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>> تظاهرات عظیم،
علیه نوروز مرکز اسالمی درهیلتون
>> بازگشت ابوتراب به مونتریال!
>> پیروزی بزرگ جامعه ایرانی:
همبستگی بی نظیر!
>>> ص11 :

مونتریال

تظاهرات تاکسی ها

خوش
پایاننوروز...
-------------

دکترگلمحمدی

دکترانصاری
---پزشــکی

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مذاكره
شروع
شده
است!

ایران در رده
خنست اعدام

>> ص11 :
رضادقتی (عکاس)
نیک آهنگ کوثر،
(کاریکاتوریست )
در میان هنرمندان
جشنواره

بلومتروپولیس

در مجهوری اسالمی ایران که جرائم پرمشاری
مشمول جمازات مرگ هس��تند ،در سال 2008
دست کم 346نفر اعدام ش��ده اند .این تعداد
اعدام ،ایران را از نظر مشار اعدام ها بالفاصله
پس از چنی قرار میدهد؛ اما اگر میزان مجعیت
را در نظ��ر بگریمی ،ایران در ردۀ خنس��ت قرار
>> ص4 :
می گرید!

مونتریال

بزرگداشت:
دکترسید
ضیاءالدین
شـادمان

>> کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور

مذاکره با آمریکا
حسین باقرزاده
>> 5:

>>ص2:

عشق و...
سیروس

یحیـیآبادی

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

>> 4 :

مدیریتمالی...

حسین انصاری

2178 Ste-Catherine W.

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

رفتی و همچنان به خیال من اندری
گویی كه در برابر چشمم مصوری
فكرم به منتهای جمالت منیرسد
كز هر چه در خیال من آمد نكوتری
ما را شكایتی ز تو گر هست هم به توست
كز تو به دیگران نتوان برد داوری
با دوست كنج فقر بهشتست و بوستان
بی دوست خاك بر سر جاه و توانگری
تا دوست در كنار نباشد به كام دل
از هیچ نعمتی نتوانی كه برخوری
چندان كه جهد بود دویدیم در طلب
كوشش چه سود چون نكند بخت یاوری
سعدی به وصل دوست چو دستت منیرسد
باری به یاد دوست زمانی به سر بری

بنا به درخواست دوستداران

زنده یاد دکتر سید ضیاءالدین شادمان

مجلس بزرگداشتی ،به منظور تجلیل از خدمات اداری و اجتماعی این زنده یاد از دست رفته،
در ساعت  4بعدازظهر روز یکشنبه  19ماه آوریل 2009

بر پا خواهد گردید.
شرکت هرچه بیشتر هم میهنان محترم ساکن مونتریال در این مجلس نشان ارزشدهی به کسانی خواهد بود
که عمر خود را صرف خدمت به مردم کرده اند.
قدوم شما را گرامی می داریم.
محل برگزاری این مراسم در شماره آینده پیوند و همچنین از طریق وسایل دیگر به آگاهی خواهد رسید.
تلفن تماس برای کسب اطالعات بیشتر:
514-746-0440
دوستداران فرهنگ و ادب ایران

2

3

___ ___ www.paivand.ca

 sسال s 15شماره  12 s 894فروردین 1388

ایران وآمریکا...
هامشی
رفسنجانی:
پیام اوباما
تبلیغاتیبود
_________

خامنه ای :نشانه ای
از تغییر در رفتار دولت
آمریکا ندیده ایم.

__________________
اکبر هاشمی رفسنجانی پیام نوروزی
ب��اراک اوبام��ا را خطاب ب��ه مردم و
مقامات ایران تبلیغی خواند و گفت
که رهبر جمهوری اسالمی مشخص
کرده ک��ه آمریکا چط��ور می تواند
حس��ن نیت خود را در قب��ال ایران
نشان دهد.

آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه
ه��ای نم��از جمع��ه ته��ران گفت:
"اظهارات رئی��س جمهوری جدید
آمریکا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت
و مانند دم خروسی بود که از زیر ردا
بیرون آمده باشد".
اما او با اشاره به بخشی از پیام آقای
اوباما که در آن به مسئله استفاده از
"ترور و زور اسلحه" اشاره شده بود،
گفت که اگر دولت آمریکا قصد مذاکره
با ایران را دارد ،باید مشکالت خود را
در جریان مذاکره مطرح کند نه این
که آن ها را "به شکل تبلیغاتی" در
پیامی ویدیویی بگوید.
آقای هاشمی رفس��نجانی در عین
حال تأکید کرد ک��ه حکومت ایران
تنها در شرایطی آمادگی مذاکره دارد
که آمریکا "اشتباهات خود را جبران
کرده و رویه انسانی در پیش بگیرد".
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا،
روز اول فروردی��ن م��اه در یک پیام
بی س��ابقه ویدیویی خطاب به مردم
و رهبران ایران نوروز را تبریک گفت
و خواستار پایان یافتن خصومت سی

comedy
united in

Behrooz Aghababakhani
Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

دکتر امیر خدیر

Concordia University
1455 de Maisonneuve Blvd. W.
Montreal QC H3G 1M8

www.unitedincomedy.com

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

سخنرانی:

>> D.B. Clarke Theatre

)Eman (Palestine
)Andrew Searles (Jamaica
)Eddy King (Congo
)Faisal Butt (Pakistan
)Daniel Tirado (Peru & Poland
)Ryan Wilner (Jewish-Canadian
info:

هایی هم در
این خصوص مطرح کردند ،مانند آزاد
سازی اموال جمهوری اسالمی ایران
که به ناحق توسط آمریکا بلوکه شده
است".
آق��ای رفس��نجانی هنگامی هم که
رئیس جمهوری ای��ران بود ،بارها از
آزاد کردن اموال جمهوری اسالمی به
عنوان پیش شرط مذاکره با آمریکا
نام برده بود.
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اس�لامی در ایران نیز در واکنش به
پیام آقای اوباما گفته بود که دعوای
جمهوری اس�لامی با آمریکا س��ی
سال است ادامه دارد و یک اختالفی

برگـــزارمی کند.
______________________

>> 8 PM

)Ali, The Prince of Persia (Iran

دم خروس اوباما!

احساس��ی و
عاطفی نیس��ت
ک��ه ب��ا تبریک
گفتن و یا حرف های زیبا
خاتمه یابد.
با این حال آقای هاش��می
رفس��نجانی تأکی��د کرده
اس��ت" :ما با مردم آمریکا
هیچ خصومت��ی نداریم و
اگر دولت این کش��ور هم
رفت��ار عادالنه و منطبق با
موازین بین المللی در پیش
بگیرد ،با دولت آمریکا هم
خصومتینداریم".

اجنمن دفاع ازحقــوق
بشر -ایران

Fri., April 3rd, 2009

Ali Hassan (Pakistan) - Host
)Andrea Stanford (Barbados & Ireland

س��اله و بهبود روابط ایران و آمریکا
شد.
آی��ت الله علی خامنه ای روز بعد در
یک سخنرانی عمومی در مشهد به
پی��ام آقای اوباما واکنش نش��ان داد
و گفت نش��انه ای از تغییر در رفتار
دولت آمریکا ندیده است.
او البته تأکید کرد که "سابقه ای" از
رئیس جمهوری جدید آمریکا ندارد و
بر اساس رفتار او قضاوت می کند.
آقای خامنه ای خطاب به رئیس
جمهوری آمریکا گفت " :ش�ما
تغییر کنی�د ،ما ه�م رفتارمان
تغییر خواهد کرد".
به گفت��ه رئیس مجمع تش��خیص
مصلحت ای��ران ،آیت الله خامنه ای
در سخنرانی روز اول فروردین ماه در
مشهد ،در عین حال به آنچه از نگاه
ایران می تواند "نش��انه ای از حسن
نیت آمریکا" تلقی شود ،اشاره کرده
است.
آقای هاشمی رفسنجانی گفت" :رهبر
انقالب تأکید کردند که آمریکا باید از
خود حس��ن نیت نشان دهد و مثال
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مناینده مجلس کبک
------------------------>> موضوع :

توسعه اجتماعی و منشور
جهانی حقوق بشر
------------------تاریخ  24 :آ وریل 2009
ساعت  6تا  9شب
---------------------

E-mail:Addhi2005@yahoo.ca
---------------------------Tel:514-299-1787

Masoud Nasr

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

$500
<< Gift Certifica
te

Redeemable w
ith the purchase
or sale
of an immovab
le with Nasrin
Eynollahi

ش ملک،
د و یا فرو
باخری

مشاور امالک:

>>

ت دارید:
دریاف

مسکونی و جتاری

_______________
Nasrin Eynollahi

خرید و فروش
امالک و مستغالت

½½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7
Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com
www.adresz.com

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

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

EX
5 PeLheart of

مسعود نصر

in th

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

وکیل دعاوی

امیرکفشداران

EAU0$
T
A
L
0
P
:60 0

nu
Reve :725 000$
g
Askin

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

_________________________
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

>>توجه :طرح روی جلد،
کار کیوان مهجور

3
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ایران :حقوق بشر..
آمار اعدامها
در سال ۲۰۰۸؛
ایران دوم شد

ای��ران در س��ال  ۲۰۰۸به
عن��وان دومین کش��ور از
لحاظ شمار اجرای اعدا م در
جهان شناخته شد.
س��ازمان عفو بینالملل این خبر را
در گزارشی که هفته گذشته منتشر
شده ،اعالم کرده است.
براساس گزارش سالیانه این سازمان،
ایران در سال  ۲۰0۸دستکم ۳۴۶
نف��ر را به دار آویخت��ه و با این آمار،
جمه��وری اس�لامی در رتب��ه دوم
کشورهای اعدامکننده در جهان قرار
گرفته است.
این گزارش همچنین میافزاید که از
میان این تعداد ،دستکم هشت نفر
در سنی زیر  ۱۸سال مرتکب جرم
ش��ده و مجازات اعدام برای آنها به
اجرا درآمده است.
عفو بینالملل در عین حال کاربرد
طنابدار و سنگسار در اجرای احکام

اع��دام در ای��ران را «غیر انس��انی و
بیرحمانه» توصیف کرده است.
در ایران مجازات سنگس��ار با وجود
ممنوعیت اج��رای آن ،همچنان در
برخی موارد دیده میشود.
سال گذشته چندین مورد سنگسار
در ای��ران گزارش ش��د که اعتراض
ش��دید نهادهای حقوق بش��ری را
برانگیخت.

در بهاری نو...
تقدمی به نسلی د رایران
که در آرزوی آزادی و
عشق می سوزد...

در بخش دیگ��ری از این گزارش
س��الیانه آمده است که چین در
سال گذشته  ۱۷۱۸نفر را اعدام
کرده است و از این لحاظ در رتبه
اول قرار دارد.
این گ��زارش در حالی منتش��ر
میش��ود که دولت چی��ن بارها
گزارشه��ای عف��و بینالملل در
مورد تعداد اعدامها در این کشور
را رد کرده است.
برپای��ه این گ��زارش  ۹۳درصد
اعدامها در جهان در پنج کش��ور
پاکستان ،آمریکا ،عربستان ،چین
و ای��ران به اجرا گذاش��ته ش��ده
است.
عربستان س��عودی با  ۱۰۲مورد
اع��دام و آمریکا با  ۳۷مورد اعدام
در رتبههای بعدی این گزارش قرار
گرفتهاند.
براساس اعالم این سازمان ،در سال
 ۲۰۰۸میالدی در حدود  ۸۸۶۴نفر
در  ۵۲کشور جهان اعدام شدهاند.
این رقم در س��ال  ،۲۰۰۷در حدود
 ۳۳۴۷نفر بوده است.

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

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

>> کبک :خشونت خانوادگی
بار دیگر سیستم قضایی ناتوان ماند

روز  25مارس ،جننی غنوم ،مادر  38س��اله کبکی به دس��ت شوهر  57ساله
مص��ری خود ،حمب��وب احلاج ،در خانه خود در ناحیه الوال به قتل رس��ید .این
در ش��رایطی است که وی پس از جدایی از همس��رش ،بارها از طرف وی مورد
تهدیدهای خش��ونت آمیز واقع ش��ده بود .خامن غنوم هر بار تهدیدهای خشونت
بار ش��وهر سابق خود را به پلیس الوال گزارش کرده بود ،ویل به هیچ یک از این
گزارش ها اعتنایی جدی نشد و پایان تراژیک زندگی او نشان داد ،خشونت های
خانوادگی را باید جدی گرفت .احلاج پس از این قتل خودکشی کرد.

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

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

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب
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Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
خت
فی
ف
5
2
د
الر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی
قی
م
ت
ها
ی
ر
قا
بت
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی موجود ما
 همچنی
ن
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د
الری برای پرواز
بع
د
ی
ش
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ما به ایران
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

time:
is for a limited

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

5
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حسین

باقرزاده

 24مارس 2009
hbzadeh@btinternet.com
پیام نامنتظره نوروزیباراك اوباما
ی خامنهای
با پاسخ صریح و سریع عل 
روبرو شد و فضای جدیدی درروابط
ی با آمریكا
سیاسی جمهوریاسالم 
ایجاد ك��رد .رییس جمه��ور جدید
آمریكا از فرصت نوروز كه جشن ملی
همه ایرانیان اس��ت و ِصبغه مذهبی
ندارد برای ارسال پیام صلح و آشتی
كمك گرفت .او با احت��رام از تاریخ و
فرهنگ و ادبیات ایران سخن گفت
و پیام خود را مشتركا به مردم ایران
و رهبران جمهوری اسالمی خطاب
كرد.
او پاس�خ خود را بسیار زودتر از
آن كه انتظار میرفت از ولیفقیه
گرفت.
این پاسخ البته به زبانی دیگر بود ،ولی
بر خالف گذشته خشن نبود .عالوه
بر این ،پاس��خ ،همان طور كه آقای
اوباما امید داش��ت ،نه از زبان رییس
جمهور تداركاتچی و بلكه از س��وی
ی
كس��ی داده میشد كه قدرت اصل 
تصمیمگیرنده در ایران است.
خامنهای البته نمیتوانست به یك باره
پارانویای ضد خارجی/ضد آمریكایی
خود را كنار بگذارد و دستی را كه به
سوی او دراز شده است بفشارد.
ولی لحن او تغییر كرده بود ،و در برابر
پیش��نهاد اوباما برای صلح و آشتی،
خواستههای خود را به زبان دیگری
مطرح كرد .طرح خواسته به معنای
آمادگی برای گفتگو اس��ت .طلسم
عدم مذاكره با آمریكا شكسته شده
 -و مذاكره شروع شده است.

مذاكره شروع شده است…

بنبس��ت مناس��بات خود با ایران
در دست داش��ت .از آن سو اتمی
شدن ایران كابوسی بود كه مرتبا
آمریكا و متح��دان آن در جهان را
آزار میداد.
اوباما با شعار «تغییر» بر رویكار
آمد و این تغییر ،سیاست خارجی
آمریكا را نیز در بر میگرفت .او به
خصوص از تغییر سیاست آمریكا
در براب��ر ایران نیز س��خن گفت.
روشن نبود كه او چگونه میخواهد
این سیاست را پیش ببرد .بر اساس
ارزیابیهای موج��ود ،از نظر زمانی،
بحران ناش��ی از اتمی شدن ایران در
دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به
نقطه غلیان خود خواهد رسید.
از این رو گفته میشد كه مسئله
ایران (و نه عراق ،افغانس�تان یا
اسراییل و فلسطین) بزرگترین
چالش سیاس�ت خارج�ی آقای
اوباما خواهد بود.
از ای��ن رو نه فقط مردم ایران و بلكه
جامعه جهانی و به خصوص متحدان
آمریكا در انتظار آن بودهاند كه ببینند
آقای اوباما این سیاست خود را چگونه
پیش خواهد برد.
قبال در این ستون گفته شده است كه
در سیاست آقای اوباما در برابر ایران
به لحاظ استراتژیك تغییری اساسی
با سیاست جورج بوش در سالهای
اخیر دیده نمیشود.
آقای بوش نیز پس از كنار گذاشتن
برنامه تغییر رژیم ،آمادگی خود را برای
مذاكره با رژیم ای��ران اعالم كرد .در
هر دو مورد (بوش و اوباما) نیز گزینه

نظامی كنار نرفته است .تغییری كه
پیش آمده بیشتر تاكتیكی است تا
استراتژیك.
آق��ای بوش پیشش��رطهایی برای
مذاكره داشت كه رژیم ایران آنها را
نمیپذیرفت .آقای اوباما آماده است
كه حد اكثر انعطاف را از خود نشان
دهد.
برای ب�وش ،حمله نظامی «یك»
گزینه ب�ود .برای اوبام�ا این امر
«آخرین» گزینه میتواند باشد.
بوش به دلیل از دس��ت دادن اعتبار
خود در سطح داخلی و بینالمللی نه
میتوانس��ت از موضع قدرت با ایران
بر سر میز مذاكره بنشیند و نه اقتدار
آن را داشت كه حمله نظامی به ایران
را توجی��ه كند .اوبام��ا ،به عكس ،از
پشتوانه اعتبار زیادی برخوردار است.
این اعتب��ار به او اجازه میدهد كه با
اعتماد دس��ت خود را به سوی رژیم
ای��ران دراز كند  -و اگر این دس��ت
با خش��ونت رد ش��د او برای توجیه
حمله نظامی به ایران مشكل چندانی
نخواهد داشت.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا

لیلیصمیمی

و بسیاری دیگر

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

Cell.:
(514) 573-9128

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

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

Esfandyar (essy) Baheri BA, CFM

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

خدمات حسابداری داوود باهری
;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

گروه باجتربه و فعال ما
همواره آماده پاسخگویی
به پرسش های شماست!

&

دیگر ای��ن كه در ایران
معموال پاسخ اظهاراتی
از ای��ن قبیل ب��ه وزیر
خارجه یا س��خنگوی
او س��پرده میشود ،و
یا دس��ت باال محمود
احمدین��ژاد به عنوان
«ریی��س» جمهوری
پ
ی
اس�لامی در مق��ام
ا
م نوروزی
جوابگویی بر میآید.
ا
و
ب
ا
م
ا
ا
ول��ی در این مورد
و
لین
ی خامن��های
آق��ا 
اقدام
الزم دیده اس��ت
ك��ه ش��خصا و مستقیم.
.
.
ن مختلف (و هر یك
خود به دو زبا 
س��ریعا ب��ه این
متناسب با سطح فرهنگ سیاسی
پیام پاسخ دهد
و اجتماعی خود) سخن گفتهاند،
 و ظاهرا همراه با این امریه به عملهو اكره حكومتی كه دیگران سخنی ولی در مورد دستور گفتگو به نوعی
نگویند (و یا اگر میگویند تنها سخن توافق رسیدهاند .اوباما میگوید شما از
ترور دست بردارید و ما هم تهدید را
او را تكرار كنند).
كنار میگذاریم.
اوباما و خامنهای گرچه در پیامهای خامنهای میگوی�د تحریمها را

NOTAIRE-NOTARY

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

اسفندیارباهری

گلچهره باهری

پیام نوروزی اوباما اولین اقدام
مستقیم اوباما برای مذاكره با
رژیم ایران بود.
این پیام رهب��ران جمهوری
ی را غافلگیر كرد .لحن
اسالم 
ومحتوای پیام چنان بود كه
آقای خامن��های را بالفاصله
به پاسخ واداشت .صرف نظر
از محتوای پاس��خ ،دو نكته
در این جا مطرح است :یكی
س��رعت در پاس��خ و دیگ��ری مقام
پاس��خدهنده .روابط ایران و آمریكا
در سطحی نیست كه این پیامهای
«دوس��تانه» پاسخهای س��ریع را به
دنبال داشته باشد .تعدادی از نامههای
آقای احمدینژاد به سران غرب (حتا
به كشورهایی مانند آلمان كه ایران
با آنه��ا روابط حس��نه دارد) هنوز
بالجواب مانده است .حتا آقای اوباما
نیز هنوز به پیام تبریك احمدینژاد (به
مناسبت احراز مقام ریاست جمهوری
او) پاسخ نداده است.

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

تغییر در سیاست خارجی آمریكا در
برابر ایران یكی از شعارهای انتخاباتی
باراك اوباما بود.
سیاس�ت جورج ب�وش در مورد
ایران به بن بست رسیده بود.
آمریكا نه میتوانس��ت پس از تجربه
فاجعهب��ار ع��راق اس��تراتژی تغییر
رژی��م ای��ران را پیش بب��رد و نه راه
حل عملی دیگری برای شكس��تن

;
;
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B. comm. CGA Registered

______________
• Accounting
• Bookkeeping
• Tax Planning
• Audit, etc

Tel.: (514) 581-8330
Fax: 514-428-1666

فتو شاپ

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 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
رایگان در اختیار شماست...

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

5

621-3456

&

)(514

________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8

6
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>> زنان ایران ...

کمپنی یک
میلیون امضا
برنده جایزه
«جموریتی»

کمپین ی��ک میلیون امض��ا برنده
«جایزه سراسری حقوق زنان» بنیاد
فمینیستی«مجوریتی»شد.
وبس��ایت تغییر برای برابری امروز
سهشنبه با اعالم این خبر نوشت که
این بنیاد هر س��اله جایزه سراسری
حقوق زن��ان را به تعدادی از فعاالن
برجسته این حوزه اهدا میکند.
بنابر اع�لام این وبس��ایت ،جایزه
مذک��ور در س��ال  ۲۰۰۹به خاطر
فعالیته��ای مبتکرانه کمپین یک
میلی��ون امضا برای پای��ان دادن به
قوانین تبعیضآمیز نس��بت به زنان
در ایران ،به این کمپین تعلق گرفته
است.
شیرین عبادی از ایران ،سیما سمر
از افغانس��تان ،ینار محمد از عراق و
ریگوبرتا منچو تام از گواتماال از دیگر

PARS MARITIME CARGO
6475 Des Grandes Prairies,
Unite 15
St-Leonard, QC H1P 1A5

برندگان جایزه این بنیاد در سالهای
گذشتههستند.
این جایزه که تنها جنبه معنوی دارد
به منظور پاسداش��ت فعالیتهای
حق��وق بش��ری و صلحطلبانه النور
روزولت ،به نام وی نامگذاری ش��ده
است.
بنی��اد فمینیس��تی «مجوریتی»،
س��ازمان غیر دولتی زنان است که
در س��ال  ۱۹۸۷توس��ط خانم النور
اسمیل ،فعال حقوق زنان در آمریکا،
بنیان گذارده شد است.
این بنیاد ،در حال حاضر بزرگترین
س��ازمان (غیردولت��ی) تحقیق��ی-
عملی فمینیستی در زمینه برابری
جنسیتی ،س�لامت و حقوق زاد و
ولد و خشونتزدائی در این کشور به
شمار میرود.
این بنیاد همچنین یکی از پنج گروه
اصلی برگزار کننده تظاهرات بزرگ
و تاریخی  ۲۵آوری��ل  ۲۰۰۷به نام
«راهپیمای��ی برای ج��ان زنان» به
شمار میرود.
در این روز بیش از یک میلیون زن
و مرد در حمای��ت از حقوق زنان و
حق انتخ��اب در زمینه تولید مثل
در واش��نگتن دیس��ی ،پایتخ��ت

آمریکا ،راهپیمایی کرده و از برخی
سیاس��تهای ضد زن دولت جرج
بوش انتقاد کردند.
کمپین یک میلی��ون امضاء نیز در
ایران چند سالی است که فعالیتهای
خود در زمینه حقوق زنان آغاز کرده
است.
اعضای این کمپین از سوی مقامهای
امنیتی و قضایی بارها بازداش��ت و
مورد محاکمه قرار گرفتهاند• .

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

جوادنوشین روان

مشاور امالک مسکونی و جتاری
در «ساوث شور» و حومه مونتریال

ارزیابی رایگان ،تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 594-9622
JAVAD NOSHINRAVAN

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
آغاز ترم بهاره
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
 7آوریل
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
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)

کالس های فرانس�ه

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

Agent Immobilier affilié
Groupe Sutton Action Inc.
2190, Lapiniere
Brossard, Qc. J4W 1M2
Bur.: (450) 462-4414
Fax: (450) 462-1509
jnoshinravani@sutton.com
www.sutton.com
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اقتصاد جهان ....
فرو ریزی
بازرگانی
بیناملللی در
سال ۲۰۰۹
در گزارشی که  23مارس انتشار
یافت ،اقتصاددانان س��ازمان جهانی
تجارت پیش بینی میکنند که برای
نخس��تین بار پس از جنگ جهانی
دوم ،حجم بازرگانی میان کش��ورها
در س��ال جاری می�لادی  9در صد
سقوط خواهد کرد.
این س��قوط ،بر پای��ه همان پیش
بینی ،برای کشورهای پیشرفته %10
و برای کشور های در حال توسعه دو
تا سه درصد خواهد بود.
در پ��ی اوجگیری بح��ران مالی در
سپتامبر س��ال گذش��ته میالدی،
رشد اقتصاد جهانی به سرعت رو به

کاهش گذاشت و این احتمال وجود
دارد که برای نخس��تین بار پس از
بحران اقتصادی س��ال های ۱۹۳۰
میالدی ،در سال جاری میالدی به
زیر صفر سقوط کند.
این س��قوط به ش��دت بر بازرگانی
بینالمللی تاثیر گذاشته و حجم داد
و ستد میان کش��ورها را به گونهای
چشمگیر کاهش داده است.
اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت
آمار مندرج در گزارش روز دوشنبه
را موقت ارزیابی میکنند و میگویند
که ب��ا توجه به تکانه��ای موجود
در اقتصاد بینالملل��ی ،ارزیابیهای
کنونی درب��اره بازرگانی بین المللی
در س��ال  ۲۰۰۸و چگونگی تحول
آن در س��ال جاری میالدی طبعا با
تردیدهای فراوان همراه است.
در تفسیری درباره این آمار« ،پاسکال
الم��ی» مدیر کل س��ازمان جهانی
تجارت هشدار داد که هزاران فرصت
شغلی وابسته به بازرگانی بینالمللی
رو ب��ه نابودی میرون��د .آقای المی
این وضعیت را وخیم توصیف کرد و
افزود ک��ه اگر ملتها بیش از بیش
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جهان قرار گرفت .چین ،آمریکا ،ژاپن
و هلند به ترتیب در ردیفهای دوم تا
پنجم جای دارند.
از لح��اظ واردات کاال ،کش��ور های
آمریکا ،آلمان ،چین ،ژاپن و فرانسه به
به سیاستهای معطوف به حمایت ترتیب در ردیفهای اول تا پنجم قرار
از تولیدات داخلی از راه بستن مرزها میگیرند.
متوسل شوند ،وضع از آنچه هست اگر صادرات  27کش��ور اتحادیه اروپا
وخیمتر خواهد شد.
را در ی��ک مجموعه قرار دهیم و این
مدیر کل س��ازمان جهانی تجارت
گفت کش��ور ها باید بدانند که اگر
مرزهایش��ان را ببندن��د ،طرفهای
تجاری شان به همان حربه متوسل
خواهند ش��د و در نتیجه همه زیان
خواهند دید .او از رهبران  ۲۰قدرت
صنعتی و نوظهور ،درخواس��ت کرد
برای مقابله با خطر بسته شدن مرز
های بازرگانی ،متحد شوند.

اتحادیه را یک کشور به شمار آوریم،
ایران در سال  ۲۰۰۸میالدی از لحاظ
صدور کاال بیس��ت و سومین قدرت
بازرگانی بینالمللی بوده است.
این جای��گاه را ایران طبع��ا مدیون
اوجگیری بهای نفت در سال گذشته
میالدی است .به بیان دیگر با سقوط
بهای نفت در س��ال ج��اری ،جایگاه
ای��ران در بازرگانی بینالمللی نیز به

همان اندازه سقوط خواهد کرد.
در س��ال  ۲۰۰۸می�لادی ،در میان
کشور های هممنطقه ایران ،عربستان
س��عودی با صدور  ۳۲۹میلیارد دالر
دهمین صادر کنن��ده کاال در جهان
و امارات متحده عربی با صدور ۲۳۲
میلیارد دالر ،سیزدهمین صادر کننده
جهان بوده است•
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

HAQUE

جایگاه ایران
آمار بازرگان��ی بینالمللی که دیروز
منتش��ر شد نش��ان میدهد که در
سال  ۲۰۰۸میالدی ،ارزش بازرگانی
بین المللی کاالها (بدون محاس��به
خدم��ات) ب��ا  ۱۵در ص��د افزایش
نس��بت به سال پیش ،به  ۱۶هزار و
 ۱۲۷میلیارد دالر رسید.
در سال گذش��ته میالدی آلمان با
هزار و  ۴۶۵میلیارد دالر صادرات بار
دیگر در صدر صادر کنندگان کاال در

آژانس مسافرتی

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

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

ND
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R
E
T H E-FI
S
A
F ROU
TH

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

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

خدیجه
سیاح

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

www.parscanada.com
مهاجرت از طریق

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

رضانـژاد

ارزیابی رایگان

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
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

cell.: (514) 865-7146

	•سرمایه گذاری،
	•کارآفرینی،
	•نیروی متخصص،
	•خویشاوندی،
	•و استانی

>> در کوتاهترین زمان...

___________________________
>> تلفن های مستقیم دفتر کانادا از تهران:
02123006109
02123006108
فاکس0018888399092 :
• دفتر تهران02188207717-8 :
• دفتر شیراز07118436391 :
• دفتر مشهد05118436651 :
>>تلفنهایکنپارسدردیگر شهرهایکانادا:
اتاوا 6132163414 :تورنتو6474291848 :
ونکوور6049093073 :
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در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟
وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده
ارائه هر گونه خدمات حقوقی ایران و
پیگیری دعاوی شما در دادگاه های ایران
است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها
انتخاب شده اند.
دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726
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آهای تاکسی!! ...فرودگاه!
رانندگی تاکس��ی در مونتریال ،کار س��اده
ای نیست ،ساعات کار طوالنی ،شرایط گاه
خطرناک و ...اینک اما کمپانی  ADMکار را
برای تاکسی رانان فرودگاه دشوارتر ساخته
است.
تا امروز تاکسی رانان فرودگاه بصورت قرعه
کش��ی مشخص می ش��ده اند (با پرداخت
 2600دالر در س��ال) ،ام��ا  ADMتصمیم
دارد ای��ن موضوع را همچ��ون جنبه های
دیگر کار فرودگاه به کمپانی مستقل دیگری
منتقلکند.
روز  25م��اه م��ارس ،در اعت��راض به این
موضوع 17 ،کمپانی تاکس��ی که نماینده
 3800دارنده مجوز تاکس��ی هس��تند ،به
تظاهرات گس��ترده و منظمی دست زدند
که واکنش های بسیاری را در سطح شهر
برانگیخت.
>> در دی��داری کوت��اه ب��ا آق��ای
خشایار ش�ادانلو ،مدیر جدید شرکت
تاکسیرانی اطلس و عضو کمیته تاکسی و
لیموزین فرودگاه بین المللی شهر مونترال،
ضمن شادباش برای سمت جدید ،از ایشان
نظرش��ان را در م��ورد حرک��ت اعتراضی و
گردهمآیی تاکسیران های شهر در روز 25
مارس می پرسیم.

اعتراض و
تظاهرات
تاکسی ها

>>> قب��ل از ه��ر چی��ز
می خواستم ،س��ال نو را به یکایک
هموطنان عزی��زم ،از طرف خودم و
شرکت تاکس��یرانی اطلس تبریک
گفته و آرزوی س�لامتی و موفقیت
برای همه دارم.
می دانید شرکتی که در حال حاضر
مدیریت کلی ف��رودگاه بین المللی
«پی یر ت��رودو» (دوروال) را دارد ،با
نام  ADMفعالیت می کند و قرارداد
طویل مدتی با دولت مرکزی کانادا
تنظیم کرده اس��ت ،که حدودا 15
سال از شروع این قرارداد می گذرد.
شرکت مذکور که برای اداره فرودگاه
اج��ازه کام��ل و تام دارد ب��رای این
کار با ش��رکت های دیگری قرارداد

بسته و تقس��یم کار کرده
اس��ت .مثال قرارداد تمامی
رس��توران ها و کافی شاپ
های ف��رودگاه را به عهده
شرکت «ماریوت» گذاشته
و قرارداد پارکینگ فرودگاه
را به شرکت «امپارک» داده
بود که در سال پیش آن را

'قالیچهمقبره
حضرت محمد' پنج
و نیم میلیون دالر
فروش رفت

قالیچه ای که سفارش بافتش صد و
پنجاه سال پیش در هند داده شده
بود تا پس از تکمیلش مقبره پیامبر
اسالم در شهر مدینه را تزئین کند،
در جریان یک حراجی در دوحه به
قیمت پنج و نیم میلیون دالر فروش

www.skylawn.net
به همین منظور روز  25مارس بین
ساعت  10صبح تا  12حدودا 1400
تاکسی و لیموزین از تمامی شرکت
های تاکسی رانی ،که شامل شرکت
اطلس هم میشد ،در محل Carrie-
 Deric-Marc-Cantinکه نزدیک به
کازینوی مونترال در محل Techno
 Parcجمع شدیم.

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

«تصمیمات
شدیدتر
و احتماال
اعتصاب»!

تغیی��ر داده و ب��ه
شرکت «وینچی»
داده است.
ول��ی همیش��ه و
همیش��ه در طول
 15س��ال گذشته،
مدیریت تاکسی و لیموزین
را مستقیما خودشان انجام داده اند در
نشستی که با مسئوالن فرودگاه در
ماه ژانویه داشتیم به ما اعالم کردند
که دیگر نمی خواهند که خودشان
بطور مس��تقیم کنت��رل و مدیریت
تاکسی و لیموزین را بعهده بگیرند،
لذا برای همین منظور از شرکتی بنام
«ایل دارف» خواس��ته اند که بعد از
بررسی کلی ،این قرار داد را به فروش
گذاشته و بعد از میان کاندیدا ،فقط
یک ش��رکت یا یک گ��روه را برای
مدیریت تاکس��ی و لیموزین های
فرودگاه انتخاب بکنند.
این مس��ئله بعلت انحصاری شدن،
با مخالفت بس��یاری روبرو گشت و
کمیته ای به منظور مبارزه با چنین
تصمیمی تش��کیل ش��د که از 16
شرکت تاکسی رانی مونترال تشکیل
ش��ده و وکیلی را بنام آقای «نورمن
پینشو» برای اینکار استخدام کردیم.
پ��س از نامه نگاری های بس��یار و
دریاف��ت جواب های منفی و س��ر
باالیی که از مسئوالن شرکت ADM
گرفته شد ،کمیته تصمیم گرفت که
با مانور و نمایش ق��درت ،آنها را به
قول خودمان بسر عقل بیاورد!!

مونتریال:
ناتاشا ریچاردسون
هنرپیشه در پی
ساحنه اسکی
درگذشت

ناتاش��ا ریچاردس��ون هنرپیش��ه
بریتانیایی در اثر جراحات وارده در
یک سانحه اسکی در گذشت.
خانم ریچاردسون 45 ،ساله ،دختر
ونسا ردگریو هنرپیشه برنده اسکار و
همسرلیامنیسونهنرپیشهمعروف
آمریکایی ،روز دوشنبه  16مارس
در پیست اسکی ویژه افراد مبتدی
در مرکز سیاحتی "مونت ترامبالن"
مونتریال دچار حادثه شد.
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این رانندگان تاکس��ی
و لیموزین کار را برای
مدت  2ساعت تعطیل
کردند .و با نظمی بسیار
عال��ی و با اس��کورت
پلیس مونترال به طرف
فرودگاه حرکت کردیم و برگشتیم.
اکثررسانه های همگانی ،روزنامه ها
و رادیو تلویزیون حضور داشتند .این
حرکت باعث ترافیک زیادی شد.
ما با این حرکت می خواستیم قدرت
تاکسیرانی های مونترال را نه تنها به
مسئوالن فرودگاه و بلکه به دولت و
ارگان های دیگر که بطور مستقیم
و غیرمس��تقیم در مورد تاکسیرانی
ش��هر مونترال تصمیم می گیرند،
نشان بدهیم ،که بازتابی بسیار خوب
داشت.
البته ش��رکت  A.D.Mهنوز به کار
خود در مورد این مسئله ادامه داده
و گفته که مسئله مزایده را تا  8ماه
آوریل ادامه خواهند داد .نتیجه نهایی
در ماه می به اعالم خواهد شد.
اما ما نشست دیگری با بقیه شرکت
های تاکس��یرانی در هفت��ه آینده
خواهیم داشت و احتماال مجبور به
اتخاذ تصمیمات شدیدتری و حتی
احتماال اعتصاب خواهیم شد.
 با سپاس از وقتی که به ما دادیدو با آرزوی موفقیت و بهروزی..

وی در بیمارستانی در نیویورک که
به آن منتقل شده بود درگذشت.
ابتدا پس از حادثه هیچ نشانه ای از
آسیب دیدگی در خانم ریچاردسون

دیده نش��د اما حدود یک س��اعت
بعد احس��اس ناراحتی ک��رد و به
بیمارس��تانی در آن اطراف منتقل
شد.
بعد از آن بود که تایید شد جراحات
وی جانش را تهدید می کند.
ال��ن نیروب نماین��ده هنری آقای
نیس��ون گف��ت" :لی��ام نیس��ون،
پس��رانش ،و کل خان��واده از مرگ
ت��کان دهنده ناتاش��ای عزیز خود
داغدار هستند".
"آنها عمیق��ا از حمایت ،محبت و
دعای دیگران سپاسگزارند".
ریچاردس��ون در آث��ار س��ینمایی
و تلویزیون��ی ظاهر ش��ده بود اما
منتقدان بیش از هر چیز به خاطر
بازی هایش در تئاتر او را س��تایش
می کردند.

رفت.
هوی��ت خری��دار ای��ن قالیچ��ه به
درخواس��ت خود وی اعالم نش��ده
است.
این قالیچ��ه در دهه ش��صت قرن
نوزدهم بافته ش��ده و عمدتا قرمز و
آبی رنگ است؛ نقش قالیچه نیز گل
های رونده و گل سرخ است.
در بافت این قالیچه ،که به"قالیچه
مروارید بارودا" ،شهرت دارد ،حدود
دو میلی��ون مروارید طبیعی به کار
رفته است.
این مرواریدهای طبیعی به "بصره"

شهرت داش��ته و از آب های خلیج
فارس صید شده بوده است.
این قالیچه نفیس همچنین با صدها
سنگ قیمتی ،مانند الماس ،فیروزه،
زمرد و یاقوت تزئین شده است.
بن��ا به گفت��ه های قدیم��ی ،بافت
قالیچه مروارید بارودا را یک مهاراجه
ثروتمند سفارش داده بوده است تا
آن را به مقبره پیامبر اس�لام هدیه
کند.
م��رگ مهاراجه باعث ش��د که این
قالیچه هرگز به مقصد خود نرسد و
در هند باقی بماند .این قالیچه بیش

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

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

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
از صد سال پیش در نمایشگاه دهلی
به نمایش گذاشته شد.
این قالیچه مدتی بع��د از برگزاری
این نمایشگاه توسط خانواده ای به
مراکش منتقل شده بود.
مس��ئوالن حراج خانه ساتبیز قبال
گفته بودند که بعید نیست قیمت
این قالیچه به بیس��ت میلیون دالر
برسد.
بعید اس��ت که صاحب جدید این
قالیچ��ه آن را روی زمین پهن کند
و احتم��اال آن را مانند تابلو از دیوار
خواهد آویخت.

&
www.paivand.ca
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

نتیجه انتخابات فدرال در ماه اکتبر س��ال
 2008ب��رای حزب لیبرال کانادا بس��یار
نامطلوب و غیرمنتظره بود و یک شکست
بزرگ برای آن حزب تلقی گردید .پس آن
هم بحرانی بر سر بودجه فدرال در پارلمان
پیش آمد که نزدیک بود دولت تازه انتخاب
شده کنس��رواتور سقوط کند .ولی با مانور
استیون هارپر و تدبیر میکائیل ژان از این
کار جلوگیری ش��د .ائت�لاف نیم بند بین
احزاب اوپوزیس��یون هم ،آنگونه که پیش
بینی می شد ،ناکام ماند .تنها کسی که در
این میان آس��یب دید استفان دیون رهبر
پیشین حزب لیبرال بود.
اکنون میکائیل ایگناتیف ،که بجای دیون
نشس��ته است ،می کوش��د آب رفته را به

لیبرال ها برای بدست آوردن
قدرت خیز برمی دارند

آیاموفقخواهندشد؟!

