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موسسه
مالی

_______

928
_____

شــریف

گـروه پاسیفیـک

>> صرافی ،کلیه امو ر اخذ ویزا و مهاجرت،
مشاوره و مهندسی طرحهای RFID

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
St-Laurent, QC H4N 1C8
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________
Cote vertu, Bus 121 E
___________

■ صرافی :انتقال ارز به ایران و کلیه کشورها و تبدیل ارزهای رایج در کوتاهترین زمان
■ کلیه امور مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط خامن معصومه علی محمدی /بهبهانی،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

ارز

I.C.P. Inc.

عضورمسیاجنمنکاناداییمشاورینمهاجرت
RFID
های
پروژه
کلیه
مهندسی
■ مشاوره و مهندسی :مشاوره و اجرای فنی و
____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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خامتی:منیتوانجامعهراپادگانیادارهکرد
محم��د خاتم��ی ،رئی��س
جمه��وری پیش��ین ای��ران
میگوید ک��ه نمیت��وان به
ص��ورت «پادگانی» جامعه را
اداره کرد و این نحوه مدیریت
به زیان جمهوری اس�لامی
است.
آق��ای خاتمی ک��ه در جمع
اعضای هیات علمی دانشگاه

علم و صنعت سخن میگفت،
اف��زود« :انتظار ای��ن بود که
کمکم فضا غیر امنیتی شود،
نه اینکه انتق��اد و نقد کردن
این همه هزینه برای جامعه
داشته باشد».
به گ��زارش خبرگ��زاری کار
ایران (ایلنا) ،وی با بیان اینکه
در حال حاضر فضا به س��وی

H1N1

«محدودت��ر» ش��دن ،پیش
میرود ،اظهار داشت:
«زیان��ی ک��ه از ای��ن ناحیه،
مملکت دچار آن میش��ود،
زیان غیرقابل جبرانی است».
در پنج ماه گذش��ته ،بیش از
چهار هزار نفر از معترضان به
نتایج انتخابات بازداشت شده
و شمار زیادی از دانشجویان

اجنمن دوستداران زرتشت

شب یلدا

معت��رض ،با اح��کام تعلیق
ی��ا اخراج از دانش��گاه مواجه
شدهاند.
رئیس بنیاد باران ،بزرگترین
عامل تضعیف نظام را «کاهش
رضایت مردم و اعمال خشونت
به هر شکلی» عنوان کرد.
ادامه در صفحه3 :

فروریزیدیوارهای
ننگوترس!

زمان:یکشنبه20دسامبر

 ص5 :

 ص12 :

وداع با سحابی
نازنین:

 ص6 :

نغمه های

باز هم اعدام :احسان فتاحيان ،فعال کرد

 ص14 :

نگاهیبهپیامدانتخاباتشهرداریها...

La grippe A de 2009

 ص9 :

Aydin Matlab

براوو نیما!

Doctrine in Reverse
 Nov. 12 2009Jan. 10 2010

 ص 4 :و 8

نیما و...
سیروس
یحیی آبادی

شهبازخنعی
در کشکول
پیر...

ع.ا .شادپور

>> 9:

حسین انصاری

 ص11:

 ص16:

 ص31:

>> 24:

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

زماسیب

Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier Affilie

مشاور امالک و مستغالت

RE/MAX

در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

جراح دندانپزشک

Tel.: (514) 485-6000

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
عضو دائمی کانون
مدیریت بازاریابی بین املللی
مهندسیننفت

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

نینوسگیورگیزنیا

Office:
Res.

3535 St-Charles, Suite 304

Cell. (514) 816-4080

Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی

6520 St-Jacques

2178 Ste-Catherine W.

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

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

5Star I.P.M. Inc.

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

 ص8 :

اندی کریسمس امسال
در مونرتیال و اوتاوا

مدیریتمالی

صرافی  5ستاره

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

 مکگیل
بازهم اول
شد!

 ص13 :

>> 22

پزشکی22 >> ...

محید متبسم

 ص7 :

دانشگاه
آ کسفوردبورسیه
نداآقاسلطان
راتاسیسکرد

با یاد رفعت
و مصی

>> 5:

کبک/کانادا:

کنسرت جواد و
جمشید داوری

ضرورتروشنگریفلسفیدر
جامعهایران:عزتمصلینژاد

دیوار ننگ...

دکترانصاری

حسین
صمیمی

 ص18 :

>> 4

 ص18 :

سیمرغ:

 ص8 :

منایشگاه
عکس
آیدین
مطلبی

امیرسام:
خانه شما>> 30

THE WALL

D.D.S.
D.M.D.
دانشگاه تهران
دانشگاه مونرال
1973
1998
_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 Metro: CDN

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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جمهوری اسالمی :تداوم سرکوب...
خامتی:از روی جلد
وی اعمال خش��ونت از سوی
حکومت را «مضر به حال جامعه،
دین و نظام» دانست.
در ماههای گذش��ته ،نیروهای
دولتی،بیشترتجمعاتاعتراضی
به نتایج انتخابات را س��رکوب
کردهان��د .بنا ب��ه گزارشهای
منتشر شده در رسانهها ،شمار
زیادی از معترضان مورد ضرب و
شتم قرار گرفته و تعدادی نیز در
اثر اصابت گلوله کشت ه شدهاند.
گزارشه��ای منتش��ر ش��ده
همچنی��ن حاکی از ش��کنجه
و تجاوز به برخ��ی زندانیان در

بازداشتگاههااست.
آق��ای خاتم��ی اف��رادی را که
باعث ایجاد نارضایتی در جامعه
ش��دهاند« ،تضعیفکنن��دگان
نظ��ام» نامی��د و گف��ت« :چرا
اینقدر فضا تنگ ش��ده است؟
چرا اینقدر نیروه��ای ارزندهای
که انتق��اد یا ح��رف دارند؛ نه
تنها حذف میشوند ،بلکه مورد
هرگون��ه اهانت و فش��اری قرار
میگیرند؟»
رئی��س جمهور پیش��ین ایران
اضافه کرد« :وقتی به دانشجو،
استاد ،عالم ،هنرمند ،نیروهای
اه��ل فکر و س��ابقهدار و جبهه
رفته و نیروهایی که میگویند

قان��ون اساس��ی را
قب��ول داریم ،البته
انتق��اد ه��م داریم،
هرگون��ه ناس��زا و
نس��بتی ب��ه آنه��ا
میدهند ،متاسفانه
شعارهایی در جامعه
مط��رح میش��ود
که هیچک��دام از ما
نمیپسندیم ،نظام
تضعیف میش��ود و
ای��ران چه در عرص��ه داخلی و
چه در عرصه خارجی آس��یب
میبیند».
وی دلیل شرایط به وجود آمده
را «احترام نگذاشتن به مردم و

براندازی محس��وب
ک��ردن انتق��اد و
اعتراض» برش��مرد
و از صدا و س��یما به
خاطر «ناسزا و دروغ
علیه افراد مورد توجه
مردم» انتقاد کرد.
محم��د خاتم��ی با
بی��ان اینک��ه امروز
دیکتاتورهایزماننیز
ادعای «مردمیبودن»
میکنند ،گفت« :انتقاد و بیان
آزاد عقاید و اندیشهها امروز دیگر
به عنوان یک حق ،شناخته شده
است».

آمریکا در پی مصادره آمسانخراش ایران
دادستانهای فدرال آمریکا از تصمیم
خود برای مصادره چهار مسجد و یک
آسمانخراش  ۳۶طبقه در نیویورک
خبر دادند.
مقامهای قضای��ی آمریکا معتقدند
سهامداران این ساختمانها که یک
نهاد غیر انتفاعی اسالمی به نام بنیاد
علوی (بنیاد پهلوی س��ابق) است،
«تحت کنترل ایران» عمل میکند.
به گزارش رسانههای آمریکا ،پریت
به��ارارا ،دادس��تان بخ��ش جنوب
نیوی��ورک در این باره گفت« :بنیاد
علوی به طور غیرقانونی برای دولت
ایران تأمین مالی کرده است».
دادس��تان به��ارارا ی��ک پرون��ده
دادخواست برای مصادره هشت فقره
مستغالت و  ۹حساب بانکی به یک

کمپانی معتبر تولید فروش محصوالت Cosmeceuticalپوست
و زیبای��ی در کبک برای تکمیل کادر نمایندگی فروش خود در
استان کبک که محصوالت آن در فروشگاه های
Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix, Uniprix,
Brunet & Proxim
بفروش می رسد ،با ارائه حقوق و مزایای مکفی به  3نفر نماینده
فروش با بیش از  3س��ال تجربه و س��ابقه قوی فروش محصوالت پوستی و زیبایی که
تسلط کامل به زبان فرانسوی داشته و دارای گواهینامه معتبر رانندگی باشند ،نیازمند
است.
عالقمندان می توانند نمونه آخرین رزومه و اطالعات خود را به نش��انی اینترنتی و یا
شماره فکس زیر ارسال دارند:
Email: guitab@rogers.com
Fax: 905-239-2845

______________________________________________
توجه :با س��پاس فراوان از همه متقاضیان و ارس��ال کنندگان رزومه ،به دلیل کثرت
متقاضیان ،تنها با کسانی که تجربه و مدارک آنان مناسبترین تشخیص داده شود ،تماس
گرفته خواهد شد.

دربار پهلوی بود.
پ��س از انق�لاب و بعد از تأس��یس
«بنی��اد مس��تضعفان» بخشهای
مختلف بنیاد علوی ،به سازمانهای
تابعه بنیاد مزبور انتقال یافت.
وزارت خزان��هداری آمری��کا آذرماه
سال گذشته ،شرکت دیگری به نام
«آسا» ،مستقر در نیویورک را متهم
به «اقدامات غیرمجاز» به نمایندگی
از سوی بانک ملی ایران کردهبود.
داراییه��ای بانک ملی ایران س��ال
 ۱۳۸۶نی��ز ب��ه اته��ام «حمایت از
تروریس��م و تامین بخشی از هزینه
فعالیتهای هستهای ایران» از سوی
واش��نگتن در لیس��ت توقیف قرار
گرفته است.

دادگاه فدرال در نیویورک ارائه کرده
است.
این داراییها شامل برج دفتر بنیاد
عل��وی ،امالک این بنی��اد در ایالت
ویرجینیا و مراکز اس�لامی در شهر
نیویورک و ایاالت مریلند ،تگزاس و
کالیفرنیامیشود.
به گفته این دادس��تان« ،مقامهای
ارش��د ایران در ای��االت متحده در
معام�لات مال��ی این بنیاد دس��ت
داشتهاند».
به گفته به��ارارا «بنیاد علوی عم ً
ال
ویترین��ی ب��رای دولت ای��ران بوده
است».
بنیاد پهلوی ،که بعد از انقالب  ۵۷به
بنیاد علوی تغییر نام داد ،از بنیادهای
مهم اقتصادی-فرهنگی وابس��ته به

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

استخدام

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING
ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
--------------------------Email:
loyale.accounting@gmail.com

Tel.: 514-777-3604

مینو
اسالمی

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani
Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

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

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ

SOLD

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

Executive custom built
cottage, 2 fireplaces
2 living room, HUGE
back yard!!Baie d'urfe
Price: $469,000

_________________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron

cell: (514) 839-7978

Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

Agent immobilier affilié
97 St-Charles Ouest
Longueuil, QCJ4H 1C7
Tel.: 450-674-6090

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½تهیه وام های مسکن و جتاری

وکیل دعاوی

امیرکفشداران

Fax: 450-646-1627

_______________

630 Sherbrooke West

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 571-6592

مسعودنصر

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

Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

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

Masoud Nasr
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
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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وکیلمهاجرت Immigration

سیروس
یحیی آبادی

Services

½
½
½
½

 نیروی متخصص
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 خویشاوندی
 استانی و...

دیویدبرگر

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com
David Berger,

انتخابات

½وکیل کارآزموده کانادایی
B.A., B.C.L.
کانادا
½مناینده پیشین مجلس
- Immigration lawyer
½سفیر پیشین کانادا
- Former Member of
Parliament
½عضو رمسی «بار» کبک
and ambassador
- Member of Quebec Bar
__________________________________

شهرداری
مونرتال

و پریوزی
نیمامشعوف!

1635 Sherbrooke Street West,
Suite 400
Montreal H3H 1E2

براوو نیما!

Tel: 514-961-8746

E-mail: bergerdav@gmail.com

4

Fax: 514-935-2663

تقویمفعالیتهایکامیونیتیایرانیانمونتریال

www.montrealeventsforiranians.ca
اطالع رسانی و بازتابی بهتر از برنامه ها و گرد همایی ها

ی دوستان گرامی
با درود به تمام 
ی در مونترال
هدف ما اینجا اطالع رسانی و بازتابی بهتر از برنامه ها و گردهمایی ها که از طرف گروه ها و انجمن های ایران 
ی و حمایت از مبارزات هموطنان درون مرز تدارک دیده میش��ود میباشد .همانطور هم که در این
که برای پش��تیبان 
وبسایت توضیح داده شده است این سایت به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد .از همه شما عزیزان دعوت مینمایم
ی
که برای درج تاریخ ،زمان و مکان مراسم خود این سایت را از آن خود بدانید .لطفا این ایمیل را به تمام دوستان ایران 
ی مونترال خواهشمندیم که در صورت امکان ایمیل لیست خود را
ی گروه ها و انجمن های ایران 
خود بفرستید .از تمام 
یو
به ما بفرستند تا ما بتوانیم به طریق ایمیل آتوماتیک وقایع و مراسم را چند روز قبل از اجرا به اطالع هموطنان ایران 
با احترام فراوان ،لیلی کسایی ،مریم محمدیان
عالقمندان در این لیستها بفرستیم.

ریشار برژرون

(پروژه مونتریال )

او بر جای نیما تکیه زد.

ایرانیان مونرتیال دل خوشی
ازا و ندارند!

>> این سایت به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد.

ع
جما
کلبه
م
و
ل

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

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

•
•
•
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Super special

نسرین پارسا

e:

r a limited tim
promotion is fo

this

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:
(514) 849-7711

Ext.: 243



________________________________

1455 PEEL, local 148,
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

PAIVAND

پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :

•
•

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قی
م
ت
ها
ی
ر
قا
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بتی موجود ما
بص
ور
ت
ک
وپ
ن
5
2
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
دالری برای پرواز
بع
د
ی
شما به ایران
داده خواهد شد.

MONTRÉAL QC H3X 2H9

 514-996-9692

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

Fax:514-422-8996
Email: Paivand@videotron.ca

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

www.paivand.ca
-------------------



■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: Ramin Mahjouri

•
•

Tel.: (604) 921-IRAN,
------------------------

•

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با
نوشته های چاپ شده است .پیوند در ویرایش
نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه های
پیوندنیست.

•
•
•

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.

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

■ توضی��ح :به دلی��ل هماهنگی ،ش��ماره گذاری
دوهفته نامه پیوند مونتریال ،با پیوند و نکوور (که
بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.
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فروریزیدیوارهایننگوترس!

ایران:درراهآزادی...
شهبازخنعی(مونتریال)
snak1@live.ca

دوش��نبه ای��ن هفته،
 9نوامبر ،بیس��تمین
سالگرد فروریزی دیوار
برلین بود .دیواری که
مدت  28سال در میان
ّ
یک شهر قد برافراشت،
بس��یاری از خانواده ها
را ازهم جدا کرد ،دس��تکم  125نفر
برای گذر ازآن جان باختند و بیش از
شدت مجروح شدند.
 200نفر به ّ
دیواری که به عنوان نماد جنگ سرد
شناخته ش��د و غربی ها آن را دیوار
ش��رم نام نهادند ا ّما به نظر نگارنده
نامی که بیش��تر به آن م��ی برازید
دیوار ننگ بود زیرا نهاد ایدئولوژیک
برپادارنده دیوار از ش��رم بویی نبرده
بود و زمانی که ازبین رفت جز برگ
هایی سیاه و ننگین درتاریخ چیزی از
خود بجا نگذاشت.
توسط
دیوار در  13آگس��ت ّ 1961
حکوم��ت خودکام��ه و وابس��ته
کمونیس��تی آلمان شرقی به فرمان
نیکیتا خروشچف ،رهبر وقت اتحاد
جماهیر ش��وروی ،برپاشد وروز بعد
دروازه مشهور براندنبورگ ،که برلین
را به دو بخش تقس��یم می کرد ،نیز
بسته شد .دیوار برلین از پیامدهای
شکست آلمان نازی درجنگ جهانی
توس��ط نیروهای
د ّوم و اش��غال آن ّ
متفقین بود .در  8می  1945آلمان
تسلیم شد و برلین پایتخت آن نیز
به َتبع سراس��ر خاکش به اش��غال
امریکا ،انگلس��تان ،فرانس��ه و اتحاد
جماهیرش��وروی درآمد .سه کشور
امریکا ،انگلستان و فرانسه در بخش
غربی و اتحادشوروی در بخش شرقی
برلین مستقر ش��دند .در  30جون
 1946نیروهای نظامی شوروی شهر
برلین را به دوبخش ش��رقی و غربی
تقس��یم کردند و چند ماه بعد تر ّدد
بین دوبخش را موکول به داش��تن
روادید  30روزه نمودند .س��ه سال
بع��د ،در 24می  1949در قس��مت
های تحت اشغال امریکا ،انگلستان و

فرانسه جمهوری فدرال آلمان غربی
بنیان گذاشته ش��د و چند ماه پس
ازآن در  7اکتب��ر در بخش ش��رقی
آلمان نیز که در اش��غال اتحاد
جماهیر شوروی بود ،جمهوری
دموکراتی��ک آلم��ان ش��رقی
تأسیس شد.
ش��هر برلین در خ��اک آلمان
شرقی قرارداش��ت .درماه می
 1952مرز بین آلمان ش��رقی
و غربی بس��ته شد ا ّما هنوز مرز بین
دوبخش شرقی و غربی برلین باز بود
و اهالی هریک از دوبخش به بخش
دیگر رفت و آمد می کردند .در سال
های بعد به تدریج رفت وآمد کارگران
و اهالی آلمان شرقی به آلمان غربی و
بخش غربی برلین موکول به دریافت
مج ّوز شد.
در فاصله بین س��ال ه��ای  1945و
 1961که دیوار ساخته شد ،حدود
دوونیم میلیون نفر از آلمان ش��رقی
ب��ه آلمان غربی مهاجرت کردند و با
توجه به بسته بودن مرزهای بین دو
ّ
آلمان راه ورود آنه��ا از برلین غربی
بود .در ش��ش ماه ا ّول سال 1961
– پیش از ساخته شدن دیوار – این
روند گسترش یافت و بیش از 160
ه��زار نفر از برلین ش��رقی به برلین
غربی پناهنده شدند .مهاجران بیشتر
متخصص ،کارشناس��ان،
کارگ��ران
ّ
استادان دانشگاه و روشنفکران بودند.
این رون��د و گس��ترش فزاینده آن
را می توان انگیزه س��اخت و برپایی

دیوار برلین دانست .دیوار چنان به
سرعت ساخته ش��د که بسیاری از
خانواده های��ی که در نقاط مختلف
مدت
ش��هر زندگی می کردند برای ّ
 28س��ال از یکدیگر جدا ش��دند و
برخی از آنان آنقدر زنده نماندند که
شاهد فروریختن دیوار و دیدار اعضاء
خانواده خود باش��ند .پس از برپایی
دی��وار خط��وط راه آهن و مترو بین
دوبخش شهر متوّقف و ارتباط تلفنی
نیز قطع شد.
یک ماه پ��س از برپایی دی��وار ا ّول،
دیوار د ّومی هم با فاصله  91متر ازآن
ساخته شد و خانه هایی که در فاصله
دو دیوار بودند تخریب شدند و بین
دو دیوار فضایی بوجود آمد که به نوار
مرگ موس��وم شد .در  28سالی که
دیوار برپا بود ،ح��دود پنج هزار نفر
توانستند به برلین غربی فرار کنند.
برخی از این فرارها بسیار شگفت
انگیزبودند:
در اکتب��ر  ،1964پنجاه و هفت نفر
توانس��تند با کن��دن تونلی به طول
 145متردر زیر نوار مرگ ،فرار کنند.
دو برادر نیز توانستند با بستن بال به
دستهایشان ،فاصله بین دو دیوار را
پرواز کنند و خود را به برلین غربی
برسانند.
در پاییز سال 1989تظاهرات اعتراض
آمیز مردم نسبت به حکومت آلمان
ش��دت یافت و در  18اکتبر
شرقی ّ
اریک هونکر دیکتاتور آلمان شرقی
از س��مت خود کناره گی��ری کرد و

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت
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o
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>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
g + car: ex
)(Langulier
am area
$90.00
2 hrs Drivin
g + car: ex
(Longeueil
am area
) $85.00
2 hrs Drivin
g + car - ex
(Henry Bo
am area
urassa) $80
.00

& (514) 621-3456
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Plamondon

___________________

فروری��زی دیوار برلین م��وج هایی
از ش��ادمانی و امید در سراس��ر دنیا
پدیدآورد .شادمانی ازاین که زمینه
ریش��ه کن ش��دن جزم اندیشی و
خودکامگی ایدئولوژیک فراهم شده
و امید به آن که گس��ترش این موج
ها چتر آزادی و مردم س��االری را در
سرزمین هایی که مردم آن چندین
ده��ه زیریوغ س��همگین اس��تبداد
جزم گرا بسربرده بودند ،بگستراند.
دریغ که این امیدها آنگونه که انتظار
می رفت برآورده نش��دند .به فاصله
چند س��ال از فروریزی دیوار برلین،
والدیمیر پوتین ،رییس  KGBشعبه
برلین ش��رقی با س��ودای بازسازی
امپراتوری تزاری به کاخ کرملین نقل
مکان کرد و شوربختانه ،به نحوست
وجود حکوم��ت بی لیاقت ،ناکارآمد
و بی اعتنا ب��ه منافع ملّی در میهن
ما ،با چنگ انداختن به حق مس��لّم
 50درصدی م��ا در دریای مازندران
و تبدیل آن به  11درصد ،گامی بلند
برای تحقّق سودای بلندپروازانه خود
برداشت.
در بیشتر به اصطالح جمهوری های
جداشده از اتحاد جماهیر شوروی نیز
حاکمانی برسریر قدرت نشستند که

عیار خودکامگی ش��ان اگر بیشتر از
حاکمان کمونیست پیشین نباشد،
کمتر نیز نیست!

گل ه��ای امی��د دیگ��ر در زمین��ه
گسترش موج آزادی و مردم ساالری
هم شکوفا نشده پژمردند .نمونه هایی
از این پژمردگی ها را می توان همه
روزه در خبرهای دهشتناک ترور و
کشتار در عراق ،افغانستان ،پاکستان،
یمن ،سودان ،فلسطین و ...دید.
درکنار این نام��رادی ها و امیدهای
ب��رآورده نش��دهء پ��س از فروریزی
دی��وار برلی��ن ،دیواره��ای دیگری
نیز س��ربرآوردند .امید ب��ه این که
موج های ناش��ی از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی ،تومار جزم گرایی
ایدئولوژیک را درهم بپیچد ناامید شد.

امید به این که در مناسبات انسانی،
منش��ور جهانی حقوق بشر جایگاه
واقعی خود را بیابد ،ناامید شد .امید
به این که سازمان ملل متحد ،که در
دوران جنگ سرد عمال" به آوردگاه
دو ابرقدرت تبدیل ش��ده بود ،نقش
مفید و موثری را که از آن انتظار می
{>> ادامه در صفحه}6 :

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

جانشین او تصمیم
گرفت اج��ازه دهد
اهالی برلین شرقی
برای رفتن به برلین
غربی تقاضای جواز
عبور کنند.
ازدحام متقاضیان
موج��ب ش��د که
مأم��وران آلم��ان
شرقی ناگزیر شوند مرز را بگشایند
و مردم توانس��تند ازآن عبور کنند.
فروریختن دیوار برلین گام نخست
مجدد دو آلمان بود که
در راه اتحاد ّ
کمتراز یکس��ال بعد در س ّوم اکتبر
 1990تحقّق یافت.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_______________
در بیستمین سالگرد فروریزی
دیوار برلین ،شراره امید تازه ای
درخشیدن گرفته و آن رستاخیز پیگیر
و خردگرای مردم ایران است.

NOTAIRE-NOTARY

514-825-3170

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

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
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ 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)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
دیوار...

باوجود همهء این آرزوهای برآورده نش��ده ،در بیستمین
س��الگرد فروری��زی دیوار برلین ،ش��راره امید ت��ازه ای
درخشیدن گرفته و آن رستاخیز استوار ،پیگیر ،مقاوم و
خردگرای مردم ایران است.

ایران...
مهدی سحابی
مترجم و نقاش
ایرانی در گذشت

مهدى سحابى ،مترجم آثار معروف
تاريخ ادبيات جهان ،مجسمهس��از و
نقاش ايرانى ،یکشنبه شب  8نوامبر
بر اثر ايس��ت قلبى در شهر پاريس
درگذشت.
آقاى سحابى که متولد سال ۱۳۲۲
در ش��هر قزوين بود و هنگام مرگ
 ۶۶سال داشت با ترجمه رمان «در
جستوجوى زمان از دست رفته» اثر
مارسل پروس��ت در ايران به شهرت
رسيد.
آقاى سحابى براى ترجمه اين رمان
هفت جلدى كه شاهكار بزرگ این
نویسنده فرانسوی است نزديك به ۱۱
سال وقت صرف كرد كه مجموعه اين
اثر در هشت جلد از سوى نشر مركز
در تهران به چاپ رسيده است.

مهدى س��حابى دوران دبس��تان و
دبيرستان خود را در تهران به پايان
رس��اند و ب��راى تحصيل در رش��ته
نقاش��ى به دانشكده هنرهاى زيباى
دانشگاه تهران رفت ،ولى درس خود
را ناتمام گذاشت و براى تحصيل در
رشته كارگردانى سينما به ايتاليا رفت
و در آكادم��ى هنرهاى زيباى «رم»
مشغول به تحصيل ش��د .او اما اين
دوره را نيز ناتمام گذاشت.
وى سابقه كار روزنامهنگارى را نيز در
كارنامه خود داشت و در سال ۱۳۵۱
همكارى خود را ب��ا روزنامه كيهان
به عنوان مترجم زبانهاى فرانسه و
ايتاليايى آغاز كرد ،ولى در سال ۵۸
اين شغل را ترك كرد و از سال ۱۳۶۰
به صورت تمام وقت به عنوان مترجم
آثار ادبى فعاليت خود را دنبال كرد.
ع�لاوه بر ترجم��ه رمان «زم��ان از
دست رفته» ،برگردان فارسى «مرگ
قس��طى» اثر لويى فردينان سلين،
«مادام بووارى» نوشته گوستاو فلوبر
و «ب��ارون درختنش��ين» اثر ايتالو
كالوينو از ديگر آثار مهدى س��حابى

دانشگاه مک گیل
بازهم اول شد!
-------------------

گزارش جدید مجله
"مک لینز" از رتبه بندی
دانشگاه های کانادا
------------------( ۶نوامب��ر) ب��رای چهارمین س��ال
پیاپی ،دانشگاه مک گیل در مونترآل،
رتبه اول بین دانشگاه های کانادا را از
آن خود کرد.
مجله "مک لینز" که در کانادا منتشر
می ش��ود ،با تنظیم گزارش س��ال
ج��اری خود ،دانش��گاه مک گیل را
در رشته پزش��کی در جایگاه اول و
دانش��گاه تورنتو را همچنان در رتبه
دوم نگاه داشت.
دانشگاه کوئینز که سال گذشته هم
ارز دانشگاه تورنتو بود ،به رتبه سوم
سقوط کرد.
دانشگاه مک گیل سال گذشته نیز از
نظر تعداد فارغ التحصیالن برگزیده
و هیأت علمی صاح��ب جوایز بین
المللی ،تع��داد کم دانش��جویان به
نسبت کارکنان و اس��اتید و میزان
پژوه��ش های انجام ش��ده بهترین
وضعیت را داشت.
دانشگاه های بریتیش کلمبیا و آلبرتا،

تو ا نس��تند
جایگاهچهارم
و پنجم خود
را حف��ظ
کنند.
آخرین رتب��ه بین دانش��کده های
پزش��کی متعلق به دانشگاه منیتوبا
اس��ت که در رتبه  15ق��رار گرفته
است.
دانشگاه سایمون فریزر در بریتیش
کلمبیا ،از نظر جامعی��ت رتبه اول
و دانش��گاه ویکتوریا نیز رتبه دوم را
بدست آورد.
در این گروه که بمعنی داشتن تعداد
زیاد رشته های تحصیلی در مقاطع
مختلف است ،دانشگاه های واترلو و

است كه طى س��ه دهه گذشته در
ايران منتشر شده است.
وى همچني�ن دو اثر از س�لمان
رش�دى ب�ا عن�وان «ش�رم» و
«بچههاى نيمهشب» را به فارسى
ترجمه كرد كه نخستين كتاب در
دوره پنجم كتاب سال جمهورى
اسلامى ايران از ط�رف وزارت
فرهن�گ و ارش�اد اسلامى به
عنوان كتاب سال برگزيده شد.
مهدى سحابى در  ۲۸سال گذشته
عالوه ب��ر كار ترجمه عالقه خود به
نقاشى را نيز دنبال كرده و همچنين
به خلق آثار تجس��مى پرداخت كه
مجموع��ه كاره��اى او در چندي��ن
نمايشگاه در ايران و جهان با مضمون
صورتكهاى متعدد انسانى به نمايش
در آمد.
مهدی سحابی ساکن فرانسه بود و هر
از چندی برای برپایی نمایشگاههای
خ��ود و چاپ آثارش به ایران س��فر
میکرد.

