_________________
سال  ،16شماره 944
 10اسفند 1388

_______

944
_____

l'IRAN

معترضان
صالحیت
حضور در
چارچوب
نظام را
 ص 6 :ندارند!

موسسه
مالی

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

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

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

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Solidar

ité avec

ارز

به آزار
بهائیان
پایان
دهید

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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 8مارس روز جهانی زن گرامی باد

گروه خورشیدخانوم

شما را به رقص در برابر
سفارت جمهوری اسالمی
(اوتاوا) دعوت می کند

>>pgs. 15, 31, 23

صحنهجانسپردنندا؛
بهترینفیلمخبریسال

 ص18 :

دانشگاهکنکوردیا

 ص7 :

10مارس5بعدازظهر

تاکید هیالری کلینتون بر تشدید
 ص3 :
حتریمها علیه ایران

حسینشرنگ

پربینندهترینحلظه
مرگ یک انسان در
تاریخ بشریت باشد».

کتابخـــانهنیما

شادترین
پارتی امسال
درمونتریال:

نوروز دهخدا
و نیما  ص18 :
دومنیبازارنوروزی

>> 4

چهارشنبهسوری

 ص18 :

رفسنجانی...
حسین باقرزاده

تازیانهبردریا...
شهبازخنعی

>> 11:

FLY
ANY TIME,
!ANY WHERE

>> 5:

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

!you are gonna love this

تازه های«نیما»را
دیده اید:

>>pgs. 13 - 20 - 39
کبک/کانادا:

امیرسام:

ع.ا .شادپور

خانه شما>> 26

>> 9:

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

با 18سال سابقه درخشان

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

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

&TRAVEL

2178 Ste-Catherine W.

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

Chartered Real Estate Agent

امیرسام

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

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Cell.: 514-702-2309

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

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

جراح دندانپزشک

Tel.: (514) 485-6000

پارستورز

AMIR SAM

دکتر شریف نائینی

6520 St-Jacques

مالقه زنی!
سیروس
یحیی آبادی >> 4

>> 33

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

در کشکول
پیر...

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

در مونتریال و South shore

Bur.: (514) 364-3315

pg.23

ص2 :

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

مشاور امالک و مستغالت

Cell: (514)827-6364

13مارس

دکترانصاری
پزشکی30 >> ...

زماسیب

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

بلک کتز،
شهرام،
فیروزه

www.nimany.com

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

نامزدهای اسکار2010

عطاهودشتیان
دیپلماسی
ورشکسته. ..

 ص31 :

شبشعر

کبک :دزدان کراواتی و والدین کتک خورده!

خانه ایران

نازی رفت!

pg13

 ص8 :

___________________

یاد د کرت شادمان را
گرامی می دارمی

شیرین عبادی

Un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est... trop! > pg. 30

بوشار :جدائی کبک از کانادا در
حال حاضر قابل دسترسی نیست.

 ص5:

pg.31

du lait et prostate... ِDr. Parviz Ghadirian, directeur de
l'Unité de recherche épidémiologique du CHUM:

 ص9 :

I.C.P. Inc.

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

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

شرکتجتاریخضر
انتقـال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات
و سرویسهای صادرات و واردات به ایران

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
Montréal, Qc H3G 1Y7
 دارنده منایندگی در دبی
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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سازمان ملل متحد نوروز را جهانی کرد

ایران و جهان...
تاکید هیالری
کلیـنتونبر
تشدید حتریمها
علیه ایران
هیالری کلینتون ،وزیر امور
خارجه آمریکا ،پیش بینی کرده که
شورای امنیت حداکثر تا دو ماه دیگر
ایران را برای بار چهارم تحریم کند.
او مذاک��رات ایاالت متحده با س��ایر
کشورها در این باره را فشرده و مثبت
ارزیابی کرد.
هیالری کلینتون این سخنان را روز
 ۲۴فوریه در جلس��ه علنی کمیته
رواب��ط امور خارجه مجلس س��نای
آمریکا بیان کرد.
او پیش بینی کرد که شورای امنیت
سازمان ملل متحد بین  ۳۰تا  ۶۰روز
دیگر علیه ایران قطعنامه تحریمی
صادر کند.
به گفت��ه او" :ای��ران با اق��دام های
تحریک آمیزش ب��رای جامعه بین
المللی چاره ای ج��ز اعمال تحریم
های بیشتر نگذاشته است".
شورای امنیت تا بحال سه قطعنامه
تحریمی علیه برنامه اتمی ایران صادر
کرده است.
ایران این قطعنامه ها را غیرقانونی می

