��ك جمادل��هی س��نگنی در می��ان
قش��رهای خمتل��ف اطالحطلب��ان
میان��هرو و تفریطی بود اما روش��ن
نیست كه سرنوش��ت این جمادله به
كجا ختم شود؛ آیا جبههی كندروی
اصالحطلبان با دستكم با دو نامزد
و حداكثر با سه نامزد در انتخابات
حاض��ر میش��ود و آی��ا ب��ا چن�ین
سردرگمی آشكاری ،احتمال تكرار

شكست سال  ۸۴منیرود؟
-----------------------

حمم�د خامت�ی ،ف�ردی
مقب�ول از دی�دگاه فك�ری و
نقطهنظ�ر گفتمانی اس�ت .ما با
او هشتس�ال اصالحطلب�ی را
مترین ك�ردمی ام�ا خامتی مرد
ُبردن بازی سیاس�ت و یكسره
ك�ردن كار نیس�ت ،ب�ا او تنه�ا
میشود مترین كرد و مترین كرد
و هرگز به روز فینال نرسید.

سیروس
یحیی آبادی

------------------------در می��ان اصالحطلب��ان پیشرو و
ساختاری بسیاری هستند كه خامتی
را از حضور در میدان بیم دادند.
ماهه��ا با او گفتمان كردند و صدها
بار نوش��تند و گفتند ك��ه «چرا آمدن
خامت��ی نادرس��ت اس��ت؟» اما او
ترجیح داد ،تنها هیاهوی طیفهای
میان��هرو و تفریط��ی اصالحطلب را
بش��نود و به هیچ یك از دهها پرسش
ط��رح ش��ده از س��وی اصالحطلبان
پیشرو و ساختاری توجهی نكرد.
آمدن خامت��ی را فرصتی میدانیم
برای روشن شدن مرز اصالحطلبی و
تعاریف متفاوت آن.
تصمی��م او را نیز البته ارج مینهیم
و آرزوی موفقی��ت ب��رای خامتی و
هواداران��ش دارمی اما آقای خامتی؛
اینک وقت پاسخ فرا رسیده است!

لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران
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GO HABS
GO! GO
HABS GO

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
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www.sirousart.com

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

انواع ساندویچ های سرد و گرم

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

سیروس یحیی آبادی

انتخابات مجهوری اسالمی:
به مرگ بگری ،به تب راضی کن!

ع
جما
کلبه
م
و
ل
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

سایت مجموعه آثار

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
بر روی ختفیف  25دالر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
قیمت ها
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی رقابتی موجود ما
هم
چ
نی
ن
ک
وپ
ن
5
2
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
به
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ای
را
ن
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

ited time:

is for a lim
this promotion

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 397-9221

Ext.: 243
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

>> Cell.: (514) 699-1760
Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ایران:انتخابات...
 10فوریه 2009

hbzadeh@btinternet.com

باالخره پس از ماهها و هفتهها
سؤال و تردید و گمانهزنی ،آقای
خامتی تصمیم خود را روشن كرد
و اع�لام منود ك��ه در رأیگریی
برای تعینی ریی��س مجهور آینده
نظام اسالمی نامزد خواهد شد.
اعالم ای��ن تصمیم گرچه از س��وی
خبش بزرگ��ی از اصالحطلبان مورد
اس��تقبال ق��رار گرف��ت ،ویل هیجان
زیادی در صحنه سیاسی ایران اجیاد
نكرد.
گروه��ی از اصالحطلب��ان ك��ه ب��ه
تغی�یرات س��اختاری روی آوردهاند
(اصالحطلبان «حتولخواه») خامتی
را «مرد» این میدان منیدانند و از هم
اكنون او را مورد سؤال قرار دادهاند.
برخ��ی دیگ��ر نیز ب��ر ای��ن باورند
ك��ه س��اخت سیاس��ی ای��ران اجازه
انتخ��اب جمدد خامت��ی را خنواهد
داد و حكوم��ت را همچنان در تیول
«اصولگرای��ان» باقین��گاه خواهد
داشت.
اع�لام حض��ور خامت��ی در صحنه
رأیگ�یری ،اما ،صرف نظر از این كه
برد او در این مسابقه تا چه حد باشد،
بزرگرتی��ن تأث�یر خود را بر سیاس��ت
خارجی ایران خواهد گذاشت.
ی خامتی
به همنی دلیل ،خرب نامزد 
بیش از آن چه كه در ایران مورد توجه
قرار بگرید و ش��ور و هیجان بیافریند
در مطبوعات خارجی انعكاس یافته
و مورد اس��تقبال مقامات غربی قرار
گرفته است.

آقای خامتی چهره «پذیرفتنی»
نظام اسالمی بشمار میرود.
ی دو دوره
چه��رهای كه در ایران برا 
توانس��ت رأی خبش بزرگی از مردم
كش��ور را به خود جل��ب كند و كنرتل
ق��درت اجرای��ی نظام را در دس��ت
ی مردم
بگرید .او امیدهای زیادی برا 
آفرید كه در تأمنی آنها ناموفق ماند.
او همچننی دوره تنفسی برای جناح
بنیادگ��رای نظام والی��ت فقیه فراهم
آورد تا به بازس��ازی خ��ود برپدازد و

در موق��ع خود به ضد محله دس��ت
بزند و دس��تاوردهای ناچیز دوران
اصالحات را بر باد دهد.

______ ________ www.paivand.ca

حضور خامتی در گفتگو با آمریكا

حسین باقرزاده

دلیل نیس��ت كه آق��ای خامتی
در حتقق این ش��عارها موفقیت
چندانی نداشت و نتوانست حتا
در برابر هجوم عوامل ویلفقیه
به حامیان مطبوعات هوادارخود
از آنها دفاع كند.

دلیل مهمرت آن است كه امروز
شرایط اقتصادی و حبرانهای
ی م��ردم را
ناش��ی از آن چن��ان زندگ 
ی
مهم�تر از آن ای��ن ك��ه او چهرهای حت��ت تأثری قرار داده اس��ت كه برا 
بسیاری اكنون مسئله نان و
ل و غری احساس��اتی از
معق��و 
مجه��وری اس�لامی ای��ران به هیجان كار و مس��كن از درجه اول
برخوردار ش��ده و مس��ائل
جهان خارج عرضه كرد .غرب زیادی
دیگ��ر از قبی��ل آزادیهای
در خامتی كس��ی را میدید
كه در صحنه
سیاس��ی حتت الشعاع قرار
میتوان با زبان روز با او سخن
سیاسی گرفته اس��ت .آقای خامتی
گفت و تعامل كرد.
ه��م ،بن��ا به یک گ��زارش،
دوران
در
آق��ای خامت��ی
ایران
ی
مصمم اس��ت كه ب��ر رو 
صدارتش البته از اقتدار كافی
برای تعامل با غرب برخوردار ایجاد
ش��عارهای اقتصادی تكیه
كند و كمرت از توسعه سیاسی
نب��ود و نتوانس��ت انتظ��ارات نكرد!
س��خن بگوید  -و از همنی
غربی��ان را در ح��ل و فص��ل
طریق نی��ز ظاهرا او توانس��ته اس��ت
مشكالت فیمابنی برآورد.
ویل دس��ت كم او بر خالف س��نت موافق��ت ویلفقیه را ب��رای نامزدی
پای��دار مجهوری اس�لامی ب��ه زبان خود كسب كند.
اع�لام نامزدی خامتی درس��ت در
یأجوج و مأجوج س��خن منیگفت و
ختم دمشنی و قهر منیپاشید ،و این روزهایی صورت میگرید كه مقامات
خود برای غرب نعمتی بود .روی كار ایرانی و آمریكایی برای اولنی بار در
آم��دن امحدینژاد پس از خامتی كه طول س��ه دهه حكومت اس�لامی از
این سنت را به شكل مسخرهای زنده آمادگی بدون قید و ش��رط خود برای
كرد ،خامتی را بیش از گذش��ته مورد گفتگو با یكدیگر سخن میگویند.
این اعالم آمادگی از س��وی آمریكا
توجه غرب قرار داد و همنی امر باعث
ش��د كه او در حمافل غرب��ی بیش از البت��ه نتیج��ه ی��ك تغیری فاح��ش در
دوران صدارتش مورد اس��تقبال قرار سیاس��ت خارجی این كش��ور پس از
روی كار آم��دن رییس مجهور اوباما
گرید.
این خصوصیات البته برای تضمنی اس��ت .در مورد ای��ران ،اما به تازگی
پ�یروزی آقای خامت��ی در رأیگریی تغی�یری در حكومت صورت نگرفته
خرداد آینده كافیخنواهد بود .آقای است.
در واق��ع ،حكومت فعل��ی ایران تا
خامتی در خرداد  ۷۶با شعار حقوق
بش��ر و توسعه سیاسی به صحنه آمد و همنی چن��دیپیش هرگون��ه گفتگو
توانست خبش وس��یعی از مردم و به با ش��یطان ب��زرگ را نف��ی میكرد و
خصوص نریوهای ج��وان را به خود آقای خامنهای كسانی را كه خواهان
گفتگو با آمری��كا بودند «بیغریت»
جذب كند.
امروز هم گرچه سركوب و خفقان به میخواند.
از سویدیگر ،تغیری حلن مجهوری
اندازهای شدید شده كه حقوق بشر و
توسعه سیاسی را در منت خواستهای اس�لامی در برابر آمریكا را منیتوان
مردم قرار داده است ،ویل شعارهایی كامال به حساب تغیری حكومت آمریكا
از این قبیل از س��وی آقای خامتی به گذاشت.
در  ۳۰س��ال گذشته ،این برای اولنی
سختی میتواند همانند سال  ۷۶شور
ی بیآفریند .این امر فقط به این بار نیس��ت كه دموكراتها در آمریكا
و شوق 

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128

	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

>>> اعالم آمادگی خامتی برای نامزدی ریاست جمهوری،
همزمان با اظهارات مقامات آمریكایی و ایرانی در مورد آمادگی
گفتگو با یكدیگر ،معادالت جدیدی را در صحنه سیاست داخلی و
خارجی ایران باز كرده است...
ب��ر س��ر كارن��د و خواه��ان برقراری
رواب��ط عادی با ای��ران بودهاند .ویل
این مجهوری اس�لامی بوده است كه
همواره با ش��عار «مرگ ب��ر آمریكا»
هرگونه فرصت مذاك��ره با آمریكا را
ی كرده و بر طب��ل دمشنی كوبیده
نف�� 
اس��ت .پس اكنون چه اتفاق دیگری
پیش آمده اس��ت كه تابوی گفتگوی
با آمریكا را برای مجهوری اس�لامی
شكسته است؟
پاس��خ این س��ؤال را باید در همان
شرایط حاد اقتصادی جست كه بیش
از هر چیز دیگر جامعه ایران را اكنون
حتت تأثری خود قرار داده است.
حترمیهای اقتصادی س��ازمان ملل
و كشورهای غربی علیه ایران ،همراه
با س��وء مدیریت اقتصادی و حیف و
ِ
ش��دید
میله��ای حكومتی و كاهش
قیم��ت نفت پس از صع��ود ناگهانی
آن در تابس��تان گذش��ته ،و تأث�یر این
عوام��ل بر بی��كاریگس�ترده و تورم
مهارگسیخته ،طبقات متوسط و پاینی
جامعه را به ش��دت حتت فشار قرار
داده است.
حبثه��ای مربوط به بودجه س��ال
ی عظی��م آن كه به گفته
آینده و كس��ر 
خمالفان امحدین��ژاد در جملس به
بیش از چهل میلیار دالر س��ر میزند
از ش��دت حبران ناشی از این شرایط
حكایت میكند .این ش��رایط ،ظاهرا

مقام��ات حاك��م را بر آن داش��ته
ك��ه تا دیر نش��ده اس��ت ب��رای آن
عالجیبیابن��د ،و تالش برای رفع
حترمیهای سازمان ملل یكی از این
راهها است .شرایط حاد اقتصادی
فعلی كش��ور توضی��ح میدهد كه
چرا از یك س��و آق��ای خامتی این
ی به
بار میخواهد با شعار اقتصاد 
میدان بیاید (و به این دلیل میتواند
م��ورد تأیید ش��ورای نگهبان ویل
فقیه قرار بگرید) و از س��وی دیگر
حكومتی كه تا دیروز هرگونه گفتگو
ب��ا آمریكا را نفیمیك��رد و آن را
كفر میپنداشت امروز به مذاكره با
آمریكا نزدیك شده است.
اع�لام آمادگ��ی ب��رای نامزدی
ریاس��ت مجه��وری از س��وی آقای
خامتی در عنی حال به معنای حضور
او در معادل��ه روابط غ��رب با ایران
نیز حمسوب میش��ود ،و چشمانداز
مذاكرات ایران و آمریكا را دستخوش
ی عموما
حتول میكند .كشورهای غرب 
و آمریكا خصوص��ا ترجیح میدهند
كه در گفتگوه��ای خود با مجهوری
ی مانند خامتی روبرو
اسالمی با فرد 
شوند.
آنان نه فقط (در مقایسه با خامتی)
ب��ه امحدین��ژاد و هم��كاران او در
حكومت كمرت اعتماد میكنند و بلكه
مایل نیس��تند با توافق با امحدینژاد

به رفت��ار سركش��انه او در برابر غرب
ی
پاداش بدهند .از دید آنان ،با كس�� 
مانن��د خامت��ی بهرت میت��وان به یك
توافق متمدنان��ه و مرضی الطرفنی بر
سر اختالفات فیمابنی رسید.
در هر صورت ،با نزدیك شدن موعد
رأیگریی ب��رایریاس��ت مجهوری
اسالمی ایران ،آمریكا ترجیح میدهد
كه مذاكرات تعی�ین كننده خود را به
پ��س از آن و با ریی��س مجهور وقت
موكول كند و در ای��ن فاصله فقط به
ی مقدماتی ب�پردازد .این
گفتگوه��ا 

{>> ادامه از صفحه}5 :

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

__________________________________________________
)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

فتو شاپ

با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
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با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

Esfandyar (essy) Baheri BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441
Fax: (514) 747-9822

	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری

برای تازه واردین به کانادا

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
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ی
به نازلترین
نرخ
تا
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40
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40
دالر به باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا،در کمتر از چند دقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ -انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در کمترین زمان

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید

1906 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M2
Guy

Tel.: 514-937-5192
Fax : 514-937-6621

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

ing ol
v
i
o
Dr Sch

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

621-3456

&

)(514

________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8
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جهان ....

 ...بدون "بوش"
هنوز تا
جهانی
آرمانی
فاصـــله
دارد

_________________

______________
سرمقاله هیات حتریریه
لوموند دیپلماتیک فارسی

>>> س��ال  ٢٠٠٨پای��ان
یاف��ت و هم��راه ب��ا آن یک
دوران تارخی��ی از حی��ات
سیاس��ی س��یاره ما به خاک
سرپده شد .متام شواهد برآنند
ک��ه پروژه امرپات��وری آمریکا
شکس��ت خ��ورده و با مرگ
آن جهان��ی چند قطبی متولد
شده اس��ت .جهانی که در آن
ایاالت متحده بی شک یکی
از مراکز قدرت باقی خواهد
ماند اما بدون رویای استیالی
مطلق اش بر جهان.

حوادث سال  ٢٠٠٨در
حوزه بنی امللل از این منظر
منادینبودند:

>> جش��ن ه��ای املپیک
پکن بهانه ای ش��د برای چنی
که حض��ور نوین خ��ود را در
صحن بزرگان به چشم کشد.

یعقوب اکبری

مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
در وست آیلند و حومه مونتریال

Cell.: (514) 979-8200
سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

اندونزی

افزایش
چشمگری
درخواست
طالق زنان

Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1 Tel.: (514) 684-1141
Fax: 514-684-0118
jacoba@royallepage.ca

در ح��ال حاض��ر بیش از
گذشته ،پرونده های طالق
موجود در دادگاه ها ،توسط
زنان طرح می ش��ود .دلیل
این موض��وع ب��ه تغیریات
عمده در ساختار سیاسی و اجتماعی
اندونزی در طول  ۱۰س��ال گذشته بر
می گردد.
دموکراس��ی در اندون��زی ،ب��ه
ش��کوفایی گروههای حامی حقوق
اقلی��ت ها و حرکت های
اجتماع��ی منج��ر ش��ده
است .رش��د دموکراسی
همچن�ین ب��ه معن��ای
استقالل مایل بیشرت زنان،
به ویژه در شهرهاست.
در ع�ین ح��ال آزادی
اطالعات هم به زنان کمک کرده که
بیش از گذشته نسبت به حق و حقوق
خود آ گاه باشند .این به آن معناست
که زنان دیگر مانند گذشته خشونت
های خانگی و غیبت شوهرانشان را
حتمل منی کنند.
این در حایل است که تعداد زنانی
که دلیل طالق خود را چند همسری
بودن شوهرانشان قید می کنند هم رو
به افزایش گذاشته است.
ام��ا ب��از ش��دن فض��ای سیاس��ی
اندونزی پیامدهای دیگری هم داشته

آمـار
طـالق
۱۰برابر!

:BBCدولت اندونزی اعالم
کرده است که از یک دهه پیش
و با استقرار نظام دموکراتیک
در این کش��ور ،آم��ار طالق ۱۰
برابر شده است.
بر اس��اس آمار و ارقام جدید
وزارت امور مذهبی اندونزی ،س��ال
گذشته  ۲۰۰هزار زوج در اندونزی از
هم جدا شده اند .این در حایل است
ک��ه این آمار در س��ال  ۱۹۹۸میالدی
فقط  ۲۰هزار زوج بوده است.
هنوز مردم اندون��زی به دالیلی که
معموال در بیشرت موارد رایج است از
هم طالق می گریند؛ از مجله خیانت،
مس��ایل مایل ،اختالفات شخصی و
مذهب��ی .اما یک عام��ل کلیدی که
در افزای��ش آمار طالق نقش موثری
داشته است ،زنان هستند.

Yaghoob (Jacob) Akbari

اس��ت .یک��ی
از س��خنگویان
وزارت ام��ور
مذهبی اندونزی
ک��ه ای��ن آم��ار
توس��ط آنها منتشر ش��ده ،می گوید
که برای خنس��تنی بار شاهد مواردی
از طالق بوده اس��ت ک��ه در آنها زن
و مرد به دلیل اختالفات سیاس��ی از
هم جدا می شوند .از مجله مواردی
که در آنها زوجنی به دلیل محایت از
کاندیداهای خمتل��ف در انتخابات
حملی از هم طالق گرفته اند.

البته هن��وز ازدواج هم در اندونزی
بسیار رایج است .س��االنه  ۲میلیون
زوج در این کشور ازدواج می کنند.
اما آن طور ک��ه مقامات دولتی در
اندون��زی می گوین��د ،در جامعه در
حال تغیری اندون��زی ،برای محایت
از این زوج ها ،نیاز به ارائه خدمات
مش��اوره ای بیش�تری احساس می
شود.

>> درگریی های گرجستان
بازگش��ت قدرمتند روسیه را
ب��ه منای��ش گذاش��ت و چند
دس��تگی اروپائ��ی نامتحد را
در دنبال��ه روی از سیاس��ت
واشنگنت.
>> گروه کشورهای هشت
که مشخصه برجسته آن کرنش
در مقاب��ل مرش��د اعظ��م ،
امریکا  ،بود بصورتی طبیعی
به گروه بیس��ت تبدیل شد که
علریغم حمل تشکیل آن همه
چیز و از مجله ترکیب شرکت
کنندگان��ش نش��ان از حم��و
نقش س��روری ایاالت متحده
داشت.
>> اما سال  ٢٠٠٨در عنی

حال سال فروپاشی سیستم
مایل جهانی بود.

مق��ررات زدائ��ی ک��ور و
ایدئولوژی��ک ح��وزه م��ایل
ع��وارض نکبت بار خود را به
منایش گذاشت.
این بار نه عوامل تروریس��م
جهانی بلکه این «گلدن بوی»
ها بودند که وال اسرتیت را در
هم شکستند.
بان��ک ه��ا و ش��رکت های
عظیم بیمه یکی بعد از دیگری
ملی شدند.
دولت ،این فرودگاه خش��م
و نفرت نئولیربالیس��م به تنها
پناهگاه و منجی تبدیل گشت
و حت��ی غول ه��ای صنعتی
ی��ی ،مانن��د ج�نرال موتورز
دست احتیاج به سوی آن دراز
کردند.
امیان به «دست پنهان بازار
» سست گشت و روشن شد که
بازار منی تواند پاس��خگوی
هم��ه چی��ز باش��د .دگم های

در
پارک
ملت ....
ماندانا زندیان

نئو لیربالیس��تی ب��ی اعتبارو
نظریه پ��ردازان آن یکی پس
از دیگ��ری به ضرب ش�لاق
واقعی��ت ،حرف های خود را
پس گرفتند و تواب ش��دند.
منادی��ن ت��ر آنها فرانس��یس
فوکویاما بود ک��ه پایان نظریه
«یایان تاری��خ» اش را اعالم
داشت.

س�ال  ٢٠٠٩در شرائطی
بسیار بغرجن آغاز شد.
>> قبل از هر چیز در حوزه
بنی امللل:
محله اسرائیل به غزه یکبار
دیگ��ر خاورمیان��ه را به یک
انبار باروت تبدیل کرد.
رسانه های غربی یک صدا،
مستقیم و یا تلوحیا مسئولیت
آغ��از این عملی��ات را متوجه
محاس کردند تا از بار جنایت
کارانه آن بکاهند.
یکپارچگ��ی آنها در این امر
ابع��ادی بازهم بیش�تر توهنی
آمیز ب��ه آن می دهد و نفرتی
عمی��ق و ک��ور در منطق��ه ای
تزریق می کند که هم اکنون نیز
با اش��غال عراق ،لشکرکشی
ب��ه افغانس��تان و وابس��تگی
دولت ه��ای متحد غ��رب به
باش��گاه پررونق افراط گرائی
اسالمی تبدیل شده است.

>> در حوزه اقتصادی نیز
وضع بهرت از این نیست:

پ��رده دوم حب��ران وام های
رهنی در راه است .
و آنهم در شرائطی که حبران
مایل ک��ه اکن��ون نیز وس��یعا
اقتص��اد واقعی را در بر گرفته
اس��ت ،م��ی رود ت��ا تاثریات
ساختاری در بعضی از خبشها
مانند صنایع ماش�ین س��ازی
باق��ی گ��ذارد .از هم��ه بدتر
ش��بح یک حبران پویل است
ک��ه با تعهدات م��ایل پذیرفته
شده از س��وی دولت ها برای
جن��ات بان��ک ها و ش��رکت
های بیمه هر روز پر رنگ می
شود .کاهش شدید بهای لریه
اس�ترلینگ در روزهای اخری
اولنی نشانه های آن بود .بروز
چننی حبرانی (سقوط ناگهانی
بهای دالر و یا یورو) می تواند
اثراتی غریقاب��ل پیش بینی بر
ای جت��ارت جهانی به همراه
داشته باشد.
ب��ا هم��ه این ها س��ال ٢٠٠٩
آنقدر سیاه آغاز نشد ،چرا که
با خود نوید جهانی بی جورج
بوش را آورد.
ام��ا آیا هم�ین ب��رای امید
ب��ه آین��ده کاف��ی نیس��ت ؟

•

وقتی زیر آوار انقالب و جنگ و تبعید
به انتهای خودت میرسی
و هر چه آب،
از ِ
سر بالهای سنگیات میگذرد،
دست هایت را برمیداری
و زبان مادریات را
و گیسوانت را
( که جرم شان متاشای آفتاب بود)
و کودکیات را
( که آمسان همهی خاطرههایش
وصله میخواست )؛
همه را برمیداری
و میروی.

کابوس جوانیات در خواب راه میرود
و از لبههای سکوتت
سقوط میکند
خرداد میمرید
و سینهی تابستان
هجده بار تریباران میشود
سایهی میانسایلات
در گوشه و کنار ماهور نوستالژی
کش می آید
و بی گذرنامه
از مرز خربهای روز
رد می شود:
روزنامه ها به دیوار اوین
سنجاق می شوند
جننی های سقط شده
در پارک ملت علف می ِکشند
کودکان عراقی
در اصطکاک نفت و دموکراسی
منفجر می شوند
زنان افغان
متمدن و بی حجاب کتک می خورند
و اسرائیل و فلسطنی
ِ
خودسوزی "آتش بس"
برای
کف می زنند!
تو پری می شوی
و یاد می گریی
مثل قاصدک
در هوای غربت پرسه زنی
دلتنگی هایت را َدم کنی
و با یک لبخند پالسیده
در تیرت اول روزنامه های صبح
مات شوی...
و همنی...
نه!
نه ،این سراجنام تو نیست
راهی به این درازی آمده ای
که بگویی دیوار منی خواهی
و کوتاه هم منی آیی
آمسان ،اقیانوس آرام را
پشت قدم هایت پاشیده است
و مچدانت
هنوز بوی دماوند می دهد
تو باز می گردی
و خاطرات خانه را صیقل می دهی
تو باز می گردی
و تیرت درشت روزنامه های صبح می شوی
تو باز می گردی
 آزادی ! –------------------------zandian@sbcglobal.net

7

________X 514-996-9692

 sسال s 15شماره  27 s 888بهمن 1387

______ ________ www.paivand.ca

سی سال گذشت...

HAQUE

زردییکدست
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ویدا فرهودی

آن خلق که بیست و دوی بهمن حشری شد

از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد

کوچه کوچه شادمانی بار خود را بست و رفت

افسوس که آن ملت سر در گم و عاصی
شده نفری شد
بازچیهی یک مجع َه َف َ

خنده در بغض گلوی عاشقان بشکست و رفت

ِ
مـهـر را زهد عبوس از بسرتش بریون کشید

چپه شد و در ِسمت خادم مسجد
چپ ّ

مشغول به جاروکشی و رفتگری شد

جـست و رفت
مــهـر بد نامی زدو بر َ
بر جبینش ُ

عالف کیانوری و احسانطربی شد

خـست ورفت
پس زدش شالق تعزیرو تنش را َ

جبـست
نارواگفتم!خنـستشَ ،ددمنش،کامی ُ

وان تودهای سینــهزن هیئت مسکو

با پشت خم و بنیهی کم ،جبههی ملی
در خدمت مال ِس َمتش باربری شد

سنگ ها بر سینه اش بارید و هر نا حمرمی

نعره زد ،کنی فاحشه صدها زنا کرده است و رفت

وانکه خرب از آمدن فاجعه می داد

کـشت و کسی لب وا نکرد
شوق را عفریت غم ُ

روزش همه با فحش خالیق سرپی شد

یا صدا را ضجه ی شوم عزا بگسست و رفت

بی بی سی دلسوز! خرب پشت خرب داد

بهره ور از آن بیکسی و بیخربی شد

میهن از جام شقایق جرعه ای نوشید و َوهـم

با آمدنش هجری مشسی قمری شد

ج��ایعطرمهربانیب��ویب��د ُیمـ��ننفـ��اق

بر سرش تازید و شد از خون او سرمست و رفت

شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه
آن شاه قدر قدرت جبار دوباره
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خانه ها آ کند وامیان ،بر ریا پیوست و رفت

گریان سوی ارباب قدمیی سفری شد

آن بهاری بهمنی کابسنت صد غنچه بود

آن کبکبه و دبدبه ناگاه فرو رخیت

شدخزانیصحنهایبازردییکدستورفت

بیزار از آن سلطنت و تاجوری شد

THR

روز نوآمد ویل مجشید را جامی نبود

آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز

بر مزار الله ها چندی حزین بنشست و رفت...

افطار نکرده پی طبخ سحری شد

چون مور و ملخ لشکر غارتگر شیخان

***

پیش آمد و هر حلظه جریتر ز جری شد

مینا صاحلی

کاشکی از نوبگـــردد زندگی بر کام عشق

هر بی هرنی منصب فرهنگ و هرن برد

هر کور و کری رهرب مسعی بصری شد

چون به اعجازش توان از اهرمن ها َرست ورفت

یک تن ز مدیران صنایع جگری شد

باید آخر هر طلسم کهنه را بشکست و رفت

ممد جگری شد ز مدیران صنایع
ّ

نا شدن ها را ِ
بهــل ،در کار دل پروا مکن

امید حقوق بشرش بود
وان خلق که ّ

همتی ای آشنا دستت بده بر دست عشق

حمروم ز هرگونه حقوق بشری شد

ِ
شر را بست و رفت
می شود ،آری توان،
دستان ّ

هادی! تو هم آنروز در آن غافله بودی

 ۳۰ژانویه  / ۲۰۰۹بهمن ماه ( ۱۳۸۷پاریس)

حاال چه شده حلن تو صاحبنظری شد؟
-------------------------

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

خدیجه
سیاح

514

485-2929

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

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
مصاحبهکاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
ساعات کار:
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
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________X 514-996-9692

______ ________ www.paivand.ca

آژانس مسافرتی

اقتصاد...

نگاهی به

«اقتصــاد

انتقایل»

حسین انصاری

مونرتال ـ فوریه 2009

اجنام میدهد.
اگر تفاوتی بنی
ش��غل و کسب
قائ��ل ش��ومی،
همنی گزارش
می گو ی��د
ک��ه ه��ر فرد
کاسب ،بیش
از  5کس��ب
متف��اوت را
در دوران
فعا لیت��ش
اجنام میدهد.

«بقاء ما در
گرو اینست
که تا چه حد
آمادگی تطبیق
با تغییرات را
داریم!»

«تا  2سال آینده،
%72نیروی شاغل امروز
در جستجوی شغلی متفاوت >>> دوم:
ـ در شرکتی متفاوت ـ مشاغل و سرویسها معنی
با مسئولیتهای متفاوت خود را از دست میدهند
در آغاز قرن بیس��تم ،درشکهسازی
خواهد بود».
(جزوه اقتصادی دانشگاهها وارد ژانویه )2009

عب��ارت ب��اال یک مجل��ه از ده ها
صفحه گزارش اس��ت .اگر این ادعا
صحت داش��ته باش��د به ای��ن معنی
است که دنیای آینده ،حداقل در  2تا
 5سال آینده در حال «انتقال» خواهد
بود .این هشداری است به همه مردم
جهان!
اگ��ر ما نی��ز مانند نریوی پیش��روی
جامعه ،خود را در مس�یر انتقال قرار
ندهیم تا چند س��ال دیگر آنچنان از
قافل��ه عقب خواهی��م ماند که دیگر
احتمال پیوس�تن در این دوره عمر را
خنواهیم داشت.
از آنج��ا که تکنولوژی نفوذ زیادی
پیدا کرده اس��ت ،میزان رش��د بسیار
س��ریع اس��ت .نه تنها س��ریع ،بلکه
اجتنابناپذیر است .هیچکس قدرت
مقابل��ه با این س��یل تغیری و رش��د را
خنواهد داشت.
خرب خوب اینکه این موج تغیری ،به
رشد خواهد اجنامید و ما میرومی تا
مهیجترین و حریتانگیزترین دوران
زندگی بشر در چند قرن گذشته را به
خود اختصاص دهیم.