گوئلف نیز ،سوم و چهارم شدند.
دانش��گاه مموریال در نیوفانلند
پنجم ش��د و باالخره دانش��گاه
کنکوردیا ،آخرین رتبه را بین 11
دانشگاه موجود کسب کرد.
در دوره های مقدماتی لیسانس و
زیر لیسانس ،استان های شرقی
موفق تر بودند.
در ای��ن گ��روه دانش��گاه مونت
آلیس��ون در نیوبرانزویک اول و
دانشگاه آکادیا در نیوفانلند دوم
شد.
دانش��گاه بریتی��ش کلمبیا نیز
جایگاه سوم را از آن خود کرد.
رتبه بندی دانش��گاه ها در سه
گروه فوق با اس��تفاده از گزارش
های عمومی منتشره
توسط اداره آمار کانادا
و کنس��ول تحقیقات
علومانسانیواجتماعی
تنظیم شده است.
به گفته مسئول مربوطه 20 ،دانشگاه
یا موسسه آموزش عالی که بیش از
 1000دانشجو دارند ،اطالعات مورد
نیاز را تا موعد مقرر ارائه نکردند.
بر اس��اس همین گزارش دانش��گاه
دالهوزی توانس��ت ب��ا  50.3درصد
جذب دانش��جو از خارج ایالت ،رتبه
اول را در ای��ن زمینه کس��ب کند.
(ایرانتو)

کنکوردیا :آخر!

همــدردی
دوستان دیرین ،خامن ملیحه انصاری،
آقای حسن انصاری ،آقای حسین انصاری،
خانواده های محترم انصاری ،کاظمیان

درگذشت مادر و مادربزرگ دلبندتان و عزیز خاندان تان

شادروانخامنسرورحاجیحسینی(انصاری)

{>> ادامه از صفحه}5 :

رفت بازیابد نیز برباد رفت.
و ازهمه بدتر ،این امید معقول که بتوان براثر ازبین
رفتن یکی از قدرتمندترین نمادهای جزم گرایی،
غول رها شده و عنان گسیخته بنیادگرایی اسالمی
را درشیش�ه و مهار کرد نیز با فاجعه  11س�پتامبر
 2001نقش برآب گردید.
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رس��تاخیزی که با گام های بلند به سوی پیروزی نهایی
م��ی رود و با هرگام امیدهای تازه ای را در دلهای آزادی
خواهان دنیا برمی انگیزد .امید به این که این رستاخیز
فزون بر رهایی مردم ش��ریف ایران از بند استبداد سیاه
دینی ،موج آفرین نیز باش��د و این موج ها را دستکم در
تمدنی خود یعنی خاورمیانه گسترش دهد .امید به
حوزهء ّ
این که احترام به حقوق انسانی ،نفی خودکامگی و رعایت
حقوق بشر را گسترش دهد .امید به این که بیست سال
پس از فروریزی دیوار شرم یا ننگ ،درهمه کشورهای زیر
س��لطه انواع استبداد ،دیوار ترس که نگهدارنده استبداد
است رانیز فروریزد! 

6

را به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
____________________

زهره و محمد رحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و
ونکوور

7
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آژانس مسافرتی

ایران میراث فرهگی...
نغمه های
سیمرغ:

حمید متبسم آهنگساز ،نوازنده تار
و س��ه تار و بنیان گذارگروه دستان
نوشتن یک اپرت بزرگ به نام سیمرغ
را پس از سه سال و نیم به پایان برده
و امیدوار است با همکاری یک گروه
 27نف��ره از نوازندگان و خوانندگان
ایران ،تمرین ه��ای گروهی این اثر
را ب��ه زودی آغاز و این اپرت را برای
عموم اجرا کند.
داس��تان زال در کنار داس��تانهای
پهلوانی که در شاهنامه معمول است
به دغدغه های انسانی مانند بخت و
سرنوش��ت و آز و ترس و همچنین
دلداگی و عشق و گذشت پرداخته و
متبسمبازتابموسیقاییاینداستان
را برای شرایط موجود مناسب دیده
است.
برای اجرای اپرت سیمرغ یک گروه
 27نف��ره از هنرمن��دان هم��کاری
خواهد کرد که در مجموع با  28ساز
ایرانی این اپرت یک س��اعته را اجرا
خواهد کرد .یک خواننده سولیست،

_____________
بفرمود تا زنگ و هندی درای
زدند و گشادند پرده سرای
چه آوای نای و چه آوای چنگ
خروشیدن بوق و آوای زنگ
________________
ب��ا وجودی ک��ه نیمی از
هنرمن��دان س��یمرغ در
خارج از ایران زندگی می
کنند،تهرانبهعنوانمرکز
آفرینش اجرایی سیمرغ
در نظر گرفته شده است،
هم بدلیل نزدیک بودن به
فضایجغرافیاییشاهنامه
و وط��ن زال و روداب��ه و
فردوس��ی و هم به دلیل
آنکه ام��کان جمع آوری
این تع��داد نوازنده ایرانی
تنها در یک شهر و تنها در
تهران میسر است.

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

حمیدمتبسم

اپرت زال
و رودابه

دو خواننده س��وپرانو و دو
خواننده تنور بخش آوازی
آنرا به عهده دارند.
در بین همکاران این گروه
تا ام��روز نام هایی آش��نا
چون محمدرضا درویشی،
همایون ش��جریان ،پژمان
حدادی و بهنام سامانی به
چشم می خورد.
متبسم که دوره سه سال
و نیمه فشرده آهنگسازی
را پش��ت سر گذاشته ولی
هنوز اجرای این اثر عظیم
را پیش رو دارد ،دش��واری
کار در شرایط موجود را به
زبان آورده و فاش می کند
که چه نی��رو و چه انگیزه
ای به پیشبرد کار او یاری
رسانده است.
گویی پی��ش از همه ،باید همکاران
آینده اش این راز را بدانند:
"آنجا که نگارش شاهنامه سی سال
وقت طلب کرده من و ش��ما حتما
می باید برایش سه سال وقت صرف
کنیم ،برای رسیدن به این قله و درک
این زیبائی تنها می توان به پای خود
رفت و تنها به قدرت عشق".

آفرین��ش یک اثر ارکس��تری مانند
س��یمرغ که مس��تلزم تمرین های
فشردهدرزمانیطوالنیاست،معموال
از طرف موسس��ات و س��ازمانهای
فرهنگی حمایت می شود .اما دست
اندرکاران پروژه س��یمرغ با تاسیس
یک بنیاد به همی��ن نام در هلند و
به همکاری گرفتن دوستان عالقمند
به سیمرغ در زیر سقف این انجمن
می خواهند این حمایت س��ازمانی
را به حمایتی مردمی تبدیل کنند،
تا اتفاق زرهای س��یم شده محمود
غزنوی تکرار نشود.


انتی
با گار

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی

م فرمهای مالیات
 تنظی )Personal Inco
m
( e Taxیان تازه مهاجرت
برای ایران دا برای سال اول
ده به کانا
نمو رایگان می باشد.
هزینه حسابداری
 )Bookkee برای
( pingبرای دو ماه اول
رکت ها
ش رایگان می باشد.

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

Tel.: 514-652-4887

حقوق بشر :فراخوان

از عزیزانی که برای پش��تیبانی از زندانیان
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-299-1787

NDG

قیمت ارزان
کیفیت خوب

حتویل در
مح
ل :رایگان

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

هر
ج
م
ع
ه
و
موزیک زن شنبه:

رضا امیری

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

با مدیریت:

Montreal, QC, H4A2C2

Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

ت  9شب

5905 Upper-Lachine

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Kirkland, QC H9H 3B5

ده
 ،رقص و
پایکوبی:
>> از ساع
____________________
Pièces d'Autos NDG

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










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

Pièces d'Autos


½

نشـــانی :

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

ژاپنی  اروپایی آمریکایی



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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
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Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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مونتریال...

8
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نگاهیبهپیامدانتخاباتشهرداریها...
حسینصمیمی

در گاهنامه سیاس��ی کب��ک ،اولین
یکش��نبه م��اه نوامبر در ه��ر چهار
س��ال یکبار ،روز انتخابات سراسری
ش��هرداری ها در ایالت است و مردم
ب��رای انتخاب حدود  650ش��هردار
و اعض��ای انجمنهای ش��هری برای
مراکزی با چند صد سکنه و یا شهری
چ��ون مونترال با ح��دود یک و نیم
میلیون جمعیت به پای صندوقهای
رای می روند.
تاریخ مشخص و از قبل معلوم شده
هر چهار سال یک بار برای انتخابات
شهری و نحوه انتخاب «شهرداران»
وجه تمایزی با سایر انتخابات ایالتی
و فدرال برای تعیین دولتها در آن دو
الیه اس��ت که عمر آنها بعضاً بین 3
تا  5س��ال متغیر بوده و زمان اعالم
انتخابات از اختیارات خاصی است که
به نخست وزیر (چه در سطح ایالت
و چه در س��طح فدرال) داده ش��ده
است.
متاس��فانه برخ�لاف بس��یاری از
کشورهای اروپائی ،و علیرغم اینکه
اص��والً تصمیمات گرفته ش��ده در
انجمن های ش��هری شاید بیش از
بسیاری از تصمیمات ایالتی و فدرال
در زندگی روزمره مردم تاثیر دارند،
اما درصد مشارکت عمومی در اجرای
این وظیف��ه مدنی عموم��اً پائین و
هم��واره کمتر از حدود چهل درصد
از واجدین ش��رایط اس��ت .این عدم
استقبال باعث می شود که برنامه ها
و ایده های کاندیداها آن طور که باید
و ش��اید در مدت مبارزات انتخاباتی
مورد نقد و بح��ث و تبادل نظر قرار
نگیرند و در بسیاری موارد شاهد آن
هستیم که بسیاری از منتخبین برای
پنجمین و ششمین بار (بدون داشتن
رقبای سرسخت) باز هم وارد انجمن
شهر می ش��وند و بعضاً این حضور
طوالنی زمینه ای برای فس��ادهای
مال��ی نیز می گ��ردد و مردم هرگاه
با افتضاح��ات مالی و یا درگیریهای
اداری بین مدیریت و س��ندیکاهای
کارگری و یا سوءمدیریت و ُکندکاری
 ...مواجه می شوند فقط به اعتراضات
و حرف زدن ادامه داده و گناه خویش
را فراموش می کنند.
یکشنبه اول نوامبر گذشته نیز مردم
برای انتخاب مسئولین شهر خود به
پای صندوقها رفتند .امسال نیز بگونه
معمول درصد شرکت کنندگان حول
و حوش و ش��اید کمی کمتر از 39
درصد واجدین شرایط بود که بنظر
نگارن��ده برای یک جامع��ه مدرن و
مدنی مایه شرمس��اری و آبروریزی
است!
انتخابات شهر مونترال به دلیل اینکه
این شهر نیروی محرکه و لوکوموتیو
اقتص��ادی ایالت اس��ت هم��واره از
حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار
بوده است .فراموش نکنیم که شهردار
و انجمن شهر مونترال بودجه ای در
حدود  4/2میلیارد دالر را سرپرستی
و هزینه می نمایند که ش��اید از کل
بودجه سالیانه بسیاری از کشورهای
پرجمعیت و فقی��ر آفریقایی باالتر
باش��د( .و این خود دلیل بس��یار با
اهمیت دیگری اس��ت ک��ه نیاز به
حضور بسیار باالتر از  %60از واجدین
برای انتخاب مدیرانی دارد که قابلیت
اداره چنین بودجه کالنی را داش��ته
باشند).
در انتخابات امسال سه حزب اصلی:
یونیون مونت��رال به رهب��ری ژرالد
ترامبله شهردار فعلی که برای سومین
بار کاندیدا ب��ود ،ویزیون مونترال به
رهب��ری خانم لوئی��ز آرل از وزیران
قدیمی و پرسابقه حزب جدائی طلب
کبکی که پس از بیش از بیست سال
حضور در مجلس ایالت دو سال پیش
از صحنه ایالتی بازنشس��ته و اینک
وارد صحنه سیاسی شهری می شد،

½ ½ لوئیزهارل
½ ½ ژراردترامبله
½ ½ ریشار برژرون
پروژه مونترال
ب��ه رهبری
میشل برژرون
آ ر ش��یتکت
و متخص��ص
شهرس��ازی و
دکترا و اس��تاد
دانشگاهدررشته
ام��ور ش��هری
()Urbanism
که چهار س��ال
گذش��ته را در
عی��ن ح��ال
بعن��وان عضو و
اپوزیسیون در انجمن شهر مونترال
حضور داشته و یکی دو حزب بسیار
کوچکتر شرکت داشتند.
ماورای بنیادهای اعتقادی سیاسی و
وابستگی به احزاب ایالتی و یا فدرال
و هماهنگی با دیدگاه های ایش��ان
و بده¬بس��تان های پش��ت صحنه،
هر س��ه کاندیدا دیدگاه ها و نظرات
بسیار مشخصی برای آینده مونترال
داش��ته و ارائ��ه نمودند و مس��ایل
اصلی که مدنظ��ر همه بود ترمیم و
بهبود زیرساختار شهری بخصوص
سیستمهای قدیمی و فرسوده توزیع
آب آشامیدنی و خیابانهای پرچاله و
چوله ،ایجاد مسکن ارزان قیمت برای
نیازمن��دان با درآمد پائین (با کمک
دولته��ای ایالتی و ف��درال) و بهبود
وضع نقل و انتقال شهری بودند.
البته پروژه مونت��رال و آقای برژرون
در رابطه با بهبود گسترش و مدرنیزه
کردن سیس��تم جابجائی ش��هری
عمومی که مایه تقلیل اس��تفاده از
اتومبیلهای سواری شخصی و نهایتا
کاهش میزان گازهای گلخانه ای می
گردد برنامه های بس��یار دقیقتری
را ارائه نموده ب��ود .اما از ماه ها قبل
از انتخابات زمزم��ه خالفکاری ها و
پرداخت رش��وه های غیرمس��تقیم
به صن��دوق اح��زاب و حتی بعضی
«مافیای»
ازمنتخبین شهری و نفوذ
ِ
تبهکاردردرونشرکتهایساختمانی
و حض��ور دائم در صحنه فعالیتهای
مالی و مناقصات عمده ساختمانی به
گوش می رسید.
مس��اله قرارداد نصب کنتورهای آب
برای شرکتها با بودجه ای حدود 350
میلیون دالر که بعداً مش��خص شد
همین قرارداد با همین مش��خصات
در تورنت��و با ح��دود  200میلیون
دالر انجام شده است و شایعه دست
داشتن غیر مستقیم فرانک زامپینو
شهردار سابق سنت لئونارد و رئیس
هیات اجرائی شهر مونترال و دست
راست ژرالد ترامبله (این اتهام هنوز
ثابت نشده و حتی به دادگاه نیز نرفته
است) که اینک بازنشسته شده است؛
نه تنها پایه های حزب یونیون مونترال
را لرزاند بلکه باعث شد تا قرارداد یاد
شده ک ً
ال لغو گردد .افشاء این قرارداد
عم ً
ال شایعه اینکه با رهبری مافیا و
بازی شرکتهای س��اختمانی تحت
نفوذش تمام مناقصه های توسط این
شرکتها برنده شده و هزینه ساخت و
تولید بطور متوسط  35درصد باالتر
از پروژه های مشابه در سایر شهرهای
بزرگ کاناداست ثابت شد.
در عی��ن ح��ال نش��ان داد که این
شرکتها پولهای زیادی به صندوقهای
احزاب بگونه غیرمستقیم کمک کرده
(متاسفانه بدلیل قوانین بسیار ضعیف
در نحوه جمع آوری پول برای احزاب
راهه��ای ف��رار متعدد وج��ود دارد)
در ع��وض انتظار دارند ت��ا در بازی
مناقصه و بدست آوردن قراردادهای
چن��د صد میلیونی زیاد موانع ایجاد
ننمایند!

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

بد

نیس��ت بدانید مس��ئله فس��اد در
ش��هرداری مونترال به سالهای 50
برگش��ته و مالیات دهندگان هنوز
هم دارند هزینه ساخت استادیوم و
دهک��ده المپیک  76مونترال که در
نهایت دو برابر آنچه پیش بینی شده
خرج برداشت و بیش از یک میلیارد
دالر مافیا آشکارا به جیب زد را می
پردازند.

تشت رسوایی
بنواالبونته!
وجود خالفکاری ه��ای مالی باعث
شد آقای البونته ،شهردار برزن ویل
ماری (مرکز شهر) و مهمترین عضو
گروه یونیون مونترال پس از شهردار،
بعنوان اعت��راض از ح��زب خارج و
رهبری ح��زب اپوزیس��یون یعنی
ویزیون مونترال را در انجمن ش��هر
بدس��ت گیرد و هم او بود که بطور
دایم افتضاحات مالی یونیون مونترال
را مطرح می کرد.
پ��س از ورود خان��م آرل به صحنه
مبارزات و پیوستن به ویزیون مونترال
چون ش��انس زیادی ب��رای پیروزی
البونته تصور نمی شد ،وی جای خود
را بعنوان رهبر حزب به خانم آرل داد
و بعنوان نفر دوم ادامه بکار داد.
و ناگهان بمب افتضاح مالی خود او
منفجرگردید.
کس��ی ک��ه از خود چه��ره قهرمان
مبارزه با خالفکاریهای مالی ساخته
بود معلوم ش��د مس��تقیماً دریافت
کننده این کمکه��ای مالی از مراکز
و ش��رکتهای نامشخص و مساله دار
و وابسته بوده اس��ت .میزان صدمه
بقدری بود که وی بالفاصله استفعا
داده و از صحن��ه مبارزات انتخاباتی
خارج شد و اینک با پلیس ایالتی در
ح��ال مذاکره و دادن تمام اطالعاتی
است که احتماالً منجر به دستگیری
های بعدی خواهد شد.
اتهاماتی که آق��ای البونته در مورد
رابطه احزاب و نحوه جمع آوری مالی
آنها با ش��رکتهای نامشخص عنوان
نمود به شهر مونترال محدود نشده،
بلکه به ادعای وی روشی است که به
دلیل قوانین ضعیف موجود همه جا
گیر است و احزاب در سطح ایالتی و
بعضاً فدرال از این مراکز مالی استفاده
ک��رده و بعدها در ص��ورت بودن در
قدرت به آنها لط��ف می کنند .این
اتهامات باع��ث گردید پلیس ایالتی
وارد صحنه گردد و اینک حتی دولت
ژان شاره زیر فشار سیاسی بسیاری
برای روش��ن نم��ودن وضعیت این
اتهامات است.
اعترافات بن��وا البونته ،دو کاندیدای
عمده این انتخابات یعنی ترامبله و
لوییزآرل را ،که هر دو دارای سوابق
بس��یار طوالنی در صحنه سیاس��ی
{>> ادامه در صفحه}10 :

>>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

ترم زمستانی
کالس های رایگان فرانسوی
>>  11هفته :از  4ژانویه  -تا  21 -مارس <<

مبتدی  -متوسط  -پیشرفته
■ زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12 :تا  3بعدازظهر
شبانه 6 :تا  9شب

Communauté Coréenne du Grand Montréal
2010 WINTER
FREE FRENCH COURSE
)(January 4 – March 21, 11 weeks
Levels

Beginner, Intermediate & Advanced
Class schedules
Morning:9:00-12:00,
■  2یا  4روز در هفته
Afternoon:12:00-3:00,
مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است.
Evening: 6:00-9:00,
2 to 4 times/a week
Condition
■ شرایط:
Permanent residents, Canadian citizens, CSQ holders,
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
Refuges, Applicants for refuge status,
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
Nannies with working visa 20
Registration
و دارندگان ویزای کار شماره 20
from November 16 to December 11 2009
Evaluation date
Thursday, Dec. 17th 2009
English & Korean courses
are available in our school.
________________________________________
Financial assistance to cover
daycare fees is provided if applicable.
_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 ext 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5
or visit www.montrealkorean.com → Courses → Français

>>Please
PARTICIPATE forward

__________

to friends

PAIVAND

inCOMMUNITY
مونتریال

Press
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ه
ها
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

H1N1

La grippe A de 2009

ب��ه خ��ود ندیده اس��ت.
برای تهی��ه آن فعالیت ها را
______
خوشبختانه به علت هوای
آغ��از کردند .ولی حمله دوم
خ��وب ،انتظ��ار در صف
ویروس ک��ه در ای��ن اواخر
علی اشرف
های طوالنی مخصوصا با
شروع شد ،موضوع را جدی تر
شــادپور
کودکان کم س��ن و سال
کرد و آن را به حالت اورژانس
چندان تحمل ناپذیر نبوده
درآورد و مسئوالن بهداشت
است.
برای انجام واکسیناس��یون
در بعضی مراک��ز هم ،به
عمومی همت گذاشتند.
علتپیشآمدناشکاالتی،
برای واکسیناسیون عمومی دو
فقط نصف ظرفیت آنها کار
عامل اساسی الزم است:
می کرده است.
واکس��ن ب��ه ان��دازه الزم ،و
ام��ا به قول مع��روف «در
همچنین پرسنل آموزش دیده
دروازه را می توان بس��ت،
و دارای مهارت ه��ای الزم به
ولی دهان م��ردم را نمی
>> تصمیم داش��تم ک��ه در این تعداد کافی.
توان» ،درجه بندی اولویت
ش��ماره پیون��د درب��اره پیامدهای
ها ناچ��ارا بگومگوهائی را
انتخابات شهرداری مونترال بنویسم
_________________
هم به دنبال داشته است.
و اظهار نظرهای ژورنالیس��ت های
فرانس��وی زبان را بررسی کنم که تا  8نوامبر ،یک میلیون نفر در کبک اولین گله گزاری از سوی
از انتخ��اب مجدد ژرارد ترامبله دل واکسینه شده اند که  200میلیون دالر سالمندان  65سال به باال
بود ک��ه در تعیین اولویت
خوش چندانی ندارن��د ،و او را قادر
به مبارزه با فساد ادعائی در دستگاه برای دولت هزینه دربر خواهد داشت .ها در آخر لیس��ت بودند.
اینان می گویند ما فراموش
ش��هرداری این ش��هر نمی بینند.
ش��ده ایم .ول��ی در واقع
مخصوصا در بخش راه و ساختمان
چنین نیست .به موجب
که فساد حالت مافیائی پیدا کرده
تحقیقات،اینگروهسنی،
به علت ناگهانی بودن
است.
برخالف گریپ فصلی ،در
تم��ام مقدمات آماده ش��ده بود که شیوع بیماری و نبود
مقابل آنفلوانزای H1N1
ناگهان ندا رس��ید که قلم بزرگواری آمادگی قبلی ،تهیه
مقاوم تر و یا کمتر آسیب
درحال پرداختن به این مهم است و واکسن به اندازه الزم
پذیرن��د .به ای��ن دلیل
در م��دت کم امکان
حقیر مرخص است!!
اس��ت که آنان در ردیف
لذت این مرخصی خدادادی تازه می پذیر نیست ،و پرسنل
های آخر قرار دارند ولی
خواست شروع شود که فهمیدم کور الزم هم همیش��ه به
فراموش نمی شوند.
تعداد کاف��ی فراهم
خوانده ام.
به این معنا که باید درباره آنفلوانزای نیست.
خوکی یا گریپ مکزیکی بنویس��م ،بنابرای��ن ،مقام��ات
 H1N1و شایعه
مطلبی که از حوزه من خارج است .بهداش��ت ،بج��ای
پارتی بازی
ول��ی «ج��ز تس��لیم و رض��ا ک��و و ا کسینا س��یو ن
گله گ��زاری هائی از این
عمومی در یک زمان
چاره ای؟!»
دست همیش��ه هم بی
از ماه آوریل همین س��ال ،که اخبار کوت��اه ،راهکارهائی
دلیل نیستند .وقتی که
مرب��وط به این بیماری م��رگ زا در وی��ژه را مد نظر قرار
ب��ه بیمارس��تانها اجازه
سراسر جهان منتشر شد ،انتظار براین دادند .به این معناکه
داده ش��د ک��ه تنها آن
بود که یکی از صاحبان صالحیت قلم اولویت هائی را درنظر
دسته از پرسنل پزشکی
گرفتن��د .طبیعتا و
بردارد و به این مهم بپردازد.
خود را که مس��تقیما با
ولی چنین اتفاقی نیفت��اد تا اینکه منطقاف آندس��ته از
بیم��اران تم��اس دارند
کارمندان بهداشت و
مرخصی خدادادی ما بر باد رفت.
واکسینه کنند ،در بعضی
به هرحال ،از آنجائی که خود را صالح درمان که با بیماران
از بیمارستانها چند قدم
نمی دانم درباره خود بیماری چیزی در تماس مس��تقیم
فراتر رفته و سایر پرسنل
بنویسم ،بنابر این ،جهت خالی نبودن هس��تند در اولویت
اداری و حتی سرایداران
عریضه ،به حواشی آن اشاره هائی می اول قرار گرفتند .زیرا
را نیز واکسینه کردند.
اوال آنان ،در اثر تماس
کنم.
در یک بیمارس��تان ،از
از همان آغاز ش��یوع ای��ن بیماری ،با اش��خاص مش��کوک ب��ه حمل و بین  5000نفر کل پرس��نل4659 ،
چون دس��ت کم در سال های اخیر سرویس ،بیشتر از دیگران در معرض نفر واکسینه شدند .یکی از مسئوالن
آگاهی هائی درباره آن وجود نداشت ،ابتال قرار دارند؛
بیمارس��تان اخیرا از این اقدام دفاع
س��ازمان های بهداش��ت و درمان و ثانیا چنین افرادی باید سالم باشند کرده و می گوید باالخره آنان هم در
مراکز تحقیق در ابتدا کوش��یدند تا تا هم کار خود را خوب انجام دهند معرض ابتال قرار دارند.
عامل بیماری را بهتر شناسائی کنند ،و هم ویروس را به مراجعین س��الم شایعه دیگر اینست که در بیمارستان
که در نهایت ویروس��ی تش��خیص سرایت ندهند.
عموم��ی «جوویش» ،کس��انی که
داده شد که آن را  H1N1نامگذاری درجه بن��دی اولویت های بعدی بر «اعان��ه» بیش��تری به بیمارس��تان
کردند.
مبنای تحقیقات بعمل آمده درباره پرداخت��ه اند نی��ز خ��ارج از نوبت
مرحله بعدی تهیه واکسن پیشگیری میزان آس��یب پذی��ری و مصونیت واکسینه شده اند .این شایعه از سوی
بود که خوشبختانه آنهم پیدا شد و اشخاص انجام گرفته است.
مسئوالن بیمارستان نامبرده تکذیب
مسئوالن بهداشت در سرتاسر جهان بر همی��ن مبنا ،خانم ه��ای باردار ،شده و دستور داده شده است که در
نوزادان از  6ماهگی به باال ،این مورد تحقیق به عمل آید.
بیماران مبتال به آس��م و البته مبتالیان به ویروس  H1N1در
دیاب��ت و غیره ،کودکان از بیمارستانها تحت درمان قرار گرفتند
 5سال تا جوانان  19سال و اکثریت آنان از مرگ نجات یافتند.
جلسه مجمع عمومی
و سپس بزرگساالن تا  65طبق آخرین آمار تا روز چهارش��نبه
سالکی به ترتیب در اولویت  11نوامبر ،جمعا  14نفر در اس��تان
اجنمن دفاع از حقوق
واکسیناسیونقرارگرفتند .کبک در اث��ر ابتال به ای��ن ویروس
ولی به تدری��ج که کارها فوت کرده اند .میانگین س��نی آنان
بشر درایران-مونترال
راه افت��اد و تس��هیالتی ب��ه روایت��ی  50و به روای��ت دیگر
انجمن دفاع از حقوق بش�ر در ایران فراهم شد ،واکسینه کردن  63اس��ت .این آمار گویای آنس��ت
–مونت�رال از اعض�اء و عالقمندان گروههائی که بیشتر آسیب که گرچه اش��خاص مسن تر ممکن
پذیرند ،مخصوصا کسانی است در ابتال به این ویروس مصون
دعوت میکند که در جلس�ه مجمع
ک��ه از بیماری های مزمن تر باش��ند ،ول��ی در ص��ورت ابتل،ا
عمومیشرکتنمایند.
رنج می برن��د ،یک هفته آسیب پذیرترند .به همین علت سر
دستور جلسه:
جلو افتاد.
و صدای سالمندان درآمده است و با
 . 1گزارش فعالیت های س�ال گذ شته باز هم طبیعی است که در توضیحات مسئوالن ،مبنی بر این که
چنین م��وارد اضطراری نا آن��ان را فراموش نکرده اند ،هم قانع
انجمن توسط شورای هماهنگی
 .2تصویب نهائی اساسنامه و آئین نامه هم آهنگی هائی هم بروز نشده اند.
کند.
طب��ق همین آمار یاد ش��ده ،تا آخر
انجمن
از آن جمله:
وقت یکشنبه  8نوامبر ،نزدیک به یک
 .3انتخابات شو رای هما هنگی
در روز اولف در مرکز خرید میلیون نفر در استان کبک واکسینه
جمعه  27 ،نوامبراز ساعت  19تا  21کاوندیش که یکی از مراکز ش��ده اند و کل واکسیناس��یون در
 UQAM:32 STE-CATHEواکسیناسیون است ،چنان مقاب��ل وی��روس  H1N1در حدود RINE METRO BERRIازدحامی بود که می گویند  200میلیون دالر برای دولت کبک
آن محل از زمان تاسیس هزینه دربر خواهد داشت.
در  ،1970چنین جمعیتی