تحریم ایران را تضعیف خواهد کرد و
خواهان اصالح متن آن شده است.
هیالری کلینت��ون همچنین تاکید
کرد ک��ه آمری��کا عالوه ب��ر تدابیر
تنبیه��ی ش��ورای امنی��ت ،در نظر
دارد که تحریم ه��ای "چندجانبه"
یا "یکجانبه" دیگری نیز علیه ایران
در نظ��ر بگیرد .او بارها درباره اعمال
تحریم های "فلج کننده" علیه ایران
هشدار داده است.
اما یک مقام ارش��د دولت روس��یه
تاکی��د کرد که کش��ورش از تحریم
"فلج کننده" ایران حمایت نخواهد
کرد.

داند و تاکید دارد که بر خط مش��ی
هسته ای این کشور تاثیری ندارند.
خانمکلینتونهمچنینازقانونگذاران
آمریکایی خواس��ت که تحریم های
گس��ترده خود علیه ایران را طوری
تصویب کنند که تالش های دولت
اوباما در جلب حمایت سایر کشورها
از تحریم های بین المللی علیه تهران
را مختل نکند.
کنگرهآمریکاطرحتحریمگسترده ای
را علیه ایران در دست بررسی دارد که
در صورت تصویب ،صنایع نفت و گاز
ایران و نیز تامین کنندگان خارجی
بنزین ایران را هدف قرار خواهد داد.
پی��ش نویس این ط��رح دولت را به
اجرای دقیق تحریم ها علیه شرکت
ه��ای خارج��ی
ک��ه بس��یاری ب��ه
کشورهای اروپایی
متحد آمریکا تعلق
سال حتویل
دارن��د موظف می
کند و نیز از وزارت
 به وقت مونتریال:
ام��ور خارج��ه می
شنبه  20ماه مارس 2010
خواه��د در اینباره
ساعت یک و  2دقیقه و  13ثانیه بعدازظهر
به کنگ��ره گزارش
 به وقت تهران:
بدهد.
شنبه  29اسفند ماه 1388
وزارت امور خارجه
ساعت  9و  2دقیقه و  13ثانیه شب
آمریکا ب��ه کمیته
Montreal: Saturday March 20th, 2010
روابط خارجه س��نا
)at 13h:32m:10s (1.32.10 PM
نوش��ته اس��ت که
Tehran: Shanbeh 29 Esfand 1388
پی��ش نویس فعلی
)saate: 21h:02m:13s (9.02.13 PM
طرح مذکور حمایت
)(Greenwich Mean Time GMT:17:32
کشورها از آمریکا در

بهپیشوازنوروزبزرگ

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد
"ن��وروز" را به عنوان یک مناس��بت
جهانی به رسمیت شناخت.
در هفتاد و یکمین نشس��ت شصت
و چهارمین مجمع عمومی سازمان
ملل متح��د ک��ه روز  ۲۳فوریه در
مقر این سازمان در نیویورک برگزار
شد ،ش��رکت کنندگان ،با تصویب
قطعنامه ای عید نوروز را به رسمیت
شناختند.
در خبر منتشرشده از سوی سازمان
ملل متحد درباره اهمیت نوروز آمده
اس��ت " :نوروز برای بی��ش از ۳۰۰
میلیون نفر در سراس��ر جهان ،آغاز
سال نو است و بیش از سه هزار سال
است که در مناطقی از بالکان ،منطقه
دریای سیاه ،قفقاز ،آسیای مرکزی و
خاورمیانه و نق��اط دیگری از جهان
جشن گرفته می شود".
بر اساس این خبر ،متن این پیشنهاد
به وسیله نماینده آذربایجان مطرح