>>> سؤال اینجاست که آیا
به مقدار کافی ذائقه رشد و تغیری
را دارمی؟

آقاجان م��ا قانع هس��تیم!! به باور
من ،قناعت یکی از مهمترین اصول
برنامهری��زی م��ایل اس��ت ک��ه بعد ًا
توضیح خواهم داد .اما به متاش��ای
قافله ی رشد نشسنت ،قناعت نیست.
بلکه تنبلی و بیذوقی و افسردگی و
بیاطالعی است.
راستی چند نفر از افراد  50سال به
باالی ایرانی در س��ال گذش��ته اقدام
ب��ه ثبتنام در چند واحد درس��ی از
طریق مکاتبهای زن��ده ()ON Line
کردهان��د؟ چند نف��ر از  60س��ال به
بااله��ای ایرانی برای آموزش اصول
کامپیوتری اقدام کردهاند؟ ما ایرانیها
در سال گذشته چند کتاب خواندمی؟
(منظورم کتابهای غریفارسی زبان
در زمینههای رشد است ،نه داستان
و رمان و جمله س��پید و س��یاه(!) ،و
داس��تانهای بر سر دوراهی زندگی،
ارض��اء معش��وقه در اتاقخ��واب با
هفتاد و یک روش! ،و غریه) بگذرمی.
منظورم را متوجه شدید.
تغیریات در چند زمینه خواهند بود.
>>> اول

تغییراتشغلی

شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین
تغیریات ،در زمینه «از دس��ت دادن
شغل» و یا «تغیری شغل» خواهد بود.
ی��ک آم��ار در امری��کا گ��زارش
میدهد که س��الیانه  2میلیون ش��غل
از بنی میرود و شغلی دیگر و کامًال
متفاوت جایگزین آن میش��ود .خرب
خوب اینکه  3میلیون شغل جدید در
هر سال اجیاد میشود.
مهم نیس��ت که چه مق��دار نریوی
جدی��د وارد معرکه ش��وند ،اقتصاد
همیشه قادر بوده اس��ت که برایشان
نقشی را اجیاد کند.
ه��ر ف��رد در مش��ال امری��کا ،در
دوران فعالیت��ش 11 ،ش��غل متفاوت
که  2س��ال یا بیشرت طول میکشند را

دوره ب��ه دوره دیگر اس��ت
ـ تولد و یا بل��وغ فرزندان،
مشمول یک «انتقال» دیگر
میباشد.
بس��یاری از اوق��ات،
جاجبای��ی و اسبابکش��ی
فرزندان ،نیازهای جدیدی را
به شروع یک دوره «انتقایل»
دیگر اجیاد میکند .تغیریات
و نوس��انات م��ایل ،نیازمن��د
تغیری اس��ت .ورشکس��تگی و
ضرره��ای م��ایل ،و تغی�یرات
ارزش��ی امال ک و دارایی خودخبود
مشمول یک سری تغیریات است که
بایستی به آن واقف باشیم.
س��طح حتصی�لات ـ تکنول��وژی
ـ رقابته��ای جدی��د و ناش��ناس ـ
موقعیتهای جدید و شناخته نشده،
درج��ه و می��زان تغی�یرات و نیاز به
تغیریات را افزایش دادهاند.

و اس��بداری یک��ی از بزرگتری��ن
کس��بها ب��ود .ب��ا ش��روع صنعت
اتومبیلسازی این صنعت به سرعت
نابود ش��د ب��رای س��الها همه فکر
میکردند که صنعت اتومبیلس��ازی
برای همیشه شغل اجیاد خواهد کرد.
اما دیدمی که اینطور نبود.
در آغ��از ده��ه  ،90بیش�ترین تعداد
شغل در زمینه امور بانکی بود .ویل با
رشد کامپیوتر و صنعت اینرتنت ،و به
وجود آمدن  ،ATMتعداد کارمندان
مورد نی��از تقلیل پیدا کرد .میلیونها
کارش��ان را از دست دادند .این همه
افراد بی��کار ،کمک��م در زمینههایی
متفاوت به اشتغال مشغول شدند.
در اوج رش��د امال ک بنی سالهای
 2004و  ،2007صده��ا ه��زار نف��ر در
زمینهه��ای مرتب��ط ،چ��ه در فروش
امال ک ،چه در تهیه وام مس��کن چه
در زمینه تعمری و متدید س��اختمانی
مش��غول کار ش��دند .بس��یاری در
کوتاه مدت کس��ب خوب��ی را برای
خود اجی��اد کردن��د .اما ب��ا حبران
اعتباری ،و تقلبهای بانکی و غریه
و سرد شدن بازار امال ک ،بسیاری از
دس��تاندرکاران در این رشته نیز به
زودی در جستجوی شغل و یا کسب
جدیدی خواهند بود.
اگ��ر خداوند به همه جهانیان رحم
کند و وس��ائل و ش��رایط اجیاد طرح
دوس��تی و همکاری ش��رق (چنی ـ
ژاپ��ن ـ هن��د) را با غ��رب (امریکا ـ
کان��ادا ـ مکزیک) و با احتادیه اروپا
فراهم آورد ،شاید بتوان گفت که بعد
از مدت��ی رجن و انقباض اقتصادی،
هم��ه به نوع��ی گلیم خ��ود را از آب
خواهند کشید.
چنانچه رابطه دوستی و همکاری
بنی ش��رق و غرب اجیاد نشود ،نرخ
بهره در مشا امریکا رشد خواهد کرد
تا پولهای خارجی را به خود جذب
کند اما شغلها از بنی خواهند رفت
و ارزش ام�لا ک رو به پاینی خواهند
رف��ت و اصوًالرش��د کارخاجن��ات
متوق��ف خواه��د ش��د .ارز امریکا
س��قوط خواه��د کرد و کان��ادا را نیز
ب��ه دنبال خود پاینی خواهد کش��ید.
ارتق��اء نرخ به��ره در امریکا ،باعث
ارتقاء فوری آن در کانادا و مکزیک
نیز خواه��د بود .و ای��ن بدترین خرب
اقتص��ادی خواهد بود ک��ه امیدوارم
هرگز بیان نش��ود! این سیاهترین روی
اقتصاد خواهد بود.

>> سوم آنکه:
تغییرات استاندارد زندگی
هرگز متوقف خنواهد شد.

بسیاری از مردم خبصوص مهاجرین
(و خبص��وص مهاجری��ن ایرانی) در
ط��ول زندگ��ی ،در حال تغی�یر دائم
استاندارد بودهاند .ازدواج و ازدواج
دوباره (مد جدید مهاجرت) مشمول
تغیریات زیادی اس��ت .بس��یاری از
اولویتها عوض میشوند .چنانچه
پ��ای فرزندان میان باش��د ،تغیریات
بسیار سریعتر و عمیقتر هستند .همنی
موضوع نیز بس��یاری از م��ردم را در
حال��ت «انتق��ال» قرار داده اس��ت.
بیماری و از کارافتادگی که متأسفانه
به مق��دار زیاد دیده میش��ود ،یک
عام��ل دیگر تغیری و «انتقال» از یک

برای تضمین استمرار زندگی
و موفقیت نسبی ،همه ما
مجبور هستیم که برای تغییر،
به ختصص دست یابیم .بله
باید ختصص داشته باشیم.

ما باید این دوره «انتقایل» بیسابقه
را ب��ه نفع خود تغیری دهیم و مهار آن
را در دست داشته باشیم.

قدری به آینده بیندیشیم

یکی از صفات افراد خوشبخت
این است که به آینده اعتقاد دارند.
هر چند که اخری ًا دکرت اکارت تویل
( ،)Ecart Tolleراجع به نریوی
«حال» حبث میکند ،اما عمق
کالمش این است که گذشتهها

گذشته ،حال را دریاب ،تا قادر به
بازسازی آینده باشی».
بیایی��د ت��ا مترک��ز خود را ب��ه متام
ل ما میباشند
عواملی که حتت کنرت 
هدایت کنیم تا آینده موردنظر خود را
برنامهریزی کنیم.
بهرتین و مهیجترین و خوشبختترین
حلظ��ات زندگ��ی همه م��ا در آینده
است و منتظر کشف شدن توسط ما
میباش��د .وقتی به آن فکر میکنم،
آنقدر هیجانزده میش��وم که طاقت
صرب کردن را ندارم.
اگر هن��وز در دوران س��ازندگی به
س��ر میبرمی (جوانتر از  75س��ال)،
در بهرتین دوره زمانی قرار گرفتهامی.
دوره «انتقال»!!! انتقال به سوی بهرت
و موفقت��ر و آ گاهتر! هرگز ش��رایطی
مش��ابه برای موفقیت وجود نداشته
اس��ت .امروزه همه م��ا امکان عمر
بیشرت و س��املتر توأم با بهرهگریی از
تکنولوژی و رش��د عل��م و دانش را
بیش از همیشه در اختیار دارمی.
عمر متوس��ط کم و بیش  85س��ال
اس��ت .به این معنی که تعداد زیادی
از ما میرومی تا تولد یکصدسالگی
را نیز جش��ن بگریمی .آیا برای چننی
سفری طوالنی آمادهآمی و توشه کافی
در دست دارمی؟

• آیا وسیله نقلیه ما؛ به آخرین
تکنولوژی جمهز شده است
و روش هدایت آن را نیز
آموختهامی؟
• آیا الستیک زاپاس این وسیله
نقلیه و یا لوازم تعمری و سرویس آن
را در دست دارمی ؟
• آیا هدف و مقصد را تعینی
کردهامی؟

اطالعات و نقش��ههای فراوانی در
دست اس��ت اما سؤال اینجاست که
آیا قادر به اس��تفاده از آن هس��تیم و
اطالعات کافی برای درک نقش��ه را
کسب کردهامی؟
آی��ا اص�لًا عالق��های ب��ه درک و
شناخت راههای جدید را دارمی؟
آیا جرات تغیری را پیدا کردهامی؟
جال��ب این اس��ت که ه��ر چند که
تغیری دردناک اس��ت ام��ا زمانی که
درد ش��رایط فعلی از درد تغیری بیشرت
ش��ود ،بدون تردید و به اجبار ،تغیری
را پی��ش خواهیم گرفت .وگرنه تغیری
ج��رات میخواه��د و برنامهریزی!
یک فرد  75ساله امروز مانند  65ساله
سابق است 75 .سالهها به وضوح از

PAYVAND: s Vol. 15 s No.888 s Fev. 15, 2009

8

Maison de Voyages

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

نشـــانیجدید:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

علی غالمپور وکیل دادگستری
½
½
½
½

½ حقوق خانواده
½ تصادفات و دعاوی مالی
½حقوق پزشکی
½امور مهاجرت

Avocat-Lawyer

_________________________
Law Firm of Ali Gholampour
180 Rene Levesque E., Suite 109
Montreal, QC H2X 1N6
Tel.: (514) 395-0522
Fax: (514) 395-0524
E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Metro: Place-des-Arts

به نام خداوند بخشنده مهربان

کانادا یک اسرائیل دیگر؟!
>> ابوجعفر خدیر
دولت هارپر آشکارا محله خشونت
ب��ار اس��رائیل را ب��ه غزه پش��تیبانی
می کند و در کمیت��ه دفاع از حقوق
بشر سازمان ملل علیه «کمیته دفاع»
رای م��ی دهد و ه��م اکنون جبای
دیپلماتهای اسرائیلی ،اعضای کابینه
هارپر سخن می گویند.
ونزوئال در همبس��تگی با مردم زیر
مبباران های اس��رائیل ،س��فری این
کش��ور را اخ��راج می کن��د و چون
اسرائیل به جنایاتش ادامه می دهد،
دو هفته بع��د همه روابط سیاس��ی
و اقتص��ادی خ��ود را با آن قطع می
مناید.
ام��ا در مقاب��ل «جروزامل پس��ت»
گ��زارش م��ی ده��د به درخواس��ت
اس��رائیل ،کان��ادا حاف��ظ منافع او
در کاراکاس م��ی باش��د؛ به عبارت
دیگ��ر ،امروز در ونزوئال اس��رائیل،
یعنی کانادا.
کانادا دیدمی در مبباران های اخری
رمسا و علنا اسرائیل را پشتیبانی کرد
و به مس��ائل انسانی کمرتین ارزشی
قائل نشد.
همانط��ور که در س��ال  2006وقتی
اسرائیل به بهانه دستگریی دو سرباز
اسرائیلی به وسیله حزب اهلل سرتاسر
لبنان را هدف ان��واع مبب ها قرار

س�لامت و انرژی  65سالههای سابق
برخوردارند .بسیاری از  75سالههای
ام��روز به راحت��ی میتوانند  10س��ال
تولید و س��ازندگی را ب��ه زندگی خود
بیافزایند.
یک  50س��اله ام��روز ت��ازه در آغاز
میانس��ایل خود اس��ت در ح��ایل که
درگذش��ته  40س��الهها را میانس��ال
میدانستند.
اگر همه ما یک هدیه  10س��اله عمر
را توس��ط تکنولوژی و رشد جهانی به
دس��ت آورده باشیم ،بیش از هر وقت

داد و تبهکاری های عظیم انسانی و
حمیط زیستی به وجود آورد ،کانادا
متام و کمال حق را به جانب اسرائیل
داد.
کانادا تنها کشوری بود که در کمیته
دفاع از حقوق بش��ر س��ازمان ملل
متحد به نفع اس��رائیل رای داد و در
سال  2008از حمکوم کردن اسرائیل
در س��اخنت مس��تعمرات یه��ودی
نشنی در سرزمنی های فلسطینی در
«هارهوبا» نزدیک قدس ،سر باز زد؛
در ح��ایل که حتی دولت بوش آن را
تقبیح کرد!
کان��ادا ،بع��د از اس��رائیل ،دومنی
کش��وری اس��ت که هرگون��ه کمک
های بنی امللل��ی را بر مردم غزه در
دمشنی با محاس قطع کرده اس��ت
و در ع��وض میلی��ون ه��ا دالر برای
تربیت پلیس فلسطینی که آمریکا آن
را سازماندهی می کند تا برادرکشی
براه اندازد ،اعتبار می دهد.
پش��تیبانی هارپر از اسرائیل بغایت
افراطی اس��ت اما این ی��ک پدیده
بری��ده و نوظهور در سیاس��ت کانادا
نیست و در واقع تداوم تاریخ طوالنی
کان��ادا در طرف��داری از صهیونیزم
و ش��ش دهه پ�یروی از ایدئولوژی
استعمار اروپائی عرب ستیز است.
کانادا جزء چهار کش��ور استثنائی
اس��ت که با اسرائیل قرارداد جتاری
آزاد دارد و در آن ن��وار غ��زه را جزء
خاک الینفک اس��رائیل به حساب

زم��ان آن رس��یده ک��ه از زندگی خود
یک برآورد عمیق داشته باشیم .وقت
س��ازندگی ـ دوبارهس��ازی ـ رش��د ـ
آموزش فرارسیده است.

در ی�ک همهپرس�ی 3000 ،نف�ر که
موفقیته�ای بینظیر ب�ه دس�ت
آورد ه بودن�د بط�ور عجیب�ی اقرار
کردند که آچنه مسیر زندگ�ی آنان را
به سوی موقعیتهای بینظری تغیری
داد« ...از دست دادن شغل» بود.
وگرنه هنوز در پیچو خمهای ش�غل
قدمی ،ب�ه گندیدگی فکری مش�غول

آورده است.
سیاس��ت هارپر بازتاب سیاس��ت
برای��ان مولرون��ی ،خنس��ت وزی��ر
حمافظه کار پیش�ین کانادا می باشد
ک��ه در فرمانربی ریگان ش��هرتی به
س��زا داش��ت .او یک بار در جواب
خربن��گار  ،CBCدو ده��ه پیش به
هنگام اولنی انتفاضه همه جنایات و
آدمکش��ی های اسرائیل را ناشی از
سنگ پراکنی جوان های فلسطینی
دانس��ت و وجود هرگونه سیاس��ت
نژادپرستانه را در اسرائیل منکر شد
و مقایسه آپارتاید افریقای جنوبی را
با سیاست های نژادپرستانه اسرائیل
رد کرد.
و یا ب��از دو دهه جلوت��ر در 1967
وقتی اس��رائیل صحرای سینا ،واقع
در مص��ر را تص��رف کرد ،خنس��ت
ویر وقت کانادا ِلس�تر پی یرسون ،به
اتفاق خنست وزیر دامنارک مصر را
از جلوگریی از حرکت کش��تی های
اسرائیلی بر حذر داشت.
در سال  1948لیسرت پی یرسون در
مقام وزارت خارجه کانادا در تقسیم
اراضی فلسطینی ها و پیشربد اهداف
انگلیس نقش مهمی ایفا کرد.
بنابر ای��ن می بینیم که به اصطالح
ای��ن قص��ه س��ر دراز دارد و دولت
ظاهرالص�لاح کان��ادا همواره یکی
از مهره های امرپیالیس��م در منطقه
خاورمیانه و نزدیک بوده است• .

بودند!
داروین میگوید:
«بقاء انس��ان لزوم�� ًا در گرو هوش و
استعداد و قدرت بدنی نیست ...بلکه
در گ��رو این اصل اس��ت که تا چه حد
آمادگی تطبیق به تغیریات را دارد».
به همنی گفته اکتفا میکنم.
یکی از اهداف من در نوشتههامی در
س��ال آینده مطرح کردن تطبیق و ارائه
چند روش پیش��نهادی ب��رای تطبیق و
تغیری و رشد خواهد بود.
با ما باشید.
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ایران...

شکفنت
ایرانی
نو

_________________

حسین الجـوردی

رئیس اجنمن پژوهشگران ایران
_________________

سی سال پس از  22بهمن
 ،1357ایران جدیدی در مقابل
مان قرار گرفته است:
ایرانی که اکثریت نزدیک به اتفاق متامی
مردمش بر آن شده اند که با تالش ،امروز و
فردای بهرتی را برای خود بوجود بیاورند؛
ایرانی که امروز جوانا نش نه تنها با آرمان
خواهی که با واقعیت ،دنیای امروز را
درک می کنند و هیجان های سی سال
پیش مادران و پدرانشان را ندارند و با
منطق واستدالل و بدور از هیجان به امروز
و فردای ایران نگاه می کنند؛
ایرانی که امروز صدای زنان و دخرتان
شجاعش در جهت مبارزه برای بدست
آوردن حق و حقوق خود ،جهانیان را
خطاب قرار می دهند؛
ایرانی که امروز فرزندانش که بدالیل
مشکالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
در غربت هستند ،در سراسر جهان افتخار
می آفرینند و نام ایران و ایرانی را در بلند
ترین قله های دانش و علوم افراشته اند،
ایرانی که امروز فرزندانش در داخل و
خارج از کشور در جستجوی هویت ایرانی
خود هستند؛
ایرانی که فرزندانش تالش می کنند
جایگاه شایسته خود را در جهان امروز
بدست آورند و در این راه از هیچ تالش و
کوششی فرو خنواهند گذاشت؛
و مهمرت آنکه ایرانی که امروز دخرتان و

________X 514-996-9692

پسران جوانش برای یک
زندگی بهرت و شایسته،
دستگریی ،زندان شکنجه و ،...را حتمل
می کنند و ایستادن و مقاومت را می
آموزند و می آموزانند

متامی این واقعیت ها ،امید ها و
آرزوها نه بدان دلیل است که فراموش
کرده اند در این سی سال چه بر آنها
گذشته است:

آنها فراموش نکرده اند و از یاد خنواهند
برد که سه دهه پیش با چه امید و آرزوئی
برای یک زندگی بهرت چه تالش هائی
باجنام رسیده است و چگونه متامی امید و
آرزوها به سنگ خورده است.

>> آنها فراموش نکرده اند و خنواهند
کرد که سی سال گذشته سیاه ترین برگ
های تاریخ معاصرشان ورق خورده است.
>> آنها فراموش نکرده اند که دست
آورد سه دهه گذشته این حکومت متجاوز
از یک میلیون و دویست هزار نفر کشته
جنگ ،اعدام شده و معلول و جمروح
جنگ ،بدون هیچگونه محایت و رسیدگی
است.
>> آنها فراموش منی کنند که نیمی
از مجعیت در زیر خط فقر و بنا بگفته
مسئولنی چهارده میلیون نفر شب گرسنه سر
بر بالنی می گذارند ،و آن هم در صورتیکه
برایشان جای حد اقل و مناسبی وجود
داشته باشد.
>> آنها فراموش منی کنند که در طول
سی سال گذشته نزدیک به پنج میلیون نفر
در گرداب اعتیاد غرق گشته و حد اقل
بیست میلون نفر در اطراف این معتادان
گرفتار گشته اند.
>> آنها فراموش منی کنند که فحشاء
و روسپیگری چه بالی خامنان براندازی
گشته است و چگونه افسار گسیخته و شالق
وار برجامعه می تازد و هیچگونه رمحی
ندارد ،نه رحم بر دخرتکان خردسایل می
کند که در داخل و خارج از کشور به جتاوز
و دربدری کشیده می شوند و نه به آنانی که
در جزایر و شیخ نشنی ها بفروش می رسند
و نه از سوی دیگر بر دخرتان و پسران

______ ________ www.paivand.ca
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دانشجو و حمتاجی که تصور بر آن دارند که
منبع درآمد موقتی را جستجو منوده اند و
نه زنان شوهرداری که را و چاره دیگری در
مقابل خود منی بینند.
>> آنها فراموش منی کنند که روزی در
مقابل دادگاهی سئوال کنند که هزار میلیارد
و چند صد میلیون دالر درآمد ،فقط از
فروش نفت ،در طی این سال ها کجا رفته
است و در کدام حساب ها و بانک ها پس
انداز شده است.
>> آنها فراموش منی کنند که روزی برای
از میان رفنت امید و انرژی متامی جوانانی
که تالش کرده اند و درس خوانده اند و با
هزاران آرزو خواسته اند که وارد بازار کار
و تشکیل خانواده شوند در دادگاهی ارائه
دادخواست منایند.
>> آنها فراموش منی کنند که فرار مغز ها
که در برگرینده سرمایه های مادی و معنوی
جامعه بوده است چه خسارت های جربان
نا پذیری را بهمراه داشته است و باید
پاسخی بر آن وجود داشته باشد.
>> آنها فراموش منی کنند که متامی
تالش و کوشش حکومتگران در سی سال
گذشته از میان برداشنت و خط بطالن
کشیدن بر " هویت ایرانی " آنها بوده است.
نسل های جوان ایران فراموش منی کنند
که پدر و مادرهایشان که دارای امیان و
اعتقادی دینی بوده اند بر اثر اعمال و
کارنامه این حکومت در سی سال گذشته
چگونه دچار بی اعتقادی ،سرگشتگی و
تزلزل گشته اند.
آنها فریب ها و نرینگ های حکومتی
و مهمرتینش دوران  8ساله به ظاهر
اصالحات را که بزرگرتین ضربه بر امید و
آرزو و پیکره جامعه جوان ایران بوده است
را هیچگاه از یاد خنواهند برد.
جامعه امروز و نسل جوان ایران به خود
آمده است و خود را واجد شرط ترین و با
صالحیت ترین گزینه برای امروز و فردای
خود می داند.
جامعه جوان امروز ایران به این مرحله از
شکوفائی خود رسیده است که دست روی
زانوی خود بگذارد ،سینه سرپ کند و حق و

حقوق خودش را بدست آورد.
گذران سی سال به ما آموخته است "کس
خنارد پشت من ،جز ناخن انگشت من"،
و این مهمرتین و ارزنده ترین دست آوردی
است که قدمت و ارزش و بهائی یکصد
و پنجاه ساله را در کوله بار جتربه هایش
دارد.
تنها و یگانه راهی که وجود دارد دست بر
زانوی خود گذاشنت و بر قدرت های خود
تکیه کردن است ،راهی که از دیو هیجان
و احساسات بدور و با عقل و منطق عجنی
گشته است.
با امیان به توانایی نسل جوامنان و به
آینده ای روشن و بسیار نزدیک•.

فروش اکازیون فرش های

شخصـــی

مجموعه ای از فرش های ایرانی نفیس
در اندازه های مختلف

با قیمت های مناسب
بفرو ش می رسد

----------------Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

www.gam.ca
www.gamvacations.ca

و

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

ر در مورد
ت
برای آگاهی بیش فرتی خود
زهای مسا
رسی زبان
ا
کلیه نی مجرب فا
با مشاور
س بگیرید.
رش تما
آ

Cel.: 514
-47
(on wee 3-7424
ken

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

8260 DEVONSHIRE, Suite 210
MONTREAL , QC , H49 2P7

Fax: 514-344-5452
Email: arash@gam.ca

)ds

ختفیف ویژه برای دانشجویان
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آه! ای زن ستمکشیده شرقی...
روایت
نزدیک از
اعدام
یک زن
معصومه قلعه چهی ،زن  32ساله
ای که  12سال با حکم اعدام در
زندان ر فسنجان به سر برد ،بامداد
روز پنج شنبه 10بهمن ماه در حضور
خانواده اش ،خانواده مقتول،
دادستان رفسنجان ،رئیس زندان،
وکیلش و چند تن از کارکنان زندان
رفسنجان ،به دار آوخیته شد.
مصاحبه زیر تصویر کردن آخرین
حلظه های زندگی زنی است که
متهم بودهمسرش را به قتل رسانده،
با عبدالصمد خرمشاهی ،وکیل
معصومه.
از اعدام او پرسیده امی.

آقایخرمشاهیکیراهی
کرمان شدید؟

چهارشنبه بود که رسیدم رفسنجان.
نزدیک غروب با هماهنگی قبلی
راهی زندان شدم .ساعت حدودا
 6-5بود .جلوی زندانکه رسیدم
دیدم یک زن و مرد پری که لباسهای
بلوچ پوشیده بودند و بسیار نگران
و برآشفته بودند حوایل زندان
نشسته اند.حدس زدم باید خانواده
معصومه باشند .رفتم جلو و پرسیدم.
خودشان بودند .مادرش بی قرار
و گریان بود .ویل پدرش کهظاهرا
بازنشسته نظامی است ،آرام و موقر
بود.
رفتم داخل زندان.
از برخورد مسووالن قضایی معلوم
بود که می خواهند هر
کاریاز دستشان برمی
آید اجنام دهند تا شاید
بشود جلوی حکم
را با رضایت گرفت.
چون مراحل قانونی و
حقوقی همگی طی
شدهبود و این البته
به خاطر انسانیت
زیاد معصومه بود.
او از هر نظر در زندان ،زنی منونه
بود .آلوده هیچ چیز نشده بود .زنی
حتصیل کرده بود که ورزش می کرد.
مهربان و مودب بود و همه دوستش
داشتند .از زندانبان گرفته تا زندانی.
همیشه کارمی کرد .صنایع دستی
درست می کرد و هزینه های زندگی
خودش را در زندان در می آورد.
به خاطرخصلتهای انسانی اوبود
که همه نگران و ناراحت از اجرای
حکمش بودند.

من ،هم خانواده اش و هم خامن
مهناز افضلی (فیلمساز) به دیدنش
رفته بودمی .شک برده بود و وقت
حرف زدن،مکث می کرد و به فکر
می رفت.
آرام گفت :آمده ای اجرای حکمم
را ببینی آقای خرمشاهی؟ برامی
خیلی زمحت کشیدی .میدامن.
به او گفتم چرا این طور حرف می
زنی؟ طوری که نشده و هنوز فرصت
هست.
ساکت ماند و چیزی نگفت اما
می دامنکه می دانست.

معصومه در چه سایل به
زندان رفت ؟

سال  .75هشت ماه بعد از وقوع
قتل.

آیا فرصت شد از او درباره
قتلبرپسید؟

بله .و اتفاقا مطمئنم که موکلم
هرگز به من در اینباره دروغ نگفت.
من موکالن بسیاری داشته ام .موکل
دهان که باز می کندمی دامن راست

 ...آرام بود و موقر .بشوخی به
او از قول خودش گفتم :االن می
آیی دیدمن آقایخرمشاهی؟! و بعد
خودم هم جواب دادم ببخشید که
زودتر نشده بود ...من هرگز معصومه
را از نزدیک ندیده بودم .او مرابه
عنوان وکیل انتخاب کرده و بارها
و بارها با هم تلفنی صحبت کرده
بودمی .پرونده اش را
چون فرصت کمی برای
دفاعداشت با پست
برای من ارسال کرده
بودند و من نیز وکالتنامه
ام را به همنی ترتیب
فرستاده بودم.
به معصومه نگفته بودمی که قرار
است حکمش اجرا شود .ویل
خودش فهمیده بود .اگرچه بوضوح
چیزی منی گفت .ویلآنروز ،هم

حرفهای آخرش چه بود؟
پشیمان بود؟ امید داشت؟

یکی از افسوسهای من این است
که همیشه معصومه را پر از امید
شناخته بودم .همیشه امیدوار بود
و با روحیه .در حایل کهمعموال
موکالن من این طور نیستند .این منم
که به آنها دائم امید می دهم و می
خواهم که درست و سامل در زندان
رفتار کنندو امیدوار باشند .ویل
این دخرت حتا در آخرین روز که همه
ما به شدت ناراحت و پریشان شده
بودمی .وقتی به او گفتم چیزیبگو،
چیزی خبواه یا حتا مرا نصیحت
کن .صبور و حمکم گفت :آقای
خرمشاهی هرگز امیدت را از دست
نده!

"بین زمین و آمسان می رقصید"
می گوید یا دروغ .به صراحت و
صداقت معصومه امیان دارم .وقتی
از او درباره حممد قوس پرسیدم.
صادقانه گفت که هر گز دوستش
نداشتم .با زور زنش شدم .عموزاده
مادرم بود و از پیش ما را بنام
خوانده بودند .من درسخوانده و
دانشجوی سال آخر بودم و او کار و
سواد درست و حسابی نداشت.منی
خواستمش ویل خانواده جمبورم
کرد .

چرا پذیرفت؟ او که زنی
حتصیلکردهبود ؟

من هم همنی را ازش پرسیدم و او
با تاسف گفت که ای بابا! مشا منی
دانید که دخرت بلوچ منی تواند به

معصومه را آوردند .دو بار
طناب را به گردنش انداختند
تا شاید این صحنهاولیای دم
را به رحم آورد

او را در چه شرایطی دیدید ؟

او رهام منی کند .دست بردم مست
کابینت و اولنی چیزی که به دستم
رسید را برداشتم و به مستپشت
سرم بردم و به او زدم .از شانس
بدم .سنگ به سر او و گیج گاهش
اصابت کرد و باقی اش را خودتان
می دانید.

خانواده اش نه بگوید!جمبور بودم!
مرا به نام او خوانده بودند .اگر
منی پذیرفتم ،قبل از همه خانواده
خودم طردم می کرد 23 .سال
بیشرت نداشتم.کجا می رفتم؟ چه
می کردم؟

بعد از ازدواج چه کرد؟ آیا از
زندگی و ازدواجش راضی بود ؟
آن طور که معصومه تعریف کرد،
آنها  24ماه در عقد بودند .اما
هشت ماه با هم زندگی کردند .اما
عجیب اینکه در متام اینهشت ماه
معصومه نتوانسته بود با او ارتباط
زناشویی برقرار کند.

یعنی با کره بود ؟

بله .این را خودش گفت .گفت
منی توانستم متکنی کنم .دوستش
نداشتم .آدم بدی نبود ویل اخالق
خودش را داشت و ما به همربطی
نداشتیم .هرگز
هم عالقه ای به
او در من پیدا
نشد .در آن روز
هم که این اتفاق
افتاد او طبق
معمول ناگهان از پشتمرا گرفت.
شوکه شدم .از این کار بدم می آمد.
نفسم بند می آمد .دیدم منی توامن
رها شوم .دست وپا زدم .فایده ای
نداشت.دیدم نفسم باال منی آید و

و یک نفر گفت:
متام شد!