_______

آنفلوانزای
خوکی یا گریپ
مکزیکی

_____________________
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Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca

>>

توجه

فراوان به اطالع می
ش
>> باپوز بسیاری تدارکات و
از
رسانم پس سئولیت شغلی که
تم
انتظار ،به عل خرین دقایق مجبور
آ
پیش آمد ،در ن به ایران شدم ولی
به لغو سفرما عید نوروز را امسال
م
امیدوارم بتوانی مان در ایران باشیم.
در کنار عزیزان امی منفرد که با من
ک
کماکان همسرم ماره تلفن مستقیم
همکاری دارند ،با ش
از ایران پاسخگوی
02
 1-2398-1005رم خویش می باشد
هموطنان محت

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
mariacottone@hotmail.com

زن بومی منیتوبا ،برنده جایزه 50میلیون دالری لوتومکس شد
ی��ک زن از اهالی ایالت منیتوبا،
برنده یک��ی از بزرگترین جوایز
تاریخ بلیط ه��ای بخت آزمایی
کانادا شد.
فروش��نده بلیط مذک��ور گفت
خانم ماری فونتن که از بومیان
اولیه منیتوبا است ،بلیط مذکور
را تنها یک ساعت قبل از پایان
موعد مقرر خرید .وی افزود برنده
مذکور ابتدا از طریق تلفن درس��ت
بودن خبر را پرسش کرد ،اما سپس
به هم��راه همس��ر و چندین عضو
فامیل به فروشگاه مراجعه کردند تا

باز هم افزایش
نرخ بیکاری در
کانادا

بعد از دو ماه از بهتر شدن بازار کار
کانادا ،طی ماه اکتبر گذشته بیش از
 43000فرصت شغلی در کشور از
دست رفت.
نرخ بیکاری کشور طی این مدت با
 %2افزایش نسبت به ماه قبل از آن،
به  8.6درصد رسید.
در عی��ن ح��ال رش��د مش��اغل

از صحت موضوع مطمئن شوند.
صاحب فروشگاه در بیان حال آنان
اضافه کرد ،اعض��ای فامیل او روی
پای خود بند نمی شدند و به رقص و
جهیدن پرداختند و برخی نیز اشک
خویش فرما ،نشان از بی اعتمادی
مردم به بازار کار رس��می و گرایش
به توانمندی های شخصی دارد.
اما کارشناس��ان بر مبنای گزارش
اداره آم��ار ،افزوده ش��دن تعدادی
شغل تمام وقت به نسبت مشاغل
پاره وقت را نشانه مثبت اقتصادی
محسوب می کنند.
بویژه اینکه شغل های جدید بیشتر
در حوزه هایی نظیر ساخت و ساز
بوده ،که دس��تمزد زی��ادی را می
طلبد.
در مجم��وع جزئی��ات گ��زارش
حاکیست تقریبا تمامی شغل های

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

&

شوق می ریختند .حتی ماری
(برنده) دستهایش آنقدر می
لرزید که نمی توانس��ت فرم
تأییدیه را پر کند.
شرکت لوتو مکس هنوز هویت
برنده را تأیی��د نکرده اما قبال
گفته بود که وی اهل منیتوبا
است.
بزرگترین جای��زه پیش از این
به مبل��غ  54.3میلیون دالر بود که
 17کارگر صنایع گاز آلبرتا در سال
 2005مشترکا برنده شده بودند.

از دس��ت رفته ،پ��اره وقت بودند و
هنوز اقتصاد کانادا توانسته است به
مدت دو ماه متوالی ،اندکی ش��غل
تمام وقت ،ایجاد کند .یعنی 4،800
ش��غل ،به ازای هرماه در سه ماهه
گذشته.
کارشناس��ان همچنین معتقدند،
اقتصاد کش��ور پس از پش��ت سر
گذاشتن بحران عمیق گذشته ،در
حال بازس��ازی است و کارفرمایان،
هم اکنون بفکر جذب نیرو هستند.
اضافه می شود ،نرخ بیکاری در بین
جوانان کانادا  15.6درصد است.
(ایرانتو )

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

BARG www.paivand.ca

ZAR

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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کتاب...

ضرورتروشنگریفلسفیدرجامعهیایران

پژوهش��گر و نویس��نده نام آشنای
ایرانیان مونتریال ،دکتر عزت مصلی
نژاد ،به انگیزه معرفی کتاب تازه اش،
«انقالب خمینی و انقالب حسینی»،
روز ش��نبه 24اکتبر ،در محل خانه
فرهنگی کت دنیژ ،در جمع مشتاقان
ادب و فرهنگ ادب ایران حضور یافت
و در حاشیه کتابش توضیحاتی داد.
در آغاز این نشست ،دکتر مصلی نژاد،
در زمینه ضرورت روشنگری فلسفی
در جامعه ی ایران سخنانی ارائه نمود
که با استقبال حضار روبرو شد .نظر
به موضوعی��ت و اهمیت موضوع ،با
اجازه وی متن کامل این سخنرانی
در زیر به نظرتان می رسد.
ب��ا س��پاس ،و آرزوی موفقیت های
روزافزون برای عزت عزیز.
----------------

در جامعه ایرانی روشنگری فلسفی
مردم��ی نش��ده اس��ت و اینجانب
هیچگونه جنبش پیگیر و منسجم
روشنگرانه را در تاریخ گذشته و حال
ایران سراغ ندارم.
این بدان معنی نیست که در جامعه
ما انس��ان های فرهیخته و روشنی
افروز کم بوده اند.
نخس��تین کس��ی که احتماالً پس
از اس�لام با کارب��رد موثر و پیگیرانه
حکمت ،شریعت را به چالش طلبید
حکیم ایرانش��هری بود ،فیلس��وف
بزرگواری که ناصر خسرو  -با دیدی
مذهب��ی -و رازی  -با دیدی مادی-
خود را ش��اگرد او دانس��ته اند .این
خود از غنای فلس��فی این انسان با
فرهنگ سخن می گوید .دکتر تقی
ارانی بحق او را پدر فلسفه مادی در
ایران دانسته است .متاسفانه به سبب
چیرگی تیره گرایان ما حتی نام این
دانشمند بزرگ را نمی دانیم.
ابوبکر محم��د زکریای رازی نه تنها
در حوزه پزش��کی و شیمی سرآمد
روزگار است و با کشف الکل و اسید
س��ولفوریک جهان دانش را مدیون
خود کرده است ،بلکه فیلسوفی است
روش��نگر که ماده (هیولی) را قدیم
می داند و نبوت و معاد را مردود می
شمارد .جباران کوردل چه هولناک
این حکی��م را پ��اداش دادند :آنقدر
کتابهایش را بر س��رش کوبیدند که
فیلسوف نابینا شد و دار فانی را وداع
گفت.

پی آمدی بر کتاب "انقالب
خمینی و انقالب حسینی "

او با احساسات زنانه شعر می سراید
و با احمد پسر خطیب گنجه بدون
ازدواج زندگ��ی م��ی کند و بنیاد
ش��ریعت را مورد پرسش قرار می
دهد .خطیب گنج��ه او را تکفیر
می کند و س��لطان سنجر زنجیر
بر پاه��ای پرتوانش می
افکن��د و او را به زندان
می اندازد.
ش��ه ُکنده نمود س��رو
سیمین تن را
مر د
زآن ضجه بخاست جمله
و زن را
در
مهس��تی،
د ر
میانس��الی،
دوران
جستجویخردنقادتمام
ایران را در می نوردد.
عزت مصلی نژاد ،دارای درجه دکترا
دررش��ته اقتصاد سیاس��ی است.
اونخس��تین بار به عن��وان قربانی
شکنجه درایران در سال 1985وارد
کانادا شد .عزت در مونترال به عنوان
عضو مؤس��س مرکزهمکاری های
فرهنگی واجتماعی ایرانیان خدمت
نمود .وی درسال  1991ازمونترآل
به تورنتورفت وبه عنوان تحلیل گر
و مدافع حقوق پناهندگی درمرکز
«ژزوئیت»ی مشغول به کارگردید.
وی درحال حاضربه عنوان تحلیل
گر ،محقق وکارشناس ارشد «مرکز
کانادای��ی پش��تیبانی از قربانیان
ش��کنجه» کارمی کند .از فعالیت
ه��ای داوطبان��ه ی او عضوی��ت
شورای نویسندگان مجله ی اخبار
پناهندگی وهیئت مدیره سازمان
کانادائی ب��رای عدالت بین المللی
اس��ت .وی دررابطه با حقوق بشر
و حقوق پناهندگی به کش��ورهای
آمریکا ،مکزیک ،رواندا ،س��ویس،
اتریش ،نیجریه ،اوگاندا ،تایلند ،هند
و قبرس سفر کرده است.
ع��زت مؤلف کتاب «ش��کنجه در
عصر ترس» ( )2005است.
تماس با عزت مصلی نژاد و خرید
کتاب:
ezatmoss@yahoo.ca

ابن سینا

ابوعلی سینا ،چند قرن قبل از ولتر ،بر
دئیسم پای می فشارد:
خ��دا جهان را آفری��د و خود را کنار
کش��ید ،طبیعت با قانونمندی های
خودش حرکت می کند .برای تحلیل
و درک جهان هس��تی به دین نیاز
نیست ،باید از علم سود جست .ابن
سینا را شریعتمداران تکفیر کردند
تا جایی که این فیلسوف روشنگر در
پاسخ آنان به طنز سرود:
باایندوسهنادانکهچنینمیرانند
در دهر که دانای جهان ایشانند
خر باش که جمله از فرط خری
هرکونهخراستکافرشمیخوانند
خیام

شیخ اشراق

در قرن شش��م هجری شیخ اشراق
عقل س��رخ را می نویسد و با تاکید
بر فلس��فه ی قدیم ایران ،فلسفه ی
خس��روانی یا فلسفه ی نوررا تدوین
می کند .عبدالملک پسر صالح الدین
ایوبی او را به جرم الحاد ،در سن 38
س��الگی ،بطرز فجیعی به قتل می
رساند .در همین دوران است که عین
القضاة همدانی را به اتهام س��تایش
از ش��یطان زنده پوست می کنند و
جسدش را آتش می زنند.
موالنا

در قرن هفتم هج��ری موالنا جالل
الدین رومی پس از س��الها دربدری
در قونی��ه واقع در ترکی��ه امروزی،
ساکن می شود و پس از مرگ پدر،
مس��ئولیت استادی ش��اگردان او را
به عهده می گی��رد .او را در مثنوی
فیلسوفی ش��اعر و در دیوان شمس
ش��اعری فیلس��وف می یابیم .او از
هواداران پر و پا قرص فلسفه وحدت
وجود ابن عربی است:
خدا در تم��ام ذرات طبیعی جاری
اس��ت؛ انسان می تواند خود به مقام
خدایی برسد ،بین مذاهب مختلف
تفاوتی نیس��ت .تنها عشق است که
انسانها را بهم پیوند می دهد.
حافظ و عبید

در قرن هشتم هجری حافظ و عبید

حسابداری
منشی گری اداری
زاکانی را مشعل به
دس��ت می یابیم
که اولی هدونیسم
خیام��ی را با رمز و
راز ش��اعرانه زینت
می بخشد و دومی
الحاد فلس��فی را در قال��ب طنز به
همگان ارائه می دهد.
عبید می سراید:
وقت آن شد که عزم کار کنیم
رسم الحاد آشکار کنیم
خانه در کوچه مغان گیریم
به از این در جهان چکار کنیم؟
عبید را کوردالن مذهبی از ش��یراز
راندن��د و حافظ را به اتهام بی دینی
تکفی��ر کردند که به س��ختی و به
کمک خواجه ابوبک��ر تایبادی جان
سالم بدر برد.
حروفی ها

قرون نهم و دهم هجری شاهد ظهور
نهضت ه��ای حروفی و پس��یخانی
و زایش انس��انهای روشنگری چون
عمادالدین نسیمی ،فضل الله نعیمی
و محمود پسیخانی است .نسیمی را
به جرم انس��ان خدائی پوست از تن
برکندند ،بدنش را مثله س��اختند و
جسدش را سوزانیدند.
این شعر نعیمی از ژرفای آزادگی او
سخن می گوید:
منکوکوئیدیوانهام،صدشهرویرانکردهام
برتاجقیصرقیکنمبرقصرخاقانقوزنم
صائب

دوران صفویه یک��ی از تاریک ترین
دوران های تاریخ ایران از لحاظ رشد
اندیشه روش��نگرانه اس��ت .در این
دوران جباریت دینی را پادش��اهانی
نمایندگی می کنند که رسالت خود
را به کرس��ی نشانیدن مذهب حقه
شیعه جعفری می دانند .تیره گرایی
و مات��م زدگی ای��ن دوران را صائب
تبریزی چه خوب تصویر کرده است:
چو ماه عید به انگشت می نمایندش
اگر به خنده لبی در جهان گش��وده
شود
جالب توجه است که حتی در ظلمت
هولناک دوران صفوی نیز کس��انی
را م��ی یابیم که از مرز زمان و مکان
فراتر می روند .حکیم شفائی تالش
می ورزد انس��انها را به خردورزی فرا
خواند ،لیکن شاه عباس او را فرا می
خواند و به او «اختیار» می دهد که
یا توبه کند و یا به دست جالد کشته
شود .حکیم تیره بخت ناگزیر بدست
شاه توبه می کند .اقدسی مشهدی
اشعار فلسفی و ملحدانه می سراید .او
را دیوانه می خوانند و تکفیرش می
کنند .این جوان در سن  26سالگی
بطرزی مرموز می میرد.
قطبالدینمحمدمحییکوشکناری
تالش دارد عرفان گذشته را زنده کند
و طریقت را در برابر شریعت قرار دهد
و عشق را پاسداری کند:
«تا لذت انس چش��یدم وحشت در
جهان نیافتم .اگر به سوراخ سوزنی
اندر شدم آن را به گشادگی آسمان
یافتم.
{>> ادامه در صفحه}11 :

آغاز کسب و کار

شهریه رایگان!

همین امروز متاس بگیرید:

انتخابات شهرداری...
کبک ب��وده اند ،در وضعیت دفاعی
ق��رار داد و باعث گردید تا س��تاره
ش��انس آقای برژرون بسرعت باال
آمده ،افزایش چشمگیر یابد ،بطوری
که در آخرین نظرسنجی ها هر سه
کاندیدا با حدود سی درصد تمایل
رای دهندگان ش��انه به ش��انه هم
بودند.
اما عدم حضور گسترده و بی تفاوتی
عمومی در ش��رکت در انتخابات و
بعضاً رای بیش��تر در ح��وزه هائی
که تمایلی به دی��دگاه های آرل یا
برژرون نداشته و خواستار تغییرات
بسیاری در سیستم نبودند ،باعث
شد تا ژرالد ترامبله بار دیگر بعنوان
شهردار انتخاب گردد و ظاهراًبعنوان
بهترین کس��ی که قادر خواهد بود
افتضاحات موج��ود را که دردوران
خود او هم بوجود آمده ،خاتمه دهد
و پ��روژه های ناتمام را نیز به پایان
برساند؛ البته در این مسیر چندین
نفر از همکاران بسیار نزدیک و مهم
شهردار شکست خوردند و علیرغم
اکثریتی که بدست آورده است دو
حزب اپوزیسیون با قدرت بیشتری
در انجمن ش��هر حض��ور خواهند
داشت.

پیروزی دکتر نیما
مشعوف
و واگذاری کرسی اش
به ریچارد برژرون

در این انتخابات چه��ره جوان ،نام
آشنا ،تحصیلکرده و فعال اجتماعی
جامعه ایرانیان مونترال ،خانم دکتر
نیما مش��عوف از محله ژان مانس
(میل اند) در منطقه پالتو از حزب
پ��روژه مونترال ،کاندی��دا بود و در
یک مبارزه بسیار حساس ،کمپینی
موفق را انجام داده ،پیروز از صندوق
رای خارج گردید.
می دانید که در سیستم انتخابات
شهرداری ،تمام مردم شهر (و نه در
یک منطقه) برای انتخاب شهردار
مونترال رای می دهند ،یعنی فقط
نف ِر برنده اس��ت که ش��هردار می
شود.
حال برای آنکه بازندگان ،که در واقع
رهبران سایر احزاب هستند ،بدلیل
باخ��ت از حضور در انجمن ش��هر
محروم نشوند ،از قبل از انتخابات،

{>> ادامه از صفحه}8 :
آقای ترامبله دوخته ش��ده است تا
ببینند با چه سرعت و چه قاطعیتی
در مس��یر ریش��ه کن نمودن نفوذ
مافی��ای مالی در ش��هرداری اقدام
خواهد نمود.
قدر مسلم اینک ابعاد افتضاح مالی و
پولهای رد و بدل شده بقدری است
که پلیس ایالتی بصورت گس��ترده
درگیر شده و احتماالً در ماه¬های
آینده شاهد دستگیری های متعدد
خواهیم بود.
در عین حال فشار به نخست وزیر و
دولت کبک نیز در گذرانیدن لوایح
جدی��د که نحوه جمع آوری پول و
کمکهای مالی به احزاب را بس��یار
دقیق تر و روش��ن ت��ر نماید زیاد
شده و این نیز به لیاقت و شجاعت
سیاسی نیاز دارد و باید دید آیا ژان
شاره آماده است تا منافع مالی حزبی
را قربانی کرده و از خود نام نیکی در
مسیر اصالح وضعیت بوجود آمده
بجای گذارد یا نه؟ 
برقرار باشید

هر یک از آنان ،همراه با یک نامزد
در یک حوزه انتخاباتی مشترکاً ثبت
نام می کنند.
در ص��ورت پی��روزی رهبر حزب و
انتخاب بعنوان ش��هردار و پیروزی
«شریک» وی در حوزه طبیعتاً هر
دو وارد انجمن شهر و دولت شهری
می شوند.
اما در صورت شکست رهبر حزب
و پیروزی کاندیدای «ش��ریک» در
حوزه انتخاباتی ،ب��رای آنکه رهبر
حزب در انجمن شهر بعنوان رهبر
اپوزیس��یون حضور داش��ته باشد
کاندیدای «شریک» پیروز شده ،از
کرسی خود به نفع رهبر کنار رفته و
او وارد می شود.
در انتخابات امس��ال از آنجائی که
شانس دکتر مشعوف برای پیروزی
زیاد بود با موافقت وی ایشان بعنوان
شریک آقای برژرون ثبت نام نمود
و این��ک نیز با کمال بزرگواری و بر
پایه توافق قبلی کرسی خود را به او
واگذار نموده است.
فرام��وش نکنی��م که
تجرب��ه گرانبهای این
کمپی��ن انتخابات��ی
به نام خداوند بخشنده مهربان
که منج��ر به پیروزی
هم گردی��د می تواند
چه بس��ا مایه حضور
و پی��روزی دکتر نیما
مشعوف در انتخابات
بع��دی (ش��هری-
ایالتی -فدرال) باش��د
و ش��کی نیس��ت که
همزم��ان م��ی تواند
مشوق س��ایر ایرانیان
عالقمن��د بخصوص www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
جوان ترها برای حضور
و مشارکت در صحنه
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
های سیاسی باشد.
از ساعت  13لغایت 18
دکتر
این پیروزی را به
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
شادباش
نیمای عزیز
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
این
برای
و
می گوییم
قبلی الزم میباشد.
دوس��ت عزیز ،آرزوی
210 St-Jacques
موفقیت های بیشتر
می کنیم.
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
پایان
آی��ا ای��ن آغ��ا ِز ِ
514-247-1732
صحنه
حضور مافیا در
(450) 638-7078
ش��هری
معام�لات
Fax: 450-638-4507
است؟
اینک همه چشم ها به

مرکزاسالمیایرانیان

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

خیام در رباعی��ات جاودانه اش خدا
را ب��ه چالش می طلب��د و بر پوچی
ذاتی زندگی تاکید می ورزد .تنها راه
مقابله با این پوچی این است که دم را
غنیمت بشماریم و در حد توان خوش
باشیم .بدینسان خیام از پویندگان راه
اپیکور و لوکرسیوس است که ریاضت
کش��ی و ماتمزدگی اربابان دین را با
هدونیسم (عش��رت طلبی فلسفی)
جایگزین می سازد.
مهسـتی گنجوی،
در همین دوران َ
در جستجوی خرد راهی نمی یابد جز
آنکه سنت ها را بشکند از زندان خانه
که جامعه دین زده مردساالر برای او
به عنوان یک زن ساخته است بگریزد
و در خرابات منزل گزیند:
«من مهستی ام و در خرابات مقام».

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید
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ایران ...

دانشگاهآ کسفوردبورسیهنداآقاسلطانراتاسیسکرد
ریاست جمهوری ایران در
تهران به قتل رسید".
رئی��س کالج ،ضم��ن ابراز
خرس��ندی از ایج��اد این
بورسیهجدید،گفتهاستکه
ایجاد بورسیه های تحصیلی
از جمله بورسیه تحصیلی آقا
سلطان برای ادامه موفقیت
در جذب "بهترین مغزهای
جوان" توس��ط ای��ن کالج

دانشگاه آکسفورد بریتانیا بورسیه ای
را به نام ندا آقا سلطان تاسیس کرده
است.
کالج کوئینز ،دانش��گاه آکس��فورد،
در خب��ری ک��ه در وبس��ایت خود
منتش��ر کرده اعالم داشته است که
با برخورداری از هدایایی که دو فرد
دانش دوس��ت در اختی��ار این کالج
قرار داده اند ،بورسیه ای را به نام ندا
آقا سلطان برای استفاده دانشجویان
ف��وق لیس��انس
رش��ته فلسفه این مناد اعتراضات ایرانیان
حیاتی
کالج تاسیس کرده
است.
است.
در این خبر آمده است که این بورسیه نخستین دریافت کننده این بورسه
"به یاد ندا آقا سلطان ،دانشجوی  27آریان ش��اه ویس��ی نام دارد که در
ساله ایرانی رش��ته فلسفه تاسیس سال جاری برای تحصیل در مقطع
ش��ده که روز  20ژوئ��ن در جریان فوق لیس��انس در فلسفه فیزیک در
اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات آکسفورد ثبت نام کرده است.

کوئینز کالج یکی از
کالج ه��ای قدیمی
دانش��گاه آکسفورد
اس��ت که در اواسط
قرن چهاردهم ابتدا به
عنوان خوابگاه و محل
مطالعه دانش��جویان
دانشگاه تاسیس شد
و از قرن شانزده رسما
به عنوان یکی از کالج
های تشکیل دهنده
دانشگاه پذیرفته شد.
دانشگاه آکس��فورد ،واقع در شهری
به همین نام در انگلس��تان ،یکی از
معتبرترین دانشگاه ها در این کشور
و در سطح بین المللی است.

کاهشتعدادحجاجایرانی؛بهدالیلسیاسییاپزشکی؟

س��ازمان حج و زیارت ایران کاهش
آمار حجاج ایرانی را مربوط به شیوع
بیم��اری آنفلوآنزا دانس��ت و اعالم
کرد کم شدن تعدادزائران ربطی به
حساسیت های سیاسی ندارد.
رییس س��ازمان حج و زیارت ایران
در این باره گفت ،تنها علت کاهش
آمار اعزام ش��دگان به حج ،تصمیم
کارشناسان بهداشت در جلوگیری از
شیوع بیماری بوده است.
وی افزود بروز بیماری آنفلوآنزای نوع
 (Aآنفلوآنزای خوکی) بیشتر برنامه
های س��ازمان حج و زیارت را تغییر
داد اما این س��ازمان آمادگی" بسیار
باالیی" ب��رای مقابله با این بیماری
دارد.
این مقام عالی سازمان حج و زیارت
گفت ،کاهش تعداد حجاج باعث شد
نزدی��ک  30هتلی که ایران از پیش
برای آنه��ا در مک��ه رزرو کرده بود
خالی بماند.
به گفت��ه این مقام مس��ئول تعداد
حج��اج مص��ری  50درصد کاهش
داشته و کشور تونس هم هیچ زائری
را به مکه اعزام نکرده است.
اوائل ماه جاری می�لادی ،آیت الله
علی خامن��ه ای و محمود احمدی
نژاد نس��بت به بدرفتاری ب��ا زائران
ش��یعه که عمدتا ایرانی هس��تند،

هشدار داده بودند.
وزیر حج عربستان در واکنش به این
اظهارات ،از مقام های ایران خواسته
بود تا حج را سیاسی نکنند.
ای��ران می گوید در مراس��م حج به
مقدسات شیعیان توهین می شود
و زائران م��ورد آزار و اذیت قرار می
گیرند ،ادعایی که عربستان آن را رد
می کند.
در س��ال گذش��ته  ۲۰نفر به خاطر
درگی��ری و توهین ۱۶ ،نفر به اتهام
کندن نخ پ��رده خانه خدا و  ۱۴نفر
نیز به خاطر عکسبرداری و کشیدن
سیگار دستگیر شدند.
به گفته رئیس پلیس فرودگاه های
ایران تاکن��ون  14نفر از زائران قبل
از سفر حج در فرودگاه های ایران به
اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و از

اطالعیه
اجنمن دفاع از حقوق بشر
درایــران -مونترال
منشور جهانی حقوق بشر

میزگرد در رابطه با میثاق بین المللی
مربوط به حقوق اجتماعی وسیاسی
مصوب16نوامبر1966
>> شرکت کنندگان در میز گرد:
خانم لیلی پورزند از تورنتو
اقای مرتضی عبدلعلیان از تورنتو
اقای آرش هاشمی از مونترال
)UQAM (Metro Berri
315 Ste-Catherine Est
Salle RM120

>> شنبه 21نوامبر
زمان :بعدازظهر  6تا 3
-------------------

Addhi2005@gmail.com
Tel :514-299-1787

سفرآنها به عربستان جلوگیری
شده است.
آمار س��ازمان ح��ج و زیارت
نشان میدهد که امسال حدود
 ۶۵هزار نفر به عربستان اعزام
می ش��وند و به دلیل ش��یوع
آنفلوآنزای خوکی ،سن حجاج
بی��ن  ۱۲تا  ۶۵س��ال تعیین
شده است.
وزارت بهداشت ایران که پیش
بینی کرده  80درصد حجاج
ایرانی در طول سفر خود به عربستان
به آنفلوانزای نوع Aمبتال ش��وند از
مردم خواس��ته به استقبال حجاج
نروند.
رییس س��ازمان حج و زیارت سال
گذشته آمار حجاج اعزامی را حدود
 100ه��زار نفر عنوان کرده و گفته
بود حدود یک میلیون و  900هزار
نفر دیگر هم در نوبت هستند.
ایران حجاج را ملزم کرده قبل از سفر
به عربستان واکسن آنفلوآنزای فصلی
بزنند.
دولت عربستان نیز با استقرار دستگاه
تب س��نج در ف��رودگاه ه��ا از ورود
مسافرانی که درجه حرارت بدن آنها
بيش از  38درجه س��انتيگراد باشد
جلوگیری می کند.

