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 g gارسال ارز به ایران و برعکس
St-Laurent, QC H4N 1C8
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________
Cote vertu, Bus 121 E
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Solidar

ité avec

ارز

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

____________________________________________
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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سی و یکمین بهمن سیاه...

روزنامه های مه�م آمریکا از
جمل�ه نیوی�ورک تایمز ،لس
آنجلس تایمز و واشنگتن طی
گزارش های�ی بصورت متفق
القول گفت�ه اند که معترضان
در ایران برخالف برنامه ریزی
ها و فراخوان ها نتوانس�تند
تظاه�رات دولت�ی س�الگرد
انقالب را تحت الش�عاع قرار
دهن�د و این عدم موفقیت را
ناشی از تدابیر شدید امنیتی
حکومت برای کنترل حوادث
این روز ارزیابی می کنند.
ل�س آنجل�س تایمز نوش�ت
که تجمع گس�ترده هواداران
دولت باع�ث نگرانی جنبش
سبز شده و بسیاری از اعضای
این جنبش استراتژی رهبران
آن  -میرحس�ین موس�وی و
مهدی کروبی  -را زیر س�وال
می برند.
به نوش�ته این روزنامه آنها به
تدریج خواهان رهبران قوی
تر با نسخه های تاکتیکی بهتر
و اهداف استراتژیک هستند.

به د لیل سرکوب شدید ،علیرغم فراخوان ها و برنامـه
های بسیار ،معترضــان نتوانستند تظاهرات دولتی را
ص4 :
حتتالشعاع قرار دهند...

"پیش از اینکه ایران زیمبابوه
دیگری شود ،به فکــر
راهحلی باشید >> ".ص3 :

 خانه ایران
دومنیبازارنوروزی

کاردار کانادا در تهران به وزارت خارجه احضار شد:

هایئتی:



ایران۴۷ :میلیون نفر زیر خط فقر

حذف نظام ...

فرهنگسرایسینا

>> 5:

ص13 :

گردهمایی همدالن

Toronto Branch:
7368 Yonge St., Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

دکترانصاری
پزشکی22 >> ...

امیرسام:

خانه شما>> 30

Pars Tours Inc. head Office

Montreal:

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

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

صرافی  5ستاره

با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

در کشکول
پیر...

فریاد ایرانی...
سیروس
>> 4
یحیی آبادی

>> 25

پارستورز
&TRAVEL

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

زماسیب

2178 Ste-Catherine W.

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier Affilie

مشاور امالک و مستغالت
در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

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

 ص6 :

بلک کتز،شهرام،
فیروزه 13 مارس ص31 :

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

ص8 :


آمـار تلفات زلزله به
 230هزار نفر رسید...
ص18 :

 ص14 :

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

FLY
ANYTIME,
!ANYWHERE

ص23 :

 ص2 :

شهبازخنعی

انجمنزرتشت >> 13:

ما انقالب
نکردیم تا به
عقب برگردیم!

فریاد ایرانی...

شادترین پارتی امسال
درمونتریال:

 ص15 :

چهارشنبهسوری

بدون رهایی زن آزادی
بیمعنی است:

 ص11:

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

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

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

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی بین املللی
(514) 990-4666 X594
(514) 696-5169

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

955 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, QC, H9R 5K3

ninousgivargiznia@hotmail.com

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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فرهنگسرای سینا تقدمی میکند

هزارو یکشبایران

شب دوم:

خراسان

استقبال خوبی که اولین شب هزارو
یک شب ایران (اصفهان)شد موجب
دلگرمی ما برای ادامه این راه گشت.
از این روی شب دوم هزارویک شب
را به خراس��ان اختص��اص دادیم تا
به معرفی این خطه از سرزمینمان
بپردازیم .
فرهنگسرای سینا در نظر دارد هر
ماه مراس��می جهت معرفی یکی
از ش��هرها یا استانهای ایران برگزار
کند .در این شب ،غذاهای محلی ،
موس��یقی محلی ،عکس و فیل م از
دیدنیهای تاریخی و طبیعی آن محل

ارائه خواهد ش��د تا هم شهروندان
ایرانی و غیر ایران��ی مونترال با آن
محل آشنا شوند و هم برای آنان که
آشنایند تجدید خاطرهای شود.
از کلیه عالقه مندان جهت شرکت
یا همکاری دعوت به عمل میآوریم.
 شب دوم خراسان

چهارشنبه  ۱۷فوریه

از ساعت ۱۹
ب��ه صرف ش��ام و تنقالت اس��تان
حراسان

 محل:

SEENA Cultural Center
6528 Saint-Jacques Ouest
Montreal, QC, H4B 1T6
Tel. :514-488-3000
info@seena.ca
www.seena.ca

<<پیش خرید:
 ورودیه 30 :دالر
 اعضا 25 :دالر

به دلیل محدودیت جا بلیط خود
را از پیش تهیه کنید

ما آوریل  2010در مونتـریـال

2
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درامتدادسالگرد سیه روزی ...
عبادی' :با یک
تراژدی در ایران
روبرو خواهیم بود'
"پیش از اینک�ه ایران زیمبابوه
دیگری ش�ود ،به فکر راه حلی
باشید".
ش��یرین عبادی برن��ده جایزه صلح
نوبل و وکیل حقوق بش��ر خواستار
کم��ک فوری جامع��ه جهانی برای
مقابله با س��رکوبهای حکومت ایران
علیه معترضین ش��د ،اما با هرگونه
تحریم اقتص��ادی علیه ای��ران نیز

با این حال ش��یرین عبادی با حمله
نظامی و تحریم ه��ای اقتصادی به
ش��دت مخالفت ک��رد و گفت این
سیاست ها تنها به مردم عادی ضربه
می زند.
ام��ا او گف��ت اگ��ر ایران ب��ه نقض
حقوق بشر ادامه دهد و حکومت به
"خواسته های مردم بی توجه بماند"
آنگاه باید "تحریم های سیاسی" را
مورد بررسی قرار داد.
ش��یرین عب��ادی در این جلس��ه با
انتقاد از برخی سیاس��ت های اخیر
کش��ورهای غربی از جمله محدود
کردن صدور ویزا برای ش��هروندان
ایرانی گفت:

مخالفت کرد.
خانم عبادی که در نشست شورای
حقوق بشر س��ازمان ملل متحد در
ژن��و صحبت می کرد با اظهار اینکه
وضعی��ت حقوق بش��ر در ای��ران با
سرعت رو به وخامت است از جامعه
جهانی خواس��ت حکوم��ت را برای
توق��ف آزار و اذیت معترضین تحت
فشار قرار دهد.
او گف��ت" :پی��ش از اینک��ه ای��ران
زیمبابوه دیگری ش��ود ،ب��ه فکر راه
حلی باشید".
وی اف��زود" :فردا دی��ر خواهد بود.
فردا ما با یک تراژدی در ایران روبرو
خواهیم بود".

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

PAYVAND: Vol. 16  No.942  fev. 15, 2010

"ش�ما حکومتهای غرب�ی ،آیا
مردم م�ا را تنبیه م�ی کنید یا
حکومت را؟"
او روسیه و چین را متهم کرد که به
ایران برای مقابله با کاهش تاثیرات
تحریم های سازمان ملل ملل کمک
می کنند و در نتیجه این فشارها تنها
به مردم عادی صدمه می زند.
خانم عب��ادی در مصاحبه با بخش
فارس��ی رادیو بی بی سی نیز گفت
وضعیت حقوق بش��ر در ایران "هر
روز" بدت��ر و "خش��ونتهای دولتی"
فزونتر می شود.
او مشخصا به وضعیت برخی زندانیان
سیاس��ی اش��اره کرد که به او گفته
بیمار هستند و نیاز با مداوا دارند.
وی از افرادی همچون ابراهیم یزدی،
محمد ملکی ،بهزاد نبوی و منصور
اسانلو نام برد.
خانم عبادی گفت بیشتر بازداشت
های انجام ش��ده بعد از نیمه ش��ب
ص��ورت گرفت��ه و این "ب��ر خالف

بهپیشوازنوروزبزرگ

قوانین" ایران است.
ب��ه گفت��ه او هدف
حکومت از این اقدام
سال حتویل
"ارعاب" معترضین
است.
 به وقت مونتریال:
کشور
47
نمایندگان
شنبه  20ماه مارس 2010
عضو شورای حقوق
ساعت یک و  2دقیقه و  13ثانیه بعدازظهر
بش��ر س��ازمان ملل
 به وقت تهران:
متح��د قرار اس��ت
شنبه  29اسفند ماه 1388
روز دوش��نبه جلسه
ساعت  9و  2دقیقه و  13ثانیه شب
ویژه ای برای بررسی
Montreal: Saturday March 20th, 2010
اوضاع ایران داش��ته
)at 13h:32m:10s (1.32.10 PM
باشند.
Tehran: Shanbeh 29 Esfand 1388
اظهارات خانم عبادی
)saate: 21h:02m:13s (9.02.13 PM
در حالی مطرح می
)(Greenwich Mean Time GMT:17:32
ش��ود که کشورهای
غربی ب��رای مقابله
تصویب کرد.
با برنام��ه های اتمی
ایران بدنب��ال اعم��ال تحریم های نمایندگان سازمانهای حقوق بشری
نظیر عف��و بین المل��ل و دیده بان
بیشتر علیه این کشور هستند.
کنگره آمریکا نیز اخی��را لوایحی را حقوق بش��ر در نشست ژنو شرکت
برای تحریم ف��روش بنزین به ایران دارند .

Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

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

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

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

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ
_________________
Nasrin Eynollahi

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

Cell.: 514-967-5743

law

نسرینعینالهی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکن و جتاری

Criminal
& penal

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

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

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

630 Sherbrooke West
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

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

Cell.: (514) 571-6592

Suite 800
)(Corner: University St.

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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در همدیل با بهرتين
عکس خربی سال!

ایران:سرکوب آزادی...

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

حتلیل روزنامههای آمریکا از حوادث22بهمن
روزنامه های مه��م آمریکا از
جمله نیوی��ورک تایمز ،لس
آنجلس تایمز و واشنگتن طی
گزارش های��ی بصورت متفق
القول گفته اند که معترضان در
ایران برخالف برنامه ریزی ها و
فراخوانهانتوانستندتظاهرات
دولتی سالگرد انقالب را تحت
الش��عاع قرار دهند و این عدم
موفقی��ت را ناش��ی از تدابیر
شدید امنیتی حکومت برای
کنترل حوادث این روز ارزیابی
می کنند.
لس آنجلس تایمز نوشت که
تجمع گسترده هواداران دولت
باع��ث نگرانی جنبش س��بز
شده و بسیاری از اعضای این
جنبش استراتژی رهبران آن
 میرحسین موسوی و مهدیکروبی  -را زیر سوال می برند.
به نوش��ته این روزنامه آنها به
تدریج خواهان رهبران قوی تر
با نسخه های تاکتیکی بهتر و اهداف
استراتژیکهستند.
اما این روزنامه می نویسد که محمود
احمدی نژاد نتوانس��ت تجمع را بی
خدش��ه ترک کند زی��را در جریان
سخنرانی او می شد شعار "مرگ بر
دیکتاتور" را از میان جمعیت شنید.
در مقاب��ل به نوش��ته ای��ن روزنامه
ه��واداران دولت این مراس��م را یک

موفقیت عمده اعالم کردند و فارس
نی��وز گفت که  50میلی��ون نفر در
تجمعات سراس��ر کش��ور شرکت
کردن��د .این روزنام��ه همچنین به
بیانیه آیت الله خامنه ای اشاره می
کند که بالفاصله پس از تجمع صادر
ش��د و در آن حضور هواداران دولت
را نشانه خواست مردم برای ادامه راه
امام تلقی کرد.
به نوشته لس آنجلس تایمز حوادث

این روز باعث یاس بس��یاری
از فعاالن جنبش سبز شده و
آنها خواستار رویکردهای تازه
هستند.
---------"اما دول�ت فضای زیادی
برای جان گرفنت مخالفان
باق�ی نگذاش�ت .دولت
هزاران افس�ر امنیتی را
از شب قبل راهی میدان
آزادی کرد تا هم مخالفان
را مرعوب کن�د و هم در
صورت لزوم مانع ش�رکت
آنها شود .آنهایی که موفق
به شرکت شدند در دریایی
از هواداران دولت ناپدید
شدند"
نیویورکتایمز
----------ی��ک تحلیلگر در ته��ران به
این روزنام��ه گفت" :جنبش
سبز و رهبری آن فورا نیازمند
کنکاشی درونی برای یافتن دستور
کار ،تاکتی��ک ها و اس��تراتژی تازه
است ،چرا که حاکمیت برای سرکوب
و قلع و قم��ع از هیچ کاری فروگزار
نکرده است".
نیوی��ورک تایم��ز نیز در گزارش��ی
تحلیلی نوشت که تالش های دولت
برایجلوگیریازخودنماییمخالفان
و ربوده شدن یک مراسم ملی دیگر

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

ظاهرا موفق بوده است.
ای��ن روزنامه به تظاهرات مخالفان و
درگیری نیروهای امنیتی با آنها در
ش��هرهای مختلف اشاره می کند و
همچون لس آنجلس تایمز به شعار
"مرگ بر دیکتاتور" اشاره می کند که
باعث شد تلویزیون دولتی سخنرانی
آقای احمدی نژاد را ظاهرا زود قطع
کند.
نیویورک تایمز نوشت که جمعیتی
که برای ش��نیدن س��خنرانی آقای
احمدی ن��ژاد آمده ب��ود را دولت با

ع
جما
کلبه
م
و
ل

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

•
•
•
•

غذا آماده
برا
ی take
out

اتوبوس از سراس��ر کش��ور به تهران
آورده بود.
این روزنامه با اش��اره به دعوت آقای
کروبی و آقای موسوی از مردم برای
ش��رکت در این مراس��م می نویسد
که هم مخالفان و هم دولت امیدوار
بودند که بتوانند جریان خبری این
روز را در کنترل خود داشته باشند.
"اما دولت فض��ای زیادی برای جان
گرفتن مخالف��ان باقی نگذاش��ت.
دولت هزاران افسر امنیتی را از شب
قبل راهی می��دان آزادی کرد تا هم
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آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Tel.:

انواع س
نوشابه وسیس
آل
م
ان
ی
های الکلی و منقلی



(514) 849-7711

غ
چای
قهوه

یرالکلی

Ext.: 243

ش هــر
نبه و ی
ناهـ کشنبه
ـ
آبگو ــار:
شت
گردن

آگهی :پیوند514-996-9692 :

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح
دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی،
درشرقکانادایکمو
پانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان

مخالف��ان را مرعوب کن��د و هم در
صورت لزوم مانع ش��رکت آنها شود.
آنهایی که موفق به ش��رکت شدند
در دریای��ی از هواداران دولت ناپدید
شدند".
این روزنامه به نقل از شاهدان عینی
می نویسد که "سبزها" در سایر نقاط
شهر ظاهر شدند اما پلیس مانع گرد
آمدن آنها در گروه های بزرگ ش��د
و در برخی نقاط نیروهای بسیجی و
{>> ادامه در صفحه}9 :

Voyages Lexus

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

4

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

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.

■ توضیح مهم:

به دلیل هماهنگی ،شماره گذاری دوهفته نامه پیوند
مونتریال،باپیوندونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.
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ایران:درراهآزادی...

آن روز

شهباز خنعی

به یاد ٢٢بهمن ۱۳۵٧

snak1@live.ca

آن روز جهان به چشم مان زیبا بود
میهن به سرش هزار و یک سودا بود
غم قهقهه زد ز تلخی اش فهمیدیم
کین پرده ای از نمایش رویا بود!
***
آزاده دالن صالی گل می گفتند
وز چشم وطن غبار غم می ُرفتند
حتـا همه خفتگان دریای وجود
ّ
سـفتند
در قع ِر فنا بلور جان می ُ
***

حفظ

یا حذف

نظام!

آن روز کسی به فکر تکفیر نبود
یا بود و کراهتش به تصویر نبود!
در رقصِ شکوفه ها و شهزاده ی باد
هرگز اثری ز داغ و زنجیر نبود
***
از خاک ،ترانه جا به جا می جوشید
هر رهگذری پیاله ای می نوشید
سرمست ،زمین به رغم سرمای زمان
از غنچه لباس تازه ای می پوشید
***
پیوسته پرندگان غزل می خواندند
اوهام ز چشم زندگان می راندند
بهمن نه! بهار بود و در جشن وطن
بس الله که جان به پای هم می دادند
***
آواز به جز خلوص ابراز نبود
اندوه ،نهان به نبض آواز نبود
وقتی که قلم هوای چرخش می کرد
در زیر و َبـمش کنایه و راز نبود
***
می خواست که تا غروب بیداد رسد
بر بال غزل به قاف فریاد رسد
اسرار مگوی خفته در خاموشی
کـند وبه غایت داد رسد
افشا ُ
***
آن روز گذشت و الله ها پژمردند
ابران سیه ستارگان را خوردند
گـِل کرد چو آب ناب را تزویر
از غصه ی رود ماهیان هم مردند
___________
سروده ی بهار ۱٣٨۷
بشکـ َند»
از دفتر شعر «سکوت اگر که َ
(انتشاراتگردون-آلمان)٢٠٠٩-

______________________

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

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
مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

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

621-3456

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

"حف��ظ نظام" منش��أ
بس��یاری از مش��کالت و
نابسامانی های کنونی کشور
است:
بازی حال بهم زن و چندش آور غنی
سازی اورانیوم ،قدرت یابی سپاه پاسداران و
چنگ اندازی آنان به درآمدهای کالن قاچاق
مخدر و کاال و پیمانکاری های دولتی،
مواد ّ
رشد سرسام آور اعتیاد ،فقر ،فحشا و بیکاری
و حتی غارت و چپاول منابع ثروت عمومی
توسط ایادی حکومت ،همه در همین مقوله
ّ
"حفظ نظام" جای می گیرند.

ا ّما ،تضاد و تناقض به رغم آشکار
بودن��ش ،تنها م��ورد تأکید ب��ر "حفظ
نظام" نبود .سایه سنگین این بختک بارها
خود را نش��ان داد و زمینه ساز جنایت هایی
وحشتناک شد .دیری نگذشت که آیت الله
خمینی «حفظ نظ��ام» را «اوجب واجبات»
نامید و حتی آن را بر احکام ا ّولیه اسالم مانند
نماز ،روزه و ...نیز ارجح دانست.
تحریک ع��راق به حمله به ای��ران ،گروگان
گیری کارکنان سفارت امریکا ،ادامه بیهوده و
پرتلفات جنگ پس از بیرون راندن نیروهای
متجاوز از خاک ایران و ...همه و همه با نیت
توجه به
"حف��ظ نظ��ام" و بدون کمتری��ن ّ
مصالح و منافع ملّی ایران انجام شد .پس از
چندی کار به جایی رسید که ظاهرسازی و
رودربایستی ا ّولیه نیز به کنار گذاشته شد و
با تأسیس "مجمع تشخیص مصلحت نظام"
عمال "حفظ نظام" بر هر چیز دیگر از جمله
"مصالح و منافع ملّی" برتری یافت.
در همی��ن چهارچ��وب بود ک��ه در  16آذر
 1383در جمع دانشجویان دانشگاه تهران،
دمحمد خاتم��ی پ��س از نزدیک به 8
س��ی ّ
ّ
س��ال فریبکاری و دادن وعده های توخالی
اصالحات در پاسخ شعار "دروغ بس است!"
دانشجویان اعتراف کرد که:
«من آمده بودم تا نظام را حفظ کنم"!

در این مورد اخیر یعنی غارت و چپاول منابع
ثروت عمومی ،ش��اید یک توضیح بی فایده
نباشد:
در این غارت و چپاول ها اگرچه بی شک پول
پرستی و میل به مال اندوزی شخصی دخالت
دارد ،ا ّم��ا وجه غالب آن بی ارتباط با "حفظ
نظام" نیست.
نظام والیت مطلقه فقیه براین باور است که
قدرت سیاسی و اقتصادی در یک چرخه به
حرکت در می آیند و هر کدام از این دو قابل
تبدیل به دیگری است.
قدرت سیاسی موجب چنگ اندازی به منابع
ثروت و امکان غارت و چپاول آنها می ش��ود
و سرمایه ای که به این ترتیب دزدیده شده،
به نوبه خود می توان��د موجب تداوم قدرت
سیاسی یا "حفظ نظام" گردد .تعبیری که
سردار میلیاردر ،صادق محصولی ،وزیر پیشین
کشور و کنونی وزارت رفاه ،از ثروت بادآورده
خود می کند تأیید این نظر است.

و باز در همین چهارچوب است که میرحسین
موس��وی ،که  8سال نخست وزیری و سالها
عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
را در کارنام��ه خ��ود دارد" ،حفظ نظام" را با
"جمهوری اس�لامی ،نه یک کلمه کمتر نه
یک کلمه بیشتر" و "اجرای بدون تنازل قانون

او می گوید ثروتی که من گرد آورده ام ،امانت
و متع ّلق به آقا امام زمان (عج) است!

{>> ادامه در صفحه}29 :

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128
	•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

با س��خنان آی��ت الله
خمینی بود که کمتراز
یک س��ال پی��ش از
تصویب قانون اساسی
گفته بود که نسل های
پیشین حق ندارند برای
نس��ل های بعدی خود
تصمیمبگیرند.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

514-825-3170

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

ای��ن "تغییرناپذیر"ی
چهارمی��خ ش��ده در
قان��ون اساس��ی ،در
تضاد و تناقض آشکار

اساسی" و "بازگشت به
دوران طالیی حضرت
ام��ام (ره)" طلب می
کند!

NOTAIRE-NOTARY

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

اسفندیارباهری

برای خامن ها:
مربی خامن

سرنوشت ساز را غیر ممکن
و منتفی ساخت.
در این مورد در اصل 177
آمده است:
«رعای��ت ذیل اصل پنجاه
و نهم در مورد همه پرسی
"بازنگری قانون اساس��ی"
الزم نیست .اصول مربوط
به اس�لامی بودن نظام
و ابتن��ای کلیه قوانین و
مقررات بر اساس موازین
ّ
اس�لامی و پای��ه ه��ای
ایمان��ی ...و والیت امر و
امامت ...و دین و مذهب
رسمی ایران تغییر ناپذیر
است».
یعن��ی در واقع این اصل
ن��ه تنها اص��ل  59را در
م��ورد حق م��ردم ایران

بیش از س�ی س�ال اس��ت که
"حفظ نظ��ام" چون بختکی س��نگین
برروی زندگی سیاس��ی ای��ران و ایرانی
افتاده و راه تن ّفس را بر آن بس��ته است.
این بختک نخس��ت خود را از راه قانون
اساسی تحمیل کرد .برای
فریب مردم و این که ندانند
که به چه باتالق مخوف و
مرگباری رانده می شوند،
خدعه و ترفندی آخوندی
ب��کار گرفته ش��د .اصل
پنجاه و نهم قانون اساسی
کورس��وی امیدی باز می
گذاشت تا چنین پنداشته
شود که در صورت برخورد
با مش��کلی درمورد شکل
و محتوای نظ��ام ،راه برای
تغییر و اصالح و رهایی از ______________________
بن بست باز است .در این
« حفظ نظام»"( ،اوجب واجبات!")،
اصل آمده است:
مهم
بس��یار
«در مس��ائل
بر هر چیز دیگر از جمله "مصاحل و منافع
سیاس��ی،
اقتص��ادی،فرهنگی ممکن م ّلی" برتری دارد.
اجتماعی و
اس��ت اعمال ق ّوه مق ّننه از  در قانون اساسی" ،موازین اسالمی"،
راه همه پرس��ی و مراجعه "والیت امر و امامت" و "دین و مذهب
مس��تقیم ب��ه آراء م��ردم
صورت گیرد .درخواس��ت رمسی"تغییرناپذیرند!
مراجعه به آراء عمومی باید
به تصویب دوس ّوم مجموع
نمایندگان مجلس برسد».
خدعه و ترفندی که آخوندها بکار بردند این در مراجع��ه ب��ه آراء عمومی نقض می کند،
بود که اصل دیگری از همان قانون اساس��ی ک��ه با صراحت "موازین اس�لامی"" ،والیت
– اص��ل " 177بازنگری در قانون اساس��ی" ام��ر و امامت" و "دین و مذهب رس��می" را
– عمال" اجرای اصل  59در مس��ائل مهم و "تغییرناپذیر" می نامد!

ویدا فرهودی

>>
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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
>> پخـــش وسیع <<

چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!
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ایران  :اقتصاد...