بعد هم تشکر کرد .گفتم کاری
برایت نکرده ام معصومه .انشاءاله
دفعه بعد که به دیدنت می آمی.
خربهای بهرتی دارم.
سکوت کرد و فقط آرام گفت:
حالمل کنید.
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آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

روز آخر برای رضایت هم
اقدام کردید؟

از همان زندان با دادستان متاس
گرفتم و کمک و نظرخواستم.
همانطور که گفتم همه مسووالن
قضایی و زندان واقعا کمککردند
و همه جوره همراه بودند.
 ....متاسفانه خانواده اولیای
دم مصرانه خواستار اجرای حکم
هستند و بسیار بعید است کهرضایت
بدهند.

شب پنج شنبه چه کردید؟

یکی از بدترین شبهای زندگی
ام بود .تا ساعت حدود  4صبح
بیدار بودم و قدم می زدم 4 .صبح
راهی زندان شدم .فضا خیلیگرفته
بود .وارد زندان شدم .دعا می
کردم اولیای دم نیایند .چند دقیقه
بعد رئیس زندان و فرمانده نریوی
انتظامی و دادستانهم آمدند.
تالش همه این بود که بشود رضایت
گرفت .پدر مقتول پریمردی بلوچ بود
که از بستگان معصومه نیز حمسوب
میشد .او قسم خورده بود طناب
دار را به گردن معصومه بیندازد و به
هیچ وجه راضی منی شد از خون او
بگذرد .آجنااحساس کردم هیچ چیز
جز انتقام این مرد را آرام منی کند و
جلودارش نیست .و همسرش حتا بر
سرو کول خود می زد کهچرا زودتر
حکم اجرا منی شود.
آجنا هر چه کردمی و هرچه گفتیم
تاثریی نداشت .معصومه را آوردند.
دو بار طناب را به گردنش انداختند
تا شاید این صحنهاولیای دم را به
رحم آورد و زندگی را به این دخرت
جوان ببخشند .ویل آنها همچنان
قسم خورده بودند.

معصومه چه می کرد ؟

 او آرام و موقر بود .مثل همیشه.
به او گفتیم تو چیزی بگو .تو خبواه
از انها التماس کن .اما او تنها رو به
مادر همسرشگفت :به جان حممد
قوس ببخش مرا .و مادرش هم
گفت به جان او منی خبشم .همنی.
معصومه لبخندی روی صورتش بود
که اشک همه کسانی که آجنا بودند
را در اورده بود .همه واقعا متاثر
و منقلب بودند .موعظه ،التماس،
پندو اندرز ،حدیث،آیه ،متنا...،

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
خرید و فروش امالک و مستغالت
½½ در سراسر مونتریال بزرگ

_______________
REZA NEJAD

Agent Immobilier Affilié
Office Phone: (514) 426-4545
Office Fax: (514) 426-4546
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

cell.: (514) 865-7146
ســـاده و کارآ،
ارزان...
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هیچ چیز کارگر نبود .تنها کسی که
آرام بود و انگار فقط می خواست
از این همه در و رجن خالص شود
او بود.رفت به مست چهار پایه و
پدرشوهرش از نردبام باال رفت تا
طناب را خودش بکشد.

به چه فکر می کردید آقای
خرمشاهی؟


دستم که از همه جا کوتاه شد،
چنان متاثر و گریان بودم که فقط
فکر می کردم این مناد جهالت
است که دارد طناب را میکشد.
تقصری یک فرد نیست .او قسم
خورده است که عروسش را بکشد.
همانطور که پدر معصومه سنتش او
را واداشته بوددخرتش را به زور به
کسی بدهد که منی خواهد!
همه این سنتها و آداب و رسوم
مظهر جهالتند .از خودم می پرسیدم

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

چرا اوباید  11سال با امید و شور
زندگی سر کند؟ چرا این همه درد
و رجن؟
می گفت یک شب در بند  3در
 4مرتی مان باز میشود و زنی با
چهار چبه می آید .شب بعد زنی
معتاد از راه می رسد .شبی بعد زنی
روانی ،همبندی بعدی زنی بیمار
است.یکی بد خلق .یکی جانی....
همه اینها را حتمل می کرد چون
امید داشت .اگر قرار بود بعد از 11
سال اعدام شود چرا اینهمه رجن
متحمل شد؟ برای اینکه در پایان به
این نقطه برسد ؟ در ذهنم پر از چرا
بود .هنوز هم هست .منی توامن آن
حلظهها را فراموش کنم.

و باالخره ؟

&

آفتاب طلوع کرده بود و درست
روی صورت او گل انداخته بود.

طناب را کشیدند .بنی زمنی و آمسان
انگار می رقصید.دو بار پایش
تکان خورد .دوبار پلکش باز و بسته
شد .دستمالش از دستش افتاد.
و یک نفر گفت:
متام شد!
-------------------------

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

11

________X 514-996-9692

 sسال s 15شماره  27 s 888بهمن 1387

ایران :سالگرد کابوس...

در زمستان
استبداد جای
مردم خالیست
الهه بقراط

...س��ی س��ال از آن روزهای��ی ک��ه مردم
مدهوش و امیدوار شعار می دادند «در بهار
آزادی ،جای شهدا خایل» می گذرد.
آن به��ار خیلی زود به زمس��تان اجنامید و
بر مشار آن ش��هدا ه��زاران نفر در جنگ و
در زندان افزوده گشت .آن مردم بیش از دو
برابر گشتند و خسته از فشار سرکوب روزانه
سیاس��ی و اقتصادی هر س��ال آنقدر عقب
رفتند تا از نظر اعتیاد مقام اول را در جهان
به خود اختصاص دادند.
زمام��داران کش��ور ،همان کس��انی که در
وعده هایش��ان ق��رار بود «به��ار آزادی» را
ب��ا دمکراس��ی و رفاه چنان حتقق خبش��ند
ک��ه ایران دس��ت کم سرمش��ق کش��ورهای
خاورمیانه ش��ود ،از یک سو به شدت درگری
محاس و حزب اهلل و برنامه امتی و از سوی
دیگر سخت مشغول بگری و ببندهای داخلی
هستند .اوضاع بی ثبات منطقه ،رجزخوانی
های مقامات مجهوری اسالمی و نابسامانی
های اقتصادی واجتماعی ،ایران را با شتاب
به سوی یک تعینی تکلیف نهایی پیش می
راند.

از نفت

در چننی ش��رایطی اف��راد و احزابی که در
س��اختار سیاس��ی نظام مجهوری اسالمی
نق��ش دارند و ه��ر یک به درج��ه ای رکود
سیاسی نظام را گاهی دستخوش «هیجان»
می س��ازند ،از هیچ ابتذایل در رقابت پروا
ندارن��د .تناقض ها و تضاده��ای درونی به
اندازه ای اس��ت که قبیله های خودی را نیز
به جان هم انداخته اس��ت .دایره وسیعی که
پس از انقالب اس�لامی بس��یاری از همنی
افراد و وابستگان آنها را در خود جای داده
بود ،اگرچه هنوز نیز آنها را در پناه خود حفظ
می کند ،لیکن خود ب��ه دوایر کوچک تری
تقسیم شده که هر کدام راهربان ،سخنگویان
و پش��تیبانان خود را در می��ان افراد متنفذ و
ذینفع رژمی دارند.
در این میان چیزی که هرگز مشخص منی
شود و از آن س��خنی منی رود این است که
هر یک از این گ��روه ها واقعا از چه چیزی
دفاع می کنن��د و می خواهند چه چیزی را
حتقق خبشند؟
کل��ی گویی ه��ای سیاس��ی و اقتصادی و
شعارهایی مانند «اصالحات» یا «بازگشت
به اهداف انقالب اس�لامی» هرگز توس��ط
هیچ کدام از اینها شکافته نشده است .هیچ
یک از اینها هرگز نگفته اند مثال برای اینکه
اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمد نفت
به مسری دیگری هدایت کنند ،چه راه عملی
را پیش��نهاد می کنند و کدام اب��زار را برای
پیشربد این راه عملی در اختیار دارند؟
در همنی یک منونه چهار عنصر بنیادین را
می توان متیز داد که هر سیاستمدار و حزب
جدی در یک س��اختار جدی منی تواند آن
را به خماطبان خود توضیح ندهد:

یک،تشخیصمشکل؛

یعنی اینکه تش��خیص ده��د اقتصاد تک
حمصویل یکی از مشکالت ساختاری ایران
است.
دو ،ابراز اراده برای حل این مشکل؛
یعن��ی با اعالم این مش��کل ،قصد و اراده
خود را به عنوان یک فرد سیاسی و دولتمرد
ب��رای حل و هدایت آن به مس�یری که خود
درست می پندارد به خماطبان خویش اعالم
می کند.

سه،پیشنهادیکراهعملی؛

یعنی اینکه شعار منی دهد بلکه بر اساس
واقعیات موجود راهی را پیشنهاد می کند که
در بنیه سیاست کنونی و اقتصاد فعلی قابل
در پیش گرفنت باشد.

چهار ،بررسی و معرفی ابزار موجود؛

یعنی اینکه بر اس��اس درک مش��کل و راه
عملی که نش��ان م��ی دهد ،اب��زار در پیش
گرفنت آن راه را می سنجد و اعالم می کند.
این یعنی یک روند علمی در سیاس��ت که
ممکن است برای مجهوری اسالمی لوکس
ب��ه نظر آید ،لیکن در کش��ورهای دمکرات
و جوامع باز هیچ حزب��ی بدون تکیه بر این
روند من��ی تواند جای��ی در پارملان بیابد و
یا در تش��کیل دولت سهمی داشته باشد .نه
تنها این ،بلکه حتی منی تواند به عنوان یک
اپوزیسیون جدی مطرح شود.
همنی مشکل تک حمصویل بودن اقتصاد
ای��ران را در نظ��ر بگریمی .البته وابس��تگی
فال کت بار اقتصاد ایران به نفت ،مش��کل
چندین دهه است که درآمدهای کالنش گاه
بیش از آنکه برکت داش��ته باش��د ،زمحت
داشته است.
ویل در ی��ک س��اختار طبیع��ی و معقول
م��ی توان در ی��ک برنامه ری��زی بلندمدت
رون��د اقتصاد ای��ران را به مس�یری هدایت
کرد که هر س��ال بیش از پیش وابستگی آن
ب��ه درآمدهای نفتی کاهش یابد .ش��رط در
پیش گرفنت چننی مس�یری اما به کار گرفنت
ابزاریس��ت که هیچ ک��دام را در چهارچوب
نظام مجهوری اسالمی به دلیل حمدودیت
ه��ای ایدئولوژی��ک (غلب��ه و حتمیل تفکر
دینی) و سیاسی (خودکامگی والیت فقیه)،
و هم چننی ساختار قبیله ای و مافیایی نظام
منی توان تأمنی و تضمنی کرد.
امنیت سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذاری
داخلی و خارجی که سبب رقابت اقتصادی
و گردش پول و گسرتش تولید و مصرف می
شود در رژمی کنونی نه به دلیل حترمی ها بلکه
از یک س��و به دلیل فس��اد و رشوه خواری
و عدم امنیت سیاس��ی واقتصادی ناشی از
س��اختار نظام ،به صفر رس��یده است ،و از
س��وی دیگر خود قبایل حاکم چنان چنگ
بر منابع اقتصادی کشور انداخته اند که هیچ
سرمایه گذاری جدی بدون دخالت و یا زد و
بند با آنها ممکن نیست .از همنی رو سرمایه
و مغز و ابتکار همگی با هم کش��ور را ترک
می گویند .چننی ش��رایطی بنیه اقتصاد ملی
را چنان فرس��وده و چنان بر مقدار واردات
کشور افزوده که حتی تولیدات داخلی را نیز
با ورشکستگی فزاینده روبرو ساخته است.

اعتیاد

برای مش��کالتی که کوچک تر به نظر می
آیند نیز س��اختار سیاس��ی و اقتصادی رژمی
موجود راه را بر هر گونه گشایشی می بندد.
مثال مشکل اعتیاد را در نظر بگریید که اخریا
از سوی سازمان ملل اعالم شد ایران نسبت

______ ________ www.paivand.ca

به مجعیت اش بیشرتین معتادان جهان را
دارد.
بررس��ی دالیل گس�ترش اعتیاد ،بررس��ی
منابع تهیه مواد خم��در و راه مقابله با آنها،
و س��راجنام اجی��اد ش��بکه ه��ای دولتی و
خصوصی که بتوانند با همکاری کارشناسان
پزش��کی ،اجتماع��ی و روانشناس��ی با زیر
پوش��ش قرار دادن بیماران مبتال به اعتیاد،
درم��ان آنه��ا را به طور کوت��اه -و بلندمدت
برنامه ریزی کنند نیز به همان چهار عنصر باال
نیاز دارد .در این مورد نیز همان مش��کالت
س��اختاری چنان راه را ب��ر ابتکارات حتی
ف��ردی و خصوصی می بندن��د که تنها می
توان دل را به وجدان درمانگران و پزشکانی
خوش کرد که خدمات خود را به طور فردی
و بدون پش��تیبانی مادی و معنوی از س��وی
دول��ت ،در اختیار این افراد قرار می دهند.
برای مثال نبود یک شبکه قوی بیمه و تأمنی
اجتماعی که بتواند هزینه درمان این بیماران
را بر دوش بگرید ،خنستنی مشکلی است که
در همان آغاز ،راه را بر درمان بس��یاری از
بیماران اعتیاد می بندد.
ب��ه ای��ن ترتی��ب درک ای��ن موض��وع که
مشکالت سیاس��ی و اقتصادی ایران چون
کالفی س��ر درگم چنان در هم تنیده اس��ت
که هرگز منی توان گره ای را بدون گش��ودن
گره دیگر باز کرد ،خنستنی گام برای دریافنت
ای��ن موضوع اس��ت ک��ه هر آچنه از س��وی
سیاستمداران و دولتمردان نظام بی کفایت
مجهوری اسالمی س��خن سرایی می شود،
به ویژه در ایام ب��ه اصطالح انتخابات ،جز
حرف توخایل و سخن پوچ نیست.
فرق هس��ت بنی کسی که برای حفظ نظام
به می��دان می آید و آن کس��ی که برای حل
مش��کالت گام به جلو می نهد .فرق هست
بنی رفسنجانی و کروبی و خامتی و نوری و
مریحسنی موسوی و امحدی نژاد و قالیباف
و والیت��ی و غریه که ب��رای حفظ نظامی که
هی��چ اصالحی را درون خود بر منی تابد به
میدان می آیند و آن کسی که ما منی دانیم از
کجا و در کدام شرایط و با چه ابزاری ممکن
اس��ت از درون درگریی های قبیله ای نظام
ظهور کند و از نظارت استصوابی بگذرد و
برنامه و ابزارش را ارائه دهد و از سوی مردم
ه��م رأی بیاورد و بعد هم تازه بتواند در این
نظام کار کند!
این ،آن تناقض بزرگ همه کس��انی است
که در سخن گفنت از «انتخابات» مجهوری
اسالمی دهانشان کف می کند ،لیکن اندکی
به توضیح این تناقض منی پردازند .در حایل
که همه سیاستمداران و دولتمردان مجهوری
اسالمی رک و صریح و بدون هرگونه ابهامی
بارها در طول س��الیان گذش��ته خواس��ت و
هدف خود را از «انتخابات» و ش��رکت در
آن چ��ه به عنوان نامزد و چ��ه به عنوان رأی
دهنده اعالم کرده اند.
در واق��ع ه��ر آچنه از س��وی زمام��داران
مجهوری اس�لامی به نام برنامه انتخاباتی
مطرح می ش��ود ،یا دروغ است یا شوخی.
چند هفته پی��ش در همنی س��تون در مقاله
«چرا به ما دروغ گفتی��د؟» و «از این دروغ
به آن دروغ فرج اس��ت» خواندید خامتی با
دروغ های سیاسی و امحدی نژاد با دروغ
های اقتصادی نامزد «انتخابات» شدند.
حال اینه��ا و یا هر کس دیگری در صحنه
نزار سیاس��ت مجهوری اسالمی باید بر این
دروغها ،دروغ دیگری بیفزاید تا شاید بتواند

{>> ادامه در صفحه}30 :

کلیسای شاهراه مقدس

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

<

514-777-6421

مشاور مهاجرت به کانادا
Cerified CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French,
Italian or PERSIAN
جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی
با من متاس بگیرید.

با همکاری:

کامی منفرد

با تعیین وقت قبلی

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

ماریا کـتُنه

www.mariacottone.ca

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»

تلفن:
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<

____________________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
مناینده رمسی ما در تهران:

سعید مظفری:
تلفن /فکس88700145 :
88700156

Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال
اسرتاحت

h

هفتم یا سبت ر
وز اسرتاحت نامیده
شده است و
این اسرتاحت خدا
است.
>> آیا می دانی
د اسرتاحت امیان
یعنی چه ؟
یعنی اعتم
اد کامل بر خدا قرار
م
یگرید و دی
گر به اعمالت فخر
منیکنی و به تال
شهایت توکل منی
کنی بلکه به خدای
ی که قادر است که
بکند بینهایت زیاد
تر از آچنه خبواهیم
یا فکر
کنیم ،توکل داری.

h
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امیان

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

اگر احتیاج به دعا دارید،

با تلفن ما متاس بگیرید:

)
514-999-5168

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
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درشهر...
خانه صبا

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

مدرسه دهخدا

شنبه ها :ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی)
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri
---------------

کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

تازههای دهخدا:

ی <<
>> کلینیک پزشک 
ی
بدون وقت قبل 

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

اوتـــاوا

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

خانـه ایران
1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962
Fax: 514-544-5963

khanehiran@gmail.com

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه

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

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

خورشید خانوم

( ۷مارس ۴ ،آوریل ۲ ،می و  ۶جون)

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

جشنهای مدرسه دهخدا
مدرسه قصد دارد جشنهای زیر را
برگزار کند:
 17مارس :جشن چهار شنبه سوری
 ۲۱مارس :جشن نوروز
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه

>> دهخدا را از آن خود بدانید و در
پیشبرد اهداف مدرسه ما را یاری
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم.

>> تلفن های تماس:
)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴
-------------------------

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کالس های رقص

>>>یکشنبـــهها:
خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00
5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
----------------------

MEKIC

__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

______ ________ www.paivand.ca

ایران و غرب
زندانی تاریخ
خود نباشند

همزمان با سی سالگی انقالب
اسالمی در ایران ،دیوید میلیبند،
وزیر امور خارجه بریتانیا در وبال گ
س��ایت اینرتنتی این وزراختانه از
کش��ورهای غربی و ایران دعوت
کرده که زندانی پیشینه روابط خود
نباش��ند و روابط خود را بر اساس
اح�ترام متقابل و مش��ارکت و نه
اختالف نظر و برخورد پایه ریزی
کنند.
او در ای��ن وبال گ می نویس��د:
"از انقالب اس�لامی سال ۱۹۷۹
ب��ه این س��و روابط می��ان ایران و
غرب با بی اعتمادی و خصومت
ش��دید مشخص شده است .زمان
هایی بوده اس��ت که لفاظی ها و
اقدامات انقالبی اصال قابل قبول
نبوده اس��ت .وقت��ی این حرف را
م��ی زنیم ،متهم می ش��ومی که در
امور داخلی ای��ران دخالت کرده
امی یا تالش دارمی منکر حق مردم
ایران برای داشنت انرژی هسته ای
شومی".
وزیر ام��ور خارجه بریتانیا ضمن
اش��اره به آمادگی ب��اراک اوباما،
رئیس مجه��وری آمری��کا ،برای
بازنگری سیاست آمریکا در باره
ای��ران می گوید ای��ران هم ظاهرا
متوجه این تغیری رویه شده است.
او در وب�لا گ س��ایت اینرتنتی
وزارت ام��ور خارج��ه بریتانی��ا
مینویسد" :بسیاری انتخاب آقای
اوباما را فرصتی ب��رای تغیری این
وضعیت م��ی دانند .از س��خنان
حمم��ود امح��دی ن��ژاد ،رئی��س
مجهوری ایران ،به مناس��بت سی
امنی سالگرد انقالب اسالمی این
طور بر می آمد که ظاهرا او متوجه
آمادگ��ی آمریکا ب��رای تغیری خط
مش��ی خود نس��بت به ایران شده
است .اما س��خنان آقای امحدی
نژاد در این باره در حایل ایراد می
شد که مجعیت حاضر شعار 'مرگ
بر آمریکا' و 'مرگ بر اسرائیل' سر
می دادند که خود نش��ان می دهد
ما برای رسیدن به تغیری واقعی راه
درازی در پیش دارمی".
-----------------------
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بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمن دوستداران زرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

جشن چهارشنبه سوری
>> همراه با دی جی

>> زمان :سه شنبه  17مارس 2009
ساعت  7پس از نیمروز تا  11شب
>> جا:
Salle de Réception Palace
1717, boulevard Le Corbusier,
Laval, QC H7S 2K7
>> Tel.: 450-688-1060

---------------------------------->> ورودیه 10 :دالر

زیر  7سال :رایگان (بلیت تهیه شود)
------------------------------->> تلفن آگاهی)514( 325-3012 :
)514( 731-1443

Susa Media Proudly Presents

کنسرت بزرگ کامران و هومن
>> نوروز <<1388
March 13th, 2009

شبــــی فراموش نشدنی وزیبا

www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
---------------->> جمعه  20فوریه 2009

>> زبان دوم (اسپرانتو)

سخنران آقای پرواز
--------------

فراخوانبهاهدایکتاب

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه
نیما هدیه کنید ،نهال دوستی و
راستی را درجامعه کوچک مان به بار
نشاندهاید.

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

تهران( :آشفته) بازار مسکن ...
دولت ایران
از معامــالت
مسکن مالیات
می گرید
دولت ای��ران طرحی تصویب کرده
اس��ت که بر اس��اس آن ،افرادی که
در مراکز استانها و شهرهای بزرگ،
بی��ش از دوب��ار در طول یک س��ال
خرید و فروش مس��کن اجنام دهند،
باید مالیات پرداخت کنند.
این طرح با هدف "کنرتل قیمت در
بازار مسکن" و جلوگریی از "فعالیت
های سوداگرانه و دالیل" صورت می
گرید.
بر اس��اس این طرح از اول اس��فند
کس��انی که در س��ال بی��ش از دو بار
معامله مل��ک اجنام دهند در ردیف
کس��انی قرار می گریند که شغلش��ان
خرید و فروش اس��ت و باید مالیات
مشاغل برپدازند.
با اجرای این طرح ،افراد حقیقی و
حقوقی معامله کننده مسکن باید بنی
 ۱۵تا  ۳۵درصد س��ود خرید و فروش
را به عنوان مالی��ات پرداخت کنند.
این طرح شامل کسانی که به صورت
انبوه مس��کن تولید م��ی کنند ،منی
ش��ود.بنابر م��اده  ۱۳۱قانون مالیات
مس��تقیم ،ن��رخ مالی��ات ب��ر درآمد
اش��خاص حقیقی از  ۱۵درصد برای
س��ه میلیون تومان درآمد شروع می
شود و تا  ۳۵درصد برای بیشرت از ۱۰۰
میلیون تومان می رسد.
مبن��ای حماس��به نرخ مالی��ات نیز
قیمت امال ک در شهریور امسال در
نظر گرفته شده است.
این ط��رح در پ��ی افزایش ش��دید
قیمت مسکن در دس��تور کار دولت
قرار گرفت و دولت با اجرای برنامه
هایی س��عی دارد مانع افزایش بیشرت
قیمت مسکن شود.

پایگاه ثبت معامالت

تالش برای عرضه بیشرت مسکن در
قالب مسکن مهر و گرفنت مالیات از
معامالت مسکن از مجله برنامه های
دولت برای مقابله با افزایش قیمت
مسکن است.
برای اجرای این برنامه ،بنگاه های
معامالت مس��کن موظف ش��دند تا
هر گونه عقد ق��رارداد خرید ،فروش
و رهن ام�لا ک و مس��تغالت را در
پایگاهی که به این منظور
اجیاد ش��ده اس��ت ،ثبت
کنند.
در این پایگاه به هر معامله
یک کد اختصاصی موسوم
به "کد رهگریی" داده می
شود و معامالتی که این کد
را نداش��ته باشند ،باطل و
غریقانونی خواهد بود.
در ای��ن پای��گاه متام��ی
معام�لات ام�لا ک و
مس��تغالت ی��ک ک��د
اختصاص��ی خواهن��د
داش��ت و با این وسیله هر
گونه معامله ملکی از قبیل
اج��اره ،ف��روش ،ره��ن و
مشارکت قابل شناسایی و
پیگریی است.
دول��ت امی��دوار اس��ت
ب��ا ای��ن کار ،قیمت های
مس��کن را کن�ترل کن��د و
جلوی آن دسته از کسانی
که به عقیده مقامات دولتی
در افزایش قیمت مسکن
نقش دارند ،بگرید.
دولت حمم��ود امحدی
نژاد پی��ش از ای��ن برنامه
های خمتلفی را برای حل
معضل مس��کن اجرا کرده
اما خبش��ی از ای��ن برنامه
ها نظری پرداخت وام های
خمتلف به جای کمک به

رف��ع حبران ،به عامل افزایش قیمت
مسکن بدل شده است.
آش��فته بازار مس��کن ای��ن نگرانی
وجود دارد که پرداخت مالیات باعث
افزایش بیش�تر قیمت مس��کن شود
و متقاضیان مس��کن را که عمدتا از
افراد کم درآمد هس��تند ،حتت فشار
بیشرتی قرار دهد.
برخی کارشناسان معتقدند دریافت
مالی��ات از خری��د و فروش مس��کن
ممکن اس��ت برخ��ی فع��االن بازار
مسکن را به فروش وکالتی به اعضای
خانواده تشویق کند و آنها با نام یکی
از اعضای خانواده به خرید و فروش
برپدازند.
در مقاب��ل برخی کارشناس��ان می
گوین��د ک��ه این ط��رح م��ی تواند تا
ح��دودی مانع س��وداگری مس��کن
ش��ود اما این نگرانی هم وجود دارد
که خبش مسکن جذابیت خود را بر
س��رمایه گذاری از دس��ت بدهد و با
رکود مواجه شود.
قیمت مسکن در دو سال و نیم سال
اخری به ش��دت افزای��ش یافته و این
افزایش قیمت به خصوص در برخی
مناطق ش��هرهای بزرگی مثل تهران،
گاه به چند برابر نیز رسیده است.
دول��ت ع�لاوه ب��ر ط��رح دریافت
مالیات از خرید و فروش ،واگذاری
زم�ین ب��دون دریافت قیم��ت را در

دس��تور کار دارد و بر اساس گزارشها
بیش�تر از یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر
زمنی دریافت کرده اند .هدف از این
ط��رح حذف قیمت زم�ین از قیمت
واحد مسکونی است.
دولت امیدوار اس��ت که با اجرای
ط��رح مالی��ات خری��د و ف��روش،
واگ��ذاری زمنی رای��گان و پرداخت
انواع وام ،بازار مسکن را از آشفتگی
جنات دهد.
برآوردها از کمبود سه میلیون واحد
مس��کونی در ایران حکایت دارد و
هر س��اله نیز خی��ل عظیمی به مجع
متقاضیان مسکن افزوده می شوند.
در طول س��ال های گذشته به طور
متوس��ط ح��دود  ۴۵۰ه��زار واح��د
مس��کونی در ای��ران س��اخته ش��ده
اس��ت در حایل که بر اس��اس برنامه
باید ساالنه بیش�تر از  ۸۰۰هزار واحد
مسکونی ساخته می شد.
کارشناس��ان ،برخ��ی برنام��ه های
اقتص��ادی دولت را عام��ل افزایش
قیمت و اجاره مسکن می دانند ،اما
می گویند که معض��ل اصلی فاصله
زیاد تولید و تقاضای مسکن است و
تا زمانی که تولید مسکن افزایش پیدا
نکن��د ،منی توان ب��ه موفقیت چننی
برنامه هایی امیدوار بود•.

تپش دیجیتال

منایشگاه و بازار نوروزی
>> شنبه  14مارس 2009
ساعت  11صبح الی  8شب

>> در محل مدرسه دهخدا
4976 Notre Dame W.

ب��ه یقنی همه ما نوروز را با خری��د عید به یاد دارمی،
کفش��ی و یا شاید لباس��ی نو که تا فرارسیدن بهار حق
پوشیدنش��ان را نداشتیم و تنها با در آغوش گرفنت آنها
شاد بودمی.
بوی اس��پند و ع��ود و مردی با قبای س��رخ و دایره
زنگی و قطاب و پشمک و باقلوا که هوش از سرمان می برد.
دست فروشانی که سعی می کردند با فریاد هر چه بلندتر به رقابت برپدازند و در این راه ،گاه طبع
مزاح گو به کمک آمده و اش��عاری می ساختند تا لبخندی بر لبان رهگذران بنشانند و رونقی به
بازار خود بدهند.
و در این روزهای شلوغ و پر هیاهو گاه تنها خریدن ماهی سرخ تنگ بلور نیم روزی را می طلبید
چرا که بازار ،جمایل بود برای دیدار دوستان و آشنایان و هم فال بود و هم متاشا.
امس��ال ،خانه ایران با کمک شرکت کنندگان و عرضه کنندگان حمصوالت عید سعی در بوجود
آوردن هم��ان فضای بیاد ماندن��ی را دارد و این فرصتی خواهد بود تا با اجیاد غرفه های متعدد
بتوانیم به معرفی خبشی از تاریخ و فرهنگ و سنت های باستانی نواحی خمتلف ایران برپدازمی.
در ای��ن راس��تا از هم��ه افراد عالقه مند به ش��رکت در برپائی بازار (تزئنی و ت��دارک غرفه های
خمتلف مناطق ایران) دعوت به عمل می آورمی و چشم به راه دیدار همه هموطنان عزیز در مونرتال
هستیم.

برای اطالعات می توانید با ما متاس بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

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

1117 Ste.Chatherine W, Suite: 420
)(Metro: Peel

www.08tapesh.com

ساعــــاتکار:

تپش پیشتاز در نوآوری!

دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

کاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش
دیجیتالتهیهکنید
 -ارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)

 -طراحی و تهیه وب سایت

 انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)... فروش جدیدترین کتاب های ایرانی تعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شماجنب سوپر اخوان

تبدیل سیستم های ویدیوئی
 ----سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

14

 sسال s 15شماره  27 s 888بهمن 1387

________X 514-996-9692

______ ________ www.paivand.ca

14 PAYVAND: s Vol. 15 s No.888 s Fev. 15, 2009

_____
_____
___
________________ ایرانی
___
ی
_________ وران افغان تریال

تندهاررسسرتاسر ریو_س_و_د_مو_ن____
_______

جنب
کو
ه نور

انواع کباب ها
ساالدها و
خورا کههای
خومشزه
افغانی
و ایرانی
فقط در چوپان
کباب
حتویل غذا رایگان:

در منطقه ریوسود
(حداقل سفارش 10 :دالر)

ساعات کار:

7روزهفتــــــــــه
 11صبح تا  10شب

__________________________
Restaurant Choopan Kabab
2550 Lapiniere Blvd
Brossard, QC J4Z 2M2

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________
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>> آذر

کتاب...