اجنمن مهندسان و

آرشیتکتهای ایرانی کبک
سخنرانی
خاکها و آبهای آلوده و
فناوریهای االیش زدایی

سخنران:

دکتر محمود حجازی

کارشناس ارشد در االیش زدایی آب و خاک
محم��ود حجازی فارغ التحصیل مهندس��ی راه و
ساختمان از پلی تکنیک مونترا ل و فوق لیسانس و
دکترای خاک شناسی و هیدرو ژولوژی از دانشگاه
لویی پاس��تور استراسبورگ فزانس��ه است .ایشان
مدت بیس��ت سال است که در زمینه تحقیقات و
گسترش فن آوری های آالیش آب و خاک فعالیت
دارند وتا کنون چندین پروژه مهند سی در آالیش
زدایی آب و خاک انجام داده اند .هم اکنون ایشان
در مو سسه GIE ENVIRONNEMENT INC
بعنوان معاون اجرایی فعالیت دارند.

زمان 20 :نوامبر ،از ساعت  19تا 21

مکان:

Centre Communautaire St-Raymond
5600, rue Upper Lachine, à l’ouest de
)l’avenue Girouard (Métro Vendôme

ضرورت روشنگری فلسفی در جامعه ی ایران
{>> ادامه از صفحه}10 :
محبوب و مغضوب را همه محبوب
دیدم ».قطب را به جرم سنی مذهبی
از ی��ار و دیار آواره م��ی کنند و او را
مجبور می کنند در بیابانی س��کنی
گزیند و همراه با شاگردان خود دهی
بنام اخوان آباد (قطب آباد امروزی) را
بنیاد گذارد.
در دوران کریمخ��ان زن��د می��رزا
نصیرالدین جهرمی (که به اصفهانی
نیز مشهور است) در مثنوی جاودانه
خود بنام «بهاریه» عش��ق را فراتر از
مذهب و مرام می شمارد:
گهی پنهان به امید نگاهی
سرره گیر بر مژگان سیاهی
گهی با مهربانان مهربان شو
گهی با همزبانان همزبان شو
دل از کف ده عوض بستان ز ساقی
مئی کز لعل ساقی مانده باقی
کهن صحرا نورد وادی عشق
در این وادی رفیق هادی عشق
رستم التواریخ

در اوای��ل دوره قاجار ،هاش��م آصف
رستم الحکماء کتاب رستم التواریخ
را م��ی نویس��د و در آن با زبان طنز
برخی از خرافات دینی را به ریشخند
می گیرد.
بی بی خامن

در همین دوران زنی آزاده بنام «بی
ب��ی خانم» اس��ترآبادی ،در پاس��خ
شیخی که کتاب تادیب النساء را در
رابطه با ضرورت کتک زدن به زنان
می نویس��د ،اثری خردمندانه تحت
عنوان «معایب الرجال» از خود بجای
م��ی گذارد .او در ای��ن اثر بر برابری
زنان و مردان تاکید می ورزد.
جنبش روشنگری  -به مفهوم مدرن
کلمه  -از جنبش مش��روطیت آغاز
می گردد .حتی یک نگاه اجمالی به
تالش ها و نوش��ته های روشنگرانی
که در آس��تانه انقالب مش��روطه و
در گرماگرم انقالب پدیدار ش��ده اند
کافی است که انس��ان را به اوج برد.

در این دوران شور و شوق و شیدایی
برای اندیشیدن ،آموختن ،یاد دادن و
روشن کردن اذهان توده های مردم
حد و مرز نمی شناسد.
آخوندزاده

میرزا فتحعلی آخوندزاده فیلس��وف
بزرگ آذربایجان س��رآمد است .او از
خماری قرون وسطایی جامعه شرق
در رنج اس��ت و ب��ه تغییر فرهنگ
مسلمانان همت گماش��ته است .او
خرافات و جرم های مذهبی را افشا
می کند و همگان را به قریتیکا (نقد
خردورزان��ه) فرا م��ی خواند .کتاب
پرارزش «مکتوبات کمال الدوله» او
پس از حدود  140سال به تازگی در
خارج از ایران منتشر شده است.
در آستانه انقالب مشروطه ،کسانی
از خارج از ایران روش��نگری جامعه
ایرانی را در ص��در برنامه های خود
دارند .افسوس که استبداد ریشه دار
کمت��ر مجال جوالن به این انس��ان
های بلندپرواز را داده است.
ح��اج زی��ن العابدین مراغ��ه ای در
س��یاحتنامه ابراهیم بیگ ،خرافات
مذهبی را در برابر خردگرایی غربی
قرار می دهد و همگان را به تفکر وا
می دارد.
طالبوف

عبدالرحیم طالبوف تبریزی در کتاب
احمد یا مس��الک المحسنین توده
های م��ردم  -بویژه جوان��ان  -را به
کسب دانش مدرن تشویق می کند.

دهخدا

در گرماگرم نهضت مشروطه نشریه
مالنصرالدی��ن ب��ه مدیریت جلیل
محمدقلی زاده و همکاری علی اکبر
صابر ،عظیم عظیم زاده و علی اکبر
دهخدا در قفقاز منتش��ر می شود.
جلیل محمد قلی زاده در نخستین
شماره این روزنامه می نویسد ملت
مس��لمان بیا و خ��ودت را در آئینه
مالنصرالدینببین!

او در «مجم��ع دیوانگان» اعتقاد به
امام غایب را به ریشخند می گیرد و
ماهیت ریاکارانه مالیان تبریز را افشاء
می کند« .کمدی مردگان» او یک اثر
جاودانه روشنگرانه است .صابر در یک
شعر زیبای آذری می نویسد:
من مس�لمان را می بینیم و می
ترسم
چرا که ذهن این نیست شده از
خون است
می ترسم ،می ترسم ،می ترسم!
از دیگر روش��نگران این عصر میرزا
حبیب اصفهانی است که «سرگذشت
حاجی بابای اصفهان��ی» اثر جیمز
موریه را به فارس��ی بر می گرداند و
مطالب��ی را به آن م��ی افزاید که در
روش��نگری براس��تی حیرت انگیز
است.
میرزا آقاخان

میرزا آقاخ��ان کرمانی نیز در کتاب
«رضوان» ش��اه و ش��یخ ،مذهب و
خرافات ،ری��اکاری و خمودگی را با
شالق طنز فرو می کوبد .میرزا آقاخان
کرمانی را محمدعلی ش��اه به همراه
ش��یخ احمد روحی و خبیرالملک،
پس از آنکه دولت عثمانی آنان را به
ایران تحویل می دهد ،سر می برد و
جزغاله شدن سرهای بریده شان را
در تنور شخصاً نظاره می کند.
تجربه روزنامه صوراسرافیل در ایران
نیز با اع��دام می��رزا جهانگیر خان
شیرازی در باغش��اه و کشته شدن
سید جمال الدین اصفهانی در حین
ف��رار و تبعید دهخدا به فرانس��ه به
شکست می انجامد.
دری��غ که پیون��د ارتج��اع دینی و
استبداد سلطنتی انقالب مشروطیت
را به شکست می کشاند .فیلسوفان
و روش��نگران عصر مشروطه آرزوی
جدایی دی��ن از دولت را به گور می
برند .ش��یعی گری خود را بر قانون
اساسی تحمیل می کند.
بخش  ،2پایانی در شماره آینده
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و اناجیل را احترام نموده پیروی کنند (س��وره
من یک مسلمان هستم.
.)48-44:5
ش�دن
مس�یحی
چ�را باید به فکر
اگر عیسی مسیح پاک و بی گناه بود ،پس همۀ
باشم؟
تعالیم او حقیقت دارد .و اگر ش��اگردان مسیح
معاونی��ن الله بودند ،پس آنچه را از مس��یح و
به احتمال قوی جالب ترین جنبۀ ارتباط اسالم تعالیمش به رش��تۀ تحریر درآورده اند دقیق و
و مس��یحیت آن چیزی است که قرآن در بارۀ صحیح می باشد.
عیسی مسیح می گوید.
روح
با
را
او
و
فرستاد
را
عیسی
مطابق قرآن ،الله
محمد ،مسلمانان را در قرآن تعلیم
القدس حمایت نمود (سوره  ،)87:2الله عیسی الله ،از طریق ّ
می دهد تا انجیل را بخوانند.
را متعالی ساخت (سوره  ،)253:2عیسی پاک الله اینچنین تعلیمی نمی داد اگر اناجیل تحریف
و بدون گناه بود (س��وره 46:3؛ 85:6؛  ،)19:19شده بودند .با توجه به مندرجات در قرآن نسخه
عیسی از مردگان برخیزانیده شد (سوره-33:19
صحت
محمد ّ
 ،)34الله به عیس��ی فرمود تا مذهبی تأسیس های موج��ود از انجیل در زمان ّ
داشته و مورد تأئید الله بوده اند.
نماید (سوره  ،)13:42و اینکه عیسی به بهشت امروزه هزاران نس��خه از اناجیل یافت شده اند
بُرده شد (سوره .)158-157:4
که قدمت تعدادی از آنان به  450س��ال پیش
عیسی
تعالیم
با
باید
در نتیجه ،مسلمانان مؤمن
محمد می رس��د .مقایسۀ نسخه های
مسیح آشنائی داشته و او را متابعت کنند (سوره از زمان ّ
بدس��ت آمده از انجیل ک��ه قدمت آنها به قبل
 49-48:3؛ .)46:5
محمد می
محمد ،و بع��د از ّ
محم��د ،زمان ّ
از ّ
رس��د ،نشان می دهد که همه (بدون استثناء)
تعالیم عیس��ی مسیح توسط ش��اگردانش در دقیقاً با یکدیگر مطابقت دارند .پس هیچ دلیل
اناجیل به جزئیات به رشتۀ تحریر درآمده اند .قان��ع کننده ای مبنی بر تحریف اناجیل وجود
قرآن ،در س��وره  111:5می گوید که شاگردان ندارد .بنابراین میتوان اطمینان داشت که همۀ
تح��ت الهام روح القدس به عیس��ی و پیغام او تعالیم مسیح حقیقت است ،همۀ آنها بدقت در
ایمان آوردند.
اناجیل ثبت شده اند ،و الله اناجیل را حفاظت
س��وره  6:61و  14عیسی و ش��اگردانش را به کرده است.
عنوان معاونین الله معرفی می کند.
بنابراین ،شاگردان عیس��ی به عنوان معاونین در بارۀ مس��یح چه چیزهائی در اناجیل مرقوم
الله کالم مسیح را به دقت تمام به رشتۀ تحریر است؟ در یوحنا  6:14عیسی اعالم نمود:
درآوردند.
"من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس جز
تورات
که
دهد
می
تعلیم
مس��لمانان
قرآن به
بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید".
عیسی مسیح تعلیم داد که او تنها راه رسیدن به
خداست .در متی  19:20او فرمود که مصلوب
شده ،به قتل خواهد رسید ،و روز سوم از ُمردگان
قیام خواهد کرد.
این وقایع چنانکه مس��یح فرموده بود ُرخ داد و
در اناجیل ثبت ش��د (متی باب های  27و 28؛
مرقس باب های  15و 16؛ لوقا باب های  23و
24؛ یوحنا باب های .)21-19
چرا عیسی ،این پیغمبر بزرگ خدا ،می بایستی
اجازه دهد او را به قتل رسانند؟
چرا اص�ل ً
ا الزم بود الله اج��ازه دهد این اتفاق
بیفتد؟ عیسی گفت:
"کسی ُم ِ
حبت بزرگتر از این ندارد که جان خود
را بجهت دوستان خود بدهد( ".یوحنا )13:15
یوحنا  16:3خاطر نشان می سازد که خدا آنقدر
ما را دوس��ت داشت که عیسی را فرستاد تا به
جهت ما جان خود را فدا کند.
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چرا ما احتیاج داریم عیس��ی مسیح جان
خود را به جهت ما بدهد؟
تفاوت اصلی اسالم و مسیحیت در همین
نکته است.
اسالم تعلیم می دهد که الله ما را بر اساس
سنگینی وزنۀ اعمال خوب و بدمان داوری
خواهد کرد.
ولی تعلیم مسیحیت این است که هیچکس
قادر نیست آنقدر اعمال نیکو انجام دهد که
بر اعمال بدش سبقت جسته او را به بهشت
ببرد.
حتی اگر انس��ان (به ف��رض محال) اعمال
بدش را تحت پوش��ش اعمال نیکش قرار
دهد ،خدا همچنان ق��دوس ،پاک ،و عاری
از گناه است به طوری که حتی یک گناه را
تحمل نخواهد کرد.
یعن��ی حتی یک گناه کافی اس��ت که آن
خدای قدوس ما را از رسیدن به بهشت باز
دارد .الله ،اگر کامل و مقدس اس��ت ،نمی
تواند متحمل حتی یک ناپاکی در بهش��ت
ش��ود .بنظر می رسد که این حقیقت هیچ
امیدی برای ما بجا نمی گذارد جز س��پری
کردن ابدیت در جهنم! قدوسیت الله ایجاب
می کند که گناه را برای تمام ابدیت محکوم
و داوری نماید.
ای اس��ت که به مانند یک دوست جان خود را
قربانی
مسیح
عیس��ی
بود
الزم
دلیل
به همین
برای ما فدا کرد .اگر ش��ما به عیسی مسیح به
گناه ما بشود.
عنوان نجات دهندۀ خویش اعتماد کنید ،او شما
را اطمینان خواهد بخشید که برای تمام ابدیت
مطابق قرآن ،عیس��ی مسیح عاری از گناه بود .دارای حیات جاودانی در بهش��ت هستید .خدا
چگونه ممکن است که یک انسان در همۀ طول گناهان شما را خواهد بخشید ،باطن شما را پاک
عمرش مرتکب حتی یک گناه نشود؟
خواهد کرد ،روح شما را تازه خواهد ساخت ،به
در واقع ،این غیر ممکن است.
شما حیات پرثمر در این جهان ،و حیات جاودان
پس مسیح چگونه بی گناه بود؟
در جهان آینده خواهد بخشید .چگونه می توان
بود.
انسان
یک
عیسی مسیح وجودی بیش از
چنین هدیۀ باارزشی را رد کرد؟ چگونه می توان
خود عیس��ی مس��یح ادعا نمود که خداس��ت به خدائی که ما را محبت نمود و جان خود را در
(یوحنا  .)30:10عیس��ی مسیح ادعا نمود که راه ما فدا نمود پُشت کرد؟
همان خدای تورات (عهد عتیق) است (یوجنا
 .)58:8اناجیل بطور واضح تعلیم می دهند که اگر شما مطمئن نیستید به چه چیزی ایمان
عیسی مسیح خدای ّ
مجسم است؛ یعنی خدا در دارید ،ش��ما را دعوت می کنی��م که در دعا به
.)14
قالب جسم (یوحنا ، 1:1
خدا بگوئید:
خدا می دانست که همۀ ما گناه کرده ایم و نمی "خدایا ،مرا کمک کن تا حقیقت را بیابم.
توانیم وارد بهشت شویم.
مرا یاری فرما تا تعلیم و اعتقادات غلط را
خدا می دانس��ت ک��ه تنها را ه ب��رای آمرزش تشخیص دهم .مرا کمک کن تا راه صحیح
گناهان ما این بود که جریمۀ گناهان ما پرداخت نجات را بشناسم".
شود .و خدا می دانست که تنها او قادر بود این خدا همواره چنین دعائی را جواب می دهد.
قیمت گزاف را بپ��ردازد .به همین خاطر خدا
انسان شد (عیسی مسیح) ،بی گناه زیست نمود اگر ش��ما مایلید که عیسی مسیح را به عنوان
(س��وره 46:3؛ 85:6؛  ،)19:19پیغامی عاری از نجات دهندۀ شخصی خود بپذیرید ،به سادگی
خطا تعلیم داد ،و برای ما ُمرد تا جریمۀ گناهان با او صحبت کنید .در سکوت و یا با صدای بلند
ما را ادا کند.
به او بگوئید که شما می خواهید هدیۀ نجات در
خ��دا به این عم��ل مبادرت ورزی��د چون ما را مسیح را از او بپذیرید.
دوس��ت داشت و می خواس��ت ما ابدیت را در اگ��ر می خواهید دعا کنی��د ،میتوانید بگوئید:
بهشت با او صرف کنیم.
"خدایا ،برای محبتی که نس��بت به من داری

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ممنونم .متش��کرم که جان خ��ود را برای من
>> همۀ اینها چه مفهومی برای شما قربانی کردی .برای نجاتی که برای من تدارک
دارند؟
دیدی ممنونم .هدیۀ نجات در عیسی مسیح را
عیسی قربانی کامل گناهان ما است.
با ایمان می پذیرم و به او به عنوان نجات دهنده
دهد
می
هدیه
خدا بخش��ش و نجات را ب��ه ما
ام اعتماد می کنم .تو را دوست دارم و خود را به
اگر ما به س��ادگی آن را بپذیریم (یوحنا  )12:1تو تسلیم می کنم".
و ایمان آوریم که عیس��ی همان نجات دهنده

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

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
کشی
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

1117, Ste-Chaterine W.
Suite 420
514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

کالس های رقص

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

خورشید خانوم

بنیاد سخن آزاد

کالس های رقص

(514) 944-8111

5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

MEKIC

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
--------------------

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

کافه لیت

www.cafelitt.ca

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال
(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

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

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

«مناشـــوم»

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

(514) 731-1443

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال
bkordi@yahoo.com
8043 St- Hubert
--------------------

اجنمن ادبی مونترال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.
com

Ottawa Persian Radio

سخنرانی
دکتر عطا هودشتیان
آزادی و حقوق فردی
چیست؟

دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 8
8
جمعه
5
شنبه
2
یکشنبه

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت
هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

اجنمن دوستداران زرتشت

شب یلدا

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

>> زادشب مهر را جشن می گیرد:

همراه با شام و دی.جی.

و سخنرانی :فلسفه برگزاری جشن یلدا

توسط :دکتر نقیب نقوی
و باهنرمندی استاد سیامک نصر :سه تار

زمان:یکشنبه 20دسامبر 2009ساعت 6پسازنیمروز
جا :سالن زیبای PALACE
)1717 Corbuiser (Laval
-------------------

Montmorency

 ورودیه ۳۲ :دالر  کودکان ۱۷ :دالر

 دانشجو/دانش آموز (با ارائه کارت) ۲۷ :دالر

به علت محدود بودن جا ،بلیت خود را از قبل تهیه نمائید.
-------------------->> تلفن آگاهی:
)514( 865-7146
)514( 325-3012

>>یکشنبه  15ماه نوامبر 4 ،عصر
>> دانشگاه کنکوردیا
طبقه ششم – اتاق620 :

جمعهشبهای

کتابخانهنیما
یادبودشیرینیادان

رفعت دانش

مصی تنگروی
(اسکندری)

زمان  :جمعه  27نوامبر ،
ساعت  ۷:۳۰شب

همراه منایش فیلم و پذیرایی

داروخـانه

پاسداری از جشن ها ی ملی
خویشکاری هر ایرانیست

فراخوانبهاهدایکتاب

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

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

منتشر شد:

Persian Verbs, Morphology
and Conjugations

دکترمحسنحافظیان
انتشاراتMultissage Inc :
بهای فروش 25 :دالر
Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west

w.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

منایشگاه نقاشی و سخنرانی

د کرت ترانه جوانبخت در کتاخبانه نیما

نمایشگاه نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت به سبکهای رئال ،سوررئال و آبستره و سخنرانی این هنرمند و فعال
جنبش زنان در کتابخانه نیما برگزار میشود.

جمعه  ۲۰نوامبر ۲۰۰۹
کتابخـــانهنیما

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

این هنرمند نقاش در کتابخانه نیما درباره تاریخ نقاشی ،سبکهای نقاشی و زیبایی در نقاشی سخنرانی خواهد
کرد .نقاشیهای او قبال نیز در سال  ۲۰۰۷در مرکز فرهنگی «کت دونژ» مونترال در معرض بازدید عموم قرار
گرفت .از عالقمندان دعوت به عمل میآید در این نمایشگاه و سخنرانی شرکت کنند.
برای تماس با خانم جوانبختwww.javanbakht.net :

تپشدیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
مجمو
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
عه ای
ن
فیس ا
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
با خطا ز لباس
ش
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
زیبا د یهای
ر تپش
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در
حلظه انتشار دریافت کنید،

6162 Sherbrooke w.
شما هم به  MAILING LISTبزرگ ما
بپیوندید:

paivand@videotron.ca
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ایران :اعدام..
ايران ،مجازات اعدام:
حکومت جامعه بني امللل
را به چالش میطلبد!
>> فدراسيون بين المللی جامعه
های حقوق بشر و جامعه دفاع از
حقوق بشر در ايران

احسان فتاحيان ،فعال کرد،

فدراسيون بين المللی جامعه
ه��ای حقوق بش��ر ()FIDH
و جامع��ه دف��اع از حق��وق
بش��ر در ايران ( )LDDHIبه
شدت اعدام احسان فتاحيان
را محک��وم م��ی کنن��د و از
دولتمردان جمهوری اسالمی
می خواهند که هر چه سريعتر
اجرای مجازات اعدام در ايران
را متوقف کنند.
با توجه به اطالعات به دست
آمده ،آقای احسان فتاحيان،
فعال کرد ،روز  ۱۱نوامبر
در زندان سنندج اعدام
شد.
دستگيری و بازداشت او
بين آوريل و اوت ۲۰۰۸
انج��ام ش��د و محاکمه
او بدون حض��ور وکيل
برگزار گرديد .به عالوه،
وی در زمان بازداش��ت مورد بدرفتاری قرار
گرفته است .حکم بدوی  ۱۰سال حبس او
توأم با تبعيد ،در دادگاه تجديدنظر به بهانه
واهی "محاربه" و به جرم عضويت داشتن در
حزب کومله به حکم اعدام تبديل شد.
دو نفر ديگر به نام های حبيب الله لطيفی ،و
شرکو معارفی ،که به ترتيب در اکتبر ۲۰۰۷
و اکتبر  ۲۰۰۸دستگير شده اند نيز در نوبت
مرگ نشسته اند .گفته می شود که اين دو
نيز با احزاب کردستان ارتباط دارند.
فدراس��يون بين المللی جامعه های حقوق
بش��ر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
مراتب نگرانی شديد خود را نسبت به روند
محاکمه آقای فتاحيان ،بدرفتاری های مکرر
در قبال وی و در نهايت اعدام وی اعالم می
دارند و از دولتمردان ايرانی می خواهند که
جس��د او را به خانواده اش تحويل دهند و
همچنين اعدام آقايان لطيفی و معارفی را
متوقف کنند .اين دو سازمان خواستار توقف
اج��رای اع��دام و در نهايت لغو کامل آن در
ايران هستند.
جمهوری اسالمی در حال حاضر از نظر
تعداد اعدام در جه�ان جايگاه دوم را
ب�ه خود اختصاص داده .از س�ال ۲۰۰۵
تعداد اعدام ها در ايران افزايش يافته:
در همان س�ال تعداد  ۹۴نفر و در سال
 ۲۰۰۸تعداد  ۳۴۶نفر اعدام شده اند.
مجازات بسياری از جرم ها به اعدام منتهی
می ش��ود ک��ه از اي��ن ميان می ت��وان به
"محاربه" (دش��منی با خدا) اشاره کرد که
گاهی به عنوان بهانه برای اجرای خواس��ته
های سياسی دولتمردان جمهوری اسالمی،
به ويژه در قبال کس��انی ک��ه به گروه های
اقليت تعلق دارند ،مورد اس��تفاده قرار می
گيرد.
فدراس��يون بين المللی جامعه های حقوق
بش��ر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نگرانی شديد خود را نه تنها در مورد تعداد
روزافزون اعدام ها بلکه بخاطر اس��تمرار در
اع��دام نوجوانان اعالم م��ی دارند .مجازات
مرگ در ايران در حقيقت سياس��تی است
که دولت از آن برای ارعاب و ايجاد وحشت
استفاده می کند.
---------------------------

یادمان کشتار
زندانیان سیاسی
دهه  60در
ایران
ایمیل تماس با ما:

Koshtaredahe60
@gmail.com

___ ___ www.paivand.ca
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کانادا:خشونت
علیه زنان

>> نه

یعنینه!

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 Parkhaven Avenue, Côte St. Luc, QC. H4W 1X8

www.emsb.qc.ca/marymountadult
Tel.: 514-488-8203 Fax: 514-488-8458

لیال سرحدی (مونتریال)
خش��ونت از مواردی است که می تواند در یک رابطه
هنگامی که عدم تعادل قدرت وجود دارد ظاهر شود.
این ع��دم تعادل قدرت می توان��د فرمهای مختلف
فیزیکی ،کالمی ،اقتصادی و جنسی را به خود بگیرد.
تمام فرمهای خش��ونت اثرات گس��ترده ای را روی
قربانیان دارند اما خش��ونتهای
جنس��ی از بدتری��ن ن��وع این
خشونتهامیباشند.
 در صورتی که
عموم��اً این تص��ور غلط وجود
مایلید در این زمینه
دارد که اغلب تجاوزهای جنسی اطالعات بیشتری داشته
توسط غریبه ها انجام میشود ،باشید با شماره زیر با ما
اما در حقیق��ت در  %80موارد
تماسبگیرید.
قربانیانتوسطشخصیشناخته
سرویس
ش��ده مثل دوس��ت ،همکار و
اعضای خانواده ویا حتی شریک خانوادگی آتنا:
زندگی خود مورد تجاوز جنسی
قرار گرفته اند.
)514(274-8117
بنابراین زن��ان و دختران جوان
از قربانیان اصلی این خشونتها
هس��تند .همچنی��ن در موارد
خشونتهای جنسی در خانواده درصد تجاوز جنسی به دختران
چهار مرتبه بیشتر از پسران میباشد.
(آمار کانادا کاتالوگ شماره )85-224
در کان��ادا در س��ال 2006از هر  7زن یک زن حداقل یک بار
در رابطه خود از طرف همسرش قربانی خشونت جنسی بوده
است (وزارت امنیت عمومی .)2006
باید بدانیم که خشونت جنس��ی یک عملی است که از امور
جنسی تبعیت می کند و می تواند به هر کسی بدون آگاهی
او تحمیل شود.
موارد متفاوت از خشونتهای جنس��ی اثرات فیزیکی و روانی
متفاوتی را روی قربانی می گذارد ازجمله این اثرات می توان
به افسردگی ،اضطراب ،کم خوابی ،دردهای زنانه و جراحتهای
متفاوت اشاره کرد .اما زمانی که مهاجم شخصی می باشد ،که
ما به او اطمینان داریم خشونتی که او انجام می دهد ،احساس
نوعی خیانت را در مقابل این اطمینان ایجاد میکند.
در بیش��تر موارد زنان خش��ونتی را که از طرف همس��ر و یا
شریکشان انجام میشود ،به عنوان خشونت در نظر نمی گیرند
و هنگامی که او از نظر احساس��ی آنها را مجبور به انجام این
عمل می کند آنها برآورده کردن خواسته او را از وظائف خود
می دانند.
اگرچه هیچ انس��انی نباید به اسم مذهب ،فرهنگ و سنت به
صورت فیزیکی (جس��می) رنج بکشد ،اما در بعضی از مواقع
انجام این خشونتها میتواند تاثیر گرفته از فرهنگ ،مذهب و یا
نقش جنسی زن و مرد باشد که رابطه جنسی را به صورت یک
توقع غیرقابل رد از طرف مرد نسبت به زن مطرح می کند.
قوانین برای حفاظت از حقوق اش��خاص در گفتن نه بوجود
آمده اند و نه گفتن یکی ازحقوقی اس��ت که هر فرد دارا می
باشد و قانون اورا در این زمینه حمایت می کند در کد جزایی
کانادا تهاجم جنسی به عنوان یک عمل جنایی محسوب می
شود و شامل تجاوزات جنسی بین زوجین نیز می باشد( .کد
جزایی )278
همچنین زنی که مایل به داشتن رابطه جنسی نیست ،نباید
برای داشتن این رابطه مجبور و یا تهدید شود.
داد و ستد انسان از دیگر واقعیات غم انگیز برای زنان و دختران
جوان می باشد .تخمین زده می شود هر ساله حدود 1600نفر
به کانادا دادوس��تد می ش��وند که  %80آنها زن می باش��ند.
(انجمن پزشکان کانادا)
بسیاری از این قربانیان از کشورهایی هستند که وضعیت مساعد
برای زندگ��ی ندارند این افراد با پیگیری موقعیتهای کاری و
ی��ا ازدواج با افراد خارجی ب��ه دنبال زندگی بهتر برای خود و
اعضای خانواده خود هستند .آنها به تنهایی سفر می کنند و
اطالعات محدودی در مورد مهاجرت و قوانین آن دارند وازنظر
منبع درآمد در محدودیت می باشند و یا منبع درآمدی ندارند
و همچنین مش��کل زبانی نیز دارند .بنابراین به طور عمومی
ریسک خشونت جنسی به این زنان و اجبار آنها به انجام فحشا،
ازدواج ناخواسته زیاد می باشد( .انجمن پزشکان کانادا)
قربانیان این داد و ستد ممکن است توسط کارفرمای خود به
صورت جنسی مورد خشونت قرار گیرند ،آنها ممکن است با در
خواست کارفرما به دالیل زیر موافقت کنند:
 موقعیت قدرتی که کارفرما در آن قرار دارد، ترس از دست دادن شغلشان، ترس از اخراج از آن کشور.همچنین در بعض��ی مواقع قربانی��ان در رویای زندگی بهتر
هس��تند و آنها امیدوارند که خواستهایشان توسط کارفرما به
وقوع بپیوندد.