جوی بازگردانده و مقدمات پیروزی حزبش
را در انتخابات آینده ،که برای پائیز امسال
تدارک می بینند ،فراهم آورد و دولت را در
دست بگیرد.
یکی از اقدامات ایگناتیف برای این منظور
س��عی در بدست آوردن دل کبکی هاست
که نتیجه انتخابات گذشته در این استان
برای حزب او فاجعه بارتر بود.
در این زمینه او در شورای استانی حزب و
در مقابل تقریبا  500نفر از هواداران لیبرالها
در الوال ،سخنرانی کرده است .مطلب زیر
با نگاهی به بخش هائی از این سخنرانی که
در الپرس به چاپ رسیده تنظیم گردیده
است.
ایگناتیف کبک��ی ها را دعوت می کند که
صفحه اختالفات گذش��ته را ورق بزنند و
جایگاه قدرت خود را در اتاوا دوباره بدست
بیاورند .او ،که می خواهد خود را به کبکی
های معرفی کند ،خطاب به آنان گفته است

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

www.iranianislamiccenter.com
210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

تعهد نمود که
در صورت به قدرت رسیدن
یک روش مستقل که منطبق بر ارزش های
مورد قبول کانادائی باشد ،در پیش بگیرد و
نیروهای کانادائی را در آخر سال  2011از
افغانستان خارج نماید ،آنگونه که پارلمان
کانادا تصمیم گرفته است.
علیرغم اینکه بلوک کبکوا در استان کبک
دس��ت باال را دارد ،آقای ایگنایتف لبه تیز
حمالت خ��ود را متوجه اس��تیون هارپر
کرد .به باور او ،آقای هارپر بین کانادائی ها
اخت�لاف می اندازد تا خود در اتاوا بر س��ر
قدرت باقی بماند .او هارپر را متهم کرد که
در مقابل بحران اقتصادی که کره زمین را
منقلب کرده است ،مسائل را سرهم بندی
می کند .ول��ی آقای ایگناتیف نمونه های
ملموسی از این ادعاها را ارائه ننموده است.
ادبیاتی ک��ه رهبر لیبرالها ب��رای انتقاد از
نخست وزیر هارپر بکار میبرد این توهم را
ایجاد می کند که ایش��ان به موضوع های
سیاس��ی جنبه ش��خصی می دهند .یک
حزب سیاسی نباید خود را در مخالفت یا
ضدیت با یک ش��خص یا یک حزب دیگر
تعریف کند ،زیرا در صورت نبود آن شخص
یا آن حزب ،فلسفه وجودی خود را از دست
می دهد .یک حزب سیاسی باید ،ضمن نقد
منصفانه برنامه های احزاب دیگر ،بیشتر به
تش��ریح برنامه های خود بپردازد ،نه لجن
مال کردن دیگران.
با وجود اینکه در نظر س��نجی های اخیر
مقبولیت حزب لیبرال قدری بهتر ش��ده
است ،خوشبختانه آقای ایگناتیف مشکالت
آینده را دست کم نمیگیرد .او در این باره
می گوید:
«پیروزی در نبرد آینده آسان نخواهد بود،
زی��را راه پر از موانع اس��ت و رقبای ما هم
چـغر هستند .یقینا پیروزی در یک سینی
َ
نقره ای تقدیم ما نخواهد شد».
کنسرواتورها ،برای خنثی کردن اثرات نطق
ایگناتیف اقداماتی به عمل آوردند .از جمله
اینکه یکی از نمایندگان خود در پارلمان،
بنام استیون بالنی ،را به الوال فرستادند تا
از بیانات قبلی ایگناتیف انتقاد کند .شخص
نامبرده ،در یک کنفرانس مطبوعاتی قبل
از س��خنرانی رهبر لیبراله��ا ،گفت بیانات
ایگناتیف در قبال کبک نوعی گرد و خاک
ک��ردن اس��ت .او اضافه کرد ک��ه در مورد
اعطای حق کالم به کبک در سازمان ملل
متحد،ایگناتیف با تردید حرف زده است.
(؟)
ژیل دوسپ ،که در راهپیمائی سنت پاتریک
شرکت کرده بود ،به نطق ایگناتیف واکنش
چندانی نش��ان نداد و فقط گفت به نظر او
مضحک است که آقای ایگناتیف از رهبری
حرف می زند .به گفته دوس��پ ،ایگناتیف
تنها در مورد بودجه به کنسرواتورها فشار
وارد م��ی آورد و روش او با روش اس��تفان
دیون فرق زیادی ندارد.
طبیعتا بیانات رهبر ح��زب لیبرال اظهار
نظرهایی را به دنبال داشته است.
ونسان ماریسال ،مقاله نویس الپرس ،ضمن
اشاره به مقاصد ایگناتیف در این سخنرانی
می پرسد:
«آیا می توان خوش بین بود؟»
بعد خود جواب می دهد :بلی ،ولی نه زیاد.
س��پس توضیح می دهد پرسش��ی که در
میان ژورنالیست ها و حتی هواداران لیبرال
ها مطرح است اینست که آیا ایگناتیف می
تواند کبکی ها را قانع کند که حزب او واقعا
تغییر کرده است؟ او مطلب خود را چنین
خالصه می کند «در یک رستوران ،،تغییر
تابلو کافی نیست ،باید برنامه غذائی تغییر
کند».
دان مک فارس��ون ،مقاله نویس گازت هم
تقریبا همین عقیده را دارد و با اش��اره به
رس��وائی «کماندی��ت» و بررس��ی نتایج
نظرسنجی های اخیر ،که موقعیت حزب
لیبرال را ق��دری بهتر نش��ان می دهند،
می نویس��د لیبراله��ا راه درازی در پیش
دارند.
---------------------

که کبکی ها می توانند در آن واحد به تعلق
خود به کبک و به کانادا مفتخر باشند ،چرا
که این دو تعلق مباینتی با هم ندارند.
رئیس حزب لیب��رال همچنین به کبکی
ها گفته اس��ت که آنان م��ی توانند نقش
تاریخی خود را در دولت فدرال ایفا کنند.
او از ش��خصیت های کبک��ی که در دولت
های گذشته مسئولیت های مهمی داشته
و معماران کانادای امروزی هس��تند ،مثل
ویلفرید لوریه ،لوئی سن لوران ،پی یر ترودو،
ژان کرتین ،پل مارتین و استفان دیون ،نام
برده است.
ایگناتیف به منظور جلب کبکی ها بسوی
حزب لیبرال می گوید:
«در ش��ان کبکی ها نیست که همیشه در
اوپوزیسیون باشند ،بلکه جای آنان در قدرت
اس��ت .آنچه می توانم بگویم اینست :وقت
آن رسیده است که جای خود را در دولت
کشوری که ساخته اید بدست آورید».
در حال حاضر ،بلوک کبکوا  49کرسی از
 75کرسی سهم کبک در پارلمان کانادا را
در دست دارد ،در حالی که حزب لیبرال
تنها  14کرسی و کنسرواتورها  10کرسی
و  NDPیک کرس��ی دارد که دارنده آن
هم قبال لیبرال بوده است.
ایگناتیف از کبکی هائی که در گذش��ته
به بلوک کبکوا روی آورده اند ،خواس��ت
شانس دیگری به نیروهای لیبرال بدهند.
این لحن او نشان می دهد که ایگناتیف
اشتباهاتی را که حزب لیبرال در گذشته
مرتکب شده به یاد دارد مخصوصا از اثر
مخربی که ماجرای س��وء استفاده مالی،
که به رسوائی «کماندیت» معروف شد،
بخوبی آگاه است و به آن اذعان دارد .البته
این عالمت خوی اس��ت .به همین دلیل
هم او گفته اس��ت که لیبرال ها همواره
آمادگی این را دارند که آستین ها را باال
زده و اعتم��اد رای دهندگان ،مخصوصا
کبکی ها ،را دوباره جلب نمایند .به همین
منظور او خود را نخستین کسی معرفی
می کند که پیشنهاد کرده است کبکی
ها یک ملت شناخته شوند .او برای محکم
کاری می گوید اکنون وقت آنس��ت که
همه ما آرزومند کبکی بودن در دل کانادا
بش��ویم .ولی نگفت او که یک انتاریوئی
اس��ت چگونه م��ی خواهد یک
با پست سریع
کبکی باشد.
ملموس��ی
تعهد
ها
لیبرال
رهبر
 75دالر در سال
مورد
در
فقط
ننمود.
کبک
درباره
نشانی خود را به ما ایمیل
س��رمایه گذاری در زمینه های
یا فکس کنید:
انرژی های تجدید پذیر ،بخش رامشترک
514-996-9692
جنگل ،هوانوردی و فرهنگ ،به
شوید:
Fax:514-422-8996
کلیاتی اشاره کرد.
Payvand@videotron.ca
در م��ورد سیاس��ت خارجی ،او

پیوند

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

CERTIFIED 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

www.mariacottone.ca
با تعیین وقت قبلی

____________________________
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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>>> میراث فرهنگی..

13بدر

جشن پایان
نوروز

تحقیق و نگارش:

حسن گل محمدی

(پیوند)

آئی��ن ها و مراس��م عی��د نوروز
باس��تانی ک��ه اغلب از اول اس��فند
ماه هر س��ال آغاز می گردند دارای
سه مرحله می باش��ند .مرحله اول
برگزاری جش��ن ش��ب چهارشنبه
سوری ،مرحله دوم برگزاری مراسم و
جشن های عید نوروز و مرحله سوم
برگزاری مراسم سیزده بدر که جشن
پایان نوروز است.
روز سیزدهم فروردین ماه مانند شب
چهارش��نبه س��وری دارای اهمیت
خاصی است .همانطوری که با برپائی
جشن شب چهارش��نبه سوری به
استقبال عید نوروز می رویم با مراسم
سیزده بدر نوروز را بدرقه می کنیم.
ایرانی��ان باس��تان دوازده روز اول
فروردین را به یاد دوازده ماه سال به
جشن و شادی سپری می کردند و
روز سیزدهم را به باغ و صحرا رفته
و جش��ن پایانی عید ،بهار و سال نو
را در طبیعت برگ��زار می نمودند و
بدین ترتیب مراسم عید نوروز پایان
می یافت و از روز چهاردهم فعالیت
های کار و زندگی عادی دوباره آغاز
می شد.
در حال حاضر نی��ز این روز را همه
افراد خانواده ه��ا در دامن طبیعت
سپری می کنند و یکی دو روز مانده
به سیزده بدر ،خانم ها وسایل مورد
نیاز برای تهی��ه غذاهای مخصوص
و تنقالت روز س��یزده را فراهم می
سازند.
در باور بس��یاری از م��ردم ایران روز
س��یزده نوروز دارای نحسی خاصی
است که خانواده ها باید سعی کنند
گرفتار آن نش��وند .بناب��ر این برای
دوری از این نحوس��ت هم��ه افراد
خانواده صبح روز س��یزدهم وسایل
و لوازمی را که برای برگزاری مراسم
سیزده بدر تهیه کرده اند برمی دارند
و هر یک ب��ه فراخور حال خود این
روز را در خ��ارج از خانه و در محل
های خوش ّآ و هوا و در دل طبیعت
و کن��ار رودخانه یا محل مناس��ب
دیگری س��پری می کنند و اعتقاد
دارن��د که حداقل تا ظهر این روز به
خانه برنگردند تا نحس��ی آن از بین
برود و گریبان گیر آنها نشود.
اولین سوالی که به ذهن انسان خطور
می کند این است که آیا واقعاً سیزده
نوروز روز نحسی است و اگر هست
دلیل آن چیست؟

آیا سیزده نوروز ،روز
حنسی است؟
بط��ور دقی��ق و با دالی��ل منطقی
ریشه اعتقاد به نحسی سیزده نوروز
مشخص نمی باش��د .چون ایرانیان
باس��تان برخالف اق��وام دیگر ،عدد
سیزده را نحس نمی دانستند و روز
سیزده هر ماه برای آنها روزی خوب
و گرامی ب��ود .دالیلی که برای عدم
نحوست سیزده می توان بیان کرد
به شرح زیر است:
 -1ابوریحان بیرونی دانشمند
بزرگ ایران�ی در کتاب معروف
خود« ،آثار الباقیه» آورده است:
ایرانیان باس��تان هر روز از ماه را به
نامی می خوانند و سیزدهمین روز
ماه ،تیر نامیده می ش��ود و تیر نام
فرشته ای عزیز و نام ستاره ای بزرگ

و نورانی و خجسته است.
همچنین این اندیش��مند ایرانی در
جدولی که برای خوب (س��عد) و بد
بودن (نحس) ایام تنظیم کرده ،روز
سیزده نوروز را روزی فرخنده (سعد)
نامیده است.
 -2براساس باورهای اساطیری
ای�ران باس�تان ،روزی ک��ه آرش
کمانگی��ر برای تعیین م��رز ایران و
توران از قله دماوند با تمامی قدرت
روح��ی و جس��می خود
تیری ره��ا کرد ت��ا مرز
ایران را مش��خص کند،
روز س��یزده نوروز بوده و
شاید نامیدن روز سیزده
بعنوان «تیر» براساس همین اتفاق
باش��د که با فرود آمدن تی��ر او در
کنار رودخانه جیحون ،ایرانیان آن را
گرامی داشتند و جشنی بر پا کردند
که مراسم سیزده بدر باقی مانده از
آن است.
بنابر این براساس این چنین باورهایی
در ایران باس��تان ،نمی توان عنوان
کرد که عدد س��یزده و سیزده بدر
نحس است.

حنوست سیزده از
کجا آمده است؟
در بررسی و ریش��ه یابی اینکه این

مجس��مه خدایان گذاشت ،نحسی
سیزده گریبان گیرش شد و به قتل
رسید.
همچنین در باورهای اعراب اعتقاد به
نحوست و خرافات بسیار ریشه دار
اس��ت بطور که آنها روزهای هفته و
ماه را به روزهای خوب ،متوس��ط و
بد تقسیم می کنند و در روزهای بد
دست به کار مهمی نمی زنند چون
به نظر آنها نحس است .اصطالح قمر
در عقرب نیز از همین باورها بوجود
آمده است .بدیهی است پس از حمله
اعراب به ایران و تغییر گرایش های
دینی ایرانیان بسیاری از این باورها
و خراف��ات اعراب در ایران رواج پیدا
کرد و چون عدد سیزده را آنها نحس
می پنداشتند ،بنابر این عدد سیزده
و س��یزده بدر بد شگون و نحس به
شمار آمد.
در هر حال چه عدد سیزده و سیزده
بدر نحس باشد یا نباشد ،در ایران از
گذش��ته بسیار دور تا کنون رسم بر
آن بوده است که در روز سیزده نوروز
تمامی مردم از شهری تا روستایی و
از هر طبقه و دس��ته از خانه بیرون
آمده و یک روز را در دشت و صحرا
و در دل طبیعت بس��ر می برند و تا
بعد از ظهر آن روز به خانه های خود
برنمی گردند.

چگونگی برگزاری

نحوست س��یزده از کجا به باورهای مراسم سیزده بدر

ایرانیان راه پیدا کرده است .مدارک و
شواهد مشخص و معینی وجود ندارد
ولی می توان به بعضی از حدس ها و
گمان ها پرداخت که برخی از آنها به
شرح زیر است:

 -1ممکن است در ایام گذشته
ح��وادث ناگواری در ای��ن روز بطور
اتفاقی بوجود آمده و احتماال تکرار
هم داش��ته ،بنابر این در ذهن ها از
این روز وحشت و نحوستی پیدا شده
است.
گزارش هایی هم در این زمینه وجود
دارد که در گذش��ته در یک چنین
روزی س��تاره ای دنباله دار با زمین
برخ��ورد کرده و موجب زلزله ،آتش
فشان و ویرانی هایی شده است.
 -2در اس�اطیر نجومی ایران
قدیم باور چنین بوده است که عمر
جهان دوازده هزار س��ال اس��ت که
دوازده اخت��ر هر کدام به مدت هزار
سال بر جهان حکومت خواهند کرد
و در پایان دوازده هزار سال ،آسمان
و زمین در هم خواهد ریخت.
چون انسان ها زندگی خود را قیاس
از این باورها می پنداش��تند سال را
دوازده ماه می گرفتند و جشن های
ن��وروز را نی��ز در دوازده روز برگزار
می کردند و در این روزها به شادی
می پرداختند تا آنکه در طول سال،
زندگی آنها به خوب و خوشی سپری
گ��ردد .چون در پای��ان دوازده هزار
سال جهان هستی درهم شده و به
آشفتگی می رسد ،بنابر این پس از
دوازده روز جش��ن نوروز یک روز را
نشان از آش��فتگی و در هم ریختن
می پنداشتند و برای مصون ماندن از
آن به دل طبیعت پناه می بردند.
 -3یکی از دالیلی که می توان
برای القای نحسی سیزده در ایران
ذکر کرد این است که در باور مردم
کشورهای همجوار ایران مانند روم و
اع��راب خرافات و اعتقاد به خوب و
بد (سعد و نحس) روزها بسیار رواج
داشته اس��ت .بنابر این امکان اینکه
ای��ن باورها از این مناط��ق به ایران
رسیده باشد بعید نیست .مسیحیان
اعتقاد دارند با توجه به اینکه در شام
آخر مسیح ،سیزده نفر بر سر سفره
ب��وده اند و بر اثر خیانت یکی از آنها
او را مصلوب کردند ،پس عدد سیزده
نحس است و آنها هیچ موقع سیزده
نفر بر سر یک میز ،غذا نمی خورند.
یا اینکه اس��کندر مقدونی هنگامی
که مجس��مه خود را در کنار دوازده

مراسم روز سیزده بدر با انجام رسوم
و برنامه های خاص خود برگزار می
گردد .چگونگی کارهایی که در این
روز ص��ورت می گیرد به ش��رح زیر
است:

10 PAYVAND: s Vol. 15 s No.894 s Avr. 01, 2009

بــازار نوروزی و
میهمانی شام خانه ایران

نوروز گوارای وجودتان باشد...

امسال به همت و بزرگواری هوا که خوشبختانه آنقدرها سرد نبود نوروز و آمدن بهار حال
و هوای دیگری در شهرمان داشت و شاهد جنب و جوش بیشتری در بین هموطنان
بودیم و خوشحالیم که این عید باستانی و این سنت هزاره ها
آرام آرام جای خود را دارد محکم می کند و امیدواریم نوروز ما
روزی نوروز همگی باشد.
خانه ایران امس��ال دس��ت بکار تازه ای زد و در روز شنبه 14
مارس یک هفته پیش از نوروز با مساعدت و یاری مسئولین
مدرسه دهخدا در محل این مرکز فرهنگی «بازاری نوروزی»
را بر پا کرد و حال و هوای بازارهای ش��لوغ ایران در آس��تانه
سال نو برای چند ساعتی در مونترال بوجود آورد و بخصوص
انتخاب مدرسه دهخدا برای اینکار باعث شد تا نوجوانان ایرانی
با این س��نت زیبا آشنا ش��وند و ؟؟؟ بازار سئوال و جواب هم
خیلی گرم بود.
گو اینکه این اولین تجربه ما بود ،اما هم استقبال بازدید کنندگان
و هم شرکت کنندگان که بعضی برای معرفی گوش ای از رسم و رسوم و فرهنگ استان و برخاستگاه خود آنجا بودند
و بعضی برای فروختن اجناس و یا هنرهای دستی تولید شده از دستان هنرمندشان حضور داشتند ،باعث شد که
مصمم گردیم سال آینده این بازار را بصورت گسترده تر و غنی تر برگزار کنیم بطوری که قابلیت پاسخگوئی به نیازهای
ایرانیان را برای خرید نوروزی داشته باشیم.
امیدواریم که عالقمندان با تماس نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی خود را با ما درمیان گذارند تا بتوانیم با فرصت کامل
در دست برای سال آینده برنامه ریزی نمائیم.

شام نوروزی در املپیا

خانه ایران برای دومین سال مبادرت به برگزاری میهمانی شام نوروزی در سالن المپیا نمود که در آن بیش از دویست
و هفتاد نفر از هموطنان شرکت داشتند .در عین حال با توجه به هم زمانی هفته جهانی بزرگداشت فرهنگ و تمدن
ایران و دانشنامه ایرانیکا ،ما از این فرصت سود برده و در آن شب از زحمت های بیست ساله آقای محمدعلی فاضل در
برپائی و تداوم انجمن ادبی مونترال و کوشش های مداوم ده ساله گذشته ایشان در جمع آوری کمک های ایراندوستان
به دانشنامه ایرانیکا و شناسانیدن این پروژه عظیم ملی و میهنی به مونترالیان سپاسگزاری و قدردانی نمودیم و با اهدای
یک لوح سپاس مراتب تشکر جامعه کوچکمان را از زحمات این فرهیخته ایران دوست ابراز نمودیم.
بار دیگر سالی مملو از سالمتی ،شادکامی ،سعادت ،پیروزی و خوشبختی برای یکایک هموطنان در اینجا ،در هر جا و
بخصوص در ایران بزرگ و عزیزمان آرزو داریم.
نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز باد هیات مدیره خانه ایران – مونترال
-------------------------------------------------

آماده شدن برای
سیزدهبدر

یکی دو روز مانده به س��یزده نوروز،
خانواده ها برنامه ریزی خاصی برای
برگزاری این مراسم انجام می دهند.
آماده شدن برای این روز با تصمیم
گیری هایی آغاز م��ی گردد که در
روز سیزده بدر کجا بروند ،با چه افراد
و خانواده هایی ب��ه طور هماهنگ
حرکت کنند ،چه وسایلی نیاز دارند،
غذا و تنق�لات مورد اس��تفاده چه
باشد ،بسته به محل رفتن و وضعیت
آب و هوا چه وسایل و لباس هایی با
خود بردارند.
بنابر این خانم های خانه به تهیه غذا
و برداشتن وسایل مورد نیاز و آقایان
به مرتب کردن وسیله نقلیه یا کمک
کردن در حمل وسایل ،می پردازند.
خانواده ها در این روز اغلب به صورت
گروهی و چند خانواده با هم غذای
ظهر را تهیه می نمایند و نیز آجیل و
خوردنی های سفره هفت سین نوروز
را با خود به صحرا می برند تا استفاده
نمایند.

انتخاب محل مناسب
برای نشسنت

بهترین محل برای سیزده بدر ،بیرون
از ش��هر و در دش��ت و صحرا و دل
طبیعت زیبا است .بنابر این خانواده
ها در خارج شهر یا حتی پارک های
داخل شهر محلی را که زمین سبز یا
زیر درختی که به آب نزدیک باشد،
انتخاب می کنند و آنجا را آماده می
نمایند تا بتوانند یک روز را به راحتی
در آن محل سپری کنند .بعضی ها
نیز با خود چادر صحرایی برداشته و
آن را بر پا می نمایند.
{بخش پایانی درشماره آینده}

دانشنامه
ایرانیکـــا
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:

محمدعلی فاضل و حسین صمیمی

514-651-7955

www.iranica.com

>>انتخــــــابات<<

فراخوان و دعوت همگانی برای شرکت در چهارمین مجمع همگانی
یکشنبه  3ماه می  2009از ساعت  15الی  18بعدازظهر
(مکان :متعاقبا اعالم خواهد شد)

دستور جلسه :گزارش فعالیت های یکساله ،گزارش وضعیت مالی ،تبادل نظر و بررسی پیشنهادات ،انجام
انتخابات (بر پایه اساسنامه) تصویب برنامه ای سال آینده.
مهلت ثبت نام کاندیداها:
 حداکثر تا تاریخ  15آوریل  2009درخواست ها باید به دفتر خانه ایران رسیده باشد. داوطلبان میبایست حداقل  6ماه از مدت عضویت شان گذشته باشد.از تمام هموطنان گرامی صمیمانه دعوت می کنم تا با شرکت در این گردهمآئی آزاد و دموکراتیک و ارائه نظرات خود
آن را پربارتر و اثر بخش تر گردانند.
به امید دیدار یکایک شما ،با سپاس هیات مدیره خانه ایران
---------------------------------------------
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معرفی کتاب...
گلگشت خاطرات
ایرج پزشک زاد
>>> مجموع��ه ای از س��یزده
قصه-خاط��ره ک��ه در آن ای��رج
پزش��کزاد با نگاه و کالم طنزآمیز
خود جلوه هایی از روانشناس��ی
اجتماع��ی ایرانی��ان را بر مال می
کند.
 234صفح��ه چ��اپ نخس��ت
2007 -1386
ناشر :شرکت کتاب لوس آنجلس
آمریکا
پسر نوح با بدان بنشست
خاندان نبوتش گم شد
بعد چندی سری به لندن زد
از بزرگان حوزه قم شد!
ایرج پزشک زاد
>>>> رحیمیان عزیز
ضمن تبریک س��ال نو و فرخنده جشن
نوروزی و فرارس��یدن به��ار و به همراه
آرزوی تندرستی و روز بهی ،شعری را که
چند روز قبل س��روده ام به همراه چند
غزل و ترانه از اشعار قبلی که درباره بهار
می باشند ،برایتان میفرستم.
ناگفته نماند که این اشعار را به یاد بهار در
ایران و جاهای دیگری که هوای بهتری
دارند سروده ام!
قربانت دکتر کاوه سعیدی (مونتریال)
 26مارس 2009

شعر از

دکتر کاوه سعیدی
(مونتریال)

بهاری دیگر

بار دیگر با ِد نوروزی وزید
ابر آمد روی کوه و در چکید
سبزه پیدا شد به ِ
طرف جویبار
الی گِل صحرا دمید
الله از ِ
بر درختان شد شکوفه آشکار
سبز شد یکباره تازه ِ
برگ بید
عطر گلها در فضا گردید پخش
بوی سنبل بر مشام ما رسید
خوب و خوشبو شد هوای صبحدم
از شمیم نرگس و یاس سفید
زردبلب�لب�ردرخ�تآوازداد
سال نو را داد بر مردم نوید
ِ
وضع دنیا بهترک خواهد شدن
هست در هر جا ،نشانی از امید
گرچهتاریکستچونشباینجهان
روز روشن بعد آن آید پدید
کاش ایران هم از این آشفتگی
وارهد آخر در این سال جدید
فروردین ماه 1388

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

بار دیگر بهار

نو بهار آمد و نوروز رسید
بار دیگر دلم از ذوق تپید
ِ
سرسخت زمستان بشکست
یخ
قطره ای گشت و بسوئی بچکید
ژاله گریان شده از باغ گریخت
الله خندان به دل راغ دوید
غنچه آمد به بر شاخه سیب
نرم نرمک به دمن ،سبزه دمید
باز گیتی همه گردید جوان
باز شوری به دلم گشت پدید
سیره برجست به باالی درخت
کبک در دامن ُکهسار پرید
غم و اندوه دلم شد سپری
شادمانی به دلم جای گزید
مونترال بهار 1384

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

فریدون مردکار

(مونتریال  -سان فرانسیسکو)
----------------------کالم اول آنکه:
معرف��ی کتاب ب��ا نقد کتاب
و نقد مقاله و یا نوش��ته فرق
دارد.
در آغاز توجه داش��ته باشیم
نگارنده این س��طور فقط به
معرفی کتاب نظر دارد نه نقد
آن.
در پش��ت جلد کتاب چنین
آمده اس��ت «این گلگش��ت
مجموعه ای از خاطرات خالق
دایی جان ناپلئون در مراحل
مختلف زندگی است که طی
آنها با طنزی شیرین و گزنده
از برخوردهای��ش ب��ا وقای��ع
غیرعادی و مضحک با آدمهای
عجیب و بیاد ماندی حکایت
می کند»!
آقای نصرت الله نوح ش��اعر
بلند آوازه و مسئول و پر کار و
مقیم ایالت کالیفرنیا آمریکا در
کتاب جلد سوم یادمانده های
خ��ود در ابتدای معرفی آقای
ایرج پزشک زاد این عبارت را
بکار برد:
«مردی که نخس��تین رمان
طنز فارسی را به فرهنگ ایران
افزود».
گنجینه غنی شعر فارسی در
بیش از هزار س��ال در گداز از
تاری��خ با فراز و نش��یب های
فراوانی همراه بوده اس��ت .در
این فراز و فرودها شاعر ایرانی
با کلماتی که در اختیار داشت
و یا باد رس��یده ب��ود زندگی
کرد.وج��ود موان��ع گوناگون
برای بهره ب��ردن از هنرهای
چون رقص ،موسیقی ،نقاشی،
مجسمه سازی ،آهنگ سازی
که ممنوع بود و جرم محسوب
می شد ،محروم بود تنها کالم
برای شاعران و نویسندگان و
هنرمندان باق��ی مانده بود و
تاریخ گواه است که شاعران و
نویسندگان ایرانی به بهترین
ش��یوه از کالم سود بردند در
کالم گریس��تند ،خندیدند،
رقصیدند ،نقاش��ی کشیدند
و خالص��ه آنکه کالم را چون
شمشیری برای زدودن جهل،
س��تمگری و خراف��ه و ک��ج
اندیشی ،انسان شدن ،انسان
بودن به کار گرفتند گاه بطور
مستقیم یا حکومت گزاران و
سلطه گران در افتادند و حتی
به ش��هادت رس��یدند .چون
س��یف فرغانی که در حمله
مغوالن بر خاک افتاد و شهید
شد.
و گاه غیرمستقیم و با توسل
به طنز ،هزل و هجو ،طیبت
چون عبی��د زاکانی با آنان در
ستیز بوده اند.
بهرحال شاعران و نویسندگان
ایرانی حتی مردم عادی کوچه
و بازار از هزل و هجو در مبارزه
با حاکمان و پادشاهان بیدادگر
استفاده می کردند.

ن��گاه کنیم ب��ه اش��عار هجویه
فردوس��ی که س��لطان محمود
را برای ب��ی اعتنایی به آفرینش
بزرگتری��ن حماس��ه جاودان��ی
ش��اهنامه مورد خطاب قرار می
دهد و می گوید:
چو شاعر برنجد بگوید هجا
بماند هجا تا قیامت بجا
و این گونه مبارزه قلمی در سراسر
ط��ول تاری��خ ادب ایران بس��یار
چشمگیر اس��ت و تا عصر امروز
بُن مایه های طنز از نویسندگان
و شاعران بزرگوار فراوان دیده می
ش��ود چون ایرج میرزا ،دهخدا،
ملک الش��عرای بهار ،سید اشرف
نس��یم ش��مال ،فریدون توللی،
محمدعلی افراش��ته ،ابوتراب جلی،
ابوالقاس��م حال��ت و در حال حاضر
هادی خرسندی.
متاسفانه در تاریخ ادب ایران کتاب
مستقل و نویس��نده طنز پرداز که
کتاب و یا داستانی را به طنز بنویسد
و مردم با شور و اشتیاق آن را پذیرا
شوند کمتر داش��ته ایم و البته اگر
کتاب رستم التواریخ را ،که شرح زن
باره گی ناصرالدین ش��اه را به طنز
نگاشته است ،به حساب آوریم ،می
توانیم بقول آقای نص��رت الله نوح
شاعر معاصر« ،این فضای اختصاصی
خالی ماند ،تا حضرت ایرج پزش��ک
زاد بیاید و با رمان و داس��تان فیلم
نامه جالب و ج��ذاب و گیرای خود
دائی جان ناپلئون این جای خالی را
پر کند».
خال��ق اثر بزرگ دایی جان ناپلئون،
ایرج پزشک زاد در تهران بدنیا آمد.
وی فارغ التحصیل دانشکده حقوق
است و پس از چند سال خدمت در
دادگس��تری به وزارت امور خارجه
منتقل ش��د و عهده دار پست های
مهم آن وزارتخانه گردید و مدت ها
در کش��ورهای اروپایی سفیر ایران
در آن کش��ورها بود .او به نظم و نثر
ادبیات کالسیک ایران تسلط کامل
دارد و پس از انقالب سال  57چند
س��الی در ایران ب��ود و پس از آن به
کشور فرانسه مهاجرت کرد و در طول
اقامت در فرانس��ه فعالیت فرهنگی
خ��ود را دنبال کرد و آثار گرانبهایی
خلق نم��ود و به ترجمه کتاب های
تاریخی و ادبی پرداخت که می توان
 11جلد تالیفات داس��تانی در مایه
های طنز ،تالیفات تاریخی و ادبی 7
اث��ر و  6اثر ترجمه با نث��ری روان و
دلپذیر را نام برد.
کتاب «گلگش��ت خاطرات» وی آن
چنان خواندنی و ستودنی است که در
واقع می توان گفت او در طنزپردازی
و انتخاب سوژه و قهرمانان داستان
خود ،کار را به اعجاز کشانده و گویی
چون روانشناس��ی و کاونده ای بی
بدیل به تحلیل زوایای درونی و روانی
(موضوع) خویش پرداخته اس��ت و
 13سوژه داس��تان های این کتاب
بس��یار بدیع و جالب است ،که هیچ
کدام از داستان ها را نمی توان برتر
از دیگ��ر انتخاب نمود و نگارنده این
سطور نمی تواند دلیلی برای انتخاب
داستان هائی که نام خواهد برد ارائه
نماید ،معذالک داس��تان های چون
«چون قضا آید طبیب ابله شود» و
دیگر «بارانی سفارتی» را فوق العاده
می داند.
برای نویس��نده بزرگوار و دانشمند
و روش��نگر ،آقای ایرج پزش��ک زاد
س�لامتی آرزو دارم و خوان��دن این
کتاب را به دوس��تداران توصیه می
شود.
«در این نوشته از مقاله یادماندنی ها
آقا ی نصرت الله نوح استفاده شده
است».

ارزشریف
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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تظاهرات عظیم!

علیه نوروز مرکز
اسالمی هیلتون

بازگشت کالهبردار
بزرگ ایرانیان
مونتریال

دو هفت��ه پ��س از ن��وروز در آغ��از
بهاری خوش ،در نخستین سالگرد
فرار کالهبردار ب��زرگ ایرانی مقیم

>>> عکس :گوشه کوچکی از
تظاهرات بزرگ را نشان میدهد!!
به گزارش گزارشگر ویژه پیوند ،پیامد
فراخوان گسترده ایرانیان معترض،
از مونتریال ،و ش��هرهای تورونتو و
لس آنجلس ،از نخس��تین س��اعات
بامداد روز ش��نبه  28م��اه مارس،
گروه کثیری از هموطنان معترض
به سیاس��ت های نقض گس��ترده
حقوق بش��ر در جمهوری اسالمی،
در حضوری بی سابقه ،متحد و یک
پارچه و یکصدا ،گردهم آمدند.
ب��ه گ��زارش خبرنگار وی��ژه پیوند،
ایرانیان معت��رض در مینی بوس و
اتوب��وس کوچک و بزرگ در نظمی
ش��گفت انگیز از نخستین ساعات
عصر ش��نبه در برابر ورودی بزرگ
هتل هیلت��ون مونتری��ال در صف
های منظ��م و طوالنی در حالی که
پالکارده��ای بزرگ (بعضا مصور) از
اعدام،شکنجه،سنگسار،نقضحقوق
بشر ،سیاست های ویرانگر فرهنگی،
نویسندگان و روزنامه نگاران زندانی،
س��رکوب بهائیان و ...و ...در دس��ت
داشتند به تظاهرات پرداختند
گفتنی اس��ت صف ه��ای بزرگ و
رعب آور پلیس شورش و همچنین
پلیس های عادی ش��هر مونتریال،
سواره نظام کانادا (آر سی ام پی) ،و
نیز گروه های لباس شخصی سازمان
امنیت («سیسز») کانادا از مدت ها
قب��ل ،جهت جلوگی��ری از هرگونه
برخوردهای احتمالی خشونت بار این
گردهمایی عظیم در محل گردآمده
بودند.
اما بر اساس مشاهده گزارشگر ویژه
م��ا حتی ی��ک مورد ب��ی نظمی و
کار غیرقانونی طی این تظاهرات به
چشم نخورد.
گفته میش��ود گروه مهم��ان های
جش��ن ،هنگام ورود ب��ه البی هتل
در برابر صف عظیم تظاهرکنندگان
و معترضان خشمگین ،سرافکنده و
ترسخورده به سرعت می گذشتند و
به درون سالن می رفتند.
گزارش��گر یک خبرگ��زاری معتبر
می نویسد ،حتی برخی از مهمانان
که چهره خ��ود را با کیف و روزنامه
پوش��انده بودند ،در براب��ر اعتراض
تظاهرکنن��دگان تاب تحمل از کف
دادند ،برگش��ته و در اتومبیل های
خودگریختند.
تظاهرات بزرگ اعتراضی به حضور
مقام��ات دیپلماتی��ک جمه��وری
اسالمی ،سرانجام در ساعت  9شب
پایان یافت.
_________________
------------

مونتریال ،قربانیان وی که اینک (در
زمان نگارش این گزارش) رقم دقیق
آنان به  47نفر می رسد ،با سورپریز
(عیدی) بسیار مسرت بخش روبرو
شدند.
جیم ابوتراب ،بیمه فروش معروف و
فراری سابقه دار ایرانی مونتریال ،در
یک گفتگوی مطبوعاتی پرجنجال،
در نخستین س��اعات بامداد اداری،
 12فروردی��ن برابر با یک��م آوریل
 2009در محل دادگستری اسالمی
در تهران ،در خیابان ش��ریعتی ،در
یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
وی ت��ا کن��ون مرتک��ب هیچگونه
خالفی نش��ده اس��ت ،بخش بزرگ
اتهامات وی تنها خیالپردازی و نیز
توطئه چینی از جان��ب بدخواهان
وی ،به ویژه ،محمدرجیمیان (نه،
این سهو تایپی نیس��ت« ،رجیم»
صفتی اس��ت که به شیطان اطالق
می شود) صورت گرفته است.
وی همچنین در بخشی دیگر از این
کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد ،در
یکمین سالگرد کالهبرداری بزرگ
در مونتریال حضور خواهد داش��ت
و کلیه بدهی های��ش را به فردفرد
مالبختگان عودت خواهد داد.
ابوتراب همچنین خاطرنشان کرد،
جهت اعتذار و ایضا تشکر از درک و
مدارایی که این مالباختگان تاکنون
از خود نش��ان داده اند ، ،بهره یک
س��اله ،به انضمام چکی برابر با %10
کل بدهی ایشان را به عنوان عیدی
به فردفرد ایشان اهداء خواهد کرد.
گزارشگر پیوند ،از دفتر تهران پیش
بینی می کند ،یک��م آوریل جاری،
جمع گسترده ای از ایرانیان مالباخته
با دسته گل های بزرگ و تمثال آن
خیر فرهنگدوست بیگناه ،حق
ایرانی ّ
شناسنانه و مش��تاقانه به دیدار وی
خواهندشتافت.
پیامد تماس پیوند با مقامات مسوول
«مارش��ه فیناس��یه کبک»« ،اداره
مالیات کب��ک»« ،آر.س��ی.ام.پی،».
که گفته می ش��ود در پروسه بلند
تحقیقاتی خود از این کالهبرداری
ب��زرگ پرون��ده ای 15هزار صفحه
مهی��ا ک��رده ان��د ،هنوز پاس��خی
دریافت نداشته ایم .گفته می شود
ای��ن مقامات از این تحول ،حیران و
انگشت به دهان مانده اند و از دیدار با
روزنامه نگاران طفره می روند.
بدیهی است به محض دریافت پاسخ
مراتب به آگاهی خوانندگان ارجمند
خواهد رسید.
-----------

فوق العاده فوق العاده3

پیروزی بزرگ جامعه
ایرانی مونتریال
همبستگیبینظیر
>> در13بدر!