۴۷میلیون نفر زیر خط فقر

خبرآنالین :در حالی که کارشناس��ان خط فقر ش��هری
را بی��ش از  780هزار تومان ب��رآورد کردهاند ،مرکز آمار
47میلیون نفر را در قالب خانوار 6نفره دارای درآمد کمتر
از  780هزار تومان اعالم کرد.
مطابق تازهترین اعالم مرکز آمار ایران 47 ،میلیون ایرانی
به طور سرانه روزانه کمتر از  4هزار و  300تومان درآمد
دارند .این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مرکز آمار
ایران است که گفته است ":درآمد خانواده شش نفری در
خوشه یک ،کمتر از  473هزار تومان است .خانوار شش
نفره ای که درآمدش بین  473هزار تومان تا  788هزار
تومان است در خوشه دو قرار می گیرد .در خوشه نخست
حدود  30میلیون نفر قرار دارند .در خوش��ه دوم هم 17
میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند".
بدین ترتیب درآمد روزانه حدود  30میلیون نفر کمتر از
 2هزارو  600تومان است و درآمد روزانه  17میلیون نفر
دیگر روزانه کمتر از  4هزارو  300تومان است .می توان
این گونه نتیجه گرفت که  47میلیون و  600هزار ایرانی
روزانه کمتر از  4هزارو  300تومان درآمد دارند  .در این
میان  17میلی��ون نفر حداکثر حق هزینه کرد 2هزار و
 600تومان را دارند.
اعالم این آمار در ش��رایطی است که بانک مرکزی ایران
در س��ال  85و در آخرین آمار اعالمی در خصوص خط
فقر ،خط فقر مطلق یک خانوار  4نفره شهری را در ماه
ح��دود  300هزار تومان اع�لام کرد .اگر تازه ترین خط
فقر برآورد ش��ده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر
 780هزار تومان برای خانورهای  5نفره در س��ال  87را
کنار بگذاریم(که از سوی بانک مرکزی تایید ضمنی شده
اس��ت) باز هم اعالم مرکز آمار اعتراف تکان دهنده ای
است به رشد جمعیت فقرا در جامعه ایران.
چرا که خانوار 6نفره با درآمد ماهیانه  788هزار تومان به
معنای درآمد ماهیانه  130هزار تومان برای هر فرد است.
این درآمد برای خانوار  4نفره معادل  520هزار تومان در
ماه خواهد شد.
حال اگر نرخ تورم 18.4درصدی س��ال  86و نرخ تورم
25.4درصدی س��ال  87را در محاسبات افزایش هزینه
خانوارهای فقیر وارد کنیم ،بدون تردید خط فقر مطلق

یار دبستانی

سروده و نگاهی تازه

م .سحر

یار دبستانی من همره فردایی ی من
با تو ندارد دل من  ،غصه زتنهایی ی من
حک شده بر باور ما واژهء زیبای وطن
برفِ سپید آتشِ دل  ،سرخِ شفق ،سبزِ چمن
کوهِ نا همواری ما مح ِو شکیبایی ما
تن همه جان ،جان همه دل ،رهر ِو دانایی ما
ما همه بر بامِجهان  ،طرح نوی در فکنیم
بر دل این ظلمت شب  ،شعلهء خاور فکنیم
این من و تو این تو و من  ،این ره و این پویشِما
همسخنِسبزهء ما هم سف ِر رویشِما
یار دبستانی من  ،همر ِه فردایی ی من
غصه زتنهایی ی من
با تو ندارد دل من ّ ،
ّ
حک شده بر باور ما ،واژهء زیبای وطن
برفِ سپید  ،آتشِ دل  ،سرخِ شفق  ،سبزِچمن
کو ِه نا همواری ما مح ِو شکیبایی ما
تن همه جان  ،جان همه دل  ،رهرو دانایی ما
ما همه بر بامِجهان  ،طرح نوی در فکنیم
بر دل این ظلمت شب  ،شعلهء خاور فکنیم
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خانوار  4نفره که بانک مرکزی در س��ال  85حدود 300
هزار تومان اعالم کرده بود در س��ال  88به حدود 500
هزار تومان رس��یده است و در حالت ارتباط یک به یک
ن��رخ تورم و خط فقر مطلق به بیش از  511هزار تومان
رسیده است.
بدین ترتیب با یک شوک تورمی نه چندان شتابان و در
حدود  10درصد در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
ها ،تمام شهری های عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا
خواهند پیوس��ت و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی
از حاضران در خوش��ه س��وم را هم ب��ی نصیب نخواهد
گذاشت.
ای��ن ب��دان معناس��ت ک��ه در بدبینان��ه تری��ن ترین
حالت(برآوردهای کارشناس��ان مستقل) حتی در حال
حاضر نیز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه
س��ومی که مرکز آم��ار ایران برآورد ک��رده نیز زیر خط
فقر(حدود  780هزار تومان برای خانوار  5نفره در سال
 )87زندگی می کنند.
مطابق ادعای رییس مرکز آمار ایران ،دو س��وم شرکت
کنندگان( 61میلیون  107هزار نفر) در طرح جمع آوری
اطالعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند.
با این حال اگر فرض کنیم که تمام روس��تاییان شرکت
کننده( 19میلیون و  700هزار نفر) در این طرح بیش از
 130هزار تومان در روز درآمد ندارند ،آن گاه حدود 27
میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.
بدی��ن ترتیب اگر فرض کنیم  12میلیون نفر ش��رکت
نک��رده در طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارها
در خوش��ه های باالی درآمدی قرار گیرند ،همچنین با
فرض این که روستاییان کم جمعیت تر همه در خوشه
اول باشند تا شهر نشینان پرتعداد تر همه خوشه درآمدی
باالتر را پر کرده باش��ند تا جمعیت فقرا کمتر شود ،به
طور قطع بیش از  10میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در
خوشه اول(درآمد ماهیانه کمتر از  473هزارتومان برای
خانوار  6نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند .همچنین
شهری های حاضر در خوشه دوم نیز که در بعد  6نفره
کمتر از  750هزارتومان( بر مبنای خط فقر مطلق 500
هزار تومان برای خانوار  4نفره) درآمد دارند زیر خط فقر
مطلقهستند.
پس چندان بیراه نیس��ت که جمعیت فقرای کشور را با
فرض فقیر نبودن روس��تاییان ،تنها در قالب شهری ها،
در حال نزدیک شدن به  27میلیون نفر است و در واقع
بینانه ترین حالت کمتر از  20میلیون نفر نیست.
البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد که خط
فقرمطلق خانوار  5نفره روس��تایی در سال  84ماهیانه
 113هزار تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم
با رنخ تورم سال های اخیر خط فقر مطلق روستایی نباید
از  200هزار تومان فراتر رفته باشد .بر این اساس مجموع
فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گیرند.
ام��ا آن چه که واضح اس��ت ،جمعیت فق��را در ایران از
14میلیون نفری که بانک مرکزی برای س��ال  86اعالم
کرده بود ،فراتر رفته است و این سوال جدی از مرکزآمار
ای��ران و بانک مرکزی وجود دارد که چگونه در ش��رایط
حاضر مدعی کاهش مستمر ضریب جینی در چهار سال
گذشته هستند؟ 
____________________________

حقوق بشر :فراخوان

از عزیزانی که برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی در
ایران عالقمند به همکاری با این انجمن میباش��ند،
درخواست مینماییم به ما ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به شرایط
حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع دارد .
Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-299-1787

پاریس ۱۱ :بهمن  ۳۱ - ۱۳۸۸ژانویه ۲۰۱۰

یاردبستانی

یادداشت م.سحر

من این آهنگ و ریتم حماس��ی آن را
بسیار دوست می دارم  ،اما حقیقت امر
آن اس��ت که شعری که بر این آهنگ
نه��اده ش��ده  ،اندکی ُسس��ت و فاقد
اصالت معنا س��ت ودرخور این آهنگ
زیبا نیست.
بی پرده بگویم که هرگاه در تجمعات
اخیر ،خواندن این س��رود را پیشنهاد
می کردند من نمی توانستم جز یکی
دوخط نخس��ت آنرا با جمع همراهی
کنم .خاصه هنگامی که سرود  ،به این
عبارت رکیک و نا زیبا می رسید که :
« دش��ت بی فرهنگی م��ا هرزه تموم
علفاش  ،خوب اگه خوب  ،بد اگه بد ،

ُمرده دالی آدماش »،
من هرچه می کوشیدم نمی توانستم
خود را قانع کن��م که این مصراع را با
جمع بخوانم.
یکی دوسه بارهم غر و لندی کرده ام
و بعضی دوس��تان گفته اند که نقد و
ای��رادت را بنویس  ،اما من حیفم می
آمد ک��ه اجماع دلپذی��ر وصمیمانهء
جوانان ایرانی را ،پیرامون این س��رود
بشکنم و آنان را از لحظات همآهنگ
و احساس اتفاقی که در آنان ایجاد می
کرد ،دلسرد سازم.
تا این ک��ه همین روزها با خود گفتم
که  :آزمونی خواهم کرد و ابیاتی بر این
وزن و این آهنگ و لحن جا افتادهء آن
خواهم نوشت  ،شاید چیز بدی از آب
در نیاید  .حاصل آن شد این چند بیت
که می بینید .به هرحال بازهم قصد

ندارم که دوستداران آن شعر جا افتاده
و ش��هرت یافته را به خاطر آنچه می
پسندیده اند  ،خدای ناخواسته مالمت
کنم .آن شعر و آن سرود همچنان سر
جای خودش هس��ت  ،با این حال اگر
خوانندگاناصیلواهلحرفهخواستند
 ،سرود یار دبستانی را با ابیات من اجرا
کنند  ،مختارند(و البته به شرطی که
پیش از اجرا با سراینده تماس بگیرند
) .نیز امیدوارم این س��روده و خصوصا
این یادداشت ،موجب رنجش سراینده
آن ش��عر معروف نش��ود  .شعری که
تا امروز باره��ا و با صدای خوانندگان
گوناگونی اجراء ش��ده و نقشِ مفید و
مثبت خود را نیز بر زمانهء ما زده است
چرا که مدتها بر لبان جوانان ایرانی در
مبارزهء آنان علیه استبداد دینی سی
ساله  ،زمزمه می شده است.
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آژانس مسافرتی

ایران ...
کاهش شدید
رشد اقتصادی تا
حد یک درصد

بحران بیسابقه اقتصادی کشور پس
از پایان جنگ در حالی ایجاد ش��ده
است که دولت طی چهار سال اخیر
از درآمد نجوم��ی ارزی معادل ۳۷۰
میلیارد دالر برخ��وردار بوده که این
رقم بیش از درآمد بیست ساله کشور
در دوره  ۱۳۶۰-۱۳۸۰میباشد.
در حالیک��ه مناب��ع آگاه از کاهش
شدید رش��د اقتصادی کشور تا حد

یک درص��د خبر میدهن��د ،بانک
مرکزی برای اعالم این رقم با بحران
مواجه شده است.
به گ��زارش «آینده» ،کاهش رش��د
اقتصادی کش��ور به مرز یک درصد،
در حالی اتفاق افتاده است که سال
 ۸۶نرخ رسمی رشد اقتصادی ایران
ح��دود  ۷درصد گزارش ش��ده بود،
اما گزارش اخیر بانک مرکزی ،رشد
اقتص��ادی س��ال  ۸۷را  ۲/۳درصد
نشان میدهد.
اگرچه چهار ماه قب��ل معاون بانک
مرکزی از کاهش بیش از  ۳درصدی
رش��د اقتصادی خبر داده ب��ود ،اما
آمارهای تکمیلی از ش��دیدتر شدن

بحران اقتصادی و رس��یدن رش��د
اقتصادی کشور به مرکز یک درصد
حکایت دارد.
این در حالی اس��ت که روند کنونی
اقتص��اد و کس��ری ش��دید بودجه،
دول��ت را ناگزیر کرده اس��ت بخش
دیگ��ر بودجه عمران��ی را نیز صرف
هزینهه��ای جاری خود کند و رکود
در سرمایهگذاری و پروژههای عمرانی
را شدت بخشد.
گفته میشود مسئوالن بانک مرکزی
برای اعالم این کاهش شدید در رشد
اقتصادی کش��ور ،با بح��ران مواجه
شدهاند( .کلمه)

سالگرد  ۲۲بهمن در زمهریر قطبی مونتریال

همانگونه که در شماره های پیشین پیوند آمد ،ایرانیان مقیم مونتریال ،همراه با ایرانیان سراسر جهان،
در اعتراض به سی سال سرکوب گسترده و بی وقفه جمهوری اسالمی ،در سی ویکمین سالگرد انقالب
در نقاط مختلف شهر گرد آمدند و با فریادی مشترک به جهانیان نشان دادند در مبارزه با جمهوری جهل
جنـون جنایت یکپارچه تا به آخر خواهند ایستاد.
و
ِ
عکس گوشه ای از یکی از این تظاهرات ها را در میدان فیلیپس مرکز شهر در سرمای شدید زمستان
قطبی نشان میدهد .این تظاهرات به کوشش کمیته یادمان کشتار دهه  60برگزار شد.

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

½
½
½
½

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

بیش از  14میلیون نفر در ایران بی سوادند
سازمان "نهضت سواد آموزی ایران"
اعالم کرد که هر سال بین  800هزار
نفر تا یک میلیون نفر در این کشور از
تحصیل باز می مانند.
به گ��زارش خبرگ��زاری ه��ا ،علی
ابراهیمیان ،قائم مقام نهضت س��واد
آم��وزی همچنین گف��ت در حال
حاضر بی��ش از  14میلیون و 200
هزار بیسواد در ایران وجود دارد که
بیشتر آنان زن هستند.
این در حالیس��ت که پیش��تر آقای
ابراهیمی��ان از اداره آمار ایران انتقاد
کرده بود که چرا آمار دقیق بیسوادی

را ارایه نمی دهد.
آقای ابراهیمیان گفته بود آمار کلی
هیچ کمکی به نهضت سواد آموزی
نم��ی کند و کارکنان این س��ازمان
مجبورن��د به خانه ها مراجعه کند و
مخاطبین خود را بیابند.
عل��ی وطنی ،مدی��ر برنام��ه ریزی
نهضت سواد آموزی دی ماه امسال،
آمار بیس��وادان را  9میلیون و 800
هزار نفر عنوان کرده و گفته بود هم
اکنون  15درصد مردم ایران بی سواد
هستند.
به گفت��ه او اول انق�لاب این میزان

بیش از  52درصد بوده است.
آق��ای وطنی یکی از راه های مبارزه
با بی س��وادی را به حد اقل رساندن
تعداد کودکانی اس��ت ک��ه با وجود
اینکه به س��ن تحصیل رسیده اند از
امکانات تحصیلی بی بهره می مانند.
این مدیر نهضت سواد آموزی تعداد
ک��ودکان باز مان��ده از تحصیل را بر
اس��اس اطالعات مرکز آمار ایران در
سال  300 ، 1385هزار کودک شش
تا  9ساله عنوان کرده بود.

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :رایگان

Tel.: 514-652-4887

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری
انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
به پیشو
ا
ز
ن
و
ر
و
ز
بزرگ
برگزاری

شیراز
رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

رضا امیری

ST-LAURENT, QC H4T 1V6

مجالس و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
 و در
شرایطی
____________________
Pièces d'Autos NDG

با مدیریت:

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500

م فرمهای مالیات
 تنظی )Personal Inco
m
( e Taxیان تازه مهاجرت
ران
برای ای کانادا برای سال
نموده به
 15دالر می باشد.
اول :هزینه حسابداری
 )Bookkee برای
pi
( ngها برای ماه اول
شرکت
رایگان می باشد.

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کانادا...
کاهش شدید تأثیر گذاری کانادا در سطح جهانی
نظرسنجی جدید نش��ان می دهد
تأثیرگذاری کانادا در س��طح جهان،
به شکل قابل مالحظه ای نسبت به
سال قبل کاهش داشته است.
ب��ه گزارش ب��ی بی س��ی ،بیش از
 20،000نفر از  18کش��ور مختلف
جه��ان ،در نظرس��نجی موسس��ه
 GlobeScanشرکت کرده و دیدگاه
خ��ود را در خصوص وضعیت فعلی
کشورهای جهان اعالم کردند.
با وج��ود اینکه کانادا تا پیش از این
از موقعیت بهتری برخوردار بود ،اما
نتایج نظرسنجی حاکی از آن است
که اعتماد و عالقه مردم به این کشور
و سیاستهای آن کاهش یافته است،
بیش��ترین میزان کاهش محبوبیت
کانادا در کشورهای امریکا ،انگلیس
و چین بوده است.
ساکنین کشورهای فرانسه ،فیلیپین
و ک��ره جنوب��ی در بی��ن اف��رادی
هستند که دیدگاه مثبتی نسبت به

تأثیرگذاری کانادا دارند و س��اکنین
پاکستان ،ترکیه ،هند و مکزیک رتبه
های اول در بی��ن دارندگان دیدگاه
منفی را بخود اختصاص داده اند.
نماینده موسس��ه  GlobeScanدر
تورنتو  ،دلیل چنی��ن رویکردی را،
ضعف دول��ت در مجامع عمومی از
جمل��ه اجالس اخی��ر آب و هوایی
کپنهاگ و س��فر پر دردسر نخست
وزیر به چین دانسته است.
وی می افزاید" :در مجموع رتبه کانادا
در این نظرسنجی چندان بد نیست،
اما این امر ناش��ی از عدم ش��ناخت
رأی دهندگان نس��بت به ماس��ت.
آنها کانادایی ها را مثل پلیس سوار
سلطنتی با سرزمین پوشیده از برف
و خرس های قطبی می بینند".
کانادا پیش از این بدلیل عدم مداخله
در امور سیاسی جهان و حفظ موضع
ب��ی طرف��ی ،از محبوبی��ت خاصی
برخوردار بود ،اما سیاست های اخیر

دولت محافظه کار در سطح داخلی
و بین المللی ،روز به روز چهره آن را
کدرتر کرده است.
حتی ساکنین خود کانادا نیز در این
نظرسنجی ،دیدگاه مثبتی نسبت به
کشور و دولتشان نداشته اند و نظر
مثبت آنها از 86درصد سال قبل به
75درصد رسیده است.
مداخله و ارسال نیرو به افغانستان و
دفاع از این اقدام،
دفاع منحصر بف��رد و همه جانبه از
نقض حقوق بشر توسط اسرائیل،
تعطیل ک��ردن پارلمان کش��ور به
تعداد دو بار در دو س��ال گذشته و
باالخره عدم پاس��خگویی دولت به
مردم و رسانه ها ،در زدودن سیمای
دمکراتیک از دولت کانادا مؤثر بوده
است.
در نظر سنجی مزبور ،جایگاه آلمان
و روسیه ،نسبت به سال قبل ارتقاء
یافته است( .ایرانتو)

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

>>امیر
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 1۱فوری��ه :کاردار کان��ادا در تهران
به دلیل همکاری س��فیر اسبق این
کشور کن تیلور با سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) به وزارت امور
خارجه ایران احضار شد.
به گزارش ایرنا به نق��ل از اداره کل
اطالع��ات و مطبوع��ات وزارت امور
خارجه ،مدیر کل آمریکای شمالی
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
با تسلیم یادداشت اعتراض ایران در
این زمینه گفت:
اقدام س��فیر پیش��ین کانادا ناقض
کنوانس��یون وی��ن درب��اره رواب��ط
دیپلماتیک بوده اس��ت و لذا دولت
کانادا باید پاسخ روشنی در این باره
به ایران ارایه دهد.
کاردار کانادا در تهران پس از استماع
دیدگاه مدیر کل آمریکای ش��مالی

بازداشت فرمانده ارشد ارتش کانادا باتهام قتل
س�رهنگ "راش�ل ویلیام�ز"
فرمانده پایگاه هوایی Trenton
واقع در شرق انتاریو ،باتهام قتل
عم�د دو زن و تجاوز ب�ه دو زن
دیگر بازداشت شد.
به گفته پلیس ،سرهنگ ویلیامز که
 46ساله و از اهالی شهرک Tweed
اس��ت ،نوامبر گذش��ته" ،سرجوخه
ماری فرانس کامه آئو"  38 ،ساله ،از
پرسنل همان پایگاه و در ماه ژانویه نیز
" جسیکا لوید" 27 ،ساله از ساکنین
شهرک مذکور را در منزلشان بقتل
رساند.
پلیس ،دلیل ارتباط دو قتل را شیوه
مشابه مرگ دو زن اعالم کرده است.

سرهنگ ویلیام همچنین به حمله،
آزار و تج��اوز ب��ه دو زن دیگر متهم
شده اما هویت قربانیان اعالم نشده
است.
وی در س��ال  ،1987پ��س ار فارغ
التحصیلی در رش��ته اقتصاد و علوم
سیاس��ی از دانش��گاه تورنت��و ،وارد
ارتش شد .در سال  ،1992به درجه
خلبانی رسید ،در س��ال  ،1996به
عنوان خلبان مورد اعتماد نخس��ت
وزیر و فرماندارکل برگزیده ش��د ،در
سال  ،2004درجه کارشناسی ارشد
خود را در رشته علوم دفاعی از کالج
سلطنتی ارتش اخذ کرد و سرانجام
در سال  ،2009به فرماندهی پایگاه

اوبامــا با
داالییالما
مالقات میکند

او افزود باراک اوباما مشتاق به مالقات
و گفتگویی "سازنده" با اوست.
خبر مالقات پنجش��نبه  18فوریه
این دو در حالی منتش��ر می شود
که اختالفات واش��نگتن و پکن بر
سر موضوعات تجاری و مالی ،برنامه
هس��ته ای ایران و نیز فروش سالح
های آمریکایی به تایوان تشدید شده
است.
چی��ن رهبر در تبعید تبت��ی ها را
خطرناک و جدایی طلب می داند.
باراک اوباما مالقات با داالیی الما را
بدلیل برنامه سفر خود به چین در
نوامبر گذشته به تعویق انداخته بود.
رابرت گیبز گفت روابط دو کش��ور
از "بل��وغ کافی" برخوردار اس��ت و
اختالفات موجود مانعی بر س��ر راه

با وجود هشدارهای اخیر چین ،کاخ
سفید اعالم کرده باراک اوباما هفته
آینده با داالیی الما رهبر در تبعید
تبت مالقات می کند.
دولت چی��ن هش��دار داده چنین
مالقاتی ممکن اس��ت روابط پکن
با واش��نگتن را تیره کند .اما رابرت
گیبز س��خنگوی کاخ سفید گفت
داالیی الم��ا "رهبر دینی محترم و
بین المللی و سخنگوی حقوق تبتی
هاست".

هوایی  Trentonمنصوب شد.
پایگاه هوایی  CFB Trentonیکی از
مهمترین مراکز ترابری نظامی کانادا
و قلب نقل و انتقال نیروهای نظامی
کشور است.
حتی هواپیماهای غیرنظامی نیز تنها
در ش��رایط بسیار خاص ،اجازه فرود
در آن فرودگاه را دارند.
انتش��ار این خبر در پایگاه و ش��هر
 Trentonبهت و شگفتی نظامیان و
مردم منطقه را بدنبال داشت ،چرا که
آنان ،تصویر بسیار خوب و پرافتخاری
از او را در ذه��ن خود ترس��یم کرده
بودند.

منافع مشترک آنها نخواهد بود.
مخالفت های اخی�ر چین مانع
از اعمال دور جدیدی از تحریم
های شورای امنیت سازمان ملل
متحد علیه ایران شد.
واشنگتن نگرانی های زیادی در قبال
کسری تراز تجاری خود با پکن و نیز
کنترل دولتی ارزش یوان ،واحد پول
چین ،ابراز کرده است.
مخالف چین با آمریکا در نشس��ت
تغییرات اقلیمی کپنهاگ در دسامبر
گذشته یکی از علل اصلی شکست
این کنفرانس بود.
عالوه بر این مشاجراتی نیز اخیرا بین
مقامهای چین و ش��رکت اینترنتی
گوگل بر سر نقض حریم خصوصی
در گرفت.

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

کاردار کانادا در تهران به وزارت خارجه احضار شد
این روزنامه نوشت:
وزارت امور خارجه تاکید کرد:
موضوع را با وزارت امور خارجه کانادا اگرچه فعالیتهای جاسوسی تیلور
از جمله جمع آوری اطالعات
مطرح و پاسخ الزم
بر اس��اس توافقی سری بین
را در اولین فرصت
دول کان��ادا و آمریکا مخفی
ارایه خواهد کرد.
نگاه داشته شد اما چند سال
کن تیلور که بین
بعد نقش وی در پناه دادن و
سالهای 1977
سپس فراری دادن شش نفر
تا 1980به عنوان
از کارمندان س��فارت آمریکا
س�فیر کانادا در
به خارج از ایران فاش ش��د
ای�ران اقام�ت
که البته با تقدیر رسمی کاخ
داش�ت ،پس از
سفید همراه بود.
تسخیر سفارت
رابرت رایت ،م��ورخ معروف
آمریکا توس�ط
"دانش��گاه ترن��ت" اخیرا با
د ا نش�جو یا ن
پیرو خ�ط امام کن تیلور
نگارش کتابی با عنوان "مامور
ما در ته��ران" این موضوع را
در در سال ،79
فاش کرد.
عمال به نفر اول
سیا در ایران تبدیل شد.

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

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

بانک های بزرگ کاناداخواهان سختگریی
بیشرت دولت در امر وام مسکن شدند
بانک های بزرگ کش��ور از دولت
خواس��تند  ،ب��ا س��ختگیری در
خصوص نحوه پرداخت وام مسکن
 ،از رش��د بی رویه بهای مس��کن
جلوگیریکند.
آنانبطورخصوصیبهسیاستگذاران
کشور هشدار داده اند که ادامه روند
موجود ممکن اس��ت موجب بروز
اتفاق ناگوار با عن��وان binge-and-
 collapseگ��ردد که پیش از این در
آمریکا روی داد.
سال گذشته  ،با افزایش ناگهانی نرخ
بهره در آمریکا ،بسیاری از صاحبان
مسکن ،توانایی پرداخت اقساط خود
را نداشته و این امر موجب وارد آمدن
فشار سنگین بر بانک های آن کشور
و بحران اقتصادی گردید.
هم اکنون بدلی��ل پایین بودن نرخ
به��ره در کانادا ،بانک های کش��ور
خواستار تشدید مقررات پرداخت وام
شده اند تا شاید این امر باعث تعادل
در بازار فروش مسکن شود.
 6بانک اصلی کانادا که کنترل بیش
از س��ه چهارم ب��ازار  940میلیارد
دالری وام کش��ور را برعهده دارند،
نوامبر گذش��ته پس از یک جلس��ه
خصوصی  ،از دولت خواستند دست
ک��م  ،حداقل پی��ش پرداخت اولیه
خرید مسکن را به  10درصد افزایش

ک��ردن امکان خرید خانه برای
آنان نشوند .این در حالیستکه
جیم فالهرتی در ماه دس��امبر
 ،نسبت به این موضوع هشدار
داده بود.
در ح��ال حاض��ر و بر اس��اس
آخری��ن اطالع��ات انجم��ن
مشاوران مسکن ،متوسط بهای
ف��روش مس��کن در کان��ادا در ماه
دس��امبر گذش��ته 337،410 ،دالر
بوده که این رقم 19 ،درصد نسبت
به دسامبر  2008رشد داشته است.