)>> Plamondon Metro Station, Bus 161(Van Horne
)>>Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)>> Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminister

• کالسهای انگلیسی مقدماتی • پیش متوسطه • متوسطه •
فرانسوی زبان دوم ،آشنایی با کامپیوتر
(متام وقت:صبح /متام وقت :شبانه)

 sکالسهای انگلیسی :مقدماتی ،پیش متوسطه –آکادمیک (سیکل اول):
 8:40صبح تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)

 sکالسهای فرانسوی زبان دوم:

دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)
 9تا  11صبح،
مبتدی:
پیش متوسطه 11 :صبح تا  1بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)

 sکالسهای انگلیسی مقدمات ،پیش متوسطه ،آکادمیک (سیکل اول)
 فرانسوی زبان دوم:مبتدی 6:30 :تا  9:30شب ،دوشنبه و چهارشنبه ( 6ساعت در هفته)

* هزینه

 30دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*
(* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
از  65تا  110دالر برای کالس های تمام وقت)
________________________________

نامنویسی ترم زمستانی:

>> زمان نامنویسی:
دوشنبه  30نوامبر و چهارشنبه 2دسامبر
 9صبح تا  3 :30بعدازظهر و  5تا  8شب

سه شنبه  1دسامبر و پنج شنبه  3دسامبر
 9صبح تا  3 : 30بعدازظهر

همه کالس ها  4ژانویه  2010شروع می شوند.
________________________________
 هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند.هزینه کتابها فقط با ارایه رسید اصلی آنها مسترد می شود .چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد،
این مرکز حق خود میداند کالسها را منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.
_____________________________________________________________________

>> TRANSPORTATION:
There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
 6:00pm departure from Villa Maria to Marymount Centre
 9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria

_______________________________________________

مدارک مورد نیاز:
If you born in Canada, you must bring a Quebec or Canadian Birth Certificate
OR if you were born outside Canada you must bring one of the following:

 Canadian Citizenship Card
 Permanent Resident Card
)(must be valid until June 30, 2010
)& Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292
) IMM 1000 (Permanent Resident Visa
 Quebec Selection Certificate
)(Category R8 or Category RA
For other categories you must also bring
the Permanent Resident Card or Visa and if available
 Translated foreign Birth Certificate

برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203
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سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

Professional Grooming

15

___ ___ www.paivand.ca

15 PAYVAND: Vol. 16  No.928  Nov. 15, 2009

--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

چلوکبابی یـاس
در قلب NDG

اسپشیال یاس
وجه توجه

ت
هتعطیل!
آشپزخان
هر روز

یک نوع غذا

عدازظهر

ت  11تا  5ب

از ساع پ یا ساالد
و
با س Tax inlc
u
ded
e out

8

only tak

.99

>> حمیطی زیبا ،گرم و
خانوادگی
>> کیرتینگ یاس در خدمت
میهمانی های مشا

ب ترین آشپز ایرانی
با مجر

باکیفیتعالی

__________________________________

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

Tel.: (514) 483-0303

اطالعیه فراخوان به همیاری

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

پارادنوروز

جه�ت هرچه
باش�کوه ت�ر
برگزار کردن
پ�اراد ن�وروز
امسال

روز
یکشنبه،
 28مارس
2010

ب�ه ش�ما
هنر من�د ا ن
و کوشش�گران ایران�ی ب�رای
انج�ام کارهای هنری و فرهنگی
نیازمندیم.
لطفا در اسرع وقت با ما با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید:

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

)(NDG

با جتربه طوالنی

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

با بیمه و 6ماه ضم

از
514-993-7085

رضازرین
ضمن�ا یادآوری می ش�ود
امس�ال برنامه پاراد ،بصورت رژه
خیابانی،

خیابان اتواتر تا پالس
دوکانادا

برگزار خواهد شد.
جزئی�ات برنامه در ش�ماره های
آینده پیوند به نظر شما خواهد
رسید.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

انت

16
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سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

اجنمن دوستـداران زرتشت
(شاخه جوانان) با همیاری

بنیادفرهنگی نیما

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو

و اجنمن ادبی پیشیاره می کنند:

سخنرانی :طبیعت و گیاهان داروئی
طریقه استفاده از گیاهان داروئی

دکتر کاتوزیان

متخصص طب سنتی و گیاهی

کان
ت ال ه
ا
ی
فار
رک
ار ی ،عربی سی ز
ب
ا
ن
م
،
 ،آسو
نی و
گیرنده  ...را ب ری،
ر
کیفی های دیجی روی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

زمان:چهارشنبه 2دسامبر 2009

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0لم و سریال ایرانی
و صدهافی
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  24شبکه

صداو سیمای ایران

ساعت 7پس از نیمروز
دانشگاه کنکوردیا (مرتو  :گای)

Concordia University
John Molson School of Business
)(MB Building
1450 Guy Room 1-210

برای اطالعات بیشرت با
خامن سپیده ساالری

تلفن)514( 983 -5314 :
متاس حاصل منائید.
دکتر کاتوزیان با تلویزیون  TEN TVدر تورنتو
همکاری داشته و اطالعات مفید خود را در مورد
معجزه گیاهان داروئی و طریقه استفاده از آن را
در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهد.

___________

www.tentv.tv

ویزیت رایگان با دکترکاتوزیان،
با تعیین وقت قبلی

پنجشنبه  3دسامبر 2009

از ساعت 9صبح تا  13پس از نیمروز

درمحل کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

برای آگاهی بیشتر و گرفنت وقت ،با
خامن سپیده ساالری متاس بگیرید.
تلفن)514( 983 -5314 :

17
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________________
>>اینک بزرگتر از همیشه <<

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید:

INFINITI FX35 - 2005
Prix : $ 26900
Kilométrage : 99000
Garantie/Financement: Disponible
Mensuel : 479.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission: Auto Cylindres : 6
Carburant: Essence Motricité: AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intér./ext.: Beige/Blanc

17 PAYVAND: Vol. 16  No.928  Nov. 15, 2009

BMW 525XI 2007
Prix : $ 29900
Kilométrage : 94000
Garantie/Financement : Disponible
Mensuel : 406.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission : Auto Cylindres : 6
Carburant : Essence Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure /extérieure : Noir
Type : Berline

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

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

assurance@eleganceleasing.com
ساده و کارآ ،راهنمای
ارزان...

&

اینترنتی

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

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

فروشگاهوقصابیرضا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

بفروش میرسد

DOUBLE PIZZA

مغازه دبل پیتزا

در ناحیه سنت هوبرت)(RIVE SUD
با فروش عالی  با کلیه امکانات و تجهیزات

با 10سال سابقه

لطفاباوحیدامیراصالنیتماسبگیرید:
Tel.: 514-609-5760
vahid@doublepizza.ca az oct 15up

www.paivand.ca
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گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و
بانازل ترین قیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
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در«وست آیلند»
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 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.

 باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130
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منایشگاهعکسآیدینمطلبی
Aydin Matlab Doctrine in Reverse
From Nov.12th 2009 - Jan.10th 2010

Aydin Matlabi
«Doctrine in Reverse»
Celebrating the artistic
vibrancy of contemporary
Iranian art, Galerie YellowFishArt is pleased to
present “Doctrine in Reverse” featuring a curated
selection of large works
of contemporary photographer Aydin Matlabi.
The exhibition profiles
the debute of a young
Iran artist, whose art generate a progressive and
inspiring dialogue.

Aydin Matlabi illustrate
the contemporary dimensions and traditional parallels of Iranian cultural.
The works diverse in
range of styles:
portraiture, documentary
and landscape.
All with significant cultural relevance.
“Doctrine in Reverse”
reinforces the allure of
the rapid expansion and
international vogue of
the market for Iranian
contemporary art.

A subject that has been
recently explored with
increasing frequency
in museum and gallery
exhibitions in Europe and
the United States.
------From Nov.12th 2009 Jan.10th 2010
Tue. to Sat. 1-6 p.m.
Galerie YellowFishArt
3684 Boul.St.Laurent
H2X 2V4 Montreal

Tel. 514.840.0808
www.yellowfishart.com

31: ص

www.esthemedica.com

کلینیک زیبایی و اسپـا

اندی کریسمس امسال
در مونرتیال و اوتاوا

از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

 دالر39  زیر بغل و بیکینی- دالر29 ½½لب باال هر بار
 دالر70  سفت کردن پوست هر بار، زدودن سلولیت-½½الغری
 لیزر و بوتاکس،½½لیف ماساژ برای چنی و چروک
 دالر99 ½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار
 پدیکور، مانیکور، فیشیال،½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز

مشاوره رایگان با خامن دکتر
---------------

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی

>> سلیمــان نوری

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

 میگرن و، زانو درد، شانه درد، سیاتیک،کمر دردÍ Í
 ترک سیگار و اعتیاد، ضعف جنسی، دردهای مفاصل
.داروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود استÍ Í
 برای تقویت سیستم دفاعیDGS کپسول و عسلÍ Í
موجود است

_____________

بـزودی در مونتـریـال
>> جزئیات در شماره آینده

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

&

_______________________

6584 Sherbrooke West
(corner Cavendish)

(Metro Vendome, Bus: 105: W)

Thur. & Fri.:
9 to 7:00 p.m.
Sat.: 9 to 5

19

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  928آبان 1388

پرسه در
پسکوچه های
شهر...
دهباشی وعشق
بیانتها...

س��ه شنبه  3نوامبر که گذشت به
همت انتشارات مولتی ساژ و خانه
فرهن��گ صبا و انتش��ارات مولتی
ساژ ،علی دهباشی مولف و سردبیر
فصل نامه بخارا ،در محل کافه صبا
مهمان ایرانیان مونتریال بود
علی دهباشی ،متولد سال 1337
هجری ،درس آموز بزرگانی چون
سید ابوالقاس��م انجوی شیرازی،
دکتر مهرداد بهار ،دکتر غالمحسین یوسفی
و دکتر عبدالحسین زرین کوب بوده است.
نخستین فعالیتهای اجتماعی و ادبی وی با
کانون پرورش کودکان و نوجوانان در تهران
ش��کل می گی��رد و در ادامه به همکاری با
نش��ریات وزینی چون آرش ،دنیای سخن،
اندیشه ،چراغ و ...می انجامد.
در سال  1369دهباشی اولین شمارۀ مجله
اش به نام کلک را منتش��ر میکند ،نشریه
ای که با همکاری اندیشمندانی چون دکتر
جالل خالقی مطلق ،دکتر قمر آریان ،دکتر
عزت الله فوالدوند ،دکتر عبدالحسین زرین
کوب و ...س��الیان س��ال در ح��وزۀ ادبیات
فارس��ی و ادبیات جهانی تداوم می یابد تا
باالخره جای خود را به نشریۀ وزین دیگری
در سال  1378بدهد.
این نشریه بخارا نام دارد و به صورت فصلنامه
تا امروز به همت و توانایی های ایش��ان به
دست مشتاقان می رسد.
ویژه نامه هایی که در قالب این نش��ریه به
چاپ رسیده است و اختصاص به نامدارانی
چ��ون تاگ��ور ،گونترگ��راس ،امبرت��و اکو،
ویرجینیا ولف و  ...بی هیچ تردیدی مرجعی
برای دانشجویان و پژوهشگران فارسی زبان
است.
از میان این بسیار فعالیتهای مطبوعاتی می
توان از همکاری وی با نشریۀ هنری طاووس
هم نام برد و نی��ز از بنیان گزاری فصلنامۀ
س��مرقند .گفتنی اس��ت وی مدتی را هم
ویراستار متون فرهنگستان ایران بودهاست.
در حوزۀ تصحیح کتب ،وی به نش��ر منقح
آثاری چون «س��فرنامۀ مظفرالدین ش��اه
به فرنگ»« ،آث��ار العجم» اثر محمد نصیر
حسینی« ،سفرنامۀ حاج سیاح» و  ..همت
گماش��ته اس��ت و نش��ر دیگر کتبی چون
«خان��ۀ دایی یوس��ف»« ،تاریخ ش��فاهی
ناشرین ایرانی»« ،گفتگو با سید محمد علی
جمالزاده»« ،یادمان سهراب شهید ثالث» را
باعث و بانی بوده است.
دهباشی در نشست مونتریال طی سخنرانی
کوتاه��ی از تحوالت روش��نفکران ایران از
مشروطیت تا به امروز حرف زد .سخنرانی
او با نمایش فیلم همراه بود ،فیلمی کوتاه و
مستند از چگونگی انتشار فصلنامه بخارا در
گفتگو با بزرگانی چون محمود دولت آبادی،
سیمین بهبهانی ،آیدین آغداشلو ،رضا سید
حسینی ،حسن انوری و نصرت کریمی و...

وقتی فیلم را م��ی بینی حیرت می کنی
و از خود می پرسی ،در آشویتس فرهنگی
وزرات حکومت اسالمی ،راستی چه عاملی
تداوم کار دهباشی را تضمین کرده است؟
این ی��ک الف مرد آس��م زده الجون یک
القب��ا ،که اگر پمپ آس��مش را از بگیری،
به قول خودش پش��ت
هر دوربی��ن تلویزیونی
«اعتراف»ی می شود،
چگونه این همه س��ال
را زیر تیغ جانیانی مثل
صفارهرن��دی و ...دوام
آورده!؟
جوابی نیست ،به جز
عش�ق؛ عش�قی بی
پایان و باوری عمیق
به آنچه می کند...
سکانسپایانیفیلم،بس
غم انگیز است؛ آنجا که
دفتر بخارا (بخوانید دفتر
و دستک ادب و فرهنگ
ایرانی در کل!) تعطیل
و به س��وی مقصد نامعلومی اسبابکش��یده
می ش��ود ...این است سرنوشت فرهنگ در
حکومتی فرهنگسوز ،که وزارت فرهنگش
هم خ��ود را صرف طبع چندصدهزار
همه ّ
باره مفتایح و بح��ار و ...هزار خرافات دیگر
می کند ،و سرسوزنی برای میراث فرهنگی
ایرانی آن مرز بوم ارزش و اعتبار قائل نیست؛
این است تصویر فرهنگ و ادب معاصر ،در
مملکت  70میلیونی که چراغ رمان و شعر و
موسیقی نو در آن رو به افول است...
من سخت دلم سوخت!

بیاییدنترسیم!
ما بی شماریم ،حقیقتا!
...باز هم ش��اهد ب��ودم ...هنگام عکس
گرفتن از تظاهرات ایرانیانی که شنبه پیش
بخاطر حمایت از جنبش س��بز در میدان
فیلیپ جمع آمده بودند ،عکاس با مقاومت
و حتی اعتراض روبرو شد ،آقا عکس نگیر!
این ،کار اطالعاتی های رژیم را در شناسایی
معترضان راحت می کند...
دوستی در جمع نکته ای را خاطر نشان کرد،
بد نیست با شما در میان بگذارم .راستی در
ش��رایطی که آن جوانی که شدیدا شکنجه
شده ،مورد تجاوز قرار گرفته ،از کهریزک که
آزاد می شود ،باز به خیابان میآید و باز فریاد
مرگ بر دیکتاتور سرمیدهد؛
و یا همه آن جوان های دیگری که جسورانه
زندگی ش��ان را کف دس��ت می گذارند و
در خیابان ه��ای خطرناک اس�لامی ،فریاد
«جمهوری ایرانی »...می کش��ند و ...چرا ما
ایرانیان خارجه نشین اگر گوشه ابرویمان را
کسی ببیند فریاد وامصیبتا سر میدهیم و در
عین حال شعار حمایت از نسل پرشور جوان
معترض می دهیم؟!
دوس��تی م��ی گف��ت بیایی��د کار وزارت
اطالعاتی ه��ا را دش��وارتر کنیم ،بیایید هر
روز با ش��جاعت تمام چهره و نام و نش��ان
خودمان را ،همگی مان را ،آنقدر بر صفحه
روزنامه ها و وبسایت ها و اطالعیه ها ...نشان
بدهیم ،تا دیکتاتورها بدانند ما -واقعا -از آنها
نمی ترسیم ،و مهمتر بدانند ما بی شماریم،
و سایه نش��ین هم نیس��تیم ،و جوانان ما
-حقیقتا-تنهانیستند!
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سبز حتمل ندارد!

بازهم چهره کریه ضد تسامح و تساهل در
تظاهرات حمایت از  13آبان ،جنبش سبز در
مرکز شهر مونتریال ،شنبه پیش سر برآورد،
هموطنی که پرچم شیروخورشید به دست،
سعی کرد دقیقه ای زیر مجسمه های سراپا
سبز پوشیده بنشیند ،با اخطار ِشداد و غالظ
یکی از دست اندرکاران روبرو شد ،که شما
حق حمل پرچم شیروخورشید نشان ندارید
و کار به برخورد فیزیکی کشید و جروبحث
و بگومگو ...آن هم پیش روی آن گروه نسبتا
بزرگ ایرانیان حاضر ....راستی این سازمان
بزرگ سبزپوش چرا نمی تواند هیچ چیزی
را غیر از خود تحمل کند ...راستی ریشه ی
اینهمه بی تحملی در س��بزهای مونتریالی
کجاس��ت؟ هن��وز آن زنجیر انس��انی در
راهپیمایی بزرگ ،در محل پالس دوکانادا از
سمبل زشت
ذهن من پاک نشده است ،آن ُ
و سخیف ،یادتان هست؟ به محض آن که
سبزها گروهی را دیدند که در برخی مواضع
و شعارها با آنها تطابق کامل نداشتند ،فی
الفور و بی اختیار زنجیری انس��انی تشکیل
دادند و هموطنان را به خودی و غیرخودی
تقسیم کردند .می پرسم سبزها از چه می
ترسند؟
دوس��تان وحش��ت نکنید ،هر چه بیشتر
ب��ه «چالش» گرفته ش��وید ،آبدیده تر می
شوید...

بوی خوش هموطن!

رحیمی عزیز ،در صفحه نامه های ش��ماره
پیش پیوند ،هموطن��ی از برگزارکننده ی
برنامه ای در شهر خواسته بود به ملت غیور
تذکر دهد همچن��ان که موبایل های خود
را خاموش کنند و یا فیلم و عکس نگیرند،
خواسته بود از آوردن بچه های کوچک نیز
به سالن خودداری کنند ،خواستم من هم
از ایشان بخواهم ،صدالبته باعشق و احترام،
که به هموطنان گرامی تذکر دهند در برنامه
اجتماعی اس��تفاده از «دیودرانت» امساک
نفرمایند...
هموطن بسیار خوشپوشی کنار من و دخترم
در برنامه کنسرت «همای» تنفس را بر من
حرام کرد.

کنسرت همای
و تصویر زن ایرانی
روز  16اکتبر ،برنامه گروه همای را به اتفاق
دوستم در سالن دانشگاه کبک دیدیم ،من
از تکنیک و فن موسیقی سنتی ایرانی زیاد
س��ر درنمیاورم اما راس��تی دقت کرده اید،
تصوی��ری ک��ه از زن ایرانی در ش��عرهای
«همای» بود چقدر توهی��ن آمیز بود ،این
تصوی��ر اصال ربط��ی به زن امروز ن��دارد ،و
فقط به درد حرمسراهای ناصرالدینشاهی
و درب��ار و کاباره و ..م��ی خورد ،تماما راجع
به مو و گیسو و لب و دندان و کمر باریک...
این برداش��ت از زن ت��ا چند صد دیگر قرار
است همینطور عقبمانده باشد ...موسیقی و
هنر همه در تکنیک ضرب و کمانچه نباید
خالصه شود ،ظاهرا کل موسیقی سنتی ما،
مثل کابوس حکومت اسالمی تحول بردار
نیست...
هموطن تحقیرشده شما،
ناهید اصالنی (مونتریال)

HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسی مقدماتی :

اطالعاتنامنویسی2009-2010:
 روزانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخنامنویسی:

		
		

زمان نامنویسی:

نوامبر 30
دسامبر  1و  2و 3
دسامبر  7و  8و  9و 10
 9تا  11صبح

 شبانه انگلیسی مقدماتی:
تاریخنامنویسی:

		
		

زمان نامنویسی:

نوامبر 30
دسامبر  1و  2و 3
دسامبر  7و  8و  9و 10
 5تا  7بعدازظهر

مدارک (اصل) مورد نیاز:
مدارک مهاجرت و یا کارت سیتی زنی (کانادا) و یا رزیدنسی

کالس های انگلیسی مقدماتی:روزانه و شبانه

روزانه 4 :ژانویه تا  1آوریل2010 ،
دوشنبه تا جمعه 8/30 :صبح تا 12/30

شبانه 4 :ژانویه تا  1آوریل2010 ،
دوشنبه تا پنجشنبه 5/30 :عصر تا 9/30
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
>> شهریه شامل کتاب می شود.
>> برای کالس های روزانه و شبانه.

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

>> قابل توجه

پزشکان و متخصصین
دعوت به همکاری

Clinique Medico-Esthetique MIRA

Brossard

 با  22سال سابقه
 و حدود  20پزشک و متخصص

با یک بغل عشق!

«لیلی می»
شادباش >> قدم نورسیده مبارک

این روزها پروفس�ور قدیریان نازنین ،پژوهشگر نیکوکار و نام آشنای جامعه
ایرانیان ،دوس�ت و همکار همیش�ه و هنو ِز پیوندی ها ،غرق شادی و مباهات
است ،چرا که نوه دار شده است!...
>> قدم نورسیده را به خانواده عزیز ایشان صمیمانه شادباش می گوییم ،برای
ُدردانه بانمک ،تندرستی؛ و برای مادر عزیزش بهروزی و شادکامی آرزومندیم.

زهره ،م.ر.
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

شما را دعوت به همکاری
و یا سرمایه گذاری می کند:

  اورژانس،
 پزشک خانواده،
  کلینیکخصوصی،
  متخصصدراکثررشتههایمختلف
  بخصوص در رشته زیبایی صورت و بدن
 مجهز به اتاق جراحی و ...
-------------------------------------------->> برایاطالعاتبیشترباتلفنزیرتماسبگیرید:

514-999-5168

 همچنین
نیاز به همکاری
پزشک عالقمند
به فعالیتهای
زیبایی پوستی با
دستگاه لیزر

 سال  16شماره  24  928آبان 1388

گوناگون...

چرا بدون دليل چاق مي شومي؟

شاید شما هم از افرادی هستید كه احساس
می كنید جدیدا بدون دلیل چاق شده اید.
افرادی زیادی در هنگام مراجعه به كلینیك
های كاه��ش وزن ذكر می نمایند كه در
ماههای اخیر بدون آن كه تغییری در غذای
خود داده باشند دچار افزایش وزن شده اند.
واقعیت آنست كه چاقی و افزایش وزن رخ
نخواه��د داد مگر آن كه تعادل بین انرژی
دریافتی و انرژی س��وخت و س��از شما به
هم بخورد .اگر شما مراقب كالری دریافتی
تان هستید و به انرژی دریافتی خود توجه
دارید  ،پس ج��ای تعجب خواهد بود كه
وزن شما سیر باالرونده پیدا نماید .عوامل
بسیاری هستند كه می توانند بر وزن شما
اثرگذار باشند بدون آن كه شما بدان توجه
داشته باشید .در اینجا  8عامل كه منجر به
افزایش وزن شما در زمانی كه انتظارش را
ندارید می شود ،بیان شده اند.



ممكن است وزن شما به دلیل
استرس اضافه گردد.
شما ممكن اس��ت به علت تداوم استرس
در زندگ��ی  ...وزن اضافه كنید .بویژه اگر
اخیرا بدلیل تغییر شغل و یا شرایط زندگی
و ی��ا افزایش حجم كار و مس��وولیت تان
میزان استرس ش��ما افزایش یافته است.
این استرس می تواند افزایش بدون دلیل
شما را توجیه نماید .بسیاری از افراد ،غذا
را به عنوان یك تسكین دهنده در استرس
هایشان استفاده می كنند .ولی این تسلی
یافتن برای مدت طوالن��ی ای دوام نمی آورد  .توصیه
اساسی آنست :وقتی كه استرس دارید به جای پناه بردن
به غذا  ،از تكنیك های آرامش بخش و ورزش استفاده
شود كه عالوه بر بهبود وضعیت روانی ،كالری را نیز می
سوزاند و برای سالمتی مفید است.



ش�ما ممكن اس�ت در اثر درم�ان های
پزش�كی و دارو های مصرفی تان  ،وزن
اضافهكنید.
بسیاری از داروهایی كه برای درمان افسردگی ،دیابت و
اختالالت هورمونی خانمها تجویز می شوند می توانند
منجر به افزای��ش وزن گردند .هورم��ون درمانی برای
افراد یائس��ه ،و حتی داروهای خوراكی ضد بارداری می

توانند منجر به
ا فز ا یش
وزن گردند.
اگر ش��ما
مشكوك هستید به اینكه آیا درمان دارویی
تان موج��ب افزایش وزنت��ان می گردد
 .با پزش��ك خود برای امكان تغییر تجویز
دارویتان مش��ورت كنید ولی هرگز بدون
توصیه پزشكی داروی مصرفی را قطع یا
كم نكنید.

اختالالت هورمونی در خانمها كه معموال همراه با عالئم
و تغییرات ظاهری مردانه ( مانند :ریزش موی مردانه و
پرمویی) می باشد نیز باعث می گردد كه براحتی وزن
شما افزایش یابد.



شما ممكن است به دلیل یائسگی ،افزایش
وزن یابید.
خانمها اغلب در سنین میانسالی كه به مرحله یائسگی
می رس��ند و حتی قبل از آن به دلی��ل آن كه در این
سنین اغلب نسبت به سالهای جوانی شان دارای فعالیت
بدنی كمتری هس��تند ،دچار افزایش وزن می گردند.
همزمان نیز تغییرات هورمونی می تواند موجب تحریك
اشتها ،افسردگی و كم خوابی گردد كه در كنار كاهش
متابولیسم می تواند چاقی را به دنبال داشته باشد.



ریزه خواری مكرر می تواند ش�ما را چاق
نماید.
خیلی از افراد چاق عادت به خوردن وعده های مفصل
ندارند و یا وقتی برای خوردن غذا ندارند ولی به جای آن

اگر نمیخواهید بیمار شوید،
تصمی مقطعیبگیرید.
افراد دودل و مردد دچار دلهره
و اضطراب هستند.

به س��راغ یك محرم میرویم و رازها
و خطاهای خ��ود را ب��ا او در میان
میگذاریم!
گفتگو ،صحبت كردن و ...
وسیله درمانی قدرمتندی
هستند.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

{>> ادامه در صفحه}29 :

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

نقــد و اقسـاط

No interest

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

ا



عدم تح�رك نیز از
مهمتری�ن دالی�ل
چاقی است.
خیلی از افراد كه شغل اداری
دارند می گویند كه بدون تغییر
قابل توجهی در میزان غذایشان
داش��ته باش��ند بتدریج چاقی
شده اند .افزایش سن و نیز كم
تحركی باعث می شود استعداد چاقی در شما افزایش
یابد .اگر جدیدا با وسیله نقلیه به محل كار خود می روید
اگر فرصتی برای پیاده روی روزانه ندارید مواظب افزایش
وزن خود باشید.



بی توجهی به حجم غذا نیز دلیلی بر چاقی
بدون دلیل شما خواهد بود.
بعضی از افراد كه دچار افزایش وزن می شوند ،در تخمین
حجم غذای مصرفی خود دچار اشتباه هستند .به عبارت
دیگر اگرچه حجم باالیی را در روز مصرف می كنند اما
هنگامی از آنان درباره غذای مصرفی شان پرسیده شود
خیلی از غذاهای مصرفی خ��ود را به یاد نمی آورند .از
طرف دیگر بعضی نس��بت به میزان كالری غذایی كه
استفاده می نمایند و یا اثر چاق كنندگی آن دچار اشتباه
بوده كه نتیجه آن چیزی نیس��ت جز آن كه به چاقی
بدون آن كه متوجه باشند ،مبتال خواهند شد.
دكتر حمیدرضا فرشچی

«شكسنت قولنج»
ب ه مهرههای كمر
آسیب جدی
میرساند

دو دلی و بیتصمیمی باعث میشود
كه مش��كالت و نگرانیها روی هم
انباشته شوند .تاریخ انسان بر اساس
تصمیمگیریها ساخته شده است.
تصمیمگی��ری دقیق��ا ب��ه معنای
چشمپوشی آگاهانه از بعضی مزایا و
ارزشها برای به دست آوردن بعضی
دیگر است.