کنکوردیا

______ ________ www.paivand.ca

فیسی در
ن

دانشگاه کنکوردیا عصر
چهارشنبه 11 ،فوریه  ،2009میزبان
نویسنده توامنند ایرانی خامن آذر
نفیسی بود.
وی به دنبال دعوت بنیاد ادبی
بلومرتوپولیس و حتت عنوان
«پیشواز جشنواره» Pre Festival
 ،Eventبه منظور معرفی اثر تازه
اش The things I have been
 silent abouدر مونرتیال حضور
می یافت.
سخرنانی با حضور بی سابقه و
پرشور دوستداران ایرانی و غریایرانی
ادبیات جدی برگزار شد.
در آمفی تئاتر بزرگ «اچ »110در

Things I’ve
Been Silent
About...
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حمل «هال بیلدینگ» دانشگاه
کنکوردیا جای نشسنت برای همگان
نبود ،و بسیاری بصورت ایستاده به
سخرنانی گوش می کردند.
خامن نفیسی استاد برجسته ادبیات
معاصر و نگارنده کتاب پرفروش
«لولیتا خوانی» در تهران است،
کتابی که طی سالیان متوایل در رده
پرفروش ترین های آمریکا و جهان
قرار داشته است.
گفتنی است که این کتاب به
 32زبان دنیا ترمجه شده و توجه
عالقمندان زیادی در زمینه ادبیات و
فرهنگ در سراسر جهان را به خود
جلب کرده است.
یاد آوری می شود خامن نفیسی در

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>
>>

سال  1997به آمریکا مهاجرت کرد و
در حال حاضر در دپارمتان سیاست
های خارج داشگاه جانزهاپکینز
در واشنگنت دی سی به حتقیق و
تدریس مشغول است.
در طول گردهمایی روز چهارشنبه،
خامن نفیسی به انگیزه های پشت
پرده نگارش کتاب جدید خود و به
عبارتی دیگر اتوبیوگرافی صادقانه
زندگی خود پرداخت.
در پایان سخرنانی ،به پرسش
های حاضران پاسخ گفتند و نهایتا
گردهمایی با مراسم امضای کتاب
توسط وی خامته یافت.

عکس :فهیمه قربانیان

مژ
دریافت ک ده مژده

انال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی

بدو
ن
ن
ص
ب

ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

دیش

(
از طریق
ا
ی
ن
ت
ر
ن
ت)

دو اوکازیون عالی برای فروش

ژاله حافظی

)Cell.: (514

207-9000

____________
Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

D
L
SO

6-Plex

Quadruplex

>> in good order

NDG

Chomedey
)(Laval
Lot: 5,124 sqft
Asking Price:
$369,900

Côte-des-Neiges
Year Built: 1987

فقط با بهای اجاره ،صاحب خانه ی دخلواه شوید!
>> پرداخت  %50هزینه محضر برای خریداران

>> تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
>> مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
>> بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

>> Detached
4892 Rue de la Carriole
Roxboro H9K 1S5

$459,000
3+1 Bedroom
Year Built:2005
2+1 Bathrooms
& Powder Rooms

FOR RENT
Superb Town House
>> brand new: 2009
Prime location:

Kirkland

3 bedroom
with basement
---------------1800.00/ month

Cell.: (514) 969-2492

Commercial
Building

>> Detached

12950 Boul. Gouin O.
)(Roxboro
Year Built: 1986

)Roxboro (Montréal
4+1 Bedroom
3 Bedroom
Year Built: 1956

Lot Area: 12,806 sqft
Prime location:

Lot Area: 10,461 sqft
Prime location:

---------------$449,000

---------------$460,000

نادر خاکسار

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com

16

 sسال s 15شماره  27 s 888بهمن 1387

________X 514-996-9692

______ ________ www.paivand.ca

16 PAYVAND: s Vol. 15 s No.888 s Fev. 15, 2009

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
	•اپیالسیون
امل
____
>> با م
	•رنگ _____ ش دیریت
	•ماکیاژ
هرزاد
	•
ف
ر
	•بند و ابرو
	•
____________
ک
و
ت
اه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
__
_
_
_
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
½
½
½

ســـاده و کارآ،
ارزان...

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
w
ww

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

&

½
½
½
½
½

½ .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
½  .2عصبانیت و عدم
توانایی در کنترل رفتار
½ .3خستگی و کسالت دائم
وهمیشگی
½  .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
½  .5بی میلی به کار،
تحصیل و فعالیت کردن
½  .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی
های بی دلیل
½  .7بدبینی و سوء ظن
½  .8فراموشی ،ضعف حافظه

½
½
½
½
½
½
½

و ضعف روحیه
½  .9سستی و تنبلی مداوم
½  .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
½  .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
½  .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
½  .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب
½  .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
½ .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن

هیپنوتیزم

Fax. 450-689-1051

514-979-2120
Email:
@ga_salimi
hotmail.com

و یا موقتی
½ ½  .16الغر شدن
½ ½  .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
½ ½  .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیرهو
دهها مورد دیگر

17
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اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید:

ه شما

و خان

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
Financing Available

افتتاح مطب در وست آیلند

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس
- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

½ ½ IPL hair removalبرای ازبنی بردن
مـــوهای بدن ،سریع و موثر ،ویژه خامن ها
و آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل
جراحیباحمصوالتپارامدیکالObagie
½ ½ درمانا کنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامنیثوهایدرکینون
½ ½ برنامههایویژهکاهشوزناضـــافیبامتد
طبی(طبیعی)پروتئنیمکمل
½ ½ ماسوتراپی:
ماساژ  relaxingو شیاتسو
(بادریافت رسید بیمه)
½ ½ بندوابرو،مانیکور،پدیکور،الکرتولیز
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TOYOTA CAMRY LE 2005
Prix : $ 11400

Kilométrage: 85000
Occasion Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Mensuel: 151.00
Location/Bail / Moteur : 2.4
Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 4 / Motricité: FWD
Portes: 4 / Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris foncé
Couleur extérieure : Bleu foncé
Type : Berline

MERCEDES-BENZ C230
EXCELLENT CONDITION - 2005
Prix : $ 19400
Kilométrage : 77000
Occasion Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 276.00
Moteur: 1.8, Classification: Berline
Transmission : Automatique Cylindres : 4
Carburant : Essence Motricité : RWD
Portes : 4. Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris
Couleur extérieure : Argent

بهپیشوازنوروزبزرگ...

شیرینیپزی پری

با کیفیت عالی ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی

>> نون خشک یزد ی
>> نون سنتی تازه یزدی
>> انواع شیرینی خشک
>> شیرینی و کیک یزدی
>> کیک و شیرینی با شیره ی

خرمای خانگی (ویژه دیابتی ها)
ساعات متاس همه روزه:

از ساعت  4بعدازظهر

)

Tel.: (514) 562-6546

باکادر مجرب

مشاوره رایگان
___________________________

یSpa, institut beaute matis:
روبرو
15755 de Pierrefonds Blvd
ن
اخوا
Pierrefonds, QC H9H 3X6

Tel.: (514) 626-0982

ساده و کارآ ،راهنمای
ارزان...

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
ww

w

اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

&
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کلینیکزیبایی
و اسپای
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www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی
 39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست
هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و
بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای
هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال،
مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان
بیماری های مزمن مانند:

Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد،
میگرن و دردهای مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک
سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و
کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت
سیستم دفاعی موجود است

&

_____________
Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726

_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

 با مدیریت ایرانی در خدمت هموطنان گرامی -ضمانت  6ماهه به باال برای اتومبیل های  1997به باال
بیش از  100اتومبیل با قیمت های مناسب

قبل از هرگونه خرید اتومبیل ،حتما با ما مشاوره منائید!

Laval H7T 1R3

2499 Boul. Curé Labelle,

(450) 505-3555
(514) 515-1888
514-983-0952
E-mail: daytodaycar@hotmail.com

www.daytodaycar.com

)

y
a
p
weour
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Disco ent
unt
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درباره ...روسری گلشیفته !

---------------------نشس��ت خربی عوامل فیل��م «درباره
ایل» ب��ه كارگردانی اصغ��ر فرهادی در
برلنی برگزار شد.
فرهادی ،كارگردان و گلشیفته فراهانی،
مریال زارع��ی ،رعن��ا آزادیور و پیمان
معادی ،بازیگران فیل��م «درباره ایل»،
پ��س از منایش فیلم در خبش مس��ابقه
فس��تیوال برلنی ،در یك نشس��ت خربی
شركت كردند.
فیلم «درباره ایل» اخریا به دلیل ممانعت
ِ
اولی��ه از حضور این فیلم در جش��نواره
فیلم فجر خربساز شد .مسووالن وزارت
ارش��اد ،حضور گلشیفته فراهانی در این
فیلم را دلیل ممانعت از شركت فیلم در
جشنواره فیلم اعالم كردند.
اما با نامهنگاریهای مسووالن دولتی،
ای��ن فیلم در جش��نواره فیلم فجر اكران

فیلم
گلشیفته فراهانی پس از بازی در ِ
«جمموع��ه دروغها» در كن��ار لئوناردو
دیكاپری��و ،از س��وی مس��ووالن دولتی
مورد غضب قرار گرفت.
-------------------------------فیلم «درباره ایل» كه اخریا با دس��تور
امحدی نژاد جموز اكران گرفت،
ب��ه مج��ع مدعی��ان «خرس
طالیی» ب��رای بهرتین فیلم در
پنج��اه و نهمنی فس��تیوال فیلم
برلنی پیوست و این بار گلشیفته فراهانی
كه حضور «غریمتعارف» او در گذش��ته
موجب انتقاد شده بود ،این بار با روسری
در این جشنواره شركت كرد.
ای��ن فیل��م درام ایران��ی كه داس��تان
مهاجری را روایت میكند كه به وطنش
بازگشته است و به دنبال عشق میگردد،
به مجع مدعی��ان «خرس طالیی» برای
بهرتین فیلم در پنجاه و نهمنی فس��تیوال
فیلم برلنی پیوست.
«درب��ارۀ ایل» تازهتری��ن اث��ر اصغ��ر
فره��ادی ،داس��تان امح��د را روای��ت
میكند كه پس از چندین سال زندگی در
اروپا ،از همس��ر آملانیاش طالق گرفته
و س��فری به دریای خزر میكند تا آغاز
تازهای برای زندگیاش رقم بزند.
دوس��تان او ،ك��ه همگ��ی در ح��دود

ه الی»
«دربار

سیس��ا لگی
هس��تند ،معل��م زیبای
مهدكودك به نام ایل را برای مسافرت
دعوت میكنند.
ام��ا داس��تان زمانی تراژیك میش��ود
ك��ه ایل در س��احل ناپدید میش��ود ،و
تنشهای خمف��ی در میان گروه و نوعی
مثلث عشقی پدیدار میگردد.
فرهادی به خربنگاران در برلنی گفت
كه هرچند فیلم او خبشهایی از
رواب��ط دو جنس در ایران امروز
را روشن میكند ،اما احساسات
آن میتوان��د ب��رای بینن��دگان
خارجی نیز جذاب باشد.
فرهادیگفت«:منمیخواستم
داس��تانی بسازم كه جهانمشول
باش��د؛ داستانی كه هر كسی ،نه
فقط ایرانیان فعلی ،با آن ارتباط
برقرار كند».

 ۱۴۰۰واحد تولیدی ایرانی
گرفتار مشکالت مالی
حمدودی��ت هایی ک��ه بانک
مرکزی ای��ران برای جلوگریی
از رش��د نقدینگ��ی و افزایش
تورم به اجرا گذاش��ت ،برخی
واحدهای تولیدی با مش��کل
تامنی نقدینگی روبه رو ش��ده
اند.

کمبودنقدینگی
و مواد اولیه
۲۵۳هزار را
بیکار کرد!
>>

بناب��ر گ��زارش وزارت کار
ای��ران 1400 ،واح��د تولی��دی گرفتار
مشکل مایل ش��ده اند که  ۵۷۰هزار
کارگر دارند.
خربگزاری دانشجویان ایران ،به نقل
از گودرز کرمیی مدیر کل پیش��گریی
از بیکاری کارگ��ران و بیمه بیکاری
وزارت کار ،نوش��ته است " :در حال
حاضر  ۱۴۱۷واحد مش��کل دارد در
کشور وجود دارد که  ۵۷۰هزار کارگر
در آن واحدها مشغول به کار هستند
و باید به آن واحدها برسیم و محایت
شان کنیم".
به گفته آقای کرمیی ،برای جلوگریی
از بیکاری کارگران باید نقدینگی به
واحده��ای مش��کل دار تزری��ق کرد
اما "کس��ی به این حرف گوش منی
دهد".
بناب��ر گ��زارش وزارت کار ،ای��ن
واحده��ا  ۱۳هزار میلیارد تومان (۱۳
میلیارد دالر) به بانکها بدهکارند و
قادر به بازپرداخت آن نیستند.
آق��ای کرمیی ب��ا اب��راز نگرانی از
بی��کاری تعداد بیش�تری از کارگران
در روزهای پایانی س��ال گفته است:
بانکها و دولت طوری عمل کنند که
مسائل و مشکالت حل شوند.
برخی گزارش��ها نش��ان می دهد با

با بروز مشکالت و اختالف
نظرهایی که بنی مقامات دولتی
وج��ود داش��ت ،طهماس��ب
مظاهری رئیس پیش�ین بانک
مرکزی از مقامش کنار گذاشته
شد.
وزارت کار امیدوار
بود با تغی�یر رئیس
کل بان��ک مرکزی قفلی
هایی که در دوران آقای
مظاهری بر خزانه زده
شده بود ،باز شود اما
به گفته آقای کرمیی،
هن��وز قف��ل بان��ک ها باز نش��ده
است.
خبش��ی از واحده��ای تولیدی در
ایران با کمبود نقدینگی مواجهند و
ب��دون وام های بانکی قادر به ادامه
فعالیتنیستند.
اما حمدودیت های��ی که بانک ها
ب��رای پرداخت وام در نظر گرفته اند
باعث ش��ده تا مشکالت واحدهای
تولید افزایش پیدا کند.
مش��کل دیگر ،رکود حاکم بر بازار
اس��ت که ش��رایط را ب��ر واحدهای
تولیدی س��خت ت��ر ک��رده و آنها به
دلیل قدرت خرید پائنی مردم قادر به
فروش تولیدات خود نیستند.

وضعیت ،ب��ه تعطیلی کارخاجنات و
واحدهای تولیدی منجر شود و تعداد
زیادی از کارگران بیکار شوند.

پیش از این حممد جهرمی وزیر کار
ایران نیز اعالم کرده که به دلیل کمبود
نقدینگی و مواد اولیه  ۲۵۳هزار نفر
بیکار شده اند.
ای��ن اتف��اق در ح��ایل رخ داده که
دولت حممود امحدی نژاد با اجرای
بنگاه های زود بازده تالش کرد تا از
می��زان بیکاری بکاهد و برای تعداد
بیشرتی از ایرانیان شغل اجیاد کند.
بر اس��اس گزارش��ها تاکن��ون ۱۹
ه��زار میلیارد تومان
(مع��ادل ۱۹
میلیارددالر)
تس��هیال ت
باب��ت اجرای
طرح بنگاههای
ب��ازده
زود
اختص��اص یافته
اما  ۶۰هزارمیلیارد
ا س��ت
توم��ان ( ۶۰میلی��ارد دالر) طرح زود
بازده ،در نوبت دریافت تس��هیالت
بانکی قرار دارد.
هدف از اج��رای طرح بنگاههای
زودبازده ،اجیاد شغل برای بیکارانی
اس��ت که در ش��رایط معمول امکان
پیداکردن شغلی را ندارند.
بیکاری یکی از مهمرتین معضالت
اقتص��ادی و اجتماعی ایران اس��ت
و مجعیت بیکاران ایران بر اس��اس
آمارهای رمسی بیش�تر از سه میلیون
نف��ر اس��ت ویل برخی کارشناس��ان
تع��داد بی��کاران را باالت��ر از چهار
میلیون نفر برآورد کرده اند و س��االنه
بیشرت از هشتصد هزار نفر وارد بازار
کار می شوند.
گزارشها نشان می دهد اقتصاد ایران
توانایی الزم را برای پاس��خگویی به
متقاضیان جدید کار ندارد و هر ساله
خیل تازه ای به مجع بیکاران اضافه
می شود.
ط��رح بنگاههای زودبازده از س��ه
س��ال پیش آغاز ش��ده و بر اس��اس
گزارش��ها ،از آن زم��ان تاکن��ون ۹۲۰
هزار شغل از حمل این بنگاهها اجیاد
شده است• .
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احتمال بیکاری کارگران
همزم��ان ب��ه دلی��ل حب��ران مایل
جهان��ی ،قیمت کااله��ای خارجی
کاه��ش یافت��ه و واردات این کاالها
تولید کنندگان ایرانی در را در شرایط
دشوارتری قرار داده است.
برخی تولی��دات واحدهای داخلی
ق��درت رقابت ب��ا کاالهای خارجی
را ندارن��د و ورود گس�ترده کاالهای
مش��ابه خارجی ارزان باعث شده تا
مش��کل تولید کنن��دگان داخلی دو
چندان شود.
این نگرانی وجود دارد که ادامه این

سالن آرایش رورو

در منطقه وست آیلند

گلشیفته
فراهانی در
فستیوال
فیلمبرلین

شد.

وی اف��زود« :ای��ن ن��وع
مشكالت در هر جایی یافت
میش��وند .من س��عی كردم
فقط قل��ۀ كوهی��خ را نبینم،
بلكه زیر آب بروم و ببینم كه
این مشكالت از كجا ناشی
میشوند».
فرهادی گفت داس��تان او
بر پایۀ زندگی دوس��تی است
ك��ه در ش��هر هامب��ورگ در
مشال آملان زندگی میكرده
و در یك زندگ��ی غمبار گری
میافتد.
بازیگردان��ی ق��وی ای��ن فیلم،
گلش��یفته فراهان��ی را نی��ز در بر
میگ�یرد ك��ه آخرین ب��ار در فیلم
«پیكرۀ دروغها» همراه با لئوناردو
دیكاپریو بازی كرده بود.
گلش��یفته گفت« :كار ما با آقای
فرهادی ،یك نوع كارگاه بود».
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فال قهوه:
روزهای شنبه

با مدیریت روژان

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

خورشت ها:
 باقالقاتوقمیرزاقاسمی ترش تره فسنجان(انار بیج)
 قورمه سبزیواویشگاه مرغ
 -و گوشت

کلچهاشنی ها
ک
ز باب
یتو
و
ر
بادمجن پر ده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747

&
راهنمای
اینترنتی

ساده و کارآ

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
w
w
w

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC
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گوناگون...
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تاثیـــر
استاتین در جلوگیـــری از
سکته قلبی و مغــزی

استاتنی موجب کاهش میزان کلسرتول می شود .تا کنون داروهای حاوی
استاتنی فقط برای پائنی آوردن کلسرتول بیمارانی که میزان کلسرتول خونشان بیش از
حد طبیعی است و یا دچار بیماری های قلبی اند جتویز می شد .باال بودن میزان کلسرتول
می تواند موجب بیماری های قلبی و سکته قلبی یا مغزی شود .ویل نتیجه حتقیقاتی که به
تازگی صورت گرفته نشان می دهد که حتی افراد سامل نیز با مصرف استاتنی می توانند خطر ابتال
به بیماری ها و سکته قلبی را تا حدود  50درصد کاهش دهند .پرفسور راجر بویل مدیر ملی مرکز
بیماری های قلبی و سکته در بریتانیا ،می گوید با این نتیجه گریی ،دولت بریتانیا باید اکنون به این مسئله
رسیدگی کند که آیا برای کسانی هم که هیچ نشانی از بیماری ندارند ،داروهای حاوی استاتنی جتویز شود
یا نه .پرفسور بویل می گوید افزایش تعداد کسانی که از استاتنی استفاده می کنند می تواند هر سال جان
هزاران نفر را جنات دهد .در حال حاضر داروهای حاوی استاتنی برای کسانی جتویز می شود که دارای
بیماری های قلبی هستند .تعداد این بیماران در انگلستان و ولز ،به  4میلیون نفر می رسد .با تعمیم
استفاده از این داروها ،تعداد مصرف کنندگان این داروها به دست کم  7میلیون نفر خواهد رسید.
پرفسور بویل خاطر نشان می سازد که اجرای این برنامه بستگی به این دارد که تا چه اندازه سازمان
بهداشت رایگان بریتانیا آمادگی اجرای آن را خواهد داشت و تا چه حد اشخاصی که احساس
سالمت می کنند حاضر به استفاده از استاتنی برای پیشگریی از بیماری های قلبی خواهند بود.
طبق دستورالعملی که اکنون در بریتانیا اجرا می شود استاتنی تنها به کسانی که دارای
عالمی بالینی بیماری های قلبی هستند و نیز اشخاصی که احتمال دچار شدنشان به این
بیماری ها در  10سال آینده 20 ،درصد یا بیشرت است داده می شود.

چند عادت ساده و
حیاتی در تغذیه
)۱خنوردنصبحانه

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس
قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

1-866-421-AMRO
برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور مجرب
فارسی زبان تماس
بگیرید.

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

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

KLM, LUFTHANSA,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR,
IRAN AIR, KUWAIT AIRWAYS,
AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,

AMRO TRAVEL
OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

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

-------------■■ Ottawa
■■ Toronto
■■ Calgary
■■ Vancouver
■■ New York
■■ Washington
■■ Los Angeles
■■ San Diego
■■ Miami
■■ Seattle
■■ Dallas
■■ New Jersey
--------------

AMRO TRAVEL
MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite 99
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

 )۲غــذا خوردن پیش از
خواب

اگ��ر میخواهید خوابهای ش��یرین
ببینید ،پیش از خواب از غذا خوردن
دوری كنی��د .با اینك��ه نتایج قطعی
مبنی بر افزایش وزن بر اثر خوردن غذا
پیش از خواب وجود ندارد ،پرخوری،
مصرف غذاهای ادویهدار و چرب ،یك
تا س��ه س��اعت پیش از وقت خواب،
منجر به كاهش كیفیت و مدت خواب
و موجب كسالت ،خستگی و كوفتگی
در روز بعد خواهد شد.

 )۳پرخوری

ش��اید اگر پرخوریهای رایج مربوط
به س��بزیجات میش��د ،متخصصان
تغذیه مش��كلی با این ن��وع خوردن
پیدا نمیكردند ،اما متاسفانه پرخوری
معم��وال در م��ورد غذاه��ای چرب و
نشاستهدار نمودار میشود.
وعدههای غذایی خود را به جای سه
وعده پرحجم به پنج یا شش وعده كم
حجمتر تقسیم كنید.
خ��وردن غذاهای س��الم و كم حجم
حاوی كربوهیدراتهای كمپلكس و
پروتئین در طول روز نه تنها اشتهای
شما را كنترل میكند ،بلكه احتمال
پرخوری را نیز كاهش خواهد داد.

)۴گرسنهماندن

برخالف تصور ،گرس��نه ماندن باعث
میشود وزن بدن به دلیل ذخیرهسازی
چربی افزایش پیدا كند.
هنگامی ك��ه برای مدتی طوالنی غذا
نمیخورید ،بدن شما به دلیل محروم
ماندن از مواد غذایی دچار آش��فتگی
میشود و در انتها هنگامی كه دوباره
شروع به خوردن میكنید ،بدن شما

 )۵اجنام كــاری دیگر در
حنیغــذاخــوردن

نه تنه��ا پرداخت��ن ب��ه كاری دیگر
همزمان با غذا خوردن موجب ریخت و
پاش آن در اطراف شما میشود ،بلكه
به پرخ��وری و در نتیجه افزایش وزن
نیز منجر خواهد شد.
اگر هنگام تماشای تلویزیون ،صحبت
با تلفن و یا بازی ویدئویی ،مش��غول
غذا خوردن شوید ،این عوامل خارجی
پرتكننده حواس باعث میشوند ،شما
توجه كمتری به گرسنگی و نشانههای
سیرشدن كه بیانكننده كافی بودن
مقدار غذا و احساس سیری میباشند،
نمایید.
به عالوه وقت��ی در حین انجام كاری
شروع به غذا خوردن میكنید ،دیگر
ت��وان توق��ف نخواهید داش��ت؛ چرا
كه عمل خ��وردن تبدیل به حركتی
غیرهوشیارانه و مكانیكی بدون توقف
میشود.
س��عی كنید در هر لحظه فقط روی
یك چیز تمركز نمایید .چرخ زدن در
آشپزخانه هنگام صحبت با تلفن ایده
مناسبی نیست .اگر فقط میخواهید
دس��ت یا دهانتان مش��غول باش��د،
س��رگرمی غیر از م��واد خوراكی پیدا
كنید .مثال آدامس بجوید یا س��ازی
بنوازید.

 )۶سریع خوردن

س��عی كنید ،غذای خود را آهستهتر
بخوری��د چون س��ریع غ��ذا خوردن
كمكی به شما نكرده و برعكس باعث
افزایش وزن میش��ود .از زمان شروع
غذا تقریبا  ۲۰دقیقه طول میكشد كه
عالئم سیری به مغز برسند.
بنابراین اگر ش��ما ظرف پنج یا شش
دقیق��ه غذای خود را تمام كنید ،مغز
فرصتی پیدا نمیكن��د كه به بدنتان
بگوید كه س��یر ش��دهاید و این باعث

 )۷آب خنــوردن به
اندازهكافی

ننوشیدن مقدار كافی آب در طول روز
كـند
متابولیسم و سوخت و ساز بدن را ُ
نموده و ممكن است باعث اضافهوزن
نیز بش��ود .آب مادهای ضروری برای
فعالیتهای متابولی��ك بدن ،از جمله
سوزاندن كالری ،محسوب میشود.
 ۸تا  ۱۰لیوان؛ و اگر ورزش میكنید
حتی بیشتر از این مقدار آب بنوشید.
خوردن آب به جای انواع نوش��ابه نیز
بسیار مناسب است .نوشابهها معموال
زودتر احس��اس تشنگی را نسبت به
آب از بین میبرند و دارای كالریهای
بیارزش بوده و باعث میشوند بعد از
 ۳۰دقیقه مجددا احساس گرسنگی
كنید.

 )۸خنــوردن میوه و
سبــزیبهمقـــداركافی

بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز بدن
در انواع میوه و سبزی وجود دارند كه
امتناع از خوردن آنها باعث كمبودها و
مشكالتی در بدن خواهد شد.
تنه��ا راه تامی��ن م��واد معدن��ی و
ویتامینهای م��ورد نیاز بدن ،مصرف
می��وه و س��بزیجات ت��ازه و خالص
میباشد .بنابراین باید سعی شود این
م��واد را جزء الینفك رژیم غذایی قرار
داده و همیش��ه به مقدار كافی از آنها
استفادهنمایید.

)۹خوردنتنقـــالت
هنـــــگامگــرسنگی

خ��وردن تنقالت هنگام گرس��نگی
باعث ایجاد عادتهای غذایی ناسالم
میشود.
اس��تفاده از مواد غذایی ك��مارزش و
ش��كم پركن مانند شكالت ،چیپس
و پفك ،تنها باعث برهم خوردن رژیم
غذایی شده و مشكالتی را برای بدن
به همراه خواهد داشت.
خوب بخورید تا خوب زندگی كنید.
برنامهه��ای غذای��ی س��اده و دخیل
نمودن خوردنیهای س��بك و س��الم
میتواند دنیای��ی از تغییرات در رژیم
غذایی ایجاد كند .متناس��ب بمانید،
انرژی خ��ود را افزایش دهید و از غذا
خوردن لذت ببرید
همیشه شاد و تندرست باشید.

Susa Media Proudly Presents

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

نخوردنصبحانهیكاشتباهبزرگاست.
صبحانه س��الم نه تنها باعث افزایش
انرژی و بازشدن فكر و ذهن میشود،
بلكه موجب انتخاب و مصرف مناسب
وعدههای غذایی دیگ��ر در ادامه روز
خواهد شد .همچنین خوردن صبحانه
ممكن است به شما در مصرف كمتر
كالری در ادامه روز كمك نماید.
صبحانه را كامل صرف نمایید .از مواد
لبنی كمچرب ،تخمم��رغ و نانهای
سبوسدار استفاده كنید.

گمان میكند كه باید كالری مصرفی
را به چربی تبدیل نماید چون نمیداند
چقدر طول میكش��د كه دوباره غذا
بخورید .بنابراین چربیها با شما باقی
میمانند.
به جای گرس��نگی یك برنامه مناسب
ورزش��ی ب��رای خود تعیی��ن كرده و
بیشتر به باشگاه بروید.
از میوهج��ات ،س��بزیجات ،حبوبات،
گوشتهای كمچرب و ماهی استفاده
كنید .سعی كنید چهار یا پنج بار در
هفته طبق یك برنام��ه منظم ورزش
نمایید.
بهتری��ن روش كاهش وزن ،تمرینات
مرتب و رژیم غذایی مناسب است و نه
محروم كردن بدن از مواد غذایی مورد
نیاز آن هم به مدت طوالنی.

زیادهخوری و پر كردن معده بیش از
مقدار مورد نیاز خواهد شد .آهسته غذا
بخورید ،آرام باشید ،خوب بجوید و از
مزه غذا لذت ببرید .به این صورت مغز
ش��ما متوجه میشود كه در حال غذا
خوردن هستید ،بنابراین میتواند به
بدنتان بگوید كه سیر شدهاید.

)Tel.: (514
996-2725

کنسرت بزرگ کامران و هومن
March 13th, 2009
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چطور پشت
کامپیوتر بنشینیم؟

ویروس های آنفوالنزای (آ) و (ب)
بیماری را اجیادمی کنند .ویروس نوع
(آ) معموًال عامل اجیاد کننده ی شیوع
سالیانه ی آنفوالنزا است.
این ویروسها مدام در حال
تغیری خود هستند و انواع
جدیدی اجیاد می کنند که
خصوصیات متفاوتی دارد.به
همنی دلیل ساختمان ویروس
از سایل به سال دیگر تغیری می
کند و واکسنها و حتی داروها برای اثر
خبشی باید تغیری کنند.

آنتی ب
ی
و
ت
ی
ک
کارساز
ن
ی
س
ت!

آنفوالنزا یک
عفونت ویروسی است که
بینی ،گلو و ریه را در گری می کند.
عالئم این بیماری شامل تب،
درد بدن ،سردرد ،خستگی ،بی
اشتهایی،سرفه ی خشک ،احساس
خشکی یا زخم در گلو می باشد که به
صورت ناگهانی اجیاد می شوند.
آنفوالنزا با سرماخوردگی متفاوت است
و عالئم شدید تری دارد.
بیشرت افراد بدون عارضه خوب می
شوند امابرخی اوقات عفونت باکرتیایی
هم به آن اضافه می شود مانند عفونت
گوش ،فونت سینوسها ،و یا التهاب
جماری هوایی (برونشیت).
>>> مراقبت خوب در منزل
می تواند از اجیاد این عوارض
جلوگریی کند .عفونت ریه ها عارضه
ی خطرناکرتی است که ممکن است
در برخی افراد اجیاد شود .کودکان زیر
٢سال  ،افراد باالی ٦٥سال و افرادی
که بیماری جدی دارند بیشرت دچار این
وارض شده و ممکن است در بیمارستان
بسرتی گردند.

عامل ایجاد کننده آنفوالنزا
چیست؟
آنفوالنزا یک بیماری ویروسی است.