داده و طول دوره وام را به  30س��ال
برساند.
هم اکن��ون حداقل مبلغ اولیه برای
خرید خانه در کانادا 5درصد از ارزش
ملک بوده و وام ه��ا نیز تا دوره 40
ساله اعطا می شود.
"مارک کارن��ی" رییس
بانک مرکزی کانادا ضمن
تأیید این خبر گفت ،اقدام کنسرت شجریان سال آینده
بانک های خصوصی در در کانادا وآمریکا
جهت پیشگیری از وقوع
اتفاقات ناگوار است و ما تور كنس��رتهای آمریکا و کانادا محمدرضا
معتقدیم در حال حاضر شجریان به همراهی گروه شهناز از اردیبهشت
در وضعیت بحرانی قرار ماه سال آینده آغاز خواهد شد.
نداریم.
بر اس��اس اعالم موسس��ه فرهنگ��ی هنری
ام��ا از آنج��ا ک��ه وزارت دلآواز،این گروه در تاریخ پنجشنبه  20می در
اقتص��اد متول��ی تعیین شیکاگو ،شنبه  22می در آتالنتا ،یکشنبه 23
سیاس��تهای اعطای وام می در واشینگتن دی سی ،پنجشنبه  27می
اس��ت ،بانکداران بیم آن در هیوستن،شنبه  29می در سانفرانسیسکو،
دارند که سیاستمداران از یکش��نبه  30م��ی در لوسآنجلس  ،جمعه
ترس از دست دادن رأی چهارم ژوئن در ونکوور و یكشنبه ششم ژوئن
مردم ،حاضر به س��خت در تورنتو كنسرت میدهند.

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC



پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

ZAR

BARG www.paivand.ca

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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ایران هسته ای ...

کنفرانس امنیتی مونیخ
ایران دنیا را سر
کار گذاشته است!

«دیتسایت» که جمهوری اسالمی
و وزیر خارجهاش را به «هنر پاس��خ
ندادن» میآراید ،مینویسد:
حض��ور وزیر امور خارج��ه ایران در
کنفرانسامنیتیمونیخیکمیانپرده
خندهدار بود .او پرس��شهایی را که
به برنامه اتمی و حقوق بشر مربوط
میشد ،نادیده گرفت ،حرفی تازهای
هم برای مسئله اتمی نداشت .حال
آنک��ه ش��رکت در ای��ن کنفرانس،
فرصتی برای گام برداشتن در جهت
حل این مشکل بود.
هنگامی که دیروز 6 ،فوریه منوچهر
متکی ،وزیر امور خارجه ایران ،وارد
جلس��ه کنفرانس امنیت��ی مونیخ
شد ،حاضران امیدوار بودند که وی
پیش��نهاد جدی��د و امیدوارکننده
رییس جمهوریاش را مطرح کند.
چرا که احمدینژاد اعالم کرده بود
ایران در آینده میتواند اورانیوم مورد
نیاز را در خارج غنیس��ازی کند .به
این ترتیب ،خطر اینکه ایران بتواند
ب��ه کمک س��انتریفوژهای خودش
س�لاح اتم��ی تولید کند ،آش��کارا
برطرف میشد .ولی متکی به جای
اینک��ه از این فرصت ب��رای نزدیک
شدن به کشورهای قدرتمند شرکت
کننده در کنفرانس مونیخ استفاده
کند ،آنها را بازی داد.
متکی در گفتگو با کارل بیلدت ،وزیر
امور خارجه س��وئد ،ادعا میکند نه
ایران ،بلکه اروپاست که با دمکراسی
مشکل دارد! اگر کسی بحثی را که
در این نیمه ش��ب در س��الن هتل
در گرفته بود ،گ��وش میداد ،فقط
میتوانست برای تمام سیاستمدارانی
ک��ه از س��الها پیش مجب��ور بودند
با موج��ودی مانند متک��ی مذاکره
کنند ،ابراز همدردی کند .این بحث
به خوبی نش��ان میداد که مشکل
همیشگی و پایدار جمهوری اسالمی
در کجاست .رابطه بین ایران و غرب
از این تش��کیل شده است که غرب
پرسش مطرح میکند و جمهوری
اسالمی پاسخ نمیدهد.
پرس��ش اصل��ی که متکی پاس��خ
نمیدهد و کارل بیلدت ،وزیر خارجه
سوئد ،چندین بار تکرارش میکند،
چنین است« :شورای امنیت سازمان

ملل از ایران خواسته بودند!»
است که غنیسازی در مورد اح��کام اعدام نیز میگوید
اورانی��وم را متوقف کسانی که به اعدام محکوم شدند ،از
اپوزیسیون
سازد .چرا شما به
این خواسته عمل متکی :آنتراکت مضحک نیستندبلکه
جنایتکارندو
نمیکنید؟»
نخس��ت و «هنر پاسخ ندادن»
ازتماشاگران
متکی
میز گ��ر د
چنین «پاس��خ
نمیدهد»« :من از  ۲۶س��ال پیش میپرس��د« :آیا ش��ما در کشورتان
ب��ه عنوان دیپلم��ات کار میکنم!» کس��انی را که دس��ت به خشونت
و بعد رو به کارل بیلدت« :دوس��ت میزنند ،تحمل میکنید؟» و ادامه
عزیز ،م��ن همیش��ه رک و صریح میدهد :تازه ،محکومش��دگان اگر
حرف زدم» و اینکه همه باید حقوق میخواستند میتوانستند تقاضای
مساوی داشته باشند و ایران هم مثل فرج��ام کنن��د .در اینج��ا ،کالودیا
همه کشورهای دیگر حق استفاده روت ،دبی��ر کل حزب س��بزها ،که
در این کنفرانس ش��رکت داش��ت،
صلحآمیز از انرژی هستهای دارد.
کارل بیل��دت یک ب��ار دیگر تالش از شدت خش��م از جا برمیخیزد و
میکند پاس��خ بگیرد« :ش��ما یک دلیران��ه در بحث مداخله میکند و
برنامه غنیسازی پیش میبرید بدون از متکی میپرس��د که وی چگونه
آنکه برنامه تولید انرژی داشته باشید! دستگیریهای خودسرانه ،ضرب و
آخر شما که اصال رآکتور هستهای شتم مردم توسط پاسداران و بستن
ندارید ،برای چه اورانیوم الزم دارید؟ دهان ژورنالیستها را از  ۱۲ژوئن به
این اس��ت که موضوع را مش��کوک این سو توجیه میکند؟ باز هم متکی
میکن��د» .متکی ب��ار دیگر چنین چنین «پاسخ نمیدهد»« :ما باید بر
«پاس��خ نمیدهد»« :م��ا به خاطر اس��اس یک زمینه مشترک تفاهم
اهداف پزشکی به تحقیقات هستهای داشته باشیم .در برابر قانون همه برابر
هستند و کس��ی که قانون را زیر پا
و اتم احتیاج داریم».
جلس��ه هنگامی ب��ه تمامی به یک میگذارد ،باید جوابگو باشد».
مضحکه تبدیل میشود که بیلدت در پایان جلسه که دیگر شب از نیمه
و بقیه شرکتکنندگان در میزگرد گذشته اس��ت ،متکی یک سؤال از
از متک��ی درباره نقض حقوق بش��ر کارل بیلدت وزیر امور خارجه سوئد
میپرس��ند .بیلدت میگوی��د« :ما دارد .با اشاره به اسراییل میپرسد در
نمیتوانیم از این پرس��ش چش��م خاورمیانه یک کشور هست که بمب
بپوش��یم» .بیلدت به متکی هشدار اتم��ی دارد «غرب چه اقدامی کرده
میدهد ک��ه اگر دس��تگاه قضایی که این س�لاح را نابود کند؟» و این
ایران در روزهای آینده واقعا دس��ت بار نوبت بیلدت بود که چنین «پاسخ
به اع��دام نه نفر مخالف��ی بزند که ندهد»« :هدف ما یک جهان بدون
حکم اعدامشان به دلیل شرکت در بمب اتم است».
اعتراضات پس از انتخابات  ۲۲خرداد شاید اما این پاسخ درستتر میبود:
صادر شده است ،آن وقت رژیم ایران غرب تسلیحات اتمی اسراییل را به
بای��د منتظر پیامده��ای جدی آن سه دلیل یک خطر حاد نمیشمارد:
یکی اینکه ،اسراییل مانند ایران هیچ
باشد.
متکی به این پرسش چنین «پاسخ کشوری را به نابودی تهدید نمیکند.
نمیدهد» که ای��ن «یک انتخابات دیگر اینکه ،از هیچ گروه تروریستی
آزاد و عادالنه» بود! و میافزاید :کسی اس�لامی در کش��ورهای دیگ��ر
که ایران را واقعا میشناسد ،میداند پش��تیبانی نمیکند .و آخر اینکه،
که «ه��ر کاری ک��ه دولت میکند درس��ت برعکس ایران ،تردیدی در
بر اس��اس خواس��ت مردم است» و این نیست که دولت اسراییل مورد
توضیح میدهد :رهبری جمهوری تأیید اکثریت مردماش است.
اسالمی بر اس��اس دمکراسی ،بهتر در اینک��ه غرب رفت��ار دوگانه دارد،
مشروعیت دارد تا مثال پارلمان اروپا! تردیدی نیست .ولی میزگرد دیشب
و در ادامه« :در بعضی از کشورهای ی��ک بار دیگر ثابت ک��رد این رفتار
اتحادیه اروپا تنها  ۲۵درصد از مردم دوگانه درست است.

در انتخاباتش شرکت کردند در حالی
که در جمهوری اسالمی  ۸۵درصد

رسانه های آمریکا...
امنیتی با باتوم به آنها حمله ور شده
و متفرق شان کردند.
-----------------"تجمعات ضددولتی که قرار بود
با مراسم رس�می دولتی در روز
پنجشنبه همزمان باشد به طور
بالقوه به عن�وان آخرین فرصت
مخالفان ب�رای راه ان�دازی یک
تظاهرات بزرگ برای چند ماه به
حساب می آمد .بعضی از اعضای
جنبش م�ی گویند که ش�انش
تغییر در ایران به تدریج از دست
می رود"
واشنگتنپست
-----------------------------به نوشته نیویورک تایمز همچنین
گزارش هایی از بازداش��ت بسیاری
از تظاهرکنندگان توسط پلیس در
سراسر کشور وجود دارد که از جمله
آنها زهرا اشراقی نوه آیت الله خمینی
و همسر محمدرضا خاتمی از چهره
های اصالح طلب ب��ود .این گزارش
عالوه بر تهران به تظاهرات مخالفان
در مشهد ،شیراز و اصفهان اشاره می
کند.
با این حال نیویورک تایمز می نویسد
که "سبزها" کامال مرعوب نشدند و
به ویدئوی پاره کردن پوستر بزرگ
آی��ت الله خامنه و آیت الله خمینی
ظاهرا در تهران ،آتش زدن یک موتور

>> ادامه از صفحه4 :

بس��یجی ها و س��رداده شدن شعار
"خامنه ای قاتل��ه ،والیتش باطله"
اشاره می کند.
ای��ن روزنامه نوش��ت" :ام��ا با توجه
به اینک��ه مخالفان توانس��ته بودند
تعطیالت رسمی قبلی به خصوص
روز عاش��ورا را به ط��ور کامل تحت
الشعاع قرار داده و به نفع خود تعریف
کنن��د ،مراس��م  31امین س��الگرد
انقالب به رهبری و نیروهای امنیتی
اش تعلق گرفت".
کارشناس��ان ایران به ای��ن روزنامه
گفتند با توجه به تدابیر فوق العاده
ای که دولت در ماه های اخیر تدارک
دیده بود ،حوادث این روز ش��گفت
انگیز نبود.
بنابه این گ��زارش گروه های حقوق
بشر می گویند که از زمان تظاهرات
عاشورا حداقل هزار نفر زندانی شده
اند ،دو نفر اعدام ش��ده ان��د و برای
بسیاری احکام طوالنی حبس صادر
ش��ده و دولت اعالم ک��رده بود که
هرکس که  22بهمن دستگیر شود
تا پایان تعطیالت عید در بازداش��ت
خواهد ماند.
واش��نگتن پس��ت نیز در گزارشش
نوشت که استقرار سنگین نیروهای
امنیت��ی عمدت��ا مان��ع اس��تفاده
تظاهرکنندگان از فرصت  22بهمن

شد.
این روزنامه نوشت" :تظاهرکنندگان
با گروه های بزرگ ماموران امنیتی
مواجه شدند که با بستن خیابان ها
مانع دسترس��ی هواداران مخالفان
ب��ه خیابان مرک��زی و میدان محل
برگزاری مراسم (آزادی) شدند".
به گزارش واشنگتن پست نیروهای
ویژه سپاه پاس��داران با یونیفورهای
زیتونی رنگ و ماسک های مشکی،
درحال��ی که تفنگ داش��تند گروه
های س��ربازان را هدایت می کردند
و گ��زارش های تایید نش��ده ای از
تیراندازی وجود دارد.
ای��ن روزنامه می نویس��د که تدابیر
امنیتی حتی در کانون محل برگزاری
مراسم نیز شدید بود و هواداران دولت
با داربس��ت به گ��روه های مختلف
تقسیم شده بودند.
در این گزارش آمده است" :تجمعات
ضددولت��ی ک��ه قرار بود با مراس��م
رس��می دولتی در روز پنجش��نبه
همزمان باشد به طور بالقوه به عنوان
آخری��ن فرصت مخالفان ب��رای راه
ان��دازی یک تظاهرات ب��زرگ برای
چند ماه به حساب می آمد .بعضی از
اعضای جنبش می گویند که شانش
تغییر در ایران به تدریج از دست می
رود".


ماریا
کُـتنه

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

کامی منفرد
مدیر امور ایرانیان

تلفن مستقیم

و رایگان از تهران

2398 - 1005
ان بدون پیش شماره
س با این خط از تهر
تما
شماره تهران021 :
شهرستان + :پیش
از

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
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گوناگون...
سومین کشور پرجمعیت جهان!

فیسبوک
6ساله شد

ش��بکه اجتماع��ی فیسب��وک به
مناسبتآغازششمینسالفعالیتش
چهره خود را آراسته است.
این شبکه که مدعی است که بیش
از  ۴۰۰میلیون مش��ترک دارد نماد
و فضای صفحه اصلی خود را اخیرا
تغییر داده است.
به گزارش سی ان ان ،مارک زاکربرگ
یکی از پایهگذاران این شبکه گفت:
« شش س��ال پیش من و چند تن
از همخانههایم این ش��بکه را برای
برقراری ارتباط س��ادهتر و انتقال و
به اشتراک گذاشتن بهتر اطالعات
بین دوستان خود راهاندازی کردیم
و امیدمان این ب��ود که فیس بوک

حین حال فهرست تمام دوستان
بتواند زندگی همه را س��ادهتر
و مرتبطان را که در آن لحظه
کند و اکنون که این شبکه
۴۰۰
روی خط هستند ،ببینند.
تا این حد رش��د کرده
ابزار جستجوگر این شبکه
اس��ت مای��ه
افتخار و میلیون
اکنون به بخش مهمتری
خوشحالیماست».
از کارکرد فیسبوک بدل
م��ارک زاکرب��رگ مشترک
شده و دستهبندی اخباری
در پیام��ی که ب��ه این
که به این شبکه تغذیه میشود
مناس��بت در وب�لاگ
فیسبوک منتش��ر کرد گفت که به نسبت قبل کمی متحول شده
تعداد مش��ترکان این ش��بکه فقط است به این شکل که اخبار به دو
در سال گذش��ته  ۲۰۰میلیون نفر بخش «خبرهای مهم» و «تازهترین
افزایش یافت��ه و اکنون به مرز  ۴۰۰خبرها» تقسیم شدهاند.
تاکنون بح��ث برانگیزترین موارد
میلیون نفر رسیده است.
ب��رای درک بهتر ابعاد این جمعیت در کارنامه ش��ش ساله فیسبوک
کافی اس��ت تصور کنی��م که رقم نمونههایی بوده است که با حریم
مش��ترکان فیسب��وک پ��س از اطالعات خصوصی افراد در ارتباط
کش��ورهای چین و هن��د میتواند بوده است.
س��ومین کش��ور پرجمعیت جهان در گذش��ته زمانی که فیسبوک
امکان انتقال اخبار و اطالعات جدید
تلقی شود.
تغیی��رات اخیر در چه��ره و فضای هر عضو را برای سایر مشترکان به
صفحه اصلی فیس بوک بسیار اندک اجرا گذاش��ت این کار با اعتراض
وسیع کاربران روبهرو شد که معتقد
و جزیی هستند.
در نتیج��ه ای��ن تغیی��رات کاربران بودند حریم اطالعات خصوصی آنها
میتوانن��د به نح��و س��ادهتری به را نقض میکند.
نرمافزارهای موجود و بازیهای این
ش��بکه دسترس��ی پیدا کرده و در

لئوناردکوهنبازمیگردد؛اماباتاخیر
Different sides

تور اروپای خود را ش��ش ماه عقب
بیندازد.
کوهن که حاال  ۷۵س��اله اس��ت به
دلیل آسیبدیدگی ستون فقراتش
مجبور به فیزیوتراپی شده است،
ولی علت این آسیبدیدگی هنوز
مشخصنیست.
کوهن در مراسم  Grammyامسال
در لس آنجل��س جایزه یک عمر
دستاورد هنری را دریافت کرد.
ب��ر اس��اس برنام��ه جدی��د ،تور
اروپ��ای کوهن روز  ۱۵س��پتامبر
۲۰۱۰آینده از ش��هر کن فرانسه
آغاز خواهد شد.
لئونارد کوهن ،بعد از  15سال ،از
ماه مه  ۲۰۰۸شروع به برگزاری تور
کرد و از آن زمان تاکنون حدود ۲۰۰
کنس��رت در سراس��ر جهان برگزار

ت��ور لئونارد کوهن ش��هریور آینده
برگزار میشود
لئونارد کوه��ن ،خوانن��ده معروف
مونتریالی تبار مجبور ش��ده اس��ت

کرده است.
س��ال گذشته ،این خواننده در حال
اجرا روی س��ن از ه��وش رفت و در
بیمارستانی در اسپانیا بستری شد.
دلیل این حادثه را مسمومیت غذایی
اعالم کردند.
به گفته ش��ارون رابینسون ،همکار
آهنگسازاو،کوهننوشتنجدیدترین
آهنگ��ش را ک��ه "وج��وه مختلف"
( )Different sidesنام دارد به تازگی
به پایان رسانده است.
تازه ترین آلبوم اس��تودیویی کوهن
در سال  ۲۰۰۴منتشر شد که نامش
هیتر عزیز  Dear Heatherبود.
در س��ال  ۲۰۰۹نیز آلبوم کنسرت
کوهن در لندن به بازار آمد.

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله
نامنویسی :بهار 2010

ازمیاننامهها

>> هفته :سوءتفاهم را روشن کنید!

چو لب بسته باشد چه داند کسی
که گوهر فروش است یا پیله ور
در سخن هفته س��ردبیر هفته شماره جمعه  5فوریه
خواندم که "هفته به عنوان یک شرکت ثبت شده
به طور تم�ام و کمال متعلق ب�ه کانون فرهنگی
چ�کاوک و این کانون یک س�ازمان ثبت ش�ده
غیرانتفاعیاست"...
ما نیز امکان مالی استخدام کاوشگر حرفه ای که بتواند
راس��ت و ریس این موضوع را روش��ن کند نداش��تیم،
مراجعه کردیم به تارنمای (وبسایت) اداره ثبت شرکت
های کبک ،که در آن به رایگان به روی همه باز اس��ت؛
و اطالعاتی یافتیم که با س��خن آقای سردبیر هفته در
تضاد اس��ت .این اطالعات در زیر برای آگاهی همگان
ارایه میگردد:
 هفته با ش��ماره  Canada Inc. ...447بعنوان یک
شرکت با سهام و «انتفاعی» (نه غیرانتفاعی) ثبت گردیده
و تنها نام موجود در مدارک یاد شده بعنوان مدیر ،متعلق
به آقای دکتر ج .ا .است.
 نام هفته با همین ش��ماره در لیس��ت شرکت های
«اینداستری کانادا» هم مشاهده میگردد.

 سازمانی نیز با نام "انجمن هنر و فرهنگ چکاوک"
که رس��التش "برگزاری مراسم فرهنگی و موسیقی و
س��مینار و کالس" است و اشاره ای نیز به غیر انتفاعی
بودنش نشده با شماره  …3362در کبک ثبت است .نام
مدیر آن نیز آقای علی خ .است و آدرس آن نیز با آدرس
هفته یکی نیست.
امیدواریم اگر دست اندرکاران "هفته" جهت رفع سوء
تفاهم های موجود در جامعه ایرانیان و هم برای اینکه
قال قضیه کنده شود و کار ما نیز آسان گردد و نخواهیم
تحقیق��ات م��ان را ادامه دهیم ،فتوکپ��ی مدرک ثبت
شرکت های (غیرانتفاعی) یادشده باال را در آن جریده
چاپ نمایند تا صدای بدخواهان بسته شود.
ضمن اینکه چنین کاری در بین تمام کسانی هم که از
روی اعتقاد و صفای دل به آن موسسه غیرانتفاعی کمک
مالی کرده اند ،نیز ایجاد اعتماد بیشتر کرده و انشاء الله
در کیسه را نیز شل تر خواهند نمود.
از آنجا که علم استفاده از تارنمای رایگان دولت برای ما
بیش از این نبود انشاالله در شماره بعدی هفته همه از
شک و خیاالت نا صواب در خواهیم آمد آمین
علیرضانامور

خدمات ارزی

514-844-4492

خدمات ارزی

514-844-4492
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ایران در چشم جهان...
عکس فریاد ایرانی
بهترین عکس
مطبوعات جهان شد

کی��ت ادواردز ،یک��ی دیگ��ر از
اعضای هیأت داوری میگوید:
«ای��ن عکس یک ح��س قوی
جو ،تنش ،ترس و در عین حال
خاموش��ی و آرام��ش را در خود
تأسیس شد و همه ساله بزرگترین
دارد و به این خاطر از گزینههای
و معتبرترین مسابقه عکس مطبوعاتی
اصلی انتخاب شد».
شمار زیادی از معترضان به نتایج اعالم جهان را برگزار میکند.

شده انتخابات در ش��بهای گوناگون
همواره ش��عارهایی علیه
دولت سر دادهاند که این
امر ش��ب گذشته ،پس از
به نام خداوند بخشنده مهربان
تظاه��رات  ۲۲بهمن نیز
تکرار شد.
میرحسین موسوی یکی از
رهبران معترضان ،پیشتر
از هواداران خود خواسته
بود تا با س��ر دادن شعار
«الله اکبر» در پشت بامها
اعتراض خود به وضعیت
موجود را نشان دهند.
میرحسین موس��وی در
www.iranianislamiccenter.com
روزهای پس از انتخابات
در بیانیهای از هوادارانش
ساعــات کار:
خواس��ت ت��ا خانهه��ای
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
خود را برای سازماندهی
از ساعت  13لغایت 18
اعتراض��ات «قبل��ه» قرار
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
دهند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
در
دولت��ی
نیروه��ای
قبلی الزم میباشد.
جریان هفتههای پس از
انتخابات با حمله به منازل
210 St-Jacques
شعاردهندگان و تخریب
)(Lachine
ام��وال آنان قص��د ارعاب
Tel.: 514-366-1509
معترضان را داشتند.
514-247-1732
«عکس مطبوعات جهان»
(450) 638-7078
یک س��ازمان ناس��ودبر و
Fax: 450-638-4507
مستقل در آمستردام هلند
اس��ت که در سال ۱۹۵۵

__________________
خطیب تهران :معترضان
«توبه» منیکنند

کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران با
بیان اینکه فضای ایران برای مخالفان دولت «ناامن» شدهاست،
گفت که این افراد درصدد «اغتشاشآفرینی» و «ناامن» کردن
فضای ایران بودند و حاضر به «توبه» نیز نیستند.
به گزارش خبرگ��زاری فارس ،وی حضور ه��واداران دولت در
راهپیمایی  ۲۲بهمن را نش��ان «بصیرت و والیتمداری» آنها
دانست و افزود« :اگر بصیرت داشته باشید در فتنهها راه را گم
نمیکنیم».
در چن��د ماه اخیر برخی مقامات ایران بارها از لزوم «بصیرت»
خواص در ناآرامیهای اخیر سخن گفتهاند.
روز  11فوریه در پی حضور اکبر هاش��می رفس��نجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،برخی
هواداران دولت ش��عار «هاشمی هاشمی ،بصیرت بصیرت» سر
دادند و پالکاردهایی با این مضمون در میان آنها دیده میشد.
آیتالله خامنهای ،رهبر جمهوری اس�لامی ایران نیز با صدور
پیامی از «بصیرت» هواداران دولت برای شرکت در راهپیمایی
 ۲۲بهمن تشکر کرد.
آیتالله خامنهای این راهپیمایی را «صحنه رویایی با بددالن و
بدخواهان» دانست و شمار تظاهرکنندگان هوادار دولت در ۲۲
بهمن امسال را «دهها میلیون نفر» ذکر کرد.
این در حالی است که رس�انههای جهان از حضور دهها
هزار موافق دولت س�خن میگویند و برخی عدد صدها
هزار را نام بردهاند.
رهب��ر جمهوری اس�لامی ای��ران میگوی��د که «معان��دان و
فریبخوردگان داخلی»به صورت «ریاکارانه» از مردم دم میزنند
و خواست مردم «صراط مستقیم اسالم و راه امام» است.
روز گذشته ،شمار زیادی از مخالفان دولت با حضور در راهپیمایی
 ۲۲بهمن بار دیگر اعتراض خود را به سیاستهای دولت و رهبر
ایران و بازداشت و زندان مخالفان اعالم کردند.
گزارشهای منتش��ر شده در رس��انههای دولتی ایران ،تصاویر
معترضانی که با نمادهای سبز به خیابان آمده بودند را سانسور
کرده و صدای برخی تصاویر پخش ش��ده از راهپیمایی را قطع
کردند.
روز گذش��ته ش��ماری دیگر از معترضان در جریان راهپیمایی
 ۲۲بهمن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند .نیروهای
امنیتی با احضار برخی فعاالن سیاسی اقدام به دستگیری آنها
کردند .تا کنون آماری از بازداشتشدگان روز گذشته در ایران
اعالم نشدهاست.
کاظم ِصدیقی ،خطیب جمعه تهران امروز در ادامه روزنامههای
داخلی را به «منفیبافی و س��یاهنمایی» متهم کرد و ادامه داد:
«روزنامهها و رسانههای خارجی و داخلی به دنبال ایجاد اختالف
در بین مردم بودهاند».
وی گفت که این افراد با عملکرد خود فضا را «آلوده» کردند و
عدهای فکر میکردند انقالب اسالمی در حال «شکست» است.