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

_____________________



شیفت كاری شب نیز باعث
چاقی خواهد بود.
فرادی كه ش��بها در هنگام كار هس��تند
باید دقت نمایند كه خ��وردن در هنگام
نیمه ش��ب باعث برهم خوردن متابولیسم و
نیز چاقی بی روی��ه خواهد بود .عالوه بر آن
كه مطالعات نشان داده اند كه بیدار ماندن
ش��بانه حتی بدون خ��وردن نیز بدلیل
تغیی��رات هورمونی زمین��ه چاقی را
تشدید می نماید.



شما ممكن است به
دلی�ل بیماریهای
زمین�ه ای ،وزن اضافه
كنید.
یك��ی از معمول ترین
بیماریهایی كه موجب
افزایش وزن می گردد
ك��م كال��ری تیروئید
اس��ت .كمبود هورمون
تیروئید می تواند موجب
كاهش متابولیسم و كاهش اشتها و
افزایش وزن گردد .پس باید برای انجام
یك تست ساده به منظور تشخیص اینكه
آی��ا كم كاری تیروئید دارید و یا خیر ،به
پزشك مراجعه كنید.

ا گر منی خواهید بیمار شوید،
احساستان را بیان کنید

هیجانات و احساساتی كه سركوب
یا پنهان شده باشند ،به بیماریهایی
مانن��د ورم مع��ده  ،زخ��م معده ،
كمردرد و درد س��تون فقرات منجر
میش��وند .س��ركوبی احساسات به
مرور زمان حتی میتواند به سرطان
هم بیانجامد .در آن زمان است كه ما

در طی روز بطور مكرر از
تنقالتاستفادهمینمایند.
ای��ن تنقالت كم حجم كه
معموال همراه با كالری فراوان
است نیز از دالیل چاقی بدون
دلیل شما هستند.

)Tel.: (514
996-2725

متخصصانفیزیوتراپیمعتقدند":شكستن
قولن�ج كمر و تكرار آن موج�ب وارد آمدن
آسیبهای جدی به مهرههای كمر و التهاب
مفاصلمیشود".
قولنج یا گرفتگی عضالت ،عارضهای است
كه در اثر عوامل فیزیكی مانند قرارگیری در
وضعیت یكسان به مدت طوالنی و یا كمبود
مواد معدنی مانند كلسیم و منیزیم در بدن
به وجود میآید.
شكستن قولنج به هیچ وجه درست نیست و
میتواند موجب آسیبهای جدی مهرههای
كمروابتالبهكمردردهایمزمنشود.توصیه
میشود برای پیشگیری از ابتال به قولنج به
وضعیت بدن در طول روز توجه داشته و در
ص�ورت انجام كار یكنواخت به ازای هر یك
ساعت  10دقیقه وضعیت بدن را تغییر داده
و نرمش كنید .همچنین تامین مواد معدنی
مورد نیاز بدن از جمله كلسیم و منیزیم نیز
از بروز قولنج پیشگیری میكند.
قولنج توس�ط كشیدن عضله رفع میشود
ولی این كار باید توس�ط فیزیوتراپیس�ت
انجام شود.
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

روزه خوردنشو دیدم ،ولی نماز کردنش را ندیده ام
روزی به قدمه!
روزی گریه دست زن شلخته است
روضه خوان پشمه چال است
روغن چراغ ریخته وقف امامزاده
روغن روی روغن میره  ،بلغور ،خشک میمونه
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز  ---تا داد خود از
کهتر و مهتر بستانی  " .عبید زاکانی "
روی گدا سیاهه ولی کیسه اش پره
ریسمان سوخت و کجیش بیرون نرفت
ریش و قیچی هر دو در دست شماست !
ز آب خرد ،ماهی خرد خیزد  ---نهنگ آن به که از دریا
گریزد
زاغم زد و زو غم زد ،پس مانده کالغ کورم زد
زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم  ---به از کسی که
نباشد زبانش اندر حکم  " .سعدی "
زبان خر را خلج میدونه
زبان خوش ،مار را از سوراخ بیرون میآورد
زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد  ---بهوش باش که سر
در سر زبان نکنی .
زبان گوشت است بهر طرف که بچرخانی میچرخه
زخم زبان از زخم شمشیر بدتره
زدی ضربتی ضربتی نوش کن
زرد آلو را میخورند برای هسته اش
زرنگی زیاد فقر میآره
زرنگی زیاد مایه جوانمرگیست
ز عش�ق تا بصبوری هزار فرس�نگ اس�ت ! " دلی که
عاشق و صابر بود مگر سنگ است ؟ " " سعدی "
زعفران که زیاد شد بخورد خر میدهند
زکوة تخم مرغ یک دانه پنبه دونه است
زمانه ایست که هر کس بخود گرفتار است ! " تو هم در
آینه حیران حسن خویشی  " " ...آصفی هروی "
زمانه با تو نسازد ،تو با زمانه بساز
زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند
زن آبستن گل میخوره اما گل داغستان
زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا
زن بد را اگر در شیشه هم بکنند کار خودشو میکنه
زن بالست  ،اما الهی هیچ خانه ای بی بال نباشه
زن بیوه را میوه اش میخواهند
زن تا نزائیده دلبره ،وقتیکه زائید مادره
زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری
زن راضی ،مرد راضی ،گور پدر قاضی
زن سلیطه سگ بی قالده است
زن که رسید به بیست ،باید بحالش گریست
زنگوله پای تابوت
زن نجیب گرفتن آسونه ،ولی نگهداریش مشکله
زن و شوهر جنگ کنند ،ابلهان باور کنند
زنی که جهاز نداره ،اینهمه ناز نداره
زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره
زور داری ،حرفت پیشه
زور دار پول نمیخواد ،بی زور هم پول نمیخواد
زهر طرف که کشته شود اسالم است
زیر اندزش زمین است و رواندازش آسمون
زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن
زیر دمش سست است
زیر دیگ اتش است و زیر آدم آدم
زیر سرش بلنده
زیر شالش قرصه
زیر کاسه نیم کاسه ایست .
زیره به کرمان میبره
سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین
سال به سال دریغ از پارسال
سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته
سالی که نکوست از بهارش پیداست
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

در کشکول پیر...

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

پیر خراسانی

 Lubrificantاستفاده کنید.
ب��رای دخول بای��د واژن کام ً
ال لیز
باش��د از  K-Y Geléeک��ه بدون
نس��خه از داروخانه می توان خرید
استفادهکنید.
مدت مقاربت طوالنی باشد،
ولی اگر ّ
خود به خود باعث خشکی واژن می
شود.
برای عش��ق ب��ازی ه��ای طوالنی
بهتر اس��ت از  K-Y Liquideو یا
 Astroglideو ی��ا  Replensو ی��ا
 K-Y longueactionکه اثر آن ها
 48تا  72ساعت می باشد استفاده
کرد.

اشکاالت

ت ََرک خوردگی در قسمت ورودی
واژن

ژنیکولوژیک

 از جتربه کردن دارو ها و یا کرم
های دیگر خودداری کنید.

علّت واقعی آن معلوم نیست ولی فکر
م��ی کنند که در آن محل ضربه ای
وارد ش��ده و پوست به جای این که
تحمل کند ،پاره شده است.
ضربه را ّ

تمام عالئم دستگاه تناسلی خانم ها
مانند ّ
ترشحات،ل ّکهبینیغیرطبیعی،
قرمزی ،التهاب ،خارش و بوهای بد
که اکثراً در هنگام مقاربت دردناک
هستند ،همگی دارای اتیکت واژنیت
تورم
 Vajiniteهس��تند که معنای ّ
التهاب واژن می باشند .در حالی که
تمام عالئم و بیماری های این عضو
مخصوصاً اگر تکرار ش��ونده باشند،
واژنیت نخواهند بود.

استفاده از کرم ها و یا پماد های آنتی
بیوتیک باعث می شود که تشخیص
جدی بر
توسط پزشک به اشکاالت ّ
ّ
خورد کند.
از کرم های داروئی که بدون نسخه
تهیه می ش��ود نیز استفاده
پزشک ّ
نکنید زیرا ممکن است مشکل شما
را درمان نکند و عالئم بیماری را هم
بپوشاند.

زخم های مح ّلی

که بر اثر «زرد زخم»  Herpesسرطان
و ی��ا بعضی از بیماری های مقاربتی
مانن��د کوندیل��وم و Molluscum
غ��ده های کوچک
 contagousmو ّ
خوش خیم پوستی ایجاد می شود.

 از مصرف صابون های حتریک
کننده

Vulvodynie

و دوش واژینال خودداری کنید ،زیرا
باعث می شود که فلور میکربی واژن
ب��ه هم خورده و تولید عالئم التهاب
کند حتّا صابون های مخصوص هم
تولید التهاب می کند پس بهتر است
از تمیز کننده های بدون خطر مانند
 Cetaphilی��ا  Spectrojelو ی��ا آب
ساده استفاده شود.

س��وزش و التهاب دریچه و احساس
پوست سائیده شده.
علّت آن معلوم نیست ولی پزشکان
فکر می کنند که ریشه های عصبی
صدمه دیده باعث آن می ش��ود .در
این م��ورد عمل مقاربت اکثراً عذاب
دهنده و حتّا غیرممکن می شود.
احساس درد به هنگام ادرار کردن نیز
ممکن است دیده شود.

علل

عدم تعادل باکتری ها

واژنیت قارچ ه��ا یا کاندیدا (عفونت
مخمری هم گفته می ش��ود) که با
ّ
التهاب و قرم��زی لب ها و خارش و
ّ
ترشح غیرطبیعی و معموًال غلیظ و
چس��بناک و گاهی بد بو معموالً در
خانم هائی که آنتی بیوتیک مصرف
می کنند و خانم های دیابتیک که
بیماری آن ها بخوبی کنترل نشده از
علل ناشناخته بیماری می باشد .این
عفونت جزء بیماری های مقاربتی به
شمار نمی رود و ُمسری نیست.

 از قرص های ضدّ بارداری
نترسید

Vestibulite

بسیاری از خانم ها هستند که فکر
می کنند این قرص ها باعث واژنیت
جدی
می ش��وند ،مطالعات جدید و ّ
نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین
این دو وجود ندارد.
کان��دوم از بیماری ه��ای مقاربتی
جلوگیری می کند ول��ی واژنیت را
درمان نمی کند .خانم هائی هستند
که فکر می کنند واژنیت یک بیماری
مقاربتی است و از مرد یا پارتنرشان
می خواهند که از کاندوم اس��تفاده
کند.
در صورت��ی که مقاربت ب��ا کاندوم
مردانه باعث تشدید عالئم می شود،
ولی کان��دوم زنانه بر عکس عالئم را
کمتر می کند .بیماری های مسری
مقاربتی معم��والً چنین عالئمی را
ندارند
در صورت��ی که «پارتن��ر» جدیدی
داری��د ،از کاندوم اس��تفاده کرده و
آزمای��ش بیماری ه��ای مقاربتی را
انجام دهید.

این مشکل بس��یار پیچیده ممکن
است بر اثر وجود مقادیر بسیار زیاد
اس��ید اگزالیک در ترش��حات واژن
دیده شود و حالت احساس سوزش
به محض تماس ب��ا مدخل واژن به
وجود آید.

واژنیت میکربی

(عفونتی که بیشتر دیده می شود)
مهم آن بوی ش��بیه ماهی
عالم��ت ّ
می باش��د که بع��د از عمل مقاربت
مه ّوع تر می ش��ود .این بیماری نیز
جزء بیماری های مقاربتی بش��مار
نرفته و ُمسری نیست.

چند راهنمائی
 به دنبال تشخیص صحیح باشید

بیماری های زیادی در این عضو دارای
عالئم مشابه هستند ولی درمان آن
ها یکسان نیست .در صورت مشاهده
یکی از عالئم گفته ش��ده با پزشک
خودتان تماس بگیرید تا با تشخیص
صحیح درمان الزم شروع شود.

علل دیگر

عدم وجود ترش��حات ن��رم کننده
هنگام دخول
وس��واس در شستش��و و استفاده از
صابون های ُملتهب کننده و خشک
کننده

 خارش را کم کنید.

کمپ��رس آب س��رد در دس��تگاه
تناس��لی و همچنی��ن اضافه کردن
جوش شیرین (بی کربنات دوسود)
باعث آرامش خ��ارش و التهاب می
شود تا تشخیص پزشک اعالم شود
در ص��ورت ل��زوم از لی��ز کنندگان

بیماری های پوستی (اگزما)

 Lichen scloreuxو غیره که تولید
قرمزی و خارش و احساس سوزش
در هنگام ادرار می کند.

نگاهی دیگر به خبر...
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بخش پایانی ( )2در شماره آینده

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

با الهام از این ش��عار م��ردم در روز
13آبان که فریاد می زدند:

ایران سبز و آباد
مبب امت منی خواد!
ای بانی استبداد
آمر ظلم و بی داد
از خاش تا مهاباد
از بَم تا استرآباد
بیدار باش زنهار
بشنو ز ما این فریاد
ایران سبز و آباد
بمب اتم نمی خواد
................
نه با زور ُخرافات
نه طرح اعترافات
خاموشگشتنینیست
این موج اعتراضات
تحمیق کی توان کرد
در عصر ارتباطات
بس دور نیست روز
پس دادن مکافات!
.................
ُکشتند اشقیا چون
نداُ ،سهراب و فرهاد
تشت رسوائی تو
از بام دنیا افتاد
این خلق رنجدیده
از جور و ظلم و بیداد
سامان و دودمانت
خواهند داد بر باد
-------در تظاهرات روز  13آبان امسال
ع�ده ای از م�ردم ش�عار م�ی
ّ
دادند:

پلیس ضدّ شورش
احمدی رو بشورش!
جواب این عمله جات ظلم به مردم
می تواند چنین باشد
(با آهنگ ضربی بخوانید)

احمدی رو نشوندیم
ا ّول خاک شو تکوندیم
انداختیم تو خزینه
با یک عالم هزینه
با آب و تاید و صابون
با ژاوکس فراوون
بعد با اسید سولفوریک
فن و تکنیک
با صد تا ّ
با کیسه و سنگ پا
سابیدیم از سر تا پا
ولی هر چی مالیدیم
هیچ ثمری ندیدیم
ح ّتا با ُپتک و تیشه
دیدیم که پاک نمیشه
گفتیم جناب رهبر
فایده نداره دیگر
ما سعی خود نمودیم
آدم نمیشه انتر
بنداز اونو پشت در
یه نوکر نو بخر

شادباش

شنیدیم که فرزانه نام آشنای جامعه
ایرانی ،پروفسور پرویز قدیریان ،پدر
بزرگ شده اند .ضمن عرض تبریک
خدمت ایشان و خانواده محترمشان
و آرزوی سالمتی و طول عمر برای
همه آن عزی��زان ،رجاء واثق داریم
که یکی دو نسل آینده فرزندان ما
دانشمند برجس��ته ای در یکی از
رشته های علوم خواهند داشت؛ و
این بار از جامعه بانوان؟! و آن وقت
ایرانیان به یکدیگر خواهند گفت:
می دانی این خانوم دکتر یا مهندس،
نوه ی پروفسور قدیریان است؟!
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اوباما؟

اصالح اشتباه در یک نام

در دوران مبارزات انتخاباتی رئیس
جمهوری جدی��د آمریکا ،بعضی از
ایرانیان س��اده دل ش��اید به دلیل
پوست رنگین و این که او از خانواده
ای نسبتاً محروم برخاسته و زندگی
سختی را گذرانده ،فکر می کردند
که نامش «بارک حسین اوباماست».
ولی بع��د از پیروزی ایش��ان و
رس��یدن پای مبارکش به
مدت
کاخ سفید ،در همین ّ
کوتاه ریاست جمهوریش
از اعمال و گفتارش باید به
فراس��ت دریافته باشند که
نام حقیقی ایشان نامبارک
«شمر اوبا اونا» ست؟!

آخرین و پیشرفته
ترین تکنیک برای
رفع نقص فنّی در
سیستمئیدرولیک
هواپیما

روز چهارش��نبه  6آبان یک فروند
هواپیمایبوئینگشرکتهواپیمائی
آسمان پس از چند بار اعالم تاخیر
توس��ط مسئولین مربوطه
در پرواز ّ
و ب��ه دالئل و بهان��ه های مختلف
سرانجام س��اعت  12و  15دقیقه
بامداد ،تهران را به مقصد مش��هد
ت��رک می کند و پس از  45دقیقه
پرواز ناگهان هواپیما دچار تکانهای
وحشتناک و کاهش ناگهانی ارتفاع
ش��ده و مسافران نگون بخت دچار
شوک شدید می شوند.
خلبان هواپیما به جای تالش برای
رف��ع موّقتی نقص ف ّن��ی با کمک
متخصص��ان کادر پ��روازی که بر
ّ
اساس قوانین بین المللی هوانوردی
باید در هر پرواز تجاری در هواپیما
حضور داشته باش��ند ،به مسافران
اعالم می کند که سیستم ئیدرولیک
هواپیما از کار افتاده است و از آن ها
درخواس��ت می کند که برای رفع
نقص ف ّنی هواپیما دعا کنند!!!
پیشنهاد می کنیم که شرکت های
هوائ��ی معتبر در راس��تای تبادل
فرهنگ ها از تکنیک
پیشرفته ابداعی این خلبان متعهد
ب��ه هن��گام ب��روز نقص ف ّن��ی در
هواپیماهای در حال پرواز خودشان
اس��تفاده کنند! ناگفت��ه نماند که
دع��ا هم حتماً باید ب��ه راه و روش
مذهب شیعه حقّه اثنی عشری نوع
والیتی -فقاهتی باشد چون دعا به
درگاه خدا و اولیا و انبیا ادیان دیگر
هرگز مستجاب نخواهد شد!؟

َخر

توضیح ضروری-
دو مطلب زیر
کام ً
ال با هم بی
ارتباط هستند
فقط چون ما
ب��رای مطلب
د ّوم تیت��ر
مناسبی پیدا
نکردیم ،آنرا ب��ه دنبال مطلب ا ّول
آوردیم!
مطل��ب ا ّول -به عقی��ده ما«خر»
محروم ترین و معصوم ترین حیوان
روی کره زمین است!چون عالوه بر
این که تمام عمر باید کار کند و بار
ببرد و کتک هم بخورد ،ما
به اصطالح انسان ها هم ،هر همنوع
ابله و بی ش��عور خودمان را به این
حیوان بی گناه و نجیب تشبیه می
کنیم!؟ در ضمن این جانور نازنین
دو ُحسن بزرگ هم دارد و
آن این ک��ه نه دروغگوس��ت و نه
وقیح!؟
مطلبد ّوم -پرزیدنتچهلمیلیونی
منتخب حضرت رهب��ر ّ
معظم در
عده ای از اراذل و اوباش تحت
جمع ّ
ُعنوان«کنگره بزرگداشت  23هزار
شهید استان های خراسان»
و در فرازی از سخنان ُگهر بارشان

فرموده ان��د :ایران
مستقل ترین کشور جهان
است!
و به مس��ائل پیش افتاده ای چون
م��وارد زی��ر هم اص�ل ً
ا اش��اره ای
نفرمودن��د .مث ً
ال ای��ن که روس ها
در سرتاسر کش��ور ما از س ِر دریای
مازندران تا ته خلی��ج فارس نفوذ
کرده و صاحب اختیار ّ
کل امور اند!
و یا ای��ن حقیقت تلخ که اجناس
نج��ل چینی همه بازار های ایران
بُ ُ
را تس��خیر کرده و دم��ار از تولید
کنن��دگان داخلی در آورده و باعث
ورشکس��تگی و تعطیلی بیش��تر
کارخانه ه��ای ای��ران و بی کاری
کارگران شده اس��ت! صنایع نفت
م��ا هم که در تیول ش��رکت های
نفتی فرانسه و انگلیس است! و ده
ها م��ورد دیگر از این قبیل! به این
می گویند اس��تقالل؟ جناب دکتر
ترافیک استاد دانشگاه؟؟!!

تنا ُول از دو ُحفره

اکبر اعتماد نخستین رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران که در سالهای 53
تا  57ریاست این سازمان را بر عهده
داشت در گفتگو با برنامه«به عبارت
دیگر» بی بی سی از سیاست های
جمهوری اسالمی ایران در پیشبرد
شدت دفاع
برنامه هسته ای اش به ّ
کرد! یعن��ی این حض��رت واال در
زمان« آن خدا بیامرز» پوتین ایشان
را جل��وی پای مبارکش ُجفت می
کرده و پس از انقالب با شکوهمند
اسالمی نعلین آقایان علمای اعالم
و حجج اس�لام را!! به عبارت دیگر
جناب دکتر در طول عمر پر برکت
شان هم از آخور تناول می فرموده
اند و هم از توبره!؟ این حال و روز و
متخصصین تحصیل کرده و
اخالق
ّ
دانشگاه دیده میهن ماست .وای به
حال آدم های بی سواد و بی سر و پا
نبری مانند شخص بنده؟!
و ُجلُ ُ

واردات کاالهای
استراتژیک
بن��ا به گزارش ایلن��ا در خرداد ماه
تجار« احتماًال متع ّهد
امسال یکی از ّ
و انقالبی» در ام القرا اس�لام اقدام
به ورود  54هزار دسته بیل چوبی
از کش��ور ب��رادر اندونزی به میهن
اسالمی نموده است!
در برگه ثبت و س��فارش متقاضی
واردات ای��ن کاال ک��ه در وزارت
بازرگانی ثبت شده است بندر شهید
رجائ��ی به عنوان گم��رک مقصد،
کش��ور تولید کننده کاال اندونزی،
کشور ترانزیت امارات ،نوع ارز درهم
امارات ،بانک گشاینده اعتبار بانک
صادرات ایران ،نوع ثبت س��فارش
اعتبارات اسنادی و نوع معامله ارز
آزاد عنوان شده است.
ما فکر می کنیم صنعت س��اخت
دسته بیل چوبی باید یکی از پیچیده
حساس ترین صنایع جهان
ترین و ّ
باشد چون دانشمندان جوان اسالم
که این روزه��ا اورانیوم را مثل آب
خوردن غنی می کنند و انش��االله
در آینده نه چندان دور اولین بمب
اتمی صلح آمیز!
دولت اس�لام ناب را هم ساخته و
آم��اده انفجار خواهن��د کرد ،هنوز
موّفق به کش��ف تکنی��ک تولید و
س��اخت دس��ته بیل چوبی نشده
اند؟!پس زعمای قوم ناچار به صدور
مج ّوز برای وارد کردن آن از خارج
کشور شده اند.
البتّ��ه فرام��وش نبای��د ک��رد که
اصوالً دسته بیل در زندگی انسان
اهمیت حیاتی دارد!
ّ
چ��ون عالوه ب��ر این ک��ه از آن در
صنایع ساختمانی وکشاورزی سود
م��ی بریم ،موارد اس��تفاده دیگری
هم دارد ک��ه ما به علّت مغایرت با
{>> ادامه در صفحه}30 :
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زنان...

یکزنایرانیدرشرفسنگسار

bkordi@yahoo.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چرا زنان در صف اول
مبارزه مدنی قرار
دارند؟
_____________
گزارشی کوتاه از سخنرانی
شادی صدر در مراسم
دریافت جــایزه الله
حقوق بشر
________________

تاریخ 22 :آبان 1388

ش��ادی صدر فعال جنب��ش زنان و
وکیل پایه یک دادگس��تری ،جایزه
الله حقوق بش��ر هلن��د را دریافت
کرد .این جایزه به دلیل فعالیت های
خود در کمپین سنگسار و تاسیس
موسسه حقوقی راه توانمند زیستن
(راه��ی) و حمایت ه��ای حقوقی از
زنان به او اهدا شد.
او بعد از دریافت جایزه در سخنرانی
اش گفت " :بسیار مفتخرم از اینکه
هیات داوران محترم جایزه الله حقوق
بشر امسال مرا شایسته دریافت این
جایزه دانسته اند و خوشحالم که این
جایزه فرصتی در اختیار من قرار می
دهد که ام��روز ،در اینجا از وضعیت
حقوق زنان در ایران و نیازهای مبرم
مردم در ایران و نیز انتظاراتش��ان از
جامعه جهانی سخن بگویم".

"سی سال است که
جسم و روح زن
ایرانی هر روز حس
جتاوز به حقوق و
کرامت انسانی را
جتربه می کند"...

معترضان تاکید کرد و گفت ":زنان در
ایران در سی سال گذشته بیشترین
میزان سرکوب و فشار را در زندگی
شخصی و اجتماعی خود تجربه کرده
اند و بیشترین لطمه را از مناسبات
حاکم خورده اند؛ بدیهی اس��ت که
در چنین ش��رایطی ،ناراضی ترین و
خشمگین ترین شهروندان باشند که
او سپس با اش��اره به حوادث بعد از چیز زیادی هم برای از دس��ت دادن
انتخابات در ایران بر نقش برجسته ندارند .اگر ام��روز از پلیس به دلیل
زن��ان در پیگیری مطالب��ات مدنی ش��عارهای آزادیخواهانه خود کتک
می خورن��د ،دیروز هم به
دلیل عدم رعایت حجاب،
کتک می خورده اند ،اگر
اجنمن زنان ایرانی و
امروز به خاطر حضور در
تظاهرات برای دموکراسی
انتخاب هیأت اجرایی جدید
بازداشت می شوند ،دیروز
هم به دلیل ش��رکت در
زمان :یکشنبه 22نوامبر
تجمعات دف��اع از حقوق
11صبح >>در محل:
زنان به زن��دان رفته اند،
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
اگر امروز از سوی نیروهای
از همه عالقمندان دعوت میکنیم که در امنیتی م��ورد تجاوز قرار
این جلسه شرکت کنند و با پیشنهادات می گیرند ،سی سال است
که جس��م و روحشان هر
و انتقادات خود این نهاد قدیمی شهر
روز حس تجاوز به حقوق
مونتریال را پر بارتر سازند.
و کرامت انسانی را تجربه
می کن��د .و با همه این
جلسه ماهیانه اجنمن زنان ها ،آیا باز هم الزم است
بپرسیم چرا زنان ،امروز،
زمان :یکشنبه 6دسامبر
در خ��ط اول مب��ارزات
---- 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهرمردم ایران قرار دارند؟"

مجمع عمومی

به اعتقاد شادی صدر جامعه جهانی
باید به موازات پرونده هسته ای ایران
به مسئله نقض حقوق بشر نیز توجه
نش��ان دهد ،زیرا ممکن است " این
تصاویر و این مبارزات به فراموش��ی
سپرده شوند .آری اگر با نقض حقوق
بشر در ایران مقابله نشود و اگر از این
مبارزات دفاع مشخص صورت نگیرد،
م��ردم ایران حق دارن��د که بگویند
ما را فرام��وش کرده اید .نگرانی من
وقتی تشدید می شود که می بینم
رسانه های غربی هر روز بیشتر از روز
پیش ،کمتر به نقض حقوق بشر در
ایران می پردازند و سیاستمداران هم
دست کمی از آنان ندارند".
او در انتقاد از دولت ها و رسانه های
غربی گفت " :انگار نه انگار که اتفاقاتی
در ایران افتاده اس��ت و اتفاقاتی در
حال وقوع است .همه چیز در عرصه
سیاست جهانی با جمهوری اسالمی
ب��ه گونه ای پیش می رود که پیش
از اتفاقات تابستان امسال پیش می
رفت .حتی وقتی بحث تحریمها علیه
دولت ایران مطرح است ،باز تحریم ها
در مقابل پیشرفتهای ایران در عرصه
تکنولوژی هسته ای قرار می گیرد؛
ان��گار نه ان��گار که حق��وق ابتدایی
ش��هروندان ایرانی به طور روزمره از
سوی دولت ایران نقض می شود.
حقوق بش��ر یک امر جهانی است و
اگ��ر دولتی ادعای طرفداری از آن را
دارد ،این ادعا ،مسئولیتها و الزاماتی
را نی��ز به همراه دارد .بی اعتنایی به
این مسئولیتها ،نه فقط مردم ایران
را بیشتر و بیشتر در معرض سرکوب
قرار می دهد بلکه منافع دراز مدت
ش��هروندان دولتهای��ی ک��ه خود را
طرفدار حقوق بش��ر م��ی دانند نیز
به مخاطره می اندازد .زیرا به همان
اندازه که حقوق بش��ر جهانی است،
بنیادگرایی ب��ه عنوان یکی از اصلی
ترین دشمنان حقوق بشر نیز تبدیل
به امری جهانی شده است".
او در پایان بر ضرورت پیگیری نقض
حقوق بشر در ایران تاکید کرد.
(میدان زنان)

به همه شما خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

>>>>>>>>
برنامه پذیرش
مهاجر در سال
 2010اعالم شد

 ۴نوامبر ایرانتو :جیسون کنی ،وزیر
مهاجرت و شهروندی ،برنامه جدید
دولت کانادا در زمینه نحوه پذیرش
مهاجر در س��ال آینده و همچنین
گزارش سال  2009را تقدیم پارلمان
کرد.
وی در این این زمینه گفت:
"در حالیکه سایر کشورهای جهان
بمنظور مقابله ب��ا بحران اقتصادی،
می��زان پذیرش مهاج��ر و پناهنده
خود را کاه��ش داده اند ،کانادا این
افتخار را دارد که رقم مهاجران خود
را همانند س��ال های گذشته حفظ
کرده ت��ا بتواند نی��روی کار الزم را
ب��رای برنامه های میان و بلند مدت
اقتصادی خود فراهم کند".
وی اف��زود" :دولت در نظر دارد بین
 240ت��ا  265هزار نفر را در س��ال
 2010پذی��رش کند که این میزان
باز هم بیش��تر از متوسط مهاجران
پذیرفته شده از سال  1999تاکنون
اس��ت .اکثر مهاجران جدید از گروه

اقتص��ادی و متخصص��ان خواهند
بود".
از س��وی دیگر تقاضا برای مهاجرت
های استانی نسبت به گذشته افزایش
چشمگیری یافته و ایالت های کانادا
بخوبی به نقش مؤث��ر مهاجران در
پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی
خود پی برده اند.
کمک دول��ت فدرال به اس��تان ها
برای تقسیم مناسب مهاجران بین
آنها ،همچنین باعث ش��ده از حجم
متقاضیان منتظر در صف مهاجرت
فدرال کاسته شود.
--------------طی سال 2008در کانادا،
ایران با  6010مهاجر (%2.43
کلمهاجران)درمیان 10کشور
صادرکنندهمهاجر،رتبه 9رااز
آن خود کرد.
------------------با تغییرات جدید در سیس�تم
پذیرش مهاجر ،هم اکنون مدت
زمان تصمی�م گی�ری در مورد
اشخاص ،به شش ماه تا یک سال
کاهش یافته این در حالیست که
پیش از این دس�ت کم  6س�ال
می بایست صبر می کردند.
وزیر مهاجرت همچنین تعداد افراد
منتظر در گروه مهاجرت متخصصین
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ف��درال را  425،000نفر اعالم کرد
که  30درصد کاهش را نسبت به دو
سال گذشته نشان می دهد.
این گروه منتظر ،ش��امل کس��انی
میش��ود که پیش از  27فوریه سال
 2008ثب��ت نام کرده ان��د و از آن
تاریخ تاکنون ،حدود  240،000نفر
دیگر نیز که جزو  38رشته مورد نیاز
هس��تند ،به جمع آنها افزوده شده
اس��ت .اما وی با این وجود افزود که
جمع افراد منتظر هنوز هم کاهشی
در حدود  12درصد را نشان میدهد.
جیس��ون کنی در بخش دیگری از
سخنان خود اضافه کرد:
"قبل از اعمال تغییر در سیستم،
ما مجبور بودیم هر کسی را که
تقاضا می دهد بپذیریم ،این امر
باعث شد ،شما متقاضیان بسیار
بیشتر از توان جذب ما شود ،اما
با قانون جدید ،ما تنها کسانی را
می پذیریم که اقتصاد کشور به
تخصص آنها نیازمند است".
وزارت مهاج��رت یک��ی از دالی��ل
موفقی��ت خ��ود را ،دریافت بودجه
جدید  109میلیون دالر دانست که
بر مبنای آن ،دفتر جدیدی در شهر
سیدنی استان نوا اسکوشیا راه اندازی
شد تا جهت کاهش بار دفاتر ویزا در
سایر کشورها بپردازد.