می توان از ابتال به آنفوالنزا پیشگریی
کرد.
بسیاری از افراد می توانند به این
طریق از ابتال به آنفوالنزا در امان باشند.
واکسیناسیون در این افراد توصیه
می شود:

شدت و طول مدت عالئم وجود دارند
اما درمانهای خانگی می توانند موثر
باشد.
بیشرت افراد بدون مصرف دارو خوب
می شوند.
مصرف مایعات ،اسرتاحت ،و خبور
برای مرطوب کردن جماری تنفسی
>> کودکان ٦ماه تا  ٢سال
کمک کننده است.
>> افراد باالی  ٥٠سال
از پزشک خود درخواست جتویز آنتی
>> افراد مبتال به آسم ،بیماری مزمن
بیوتیک نکنید چون آنتی بیوتیک تنها
قلبی و ریوی ،یا اختالل سیستم امینی
بر عفونت باکرتیایی تاثری دارد .مصرف
بدن
بیش از حد مکملها و ویتامینها نیز
زنان باردار در فصل شیوع بیماری
تاثریی بر شدت و طول دوره ی بیماری
متاس نزدیک فرد با بیمار مبتال به
ندارد.
آنفوالنزا مانند اعضای خانواده یا
>> داروهای ضد ویروسی نیز وجود
کارکنان مراکز درمانی فرمی از واکسن
دارند که بیشرت در ساملندان و کسانی که
حاوی ویروس زنده نیز وجود دارد که به
سیستم امینی ضعیفی دارند و درمعرض
صورت اسرپی بینی در کودکان سامل و
خطر عوارض هستند به کار می رود.
درمان دارویی باید در دو روز اول آغاز افراد بنی  ٥تا  ٤٩سال می تواند استفاده
شود .زنان باردار و افراد مبتال به اختالل
عالئم بیماری شروع شود و گرنه تاثری
سیستم امینی بدن نباید از این نوع
زیادی خنواهد داشت .داروها در مقابل
واکسن استفاده کنند.
همه ی انواع اجیاد کننده ی آنفوالنزا
نیستندPuzzle 26 (Easy, difficulty rating.
موثر)0.36
(منبع)AOL:

عالئم بیماری چیست؟

از مواجهه با ویروس تا اجیاد عالئم
یک تا چهار روز طول می کشد .ابتدا
خشکی گلو ،آبریزش بینی و احساس
زخم در گلو اجیاد می شوند و سه تا
چهار روز بعد عالئمی مانند تب ،سرفه،
درد بدن ،سر درد ،و خستگی اجیاد
می شوند.در آنفوالنزا تهوع واستفراغ یا
اسهال دیده منی شود.
زمان شیوع بیماری اواخر پاییز و اوایل
زمستان است.

آنفوالنزا چگونه تشخیص داده
می شود؟
پزشکان بیماری را از روی عالئم
آن تشخیص می دهند .با این وجود
آزمایشهایی جهت کمک به تشخیص
وجود دارند.

درمان آنفوالنزا :

ش��ق و رق نشسنت پشت کامپیوتر و استفاده از
مچها برای ساعتهای متوایل بیشرت قسمتهای
بدن را حتت فشار قرار میدهد.
این توصیهها ممکن اس��ت که درد و ناراحتی
مشا را هنگام کار با کامپیوتر کاهش دهد:
>> صاف بنشینید ،به طوری که گوشهایتان
به موازات شانههایتان قرار گرید ،و شانههایتان
به موازات لگن قرار گرید.
>> بازوهایتان را ش��ل نگهدارید ،و نزدیک
به بدنتان نگهدارید .پنجه دست و مچهایتان
را ب��ه طور مس��تقیم در جلوی ی��ازویهایتان
نگهدارید.
>> دستها و انگشتانتان را هنگام تایپ کردن
و کلیک کردن روی ماوس شل نگهدارید.
>> کارت��ان را در فواصل منظم قطع کنید و به
دستها و انگشتانتان به طور منظم اسرتاحت
بدهید.
>> به چش��مهایتان اس�تراحت بدهید و هر
چن��د وقت یک بار ،به نگاهت��ان را از کامپیوتر
بردارید و به دور نگاه کنید .همچننی سعی کنید
که موقعیت صفحه مونیتور را طوری تنظیم کنید
که حداقل بازتاب را داشته باشد.
>> مونیت��ور کامپیوترت��ان بای��د در حد طول
یک بازو از چشمهایتان فاصله داشته باشد ،و
درست در حماذات چشمتان قرار داشته باشد،
به طوری که جمبور نباشید که برای دیدن مونیتور
به یاال یا پاینی نگاه کنید•.
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

خلته
خون بزرگرت است و
اگر از حمل خود کنده
شود به طرف قلب
مریود و تولید «آمبویل»
ریوی می کند که اغلب
باعث مرگ می شود.

ساق

پـای

دردناک

در این حالت درد در
ناحیه وسیعی احساس شده همراه
با سنگینی و ورم ساق پا و رنگ
پوست قرمز می شود.

>>

دردهای ساق پا میتوانند بصورت
حاد و ناگهانی (درد شدید) بر اثر
یک کار سنگینی و یا بصورت مزمن
و بتدریج بروز کند و مصدر آن
عصبی -عضالنی و یا عروقی باشد.

بسته شدن حاد سرخ رگ
بر اثر وجود یک خلته خون که
معموال از طرف قلب می آید و
همراه با درد ،کم شدن حرکت و
حس و سرد شدن ساق پا می شود.

علل:

تشنج عضالنی شبانه.
علت آن معلوم نیست و بعنوان یک
مشکل پزشکی مهم شناخته منی
شود.

>>

درد شدید (حاد)

>>

«ترومبوفلبیت»

کشیدگی یا پارگی عضالنی ،می
تواند بر اثر یک کار سنگنی و یا یک
حرکت غریطبیعی باعث خونریزی
داخل عضله بشود در این حالت درد
بشدت زیاد است و بتدریج کمی می
شود ویل با کمرتین حرکت می تواند
درد شدید بشود.
thrombophlebite
(سطحی یا عمقی)
وقتی بوجود می آید که یک خلته
خون سیاهرگ را مسدود کند اگر
مویرگ ها و رگ های نازک نزدیک
پوست مسدود شود آن را سطحی می
نامند و در حمل واریس ها دیده می
شود و خطرناک نیستند.
اما اگر در ورید های عمقی باشد

>>

>>

درد مزمن
 دیابت و زیاد روی در نوشیدنالکل می تواند باعث ختریب بعضی
اعصاب ناحیه ساق پا بشود که با درد
و از دست دادن حس می شود.

>>

«اترواسکلروز»
بر اثر له شدگی عروق عضالت
ساق پا هنگام فعالیت خون به اندازه
کافی دریافت منی کنند و شخص
بعد از مدتی راه رفنت احساس درد
در مچ پا کند که پس از اسرتاحت بر
طرف می شود.

>>

فشار بر روی عصب در
پاینی مهره های کمری

______ ________ www.paivand.ca

درد بصورت تریکشیدن
در ساق پا که بعنوان
سیاتیک شناخته می شود.

هواپیما هر نیم ساعت کمی راه بروید
زیرا باعث فعال شدن گردش خون
می شود.

چند راهنمائی

جوراب های چسبان و فشار
دهنده (خمصوص واریس) بپوشید.
این جوراب ها درد را کم کرده و
جریان خون را راحت تر می کند ویل
منی تواند از تولید «فلبیت» جدید
برای مبتالیان جلوگریی کند.

>>

از ماساژ دادن
ساق پا خودداری
کنید ،زیرا اگر بر اثر
«ترمبوفلبیت» باشد خلته میتواند
کنده شده و تولید مشکالت بسیار
جدی ریوی بکند.

>>

برنامه پیاده روی مرتب
داشته باشید
برنامه روزانه راه روی باعث گردش
خون در ساق پا شده و ریسک مبتال
شدن به ترومبوفلبیت و آترواسکلروز
را کم می کند و یک کار عضالت پا
فرستادن خون به طرف قلب است.

>>

>>

>>>> بی��ش از  ۴۰نف��ر
از نویس��ندگان ،دانش��گاهیان و
ش��خصیتهای فرهنگ��ی و ه�نری
ایران��ی خارج از کش��ور ،با انتش��ار
بیانیهای نس��بت به رفت��ار مجهوری
اس�لامی ایران نس��بت به شهروندان
بهایی ابراز تأس��ف و «شرمس��اری»
کردهاند.
در ای��ن بیانی��ه ک��ه با ن��ام «خوبی
و زیبای��ی» و «انس��انیت و آزادی»
آغاز ش��ده ،آمده اس��ت« :به عنوان
انس��انهای ایرانی ،ما از آچنه که در
یک قرن و نیم گذشته در ایران نسبت
به بهائیان روا شده شرمسارمی».
ای��ن بیانیه میافزاید ک��ه هر ایرانی
از هر «نژاد ،رنگ ،جنس��یت ،زبان،
مذه��ب ،باورهای سیاس��ی یا دیگر
عقای��د» و نیز ف��ارغ از هرگونه زمینه
قومیت��ی ،خواس��تگاه اجتماع��ی و
دیگر ویژگیها ،سزاوار همه حقوق و
آزادیهای مندرج در اعالمیه جهانی
حقوق بشر است.
نویس��ندگان این بیانیه مینویس��ند
برپای��ه مدارک و ش��واهد تارخیی از
آغ��از پیدای��ش مذه��ب بهاییت در
ای��ران هزاران نفر از گرویدگان به این
مذه��ب ،تنها به صرف داش�تن یک
عقیده مذهبی کشته شدهاند.
این بیانیه میافزاید تنها در خنستنی
دهههای پیدایش این مذهب  ۲۰هزار
بهای��ی در ج��ای جای ایران کش��ته
شدهاند.
نویس��ندگان ای��ن بیانی��ه در ادامه
مینویسند« :ما شرمس��ارمی از اینکه
در آن برهه ،هیچ ص��دای اعرتاضی
نسبت به این کشتارهای وحشیانه ثبت
نشده است».
نویس��ندگان این بیانی��ه میافزایند
که افزون بر س��رکوب ش��دید پریوان
بهاییت در س��الهای شکلگریی این
مذهب ،در قرن گذشته نیز مومنان به

آب بنوشید.
اگر ورزش می کنید هر ده دقیقه
کمی آب بنوشید .نوشابه های
خمصوص ورزش کاران حاوی
پتاسیم« ،الکرتولیت» و «گلوکزات»
و برای ورزش های طوالنی مفید و
انرژی زاست.

عضالت شکمی را تقویت
کنید ،زیرا آنها نگهدارنده مهره های
کمری هستند و احتمال فشار بر روی
اعصاب را کم می کنند.

اسرتاحت.
کمرپس یخ (کمرت از  20دقیقه) عضو
مبتال را با باندهای االستیکی (کشی)
ببندید.
این کار را می توانید چند بار در
روز اجنام دهید.

کم کردن وزن
کیلوهای اضافه باعث سائیدگی
مفاصل می شود و می توانند تولید
شکستگی های موسوم به شکستگی
اسرتس و فشار و تولید ناراحتی برای
عروق بکنند.

«کننی»  quinineهنگام
خواب همراه با ویتامنی  Eفرکانس
تشخیص عضالنی شبانه را کم
میکند( .احتیاج به نسخه دکرت دارید
و او باید تشخیص بدهد که مصرف
آن برایتان زیان خبش نیست).

از پشتی برای صندیل و
رانندگی استفاده کنید تا فشار بر
روی مهره های کمری و در پنجه
اعصاب خروجی از آن نشود.

کشش عضالت ساق پا
برای تشنج عضالنی شبانه حداقل
 3بار در روز انگشتان پا را به طرف
باال بکشید و بعد روی پنجه پا
بایستید و سپس روی پاشنه پا این
حرکات را چندین بار تکرار کنید
بدین ترتیب ریسک تشنج را کم می
کنید.

>>
>>
>>
>>

باال نگهداشنت پاها
از سطح ختت خواب هنگام
خواب کمک به بازگشت خون
به طرف قلب کمک بزرگی به
اشخاصی که امکان دارد دچار
ترومبوفلبیت بشوند می کند.

>>

در هواپیما راه بروید
توصیه می شود هنگام مسافرت با

«ما شرمساریم» :بیانیهای در حمایت از حقوق بهاییان
این مذهب در برهههای خمتلف مورد
تهدید و تعقیب واقع شدهاند و اموال
آنها به آتش کش��یده شده است که به
گفت��ه امضاکنندگان ای��ن بیانیه همه
اینها با س��کوت جامعه روشنفکری
ای��ران هم��راه بوده اس��ت.در خبش
دیگری از این بیانیه آمده اس��ت« :ما
شرمس��ارمی از اینکه در طول  ۳۰سال
گذشته ،کشنت بهاییان آنهم تنها برپایه
باورهای مذهبیش��ان ،منزلت قانونی
پیدا کرده است و بیش از  ۲۰۰بهایی بر
این اساس کشته شدهاند ».نویسندگان
این بیانیه در ادامه از آچنه که به گفته
آنها توجیه س��رکوب بهاییان از سوی

>>

گروهی از روشنفکران صورت گرفته
ابراز شرمس��اری کرده و مینویسند:
«به خاطر سکومتان شرمسارمی».

در پایان این بیانیه آمده است« :بیایید
دس��ت در دست هم عشق و مدارا را
جایگزین کینه و نادانی کنیم».
این بیانی��ه از مجله به امضای منریه
برادران ،نویسنده و فعال حقوق بشر،
بهرام چوبنی ،حمقق و نویسنده ،پرستو
فروهر ،هرنمند و فعال حقوق بش��ر،
جهانشاه جاوید ،مدیر سایت ایرانیان،
و هادی خرسندی ،طنزپرداز ،رسیده
است.

>>
>>

>>

سیگار نکشید.
مصرف دخانیات همراه مشکالت
گردش خون است.

>>

از قرص های حاملگی

اعالمیه حزب
مشروطه ایران
ب��ا نزدیک ش��دن خروج ن�یرو های
امریکائ��ی از عراق بی��ش از  ۳۵۰۰تن
اعضای سازمان جماهدین خلق که در
چند ساله گذشته زیر محایت نریو های
امریکائی بودند با بزرگ ترین خماطره
زندگی خود روبرو خواهند شد.
امریکائیان که جماهدین را در اردوگاه
ه��ای خود آنه��ا به ح��ال زندانی نگه
داشته بودند می خواهند آنان را حتویل
مقامات عراق��ی بدهند .عراقی ها نیز
که هیچ نظر خوش��ی به ای��ن وفاداران
صدام حس�ین ندارند پنهان نکرده اند
ک��ه در اولنی فرصت آنان را از س��ر باز
خواهند کرد.
تارخیچه س��ازمان جماهدین خلق در
میان س��ازمان های سیاس��ی ایران بی
مانند است .رهربان این سازمان از هیچ
جنایتی در حق همفکران ،خمالفان و
متحدان خویش خودداری نکرده اند.
ذره ای احس��اس میه��ن دوس��تی

استفاده نکنید.
اگر مبتال به ترومبوفلبیت هستید
بهرت است از متدهای دیگر استفاده
کنید ،زیرا این قرص ها روی انعقاد
خون اثر می گذارند.

>>

شلوارهای خیلی تنگ

نپوشید.
زیرا باعث فشار روی اعصاب
کمری می شود.

>>

از مصرف زیاد منک
خودداری کنید.
زیرا باعث می شود که مقدار آب
در عضالت کم شده تولید درد
بکند.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم
>> اگر احساس درد و سنگینی و
خیز در «تورم بر اثر وجود مقدار زیاد
آب» در یکی از ساق ها ،بالفاصله
به بیمارستان بروید.
>> در حمل واریس ها احساس
گـنگ دارید.
درد ُ
>> اگر چند سال است دیابت
دارید و اخریا دچار دردهای
عضالنی شده اید.
>> درد شدید دارید.
پزشک مشا دنبال علت درد در
ساق پای مشا میگردد .زیرا اگر
یکی از سرخ رگها و یا سیاه رگهای
عمقی بسته شده باشد به درمان
بسیار سریع احتیاج دارید .هم چننی
وضع ساق پا ،رنگ آن ،گرمای آن،
حجم آن و وجود نبض در ناحیه
پاشنه پا را بدقت مطالعه می کند.
بعد از مشا سواالتی می کند درباره
اینکه چگونه درد بوجود آمده.
تشخیص وی را می شود با
اکوگرافی «داپلر» که جریان و فشار
خون را در عروق نشان می دهد،
کامل کرد.
پزشک می تواند وضع کلی سیستم
گردش خون مشا را نیز کنرتل کند تا

از عوارض جدی بعدی جلوگریی
شود.

درمان

درد حاد ،پارگی و کشیدگی
عضالت با گذشت زمان خوب
میشود .اسرتاحت عضو صدمه دیده،
کیسه یخ ،بانداژ ،جورابهای واریس
(فشارآورنده) ،باال نگهداشنت ساق پا
و ...کمک به درمان می کند.
ورزش را باید با مالمیت شروع و
به تدریج زیاد کرد.
یک ترومبوفلیت سطحی معموال
با کمرپس گرم ،باال نگهداشن ساق
پا از سطح ختت و مصرف آنتی
انفالماتوارها درمان می شود.
یک ترومبوفلیت عمیق باید در
بیمارستان (اورژانس) از طریق داخل
عروقی در چند روز و بعد از طریق
داروهای خوراکی در چند هفته
برای جلوگریی از انعقاد خون و
تولید خلته اجنام شود.
امروزه درمانهای ضد انعقاد می
تواند در منزل بدون بسرتی شدن
اجنام گردد.
بسته شدن یک سرخ رگ نیز
احتیاج به درمان سریع دارد با جتویز
یک داروی ضد انعقاد و یا حتی با
جراحی زیرا عضله ای که دچار کم
خونی است دچار صدمه شدید می
شود.

دردهای مزمن

دردهای مزمن بر اثر دیابت را با
داروهای ضد درد درمان می کنند.
آترواسکلروز با گشاد کردن رگ در
حمل تنگی و یا جراحی و زدن پل بر
روی رگ در حمل بسته شده اجنام
می شود.
درد را می توان با اسرتاحت،
داروهای شل کننده عضالت و
فیزیوتراپی درمان کرد.
تا مشاره آینده شاد و برقرار باشید
--------------------------

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs
فوریه ،ماه

سیاهپوستان

در استان کبک

فوریه ماه در کبک ،ماه بزرگذاشت
سیاهپوستان لقب گرفته است.
حضور سیاه پوس��تان در کبک به
س��ال  1608مریس��د .هنگام��ی که
ساموئل دو ش��امپلن پایه های شهر
کبک را مریخیت ،جوان سیاه پوستی
بنام  Mathieu de Costaهمراه
او پا به خاک کبک گذاشت.

مانع حتويل مجاهدين خلق به جمهوری اسالمی شويد
نداشته اند .نه تنها هر که را توانسته اند
کشته اند ،بلکه خون بیش از چهار هزار
جماهد اعدامی به دست رژمی اسالمی
و هزاران هم میهن خود و کردان عراقی
را در مزدوری صدام حس�ین به خاک
رخیته اند.
در حببوحه جنگ رمس��ا به خدمت
دمشن جت��اوزکار درآمده ان��د؛ آماده
خدم��ت ب��ه ه��ر ارباب��ی ،از اردوگاه
ش��وروی تا مخینی تا ع��راق تا امریکا
بوده اند.
صد ها اعضای خ��ود را یا در زندان
ه��ای خود ش��کنجه ک��رده ان��د یا به
آدمکشان رژمی صدام سرپده اند .زنان
و م��ردان جماه��د را در ع��راق به زور
وادار به شکس�تن پیوند زناشوئی کرده
ان��د .ک��ودکان را از خانواده ها ش��ان
گرفته اند و به کشور های دیگر فرستاده
اند.
ه��زاران جوان آرماخنواه را با بدترین
شیوه های مغزشوئی تبدیل به ابزار بی
اراده در خدمت یک ماش�ین دوزخی
گردانیده اند که اگر پریوز می شد سیاه
کاری های مجهوری اسالمی به گردش
منی رسید.
ما اینها و بیش از این ها را می دانیم
و در س��ال های اخری بیش از آن اسناد
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از جنای��ات و جاسوس��ی های رهربی
جماهدی��ن از درون خود آن س��ازمان
انتشار یافته است که مردم ایران کمرتین
توهمی در باره ماهیت جماهدین خلق
داشته باشند.
ب��ا اینهم��ه اکن��ون زمانی اس��ت که
ایرانی��ان آچنه می توانن��د برای جنات
اف��راد جماهد اجن��ام دهند .م��ا نباید
بگ��ذارمی این درام فاجعه بار با حتویل
جماهدی��ن خل��ق ب��ه رژمی مجه��وری
اس�لامی پایان یابد .عراق��ی ها آماده
اند حتی ب��ی گرفنت امتی��ازی از رژمی
اسالمی ،جماهدین را به ایران بفرستند
و ب��ه خوبی می توان پیش بینی کرد که
چه سرنوش��تی انتظار آنه��ا را خواهد
کشید.
دنیای آزاد منی تواند چش��مان خود
را ب��ر ت��راژدی خونباری ک��ه در پیش
اس��ت ببندد؛ و س��ازمان های حقوق
بش��ر و فعاالن سیاسی ایرانی در بریون
وظیفه دارند که برای اعضای جماهدین
پناهگاه هائی در کش��ور ه��ای غربی
بیابند.
پاينده ايران ،زنده باد ملت ايران
-----------------------

در س��ال  1630ی��ک ب��رده س��یاه
پوس��ت بنام Olivier Le Jeune
همراه اربابش وارد کبک شد.
گفتنی است در قرن نوزدهم اکثر
سیاه پوستان کبک در شهر مونرتال
زندگی می کردند.
دانی��ل پیرتس��ون ،پدر موس��یقی
دان مش��هور جاز اس��کار پیرتسون
(مونرتیایل) در حمله «پتی بورگونی»
زندگی میکرد.
در اوائل قرن بیستم در سال 1902
آن گرین آپ ،کل��وب «زنان رنگنی
پوس��ت» را در حمل��ه س��ن هانری

حل جدول عادی:

بناکرد که اولنی موسسه کبکی برای
کمک به بینوایان و بیکاران بود .از
نیمه قرن بیستم به بعد سیاه پوستان
وارد اکثر شهرهای کبک شدند.
>>>> ش��ایان ذک��ر اس��ت
بنیــــــاد les Amis Veillants
در شهر کبک موسسه خرییه ایست
با مدیریت ایرانی که هر سال در این
ماه کنفرانس ها و منایش��گاه هائی
درباره س��یاه پوس��تان در مدارس و
 CEGEPهای کب��ک برقرار می
کند .با آرزوی موفقیت و بهروزی

 ...حل جدول ویژه:

آمـــوزش دف
کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف

(ردیف و تصنیف)

برای تشکیل گروه ُکر مبنظور همکاری با گروه
دف نوازان از عالقمندان خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.
(514) 485-0739 >> (514) 993-0739
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مدیریت مالی ...حسین انصاری
زمستان
وداع با
ِ
پراکندگی ها...

سالمبرنوروزبزرگ!

فصل رویش،
عشق و صلح،
تالش...

 ...شروع
آغازی
دوباره!
جواب ها عوض شده اند...

آلربت اینشتنی ،وقتی در دانشگاه
پرینستون تدریس میکرد ،برای یکی
از کالسهای دوره فارغالتحصیلی
در رشته فیزیک ،همان امتحانی را
که سال قبل به دانشجویان داده بود،
بدون هی��چ تغیریی ،دوب��اره برای
پایان دوره به دانشجویان ارائه کرد.
یکی از دستیارانش که متوجه شده
بود ،با اعرتاض به اینشتنی مراجعه
کرد که« :این همان امتحان چند ماه
پیش است! چگونه آن را دوباره به
دانشجویان دادی؟»
اینش��تنی در جواب گفت« :کامًال
اطالع دارم .ویل نگران نباش! متام
جوابها تغیری پیدا کردهاند!!!»
در آن زم��ان ،حت��ی در دنی��ای
حساب شده فیزیک ،آنچنان علم
و حتقیقات در حال رشد بودند که
پاسخها از سایل به سال دیگر کامًال
تغیری پیدا میکردند.
اما این داس��تان چ��ه ربطی به ما
دارد؟ م��ا مهاجری��ن ایرانی نس��ل
اول!
ّ
ب��ا کمی تأم��ل میبینم ک��ه واقع ًا
جوابه��ا و راهحله��ا از حت��ی
چند س��ال پیش تاکن��ون تغیری پیدا
کردهاند .آنچه که  3سال پیش مؤثر
و جال��ب بود ،ام��روز رنگش را از
دست داده!
اکثر ما چند س��ال مسنتر شدهامی
و دوران میانس��ایل کم و بیش رو به
امت��ام اس��ت و دوره جدیدی آغاز
شده است.
بازیکن��ان در صحن��ه اجتماعی
کمک��م جایش��ان را ب��ه جوانترها
دادهاند و نسل دیگری از مهاجرین
تعدادشان رو به رشد است و نقش
مؤثر اکثر ما تغیری یافته است.
س��ال  2009ش��روع ش��ده است.
در گزارش��ی از حتقیق��ات و خبش
انتشارات دانشگاه هاروارد خواندم
ک��ه س��ال  2009ش��اهد بزرگترین
حتوالت ثبت شده در تاریخ مشال
امریکا خواهد بود! همچننی همنی
گزارش پیشبینی میکند که س��ال
 ،2009شاهد بزرگترین رقابتهای
سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی که
تاکنون ثبت شده خواهد بود.
اما جالبترین خبش این گزارش،
قس��مت س��وم ب��ود ک��ه پیشبینی
میکن��د ک��ه س��ال  ،2009ش��اهد
بزرگتری��ن موقعیتهای گوناگون
و آماده بهرهبرداری در هر زمینهای
خواهد بود.
مهم نیس��ت ک��ه در چه خبش��ی
فعال باشیم ،س��ال  2009میرود تا
ب��رای همیش��ه نقطه آغ��ازی برای
دوران جدید جهانی باشد .و شکی
نیست که دنیای  2009به بعد ،دنیایی
متفاوت خواهد بود.
دکرت فرید زکریا ،در کتاب «دنیای
امروز ،بدون امریکا» (The world
 )after AMERICAمینویسد که
رش��د چنی و هند و حضور ژاپن در
ش��رق ،متام قدرت اجرایی امریکا
را س��لب کردهاند و ک��م و بیش به
خود اختصاص دادهاند.

ش��وروی و امریکا ،دو ابرقدرت
س��ابق ،در منجالب��ی از فس��اد و
بیاعتم��ادی و س��قوط اقتصادی
دست و پا میزنند در حایلکه چنی،
ن نفر
در  30سال گذشته 500 ،میلیو 
را از فقر مهیب جنات داده است و
به طبقه متوسط تبدیل کرده است.
ژاپ��ن ب��ا وجود  20س��ال س��قوط
مس��تمر اقتصادی ،هن��وز از حلاظ
تکنولوژیک��ی و ق��درت اقتصادی
در رتبه دوم ،بعد از چنی قرار گرفته
است.
هندوس��تان ،یک��ی از بزرگترین
بازاره��ای جهان��ی را ب��ه خ��ود
اختص��اص داده اس��ت و چنانچه
ه��ر ی��ک از ای��ن  3ن�یرو (چ�ین،
هندوس��تان ،ژاپن) به غرب پش��ت
کنن��د ،ورشکس��تگی اقتصادی و
س��قوط ارزی غرب تضمنی ش��ده
است در حال حاضر شرق به غرب
نیازمند نیس��ت بلکه غرب وابسته
کامل شرق است.

در کانادا...

ما در کان��ادا زندگی میکنیم و با
وجود آنکه وابس��تگی اقتصادی و
سیاس��ی عمیقی به امری��کا دارمی،
بعضی مزایای بزرگ ش��امل
کانادا میشود.

Hosein Ansary RLU

آرزو داشتیم پلی اجیاد کنیم تا به
همراه دیگران از آن عبور کنیم...
اما براس��تی چ��را م��ا ایرانیان از
هر پلی که عب��ور می کنیم درصدد
ختریب آن بر می آییم.
ما می خواستیم که اعتبار متعلق
به همه باش��د،
اما با گذش��ت
زمان ،ب��ه گروه
خاصی تعلق پیدا
ک��رد؛ که البته جزء
هدف اولیه ما نبود

آیا اوبا

اینک��ه ،جامعه ایران��ی خارج از
کشور ،برای حفظ و استمرار آنچه
ک��ه حتس�ین و ی��ا انتق��اد میکند،
احساس مسئولیت منیکند.
ای��راد هم منی ش��ود گرفت ،این
اصلی است که میباید میدانستیم و
بر اساس آن برنامهریزی میکردمی.
توق��ع بیجایی اس��ت ک��ه انتظار
داش��ته باش��یم ،که جامعه ،نهادی
را پش��تیبانی کند که نه تنها پویل به
جیبش منیریزد بلکه نیاز به تشویق
و پشتیبانی هم داشته باشد.
اعتبارمیبایستیبهجهتیهدایت
میش�د که در کوتاه م�دت ،منافع
یل اجیاد کند.
ما 

کا) می تواند؟!...
(آمری
حسنی انصاری
(مونرتال)
فوریه 2009

>> درس سوم

را سالها پیش آموخته بودم و آن
اینکه چنانچه قافلهای که با هدف
مش��خصی به حرکت درآم��ده ،به
سوی هدف پیش منیرود ،هر چه
زودتر بایستی متوقف شود.
درسهای��ی را ک��ه آموختی��م و
شواهدی را که دیدمی و هشدارهایی
را که ش��نیدمی ،...در کنار ش��رایط
فعلی اقتصادی و نوس��انات مایل
جهانی ب��ه بعض��ی نتیجهگرییها
دست یافتیم.

>> اول

آنک��ه جمل��ه اعتبار
را با ش��کل و شرایط
فعل��ی ب��رای مدت��ی
>> اول
نامعل��وم متوق��ف
س��ازمی .در عص��ری
آنکه ،کانادا شامل انرژی و
ک��ه س��قوط م��ایل و
منابع زمینی زیادی است .و
رشد بدون جلوگ�یری از عواقب
>> دوم
آن در الویت اس��ت،
تغییر
اگر سقوط مایل دنیا،
آنک��ه کان��ادا،
کارنام��ه امکانپذیر
به سقوط اجتماعی و
درخشانی در زمینه مهاجرت
و اجیاد زمینه رشد برای همه نیست.
فردی و اخالقی منجر
شود ،هیچکس برنده
در دست دارد.
خنواهد بود.
ب��ه گفت��ه دکرت زکری��ا ،اگر
بله جواب ها و راه حل ها عوض
کان��ادا ان��رژی خود را ب��ه تکیه بر
ن�یروی فک��ر و اجیاد زمینه رش��د ش��ده اند .هم��ه چیز باید ش��کلی
ایدهه��ا کن��د ،آیندهای درخش��ان جدید به خود بگرید .قافله تغیری به
حرکت درآمده و با س��رعتی غریب
خواهد داشت.
ما مهاجرین ایرانی نیز ،چنانچه از پیش می تازد.
سال  2009سال تغیری و رشد است.
امرار مع��اش دائم و تالش بیپایان
در این مس�یر طوفان��ی ،هر تک
برای اجیاد و بهبود استانداردهای
غریالزم ...فراغت��ی حاصل کنیم ،نهایل آش��فته و طوفانزده خواهد
درخواهیم یافت که سال  ،2009سال شد .ش��اید وقت آن رس��یده باشد
تغیریات س��ال رشد اس��ت و برای تک نهالها ب��ه جمموعهای تبدیل
شوند تا تأثری طوفان مهلک نباشد.
رشد باید زمینهها آماده شوند.
رشد بدون تغیری امکانپذیر نیست .یکی از اهداف اعتبار اجیاد متاس
تغیری نیز از داخل شروع میشود و و اطالعرسانی بود .حدود  30سال
تأثریش در خارج دیده خواهد شد .است که رحیمیان را میشناسم و هر
بار که کاس��ه صربمان لربیز شده ،با
برقراری ،یک متاس تلفنی جربان
مجله اعتبار...
شده و دوباره شرایط جدید و مثبتی
 3س��ال پی��ش جمله اعتب��ار را بر اجیاد شده است البته تاکنون چننی
اس��اس نیازه��ای روز و با اهداف بوده و منیدامن که در آینده چگونه
مثبت آغاز کردمی .شاید بتوان ادعا خواهد بود.
متاسها صورت گرفت و شرایط
کرد که بزرگترین و شاید تنها امتیاز
اعتبار درس��ی بود ک��ه آموختیم .با به سرعت آماده ش��د .از این طریق
هموطنان نزدیکتر ش��دمی و همنی هم به هدف اطالع رسانی و اجیاد
نزدیکی ،شناختی جدید و متفاوت متاس ،دست خواهیم یافت ،شاید
ت��ا زمانی که دوب��اره صربمان لربیز
به ما داد.
شود ،آنقدر سن مان باال رفته باشد
>>درس اول
که انرژی منفی نداش��ته باش��یم و
اینک��ه ،جامعه ایران��ی خارج از مهمتر از آن ش��اید هم آنقدر خپته
کشور به نشریهای مانند اعتبار نیاز شده باش��یم که دیگر صربمان لربیز
نشود.
نداشت.
هر چ��ه بیشت��ر در رش��د اعتبار
آمنی!
کوشیدمی ،نیاز به وجود اعتبار کمرت
شروع
این شماره
ِ
شد.