اعتصاب غذا

انجمنفرهنگیایرانیان
–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

Persian Cultural Association
– National Capital Region

مرکزاسالمیایرانیان

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

عکسی از یک زن ایرانی در حال فریاد
اعتراضی بر پشت بام خانه خود ،برنده
«جایزه عکس مطبوعات جهان» سال
 ۲۰۰۹شد.
این عکس که توسط عکاس ایتالیایی،
پیتروماستورتزوگرفتهشدهبدینوسیله
به عن��وان بهترین عک��س مطبوعاتی
جهان در سال  ۲۰۰۹شناخته شد.
این عک��س برای نش��ان دادن روایتی
از فریاده��ای ایرانیان از پش��ت بامها و
بالکنها در ش��بهای پس از انتخابات
ریاستجمهوری  ۱۲ژوئن استفاده شده
بود.
 ۵٬۸۴۷عکاس با ارائه  ۱۰۱٬۹۶۰عکس
در ای��ن رقابت ش��رکت کردن��د و ۶۳
عکاس از  ۲۳کشور در  ۱۰رشته برنده
جوایزی شدند.
ماس��تورتزو  ۲۹س��اله تنها س��ه سال
اس��ت به طور حرفهای به عکاسی روی
آوردهاست .وی در تاریخ  ۲ماه مه جایزه
دهه��زار یورویی خود را در آمس��تردام
دریافت میکند.
آیپری کارابودا اِکِر ،رئیس هیأت داوری
عکسهای  ،۲۰۰۹درب��اره این تصویر
میگوید:
«این عکس آغاز چیزی را نشان میدهد،
آغاز یک داستان عظیم را .این عکس به
اخبار عم��ق میدهد .این عکس هم از
نظر بصری و هم از نظر احساسی بر فرد
تأثیر میگذارد».

«این عکس آغاز چیزی را
یدهد ،آغاز یک
نشان م 
داستان عظیم را.
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از اعتصاب غذای منادین

روز شنبه  20فوریه

در اتاوا پشتیبانی مناییم!
In support of Global Campaign for Human Rights in Iran
Hunger Strike, February 20, 2010 in Ottawa

با شرکت در اعتصاب غذای نمادین روز شنبه  20فوریه 2010
که حول محورهای زیر انجام خواهد گرفت،
همبستگی خود را با جنبش عظیم و دموکراتیک و آزایخواهانه
مردم بستوه آمده کشورمان اعالم نماییم:
 متوقف منودن اعدام جوانان رشید کشورمان
 آزادی متامی زندانیان سیاسی
 همبستگی با مردم ایران برای دموکراسی

 محل :سندی هیل کامیونیتی سنتر 250 ،سامرست – شرقی
 زمان :از ساعت  1بعد از ظهر
Place: Sandy Hill Community Centre,
250 Somerset East Time: From 100: pm.

_________________________________

برای متاس با اجنمن فرهنگی

تلفن )613( 232 - 5900:داخلی  444فکس)819( 595 - 1838 :

Persian Cultural Association – National Capital Region
P.O. Box 36082, Ottawa, Ontario, K1Y 4V3
Email: Iranian.pca-ncr@sympatico.ca,
www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

برایاطالعاتبیشتر
با آقای سلیمی متاس بگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

ی ،تاجیک و...
رسی زبان افغان
قابل توجه فا
ن خود بدانید و
ی دهخدا را از آ
مدرسه فارس
بهرهمند شوید:
از خدمات ما

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
سال حتصیلی2009-2010
>> در محل مدرسه

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

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت
هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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>> بخش پایانی
(از  2بخش)

عیسیگفت":منهستم!"

ما قبول نداریم که همه ادیان یک چیز می
گویند یا برای رسیدن به خدا راههای زیادی
وجود دارد.
ادیان چیزهای خوبی دارند و ما موظفیم به
آنها احترام بگذاریم ،ولی تنها مسیح نجات
دهنده اس��ت و تنها در مسیح می توانیم
اطمینان از حیات جاودان داشته باشیم.
امروز هم دزدان و منحرفین بس��یاری
خیل��ی ه��ا را از راه و «در» درس��ت
(ارتودكس��ی) برای نجات منحرف می
کنند و ما باید هشیار باشیم .فرقه های
مانند شاهدان یهوه ،مورمون ها و تمام
کسانی که ایمان رس��والن دور شده و
بدعتهای عجیب و غریبی بوجود آورده
اند.
همچنین در این روزها شاهد گسترش
عجی��ب ادی��ان ش��رقی و نیروه��ای
انرژی مانند هس��تیم ک��ه باید مواظب
رس��وخ این عقاید غلط بی��ن خودمان
باشیم.
مسیح نه فقط وعده داد که هر که از او
داخل گردد حیات یابد بلکه قول حیات
بیش��تر را نیز داد ،حیات بیشتر شامل
شادی ،خوشی ،زندگی پیروزمند بر گناه
با تقدس ،محبت و برکات و جواب های
دعا و پری روح القدس و عطایا می تواند
باشد.

 )7من شبان نیکو هستم.

شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان
می نهد.
(یوحنا)10:11

 )8قیامت و حیات َمنَم.

آن ک�ه به م�ن ایم�ان آ َو َرد ،حتی اگر
بمیرد ،باز زنده خواهد شد .و هر که زنده
است و به من ایمان دارد ،به یقین تا به ابد
نخواهد مرد.
(یوحنا)11:25.26
در انجیل داستان زنده شدن  3نفر بیان شده
است:
>> یکی دختر 12ساله یایروس بالفاصله

ک

مختلف آن می گردد .ولی مسیح نشان داد
که همان یهوه قادر مطلق است و برای او
هیچ کاری غیر ممکن نیست.

 بدون مسیح هیچ کس
منیتواند نزد خدا برود.
-------- در مسیحیت مرگ به معنای  )9من راه و راستی و حیات
نابودی نیست هستم؛
هیچ کس جز به واسطۀ من ،نزد پدر
نمی آید.

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

(یوحنا)14:6

در هیچ دینی راه ،راس��تی و حیات
یک شخص نیس��ت ،بلکه یک سری
قوانین اس��ت که ما را به خدا و حیات
می رساند (البته اگر بتواند برساند) ولی
مس��یح گفت راه رسیدن به خدا خود
اوست و راستی و حقیقت خود اوست و
حیات جاودان در اوست .آنچه مرا بیش
از همه بس��وی مسیحیت جلب کرد و
باعث توبه و نجات من ش��د ،راستی و
حقیقت مسیحیت بود.
بدون مسیح هیچ کس نمی تواند
نزد خدا برود.
خیلی جالب اس��ت كه مسیح هم هدف
(راستی و حیات) و هم وسیله رسیدن به
آن هدف (راه) است.

عیسی هنگامی که در باغ «جتسمانی» برای
دس��تگیری او آمدند ،و وقتی مسیح خود را
بعنوان"من هستم" معرفی کرد آنها بر زمین
افتادند و این نش��ان می دهد که مسیح تنها
ادعا نمی کرد بلکه او واقعا قوت «من هستم»
را داشت.
 )10من تاک حقیقی هستم خیلی وقتها ما چیزهای می گوییم و اتفاقی
بعد از مرگش،
>> دیگری یگانه پسر بیوه زن نائینی در و پدرم باغبان است .هر شاخه ای در من نمی افتد ولی وقتی مس��یح می گوید مردم
که میوه نیاورد ،آن را قطع می کند ،و هر نجات می یابند ،مریضان شفا می یابند ،اسیران
مراسم خاکسپاریش و
>> آخری الیعاذر  4روز بعد از مرگش .شاخه ای که میوه آورد ،آن را َه َرس می آزاد م��ی گردند و زندگی ها تغیبر می کند و
کند تا بیشتر میوه آورد.
وقف مسیح می گردند.
البت��ه در کتاب مقدس می بینیم که ایلیا
(یوحنا)15:1.2
و الیش��ع در عهد عتیق و پطرس و پولس در
 نتیجه :
عهد جدید هم کسانی را زنده کرده اند و تاریخ
م��ی گویند چند نفر به کلیس��ای رفتند
کلیسا نیز از تکرار اندک این رویداد در مواردی و گفتند می خواهیم س��ر و بزرگ کلیسا را بنابراین ما اینجا یکبار دیگر در مورد دالیلی
ببینیم ،شبان گفت ما اینجا سر نداریم ،همه که مسیح را خدا می دانیم صحبت کردیم و
صحبت کرده است.
بنابرین در مس�یحیت م�رگ به معنای دم هستیم .چون مسیح سر است .او ریشه و فهمیدیم که شناخت درست خدا در نجات و
نابودی نیس�ت چون مس�یح قیامت و درخت حقیقی است و ما تنها شاخه ها هستیم .رشد ما تاثیر دارد .فهمیدیم که مسیح همان
شاخه ها برای میوه آوردن کاری نباید بکنند ،یهوه عهد عتیق است.
حیات است.
مسیح با مرگ خود آنطور که انجیل می گوید تنه��ا باید در درخت بمانن��د .اگر ما به "من ولی آیا ما مس��یح را به عنوان یگانه پادش��اه
باعث زنده ش��دن خیلیها شده است و عالوه هستم" وصل هستیم می توانیم میوه بیاوریم .قلبم��ان و یگانه منجی خود و یگانه اربابمان
بر این  3اشاره بعنوان نمونه احتمال دارد که خداوند گاهی اجازه می دهد ش��اخه های ما انتخاب کرده ایم؟
را ببرند ،هر بریده ش��دنی دردناک است ولی آیا با زبان مان در دعا و نزد دیگران به خداوندی
مرده های دیگری نیز او زنده کرده باشد.
وقتی مریم و مرتا ب��ه او بخاطر دیر کردنش هدف خدا این اس��ت که ما را بصورت مسیح عیسی اعتراف کرده ایم؟
اعتراض کردند ،مسیح گفت که برادرشان زنده در بیاورد و برای این هر چیز کناه آلود را پدر آیا آن طور که شایسته است برای خداوندمان
خواهد شد و آنها گفتند که می دانند برادرشان باغبانمان از ما می برد .فراموش نکنیم که جدا زندگی می کنیم؟
االن فرصت داریم تا در دعا یکبار دیگر بسوی
در قیامت زنده خواهد شد ،ولی مسیح گفت :از مسیح هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
یگانه خدای واقعی برگردیم و اجازه دهیم او
"من قیامت و حیات هستم .کسی که
در ما کار عمیق و ماندگار خود را بوسیله روح
در قیامت م�ردگان را زنده می کند من
هس�تم و من م�ی توان�م او را االن زنده  )11گفت «من هستم»،
القدس در نام عیسی مسیح انجام دهد.
یهودا ،تسلیم کنندۀ او نیز با آنها ایستاده
دعا کنیم.
کنم".
و این کار را کرد .می گویند بعد از  3روز بدن بود .چون عیس�ی گفت «من هس�تم»،
ش��روع به پوس��یدن و جدا شدن قسمتهای آنان پس رفته بر زمین افتادند.
پایان
(یوحنا )18:5.6

هر شنبه

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

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

خداوند محبت است

او شبان نیکوی ماست.
در س��رود کلیسای ما در عش��اء ربانی داریم
که"تنها قدوس و تنها نیکو" اوست.
شبان از گوسفندان خود محافظت می کند،
زخم های آنها را شکسته بندی می کند و آنها
را تغذیه می کند.
مس��یح شبانی است که به فکر مای گمشده
بود و او جان خود را برای نجات ما از دس��ت
شیطان گرگ صفت فدا کرد تا نشان دهد او
واقعا شبان نیکوی ما است.

ش جالل عادل
شی

Mary Anne
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مونتریال :در شهر چه

خبر...

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

مدرسه دهخدا

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم

جمعهشبهای

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

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

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

و به تشویق
وحمایت مالی همه
نیاز دارد.

514-651-7955

www.iranica.com

کافه لیت

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

www.cafelitt.ca

اجنمندوستدارانزرتشت

فرهنگسرایسینا

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

514-488-3000

اجنمنفرهنگیایرانیان

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

وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکا از آن
همه ماست

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

www.dehkhodaschool.com

___ ___ www.paivand.ca

(514) 731-1443

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

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

اجنمن ادبی (فاضل)

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

(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

خورشید خانوم

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

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

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

خانه فرهنگ صبا

 کالس های رقص

M EK IC

Centre Sociale d’Aide aux
)Immigrants (CSAI

کارگاه��ی در ب��اره کا ریاب��ی و هم
آهنگی حرف��ه ای بر گزار میکنند.
برنامه این کارگاه عبارت است از:
بخش اول :

 میز گرد
این میز گرد با شرکت مشاور کاریابی
 CSAIمهندسین و ارشیتکت های
ایرانی و دانشجویان رشته های فنی
برگزار خواهد شد.

 نماینده Emploi Québec

مش��کالت کاریاب��ی ،ه��م آهنگی

معرفی برنامه های دولتی

موضوع میز گرد:

بهپیشوازنوروز

Seena Cultural Center
6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

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

کتابخانهنیما
شنبه  20مارس
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca

جشن نوروز امسال:
مدارس ایرانی
دهخدا و وست آیلند
>> شنبه 27مارس

چهارشنبهسوری
• همراه با آتش افروز (حاجی فیروز)

• مراسم پریدن از روی آتش • دی.جی.
• جا  :سالن زیبای PALACE

Montmorency

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

 ورودیه 10 :دالر  زیر 10سال :رایگان)

• ساندویچ در محل بفروش می رسد
تهیه بلیت:
 فروشگاه سن لوران (محسن)
 تپش دیجیتال
>> تلفن آگاهی:
)514( 325-3012
)514( 865-7146

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

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

ص31 :

حرفه ای و پرسش و پاسخ

زمان :شنبه  20فوریه

از ساعت یک تا پنج بعد از ظهر
مکان:

CSAI : Salle de Formation
6201 rue Laurendeau,
Montréal
Metro: Jolicour Bus : 37

ب��رای اطال ع��ا ت بیش��تر در مورد
برگزاری کارگاه و نامنویسی از طریق
 e-mailانجمن تماس بگیرید.
sieaq.mtl@gmail.com

بنیـادکـودک

بنیاد کودک یک
موسس��ه خیریه
بین المللی است
ک��ه در ایران بنام
"موسس��ه رف��اه
کودک " به ثبت
رس��یده اس��ت.
این نه��اد خیریه،
بنیادی مستقل است که بدون
هی��چ تعلق مذهبی ،سیاس��ی
و یا قوم��ی در زمینه آموزش و
کم��ک به کودکان فقیر و یا بی
سرپرست فعالیت میکند و تنها
خیری��ه ای در ایران اس��ت که
فعالیتهایش در این زمینه مورد
تائید سازمان ملل قرار گرفته و
بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک)
این سازمان بین المللی پذیرفته
شده است.

جشن

)1717 Corbuiser (Laval

کارگاهکاریابیوهمآهنگیحرفهای

مهندس�ین
انجم�ن
آرشیتکت هایایرانیکبک
با همکاری مرکز اجتماعی کمک به
مهاجرین

با همیاری اجنمن ادبی مونترال پیشیاره می کنند:

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

فیروزه 13 مارس

و

اجنمن دوستداران زرتشت

 هر پنجشنبه

بلک کتز،شهرام،

 نماینده دولت فدرال Foreign
Credentials Referral Office
 نمایندگان نظام مهندسیOIQ
و نظام آرشیتکت های کبک OAQ
بخش دوم :

پاسداریازجشنهایملی
خویشکاریهرایرانیست

• زمان :سه شنبه 16مارس  ،2010ساعت 6پس از نیمروز

شادترین پارتی امسال درمونتریال:

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
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موضوع فعالیت و
هدف اصلی بنیاد
ک��ودک ،حمایت
همه جانبه مادی
و معنوی از دانش
آم��وزان فقی��ر و
نیازمن��د ام��ا با
اس��تعداد و درس

خوان است.
ب��ه رج��وع به س��ایت ب��اال با
فعالیتهای بنیاد آشنا شده و به
بچه های نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به
بچه های نیازمند ایران
یاری رسانید:

www.
childfoundation.
org

فرهنگسرایسینا
گردهمایی همدالن 2

«اگر بخندی دنیا با تو خواهد خندید
و اگر گریه کنی تنها گریه خواهی کرد».
هموطنان عزیز و مهربان بار دیگر در فرهنگسرای
سینا دورهم جمع میشویم تا ساعاتی را با هم
باش��یم .نام جمعمان را از "پیشکسوتان" به
"گروه همدالن" تغییر دادیم تا سن در آن مطرح
نباشد.
همچنان که جز انس��ان ب��ودن و ایرانی بودن
معیار دیگری مطرح نیس��ت ،نه تحصیالت ،نه
عنوان ،نه ثروت ،نه مذهب ،نه نزاع سیاسی و نه
شغل و مقام؛ کافیست ایرانی باشیم و مهربان و
بخواهیم تا با همدلی اهداف بزرگتر و برنامههای
وسیعتری را پیبگیریم.
یک بار دیگر فرهنگسرای سینا از شما عزیزان
صمیمانه دعوت میکن��د گردهم آییم و آیین
دوستی و مهربانی را پاس بداریم .وعدهی ما

 23فوریه  2010راس ساعت 3

خانه ایران

دید و بازدید
و ضیافت
شام نوروزی

خانه ایران همچون سالیان گذشته ،امسال نیز میهمانی
ش��ام نورزی خود را ،با نگرش به برنامههای دیگر مراکز
ی و به هدف دوری از تداخل برنامه ها ،در ش��ب
فرهنگ 
سال نو

جمعه  19مارس ۲۰۱۰

شب عید 29 ،اسفند ،۱۳۸۸
برگزار خواهد نمود.
ب��ا نگرش به محدودیت ج��ا و نیاز به برنام��ه ریزی از
پیش ،خواهش مینمائیم با تم��اس با دفتر خانه ایران
تلفن  ۵۱۴-۵۴۴-۵۹۶۲بلیت خودرا از هم اکنون تهیه
نمایید.

از میهمانان با شام کامل پذیرایی شده

چشمان ما را به دیدارتان روشن کنید.

Seena Cultural Center
Tel.: 514-488-3000
6528 St. Jacques W.
www.Seena.ca Info@seena.ca

و با دی جی،

شب سال نو شادی را به شما ارمغان خواهیم نمود.

تپش دیجیتال

بهای بلیت ۵۵ :دالر

تبدیل

www.08tapesh.com

ستم های
سی

یـدیوئی
و

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

6162 Sherbrooke w.
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خانه ایــران
دومنی بازار نوروزی
Maison Culturelle de l’IRAN
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خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________
با مدیریت

رضا جیرودی

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

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

Tel.:(514)846-2800

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

_________________

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

مکان  :مدرسه دهخدا

4976 Notre Dame Ouest

شنبه ۱۳مارس از ۱۱صبح تا ۸شب

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

تلفن متاس:
514-544-5962
هیئت مدیره خانه ایران

چلوکبابی یـاس
در قلب NDG

وجه توجه

ت

کباب بره
انواع

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

ایرانی
ینکیفیت
برتر وص یاس
قط مخص
ف

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

باکیفیتعالی

با مجرب ترین آشپز ایرانی
>> حمیطی زیبا ،گرم و
خانوادگی
>> کیرتینگ یاس در خدمت
میهمانی های مشا

__________________________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

16

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  26  942بهمن 1388

16 PAYVAND: Vol. 16  No.942  fev. 15, 2010

ماطالمیخریم!
طال ،املاس شما را

درهرشرایطیکهباشد

 22 ،18 ،14 ،10و  24عیار


نقدًا

We pay cash for
your gold and diamonds
in any condition

خریداریم.
 بهترین قیمت ضمانت می شود
ما به دیدار شما می آییم.

10 k 14 k 18 k 22k 24 k

Top Price guaranteed
$$$$$$
we come to you
we buy broken
gold jewelry and coins

 همچنین:

سکه و طالی شکسته را خریداریم

 514-839-1883
Mr Issa

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
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.

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

نوروزامسالدرمونتریال:

بلککتـــز
13مارس

خدمات ارزی

514-844-4492

___ www.paivand.ca ___
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خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

COMMERCIAL

1388  بهمن26  942  شماره 16 سال

________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

BMW X5 2004

Prix : $ 27900
Kilométrage: 108000
Garantie : Disponible
Financement: Disponible
Mensuel : 498.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans.: Auto. Cylindres : 8
Carburant: Essence Motricité: AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Bleu pâle

BMW 525I 2007

Prix : $ 25900
Kilométrage : 88000
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 345.00
LOCTION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans.: Auto. Cylindres : 6
Carburant: Essence Motricité: RWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intr: Noir / ext.: Argent
Type : Berline

assurance@eleganceleasing.com

GUYسالن آرایش
salon guy

C

Unisex

o ____________________
i 1550 de Maisonneuve
f (Metro-Level)
f www.salonguy.ca
u (514)
r
>> با مدیریت شهرزاد
e

	•مانیکورپدیکور
	•اپیالسیون
	•ماکیاژ
	•بند و ابرو
	•رنگ فر
	•کوتاه کرد ن مو
	•هایالیت

932-5132

 ختفیف%
10
انشجویی
د

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
5 ، 4 ، 3،2 ،1 جـلدهای

، دالر آمریکائی یا معادل آن به دالر کانادائی مانی اوردر120 مبلغ
. به نشانی زیر ارسال داریدEPIDEMIO-SEARCH INC. :در وجه
. به نشانی شما ارسال خواهد شد،کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر
:در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها
514-313-5656 & 514-323-2174

خراسانکباب
بامدیریت فاروق

اسپ
:شیال ما
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
سی1
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
سی1
خ
ش
ی
ش
ک
باب مرغ
سیخ1
ک
و
ب
ی
د
ه
مرغ
سی1
خ کوبیده

.99

29

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

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

EPIDEMIO SEARCH INC.: 5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
FAX: (514) 323-2174

514-488-9191
Vendome:
Bus 105

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

در محل گیالن سابق

! هادی خرسندی در مونتریال:نوروز امسال
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آمار تلفات زلزله به
230هزار نفر رسید

دول��ت هائیتی می گوید حدود  230هزار نفر در زمین لرزه ماه
گذشته جان خود را از دست داده اند؛ آمار اعالم شده هجده هزار
نفر بیشتر از رقمی بوده است که تخمین زده شده بود.
آمار تلفات زلزله ای که در تاریخ  12ژانویه رخ داد ،به آمار تلفات
سونامی آسیا در سال  2004نزدیک می شود .در آن حادثه 250
هزار نفر کشته شدند.
ماری-لورنس جاس��لین الس��اگ ،وزیر مخاب��رات هائیتی روز
چهارش��نبه ( 10فوریه) ،گفت آم��ار  230هزار نفر آخرین آمار
نخواهد بود.
حدود  300هزار نفر به خاطر زلزله مجروح شده اند.
تازه ترین آمار در حالی حس��اب شده است که شماری از مردم
هائیتی اجساد اقوام خود را شخصا و در گورستان های خصوصی
دفن کرده اند.
گزارشگران در پورتو پرنس ،پایتخت هائیتی ،می گویند نگرانی
زیادی وجود دارد که با ش��روع فص��ل بارندگی ،کمبود چادر و
سرپناه های موقت امراض مسری این کشور را در بر گیرد.
در بزرگترین اردوگاه که پس از وقوع زلزله در پایتخت هائیتی برپا
شد ،مردم هنوز زیر پارچه هایی زندگی می کنند که چند تیرک
چوبی آنها را باال نگه داشته است.
مسئوالن سازمان های امدادی گفته اند طرحی در دست اجراست
که بنا به آن پیش از آغاز باران های موسمی هزاران نفر از آسیب
پذیرترین افراد بی خانمان به چادر منتقل شوند.
اما برپا کردن شمار کثیری چادر بزرگ در اردوگاه های پرازدحام،
چالش بزرگی است.
________________________________

'تلفات ریزش بهمن در

افغانستان به  ۱۸۹نفر رسید'

مقام های افغان می گویند شمار تلفات برفکوچهای (بهمن)
مرگبار در گذرگاه سالنگ و بامیان به  ۱۸۹نفر رسیده و احتماالً
هنوز هم افرادی در زیر برف در سالنگ باقی مانده اند.
بصی��ر س��النگی ،والی پروان ،در ش��مال کاب��ل در گفتگویی
اختصاصی با بی بی سی گفت که شمار تلفات ریزش بهمن در
گذرگاه سالنگ به  ۱۷۵نفر رسیده است.
آقای سالنگی افزود که شماری از سرنشینان  ۱۲خودروی که از
زیر برف در این گذرگاه بیرون شده اند هنوز ناپدیداند.
آقای سالنگی افزود که عملیات نجات هنوز در محل حادثه ادامه
دارد .به گفته او ،پلیس ،ارتش ،کارمندان اداره امنیت ملی و اداره
حفظ و مراقبت سالنگها در این زمینه کار می کنند.
به گفته او ،ش��مار زخمیان این حادث��ه هم به حدود  ۲۰۰نفر
رسیده که وضعیت سالمتی شماری از آنان هم وخیم است.
والی پروان همچنین گفت که حوالی ظهر  ۱۹دلو/بهمن طوفان
شدیدی مناطق جنوبی سالنگ را فراگرفت و همزمان با آن فرود
آمدن برف باعث این حادثه شد.
آقای سالنگی افزود که شدت برفکوچها در این منطقه سالنگ
به حدی بوده که موترها/خودروها را تا  ۲۰۰متر از جاده به عمق
دره پرتاب کرده است.
گذرگاه سالنگ که مناطق شمالی افغانستان با کابل ،پایتخت و
مناطق جنوبی این کشور وصل می کند ،اخیراً شاهد حدود ۲۰
برف کوچ بوده است.
به گفته برخی از ساکنان منطقه سالنگ ،حادثه اخیر از زمان
ساختن این گذرگاه در سال  ۱۳۴۵خورشیدی بی سابقه بوده
است.
ب��ا این حال او مقامات دولت ،به وی��ژه وزارت فوائد عامه را هم
مقصر دانست .او گفت" :تقصیر وزیر فواید عامه این بوده است
که چرا تشکیالت گذشته ها را (در گذرگاه سالنگ) دوباره فعال
نکرد و به رئیس دولت نگفت که این تشکیالت دو باره به پای
خود استوار شود".
به گفته آقای سالنگی ،در سالهای دهه  ۱۳۶۰خورشیدی ،در
گذرگاه سالنگ ادارهای وجود داشت که  ۱۵۰۰کارمند داشت،
اما در حال حاضر چنین ادارهای وجود ندارد.
والی پروان افزود که در حال حاضر در گذرگاه سالنگ تنها یک
واحد پلیس است که هم مسئولیت نگهداری این گذرگاه را به
دوش دارد و هم تامین امنیت آن جا را.