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

law
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











نسرینعینالهی

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

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکن و جتاری

شد و در ادامه نماینده ایران شعری
از مول��وی درباره تولد دوباره زمین و
انسان در نوروز خواند.
در این متن از نوروز به عنوان روزی
برای دعوت م��ردم به درک متقابل
و گفت و گ��وی فرهنگ ها نام برده
شد.
با تصویب سازمان ملل متحد از این
پس همه کشورهای عضو این سازمان
باید در تقویم های رس��می ش��ان
روز ۲۱مارس را به عنوان نوروز ثبت
کنند و برای حفظ و توسعه فرهنگ
و سنت های آن تالش کنند.
ازجمله کشورهایی که در ثبت جهانی
نوروز همکاری کرده اند ازبکس��تان
است که جمعیت زیادی از این کشور
از جمله در سمرقند و بخارا به زبان
فارس��ی صحبت می کنند و دارای
پیوند های قوی و مشترک فرهنگی
با کش��ورهای منطقه از جمله ایران
است.

به اعتق��اد بعضی از پژوهش��گران،
قلمروی که هم اکنون مردم آسیای
مرک��زی در آن به زندگی می کنند
در گذش��ته مکان اصلی س��کونت
م��ردم آریایی بوده و این امر موجب
گسترش چشمگیر سنت ها و آیین
های ن��وروزی در میان م��ردم این
منطقه شده است.
در آن سوی آسیای مرکزی و قفقاز
یعنی در کشورهای ترکیه و عراق هم
کردهای این دو کش��ور نیز نوروز را
جشن بزرگ خود می دانند و آن را
گرامی می دارند.
عید ن��وروز در بعضی ازکش��ورهای
آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان
تعطیل رسمی است و جشن گرفته
می شود.
در س��ال های اخیر برگ��زاری نوروز
جنب��ه جهانی تری به خود گرفته و
برخی از شهرهای اروپایی نیز آن را
به رسمیت شناخته اند.

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

4

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  10  944اسفند 1388

ایران:سرکوب آزادی...
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سایت مجموعه آثار

سیروس
یحیی آبادی

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

دیپلماسی ورشکسته دولت ایران و
تاکتیکهای جنبش مبارزاتی
 درباره سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد

عطا هودشتیان
(مونتریال)

در آس�تانه
س�الگرد 22
بهمن امسال و
بمنظ�ور مقابله
ب�ا بس�یج ضد
حکو مت�ی ،
ب�از سلاحهای زن�گ زده
دیپلماسیجمهوریاسالمی
بکار افتاد.
دولت احمدی نژاد در تاریخ 8
فوریه ،یعنی درست  3روز قبل
از س��الگرد  22بهمن به ناگاه
دوباره سیاس��ت هسته خود را
تغییر داد:
از گفتگو با دولتهای غربی سر
ب��از زد و اعالم ک��رد  10مرکز
جدید هسته تاسیس میکند و
قصد آن دارد اورانیوم به میزان
 20درصد تولید کند.
این تصمیم سیاسی یک مصرف
داخلی و چند مصرف خارجی

دارد .اما تاکتیک های
جنب��ش مبارزاتی در
مقابل آن چه می بایست
باشد؟
آیا زمان آن نرس��یده
اس��ت ک��ه جنبش
مبارزاتی ای��ران یک
سیاست بین المللی
اتخاذ نماید.

 -1اع�لام این خبر در اوایل
ماه فوریه یک ش��وک سیاسی
جدید در مجامع بین المللی و
خصوص��ا در نزد آنها یکه هنوز
امیدی به نرمش های احتمالی
دولت احمدی نژاد داش��ته اند،
ایجاد کرد.
تحلی��ل گ��ران غی��ر دولتی و
دولتی برآنند که غنی س��ازی
اورانیوم  20درص��دی توانایی
رژی��م ایران را ت��ا میزان تولید
بمب اتمی باال میب��رد .در پی
تصمیم دولت احمدی نژاد ،بی
تردید مالقاته��ای دیپلماتیک
افزایش یافت .چی��ن بار دیگر