در واپس��ین س��اعات پیش از چاپ
پیوند گزارش��ی از س��وی سازمان
نوبنیاد «اتح��اد بنیادهای فرهنگی
ایرانیان» مونتریال ،نمابری به دفتر
پیوند فکس ش��د .نظ��ر به اهمیت
ویژه این گزارش این ش��ماره پیوند،
برای نخستین بار با تاخیر منتشر می
شود.
در بخشی از این گزارش نسبتا
طوالنی آمده است:
 ...طی ماه ها نشست و گردهمایی
و برگ��زاری جلس��ات گوناگ��ون،
س��رانجام کلیه نهادهای فرهنگی
اجتماعی ایرانیان مونتریال بر آن
ش��ده اند ،در کلیه امور مربوط به
فعالیت های فرهنگی ،آموزشی و
اجتماعی ،اعم از ام��ور مربوط به
مسائل درونی جامعه ایرانیان و یا
امور مربوط به جامعه میزبان ،تحت
هر شرایطی دست اندرکاران امور
به هدف یک پارچگی و یک دستی
و تاکید بر اتحاد و یک کاسه کردن
انرژی ها مذاکره و تالش کرده ،هیچ
فرصتی برای یکی ش��دن از دست
ندهند.
در این اطالعیه به صراحت وموکدا
قید شده است:
از این به بع��د مثال جامعه ایرانیان
تنها یک چهارش��نبه سوری ،و یک
س��یزده بدر و یا جشن س��ده و ...بر
گزار خواهد کرد.
و آن ت�لاش ب��زرگ و عمده ای که
دست اندرکاران امور برای هماهنگی
و برنامه ریزی جداجدای جشن های
مل��ی صرف می کنن��د ،از این پس
صرف اتحاد ،و برگزاری گسترده تر و
بزرگ تر این برنامه خواهد شد.
در این میان س��هم انجمن زرتشت،
طبق این گزارش ،ستودنی است.
ای��ن انجمن ق��ول داده ب��ود در هر
فرصت��ی در تعام��ل و همی��اری با
مدرسه دهخدا ،خانه ایران و کتابخانه
نیما ،یاران انجمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند بکوشد...
دس��ت ان��درکاران خانه ای��ران ،در
نشست خود با انجمن ادبی و ایرانیکا
از سوی دیگر بر آن شده اند ،نهایت
تالش خود را ب��کار برند تا فعالیت
ه��ای خود را در اتح��ادی بی نظیر
هماهنگکنند.
این گروه به ویژه به گزارشگر پیوند
تصریح کرد ،برگزاری فعالیت های
فرهنگی زمانی غرورانگیز و ستودنی
اس��ت ،که به اهتمام جمع ،گروهی
و با یاری هرچه بیش��تر شهروندان
برگزار شود .یک عضو این نهاد ،که
خواست نامش محفوظ بماند ،افزود:
 ...وگرنه هر گروهی می تواند مجلس
س��ور و دامبلی (با شناسنامه پیوند
مباینت دارد!) برگزار کند!
همچنی��ن در بخش��ی دیگ��ری از
«اتحاد بنیادهای فرهنگی» تصریح
شده اس��ت از این پس تالش شود
چهره جمهوری اسالمی کمتر «بزک
دوزک» شود.
یک شهروند ایرانی در تماس تلفنی،
با خواندن این اطالعیه ،در حالی که
از ش��عف صدایش می لرزید گفت:
چه خوب در زمانی که دیوار برلین
فروریخت ،و اسرائیل با حماس سر
میز می نش��یند ،ایرانیان مونتریال
سرانجام توانس��تند ،در سیزده بدر
امس��ال کب��اب کوبی��ده و آبجو را
کنار هم بخورن��د و با موزیک اندی
برقصند!
واقعا پس از سه دهه تبعید و بدبختی،
چه دستاورد بزرگی! آفرین و درود بر
فردفرد این عزیزان!
با آرزوی موفقیت های بیشتر برای
رهبران جامعه ایرانی مونتریال

12

___ ___ www.paivand.ca

 sسال s 15شماره  12 s 894فروردین 1388

عید پاک

قیام عیسی مسیح
عید
به مناسبت یان دعوت می شود
ح
از شما مسی وز شنبه و یکشنبه
تا در مراسم ر
لیسای فارسی زبان
ک

جهت عبادت
و صرف شام

Happy
Easter

>> بخش پایانی
(از  3بخش)

عیسی
مسیح

دوستان عزیز

مشاهده می شود که رؤسای دینی قوم یهود،
ناخودآگاه اقرار نمودند که به غیر از خود خدای
این جهان کسی دیگر قادر به بخشش گناهان
نمی باشد.
فقط عیسی است که دارای این چنین قدرتی
است که گناهان را بیامرزد .از زن زناکار تا
مفلوج ناتوان.
متی 8 – 1 : 9

>> در قدم ششم

قدرت خداوندی عیسی مسیح را بر عالم اموات
را نیز مشاهده می نماییم .عیسی مسیح به اتفاق
شاگردانش به شهر نایین رفتند .همین که به
دروازه شهر نایین رسیدند با تشییع جنازه ای
روبرو شدند که پسر یگانه بیوه زنی بود .بسیاری
از مردم شهر همراه او به جهت تدفین پسرش
آمده بودند .وقتی که آن مادر را دید ،دلش به
حال وی بسوخت.
عیسی جلو رفته تابوت را لمس کرد و آن را بر
زمین نهادند .عیسی مسیح فرمود:
ای جوان به تو می گویم برخیز .هماندم میت در
داخل تابوت نشسته و شروع به صحبت نمود.
عیسی او را به مادرش سپرد .حاضرین خدا را
ستایش کرده ،گفتند:
پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده است.
همچنین می گفتند :خدا آمده است تا قوم خود
را رستگار سازد .بلی خداوند قادر به زنده کردن
مردگان نیز می باشد.
لوقا 17 – 11 : 7
عیسی مسیح با خانواده شخصی به نام ایلعازر و
خواهران او به نام های مرتا و مریم دوست بود.
ایلعازر مریض شد ،مرتا و مریم به عیسی پیغام
دادند که ایلعازر مریض است.
عیسی جواب داده گفت :مترسید زیرا که این
بیماری منجر به مرگ او نخواهد شد بلکه

ک

کلیسای
اجنیلی
فارسی
زبان
مونتریال

عید پا ک
بر همگان
مبارک باد!

وسیله ای برای جالل یافتن خداست .عیسی به
شاگردانش گفت :به یهودیه برویم .گفتند :استاد
هنوز چند روز از واقعه ای که یهودی ها می
خواستند ترا سنگسار کنند نگذشته است .آیا باز
می خواهی که به یهودیه بروی؟
عیسی گفت :دوست ما ایلعازر خوابیده است،
می خواهیم برویم او را بیدار کنیم.
حتما
است،
شاگردان گفتند :اگر او خوابیده
ً
خوب خواهد شد .عیسی از مرگ ایلعازر سخن
می گفت ،اما شاگردانش تصور می کردند
مقصود او از خواب معمولی است .آنگاه عیسی
واضحاً به آنها گفت:
ایلعازر مرده است.
هنگامی که عیسی به آنجا رسید ،چهار روز بود
که او را دفن کرده بودند .در آن وقت بسیاری
از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند که به
خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند .همین
که مرتا شنید عیسی در راه است ،به استقبال
او رفت.
گفت:
عیسی
مرتا به
ایمان آوردند و خدا را ستایش کردند.
خداوندا اگر تو اینجا می بودی ،برادرم نمی مرد.
یوحنا 46 – 1 : 11
با وجود این می دانم که اآلن هم هر چه
بخواهی به تو عطا خواهد شد.
عیسی مسیح با زنده نمودن مردۀ چهار روزه،
شد.
خواهد
عیسی گفت :برادرت زنده
خداوندی خود را بر عالم انسانی ثابت ساخته
مرتا گفت :می دانم که در روز قیامت زنده
است .زیرا زنده نمودن و حیات بخشی به مرده
خواهد شد.
چهار روزه کار انسان نیست بلکه در قدرت خالق
کسی
هستم،
حیات
و
قیامت
من
گفت:
عیسی
این جهان است .پس الزم است که ما هر امری
گردد
زنده
باشد
مرده
اگر
آورد،
ایمان
من
که به
را منصفانه قضاوت نماییم .آن وجودی که از
و اگر زنده باشد و ایمان آورد ،هرگز نخواهد مرد .آینده مطلع و وقایع را قبل از وقوع بداند و حتی
یهودیانی که برای تسلی مرتا و مریم آمده بودند ،نحوۀ مرگ خود بر صلیب را بارها پیشگویی
به خاطر ایلعازر دلتنگ شده ،می گریستند.
نماید و انسان را از امراض گوناگون شفا بخشد
عیسی نیز متأثر گشته ،گفت:
و بر عالم طبیعت قدرت داشته طوفان و امواج
او را کجا گذارده اید.
مخوف دریا را ساکت گرداند .از عمق دریا
آنجا
در
ایلعازر
که
بردند
او را به نزدیک قبر
اطالع داشته باشد و بر عالم ارواح مسلط باشد
قبر
در
از
را
سنگ
گفت:
عیسی
دفن شده بود.
و اسیران ارواح خبیث را آزاد سازد و گناه های
بردارید.
مخرب انسان را بیامرزد و بر عالم اموات قدرت
مریم گفت :خداوند اآلن چهار روز است که فوت داشته مردگان را پس از چهار روز از عمق گور،
شده و تا به حال متعفن گردیده است.
زنده نموده و حیات بخشد.
آورید
ایمان
عیسی گفت :آیا به شما نگفتم اگر
چنین وجود آسمانی را به چه نامی و یا مقامی
خود
سر
عیسی
جالل خدا را خواهید دید .آنگاه
جز خداوند بایستی بخوانیم .مسیحیان مقام
را به سوی آسمان بلند کرده ،گفت:
خداوندی را از خود به عیسی نداده اند ،بلکه
شنیده
مرا
خداوندا ترا شکر می کنم که سخن
انجیل و تورات و رسوالنی که سال ها با او
مرا
سخن
ای .من می دانستم که تو همیشه
زندگی کردند و اعمال و رفتار او را دیدند و به
ایستاده
اینجا
می شنوی .به خاطر کسانی که
کلمات ملکوتی او گوش دادند و به محبت بدون
اند ،این را گفتم تا آنها ایمان آورند که تو مرا
تبعیض او نسبت به گناهکاران پی بردند ،او را
فرستاده ای.
خداوند خود خوانده اند.
گفت:
بلند
صدای
با
عیسی
پس از آن
حتی شعرا و عرفا او را شکر کرده و مقامی
ها
دست
که
حالی
در
مرده
آن
بیا.
بیرون
ایلعازر
باالتر و واالتر از مقام انسانی به او نسبت داده
و پاهایش با کفن پیچیده شده بود و صورتش
اند .عیسی مسیح اعمالی که انجام داده ،عالم
داده،
نیز بسته بود بیرون آمد که عیسی دستور
انسانی را به آن واداشته که او را خداوند و حیات
گفت:
بخش بدانند و بخوانند .خود نیز ادعا کرده و
از
بسیاری
آنگاه
برود.
بگذارید
و
کنید
باز
او را
به شاگردی که به او می گوید ،اگر پدر را به ما
یهودیان که این امر بزرگ را دیده بودند به او

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند



FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

نشان دهی ما را کافی است ،جواب می دهد
که ای توما این مدت که با شما بوده ام مرا
نشناخته اید .هر که مرا دید ،خدا را دیده است.
شاعر عالی مقام مولوی سخن عیسی را تأیید
کرده ،می گوید:
چون مرا دیدی خدا را دیده ای
گرد کعبه صدق بر گردیده ای
عملمنطاعتوحمدخداست
تا نپنداری که حق از من جداست
چشمنیکوبازکندرمننگــر
تاببینینورحقاندربشر
چون ولی حق ،خوی حق گرفت
نورگشت،تابشمطلقگرفت
شکر یزدان را و عیسی را که ما
گشته ایم این دینحق را رهنما
ایضاً مولوی می گوید:
تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت
آن ببین کـــز وی گریزان گشت مــوت
تــــو مبیـــن ز افسونش آن لهجات پست
آن ببین کــــه مـرده بر جست و نشست
شاعر عالیقدر فردوسی طوسی نیز حیات بخشی
عیسی را تأیید کرده ،می فرماید:
چو عیسی ،من این مردگان را تمام
یکایک همــــه زنــده کردم بـه نام
مسیحیان خدای خالق خود را عمالً در عیسی
مسیح دیده اند.
از این جهت خدای واهی و خیالی را پرستش
نمی کنند ،بلکه خدای تجسم یافته در عیسی
مسیح را عبادت می کنند.
چنانکه در انجیل یوحنا  1 : 1می فرماید:
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه
خدا بود .کلمه جسم گردید و میان ما ساکن
شد پر از فیض و راستی.
صفی علی شاه درباره وجود خالق چنین می
فرماید:
پیش از آن یعنی که باشد هیچ شیء
بــــو ِد اندر بو ِد خود موجــود ،وی
بــود و غیــــر او بـــــودی نبـــــود
هـم نخواهد بود ،بودی در وجـــود
همچنان بـــــوده و خواهــد بود باز
نیست با بودش وجـودی ز امتیـــاز
هست هستی هــا همــه از هست او
و از مـی توحیــــد او ســرمست او
پایان

h

h hh
هر یکشنبه

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

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

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

ش جالل عادل
شی

joyeuse
!Pâques

حضور به هم رسانید.

خداوندی
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درشهر...
خانه فرهنگ صبا

زمان  :یکشنبه  5آپریل ساعت 6-7.30
Life Is A Movement In Learning
Showings & Discussions of
Krishnamurti Talks
به زبان انگلیسی و زیرنویس فرانسه
کریشنا مورتی از فیلسوفان معنوی قرن
بیستم با مکتب متفاوت خویش به اصل
انقالب روانشناختی انسان ،طبیعت ذهن،
مراقبه و بازتاب روابط انسانی معتقد است:
ادیان ،نهادهای سیاسی و اجتماعی،
هیچکدام به نجات انسانها نپر داخته اند!
Krishnamurti Information Center of
Montreal: NPO
ورودی 7:دالر (دریافتی هابه سود سازمان
غیرانتفاعی مربوطه خواهد بود)

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

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 :

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

Ottawa Persian Radio

شنبه ها :ساعت  1تا  5بعدازظهر

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

مدرسه دهخدا

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

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

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

___ ___ www.paivand.ca

کالس های رقص

خورشید خانوم

>>>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
----------------------

تــری لوژی

گالری مکیک با اشتیاق از شما دعوت
می کند در نمایشگاه جمعی سه
هنرمند بنام و صاحب سبک ایرانی
مقیم ایتالیا و کانادا
محسن وزیری مقدم " نقاش"
پویان طباطبایی " عکاس"
محمود معراجی " نقاش"
شرکتفرمایید.
>> تاریخ :سوم آوریل ۲۰۰۹
زمان 7 :تا  10شب
نمایشگاه تا  17ماه مه ادامه دارد.
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بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

سیزده بدر

>> همراه با دی جی

>> زمان 5 :آوریل 2009

از ساعت  11صبح

>> جا:
Beaver Lake
دریاچه کستور (مون رویال)

----------------------------------برای آگاهی بیشتر با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید
------------------------------->> تلفن آگاهی)514( 325-3012 :
)514( 731-1443

__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche

Exhibition:

تازههای دهخدا:

ی <<
>> کلینیک پزشک 

حمیرا مرتضوی

ی
بدون وقت قبل 

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

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

Homeira Mortazavi

( ۷مارس ۴ ،آوریل ۲ ،می و  ۶جون)

>> 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

& Nathalie Guez
March 27 to April 21, 2009
Vernissage:
Thurs. Mar 26, 2009, 6 p.m.
)4626 Sherbrooke Street W. (Westmount
Tel.: 514 989-5226
Mon. to Fri.: 10 a.m. to 9 p.m.
Sat. and Sun.: 10 a.m. to 5 p.m.

خانـه ایران

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420

Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

Montreal, QC H3B 1H9

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

khanehiran@gmail.com

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

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
-----------------

فراخوانبهاهدایکتاب

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخـــانهنیما

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

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

514-651-7955

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

>> منایشگاه آثار تازه

The Gallery at Victoria Hall

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

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

آغازی نو...

ایرانیکــــا از آن
همه ماست
تلفنمونتـــریال:

www.iranica.com

14

___ ___ www.paivand.ca

 sسال s 15شماره  12 s 894فروردین 1388

انتخابات جمهوری اسالمی:
هواى آل��وده و این وض��ع ناگوار را
درس��ت كند .ما مانده ایم تا ایران را

ما منى خواهیم
شبیه احمدى نژاد
باشیم .او كوتاهفكرتر
از مردم ماست ،او
كمسوادتر از متوسط
ایرانیان است ،او
ناتوان است..
__________________
بخشی از نوشته سید ابراهیم نبوی؛
متن کامل را در نشانی زیر بخوانید:
www.doomdam.com
__________________
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DARYA LIVE MUSIC
موزیک دریا

صداى سیما بینا را در تاالر رودكى
راه بیندازیم ،ما س��ى سال است كه
تالش مى كنیم تا روزنى باز كنیم،
به ما نگ��و كه بیفایده اس��ت ،ما
مجبوریم .این را بفهم!

شادی بخش حلظه ها

"م��ا" از احمدى ن��ژاد بدمان مى
آید ،نه بخاطر اینكه با او دش��من
هس��تیم ،ن��ه ،از او بدمان مى آید
بخاطر اینكه او كوتاه فكر تر از مردم
ماس��ت ،او كم سواد تر از متوسط
ایرانیان اس��ت ،او ناتوان اس��ت ،او
زندگى خطرناكى براى ما درست
كرده .ممكن است بگویند الیق هر
ملت حاكمى اس��ت كه دارد ،این
درست و دقیقا به همین دلیل ما
نمى خواهیم ش��بیه احمدى نژاد
باش��یم .براى همین است كه مى
خواهی��م او برود ،ما نمى خواهیم
ه��ر روز بگویند رئیس جمهور ما
احمدى نژاد است ،ما نمى خواهیم
ما را مس��خره كنند،
م��ا نم��ى خواهیم
سرافكنده باشیم ،ما
مى خواهیم سرمان
را بلند كنیم و وقتى
رئی��س جمهورمان
از صلح و آش��تى و آزادى و عدالت
حرف مى زند ،با لذت به چهره
اش نگاه كنیم و با غرور نگاهش
كنیم و در دل مان افتخار كنیم
كه او را انتخاب كردیم .ما مى
دانیم كه روزى كه تلویزیون ها و
رسانه هاى جهان خبر شكست
احمدى ن��ژاد را بدهند ،جهان
با انگش��ت ملت بزرگ ایران را
نش��ان خواهد داد و ما غرق در
افتخار و بزرگى خواهیم شد .ما
مى خواهیم بزرگ باشیم.

•عروسی •تولد •مهمانیها
DARYA MUSIC:

Tel.:
514-914-1332
Tel.: 613-276-2593
رستوران بوف Ottawa

“ما”بى شماریم

سى ام بهمن ۱۳۸۷

عموج��ان! رفیق قدیمى! م��ا تو را
دوس��ت داری��م ،به تو احت��رام مى
گذاریم .مى دانیم كه وقتى مى رفتى
اصال فك��رش را هم نمى كردى كه
سى سال بمانى ،اما ماندى ،كم كم
ب��ه آن آب و هوا ع��ادت كردى ،كم
كم ب��ه دموكراس��ى و آزادى معتاد
شدى و حاال نمى توانى یك قدم هم
كوتاه بیایى ،اگر اینجا بیایى یك هفته
نشده مریض مى شوى .ما مى دانیم
موضوع راى ندادن در انتخابات براى
مبارزات آخر هفته تو حیثیتى است،
اما راى دادن براى هر روز ما زندگى
است.

درست كنیم ،ما بسختى حجاب را
تحمل مى كنی��م تا بتوانیم
حج��اب اجب��ارى را زمانى
نداشته باش��یم ،ما بسختى
از فیلتره��ا عب��ور مى كنیم
تا بتوانی��م خبرها را به مردم
برس��انیم ،تا بتوانیم یك فضا
ب��راى نفس كش��یدن و یك
پنجره براى بودن بس��ازیم.
ما به سانس��ور عادت كردیم،
نه بخاطر اینكه سانس��ور را
دوست داریم ،بخاطر اینكه در
اینجا وقتى كتاب مى نویسى
ده هزار نفر آن را مى خوانند،
ما م��ى خواهی��م در همین
جا تا مى توانیم كتاب چاپ
كنیم .ماندن در ایران براى ما
یك اجبار نیست ،بلكه عشق
است ،ماندن در ایران براى ما
یك انتخاب نیست ،بلكه تنها
راه نجات میهن است .ماندن
در ایران و تغییر ایران به آن
صورت كه "ما" مى خواهیم،
حق ماست .ما این حق را روز
 ۲۲خرداد مى گیریم.

«اصالحات» و احمدی نژاد

 ...عمویى دارم پیر ،او فكر
مى كند وقتى حواسش
نبوده انقالبش را دزدیده
ان��د ،او سالهاس��ت ب��ه
كالیفرنیا رفته اس��ت ،او
نمى خواه��د به خاتمى
راى بدهد ،او منتظر اس��ت احمدى
نژاد آنقدر كشور را نابود كند تا مردم
بیدار بشوند و حكومت را از بین ببرند
تا او برگردد و آن را دوباره بس��ازد .او
تحمل هواى دودآلود تهران را ندارد،
او تحمل ندارد كس��ى س��ر نوه اش
حجاب بگذارد ،او دوست ندارد كسى
را با ریش ببیند ،او ایران را مى خواهد
به همان س��ى سال قبل برگرداند و
منتظر است ساعتها به عقب بروند تا
او به گذشته برگردد .او حاضر نیست
یك قدم هم از خواسته هاى خودش
كوتاه بیاید.

عموجان! امیدوارم بزودى ش��رایط
كشور چنان ش��ود كه حتى تو هم
بتوانى تاب تهران را بیاورى و حتى
ما در این سى سال به هواى مسموم شده است براى چند روز برگردى ،اما
تهران عادت كردی��م و دیگر وقتى اگر نمى خواهى اینجا زندگى كنى و
س��رب وارد ریه مان مى شود سرفه نمى توانى اینجا را تحمل كنى ،نگو
نم��ى زنیم ،ما هواى آلوده دوس��ت كه براى از بین رفتن حكومت باید
نداری��م ،اما یك نفر باید بماند تا این كشور هم نابود شود .كشور یعنى ما،
و ایران یعنى
سرزمینى كه
ما در آن نفس
مى كشیم .ما
همینكشوررا
دوست داریم،
مشاور مالی و مالیاتی
ما مى خواهیم
دموكراسى را
به سرزمینى
بیاوری��م كه
مر د م��ش
 g gتهی�ه و تنظی�م اظهارنام�ه مالیاتی
فارسى حرف
مى زنن��د ،ما
اشخاص و شركتها و مشاغل ،بصورت
م��ى خواهیم
كامپیوتری
باد در خیابان
PAYROLL
ACCOUNTING
g g
حاف��ظ توى
 g gتنظیم BUSINESS PLAN
مو ه��ا ى
همس��ر ما ن
g gتاسیس و ثبت شركت ها
و دخترم��ان
g gاخذ وام تجاری از بانك ها
بپیچد .ما مى
مهاجرت
 g gسرمایه گذاری و امور
خواهی��م در
------------------------------دك��ه روزنامه
با سابقه بیش از  20سال جتربه
فروشى میدان
گلها دویست
و هزینه مناسب
روزنام��ه را با
-----------------------خط قش��نگ
فارسىببینیم،
ما مى خواهیم
Email: armanbogheiri@videotron.ca
كنس��ر ت

خدماتحسابداری
>> آرمان ُبغیری<<

Tel.: (514) 830-5757

ما مى خواهیم به خاتمى راى
بدهم .نه بخاطر اینكه دوستش
داریم ،مطمئنا اگر كسى بهتر از
او بود ،به او راى مى دادیم ،بخاطر
اینكه مى خواهیم سرزمین مان
را نجات دهیم" .ما" بیش از آن
كه خاتمى را بخواهیم ،پیروزى
مان را م��ى خواهیم .روزى كه
خبر انتخاب احمدى نژاد داده
ش��د ،یك ملت مردد و بى فكر
و یك مش��ت سیاس��تمدار بى
برنامه در مقابل بسیج و ارتش و نفت
و دین��داران ریاكار زورگو شكس��ت
خورده بود .س��ه سال و هفت ماه و
بیس��ت و ش��ش روز است كه ننگ
این شكست بر پیشانى ماست" ،ما"
براى حفظ ش��خصیت مل��ت مان،
براى نمایش توانایى ملت مان ،براى
نشان دادن دانایى و توانایى مان نیاز
به پیروزى داریم و خاتمى راهى به
سوى پیروزى ماست.

" ما" مى خواهیم پیروز ش��ویم ،ما
بای��د با تمام نی��رو و اراده به میدان
بیاییم ،ما براى جنگیدن و پیروزى
مى آئیم ،ما در این س��ى سال و زیر
س��ایه سیاه سختى و جنگ و زور و
بى خردى هزاران كش��ف تازه كرده
ایم و هزاران پیام تازه س��اخته ایم،
ما موسیقى مدرن و كتاب تحقیقى
و س��ینماى نوی��ن و گرافیك ایرانى
و بس��تنى كاله و ماش��ین سمند و
فرهنگسراى بهمن و موشك شهاب
و انرژى هسته اى و هزاران كارخانه
و ج��اده و میلیونها كتاب و جنبش
زنان و جنبش مطبوعات و جنبش
اصالحات و اندیشه ایرانى تولید كرده
ایم .اینها را دولت نساخته است ،اینها
محصول فكر و اندیشه و تالش ما در
سالهاى پس از انقالب است ،ما مى
خواهیم تمام اینها را حفظ كنیم و
چیزه��اى تازه اى را به آن بیفزائیم،
ما براى حفظ آنچه س��اخته ایم مى
جنگیم .خاتمى یكى از ساخته هاى
ماس��ت .خاتمى محصول اندیشه و
خواست ما بود و حاال هم تجلى اراده
ماست ،مهم ما هس��تیم ،ما .همان
مایى كه روز  ۲۲خرداد پیروز میدان
جنگ امروز و دیروز مى شود.

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

T
T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک)
 Tکاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش دیجیتال تهیه کنید
 Tارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
 Tطراحی و تهیه وب سایت
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
 Tتعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما

تبدیل سیستم های ویدیوئی

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

مجموعه ای نفیس از
لباس با خطاشیهای
زیبا در تپش

کلیسای اجنیلی فارسی زبان مونتریال
عید پا ک
!joyeusePâques
بر همگان
Happy Easter
مبارک باد!

عید پاک

به مناسبت عید قیام عیسی مسیح
از شما مسیحیان دعوت می شود
تا در مراسم روز شنبه و یکشنبه
کلیسای فارسی زبان

جهت عبادت و صرف شام
حضور به هم رسانید.
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ایران :بهار و حقوق بشر!..
به یاد آنانی که آغاز بهار را
زیـند
در بند می َ
ویدا فرهودی

سکوت را چو بشکنی صدا سرود می شود
بهار مان بهار تر از آن چه بود می شود
پرنده َوش کمی بخوان! غمِ قفس ز دل بران!
ببــین ماللِ سالیـان ،چگونه دود می شود
سـربیِ فضا
پسِ جمود میله ها و رنگ ُ
هوا پر از ترانه و شمیم عـود می شود
حـذر کن از حباب ها ،ز َوهــم ها ،سراب ها
َ
کـ
نـد ،رهِ ورود می شود
بشکـ
چو
شان
لون
َ َ
ُ
مـردگی
به تار تار زندگیَ ،
تـنـیده آن که ُ
گسـسته ریشه های او ،ز تاروپود می شود
ـنـد خبر
کـ َ
نسیم با نوای تو ،زمانه را ُ
و شهرِ خفته ناگهان  ،همه شنود می شود
جوانه  ،سبز می َج َـهد ،به باغ مژده می دهد
و مست قلب ماهیان به قعرِ رود می شود
تـرکمن ،به گوشه گوشه ی وطن
کــرد و ُ
بلوچ و ُ
زبانشان یگانه در "تــرا درود" می شود
سکوت اگر که بشکند ،بهار می رسد به بند
و پنجره گشوده بر بسی سرود می شود
(اسفند ماه )۱٣٨۶
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کلیسایشاهراهمقدس

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

آزادی ده فعال
حقـــوقزنـان
در ایران
بنا به گزارشهای رس��یده از ایران ،ده تن از فعاالن
حقوق زنان که در بازداشت موقت به سر می بردند
با صدور قرار کفالت و معرفی کفیل آزاد شده اند.
این افراد ،به اتفاق دو نفر دیگر ،روز پنچ شنبه ششم
فروردین ماه جاری در حالی که قصد داش��تند به
دیدار نوروزی برخی خانواده های زندانیان سیاسی
بروند در خیابان س��هروردی تهران بازداشت شده
بودند.
آزاد شدگان عمدتا از اعضای گروه موسوم به "کمپین
برای یک میلیون امضا" بوده اند که به گفته دولت
ایران یک تشکل غیر قانونی است.
بن��ا به گ��زارش وب س��ایت این گ��روه ،دو نفر از
بازداشتیان همچنان در زندان اوین به سر می برند.
این افراد قصد داش��ته اند ب��ا خانواده های منصور
اسانلو ،زهرا بنی یعقوب و نریمان مصطفوی دیدار
کنند.
اعضای کمپین برای یک میلیون امضا که در سال
 1386راه اندازی شد می گویند که زنان در زمینه
طالق ،ارث ،سرپرس��تی ک��ودک و برخی از دیگر
جنبه های زندگی اجتماعی با تبعیض روبرو هستند
که از آنها شهروندان درجه دو می سازد.
با این که این کمپین نتوانسته به هدف خود برای
کسب یک میلیون امضا برای درخواست تغییر در
قوانین ایران برسد ،اخیرا برنده جایزه حقوق زنان
یک بنیاد فمنیستی آمریکایی شده است.
دولت ایران تبعیض علیه زنان را رد می کند و می
گوید زنان ایرانی در برابر فرهنگ غربی و بدل شدن
به نمادهای جنسی محافظت می شوند.

_____________________________________
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.

<

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی:

1345 Lapointe, Ville St-Laurent

تلفن:

514-777-6421

<

متاس مستقیم ایران و آمریکا در الهه www.mihantv.com

ب��ه گزارش بی بی س��ی از الهه ،هی�لاری کلینتون در یک
نشست خبری اعالم کرد که ریچارد هولبروک ،نماینده ویژه
رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان مالقاتی
مختصر با محمدمهدی آخوندزاده ،معاون وزیر امور خارجه
ایران داشته و آن دو در فضایی صمیمی با هم دست داده اند.
به گفته خانم کلینتون ،آقای هالبروک و آقای آخوندزاده قول
داده اند که در آینده تماس خود را حفظ کنند.
پس از س��ال ها ،این نخس��تین بار اس��ت که مالقاتی میان
مقامات ایران و آمریکا در این سطح صورت می گیرد.
خان��م کلینتون همچنین اعالم کرد ک��ه آمریکا نامه ای به
نمایندگان ایران تحویل داده و در آن در مورد "س��ه شهروند
آمریکایی که نمی توانند از ایران خارج شوند" ،از مقامات ایران
کمک خواسته است.
یکی از این سه تن رابرت لوینسون ،افسر سابق پلیس فدرال
آمریکا (اف بی آی) اس��ت که حدود دو سال پیش در کیش
ناپدید شد و اینک دولت آمریکا از مقامات ایران خواسته است
که به روشن شدن سرنوشت او کمک کنند.
در نامه آمریکا به مقامات ایران همچنین در خواس��ت آزادی
رکسانا صابری (خبرنگار ایرانی  -آمریکایی) و رفع محدودیت
از عشا مومنی (عضو کمپین یک میلیون امضاء برای حقوق
زنان) مطرح شده است.

سپاس یزدان مقتدر مهربان را
که در این نقطه از تاریخ با همت
و محبت وپشتیبانی همگی شما
نازنینان توانستیم گامی دیگر
جهت اشاعه فرهنگ انسانی و
پرورش اندیش��ه نیک از طریق
ارتباط مس��تقیم ب��ا یکدیگر
برداریم .همانا با ایجاد یک رسانه
اینترنتی ف��ارغ از هرگونه تنگ
نظری ،تعصب،
تعلق سیاس��ی و یا حزبی در ارائه
نظرات همه اقش��ار و دس��تجات
سیاس��ی و حزبی ت�لاش نماییم.
باشد همگان بتوانند ارائه نظر کرده،
بهترین را برگزینیم .امید است چون
گذشته ما را مورد لطف خود قرار داده و سایر دوستان
را نیز مطلع فرمائید.
آدرس رسانه ما

www.mihantv.com

سعید بهبهانی واشینگتن دی سی
--------------------

سرویس  24ساعته ،هفت روز هفته
دسترسی به پزشک خانواده

مرکز پزشکی کاردیوجنیکس

!...and much more
Whether your health concerns are routine or chronic,
our Board Certified Emergency and
Family Practice Physicians are here for you to provide
the service you need and
the peace of mind that you deserve at our full-service
private facility.

g gسرویس  24ساعته 7 ،روز هفته
و بسیار بیشتر… در اختیار شما و خانواده شما
 g gبرای همه گونه خدمات پزشکی ،از چک آپ ساده تا بیماری های مزمن
 g gمتخصصین تائید شده اورژانس و همچنین پزشکان خانواده

مرکز ما درخدمت شماست

Choose the package that is right for you or your
loved ones:

خدمات ما شامل:
>
>
>
>
>

>دسترسی به پزشک  24ساعت
> 7روز هفته
>آزمایش های کامل پزشکی
>پیشگیریدیابت
>برنامه های بهداشت زنان

24/7 access to your
family physician

> >برنامه های الغری ویژه

براساس نیازهای شخص شما

> >بازپروری قلبی
> >عملکرد مفید در حرکات ورزشی
> >تناسب اندام وغیره

Cardiogenix: 8250 Decarie Blvd., Suite 410

24/7 access to your physician
Full medical screening
Diabetes prevention
Women’s health programs
Tailored weight loss programs
Cardiac rehabilitation
Sports performance
…Fitness and more

For more information – please call: 514-731-2491

www.cardiogenix.ca

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>
>>
)Cell.: (514
ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

207-9000

ژاله حافظی

____________
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

استخــدام
Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

به یک متخصص رنگ قالی ایرانی

فورا نیازمندیم .لطفا با جوزف تماس بگیریدRaymond & Heller :
Tel.: 514-271-7750

@ Starting

$305,000

plus Taxes
Preconstruction Price

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
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;زیر بنای تقریبی  235مرت مربع
;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

<< For Appointment

>> Reza Nejad
Affiliated Real Estate Agent

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

>> Michael D’Arrisso
Affiliated Real Estate Agent

(514) 867-0868

 ...و بسیاری امکانات و جتهیزات

___ www.paivand.ca ___
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Auto R J
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با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

دریـ
ــافت
کانال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
یب

با جتربه طوالنی

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

صافکاری و نقاشی اتومبیل9
تعمیر ات شاسی9
تعمیرات کامل مکانیکی9
رفع زنگ زدگی اتومبیل9
شستشو و متیز کردن اتومبیل9
 تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل، فروش9
دودی کردن شیشه های اتومبیل9
 شما در اکثر مواردDeductible  پرداخت مبلغ9
... تعویض روغن و فیلتر و،تون آپ9

______________________

<<Auto RJ

 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

دون
نص
ب
د
ی
(از طریق ای ش

9
9
9
9
9
9
9
9
9

)نترنت

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

Tel.: (514) 637-5321

ســـاده و
،کارآ
...ارزان

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

>>

ارزیابی رایگان

___________________
Parvaneh ZANDI
Ramier Realty
3675 BOUL DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686

>>

پروانه زندی

&

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان

Cell.: (514) 909-4765

QUEBEC

www.paivand.ca

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

Cell.: (514) 969-2492

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

Detached >>

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

Commercial
Building

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

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

Lot Area: 10,461 sqft
Prime location:

Lot Area: 12,806 sqft
Prime location:

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

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

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

Kirkland

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

Detached >>

4892 Rue de la Carriole
Roxboro H9K 1S5

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

18
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مسیرامظفری

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ادی م
ا
س
ا
ژ
_
	•اپیالسیون
>> با مدی کامل
____
	•رنگ____
_
ریت
_
	•ماکیاژ
شهرزاد
	•بند و ابرو 	•فر
____________
	•ک
	• وتاه کر
د
ن
م
و
ه
_____ای_الیت
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
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هموطن ایزد یگانه را سپاس گذاریم كه این
سعادت را نصیب ما گردانید كه ساعاتی را
در كنار شما وهمراه شما شادی را در دلها
روشن كنیم و همدلی و یك دست بودن
جامعه ی باشرف و غیرتمند خود را در آن
اجتماع با شكوه به نمایش بگذاریم.
عزیزان حضور قدرتمند شما فریاد رسا و یك
پارچه ای بود كه خط بطالن بر تمامی گزافه
گویی ها و تهمت ها و افتراها و بی مهریها
نسبت به جامعه ما كشید و ثابت كرد كه
ایرانی یكدل و یك دست در این دیار حضور
دارد.
از كلیه اقشار محترم جامعه ،پزشكان،
مهندسان ،وكال ،اساتید دانشگاه،
دانشجویان ،صاحبان مشاغل ،مسیحیان و
یهودیان و مسؤالن دولتی (کبک و کانادا)،
اعضای پارلمان ،شهرداری ،و بخصوص
سناتورپرودوم ،نهایت تشكر و امتتان را
داریم.
حضور شما بزرگواران نشانگر عملكرد
صحیح مركز اسالمی ،فرهنگی ،اجتماعی
ایرانیان مونتریال در طی  20سال بود.
امیدوارم سپاس مارا پذیرفته و همیشه مارا
یار و یاور باشید.
در اینجا از  4000هموطن ثبت نام شده
در لیست انتظار پوزش بسیار میخواهیم
كه نتوانستیم در آن شب با شكوه در
خدمتشان باشیم ،چرا که ظرفیت هتل
فقط هزار و دویست نفر بود (جمعیت حاضر
درسالن بر  1500نفر بالغ شد!)
آرزو داریم بتوانیم در برنامه های آینده
پذیرای شما عزیزان باشیم .
نام تان همیشه جاودان و ایران تان همیشه
پایدار باد

___ ___ www.paivand.ca
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به نام خداوند بخشنده مهربان

هیچ عبادتی باال تر از شاد كردن دل مردم نمی باشد
(پروردگار منان)

مركز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیخ صاحل سیبویه

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

نوروز باستانی،
این یادگار ماندگار
نیا کامنان را به مشا
هموطنان شادباش
می گوئیم

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

________________________
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

باکادر مجرب

مشاوره رایگان

___________________________

Spa, institut beaute matis:
وبروی
ر
اخوان

15755 de Pierrefonds Blvd
Pierrefonds, QC H9H 3X6

Tel.: (514) 626-0982

شیرینی و کیترینگ پری
با کیفیت عالی ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی

شیرینی:

>> انواع خشک و تر
>> خیمه ای ،رولت،
>> زولبیا و بامیه،
>> حلوا و...

اغذیه:

>> انواع خورش ها،
>> پلو،
>> کوکو
>> آش ،سوپ
>> دلمه
>> و انواع رولت

ساعات متاس ،همه روزه:
از ساعت 4بعدازظهر

)

(514) 562-6546

20
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شادباش

تبریک و ش�ادباش
دوست عزیز

دوست ارجمند

جناب آقای خشایار شادانلو

جناب آقای خشایار شادانلو

انتخاب مشا را به مدیریت کمپانی تاکسی اطلس شادباش
میگوییم وبرایتان آرزوی پیشرفت
و بهروزی در زندگی دارمی.

با سپاس فراوان از زحمات جنابعالی
در فرودگاه «پی یر الیوت ترودو»،

انتخاب شایسته شما را به مدیریت کمپانی
تاکسی اطلسصمیمانهشادباشگفته،

برایتان در سمت جدید آرزوی موفقیت و بهروزی

_______________________________

مدیریت و کارمندان در

روزافزون داریم.

Caisse Desjardins Allard – Saint-Paul

تبریک و شادباش
همکار و دوست گرانقدر،

از طرف دوستان شما
در فرودگاه «پی یر الیوت ترودو»

جناب آقای خشایار شادانلو

انتخاب مشا را به مدیریت کمپانی تاکسی اطلس شادباش
میگوییم وبرایتان آرزوی پیشرفت
و موفقیت روزافزون دارمی.
از طرف همه دوستان شما در

Travailleurs autonomes du Québec

تبـــریک
دوست و همکاری عزیز ،آقای خشایار شادانلو
انتخاب به جای مشا را در مقام پرزیدنتی کمپانی تاکسی اطلس
تربیک می گوییم و برای مشا در راه پیش رو،
آرزوی پیشرفت و موفقیت دارمی .نوروز شما مبارک باد!

رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

از طرف دوستان شما در

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

خورشت ها:
القاتوق
 بماقیرزاقاسمی ترش ترهسنجان
 ف (انار بیج)ورمه سبزی
قویشگاه مرغ
وا و گوشت
-

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

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747

	• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
	• آموزش خودآرائی

آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مـــدارک عالی و
بین املللی گریم و میک آپ

Tel.:514-573-9595

مخالفت شدید
سازمان مجاهدین با
جابجایی اعضایش از
اردوگاه اشرف

س��ازمان مجاهدین خلق به ش��دت
به طرح های بغ��داد برای جابجایی
احتمالی اعضای این گروه در داخل
عراق در صورت عدم ترک داوطلبانه
این کشور از سوی آنها ،اعتراض کرده
است.
بیش از س��ه ه��زار عضو س��ازمان
مجاهدین خلق هم اکنون در اردوگاه
اشرف در نزدیکی مرز ایران تحت نظر
نیروهای عراقی هستند و طی چند
ماه گذشته به شدت برای ترک عراق
تحت فشار دولت این کشور بوده اند.
یک مقام ارش��د عراقی از طرح های
احتمالی برای جابجایی این افراد به
نقاطی دیگ��ر در عراق خبر داده بود
که با واکنش شدید مجاهدین روبرو
شده است.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران،
شاخه سیاسی س��ازمان مجاهدین
خلق ،روز شنبه در بیانیه ای نوشت:
"انتق��ال س��اكنان اش��رف مطلق��ا
غيرقانون��ى ،از مصاديق بارز جنايت
عليه بشريت و زمينهساز يك فاجعه
انسانى است".
موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق
روز جمع��ه در بغداد ب��ه خبرنگاران
گفته بود" :هنوز تصمیم نهایی در باره
جابجایی اعضای سازمان مجاهدین
گرفته نش��ده ،اما دوره اقامت آنها در
عراق به زودی به پایان می رسد".
وی توضیح داد که دولت عراق در پی

یافتن مراکز دیگری در غرب و جنوب
عراق برای اس��کان دادن س��اکنان
اشرف است.
در بیانی��ه س��ازمان مجاهدین خلق
آمده است:
"ساكنان اشرف هرگز خانه و شهرى
ك��ه 23س��ال اس��ت در آن زندگى
مىكنند و همه چيز آنرا خود ساخته
اند ،ترک نخواهند كرد".
آقای ربیعی بار دیگر اعضای سازمان
مجاهدین را "تروریست های خارجی
که به طور غیر قانونی در عراق سکونت
دارند" خواند و گفت دولت عراق آنها
را نمی خواهد چون حضورش��ان به
روابط این کشور با ایران خدشه وارد
می کند.
او اف��زود" :نم��ی خواهیم ب��ه ایران
بهانه دخال��ت در امور داخلی خود را
بدهیم".
اما ش��ورای ملی مقاوم��ت ایران در
بیانیه اش در پاسخ به اظهارات آقای
ربیعی چنین نوشت:
"برخالف حرفه��اى ربيعى ،حضور
مجاهدين در ع��راق كام� ً
لا قانونى
است.
آنه��ا پناهن��دگان سياس��ى و افراد
حفاظت ش��ده تحت كنوانس��يون
چهارم ژنو هس��تند و اخراج اجبارى
آنه��ا از عراق و ي��ا جابجايى اجبارى
آنه��ا در عراق نقض پرنس��يپ هاى
شناخته ش��ده بين المللى از جمله
قانون انساندوستانه بين المللى و در
عداد جنايت عليه بشريت است .طبق
آرتيكل  7اساس��نامه دادگاه جنايى
بينالمللى جابجاي��ى يك جمعيت از
مصاديق جنايت عليه بشريت است".
آی��ت الله عل��ی خامن��ه ای ،رهبر
جمهوری اسالمی ،یک ماه پیش در

جریان س��فر جالل طالبانی رئیس
جمهوری عراق به ته��ران او را برای
اجرای آنچ��ه "تواف��ق دو جانبه در
خصوص اخ��راج" مجاهدین از عراق
خواند تحت فشار گذاشت.
جالل خالدی ،خبرنگار در بغداد ،در
گفتگو با بی بی سی به نقل از یکی از
مشاوران آقای ربیعی گفت که دولت
ع��راق تصمیم دارد پی��ش از خارج
کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق
از این کشور ،مقدمات بستن اردوگاه
اشرف را فراهم کند.
به گفته آقای خالدی ،مش��اور آقای
ربیعی به او گفته است:
"دول��ت در اولی��ن گام س��عی می
کن��د اعضای مجاهدی��ن خلق را به
اردوگاه��ی در نزدیکی م��رز عراق با
دو کشور سوریه و اردن منتقل کند
اما س��ران این گروه را موقتا در بغداد
اسکان دهد".
کنت��رل اردوگاه اش��رف که اعضای
سازمان مجاهدین خلق ایران در آن
تحت نظر هس��تند ،اواخر تابستان
 2008برای اولین بار از زمان حمله
س��ال  ۲۰۰۳نیروهای آمریکایی به
عراق ،به نیروهای عراقی محول شد.
این اردوگاه واقع در شرق استان دیاله
که هم مرز ایران است در دهه ۱۹۸۰
پ��س از گریز هزاران عضو س��ازمان
مجاهدی��ن خلق به ع��راق به پایگاه
اصلی این گروه بدل شد.
اردوگاه اش��رف در شرق استان دیاله
در نزدیک��ی مرز ایران واقع اس��ت و
بیش از  ۳۴۰۰تن از اعضای سازمان
مجاهدین خلق ایران در آن سکونت
دارند.

انتخابات ریاست جمهوری ایران

میرحسینموسوی:
مسئله اصلی موج
تغییرات است

میرحسینموسوی،یکیازنامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری ایران ،می
گوید مهم ترین مسئله پیش روی
نظام جمهوری اسالمی ،انتخاب راه
مواجهه با موج تغیی��رات جدیدی
است که بخش��ی از آنها را ابزارهای
رسانه ای مدرن ایجاد کرده اند.
آق��ای موس��وی روز دوش��نبه ۱۰
فروردی��ن در دی��دار با تع��دادی از
همکاران سابق و دوستان خود گفت
که این موج تغییرات ناشی از عواملی
مانند فرآیند جهانی شدن و قدرت
یافتن فض��ای مجازی در اینترنت و
ماهواره است.
آقای موس��وی از کس��انی که می
خواهند در مقابل این موج تغییرات
"س��د" ایجاد کنن��د و همچنین از
افرادی که به گفته او رویکرد تسلیم
"منفعالنه" در برابر این تغییرات را
توصیه می کنند ،انتقاد کرد و گفت
که راه درست به عقیده او پذیرفتن
و در عین حال مدیریت این تغییرات
است.
مقامات ایران س��ال ها است نسبت
به آنچه آیت الل��ه خامنه ای ،رهبر
جمهوری اس�لامی ،آن را "تهاجم
فرهنگی دشمن" می خواند هشدار
می دهند.
تأثیر تحوالت اقتصاد جهان بر اقتصاد
ایران نیز به ویژه پس از شدت گرفتن
بحران اخیر بازارهای مالی ،مقامات
ایران را نگران کرده است.
آقای موسوی گفت" :باید از واقعیت
های کشور فهمی درست به دست
آوریم و با توجه به امتیازات نسبی،
توانمندی ها ،فرهنگ غنی اسالمی
و گذشته بسیار عمیق خود ،تغییرات
را ب��ه نفع مصالح کش��ور مدیریت
کنیم".
او هشدار داده است که تالش برای
ایجاد سد در مقابل تغییرات به "بسته
شدن روزنامه ها و رسانه ها ،از بین
ب��ردن آزادی ها و قطع کردن نقش
مردم در حاکمیت ملی و دینی خود"
خواهد انجامی��د و باعث "بیگانگی

فراخـــوان

برایبرگزارییادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران
ایرانیان آزادیخواه!

امس��ال نیز به مانند تمامی سالهای
بعد آن نس��ل کش��ی بر آنیم که به
یاد و برای تمامی سبزاندیش��انی که
به س��رخی گرائیدند ،گردهم آئیم؛
یادواره ای سازیم به یاد تمامی زنان و
مردانی که ستیزیدند از برای آزادی،
دموکراسی و عدالت اجتماعی و نیز
کارزاری س��ازیم برای افش��ای 30
سال جنایت توسط رژیم جمهوری
اسالمی.
امسال خواس��تند تا نام آشناترین و
شناخته شده ترین نشان آن سالها را
از بین برند.
«خاوران» را می گوئیم.
در ط��ی س��الیان ،حرکت م��ردم،
تالش خانواده های کش��ته شدگان
و بازمان��دگان ،پراکنده هر چند ،اما
جهت یافت تا که یاد ش��قایق پایدار
بماند.
«خاوران» راه می گشود که آن را نیز
بر نمی تابند.
می خواهند یاد نسلی را به فراموشی
سپارند .هیهات! چه می پندارند؟ یاد
آن جانهای شیفته به وسعت زمان با

 500میلیارد تومان
هزینه ساالنه
نگهداری زندانیان
ایران

به گفته معاون مدیركل زندان های
اس��تان خراس��ان رضوی در جهان
نزدیك به هشت میلیون زندانی وجود
دارد و سهم ایران 157هزار نفر است،
میانگین نرخ فراوانی زندانی در جهان
به ازای هر  100هزار نفر  142نفر و
در ایران  231نفر اس��ت.به گزارش
ایس��نا به نق��ل از حجت االس�لام
رضایی تعداد جمعیت زندانی های
كش��ور  157هزار نفر است .از سوی
دیگر معاون ستاد دیه كشور در سال
 1385سرانه هر زندانی را  10هزار
تومان اعالم كرده است .بنا بر گزارش

ماست.
هرگز فراموش نمی کنیم.

انسان های آزاده!

بر ای��ن باوری��م که کش��تار بزرگ
زندانیان سیاسی در ایران پرونده ای
گشوده است که هنوز حرف آخرش
گفته نشده است و پرداختن بدان را
صرف��ا در حیطه وظایف ،تخصص و
احس��اس خود نمی دانیم .اگر تعلق
آن تمامی مردم ایران
خاطری باشد از ِ
آن تمامی وجدانهای آگاه
اس��ت؛ از ِ
اس��ت .می توان پژواک فریاد تمامی
زنان و مردانی بود که ایستاده از میان
ما رفتند.
می توان با استفاده از تجارب یکدیگر
مجموعه ای ساخت توانمند و نیز با
اس��تفاده از تجارب جهانی ،کارزاری
ساخت علیه هر آن چه پلیدی است.
می توان یادواره ای ساخت برا ی اعالم
و ادای احترام و مراتب قدرشناس��ی
خود نسبت به تمامی زنده اندیشانی
که بخشی از تاریخ مبارزاتی ایران را
رقم زدند .از پس این مهم برنمی آئیم
مگر به همت و یاری همگان.
همشهری آنالین مبتنی بر داده های
پایگاه اطالع رس��انی سازمان زندان
ها ،محمدعلی ستاری معاون ستاد
دیه كش��ور گفته اس��ت كه هزینه
روزان��ه هر زندان��ی  100هزار ریال
برابر با  10هزار تومان است« ،روزانه
50هزار ریال هزینه خوراك و 50هزار
ریال هزینه های اداری».
كه اكنون باید تورم این دو س��ال را
هم به این رقم افزود.
روزنامه سرمایه با مراجعه به سایت
سازمان زندان های كشور و بررسی
تعداد زندانیان هر استان در هر 100
ه��زار نفر جمعیت و ض��رب آن در
تعداد جمعیت كل استان به رقمی
دیگر دست یافته است.
بنا بر این محاسبه و طبق آخرین آمار
در دی ماه سال  87اكنون  135هزار
 545زندانی در زندان های كشور به
سر می برند.

ما اعالم کنندگان این فراخوان بر این
باوریم که با تشکیل «کمیته یادمان»
به شکلی وسیعتر حرکت اعتراضی
و افشاگرانه هرچه توانمندتر خواهد
گشت.
اندکنیستیم.
یاران و انسانهای آگاه و آزاده ی زیادی
در این شهر حضور دارند که ما را نیز
در کنار خود خواهند یافت.
ما را جز این خواستی نیست.
با این نگاه ،نشستی به تاریخ

یکشنبه  19آوریل 2009

برگزار خواهد شد.
زمان و مکان دقیق در اطالعیه
بعدی به آگاهی خواهد رسید.
--------------کمیتهفراخوان
برای برگزاری «یادمان کشتار
زندانیان سیاسی دهه  60در ایران»
مونترال -کانادا  23مارچ 2009

Emaill:farakhan60@yahoo.
com

با توج��ه به هزینه متوس��ط روزانه
 10هزار تومانی ب��رای هر زندانی و
با توجه به آنكه فراوانی تعداد زندانی
در ماه های مختلف تغییر چندانی
ندارد ،هزینه زندانیان كشور ،ساالنه
 492میلیارد و  739میلیون و 250
هزار تومان ،ماهانه مبلغ  40میلیارد
و  663میلی��ون و  500هزار تومان
و روزانه یك میلیارد و  355میلیون
و  450هزار تومان اس��ت.جمعیت
كش��ور ح��دوداً دو برابر و جمعیت
كیفری پنج برابر شده است.
در این گزارش با كنار هم قرار دادن
آمار زندانی های هر اس��تان در دی
م��اه س��ال ه��ای  86 ،1378و 85
تالش ش��ده تا تصویری از وضعیت
تعداد زندانی ها و بار هزینه ای آنها
برای كشور داده شود.

علی سلیمی

هیپنوتراپیست
جوانان با نظام" خواهد شد.
ام��ا ،به گفت��ه او نتیج��ه برگزیدن
"رویکردمنفعالنه"درمقابلتغییرات
نی��ز" ،آمریکایی ش��دن جامعه" و
تس��لیم در مقابل "پ��روژه جهانی
شدن" خواهد بود.
آقای موسوی می گوید روش مورد
نظر او با "نگاه آیت الله خامنه ای به
مسائل فرهنگی" تعارض ندارد ،و می
توان با به کار گیری آن "ارزش های
انقالب��ی و فرهنگی" را حفظ کرد و
در عین ح��ال از آزادی و باز کردن
فضانترسید.
آقای موسوی گفته است که همیشه
ب��ه ض��رورت آزادی کان��ال ه��ای
خصوص��ی تلویزیون��ی در ایران ،به
ش��رط نظارت بر مسائل سیاسی و
اخالقی آنها عقیده داشته و این نظر
را در جریان بازنگری قانون اساسی
ایران در سال  ۱۳۶۸نیز مطرح کرده
است .با این حال وی تأکید کرده که
در مورد این مسئله در قانون اساسی
محدودی��ت وج��ود دارد و تصمیم
گیری درب��اره آن به عهده آیت الله
خامنه ای است.

انتقاد از وضع
موجود و نگاه تازه به
اصالحات

او همچنین از وضعیت فعلی کشور
به ش��دت انتقاد کرده و گفته است:
"اگ��ر جهت گیری های نامناس��ب

در سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد ،قانون
ش��کنی و شکستن س��اختارهای
تصمیم گیری ادامه داش��ته باشد،
مصالح دینی و ملی در خطر خواهد
بود".
به نظر می رسد اشاره آقای موسوی
به مس��ائلی چون انحالل شوراهای
عالیوتغییرساختارسازمانمدیریت
و برنامه ریزی است که توسط دولت
آقای احمدی نژاد انجام شد.
او همچنی��ن با تأکید ب��ر ضرورت
"اصالحات" گفته است که اصالحات
بای��د از میان همه اقش��ار "به ویژه
قشرهایمستضعف"بجوشد.
به عقیده او اقش��ار فقیر بیش��ترین
آمادگی را ب��رای ایجاد تحول دارند
و "بالقوه اصالح طلب ترین قشرها"
هستند.
این در حالی است که اصالحاتی که
محمد خاتمی پس از س��ال 1376
آن را نمایندگی می کرد ،بیش��تر با
دانش��جویان ،فعاالن حقوق زنان و
هوادارانی شناخته می شد که متعلق
به طبقه متوسط بودند.
آقای موسوی گفته است اصالحاتی
که از قشر مس��تضعف بجوشد "در
مقاب��ل عقاید دینی م��ردم و اصول
بنیادی انقالب" قرار نخواهد گرفت.
به نظر می رسد این بخش از سخنان
آقای موس��وی ،انتق��اد تلویحی از
اصالح طلبانی باشد که اصولگرایان
آنها را "افراطی" می خوانند.

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی در
کنترلرفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی دائم
و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل و
فعالیتکردن
 .6زود رنجی ،احساس

حقارت ،ترس و نگرانی های
بی دلیل
 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه و
ضعف روحیه
 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و بی
میلی بکار و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط در

هیپنوتیزم

__________________
شهوترانی و بی میلی جنسی Tel.: 514-979-2120
(سرد مزاجی)
Fax. 450-689-1051
 .13لکنت زبان و ضعف
Email:
اعصاب
@ga_salimi
 .14هیجان ،التهاب ،دلشوره،
hotmail.com
_____________

نگرانی و اضطراب
 .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن و
یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم

&

تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیره و
دهها مورد دیگر

سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

در خانه شما

>> شهال و نوید:

دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

--------->> تلفن514-799-8330 :

Professional Grooming
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نقش
آب در
بدن

گوناگون...
چـرا

نوجوانان

تا دیر

بی��ش از  60درصد وزن بدن
انسان و  70درصد عضالت از آب تشكیل شده است .آب
در خون ،ریه ه��ا و مغز وجود دارد .پس می توان گفت
كه نوش��یدن آب برای عملكرد بهتر بدن بسیار مفید و
الزم است.

وقت بیدار
می مانند

میزان غیبت از مدرسه و همچنین خواب او هم تغییر کرده و به همین
دلیل او دوس��ت دارد ش��ب ها دیر
افسردگی نوجوانان کمتر می شود.
اما این به آن معنا نیست که نوجوانان بخواب��د و صب��ح ها هم دی��ر بیدار
اجازه داش��ته باشند هر ساعتی که شود".
آقای استنلی می گوید" :با این که ما
الزم نیس��ت به پ��در و مادر یک خواستند بیدار شوند یا بخوابند.
نوجوان ی��ادآوری کرد که فرزندش پرفسور فاس��تر گفت" :نوجوانان و به این موضوع واقفیم دلیلش را نمی
ش��ب ها دیر می خوابد و همچنین والدین آنها باید احساس مسئولیت دانیم .به احتمال زیاد تکامل در این
دوست دارد زیاد بخوابد .اما آیا برای کنن��د و بدانن��د که برای داش��تن پدیده نقش داشته است".
این موضوع دلیل زیس��ت شناختی بهترین فعالیت ذهنی ،نوجوان نیاز پدیده زیاد خوابیدن و دیر خوابیدن
به هش��ت تا  9ساعت خواب شبانه نوجوانان ممکن اس��ت با سال های
وجود دارد؟
ظهر اس��ت و نوجوان با صورت پر از دارد .آنها باید با توجه به این موضوع "بحرانی" بلوغ مرتبط باش��د  -بدن
جوش از اتاقی ک��ه در آن خوابیده ساعت ش��ماته دار را طوری تنظیم او متحول ش��ده ،نگ��ران امتحانات
بوده ،بی��رون می آی��د .این تصویر کنند که نوجوان بعد از هش��ت تا  9مدرس��ه اس��ت ،در حال وارد شدن
برای خیلی از خانواده ها آشناست .س��اعت خواب به موقع برای آماده به دوره بزرگس��الی اس��ت و مجبور
تا کن��ون تقریبا همه فکر می کرده ش��دن و رفتن به مدرس��ه از خواب است بدون حمایت عاطفی زندگی
اجتماعی داشته باشد.
اند ک��ه نوج��وان از روی لجبازی با بیدار شود".
بزرگترها دیر می خوابد یا چون تنبل او م��ی می افزای��د" :نوجوان قبل از این محقق بریتانیایی می گوید" :اگر
است زیادتر از حد متعارف خوابیده خواب باید فرصت داش��ته باشد که خواب برای حافظه و یادگیری ،کنار
مشغله ذهنی خود را به تدریج کم و آمدن با مسائل عاطفی و بازسازی و
است.
اما اکنون محققان بر این باورند که کمتر کند نه این که تا آخرین لحظه ترمیم بدن و ذهن الزم اس��ت ،پس
ممکن است خواب زیاد افراد  10تا که بیدار است پای تلویزیون و بازی نوج��وان حق دارد ک��ه زیاد بخوابد
چ��ون به میزان زی��ادی با تمام این
بیست سال (مثال حدود  9ساعت) ،و های کامپیوتری نشسته باشد".
مسائل مواجه است .البته آنچه گفته
همین طور شب زنده داری آنها دلیل
شد نمی تواند علت نیاز آنها به دیر
زیست شناختی داشته
باشد.پرفسور سال های بحرانی
خوابیدن را توجیه کند".
آزمایش هایی که توس��ط
بعد از سن بیست س��الگی و با باال
راسل فاستر ،از روسای کالج براسنوز چرا نوجوانان با بقیه
رفتن سن ،خواب سبک تر می شود
دانشگاه آکسفورد در انگلستان ،انجام
ش��ده ،نش��ان می دهد دانشجویان ما فرق می کنند؟
اما س��اعات خواب ما تقریبا یکسان
در س��اعات بعد از ظهر بهتر درس نیل استنلی ،محقق در زمینه خواب باقی می ماند.
می خوانند چون ساعت بدن آنها  -در دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان ،جیم ه��ورن ،مدیر مرک��ز تحقیق
احتماال به خاطر ترشح هورمون ها  -می گوید" :در بدن نوجوان مکانیزمی در باره خواب در دانش��گاه الفبرای
طوری برنامه ریزی شده است که دو فعال می ش��ود که ب��ه او می گوید انگلستان می گوید که خواب فقط
ساعت دیرتر از دیگر گروه های سنی خوابش تکمیل نش��ده و به خواب به علوم زیست شناختی مربوط نمی
بیش��تری نیاز دارد؛ همزمان ساعت ش��ود .به غیر از ساعت بدن عوامل
کامال هشیار و فعال می شود.
زیاد دیگ��ری باعث می
پرفسور فاستر می گوید:
شود که خواب نوجوان
"بدن نوجوانان به لحاظ
از الگویی خاص پیروی
زیس��تی طوری برنامه
کتاب های درسی ایران
کند.
ریزی ش��ده اس��ت که
در س��اعات دیرتر شب داستان ما در دوران جمهوری اسالمی
او می گوید" :در سنین
بخوابند و روز بعد دیرتر دهقان فداکار پیر ش��ده و احتیاج به کمک داره ،در تهران بل��وغ ،مغز انس��ان از نو
بیدار شوند .البته می توان مرغا هورمون خوردن خروس ش��دن ،خروسا مامانی شدن س��ازماندهی می شود و
رفتارهای بدتری را هم و برای مرغا عش��وه میان و ناز میکنن ،چوپان دروغگو عزیز خواب به مغز این فرصت
قید کرد اما هر رفتاری ش��ده و کلی طرفدار داره ،شنگول و منگول بزرگ شدن و را می دهد ک��ه خود را
که از آنها سر بزند از روی گرگ شدن ،دارا و سارا رفتن فرانسه کبابی باز کردن ،کوکب شناساییکند".
خانم حوصله مهمون رو نداره و جواب تلفن رو نمیده ،کبری دیر خوابی��دن نوجوان
تنبلینیست".
او معتقد اس��ت که اگر موهاش��و مش کرده و تصمیم گرفته دماغش��و عمل کنه ،همچنین ممکن اس��ت
کار م��دارس و کالس روباه و کالغ دستشون تو یه کاسست ،حسنک گوسفنداشو دالیل اجتماعی داشته
های درس یک س��اعت فروخته و پیکان خرید ه مسافرکشی میکنه ،آرش کمانگیر باشد؛ نوجوان می خواهد
دیرت��ر ش��روع ش��ود و معتاد شده ،شیرین ،خسرو و فرهاد رو پیچونده و با دوست دیرتر از والدینش بخوابد
درس ه��ای س��خت تر پسرش رفته اسکی ،رستم و اسفندیار اسباشونو فروختن و یا تا دیر وقت با دوستان
در س��اعات دیرت��ر بعد موتور خریدن میرن کیف قاپی ...
خود معاشرت کند• .
از ظهر تدریس ش��ود،

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

وظایف آب در بدن

 -1انتقال دهنده ی مواد غذایی
 -2انجام بهتر عمل هضم
 -3تنظیم دمای بدن
 -4خارج كردن مواد زائد از بدن به وس��یله ی عرق ،
ادرار و مدفوع.
 -5حركت آسان مفاصل و اعضا
 -6كمك به سیستم ایمنی بدن
 -7استفاده از مواد مغذی اصلی
 -8شكل دادن به سلول
 -9افزایش كارآیی جسمی و روانی فرد
 -10كمك به كاهش وزن و افزایش س��وخت و س��از
بدن
 -11كاهش سرگیجه و سردرد
ارتباط آب بدن و مواد غذایی

شوقدیدار!
بی تو  On lineشبی باز از آن  Roomگذشتم
همه تن چشم شدم  .دنبال  IDی تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از  Caseوجودم
شدم آن  Userدیوانه که بودم
وسط صفحه  Room , Desktopیاد تو درخشید
 Dingصد پنجره پیچید
شکلکی زرد بخندید
یادم آمد که شبی با هم از آن  Chatبگذشتیم
 Roomگشودیم و در آن  PMدلخواسته گشتیم
لحظه ای بی خط و پیغام نشستیم
تو و  Yahooو  Dingو دنگ
همه دلداده به یک  Talkبد آهنگ
 Windowsو  Hardو Mother Board
همگی دست برآورده به Keyboard
تو همه راز جهان ریخته در طرز سالمت
من بدنبال تو و معنی درك کالمت
یادم آمد که به من گفتی از این عشق حذر کن
لحظه ای چند بر این  Roomنظر کن
 Chatآئینه عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به  Emailی نگران است
باش فردا که  PMات با دگران است
تا فراموش کنی چندی از این  Log Out , Roomکن
باز گفتم حذر از  Chatندانم
ترک  Chatکردن هرگز نتوانم نتوانم
روز اول که  Emailام به تمنای تو پر زد
مثل  Spamتو  Inboxتو نشستم
تو  Deletکردی ولی من نرمیدم نه گسستم
باز گفتم که تو یک  Hackerو من  Userمستم
تا به دام تو درافتم همه  Roomها رو گشتم و گشتم
تو مرا  Hackبنمودی  .نرمیدم  .نگسستم
 Roomی از پایه فرو ریخت
 Hackerی  Ignorتلخی زد و بگریخت
 Hardبر مهر تو خندید
 PCاز عشق تو «هنگ»ید
رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دگرهم
نگرفتی دگر از  Userآزرده خبر هم

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________
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نکنی دیگر از آن  Roomگذر هم
بی تو اما به چه حالی من از آن  Roomگذشتم

* خیلی از غذاها و سبزیجات مانند ماست ،فیبر ،برنج
قه��وه ای و كلم ،تمایل به نوش��یدن آب را افزایش می
دهند.
* زنجبیل مدر می باشد .به همین دلیل نوشیدن چای
زنجبیل برای الغر شدن مفید است.
* مصرف بیش از اندازه نمك ،باعث عدم دفع مایعات و
تورم بدن می گردد.
* مص��رف بیش از اندازه ش��كر ،باعث افزایش مقدار
انسولین خون و كاهش دفع سدیم (نمك) می شود.
* مص��رف كننده های الكل و كافئین (چای ،قهوه و
كوال) به آب بیشتری نیاز دارند ،زیرا بدن آن ها فكر می
كند كه بیش از حد نیاز آب مصرف كرده است و تمایلی
به نوشیدن آب ندارد ،حال آن كه بدن دچار كم آبی شده
است و باید به بدن ،آب برسد.
* در ورزش ش��نا ،فشار آب باعث دفع آب از بافت ها
و مثانه می شود.
ارتباط مصرف آب با كاهش وزن
شاید شما هم بارها و بارها این جمله را شنیده باشید
كه" :آب بنوشید تا الغر شوید".

آب یك�ی از اجزای ضروری در برنامه رژیم
كاهش وزن است.

* نوشیدن آب در صبح ،باعث عملكرد صحیح بدن،
مخصوصا روده ها می شود.
* بهتر است صبح كه از خواب بیدار می شوید 1 ،لیوان
آب بنوشید .اما توجه كنید كه آب ولرم باشد ،زیرا نوشیدن
آب یخ با معده خالی ،موجب ناراحتی می گردد.
* هنگامی كه آب سرد می نوشید 120 ،كالری برای
گرم كردن و رس��اندن دم��ای آن به درجه حرارت بدن،
می سوزد.
* آب گرم به آرامی از معده عبور می كند و دیرتر معده
را ترك می كند ،به همین دلیل كمتر احساس گرسنگی
می كنیم.
* مصرف آب ،باعث س��وزاندن كالری می شود .بیش
از  40درصد كالری س��وخته شده ،برای جذب آب می
باشد.
* اگر آب بنوش��ید ،بهتر غذا را هضم خواهید كرد و
خواب راحت تری خواهید داشت.
* اگر به مقدار كافی آب بنوش��ید ،تمایل كمتری به
دیگر نوشیدنی ها خواهید داشت.
* آب ،كالری ندارد ،پس چه خوب اس��ت غذاهایی را
تهیه كنیم كه آب زیادی داشته باشند تا به حفظ تعادل
وزن مان كمك كنند.
* نوشیدن آب ،هنگامی كه گرسنه هستید و یا قبل
از غذا خوردن ،معده شما را پُر می سازد ،بنابراین كمتر
احساس گرسنگی می كنید و كمتر غذا می خورید.
* نوشیدن نیم لیتر آب ،باعث افزایش سوخت و ساز
بدن در عرض نیم ساعت می شود و در حدود  25كالری
می سوزاند.

عارضه  ( Hyponatremiaكمبود
سدیم در خون)
وقتی مقدار آب در بدن افزایش می یابد ،ولی مقدار نمك
در بدن ثابت است و یا وقتی مقدار زیادی سدیم از بدن
دفع شود ،بدون اینكه مقدار آب بدن كم گردد ،این مقدار
آب اضافی در سلول ها جمع می شود و منجر به بزرگ
ش��دن آن ها می گردد .اغلب سلول ها با این وضع كنار
می آیند ،ولی تنها س��لولی كه نمی توان��د این وضع را
تحمل كند ،سلول مغز است.
به این عارضه ( Hyponatremiaكمبود سدیم در خون)
می گویند .این عارضه با بی اشتهایی ،خستگی ،بی قراری،
سرگیجه ،توهم و تشنج همراه است.

چه مقدار آب باید بنوشیم؟

به طور كلی ،نوشیدن  8تا  10لیوان آب
برای همه ضروری است.

بر اس��اس تجربه ثابت شده است كه هر چه وزن بیشتر
باشد ،بدن به مقدار بیشتری آب احتیاج دارد.
ف��ردی كه  70كیلو وزن دارد و هر روز پش��ت میز می
نشیند ،نسبت به شخصی كه  100كیلو وزن دارد و هر
روز فعالیت می كند ،به آب كمتری نیاز دارد.
از آنجای��ی كه طی كاه��ش وزن ،چربی ها و مقداری از
عضالت بدن شكسته می شوند و باید از بدن دفع شوند،
نوشیدن مقدار كافی آب باعث عملكرد صحیح كلیه ها
می شود و در نتیجه مواد زائد از بدن خارج می گردند•

___ www.paivand.ca ___

23 PAYVAND: s Vol. 15 s No.894 s Avr. 01, 2009

23

1388  فروردین12 s 894  شمارهs 15 سالs

M0Z7»XF lî }7#\\nwn7wl7oaF Xė ;7nl\nM 7 H[tK0qHü\nsn7w7
M0Z7»XF
;7lî }7#\\nwn7wl7oaF Xė ;7nl\nM 7 H[tK0qHü\nsn7w7 ;7
Q1.QlKHqQlov\qnn7 l ;'!n7o7 X73»H, X;\QH- qQ)lH7qF
Q1.QlKHqQlov\qnn7
l ;'!n7o7 X73»H, X;\QH- qQ)lH7qF 

 F î ;K0º\nwlHw7 ~I!5\XX$[¤lKî همیشه

F
î
;K0º\nwlHw7
~I!5\XX$[¤lKî
jKK O\¤F
u\H
\nM7
QlnKH7º;\
jKK O\¤F u\H \nM7 QlnKH7º;\
یعنی اگر
:استفراغ
Q»7on\quFNK(ºq; FP%
X»N1-ºr7'\
FP% X»N1-ºr7'\ o\wn7!'»qF î \F!üwH'ºW u\HF X»Q
u\HF X»Q
بوده و بهo\wn7!'»qF
سردردتان آرامî \F!üwH'ºWQ»7on\quFNK(ºq;
\n wl7o
XنQسردردها ای
7 nl ¤;\
u\HF cH o\
wl7o l\H\
~oKw7
wH!nlqaZ4( \n
H»\H»nl7
u\HFX Q 7 nl ¤;\ u\HF cH o\ w7 ~oKw7 wH!nlqaZ4( H»\H»nl7 u\HF
یدادهw7
جواب م
مسكن
مثلl\H\
طورند
خیلی از
Q7 7 ;'ü
nl تهوع
Q5'7
q 7» X W!شده
!»îمقاومnlحاال
Q7 7 ;'ü
¤F ولی
î،است
QF7 nl r7'\ u7;HF
;%ºnl Q5'7 lK q 7» X W! !»î
nl ¤F î QF7 nl r7'\ u7;HF ;%º
در اوایل
اما اگرlK.میگرن
F\~F
Qlov\qn
X#!
q F î كرده
n7 تغییر
F\~F Qlov\qn
X»lKn7X»jqHu7
oo\l\H\O\X2
X Q 7 n7 l X#! nl q F î n7 X»lKn7X»jqHu7 oo\l\H\O\X2 X Q 7
یا كیفیت آن
كردن
استفراغn7و باlآید
پدیدnlصبح
wn7!'» ¤F
' ~I!5\Q»
q Q)
73[ o\ Q*-» q {7( 7» q ~I!
¤Fu\K
' ~I!5\Q» q Q) 73[ o\ Q*-» q {7( 7» q ~I!
I!5\Hü X F Q l7wn7!'»
7 Q7 oqn
I!5\Hü X F Q l77 Q7 oqn u\K 
.است
اشتهای
كم شود و
سردردتان
X \ ¤F\~F Q1 º q QH n7 l W 73[ o\ w7 l73 (!
X
\ ¤F\~F
Q1 º q QH n7 l W 73[ o\ w7 l73 (!
(
!
ü
q
K
w7
~F
F
\
o\
Hü
u7H
q
FlK»
(
!
ü
q K w7 ~F
F \ o\ Hü u7H q FlK»
 باید،خوردن صبحانه را پیدا كنید
و تكرارQQlI
تواتر
u\HF H\XQ 7nl¤;\tl7W u[LĘH»
u\HF
H\XQ
ln7 )2
lv7F X17X» Q
qlK»nK
\qnK 7nl¤;\tl7W u[LĘH» Q
QlI ln7 lv7F X17X» Q qlK»nK \qnK
.بررسی پزشكی شوید
73[qF Q77 ;nl\nu7(7 n7l\F-\
73[qF
Q77 ;nl\nu7(7 n7l\F-\ F 7K7 r7'\ 7» 7 u7'\ X2 H\ ¤F\~F
7K7
r7'\ 7» 7 u7'\ X2
H\ ¤F\~F
:استFمهم
سردرد
7»u7n7wqH! FH!5»n7X»Q7 u74 nl\n w\H» QH(!ü A!  F ė QFo7»u7n7wqH!
q n7 QF7 nl FH!5»n7X»Q7 u74 nl\n w\H» QH(!ü A!  F ė QFo q n7 QF7 nl
برای مثال قبال هفتهای یكبار مبتال
كودكان
سردرد
;\ O!2 w\H»
¤lKî2
qnX»qn)6
QºZ4( O!
;\wH(»
O!2 uF2º
w\H» ¤lKî2 qnX»qn QºZ4( O!
o\ wn7!'» O\H»7 » ¤;'! nK)
o\ wn7!'» O\H»7 » ¤;'! nK) wH(» uF2º
سه بارO!روزیoqH»
االنwK1
 اما،شدید
می
خصوص اگر تكرار
به
u77 شونده
(\qno\7!lenI»w7
;ėHo\wn7!'»Xė
(\qno\7!lenI»w7
;ėHo\wn7!'»Xė O! oqH» wK1 Xė F ' O\ Qü nl 7 nK(ė
Xė F ' O\u77
Qü nl
7 nK(ė
.دارید
سردرد
u7Ę OH3»nl\nu7n7ėwqH!7ºF
u7Ę OH3»nl\nu7n7ėwqH!7ºF ėî ~l7/\
¤FH!5»u7n7ėwqH!nl\nQ!-q
¤FH!5»u7n7ėwqH!nl\nQ!-q
:باشدėî ~l7/\
\H ¤Fn725»n7ėX»;ėHw\H»qslKw\H»OĘ2
شما راnlكهl\H\
سردردی
)3 X» ¢FKî
\H ¤Fn725»n7ėX»;ėHw\H»qslKw\H»OĘ2
a7!qn Q1ėnK
Q Kn
nl l\H\ a7!qn Q1ėnK X» ¢FKî Q Kn
توانند سردرد را بشناسند
بچهها نمی
بسیار
شكایتP»70
 سردردl}7#\\nwn7ėQ'ėH\Xė QH»¤;\aq7/ W 7»n7ėU!% aZĘ( P»70
qln\lXZu[X»XėF
l}7#\\nwn7ėQ'ėH\Xė
qln\lXZu[X»XėF
QH»¤;\aq7/ W 7»n7ėU!%
aZĘ(
:كند
ی
م
بیدار
خواب
از
تغییر
با
ولی
،كنند
شكایت
آن
از
یا
.است
شایعی
QlKHn7 lH2ė ;\n7o7I!sl\F-\7» U!% nlOHn\H7»qFn\lL/X»l72\l\H\o\
QlKHn7 lH2ė ;\n7o7I!sl\F-\7» U!% nlOHn\H7»qFn\lL/X»l72\l\H\o\
 كاهش فعالیت بدنی و یا،اشتها
با صنعتی
جامعه سردسته این نوع
¤lKî Q1.سردردها كه
¤lKî Q1. n7ėnlQ\l7ü7NK(ºu[nlv7 u\K X»Xėwn7ė
n7ėnlQ\l7ü7NK(ºu[nlv7
u\Kشدن
X»Xėwn7ė
آن
،خواندن
درس
به
تمایل
كاهش
های
ش
تن
افزایش
و
،كند
ی
م
بیدار
خواب
از
را
فرد
o\ wH!K1 w\H» u\HF M0 9!ºHº O\ X»
o\ wH!K1
w\H» u\HF
M0 9!ºHº O\ X»
7»lK~K!X»qFKî2QlKHn7
lW ;'!
7»lK~K!X»qFKî2QlKHn7 lW ;'!
.میدهندnlQ1.QlKH
را نشان
،اقتصادی
اجتماعی و
، شغلی
مانند میگرن
سردردهایH»7Fمیزان
¤ln\lQº7!;!2 \n7ėU!%
\n7ėU!%
nlQ1.QlKH  FKî n\KaZĘ( H»7F [î n7 ėaZĘ(
FKîعروقی
n\KaZĘ(
[î¤ln\lQº7!;!2
n7
ėaZĘ(
Ê¸¤Ê³{Â§
.یرودnl;HF
باالتر م
 سردردهاQ \H3»
هر حالXėF
 اما به.هستند
nln7ėU!% nl;HF ę¢FKî Q \H3»اگر چنین
nln7ėU!%
H»aZĘ(
lî ~o7 \y7&\o\QH»7
\ همę¢FKî
H»aZĘ( XėF lî ~o7 \y7&\o\QH»7 \
عصبی
سردردها
از
عظیمی
بخش
پزشكی
بررسی
،گرفتید
سردردی
ساملندان
¤;\ n\GH!¸8º
u7 ėn7ė سردرد
nl Q1.)7
QlKH l7#\ QlKH F-' H(!» l\H\ O\¤;\
¤lKn\GH!¸8º
n\K 73[u7 ėn7ė nl Q1. QlKH l7#\ ½MYÉÌ´ÌaÉZÅÃYÁ
QlKH F-' H(!» l\H\ O\ ¤lK n\K 73[
از¤Fدرصد
تنها یك تا
هستند و
M7 ėn7ė 7» 97 {7ºn\ F\Kºî2 Xė wHF
M7
ėn7ė
7»
97
{7ºn\
F\Kºî2 Xė wHF
QlKH n7 l.است
wlHالزم
Xė O\ w\H»
' دو
Q1.
QlKH n7 l wlH Xė O\ w\H» ¤F ' Q1.
:) سالگی65 (حدود
عضوی
علت
جامعه
سردردهای
 F ėW \H\n73[Q\nq~7nX
! o7F ėn\HH» X!7

F
ėW
\H\n73[Q\nq~7nX
!
o7F
ėn\HH»
o\
F7»
O"2+
Xė
;\
}o

lK(
Q1.
X!7 o\ F7» O"2+ Xė ;\ }o  lK( Q1.
) سردردهای4
درمان دارویی
;باشد؟72M\HF
این تنظیم باید به چه شكل
ضایعه
مغزی یا
تومور
گروه از
~ اینlKH
 اگر درQ7 ėn7ė w7 Q HHqa7%H/º¤lKîفضاگیر
u\HF سردرد
O! $2،افراد
¤;\l
F \K
u\HF
O! $2
¤;\l
F مانند
\K ~lKH Q7 ėn7ė w7.است
;72M\HF
Q HHqa7%H/º¤lKî
:
صبحگاهی
كه
اول
سطح
،درس��یكل دیابت
سردردها
درصد
98
حدود
.دارند
درمان
به
مقاوم
و
مزمن
،ناگهانی
q Fn\lH» u7 ėn7ė sql o\ \n Q7\ n7» F \Kºî
q Fn\lH»
ėn7ė sql o\ \n Q7\ n7» F \Kºî
Q1. QlKH o\ F\Kºî W n7ė
P% o\u7fn7
Q1. QlKH o\ F\Kºî W n7ė P% در
o\ fn7
،شوند
ی
م
دچار
آن
كودكان بیشتر به
.بهبودند
قابل
و
خیم
ش
خو
.شود
بررسی
باید
،باشد
پزشكی
با اینكه عللی چون بیخوابی و عدم
w7 n7(7»X1»70 w\H»QoK [w7 X 7H»73[w\H»
w7¤Fn7(7»X1»70
ėwH!K1 w\H»QoK [w7 X 7H»73[w\H»
¤F ėwH!K1
 رژیم، دیابت2 در تیپ
پایه
عنوان
به
تواند
فراوانی
غیراختصاصی
عوامل
و
باال
خون
فشار
،كافی
استراحت
F \Kºî 73[¤F l9!ºHºQ1.QlKHqQ\qn ÕÁZ» ,|Z»Z¿ Z¯ Ìv» ,½YÂeZ¿
F \Kºî
73[¤F l9!ºHºQ1.QlKHqQ\qn
Ë
 |»Ĝ
ÕÁZ» ,|Z»Z¿
Z¯ Ìv» ,½YÂeZ¿ Ë
 |»Ĝرژیم غذایی نمی
جایگاهی دارد؟
غذایی چه
ها
ه
بچ
كه
چ��را
اصلی به ش��مار آید
مثل
،شوند
سردرد
موجب
توانند
ی
م
را
سردردی
چنین
توانند
ی
م
غیره
\nn7ėwqH!qF
ė=H-ºQnlX»\nl\H\=7q
\nn7ėwqH!qF ė=H-ºQnlX»\nl\H\=7q
Ö¸¤Ö³{Â§Z]dY
Ö¸¤Ö³{Â§Z]dY
همراه با
) سردرد8
l\H\ Q»7
Q 7on\qN
NK(º¤Fn725»n7ėX»97 w7اولnl
l\H\
Q;7nl
Q»7
7on\qN
Nسرماخوردگی
K(º¤Fn725»n7ėX»97
w7
nl
;! \ اگر
O\F
 97ایجادtK0 ulHĘ
;!
\
O\F