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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گوناگون...

خطرات
روشهای
کاهش وزن در
کوتاه مدت

یک پژوهش��گر ایرانی
کاه��ش وزن ایده ال
را 3تا  4کیلو گرم در
ماه دانس��ت واظهار
داشت:
«رژیم غذایی با کاهش
وزن تدریجی عالوه بر اینکه
قابل تحملت��ر اس��ت ،عوارضی
نداش��ته و تقریباً غیر قابل بازگشت
میباشد».
وی افزود«:کاه��ش وزن از طری��ق
رژیم غذایی همراه با ورزش بهترین

و اصولیترین روش برای کاهش وزن
و داشتن وزن ایدهآل است
که متاسفانه بسیاری از
افراد بدون رعایت اصول
اولی��ه تنها ب��ه دنبال
کاهش سریع وزن بدن
هستند».
وی ب��ا بی��ان اینکه،
در روش ای��ده آل
کاهش وزن ،فرد
تنها توده چربی
از دست میدهد
اظهار داشت:
«در ص��ورت
کاه��ش وزن
نامطل��وب ف��رد
ن��ه تنها چربی از
دس��ت نمیدهد
بلک��ه در ص��د
باالیی بافت غیر
چرب��ی از جمله

ماهیچه و حتی توده استخوانی خود
را از بین میبرد».
وی اف��زود« :با توج��ه به اینکه بدن
قادر نیس��ت ماهانه بی��ش از 3تا 4
كیلوگ��رم چربی از دس��ت دهد در
نتیجه كاهش وزن بیش از این مقدار
می تواند ناش��ی از اتالف سایر بافت
های بدن مثل عضالت و استخوان
ها و نیز دفع آب بدن باشد».
او تصریح کرد« :در بیشتر رژیمهای
غیر اصولی که کاهش سریع وزن را
به دنبال دارد بدن تنها آب خود را از
دست میدهد».
وی ادامه داد« :وظیفه سوخت ساز
بدن به عهده ماهیچهها میباشد که
با کاهش س��ریع وزن بدن این توده
غیرچربی از بین م��یرود و پس از
اتمام دوره رژیم توده چربی جایگزین
آن می شود و فرد را مشکل مواجه
میکند».

ته به اندازهای است كه
س
كند.
پروتئین پ را به عنوان جایگزینی
تواند به كنترل دیابت كمك سته میتوان آن
متخصصان تغذیه؛ پ
و حبوبات دانست .در
ته
ت
پسته ،قند خون را
به گف مق��دار زی��ادی پروتئین برای گوش "روی" موجود در آن
ح��اوی
ه��ی  ،ضمن عنصر
سلولها و بافتهای
گیا
یز در رشد
پایین میآورد
م��و ا د ن ن تاثیر به سزایی دارد.
د:
ین
خصص��ان م��ی گو
س��ته بد
ن ها وجود كلس��یم و
مت ن یك مشت مغز پسته
نشا غنی و ع�لاوه بر ای
رد
ته سبب شده كه این
ای
خو وز ،ن��ه تنها یك میان
س
مواد معدن 
ی آهن در پ ار نقش بسیار مهمی
ر
كب
در ده مناسب و خوشمزه
مهم مانند نوع خش�� بخشیدن به استخوان
م
وع ت ،بلكه برای سالمتی
پتا س��یم در استحكا ها و همچنین درمان
ن
اس مفید اس��ت؛ چون بر
و منیزی��م ه��ا و دندا ی چون كمخونیهای
یز
یهای
ن س نتایج این تحقیق
اسا
اس��ت ك��ه بیمار فقر آهن داشته باشد.
ید پس��ته با كاهش
اری از ناشی از
گویند؛ خوردن پسته
جد
بس��ی مین محققان می
ت
روند جذب كربوهیدرا
بدن را تأ
حافظه و تقویت ذهن
��ای
ن می تواند قند خون
ش
ها در بد
نیازه د .عالوه بر این ،پسته برای برای افزای ت ولی با توجه به این
صاب نیز مفید اس
میكن
رد.
او
بی
یین
چاقكنندگی دارد ،اگر
اع
را پا قان تاكید كردند :چون مصرف آرامش قل��ب و آرام كردن برای كه خاصیت
عتدال را در مصرف آن
س��ت و مص��رف آن
محق
اوی
ی رژیم دارید ،ا
پسته به همراه مواد غذایی ح د ،مفی��د ا جاری كبد توصیه م 
ت باال مانند نان سفی
بازك��ردن م
رعایت كنید.
كربوهیدرا ی��درات را پایین می
ود.
ش
ربوه
قان عقی��ده دارند كه
جذب ك راین مغز این خشكبار می بعضی محق
آورد بناب

ماست را با معده خالی بخورید!

مصرف ماست با معده خالی میزان
ی كند،
جذب كلسیم آن را بیشتر م 
البته این بدین معنی نیست كه بعد
از غذا كلسیم جذب نمیشود.
ماس��ت حاوی كلس��یم ،فس��فر و
84درصد آب اس��ت .افرادی كه در
معرض خطر ابتال به پوكی استخوان
هستند ،باید روزانه حداقل یك وعده
ماست مصرف كنند.
ت های ك م چرب یا رژیمی برای
ماس 
افرادی كه كلس��ترول باالیی دارند،
ت ها برای
مناسب است .این نوع ماس 
كاهش وزن نیز مناسب هستند.
برای این كه بتوانید مقدار بیشتری
ماست در روز مصرف كنید باید آن
را به گونهای جایگزین مواد غذایی
پُرض��رر كنید به عن��وان مثال می
توانی��د ب ه جای ُس��س مایونز از آن حتماً تازه باشد .هرچ ه قدر به تاریخ
بههمراه آبلیمو ،برای روی ساالد تولید آن نزدیكتر باش��ید باكتری
های مفید آن فعالتر خواهند بود.
ل استفاده كرد.
فص 
هنگام خرید ماس��ت دقت شود كه در نهایت دقت كنید كه آنرا سرد

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

نقــد و اقسـاط

نگه دارید و سرد مصرف كنید.
باكتریه�ای مفید ماس�ت در
ی مانند.
گرمای طوالنی زنده نم 
مصرف لبنیات از جمله ماس��ت با
معده خالی توصیه میش��ود ،چون
در این حالت میزان جذب كلسیم از
این محصوالت بیشتر است.
مصرف ماس��ت قبل از غ��ذا از نظر
جذب كلسیم بهتر است .البته این
بدین معنی نیس��ت كه بعد از غذا
جذب كلسیم نخواهیم داشت.

ماس�ت فقط یک عصرانه یا دس�ر
خوش�مزه نیس�ت و خواص بسیار
زیادی دارد.

ماست منبع غنی پروتئین ،كلسیم،
ریبوفالوین (ویتامین ) B2و ویتامین
 B12است.
ماس��ت در مقایسه با شیر ،به دلیل
ی ه��ای مفید مقدار
اف��زودن باكتر 
بیشتری كلسیم و پروتئین دارد.

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

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

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

)Tel.: (514
996-2725

زنـدگی

درژرفـا...

ن که

برا
یای
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 ب��اد م��ی وزد… می توانی در مقابلش
هم دیوار بسازی ،هم آسیاب بادی؛ تصمیم با
تو است . . .
 زیباترین حکمت دوستی ،به یاد هم
بودن است ،نه در کنار هم بودن...
 دوست داشتن ،بهترین شکل مالکیت
و مالکیت ،بدترین شکل دوست داشتن است...
 خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه
فرصتها بسیار آهسته در میزنند…
 اگر یک روز هیچ مش��کلی س��ر راهم
نبود ،می فهمم که راه را اشتباه رفته ام...
 وقتی از شادی به هوا می پری ،مواظب
باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه…
 مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی
مهم تره…
 فراموش نکن قطاری که از ریل خارج
شده ،ممکن است آزاد باشد ،ولی راه به جائی
نخواهد برد…
 انتخاب با توست ،میتوانی بگوئی :صبح
به خیر خدا جان! یا بگوئی :خدا به خیر کنه ،
صبح شده…
 اگر در کاری موفق ش��وی ،دوس��تان
دروغی��ن و دش��منان واقعی بدس��ت خواهی
آورد…
 زندگی کتابی است پر ماجرا ،هیچگاه
آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز…
 مثل س��احل آرام باش ،تا مثل دریا بیقرارتباشند…
 جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ،که اثرانگشت خداوند بر همه چیز هست…
 یک دوس��ت وفادار تجس��م حقیقی
از جنس آسمانی هاس��ت که اگر پیدا کردی
قدرش را بدان…
 همیشه خواستنی ها داشتنی نیست،
همیشه داشتنی ها خواستنی نیست…
 بی��ا لبخند بزنیم ب��دون انتظار هیچ
پاسخی از دنیا…
 به کم نور ترین س��تاره ها قانع باش،
چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره
هاست…
 فکر کردن به گذشته ،مانند دویدن به
دنبال باد است…
 کسی که به فکر درست کردن آینده
خودش نیست  ،نمیتونه آینده کسی باشه…
 آدمی س��اخته افکار خویش اس��ت،
فردا همان خواهد ش��د ک��ه آن روز به آن می
اندیشد…
 امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت
غنمیت بشمار ،ش��اید فردا احساس باشد اما
عزیزی نباشد…
___________________

استخدام

رفوکار قالی
Carpet repair
>> part time

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750
ازدسامبر1

فارسی

1

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

عاقبت گرگ زاده گرگ شود /
گر چه باآدمی بزرگ شود (سعدی)
عاقل به كنار آب تا پل می جست /
دیوانه پا برهنه از آب گذشت!
عاقل گوشت میخوره ،بی عقل بادمجان !
عالم بی عمل ،زنبور بی عسله !
عالم شدن چه آسون ،آدم شدن چه مشكل !
عبادت بجز خدمت خلق نیست /
به تسبیح و سجاده و دلق نیست (سعدی)
عجب كشگی سابیدیم كه همش دوغ پتی بود !
عجله،كارشیطونه!
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد !
عذر بدر از گناه !
عروس بی جهاز ،روزه بی نماز،
دعای بی نیاز ،قرمه بی پیاز !
عروس تعریفی عاقبت شلخته در آمد !
عروس كه به ما رسید شب كوتاه شد !
عروس مردنی را گردن مادر شوهر نگذارید !
عروس میاد وسمه بكشه نه وصله بكنه !
عروس نمی تونست برقصه میگفت  :زمین كجه !
عروس را كه مادرش تعریف كنه
برای آقا دائیش خوبه !
عروس كه مادر شوهر نداره
اهل محل مادر شوهرش اند !
عزیز كرده خدا را نمی شه ذلیل كرد !
عزیز پدر و مادر !
عسس بیا منو بگیر !
عسل در باغ هست و غوره هم هست !
عسلنیستیكهانگشتتبزنند!
عشق پیری گر بجنبد ،سر به رسوائی زند !
عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !
عقلش پاره سنگ بر می داره !
عقل كه نیست جون در عذابه !
عقل مردم به چشمشونه !
عقل و گهش قاطی شده !
عالج واقعه پیش از وقوع باید كرد
(دریغ سود ندارد چو رفت كار از دست) (سعدی)
عالج بكن كز دلم خون نیاید
(سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل) (میر والهی)
علف به دهان بزی باید شیرین بیاد !
عیدت را اینجا كردی نوروزت را برو جای دیگه !
غاز می چرونه !
غربال را جلوی كولی گرفت و گفت:
منو چطور می بینی؟ گفت :هرطوركه تو منو می بینی!
غالم به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
غلیانبكشیمیاخجالت!
(مائیم میان این دو حالت!)
غم مرگ برادر را برادر مرده می داند !
غوره نشده مویز شده است!
فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان/
آنگه شود پدید كه نامرد و مرد كیست؟ (ناصر خسرو)
فرزند بی ادب مثل انگشت ششمه/
اگر ببری درد داره ،اگر هم نبری زشته!
فرزند عزیز نو ِر دیده /از دبّه كسی ضرر ندیده!
فرزند كسی نمی كند فرزندی/
گر طوق طال به گردنش بر بندی !
فرزند عزیز دردونه ،یا دنگه یا دیوونه !
فرشش زمینه ،لحافش آسمون !
فرش ،فرش قالی ،ظرف ،ظرف مس،
دین ،دین محمد !
فضول را بردند جهنم ،گفت :
هیزمش تره !

2
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یكنید؟
بهداشت و خانواده ...درروزچندكالریدریافتم 

مصرف میگو
موجب افزایش
هوش می شود

پژوهش��گران تغذیه در ژاپن اعالم كردهاند
مصرف مداوم میگو به جای غذاهای آماده
نه تنها ضریب هوش��ی كودكان را دو برابر
میكند ،بلكه درصد سالمتی سلولهای مغز
و بهرهگیری از سلولهای خاكستری هوش را
در این گروه سنی افزایش میدهد.
نقلازكیاسالنیوز،تحقیقاتمحققان
ژاپنی نشان داده كودكان  2تا  12سالی
كه ه��ر روز میگو یا صدف میخوردند،
توانستهانداز65درصدسلولهایخاكستری
مغزشان اس��تفاده كنند
در حال��ی كه این
ع��دد در بین
كودكان��ی كه
غذاهایفست
ف��ود مصرف
كردهاند 32
درصد است.
عملكرد سیستم هوش
ی هفتگی
كودكان ژاپنی كه در برنامه غذای 
شان مصرف پنج وعده خوراك میگو و صدف
گنجانده شده ،نسبت به دیگر كودكان هم
سن كه غذاهای دریایی كمتری میخوردند
بیش از دو برابر است.
مس��ووالن آم��وزش و پرورش ك��ودكان و
نوجوانان ژاپن با توجه به نتایج این تحقیق
در نظر دارند مصرف غذاهای آماده و فست
فودها را در مدارس ممنوع كنند تا كودكان
در وعدههای غذاییشان خوراكیهای دریایی
بخورند.

 40درصد آن را از كربوهیدراتها
تامینكنند.

شكر،آردسفید،الكلوسایركربوهیدراتهای
تصفیه شده ،سریعاً قند خون را باال میبرند
كه منتهی به یك جهش ناگهانی در انسولین
میشود.
این جهش ناگهانی موجب ایجاد گرسنگی
دائمی میشود كه در طول زمان میتواند
سبب مقاومت بدن به انسولین یعنی دیابت
نوع  2بشود.

دانستن این كه در روز چند كالری دریافت
ی كنید ،خیلی مهم است.
م
ش��ما میتوانید با یك رژیم ساده كه شامل
سیبزمینی سرخ كرده و همبرگر باشد ،چند این نسبت ،یك نس��بت جادویی نیست ،اما
كیلو از وزن تان را كم كنید؛
شروع خوبی است برای اینكه آن را آزمایش
البته اگر فقط به مقداری كه به شما توصیه كنید و ببینید كه در مورد ش��ما جواب می
شده است ،بخورید و نه بیشتر.
دهد یا نه؟
اما با رژیم فوق ،باالخره شما دچار سوءتغذیه
میشوید.
رسیدن به وزن سالم و مناسب ،كم كردن مرحله دو:
راز
بیشتری
كالری
سوزاندن
صحیح،
روش
با
وزن
در مورد مصرف چربیها هوشیار باشید:
از آنچ��ه كه مصرف میكنید ،میباش��د و به خاطر اینك��ه چربیها از لح��اظ كالری
اینكه مطمئن ش��وید كه كالریهایی كه خیلی فشرده هستند و كالری باالیی دارند،
استفاده م 
ی كنید ،مغذی هستند و مواد چربیهای ب��د را از رژیم غذایی تان حذف
الزم را به بدن شما میرسانند.
كنید.
تمام اسیدهای چرب ترانس را از قبیل:
روغن جامد هیدروژنه ی��ا مارگارین را كنار
كارهایی كه باید
بگذارید.
اس��ید چرب ترانس باع��ث گرفتگی رگها
اجنام دهید:
ی ش��ود كه نه تنها كلسترول بد یا LDL
م
مرحله یک:
را افزایش میدهد ،بلكه كلس��ترول خوب
غذای خودتان را برحسب درشت
 HDLرا هم پایین میآورد.
مغذیها ( )macronutrientجتزیه كنید :چربیهای اشباع شده مثل كره و چربیهایی
كه از گوشت به دست میآیند را به حداقل
غذاها به سه گروه اصلی
برس��انید .زیرا این چربیها در بدن شما به
چربیها،
ی شوند.
كلسترول بد تبدیل م 
پروتئینهاو
به جای آنها از روغنهای گیاهی ،مثل روغن
كربوهیدراتها
كانوال ،زیتون و روغنهایی را كه از آواكادو و
تقسیم میشوند.
ی آیند ،استفاده كنید.
چربیه��ا بی��ش از دو براب��ر پروتئینها و مغزها بهدست م 
كربوهیدراتها در گ��رم ،كالری دارند( 9در همچنین امگا  ،3اس��یدهای چربی را كه از
مقابل  )4كه ما در یك رژیم غذایی س��الم به ماهی و تخ م كتان بهدست میآیند و برای
قلب مفیدند ،در رژی م تان بگنجانید.
همه آنها نیاز داریم.
یكی از بهترین رژیمه��ای متعادل مردم را
تشویق میكند كه
مرحله سوم:
 30درصد كالریشان را از چربیها،
از كربوهیدراتهای مرکب استفاده كنید:
 30درصد از پروتئینها و

 كالریهای حاصله
از غذاهای حاوی
كربوهیدراتهای
ساده را به
حداقل برسانید
و آنها را با
كربوهیدراتهای
مرکب ،مانند میوهها،
سبزیها و غالت كامل جایگزین
كنید تا جریان خون شما همیشه شامل
گلوكزیباشد كه با گرسنگی بجنگد.

عالی است كه شما میتوانید آن را در
ساالد میوه استفاده كنید.

مرحله چهارم:

به اندازه كاف��ی از پروتئین بدون چربی كه
بیشتر از منابع گیاهی و ماهی باشد ،استفاده
كنید:
این كلید كم كردن وزن
و پایین نگه
د ا شتن
كال��ری
مصر فی
است.
پروتئی��ن
آهستهتر از

 غذاهای با كالری باال و ارزش
تغذیهای پایین را از رژیمتان حذف
كنید.

لیست این غذاها را شما میدانید:
مایونز ،شیر پرچرب ،خامه ،بستنی
و بیشتر دسرها.
اگر احس��اس میكنید كه به
مواد غذایی شیرین نیاز دارید،
ی��ك تكه خیلی كوچ��ك از یك
شكالت س��یاه نیمه شیرین و
یا بهتر از آن ،از میوه اس��تفاده
كنید.
 ماست بدون چربی با كمی
عسل و وانیل واقعی ،یك ُسس

  جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

>> حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:
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خدمات ارزی

514-844-4492
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شادترین پارتی
نوروزامسال در
مونتریال:

�

�
�
�
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�

�

بلک کتزو...
13مارس

كربوهیدراتها
هضم میشوند
و ای��ن اس��اس
رژی��م دكت��ر
«اتكینز» است.
یكی از ایرادهای این رژیم
این است كه اس��تفاده از
ن هایی كه حاوی
پروتئی�� 
چربی های اش��باع ش��ده
هستند ،مجاز است ،كه این
ی قلبی
باالخره منجر به بیمار 
میشود.
ام��ا وی در ب��اره اینك��ه
پروتئین به ان��دازه كافی
ی
بخورید تا كالری مصرف 
ت��ان پایی��ن بیای��د،
درست میگوید.
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پزشکــی....

گردند
اکثراً در تابس��تان
دیده می شوند

دکترعطاانصاری(کبک)



Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

Pityriasis – 5
alba
لکه های س��فید
رنگ کوچک نسبتاً

l’Université de Kisangani, R.D.C.

امکان بوجود آمدن لکه های سفید و یا
قهوه ای در روی پوست هست که بر اثر
ناهنجاری های پیگمانتاس��یون پوست
می باشد و دو نوع هستند
 هیپرپیگمانتاسیون
(لکه های پررنگ) و
 هیپو پیگمانتاسیون
(لکه های روشن)
هیپ��ر پیگمانتاس��یون معم��والً بر اثر
 Melasma chlosmaو ی��ا Lentigo
است در صورتی که هیپو پیگمانتاسیون
بر اثرPityriasis versicolor - vitiligo
و  Pityriasis Albaمی باش��د که هیچ
کدام از این پنج بیماری مسری نیست.



Chloasma melassma )1
لکه های وسیع قهوه ای رنگ هستند که
اکثراً در روی صورت و ندرتاً در روی بازو
دیده می شوند
در تابس��تان بر اثر تابش آفتاب پر رنگ
تر می شوند
ممکن است چند ماه تا چند سال ادامه
پیدا کنند.
ممکن است یکباره از بین برود
در نزد خانم های باردار و خانم هائی که
هورمون مصرف می کنند باید تحت نظر
باشند.



 Lantigo – 2لکه های کوچک قهوه
ای کمرنگ یا قهوه ای پررنگ
معموالً در قس��مت هائی از بدن که در
مع��رض تابش نور قرار می گیرند ،دیده
می ش��وند (صورت – ش��انه – بازو –
پشت دست – ساق پا)
به تنهائی از بین نمی روند
بر اثر مرور زمان وسعت آن ها بزرگ تر
و تعدادشان بیشتر می شوند
به آن ها لکه های پیری نیز می گویند



Vitiligo -3
لکه های بسیار سفید رنگ به اندازه های
مختل��ف در روی صورت ،دس��ت ها و
ناحیه تناسلی دیده می شوند
بعضی وقت ها در تمام بدن
بر اثر مرور زمان از بین نمی روند و امکان
دارد بیشتر هم بشوند
به ندرت ممکن اس��ت غایب ش��وند و
دوباره برگردند



Pityriasis versicolor – 4
لکه ه��ای ریز صورتی رن��گ و در ابتدا
خشک هستند و تولید خارش می کنند
بعد از چند هفته می توانند سفید رنگ
بشوند و خارش نداشته باشند
معموالً در پشت ،سینه ،شانه ها و بازو ها
دیده می شوند
می توانند ناگهانی غیب شوند و دوباره باز

تغییر

ر
نـگ

علل

Chloasma Melasma
تحقیقاتپزشکیهنوزنتوانستهمطمئن
بشود که علت واقعی این بیماری پوستی
چیس��ت ولی بعضی عوامل می توانند
باعث بشوند مانند تغییرات هورمونی در
هنگام ب��ارداری ،داروهای ضد حاملگی
خوراک��ی ،هورمونوتراپ��ی در نزد خانم
های یائسه ،همین طور تابش خورشید
باعث تقویت س��لولهای رنگ س��از می
شود بعضی از داروهای ضد صرع باعث
تحریک شیمیائی سلولهای پوستی می
شوند.



Lentigo
قرار گرفتن م�دام در معرض تابش
خورشید
در مدت س��الیان دراز تابش خورش��ید
باعث تغییر شیمی سلولهای رنگ ساز
می ش��ود وقتی که  Lentigoظاهر می
ش��ود ،یعنی پوست مدت های طوالنی
در معرض تابش قرار گرفته ،حدود سی
س��الگی ،ولی معموالً اشخاص  50سال
به باال دچار می ش��وند هر چه زودتر به
وجود آید باید به عنوان خطر س��رطان
پوست تلقی شود.



 Vitiligoعامل ارث
ت��وارث کامل (دائی – عم��و – خاله –
عم��ه – برادر و غیره) مس��ئول  30در
صد بیماری  Vitiagoمی باش��دکه یک
بیماری مزمن س��لولهای رنگین توسط
خود بدن می باشد اگر ارث عامل بیماری
نباشد ،عوامل دیگری مانند زخمی شدن،
بریدگی ،سوختگی ،و تابش شدید آفتاب
در نزد بعضی اش��خاص می تواند تولید
بیماری در آن محل بنماید همین طور
شوک های شدید روانی مانند مرگ یک
عزیز ،طالق ،از دست دادن شغل و غیره
نیز می تواند عامل بیماری باشد.
این بیماری می تواند همراه دیگر بیماری
ها مانند دیابت ،نوعی کم خونی و بیماری
ادیسون  Adissonباشد.