اعالم کرد که تشدید
تحریم ه��ا بر علیه
ای��ران حت��ی بطور
ح��وزه ای و محدود اثر
بخش نخواهند بود.
ولی آیا راه حل های دیگر مثال
ادامه گفتگوه��ای دیپلماتیک
ب��ا رژیم ایران اثر بخش خواهد
بود؟
آیا چین قادر خواهد بود نشان
دهد ک��ه پس آنهم��ه صبر و
انتظار و گفتگ��و یک مو از تن
دولت احمدی نژاد کنده شده و
این دولت حتی یک گام عقب
نشسته است؟
هرگز.
در این میان شاید برای نخستین
بار دولت روسیه اندکی نرم شده
اس��ت و در مقاب��ل تصمیمات
جدی��د دول غرب��ی و ط��رح
تحریم های سخت تر ،مقاومت
زیادی بخرج نداده است .لیکن
حمایت چین از دولت احمدی
نژاد ضرب��ات کاریی به جنبش
مردمی و آزادیخواهانه ایران زده
است.
و ملت ایران این خیانت چین را
فراموش نخواهد کرد.
تا امروز استراتژی بین المللی
رژیم ایران باعث ش��ده اس��ت
که دولت های غربی ،بخصوص
آمریکا و فرانسه هرچه بیشتر
به��م نزدیک ش��وند ،و جریان
شکاف میان چین و کشورهای
غربی گس��ترده گ��ردد .ایران

944
دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

موج های پی در پی اعتراضات به سرکوب:
پس از  22بهمن ،پرزیدنت این بار چه خوابی برای
چهارشنبه سوری سبزها دیده است؟!

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
نبه و
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ک
ش
ن
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ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
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غذا آماده
take
برای out

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

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

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 .....................................................................
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Les Cours Mont Royal
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ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی
snak1@live.ca

ويدا فرهودی

رسيده صبرمان به سر!
رسيده صبرمان به سر پرنده را رها کنيد
زمان نوشدن ،کلون حبس وا کنيد
در اين ِ

ز نای خاوران مان ،سرود الله بشنويد
و خفتگان خاک را يکی يکی صدا کنيد
به آسمان نمی رسد اگر پيام عاشقان
جدا مسير سرخ شان ز مسجد و خدا کنيد
خطاب شعر با شماست ،که ذکرتان خداخداست

و کس نبود باورش ،که با وطن ريا کنيد!

کجا است عزم جزم تان ،به رزم دشمن زمان
چرا به جای جنبشی ،به حرف اکتفا کنيد
چه شد پيام سبزتان ،چرا صدا نهفته ايد
کجا شدآن چه گفته ايد؟ به قول تان وفا کنيد
وگرکه نيست عزم تان ،به گرمگاه بزم تان
نظر دمی به ُدخت خود و يادی از «ندا» کنيد
رسيده داغ مادران به ژرفنای استخوان

چسان دوای زخمشان ،به يک دو سه دعا کنيد؟

نشسته ايد در سکون ،به رغم جويبارخون
مسير استحاله را ،ز راه ما جدا کنيد

ذه�ن انس�ان دارای
بخش��ی اس��ت ک��ه مانند
بایگانی عمل می کند .گاه
و بیگاه با یا بدون مناسبت،
صحنه هایی از ژرفا به سطح
می آین��د و خودنمایی می
کنند.
یکی از این صحنه ها امروز ،پس از نزدیک
به س��ی سال ،با ش��نیدن خبر دستگیری
عبدالمالک ریگی ،رهبر گ��روه "جندالله"
بلوچس��تان در ذهن من ج��ان گرفت و به
نمایش درآمد.
صحنه مربوط به سال پرتنش  1360است.
چنان زنده و جاندار اس��ت که انگار همین
دیروز آنرا بر پرده تلویزیون جمهوری اسالمی
دیده ام .ش��امگاه است و دوربین تلویزیون
یکی از خیابان های فرعی تهران را نش��ان
می دهد .اسدالله الجوردی اّ
جلد زشترویی
دمحمد خاتمی
سی ّ
که پس از کشته شدن از ّ
لقب "سردار بزرگ انقالب" گرفت ،درحالی
که کودک یک ساله ای را در آغوش گرفته
بود ،چشم بر عدس��ی دوربین دوخت و در
حالی که خبر از عملیاتی موّفق که به کشته
ش��دن موس��ی خیابانی – همتای مسعود
رجوی در رهبری سازمان مجاهدین خلق
– و اش��رف ربیعی – همسر مسعود رجوی
– می داد با قاطعی��ت اعالم کرد که با این
عملیات "گروهک منافقین" متالشی شده و
برای همیشه از بین رفته است .کودک یک
ساله ای که در آغوش الجوردی تابلویی از
تضاد نهایت زشتی و زیبایی می آفرید ،چنان
که الجوردی می گفت ،فرزند اشرف ربیعی
و مسعود رجوی بود.
از آن زمان نزدیک به سی سال گذشته است.
کودک یک ساله آن روز اگر زنده باشد امروز
حدود سی سال دارد و کم یا بیش هم سن
جوانانی اس��ت که این روزها با دست خالی
و شهامت و دالوری بسیار در برابر حکومت
والیت مطلقه فقیه سینه سپر می کنند و با
نهایت قساوت و وحشیگری ضرب و شتم،
س��رکوب ،بازداشت و کشته می شوند .در
درازای این س��ی س��ال ،مقامات مسئول و
غیرمسئول حکومت اسالمی صدهابار پس