>> درس دوم

Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070
Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern Suite 210
West mount, QC. H3Z 3L5

آغازی دوبــاره
است.

مطمئ��ن هس��تم که نه م��ن همان
حس�ین انصاری س��ابق هستم و نه
سردبری پیوند ،رحیمیان؛
دوباره با مشا هس��تیم و این دلیل
آن اس��ت که اعتبار و پیوند پل ها را
خراب نکردند و خنواهند کرد.
توافق کردمی که حداقل سال 2009
را با هم باشیم .باشد تا بیش از پیش
برای کامیونیتی مثمر مثر باشیم.
خوشقول و
خوش حساب باشید

بزرگترین واقعه جهان ،در سال گذشته
(و چند سال آینده!) انتخاب آقای اوباما
به عنوان رئیسمجهور امریکاست.
در شرایط عادی ،انتخاب آقای اوباما
به نفع امور مایل بسیاری میبود.
او قول داده که
1ـ فش��ار مالیاته��ا را ب��ه س��وی
پولدارترها منعکس کند
 2ـ پوش��ش بهداش��تی خوب��ی برای
بیبضاعتها ارائه دهد
3ـ قوان�ین حمدودتر و حمکمتری در
رابطه با کنرتل مؤسسات مایل جایگزین
کند.
ام��ا ش��رایط فعل��ی ،ش��رایط عادی
نیستنند.
بعضی از مؤسسات مایل معترب امریکا
یک شبه وجود خارجی خود را از دست
دادهاند .همنی بال به زودی و به احتمال
زیاد بر سر صنعت اتومبیل سازی امریکا
خواهد آمد .رکود اقتصادی چند ماهی
ت آقای
است که منوار شده است .دول 
اوباما بیش از هر دولت دیگر در تاریخ
امریکا به خرج کردن مالیاتهای مردم
خواهد پرداخت.
راس��تی دولت اوباما در سال  2009با
چگونه مشکالتی روبرو خواهد بود؟
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مشکل امالک
 2خان��ه از  10خان��ه در امری��کا یا با
مصادره بانکی روبروست و یا پرداخت
قس��ط ماهیان��هاش بطور ج��دی عقب
افتاده است.
اگ��ر یک خان��ه در همس��ایگی مشا
توسط بانک مصادره میشود ،میتوان
ش��رط بس��ت که حداق��ل  10درصد از
قیمت خانه مشا نیز کم شده است.
در  4سال گذش��ته ،مسکن و امال ک
یک منب��ع بزرگ اعتباری ب��رای مردم
بوده اس��ت این مزیت ک��م و بیش حمو
شده است.
از ط��رف دیگر اقتصاد مشال امریکا
بی��ش از  71درصد وابس��ته ب��ه میزان
مص��رف و خم��ارج مصرفکنن��دگان
اس��ت .بیش از  40درصد از میزان رشد
اموال و پول جاری مردم مشال امریکا
از طریق رشد مسکن تأمنی شده بود که
البته این منبع نیز خشک شده است.
مش��کل اصل��ی اوباما در این اس��ت
که حت��ی با در نظر گرف�تن یک بودجه
ب��رای بانکها ک��ه برنام��ه خمصوص
صاحبخانهه��ا را که مبنی بر خبش��ش
مق��داری از اصل وام مس��کن بود ،به
چند صد خانه حمدود ش��د .علتش این
اس��ت که بانکها در حال حاضر فقط
س��رویس وام را اجن��ام میدهن��د و در
اصل وام مس��کن به آن��ان تعلق ندارد.
نتیجت ًا قادر به کاهش اصل وام نیستند.
پیش��نهاداتی ک��ه در ای��ن زمینه روی
میز اس��ت ،قاب��ل توجه هس��تند اما به
نظر میرس��د که مش��کالت روز به این
سادگیها و با این پیشنهادات قابل حل
نیستند.

مهمترین این مشکالت:

دولت به بانکها پیشنهاد داده است
که چناچنه مقدار پرداختی ماهیانه وام
مسکن را کاهش دهند ،دولت تضمنی
میکن��د که چناچن��ه صاحبخانهها از
پرداخت وام عاجز هس��تند 50 ،درصد
اصل وام را به بانکها بازگرداند .البته
این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیده ،و
خط��ر ادعای غرام��ت از طرف بعضی

س��رمایهگذاران بان��ک را
دربر دارد.

!e c! aMnay!be
Yes, w
We hope

پیشبینی میشود که این پیشنهاد بیش
از  1/5میلیون مصادره خانه را جلوگریی
میکند.

>> 2

تشویق بانکها برای استمرار
سیستم اعتباری

معموًال وقتی که دولت نرخ بهرهها را
پاینی نگاه میدارد ،نوبت بانکهاست
ک��ه وامهای اعتباری را در اختیار مردم
قرار دهند .بانک مرکزی امریکا تصمیم
دارد که نرخ بهرهها را به صفر برساند تا
کسبها و دیگر مردم با استفاده از وام
ارزان به سازندگی مشغول شوند.
ام��ا بانکه��ا برخ�لاف س��الهای
گذش��ته ،آنق��در ش��رایط وامداران را
مشکل کردهاند که تقریب ًا هیچکس واجد
شرایط نیست.
در سالهای معمویل رشد  3/5درصد
رش��د یک سیس��تم اقتص��ادی در هر
سال ،وابسته به سیستم بانکی و سیستم
اعتباری است .ختمنی زده میشود که به
علت شرایط مشکل و جدید وامدادن،
در نیم��ه اول  ،2009اقتص��اد امری��کا
 3/25ن��زول کند .معموًال یک سیس��تم
اقتصادی در هر سال همنی مقدار رشد
میکند ویل در سال  2009نشانی از رشد
دیده منیشود.
دولت اوباما ق��رار بود که از بانکها
خبواه��د حداق��ل نص��ف  800میلیارد
دالری را ک��ه به بانکها ارائه میدهد،
در جهت ترمیم وامهای مسکن به خرج
برساند ویل تاکنون این وجوه در جهت
اجیاد پش��توانه بانکی به خرج رس��یده
اس��ت .به این معنی که بانکها پول را
میگرین��د و در عوض مقداری س��هام
تضمین��ی (  )Preffered Sharesبه
دولت ارائه میدهند.
دولت در اصل در نظر داش��ت که وام
دادن را تش��ویق کند اما تاکنون اثری از
آن دیده منیشود.
دولت در نظر دارد که ش��رط و شروط
بیشرتی برای این پولها در نظر بگرید.
اما فقط بانکها در این معادله وجود
ندارند بلک��ه مردم و س��رمایهگذارانی
ک��ه پولهایش��ان را در بانکه��ا نگاه
داش��تهاند ،تقاض��ا دارند ک��ه بهرهای
مع��ادل  8درصد به پولش��ان تعلق گرید
وگرن��ه پولهایش��ان را ب��ه بانکهای
خارج ارسال خواهند کرد.
امروزه یک سرمایهگذار میتواند حتی
در کان��ادا بنی  5تا  7درصد تضمینی از
سرمایهاش درآمد حاصل کنند.
این مشکل کوچکی نیست.
البته دول��ت در کنار تقلی��ل بهرهها،
میتوان��د بعض��ی وامه��ای مس��کن،
اتومبیل ،دانشجویی را خریداری کند.
اما خطر دیگر رشد تورم است و دولت
در ی��ک نقط��ه جمب��ور به تغی�یر روش
خواهد شد.

>> 3

شغل و ایجاد شغل
اقتصاد امریکا در س��ال  ،2008حدود
 2میلیون ش��غل را از دست داده است.
فق��ط در ژانویه  ،2009ح��دود  500هزار
شغل از دست رفت!
طبق گزارشات رسیده ،میزان بیکاری
در امری��کا حدود  7درصد اس��ت ،اما
اگ��ر تع��داد کارمندانی را که اس��تعفا
دادهاند و هنوز استعفایشان قبول نشده،
و 1/3درصد تعداد کارمندان نیمهوقت
که در جستجوی کار متام وقت هستند
(5درصد) به مجع بیکاران اضافه کنیم،

حد و د
 13درص��د در امری��کا بی��کار
هستند .بر اساس گزارش��ات رسیده از
کاخ س��فید ،اوباما در نظر دارد که در 2
سال آینده بیش از  3میلیون شغل اجیاد
کند .شاید هرگز نتوان دریافت که دقیق ًا
چه مقدار شغل از دست رفتهاند ،اما در
سال  ،2011من و مشا خواهیم دید که آیا
اقای اوباما موفق به اجیاد این همه شغل
خواهد شد یا نه.
 350میلیارد دالر بودجه اجیاد ش��غل
در زمینه جادهسازی  ،پل  ،فاضالب و
سیمکشی برقی به خرج خواهد رسید.
سیس��تم آموزش و پرورش ،خود را بر
اساس آخرین تکنولوژی جمهز خواهد
کرد .مبل��غ زیادی برای صرفهجویی در
انرژی و اجیاد شغلهای «سبز» به خرج
خواهد رسید.
مبلغ  100میلیارد دیگر در دولت امریکا
برای عدم توق��ف برنامههای دولتی از
قبیل بهداش��ت ب��رای بیبضاعتان ـ و
ع��دم ارتق��اء مالیات به خ��رج خواهد
رسید.
اوباما قول داده اس��ت که بهداش��ت
را ب��رای همه قاب��ل دس�ترس و ارزان
ن��گاه دارد .ب��ه هم�ین منظ��ور ،متام
معافیته��ای مالیات��ی را ک��ه بوش به
پولدارها ارائه کرده بود ( 250هزار دالر
درآمد به باال) ،را متوقف خواهد کرد تا
قادر به پرداخت این خمارج باشد .اما با
سقوط و رکود اقتصادی ،تعداد افرادی
ک��ه  250هزار دالر به باال درآمد داش��ته
باشند ،همچنان رو به رکود است.

>> 4
مشکل  ، 4پرداخت صورحتسابهایی
که هنوز از راه نرسیدهاند.
حتی اگ��ر اوباما موفق ش��ود که 750
میلیارد به بانکها بدهد و  850میلیارد
برای اجیاد شغلها به خرج برساند ،باید
در نظر داش��ت که فق��ط خمارج ارتش
امری��کا در ح��ال حاض��ر  700میلیارد
دالر در س��ال س��ت .آن هم به ش��رطی
ک��ه جنگها متوق��ف ش��وند و ارتش
ب��ه امریکا بازگردد .و ای��ن بعد از یک
سال خرج کران و کسر بودجه  2تریلیون
دالری است.

آی�ا امری�کا ق�ادر به مح�ل چننی
وزنهای خواهد بود؟

در س��ال  ،2000قرض دولت فدرال 32
درص��د ( GDPتولی��د ناخالص ملی)
ب��ود .ویل ت��ا س��ال  2010به ح��دود 70
درصد  GDPخواهد رسید.
م��ن به چند ج��زوه و گ��زارش رجوع
کردم و متام آنها بدون استثناء معتقدند
که چناچنه نسبت  GDPو قرض ملی به
بیش از  50درصد برس��د ،جای نگرانی
است.
دانش��گاه ه��اروارد آن را بیس��ابقه
و خطرن��اک میخوان��د ت��ا جای��ی که
پیشبین��ی میکند ک��ه اگ��ر اوضاع به
همنی صورت ادامه پیدا کند ،تا س��ال
 2019دول��ت امری��کا هیچ پ��ویل برای
خرج کردن خنواهد داشت.
در پایان باید اعرتاف کنیم که با توجه
به شرایط کنونی و موقعیت امریکا ،در
چند سال آینده ،فقط دنبال کردن اخبار
اقتصادی ،یک��ی از دیدنیترین و قابل
توجهترین سناریوهای دنیا خواهد بود.
رش��د ش��رق ،تروریس��م مش��کالت
مسکن ـ مشکالت شغلی ـ بهرانهای
بهداشتی و بهرانهای مایل و چگونگی
مه��ار ک��ردن آن یک��ی از بزرگترین و
جالبترین حبثهای روز  2009خواهد
بود• .
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زنان...
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

خانه
بخت

سوژا صمیمی

نطفه سنگسار یدیگر؟

زن با زنبیلی پر از خرید روزانه
به خانه بازگشت .دو ساعتی به ظهر
و آمدن چبهها از مدرسه مانده بود.
یاد روز خواستگاریاش افتاد ،سینی
چای در دستان کوچکش و امیدها
و آرزوهای بزرگ در دلش .پدرش
تشخیص داده بود که این مرد موقعیت
خوبی دارد و صالح نیست صرب کنند
تا دخرت دبریستان را متام کند و او را
به خانه خبت فرستاده بود .از آن زمان
یازده سال میگذشت و حاال دو فرزند
دبستانی داشت.
همسرش صبح زود بلند میشد ،با
آنها صبحانه میخورد و شب وقتی
چبهها خواب بودند ،خسته و بیجان
برمی گشت .او سه جا کار میکرد؛
از صبح تا دو بعدازظهر در یک اداره
از ساعت دو تا شش بعد از ظهر در
یک شرکت خصوصی و از شش تا
هر ساعتی که جان داشت در شرکت
خصوصی دیگر.
در مسری رفنت به سر کار و بازگشت به
خانه هم مسافرکشی میکرد .اینگونه
قسطها پرداخت میشد و زندگی

زنان روزنامهنگار
سیرالئون را لخُ ت در
شهر گرداندند

در آن ساعات هم آنقدر خسته بود
که جلوی تلویزیون دراز میکشید و به
خواب میرفت.
زن خودش را با کارهای خانه سرگرم
میکرد و با استفاده از آموزشهای
تلویزیون برای صرفهجویی با آت و
آشغالها کاردستی درست میکرد و به
درس و مشق چبهها میرسید.
مطالب درسی چبهها هم به علت
تغیری کتابها داشت کم کم از سطح
سوادش باالتر میرفت .همیشه خال
بزرگی زن را آزار میداد .به نظر
میرسید دیده منیشود و مردش به
قدری خسته و عصبی بود که حتی نا
نداشت او را دوست داشته باشد .کاری
هم از دست زن برمنیآمد تا شرایط را
تغیری دهد.
شبهای مجعه بعد از این که چبهها
میخوابیدند اگر مرد بیدار بود ،زن
به او میپیچید و معموال پنج دقیقه
بعد مرد به خواب رفته بود و زن
ناکام و کالفه در دستشویی به خودش
ورمیرفت و شب ،خواب هماغوشی
میدید.
حاال دیگر هنگام بازگشت از خرید،
نگاههای پسر همسایه را حس میکرد.
پسر همسایه مدتها بود از پشت پنجره
او را میپائید.
در تلویزیون دکرت روانشناس با روسری
گلدار و چادر مشکی ،با آرامش
خاصی ،آموزش زناشویی میداد.
میگفت در ایران زن و شوهرها
در مورد مشکالتشان با هم حرف
منیزنند ،در حالیکه باید مشکالتشان
را باهم در میان بگذارند تا بتوانند در
جهانی مبارزه با ناقصسازی زنان
اعالم شده است.
حاج��ا مس��اح کایس��امبا ،رییس
ون��دو ،در مقابل
اجنمن خمفیی ُب
ُ
روزنامهنگاران اعالم کرد که سرخن
محله و آزار روزنامهنگاران مزبور
در دس��ت خودش است ،چرا که
"آنه��ا در برنامهه��ای رادیویی
خود" از ختن��ه زنان گزارشهای
منفی خپش کردهاند".
گفتنی اس��ت ک��ه اجنمنهای
خمف��ی در س�یرالئون از نف��وذ
زیادی برخوردارند ،به طوری که
سیاس��تمداران از ترس از دست
ن��دادن آرا ،ای��ن اجنمنه��ا را
ممنوع منیکنند.
ب��ه گزارش س��ازمان مل��ل94 ،
درص��د زن��ان و دخ�تران  15ت��ا
 49س��اله درس�یرالئون "ختن��ه"
شدهاند.

روز جهانی مبارزه با ناقصسازی زنان

ش��هرزادنیوز :طرفداران "ختنه
زن��ان" ،در کش��ور آفریقای��ی
سریالئون ،چهار زن روزنامهنگار
را خلت کرده و جمبورشان کردند
در خیابانهای شهر "کنما" ،واقع
در شرق کشور ،بدوند.
ای��ن روزنامه نگاران با دخالت
پلیس و فع��االن حقوق بش��ر از
چنگ مهامج��ان جنات یافتند.
"ماجنا باالما -س��امبا" ،یکی از
این روزنامهنگاران به خربگزاری
فرانسه گفت" :ما هنوز هم دچار
شوک هستیم".
عل��ت محله طرف��داران "ختنه
زنان" ب��ه این روزنامهن��گاران،
گزارشه��ای آنان به مناس��بت روز

میگذشت .فقط گاهی پنجشنب ه شبها
و روزهای مجعه در کنار خانواده بود.

پی حل
آن برآیند.
زن تصمیم گرفت با
شوهرش حرف بزند.
شب مجعه قبل از رفنت به رختخواب
در همان حال که همسرش را نوازش
میکرد و صورتش از شرم سرخ شده
بود ،با مجالت بریده بریده سعی کرد
بگوید که نیاز به حمبت و نوازش دارد،
در رابطه جنسی ارضا منیشود و نیاز
بیشتری به این رابطه دارد.
شوهر به شدت رجنید و با حلنی
سرکوفتزننده یادآوری کرد که از
صبح تا شب به خاطر او و چبهها جان
میکند و بعد هم دو هفته با او قهر
کرد.
وجدان زن آنچنان معذب شده بود
که شرم داشت به چشمان شوهرش نگاه
کند ،ویل شبها باز هم خوابهای
جنسی میدید و در فاصله کشدار
روزهای طوالنی در تنهایی خانه نیازی
آزاردهنده را یدک میکشید و روز به
روز افسردهتر میشد.
حاال دیگر نگاههای پسر همسایه
اندامش را نوازش میداد و او احساس
گناه میکرد.
در آرایشـگاه ،زنی که از شوهرش
بیزار بود میگفت اول ماه که میشود
شوهرش دوره میافتد و اجاره خانهها
و مغازههایش را مجع میکند و بقیه ماه
را در خانه میماند و روزی دو سه بار
به او گری میدهد.
زن دیگری میگفت شوهرش ماهی
یک بار هم میل جنسی نداشته ،ویل از
وقتی با هم به مرکز مشاوره سر خیابان
رفتهاند و دستورات دکرت را اجنام
میدهند خیلی بهرت شده است.
زن وارد مطب دکرت شد .از نیازش،
از برخورد همسرش ،از نگاههای پسر
همسایه و از عذاب وجدان و احساس
گناهش گفت و گریست .گریست این
بار نه در تنهایی.
دکرت به او حق داد و گفت مشکلش
حل خواهد شد و باید همسرش را
ببیند.
یک شب به شوهرش گفت که حالش
خوب نیست و دکرت رفته و دکرت خواسته
است که او را ببیند .دو شب بعد مرد
با عصبانیت از مطب دکرت بریون آمد
و مسری مطب تا خانه را با سرعت طی
کرد .در راهروی خانه موهای زن را
دور دستش پیچید و دو سیلی حمکم به
او زد تا یادش نرود و دیگر او را پیش
دکرت لندهور نربد که "گائیدن" یادش
بدهد.
دستی زنبیل را گرفت و صدایی
گفت :اجازه بدین کمکتون کنم .نگاه
گرم و جذاب پسر همسایه به صورت
زن پاشید.
شاید نطفه سنگسار دیگری بسته
میشد...

زن
سر خپوش
میدان
فردوسی و
اپوزیسیون
نویسندهنوشنیشاهرخی
ش��هرزادنیوز" :انتظ��ار س��رخ"
داس��تانی است نوشتهی هوشنگ
آشورزاده ،نویسندهی ساکن ایران،
ک��ه م��کان آن کاف��های در میدان
فردوسی است.
راوی در زمانه��ای متف��اوت،
وقایع سیاس��ی چند ده��هی ایران
را در دوری س��ریع بازمیگوی��د و
در این بازگویی داستانی ،نهتنها به
ل مبارزان ایران میپردازد ،بلکه
نس 
پرتوی نیز به روزگار سرپیش��دهی
تودهایها ،البته از نگاه یک راوی
تودهای ،میاندازد.

چکیدهیداستان

راوی اولش��خص داستان یک
تودهای قدمیی است که از کودتای
مرداد  1332جان سامل به در برده
و ب��ه همراه دوس��تانش ح��ال در
کافهای در میدان فردوس��ی به یاد
س��الهای ِ
دور مبارز ه و خاطرات
س��رخ جوان��ی ن��دای نوش س��ر
میدهد.
ام��ا ای��ن کافهنش��ینی را به جز
جمسمهی فردوسی که خاموش از
باال بر هم ه چی��ز نظاره دارد ،زنی
سرخپوش نیز همراهی میکند.
زنی که بیهیچ کالمی گوش��های
از میدان به انتظار ایس��تاده است
ِ
مجعیت میدان
و نگاه��ش ورای
چیزی را میجوید.
زنی که در این داستان به گونهای
ب��ا یک ت��ودهای ارتب��اط مییابد
و داس��تانهایی ک��ه درب��ارهی او
گفته میش��ود به گونهای ارزیابی
راویان دیگ��ر را نیز از حزب توده
بازمیتاباند.
زن در نگاه راوی همچون پرچم
س��رخ ب��ر ف��راز میدان فردوس��ی
برافراشته است.
هرچن��د که رنگ س��رخ لباس و
وس��ایل زن نشان از عش��ق دارد،
عش��قی که به جنون کش��یده شده
است ،اما راوی که این را میداند،
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بیش�تر خوش دارد که آن را منادی
از خ��ون معش��وق جانباخته و یا
بیش از آن مناد ش��وروی و پرچم
سرخش ببیند.

راوی که دیگر میداند امامزادهی
ش��وروی ُمراد منیده��د ،نیمچه
امید باقیمان��دهاش را پای گوش
دادن به رادیو مسکو میریزد و به
متاشا مینشیند
که چگونه نسل
بعد از او ،یعنی
چر یکه��ا ،
و
میآین��د
میروند و سپس
نس��لی نو از راه
میرسد.

با سیل
ویرانگر
انقالب
...

روایت تــودهایها از زن
ســرخپوش

داستان راوی از زن اینگونه است
ک��ه ای��ن زن ارمنی به یک افس��ر
جوان تودهای دل میبازد .عشق و
عاش��قی آنان به قرار ازدواج ختم
میش��ود ،اما روزی که قرار است
آن دو ب��ه حمضر بروند ،افس��ر لو
م��یرود ،زندانی و س��پس اعدام
میشود.

روایتمأموراندولتی

راوی َآ شکارا میگوید که دیگر
از ع��وض ک��ردن کافه و ف��رار از
مأموران دولتی دست برداشتهاند
و پاتوقش��ان همان کافهی میدان
فردوسی میش��ود و تنها مراقبند
ب��ه مأموران دولت که کمی دور از
آنان مینشینند و آنان را میپایند،
بهانهای ندهند و در اصل میدانند
که مأم��وران کاری هم به کار آنان
ندارند.
انگار خودش��ان نیز میدانند که
عرقخ��وری و گفتگ��و دربارهی
ق��د و ق��وارهی گوجهفرنگیهای
همس��ایهی مش��ایل احتیاج��ی
ب��ه پنه��انکاری ن��دارد و در این
نش��ینی دور ب��ا مأم��وران
هم
ِ
میشنوند که معش��وق نه تودهای
بلکه همپالگی آنان بوده.

روایتچریکها

از میان سکوتی مرگبار در گذر
سالها راوی به نسل تازهای اشاره
میکند که با تن و جان میجنگد و
بیپروا کشته میشود.
فرزندان��ی ک��ه به آنان به چش��م
خیان��ت ِ
کاران حق�یر مینگرن��د
و پاس��خ لبخن��د آنان را ب��ا اخم
میدهند.
روای��ت آن��ان از زن س��رخپوش
مب��ارزهی
از
برداش��تی

«مهمانی شام
نوروز» خانه ایران
در تاریخ جمعه  20مارس

تودهایهاست:

"مردکهءبیجربزههمنیکهمیبینه
هواپس��ه و بگریبگریه ،طفلکی رو
ق��ال م��یذاره و میره ش��وروی.
منیکنه الاقل اومن با خودش بربه.
بفرما ،اون از مبارهش��ون ،اینم از
ق و عاشقیشون!"
عش 
(بررسی کتاب ،مشارهی  ،54ص)91

راوی خ��ودش را ب��ه کرگوش��ی
میزند و البته کمی هم به آنان حق
میدهد که در آن کودتا حزب نباید
می��دان را خایل میکرد تا حداقل
کمی آبروداری کرده باشد.
اما در کل نگاهش به چریکها
از جایگاه پدری است که میداند
همانطور که ح��زب آنان کاری از
پیش ن�برده ،ت�یر و تفنگها هم
پیش خنواهند برد و س��پس شاهد
عرقخ��وری فرزندان خود و نوش
گفنت آنان میشود و درد مشرتکی
ک��ه دیگر اخمه��ا را از میان برده
است.

نسلبیحکایتانقالب

اما از پس این سکون نسلی دیگر
س��ر بر م��یآورد ،نس��ل انقالب،
نس��لی که همه را با خود میبرد و
ای��ن مبارزان قدمی��ی نیز بیآنکه
بدانند این س��یل خروشان به کجا
میرود ،با آن همراه میش��وند...
حتی زمان��ی که میخانهش��ان در
آت��ش میس��وزد ب��از ه��م از این
مردان ریشو و زنان عبوس و مجع
سیاهپوش دل منیکنند ،تا این که از
شدت ُسقلمههای آنان به گوشهای
میخزند.
نسل انقالب حدیثی برای بانوی
س��رخپوش ندارد ،بلک��ه آنقدر به
پ�یرزن تنه میزند تا وی را به چند
خیابان باالتر نقل مکان میدهد.

سیلویرانگرانقالب

سیل ویرانگر همه چیز را خراب
میکن��د و راوی چ��ه زیبا نش��ان
میدهد که خود جزئی از این سیل
ویرانگر بوده است .سیلی که حال
و گذش��ته را میروب��د و از می��ان
برمیدارد ،حت��ی نیمچه امکانی
که در رژمی س��لطنتی موجود بود،
یعنی میخانه و یا زنی سرخپوش در
میدان فردوسی.
ِ
تلخ
ن��گاه
تنها
داس��تان
و پایان
ِ
فردوسی میماند که شاید منادی
تاریخ دردناکی است که
از تکرار
ِ
به گون��های کـــــاریکاتوروار در
اشکایل دیگر تکرار می شود• .

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه یکم مارس

 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----به همه شما خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
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گزارش:همبستگیبازنانغزه...
هفته گذش��ته به ندای فدراسیون زنان
کبک ،در محایت از زنان فلس��طینی،
تظاهرات��ی در مقابل دفرت دولت فدرال
در مونرتال برگزار شد.
علی رغم س��رمای طاقت فرس��ا بیش
از صد نفر از زنان با حضوری بش��دت
پرش��ور و گرم پاسخ مثبت به آن دادند و
هر چند که منابع خربی حضور داشتند،
ویل کمرت در جامعه بازتاب داده شد.
در پیام همبس��تگی فدراس��یون زنان
آمده بود:
>> ما همبس��تگی خ��ود را ب��ا زنان
فلس��طینی که زندگ��ی روزان��ه آنان به
جهنمی تبدیل شده که آنان را از  60سال
پیش آرام آرام می س��وزاند ،اعالم می
دارمی.
>> ما پش��تکار زنان اس��رائیلی را که
خمالفت خود را طی تظاهرات بیشمار
نسبت به تصمیمات دولت اسرائیل ،ابراز
می دارند و ان��واع بنیاد گرائی مذهبی
و الئیک (یهودی ،مس��لمان ،مسیحی
راس��ت و چپ) که با جن��گ و نادیده
گرفنت حقوق انس��انها تغذیه میش��وند،
افشاء می منایند را می ستائیم.
>>م��ا ص��دای اعرتاض م��ان را به

>>> بی بی سی:

کود کی هایی که با
جنـــــــگرقم
خورد
می َ

( ۲۵ژانویه )۲۰۰۹
بی بی سی :نیمی از مردم غزه ،که در ماه
جاری تهاجم سه هفته ای اسرائیل را پشت
سر گذاشتند ،کودکان بودند.
ناتالیا آنتالوا ،خربنگار بی بی سی که خود
در میان جنگ بزرگ ش��ده ،به جستجوی
زخم هایی پرداخته که مشاهده خشونت بر
نوجوانان جبا می گذارد:

مصاحبه بد پیش می رف��ت .الرا ،جدی
و خجالتی ،روی یک چهارپایه بلند وسط
نشیمن نشست و من منی توانستم سواالت
مناس��بی را که می خواس��تم پیدا کنم یا بر
زبان آورم.
چطور می توانید با یک چبه هش��ت ساله
درباره محله ای که م��ادر ،خواهر و چهار
برادرش را کشته است صحبت کنید؟
این اولنی بار بود ک��ه الرا را می دیدم اما
صورتش را قبال دیده بودم.
س��ال  ،2006زمان��ی که اس��رائیل و گروه
پیکارجوی حزب اهلل در اینجا درگری نربدی
ویرانگر ش��دند ،عک��س الرا به صفحات
روزنامه های بنی املللی راه یافت.

کودک ناالن

آن عکس یک چبه ش��ش ساله با موهای
جمعد ژولیده را که می نالید نشان می داد.
عکس در مراس��م ترحیم م��ادر الرا گرفته
شده بود.
او هم��راه  18عضو دیگ��ر خانواده در اثر
برخورد راکت اس��رائیلی ه��ا به وانت آنها
کشته ش��د .الرا جزو سه نفری بود که زنده
ماندند.
با گذشت دو سال و نیم ،آچنه از خانواده
الرا در جن��وب لبنان باقی مانده اس��ت را
پیدا کردمی .عکس های اعضای از دس��ت
رفته خانواده وقتی قهوه تلخی می نوشیدمی
خریه به پاینی نگاه می کردند.
زینب ،عمه الرا ،با چش��مان گریان برامی
تعریف ک��رد که الرا چطور جیغ کش��ان از
صحنه محله که آغشته به خون مادرش بود
بریون دیوید.
"هرگز آن حلظ��ات را فراموش منی کنم.
اما برای الرا آسانرت است .او چبه است و به
زودی یادش می رود".