Pityriasis versicolor
Pityrosporum orbicuare

در دفتر خاطرات خود می خواندم
دوران قشنگ دانش آموزی را
دوران تالش و پاکی و شور و نشاط
سختی کالس درس هر روزی را
یک روز دبیر خوب انشامان گفت
توصیف کنید صبح پیروزی را

پوست

خشک
معموالً هنگام بلوغ از بین می روند
معموالً در قس��مت ه��ای فوقانی
بدن دیده می شوند (صورت ،شانه ها و
بازوها)
به ندرت ممکن اس��ت خارش داش��ته
باشند
معموالً می آیند و می روند
اکثراً کودکان بین  6تا  12س��ال مبتال
می شوند



صبح پیروزی
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نو ع��ی
قارچ است
که معموالً روی پوس��ت همه انسان ها
دیده می ش��ود و معموالً در فصل گرم
و مرط��وب مخصوصاً در نزد افراد  20تا
 45ساله فعال تر است و پیشرفت دارد
و هنوز معلوم نیست به چه علت فعال تر
می ش��ود این قارچ از فامیل قارچ تولید
کننده شوره سر می باشد.



Pityriasis alba
اگزما  -پزشکان تصور می کنند که نوعی
اگزماس��ت که ش��باهتی به انواع دیگر
ندارد .و تورم موقتاً باعث می ش��ود که
سلولهای رنگین نتوانند خوب کار کنند.
ای��ن بیماری می تواند همراه انواع دیگر
اگزما باشد.

چند راهنمائی

مطمئن باشید این پالک های کم رنگ
تر یا پر رنگ تر از پوس��ت نه خطرناک
هستند و نه مسری و جای نگرانی ندارد
و  2در صد مردم به آن مبتال هستند.



برای آرام کردن خارش
در اکث��ر م��وارد ی��ک ک��رم
مرطوب کننده س��اده کافی
اس��ت از کاالمین Calamin
استفاده نش��ود زیرا پوست را
خشک می کند.



محافظت پوست از تابش
نور خورشید
لک های کم رنگ و یا پررنگ
باعث ضعف پوست می شوند
پس باید مواظب بود که بیش
از حد در مع��رض تابش نور
خورشید قرار نگیرد مخصوصاً
در س��اعاتی که تابش خیلی
قوی اس��ت (بی��ن  10صبح
تا  3بعد از ظهر) اس��تفاده از
لباس هائی که بیشتر بدن را
بپوشاند و کاله و کار کردن در
سایه و پرده کرکره و کرم های
مخصوص محافظت از پوست
در مقاب��ل تابش آفتاب مفید
خواهد بود.



از کرم های مخصوص تابش
آفتابکمتراز FPS15استفاده
کنید از کرم هائی که حاوی
 Parsol-1789ی��ا Parsol
 MCXوی��ا ( Mexorylی��ا
مخلوط آن ها) استفاده کنید

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

دوستان خوبم درود
بر شما

که پوس��ت را از اشعه ( UVAکه تولید
سرطان پوست می کند) و  UVBکه هر
دو از ابر ها عبور می کنند ،محافظت می
کنند این کرم ها را می توان حتا در روز
های ابری بهار و پائیز و روز های آفتابی
زمستان هم مصرف کرد برای کودکان از
کرم هائی که مخصوص اطفال تهیه شده
استفادهکنید.



Pityriasis versicolor
اگ��ر از این بیماری رنج می برید ،بدانید
که این لکه ها را می توانید با محصوالتی
ح��اوی  Sulfure de seleniumو ی��ا
 Pyrsethione de zincو یا به زبان ساده
با شامپو های ضد شوره سر مانند
– Head and shoulder – selsun
 nizoralدرمان کنید.
آن ها را به تمام قسمت باال تنه از گردن
تا کمر (محل کمر بند) بمالید و پس از
 15تا  20دقیقه آب بکشید ،چون این
قارچ ها دوباره پیدا می شوند ،این درمان
را مرتباً ماهی یک بار انجام دهید.
{>> ادامه در صفحه}23 :

محمدرضا

از روزهای بعد از انتخابات
گویا قلمم خشک شده بود.
راس��تش را بخواهی��د بر
عکس بیشتر مردم ،باید اعتراف کنم که از ترس بود.
البته نه از ترس گرفتاری یا درگیری ،بلکه از ترس اینکه
چیزی را بگویم یا بنویسم و دیگران را به کاری تشویق
کنم که خود ،مر ِد عمل به آن نباشم.
اگر چ��ه همدردی ه��ا و حمایت ه��ای هر هموطن
دلسوخته ای در هر اندازه و در هر کجای دنیا می تواند
مرهمی بر دل داغدار و شکس��ته مادرمان ایران باشد،
اما به باور من حق تش��ویق افراد به ریختن در خیابان
را کس��ی دارد که خودش هم در همان صف ها حاضر
شود.
چنانکه گفتم خود را کوچکت��ر از آن می دیدم که در
برابر از خود گذشتگی های شیرزنان و دلیرمردان پیر
و جوانی که حاضرند جان ش��یرین شان را نثار عزت و
آزادی نسل فردا کنند ،اظهار وجود نمایم.
هر چه بیش��تر اندیشیدم و بیش��تر خواندم و دیدم و
ش��نیدم ،حیرتم بیشتر ش��د که تا چه اندازه توصیف
«صبح پی��روزی» از دیدگاه هموطن��ان گوناگون مان
متفاوت است.
به فکر افتادم که اگر فردا صبح ،سپیده دم پیروزی باشد
هر کس چگونه آن را توصیف می کند.
از س��ردبیر عزیز می خواهم که با درج قطعه شعر باال
همش��هریان و هموطنان خوب را به نوشتن در وصف
«صبح پیروزی» دعوت کنند و در شماره بعد مجموعه
ای از آرای مختل��ف در تعری��ف آن روز زیب��ا را درج
نمایند.
________________________
علیدوستی

وقتینفستنگمیشود
كاهش یافتن التهاب میشوند.
داروهایی نیز هستند كه هر دو كار را
با هم انجام میدهند.

آسم یكی از مش��كالت بسیاری از
افراد جامعه است كه میتواند بسیار
هم دردسرآفرین باشد.
این بیماری به خصوص در س��نین
كودكی بس��یار س��خت و ناراحت >>  10فرمان
كننده است.
اگر مبتال به آسم هستید،
آسم یك بیماری مزمن است كه در نكات زیر را جدی بگیرید:
آن تنگی نفس به علت ورم لول ه های
تنفس��ی بهوجود میآید و اگر این
 -1اگ��ر با مصرف غذای
از
ورم درمان ش��ود ،تنگی نفس هم
خاصی احس��اس م��یكنید كه
بین میرود .تنگی نفس به صورت مشكل تش��دید میگردد ،باید آن
متناوب رخ میدهد.
غ��ذا را از برنامه غذایی خود حذف
عالئ��م و ش��دت بیم��اری در افراد كنید.
مختلف متفاوت است.
انواع فلفل ،زعفران ،كرفس ،انگور
برخی افراد س�رفه ،خ 
س خس و خربزه از غذاهایی هستند كه ایجاد
سینه و تنگی نفس را تقریبا هر حساسیت میكنند.
روز دارند.
برخ�ی دیگ�ر در فواص�ل بین
 -2داروی��ی را بدون تجویز
حملات ،تنگی نف�س عالمتی پزش��ك مصرف نكنی��د؛ زیرا برخی
ندارند.
داروه��ا موجب تش��دید آس��م می
برخی از ورزشكاران حرفهای مبتال شوند .پروپروانولول (ایندرال) یكی از
به آسم هستند و طی ورزش شدید این داروها است .همچنین آسپرین،
كمی احساس تنگی نفس میكنند ،ایندومتاس��ین و بعضی از داروهای
در حالی كه برخی افراد حین ورزش قلبی میتوانند باعث ایجاد آسم در
معمولی دچار حمله ش��دید آس��م فرد مستعد شوند.
شده و نیاز به درمان اورژانسی پیدا
میكنند.
 -3اگر س��ینوزیت دارید یا
در
آسم
به
مبتالیان
همه
حال
به هر
ی
پشت حلق خود ترشحاتی حس م 
این نكته مشترك هستند كه مجاری كنید ،به پزش��ك مراجعه كنید تا او
هوایی در آن ها به صورت غیرطبیعی نسبت به درمان آن اقدام كند.
ی شود.
متناوبا تنگ م 
ن های غیردارویی،
 -4در درما 
درمان
حذف مواد حساسیتزا به نفع بیمار
پزش��كان از چند گروه دارویی برای اس��ت و اگر بیماران بتوانند از محل
آلوده به یك محل س��الم نقل مكان
درمان آسم استفاده میكنند.
گروه اول داروهایی هستند كه باعث كنند ،بسیار خوب است.
شل ش��دن عضالت دیواره راه های
هوایی میشوند.
 -5اس��ترسه��ای روحی
مجاری
التهاب
از
داروها
دسته دوم
یكی از عواملی است كه باعث ایجاد
هوایی جلوگیری میكنند یا باعث حمله آسم میشود .پس تا جایی كه

می توانید
آ ر ا م
باشید.

 -6بسیاری از بیماران مبتال
به آسم نسبت به حیوانات حساسیت
دارند .پس در صورت وجود حیوانات
خانگی در منزل ،آن ها را از محیط
زندگی خود دور كنید.
 -7مراقب باشید تا وزن تان
بیش از اندازه باال نرود؛ زیرا افزایش
وزن س��بب تحمل بار بیش��تری بر
ریه ها میشود.
 -8سعی كنید بالش تان از
مواد حساسیتزا پُر نشده باشد .اگر
بالش یا پتوی پَر دارید ،حتما برای
آن ها از روكش استفاده كنید.
چ وقت سیگار نكشید
 -9هی 
و حتی از محلی كه در آن س��یگار
می كشند ،دوری كنید.
 -10داروهای خود را مرتب
و به طرز صحی��ح مصرف كنید .به
خاطر داشته باشید با دوری از عوامل
حساس��یتزا و ب ه كارگیری درمان
مناس��ب میتوان آس��م را كنترل
كرد.

23
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زنان...
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>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زنان ایرانی در
تاریخ معاصر:

انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم

هویتجویی

فروغ.ن.متیمی

یک��ی از پیامده��ای فقدان
آزادی سیاسی در زمان شاه
عدم ارتباط و تبادل فکری
می��ان متخصص��ان درون
حکوم��ت ،فرهیخت��ه گان
غیرسیاسی و روشنفکران
مخالف حکومت بود.
اکثری��ت زنان روش��نفکر
و اکتیویس��ت در دوران
انق�لاب ،از تالشهای زنان
سیاستمدار و فعال دوران
پهل��وی در تصویب قوانین
برابریخواهان��ه اط�لاع
چندانی نداش��تند و یا آنرا
جدینمیگرفتند!
از منظر رادیکالیسم حاکم
در آن روزها پروژه پیشرفت
حکومت پهل��وی از هر نظر
مردود و محکوم بود و همگی
کارگزاران آن خائن به ملت.
در روزه��ای انقالب بهمن
 ،۱۳۵۷ش��رکت گس��ترده
زنان از هر قش��ر و طرز فکر
در راه پیماییها ،جلس��ات
در مس��اجد و درگیریهای
خیابانی چشمگیر بود.
صدور فتواه��ای رهبران مذهبی در
مورد واجب ش��رعی بودن ش��رکت
همه افراد در تظاهرات ،زنان متعلق
به اقشار س��نتی را هم برای حضور
و فعالی��ت در گردهماییها بس��یج
میکرد.
این زنان عموما ب��ه آموزش عالی و
اش��تغال دسترسی نداش��ته و برای
اولین بار در زندگی خود با ش��رکت
در انقالب��ی مردم��ی از حریم خانه
وارد اجتماع شده و با سیاست آشنا
میشدند.
زنان دانش��جو ،کارگر و کارمند هم
با ش��رکت در اعتصابات دانشگاهها،
کارخانهه��ا و ادارات نقش مهمی در
س��قوط رژیم سلطنتی بازی کردند.
در دوران انقالب صدها زن دستگیر،
مجروح و یا شهید شدند.
در دوره پهل��وی خانمهای چادری،
سنت و مذهب را تداعی میکردند و
در ردههای باالی ادارات و پستهای
مه��م دولتی زنان ب��ا حجاب وجود
نداشتند .تعداد دختران باحجاب در
دانشگاهها بسیار محدود بود.
اما در فاصله سالهای  ۵۷-۵۳تعداد
دختران دانشجوی هوادار اپوزیسیون
اس�لامی با ظاه��ری متفاوت یعنی
پوش��یدن مانتو و روسری بهتدریج
افزایش یافت.
اوجگیری احساسات مذهبی و رواج
اسالم ایدئولوژیک در دوران انقالب
باعث ش��د که حتی بسیاری از زنان
بیحجاب ه��م آگاهان��ه حجاب را

رنگ پوست...


چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

به محض این که لک ها روی
پوست ظاهر می شوند.
پزشک ش��ما یک سری سوال
نموده و امتحان کلینیکی انجام
می دهد که در اکثر موارد برای
تشخیص کافی است.



درمان
Chloasma Melasma

 22بهمن:
رد
سالگ ن رمسا به
ا
...زن درجه دو
شهروندان
ل شدند.
تبدی

بهعنوان سمبل هویت بومی و
پوشش اصیل برگزینند.
پس از انقالب هویت س��نتی
زنان چادری ب��ه هویت الهی،
اصیل و پرارزش تبدیل گشت.
چادر و حجاب دیگر نه سمبل
عقبافتادگ��ی بلک��ه نم��اد
ارزشهای اس�لامی در مقابل
ارزشه��ای غیردینی و غربی
بود.
ش��رکت مردم در یک انقالب
ب��زرگ اجتماع��ی ،با ش��عار
جمهوری ،دموکراسی و عدالت
اجتماعی برای تمام شهروندان
ب��ود و انق�لاب بهم��ن ب��ه
سیاسیشدنورشدآگاهیهای
اجتماعی زنان منجر شد.
در آن روزگار ب��ا توج��ه ب��ه
محرومیت اکثریت زنان جامعه
در دسترس��ی به آم��وزش و
اش��تغال ،اولوی��ت دادن ب��ه
مش��کالت زنان ،خواس��تهای
منطق��ی و مش��روع پ��س از
پیروزی انقالب بود.
اما اکثر کنشگ��ران چپگرا
در س��ال پنجاه و هفت مبارزه
با امپریالیسم جهانی و عوامل داخلی
آنرا عمده میدیدن��د و به مبارزات
دموکراتیک برای کسب آزادیهای
اجتماعی توجه چندانی نداشتند.
از دی��د آنان تامین حقوق برابر برای
زنان تنها در جامعهای سوسیالیستی
و بیطبقه ممکن بود .پس از پیروزی
انقالب دو سازمان مهم سیاسی یعنی
مجاهدین و فداییان خلق هیچ برنامه
روشن و تدوین ش��ده در مورد زنان
ارائه نداده و اصوال مبارزات زنان را در
آن مقطع انحرافی میدانستند.
ای��ن دو س��ازمان ده س��ال مبارزه
مسلحانه را پشت سر گذاشته و هیچ
تجربهای در مورد فعالیتهای مدنی
و دموکراتیک نداشتند .و هم دفاع از
دموکراسی و مطرح کردن مفاهیمی
مانن��د حقوق و آزادی فردی در نظر
آنان خواستهای حاشیهای ،بورژوایی
و لیبرالی بود.
در گرماگرم روزهای پیروزی ،ستایش
واحتراممردمنسبتبهرهبرانانقالب
در اوج خود بود .و بدون شک زنانی
که پابهپای مردان و با فداکاریهای
بینظیر یک انقالب بزرگ را به ثمر
رسانده بودند .نمیتوانستند باور کنند
که یکی از اولین فرامین یک دولت
انقالبی پایمال کردن حقوق فردی
و اجتماعی آنان باشد.
ام��ا آن��ان تنها چن��د روز پ��س از
تشکیل دولت موقت با اولین تهاجم
بنیادگرای��ی و لغ��و قوانی��ن مدنی
غافلگیرشدند!
بنیادگرایی اسالمی در روزهای اول

تش��کیل دول��ت مهندس
ب��ازرگان هنوز ب��ه مفهوم
امروزی قدرت سیاس��ی را
قبضه نکرده بود ،اما تنها
دو هفته پ��س از انقالب
قوانین حمایت خانواده و
ممنوعیت تعدد زوجات را لغو کرده
و به جای آن قانونی براساس موازین
شرعی تصویب کرد که  ۱۵۷ماده از
 ۱۹۵ماده آن اختصاص به جرمهای
جنسی دارد.
تحقیقات جامعهشناس��ان در مورد
بنیادگرای��ی در مذاه��ب گوناگون
نشان میدهد که هیستری کنترل
رفتار و بدن زنانه یکی از ویژگیهای
همه جنبشهای بنیادگرای مذهبی
است .روحانیت بنیادگرای شیعه در
تمام دوره پهلوی ،از بیحجابی زنان
و ایجاد مراکز لهو و لعب (از دید آنان:
سینما ،کاباره و غیره) بیشتر شکایت
داشت تا گس��ترش فقر و بیکاری
درجامعه.
تهاجم دوم به حقوق زنان تنها یک
ماه پس از انقالب با اعالم نظر آیتالله
خمینی در اجباری شدن حجاب بود.
ام��ا در پی اعالم این مطلب جنبش
خودجوش زنان یک شبه متولد شد.
هزاران زن در تهران با شعار:
«م��ا انق�لاب نکردیم تا ب��ه عقب
برگردی��م .حق ما ،حق شماس��ت،
مردم به ما کمک کنید .بدون رهایی
زن آزادی بیمعنی است ،استقالل،
آزادی ،جمهوری واقعی»
در روز هشت مارس یعنی روز زن به
خیابانریختند.
پانزده هزار زن در دانشگاه تهران ،در
مقابل کاخ دادگستری و ساختمان
رادیو و تلویزیون علیه طرح حجاب
اجباری تظاهرات کردند.
در آن هش��ت مارس زنان پرستار با
روپوشهای س��فید به خیابان آمده
بودند .زن��ان وکیل فریاد میزدند ما
هم همین االن باید حرفمان را بزنیم
وقتی قانون اساسی را نوشتند ،دیگر
خیلی دیر است.
ما نمیتوانیم در این شرایط کار کنیم.
ما برای آزادی و حقوق برابر در همه
زمینهها انقالب کردیم! این تظاهرات
در روزه��ای بعد هم با گردهماییها
و سخنرانیهای زنان سرشناس مانند
هما ناطق اس��تاد دانشگاه و دیگران
ادامه یافت.
تظاهرات وس��یع و چن��د روزه زنان
علیه ط��رح حجاب اجب��اری باعث
عقبنشینی موقت رهبری مذهبی
انقالب میشود.
آیتالله طالقانی با سخنانی سنجیده
و اطمینانبخ��ش خواه��ان آرامش
خانمها ش��ده و تأکی��د میکند که
حجاب هرگز اجباری نخواهد شد.
آن جنبش خودجوش که یکشبه
متولد و در عرض چن��د روز هزاران
زن را در تهران به خیابانها کشاند،
ن��ه از ط��رف س��ازمانهای بزرگ
سیاس��ی و اپوزیسیون هدایت شده
بود ،و نه پیوندی تنگانگ و منسجم
با زنان اکتیویست چپ داشت که در

>> ادامه از صفحه پیش22 :
سه چیز باعث درمان می شود:
 کرم ضدآفتاب،
 کرم سفید کننده پوست
و
 زمان
کرم ضد آفتاب پوست را از زیاد
ش��دن پالک ها محافظت می
کند در صورتی که کرم سفید
کننده پوس��ت پالک ها را کم
رنگ می کند.
( این ک��رم ها ح��اوی مقدار
زی��ادی ویتامی��ن  Cو ی��ا
 Acide retinoiqueو ی��ا
 Hydroquinoneهستند) اگر
این درمان موثر نشد می توان

از کرم های مخفی کننده لک
استفاده کرد در بعضی از مواقع
می ش��ود از لیزر برای درمان
استفاده کرد.



Lentigo
ب��رای از بی��ن ب��ردن لک ها
درمانی وجود ن��دارد ولی می
توان با کرم های ذکر شده لک
ه��ا را کمرنگ کرد و یا با کرم
های زیبائی مخفی نمود و اگر
واقعاً باعث ناراحتی بیمار است
م��ی توان با لی��زر درمان کرد
چ��ون این لک ه��ا می توانند

گروههای مختلف سیاسی فعالیت
میکردند.
س��ازمانهای نوپای زنان هم که در
روزهای انقالب شکل گرفته بودند ،با
تظاهرات زنها غافلگیر شدند.
مهمترین سازمان زنان که بالفاصله
پس از انقالب اعالم موجودیت کرد،
«اتح��اد ملی زنان» بود که توس��ط
گروهی از ه��واداران س��ازمانهای
کمونیس��تی و زنان منفرد برپا شده
ب��ود .و در س��ه س��ال فعالیت خود
توانس��ت خدمات آموزشی ،پزشکی
و حقوقی را در جنوب ش��هر تهران
سامان دهد و با انتشار یک مجله به
طرح مسائل زنان بپردازد.
تظاهرات خودج��وش علیه حجاب
اجباری ،روش��ن فکران و کنشگران
سیاس��ی در ای��ن س��ازمان را ه��م
غافل گیر ک��رد و بحثهای زیادی
برانگیخت.
گروه��ی از اعض��ای «اتح��اد ملی»
خواهان حمایت همهجانبه از مبارزه
علیه حجاب اجباری بودند و گروهی
همبهتبعیتازخطمشیسازمانهای
سیاس��ی خود مث��ل فداییان خلق،
خواهان عدم موضعگی��ری در این
مورد بودند.
این گ��روه حجاب را مش��کل زنان
مدرن و مرفه دانسته و اعتنایی به آن
نداشتند .بیشتر زنان اکتیویست در
آن دوران از زنان به اصطالح غربزده
و طاغوت��ی ،بیزار ب��وده و حاضر به
همکاری با آنها نبودند.
اعضای «اتحاد مل��ی زنان» با وجود
اعتقاد به فعالیتهای دموکراتیک و
مستقل زنان ،و داشتن چند صد عضو
به علت اختالفات فکری ،وابستگی
به س��ازمانهای سیاس��ی ،نداشتن
شناخت و تحلیل درست از جنبش
مستقل زنان ،نتوانستند جنبش علیه
حجاب اجباری را در ماههای بعد سر
و سامان دهند .پس از حوادث خرداد
ش��صت و آغاز اختناق ،فعالیتهای
آنان نیز به اجبار متوقف شد.
اما بحث حجاب اجباری و موافقت یا
مخالفت با آن در طول س��ال ۱۳۵۸
در جامعه و رس��انهها ادامه داشت ،و
قانونی شدن آن موقتا متوقف ماند.
ولی چالش و مقاومت زنان با نوشتن
نامه به مقامات دولتی و چاپ مقاالت
در روزنامهها ادامه یافت.
از س��وی دیگر قش��ریون و اوباش با
تهدی��د و تعرض ب��ه بیحجابان در
خیابانها نوع جدیدی از خش��ونت
را مرس��وم کردند که رفتهرفته ابعاد
وسیعی پیدا کرد.
با سقوط دولت بازرگان پس از اشغال
سفارت امریکا در پاییز  ۵۸و سپردن
پستهای مهم به روحانیون مسئله
اجباریشدن حجاب دوباره در دستور
کار قرار گرفت و در تابستان ۱۳۵۹
بهتدریج با بخشنامههای قانونی به
وزارتخانهها ابالغ شد.
با اینهمه مقاومت و مبارزه فردی و
جمعی زنان در اعتراض به رسمیت
یافت��ن حج��اب در ادارات و فضای
عمومی ادامه پیدا کرد.

نشان دهنده اولیه سرطان های
پوستی باش��ند ،باید مواظب
تابش خورشید بود و دستورات
پزشک درمان کننده را گوش
کرد.



Vitiligo
در بعضی مواقع درمان با کرم
های ح��اوی کورتیزون کافی
است و همین طور می شود از
نور درمانی یا  PUVAبه همراه
دارو  Psoraleneبا اشعه UVA
استفاده کرد .رنگ پوست می
تواند به حالت طبیعی یا تقریباً
طبیعی برگ��ردد البته امکان
بازگشت به حال قبل از درمان
(حتا یک روز بعد) هس��ت که

از پیامده��ای اجباری ش��دن
حجاب در دس��تگاههای دولتی
تهدی��د و اخراج صده��ا زن از
ادارات ،و ی��ا بازنشس��ته کردن
اجباری آنان بود.
در  ۱۵تیر  ۱۳۵۹جمعی از زنان
که به نشانه اعتراض سیاهپوش جزئیات در شماره آینده پیوند
بودند،درجلویساختمان
نخس��توزیری جمع و
خواس��تار احترام دولت جلسه ماهیانه اجنمن زنان
به آزادی حق پوش��ش،
زمان :یکشنبه 28فوریه
و اجتن��اب از اخ��راج و
پاکس��ازی خانمه��ا از
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---بحثدرزمینهشیوهرهبریتافقیوجنبشزنان
ادارات شدند.
به همه شما خوشامد می گوییم.
رئیسجمه��ور بنیصدر
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
در این گردهمایی به زنان
اطمینان داد که شخصا
ببرند.
این معضل را در شورای
اما اعتراض به حجاب اجباری هرگز
انقالب مطرح خواهد کرد.
در دوشنبه  ۱۶تیر قرار بود که آنان متوقف نشده و توسط نسل جدید که
ب��از در مقابل نخس��توزیری جمع هیچ خاطرهای هم از دوره بیحجابی
شوند .اما با تدارک یک ضدحمله ،و در زمان شاه ندارد دنبال میشود.
تجمع وسیع مردان موافق حجاب که نسلی که از هفت سالگی با مقنعه به
دبستان رفته و با آن بزرگ شده است.
با شعار:
اما در اعتراض به حجاب اجباری انواع
یا روسری ،یا توسری!
به میدان آمده بودند ،زنان مجبور به مدها و آرایشها را خلق کرده ،هزاران
بار دستگیر شده ،به زندان رفته .اما از
عقبنشینیشدند.
متاس��فانه جنبش خودجوش زنان اعتراض دست برنداشته است.
علیه حج��اب اجباری در دو س��ال اکثریت زنانی که در چالش با حجاب
اول انقالب بهمن از حمایت جدی و اجباری تمام نامالیمات و تهدیدات
سازمانیافته گروههای اپوزیسیون و جدی را نادیده میگیرند و همچنان
برای داش��تن ح��ق آزادی فردی و
جامعه برخوردار نشد.
افزون بر این بهتدریج در تمام قوانین انتخاب پوش��ش مب��ارزه میکنند،
ادعای روشنفکری و فمینیست بودن
مدنی بهضرر زنان تجدیدنظر شد.
و آنان رسما به شهروندان درجه دو ه��م ندارند و تنها به یک اس��تدالل
انسانی و حقوقبشری باور دارند.
تبدیل شدند.
در سه دهه گذشته بودجه هنگفتی حق طبیعی هر انسان برای انتخاب
ص��رف مب��ارزه با بدحجابی ش��د و پوشش خود .یعنی یک حق بدیهی و
تشکیالت عریض و طویلی در تبلیغ غیرقابلتردید.
__________________
و تحمیل حجاب بهوجود آمد.