وطن نمی دهد دگر به قيل و قال تان اثر
و گويد ای بهاريان :جوانه را صدا کنيد!
ورای حجم درد ها و غلظت غم و عزا
برای فتح زندگی ،به سرو اقتدا کنيد
به يمن ِ
عيد فرودين و زايش گل از زمين
شکسته می شود قفس،پرنده را رها کنيد!
اسفندماه ۱۳۸۸

تازیانه

برامواج

توفانی
دریا!

>>

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

دوستداران فرهنگ و ادب ایران در اولین سالگرد
درگذشت دکتر سید ضیاءالدین شادمان
جلسه روز

یکشنبه  7ماه مارس 2010

را به یادبود این عزیز از دست رفته
اختصاص خواهد داد.
حضور عالقمندان این زنده یاد را ارج می نهیم.
زمان :ساعت  4تا  6بعدازظهر
مکان :دانشگاه کنکوردیا ،اتاق  ،520طبقه پنجم

>> در وست آیلند <<
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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
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621-3456

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

Plamondon

در ای��ن س��ه دهه ،س��ازمان
مجاهدین خلق فراز و نش��یب
های بسیاری را از سر گذرانده،
خطاهای استراتژیک و تاکتیکی
فراوانی مرتکب ش��ده و نسل
ا ّول رهب��ران و کادرهای ف ّعال
آن به سن بازنشستگی نزدیک
شده اند .متالشی و نابود شدن
پیش��کش وزی��ران اطالعات و
مس��ئوالن دروغگوی حکومت
اس�لامی ،آیا انصافا" می توان
گفت ک��ه امروز
سازمانمجاهدین
خل��ق ،ب��ا وجود
همه ضربه هایی
ک��ه ب��ه آن وارد
شده ،در وضعیتی
ضعیف تر از سال
 1360قراردارد؟

نازگل فالح طوسی

آموزشگاهرانندگیآریا
مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

بودن��د به جوخه ه��ای مرگ
سپرده ش��دند و پیکرهایشان
در گورهای جمعی گورس��تان
خاوران تهران یا دیگر شهرهای
ایران مدفون شد.