97
tK0
ulHĘ
;7nl
مواد
همه
به
و
هستند
در س��ن رشد
عفونتی
،ساده
یك
شما
سردرد
اما
،كنند
 دیابت كه بیشتر بزرگساالن2 در تیپ
:)فوتوفوبی (ترس از نور
7 \ ¤;\ Q1. QlKH o\ wH!K1 w7 روز
~\n o\در طول
7 \ ¤;\
Q1.
o\ wH!K1 كنار
w7 در
~\nغذایی
o\ رژیم
l7ojK
n_7»n\O\l
Q1.
l7ojK
و اص��وال به دلیلQ1.
غذای��ی نیاز دارند
عادات
تغییر
هوا وQlKH
 آلودگی،كوچك
یشود و
صبح شروع مl7own7ėa77
،كندn_7»n\O\l
 را مبتال میl7own7ėa77
Q .مننژیت
Q5'
'7XW
KQ Xشبیه به
\K wl\H\7»X7/8
Q.7»...wn7ė
7XW
WK
Q X \وKغذایی
wl\H\7»X7/8
P \_H
7» ~\H2
l7o rH\Q5'
O\l
7» wn7ė
O\l
توانند رژیم
روانی نمی
شرایط روحی و
هورمونی'و
تغییرات
 به7 چون،است
 مهم،شود
كمتر می
اساسی و7 پایه،P
_\بدنیH
فعالیت7»\~وH2
ورزشl7o rH\
یاWمیگرن
موردی
qF\~FvK.(
Qهمراه با
w7 سردرد
n7X»7اگر
\Fn\l Q7»
Q w7 n7X»7 \Fn\l Q7» F7'
w7 U!%
w7 ;lqF% q Q'ü
7 wn7ė
U!% است
Q7 ممكن
o w7 ;lqF%
q
رعایت كنند و
غذایی را
خواب باF7'
طول7درwn7ė
طبیعی ما
  طورQ7 oqF\~FvK.(
.است
درمانw7اصلی
عالیم چشمیQ'ü
o\\nu7~I!
I!5\
~F Q
Qlov\qnn7
nl snK7qln\lwl7ow\FqHXėQ+!%
o\\nu7~I!
!F5\7 F\~F
Qlov\qnn7
Q
lX#
#!دیابت
nl 2snK7qln\lwl7ow\FqHXėQ+!%
F 7 رژیم غذایی
به
،شدید
محدودكننده
شما را باIخواهیم
اینجا می
دارند اما
افزایش نسبی فشار داخل
تیپ
كه
كسانی
اكثر
تغییر
،دیدF\كاهش
، مثل دوبینیlX##!جمجمه
Õ{ZËc|»Ä¯Õ{§
X Kº7»uK
Kº7»uK
F\~F;HqP
Ę اگر
wn7ė
U!%
 ;\
7 سردردهاییº7qF\~l\l;l
 ;\K
Ę wn7ėچ��اق
U!% O\l
 ;\ 97 7
ما97
برای
كه
ضایعهای
ایم و
مواجهO\lXحایز
اضاف��ه وزن دارند
هس��تند و
باشد یاF\~F;HqP
 بینایی و تاری دیدº7qF\~l\l;l
\; فضاگیر در میدانK
Ä¯
Ä¯|Å{
Ê»¹Zn¿YYÕZ¯
Zسوءرفتار و پرخاشگری منجر شود اما
¤Fn\Fn\H
Q7~ در75
Q
57 سریع
qn7nlu7l\F-\X»
¤Fn\Fn\H
Q7
qn7nlu7l\F-\X»
wn7ėداشته
7» lHوجود
sK آنجا
q Q5'7
ulK
97Q
 ~755و7اهمیت
Xė wn7ė
7» lH
sK q Q5'7
ulK
 مصرف مواد
ها
ی
شیرین
ای و97
نشاسته
آشنا
،هستند
بررسی
اولین قدم وزن این
در
باید
بنابرای��ن
فواصل كوتاه
عینك
این افزایش تغییرXė،باشد
,dÌ¿Z³Z¬ËÔZ]
}72ºnlwF
aZ*aZ*o\QĘQ1.QlKH
uF(
O!'%º
:بگیرید
F lî جدی
}7#\
o\ uF(
F lî
}7#\
كنترل
باید در كودكان
آنها را
این افراد دیابتی كنیم ت اwK
تواندo\نمی
فشار را
نسبیq NK(º}72ºnlwF
درÁÖ³{µYÁZq{
.شود
كنترلO!'%º
 افرادq NK(º  .شود
 بهتر،باشد
سردردo\QĘQ1.QlKH
 همراه با،تحمل كند یكماهwK
w\H»7 nK(ėo\wn7!'»¤;\u\H\X12
w\H»7 7nK(ėo\wn7!'»¤;\u\H\X12
o\u73
n7ė می
73[رخ
o\ سردرد
a7-KºوulK» S&(
 u\HF
l7o
n7ėكالری
 73[ o\
a7-Kº ulK»
S&(
7  u\HFدر این جا نقش
و
است
مهم
خانواده
طریق
از
باید
نیاز
مورد
از
نیمی
 است از نظر علل مغزی بررسیo\u73 l7o.دهد
{ÂÊ»Ö¸¤Ö³{Â§
كیفیت
تغییر
)1 wnq~H3» M\I\ oqH»PlOH23
o\ wH!5(!ü X» u7n7ė wqH! wnq~H3»
o\ wH!5(!ü
X» در
u7n7ė
wqH!
BH/ºuqF»
o\QHºu7Ę
\lK BH/ºuqF»
،صحیح باشد
اگر رژیم غذایی خانواده
مواد نشاستهای تامین شود چون در
. شویدM\I\ oqH»PlOH23 o\QHºu7Ę \lK
7 Xėwn7ė¤F lî wl7o;!2 \Q1.QlKH
7 Xėwn7ė¤F lî wl7o;!2
\Q1.QlKH
¤lKî ~lH2n7ėwqH!nlQ1.QlKH
¤lKîاین
~lH2n7ėwqH!nlQ1.QlKH
.شود
ی
م
حل
بسیاری از مش��كالت
بود
خواهیم
مجبور
صورت
غی��ر
:سردرد
با تهوع وwlH¢FKî
سردرد همراه
)5
¤Wo\lH»u[X»wF nKX»;\}oW
nKX»;\}oW
;HF r7 n7ė Q \H3»H!¤Wo\lH»u[X»wF
\
wlH¢FKî
;HF
n7ė Q \H3»H!
،1 پای��ه درمان در \تیپ
طریق مواد چربی یا
ان��رژی را از
 كهr7انس��ولین و

...خانواده

r7'\  n7ė U!% nl ul7\ H! q P
;% n7ė U!% nl ulK» H2¸Q» 
a7-º Xė ;\ O\ Hº~F ė u\H5 X
lqF% l\H\ O\ lK X» 73 º W Q1.
H!¸8º;%ºI!\n73[~l\K7qn7ėU!% X

Q!-q O! n7 l sn7ė wqH! Xė
X \¤lKu\H5n7!'»;»7»O\o\F7
F7»~F(Q1.QlKHn7 lW H
 FKî Q1. QlKH n7 l Xė Q
u7(\HF X»  FKî H57Hü q 
H7 q 73[ 7» wn7o77 w7 » q FKî
nl7qFl72\Q»X2 X» Fn\Gî \n
O! $2 ¤F l }7#\ Q»K X» \n u7
بیم�اری
دیاب�ت را
qFo\F\î sK;(ü\njK n_7»n\
هاند كهO(u7n7nQqF
عص�ر صنعت�ی دانس�ت
ėî2n7n
لحظه تندتر
هایشM\I\n7ėP%
 صدای گامo\u7
nl}\Fهر
qF»7î
بس�یاری از
میش�ود و به خانهn7ėU!%
~nqluF!n\H7qn7ėĚHº
.كرده است
پیدا
نیزHºF»
ههاX2
خانواد
r7'\ Xėراه
O\
o\ q F '
از دالیلP!O\¤F
نادرس�ت یك�ی
ėî P0تغذیه
I!H5lu\n7Ę
اما افرادí7
است
ابتال به
اصلی
~75دیابت
»X3 qX»
lnq[î
O!7ü\nwnq
Ê¸¤Ê³{Â
خود باید
غذایی
رژیم
در
دیابتی
\n u7H(  Foî X»H }lH lI 
كنند؟
توجه
به چهn_7»n\qF
½MYÉÌ´ÌaÉ
73[nlqF
ėîمواردی
~lno[\njK
یک پژوهش�گر به این پرس�ش
¤lnq[î lK q
پاسخ گفته
F\Kºî ...است
r7'\O\H+HüP7(
o\
QlKH ¤F l M\I\ \n Q1. b
H!¸8º I! l\H\ O\ Ql\K7 QFo
H57Hü
 Q) I!
X7یك
nl 73[ Xė\H
غذایی ضد
رژیم
Ql\K7
a7Z\
X»
u7n7n
 دیابت ایدهآل دارای چهq F 
¤
است؟7¢FKî
ویژگیهایی
QlKHQ
r7 \qn Q
n7 استاندارد
l lH q F»7î
برای همه
 غذاییWرژیمQ72'
 یكa\H
 ~F-وجود
Woزمینه
q ~F-اینlnl
lnlH F 7
ندارد بلكه
افراد در
 uKوn7(
aZĘ(
 lnlH2ė  _\K
فعالیت افراد
 قد،وزن
متناس��ب با
Q1ėمتفاوت
nK X»غذایی
¤lKîرژیم
~H!
خواهد بود
اینq Q1
Õ{ZËc|»Ä¯Õ{§
P»70ی��ك
nl\nu7'\;
q70
F\Kºî Q1.
اصول كلی
تغذیه
مورد
در
ام��ا
Ä¯
Ä¯|Å{Ê»¹Zn¿YYÕZ¯
Z
 اینكه افراد در رژیم,dÌ¿Z³Z¬ËÔZ]
 اول.وج��ود دارد¤lnq7!»O!
Ö¸¤
Zq{غذایی
Ä¯ ÖZ¿Z]
سبزیجات
ها وÖ³{Â§
از میوهÁÖ³{µYÁZq{
بیشتر
{سعی كنیم مصرفÂÊ»Ö¸¤Ö³{Â§
استفاده كنند و
Q72!Xė;\Q1.QlKHO!2
های اشباع
چربیها به خصوص چربی
wlH  ;7
m nl راHn7ė
.دهیمOكاهش
شده7 F n7
F \Kî X ;\ O!(I! ;(ü q

دیابت بیماری عصر صنعتی

 سردرد8
خطرناك

چند توصیه غذایی

ºÀ¯
À¯ZZ¯ºÅYÂy
yÊ¼¿ºÀ¯
À¯ZZ¯ºÅY



sÁ{Z]µÁ|m

sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y

ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m
Ê¬§Y
o\í\X 7 (
( 72 –nF) W\X7(ěò
î 74
î
4H \~F 'KA
AnF [I22!
q `Kº sonq – ;nl q ;\n ěó
íKu\Fll –u7K
ílZ!
Z! ~7 –u7»o; 4 –H!
H!% ěô
–î5HM
MKX»7» –_Z7ěõ
;%ºº –î7!
7!iH nlíH3
o\\ –í\X
X l7%º\; K4
 –î4(ěö
H
HH% \}o\K
_qH – u\H
H \ í7 H3 rqH ě÷
íq7' –uF [O!
O!7ü ulH
n7º~F!
F!KüHM&»» –ío7ºu7»oěø
~7\ 7+
 –F#'
î»Z –î737 –íHql7 W1ěù
M – ín7+ ~H( – ínK ěú
_H
nlí\X 77nll –î#u7 lcHěòñ
aK77îK –L!
L!K
I. – îK\ IH – ;
;o\n7ü ěòò
u\K&\
F  X!
X!(º u[ X» \n 7o ~H3 ěòó
–;77nlqW3l\F-\ –u7»lH –

ÃËÁ
              ÃËÁµÁ|m
 µÁ m
















































































































































































































































7 X)íqn;o
c7
 –î 72>!
>!Zº[u722!üu7 o7
 –NH ěòô
X0»7' o\ínqll –A
Aq[lH nFüü –lqH 7 Fěòõ
X'L/ –W'!
'!»~Fî'
'!15\~F 'KeH»F îFF!o\í\X 7 (
( 72ěòö
É{Â¼
~Fn\lq97
 –u\H, 7ěò
nK(>
> î 7,í\K –î
î \H
H GücH –;\î' cqHulHF!
F!/sn7ěó
s7»l7
 –o\F\?  –O!
O!(X0
0HH!ºěô
X1!
1!q –u\H
H \ íH7» _K î K» î\H
H \ í7 }K o\ – \H!
H! –l\F \ u77!
7!ěõ
î0!
0!K
N nq;7 –ulHín75\P3
 –u72!
2!(üěö
F!
F!~7l\oo –v\Ý
 –F
F[î X 77»ě÷
K F
F F –î
î 77nlC1 –7üqHî» lH5 qěø
î-!
-!FF!'\\ –9uF7 n\F!
F!» –uF!
F!nv72X»ěù
– X!
X!qn nl íH3 ěú
ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
rK'\í\F
 –H3(7 n[
               
–îF '» ulK»î7ěòñ
½ c  Y { Y _ Á c 
{  É Á  
WodH –uZ!
Z!H3 Y É Ã ¹  É  Y  ¹ Ã  ¹  Y 
q H3 – sqn q ~\n ěòò Á µ  Hair-Dresser
Y 
 ¹ k ½ Y  µ É Á { 
îH v72 nl ínF »   Ã ¹ É نفـــر
Ã  یک
{ É  بهÉ  ½ Y É 
u77\K(!
(!ü –7!
7! 7\ { ¹  cآرایشگر
 Á É    Á µ  
Y 
خامن و یا آقای
WiH –u7(qk\lěòó ± Y Ã  É  Y Ã  Ã ½  Y  ½ 
 µ É ¹ É با
Y  Á   
\nî' –o7'\Fl –?n Y {  ¥ جتـــربه
½ ±  Y Á ½  ½ Y  Á { 
;'!
'!u[o\IIHu\Kº Ã Á Yمونت
برای کار در ناحیه وست
  { ½ µ ©   µ É Y Ã 
enI»vI –î
îK# lěòô  ½  )دی
 (آقای ِا.فورا نیازمندمی
  Ã µ Y Ã  Y µ Y Á  µ É © 
sK7d\nK –
Y Á   ¹  É  [ É Y ½  c Y 
u\qH!
H!ü –î5ín72!
2!»ěòõ ½ Y [  (514)
933-5501
  Y   µ É Y ½  ½ 
nl íH3 – îK O
O l c  Ã   Y © Á µ  Y É Y  _ 
îHu7#
# 7»nm[u7\ Á ½ ¹  É  Á  ¹ Y  Y ± Á É 
ul7\}\lX»» –X'4ěòö ½ Y ½  Á  c  Y  Ã [ Ã Y  

استخدام

20:حسین فکور

É{
   É{ZµÁ|m
 µÁ
 m         


     Ê¬§Y
     Ê¬§Y
  
o\í\X 7 (
( 72 –nF) W\X7(ěò í7 íK  o\ –7 W7H; oěò
        H7î q7
 u721
 cqH  î0(
  
î 74
î
4H \~F 'KA
AnF [I22!
 q `Kº
 sonq
 –;nl
 q ;\n
 ěó
   íH#
 W(
 ~F
  
– u727 ~75(!
(!ü – }7 \ D2 ěó
íKu\Fl
l
–
u7K
       
     n74[
  
ílZ!
Z! ~7 –u7»o; 4 –H!
H!% ěô
~K
P%
–
L!
L
!
15\
ín\IH
ě
 –î5HM
 M
 KX»7»
  –_Z7ěõ
 
      ô  
î7!
7!iH nlíH3
 –X 7
   ;%º
º –î7!
 7!iH
 nlíH3
 í7/\ – W!
W!º nl ílK
 O4
4o7» ěõ  
o\\ –í\X
X l7%º\; K4
 –î4(ěö
XK
–îK5»[u7

      H
 \}o\K

    –î\l7»[
  
HH%
q 7
o î7H3 – î( n7\ ěö
_qH
–
u\H
H
\
í7
H3
rqH
ě÷
        ôö nl
 q îH
 u7#
 # 7»nm[
 nl
 îF
F l  
íq7' –uF [O!
O!7ü ulH íK1 î n7º – I
IHº H3 íH K11!
       
       
n7º~F!
F!KüHM&»» –ío7ºu7»oěø
u\K
K\
P!4(º
–F#'
    ~7\
  7+
 q 7 ;H
 H P!
 o77! \ ul\l
 ě÷  
7! n7 X» a7'Ý
î»Z –î737 –íHql7 W1ěù ;\ ¤¤¤701+ u7!
       
       
Mº[=/& –enI»vI –
M – ín7+ ~H( – ínK ěú
       _H
 nl7 – u7K
 K OºO!
 O qn u\K13ü
 ěø  
q u7 l u7!
7! ~\HnI» – n77F /\
nlí\X
7
7

nl
l
–
î#u7
lcHěòñ
       
     ~F  
aK77îK –L!
L!K
 zH – lKî
F!ü }72
 I. – îK\
 IH
 – ;
  \F!
 nl ěù  
;o\n7ü
ěòò
ío7}7 –;-
-H
      u\K&\
 – W1!
 –F
 F[tH»7»ě
  ú  
1! í7 Kq;/
F  X!
X!(º u[ X» \n 7o ~H3 ěòó
7 H»7ü n\K\
–;7
7
nlqW3l\F-\
–
;\H*
!:شماره
»í\H» –î»K
~H;&
7üü –جدول
H»\H» íq7'
ěòñ>>
:بزنید
ورقî1u\n72!
لطفا2–u7»lH
همین
ها در
حل
X)íqn;o
72qO –u7oKu7\nlíH3
 –~77 ünlěòò
c7
 – î
72>!
>!Zº[u72
2!üu7
o7
 –òó
NH ěòô
î5 rqHH3
 –X'L/
–î5ín72!
2!» –}K1HH!!lHě
X0»7' o\o\ínql
l –KA
ü –lqHěòô
7 Fěòõ
a7H
\ –v7~K!
!A–q[lH
oqH!
H!nFü
üqU1'
X'L/ –W'!
'!»~Fî'
!15\~F[ –'u\nqX(!
KeH»F
îFF!o\í\
X 7 (
( 72ěòö
W '
\Hq~l7
(!ü –u727î»
nF»nlěòõ
~F7 7üH
Ho –;'!
'!íFn74\í\H»ěòö É{Â¼
É{Â¼
~Fn\lq97
–
u\H, 7ěò
–>12
\u7' î0ºF2%
\oH!
H! o\F1
ônlî»7ěò
nK(>
> î WnPº7
7,í\K–î
î \H
H GücH
–;\î'
cqHulHF!
F!/sn7ěó
tH(s7»l7
–~F\H
–ínK&»[cHěó
–o\F\?
 –O!
O!(X0
0HH!ºěô
–lI
F–l\F
!q7[ě
X1!
1!q –u\H
H \ íH7» _Kî721n7
î K» î\H
HI\u7\nlíH3
í7 }K o\ – 
\H!
H–! F!
\ ôu77!
7!ěõ
lH»î _K
 –H[; –Hü ~F [[ –97 q;2ěõ î0!
0!K
;( =/& –O!
O!( 2 uoo –u72 [nlílqněö
N nq;7 –ulHín75\P3
 –u72!
2!(üěö
X/ZnK( –W n7 u727íl\F-ºº –K X ě÷
F!
F!~7l\o
–v\Ý
F[î X 77»ě÷
n\K
 –oíqnX7!
7
! ––F
oqněø
KOKC!
F
F F C–!î
î
nlC1
–7üqHî» lH5 qěø
» –77X/
/ 7
 –ulK»\n\lěù
î-!
-!FF!'\\ –9uF7
n\F!
F
!
»
–
F!nv72X»ě
ù
uKH>Iüü –uF!
;7
ěú
–
X!
X
!
qn
nl
íH3
ě
ú
ín73»?n
–
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
rK'\í\F
 –H3(7 n[
sKü7ü – P0 X3 \ ěòñ

           
        
–îF '» ulK»î7ěòñ        D2
X7( –î 
¹ 
{ YY {  Y _ Á c 
Ã ¹ Y ½ ¹ µ 
¹ Á [ Y ½ c
{  É Á  
o\
–
î/5
X21 ěòò Y 
WodH
–
uZ!
Z
!
H3
½ Y ¡ ¥  c Y  Y ¹ ¹ Y ÉY Ãµ ¹[  É  Y  ¹ Ã  ¹ 
í\H» –p7 q W!
W!, º P
P7q
q H3 – sqn q ~\n ěòò
{  ¹ c ¹  ½ Y { [  ÁÃ µÉ ¥ Y    ¹ k ½ Y  µ É Á { 
q\
o\
7º
FH!
H
!

î
î'
îH
v72
nl
ínF
»
Á  Y   Á   Y  ½ Y µ ÃÉ ¹Á É
 Ã  { É  É  ½ Y É 
!(ü Y 
\ {µ ¹ ½ cY   Á É   F î7!
 Ã    u7
7 \K(!
µ(!ü –7!
7! 7

Á µ  
–
u77»
í7!
7
!
7


\
Y Á WiH
Y  Ã –u7(qk\lěòó
µ Y Á  µ Y ±
Ã Y ½ Ã  É
  Y Ã  Ã ½  ěòó
Y  ½ 
– v7
[ É \nî'
  –o7'\Fl
 Á  –?n
¹ É ½ Y {É c ¥  ~l7
 µ É
¹ É nl
Y î
 Á7   
OY l>
É { ¹ s ¹  Y { ½  É Ã ½ ÁY Y Á ½
k ±
  O
>
Á u\qH
½ H!ü–
½ î
Y 72
 Á { 
;'!
'!u[o\IIHu\Kº
 Y Y  ½ Á ½ Y ©    ½
  ¹ Ã   u\nFo7
{ ½ µu7\nlíFěòô
©   µ É Y Ã 
enI»vI –î
îK# lěòô
W!Y1 µX7lqn
Y  © Y c Y  ½ µ Y [   ÃÁ µY Y o\
Ã –
 W!
Y Á íqn
 H»
µ É © 
sK7d\nK –
[ Y  ¹ Ã  ¹  [ É  Y ¥ Á Y  ½ ¹  É dlKn7Hü–
 [ É Y ü –
7
½ o7
 c Y 
u\qH!
H!ü –î5ín72!
2!»ěµòõ{ ½ Y_ [ _  r7ü\o
 Y 
 µ É Y ½  ½ 
 ½ Á µ Y  É 
}oX7\n\I»\ěòõ
nl
íH3
–
îK
O
Ol
©!!Á1!IH
µ  –u\K
Y ÉK \Y–  _ 
Á Ã Y   Á  ¹   Ã cY  Ã ¹ 
Ã  Y O!
O
 Á  ¹ –
Y î7ěòö
 Y ± Á É 
Ã Y k îHu7#

Y #
 7»nm[u7\
½ Y   Á½ ½Y ¹Ã ½ É
 ín\F35P%
Y  Ã [ Ã Y  
Ã  ul7\}\lX»
{  Ã k» –X'4ěòö
Y Á w Ã Á ½ Y ± ½ Y Á  c ;HüHî»u\l\oK




sÁ{Z]µÁ|m


É{ µÁ m
É{ZµÁ|m

Ê¬§Y
í7 íK  o\ –7 W7H; oěò
        H7 î q7 u721 cqH- î0(
íH# W( ~F
       
– u727 ~75(!
(!ü – }7 \ D2 ěó
       
n74[
L!15\ ín\IH ěô
        ~K P% – L!
î7!
7!iH nlíH3
 –X 7
        í7/ \ – W!
W!º nl ílK O44o7» ěõ
X- K –îK5»[u7 –î\l7»[
       
q 7
o î7H3 – î( n7\ ěö
        ôö nl q îH u7#
# 7»nm[ nl îF
Fl
íK1 î n7º – I
IHº H3 íH K11!
       
u\K
K\
H P!
P!4(º o77! \ ul\l ě÷
        q 7 ;H
;\ ¤¤¤701+ u7!
7! n7 X» a7'Ý
       
Mº[=/& –enI»vI –
K OºO!
O qn u\K13ü ěø
        nl7 – u7K
q u7 l u7!
7! ~\HnI» – n77F /\
       
~FF!ü }72 nl ěù
         zH – lKî \F!
ío7}7 –;-
-H
        – W1!
1! í7 Kq;/ –F
F[tH»7»ěú
7 H»7ü n\K\
;\H* î1u\n72!
2!»í\H» –î»K ~H;&
 7üü –H»\H» íq7' ěòñ
72qO –u7oKu7\nlíH3
 –~7 ünlěòò
î5 rqHH3
 –X'L/ –î5ín72!
2!» –}K1- HH!!lHěòó
a7H o\\ –v7~K!
K! –oqH!
H!üqU1' ěòô
W \Hq~l7 [ –u\nqX(!
(!ü –u727î» nF»nlěòõ
~F7 7üH
Ho –;'!
'!íFn74\í\H»ěòö
É{Â¼
WnPº7 –>12 \u7' î0ºF2% \oH!
H! o\F1 ônlî»7ěò
tH( –~F \H
 –ínK&»[cHěó
î721n7 –lI
Iu7\nlíH3
 –F!
F!q7[ěô
lH»î _K
 –H[; –Hü ~F [[ –97 q;2ěõ
;( =/& –O!
O!( 2 uoo –u72 [nlílqněö
X/ZnK( –W n7 u727íl\F-ºº –K X ě÷
n\K
 –íqnX7!
7! –oqněø
OKC!
C!» –X/
/ 7
 –ulK»\n\lěù
uKH>Iüü –;7 ěú
ín73»?n –
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
sKü7ü
–
P0
X3 \ ěòñ
               
D2 X7( –î 
Ã ¹ Y ½ ¹ µ 
¹ Á [ Y  ¹ { Y 
o\ – î/5 X21 ěòò
½ Y ¡ ¥  c Y  Y ¹ ¹  Y µ [ 
í\H» –p7 qW!
W!, ºP
P7q
{  ¹ c ¹  ½ Y { [  Ã É ¥ 

q\
o\
7º
FH!
H
!

î
î'
Á  Y   Á   Y  ½ Y µ É Á 
F î7!
!(ü
 Ã     µ     µ  ½ Y 
–
u77»
í7!
7
!
7


\
ěòó
Y Á Y  Ã µ Y Á  µ Y Ã ½   
– v7 nl î 7
[ É     Á  ¹ É ½  É c   ~l7
O l>
O
>u\qHH!ü –î 72
É { ¹ s ¹  Y { ½  É ½ Y Á k 
 Y Y  ½ Á ½ Y ©    
¹ Ã  u\nFo7 u7\nlíFěòô
W!1 X7lqn íqn H»
Y  © Y c Y  ½ µ Y [   Á Y  o\ – W!
dlKn7Hü–
ü –7 o7
[ Y  ¹ Ã  ¹  [ É  ¥  Y ½ 
 ½ Á µ Y  É 
 µ {  _  _  r7ü\o }oX7\n\I»\ěòõ
Á Ã Y   Á  ¹   Ã Y  ¹ Ã 
O!!1!IH –u\K
O!
K\–
Ã Y k  
Y  ½ Y   ½ Y Ã ½  ín\F35P% –î7ěòö
Ã  {  Ã k Y Á w Ã Á  ±  Y 
;HüHî»u\l\oK






جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m



Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m











u\H3ºî2Fí7 ;"! H\nlu7(\XlK»î7#
ín\l\IX ü~75 »nlD2 97u7»7!X \l\nl¤lK» qî7nf79!;"! quK!27 X27î »H!,
f7}KH I!L1# u[~F
K¤FlHî X 7\î1)/
F 7' qc7 \í774º
___ www.paivand.ca ___ q>1 F#' H!,n\o7»cqH-1388
 sسال s 15شماره 12 s 894
PAYVAND:
s
Vol.
15
s
No.894
s
Avr.
01,
2009
24
24
_797ío\H!O!,\K \u7+1X»cqH- u7+1
فروردین ¤;\línK% M0W
'X1 \IIF!F#
¤;\l}7nq7(!üí7 9 \FH/O! q\H3_K í7 îK D2 O!»nl
¤lH_7»\nín\l;"! Q
!Q 7nf79!F
»!F!3oH 7
¿ÉY{dXÌÅÁµZ^eÂ§½YY|»Z
H OqHüکند.
î1داری��د
! o\ jO!'}7 \H3+ FH an7oX»cH(ºo\Lü9ی��ا درد
O! oHo nl L! KHü N»7 î»H
!XX7í\Xسالم باشید.
 !'u7\Kهمیشه شاد و
آسپرین
( n7u\FH XH X»M!üv7÷òî'2òôó÷v7میگرن)
اندازه کافی
÷
s\XZ9º\H
nls\X7
و یا اس��تامینوفن تن تان به ناز طبیبان نیازمند مباد ممکن است پزشک شما بخواهد
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کنی��د
-------------------------------Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.
س��وپ) و یا میوه ها و سبزی های
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}7-\\nu\n\l\I W\H o\LüX
>> داروه�ای زی�اد کننده
طفل خود گرفته در بغل
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پزشک شما داروئی تجویز می کند
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>> به پاهای خود استراحت
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شبانه
علل عرق
می توانید هنگام مالقات با پزشک پاها از صبح ها متورم تر می شود .کنید.
با تالش و کوشش مدام!
>> سکته قلبی.
یکی از اعضای مهم برای تصفیه و نمک وضعی��ت را بدتر می کند.
>> ح��رارت زیاد در اتاق خواب ،عرق س��رد می تواند اولین عالمت آن را با او نیز در میان بگذارید.
از خوردن غذاهائی مانند س��یب
طفل هاج و واج ،میزند به زانوی پدر:
خروج آب کلیه ها هستند.
کاب��وس (خوابهای وحش��تناک) ،یک حمله قلبی باشد و درد بعد از
sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
زمینی س��رخ کرده با نمک ،انواع
«وات دو یو مین اعتالی نام؟»

]sÁ{Z
حرکاتی در آن تولید شود.
رفت��ن در خواب یا
راه
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خونریزی های داخلی چه موقع به پزشک
ژامب��ون و سوس��یس و غذاهای
>>
شدن
بیدار
بدون
دادن
انجام
خواب
علل:
حاض��ری پ��ر نمک خ��ودداری
گویدش پدر:
و قطع شدن تنفس در خواب
که باعث پائین آمدن فش��ار خون مراجعه کنیم:
ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m
سرد      
عرق 
عالئمدیگر
شده 
گریپ ،
ی��ا 
س��رماخوردگی 
 
>> ایس�تادن طوالن�ی و بفرمائید.
بایدت تالش،
همراه با
>>
>> در ص�ورت ام�کان در
تا که نام سرزمین خود؛
کند.
می
تولید
نیز
نشان
شب
در
متناوب
کردن
عرق
Ê¬§Yلی
ک�ه در هوای گرم متوا
>> وقت�ی
             
محل های گرم نمانید .گرما وضع
جاودان کنی!
گرما
اثر
بر
حالی
بی
>>
در
شخص
بدن
که
آنس��ت
دهنده
گرما
>>
انجام
طوالن��ی
ورزش
مرط��وب
و
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شده و رگها بر اثر گرما گشادتر شده مایعات را بدتر می کند .استراحت در جای
پرچمش؛
س��رد 
عرق 
دچار 
تواند داده اید و 
سرد میکند ومی 
عرق 
ویروسی تولید 
عفونت  
یک 
حال دفاع از
\!î
خنک مفید است.
خار چشم دشمنان کنی!
می باش��د می توان هم��راه با تب تولید تب نیز بکند.
احساس بد حالی می کنید بالفاصله بیشتری وارد نسج می شود.
ě9\ ulH
íK >>ěó
بروید  .
بیمارستان 
سرماخوردگی       ،به  
نباشد.مثل   

هورمون ها( >>ě;n7صب�ر و تحم�ل داش�ته
XºHیا
F 1»ět7باشد
زیاد شدن
u7»lH
n74[ě
نزدیکی ع��ادات ماهانه بعضی باشید.
با تالش من،
درد در در
همراه 
س�رد 
راهنمائی    >>عرق 
منونوکلئوز   چند  
گریپ یا 
ěîKnl
ěôخانم 2ها(!ěO
ín72!» ěíH
دستورات پزش��ک خود را دقیقا
با تالش تو،
&Oکنند که
احس��اس می
قفسه س��ینه و سقوط فشار خون از
عرق
بالفاصله به  
نوش��یدن همراهاست 
خواب از  
سرد     >>قب��لاز 

»!íFín72
بیشتری در سینه و شکم انجام دهید .عل��ت تجمع آب را
با تالش ما:
بیمارستان مایعات
بفهمید و آنرا کنترل کنید .ممکن
میشود وطن
است.
جمع شده
کمبود استروژن بر اثر یائسگی تنها الکل و قهوه و کش��یدن س��یگار بروید.
~H!º o\ 77ü înl
ě~Fآنها }nq
ěõ
                ěsK O2l
 O!5 qnlKH»în7است چند روز تا چند هفته طول
پر زنیکی و
بارداری
>>
ادامه
ک�ردن
عرق
وقت�ی
>>
باعث احساس گرمای ناگهانی نمی خودداریبفرمائید.
ěu7!Ko
&H5 =/
بکشد تا تمام آبهای اضافی خارج
خالی از بدی
بزرگی
بارداری
آخر
های
هفته
در
خرابتر
شما
جسمانی
وضع
و
دارد
ورزش
خ�واب
قب�ل از         
مخصوصا  >> 
باعثعرقسرد  
شود بلکه 
ěío7ºoqněíK'\Hí7 ~757»o\ěö
v
وریدها که شود.
روی
زیادی
فشار
شکم
شود.
می
.
د
نکنی
شود.
می
ها
شب
در
97 \F!ü7ěH!(2cZ
نکرده 
خ�دای 
توربیون  >>اگ�ر 
     ?  ě_Hورزشمانندسونا و حمام 
طفل هاج و واج ،میزند به زانوی پدر:
مبتال خ��ون را به قلب می رس��انند می
hZ
ěu73
ěî5
»!ín72
÷ě
 u\qnترس ،نگرانی و
«کن یو اسپیک اینگلیش ددی؟»
سیستم آورد.
روی 
بیماری هائی که 
حرارت بدنرا باال می به 
     u\H q7 ěX0قبل ازخواب 
چه موقع به پزشک
H5\Hq
>> غذاهای شور
دفاعی بدن اثر دارند ،مانند «سیدا»
برند.
استرس
ětH»î77nM#
î12F\qěø











    
داروها
>>
می
رنج
نگرانی
از
یا
و
«لنف��وم»
یا
آب.
زیاد
نوشیدن
>>
مراجعه کنیم:
ěulH9
nl î
 XHفش��ار
داروه��اn73ب��رای
\qبعض��ی
سریع آدرنالین درخون بر اثر اگر مرتب و زیاد عرق می کنید  12برید.
7ºK W!ºورود
               
qX2'ºěíH
&;X1qě

X
H»ěù
ی��ا
و
کورتیکواس��تروئید
خ��ون،
جواب
و
سوال
از
پس
شما
پزشک
لیوان
4
بنوشید.
روز
در
آب
لیوان
شدید
احس��اس
روانی
حالت
یک
به محض اینکه تورم بی دلیل
اپی
ر
هورمونوت
الزم
بدنی
امتحانات
تشخیص
برای
از
قبل
و
معمول��ی
حد
از
بیش��تر
کلیوی
فوق
غدد
تواند
می
درد
که با فش��ار دادن یک انگش��ت
Oo90v\ql
\~ ěl7 \l
ی��ا[                 ~l7
واریس
>>
و
خون
را تحریک کرده باعث ش��ل شدن خواب یک لیوان آب میوه بنوشید .را بعمل آورده آزمایش��ات
روی پوست اثر انگشت در پوست
î7»H ~K! ěH! l j7#ěK5\něú
عرق سردو            
باعث 
شده 
جدار عروق 
آبی رنگ گش��اده خون
بصورت فرو رفتگی باقی می ماند.
ěX 2!îKěB\qqF
وریدهای »1
>> درج�ه ح�رارت منزل را غیره را الزم م��ی داند که ببینید \K!ěòñ
q;/ěO!»qU
گردانند.
برمی
قلب
به
را
کمتری
بدون
و
مخف��ی
های
بیماری
آی��ا
کنید.
تنظیم
شود.
می
سرما
حرف
شنیدن
از
پس
شما
پزشک
بی .شد و بی .شد و سپس سی .شد
v7.[cاحساس                
»Nqnî
>> ترومبو فلبیت حاد
درج��ه ح��رارت بی��ن  15تا  18عالم��ت مانند پ��ر کاری تیروئید،
های ش��ما و آزمایش های الزمه،
ماهواره هم انگلیسی شد
خون\q L
ěî\G
(nK
تورم lیکěu7
«سیدا» ěòò
ě~Jq ~n72 ě
بیماری هایقلبی،و 
برای سل ،
حرارت 
بهترین 
(سانتیگراد)  
هیپوگلیسمی    :
 
تولید لخته
ورید با
مثل فش��ار خون و آزمایش خون
در آن که همراه با درد و
کم ش��دن مقدار قند در خون می خواب اس��ت .در صورت ل��زوم از وجود دارند یا نه.
î5Hí7»ěín7o7تورم اندام و ادرار و غی��ره طبق تش��خیص
به صدایش اضافه شد سیما
!Ě7 ěu7ėH ~H
باشدH!º .
تحتانی!7میo\ Q
 ěòó
\ě_7!\H
همراه با عرق س��رد باشد که دستگاه خنک کننده هوا و یا بادبزن
خودش برای مشکالت زیر درمان
طرح برنامهها حریصی شد
 îتواند
!&î ü\pH-ě_[7»X
معموال در بیماران مرض قند دیده برقی اس��تفاده کرده از [
>> کم کاری کلیه ها
مالفه
یک
ه��ای مختلفی را پیش��نهاد می
درمان:
n\KW(ü~H(ě~Fدر بیمارانی بعنوان روپوش استفاده کنید.
M4 l[ěo\qHüí\H»í\X1!qěínK&»[cHěòôیکی از کارهای کلیه خارج کردن کند.
 >2می شود .همین طور
آیت اللهِ انقالب آمد
!î(ºn\uKآب از بدن می باشد .اگر خوب کار
و
بدن
مخصوص
پودرهای
>>
می
خون
در
قند
7în7که دچار کم
نرم ،مشغول پنبهریسی شد
7ě~7!~n7nlínK(ěv7oěòõهس��تید
اگر در دوران یائس��گی
بودن qlo\=1& >qlXW o\I72
;2'qlP
هورم��ون تراپی را نکند نمی تواند آب اضافی را خارج  >> 1واریس
چسبناکی
احساس
الکل
با
مالش
یا
آنها
معده
که
اشخاصی
شوند و نزد
ش��ما
پزش��ک
Z!º[}Kěî74H \I 7!1qî' ºW1X»íH¸\ěòö
X4ºqlnK(ě;'!}K1' u[~F
بیماری
از
بعض��ی
همچنین
کند.
وقتی
مخصوصا
کند،
می
کم
را
بدن
شده.
عمل
در تمنای نفت ،ام.آی.سیکس
عالمات
ک��ه
کند
می
پیش��نهاد
جوراب مخصوص واریس درد ساق
¼É{Â
تب دارید.
کاروبارش دعانویسی شد
فیزیکی را از بین میبرد .داروهای های کلیه همراه با کمبود پروتئین پا را کم میکند و فش��ار آن باعث
rqn=!/Hüî"Ho\î\Hü\ěu7!lnoîH_7ěò
î\H\í7 Hlj\K\o\ěu7oK
میگرن:
>> قبل از رفتن به رختخواب مختلفی را ممکن است پیشنهاد می باش��ند که خود باعث «خیز» می ش��ود که خ��ون از وریدهای
î'!15\lnoě7
O![ě;lHoěó
u\qF
rF0
'_7ěF#
nlO/u\m\P%
کند ،اگر بیماری عفونی دارید آنتی می شوند.
 ěî-2عرق س��رد می تواند ب��ر اثر درد و دوش بگیرید.
با همان مهره های «ایرانی!»
زیر پوس��ت که گشاد شده اند به
X&n=0ěn74[ědF\ěô
&ln[q_[{K1
ěMHülnK
>> کم کاری قلب
میدهد.
های (نشانه ها) دوش آب ول��رم و یا پاش��یدن آب بیوتیک الزم را
باز مشغول کاس ه لیسی شد
راحتی عب��ور کند و قلب خون را
سایر س��مپتوم
یا
;ºIH
ěîHºF!/ěK5
خنک (نه سرد) بر روی ěõ
باشد~F.
میگرنon7
ěíl7ocH
بدن مفید
داروی ضد
 &kHاگر الزم باشد
نگرانی و قلب نم��ی تواند بخوبی خون را به بهتر تلمبه بزند.
O!52(ěu\H\IH
ěî+!lFěö
n74
میکند ،اعضاء برساند و در نتیجه خون به
>> بعض��ی بیم��اری های مهم است.
روان درمانی را پیشنهاد
یا
پاچه خورهای شاهِ دین ،با هم
X!(ºa\l\ěîKبه قلب برنمی گردد و باعث  >> 2ترومبوز حاد
برید داروی خوبی
صورت
در
ر
ب
ت�ب
داروی
>>
می
رنج
میگرن
از
اگر
کارشان همچنان خبیثی شد
هپاتیت،
(ایدز)،
«سیدا»
مانند:سل،
ُ ÷) @ /\ěX/7ěO"2+ í7 ě
ô÷~nKě9\sn72F\qě}\qlq
س��رطان لزوم.
میگرن و اگر بیماری خاصی وجود
ماالریا ،پرکاری تیروئید،
? rZüqO!Küo\îKě735no\ěخیز در اندام تحتانی می شود .اگر پزشک ش��ما داروهای الزم (ضد
72 ěø 73[;!ZO!!-ºq7
~7l\lP!4(ºW3q~7#
üqFP\N
و
گری��پ)
(در
داری��د
ت��ب
اگ��ر
را
آن
درمان
داش��ته
لنفاوی
سیس��تم
س��رطان
u\Foěخون،
نومسلمانی از دوسو خوشرقص
پیشنهاد می بیماری پیشرفت کرده باشد در ریه لخته شدن خون) و جوراب واریس
P F! KºvK1ěînF ºěr\H3 ěù
'F-lK-
ها نیز مایع
با دوتا حکم ،در رئیسی شد
جمع می را تجویز می کند.
~7!X77;Küo\î7
Xně~o\q[F 1»ěrKoH'2 qu72[X41 ěú
 ín\KXH qlX0»7' ěu77»}qnH7OHnI»ěF
ش��ود که باعث تنگ
کلیه
کاری
کم
>>
3
 ...حل جدول ویژه:
حل جدول عادی:
شودíoqH!üěX2 .
74 nlî1»ěòñ
ěFH
نفسی می
ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
دور آفاق را صبا گردید
پ�رکاری
>>
وز چپ و راست غرق پیسی شد
پزشک شما داروهای الزم (معموال
ěî( uK ěH/ q                                 7» 72
  ¹ Ã ½ Á µ Ã o c µ Y É Y   Y  { É   Á w Á { É  ¹ k  µ cتیرو
برای ازدی��اد ادرار) و غذاهای بی
rqHئیدî\nFo7
حوزوی شد خبر ،نعوذالله
نمک را تجویز می کند.
!ě;\ 9 \q M»\K ěòò  Y Á  ¹  É  Y Ã  [ Y Á   Y { É Á Ã  © Y Á   Ã ¹ É Y  u\H
همه تفسیرها حدیثی شد
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) >> nFتنبلی کبد
4 ; ZěíH,;24
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در اکاذیب ،دست و دلبازی
بنا به علت مشکل کبدی پزشک
راهنمائی
 [      Y  c  µ Y  { ¥
   Ã {  ½  ½ Y µ É ¹  ½ w
B+
nl
lK
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در حقایق ،ولی خسیسی شد
شما داروهای اختصاصی را تجویز
    É  µ Á ¥ Y
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 ½    Á ½ ¹ ¹
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بالفاصل�هnl
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می کند .قطع الکل و غذاهای بی
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فارسی گر سلیس نیست چه غم
O2!(ěíHمراجعه نمک
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که تملق به این سلیسی شد
کنید.
 >> ěî77کم کاری قلب
)Hآب در 5
ش��دن
جم��ع
 u\F!0!K c  É ½ Y ¹ É  ½ Y ¹ µ  É É  Á  ½ Y k É Ã  µ Á É    É  X\l
پاسداران مخفی آمده اند
عض��و کامال غیر پزشک شما داروهای تقویت قلبی
یک X7oF
   l w ¹  ½ É µ Y c   Y  c    Y ¹   Y Á Ã Y  ½ ¹ É Y
وضع استودیو ،پلیسی شد!
است و می
ěî/1ادرار آور و همچنین غذاهای بی
ulHتواند و
عادیN
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 î5Hv7-ěcH%و نمک را تجویز خواهد کرد.
برفراز است آنتن ملکه
  { ½ Y    Y É   ½ Y É c µ  Y É Ã ¹  Ã [    Ã  Y Á Yنیاز ش��دید به درمان
هفته خوشی را با سالمتی
X3 \ě70H[nlínK(ěòö
میدهد عمر و میکند تلکه
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کامل داشته باشید
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نوش�یدن ب�ه
>>

طنزخرسندی...