این دس��تگاهها فعالیتهای وسیع
آموزشی ،تبلیغی را در سطح کشور
رهب��ری کردهاند ت��ا زمینه هرگونه
مخالفت با حجاب اجباری را از بین

پزش��ک داروهای رنگ کننده
پوس��ت را برای مخفی کردن
لک ها پیشنهاد می کند.



Pityriasis versicolor
پزش��ک یک کرم یا لوسیون
ضد قارچ را پیشنهاد می کند
و اگر درمان نش��د یا بیماری
جدی بود از داروهای ضد قارچ
از طری��ق دهان برای چند روز
استفاده می شود.



Pityriasis alba
معموالًدرم��ان خاص��ی الزم
نیست زیرا هنگام بلوغ پالک
ها از بی��ن می روند و تاهنگام

جشن روز زن امسال
اجنمن زنان مونترال:

روز  6مارس

بلوغ از کرم هائی که به مقدار
کمی کورتیزون دارند برای رفع
خارش استفاده می شود
مواظب خال ها و سالن های
برنزاژباشید.
اگ��ر متوجه ش��دید که خال
شما تغییر شکل داده (رنگش
عوض شده ،برجسته شده و یا
حالتش عوض شده) و همین
طور اگر بدون تاخیر متوجه به
وج��ود آمدن خال های جدید
مخصوصاً اگر خیلی سیاه رنگ
و دارای رنگ های متفاوت و یا
شکل غیر طبیعی دارند شده
اید با پزشک تماس بگیرید.
برای پیش��گیری از س��رطان
پوس��ت هر ماه پوست بدن را
به دقت بنگرید که اگر خال ها

و یا مورد غیر طبیعی دیگری
در آن مش��اهده نمودید آن را
جدی بگیرید.



و اما درباره سالن های

برنزاژ
باید دانس��ت که اش��عه ماوراء
بنفش ( )UVاس��تفاده ش��ده
در روی تخ��ت ه��ای س��الن
های برنزاژ به همان اندازه قرار
گرفتن پوست بدن در معرض
تابش نور خورش��ید خطرناک
است ،پس بهتر است که از آن
استفادهنکنیم.
همیشه خوب و خوش باشید
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در کشکول پیر...

پیر خراسانی

کارهای فرهنگی و...

یک توصیه

این روزها در بعضی از نشریات مدینه
منوره مونتریال از جمله همین پیوند،
چشم ما روشن شد به جمال برخی
فعالیت های فرهنگی جدید ،تحت
عنوان شب شهرهای مختلف ایران
مثل شب اصفهان و شب خراسان و
غیره!؟
به دس��ت اندرکاران ت��ازه نفس این
برنامه ها توصیه م��ی کنیم در این
روزها که در میهن ما آتش از زمین و
آسمان می بارد و بهترین فرزندان این
سرزمین ،یا در گورستان ها خوابیده
اند و یا در زندان ها زیر شدید ترین
شکنجه ها قرار دارند ،اگر مهری به
آن خ��اک و مردمانش دارند ،ش��ب
هائی هم تحت عناوین دیگری برگزار
کنند مثل ش��ب زندانیان سیاسی،
ش��ب کش��تگان کهریزک و یا شب
مادران داغدار و عزادار و امثالهم!؟
قرآن خدا خط نمی افتد!

فقط یک سوال

پس از اعدام دو جوان بی گناه به جرم
شرکت در تظاهرات پس از انتخابات،
آیت الله احمد جنتی در خطبه نماز
جمعه خطاب ب��ه الریجانی رئیس
قوه قضائیه رژیم م��ی گوید :دو نفر

دست تان درد
را اعدام کردید
نکند و اضافه می کند به مفس��دین
فی االرض رحم نکنید! آیا شما مردم
در تمام مدت عمرتان جانداری را می
شناسید که به خاطر کشتن دو آدم
بی گناه از قاتل تشکر و سپاسگزاری
ک��رده و او را به ادامه انجام این گونه
جنایات تشویق کند؟

تف و لعنت و ناله و نفرین
بنا به گزارش خبرگزاری مهر چندی ز گهواره تا...

پیش آیت الله تق��ی مصباح یزدی
به هم��راه مس��تر«اح» در کنار چاه
جمکران واقع در حسینیه امام خامنه
ای! حاضر شد و به تعدادی از سواالت
«مج-ذوب-ین» در والیت! پاسخ داد و
چندین فتوا هم درباره اعتراف گیری
و تجاوز و ش��کنجه روحی و روانی و
جسمی مخالفین رژیم و مجوز اسالم
در این موارد! صادر کرده است.
خواستیم ش��رح کامل این فتواهای
ایشان را در این جا بیاوریم ولی باور
کنید این مطلب آنقدر زشت و شنیع
و غیر انسانی بود که خجالت کشیدیم
و از این کار منصرف شدیم ،با خودمان
فکر کردیم اگر شخص ما به جای هر
ی��ک از این ارباب عمائ��م یا به قول
معروف علمای اعالم و حجج اسالم
بودیم پس از خواندن این فتاوی عبا
و قبا و عمام��ه و ردا و نعلین مان را
آتش می زدیم و می سوزاندیم و
خاکسترش را در مستراح ریخته
و س��یفون را می کشیدیم و می
رفتیم ب��ا حتا کارگری و عملگی
هم که شده یک لقمه نان پاک و
پاکیزه برای خودمان فراهم کرده
و م��ی خوردیم و تن به این همه
خف��ت و خ��واری و ذلت و تف و
لعنت و نال��ه و نفرین مردم نمی
دادیم!؟

زنده باد چسب و
قیچی
عکس ماه :پرزیدنت احمدی نژاد
به هنگام متاشای avatar

خان رو ببینم!
گفتیم :چگونه و کجا؟
گف��ت :توی یکی از فیل��م هائی که
تلویزی��ون رژیم همی��ن  22بهمن
امسال از تظاهرات میلیونی! و باشکوه!
امت اس�لام در حمای��ت از حضرت
رهب��ر معظم و دول��ت مردمی اش!
پخش کرد.
گفتیم :خ��وب چرا خودت تلفنی به
آن دوست ات نمی زنی تا هم حالش
را بپرسی و هم از او بخواهی تا عکس
یا فیلمی از خودش برایت بفرستد؟
گف��ت :آخه این دوس��ت من هفت
هش��ت س��ال قبل مرحوم ش��ده و
عمرش را داده است به شما!

گفت :من یک تش��کر جانانه به
رژیم ش��ریف جمهوری اسالمی
بدهکارم! گفتیم :چرا؟ گفت :چون
باعث ش��د پس از چندین سال
توانستم دوست دیرینه ام عبدالله

سردبیر هیچ فرقی نکرده!
آقا جمال مرش��د ما زنگ زده بود با
کلی شکوه و شکایت که این جناب
سردبیر از وقتی که با شاه شله خورده
(یعن��ی از وقتی که با نخس��ت وزیر
کانادا شام خورده!) سایه اش خیلی
سنگین شده و دیگر کسی را تحویل
نمی گیرد و قابل دسترسی نیست!؟
گفتیم :اص ً
ال این طور نیست و جناب
سردبیر هیچ فرقی با سابق اش نکرده
بلکه همیشه همین شکلی بوده شما
خبر نداش��تی داداش!؟ ما خراسانی
ها مثلی داریم معروف که می گوید:
فالنی از وقتی به گهواره بوده کفش
هاش پاره بوده!!

پادشاهیکچشمشهرکورها

یک درخواست...

س�خنی با بعض�ی از هموطنان
عزیزمان
هر از گاهی در گوشه و کنار شهر با
هموطنانی روبرو می ش��ویم که این
حقیر را ف��راوان مورد مهر و محبت
قرار می دهند و از محصوالت قلمی
اینجانب تعریف و تمجید می کنند و
بر اساس یک عادت دیرینه تاریخی
و باستانی کار تعارف را به جائی می
رس��انند که می گویند م��ا پیوند را
برمی داریم مطلب ترا می خوانیم و
بعد هم آن را دور می اندازیم!؟
که ما این مقوله را به دو بخش تقسیم
می کنیم:
بخش اول را به حساب همان تعارفات
غیرع��ادی و غیرطبیعی در فرهنگ
ایرانی می گذاریم و
بخش دوم را هم به حس��اب خرده
حس��ابی که این گروه با پیوند و به
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خص��و ص
ر حیمی��ا ن
دارند!؟
(که صد البته
پیش خودمان بماند ،دل ما هم خنک
می شود!؟)
به هر حال از این گروه از هموطنان
بخصوص آن ها که صاحب ش��غل
و حرفه ای هس��تند ،تقاضای کمک
داریم!
اشتباه نشود نه ،قصد تکدی داریم و
نه ،اخاذی!
(چنانکه افتد و دانی این روزها مد روز
است و رواج کامل دارد!)
فقط از آن ها می خواهیم که آگهی
بیزینس خودش��ان را ب��ه پیوند هم
بدهند چون در این دوران وانفسا اگر
نیک بنگری این نشریه و سردبیرش
از هم��ه هم پالکی هایش یک آبکی
شسته تر است!؟
و هنوز جائی اس��ت که مفس��د فی
االرضی مثل این حقیر می تواند در
آن قلم بزند! یعنی در حقیقت پادشاه
یک چشمی اس��ت در شهر کورها!؟
پ��س ما مردم وظیفه داریم که برای
ادام��ه کار و فعالیت و حیاتش اگر از
دس��تمان بر آید از کمک در حقش
کوتاهینکنیم.
می دانید که ش��خص ما در کار قلم
هیچگاه چشمداشت مادی نداشته
و نداریم و بعض��ی از هموطنان هم
ش��اهدند که در زمانی که نش��ریه
«پیرگداپ��رس» را در م��ی آوردیم،
پیش��نهاد کمک مالی آن ها راهم با
نهایت احترام قبول نکردیم و وقتی
توانمان به انتها رس��ید انتشارش را
متوقف کردیم؛ بنابراین از رحیمیان
هم می خواهیم پورس��انتی که در
این موارد به گیرنده آگهی از صاحب
آگهی تعلق می گیرد را هم به خود
شما تخفیف بدهد!
تنها س��ودی که از این معامله کف
جیب ما می ماند این است که می
توانیم رویمان را برای حضرت سردبیر

زیاد کنیم و از ایشان بخواهیم که این
یک وجب جای ما در هر شماره پیوند
را به یک وجب و نیم ارتقاء دهد!!

مازوخیست

ما و رحیمیان دوست فرزانه مشترکی
داریم اهل ذوق و طنز و نکته س��نج
که به هر دو ما نهایت محبت را دارد
وبا این حال که س��اکن شهرستان و
از مونتریال دور اس��ت تقریباً روزی
نیست که از یکدیگر بی خبر باشیم
و از صفا و محبت این دردانه دوست
ه��ر چه بگوئیم باز هم کم گفته ایم
چندی قبل در رابطه با ایشان و پیوند
خدمت ناچیزی برای��ش انجام داده
بودی��م و او در جواب ضمن تش��کر
برایمان نوشته بود:
خداون�د اج�رت ده�د و جناب
سردبیر زجرت!؟
ضمناً پس از اهداء لوح تقدیر و جایزه
به پیوند توس��ط نخست وزیر کانادا،
این دوس��ت نازنین م��ا از رحیمیان
خواسته بود که یک کپی از گواهینامه
مزبور را برایش ارس��ال کند تا آن را
قاب کند و در دفتر کارش قرار دهد.
رحیمی��ان هم که به ق��ول معروف
مثل دختر س��عدی است و یک سر
دارد و هزار س��ودا!؟ انجام این کار را
پشت گوش انداخته بود بنابراین ما
فضولتاً و به نیابت از طرف رحیمیان
از عکس ایشان با نخست وزیر کانادا
سه فقره قاب عکس تهیه نموده یکی
را برای خودمان نگاه داشتیم ،یکی را
دادیم به جناب س��ردبیر و سومی را
هم به همراه نامه ای فرستادیم برای
آن دوست گرامی و دردانه خودمان!؟
آنچ��ه در زیر می آی��د متن آن نامه
علیهم علیه است!؟
Montreal Quebec

به تاریخ چهارشنبه سوم فوریة المبارک سال
 2010ولفری دربدری!؟

اطالعیهمطبوعاتی

ی
 ۲۸ژانویه  ۲۰۱۰رسانه های رسم 
ایران خبر اعدام دو زندانی سیاسی به
ی و آرش
ی زمان 
نامهای محمدرضا عل 
رحمان��ی پور را اعالم کردند .این دو
جوان  19و  73ساله در دادگاه های
فرمایش��ی و بدون رعایت کمترین
ضوابط حقوق بشری و بدون اطالع
وکیل مدافع و اقوامشان بدار آویخته
شدند.
طبق اعالم خبرگزاری ایس��نا  ۹نفر
دیگر از زندانی ها نیز محکوم به اعدام
ش��ده اند و احکام آنه��ا بزودی اجرا
خواهد ش��د .رژیم ایران از انتخابات
خرداد تا کنون در نقض حقوق بشر
رکوردهای بسیاری به جا گذاشته
است .خشونت های وحشیانه علیه

تظاهر کنندگان در خیابانها ،تجاوز
ب��ه زندانیان سیاس��ی ،ش��کنجه و
رفتارهای غیر انس��انی که حتی به
مرگ زندانیان منتهی گش��ته است
از جمله فجایعی میباش��ند که به
صورت مستمر و بر نامه ریزی شده
همچنان ادامه دارند.
ام��ا این اعدامها که ب��ا انگیزه های
سیاس��ی صورت میگیرد از ویژگی
ی بر خوردارند.
خاص 
این رخداد زنگ خطری است برای
جان هزاران زندانی سیاسی.
این اعدام ها ی�اد آور قتل عام
زندانیان سیاس�ی در سال ۶۷
است که اگر از همین امروز با تمام
قدرت بر علیه آن اعتراض نکنیم بیم
ی دیگر
آن میرود به یک فاجعه انسان 
منجر شود.

خدمات ارزی

514-844-4492

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-
مونترال اعدام محمدرضا علی زمانی و
آرش رحمانی پور را به شدت محکوم
نموده ،خواستار پایان دادن به اعدامها
و آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی
میباشد.
ی نیروهای پایبند به حقوق
ما از تمام 
بشر میخواهیم که همصدا با ما و از
هر طریق ممکن اعتراض خود را به
سازمان ملل متحد دولتمردان کبکی
و کانادای��ی و کلیه نهادهای حقوق
بشری ابراز داشته تا از وقوع جنایتی
دیگر علیه بشریت جلوگیری کنیم.
مونترال  30ژانویه 2010
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-
مونترال

>> برای ما بنویسیداما...
کوتاه زیباتر است

•
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی
تایپ،سپسایمیلکنید.

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه
ها از  200تا کلمه بیشتر نشود.

باقیبقایت
جان بعضی ها فدایت
پیر گدای خراسانی

رونوشت به خدمت حضرت سردبیر
رونوش��ت به خدمت جناب نخس��ت وزیر
(ارسال نشد چون دسترسی به ایشان برای
بنده مقدور نیست!؟)

شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی

پیر بزرگوار سالم

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Fax: (514) 846-1449

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران-مونترال

یادتان هس��ت چندی قبل دررقعه
ای کتباً درحق این حقیردعائی توام
ب��ا نفرین فرمودید ب��ه این مضمون
ک��ه :خداوند اجرت دهد و س��ردبیر
زجرت؟
م��ا هم جه��ت تالف��ی ای��ن اقدام
استکباری و صهیونیستی جنابعالی!
تمثال مبارک جناب نخس��ت وزیر
در التزام رکاب حضرت س��ردبیر را
خدمت شما ارسال فرمودیم
مطمئن هستیم که ش��ما آن را در
دفت��ر کار خود نص��ب خواهید کرد
و ه��ر روز صبح پ��س از ورود ،ناچار
چشمتان به جمال این دو عالیجناب
روشن می شود و مجبورید تا آخر روز
آن ها را تحمل کنید و همین عذاب
و زجر برای شما کافی است!؟ شاید
این درس عبرتی برای شما باشد که
شاعر فرموده:
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
ضمناً از این تمثال مبارک سه عدد
تهیه ش��ده که یکی خدمت ش��ما
ارس��ال ش��د ،دومی تقدیم حضرت
س��ردبیر خواهد شد و سومی هم به
علت «مازوخیست» بودن این حقیر!
نزد ما باقی می ماند!؟ و به این ترتیب
دعای حضرتعالی هم��واره در حال
استجابت باقی خواهد ماند!

Tel.: (514) 846-0019

برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

WINTER SESSION: MARCH 22 – JUNE 30, 2010

)REGISTRATION: MARCH 8 -12, 2010 (8:00 a.m. - 2:30 P.M.
NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:
		
)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH (all levels) 8:30 A.M. - 12:30 P.M.
Schedule: Classes are: Monday to Friday

)BASIC FRENCH (beginners’& intermediate
8:30A.M. - 11:30 A.M.
Schedule: Classes are Monday to Thursday

********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			
PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
)(compulsory for all students

RECENT RECORD OF MARKS
)MEDICAR(copy for your file

			
			

			
			

N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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ی
ی گرام 
لوئیز عزیز ،تق 

دوست ارجمند جناب آقای دکتر فرامرز حسنی

و خانواده محترم حجازی

خانواده های محترم سوگوار
ما نیز با شما در اندوه جانکاه از دست رفتن عزیزتان صمیمانه شریکیم و
برایتان آرزوی شکیبایی و آرامش داریم.

ی لوئیز عزیز را به یکایک شما
در گذشت ناگهانی مادر گرام 
تسلیت گفته و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
دوستان خود را در این غم شریک بدانید....
ی باد
روانش شاد و خاطرات خوشش پایدار و همیشگ 

کاظم اسدی ،محمد رحیمیان ،مسعود قاضی

همدردی

دکتر منوچهر بهامین ،کاظم اسدی،
حسینصمیمی ،سیاوش افشاری،
علی کرهانی ،دکتر جواد مسقیمی،
دکترمجیدچرمچی و خانواده های وابسته

خامن ها دکتر لوئیزداداش زاده،
دکتربنفشهنیکیراد ،دکتر پریسا حجازی
و آقایان تقی حجازی ،مهندس مهرداد نیکی راد
و بابک حجازی و خانواده های محترم وابسته

همدردی

با نهایت تاسف ما نیز در غم از دست دادن

بانوی آزاده و محترم مولود جفرودی (داداش زاده)

آذر وحمید مهربان ،کیانوش و کامی نازنین

مادر گرامی شما بسیار اندوهگینیم.

دکترتقی زاده وخانواده ،دکترجباری ،مهندس
جباری و خانواده ،نکیسا جباری و خانواده،
مهندس خلیلی وخانواده ،نادر نصیری و خانواده
و حسن علیزاده و خانواده

تسلیت

دوستان ارجمند ،سرکار خامن لوئیزداداش زاده،
خامن دکتر بنفشه حجازی،
با نهایت تاثر و تاسف ،درگذشت مادر و مادربزرگ عزیز شما،

زنده یاد بانو مولود جفرودی (داداشزاده)

را به شما و خانواده های سوگوار تسلیت عرض نموده،
طلب آمرزش برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی ،بقای عمر و
تندرستی برای شما عزیزان از قادر مطلق خواستاریم.

امیری ،رضا فلسفی

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد.
با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن «عزیز»مان شریکیم
و برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم.

زهره ،ندیم ،سینا و محمد رحیمیان

Deepest Condolences

Dear Ghazian and Ghafuri families
Dear ALi and Kami
We are really sorry to hear about your Grandmother passing
away in Iran. We both know that she is now with God in a
better place with her sufferings gone. We know how much
her departure caused you sorrow and grief, and we found it
extremely difficult to see you bear it. But, God will never
give us more than we can bear, and she is with you through
every step in your life.
We wanted to let you know that we are here for you at any
time you need me - just to listen, or to talk.

love, Nadime & Sina

مؤسسهی حضرت آیت اهلل العظمی خویی
سلسله
بحثهای
اخالقی:

()1

 اهمیت اخالق

در طول قرنهای متمادی پیامبران و رسوالن
از جان��ب پ��روردگار برای انج��ام وظیفهای
مش��ترك و مهم بر قومه��ا و قبیلههای خود
مبعوث شدهاند تا انسانهای غافل را از خواب
غفلت بیدار كرده و مسیر سعادت را به بیداران
نشان دهند.
مربیان بزرگ عالم خلقت از آدم علیه السالم
تا هود و صالح نبی ،از داوود پیامبر تا عیسی
بن مری��م و همچنین آخرین فرس��تادهی
پروردگار ،رسول بزرگوار اسالم ،همه و همه
با روشها و زبانهای متفاوت مردمان عصر
و زمانهی خود را به یك اصل مش��ترك دعوت

كردهاند و آن چیزی نبوده است جز دعوت به
اخالقیات (انی بعثت التمم مكارم االخالق.
پیامبرفرمودند:
همانا من مبعوث شدم تا كرامتهای اخالقی
را كامل نمایم .سفینه البحار ،مادهی خلق).
زیرا بدون اخالق نه دین برای مردم مفهومی
دارد ،و نه دنیای آنها س��امان مییابد .همان
گونه كه گفتهاند:
اقوام روزگار به اخالق زندهاند 		
قومی كه گشت فاقد اخالق ،مردنی است!
اصوال زمانی انسان ،شایستهی نام انسان است
كه دارای اخالق انس��انی باشد و در غیر این
صورت ،حیوان خطرناكی است كه با استفاده
از هوش سرشار انس��انی همه چیز را ویران
میكند و به آتش میكشد.
در سراس��ر قرآن هر كجا بح��ث از آموزش
و تربی��ت به میان آمده ،پیش��تر از تزكیه و
پاكسازی نفس سخن گفته شده است ،چرا
كه بدون داشتن نفسی عاری از رذایل اخالقی،
هیچ گوشی آوای حق را نخواهد شنید و هیچ
چش��می نورانیت حق را درك نخواهد كرد.
به تحقیق رس��تگاران جز از پاكان و آنها كه
خود را تزكیه مینمایند ،نخواهند بود كه این
رستگاری نه تنها مربوط به زندگی اخروی،
بلكه شامل زندگی دنیوی نیز میگردد.
با این اش��اره به س��راغ قرآن میرویم و این
حقیقت را از زبان قرآن میش��نویم .در آیات

زیر دقت كنید:
او (خداوند) كس��ی است كه در میان
 1جمعی��ت درس نخوانده ،رس��ولی از
خودشان برانگیخت كه آیاتش را بر آنها
میخواند و آنه��ا را تزكیه میكند و به آنان
كتاب و حكم��ت میآموزد ،هرچند پیش از
آن در گمراهی آش��كاری بودند! (س��ورهی
جمعه ،آیهی )2
خداوند بر مؤمنان منت نهاد (و نعمت
 2بزرگی بخش��ید) هنگامی که در میان
آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که
آیات او را بر آنها بخواند و آنان را پاک کند و
کتاب و حمکت به آنها بیاموزد ،هرچند پیش
از آن ،در گمراهی آشکاری بودند.
(سورهی آل عمران ،آیهی )164
آیات مذک��ور در واقع یك حقیقت را دنبال
میکند و آن ،این ك��ه یكی از اهداف اصلی
بعثت پیامبر اس�لام صلی الله علی��ه و آله،
تزكیهی نفوس و تربیت انس��انها و پرورش
اخالق حسنه بوده است.
حتی میتوان گفت تالوت آیات الهی و تعلیم
كتاب و حكمت كه در نخس��تین آیه آمده
است ،مقدمهای است برای مسالهی تزكیهی
نفوس و تربیت انس��انها .همان چیزی كه
هدف اصلی علم اخالق را تشكیل میدهد.
ش��اید به همین دلیل «تزکیه» بر «تعلیم»
پیشی گرفته اس��ت ،چرا که هدف اصلی و

نهایی «تزکیه» است ،هرچند در عمل،
«تعلیم» مقدم بر آن میباشد.
منظور از این تقدیم و تأخیر این است
كه این دو (تعلیم و تربیت) در یكدیگر
تأثیر متقاب��ل دارند؛ یعنی همان گونه
كه آموزشهای صحیح سبب باال بردن
سطح اخالق و تزكیهی نفوس میشوند،
وجود فضایل اخالقی در انسان نیز سبب
باالبردن سطح علم و دانش اوست .چرا
كه انس��ان وقتی می تواند به حقیقت
علم برس��د ك��ه از «كب��ر و لجاجت و
خودپرس��تی و تعصب کورکورانه» که
سد راه پیشرفتهای علمی است ،خالی
باشد ،در غیر این صورت این گونه مفاسد
اخالقی ،حجابی بر چش��م و دل او میافكند
كه نمیتواند چهرهی ح��ق را آن چنان كه
هست ،مش��اهده كند و طبعاً از قبول آن وا
میماند .تفصیل این موضوع در شمارههای
آتی خواهد آمد.
-------------------

 ماه ربیع االول

این ماه همانگونه كه از اس��م آن پیداست،
بهار ماههاست؛ به جهت این كه آثار رحمت
خداوند در آن هویدا میباشد.
در این م��اه ،ذخایر بركات خداوند و نورهاى
زیبایى او بر زمین فرود آمده است .این ماه ،از

مؤسس�هی حضرت آیت الله العظمی
خویی ،برنام�هی هفتگی خ�ود را در
روزهای جمعه از ساعت  7عصر برگزار
مینماید .به عالوه ،جلس�ات سلسله
مباح�ث اح�کام ،اخلاق و عقاید نیز
در روزهای سهش�نبه و پنجش�نبه از
س�اعت  18:30برقرار میباش�د .لطف ًا
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس
اینترنتی

www.khoei.ca

مراجعه فرمایید و یا با ایمیل

alkhoeifoundation@gmail.com

و تلفن

514-341-2235

با ما تماس بگیرید.
ماههای فرخنده برای شیعیان است.
حادثهی مهم و تاریخی لیله المبیت (خوابیدن
حضرت علی علیه الس�لام در بستر پیامبر
برای جلوگیری از کش��ته شدن آن حضرت
که منجر به نزول آیهی  207سورهی بقره در
شأن حضرت علی گردید) ،هجرت حضرت
محمد صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه
( ،)Feb. 16والدت پیامبر اکرم صلی الله علیه
و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السالم
( ،)Mar. 4ازدواج حض��رت محمد صلی الله
علیه و آله و س��لم با حضرت خدیجه علیها
س�لام ( )Feb. 25و آغاز امامت امام مهدی
علیه الس�لام ( )Feb. 24از جملهی حوادث
فرخندهی این ماه است.
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سرکارخامن آذر غفوری (قاضیان)
و آقایان غفوری و قاضیان،خانواده های سوگوار
دوستان گرامی و ارجمند

درگذشت غم انگیز مادر و مادربزرگ عزیز شما را در غربت
جانسوز به شما و دیگر بستگان ایشان صمیمانه تسلیت
می گوییم و برایتان آرزوی صبر ،تندرستی و شکیبایی داریم.
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همدردی

درغم ازدست دادن مادر،
برای خواهر خومب آذر،
برادر عزیزم حمید
و پسرامن ،کامران و کیانوش قاضیان
و دوست ارجمندم،
مهندس مهدی غفوری

دکتر لوئیزداداش زاده ،دکتربنفشهحجازی،
تقی حجازی ،پریساوبابک حجازی
مهندس مهرداد نیکی راد

همدردی
حسن علیزاده و خانواده

دوستعزیزومهربامنآذر

با قلبی آکند ه از غم غربت و از د ست دادن مادر عزیزتان
به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض می کنیم

همدردی

از طرف فرخنده ،زری،
محسن و مسعود

همدردی
سرکار خامن لوئیزداداش زاده،

دوست دیرین و ارجمند جناب آقای تقی حجازی
سرکار خامن دکتر بنفشه و بابک حجازی،
خانواده های داداش زاده ،حجازی ،نیکی راد

دوستان ارجمند ،فقدان عزیز ،مادر و مادربزرگ شما

شادروان نیکونام ،خامن مولود جفرودی (داداشزاده)

را به شما دوستان گرامی و همچنین همه سوگواران و بستگان ایشان
صمیمانه تسلیت می گوییم و برای فردفرد شما عزیزان صبر و
شکیباییآرزومندیم.