NOTAIRE-NOTARY

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

یاد د کرت شادمان را
گرامی می دارمی

از یورش ها و دس��تگیری
های خونین اع�لام کرده
اند که سازمان مجاهدین
خلق یا به تعبیر خودشان
1455 Maisonnueve W.
"منافقین" متالشی شده
Metro: Guy-Concordia
و از بین رفته اس��ت .همه
دوستداران فرهنگ و ادب ایران
محمدی
وزیران اطالعات از ّ
ریش��هری گرفت��ه تا علی
اّ
دری نجف آبادی،
فلحیانّ ،
با انتشار این خبر بازار الف زنی های مبالغه
***
علی یونسی ،محسنی اژه
ش��دت داغ ش��د .مقاماتی که تا
ای و حیدر مصلحی وجه
روز س��ه شنبه  4اسفندماه – آمی��ز به ّ
 23فوریه – خبر دس��تگیری همین چند روز پیش از "جندالله" با عنوان
مش��ترکی که در کارنامه
عبدالمالک ریگ��ی ،رهبر " 27گروهک" یاد می کردند ،ناگهان به شرح و
خود دارند این اس��ت که
ّ
محیرالعقول
و
انگیز
شگفت
عملیات
تفصیل
"جندالله"
ح
ل
مس��
گروه
ساله
چند یا چندین بار خبر از
ّ
ک��ه در س��ال ه��ای اخیر در خود برای دس��تگیری این جوان  27ساله
نابودی و متالش��ی شدن
بلوچستان دس��ت به عملیات پرداختن��د و در الف زنی گوی س��بقت را
سازمان مجاهدین خلق داده
محمد مرزیه ،دادستان
اند .در همان سال  ،1360دهها هزار نفر از مسلّحانه و کشتار نیروهای پاسدار ،انتظامی از یکدیگر ربودندّ .
عمومی و انقالب زاهدان گفت« :دستگیری
اعضاء ف ّعال گرفته تا هواداران ساده و غالبا" و بمب گذاری و ترور زده منتشر شد.
ریگ��ی با برنامه ری��زی اطالعاتی و امنیتی
نوجوان و ناآگاه سازمان دستگیر ،گروهی از
آنان اعدام شدند ،بخشی دیگر به "ت ّوابین" تارنم��ای رادیو صدای آلم��ان در این مورد صورت گرفته است» .رامین مهمان پرست،
پیوستند و جمع کثیری نیز به زندان های نوش��ت« :روابط عموم��ی وزارت اطالعات سخنگوی وزارت امورخارجه اظهار داشت:
مدت محکوم ش��دند .چندین جمهوری اس�لامی اعالم کرد عبدالمالک «حمای��ت امری��کا از گروه جندالله نش��ان
کوتاه و بلند ّ
ه��زار نفر از همین گروه اخیر در تابس��تان ریگی ،رهبر گروه "جندالله" دستگیر شده دهنده ریش��ه های ناامن��ی و معضالت در
نجار وزیر گشور گفت منطقه است» .حیدر مصلحی وزیر اطالعات
محمد ّ
 1367با فرمان جنایتکارانه آیت الله خمینی است .مصطفی ّ
از
خارج
در
او
همراهان
در ماههای پایانی عمرش ،در فرآیندی که عبدالمالک ریگی و
{>> ادامه در صفحه}37 :
ل ّکه ننگی بردامان بشریت پایان قرن بیستم مرزها دستگیر و به ایران منتقل شده اند».
است ،در حالی که
بس��یاری از آنان
دوران محکومیت
خ��ود – یا بخش
عم��ده ای از آن
– را سپری کرده
تنها محضردار فارسی زبان

اسفندیارباهری

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

5

Montreal, QC H3W 3H8

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
>> خدمات رایگان ما شامل:

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)

ایران وجـهان...

معترضانصالحیتحضوردرچارچوبنظامراندارند
آیتالله خامن��های :معترضان
صالحیت حض��ور در چارچوب
نظام را ندارند
آیتاللهخامنهای،رهبرجمهوری
اسالمی ایران ،میگوید افرادی
کهحاضرنیستندنتیجهدهمین
انتخابات ریاس��ت جمهوری را
قبول کنند« ،صالحیت» حضور
در «چارچوب نظام» را از دست
دادهاند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری کار ایران
(ایلنا) ،وی پنجش��نبه  25فوریه در
جمع نماین��دگان مجلس خبرگان
گفت:
«افرادی که نقطه قوتی همچون
انتخاب�ات افتخارآفری�ن چهل
میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف
ً
عملا خ�ود را از این
میکنند،
کشتی نجات خارج میکنند».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی،
دو نامزد معترض به نتایج انتخابات
میگویند ک��ه در انتخابات «تقلب»
شدهاست و نتایج حاصل از آن را به
رسمیتنمیشناسند.
برخ��ی چهرههای ش��ناخته ش��ده
جمهوری اسالمی ،همچون محمد
خاتمی ،رئیس جمهوری پیش��ین
ایران نیز از جمله معترضان به نتایج
انتخاباتهستند.
آقای خامنهای در جمع نمایندگان
مجلس خب��رگان رهب��ری ،آیهای
از قرآن که به مس��لمانان دس��تور