پزشکــی....

صبح روز عید

عرق کردن شبانه و عرق سرد

جمع شدن
آب در نسوج
(خیـــز)

آیت اهلل ِ
انقالب آمد
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ازخودشانگذشته،روزشانهمخطقرمزشده!

جنبش زنان

درسال :1387

'در تنگنا
ولی امیدوار'

سال  ۱۳۸۷در حالی برای زنان
آغاز ش��د که جناح اصولگرای حاکم
در جمهوری اس�لامی ای��ران برنامه
های گسترده ای برای آنچه "تقویت
بنیان خانواده" می خواند ،در دست
اجرا داشت.
همزمان برخورد ب��ا "بدحجابی" از
س��وی نیروی انتظامی در تمام سال
گذشته ادامه داشت و فرماندهان این
نیرو بارها بر اجرای آن تاکید کردند.
نی��روی انتظامی و ق��وه قضائیه آمار
زن��ان و دخترانی را که در س��ال ۸۷
به اتهام"بدحجابی" دستگیر شده یا
تذکر دریافت کردند ،در اختیار رسانه
ها قرار نداده ،ام��ا اظهارات برخی از
فرماندهان این نی��رو از ارقام "هزارن
نفری" حکایت دارد.

بندی جنسیتی" ضمن دفاع ،اجرای
این طرح را خواست دانشگاه ها عنوان
کرد.
جداسازی در پارک ها نیز طی سال
 ۸۷با افتتاح پارک های ویژه زنان که
ورود مردان به آن ممنوع اس��ت ،در
تهران و چند ش��هر دیگر ادامه پیدا
کرد.
البت��ه دولت نهم ای��ن اقدامات را در
راستای صیانت از حریم زنان و تحکیم
بنیان خانواده معرفی کرده است.

تحکیمخانواده
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوری
اسالمی ایران در تیرماه  ۸۷از تالش
دولت برای ارائه "الیحه کاهش ساعت
کار زنان" به مجلس خبر داد و گفت
که بر اساس این الیحه ،ساعات کار
زنان شاغل در ادارات دولتی کاهش
می یابد و"زمانی که مادران در خانه
کار میکنند ،نیز جزو وظایف اداری
آنها محسوب شود".
زه��ره طبی��ب زاده نوری ،مش��اور
محم��ود احمدی ن��ژاد در امور زنان
در اسفند ماه گفت که در دولت نهم
به نه��اد خانواده به عنوان یک هدف
استراتژیک نگاه می شود و مشارکت
زنان در مباح��ث اجتماعی تا جایی
مورد قبول است که به نهاد خانواده
از جداسازی تا سهمیه بندی
جداسازی جنس��یتی در سال  ۸۷از خدشه ای وارد نشود.
سوی برخی از مقام های دولتی مورد برخی منتقدان می گویند ش��اید با
تاکید قرار گرفت و برخی از وزارتخانه همین ایده تحکیم بنیاد خانواده بود
که در دوم دی ماه فرحناز قندفروش،
ها آن را به اجرا در آوردند.
وزارتخان��ه های بهداش��ت و درمان ،مشاور امور بانوان استاندار تهران ،در
آموزش و پ��رورش ،آموزش عالی از سخنانی بی س��ابقه دست کم یک
جمله دس��تگاه های دولت��ی بودند س��وم جمعیت بی��ش از  ۵۰۰هزار
که در س��ال گذش��ته در جداسازی نفری زنان مطلقه را به فساد اخالقی
متهم و ادعا کرد " :در  ۹ماه اول سال
جنسیتیپیشقدمشدند.
علیرضا علی احم��دی ،وزیر آموزش  ۸۷برای یک سوم از زنان مطلقه در
و پ��رورش حت��ی خب��ر داد که این دادسرای ارشاد ،پرونده فساد اخالقی
وزارتخانه در حال تفکیک کتاب های تشکیل شده است".
درسی دانش آموزان دختر و پسر از در س��ال گذش��ته دولت همچنین
"الیح��ه حمایت از خان��واده" را که
یکدیگر است.
وزیر علوم و تحقیقات نیز در فروردین فعاالن جنب��ش زنان از آن به عنوان
 ۸۷ب��ه فاصل��ه چن��د روز پ��س از "الیحه چند همسری" نام می برند،
نامه سرگش��اده  ۷۰۰ت��ن از زنان و به مجلس ارائ��ه کرد که با مخالفت
دانش��جویان در اعتراض به "سهمیه های گس��ترده فعاالن حق��وق زنان
مواجه شد .این
اعت��راض ه��ا
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
مجل��س را
واداش��ت ت��ا
دو م��اده مورد
زمان :یکشنبه  5آوریل
اعت��راض را از
---- 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهرالیح��ه دولت
به همه شما خوشامد میگوییم.
حذف کند.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
در هجده��م

ش��هریور  ۸۷رئیس
کمیسیون قضایی
حقوق��ی
و
مجلس گفت
که م��واد ۲۳
و  ۲۵الیح��ه
حمایت از خانواده
که "باعث حساس��یت و
نگرانی در بین مردم ش��ده بود،
در جلسه این کمیسیون حذف شده
است".

برخورد با فعاالن زن

در س��ال  ۸۷همزمان با گس��ترش
تالش زنان در راس��تای تغییر برای
برابری در داخل ایران و تقدیر جهانی
از جنبش زنان ایران ،برخورد با آن نیز
ابعاد تازه ای به خود گرفت.
خدیجه مقدم ،محبوبه کرمی ،سولماز
ایگدر،زینببایزیدی،فاطمهگفتاری،
عش��ا مومنی ،نگین شیخ االسالمی،
ش��هناز غالمی ،نفیس��ه آزاد ،بیگرد
ابراهیم��ی و به��اره هدایت از جمله
فعاالن جنبش زنان در ایران هستند
که طی سال  ۸۷بازداشت شدند.
در م��واردی نیز نهاده��ای امنیتی
جمهوری اسالمی اقدام به بازداشت
گروهی فعاالن جنبش زنان کردند.
مام��وران امنیتی از جمله در روز ۲۲
خرداد که برخ��ی از فعاالن جنبش
زن��ان قصد برگ��زاری مراس��می در
گالری راه ابریش��م را داشتند ،ضمن
لغو و ممانعت از برگزاری این مراسم
 ۹نفر را بازداشت کردند.
ژیال بنی یعقوب ،نس��رین س��توده،
جلوه جواهری ،آیدا س��عادت ،فریده
غائب ،ناهید میر حاج ،سارا لقمانی،
نفیسه آزاد و عالیه مطلب زاده همگی
از فعاالن کمپین یک میلیون امضاء
پس از یک ش��بانه روز بازداشت آزاد
شدند.
برخی دیگ��ر از فعاالن جنبش زنان
چون رضوان مقدم ،نس��رین افضلی،
مریم حس��ین خواه ،خدیجه مقدم،
پروین اردالن ،محبوبه حسین زاده،
جلوه جواهری ،ناهیدکشاورز ،سعیده
امین ،س��ارا امینیان ،س��ارا لقمانی،
نفیس��ه آزاد و فریده غایب ،پرس��تو
اللهی��اری ،ناهی��د میرح��اج ،عالیه
مطلبزاده و آیدا سعادت نیز در یک
سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی
و قضایی احضار و مورد بازجویی قرار
گرفتند.
همچنین نسرین س��توده ،منصوره
شجاعی ،عشاء مومنی از جمله فعاالن
حقوق زنان هس��تند که در سال ۸۷
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بازداشت خودسرانه فعاالن حقوق زن و
ممانعت از بازدید نوروزی آن ها

 ۶فروردی��ن م��اه  -۱۳۸8کمپین
بینالملل��ی حقوق بش��ر در ایران
اعالم کرد که مقام��ات ایرانی باید
سریعا دوازده نفر فعال حقوق زن که
خودسرانه در تهران بازداشت شده
اند ،آزاد کنند.
نیروهای امنیتی دوازده نفر
از اعض��ای کمپی��ن
یک میلیون امضا و
مادران صل��ح را در
خیاب��ان در حالی که
با هم قرار گذاشته بودند
که به دیدار نوروزی تعدادی
از خان��واده ه��ای زندانی��ان
عقیدتی بروند ،بازداش��ت کردند.
طبق سنت ،مردم در ایران در سال
نو به دیدار خانواده ها و دوستان می
روند .اس��امی دوازده نفر بازداشت
شده به این شرح است :لیال نظری،
دالرام علی ،خدیجه مقدم ،فرخنده
احتس��ابیان ،محبوبه کرمی ،بهارا
بهروان ،علی عبدی ،امیر راش��دی،
محمد شوراب ،آرش نصیری اقبالی،

ثریا یوسفی و شهال فروزانفر.
تا غ��روب روز پنجش��نبه به وقت
تهران ،همه افراد بازداشت شده به
زندان اوین منتقل ش��دند .قاضی
متین راس��خ آنها را به "تش��ویش
اذهان عمومی" و "بر هم زدن نظم
عمومی" متهم کرد.
این بازداش��ت هاحاکی از تعقیب و
استراق س��مع مراودات خصوصی
فعاالن توس��ط نیروهای اطالعاتی
و امنیتی اس��ت .به گزارش سایت
تغییر برای برابری ،نیروهای پلیس
ای��ن گ��روه از فع��االن را در محل
مالقاتشان در خیابان سهروردی در
تهران ،قبل از حرک��ت برای دیدار
نوروزی شان دستگیر کردند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران گفت:
"توطئه بینی و عدم تحمل نیروهای
امنیتی به یک حد غیر قابل باوری
رسیده است .به هیچوجه توجیهی
برای نقض حقوق فعاالن برای دیدار

نوروزی یکدیگر وجود ندارد".
افراد بازداشتی در خیابان سهروردی
ابتدا به کالنتری نیلوفر برده شدند
و درحدود س��اعت  8و نیم به وقت
تهران ،همه بازداش��تی ها به زندان
اوین ،بخش  ۲۰۹منتقل شدند.
هادی قائمی در مورد این بازداشت
ه��ا گف��ت" :بخاطر فق��دان کامل
ش��فافیت و آئین دادرس��ی در این
مورد ،ما بشدت نگران سرنوشت این
بازداشتی ها هستیم .به چه جرمی
این افراد بازداشت می شوند؟
آیا اجرای سنت سال نو در ایران
حاال تبدیل به یک جرم ش�ده
است؟
رهب��ران ایران باید ق��دم به پیش
بگذارند و توضیح دهند برای چه به
نیروهای امنیتی آنچنان اختیار می
دهند تا در مح��روم کردن مردم از
حقوق ابتدایی شهروندی شان این
چنین یکه تازی کنند؟"

___________________
ردیف باال (چپ به راست):
لیال نظری ،دالرام علی،
حمبوبه کرمی ،خدجیه مقدم،
فرخنده احتسابیان؛ ردیف
پاینی (چپ به راست) :آرش
نصریی اقبال ،امید رشیدی،
علی عبدی ،حممد شوراب

ممنوع الخروج شدند.
با ادامه فعالیت های برابری خواهانه
زنان ،مقام ه��ای قضایی و امنیتی
در س��ال  ۸۷اجرای برخی از احکام
حبس این فعاالن را آغاز کردند.
در اولین مورد ،حکم سه سال زندان
عالیه اقدام دوست در بهمن ماه ۸۷
به اجرا در آمد.
این بازداشت با واکنش فعاالن حقوق
زنان مواجه شد و صدها تن از آنها در
نامه ای خواس��تار آزادی خانم اقدام
دوست شدند.

خارج از محدوده

اس��تان کردس��تان پ��س از تهران
بیشترین برخورد و محاکمه فعاالن
جنبش زنان را در س��ال  ۸۷تجربه
کرد.
زین��ب بایزیدی عض��و انجمن زنان
آذرمهر و کمپین تغییر برای برابری
نی��ز ک��ه از  ۱۹تی��ر  ۸۷در مهاباد
بازداشت شد ،تاکنون در زندان است.
دادگاه انقالب و تجدید نظر در آبان
ماه او را به چهار سال زندان و تبعید
به زندانی دیگر برای تحمل حبس
محکوم شد.
فاطمه گفت��اری دیگر عضو انجمن

زنان آذر مهر در استان
کردس��تان ،در تیرم��اه
سال  ۸۷از سوی دادگاه
جزایی س��نندج به یک
سال و نیم زندان محکوم
شد.
سایت تغییر برای برابری
طی گزارشی در اسفند
م��اه  ۸۷خبر داد که در
سایر شهرس��تان ها از
جمله در اصفهان شیراز،
کرمانشاه ،انزلی ،رشت و
همدان نیز فعاالن حقوق
زن و اعضای کمپین از
سوی نهادهای امنیتی
و قضایی احضار و مورد
بازجویی قرار گرفته اند.

تقدیرجهانی

Accounting

Tax Solutions
---------------

Income Tax Service
--------------تنظیم اظهارنامه مالیاتی در خدمت
هموطنان و دانشجویان در مرکز شهر
---------------Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379

فعاالن جنبش زن��ان در ایران طی
سال  ۸۷غیر از دستاوردهای داخلی
که ش��امل حذف دو ماده جنجالی
از الیح��ه دولت ،اب�لاغ برابری زنان
و مردان در ارث و حذف جنس��یت
از بیمه ب��ود ،مورد حمایت و تقدیر
مجامع جهانی نیز قرار گرفتند.
اه��دای جوایز معتبر بین المللی به

پروین اردالن و نسرین ستوده ،اهدای
جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز به
س��ایت تغییر برای براب��ری ،اهدای
جایزه س��یمون دوبووار به کمپین
یک میلی��ون امضاء و حمایت اغلب
نهادهای بین المللی دفاع از حقوق
بشر و حتی دبیر کل سازمان ملل،
سال  ۸۷را برای جنبش زنان ایران
به سال امیدواری تبدیل کرد.
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مدیریت مالی...
بخش دوم  -آوریل 2009

برنامهریزیمالیخانواده

در بخ��ش اول توضی��ح دادم
که ش��رایط عوض ش��ده اند و
راه حل ها نیز بایس��تی تغییر
یابند .اصل مهم این بود که:
اگر درآمد انس�ان ق�ادر به
ایجاد لذت نباش�د ،آن امرار
مع�اش نیس�ت بلک�ه بردگی با
اعمال شاقه است.
گفتیم که اولین روشی که می تواند
از درآمد انسان (حتا درآمد بیمه های
اجتماعی یا ولف��ر) لذت ایجاد کند،
درک تعادل است.
و در این شماره:

ایجاد تعادل:

تا اینج��ا ،جمله باال ش��عاری بیش
نیس��ت .اجازه بدهید ک��ه تعادل را
کالبدش��کافی کنیم .ما در رابطه با
تعادل در چه موقعیتی هستیم؟
همه ما در مورد رژیم غذایی متعادل
شنیده ایم .سبزی ،میوه ،پروتئین و
غیره .تعادل مالی نیز از همین قانون
پی��روی می کند .مق��داری از این و
کمی از آن و البت��ه عدم زیاده روی
در این یا آن!
وقتی از امور مالی صحبت می کنیم،
همه ما نیاز به  3عنصر مالی داریم:
 -1نیازهای مالی (نیازهای اولیه)
 -2خواسته های مالی (هوس ها)
 -3زاپاس مالی (ذخیره)
اگر اینقدر هنر داشته باشیم که این
 3اص��ل را به مقدار کاف��ی و بدون
زیاده روی در هر اصل ایجاد کنیم ،به
تعادل مالی می رسیم.
بطور مثال ،موز میوه ای بسیار مقوی
و مفید اس��ت .اما اگ��ر  20موز میل
بفرمائی��د ،خواهید دید ک��ه دمار از
کجایتان درخواهد آمد.
هر ی��ک از  3اصل باال را برای ایجاد
تع��ادل توضیح خواه��م داد اما فع ً
ال
این اصل بر سنگ نوشته را به خاطر
داشته باشید که:
«تعادل مالی ،تنها روش ایجاد ثروت
است»
و اما توضیح نیازهای مالی
نیازهای مالی ،قلب و روح برنامه ریزی
هس��تند .در فرصت های بعدی این
نیازها را مفصل توضیح می دهم که
نیاز واقعی با نی��از مجاز چه تفاوتی
دارند اما در حال حاضر ،نیازهای مالی
را بعنوان پرداخت صورتحساب هایی
در نظ��ر بگیرید که ب��دون آن ادامه
زندگی امکان پذیر نباشد .نیازهایی
مانند مسکن ،پوشاک ،خوراک ،ایاب
و ذهاب و غیره .لطفاً به چند نکته زیر

پاسخ مثبت یا منفی بدهید:
 -1من همیش�ه نگران پرداخت
صورتحس�اب های مه�م مانند
خ�وراک ،پوش�اک و مس�کن
هستم.
 -2به نظر می رس�د که بیش�تر
درآم�د م�ن ص�رف چیزهای�ی
می شود که از کنترل من خارج
است (اجاره خانه ،اتومبیل)
 -3وقتی مخارج اولیه زندگی را
می پردازم ،پولی برای امور دیگر
مانند تفریح باقی نمی ماند.
 -4امروزه مخارج زندگی س�ر به
فلک می گذارد.
 -5م�ن تم�ام درآم�دم خ�رج
نیازهای اولیه می شود و به نظر
می رسد درآمد کافی ندارم.
 -6هیچ وقت ولخرجی نمی کنم.
اما هیچ وقت پول اضافی ندارم.
 -7هر چه فکر می کنم نمی توانم
هیچ یک از مخارج خود را حذف
کن�م تا به امور دیگر رس�یدگی
کنم.
بسیار خوب.
اگر حتا به یکی از سواالت باال جواب
مثبت داده باشیم ،تعادل مالی نداریم.
به این معنی که تف��اوت بین نیاز و
خواسته ها را درک نکرده ایم.
اگر آن ش��لوار جی��ن  150دالری و
عینک  200 Ray banدالری ،و ماساژ
 75دالری ،و کاپوچین��و  7دالری ،و
ناهار رس��توران  35دالری و گالویز
شدن برای پرداخت صورت حساب
دوس��تان بی وفا ،و قسط تلویزیون
 90اینچی ،و اتومبیل مشتی ممدی
با رنگ متالیک ،گیالس ش��راب 30
دالری برای نوشیدن شراب  5دالری
(نمی دان��م چرا یاد جناب س��ردبیر
افتادم) ،کادوه��ای گرانقیمت برای
عذرخواهی از همسر ،و ضیافت های
بزرگ برای کور کردن چشم دوست
و رفیق و همس��ایه ،الک ناخن خال
خ��ال و راه راه ،و آرای��ش موی 50
دالری ...و البت��ه رن��گ م��وی Just
 for menو غیره نبود ،ش��اید پاسخ
سواالت باال منفی می بود.
شاید بپرسید مگر نگفتی اگر از پول
لذت نبریم ،ام��رار معاش نکرده ایم
و بیگاری داده ایم؟ چگونه می توان
سریال تلویزیونیDesperate House

شاطر عباس دست مریزاد!

خدا را هزار بار شکر می کنم که این شب
عیدی ،ش��اطر عباس شهر مونترال ،ما را
از خوردن نان الستیکی عربی پیتا نجات
داد.
ما که نان س��نگک شاطر عباس را بعنوان
یک سین هفت سین گذاشتیم و آنچنان در
کوچه باغ های خاطرات کودکی ،نان سنگک
را با پنیر و چای ش��یرین ،بعنوان صبحانه و
نهار و شام صرف کردیم و دل سوخته دور از
وطن را س��ر هم گذاشتیم که هر چه بگویم کم
گفته ام.
واقعاً که شاطر عباس ...دست مریزاد
حاال ما ه��م ادعا می کنیم که نان س��نتی ما که
ش��بیه آن در هیچ فرهنگی دیده نمی ش��ود کم
کم راهش را به بازار باز کرده اس��ت و ما با تشویق
شاطرعباس نه تنها اقتصاد داخل کامیونیتی را
رونق می دهیم ،بلکه صف��ای وطن را نیز به
دلهای خود باز می گردانیم .نان سفره ایرانی،
نان سنگک است و نانوائی ...نانوائی شاطر عباس!
نان سنگک ،نان ملی ماست!

 Wifeرا در تلویزیونی کوچکتر از 90
اینچ دید و از آن لذت برد؟
حاال دیدید که برنامه ریزی شما هم
کمی از برنامه ریزی شکنجه ندارد؟
بسیار خوب .اجازه بفرمائید که قدری
هم خواس��ته های مال��ی را توضیح
دهم و شاید بتوانیم با درک کافی از
نیازهای واقعی مالی و متمایز کردن
آن از خواس��ته های واقعی مالی ،به
نوعی تعادل برسیم.
مثال باال ،توضیحی از مخلوط کردن
نیازهای واقعی ب��ا نیازهای مجازی
(خواسته ها و هوس ها) بود .مجبورم
دوباره چند سوال را مطرح کنم.
 -1ه�ر وقت ب�رای خرید از خانه
خارج می شوم ،نمی دانم که چه
مقدار می توانم خرج کنم.
 -2اگر چیزی را ببینم که واقع ًا
خوش�م بیاید ،آن را می خرم .تا
فردا خدا بزرگ است.
 -3م�ا ک�ه نفهمیدی�م در ای�ن
وانفس�ای خ�ارج چگون�ه چک
حق�وق در ی�ک روز ب�ه خ�رج
می رسد!
 -4همیش�ه بعد از خرید اش�یاء
مورد نظر ،به این نتیجه می رسم
که واقع ًا به آن نیاز ندارم.
 -5برای هدایای تولد و س�ال نو
بودجه خاصی ندارم.
 -6احتماالً برای لباس و رستوران
و تفری�ح مبل�غ زی�ادی خ�رج
می کنم.
 -7م�ن کار می کنم ت�ا از پولم
لذت ببرم و گرنه کار کردن معنی
ندارد.
دوباره اگر حتا ب�ا یکی از اصول
باال موافق هستید ،بین نیازها و
خواسته ها تمایزی قائل نیستیم
وآنچه را باید برای نیازها به خرج
برسانیم ،برای خواسته ها خرج
می کنیم.
یکی دیگر از واقعی��ات تغییر یافته
امروز این است که:
ه�ر چق�در ک�ه مع�اش ب�رای
پرداخت نیازها آس�ان تر ش�ده
باشد ،احتمال به دام افتادن برای
پرداخت بیش از حد خواسته ها
نیز افزایش یافته است.
بسیارخوب.
ای��ده مختصری از «خواس��ته های
مالی» یا «هوس و تفریح» که البته
ب��دون آن می توان زندگ��ی کرد...
ام��ا زندگی معنی خود را از دس��ت
می دهد.
فراموش نفرمائید که قانون این روش
این اس��ت که کمی این و کمی آن،
ن��ه زی��اده روی در این و ن��ه در آن!
هنر اصلی این است ...و البته گفتن
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آسان تر از عمل است!
چند موض��وع را هم در مورد بخش
سوم تعادل که همان «ذخیره» است
را عنوان می کن��م تا هر  3بخش را
حداقل توضیح داده باشم و دوباره به
شکافت و جستجو در هر یک بطور
جداگانه خواهم پرداخت.
چند درصد از ای��ن و چند درصد از
آن؟
چه مقدار کافی است؟
فع ً
ال« :ذخیره» تست کوتاه!
 -1م�ن س�خت کار می کن�م و
درآمد ب�دی ندارم ،ام�ا قادر به
ذخیرهنیستم.
 -2اغل�ب ماه ه�ا فق�ط مق�دار
حداق�ل کارت ه�ای اعتباری را
می پردازم.
 -3هیچ برنامه مش�خصی برای
ذخیره ندارم.
-4حتافکرکردنبهبازنشستگی،
دود از کله ام بلند می کند.
 -5اگر درآم�دم را برای  3ماه از
دس�ت بدهم ،نمی دانم چگونه
زندگی خواهم کرد.
 -6وقای�ع اضط�راری (حت�ی
کوچک) غالب ًا نیاز به خرج فوری
دارن�د (تعمیر اتومبیل ،یخچال،
بخ�اری ،پنج�ره و غی�ره) و من
همیش�ه مخ�ارج آن را با کارت
اعتب�اری می پ�ردازم و تا بعد...
خدا بزرگ است.
 -7م�ن عاش�ق خرید قس�طی
مبلمانهستم.
اگر حتا یک پاس��خ مثبت داده اید..
میزان ذخیره ش��ما از تعادل خارج
است .برای ذخیره هیچ درصدی در
نظر نگرفته اید .زندگی بدون ذخیره
حاکی از ریسک و نگرانی و دلهره... ،
بله خوب حدس زدید.STRESS :
این روزها هم که معلم و مهندس و
کارمند و ...همه و همه دکتر شده اند
و ه��ر وقتی کس��ی نال��ه می کند
می گویند .!STRESS :همین ریشه
زندگی با اعمال ش��اقه است .زندگی
مانند  Treadmillاست .هر چه تندتر
می دوید س��رعتش باالتر می رود...
طاقت فرس��ا و جانکاه اس��ت .بطور
متوس��ط هر فرد  2ت��ا  4موقعیت
اضطراری در سال را بایستی به نوعی
مدیریت کن��د .و هم��ه اینها خرج
دارن��د! اگر برنامه الزم برایش ریخته
نش��ود ،زندگی  4بار در سال جهنم
است و هر بار از بار بعد سوزاننده تر
می شود.
بسیار خوب ،فکر کنم کافی باشد...
حتا خ��ودم هم به وحش��ت افتادم!

اگر کامپیوتر و ماش��ین لباسشوئی
و اتومبیل همزم��ان به تعمیر نیاز
داش��ته باش��ند (که معم�وال به
دلیل بس�یار نامعلوم و مرموز و
ش�یطانی و پلید ...همیشه این
وقایع همزمان اتفاق می افتند...
دقیق� ًا مانند نفری�ن خداوند) و
این درست در زمانی است که همسر
انسان نیز برای امری بسیار خیر که
سال ها تحمل کرده بود ...نیاز دارد
ک��ه تا  2هفته دیگ��ر آن بودجه 10
هزار دالری را که  5س��ال پیش (هر
چه طوالنی ت��ر ،اضطراری تر!!!) در
زمان رشد و دِرو ثروت قول داده شده
بود ...را تقاضا می کند ...و یک هفته
بع��د دولت فدرال نامه می نویس��د
که ب��رای اطالعات بیش��تر تصمیم
گرفته ایم کارنامه مالی شما را در 7
سال گذشته مرور کنیم ...به عبارت
دیگر .AUDIT
خ��دای جهنم ...مگر من چه گناهی
کرده ام؟
ریش��ه اکثر این مشکالت و این نوع
استاندارد زندگی ...عدم ذخیره کافی
است .اگر ذخیره را بخش بدون تغییر
برنامه ریزی مالی اتخاذ کنیم ،هیچ
یک از وقایع باال بطور پلید و شیطانی
و مرم��وز و غی��ر قابل ب��اور ...بطور
همزمان اتفاق نمی افتند .من حدس
می زنم که نفرین خداوند به بنی بشر
این بوده که اگر ذخیره نکنی ...تمام
وقایع ناگوار زندگی را در مدت  3ماه
به سرعت خالی می کند.
همه شما هم که این مقاله را تا اینجا
خوانده اید با من موافق هستید.
وقتی انس��ان پ��ول در جی��ب دارد
موقعی��ت ب��رای خرج ک��ردن برای
هوس و تفریح و خواسته های فکری
و فیزیکی فراهم می شود ..و وقتی که
پول در جیب ندارد ،وقایع اضطراری
بطور همزم��ان واقع می ش��وند ..و
گاه��ی اوق��ات هم مژده می رس��د

حسین انصاری

Hosein Ansary RLU
Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

که عزیزم ت��ا چند ماه دیگر خداوند
موهب��ت دیگری به م��ا عطا خواهد
کرد ..بس��یار احساساتی و شکننده
برای چند لحظ��ه اول ..و بعد :فرزند
رحمت است .حتماً با وجود نورسیده
اوضاع عوض خواهد شد..
و باور کنید یا نه ..زندگی به نوعی
خود را تعمیر می کند .اما هر چه
س�ن انس�ان باالتر می رود ،این
تعمیرات زندگی بیشتر به طول
می انجامن�د ت�ا آنجا ک�ه دیگر
غیرقابل تعمیر خواهند شد.
زندگی بدون «ذخیره» به آن سو در
حرکت است.
وقتی که عنوان کردم :زندگی بدون
لذت ،زندگی نیست .منظورم هوس و
تفریح نبود .منظور از لذتی است که
اکثر آنان که ذخیره نمی کنند حتا
بوی این لذت را استشمام نکرده اند.
ذخی��ره باالتری��ن لذت هاس��ت.
باع��ث آرام��ش خاط��ر و اعتماد به
نفس می ش��ود ..س��تیزه جویی و
سرافکندگی و بی حوصلگی را شفا
می دهد .آرام��ش واعتماد به نفس
باعث رش��د می ش��ود ..و استرس و
افسردگی ،دشمن هر نوع رشد است.
بسیار خوب اگر درک واقعی و عمیق
از این  3اصل پیدا کنیم قادر به ایجاد
تعادل مالی خواهیم بود .چند درصد
از درآمد انس��ان بایستی به مصرف
 -1مخارج اجب��اری (نیازهای اولیه
مال��ی) و  -2مخارج غیراجباری ولی
الزم (تفریح ،سرگرمی ،رفت و آمد)
و  -3ذخیره و آمادگی مالی ما برسد؟
شماره آینده توضیح خواهم داد.
خوش قول و
خوش حساب باشید

و آنان که نوروز را
جنات دادند...