اخبار امیدوارکننده ای که در س��ال
 ۲۰۰۸در مورد پایان یافتن مجازات
سنگس��ار در ایران شنیده شده بود،
با مطرح ش��دن دو مورد دیگر برای
سنگسار به ناامیدی بدل شد .درحال
حاضر عفو بین الملل هشدار می دهد
که به دنبال اعدام رحیم محمدی به
جرم لواط ،همسرش کبری بابایی نیز
در خطر است و امکان دارد در آینده
نزدیک سنگسار شود.
عفو بین الملل به منظور جلوگیری از
وقوع این مجازات ضد انسانی ،دست
به انتش��ار عریضه ای زده تا با جمع
آوری امض��اء بتوان��د
دولتمردان و مسؤوالن
جمهوری اس�لامی را
مجاب به لغو مجازات
سنگسارکند.
کب��ری بابایی و رحیم
محم��دی دخت��ر ۱۲
ساله ای دارند .آنها در
طول زندگی با یکدیگر
بس��یار فقی��ر بودند و
حرفه ای نداشتند .این
دو ب��رای ادامه زندگی
متوس��ل ب��ه اعم��ال
نامشروع شدند.
هر دوی آنه��ا پس از
محکوم شدن به عمل
زنا به سنگسار محکوم
شدند.
رحی��م همچنی��ن به

"لواط" که حکم آن اعدام به ش��یوه
ای است که قاضی تعیین می کند،
محکوم شده بود.
ب��ه نق��ل از منابع عفو بی��ن الملل،
درحال حاضر شش زن و دو مرد در
انتظار حکم سنگسار خود هستند.
لغو موقت مجازات سنگسار در
سال ۲۰۰۸
طبق قوانی��ن ایران ،اج��رای حکم
سنگس��ار در صورت "زن��ا و لواط"
غیرقابل اجتناب است.
در س��ال  ،۲۰۰۲رییس قوه قضاییه
اعالم کرد که م��ی توان جایگزینی
را ب��رای حکم
سنگسار مقرر
ک��رد و در ماه
اوت ،۲۰۰۸
سخنگوی قوه
قضایی��ه گفت
ک��ه مج��ازات
سنگس��ار ب��ه
حال��ت تعلیق
درآمده است.
عفو بین الملل
خا طر نش��ا ن
می س��ازد که
اعدام از طریق
سنگس��ار ب��ه
س��بعیت این
حک��م دام��ن
می زن��د ،زیرا
شخصمحکوم

جمعهای که گذشت ،ششم نوامبر
بود .سالروز حرکتی که در ،۱۹۹۰
جامعه سنتی عربستان را تکان داد.
در آن روز ۴۷ ،نفر از زنان س��عودی
به عنوان راننده ،سوار خودرو شدند
و خیابانهای ریاض را برای اولین بار
با مفهوم راننده زن آشنا کردند.
این حرکت با دس��تگیری عدهای،
جل��ب پاس��پورت بقی��ه و اخراج
تعدادی از مش��ارکت کنن��دگان از
شغلهایش��ان ،سرکوب ش��د اما به
بسیاری نشان داد که زنان عربستان،
خواه��ان حقوق اولیه خود به عنوان
یک انسان هستند.
حاال ۱۹ ،س��ال بعد گروهی از زنان
سعودی به دنبال رسیدن به حقوقی
برابر با مردان ،کمپینی به نام کمپین
روبان سیاه را افتتاح کردهاند.
این کمپین از تمام حامیان در سراسر
جهان میخواهد که به نشانه خواست
برابری زنان و م��ردان و در قدم اول
حذف قیمومیت مردان در عربستان
سعودی ،روبانی سیاه به دست خود
ببندند .در حال حاضر ،یک زن اجازه
ن��دارد بدون م��رد در جامعه حاضر
شود.
وجیهه الهویدار که از موسسین این
کمپین است میگوید:
«م��ا از هم��ه -چه س��عودی و چه
غیرس��عودی -میخواهی��م ک��ه
حمایتشان از زنان سعودی را نشان
دهند .این فقط در مورد حق رانندگی
نیست ،ما همه حقوق را میخواهیم.
ما میخواهی��م که زندگیمان به ما

روبان سیاه

رنج بس��یاری را برای کش��ته شدن
متحمل می شود.

شکنجه تا مرگ
در قوانین کیفری جمهوری اسالمی
به منظور خوب برگزارشدن این شیوه
اعدام ،موارد خاصی لحاظ شده که در
آن نوع و اندازه سنگ هایی که باید
مورد اس��تفاده قرار بگیرند مشخص
شده است.
در ماده  ۱۰۲آمده است که "برای
سنگسار ،مردان باید تا کمر در
داخل چاله گذاشته شوند و زنان
تا سینه".
ماده  ۱۰۴می گوید:
"در حک�م لواط ،باید از س�نگ
هایی استفاده شود که نه خیلی
بزرگ باشند که شخص را با یک
ی�ا دو ضربه بکش�ند ،نه خیلی
کوچک که اص ً
ال به عنوان سنگ
محسوبنشوند".
در س��ال  ،۲۰۰۸جمهوری اسالمی
حداق��ل  ۳۴۶نفر را اع��دام کرد و از
ژانوی��ه  ۲۰۰۹ت��ا  ۲۵اوت ،حداقل
 ۳۱۸نفر اعدام شده اند.
دولت به طور رس��می تعداد افرادی
که اعدام شده اند را اعالم نمی کند و
به همین دلیل امکان ارائه آمار دقیق
از تعداد اعدام ش��دگان وجود ندارد.
(روز آنالین)

درمحایت از
زنان سعودی
پس داده ش��ود .زندگی ما توس��ط
قانون قیمومیت از ما گرفته ش��ده
و مردم با بس��تن این روبان س��یاه
میتوانند دیگ��ران را از این موضوع
آگاه کنند».
ش�عار این کمپین این است که
«روبانهایم�ان را ب�از نخواهیم
کرد تا زن�ان از لذت حقوق خود
ب�ه عنوان ی�ک ش�هروند بالغ،
برخوردار شوند».
وجیههمعتقداستکهحمایتزیادی
در سطح جهان برخواهد انگیخت.
«م��ن انتظار دارم که خیلیها روبان
را ببندن��د .بخصوص اف��راد خارج از
س��عودی .جوانان همی��ن االن هم
روبان های سیاه به دست میبندند
و از ام��روز برای اینکار دلیل بهتری
دارند .آنها میتوانند به همه بگویند
ک��ه از حق��وق زنان س��عودی دفاع
میکنند».
در حال حاضر ،هیچ زنی در عربستان
سعودی اجازه ندارد بدون حضور یک
مرد (پدر ،همس��ر ،ب��رادر یا راننده)
از خان��ه بیرون بیای��د .همچنین در
بس��یاری از مکانهای عمومی مثل

رستورانها ،بخش «عائالت» جدا از
دیگر بخشها اس��ت و اگر در جایی
بخش مستقل عائالت وجود نداشته
باش��ه ،به این معنی اس��ت که ورود
زنان به آنجا ممنوع است.
رانندگی ش��اید در ابت��دا موضوعی
ساده به نظر برس��د اما در کشوری
مثل عربستان و شهری مثل ریاض،
جابجای��ی بدون خ��ودرو عمال غیر
ممکن است و ناتوانی از رانندگی به
این معناس��ت که فرد حق خروج از
خانه را ندارد.
در ح��ال حاضر عده مح��دودی از
حامیان این کمپین ،دس��تبندهای
خ��ود را به دس��ت دارند ام��ا بدون
ش��ک کامال مواظب هس��تند که با
این دستبندها ،توسط پلیس امر به
معروف و نهی از منکر دیده نشوند.
امید آن ها به حمایت شدن از سوی
جامعه جهانی تا این حمایت عمومی
بتواند بعد از جلب توجه جهانیان به
وضعیت غیرقابل تصور زنان عربستان
س��عودی ،به آنها در بهبود این امر
کمککند(.تغییربرایبرابری)

همدرد با دوست
دوست دیرین ،محمود پرتوی نازنین
در اندوه درگذشت دردناک برادر گرامیت

شادروان آقای محمدپرتوی

با تو عزیز مهربان صمیمانه شریکیم و برای همگی سوگواران
وابسته ،صمیمانه آرزوی شکیبایی و روزهای روشن می کنیم.
محمدرحیمیان و خانواده
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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خانواده محترم انصاری
درگذشت غم انگیز مادر گرانقدرتان

شادروانبانوسرورحاجیحسینی(انصاری)

در ایران را به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

آرمان بغیری ،منصور بنان

همــدردی
دوست ارجمند جناب آقای محمودپرتوی،

خانواده محترم پرتوی ،فرزانه خامن گرامی
درگذشت غم انگیز برادر دلبند و عزیز شما در تورونتو

شادروانآقایمحمدکاظمپرتوی

را به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

محسن و فهیمه زکی

همــدردی
دوست بسیار عزیزآقای محمودپرتوی
خانواده های محترم پرتوی ،ناصری
درگذشت برادر گرامی و عزیز خانواده شما

شادروانآقایمحمدکاظمپرتوی

ما را غرق اندوه کرد ،به شما عزیزان تسلیت گفته،
برایتان شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

حسین صمیمی و خانواده

هنوز آفتاب باال نیامده بود که تلفن زنگ زد .همیشه از این تلفن
های بی وقت وحشت داشتم.
ترسم به جا بود! مادر رفت!
از عذاب های تبعید زیاد شنیده ام اما شاید بدترین آن از دست
دادن عزیزانی اس��ت که به علت گرفتاریهای تبعید از تماس با
آنها درمانده ایم.
آی��ا صحت دارد؟ که زندگی معنی ن��دارد؟ و حتی اگر معنی
داشته باشد تمام آن با باد سرد مرگ محو می شود؟ این همه
هیاهو و فعالیت و حادثه و احساس ...همه برای هیچ؟
چنین نیست! مرگ آنقدرها هم که فکر می کنیم سرد نیست.
مرگ معنی واقعی زندگی را بازگو می کند ،بدون مرگ زندگی
معنا نداشت...
می دان��م که در فرهنگ حاش��ای مرگ ،چنین
صحبتی معنی ن��دارد ...اما مادر نمی تواند با یک
نفس محو شود.
آنچه اعماق وجودم را می سوزاند اینکه آنطور که
باید و ش��اید برای درک زندگی و عشق مادر ...تا
فرصت بود اقدام نکردم.
مرگ مادر ،معنی واقعی زندگی را جلوه داد .عشقی
ک��ه به او داش��تم با مرگ او دوب��اره جان گرفت،
گرمای وجودش را به من بخشید و رفت.
جل الخالق که مادر حتی در مرگ ،مرا یاری می
دهد.
مرگ مرموز است...
مرگ م��ادر ،مرموزی مرگ خودم را که روزی فرا خواهد
رسید ،از بین برد ...من دیگر انسان قبلی نیستم ...مرگ را
حاشا نمی کنم و از عشقی که از مادر به ارث رسیده ،بی
نیازی دست یافتم که بی سابقه است.
پ��در را در کودکی از دس��ت داده ب��ودم و عمق روحانی
مرگش را حس نکردم ...اما مرگ مادر حتی از دست دادن
پدر را نیز معنی بخشید.
وقتی مس��یر زندگی ما را به سوی مقصد اجتناب ناپذیر
سوق می دهد...
چشمهایمان را باز نگه داریم و دقیقه ای تامل کنیم...
مرگ عزیزان ،یادآور عشق و وابستگی روحی به آنهاست.
مرگ مادر ،همانطور که بخش��ی از وجودم را با خود برد یادآور
عشق ابدی ،تا آخرین نفس خواهد بود
آسوده بخواب مادر...
سفر بخیر...
اگ��ر در کنارت نبودم تا برای آخرین بار دس��تت را بفش��ارم و
آخرین نفس را با تو باشم ،مرا ببخش!

و اگ��ر نتوانس��تم آخرین
سفارشاتت را حضوراًتحویل
بگی��رم و اگر نتوانس��تم با
دس��ت خود تو را به خاک
بسپارم...
پیام عش��ق ت��و ت��ا ابد به
وجودم گرمی می دهد و راه گشای من خواهد بود.
اما آرزوی بوس��یدن دس��ت و پای فرسوده ات را به
گور خواهم برد.
خاطراتت را ک��ه از دوران کودکی تاکنون بیاد می
آورم ،همیش��ه حاضر و باقی اس��ت آخرین خاطره
ای که با تو در کانادا داش��تم ،در فرودگاه بود که با
چشمانی اشک آلود آرزوی دیدن دوباره ام را داشتی
و اکنون همیشه تو را با چشمان اشک آلود به خاطر
خواهم آورد ،اکنون چش��م اشک آلود من در انتظار
توست....
فرودگاه برایم زیارتگاه شد .آخرین جای
پای تو را در فرودگاه کانادا بوسیدم.
به امید دیدار مادر ...هر پیام عشق آلودم
نشانی از تو دارد که تو بهترین و بزرگترین
معلم عشق بودی ،و من شاگردی ناالیق...
خاطراتت را زنده خواهم داشت و پیامهایت
را پایدار.
حسین انصاری (مونترال)

سپـاس
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

همدردی

یاور ارجمند ،محمودجان پرتوی مهربان
خانواده های محترم پرتوی ،ناصری

در اندوه درگذشت دردناک شادروان آقای محمد پرتوی
با شما عزیزان شریکیم و برای شما صمیمانه آرزوی شکیبایی
و تندرستی می کنیم.

محمود و مینو (فرجود) درایه

همــدردی
خانواده محترم پرتوی،
محمود و احمد عزیز

در غم از دست رفتن محمد عزیز با شما همدرد هستیم.
برای تمام بازماندگان آرزوی سالمتی و بهروزی داریم.

شهین و حسین انصاری

مادر ،آسوده خبواب ،مرا ببخش!

همــدردی
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بدینوسیله از کلیه دوستان،
یاران و سرورانی که در ایام دشوار
ازدست رفتن پدر مهربان و عزیز خاندان ما

زنده یاد آقای حسن چنگیزی
با حضور مهربان و گرم خود در مراسم
خاکسپاری و مجلس یادبود
ما را همراهی کردند
و هم چنین حضوری ،تلفنی ،با ارسال گل و درج پیام های
همدردی در پیوند ما را تسلی دادند،
صمیمانهسپاسگزاریم.
اگر فرصت تشکر حضوری دست نداد،
دست تان را می فشاریم و برای فردفردتان آرزوی بهروزی و
تندرستیداریم.
____________________

پرویز چنگیزی

و خانواده های چنگیزی
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همــدردی

همــدردی

>>grandfather DOUGLAS SAMPLE

دوستان گرامی ،خانواده محترم انصاری

خانواده محترم امیری و SAMPLE

مصیبت وارده را به همه اعضای فامیل ،بستگان ،دوستان و یاران خانواده
انصاری صمیمانه تسلیت گفته ،برای فردفرد این دوستان صمیمانه
آرزوی آرامش داریم.

با خبر شدیم رضا امیری عزیز ،پدرهمسر گرامی اش را ازدست داده
است :دوستان عزیز ،رضای نازنین BABACK ،مهربان و با معرفت،
عزیزان نازنین AMANDA, SARA, KAVEH ،و مهم تر از همه
 DONNAخانم بسیار عزیز ،غم خود را با ما تقسیم کنید؛
برایتان آرزوی روزهای روشن ،امید ،عشق ،آرامش و تندرستی داریم.

اسحاقجوادی(پارستورز)

همــدردی

محمدرحیمیان

ازطرف همه دوستان شما در پیوند

مادر گوهری است که درد از دست دادنش را هرگز منی توان

التیام داد و نه تعدیل کرد؛ تنها و تنها می توان با گذشت زمان

همــدردی

آموخت که به آن عادت کرد...

از سوی مدیریت و کلیه کارکنان شرکت تولیدی
پوشاک «جهان»،

خانواده محترم انصاری

مهربان دوست و همکار گرامی،
با دلی پراندوه فوت ناگهانی مادر
ِ
آقای حسن انصاری را به ایشان و همچنین به آقای حسین و
خانم ملیحه انصاری و کلیه بازماندگان آن مرحومه صمیمانه
تسلیت عرض می کنیم؛
امیدواریم ما را در این روزهای پردرد همراه خود بدانید.

فقدان غم انگیز مادر گرامی شما را به فردفرد شما دوستان و دیگر
سوگواران تسلیت گفته ،برایتان آرزوی بقای عمر و تندرستی داریم.

قدرت کاشی زاده و خانواده

مسعود عطار زاده

همــدردی

همــدردی
خانواده محترم انصاری

سرکار خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسن انصاری،
آقای حسین انصاری،

مرحومهخامنسرورحاجیحسینی(انصاری)
مادر و مادربزرگ تان در ایران را به شما و سایر وابستگان
تسلیت گفته ،برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

درگذشت غم انگیز مادر و مادربزرگ دلبند تان

درگذشت غم انگیز

خانواده های محترم انصاری ،کاظمیان
شادروانخامنسرورحاجیحسینی(انصاری)

____________________

در ایران را به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

بیتا و جان پاولوپولوس

Bita and John Pavlopoulos

____________________

خانواده های
احمدی ترشیزی ،ابونصر

همــدردی
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دوست گرامی جناب آقای مجید موسوی نسب
سرکار خامن توران عزیز
با تاسف و اندوه فراوان در غم از دست رفتن پدر ارجمند شما

شادروان جناب آقای جالل موسوی نسب
در ایران با شما و دیگر وابستگان سوگوار صمیمانه همدردیم
و برایتان شکیبایی و بهروزی آرزو می کنیم.
____________________

از طرف دوستان شما در فرودگاه دوروال

26

همــدردی

 سال  16شماره  24  928آبان 1388

___ ___ www.paivand.ca

دوستان عزیز،سرکار خامن ملیحه
انصاری ،آقای حسین انصاری،
آقای حسن انصاری

در گذشت غم انگیز مادر عزیزتان را به شما و
همه اعضای خانواده محترم انصاری صمیمانه
تسلیت گفته ،تندرستی ،بقای عمر و بهروزی
برای شما آرزومندیم.

لوئیزداداش زاده ،تقی
حجازی ،خانواده حجازی

تسلیــت
هوالبـــاقی
دوست ارجمند ،جناب آقای حسن انصاری
خانواده محترم انصاری

درگذشت غم انگیز مادر گرامی شما را در ایران ،به شما دوستان عزیز و
دیگر بستگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه باریتعالی
برای شما آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

علی و اکرم حامد صداقت

همــدردی
دوستان ارجمند خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسین انصاری،
جناب آقای حسن انصاری
خانواده های محترم انصاری ،کاظمیان

درگذشت غم انگیز مادر گرامی شما را در ایران ،به شما دوستان عزیز و
دیگر بستگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوییم و برای فرد فرد شما
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
------------------کاظم اسدی ،یوسف تیزهوش،محمد شکیب نیا،محمد فاضل،
مجید کهربایی ،بهمن ناصری ،حسین ناصری،حسین صمیمی،
محمدرحیمیان ،عبداهلل خیامی ،دکتر علی فاضل ،کورش
فاضل ،تقی حجازی ،رضاناظم

همــدردی
دوستان ارجمند خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسین انصاری،
جناب آقای حسن انصاری
خانواده های محترم انصاری ،کاظمیان

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد.
با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن مادر ،مادربزرگ و عزیزتان
شریکیم ،برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم.
------------------مهبد،حسنی و دکتر فیروز سنگول،ناهید و دکتر
زهره و علی
ُ
منصور عدل ،مریم و پرویز گدازگر ،سلطانی و خانواده،
حشمت و محمد فاضل
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عزیزان ما

خامن ملیحه انصاری،
آقای حسین انصاری
آقای حسن انصاری

مانیز در اندوه تالم انگیز درگذشت مادر دلبندتان با شما و همه اعضای
خانواده محترم انصاری صمیمانه همدردیم و برای فردفرد شما یاران
دیرین و ارجمند شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

روحی و علی مطلبی

همــدردی
خامن ملیحه انصاری
در گذشت مادر گرامی تان را
به شما تسلیت گفته ،شکیبایی
و بهروزی برایتان آرزومندیم.

سوملاز مرادی،
سیامک قبادی
بیژن اسکندری

همــدردی
دوستارجمندجنابآقایحسنانصاری
خانواده محترم انصاری

درگذشت غم انگیز مادر دلبند شما باعث تاسف و تاثر فراوان گردید.
فقدان آن زنده یاد را به جنابعالی و دیگر سوگواران تسلیت گفته،
برای شما آرزوی بقای عمر و تندرستی داریم.
روان شان شاد باد.

کامبیز تاثیری و خانواده

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

همــدردی

دوستان عزیز سرکار خامن ملیحه انصاری،
آقای حسین انصاری ،آقای حسن انصاری

در گذشت غم انگیز مادر عزیزتان را به شما و همه اعضای خانواده
محترم انصاری صمیمانه تسلیت گفته ،تندرستی ،بقای عمر و بهروزی
برای شما آرزومندیم.

محسن زکی و خانواده
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همــدردی
دوستان ارجمند آقای حسین انصاری،
سرکار خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسن انصاری،
خانواده های انصاری و کاظمیان

در گذشت جانکاه مادر گرامی تان را در این دوری تلخ و غربت جانسوز
به شما و همه اعضای خانواده محترم انصاری صمیمانه تسلیت گفته،
شکیبایی و بهروزی برای شما آرزومندیم.

دوستان شما در اجنمن ادبی مونتریال

و جمعیت دوستداران ایرانیکا

همــدردی
جنابانآقایانحسینوحسنانصاری
خانواده محترم انصاری

ما نیز در اندوه درگذشت مادرتان با شما انباز هستیم
و برایتان آرزوی بقای عمر و تندرستی داریم.
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همــدردی

دوستان ارجمند آقای حسین انصاری
سرکار خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسن انصاری

ما نیز به سهم خود در اندوه بزرگ در گذشت مادر گرامی تان در ایران

بافردفرد شما عزیزان شریکیم و برایتان شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

ابراهیم و آرمان درویشعلی و خانواده

همــدردی
دوستان ارجمند خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسن انصاری،
جناب آقای حسین انصاری،
خانواده های محترم انصاری ،کاظمیان
درگذشت غم انگیز

مرحومه خامن سرور حاجی حسینی (انصاری)
مادر و مادربزرگ تان در ایران را به شما و سایر وابستگان
تسلیت گفته ،برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دکتر شریف نائینی و خانواده

____________________

همــدردی

دکترمینو درایه ،پیمان خلعتبری،
دکتر رعنا ناصریDr Alberto Luna ،
محمودرضا درایه ،مینوفرجود،
دکتر مهرداد درایه ،نهال درایه و نبیل کمال

دوست عزیز و ارجمند
آقای حسین انصاری

با تاسف فراوان درگذشت مادر گرامیتان را به
شما و همسر عزیزتان،وهمچنین به سایر اعضای
محترم خانواده انصاری تسلیت گفته ،برایتان
تندرستی و درازای عمر آرزو میمناییم.

سرور اویسی  ،هلن و حسین صمیمی ،
خاطره و چنگیز سارجانی،
امید رستمی

همــدردی
دوست ارجمند
جناب آقای حسن انصاری
خانواده محترم انصاری
ما نیز همراه با بسیاری ازیاران و دوستان جنابعالی در غم سنگین
ازدست رفتن مادر گرامی تان با شما صمیمانه همدردی می کنیم و برای
شما و خانواده گرامی تان بقای عمر ،تندرستی و شکیبایی آرزومندیم.

مدیریت ،رانندگان ،سهامداران
Taxi Oxford Inc, Chateauguay

معصومه دادرس درایهDr Uner Turgay ،

همــدردی

دوستان ارجمند آقای حسین انصاری
سرکار خامن ملیحه انصاری،
جناب آقای حسن انصاری

در گذشت غم انگیز مادر گرامی تان را به شما و همه اعضای خانواده محترم
انصاری صمیمانه تسلیت گفته ،شکیبایی و بهروزی برای شما آرزومندیم.