عادت به جنگ

در پایان چننی آمده است:

ما خواستار آتش بس پایدار و
>>
بریون کشیدن ارتش اسرائیل از سرزمنی
های فلسطینی و پایان دائمی حماصره
غزه می باشیم.
م��ا خواهان صلح��ی بر پایه
>>
عدال��ت ،احرتام به حق��وق بنی املللی
که به شکل روزمره توسط اسرائیل مورد
جتاوز قرار می گرید می باشیم.
ما حق بازگش��ت و یا جربان
>>
خسارت برای پناهندگان فلسطنی را طبق
قطعنامه  194سازمان ملل خواستارمی.
ما پایان اشغال سرزمنی های
>>
فلس��طنی از  40سال پیش طبق قطعنامه
 242سازمان ملل و از بنی بردن شهرک
های یهودی نشنی طبق چهارمنی قطعنامه
ژن��و و ختریب دیوار ش��رم در س��رزمنی
های فلس��طینی طبق تصمیمات دادگاه
بنی املللی عدالت را خواستارمی.
م��ا مش��ارکت دادن متام و
>>
کمال زنان فلسطینی در متامی مراحل
حل سیاسی و مذاکرات میان فلسطنی-
اس��رائیل طبق قطعنامه  1325ش��ورای
امنیت سازمان ملل را خواهانیم.

این برنامه با سخنان زن جوان فلسطینی
و فراخوان همبستگی با مردم فلسطنی،
خصوصا زنان فلسطینی آغاز شد.
سپس پیامی توسط یک زن یهودی که
یادآور ش��د از آچنه بن��ام من اجنام می
گرید ،از یهودی بودمن شرمگینم.
آن��گاه نامه زن��ی یهودی از اورش��لیم
خوانده شد که:
...من یکی از زنان سیاهپوشم که از
 20س��ال پیش علیه دولت اسرائیل که به
جنایتی علیه بشریت دست میزند مبارزه
می کنم.

>> ما من�ی خواهیم دمشن
باشیم.

>> ما منی خواهیم خبشی از سرکوب
مردم فلسطنی باشیم.
م��ا به فریاده��ای خواهرامنان در غزه
گوش فرا میدهیم ،هر چند که نسبت به
زن��ان و کودکان کنگو ،مش��ال اوگاندا،
جنوب سودان ،عراق ،افغانستان و دیگر
مناطق جهان هم احساس مسئولیت می
کنیم .ما همواره خمالفتمان را با جنگ
و نظام��ی گری اعالم داش��ته ،خواهان
صلحی پایدار و عادالنه می باشیم.
ی��ادآور م��ی ش��ومی ک��ه ای��ن حرکت
اعرتاض��ی ب��ه ن��دای زنان س��یاهپوش
اس��رائیلی در  35کشور جهان ،منجمله
ایران برگزار شده بود.
اهله شکرایی ( مونرتیال)

و حت��ت تاثری قرار
گرفته ام.

ام��ا دک�تر مرین��ا کاناگی،
روانش��ناس ک��ودک ک��ه در
بریوت کار می کند ،می گوید
که الرا هرگز فراموش خنواهد
اجسادمتورم
کرد.
بارها شده است
دک�تر کاناگ��ی ب��ا صده��ا
که سعی کنم با خود
کودک که شرایط مشابهی را
تصور کن��م که چه
الرا مادر ،خواهر و چهار برادرش را
در جنوب لبنان گذرانده اند
چیزی در س��ر چبه
در حمله راکتی اسرائیل از دست داد
کار ک��رده اس��ت و می گوید
ها می گذرد وقتی
همه آنها به کس��ی نیاز دارند
آموزن��د که چگونه
که بتوانند در مورد جتربه خود با او صحبت باید به تنهایی با جهان مواجه شوند.
کنند ،در غری این صورت شبح
الرا باالخره شروع
آن ت��ا پای��ان عمر دنبالش��ان
ب��ه صحب��ت ک��رد.
خواهد کرد.
ب��ه آرامی گف��ت که
این در مورد رانی ،دانشجوی
بالفاصله می دانست که
 22ساله فلسطینی در بریوت که
مادرش و باقی کس��انی
هنوز به وضوح به یاد می آورد
ک��ه دور و برش بودند
چگون��ه دوس��تش در رام اهلل
مرده اند.
مورد اصابت گلوله اس��رائیلی
همینط��ور ک��ه آرام
و
ها قرار گرفت صدق می کند.
ویرانی اطرافش را توصیف می کرد ،به یاد
برای ران��ی ،کودکی و جن��گ انفکاک زئوسوی  13ساله افتادم که در برمه مالقات
ناپذیر بودند ،اما کمک گرفنت از روانپزشک کرده بودم.
ج��زو جتمالتی اس��ت که او ج��زو زندگی
او م��اه مه گذش��ته متام خان��واده اش را
غربی می داند.
در توفانی اس��توایی در دلتای ایراوادی از
رانی به من گفت" :وقتی چبه اید و چیزی دست داد.
ج��ز مبب و جنگ منی بینی��د ،این چیزها
س��ه روز پس از واقعه روی قایق کنار من
برایتان عادی می شود".
نشست و ش��اهد اجساد متورمی بود که در
می دامن چه می گوید چون من شخصا در رودخانه شناور بودند.
میان هرج و مرج جنگ داخلی دوره پس از
آرام و مسلط به نفس بود و وقتی به مقصد
شوروی در گرجستان بزرگ شده ام ،اما در رس��یدمی اول از همه از قای��ق بریون پرید و
مراحل بعدی زندگی بود که جتارب کودکی دس��تش را دراز کرد تا برای پیاده ش��دن به
را جذب کردم ،و عمق وحشت وضعیتی که من کمک کند.
در آن بودمی را تشخیص دادم.
دوس��تامن،
و
آن زمان ،وقتی چبه بودم من
مرگ مادر
زندگی مان را می کردمی.
اوت گذشته در گرجستان دیتو  ،یک پسر
چبه شش ساله را دیدم که خانه اش هدف
گلوله توپ نریوهای روسیه قرار گرفته بود.
شهامتدرشرایطسخت
او را در بیمارستان مالقات کردم .هماجنا
ما هم مثل بزرگساالن از تریاندازی ها فرار
خبیه هایی که متام پش��تش را پوشانده بود
می کردمی و شاهد مرگ عزیزامنان بودمی.
م��ا هم مثل بزرگرتها گاهی غمگنی بودمی نشامن داد و درباره محله برامی گفت.
او فق��ط یک ب��ار لبخن��د زد و آن وقتی
و گاه وحش��تزده .اما برخالف آنها ،جمبور
بود که گفت باید از بیمارس��تان برود چون
نبودمی نگران باشیم.
ما پدر و مادرهامیان را داش��تیم که از ما م��ادرش به زودی زامیان خواهد کرد و می
در برابر جهان ترس��ناک بریون مراقبت می خواهد وقتی مادرش با چبه خانه می آید،
کردن��د ،و من حاال درک م��ی کنم که این ،آجنا باشد.
گفت مطمئن اس��ت که چبه پس��ر خواهد
خیل��ی از فش��ار روحی جن��گ و از ترس
ب��ود .وقتی ات��اق را ترک ک��ردم عمه اش
جنگ کم می کرد.
بسیاری از روانشناسان معتقدند که سخت دنبامل به راهرو بیمارس��تان آمد و زیر گریه
ترین چیز برای چبه ها نه خود جنگ بلکه زد" :دیت��و منی داند که پ��در و مادرش هر
اضطرابی است که در والدین آنها اجیاد می دو مرده اند".
دیتو ،زئوس��و ،الرا و حاال هزاران کودک
کند.
البت��ه حتمل م��رگ یک عض��و خانواده دیگ��ر در غزه هر یک به ش��کلی با جتربه
هایی که باقی زندگی آنها را شکل خواهد
سخت تر است.
و ب��ا این حال من باره��ا از اینکه چبه ها داد سر و کله خواهند زد ،جتاربی که بیشرت
چقدر می توانند در نامطلوب ترین شرایط ،ما حتی منی توانیم تصورش را بکنیم.
مسلط به نفس و شجاع باشند حریت کرده

...در
جستجوی
زخمها...

•

اعتیاد اینرتنت
آچننامن اسری اینرتنت
که شده هلجهام چنینرتنت
ختم اینرتنت است هر بیتام
اینچننی آمده همینرتنت
شده این اعتیاد وبگردی*
بهر من مثل کوکائینرتنت
ویل اینمرتبه شدم آنالین
بهر حتقیق و بازبینرتنت
دیدم اینجا به مین هموطنان
علم و جهل آمده قرینرتنت
گفتم از این حلاظ بر خودمان
آفرین و صد آفرینرتنت
اکسرتا الرج حمشر کرباست
که مشا هم بیا ببینرتنت
سایت و وبال گ و پیج و تارمنا
کرده در هر طرف کمینرتنت
نام وبال گها عجیب و غریب
گاه جلف و گهی متینرتنت
بهرت از آشرشته داتکام است
سایت کاهو سکنجبینرتنت
هرچه باشد به قوطی عطار
آمده توی ویرتینرتنت
آن یکی با عبا و عمامه
می کند پروپاگاند دینرتنت
داده فتوا که سخت حمتاج است
ختنهگاهت به وازلینرتنت
نسخهی تندرستیاش داده
حضرتزینالعابدینرتنت
آن نهاده کاله کارگری
بر سر مارکس یا لنینرتنت
هرکسی بهر ترکتازی خویش
اسب خود را منوده زینرتنت
هست آن یک بال گر تاریخ
سخنش از سبکتکینرتنت
سوژه سایت یک جوان عزب
دخرتی هست مهجبینرتنت
می مناید شبانه روزی چت
با شهینرتنت و مهینرتنت
این فراوان کلیک می گرید
هست گویا! قویرتینرتنت
دیگری آمده ،تنش جمروح
خرب آورده از اوینرتنت
حرف او گم شود در این حمشر
دلشکسته شود غمینرتنت
دولت از وحشت بال گرها
سقط کرده بسی جنینرتنت
سایت و وبال گهای مردم را
کرده فیلرت دوجنی دوجینرتنت
نروند از میانه البته
وبنویسان راستینرتنت
تا درآید دوچشم دولتیان
طبق معمول ،بیش از اینرتنت
------------------------(جان دکرت ،سپاس بابت آن
اسکرنترنت و پرینرتنت!)

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

*« وبگردی » را از سینا مطلبی وام گرفتهام.

___________________________

ای فالنک خاک عامل بر سرت
گر چننی گوئی سخن با خواهرت
خواهر تو نیستــــــم البته من
پس فزون تر از دهانت زر مزن
چشم هیز و خوی بد فکر پلید
از دل هر مصرعت آمد پدید
زشتی دید و کالم و ذات تو
هست پیدا از همه ابیات تو
از خرد چون کم رسیده سهم تو
نیست زیبائی من در فهم تو
هم نگفته با تو هیچ آموز گار
هست طنازی به تای دسته دار
یامنی دانند عشـــاق حسنی
فرق ســـاده میان تاء و طنی
همچننی آرایش من ای عمـو
در خیابان نیست کم یاوه بگو
جای آرایش چه نزدیک و چه دور
سالن زیبائی است ای بی شعور
من لباس تنگ می پـوشم بله
پوشش خوش رنگ می پوشم بله
می شوم طناز و زیبـا و ملوس
می خرامم در مچن چون نو عروس
زلف خود ریزم برون از روسری
میکنم در چشم مردان دلربی
طره گیســو دهم در دست باد
گور بابای تو و روز معاد

قلم چرخید و فرمان
را گرفتند ....

(به مناسبت سالگرد گرفنت!)

...با حضوری
پرشور و گرم

دولت کانادا که به شیوه ای یک جانبه از
اسرائیل محایت کرده و تنها کشوریست
که علیه قطعنامه ش��ورای حقوق بش��ر
س��ازمان ملل مبنی بر حمک��وم منودن
محله نظامی اس��رائیل رای داده است،
بلند می کنیم.

طنزخرسندی...
>>> ورق برگشت و ایران را گرفتند ...
-------قلم چرخید و فرمان را گرفتند
ورق برگشت و ایران را گرفتند
ِ
رفت » اطالعات
به تیرت «شاه
توجه کرده کیهان را گرفتند
چپ و مذهب گره خوردند و شیخان
شبانه جای شاهان را گرفتند
همه از حجرهها بریون خزیدند
به سرعت سقف و ایوان را گرفتند
گرفتند و گرفنت کارشان شد
هرآچنه خواستند آن را گرفتند
به هر انگیزه و با هر بهانه
مسلمان نامسلمان را گرفتند
به جرم بدحجابی ،بد لباسی
زنان را نیز مردان را گرفتند
سراغ سفره ها نفتی نیامد
ولیکن در عوض نان را گرفتند
یکی نان خواست بردندش به زندان
از آن بیچاره دندان را گرفتند
یکی آفتابه دزدی گشت افشا
به دست آفتابه داشت آن را گرفتند
یکی خان بود از حیث چپاول
دوتا مستخدم خان را گرفتند
فالن مال خمالف داشت بسیار
خمالفهای ایشان را گرفتند
بده مژده به دزدان خزانه
که شاکیهای آنان را گرفتند
چو شد در آستان قدس دزدی
گداهای خراسان را گرفتند
به جرم اختالس شرکت نفت
برادرهای دربان را گرفتند
منیخواهند چون خر را بگریند
حمبت کرده پاالن را گرفتند
غذا را آشپز چون شور میکرد
سر سفره منکدان را گرفتند
چو آمد سقف مهماخنانه پائنی
به حکم شرع مهمان را گرفتند
به قم از روی توضیحاملسائل
همه اغالط قرآن را گرفتند
به جرم ارتداد از دین اسالم
دوباره شیخ صنعان را گرفتند
به این گله دوتا گرگ خودی زد
خدائی شد که چوپان را گرفتند
به ما درد و مرض دادند بسیار
دلیلش اینکه درمان را گرفتند
مقام رهربی هم شعر میگفت
ز دستش بندتنبان را گرفتند
همه اینها جهنم ،این خالیق
ز مردم دین و امیان را گرفتند
برای هر کالم شعر هادی
دو تن قند فرمیان را گرفتند

تهران :ادبیات پارچه ای
خیابانی برای حجاب

نهی از منکر از

خیمه گاه عشاق حسین (ع)

ادبی
ات خیابانی -کمی هم خبندید
خواهرم ای دخرت ایران زمنی
در خیا بان چهره آرایش مکن
از جوانان سلب آسایش مکن
ز
لف خود را از روسری بریون مریز
در مسری چشم ها افسون مریز
یاد کن از آتش روز معاد
طره گیسو مده در دست باد
خواهرم دیگر تو کودک نیستی
فاش تر گومی عروسک نیستی
خواهرم ای دخرت ایران زمنی
ی
ک نظر عکس شهیدان را ببنی
خواهرم این لباس تنگ چیست؟
پو
شش چسبان رنگارنگ چیست؟
این
خواهرم قدر «تنازی» مکن
با اصول شرع جلبازی مکن
در امور خویش سر گردان مشو
نو عروس چشم نامردان مشو

رزی دلنشین

(نام مستعار هادی خرسندی ،
در برخی نوشته ها در «اصغرآقا)
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کانادا :بازنشستگی...

RRSP
چند پرسش
و پاسخ ساده

>>

مسیرامظفری

طریق��ه ذخریه پس انداز برای
بازنشستگی یا  RRSPچیست؟
>> طریقه ذخریه پ��س انداز برای
دوران بازنشس��تگی ی��ا ،RRSP
برنامه ویژه ای جهت کسب درآمد در
دوران بازنشستگی می باشد که بسیار
مفید است زیرا حق اشرتاک مشا در
این طرح به شکل منصفانه همراه با
یک ختفیف مالیاتی بوده و به دور از
سیستم مالیاتی می باشد.
زمانی که سرمایه مشا به اندازه کافی
برای دوران بازنشس��تگی تان مجع
شد ،همگی آنها مشمول مالیات می
ش��وند با وجود ای��ن ،درصد مالیات
اعمایل نیز کمرت است چونکه معموًال
درآمد بازنشس��تگی مش��ا نیز کمرت
است.
کل مبلغی که مشا می توانید همنی
س��ال در RRSPس��رمایه گ��ذاری
کنی��د ،مطابق ب��ا درآمدی که س��ال
گذشته کسب کرده اید معنی می شود
و مق��دار آن  % 18درآمد س��ال قبل
است که حداکثر تا سقف  19000دالر
حماسبه می شود.
امکان پرداخت س��هم  RRSPتا
پایان  71س��الگی تان وج��ود دارد و
پس از آن مشا می توانید سرمایه تان
را از ش��کل  RRSPدرآم��د بر طبق
سوابق بازنشس��تگی به ( ) FERRیا
نوع دیگری از درآمد بازنشس��تگی،
مانند عایدی تبدیل کنید.
راههای بس��یاری مطابق با س��لیقه
و اهداف مش��ا در س��رمایه گذاری
 RRSPپیش روی مشا قرار دارند.

>> به ویژه:
>> وجوه سرمایه گذاری
>>پولبابهرهتضمینی
>>سرمایهگذاریهایپیاپی
تضمینی
>> سهام ها و حق الشرا که ها

>>

از چه س��نی می توانید سهیم
شدن در  RRSPرا شروع کنید؟
>> به حم��ض اینک��ه درآمد قابل
قبول و  18سال سن داشتید مشا می
توانید در  RRSPس��هیم شوید .هر
چه زودتر ش��روع به پ��س انداز کنید
س��ریعرت پ��س اندازهایتان ب��ه نتیجه
خواهند رسید.
اگر مشا سهیم ش��دن را از سن 25
س��الگی ش��روع کنید بهرت اس��ت تا
 35س��الگی ،به عنوان مثال سرمایه
گذاری مش��ا طوالنی ت��ر نتیجه می
دهند و درآمد های بیش�تری بدست
می آورید و به همان نسبت واریز پول
تان کمرت می شود.

>> چند توصیه برای به
حداکثر رساندن  RRSPشما:
>> س��هیم ش��دن در  RRSPدو
برابر سود به همراه دارد:
این ش��راکت به مشا ای��ن اجازه را
م��ی دهند ک��ه از ختفی��ف مالیاتی
قابل توجهی بهره بربید و درآمدهای
س��رمایه گذاریتان شامل (بهره ،سود
سهام ،درآمد حاصل از سرمایه) دور
از مالی��ات مجع می ش��وند تا اینکه
مشا اندوخته تان را متوقف کنید.
اکث��ر ًا خیل��ی زود ش��روع به
س��هیم ش��دن می کنی��د ،اکثرتان از
 RRSPس��ود بدس��ت می آورید و
درآمد حاصل از سرمایه گذاریتان به
مرور زمان نتیجه می دهند و یک پول
مضاعف برای دوران بازنشس��تگی
مشا فراهم می گردد.
دائم ًا به شراکت ادامه دهید.
کار بسیار ساده ای است واریز مبلغ
کمی پ��ول هر ماه که در نهایت پایان
س��ال پ��ول قابل مالحظ��ه ای مجع
می ش��ود .بعالوه اگر مشا بالفاصله
در شروع س��ال پولتان را واریز کنید
خیلی زود ش��روع به سود دهی کرده
و  RRSPمشا خیلی سریع رشد می
کند.
هر س��ال سهیم شوید کوتاهی
یا فراموش��کاری در سهیم شدن در
مدت یک س��ال می تواند مشا را از
درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری
که اجیاد می شود از بهره یا راندمان
مرکـب آن حمروم کند.
ّ
حداکث��ر کل مبل��غ معت�بر را
سرمایه گذاری کنید.
بدی��ن ترتی��ب مش��ا از حداکث��ر

>>

>>

>>

>>

بازپرداخ��ت مالیات به��ره مند می
ش��وید .حداکثر مبلغی که می توانید
امس��ال در  RRSPس��رمایه گذاری
کنید بر طبق درآمدی که سال گذشته
کس��ب کردید تعینی می شود که می
توان از  % 18این درآمد به مبلغ 19000
دالر رس��ید کم�تر از مق��دار معادل
( ،)EFیعنی معادل روند بازنشستگی
که مش��ا از کارفرمایتان دریافت می
کنید .مبلغی که مشا می توانید سرمایه
گ��ذاری کنید بر طبق نظرات مشا در
سهیم شدن آژانس درآمدزایی کانادا
تعینی می شود.

> جشن سده در آریا

>> اگر مشا حداکثر مبلغ کل قابل
قبول را از ساهلای قبل واریز نکرده
اید ،مشا م��ی توانی��د از قانون حق
عضویت اس��تفاده نشده بهره بربید و
از همنی االن مبلغ حساب سرپده تان
را افزایش دهید.
>> ش��اید بهرت اس��ت برای سهیم
ش��دن با حداکثر مبلغ قابل قبول وام
بگریی��د زیرا بازپرداخ��ت مالیات و
درآمد های حاصل از سرمایه گذاری
مشا می توانند بیشرت از وام برای مشا
منفعت داشته باشند.
>> از ش��رایط خانوادگی RRSP
سود بربید.
 RRSPب��ا این ش��رایط به یکی از
اعضای خانواده یعنی زن یا ش��وهر
ای��ن امکان را می ده��د که پوهلا را
ب��ه نام دیگری س��هیم ش��وند با این
وابس��تگی و احتاد در س��هیم شدن
می توانند درآمدهای شراکتش��ان را
برداشت کنند با وجود این ،برداشت
پوهلا احتماًال توسط یکی از اعضاء
زن یا شوهر که در  RRSPخانوادگی
سهیم شده بودند اجنام می شود.
>> اگر همسر مشا درآمد و اشتغال
ندارد یا اگر درآمدش برای مشا پاینی
است ،س��هیم ش��دن مشا می تواند
یک ختفی��ف مالیاتی بس��یار مفید
اجیاد کند .در زمان برداش��ت پوهلا،
در دوران بازنشس��تگی مالی��ات از
درآمد همسر مشا برداشت می شود،
اما چون درآمد مشا نیز پاینی خواهد
بود درصد مالیات برداش��تی نیز کم
خواهد بود.
----------------------
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هم��واره و بدون اس��تنثاء ب��ا برپایی
جش��ن های زیبا در جتلیل از مریاث
ملی ایران در مهاجرت کوشیده اند،
ستودنی است.
تالش پیگری ،درخور و غرورانگیز
اجنم��ن دوس��تداران زرتش��ت ک��ه

>> عکس باال گوشه کوچکی
از جش��ن س��ده این اجنمن را نشان

می دهدکه ش��نبه  31ژانویه در حمل
رس��توران آریا در مرکز شهر مونرتیال
برگزار شد.

برای همه دوستان اجنمن
دوستداران زرتشت در امر سترگی
که بر عهده گرفته اند ،موفقیت
وبهروزی بیشتری آرزومندیم.

بنیاد سخن آزاد تقدیم می کند:

برنامه های هنری سال نو:
>> گروه کامکارها 20 ،فوریه
>> دریا دادور 5 :ماه مارس

>> گروه دستان

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

(همراه همایون

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

 6ماه جون 2009

در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

در UQAM

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com

شجریان)

دكتر پرویز قدیریان؛ اپیدیمیولوژیست ،استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه
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همدردی

و مادرهم رفت. ..

دوست مهربان مان ،سیاوش افشاری هنوز در سوگ مرگ پدر بود،
که خرب آمد مادر عزیز و دلبندش،

زنده یاد سرکار عل ّیه خامن مریم حمیدی (افشاری)

جناب آقای فرید معتمدیان
سرکار خامن درخشان
با نهایت تأسف و اندوه

نیز رهسپار دیار دیگر گردید

و سیاوش را باری دیگر به سوگی بس بزرگ تر نشاند.
با تقدمی تسلیت و ابراز همدردی برای سیاوش خومبان و متامی بازماندگان و
اعضای خانواده ،تندرستی ،درازای عمر و شکیبایی برایشان آرزومندمی.

منوچهر بهامین ،هوشنگ رحیمی ،فرخ وجدانی ،تقی حجازی،
کاظماسدی ،حسین صمیمی ،جواد مستقیمی ،مجید چرم چی،
محمود دادرس ،جلیل ،احمد ،جواد و حسین فلسفی ،محمد شکیب
نیا ،بهمن و حسین ناصری ،مسعود علیزاده ،بنفشه و بابک حجازی،
مهردادنیکی راد ،حسن تقوایی ،جمیل محسنیان ،مسعود پایدار

در گذشت دردناک جناب آقای عباس درخشان ،بزرگ

خاندان درخشان

و نیز شادروان آقای علی درخشان و همسر ایشان را

به مشا دوستان گرامی و همچننی به کلیه خانواده های

و وابستگان سوگوار صمیمانه تسلیت عرض می مناییم و

برایتان آرامش و بهروزی آرزو دارمی.

همه دوستان شما در

مدرسه دهخدا
دوست ارجمند آقای فرید معتمدیان
سرکار خامن درخشان ،خانواده های سوگوار

ما نیز در اندوه از دست رفنت عزیزان مشا ،با مشا و دیگر خانواده های
دردمند صمیمانه همدردمی و برایتان آرزوی آرامش دارمی.

حممدرحیمیان و همه دوستان مشا
در پیوند مونرتیال و ونکوور

همدردی

سعـــــــــدیا مرد نکونام منیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

دوست گرامی  ،جناب آقای ناصر فتوحی اردکانی
وابستگان و خانواده های سوگوار

درگذشت پدر ،و بزرگ خاندان حمرتم مشا

شادروان جناب آقای فتوحی اردکانی

را در ایران ،به مشا و کلیه خانواده ها و بستگان سوگوار صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان عزیزان آرزوی صرب و شکیبایی و تندرستی دارمی.

الیز ،وحید و علی خادم پور
) 0549-363-514( vgfvahid@yahoo.com

همدردی

درگذشت شادروان سرهنگ مهندس نصرت اهلل پیرو
بزرگ خاندان را به خانواده حمرتم ،همسر ودخرت و فرزندان برومندشان و
همچننی نوادگان تسلیت عرص منوده،
امید صرب زیاد برایشان دارمی.

خانواده ثقفی

بهیاد
پـدر

عزیز ما سه روز پیش به سرای
دیگر رفت .او در خانواده فقیری
بدنیا آمد .در كودكی گرسنگی فراوان كشید .بیشتر روزها را با
خوردن یك تكه نان جو بسر میبرد .با پای برهنه درآن آفتاب سوزان
و ریگهای داغ ،باربه صحرا و مزرعه میبرد .در سایه االغ راه میرفت
تا پایش نسوزد .بخاطر فقر بسیار به مكتب و مدرسه نرفت .ولی فهم
و دركش از زندگی بسیار بود .روشنفكر و روشندل بود .ساده بزرگ
شد و ساده زیست .شغلش كارگری و بنائی بود .زحمت فراوان كشید
و كار بسیار كرد .از طلوع تا غروب آفتاب عرق ریزان آجر روی هم
میگذاشت و سیگار میكشید و گرد و خاك میخورد .خانه ها میساخت
برای دیگران ولی خودش مستاجرنشین بود .از پائین تا باالی شهر
با دوچرخه سر باالیی ها را پا میزد تا به سر كارش رود .چاره ای
نداشت .در زمستان سرد و برفی درحالی كه یك وجب برف روی
سرش جمع میشد با دوچرخه به كار میرفت .هرگز دستكش و كاله و
كت زمستانی نپوشید تا بچه هایش بتوانند بپوشند .گذشتش بسیار
بود و از بی لطفی ها و نامهربانی ها میگذشت ومثل رودخانه ای پاك
و روان در مسیر زندگی به جلو میرفت .انسان بود .هرگز نمیخواست
به قول خودش احدی از وی برنجد .كسی را آزار و اذیت نمیكرد.
اگرچه اذیتش بسیار كردند .تمام عمر را با زندگی و یا با مرگ مبارزه
كرد .او اندامی الغر ،قدی بلند و پوستی آفتابخورده داشت .او با وفا و
مهربان بود .انسان بود .شمس مانندی بود .او شمس ما بود.

ناصر فتوحی
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بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

توسطمهندسالکترونیک
کلیه مقاطعCollege :
University, High-Shool

با سابقه  tutoringدر مدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم رضایت جلسه
اول رایگان می باشد.

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

جویای شریک

پیمانکار برق نیاز
به شریک وارد به
کــــــارهایبرقیدارد:
(514) 824-4505
jalini:jan01

______ ________ www.paivand.ca

خدمات

House keeping
company R&F

کالج،دانشگاه،دبیرستان
ریاضی در هر سطحی
مهندسی،مکانیک،ریاضی
فیزیک،شیمی
(بهزبانانگلیسیویافرانسوی)

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی و
دفاتر تجاری
 W Wفرستادن کودک یار و پرستار
به خانه شما  ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس
بگیرید:

 15سال تجربه

با مدیریت جدید

(514) 677-4726
(514) 696-2619

514-827-6329
514-488-3653

Spiritual Advisor

تدریسفیزیکوشیمی

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( 4010,4011,4012
  ) 5041,5042,5043به همراهجزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

514-333-7309

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:
(514) 620-4334

پرستارساملندان
باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

مــادری مهربان

از سالمندان و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)
نگهداری می کند.

514-768-9485

متـرجم

رضانوشادجمــــال
  -ترجمه کلیه مدارک - -دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
 ----با بهترین قیمت -----* سرویس ترجمــه (شفاهی)
جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

(514) 984-8944
SalimiPjul15

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

ترجمه کلیه اسناد ومدارک،
تنظیم دعوتنامه ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط  .............با قیمت مناسب

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:

www.youtube.com/user/rose1950S

514-690-6343
UPdjuly-sep08

آموزش موسیقی
جواد داوری
Tel.:514-466-1327

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
در مرکزشهر مونتریال (متروگای)
نیازمندیم.

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

لطفا حضوری مراجعه کنید.
 -----باشرایط و حقوق عالی----

شهریاربخشی

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

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
Fax: 514-745-1136

514-476-2075
UPnov01

استخـدام

به چند نفر  Cashierو دلیور
برای کار در دپانور و کافی
شاپدراولدمونتریال
نیازمندیم.
(514) 293-1251
فقط برای 1و15فوریه اخوان وست

استخـدام

به یک کارگر در امور
ساختمانی (درمرکز شهر)
فورا نیازمندیم.

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
ش دف

فرو

485-0739
993-0739
BabaiP/akmai08

)(514
)(514

برای تشکیل گروه ُکر
مبنظور همکاری با گروه
دف نوازان از عالقمندان
خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.

شیراز

رستوران

485-2929

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.

www.nationaldrivingschool.ca

(514) 813-1971
نوامبر  15سودمند

کیترینگ

R & F

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید
(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

استخدام

سوپراخــوان

>> 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

خدماتکامپیوتر

صرافی  5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

جویـــای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607
free

مشاور امالک

آموزشگاه رانندگی

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

ما رازدار
شما هستیم!

farkhondehPmay/july

دکتر کیـوان فرداد

آموزش دف

514

باظرفیتمحدودثبتناممیشود

& Astrologist
امتحان کنید!