>>> ش��گفت انگیز اس��ت که ما مهاجرین چه انرژی زیادی برای
یافنت یک نقطه مش�ترک صرف می کنیم .شگفت انگیزتر آنکه چگونه
یک نقطه مش�ترک می تواند ریش��ه و آغاز جدایی و بی سامانی باشد.
نوروز نقطه مش�ترک همه ماست .خوشبختانه نوروزی که گذشت با متام
فراز و نش��یبی که داشت ،جدایی و چند دستگی نیاورد .به رسم دیرین،
سال نو با تعهداتی نو همراه است که چند هفته بعد ،رنگش را می بازد و
دوباره ما می مانیم و آرزو و هیجان سال نو آینده ،تا در سرمای مهاجرت،
خون گرمی به پیکر کامیونیتی ما بدمد.
در نوروز اخری ،حمافل گرم و زیبایی برگذار شد و تعهداتی تازه با خود و
عهدی نو با جامعه خود نهادمی و نوروز ما جنات پیدا کرد!
براستی همه چیز تغیری کرده است و چه تغیریات مثبتی!
می گویند نابسامانی اقتصادی و مایل ،روابط را سامان می دهد و این
روزها آرزومندمی که س��ردی اقتصاد ،گرمایی توان خبش به روابط آینده
ما دهد.
بسیار جباست که از متام هموطنانی که نوروز گذشته را از نفاق و چند
دس��تگی جنات دادند سپاسگزاری کنیم و آرزو کنیم که روابط همچنان
متحد و یکدس��ت و با هدف نوع دوستی ادامه یابد .بدیهی است که هر
بیش��ه آباد ،علف های هرز دارد و حشره و گزنده و گاه درنده! آچنه مهم
اس��ت اینکه آچنه بیش از هر چیز دیده می ش��ود ،آبادی و آزادی و رشد
باش��د تا حش��ره و گزنده و الش��خوران در پنهان مبانند و از زیبایی بیشه
نکاهند .الشخوران در تاریکی جشن می گریند و آرزوی تاریکی و نفاق
دارند.
گذشته ها را منی توان تغیری داد و رفته رفته به تاریخ تبدیل می شود .و به
متام مقدسات قسم می خورم که تاریخ قابل مذاکره نیست! و تاریخ نشان
می دهد که اگر روابطمان به تاریکی برسند ،الشخوران ابوعطا خواهند
خواند و موش های فاضالب با نقاب فرشتگان ،ادعای پیامربی خواهند
کرد و راهنمای نسل آینده ما خواهند شد.
ما در  30س��ال گذشته ،تاریخ مهاجرت را بدست خود نوشتیم و نه تنها
قضاوت آن با نسل آینده است ،بلکه سرنوشت نسل آینده ما نیز ،ریشه ای
عمیق در همنی تاریخ مهاجرت دارد .هر چه بیش�تر فکر می کنم ،تاریخ
مهاجرت شاید تنها یادگار و راهنمای نسل آینده ما باشد.
تاریخ را منی توان دوباره نوش��ت اما می ت��وان از آن آموخت ...بیائید
حال را دریابیم تا دیدگاهی خرم در آینده ساخته شود و روشنائی همیشه
برقرار مباند.
برای همه س��ایل پربار و توام با یکدستگی و احرتام به تعهدات انسانی
آرزومندمی و با سپاس و قدردانی از آنان که نوروز را جنات دادند.
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پیش بینی ها

اقتصادی
آوریل 2009
از آنجا که بخش مالی طوالنی شد ،توضیح
مفصل و مشروح را به شماره آینده موکول
می کنم.
ولی بطور کوتاه ،پیش بینی جامع اول ماه
فوریه ،در همین جریده هم چنان به قوت
خود باقی است.
بدنب��ال محرک ه��ای اقتص��ادی آقای
اوباما ،بازار س��هام و امالک جان تازه ای
گرفته اند .این بخش��ی از پیش بینی ما
بود .اما بع��د از چند ماه که حقایق مالی
جهانی ،بخصوص آمریکای��ی برای آنان
به قبول برس��د ،یک دوره مرور و تعمیر
اقتصادی شروع خواهد شد که این رشد
را دوباره برای مدتی در حدود  2سال به
کندی خواهد کشید.
از طرف دیگر ،همانطور که تاکید کردیم،
بس��یاری از وقایع و تصمیمات اقتصادی
ام��روز برای اولین بار اتفاق می افتد .دنیا
ناگهان عوض ش��ده! هیچ معیاری برای
مقایسه وجود ندارد و پیش بینی اقتصادی
امری مشکل است.
سیستم اقتصادی آمریکا ،دیگر سیستم
کاپیتالیس��تی آزاد نیس��ت و در م��دت
کوتاهی به نوعی سوسیالیزم تبدیل شده
است .دس��ت دولت در همه جا مشاهده
می شود .موسس��ات مالی ،شرکت های
بیمه ،بازار س��هام ،نوس��ازی و آبادانی و
البته نیروی عظیم جمع آوری مالیات (در
حالیکه مالیات ها را کاهش می دهند) ...و
غیره تحت کنترل کامل دولتی هستند.
آمری��کا بیش از همیش��ه ب��ه بازارهای
بین المللی نیاز پیدا کرده است .کسری
تبادالت اقتصادی آمریکا تا س��ال دیگر
( )2010ب��ه  3تریلیون خواهد رس��ید.
(صادرات منهای واردات)

چنین ش��رایطی در تاریخ تکرار نش��ده
اس��ت .این کس��ری بودجه که به میزان
 3برابر س��ال پیش رسیده است چگونه
پرداخت خواهد ش��د و چ��ه مدت طول
خواهد کشید؟
حداقل در آمریکا به مشکل واقف هستند و
این خود بخشی از حل مشکل است .اما در
کانادا جناب هارپر ،با سادگی کودکانه ای
ادعا می کند که اوضاع اقتصادی کانادا بد
نیس��ت و به زودی بحران را طی خواهد
کرد! این ترسناک ترین دیدگاه در شرایط
فعلی است .بانک ها قرض نمی دهند! و
همزم��ان به تاراج امالک و ارتقاء بهره ها
پرداخته ان��د در حالیک��ه نرخ بهره همه
چنان نزول می کند.
به نظر می رس��د که دول��ت آقای هارپر
کنت��رل اقتصادی کان��ادا را در دس��ت
ندارد .هیچ هماهنگی بین بانک مرکزی
و برنامه ری��زی دولتی دیده نمی ش��ود.
احزاب اپوزیس��یون س��اکت و مبهوت و
ب��دون هیچ انتقاد س��ازنده ،فقط به فکر
انتخابات آینده هس��تند .هیچ برنامه ای
برای دسترسی و کمک به قربانیان بحران
اقتصادی (برخالف آمریکا) مطرح نشده و
اصوالً جزء برنامه دولت هارپر نیست.
آقای دیوید داج ،مدیر عامل سابق بانک
مرک��زی ،در مصاحبه ای اعالم می کند
که «ش��رایط کانادا بس��یار بدتر از آنچه
نخس��ت وزیر معتقد اس��ت می باشد»
در هر صورت باید صبر کرد و مش��اهده
نمود .آنچه مسلم است اینکه عواملی دیده
می شود که جای نگرانی دارد.
در چنین شرایطی توصیه اکید دارم که
مروری به اوضاع مالی خود داشته باشید.
برای ادامه زندگی به مدت  6ماه تا یک
س��ال ،بدون حقوق و درآمد آماده شوید.
پوشش های بیمه اتومبیل ،بیمه دزدی و
آتش سوزی ،بیمه های سالمتی و از کار
افتادگی را مرور کنید که در این وانفسای
اقتص��ادی هیچ کس قادر نخواهد بود به
کمک کسی بشتابد و اگر به امید بانک ها
هستید ....خیالی واهی است که بانک ها
برای تاراج مردم دندان تیز کرده اند.
تا شماره آینده
آماده و آگاه
باشید

ا
ف
س
ر
د
گ
ی
.
.
.
اپ
ی
د
م
ی
ق
ر
ن21
در گزارش رس��می اقت

صادی اتحادیه اروپا ،آماری
دنبال گزارش مشابهی در کانادا و آمریکا گشتم چشمم را جلب کرد .هر چه
چیزی نیافتم.
طبق این گزار
س��کته و نه ش ،بزرگترین تهدید بهداش
��ت
ی
در
ار
وپا
نه
س��
رط
ان
است و نه
آلزایمر و ...
بلکه شیوع بی حساب بیما
این بیماری فقط در آلمان که تنها کشوری است ری افسردگی است .مخارج
مبلغی مضاف بر  118میلیارد یورو در سال گذش که این مطالعه را انجام داده،
ته
بیکاری حاکی از افسردگی ،مخارج توانبخشی اف بوده است .این مخارج شامل
سر
داروی ضد افسردگی ،ورشکستگی و طالق های دگان روحی ،مخارج تامین
حا
صل
از
اف
سر
دگ
ی
متوالی افسردگ
و بازگشت
افسردگی ه ی بعد از معالجه ،میزان خود
کش
ی
ه
ای
مرب
وط
به
اف
سر
دگی و البته
ای حاصل از بحر
این گزارش افس��ردگی را ان اقتصادی جهانی می باشد.
ایپ
دم
ی روز در اروپا خوان
بیشتر به سالمتی فیزیکی و ورزش و استراحت و ده اس��ت وعموم را به توجه
تغ
الزم به یادآوری
ذیه سالم کرده است.
معالجه سریع است که افسردگی بیماری ر
وح
ی
ن
یس
ت
ول
ی
ع
دم
تو
جه و نبود
آن به بیماری
های روحی خواهد انجامید.
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دیدگاه...
پیروزی مردم
السالوادر،

و دخالت مستقیم مستشاران نظامی
آمریکا مدت س��ی سال به جنایات
بزرگی دس��ت زد؛ گروه های مرگ
بر علیه مخالفین سازماندهی کرد و
عناصر ارزن��ده و نخبه جامعه را که
مخالف دیکتاتوری چکمه
پو ش��ا ن

مهر تایید دیگر
د
ر
بر تداوم روند
ح
ی
ا
ط
انقــالبی خل
ابوجعفر خدیر

مونترال

آقای موریس��یو فون��س (Moricio
 )Funesچری��ک س��ابق جبه��ه
«فارابوندومارت��ی» برای آزادی ملی
( )FMLNدر انتخابات نسبتا آزاد و
قانونی ،که تحت نظارت گزارشگران
و ناظران بین الملل��ی در تاریخ ماه
م��ارس 2009ص��ورت گرف��ت ،به
ریاست جمهوری السالوادر برگزیده
ش��د (مارس  )2009و رقیب خود
 Rodrigo Avilaرا ک��ه نماین��ده
اولیگارش��ی زمین��داران و دس��ت
نشانده آمریکا بود با  52/2درصد آراء
شکست داد.
ملت السالوادر با این انتخاب به نوبه
خود بمانند سایر خلق های آمریکا بر
پروسه انقالبی موجود در این خطه از
جهان مهر تایید و تضمین زد .رژیم
راست افراطی اینجا و آنجا سعی کرد
با اعمال غیرقانونی همیشگی خود از
قبیل اخذ رای بدون احراز هویت ،یا
چند باره از اش��خاص و حتی یاری
گرفتن از س��اکنین کشورهای هم
جوار ،انتخابات را بنفع خود مصادره
کند .اما این تالش��ها مذبوحانه بود
و نظارت س��ازمان ه��ای دموکرات
و مترق��ی بین المللی ،از جمله یک
هیئت  30نفره از کانادا ،و هوشیاری
و حض��ور آگاهانه م��ردم در صحنه
در این کار ناکام ماند .پی یر لوبالن
( )Pierrre leblancیک��ی از اعضای
 30نفره ش��خصا افرادی را دیده که
سعی داش��تند بیش از یک بار رای
بدهند و یا مدرک تقلبی در دس��ت
داشتند و یا هویت روشنی نداشته اند
اما عمده نبوده و انتخابات به نتیجه
قابل قبول بین المللی رسید.
با اع�لام نتیجه انتخاب��ات و اذعان
شکس��ت از ناحیه ارتج��اع حاکم،
هزاران هزار از مردم در سراس��ر این
کشور به خیابانها ریختند و با پایکوبی
و رقص پیروزی خود را جشن گرفتند
و بدین ترتیب بازگشت امپراطوری
آمریکا به حیاط خلوت خود تقریبا
غیرممکنگردید.
البته این پیروزی به آس��انی بدست
نیامد و ثمره سالهای نبرد خونین و
بی امان و تالش های سیاسی مردم
تمام آمریکای التی��ن بود که به بار
نشست .هیئت حاکمه با پشتیبانی

و
ت
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ر
یکا

مزدور بیگانه
بودن��د ترور ک��رد ،از جمله
مون سینیوررومئو،رئیسکلیساهای
پایتخت را ،که م��ردی صلح طلب
و مخال��ف خش��ونت ب��ود و در این
راه ش��هرت جهانی یافته و در سال
 1997کاندی��دای جایزه صلح نوبل
بود ،بدس��ت یک کاپیت��ان نیروی
هوائی کشته شد.
مردم السالوادر تمام راهها را به روی
خود بس��ته دیدند و چ��اره ای جز
دست بردن به اسلحه و نبرد مسلحانه
نیافتند و در این راستا بود که گروه
های مسلح خودجوش یکی پس از
دیگری ش��کل گرفتند و باالخره در
روند مبارزه مس��لحانه پنج سازمان
موفق ش��دند به یک وحدت عمل
مسلحانه دست یابند و جبهه ای را
بنام جبهه فارابوندومارتی برای آزادی
ملی ( )FMLNتشکیل دهند.
«فارابوندومارتی» نام قهرمان تاریخی
مردم الس��الوادور اس��ت که از یک
خانواده زمیندار و مرفه برخواس��ته
و ب��ا برخ��ورداری از آم��وزش های
کمونیستی یک شورش دهقانی را
بر علیه زمینداران داخلی و بیگانه در
سال  1930رهبری کرده و تیرباران
شد.
در این ش��ورش ،حکوم��ت مالکان
بدست سربازان آمریکائی30000 ،
دهقانان به جان آمده را کش��تند تا
توانستند به حکومت ننگین خود تا
به امروز ادامه دهند.
بهرحالجبهه«فارابوندومارتی»برای
آزادی پنجاه سال بعد از «فارابوندو»
در  1980ب��ه جنگی تحمیلی وادار
گش��ت که مستش��اران نظامی به
رهبری سازمان سیا بازیگران اصلی
آن بودن��د و از هوا و زمین دوش به
دوش ارتش خودساخته ی السالوادور
را هدایت می کردند.
جبهه فارابوندو در  12س��ال مبارزه
مسلحانه و خشونت بار به آن درجه
از قدرت و حمایت مردمی دس��ت
یافت که چندین استان را زیر کنترل
خود برد و هر وقت اراده کرد بخشی
از شهر سان سالوادور (پایتخت) را به
اش��غال خود درآورد و بدینوسیله با
پرواز بالگردهای جنگی آمریکا بر فراز
پایتخت ،دخالت مستقیم و تمام عیار
یانکی ها را در برابر چش��مان مردم
پایتخت به نمایش گذاشت.
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دیابتیها
منظورتان از یك وعده
میوه چیست؟
بهعنوان مثال  12حبه انگور،
یك پرتقال و یا هلوی متوسط،
نصف فنجان توتفرنگی10 ،
عدد گیالس یا سه تا زردآلو یك
وعده میوه محسوب میشوند.
ای��ن نكته را نیز یادآور ش��وم
كه مصرف هر نوع میوهای به
شرط آنكه محدود باشد ،مجاز
است.

{>> ادامه از صفحه}23 :
در این پیکار ب��ی امان  75000نفر
از مردم زحمتکش این کشور جان
خود را از دس��ت دادند ،ام��ا در ازاء
این بهاء س��نگین مردم السالوادر به
رهب��ری  FMLNدوش ب��ه دوش
س��ازمان های انقالبی مردمی دیگر
کش��ورهای این منطق��ه ،همچون
جنبش چپ انقالبی شیلی )MIR
و ساندنیست ها در نیکاراگوا ،ارتش
مس��لح انقالبی کلمبی��ا ()FARC
اتحاده��ای گواتم��اال ( )UKNGو
توپاماروهای اروگوئه ()Tupamaros
و راه درخشان در پرو و ...امپراتوری
آمری��کا را در آمریکای التین به این
نتیجه مهم تاریخی رس��انید که در
عصر ارتباطات و مخابرات و آگاهی
مردم دنیا ،نمی توان بمانند گذشته
به تسلط استعماری و سیاست چماق
ادامه داد و با همه مردم برای همیشه
جنگید و آنرا در طوالنی مدت برای
منافع آمری��کا بس��یار خطرناک و
پر هزینه ارزیابی ک��رد ،و بناچار به
گشایش سیاس��ی و روی کارآمدن
دولت های لیب��رال مآب تن در داد
و چکمه پوش��ان را به سربازخانه ها
برگرداند.
و این ش��رائط اس��تثنایی فرصتی
گرانبها برای نیروهای انقالبی بود و
به آنها امکان میداد س�لاح ها را بر
زمین گذاشته و در صحنه سیاسی-
اجتماعی کشور وارد شوند و به نبرد
خود این بار سیاسی -اجتماعی ادامه
دهند و گوی سبقت را از مرتجعین
به ربایند و مردان و زنان مورد اعتماد
خود را که تا دیروز هدف خش��م و
ستم دیکتاتورها بودند برگزیده و به
خدمت گمارند.
به این ترتیب در شیلی خانم میگل
باچل��ر ،متخصص اطف��ال از آلمان
ش��رقی ،که خود و خان��واده اش از
شکنجه شده های کودتای آمریکائی
پینوشههستند،
در بولی��وی اوا مورالس ،دهقان زاده
س��رخ پوستی؛ که ش��عارش بیرون
کردن کپمانی های نفتی و استقالل
واقعی بود
دانیل اورت��گا ،در نیکاراگوائه ،رهبر
ساندنیست ها و زندانی سابق ژنرال
سوموزا،
و به همین ترتیب در چند کش��ور
دیگر آمریکای التین در راس کشور
قرار گرفتند و به تس��لط وحشیانه
بی��ش از یک قرن بیگان��گان پایان
بخشیدند.
از این رو می بینیم خشونت و اسارت،
دو پدیده ی تحمیلی دشمنان مردم
اس��ت ک��ه او را در انتخاب یکی در
منگنه می گذارند و تاریخ نشان می
دهد به محض ناامیدی دش��منان و
دس��ت برداشتن از خش��ونت مردم
نیز آن را کنار گذاشته و به سیاست
پرداخته اند.

همـــدردی

زندگی پرتو شمعیست که در بزم وجود
به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است
«بنام او» زیرا بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت دکتر ضیاءالدین شادمان
را به اهالی شهر مونترال ،مخصوصا خانواده آن مرحوم تسلیت گفته،
و طلب صبر برای بازماندگانش خواهانم.

ای مردم ،از خدا بترسید ،خدایی که سخن گوید ،می شنود و اگر چیزی در دل نهان کنید ،میداندش ،بر مرگ پیشی گیرید ،مرگی که
اگر بگریزید به شما میرسد و اگر بایستید میگردتان ،و اگر فراموشش کنید شما را یاد کند.

از دیو و دد ملولم بازگشت به سوی پروردگارم آرزوست!
---------------------------------از طرف علی اصغر محمدی وجمعی از طرفداران راه حق

پروتئین تامین كنیم كه این
مس��اله نیز دارای مشكالتی
خواهد بود بنابراین نان و برنج
غذای اصلی دیابتیها خواهد
بود.
البته مص��رف این م��واد نیز
باید با حساب و كتاب صورت
گیرد .آن چیزی كه معموال به
افراد توصیه میكنیم به اندازه
یك كف دست نان سبوس دار
است.
میزان برنج نیز بهتر است برای
وعده ناهار بین  6تا  8قاش��ق
باش��د .وقت��ی میگوییم كه
نشاسته باید كنترل شود.
اغلب اف��راد میگویند كه ما
س��یر نمیش��ویم .توصیه ما
ب��ه این افراد این اس��ت كه از
سبزیها برای پر كردن حجم
معدهاستفادهكنند.پروتئینها
نیز میتوانند  20تا  30درصد
ان��رژی الزم را تامین كنند به
شرط اینكه گوش��ت ،مرغ یا
ماهیای كه استفاده میشود،
چرب نباشد.
مص��رف چربی نیز باید از نوع
چربیهای اش��باع نش��ده و
گیاهی باشد.

مصرف شیرینی دارای
چه محدودیتی است؟
افراد دیابتی تا حد امكان نباید
شیرینیهای ساده را مصرف
كنند و مصرف كل شیرینیها
در طول روز نباید بیش از 10
درصد كالری مورد نیاز باشد.
نكته مهم این است كه مصرف
ش��یرینیها در افراد دیابتی،
محدودیت مطلق ندارد بلكه
ت كام��ل دارد كه
محدودی�� 
توصیههای الزم در این مورد
توسط پزش��ك معالج صورت
میگیرد.

ساملندان مبتال به
دیابت در رژیم غذایی
خود به چه نكاتی باید
توجه كنند؟
رژیم غذایی سالمندان دیابتی
به ش��دت تحت تاثیر میزان
فعالی��ت آنها اس��ت زیرا بین
سالمندان در این مورد اختالف
زیادی وج��ود دارد و برخی از
آنها پرتحرك و برخی كمتحرك
هس��تند .م��ا معم��وال برای
س��المندان كمتحرك كالری
پای��ه را محاس��به میكنیم و
برای سالمندان پرتحرك میزان
آن را دو برابر میكنیم.

اغلب دیابتیها
میپرسند كه آیا
میتوانند میوه مصرف
كنند یا نه؟
دیابتیها میتوانن��د  3وعده
می��وه مصرف كنن��د اما این
وعدهها را نبای��د در یك وعده
خالصه كنند و مصرف میوهها
بای��د با فاصل��ه انجام ش��ود
چون مص��رف میوهها در یك
وعده باعث افزایش قندخون
میش��ود .از آنج��ا كه میوهها
دارای گلوكز هستند ،بنابراین
مصرف میوهها در حد معینی
مجاز است.

•

درجستجوی
بهشت موهوم
>> دکتر عبداملیثاق قدیریان

-------------------کتاب را در

www.amazon.com
سفارش دهید.

م .سحر
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........................................
خاتمی انصراف داد  ،که داد!ـ
رهبر او را شیاف داد که داد
تا ازین سو کشد به آن سوی شهر
بهر دوشش لحاف داد که داد
تا به آغایی ش کنند اقدام
حکم ضربت به کاف داد که داد
تا بپیچند ُخصیتینش را
چند زرعی طناف داد که داد
گر نمی داد هم همان می شد
خنجرش را غالف داد که داد
تیغه ء ُکند در غالف ظریف
آب و رنگی به الف داد که داد
دوسه شب گرد و خاک کرد که کرد
دادِ الفِ گزاف داد که داد
عیشِ اوباش را به بزم فقیه
قـِر به قدر کفاف داد که داد
دل و دامن به ُ
مکرشست که ُشست
پارگی را سجاف داد که داد
یک دهان خنده یک جوال فریب
ُکنج لب را شکاف داد که داد
از دل آهوان به صیادان
کاسهء خون صاف داد که داد
بارها رهروان خاصش را
نقشهء انحراف داد که داد
اهل ویرانی و چپاول را
فرصت ائتالف داد که داد
به حریمِ یزید ،وجدان را
گوشهء اعتکاف داد که داد
بوسه بر پای جانیان به علن
یا به جوف لفاف داد که داد
دیو  ،وارونه عهد کرد که کرد
غول  ،قول خالف داد که داد
ُد ِ
خت دین و عروس اخالقش
به جنایت زفاف داد که داد
ّبره را پیش گرگ ُبرد که بُرد
سگ به روبه مصاف داد که داد
مگسی را جنابِ خرمگسی
وعدهء کوه قاف داد که داد
غم مدار ای فریب خوردهء او
خر به خر گرطواف داد  ،که داد!ـ
سگ زرد و شغال  ،زین دو اخی
هرکه خربود و گاف داد که داد
غین یا قاف  ،درغالف یکی ست
غین اگر جا به قاف داد که داد
*
طنز این وصف اگر به موصوفش
بهرهء اتصاف داد که داد

اجنمن دوستداران زرتشت
گزارش جشن
چهارشنبه سوری

انجمن دوس��تداران زرتش��ت
چون همه ساله جشن چهارشنبه
س��وری را در س��المه  17م��ارچ
 2009در س��الن زیب��ای Palace
واق��ع در  Lavalبرگزار کرد .آمدیم
تا بار دیگر با تکیه بر آداب و سنن
نیاکانمان در جه��ت بیرون راندن
نکات منفی در اندیشه و جسممان
از روی آت��ش بپریم ،زردی ها را به
آتش بسپاریم و سرخی و شادابی او
را طلب کنیم.
ش��عاری زیبا که سه نسل در کنار
هم به زبان آوردند:
زردی من از تو ،سرخی تو از من!!
و از روی آتش پریدند.
اع�لام برنامه های جش��ن را یاور
جش��نهای مل��ی انجم��ن آق��ای
درویشعلی عهده دار بودند.
قبل از آغاز مراسم یک دقیقه سکوت
برای شادروان دکتر سیدضیاء الدین

شادمان از باش��ندگان درخواست
شد.
جشن با سرود جاودانه «ای ایران»
که توس��ط اعضای انجمن و تعداد
کثیری از باش��ندگان خوانده شد،
آغ��از ش��د .آقای دکتر ش��ریف به
باشندگان خوش آمد گفتند.
دی جی «داغون» ،با انتخاب آهنگ
های شاد ایرانی شور و هیجان خاص
خود را در فضای جشن بوجود آورده
بود .برادران محمدیان ،آقایان وحید
و جانی ب��ا نواختن موزیک بندری
که نشان از اصالت فرهنگ موسیقی
جنوب ایران زمین داش��ت ،شادی
آفریدند که مورد استقبال باشندگان
در جشن قرار گرفت.
از مهمان��ان در جش��ن ب��ا آجیل
چهارش��نبه س��وری و ش��یرینی
خوشمزه خانگی پذیرائی شد.
حاج��ی فیروز این آت��ش افروز که
قرنهاست پیام آور بهار که تولد دوباره
هستی است ،رقص کنان در میان
باشندگان ظاهر شد و با افروختن
آتش و هدیه دادن شکالت به بچه
ها فضای جشن را به حداکثر نشاط

و شادی رساند.
با قرعه کش��ی ش��ماره های بلیت
جوایزی که افراد نیکوکار به انجمن
هدی��ه کرده بودند به برندگان داده
شد.
ای��ن انجمن بدین وس��یله از آقای
درویشعلی یاور جشنهای انجمن،
آق��ای س��عید نازلو طراح پوس��تر
جشن آقای فرشاد (تپش دیجیتال)
و آقای رضا نژاد از ش��رکت Sutton
کم��ک مال��ی و  50ع��دد CD
آهن��گ های ش��اد ایران��ی ،خانم
ساالری از ش��رکت  Lemexآقای
لهراس��ب مهمانیبوست از شرکت
 Fundustrial Alligianceآق��ای
باباخانی از ش��رکت  H.L.Cو خانم
فرح فار ،برادران محمدیان ،آقایان
وحی��د و جانی و آقای ظاهر یاوری
در نقش حاجی فیروز و یکایک شما
عزیزان که دعوت انجمن را برای بر
پائی جشن های ملی میپذیرید ،و
ما را مورد مهر و تشویق و حمایت
خود قرار می دهید سپاسگزاری می
نماید.
روابط عمومی
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میراث فرهنگی...

در بحران اقتصاد جهانی کنونی
ایرانیکا به یاری ما نیازمند است

به انگیزه هفتهی جهانی بزرگداشت
ایرانیکا
گفت و گوی رادیو زمانه با مهندس
عبدالحمیداشراق،
از اعضای هیات امنای ایرانیکا
(این متن کوتاه ش��ده است .عنوان
گزارش از ماست)
دانشنام��هی ایرانی��کا ،یک��ی از
بزرگتری��ن پروژهه��ای موجود در
زمینهی ایرانشناس��ی و فرهنگ و
تمدن این سرزمین است.
آغاز کار این دانشنامه به سال 1347
برمیگردد که تدوین آن با بودجهای
دو میلیون دالری شکل گرفت.
پس از انقالب ،جمهوری اس�لامی
ایران ،بودج��هی دانشنامه را قطع
کرد .ب��ه ناچ��ار کار ادامهی تدوین
آن به بخش ایرانشناس��ی دانشگاه
کلمبیای امریکا منتقل شد.
مدیریت پروژهی بزرگ دانشنامهی
ایرانی��کا از آغاز تا کنون ،بر عهدهی
دکتر احسان یارش��اطر ،نویسنده،
پژوهشگر و استاد دانشگاه کلمبیا
بوده و هست.
تا کنون چهارده جلد از این دانشنامه
به زبان انگلیسی منتشر شده است.
تع��دادی از مقالهها ،به فارس��ی نیز
برگردانده ش��ده و در ای��ران چاپ
شدهاند.
اهمیت دانشنام��هی ایرانیکا که با
کمکهای مردمی اداره میشود ،آن
اس��ت که نشانهای از هویت ایرانیان
است.
س��ال پی��ش «انجمن
دوس��تداران ایرانیکا»
در کشورهای مختلف،
پیش��نهاد کردند برای
شناس��اندن بیشتر این
دانشنام��ه و تبادل نظر
بین فرهنگ دوستان و
حمایت کنندههای آن،
هفتهای با نام «هفتهی
ایرانی��کا» در جهان برپا
شود.
سال پیش ،در هفتهای
اول م��اه م��ی ،هفتهی
ایرانیکا در بیش از سی
و هشت شهر جهان برپا
ش��د .اما امسال هفتهی
ایرانیکا از روز نخس��ت
فروردی��ن و همزمان با
نوروز برپا شده است.

از مهندس عبدالحمید اشراق ،یکی
از اعضای هیأت امنای دانشنامهی
ایرانیکا ،در بارهی این که چرا هفتهی
ایرانیکا ،به هفتهی نخست فروردین
منتقل شده است ،میپرسم:
 س��ال قب��ل ک��ه ش��روع کردیم،عالقهمند بودیم دوستان اندیشمند
ایران��ی که با ما همبس��تگی دارند،
مش��کالت ایرانیکا را برای ما مطرح
کنند .از حدود سی و شش نقطهی
دنیا ،مطالبی در این زمینه به دست
ما رس��ید .ما اینه��ا را جمعآوری
و با دقت زیاد در جلس��های بررسی
کردیم و تا آنجایی که امکان داشت،
کارهای��ی را که صحیح ب��ود ،پیاده
کردیم.
امسال ،برنامه کامال عوض شد .برنامه
را فقط به مسایل فرهنگی اختصاص
دادهای��م و حکمت این ک��ه اول تا
هفتم فروردین تعیین شد ،این است
ک��ه روز اول فروردین ،روز اول بهار،
سالها ،بلکه قرنها است در خون و
یاختههای من و شما و شادیآفرین
است.
 ای��ن هفتهی ایرانیکا و جلس��هیپاری��س ،فرصتی هم هس��ت برای
گ دوس��تان ،به
کمکه��ای فرهن 
ایرانیکا.
 صد درص��د .در ح��ال حاضر ،درامریکا ،افرادی هستند که به مناسبت
جشن تولد ،جش��ن ازدواج و… برای
همه یادداشت میفرستند که پول
کادوی��ی را که میخواهید برای من
بخری��د ،در پاکت بگذاری��د و برای
ایرانیکابفرستید!

 به همهی این مسایل ،باید بحراناقتصادی کنونی را هم اضافه کنیم
که احتماال گریبان دانشنامه را هم
گرفته است .اینطور است؟
 ما در سال یک میلیون دالر هزینهداریم که از س��ه منبع مالی تامین
میشود:
یکی ،بنیاد ملی علوم انسانی است که
هر سال یکصد و پنجاه هزار دالر به
ما کمک میکند.
کمک دوم ما از طرف دانشگاه کلمبیا
است که هشت اتاق و یک آپارتمان
کوچک در اختیار ما گذاشته است.
آب و ب��رق و تلفن و کتابخانه هم
همه رایگان هستند.
منب��ع س��وم درآمد ما ،موسس��ات
و اف��راد ایرانی هس��تند .اگر اینها
نبودند ،نمیتوانستیم به کارمان ادامه
بدهیم.
مشکل کنونی ما این است که صد
ک
و پنجاه هزار دالری که به ما کم 
میش��د ،دارد کم میش��ود .بحران
اقتصادی دنیا باعث ش��ده که آنها
هم مقداری از پول ما را کم کنند.
 12ه��زار صفح��ه از فرهن��گ دور
افتادهی م��ا در این دانشنامه ثبت
شده است .این آقایی که این فامیل
را سرپرس��تی میکند ،یک فامیل
 1600نفره است که در این دانشنامه
فعالیت میکنند و نتیجهی آن 20
سال دیگر ،مشخص میشود.
 این دانشنام��ه ،تا بهحال به جلدچندم رسیده است؟
 جلد چهاردهم تمام ش��د .در جلدپانزدهم به حرف «ک» میرسیم .هر
جلدی شش دفتر دارد و
هر دفتری صد و دوازده
صفحه است .هر دفتری
را میتوان به قیمت سی
و هشت دالر خرید .یک
جلد آن هم حاوی شش
دفتر و مجلد ،دویس��ت
و پنج��اه دالر فروخته
میشود.
این دویست و پنجاه
دالر ،برای ما هفتصد
دالر تمام شده است.
بنابراین ،م��ا هرجلد را
به ی��ک س��وم قیمت
میفروش��یم .دوستانی
کهمیخواهند،میتوانند
این مجل��دات را به نام
خودشان بخرند .ما مهر
اسم ایش��ان را میزنیم،
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روزنامه گاردین:

دبی
صحرایی
خشک
و خالی
میشود

علی رغ��م گفته های امی��ر امارات
مبنی بر عدم تاثیر پذیری منفی این
كش��ور از بحران مالی بین المللی و
ابراز اطمینان وزیر اقتصاد این كشور
از آمادگی ام��ارات برای رویارویی با
هرگونه بحران ،موج بحران جهانی
كم كم به این شیخ نشین هم رسیده
و آثار خود را نمایان میسازد.
به گزارش «ش��فاف» امارات متحده
عربی كه س��اختمانهای خ��ود را با
مبارزه با شنهای روان صحراهای این
كشور ساخته است و برای مدتی از
نظر شكوفایی و جذب سرمایه مثال
زدنی بود اكنون باید برای بقای خود
با این بحران مبارزه كند.
روزنام��ه گاردی��ن در این خصوص
درمقاله ای نوشت:
دبی در حال تبدیل شدن به صحرایی
خشك و خالی از سكنه است.
سایمون جنكینس نویسنده مقاله
ادامه می دهد س��اخت و س��از در
نیم��ی از برجهای ام��ارات متوقف
شده است ،قیمتهای بورس هم در
مقایسه با سال  %70، 2005كاهش
یافته است.
 %80س��اكنان ام��ارات رهگذرانی
هس��تند كه مانند جویندگان طال،
تنها به خاطر پ��ول ودرآمد در دبی

زندگی می كنند .وقتی پول و درآمد
برود این رهگذران هم ماش��ینهای
خودرا در خیابان و فرودگاه رها كرده
وخواهند رفت.
جنكینس س��پس دبی را با ش��هر
دیتروبت امریكا مقایسه می كند و
می گوید:
دیترویت در اوج ش��كوفایی صنعت
خودروسازی ساخته شد .اكنون در
دیترویت پنجره ها با مقوا پوشانده
شده اس��ت .س��گ های ولگرد در
همه جای ش��هر می گردند و باد در
فروش��گاههای خالی این شهر می
وزد .ش��هری كه نتیجه شكوفاترین
صنعت بعد از جنگ جهانی دوم بود
اكنون درآستانه مرگ است.
دبی هم بر روی پایه های پولشویی
درآمد نف��ت ،مواد مخ��در ،تجارت
اسلحه وكمك های مالی كشورهای
غربی ساخته شده است.

بنابر نظر س��نجی ها دس��ت كم
%46خارجیان س��اكن دبی قصد
ترك امارات را دارند.
گفتنی اس�ت ازه�ر  8نفر
در ام�ارات  7نفر خارجی
هس�تند؛ كه این نس�بت
باالتری�ن نس�بت درمتام
دنیاست.
نفت ه��م اكن��ون فقط%7تولید
ناخالص ملی امارات را تشكیل می
دهد .
بحران بین المللی غرب آرزوهای
بس��یاری در ام��ارات بر ب��اد داده
است.
بنابر گزارش های رسانه ای دولت
امارات روزانه بیش از  1500روادید
و اجازه اقامت را باطل می كند.
روادید در امارات تنها برای كسانی
كه در این كشور شاغل ویا سرمایه
گذار هستند صادر می شود و اگر
كسی شغل خود را از دست بدهد
ونتواند ش��غل و یا كفیل دیگری
ب��رای خود پیدا كن��د باید ظرف
یكماه امارات را ترك كند.
در همین زمینه روزنامه نیویورك
تایمز هم در گ��زارش از بازار كار
دبی نوشت:
كارگران خارجی ساكن درامارات كه
 %85ساكنان آن را تشكیل می دهند
برای فرار از بدهی های فروان وبدلیل
از دس��ت دادن شغل خود امارات را
ترك می كنند.
در بس�یاری از رس�انه ه�ای
اقتصادی جهان ،گزارشهایی از
كس�انی منتشر ش�ده است كه
برای فرار از طلبكار ها ماش�ین
ه�ای خ�ود را در ف�رود گاه رها
كرده و از دبی فرار می كنند.
نیویورك تایمز تعداد ماش��ین های
رها ش��ده در خیابان و فرودگاه ها را
 3000عدد تخمین زده است•

استخــدام

Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

به یک متخصص رنگ قالی ایرانی

فورا نیازمندیم .لطفا با جوزف تماس بگیریدRaymond & Heller :
Tel.: 514-271-7750
به دانشگاهی در هرجای دنیا که پول
خرید آن را ندارد ،میفرس��تیم که
دانشجویان با ورق زدن آن ،فرهنگ
ایران را بشناسند.
 ایرانیکا ،به امکانات الکترونیکی هممجهز شده و روی اینترنت هم آمده
است .ممکن اس��ت در این باره هم
توضیحیبدهید؟
 یکی از برنامههای مشخص ،معینو دقیق ما ،همین س��ایت اینترنتی

است.
 اس��تفاده از امکان��ات الکترونیکیایرانیکا و سایت اینترنتی آن مجانی
اس��ت و برای همه قابل دس��ترس
است؟
 دقیقاً همینطور است .ایرانیکا دوبخش است؛ بخش نوشتاری ،بخش
الکترونیکی که بخش الکترونیکی آن
کامال مجانی است.

آدرس سایت:

www.iranica.com
اس��ت که با مراجعه به آن میتوانید
از تمام امکانات دانشنامه اس��تفاده
کنید.
اگر برای ما ده ،بیس��ت یا سی یورو
هم از همین طریق بفرستید ،به بقای
دانشنامه کمک کردهاید.
(رادیوزمانه)
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کافه دلتنگی...
نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده

نوروز مرکز اسالمی
ایرانیان در هیلتون

همانگونه در ش�ماره پیش پیوند،
در اطالعی�ه مرکز اسلامی آمد،
این بنیاد روز شنبه  28ماه مارس
در سالن بزرگ هیلتون بوناونچور
مونتریال جش�ن ن�وروز  1388را
برگ�زار کرد .حدود به  1500نفر در
این جش�ن ش�رکت کردند .طبق
برآورد مرکز اسلامی در مجموع
قری�ب ب�ه  5000نفر درخواس�ت
شرکت در این جشن را دادند.
ضیافتشاممرکز اسالمی،درشهر
واکنش های بسیاری برانگیخت،
پ�اره ای از نظ�رات و دیدگاه های
خوانن�دگان را در زیر می خوانیم.
یادآوری می شود ،برخی از نظرات،
به دلیل آن که با شناسنامه پیوند
همخوان�ی ن�دارد ،درخ�ور چاپ
نیست.
 ال�و ،آق�ا به من مربوط نیس�ت،جمهوری اسلامی والغی�ر ...اما
یک چیز خیلی جالب ب�ود ،و آن
هم نظم و ترتیب عالی این برنامه
بود ،من نمی فهمم با این که هیچ
س�کیوریتی و پلیس و ناظم دیده
نمی شد ،اما برنامه بی نقص برگزار
شد ،واقعا آفرین!

امیر خدیر کجاست؟

 ...ش��نیدم «مرک��ز اس�لامی» در
مهمانی نوروز در هیلتون ،از امیرخدیر
نماین��ده پارلم��ان کب��ک ،دعوت

>> شنیده شد:

رس��می کرده بود ...اما آن شب همه
«پولیتسی ین»های"خارجی"بودند،
و امیر خدیر نبود .راستی از چه می
ترسید آقای خدیر؟ از نام تان؟ شما در
برابر کنسولگری آمریکا لنگه کفش بر
سر [تمثال] بوش زدید ،در تظاهرات
ضداس��رائیل کنار «حم��اس»ی ها
چفیه عقال بر گردن انداختید و ...و...
حاال چرا از حضور در محفل 1500
نفر ایرانیان ش��هر طف��ره می روید؟
حضور ش��ما و غیبت ش��ما برای ما
معنادار اس��ت .من فکر میکنم شما
حتی اگر اعتراض هم داشته باشید،
باید حضور داشته باشید.
البته امیرخدیر تنها نیس��ت ،گرچه
مسوولیت او س��نگین تر است؛ این
موضوع در مورد دیگر دست اندرکاران
امور فرهنگ��ی اجتماع��ی ایرانیان
مونتریال نیز صدق می کرد .ظاهرا از
بس��یاری از آنان دعوت شده ،اما هر
یک به «بهانه»ای از حضور در مراسم
پرهیز کردند ...این درست نیست ،ما
شهروندانی مسوولیم ،با کسی تعارف
نداریم ،همانطور که فعالیت هامان با
دلیل است ،کناره گیری و غیبت مان
نیز باید شجاعانه باشد.
یک ایرانی ارادتمند

ُجک های قاسم گلی

 ...قاس��م گلی در برنامه به اصطالح
«طنز» خود نش��ان داد ،پس از این
همه س��ال های از کاباره شکوفه نو،
فاصله نگرفته اس��ت .ج��ک های او
مربوط به زنش و جک رشتی وترکی
و غیره ،مهوع بود .اصال «فانی» نبود.

بده به گارد و سگ و پلیس و کوفت
و زه��ر مار! اینا واس��ه اینه که زن و
بچه من و تو با خیال راحت حالشون
رو ببرن! آخه قربونت ،مگه هموطناتو
نمی شناسی؟! یکی دو پیک زیادی
می زنن ،یه دفعه هوا برشون میداره،
با کوچکترین مورد می پرن سروکله
همدیگه! افتاد االن؟!

در کنسرت کامران و هومن:

 -اولی ... :ای آقا ،عقیل باز این همه پیوند و امور کنسولی:

سکیوریتی برای چه آورده؟ اینجا که
فرودگاه نیست! مردم آمده اند حال
کنند
 دوم��ی :تو فک��ر میکن��ی چرا؟! Geniusبابا که عقلش پارسنگ بر
نمی داره که همه پول س��ودش رو

«من پیوند منی خوامن!»
این جمله مرا به یاد قول تاریخی امام
می اندازد که گفته بود :من آیندگان
نمی خوانم!
این روزها در محافل حجاب دار بروبچه
هایی که نعل وارنه و نقاب «چپ» به
چه��ره دارند ،که پیوند به دلیل چاپ
اطالعیه «مسجد» بایکوت باید گردد!
هیچ ای��رادی ندارد ،بایکوت و زیر آب
زدن ای��ن ی��ک الف نش��ریه «به گل
نشسته» حق شماست ،اما زیباتر می
بود و می نمود که از محافل پشت هم
ان��دازی ،وغیبت بیرون بیائیم .این در
خور شخصیت ما نیست.
خال��ه ج��ان بلقی��س من از ش��ما
شجاعانه تر عمل می کند .از چه می
ترسید ،نام و نان تان سرجایش خواهد
بود ،از تاریکی سنگ نیاندازید ،شجاع
باش��ید ،قلم بدس��ت بگیرید ،نگاه و
دیدگاه خود را کتبا با ما شریک شوید،
ت��ا بدانیم چه را باید پاس��خ بگوییم.
یادتان باشد ،در پی ایلغار شیخ ،نسل
تبعیدی من و شما دیگر چیزی برای
«باخت» ندارد ،تنها یک کف دس��ت
پرنس��یب بیش برایمان نمانده ،این
را ارج بگذاریم .معن��ای این ته مانده
مبارزه ما آن است ،که در همه حالت
شفاف و شجاع حرف هایمان رودررو
بگوییم.
م.ر( .پیوند)

اولی :ای بابا باز اطالعیه سفارتی ها
سرو کله شون تو پیوند پیدا شد!
دومی :ببینم تو همونی نیستی که
ماه قبل دو سه بار تو این سرما برای
وکالتنامه و کارت ملی و شناسنامه
بچه ات ،ته ریش گذاشتی ،سر زنت
لچک ک��ردی ،کاپش��ن چرکت رو
پوش��یدی ،تم��ام روز از کار «»off
گرفتی ،رفتی اوتاوا ،تمام روز تو صف
منتظر شدی ،کارت هم درست نشد،
برگشتی ،مدارکت رو کامل کنی ،یه
روز دیگر برگردی؟! تو دیگه چرا؟!

تبریکات نوروزی فله ای
این آقای علیدوستی کجاست اتیکت
تبریک نوروزی را یادآوری کند؟! ...
فلـه ای ایمیلی
آقا ،من از تبریکات ّ
حالم به هم خورد! شما را بخدا این
چه کار باطلی اس��ت؟! ین نوروز از
س��وی دوست و آشنا و حتی غریبه
باره��ا ب��ه اصطالح ش��ادباش های
نوروزی دریافت کرده ام ،که بیشتر
شبیه بخشنامه های شهرداری و یا
«اس��پام» های فروش ویاگرا است!
ش��ادباش گوینده حتی ن��ام مرا در
متن نیاورده است!
اگ��ر نم��ی خواهید ب��ه دیدن یک
دیگر برویم ،دست کم گوشی تلفن
را بردارید تا صدای هم را بش��نویم.
حس و عاطفه
تمام فلسفه نوروز آن ّ
و نزدیکی و عشق و انسانیت است،
عید شما مبارک! !Really
عباس م.

رحیمی،رحیمی...

در انتظار پیوند آخر تو ما را کشتی
ازدستتوبنالیمیاپستالکپشتی!

فریاد و
پچپچه...

___
___  www.paivand.caرا

راب خود
ش
ه بیاورید!
همرا
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اما آن تکه ای که اس��تغاثه می کرد،
وزارت ارش��اد جمهوری اسالمی به
او مجوز بدهد و او درام القری برنامه
اجرا کند ،من گوش��هایم را گرفتم و
آمدم بیرون!