یوسف تیزهوش،عبداهللخیامی،کاظماسدی،
محمدفاضل،محمدشکیبنیا،حسینصمیمی،
مجیدکهربایی،رضانژاد،مسعودعلیزاده،
محمد رحیمیان و دیگر دوستان شما

هنوز ،دیروز است
مادر ،تسبیح زندگی را
دانه دانه
البالی انگشتان خسته
می چرخاند
بخت تو را به خانه می برد .
در حوالی رنج های بی سفر
دو نهال آرزو
به سفره می نشینند
و به نام می کشند فردا را

وقتی واژه های دلتنگی
از پشت دریاها فاصله
روانه می شوند
دریغا
شنبه
دیگر
تکرار نمی شود
و خاطره
پرده پرده
رنگ می زند
آینده را

کوله بار سفر بر می داری
از آن دیار

هنوز هم دیروز است
و مرگ ورای باور

عارف آزاد

با نهایت تاسف وبا دلی اندوهگین
درگذشت مادر گرامی شما را به شما تسلیت می گوئیم.

سه شنبه  3فوریه 2010
مونتریال

سرکارخامن آذر غفوری (قاضیان)
و آقایان غفوری و قاضیان
و خانواده های محترم وابسته

وقتی جامه دان کودکی را باز می کنی
مادر ،پشت ابرها ،به انتظار نشسته است.
تا با لباس دبستان برگردی
و با مدادهای رنگی
کوچه باغ های جوانی را
نقاشیکنی

به این ناکجا
تنها می شوی
تنها می ماند
سپیده ی هر شنبه
صدا در صدا
مادر دوباره جان می گیرد.

همدردی
دوست عزیزمان آذر مهربان

ما نیز در اندوه سهمگین از دست رفتن مادر گرامیت در ایران با تو
و خانواده ارجمندت صمیمانه شریکیم و برای شما دوستان گرامی
آرزوی شکیبایی و روزهای خوش داریم.

فرح ،شهناز ،زری ،افسانه ،ترانه

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای مسعود عابدی سروستانی
و خانواده های محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز پدر عزیزتان را در ایران به شما و
دیگر بستگان صمیمانه تسلیت می گوییم و برایتان آرزوی
تندرستی و شکیبایی داریم.

ماریا کتُنه  ،کامی و مایکل منفرد
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مترجمرمسی

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

رفوکار قالی
Carpet repair
>> part time

514-996-9692

نیازمندیهای

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

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750

514-730-7462
514-624-7581

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی

ازدسامبر1

خدماتکامپیوتر
حسابداری
وگرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانی ،ویروس
زدایی و نصب ضد ویروس
بازگرداندنمفروضات
ازدست رفته DATA RECOVERY
آموزش هرگونه نرم افزار از
مبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های
شما روی  DVDطراحی
گرافیک

حسابداری و دفترداری
کامپیوتری

تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2010UP

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

برای اطالعات بیشتر با آقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

جوانی هستم
35ساله ،قد ،1/75
ورزشکار ،زیبائی در
حد متوسط وخوب،
تحصیلکردهپاریس
در رشته ساختمان،
دارای هتل
شخصی ،با درآمد
عالی درمونترال،
خواهان ازدواج
با دخترخانمی تا
27سال از خانواده
خوب ،الغر ،مهربان
و اهل زندگی.
شماره تماس:
514-839-5781

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

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

استخدام

جویایهمسر

متیزکردن محل

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

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

پیوند را

مشترک شوید:

مجری مراسم
عقد ایرانی

514-825-3170

استخدام

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

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

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

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

alamain-dec01free

استخدام

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

قابلتوجهخامنها

ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

514-575-7080

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451

RBQ CCQ

رضانوشادجمال

UPdjuly-sep08

450-444-0209

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

متــرجم

(514) 690-6343

6عدد پشتی ترکمن
عنابی مرغوب ،و قالی
تبریز 2در 3عالی
به بهای مناسب
بفروش می رسد

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

514-624-5609
514-889-3243

smm_sh@yahoo.com

برای فروش

کیمیـا

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

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

)(514

ترجمهرمسی

ترجمـــهرسمیاسناد
و مدارک

نغمه سروران

)(514

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

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)
(514) 274 8117
Apr15may01

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

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

bagherinov-janUPak

خدماتکامپیوتر

azjune15UP

514-996-9692

استخدام

تاتوی دائم

تهران :کرج

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

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

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

Auto
Glass

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

خدمات

خیاطی

(آرش کشوری)

>> 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

داروخانه

لوئیزداداش زاده
13 RACHEL

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

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

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسیکنید:
بدوننصببرنامهاضافی

514-963-5959

TAILOR
Alteration

قابلتوجه
هموطنانعزیزایرانی
کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و…
بانازلترینقیمت
درقلبمرکزشهر
مونتریال

514-961-2591
maryamazdec01free

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

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

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

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

خدمات ارزی

514-844-4492

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

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

صابر جلیل زاده

514-585-6178

دعوت به همکاری
از یک نوازنده کمانچه
و یک نوازنده سنتور
برای همکاری در
گروه «مشتاق» دعوت
میشود.

514-993-0739

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azfev01

tilMar'10P

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191
azjan15unpaid

استخدام

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.
آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

صــرافی
 5ستاره

2178 Ste-Catherine W.
514 -585 - 2345
514- 846--0221

شیراز
رستوران

514-485-2929

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309

ARIANA
MOVING

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

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

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

وعود

سینابطحایی

با  2سال سابقه تدریس

acadianreno@hotmail.com Nov01UP

استخدام

آموزش سنتور

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما
(رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

شریف
ارز

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

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

TV channels

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

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه

شیراز

رستوران

514-485-2929

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

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

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

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

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

Free to Air
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س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

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

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

تأکید بیش از اندازه و مبالغه آمیز حکومت بر
"براندازی" و نسبت دادن آن به "دشمن" روی
دیگر س ّکه "حفظ نظام" است.
این ک��ه حکومت حتی همان آزادی های نیم
مقید به قید " به شرط آن که ّ
مخل
بند و غالبا" ّ
مقرر در قانون اساسی خود
نباشد"
مبانی اسالم
ّ
را نیز برنمی تابد و ه��ر صدای اعتراض حتی
"خودی" را نیز در گلو خفه می کند ،نش��انگر
رسیدن ولی مطلقه فقیه به ته بن بستی است
که برای خود ساخته است.
ا ّما" ،حفظ نظام" مانند حفظ هرچیز دیگر ،در
گرو کارآمدی و توانایی برای اداره کشور بزرگی
چون ایران است و همین جاست که پای نظام
مطلقه والیت فقیه می لنگد و "حفظ نظام" را
نه تنها دشوار ،بلکه غیرممکن می کند.
نقطه ضعف بزرگ حکومتی که در  31س��ال
گذشته بر سرنوش��ت و زندگی ایرانیان حاکم
بوده همین ناکارآم��دی و ناتوانی در اداره امور
کش��ور اس��ت .حکومتی که در این سه دهه
نزدیک به  1000میلی��ارد دالر از فروش نفت
درآمد داش��ته و در آغاز از پشتیبانی اکثریت
بزرگی از مردم نیز برخ��وردار بوده ،در اثر این

روز  16بهم��ن حزب اعتماد ملّی ،که ش��یخ
کروبی دبیر کل آن اس��ت ،بیانیه ای
مه��دی ّ
انتشار داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«حزب اعتماد ملّی معتقد است که پس از 31
س��ال از پیروزی انقالب اسالمی ،حداقل برای
یکبار هم که شده می توان برای بدست آوردن
مطالبات واقعی ملّت به همه پرس��ی مراجعه
کرد و مقوالتی چون"نظارت استصوابی" و ...را
به همه پرسی گذاشت تا ملّت نظر خویش را در
این زمینه ها ابراز دارد».
کروبی که با وجود
از کسی چون شیخ مهدی ّ
شهامت و شجاعت قابل تحسین اش بهرحال
در دغدغه "حفظ نظام" با جناح دیگر حکومت
سهیم و شریک است ،بیش از این انتظار نمی
توان داش��ت که مطالبات مردم رنجدیده را در
حد همه پرسی برای "نظارت استصوابی" فرو
ّ
کاهد و آن را چاره ّ
حل مسائل کشور بداند.



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

514-996-9692

نیازمنــدیها

Fax:514-313-5656

شانـــس اول را به
آنها بدهید!
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!

1200, de Bleury #9

Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

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
برایمابنویسیداما...

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،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
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:

>> ادامه از صفحه5 :
ناکارآم��دی و ناتوان��ی ام��روز در همه زمینه
های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ورشکسته به تقصیر است!

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

NITY

514-996-9692

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
حذف نظام یا ...

PARTICIPATE
inCOMMU

با ما تماس بگیرید.

بهای باورنکردنی

PAYVAND

"شیخ شجاع" با وجود همهء شهامت و شجاعت
اش چنان در تنگ��ی قافیه "حفظ نظام" گیر
کرده که مصداق زبانزد:
شیخنا اوراد خوب آورده ای
لیک سوراخ دعا گم کرده ای
شده است.
"سوراخ دعایی" که لغو "نظارت استصوابی" را
راه برون رفت از بن بست کنونی می پندارد در
حالی که برون رفت از این بن بست راهکارهایی
ساختارشکن می طلبد که بیانیه حزب اعتماد
ملّی با حجب و احتیاط از آنها با "و "...یاد می
کند.
 پنجش��نبه این هفته  22بهمن اس��ت.
(*) در ای��ن روز مردم ایران به میدان می آیند
تا با کنار گذاشتن حجب و احتیاط  31ساله،
گزینه صریح خود را بین حفظ یا حذف نظام
بیان کنند!
_______________________
 )*( ای��ن مقاله روز س��ه ش��نبه  9فوریه
نگاشته شده است.

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

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)
-----------------------------------

پیونددرخدمتشما:

___ www.paivand.ca ___
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...بازار امالک

Immigration-QUEBEC

*آمار خرید و فروش امال ک مسکونی در کالن شهر مونرتال

S

be explained by the high
number of withdrawals,
which represented over 30%
of the files for the first six
months of 2009.
The high rate of withdrawals can be explained in part
by the Federal Immigrant
Investor Program
Investors apply under the
Federal Program and then
fail to submit complete applications. Sometimes they
might have already been
accepted under another
Program such as the Québec
Immigrant Investor Program.
The good news is that the
Government has increased
the target to 3,000 files
for 2010. This represents
Immigration overview
about a 50% increase when
– Québec Immigrant
compared to 2009. The
Investor Program
actual distribution among
The number of applications
the different CVOs is
received by the Québec
still unknown. However,
Government increased by
Desjardins is following the
almost 11% in 2009 comdevelopment closely and
pared to last year to reach a
expects a similar distributotal of 4,428 applications.
tion among the different
Applications from Asia and
CVOs as in 2009. In 2009,
the Middle-East were again
around 80% were allocated
dominating, with notable
to the Asia-Pacific region,
increases from both regions.
11% to Europe, 5% to
Right now the processing
Africa-Middle East and 1%
times in Damascus is apto the Americas.
proximately 6 months. Not
This is the latest news for
including the Federal imput
the Federal & Quebec Inof checking security and
vestor Program, I will keep
medical. This is positive
you posted of any changes
news.
that may or may not take
Although processing times
place.
may be longer for other
With all this said, March is
territories, it is the Governaround the corner, people
ment’s intention to lower
start coming out from hithe processing times overall
bernation, we really cannot
and have comparable
complain from our mild
processing times for all terwinter this year, sure it has
ritories.
been cold at times, but look
In fact, the Government has
at it this way, it cleans our
a good number of missions
air.
and officers planned for
Till next time, keep safe
2010 to help achieve its
and make sure laughter is in
goal.
your everyday life.
A slightly higher number of
files were processed in 2009
Maria Cottone
compared to 2008. But acCertified Canadian Immitual investments decreased
grationConsultant
for a total number of 1,352
mariacottone@hotmail.com
in 2009 compared to 1,394
_________________
for 2008. This decline can

Marjan Kalhor

urely we are all looking
forward to the Winter
Olympics, let us root for
our country and stand proud
next to our Canadian Athletes, we believe!
Also at the same time let
us all cheer for the first
Iranian Woman in the
Winter Olympics Marjan
Kalhor.
Although I am a faithful
fan of all Canadian athletes, I am honoured and
proud that Marjan Kalhor
will go down in history as
the first Iranian Woman to
be in the Winter Olympics
and the hosting country is
Canada, and maybe even
bring home a gold.
And let us not forget the 3
Iranian men also participating in the Winter Olympics.

Regulation changes were
made for the future of the
Program. The Government worked hard to train
new employees. They also
implemented new internal procedures to support
the new Regulation and
increase efficiency.
The Québec Program succeeded in making 1,800
investments in 2009.
This is an increase of
350 investments when
compared to 2008.
There is also a political
willingness to further
support the Program
in the years to come.
Hence the target for
2010 has been set at approximately 2,400 investments
– an increase of over 33%
with respect to the results
of 2009.

INDUSTRY
RUMORS:

T

he last few weeks has
given place to many rumours concerning imminent
modifications to the Immigrant Investor Programs.
This issue calls for a little
reality check. It is true that
both the Federal and Quebec Investor Programs are
in the process of discussing
changes to the Immigrant
Investor Programs.
As normally under these
circumstances many scenarios are being considered.
It is thus important to understand both governments
are just at a preliminary
stage and absolutely no decisions have yet been taken
by either governments. This
being a substantive issue,
an agreement will not be
reached for the next few
months.

QUÉBEC

IMMIGRATION NEWS
umber of investments
in 2009 was a very
challenging year for the
Québec Immigrant Investor Program. Some positive

N

خرید و فروش در ماه ژانویه امسال
. افزایش داشته است%96 را با
 معامله در این ماه بیانگر320 تعداد
بازگش��ت به تعداد ف��روش ژانویه
9  می باش��د و تنها تعداد2008
 (که2007 معامله کمتر از ژانویه
بیشترین رکورد فروش در منطقه
.الوال بوده است) به ثبت رسانید
Vaudreuil-soulange منطق��ه
 به ترتیبNorth Shore و منطق��ه
 افزایش نسبت به ژانویه%66  و%75
 کاهش%2  و%5  ولی2009 س��ال
 به ثبت2008 نس��بت ب��ه ژانوی��ه
.رساندند
 تعداد2010  ژانویه31 در تاری��خ
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
درصد کاهش19 ،MLS سیس��تم
نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته
.داشته است

نتایج آخرین نظر سنجی از
خریداران و فروشندگان امالک

این نظر سنجی سالیانه بوسیله گروه
 و بن��ا به درخواس��تMulti-Reso
سازمان مش��اورین امالک مونترآل
بزرگ انجام می شود و بنا به آخرین
 اکتبر12-19 نظر س��نجی که بین
 نف��ر در مونت��رآل2089  از2009
،و به صورت الکترونیکی انجام ش��د
 از مصاحب��ه ش��وندگان در%6.7
منطقه مونت��رآل تصمیم به خرید
 م��اه آینده را دارند (در12 ملک در
سال گذشته نیز همین تعداد گزارش
.)شده بود
نتایج این نظر سنجی ها در طی سال
های اخیر قابل اطمینان بوده اند و بر
اساس آن می توان پیش بینی کرد
که بازار امالک امسال از رونق خوبی
 میزان خرید و فروش.برخوردار باشد
کاندومینیوم در ماه ژانویه امس��ال
حاکی از این امر می باشد که افرادی
که برای اولین بار اقدام به خرید ملک
می نمایند در ماه های آینده نیز در
بازار خرید و فروش امالک نقش به
.سزایی خواهند داشت
 از% 43 ،بر اساس این نظر سنجی
12 مستأجرین قصد خرید خانه در
% 52 ماه آینده را خواهند داش��ت و
از این خریداران متأهل می باشند و
 سال دارند و40  آنها کمتر از% 63
 مصاحبه شوندگان قصد خرید% 18
.کاندومینیوم را دارند
 نتیجه،از نقطه نظر فروش��ندگان
نظر سنجی مانند سال گذشته می
 از پرسش% 17 باش��د و نزدیک به
شوندگان در کالن ش��هر مونترآل
 سال5 قصد فروش ملک خود را در
.آینده دارند

 نسبت%60 فروش رفته در این ماه
 نس��بت به%1  و2009 ب��ه ژانویه
. افزایش داشته است2008 ژانویه
این افزایش ب��رای امالک درآمدزا
%3  و2009  نسبت به ژانویه%57
. بوده است2008 نسبت به ژانویه
در مقیاس قیمت نیز کاندومینیوم
 افزایش نس��بت ب��ه ژانویه%12 با
 بیش��ترین جهش را داشت،2009
)median price( و قیمت متوس��ط
این نوع ملک در منطقه مونترآل به
. دالر رسید201500
قیمت متوسط امالک تک واحدی
 دالر و235000  افزایش ب��ه%4 با
 افزایش به% 7 و امالک درآم��دزا با
. دالر رسید365000
 قیمت امالک در مونترآل
از دوران بح�ران اقتص�ادی
گذش�ته تا کنون هرگز کاهش
نیافته است و این امر بیانگر این
واقیت است که سرمایه گذاری
در امالک ب�ازده خوبی خواهد
.داشت
از لح��اظ جغرافیائی نیز منطقه
 افزای��ش در%74  ب��اSouth shore
تعداد خرید و فروش نسبت به ژانویه
2008  نسبت به ژانویه%11  و2009
بیشترین رکورد در این منطقه را بر
.جای گذاشت
 از ژانویه%2 حتی این میزان فروش
 (که بیشترین تعداد خرید و2007
فروش را تا به ح��ال دارا بود) باالتر
.است
جزیره مونت��رآل نیز از عملکرد
%63 قابل توجهی برخ��وردار بود و
نس��بت به ژانویه س��ال گذش��ته و
 نس��بت به ژانویه دو سال پیش%7
3 افزایش فروش داشته است و فقط
معامله کمتر از تعداد معامالت ژانویه
 (که رکورد ار بیشترین تعداد2007
.فروش است) به ثبت رسانید
منطقه الوال (که بیشتر از همه
مناط��ق در بحران اقتص��ادی تأثیر
پذیر شد) بیشترین افزایش در تعداد

ژانویه
2010

امیرسام

خری��د و ف��روش
کاندومینی��وم در
کالن شهر مونترآل
 نسبت% 98 ،در ماه ژانویه امس��ال
 (که راکدترین ماه از2009 به ژانویه
لحاظ خرید و فروش در طول بحران
.اقتصادی بود) افزایش داشت
در حقیقت خرید و فروش این نوع
%20 ملک به ح��دی بود که حتی
 (که2007 نس��بت به م��اه ژانوی��ه
باالترین رکورد فروش کاندومینیوم
.را دارا بود) بیشتر بوده است
 معامله2784 در مجموع تع��داد
 در مونت��رآل ب��ه2010 در ژانوی��ه
 نسبت به ژانویه%70 ثبت رسید که
2008  نسبت به ژانویه%7  و2009
.افزایش داشته است
،بنا به نظر آقای میش��ل بوسژور
رئی��س هیئ��ت اجرایی س��ازمان
،مش��اورین امالک مونت��رال بزرگ
ب��ازار امالک در ماه گذش��ته خیلی
فع��ال بوده اس��ت و در ای��ن میان
کاندومینیوم بیشترین رکورد را در
هر پنج منطقه کالن شهر مونترآل
از خود بر جای گذاش��ت و این امر
ناشی از این می باشد که افرادی که
برای اولین بار در صدد خرید ملک
 معموأل کاندومینیوم را بر،می باشند
.دیگر امالک ترجیح می دهند
بنا بر آخرین نظر سنجی انجام شده
 از اف��رادی که در این% 43 ح��دود
نظر سنجی شرکت کرده اند و قصد
، ماه آینده را دارند12 خرید خانه در
.در حال حاضر مستأجر می باشند
ام�لاک مس��کونی ت��ک واحدی
) و امالک درآمدزاsingle-family(
) نیز از خود عملکرد خوبیPLEX(
.در ماه گذشته بر جای گذاشتند
تعداد خان��ه های ت��ک واحدی به

_______________

همدردی
دوست ارجمند آقای مسعود عبادی و خانواده
 درگذشت پدر عزیزتان را در ایران،با نهایت تاثر و تاسف
،به شما و خانواده های سوگوار تسلیت گفته
برای شما دوست گرامی آرزوی شکیبایی
.و روزهای خوش داریم
، محمد مرادی، بیژن کمأیی،هوشنگ عالسوند ی
ی
 کمال میر عظیم،عبدیارزانی

امیرسام

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

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

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
IMMO-PLUS ( LASALLE)
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

! هادی خرسندی در مونتریال:نوروز امسال
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فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

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

www.paivand.ca

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD
MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

Tel.: (450) 676-9550

ابی در مونتریال 5 :مارس
با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

به ایران و سایر کشورها

514-844-4492

 بابهترین نرخ



1405 Maisonneuve W.
جنب دانشگاه کنکوردیا Metro: Guy

Email: Paivand@videotron.ca

دکتر ریموند رضایی

عینک فرهت
جوادایراخنواه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

خدمات ارزی :نقل و انتقال ارز

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

____________________
5655 Sherbrooke W.

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

Tel.: 514-481-0671

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

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

H4A 1W6

NDG,

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

پارستورز
&TRAVEL

FLY
ANYTIME,
!ANYWHERE

به پیشواز نوروز بزرگ..
برای درج پیام های شادباش
نوروزی از هم اکنون بادفتر
پیوند متاس بگیرید:

Vancouver Branch:
128, 15th St. East ave,



مناینده هما
در آمریکای شمالی

514-996-9692
وست آیلند

N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

Toronto Branch:
7368 Yonge St., Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Pars Tours Inc. head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Quebec, H3G 1Y7
Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

زماسیب

NDG

ازهماکنونبهپیشوازنوروزبزرگ

کلیه اقالم نوروزیدرسوپراخوان

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

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

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

لیموشیرینعالی

مساور 3و 4لیرتی،
متاماتوماتیکرسید

بادام تلخ و گل سرشور

خرمای زاهدی رسید