تدریسریاضیات
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

سحر کریمیان
514-880-7171
درمان بیماری ها با

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

• آموزش از مبتدی تا پیشرفته

• تعمیر و عیب یابی
• نصب انواع ویندوز
• ویــروس زدایی
• و نصب بهترین آنتی ویروس ها
• طراحی صفحات وب
• آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه شما
• فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری
 /معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.com

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

vand.ca

www.pai

در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را
به آنها بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

Mailing Address:

Offre d'emploi
Patisserie Iranien est
à la recherche d'un
patissier ayant un
minimum de 2 années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

آپارمتان یک خوابه
( 3و نیم )
در ناحیه شرق مونرتیال
>> مرتو :شربروک
با کلیه لوازم خانه
>> با شرایط عایل
 750دالر درماه (شامل همه
سرویس ها) به علت مسافرت
واگذار میشود.

(514) 529-8433

استخـدام

به یک نفر فروشنده برای
کار در فروشگاه بزرگ لوازم
صوتی تصویری در ناحیه
شاتوگینیازمندیم:
>> وقت شناس ،باتجربه،
خوش برخورد ،مسلط به
انگلیسیوفرانسوی
با خانم سیلوی تماس بگیرید:
(450) 691-8801
azfeb01

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

استخدام

به تعدادی کارگر خامن و آقا در
ناحیه وست ایلند
و همچننی به تعدادی کودکیار،
پرستار و کمک پرستار نیازمندمی

Vancouver:

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،PI ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،اتوپارتس
(جنب کبابسرا) ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:
سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخـدام

به چند ویترس برای کار در
رستورانشیــراز
در  NDGفورا نیازمندیم.
لطفا با خانم خدیجه تماس
بگیرید.
(514) 485-2929
azNov15

رستوران

برای فروش

رستوران فست فود درناحیه
وردان ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:
(514) 884-9455
(514) 670-8400
Dec01

جویای خواننده

یک گروه موزیک پاپ برای اجرای
برنامه ،در جشن های عمومی و
خصوصی،به یک خواننده پسر یا
دختر نیازدارد.
(514) 272-8684
hooman:nov15

جویای شریک

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

به یک نفر شریک جدی در
کار فروش اتومبیل در ناحیه
الوال (کبک) نیازمندیم.

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

متاس بگیرند.

>> Exigences:
Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur au



Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

جای شما در این •
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692

X

______ ________ www.paivand.ca

(514)484-1657

Distributed Free

لطفا متقاضیان جدی

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
تکفروشی و فاندزیرینگ هم منی کند؛
514-884-2106
نه زیر چتر محافل است و نه در انتظار
امدادهای غیبی!
pirekhorasani@yahoo.ca
--------------

پیمانکار برق

نیاز به شریک وارد به کارهای
برقی دارد.
عالقمند لطفا پیام بگذارند:
(514) 824-4505
jalini:jan01

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192

فروش اکازیون
فـرش
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

خانه ایران را از آن خود بدانید
خانه ایران که با اهداف
انس��ان دوس��تانه و فرهنگی
برای پیوند دادن بیش�تر افراد
جامعه ایرانی مونرتال به وجود
آمده اس��ت موفق گردید که از
م��اه دس��امرب  2008دفرت خود
را ب��ه منظ��ور تامنی خبش��ی
از نیازه��ای جامع��ه ایران��ی
بازگشائی مناید.
در حال حاضر تع��دادی از
مددکاران اجتماعی فارس��ی
زبان برای ارائه سرویس رایگان اعالم آمادگی کرده اند.
قابل ذکر است که خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای مشا و
با هماهنگی دفرت خانه ایران برنامه ریزی خواهد شد.
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات و انتقادات
خ��ود یاری منائید .از همه افرادی که مایل به ارائه س��رویس در
زمینه حرفه خود هس��تند تقاضا می کنیم که ب��ا دفرت خانه ایران
متاس بگریند.

«مهمانی شام نوروز»

خانه ایران ،امسال نیز مانند سال گذشته برنامه شام سال نو را که
ضم��ن دید و بازدید نوروزی ،هدف آن مجع آوری پول Fund
 raisingبرای خانه ایران است،

در تاریخ جمعه  20مارس،

(اول فروردین) برگزار می مناید.
>>>توج��ه :به دلیل حمدود ب��ودن تعداد صندیل ها ،لطفا
ب��ا دفرت خان��ه ایران هر چ��ه زودتر متاس گرفته ،بلی��ت خود را
خریداری کنید.

برای اطالعات می توانید با ما متاس بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

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

1117 Ste.Chatherine W, Suite: 420
)(Metro: Peel

ساعــــاتکار:

دوشنبهوچهارشنبه:
از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر

bagherinov-janUPak

ارزشریف
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec

خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس

جویای شریک
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فروش اکازیون
فـرش هـای

شخصی

مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
به علت مسافرت

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

گزارش جشن سده

اجنمن دوس��تداران زرتش��ت همچون همه ساله جشن سده را در سامله  31ژانویه
 2009در رستوران آریا واقع در  de la Gauchetiere 700برگزار منود.
این جش��ن که مورد استقبال بی نظری مشا عزیزان قرار گرفته بود ،این اجنمن را به
یکی از اهداف مهمش که همانا شناس��اندن و انتقال و گسرتش فرهنگ و آداب و
رسوم و فلسفه برگزاری جشن های ملی به ایرانیان و فرزندانی که دور از ایران زمنی
زندگی می کنند میباشد نزدیکرت منود.
آمدمی تا بار دیگر در کنار هم بودن خورشید را که سنبل آئنی مهر می باشد و هستی
خبش را که حمبت و عشق را در ما بوجود می آورد ،جشن بگریمی .این فرهنگ همراه
با آداب و رسوم آن نزدیک به پنجهزار سال پیش در آئنی میرتائیسم قوم آریائی بود.
و در دوران پانصد ساله حکومت پارتها (اشکانیان) آئنی مهر آئنی رمسی امرپاتوری
ایران بود ،و چون لژیون های رومی با پارتها می جنگیدند ،این آئنی ایرانی را که با
روحیات و سنت های ملی و آرمان آنان سازگار بود با خود به امرپاتوری روم بردند و
بعدها آئنی ایرانی میرتا (مهر) نقش درجه اویل در شکل گریی مسیحیت پیدا کرد .و
تاثریات آنرا با به امروز چون جشن یلدا (زادشب مهر) که مصادف با  25دسامرب تولد
مسیح و جشن سده را مصادف با روز والنتاین قرار دادند ،و بسیاری از جشن های
دیگر که در این گزارش منی گنجد را شاهدمی.
هموند ج��وان اجنمن بعهده
اعالم برنامه های جش��ن را خامن س��پیده س��االری،
َ
داشتند.
جشن با سرود همیش��ه جاودانه ای ایران ،توسط هرنمندان جوان خامن ساالری و
آقای نادر کاکاوند خوانده شد.
آقای رضا نژاد ،ضمن خوش آمدگوئی به باشندگان شرح کوتاهی از تاریخ و تاسیس
این اجنمن تا به امروز را بیان منودند .آقای نادر کاکاوند ،فلس��فه برگزاری جش��ن
سده را بیان منودند .سپس آقای دکرت شریف نائینی به بیان کوتاهی از فعالیت های
اجنمن پرداختند.
ش��ام ماهی و مرغ با س��االد و پستا و دس��ر کیک همراه با چای و قهوه بود که از
باش��ندگان در جشن پذیرائی شد .سپس رقص و پایکوبی و شادی نه تنها در سالن
رقص رستوران بلکه در گوشه و کنار رستوران نیز به چشم می خورد .در میان رقص
و ش��ادی هر چند وقت یکبار بوسیله قرعه کش��ی مشاره بلیط ها جوایز بسیاری به
برندگان اهدا میش��د .همچننی بعنوان سپاس��گزاری از طرف اجنمن شاخه گلی به
خامن اس��کندانی برای س��ابقه طوالنی در آموزش فرهنگ به فرزندامنان و فعالیت
های اجتماعی ایشان در بنی جامعه ایرانی مونرتال اهدا شد .این جشن تا پاسی از
شب ادامه داشت.
این اجنمن بدین وسیله از آقای سعید نازلو ،طراح پوسرت جشن و آقای فرشاد (تپش
دجییتال) برای فروش بلیط جش��ن و اهدای  50عدد  DVDکه حاوی تصاویری از
فرهنگ و متدن ایران باس��تان بود و نیکوکاران دیگری چون خامن ژیال افش��اری،
کتاخبانه مک کیک ،بوتیک آلیا ،آقای اکرب رستمی و آقای علیدوست که با اهدای
هدایائی به اجنمن برای جوایز قرعه کشی ،این اجنمن را یاری منودند و یکایک مشا
عزیزان که دعوت اجنمن را به برپائی این جشن پذیرفتید سپاس گزاری می مناید.
همچننی ،پوزش این اجنمن را برای بعضی از نارسائی های غریقابل پیش بینی در
روابط عمومی
این جشن را پذیرا باشید.

30

________X 514-996-9692

 sسال s 15شماره  27 s 888بهمن 1387

دیدگاه...

دوستان پیوند ،با سالم
در مشاره پیشنی پیوند در خبش
دیدگاه خواننده ای پرتاب لنگه
کفش توسط امری خدیر را به نقد
کشیده است و آن را به نوعی مایه
تاسف ایرانیان دانسته است.
البته این انتقاد ها تنها به این
دیدگاه حمدود منی شود و از دیگر
هموطنان نیز این انتقاد را شنیده ام.
درست بودن یا نبودن این حرکت
حبثی جداگانه است ویل اینکه
حرکت توسط امری خدیر را مایه
تاسف جامعه ایرانی دانسنت و یا به
نوعی به جامعه ایرانی مربوط کردن
دیدگاه نادرستی می باشد.
الزم می دامن چند نکته را اینجا

سالگرد انقالب

یادآوری کنم:

خنست آن که امری خدیر را
به هیچ عنوان منی توان مناینده
ایرانیان دانست؛ او آرای خود را از
منطقه ای از مونرتال بدست آورده
است که تعداد جامعه ایرانی آن
بسیار حمدود است و نقشی در
انتخاب او نداشته است.

بنابراین او در برابر رای
دهندگانش باید پاسخگو باشد نه
جامعه ایرانی.

در جتمع برابر سفارت آمریکا
خبشی از رای دهندگان او شرکت
داشته اند ،این گروه ها پیش
از این هم در این گونه راه پیمایی های
ضد جنگ شرکت کرده بودند و

ارتباط تیراژ شهروند و
مجله  SOSتورونتو!
به حق چیزهای نشنیده!

>> شنبه ۱۴مارس 2009
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

امری خدیر نیز پیش از مناینده جملس
ملی شدن در برخی از آنها شرکت
کرده بود.

شرکت دوباره او در این حرکت
اعرتاضی نشان بر این دارد که به
آرمان های طرفداران خود امیان
دارد و بر خالف آچنه که در دنیای
سیاست متداول است پس از بدست
ِ
چهره دیگری از خود
آوردن قدرت
نشان نداده است.
رضا پدرامی (مونرتیال)

اول بس��یاری از این پدیده مبهوت مانده
بودند ،که تریاژ جمله سکسی چه ربطی به
شهروند دارد ،بعدها فهمیدمی چرا:
ایرانیان خجالتی ،در سوپرخوراک ،و یا
جاه��ای دیگر پس از آن که نان بربری و فلفل زردچوبه و
کوبیده شان را می خرند،به دور و بر نگاه میکنند ،وقتی
مطمئن می شوند کس��ی نگاه منی کند ،یک شهروند بر
می دارند ،جمله را سکسی را در وسط آن قامی می کنند،
می روند!!
افتاد االن؟!

ل اخلالق!

ج

دوستی که اخریا از تورونتو برگشته در یک مهمانی
می گفت از زمانی که «سپیدسیاه» ( SOSجمله سکسی
نوبنیاد تورونتو) منتشر شده و مورد استقبال شدید ایرانیان
غیور قرار گرفته ،تریاژ نشریات روشنفکری ،مثل شهروند
هم باال رفته...

بازارنوروزی خانه ایران

______ ________ www.paivand.ca

Email: khanehiran@gmail.com
1117 Ste.Catherine West, Suite 420
>> Metro Peel

بهائیان ایران :ع ّلت این جور بر جمعی از شهروندان خیرخواه و صادق چیست؟
 9فوریه 2009

پریوان ممتحن
مجال اقدس ابهی در کشور
مقدّ س ایران مالحظه فرمایند
خواهران و برادران عزیز روحانی،

در این ا ّیام پرافتتان که دریای بال بیش
از پیش در تالطم اس��ت و طوفان جفا
از مجیع جهات آن عزی��زان را احاطه
من��وده" ،آنی منیگ��ذرد مگر آنکه به
خاطر آیید و دمی منیرود مگر آنکه یاد
شوید" .اخبار خوش ثبوت و استقامت
آن دلدادگان روی جانان مرهم قلوب
حمزون این مستمندان است و مشاهدۀ
روحانیۀ منبعثه از
اثرات و برکات قوای
ّ
فداکاریهای مشا عزیزان در حصول
قیتهای ش��ایان س��تایندگان اسم
مو ّف ّ
اعظم در ک ّل ّیۀ اقالیم عامل موجب فرح
و انبساط خاطر این ضعفا است.
بس��یاری از م��ردم آن م��رز و ب��وم و
حتّی تع��داد کثریی از مس��ئولنی امور
قلب ًا واقفند که آچن��ه بر مشا مظلومان
میگذرد بیعدالتی صرف است.
ابراز همبستگی و پشتیبانی از طرف
هموطنان عزیزت��ان و اظهار همدردی
و ندامت و اش��تیاق به ج�بران مافات
از سوی روش��نفکران ،صاحبان قلم،
ارب��اب جراید و هرنمن��دان ،منایانگر
روان پاک و اندیش��ۀ تابناک ایرانیان و
یادآور پیشگامی نیاکان آن مردم آزاده
در دف��اع از حق��وق انس��ان در جهان
باس��تان اس��ت .اهل انص��اف در آن

خامتی ...
{>> ادامه از صفحه}5 :
ترجیح با حضور خامتی در صحنه و
احتمال پریوزی او در این رأیگریی
قوت بیشرتی پیدا كرده است.
این امر چند اثر تعینیكننده در روند
سیاس��ت خارجی و داخلی ایران در
چند ماه آینده خواهد داشت.
>> اول ای��ن كه جناح بنیادگرای
رژمی با برچس��ب زدن ب��ه خامتی به
عن��وان نامزد م��ورد محایت آمریكا
میتواند از این امر به عنوان یك حربه
تبلیغاتی علیه او بهرهبرداری كند .این
نوع تبلیغ��ات البته در حكم یك تیغ
دو لبه اس��ت و ممكن اس��ت از نظر
ی متام
آرای مردم عمال به نفع خامت 
شود.

سرزمنی از خود میپرسند که ع ّلت این
ن بر مجعی از ش��هروندان
جور و عدوا 
خریخ��واه و صادق چیس��ت؟ چگونه
بهائی��ان که بر طبق تعالی��م دینی خود
از جبههگریی سیاس��ی و شرکت در هر
نوع دسیسه بر علیه دیگران ممنوعند و
سابقۀ  160سالۀ حیاتشان نیز گواه این
مدعا است ،متّهم به وابستگی سیاسی
ّ
با دول خارجی میش��وند؟ به چه حنو
میتوان توجیه منود که برنامهریزیهای
دقیق و ّ
منظم ،اجرای اقدامات وسیع و
مادی و انسانی
همهجانبه و صرف منابع ّ
توجه ،همگی به منظور جلوگریی
قابل ّ
از حتصیل علم و اشاعۀ فقر و بیکاری
در بنی خبشی از شهروندان و همچننی
تعصب و بدبینی علیه آنان به
گس�ترش ّ
کار گرفتهش��ود؟ ع ّل��ت تالش فراوان
برای نش��ر اکاذیب ،حتری��ف تاریخ و
واژگون جل��وهدادن حقایق آینی بهائی
چیست؟ چگونه میتوانیم پاسخگوی
این بیعدالتیها در مقابل مردم جهان
و در پیشگاه عدل اهلی باشیم؟ نتیجۀ
این ّ
تفکرات و بررس��یها این است که
مردم بی��ش از پیش به نق��ش ویرانگر
تعصبات دینی در راه تأسیس جامعهای
ّ
پی��شرو پیمیبرن��د و ب��رای تروی��ج
فرهنگی بر اس��اس وح��دت در کثرت
اهم ّیت تارخیی
مصممتر میش��وند.
ّ
ّ
حتول فکری را کم نشمارید.
این ّ

هموطنان ش��ریفتان پنه��ان خنواهد
ماند و در درگاه ایزد یکتا مقبول خواهد
افتاد .با کمال ثبوت و رسوخ و روح و
رحیان در اجنام وظایف روحانی خود
کوشا باش��ید .در مجیع امور ،محایت
و تش��ویق یکدیگر را پیش��ۀ خود قرار
دهی��د و در اس��تحکام پایههای اتّحاد
از هی��چ کوشش��ی دریغ ننمایی��د .در
احقاق حقوق حقّۀ خود از طرق قانونی
با صداقت کامل بکوش��ید ،دش��نام را
حتیت و س�لام پاس��خ گویید و حتّی
با ّ
ب��ا ظاملان به رأف��ت و مهربانی و صرب
و ش��کیبایی مقابله منایید .در میادین
خدمت به وطن همچنان ف ّعال باش��ید
و با مش��ارکت در گفتمانهای سازنده
با همس��ایگان ،همکاران ،دوس��تان و
آش��نایان عزیز خ��ود در ترقّ��ی جامع ه
س��همی بس��زا بر عهده گریید تا ابواب
تأیی��دات اهلی را بر وج��وه خود بیش
از پی��ش مفت��وح یابید و آث��ار عنایات
حضرت پروردگار را به چش��م ظاهر و
باطن مشاهده فرمایید.
در اعتاب مقدّ سۀ علیا به یاد مشا
فارسان میدان وفا به دعا و مناجات
مشغولیم.
امضاء :بیت العدل اعظم اهلی

>> دوم ای��ن ك��ه جناح حاكم
ب��رای ای��ن ك��ه بتواند در آس��تانه
رأیگریی رواب��ط خود را با غرب
ترمیم ببخشد ،تا احیانا از آن به عنوان
یك «پریوزی» در تبلیغات انتخاباتی
یاد كند و شاید از نظر اقتصادی نیز تا
حدی خود را از خممصه جنات دهد،
ممكن است از موضع ضعیفتری در
چند ماه آینده با آمریكا روبرو شود و
آمریكا بتواند از این موقعیت به نفع
خود بهرهبرداری كند.
>> و س��وم ،ص��رف نظر از این
ك��ه در چن��د ماه پی��ش از رأیگریی
چ��ه حتوالتی در این زمینه رخ دهد،
رابط��ه با آمریكا به احتم��ال زیاد به
عن��وان یكی از ش��عارهای تبلیغاتی
این رأیگریی (نفیا یا اثباتا) ،در كنار
شعارهای اقتصادی ،مطرح خواهد
شد.
به عبارت دیگر ،برای اولنی بار در

اعالم آمادگی س��ید حممد خامتی
برای نامزدی در رأیگریی خردادماه
آینده ،همزمان با اظهارات مقامات
آمریكایی و ایرانی در مورد آمادگی
گفتگو با یكدیگر ،معادالت جدیدی
را در صحن��ه سیاس��ت داخل��ی و
خارجی ایران باز كرده است.
از نظ��ر داخلی ،این اع�لام بدون
موافقت قبلی آق��ای خامنهای بعید
به نظر میرس��د  -موافقتی كه ظاهرا
به بهای حذف شعار توسعه سیاسی
و مترك��ز بر ش��عارهای اقتصادی از
س��وی آقای خامتی ،به دست آمده
است.

این امر به نوبه خود از شدت بحران
اقتصادی ایران حكایت میكند.

Immigration-Québec

{>> ادامه از صفحه}11 :
توجه مردم را به سوی خود جلب کند.
هم چن�ین خواندید ای��ن دروغ همانا
«طرح وحدت ملی» است.
ح��اال خبوانید خود عل��ی اکرب ناطق
نوری ک��ه این طرح را پیش��نهاد کرده
است درباره اش چه می گوید:
«ببینید من این مجله را روزی به یکی
از بزرگان به ش��وخی گفتم و بعد دیدم
که اتفاقا جدی است» (جمله هفتگی
اعتماد ملی).
خ��ود ناطق ن��وری نفهمی��د چه می
گوی��د .ویل دیگ��ران ،آن هم با تأخری
هشت ماهه فهمیدند و آن را قاپیدند.
حاال ناطق ن��وری ادعای دیگری می
کن��د و چننی ادامه می دهد« :هش��ت
ماه پیش من این حبث دولت وحدت
مل��ی را مطرح کردم .دو طرف متوجه
نش��دند چه م��ی گ��ومی .دوزاری آنها
نیفت��اد .اصالح طلبان با یک تفس�یر
آن را کن��ار گذاش��تند ،خبش��ی از
اصولگرایان نیز تفسری دیگری کردند
و آن را کنار گذاش��تند» .تأخری هشت
ماهه نش��ان می دهد «دوزاری» خود
ناطق نوری هم نیفتاده بود وگرنه آن را
هم��ان موقع ب��ا آب و تاب مطرح می
کرد .حاال «دوزاری» همه شان افتاده
که «شوخی» را باید جدی نشان داد.
ناط��ق نوری ام��ا در هم��ان گفتگو
ح��رف دیگ��ری می زند که سرش��ت
این همه قیل و قال را به س��اده ترین و
روشن ترین شکل ممکن به منایش می
گذارد« :من گفتم نریوهای معتدل دو
طرف مجع بش��وند و یک نفر را برای
ریاست مجهوری انتخاب کنند که اوال
مقبول رهربی باشد و ثانیا جریان های
سیاس��ی او را حتمل کنند .به عبارت
دیگر ،یک اصولگرای معتدل رییس
مجهوری ش��ود ک��ه هم مق��ام معظم
رهربی او را قبول داش��ته باش��د و هم
ب��رای جریان های دیگ��ر قابل حتمل
باشد».
ای��ن مج�لات را باید ق��اب گرفت
و بر س��ردر جملس ش��ورای اسالمی
و کاخ ریاس��ت مجهوری اس�لامی و
دادگسرتی رژمی نصب کرد .نسخه ای
از آن را نیز باید برای روزنامه نگاران و
به اصطالح روشنفکران و حتلیل گرانی
فرستاد که «ش��وخی» انتخابات را در
مجهوری اس�لامی جدی می گریند.
ه��م چننی ارس��ال آن برای س��فارت
خانه های برخی از کش��ورهای غربی
می تواند مفید باش��د .حل این مسئله
نی��ز ب��رای ورزش فکری بد نیس��ت:
چگون��ه می توان هنوز ماهها مانده به
انتخابات��ی که نه به دار اس��ت و نه به
بار ،فردی را برای ریاس��ت مجهوری
«انتخاب» کرد که «اوال مقبول رهربی
باشد و ثانیا جریان های سیاسی او را
حتمل کنند»؟! اینجا معلوم می ش��ود
مردم و رأی آنها در «انتخابات» رژمی
چه جایگاهی دارند•.

حتمل این مصائب
مطمئن باشید که
ّ
بیمشار و فداکاریهای مشا از انظار

تاریخ مجهوری اسالمی ایران ،رابطه
با آمری��كا میتواند نقش��ی كلیدی
در مب��ارزات انتخابات��ی مجهوری
اسالمی ایران ایفا كند.
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از سوی دیگر ،رأیگریی خرداد ماه
و حضور خامتی در آن ،گزینههایی را
برای آمریكا در گفتگو با ایران پیش
آورده است.
آمریكا به احتمال زیاد سعی خواهد
كرد كه گفتگوهای اساسی خود را با
ایران ب��ه پس از خ��رداد ماه موكول
كن��د ،و احتمال این ام��ر با نامزدی
خامت��ی در رأیگریی بیشتر ش��ده
است.
از این رو ،در آینده نزدیك ما شاهد
رقابت ش��دید جناحه��ای حاكم و
حمك��وم مجه��وری اس�لامی برای
كسب كرسی گفتگو با آمریكا خواهیم
بود .رقابتی كه به صورت مستقیم و
نامس��تقیم در تبلیغ��ات انتخابات��ی
خردادماه آینده ب��روز خواهد كرد و
احیانا سرنوش��ت آن را رقم خواهد
زد.

•

dispositions of
the country
where the
transaction was made. If this cannot be
demonstrated,
the sums received will be considered a donation.
Upon receipt of the documentation and further to the file’s
analysis,
the MICC will decide if the
candidate is accepted without an
interview or if additional
documents are necessary to
examine a particular situation
or if a selection interview is
necessary.
Administrative Revisions for
files submitted prior to February
2nd, 2009 will
be processed under the old
Regulation. All files that have
not yet received a decision will
be processed under the Regulation that is most advantageous
to the candidate. In fact,
under most circumstances the
new Regulation is most advantageous. However, for
candidates who have obtained
their management experience
over 3 years ago, the old
Regulation would be more
advantageous and the one that
would be applied.
Files originating from countries
covered by the BIQ Damascus
are be sent to Montreal, as of
January 1st 2009
All files received by the BIQ
Damascus after January 1st,
2009, are stamped as of the date
of reception. The BIQ Damascus issues a notice of receipt
and then transfers the file to
Montreal for processing.

Montreal will be processing all files from Damascus
with the following exceptions:

•

Files for candidates who are
scheduled for a selection inter;view at the beginning of 2009
Files for candidates who
have already had their selection
interviews and are awaiting the
final decision or still in process,
including those pending investment; intention of refusal; are
within the delay of requesting
an Administrative Review; etc.

•

Under the new changes the
government is no longer under
the obligation to call every
Immigrant Investor for an
interview.
This new clause will give the
Government the right or power
to waive interviews.
This modification will allow
the MICC to process more files
annually and therefore to reduce
the processing delays.
Candidates that will have their
selection interviews waived will
have submitted very complete
and accurate applications and
supporting documents.
Ministère de l’Immigration et
des Communautés Culturelles
(MICC) has introduced new
additional highlights, which has
been published on February 2,
2009 including new documents
along with a new document
checklist.
In closing this article I along
with my dedicated staff wish
everyone a safe month of February, and make sure laughter is in
your everyday life.
______________________

Maria Cottone

Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.ca
info@mariacottone.ca
-----------------------------

QUEBEC
IMMIGRATION
NEWS:
>>> NEW
REGULATIONS IN
THE INVESTOR
PROGRAM:
2009 has arrived the holiday
season is over and now we are
faced with the long winter days
ahead of us, but on the bright
side, spring is not too far away.
It’s an incentive to look forward
to.
This month’s article is about
the new amendments that have
come into effect February 2,
2009 concerning the Quebec
Investor Program:

Management
Experience:
Any candidate that satisfies the
criteria of management experience receives 10
points automatically on the
;selection grid
The general caliber of management experience is relaxed and
the notion of
authority is introduced. That is,
a candidate may be mandated by
his employer
to exercise his functions of planning, developing, controlling,
etc. Therefore, a
first-level manager may satisfy
the management criteria.
The professional candidate must
have the equivalent of 2 fulltime positions (at
least 30 hours/week each) in
addition to himself. Therefore, 2
employees
working 15 hours/week is the
equivalent to 1 full-time employee. However, an
employee who works 60 hours/
week is still considered 1 employee and not the
equivalent of 2 full-time employees. Moreover, the professional candidate must
be registered with the professional order in his/her country.

Net Worth:
Spouse’s net assets – Although
the definition of the net worth
now includes,
in its calculation, the net assets
of the spouse, the total amount
cannot be
obtained from the spouse only.
In fact, although the Regulation
does not
clearly define what percentage
from each the candidate and the
spouse is
eligible, Ministère de
l’Immigration et des Commu)nautés Culturelles (MICC
extends that the candidate
should have obtained the
majority of the net assets. Moreover, if the candidate requires a
portion of the
net assets of the spouse to
qualify, the spouse will have to
declare all his/her
net assets in the application.

Donations

Have to have been received at
least 6 months prior to the date
the application was filed. The
lawful origin of the funds and
the capacity of
the donor to make such a
donation will be expected to be
proven. Expect
many questions and verifications if this amount is important
in the history of
acquisition of funds.

Inheritances

Could have been received any
time prior to submitting an
application, but must have been
received according to the legal
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...ازدختران خودمان
Miss World Canada

نیوشاحبیبی

www.missworldcanada.com

!به نیوشا رای بدهید

Niusha believes in love and all its abilities.
Although only 23 years old, Niusha has seen
many facets of life; with this
experience and by using love as
a tool, she plans to reach out to
the society and make the world a
better place.
Pursuing a major in Psychology at Concordia University,
allows Niusha to view any given
situation from a broader perspective.
Niusha has worked and gained
experiences in various professional fields. Her experiences
range from real estate to high
end fashion boutiques and even
banking.
She is able to adapt herself
to any given environment and
achieve something positive out
of each and every one of them.
Coming from an artistic background, her passions are painting, fashion and poetry;
she’s been writing poems from the age of 9 in
Farsi and she recently started writing in English as well.
In preparation for this experience, she
became aware of her passion for organizing
charity events. Her future plans consists of
volunteering at a mental hospital, touching the
patients lives in a positive way by helping them
live the normal life they deserve.
Niusha wants to become a business woman.
She believes that being a team player is the key
to success.
------------------>>> Five Favourites
Food: Italian, Persian
Book: psychology books, Persian poetry books
Music: house, hip-hop, techno
Place: Italy, Egypt
Canadian: Celine Dion

یک اوکازیون عایل برای خریدخانه
خانه های پرستیژ و نوساز در کرانه «لیک شور» زیبا

New Townhouse Development
:همین امروز برای ویزیت این مجموعه زیبا با ما متاس بگیرید

Les Cours des Sources
>>> Boul. Des Sources (near Lakeshore Road)
30-40 Boul des Sources (Pointe Claire)
<< For Appointment

>> Reza Nejad
Affiliated Real Estate Agent

(514) 865-7146
----------------

>> Michael D’Arrisso
Affiliated Real Estate Agent

(514) 867-0868

 مرت مربع235 ;زیر بنای تقریبی
;گاراژ دوبل
;بالکن بزرگ و گسرتده
;نزدیک به دریاچه زیبای سن لویی
;پارکت چوبی
;آشپزخانه و سرویس های با سرامیک
;تهویه مطبوع مرکزی
;ایزالسیون حرفه ای صدا
;پنجره های با کیفیت باال

 و بسیاری امکانات و جتهیزات...

;
;
;
;
;
;
;
;
;

Starting @

$305,000

plus Taxes
Preconstruction Price

فروشگاه کوه نور

&

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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½
½

QUEBEC

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات،
ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی،
میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

دکترریموندرضایی

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

پزشک خانواده

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

بدون نیاز وقت قبلی

Tel.: (450) 676-9550

ختنه کودکان تا  9ماهگی

اجنمن حقوقدانان فارسی زبان کبک 23 :فوریه
_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

>>>>>> حراج بزرگ آدیوویدئوکبک <<<<<

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

مشاغل
ایرانیان

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
w
w
w

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

½

اینترنتی

ساده و کارآ ،ارزان...

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

½

راهنمای

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

>> $699

>> $999

زماسیب

وست آیلند

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

>> $1,699

www.akhavanfood.com

NDG

به
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

چای قلمی و باروتی گالبی محصول
هندوستان رسید

>>> زمستان سردامسال :بهرتین حلیمداغ
وکلهپاچهرادرسوپراخواننوشجانکنید!

واز نوروز
پیش

س...
ش ،عد
دم ،ما
ن رسید
گن
سبز کرد
برای

برجن مرغوب.99
India gate

 40پوندی

49

برجن مرغوب
جهان:

>> سفید (4کیلویی)

برجن مرغوب
>> سیال
(سفید) 4کیلو

12

.99

12

.99