نازی الفت

 ال�و ،آقا ما ب�ه مهمانی نوروزیشیخ صالح نیامده ایم که توهین
به ترک و شمالی بشنویم؟!
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هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در این درگاه نیست

جامعه را درست انجام داده اند!

اعتراضبهحضور
سفارتیهادرنوروزاسالمی

>>> راستی شما باور می کنید پس
از این همه اهن و تلپ و شعارهای
گنده گن�ده دادن و پخش اعالن،
حت�ی یک نف�ر جل�وی در نوروز
اسالمی نیامد بگوید ،آقای کاردار
خرت به چند! این نشان می دهد،
جمهوری اسلامی الاق�ل در این
جبهه نبرد را کامال برده است...

و  5000نف��ر روی لیس��ت
انتظار ،این را در آینده هرجا
ببری ،ش��ما را بسیار جدی خواهند
گرفت!! نه؟!

ربطی ندارد!

ای آقا باور کنید ،اس��تقبال عجیب
غریب مردم ،ربطی به اسالم و مسجد
و سفارت ندارد ،می گویید نه همین
فردا شما هم جش��ن بگذارید ،آبجو
«توف�وروان»! با کوبی��ده مجانی،
ببینید اس��تقبال از مس��جد بیشتر
اس��ت یا مجلس لهو و لعب .قربانت
بروم ،مگر ایرانیان را نمی شناس��ید،
ما اعضای پروپاق��رص حزب بادیم،
زمان دفاع از تمامیت ارضی ایران ،و
دانشنامه ایرانیکا و خلیج همیشگی
عربی ،ببخشید ،فارس ،وقت نداریم
و گرفتاریم ،اما ...ول بده ،آقا!

.
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اختالط
می کنیم!

گسترده،
ر
د
مونتری��ال
دس��ت ب��ه
ا س��ت ،
دس��ت شده
حتما به دست ش��ما هم رسیده
است.
این ایمیل بدون هیچ سند و مدرکی،
بدون هیچ نام و نش��انی ،از تاریکی،
هم��ه را ،از جمله دس��ت اندرکاران
پ��اراد نوروز را به معامله با جمهوری
اسالمی متهم میکند .مثال در مورد
بانک جمهوری اسالمی می گوید:
 20دالر بدهید ،م��ا 50هزار دالر به
شما می دهیم!!
ظاهرا آنچه بخش عمده ی تلویزیون
ه��ای تهرانجلس��ی را از دیرب��از به
فاضالب مهوع فرهنگی جامعه ما لوله
کش��ی کرده بود ،به شهر ما رسیده
است .دوستان ،مبارزه با جمهوری با
اسالمی اتهام و افترای الَکی ،هیستریا
و توهین به شهروندان نیست .این کار
ش��ما دقیقا آب به آسیاب جمهوری
اسالمی می ریزد.
هر بخش از ایمیل در دادگاه در کانادا
پیگرد قانونی دارد.
خانم ها و آقایان مبارز ،روش مبارزه
خود را با رژیم های دیکتاتوری آنگونه
تنظیم کنید که بعدها در حوزه آزادی
های فردی ،کابوس های خوفناک به
خوابتان برنگردند! این گفتمان عقب
مان��ده و مهوع به درد تلویزیون لس
آنجلس��ی ،از نوع داور می خورد که
رسالت خاص به گند کشیدن هرگونه
گفتمان عقالنی را دارد.
بیچ�اره رضاش�اه دوم ب�ا ای�ن
هواخواهان!
مسلم رضایی

 ...الو ،ای��ن را به هموطنان عزیزمان
تذک��ر بدهید ،برنامه ه��ای نوروزی
جای بزرگساالن اس��ت ،لطفا دفعه
کجایندآقایان
بعد نوازادان را و کالس��که
هایشان را در خانه بگذارند! بین خود
ما
ن
مبارز!
مباند!!
این برای دیگ��ران «فیر»
م
با
نیست!
دا بهش الو ،آقا تصورش را بکنید در
سال های آخر ش��اه بودیم،
بگی؟!
حتما در اعتراض به س��فیر و
صلوات در نوروز
نماینده اعلیحضرت هزار هزار انصاری درست میگوید!
شیخ!
دانشجویکنفدراسیونیوآکتیویست  ...م��ن هم به دعوت نوروز مس��جد
آقاُ ،جک ارمنی ش��دن ،آن شیعه را هجوم می آوردند! در برنامه «مرکز» ش��یخ صالح لبیک گفتم .نوش��ته
شنیدید ،که پس از هزار مغزشویی حت��ی یک نف��ر نیامد .م��ی بینید حس��ین انصاری [پیوند ن��وروز] در
وقتی چراغ را روش��ن کردند ،گفت :جمهوری اس�لامی چگونه توانسته مورد من صدق می کند .آخر ببینید
اساس��ا نفس اعت��راض را از ریش��ه در خانواده شش نفری ما ،با احتساب
الهم الصلی علی محمد؟!...
در مجل��س نوروز مس��جد ایرانیان بخشکاند ،کجایند آقایان مبارز!.
هزینه های دیگر نوروز ،عیدی بروبچه
ها و کفش و لباس نو و مهمانی های
مونتریال ،وقتی حاج آقا از جمعیت
خانوادگی ،مثال ما اگر می خواستیم
خواس��ت برای س�لامتی خودشان
آفرین بر شیخ!
به مهمانی خانه ایران برویم ،آن شب
صلوات بفرستند ،من فکر می کردم،
سه چهار نفر بیشتر شرکت نکنند ،ال��و ،آقا ه��زار و یک ح��رف حدیث حدود  500دالر خرج بر میداش��ت.
اما وقتی جمعیت دو س��ه هزار نفره درباره جش��ن مس��جد (نوروز مرکز از کجا بیاوریم؟ آفرین بر مسجد که
انفجاری صلوات فرستادند ،گفتم بابا اس�لامی ایرانیان مونتریال) در هتل توانس��ت یک شب باحال در خاطره
ای والله به جمهوری اسالمی ،الحق هیلتون می شنویم ،اما یکی خیلی به خانواده ها به جا بگذارد.
که این سی ساله کار خرافاتیزاسیون دلم نشست ،دوستی در محفلی می
گفت مس��جد سرمایه گذاری بزرگ مبارزهباجمهوریاسالمی:
و موفقیت آمیزی کرده اس��ت ،آنها
حضرت سردبیر روز بخیر
در صفح��ه  46پیون��د آگهی مرکز ش��رایط اقتصادی را می شناختند،
هردمبیلی!
اسالمی مونترال چاپ شده «نوروز ،ن��وروز مجانی و ص��دور کارت و می
روزی اس��ت که در آن »...از سخنان دانس��تند که ایرانیان گرامی هجوم آقا ،در هفته ای که گذشت ،ایمیلی
معصوم (ع).
خواهند آورد ،احتماال  1200میهمان بدون نام ونشان که ظاهرا در سطحی
عزیز من اینجا کاناداست ،نمی شود
نوش��ت ،معصوم علیه السالم ،اینجا
>> برای ما بنویسیداما...
بای��د رفران��س داد ،ک��دام معصوم،
چه��ارده تا رس��می داری��م ،و کلی
کوتاه زیباتر است
غیررسمی ،جدید المعصوم!
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از  200تا کلمه بیشتر نشود.
کتاب
ای
در چه کتاب و چه صفحه
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ ،سپس ایمیل کنید.
نوشته ی کیس��ت؟ و در چه سالی
و چه محلی چاپ ش��ده ،گذش��ت
آن زمان��ی که آخون��دی می گفت
از فرمایش��ات معصوم است ،و مردم
بیسواد خفه می شدند ،امروز دلیل و
مدرک الزم است!
-------الو ،آقا در صفحه  36پیوند ،مدیریت
مالی در روزگار سقوط ،به نویسنده
بگویید« :کل اگر طبییب بودی؟!»
الاله اال الله!
شادمان در سال های  1318تا  1324همزمان حتصیل
-------در دارالفن��ون با «جبار زادگان» ،پدر بس��کتبال نوین

در سوگ رفنت دکتر سید ضیاءالدین
شادمان ورزش دوست...

از بهائیان بیاموزیم

از دوستی از احباء بر سرمیز صبحانه
پرسیدم راستی چگونه است جامعه
بهایی در پهنه ای گسترده و فراگیر
این گونه موفق است و تالشگر ،ریشه
آن در کجاست ،قاطعانه می گوید،
در مرام ما دروغ و ریا قدغن است!

مراکز فرهنگی و
سکوت حسابشده
شما هم حتما دقت کرده اید ،تعداد
مرکزوبنیادفرهنگیجدیدالتاسیس
روزب��روز ،به میمنت و مبارکی دارد
زیاد وزیادتر میشود .چه خوب! شاید
م��ن خیاالتی ش��ده ام ،اما فعالیت
های این مراکز جوری برنامه ریزی
شده که جایی دیگر برای اعتراض به
سیاست های حداقل فرهنگ و ادب
سوز جمهوری اسالمی نمی گذارد،
دوباره نگاه کنید ،مسابقه هفت سین،
بهترین عکس ،حافظ و س��عدی و
هاری کریشنا و...

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست
بیدادگری شیوه پیشینه توست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه توست

امروز در س��وگ م��ردی اینجا گرد هم آم��ده امی که
زندگی پربارش از جهات خمتلف قابل نگرش و حبث
و بررسی است.
در سوگ زنده یاد دکرت سید ضیاءالدین شادمان،
مردی که اگر دفرت زندگیش را بگشائید ،هر برگش به
درخشش و روشنی صبح بهاری است.
ضیاء ش��ادمان در غربت ،خب��ش دوم زندگی مردی
اس��ت که به اجبار ،همانند مجع کثریی از هم میهنان
دور از وطن می زیست.
غ��م غرب��ت و دوری از وطن گرچه س��خت و طاقت
فرساست ،اما هیچگاه باعث نشد که همانند بسیاری از
ما خانه نشنی شود .او در متام مدت زندگی در غربتش
در راه اش��اعه و معرفی فرهنگ و ادب فارس��ی یک
حلظ��ه تعلل نکرد و تنها آرزویش بازگش��ت به وطن و
آرمیدن در خاک وطن بود.
آچنه گفتم و همگی ما در این ش��هر شاهدش بودمی،
خبشی از زندگی شادمان ادیب بود ،اما خبش عمده و
پرمثرتر زندگی او در ایران گذشت.
من به ضرورت شغلی و حتصیلی سال ها پیش ،با نام
و چهره دکرت س��ید ضیاءالدین شادمان آشنا بودم و آن
وجه ورزشی این مرد بزرگ بود.

ایران ،آشنا ش��د و به آموخنت این رشته ورزشی همت
گماش��ت و در سایه فیزیک بدنی مناسب و پویایی در
یادگریی خیلی زود نه تنها در این رشته تبحر یافت بلکه
به عنوان معلمی متام عیار مطرح شد و در نهایت برای
اولنی بار در تاریخ ورزش کش��ورمان به عنوان کاپیتان
و بازیکن تیم ملی بس��کتبال ایران در املپیک شرکت
منود.
س��خن در باره شخصیت ش��ادمان را با بیان مطلبی
از دک�تر حممد بنائی ،بنیانگزار پیش��آهنگی و مدرس
دانشگاه به پایان می برم:
«ضی��اء الدین ش��ادمان ورزش��کار واقع��ی و مردی
حد اعلی ،خوش حمضر
درست کار ،وطن پرس��ت به ّ
و دوست داشتنی است .ورزش ایران به این مرد بزرگ
مدیون است».
در کنار همه این خصوصیات از حتقیقات آ کادمیک
حد دکرتای حقوق و مدیریت اداری و اجتماعی او
تا ّ
منی توان به سادگی گذشت.
رفنت شادمان غم بزرگی است که بی شک بر دل همه،
به ویژه دوس��تان و همشهریان مونرتیالش سنگینی می
کند و نبودش کمبودی است کتمان و جربان ناپذیر.
به ق��ول دکرت راضی��ه رضوی «اینک یکش��نبه ها را
چگونه سرکنیم؟!»
و حممد رحیمیان چه زیبا یادآور شد:
«پریمرد چشم ما بود!»

با سپاس ،هادی متبسم ،مونتریال
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از کلیه سروران و دوستان و اقوامی
که در مراسم درگذشت
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همدردی
خانواده های محترم شادمان ،ابهری،
وابستگان و سوگواران گرامی

درگذشت غم انگیز پی ِر فرزانه،

زنده یاد دکتر سید ضیاءالدین شادمان

ارجمند را در مونتریال به شما ،به دیگر بستگان ایشان
و همچنین به کلیه ادب و فرهنگ دوستان ایرانی
تسلیت می گوییم و برای فرد فرد شما آرزوی آرامش
و بهروزی داریم.

شادروان دکتر سید ضیاءالدین شادمان

در مونتریال صمیمانه شرکت فرمودند و با ارسال گل ،درج پیام های
همدردی در نشریات مختلف در سراسر دنیا ،تماس های تلفنی و
همچنین حضور گرم و پرشورشان در مراسم خاکسپاری و مجلس
یادبود و نیز دیدار مجدد از بازماندگان در منزل،
اظهارهمدردیفرمودند،صمیمانهسپاسگزاریم.
____________________
همسر ،خامن سیما ابهری (شادمان)
و فرزندان :آقایان سید شهاب الدین ،سید حسام الدین،
سیدفخرالدین ،سید صدرالدین (شادمان)

همدردی
خانواده محترم شادمان
وابستگان و سوگواران گرامی
در سوگ از دست رفتن

دکتر سید ضیاءالدین شادمان

این مظهرانسانیت ،فرهیخته گی ،اصالت و نجابت
با شما ،کلیه بستگان ایشان و همچنین با اهالی ادب و فرهنگ دوستان
ایرانیصمیمانههمدردیم
و برای شما عزیزان آرزوی آرامش و بقای عمر داریم.
فقدان آن مهربان ،غمی است بزرگ .روان شان شاد باد.
_______________________________________

منیژه و منوچهر بهامین

از طرف دوستان شما ،کاظم اسدی ،مجیدکفایی،
یوسفتیزهوش،محمدشکیبنیا،محمدفاضل،علی
مهبد ،دکتر تهمورث طوسی ،دکتر معین درباری،
دکتر محمد ملکی ،دکتر جاوید موسوی،
حمیدچوپانی ،بهمن ناصری ،حسین ناصری،
حسینصمیمی،محمدرحیمیان،عبداهللخیامی

همــدردی

فقدان غم انگیز چهره پرصالبت ادب و فرهنگی ایران زمنی

زنده یاد دکترسیدضیاءالدین شادمان

را به دوستان ،یاران ،فرهنگدوستان و عاشقان ایران و نیز به همه
اعضای فامیل و بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گوییم.

_____________________
محمد فاضل ،دکتر استعالمی ،امین صاحلی،دکتر ایرج
بهشتی ،مهدی جالئی ،حسین کاظمیان،مجیدکفایی،
دکترعلیرضا مهران ،دکتر علی فاضل ،کوروش فاضل

همــدردی
به نام او که بازگشت همه به سوی اوست

دکترسیدضیاءالدینشادمان

ما را نیز در غم خویش شریک بدانید

اجنمن دوستداران ایرانیکا
اجنمن ادبی ایرانیان
_____________________

مونتریال

دکتر شادمان ،دو هفته پیش از سفرش ،یک روز سرد تو فانی بود که پشت سیم های تلفن برایم
خواند" :ما بسته ی یک دمیم و آن د م هیچ است!

همــدردی

به نام او که بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم مرحوم جناب آقای
دکترسیدضیاءالدینشادمان
ما را نیز در غم خویش شریک بدانید

دکتر حشمت امللوک (فروغ) بیگدلی آذری
کامران ،کتایون ،کیان وزیری طهرانی

مونرتال ،تهران ،داالس -اسفندماه 1387

" تنها صداست که میما ند"
نرگس شقاقی (خانه فرهنگ صبا)

همــدردی
جناب آقای رضا زرین

در اندوه غم انگیز از دست رفنت مادر و عزیز خاندان مشا

صمیمانه با مشا همدردمی وبرایتان آرزوی صرب و آرامش دارمی.

دوستان شما در «الگانس لیزینگ» مونرتال
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بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

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

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.

باظرفیتمحدودثبتناممیشود
514-827-6329
514-488-3653

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

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

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

514-768-9485

متـرجم

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

جویای شریک

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

& Astrologist
Spiritual Advisor
امتحان کنید!

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

ما رازدار
شما هستیم!

محل کاروخانه
با مدیــریت جدید

 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:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

(514) 620-4334

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

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( - 4010,4011,4012
 ) 5041,5042,5043به همراه
جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
514-690-6343

به یک خانم برای نگهداری از یک
بانوی سالمند به صورت شبانه
روزی ( 5روز در هفته) نیاز است:

استخدام

UPdjuly-sep08

Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

Shahbazapr’09

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه کلیه اسناد ومدارک، تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهیامضا ،تکمیل فرم های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:

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

www.youtube.com/user/rose1950S

 15سال تجربه

514-476-2075
UPnov01

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

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

فرو

485-0739
993-0739

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
)(514

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

بفرو ش می رسد

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

>> رستوران عموجمال<<
---------------به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران فورا
نیازمندیم.
Tel.: 514-484-8072

www.nationaldrivingschool.ca

(514) 813-1971
نوامبر  15سودمند

کیترینگ

کالس های رایگان

فرانسوی

R & F

ویژه مهاجرین

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
بگیرید:

(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
• 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

a
c
.
d
n
a
v
i
a
www.p
در خدمت ارت

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

استخـدام

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

hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

ای بیزنس شما!
ق

شخصی

با قیمت های بسیار
مناسب

صرافی 5
ستاره استخـدام
2178 Ste-Catherine W.

استخـدام

(514) 747-3829

دکتر کیـوان فرداد

BabaiPjan09

تدریسفیزیکوشیمی

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

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

فروش اکازیون
فـرش هـای

(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

مــادری مهربان

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

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

متیـزکردن

تدریسریاضیات

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309

OTTAWA

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

House keeping
company R&F

32 PAYVAND: s Vol. 15 s No.894 s Avr. 01, 2009

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

مشاور امالک

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!

سالن آرایش

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

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

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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)Victoria, Calgary & Vancouver

شانـــس اول را
به آنها بدهید!

Mailing Address:

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

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!
----------------

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

جای شما در این

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

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.

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

(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخـدام

به چند ویترس برای کار در

رستــوران گیالن

در  NDGفورا نیازمندیم.
(514) 807-8747
azMar01

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

•
•
•
•
•
•

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

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

•
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692

X



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

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

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 ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،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:

کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
ایرانی

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

آپارمتان:سابلت
آپارمتان 2و نیم
>>> در مرکز شهر
با کلیه لوازم و مبلمان کامل
>> و شامل همه سرویس ها
به علت مسافرت واگذار
می شود:

 520دالر ماه
(514) 842-2904
pirooz mar01

رستوران

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

اوباما :صنعت
خودروسازی
آمریکا نباید
محو شود

( 30م��ارس) گفت" :ما نمی توانیم،
نباید و اجازه نخواهیم داد که صنعت
خودروسازیمان محو شود".
با این همه ،دولت آقای اوباما با اعطای
وام اضط��راری  16میلیارد دالری به
ش��رکت جنرال موتورز ،بزرگ ترین
شرکت خودروسازی آمریکا ،مخالفت
کرده است.
باراک اوبام��ا این کمک را به تدوین
برنام��ه ای جامع و کامل از س��وی
مدیران شرکت جنرال موتورز برای
ایجاد تغییرات اساس��ی در ساختار
این شرکت ،نحوه فعالیت و رابطه آن
با طلبکاران و اتحادیه های کارگری
مشروط کرده بود.
ش��رکت جنرال موتورز این برنامه را
تدوین و به دولت باراک اوباما تسلیم
کرد ،اما دولت آمریکا برنامه یاد شده
را غیرقابل قبول دانس��ته و رد کرده

(450) 691-8801
azfeb01

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
bagherinov-janUPak

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

جویای شریک
لطفا متقاضیان جدی
متاس بگیرند.
Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

آموزشانگلیسی

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا،
ب��ر نج��ات صنع��ت خودروس��ازی
کش��ورش تاکی��د کرده اس��ت .وی
همچنین ش��رایط جدید و سختی
ب��رای کمک دول��ت ف��درال به دو
ش��رکت های خودروس��ازی بزرگ
آمریکا تعیین کرده است.
رئیس جمه��وری آمریکا دوش��نبه

برای کار در رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.
(514) 891-6367
siamak/mahincartierperse

استخــدام
Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

به یک متخصص رنگ قالی ایرانی
فورا نیازمندیم .لطفا با جوزف تماس بگیرید:
Raymond & Heller
Tel.: 514-271-7750

کارواش برای فروش
CAR WASH BY HAND FOR SALE
EXCELENT LOCTION, GOOD PRICE
9 YEARS IN BUSINESS, VERY GOOD INCOME
Contact: Vincenzo Panetta @514-240-6879
vpanetta@remax-ducartire.qc.ca

س�فر روزانه به

تـورونتو

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

مونتریال >>> تورونتو
تورونتو >>> مونتریال
بهای باورنکردنی
و سرویس عالی

>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

است.
کاخسفیدهمچنینخواهاناستعفای
ریک واگنر ،مدیر عامل جنرال موتورز
شده است و می گوید بیشتر اعضای
هیات مدیره این شرکت باید تغییر
کنند.
دولت آمریکا  60روز دیگر به جنرال
موتورز فرصت داده اس��ت که برنامه
جدیدی برای ایجاد تغییرات اساسی
در این شرکت تهیه کند.
بارک اوباما متعهد شده است که در
این مدت هزینه های جنرال موتورز
را بپ��ردازد ت��ا از ورشکس��تگی آن
جلوگیریکند.
جنرال موتورز فقط از ابتدای 2005
میالدی تا کنون بیش از  82میلیارد
دالر ضرر کرده اس��ت و بهای سهام
آن فقط در سال میالدی گذشته 87
درصد افت کرد.

به یک کمک آشپز

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:

free

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

<< استخــدام >>

>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی

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

کار استاد علی اصغر معصومی

(514)484-1657

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:

جویـــای کار

لوگــویپیوند:
(هنرمند و نقاش معاصر)

استخـدام
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ش��رکت کرایس��لر ،رقی��ب جنرال
موتورز ،نیز هم اکنون از لحاظ مالی
در وضعی��ت وخیم��ی ق��رار دارد و
خواهان دریافت حدود پنج میلیارد
دالر دیگر از دولت آمریکا ش��ده بود،
اما این درخواست رد شده است.
باراکاوباماروزدوشنبهوضعکرایسلر،
سومین شرکت خودروسازی آمریکا،
را دش��وارتر از جنرال موتورز ارزیابی
کرد.
او گفت ،کرایسلر برای ادامه فعالیت
به شریک نیاز دارد.
دولت وی ،به ش��رکت کرایسلر 30
روز فرصت داده اس��ت که با شرکت
خودروسازی ایتالیایی فیات قرارداد
مشارکت امضا کند.
کاخ س��فید همچنین می گوید که
گزینه ورشکسته اعالم شدن جنرال

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

موتورز و کرایس��لر را مد نظر دارد
و در ص��ورت نی��از از ای��ن گزینه
ب��ه صورت ویژه و ف��وری با هدف
ایجاد تغییرات اساسی در ساختار
و کاهش بدهی هایش��ان استفاده
خواهد کرد.
کاخ سفید در ماه دسامبر گذشته
ح��دود  17.4میلی��ارد دالر ب��ه
کرایس��لر و جنرال موتورز کمک
کرده بود.
از سه شرکت خودروسازی آمریکا،
فقط شرکت فورد است که تا کنون
از دولت کمک اضطراری درخواست
نکرده است ،هرچند مدیران فورد
احتم��ال چنین درخواس��تی در
آینده را رد نکرده اند.

استخدام

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

با جتـــربه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)

(514) 933-5501
حسین فکور20:

پروژهپژوهشی
دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

حنوه همکاری:

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca
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بازار امالک...

چگونه خانه ای را که به فروش منی رسد
می توان به فروش رساند
امیر سام

اگر مدتی اس��ت که خانه تان را
برای فروش گذاش��ته اید و فروخته
نشده است مأیوس نشوید.
شرایط خانه شما و یا موقعیت بازار،
تنها دالیل فروخته نشدن خانه تان
نیس��ت .در واقع خانه ش��ما ممکن
است یکی از بهترین خانه هایی باشد
که خریداران به دنبال آن هستند.
اگر هنوز عالقه مند به فروش خانه
خود می باشید ،بهتر است چند قدم
به عقب برگش��ته و موقعیت خود و
خانه تان را مروری بکنید.

از کجا شروع کنیم؟

سعی کنید این نکته را دریابید که
برای فروش خانه تان چگونه بازاریابی
کنید.با یک سیستم و برنامه ریزی
دقیق فروش خانه تان دورازدسترس
نمی باشد.

چرا خانه تان به
فروش نرفته است؟

برنامه و نقش��ه فروش قبلی تان را
مروری بکنید.
معموال فروش ی��ک ملک به چهار
عامل بستگی دارد:
.1همکاری Team work

.2قیمت گذاری Pricing

.3وضعیت خانه
Condition of the home

.4بازاریابی Marketing

.1همکاری:

منزل ش��ما یک سرمایه گذاری
مالی بزرگی برایتان محس��وب می
شود و رابطه شما با مشاور امالکتان
باید به گونه ای باشد که احتیاجات
و خواسته های ش��ما در درجه اول
اهمیت باشد و مشاورتان شما را در
جریان مرحله ب��ه مرحله جزئیات
فروش خانه تان قرار دهد .به عنوان

>>> پیام اوباما...
{>> ادامه از صفحه}5 :
بردارید و پولهای بلوكه شده ما
را پ�س دهید و ما هم رفتار خود
را ع�وض خواهیم ك�رد (از ترور
دستمیكشیم؟)
این گون��ه معامله رژی��م جمهوری
ی با آمریكا بیسابقه نیست.
اسالم 
در اواخ��ر دهه  ۱۳۶۰نی��ز رژیم در
برابر گرفتن امتی��از از آمریكا به كار
گروگانهای غربیان در لبنان خاتمه
داد و به تروریستهای تحت كنترل
خود دستور داد كه گروگانها را آزاد
كنن��د ).اوباما در پی��ام خود نه فقط
اشارهای به حقوق بشر نمیكند كه از
مسئله اتمی شدن ایران نیز ذكری به
میان نمیآورد .این امر ظاهرا به مذاق

مثال نظر یکایک خریدارانی
را که از منزل ش��ما دیدن
کرده اند به شما باز گو کند
تا شما نکات مثبت و منفی
خانه تان را از نگاه خریداران
بدانید.

.2قیمت گذاری:

قیمت گ��ذاری صحیح به موقعیت
ب��ازار ،رقاب��ت و ش��رایط خانه تان
بستگی دارد.
قیمت گ��ذاری ب��اال over pricing
می توان��د ب��ه همان ان��دازه قیمت
گذاری پایی��ن در فروش خانه مضر
باشد.
اگر قیمت خانه تان بطور مناسب و
عادالنه با خانه های دیگر در معرض
فروش و فروخته شده  ،مقایسه نشده
باش��د از نظر خریداران و مشاورین
امالک،در فروش خانه تان جدی به
نظر نمی رسید.
برای تعیین قیمت مناسب خانه تان
با مشاور امالک خود ،این اطالعات
را مرور کنید:
>> لیس��ت خانه های��ی که در
محله ش��ما و اطرافتان به تازگی به
فروش رفته اند ( )Sold Listingsو
خانه هایی که برای فروش هستند (
(. Active listings
>> ی��ک آمار از این که در محله
شما ،خانه های به فروش رفته ،برای
چه مدت در بازار بوده اند (متوسط
زمانی که یک خانه در بازار فعلی به
فروش می رسد).
>> لیس��ت خانه هایی که برای
فروش در بازار بوده اند ولی به فروش
نرس��یده اند( )Expired listingsو
دلیل بفروش نرسیدن شان.

.3شرایط خانه:

آیا خانه شما همان خانه رویائی
س�ت که خریدار ب�ه دنبال آن
است؟
آیا خریدار با دیدن خانه ش��ما این
جمله را در ذهن خود خواهد گفت:
"من عاشق
ای��ن خانه
شده ام!"
ب��ه خاطر
د ا ش��ته
باش��ید که
ی��ک خانه
تمی��ز و
بدون عیب
و نق��ص با
یک قیمت
گ��ذ ا ر ی
منا س��ب ،
جمه��وری
ا س�لا می
خ��و ش
آم��ده اس��ت ،و متقاب�لا ن��ه فقط
مسئله فلس��طین در ردیف آخرین
خواستهای آقای خامنهای نام برده
میش��ود (یعنی ك��ه اولویت درجه
چندم دارد) و بلكه او فقط میخواهد
كه آمریكا از اسراییل «دفاع بیقید و
شرط» نكند.
فراموش نكنیم ك��ه رژیم جمهوری
اسالمی همواره با موجودیت اسراییل
مشكل داشته است  -در صورتی كه
خواست ه اخیر خامنهای انتظاری است
كه همه طرفداران صلح و عدالت در
خاورمیانه از آمریكا دارند و آن را برای
استقرار صلح بین اسراییل و فلسطین
الزم میدانند.
خامنهای البته به مقتض��ای زبان و

زود به فروش می
رسد.
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رضادقتی (عکاس)
نیک آهنگ کوثر،
(کاریکاتوریست )
در میان هنرمندان
جشنواره
بلومتروپولیس

در مونتریال

به این نکات توجه
داشته باشید:

>> تمام ترک
ه�ا و صداه�ای
جیرجیرراتعمیر
کنید.
>> خان�ه باید همیش�ه برای
نش�ان دادن تمی�ز ،خوش�بو و
دارای نور کافی باشد.
>> همه چیز منظم و سر جای
خود باشد.

.4بازاریابی:

اولین قدم برای بازاریابی صحیح،
پیدا کردن یک مشاور امالک آگاه و
خبره می باشد.
وقتی با مشاورین امالک مالقات می
کنید ،دانش و آگاهی شان را محک
بزنید و س��پس با یکدیگر مقایسه
کنید.
از آنها بخواهید برایتان توضیح بدهند
که چگونه برای خانه شما بازاریابی
می کنند.
چه مقدار تبلیغات برای خانه ش��ما
هزینه خواهند کرد و در کدام مجالت
و روزنامه ها و سایتهای اینترنتی و...
تبلیغات شان را انجام می دهند.
یادتان باشد چقدر هزینه کردن مهم
نیس��ت ،بلکه چگونه هزینه کردن
مهم است.
بنابراین قبل از اینکه ملک خود
را دوب�اره برای فروش ب�ه بازار
بگذارید بیاد داشته باشید که:
>> رابطه مؤثر بین شما و مشاور
امالکت��ان از عوامل ض��روری برای
فروش خانه تان می باشد.
قیمت گذاری خانه تان بر سه اصل
موقعیت بازارُ ،رقبا و شرایط
خانه شما استوار باشد.
همیشه خانه تان از نظر ظاهری در
بهترین شرایط ممکن باشد.
_____________
امی��ر س��ام با س��ال ه��ا تجربه در
س��اخت و فروش ام�لاک ،از ژانویه
 2004در مونترال به عنوان مش��اور
رسمی امالک مش��غول به فعالیت
می باش��د و ه��م اکنون مش��غول
گذراندن دوره بروکری Real Estate
Broker Program Chartered
در کالج ام�لاک کبک College de
 L`immobilier Du Quebecاست.

Cartoonists in Peril:

>> MIDDLE
& EASTERN
SOUTH ASIAN
@ WRITERS
BLUE
METROPOLIS

Prize Ceremony

Nik Kowsar
(Nikahang Kowsar is
an exiled Iranian cartoonist,
journalist and blogger living
in Toronto. He works for
Radio Zamaneh and Rooz,
an Iranian Web site funded
by a Dutch foundation. His
cartoons have been published
by The New York Times, the
Washington Post, The Globe
and Mail, Maclean’s, and the
)Guardian.

>> Friday, April 24
at 7 PM
Writers in Peril, Face to
Face:

Reza Deghati
Hosted by:
Yassaman Ameri

>> Taking place from
>> Friday, April 24
at 8:30 PM
Literary Tribute to Mahmoud Darwish

>>Sunday, April 26
at 2 PM
Words That Matter:
India and Pakistan

>> Saturday, April 25
at 3 PM
Face to Face: Tariq Ali

>> Sunday, April 26
at 3:30 PM
Writers in Peril:
>>Reza Deghati

>> Saturday, April 25
at 5:30 PM
Words That Matter:
Pakistan

One of the foremost photojournalists of our day is
the Iranian exile Reza, who
knows first-hand of the
dangers that writers and journalists face in bearing witness
to the events of their day.
Documentary film in English,
and discussion in French and
English.
Hosted by Yassaman Ameri
Room: St. Charles. Price: $5

April 22 to 26, 2009
@ Delta Centre-Ville
Hotel,
The Blue Metropolis Montreal International
Literary Festival will
feature a number of writers
and events of interest to
Montreal’s Middle Eastern
and South Asian communities.
Some of the events at this
year’s Blue Metropolis:

>> Saturday, April 25
at 8:30 PM
Soiree de poesie Arabe

>> Thursday, April 23
at 2 PM
Edward Said’s reception in
the Arab word

Sunday, April 26
at 1 PM
Écrivains en péril

>>Thursday, April 23
at 8 PM
Blue Metropolis Al Majidi
Ibn Dhaher Arab Literary

>> Sunday, April 26
at 2 PM

امیرسام

با سال ها جتربه در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
>> پرداخت تا  %100هزینه محضر برای خریداران

Cell.: 514-702-2309
AMIR SAM

WWW.AMIRSAM.CA

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

Cell.: 514-702-2309
--------------------

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

www.amirsam.ca

فرهنگ حاكم بر جمهوری اسالمی
رجز زیاد خواند و «مطالبات» زیادی
را مطرح كرد .جمهوری اس�لامی را
با مردم ایران یكی به حس��اب آورد
و رفت��ار جمه��وری اس�لامی را به
حس��اب مردم گذاشت .آمریكا را یك
سره مقصر دانست و از عملكرد رژیم
جمهوری اس�لامی در تی��ره كردن
روابط با آمریكا س��خنی نگفت .این
زب��ان و ای��ن نامربوطگوییها برای
جهانیان ناآشنا نیست ،و آنان میدانند
كه اینها بیشتر مصرف داخلی دارد.
ولی در ورای ظواهر الفاظ و شعارهای
دهانپركن او ،یك واقعیت به چش��م
میخورد:
جمهوری اسالمی آماده مذاكره
با آمریكا اس�ت و از فرصتی كه
باراك اوباما پیش آورده استقبال
میكن�د .ب�رای ای�ن كار نی�ز
كمی«عجله» دارد (س�رعت در

پاسخ).
بحرانه��ای سیاس��ی و اقتصادی و
اجتماعی بزرگی در پیش اس��ت كه
باید پیش از غلیان آرام شوند.
عالوه بر این ،مذاكره با آمریكا مهمتر
از آن است كه او بتواند كنترل آن را
ی بسپارد .او خود باید
به كس دیگر 
ی مذاكره با آمریكا باش��د،
طرف اصل 
و آن را هدای��ت كند .نباید اجازه داد
احمدین��ژاد یا الریجانی یا هر كس
دیگری كه در س��اختار قدرت ایران
محلی از اعراب دارد س��خنی گویند
یا كاری انجام دهند كه از كنترل او
خارج باشد .پس در مرحله اول باید
دیگران را امر به سكوت كرد یا پیش
از آن كه آنان لب به سخن بگشایند او
خود به پیام اوباما پاسخ دهد.
این هر دو (س��رعت در پاسخ و مقام
پاس��خ دهنده) مطلوب آقای اوباما و

مشاوران او بوده است .آنان معتقدند
كه احمدینژاد (یا هركس كه جایاو
بیاید) كارهای نیست ،و گفته بودند كه
مایلند با شخص خامنهای وارد گفتگو
ش��وند .آقای خامنهای به این تمایل
آنان پاس��خ مثبت داده اس��ت .آنان
همچنین از سرعت عمل خامنهای
و محتوای پاس��خ او ص��رف نظر از
ی به نظر
شعارها و رجزخوانیها راض 
میرسند .از این رو ،سخنگویان كاخ
سفید از آن استقبال كردهاند .اوباما
خواسته است با خامنهای گفتگو كند،
و خامنهای بیصبرانه به این دعوت
پاسخ داده و آماده گفتگو است.
رأیگیری خردادماه آینده نیز در این
رابطه محلی از اعراب ندارد.
ی ندارد كه آمریكا
بنا بر این دلیل 
به انتظ�ار نتایج ای�ن رأیگیری
بنشیند.
گام اول برای مذاكره برداش��ته شده

اس��ت و میتوان آن را پیش برد .به
این دلیل س��خنگویان كاخ س��فید
گفتهاند كه هماكنون آقای اوباما در
حال بررس��ی قدم بعدی است .این
گام به احتمال زیاد به صورت نامهای
رسمی به آقای خامنهای خواهد بود،
ی كه به گفته این سخنگویان قرار
كار 
است در یكی دو ماه آینده انجام شود.
آمریكا منتظ��ر رأیگیری خردادماه
نخواهدماند چون آن را در سیاست
خود مؤث��ر نمیداند .ول��ی اقدامات
آمریكا در این فاصله بر فضای سیاسی
ایران و از جمله رأیگیری خردادماه
تأثیر خواهد گذاشت ،و همان طور كه
هفته گذشته گفته شد این امر یكی
از دو عامل اصلی خواهد بود (همراه
ن اقتصادی) كه سرنوشت این
با بحرا 
رأیگیری را رقم خواهد زد.

•
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------------------------------------------------------------------------نام Christie’sباکیفیت،انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست.
تالش عمده  Christie’sو Christie’s Great Estate
کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت،بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است.
 Christie’sGreatEstateتنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخص
و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است.
 Profusion Realty Incمفتخر است که به عنوان رابط ویژه Christie’sدر مونتریال برگزیده شده است.
------------------------------------------------

- Val David $325,0000 Chalet,
superb, magnificent view

و در خامته...
ِ
«خشونت پلیس» در مونتریال ،که در پایان
روز  16مارس ،در سیزدهمین سالگرد تظاهرات روز مقابله با
به خشونت کشیده شد(!) ،جمع کثیری حدود  200نفر ،توسط پلیس ضد شورش دستگیر شدند.
عکسی که مشاهده می کنید ،روی جلد روزنامه «مترو» مونتریال را تزئین کرد و سبب ساز شگفتی
بسیاری از ایرانیان مونتریال شد.

این دختران جوان را می شناسید؟! نه؟

آنان نوادگان ابوجعفر ،و دختران نازنین نیما و امیرخدیر ند!
به قول موالنا:
آینه در پیـــش او باید نهاد!
هرکه او از صلب فطرت خوب زاد
(لعنت الله علیه این گزارشگران خرده شیشه دار! آمین!)

- Ste-Adèle $499,000 Dream chalet on
2 levels, water view

- Lorraine $418,000
brick cottage

- Westmount $1 550,000 3+1
bdrms cottage, 3 ½ baths, elegant

Beautiful

- Ville St-Laurent $1 398,000 4
bdrms, 3+2 baths, fireplace, pool

- Montréal Nord $688,000 2
bdrms, 2 baths, 2 garages, water
view

- Ahuntsic $2950,000 6+1
bdrms, 6+2 baths, pool, on15 min.
from Mtl.

- Ville St-Laurent $1 988,000 4
bdrms, 4 ½ baths, fireplace
2 garages

Maryam Khaleghi
Cell: (514)983-5415
_____________________________
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

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

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
½

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

13بدر

QUEBEC

دکتر ریموند رضایی

Cell.: (514) 969-2492
	•پرداخت  %50هزینه محضر
برای خریداران
	•تهیه وام مسکن
برای تازه واردین به کانادا
	• مشاور رایگان جهت بازسازی
و  Stagingپیش از فروش

>>  5آوریل >> 2009ص13:

_______________________
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
_______________________

مشاغل
ایرانیان

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

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½

اینترنتی

514996 9692ساده و کارآ ،ارزان...

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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...

راهنمای

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

نادر خاکسار

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal
Tel.: (514) 521-5555
>> Brossard:
Tel.: (450) 462-0863
>>Green field Park:
Tel.: (450) 672-5577

________________________
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

بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

______________________
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 (به تعداد حمدود) while quantities last

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

>> $799

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

>> $699

بامشاورفارسیزبان

وست آیلند

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

>> $999

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

>> $1,699

زماسیب

NDG

 13شما بدر!
www.akhavanfood.com
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

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

لیموشریینعایل
موجوداست!

م پیک نیک ویژه
کلیه اقال
ه بدر هم اکنون
سیزد
در سوپراخوان:
 ،بادبزن ،سیخ
زغال ،نفت
واع گوشت های
کباب ،ان
شیدنی ها و...
کبابی ،نو
بسیاری دیگر!

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید (4کیلویی)

12

.99

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید) 4کیلویی .99

12