رضا امیری ،ناصرباجگیران ،نادر باجگیران،
اکبر خجسته و پرویز چنگیزی

همــدردی

دوستان ارجمند
خامن ملیحه انصاری،
حسن انصاری،حسین انصاری
خانواده محترم انصاری

ما نیز خود را در غم ازدست رفتن مادر گرامی تان با شما
صمیمانه همدرد می دانیم و برای شما دوستان گرامی
شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

شیرین مهربد ،مهرداد امیری
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مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتـا

عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی امضا،
تکمیلفرم هایمهاجرت
و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

بفروش میرسد

DOUBLE
PIZZA

مغازه دبل پیتزا
درناحیهسنتهوبرت
)(RIVE SUD
بامشتریعالی
 با کلیه امکانات و
تجهیزات

با 10سال سابقه
Tel.: 514-609-5760
vahid@doublepizza.ca az oct 15up

استخدام

به یک خانم پرانرژی،
برا ی نگهداری از
کودک ،و نیز انجام
کارهای سبک خانگی
در مونتریال
 -پاره وقت --نیازمندیم.
----------------514-466-2929
oct1upعلی خزائی

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه
OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
 رفت:
از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
 برگشت:
از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -دو طرفه 35 :دالر@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

حمل و نقل

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

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec
>> وصیت نامه،وکالتنامه،
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com
Tel.: 514-318-6373

پرستارساملندان
خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

استخدام

به تعدادی کارگر زن
برای تمیزکردن منازل و
محل کار نیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

استخدام

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

تدریس ریاضیات
و فیزیک کشوری

توس�طمهندس
الکترونی�ک
>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
عزیز در خانه شما
 تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاترتجاری،
پنجره
 فرستادن کودکیار
و پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی در خانه شما

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

514-996-9692

داروخانه

نیازمندیهای

لوئیزداداش زاده
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

استخدام

به یک نفر راننده برای
کار در امور حمل و نقل
(دلیوری و جابجایی
«پالت») ،با گواهینامه
رانندگیمعمولی،
آشنا به شهر مونتریال و
آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
فورانیازمندیم

بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

smm_sh@yahoo.com

(514) 690-6343

saeedoct01+15P

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses
The Shield of
Athena

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ
با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا باایمیل زیر تماس
بگیرند:
aleyla@live.ca

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

کیمیـا

قابلتوجهخامنها

678-6451

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

bagherinov-janUPak

استخدام

تدریس دروس فیزیک و
شیمی 4010,4011,4012
 5041,5042,5043به همراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی

(514) 704-7358

Apr15may01

SANGAK PAZ

تدریس فیـزیک
و شیمی

UPdjuly-sep08

(8117 274 )514

استخدام
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هم خانه

در یک آپارتمان بزرگ و
جاداردواتاقخوابه،مبله،
بابالکن،اتاقخواب
جداگانهباتلفنوتلویزیون،
بااجارهایشاملهمهچیز،
نزدیکایستگاهاتوبوس،
 10دقیقهایمترو،جویای
یکهمخانههستم.
 345دالر

Tel.: 514-544-1298
sharifianoct15

خدماتکامپیوتر

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

www.expertsystem.
blogfa.com

514-294-8242

جویای
آپارمتان

بهیکآپارتمان4ونیمو
یا5ونیمفورانیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیر
تماسبگیرید:
Tel.: 514-833-8684
رضاهومن ازنوامبر15

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

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765

Auto
Glass
Pd:jun08

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

مجری مراسم
عقد ایرانی

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

514-825-3170

بفروش میرسد
REGENCY
Coiffure
سالنآرایش

«ریجنسی»

با 35سال سابقه
درقلبمرکزشهر
مونتریال،باکلیه
تجهیزاتوامکانات

به علت مسافرت

بفروشمیرسد.
Tel.: 514-933-0763
3545 Cote-Des-Neiges
Montreal, QC, H3H1V1
azoct152009up

پیتـزایی
برای فروش

DOUBLE PIZZA
رستورانپیتزایی
درناحیهمرکزشهر
 با ظرفیت  20صندلی به علت تغییر شغل با فروش خوب و  20سال سابقهبفروش می رسد
514-983-8536
shahabnov01-15UNpaid

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق
امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و
مدارک با تضمین تائید
ادارات و سازمان های ایالتی
و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

سالن آرایش

استخـدام

TAILOR
Alteration

بهیکنفرخیاط

با جتربه

کتوشلوارمردانه
نیازمندیم( .نیک)
Tel.: 514-488-4556
5500 Q Mary
H3X 1V6

رستوران

برای اجاره
WEST ISLAND

اوکازیون عالی

رستوران ایرانی در بلوار
«سن ژان» ،وست آیلند
>> با موقعیت عالی و
>> با کلیه وسائل نو
اجاره داده می شود:
514-952-7344
elegancefromOct01toNov15

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسیکنید:
بدوننصببرنامهاضافی

514-963-5959
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308 Metro: Guy

X :(514) 937-2888

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•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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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309
acadianreno@hotmail.com Nov01UP

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

استخدام

PIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه ،برای کار در
ناحیه  NDGنیازمندیم.
514-266-1355

اجارهآپارمتان

آپارتمان قدیمی دارای
 3اتاق خواب مجزا و
تراس بزرگ در بولوار
سن لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو
$860
Tel.: 514-737-7483

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی

514-364-1011
fromsep15unpaid

استخدام

لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی ،آماده
نگهداری از سالمندان
و کودکان

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

به یک

کمک آشپز

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

Free to Air
TV channels

siamak/mahincartierperse

شیراز
رستوران

514-485-2929

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

ARIANA
MOVING

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

رستوران شیراز

جویایشریک

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
وعود

سینابطحایی

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهمحلونقلبار
با نازلرتین قیمت
درخدمت مشا
(رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

شریف
ارز

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

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

به یک شریک و یک
کارگرباتجربهبرای
فروشگاهموادغذایی
افغانی  -ایرانی در دست
افتتاحدرریوسود
مونتریالنیازمندیم.
Tel.: 514-730-8407
شهبازاکتبر1

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

استخدام

به یک خانم و یک آقا،
آشنابهزبانفرانسوی
برایفروشندگیدر
فروشگاه موادغذایی
نیازمندیم.
Tel.: 514-861-5681
مصطفی اکتبر  1و...

514-653-5665
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

خانم ایرانی،

آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

استخدام

shahbaz aznov01

jalil:oct01+15unpaid

استخدام

___ ___ www.paivand.ca

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

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

شیراز

رستوران

514-485-2929

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

س�فر روزانه به

تـورونتو

خواننده
بتهــوون

TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

Toronto:

(647) 822-2529

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

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

اگر منی خواهید بیمار شوید >>{ ...ادامه از صفحه}20 :
افراد مردد در معرض بیماریهای
معدی ،دردهای عصبی و مشكالت
پوستی قرار دارند.
اگر منیخواهید بیمار شوید،
به دنبال راه حلها باشید
اف��راد منفی ،مش��كالت را
ب��زرگ میكنن��د و راه حلها را
نمییابند .آنها غم و غصه ،شایعه و
بدبینی را ترجیح میدهند .روشن
كردن یك كبریت بهتر از تاس��ف
خ��وردن از تاریكی اس��ت .زنبور،
موجود كوچكی اس��ت اما یكی از
ش��یرینترین مواد جهان را تولید
میكند.
م��ا همان��ی هس��تیم كه
میاندیش��یم .اف��كار منفی باعث
تولید انرژی منفی میش��وند كه
آنه��ا نیز به نوب��ه خود تبدیل به

بیماریمیگردند.
اگر منیخواهید بیمار شوید،
در زندگی اهل تظاهر نباشید
كسی كه واقعیت را پنهان
نگاه م��یدارد ،تظاه��ر میكند و
همیشه میخواهد راحت و خوب و
كامل به نظر دیگران برسد ،در واقع
بار س��نگینی را بر دوش خود قرار
میدهد ،مثل یك مجسمه برنزی با
پایههای گِلی.
هی��چ چیز برای س�لامتی
بدت��ر از نقاب به چهره داش��تن و
زندگی كردن با تظاهر نیست .این
گونه افراد زرق و برق زیاد و ریشه
و مایه اندكی دارند و مقصد آنها
داروخانه ،بیمارستان و درد است.
اگر منیخواهید بیمار شوید،

واقعیتها را بپذیرید
س��رباز زدن از پذی��رش
واقعیتها و عدم اتكاء به نفس  ،ما
را از خودمان بیگانه میسازد.
هسته اصلی یك زندگی سالم،
یكی بودن و رو راست بودن با خود
است .كسانی كه این را نمیپذیرند،
حسود ،مقلد ،مخرب و رقابت طلب
میشوند .پذیرفتن انتقادها ،كاری
عاقالنه و ابزار درمانی خوبی است.
اگر منیخواهید بیمار شوید،
اعتماد كنید
كسانی كه به دیگران اعتماد
ندارند نمیتوانند ارتباط خوبی با
دیگ��ران برقرار كنند و نمیتوانند
رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به
وجود آورند .آنها معنی دوس��تی
واقعیرادركنمیكنند.بیاعتمادی

باعث كاهش ایمان فرد میگردد.
اگر منیخواهید بیمار شوید،
غم را از زندگی خود دور
كنید
ش��وخی ،خنده ،اس��تراحت،
شادی .اینها سالمتی را به شما باز
میگردانند و زندگی طوالنیتری را
برایتان به ارمغان میآورند.
انس��ان شاد از این نعمت بهرهمند
اس��ت كه میتواند محیط زندگی
اش را بهبود بخشد .شوخطبعی ما
را از دس��ت بیماری ها نجات می
دهد .شاد بودن ،هم سالمتی و هم
درمان است.

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

بسیاری از ایرانیان تازه وارد در
جستجویکـارند:
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 صحبتهستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که
به درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای
اجاره ،حرفه و هنری برای عرضه
دارید؟...

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

X 514-996-9692
تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

با لیسانس RBQ

پیونددرخدمتشما:

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

Basement finishing,
bath & kitchen Renovation,
fire & water damage,
insurance claim,
Experience & reference

saeedapr-june09

PAYVAND

نیازمنــدیها

تکمیل زیرزمین ،ساخت حمام ،بازسازی
آشپزخانه ،صدمات آتش و آب ،ادعای
خسارت از شرکت های بیمه و...

(514) 704-7358

استخدام

NITY

سیروس

 درمونرتیال
به بهای مناسب
سرویس عایل

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

PARTICIPATE
inCOMMU

شرکت ساختمانی

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:

(514) 887-0432
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8270-1566-18
member of APECQ

------------------------(514) 651-8826
(514) 962-7073
cyrusaznov15UP

چنی  10میلیارد
دالر وام به آفریقا
می دهد

چین وعده داده است طی سه سال آینده
به آفریقا  10میلیارد دالر وام کم بهره و
مدت دار بدهد.
ون جیابائو ،نخست وزیر چین ،در جریان
اجالس��ی دو روزه در مص��ر که در مورد
همکاری ه��ا میان چین و آفریقا برگزار
شده است ،گفت" :ما به آفریقا کمک می
کنیم ظرفیت مالی خود را بیشتر کند".
در این گردهمایی ،که در تفریحگاه شرم
الشیخ برگزار شده است ،مقام های عالی
رتبه از پنجاه کش��ور جه��ان ،از جمله
روس��ای جمهوری س��ودان و زیمبابوه
شرکت دارند.
غرب پیش از این چین را متهم کرده که
برای تامین سوخت الزم برای گسترش
حوزه اقتصادی خود (که با شتابی زیادی
در حال رشد بوده است) ،منابع طبیعی

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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

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.

•
•

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

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 یاس ،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 هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------آفریقا را بیش از اندازه مورد بهره برداری
قرار داده و نقض حقوق بشر توسط برخی
از دول��ت های آفریقای��ی را  -که طرف
معامله اش هستند  -نادیده گرفته است.
در آستانه برگزاری این نشست ،روزنامه
چین��ی گلوبال تایمز نوش��ت" :غرب به
نزدیک شدن چین با آفریقا حسادت می
کند".
ای��ن روزنامه همچنین به نقل از یکی از
کارشناسان چینی در باره آفریقا نوشت
که "اروپایی ها ،آفریقا را متعلق به خود
می دانند".
چی��ن در نشس��ت قبل��ی ک��ه در باره
هم��کاری میان آفریقا و چین در س��ال
 2006در پکن برگزار شد ،پنج میلیارد
دالر کم��ک مالی به آفریقا وعده داد .در
آن س��ال همچنین چین توافق هایی را
امضا کرد که عمال سی کشور آفریقایی
را از بازپرداخ��ت بدهی های خود معاف
کرده است.
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بازار امالک...

Immigration-CANADA

آمار خرید و
فروش امال ک
مسکونی در
کالن شهر
مونرتال

بود بنابراین باید توجه داشت که این
می��زان افزایش 23درص��د درتعداد
معام�لات امالک در اکتبر امس��ال
بیش��تربه دلیل شرایط بد اقتصادی
دراکتبرسال گذشته بوده است.
بنا براین بهتر است که
اکتبر امسال را با اکتبر
س��ال 2007
شکسته
مقایس��ه کرد،
شدن رکورد ک��ه بهتری��ن
*
اکتبردرتاری��خ
خرید و
اکتبر2009
فروش اکتبر به ثبت رسیده
خرید و فروش امالک بود.
سال 2007
در مقیاس تعداد معامالت،
خری��د و ف��روش امالک
کاندومینیوم ب��ا  28درصد
مس��کونی در کالن ش��هر
افزایش در ماه اکتبر امسال
مونت��رآل در م��اه اکتب��ر
 ،2009رک��ورد فروش اکتبر س��ال نس��بت به اکتبر س��ال گذش��ته و
 2007را (که باالترین میزان خرید  12درصد افزایش نس��بت به اکتبر
و ف��روش در ماهه��ای اکتبر ثبت  ،2007بیشترین افزایش را از خود بر
ش��ده تا به حال را در اختیار داشت) جای گذاشت.
تعداد فروش امالک مس��کونی یک
شکست.
بنا به آمار سیس��تم  MLSسازمان واح��دی ( )single-familyو امالک
مش��اورین امالک مونت��رآل بزرگ ،درآم��دزا  2تا  5واح��دی ( )plexبه
تنها در منطقه مونترآل تعداد  3543ترتی��ب  23و  16درص��د افزای��ش
معامله در اکتبرامسال به ثبت رسید نسبت به اکتبر  2008نشان دادند،
ک��ه خود نش��انه  23درصد افزایش ولی نس��بت به اکتبر س��ال 2007
نسبت به اکتبر سال  2008و 3درصد تغییر قابل مالحظه ای نداشتند.
از لح��اظ قیمت نیز هر س��ه نوع
افزایش نس��بت به اکتبر  2007می
امالک مسکونی (کاندومینیوم ،یک
باشد.
بنا به نظر آقای میش��ل بوسژور ،واح��دی و چند واح��دی) 6درصد
رئی��س هیئ��ت اجرای��ی س��ازمان افزایش در قیمت میانگین (median
مش��اورین امالک مونت��رال بزرگ )price ،نسبت به اکتبر  2008نشان
نباید این نکته مهم را فراموش کرد دادند.
که ش��روع رسمی رکود اقتصادی از در منطقه مونترآل قیمت میانگین
ماه اکتبر 2008بود و خرید و فروش خانه های مس��کونی یک واحدی به
در ای��ن ماه نس��بت به اکتبرس��ال رقم  240000دالر ،قیمت میانگین
17 ،2007درصد کاهش نشان داده کاندومینی��وم ب��ه  195000دالر و

AMIR SAM
AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

خان��ه های درآمدزا ب��ه 350000
دالررسید.
قیمت ام�لاک علیرغم کاهش
خری��د و ف��روش در اکتبر س��ال
 2008به س��یر تدریجی و صعودی
خ��ود ادام��ه میدهن��د و این
وضعیت همچن��ان ادامه دارد
و ای��ن خود ثاب��ت کننده این
امراست که سرمایه گذاری در
امالک مونترآل سرمایه گذاری
مطمئنی می باشد.
از لحاظ جغرافیایی ،تقریباً هر
 5منطقه مهم کالنشهر مونترآل ،از
لحاظ خری��د و فروش به آمار اکتبر
س��ال  2007رس��یدند و حت��ی در
بعضی مناطق از آن نیز فراتر رفتند
به اس��تثناء منطق��ه North shore
که نس��بت به اکتبر س��ال ،2008
13درص��د افزایش داش��ته ،ولی در
مقایس��ه با اکتبر 13 ،2007درصد
کاهش نشان داده است.
خری��د و ف��روش در منطقه الوال
35درص��د افزای��ش نس��بت ب��ه
اکتبر ،2008و 29درصد نس��بت به
اکتبر  2007داشته است.
جزی��ره مونت��رآل South shore ،و
منطق��ه Vaudreuil-Soulange
به ترتی��ب افزای��ش  21 ،24و 51
درصد نس��بت به اکتبر  2008و ،3
 9و 4درصد نسبت به اکتبر 2007
داشته اند.
در تاری��خ  31اکتب��ر 2009تعداد
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
سیس��تم 10 ،MLSدرصد کاهش
نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته
داشته است.

امیرسام

Cell.: 514-702-2309
________________________
CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

شناس��نامه پیوند و ت��رس از جناب
سردبیر که مبادا دوباره قلم ما را باز
داشت و برایش قرار قانونی سنگین
صادر کن��د ،از ذکر آن ها خودداری
می نمائیم!

تعمیرات و رنگ
وصافکاری
اگر ش��ما توانس��تید یک دس��تگاه
اتومبیل پیکان مدل 1346تصادفی و
چپ شده و زنگ زده و درب و داغون
را با تعمی��رات و رنگ وصافکاری به
یک دس��تگاه مرس��دس بنز سوپر
دولوکس مدل  2009تبدیل کنید،
آن وقت خواهید توانست با شامورتی
بازی ای تحت عنوان پروژه اصالحات
رژیم ش��ریف! اسالم ناب شیعی نوع
والیتی -فقاهتی که در کارنامه سی
ساله اش ده ها هزار جنایت و خیانت
حق مردم بی پناه ایران
ثبت شده در ّ
را دارد ،را ه��م تبدیل کنید به یک
رژیم مردمی و دموکراتیک!؟

{>> ادامه از صفحه}22 :

طاعون ایرانی

ما هر هفته چند ساعتی از وقت مان
را صرف م��روری بر رادیو وتلویزیون
هاو نشریات فارسی زبان خارج کشور
می کنی��م و در این گش��ت و گذار
هفتگی به این نتیجه مهم رس��یده
ایم که تقریب��اً  95در صد صاحبان
و گردانندگان این رس��انه ها
رام��ی توان در یکی از س��ه
گروه زیر قرار داد.
کسانی که نه ،عقل
و ش��عور کافی و نه،
تحصیالت و تجربه الزم در
این رش��ته را دارند و فقط
به دلی��ل قح��ط الرجال و
از بد حادث��ه بر یکی از این
تشکیالت ریاست می کنند
و نتیجه کارشان هم خنده
دار است و هم گریه دار!؟
گروهی که هم س��ابقه و هم
تحصی�لات و تجربه الزم در
این امور را داشته و دارند ولی امروزه
خود و سازمان تحت سرپرستی شان
را در بست در خدمت رژیم حاکم بر





کانادا

گردآوری و ترجمه از :کامی منفرد

kamimonfared@hotmail.com

ایران و س��ایر قدرت های فاسد قرار
داده اند
آن هم فقط به دلیل بهره وری مالی
و تامین قس��ط بنز و وی�لا ،وبه این
نوکری خود علناً افتخار هم می کنند
و از بیان آن شرم هم ندارند.
عده اندکی که هنوز
و باالخره ّ
ته مان��ده ای از مهر به مردم
و میهن مان در دل دارند
ول��ی یا ش��هامت الزم را
ندارن��د و یا مالحظه کار
و مقاطعه کار سیاسی اند
ویا رفیق باز و نان به نرخ
روز خ��ور و از بیان همه
واقعیات تن م��ی زنند!؟
هم به نعل می کوبند وهم
به میخ!
در تمام موارد ذکر ش��ده
در باال ضرر و زیان حاصل
از کار همه آن ها نصیب ملت گرفتار
ایران می شود در حالی که سود این
معامله ش��یرین به جیب آن ها می
رود!



کنسرت موسیقی جوادوجمشیدداوری

>> ص18:

6

خود را برای آزمایش
تابعیت آماده منایید
 کدامین س��ه مینرال (امالح)
هنوز هم از تولیدات عمده سرزمین
های شمالی میباشد؟
در سرزمین های شمالی کانادا مینرال
های فراوانی یافت میشود ولی مهم
ترین استخراج ها ،نیکل ،روی ،آهن
و نیز کبالت است.
 کدام شهر ،کانادا را با کشورهای
دیگ��ر آن س��وی اقیان��وس آرام
(پاسیفیک) از طریق دریائی و هوائی
ارتباط برقرار میدارد؟
ش��هر ونکوور ،که پر جمعیت ترین
شهر در استان بریتیش کلمبیا می
باشد و نگه دارنده این ارتباط با جهان
خارج می باشد.
 چ��ه ف��رآورده هائی در ش��به
جزیره نیاگارا تولید میشود ؟
این شبه جزیره زیبا در تولید فرآورده
هائی مانند  :هلو ،سیب ،انگور و میوه
های دیگر سرآمد میباشد.

 در چه اس��تانی ،بیش از نیمی
از صنایع هوانوردی و فضاپیمائی قرار
دارد؟
استان کبک ،یکی از پیشروان در این
صنایع در کانادا میباشد.
 دره اوکاناگان OKANAGAN
 VALLEYدر بریتی��ش کلمبیا به
چه چیزی مشهور است؟
این دره زیبا با داشتن باغ های میوه
بسیاری ،از شهرت خاصی بهره مند
است.

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

نگاهی به خبر...
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 در س��واحل غربی کانادا ،چه
نوع ماهی ،مایه صنعت ارزشمندی
شده است ؟
صید ماهی آزاد ( )SALMONیکی
از پر رونق ترین صنعت در س��واحل
غربیمیباشد.
 رئیس کانادا ،چه کسی است؟
علیاحض��رت الیزابت دوم ،پادش��اه
کانادا است ،که این مقام تشریفاتی
میباشد.
 چه مقامی نمایندگی پادشاه را
در کانادا در اختیار دارد؟
فرماندار کل ،که از طرف پادش��اه به
این مقام نائل میشود.

سرماخوردگی و...
تمرینات یوگا نیز سالمت سینوس
ها را افزایش می دهد ،در حالی كه
قبال تصور می ش��د باعث آبریزش
بینی می شود.

مرحله )5

البته ،برای تكمی��ل مراحل فوق و
برای حفظ س�لامت بدن و تقویت
آن ،نی��از به چند م��ورد دیگر هم
دارید:
 برنام��ه غذای��ی مناس��ب و
متعادلی داشته باشید ،یعنی از تمام
گروه ه��ای غذایی (ن��ان و غالت-
سبزی ها -میوه ها -شیر و لبنیات-
گوشت ها و حبوبات و تخم مرغ) به
میزان كافی و الزم استفاده كنید تا

Maria Cottone

مهم که هر کانادایی
مواردی گاهی داشته باشد.
باید به آن آ

ن��ام فرمان��دار کان��ادا

GOVERNOR
GENERAL
چیست؟
خانم میکائل ژان MICHAELLE
 JEANک��ه بیس��ت و هفتمی��ن
فرماندار کل کانادا میباشد و جانشین
خان��م آدری��ن کالرک ADRIAN
 CLARKشد.
 در اس��تان ها و سرزمین های
تابع حکومت مرکزی ،عنوان نماینده
پادشاه چیست ؟
ایشانرادراستانهاLIEUTENANT
 GOVERNORو در مناط��ق تابع
( )COMMISSIONERنام میبرند.
 نظ��ام حکومتی کانادا ،چه نام
دارد؟
نظام حکومت��ی که در کان��ادا اجرا
میشود ،از نوع دموکراسی پارلمانی
میباش��د ک��ه در آن تمام س��طوح
حکومت را مردم انتخاب میکنند.
 س��ه ج��زء پارلم��ان کان��ادا
کدامند؟
مجلس عوام ،مجلس سنا و فرماندار
کل از اجزاء پارلمان می باشند.
 س��ه سطح حکومت در کانادا،
کدامند؟
اول :دولت مرکزی که در
اوتاوا مستقر میباشد.
دوم :دولت استانی که در
مرکز هر استان قرار دارد.
سوم :ش��هرداری که در
مرکز هر شهرستان قراردارد.
در س��رزمین ه��ای تابع ،ش��ورای
سرزمین بجای مجلس استقرار یافته
است .
 وج��ه تمایز این س��ه س��طح
حکومت ،در کجاست و در چیست؟
در قان��ون اساس��ی ب��رای حکومت
مرک��زی و دول��ت ه��ای اس��تانی،
مسئولیت ها و وظایف آنها مشخص
میباشد و نیز قوانین کانادا بر اساس
مصوب��ات پارلم��ان اس��تانی ،کلیه
اختیارات ش��هرداری را در داخل هر
استان مشخص نموده است.
 تفاوت کار دو سطح حکومتی،
در کجاست و آنها کدامند؟
دول��ت مرک��زی عه��ده دار روابط
خارجی ،امور مالی و چاپ اسکناس و

ضرب سکه ،دفاع از کشور و کارهای
عمومی دیگر است ،ولی دولت استانی
مسئول امور آموزشی ،راههای داخل
اس��تان ،امنیت راه ه��ای داخلی و
نگاهداری آنها و دیگر امور مختص به
استان است.
 دو مسئولیت هر سطح حکومت،
چیست ؟
اول :حکومت مرکزی که
عهده دار تعیین سیاست خارجی و
مسئول دفاع از مرزها میباشد.
دوم :حکوم��ت اس��تانی
که مسئول امنیت داخلی و آموزش
همگانی (ابتدائی و متوسط) میباشد.
سوم :ش��هرداری که که
مامور نظافت ش��هر و نظارت بر امور
ساختمانیمیباشد.
 قان��ون را قبل از تصویب ،چه
می نامند؟
آن را ط��رح یا الیحه مینامند که در
کانادا آن را (  ) BILLمیگویند.
 با طی چه مراحلی ،یک الیحه
به قانون تبدیل میشود ؟
هر الیحهکهبه مجلس تقدیممیشود،
بعد از شور اول ،اگر مورد قبول واقع
ش��د به کمیته مخصوص آن الیحه
میرود و در آنجا بوسیله نمایندگان
وارد و کارش��ناس و ب��ا گزارش��ات
خاص��ی که کمیت��ه به آنها اش��اره
میکند برای شور مجدد نمایندگان،
به مجلس برگردانده میشود و برای
بار دوم مجلس دارای ش��ور میشود
و به جزئیات آن رسیدگی میشود و
تکلیف تمام اجزاء روشن می گردد.
بار سوم شور دوباره کل الیحه صورت
میگیرد و چنانچه به تصویب رسید
عین الیحه به مجلس سنا میرود و
در آنجا نیز پس از س��ه ش��ور مانند
مجلس عامه اگر تصویب شود ،جهت
امضاء فرماندار کل فرستاده میشود
و از زمانیک��ه امضاء فرماندار کل زیر
مصوبه مجلس نشس��ت آن الیحه
قانون میش��ود و برای اجرا به دولت
تسلیممیگردد.
Maria Cottone
Certified Immigration
Consultant
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.ca

{>> ادامه از صفحه}21 :
بدن دچار كمبود مواد مغذی نشود.
خصوصا مصرف میوه ها و سبزیجات
ت��ازه را فرام��وش نكنی��د .مصرف
منابع غذایی ویتامین  Cمثل انواع
مركبات ،كیوی و آناناس ،سیستم
ایمنی بدن را تقویت می كند و بر
مقاومت آن در مقابل بیماری ها می
افزاید.
 ب�ه ط�ور مرت�ب ورزش
كنید.
 تحت نظر پزشك از شربت
ها و قرص های مولتی ویتامین
استفادهكنید.
 آرام باشید و روش و رفتار
مثبتی را در زندگی خود پیش
بگیرید و سعی كنید به بهترین
نحو ،اس�ترس ها و اضطراب ها
را از خود دور كنید .اس�ترس و

فش�ارهای روحی باعث كاهش
ق�درت دفاعی ب�دن در مقابل
میكروب ها و عوامل بیماری زا
می شوند.

هشدارها:
 اگ��ر از كس��ی مثل فرزند یا
پدر و مادرتان ،در منزل مراقبت می
كنید تا بیماری او بهبود یابد ،مراقب
سالمتی خود نیز باشید تا بیماری
آنها به شما سرایت نكند.
 هر چند وق��ت یك بار ،برای
مدت  10دقیقه پنجره ی اتاق خود
را ب��از كنید تا ه��وای اتاق تعویض
شود و كیفیت آن بهبود یابد.
 می توانید تحت نظر پزشك از
واكسن آنفلوانزا استفاده كنید.
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½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
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پاکستانپذیرفتهمیشود.
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عینک فرهت

12,774 Boul Gouin,
Tel.: 514-684-8460

138
برگزار می کند:

• معرفی کتاب

>> فرهنگ تغذیه سالم
و بهداشت خانواده
پروفسور پرویزقدیریان

منایش اسالید ،پرسش و پاسخ و پذیرایی

جلدهای  1و 2

از  7جلد

مجعه  27ماه نوامرب 2009

دانشگاه کنکوردیا
Concordia University
1455 Maisonneuve W.
RM: H-621

ساعت  6/30تا  8/30شب

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

با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت،

وست آیلند

Metro: Guy

تلفن اطالعات:

پیوند

514-651-7955

زماسیب

NDG

بهولیموشیرینعالی
به
پ
ی
ش
و
ا
ز
ی
.99
ل
د
ا
برجن مرغوب
خربز
ه
م
ش
ه
د
درشت،
انار
Adora
ی رسید
برجن
و
ط
ن
 10پوندی
خوشمزه و
ر
س
ید
آبدار رسید
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

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

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

مساور 3و 4لیرتی،
متاماتوماتیک
رسید

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

.99
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