نتایج انتخابات بودهاست.
نیروه��ای امنیت��ی و انتظامی تا
کن��ون بیش از پنج ه��زار نفر از
معترضان را بازداش��ت کردهاند و
دست کم چهل نفر از معترضان
کشته شدهاند.
رهبر جمهوری اسالمی ،با «فتنه»
خواندن اعتراضه��ای مخالفان
دولت« ،اتهام به نظام و نفی آرای
مردم» را اس��اس «فتنه» پس از
انتخابات عنوان کرد و گفت:
«افرادی با ارت��کاب این گناه بزرگ
حاضر نش��دند در مقابل قانون ،داور
و ش��یوه داوری ک��ه قان��ون تعیین
کردهاست ،تسلیم شوند».
پی��ش از ای��ن نیز برخ��ی مقامات
جمهوری اس�لامی ،مخالفان دولت
را به دلیل انتش��ار اسناد «سرکوب
خشونتآمیز» معترضان ،به «هتک
حرمت نظام» متهم کرده بودند.
بر اس��اس گزارشهای منتشر شده،
برخی از بازداشتش��دگان اخیر در
زندان مورد «شکنجه و تجاوز» قرار
گرفتهاند.
گزارش کمیته ویژه مجلس شورای
اس�لامی ،کشته شدن س��ه نفر در
بازداش��تگاه کهری��زک را تائی��د
کردهاست .ویدئوهای منتشر شده در
اینترنت حاکی از ضرب و شتم شدید
معترضان از س��وی نیروهای دولتی
است.

میدهد از خدا و پیامبر اطاعت کنند
را «اس��اس و مبنای نظام اسالمی»
دانست و افزود:
«اطاع��ت از خط و نقش��ه پروردگار
برای سعادت جوامع انسانی ،مرتبهای
باالتر از اطاعت در مسائل و عبادات
فردی دارد».
طرفداراننظریه«والیتفقیه»اعتقاد
دارند که اطاعت از ولی فقیه در زمان
غیبت امامدوازدهمشیعیان،همچون
اطاعت از پیامبر اسالم ،واجب است.
آقای خامنهای در ادامه س��خنانش،
انتخابات در جمهوری اس�لامی ،را
«امری واقعی» خواند و افزود:
«در نظام اسالمی برخالف غالب
کش�ورهای مدعی دمکراس�ی،
بانده�ای ق�درت و ث�روت،
تعیینکننده آرای مردم نیستند
و ملت به تشخیص خود تصمیم
میگیرد».
درهشتماهگذشتهشهرهایمختلف
ایران شاهد اعتراضهای گسترده به

اسانلو :نامه اعتراضى احتاديه كارگران پست كانادا به سفارت جمهورى اسالمى
 ١٩فوريه ٢٠١٠

به نمايندگى از  ٥٤هزار عضو اتحاديه
كارگران پست كانادا ،نگرانى بسيار
ش��ديدمان بخاطر گزارشات رسيده
مبنى بر دور جديد هدف قرار دادن
منص�ور اس�انلو ،رهب��ر كارگرى
زندانى ،توس��ط مقام��ات حكومتى
ايران را اعالم ميكنم.
اتحادي��ه ما مطلع ش��ده اس��ت كه
اسانلو و يك زندانى سياسى ديگر در
زندان رجايى ش��هر مورد بازجويى،
تهديد و انتقال به زندان انفرادى قرار

ايران ميخواهد كه منصور را بالفاصله
ب��ه بيمارس��تان منتقل نماي��د .ما
همچنين خواستار آزادى فورى و بى
قيد و شرط منصور اسانلو هستيم.
با احترام ،دنيس ليملين،
رئيس سراسرى اتحاديه كارگران
پست كانادا
_______

گرفتهاند.
اي��ن اعمال برخ�لاف ابتدايى ترين
اس��تانداردهاى پذيرفت��ه ش��ده
دادگسترىميباشد.
اتحادي��ه كارگ��ران پس��ت كانادا،
همچنين نگران است كه بدليل ضرب
و شتم هاى پيشين و حبس ناعادالنه
وى ،سالمتى منصور وخيم تر شده
است .انتقال به سلول انفرادى معموال
شرايط را منجمله از جنبه مراقبتهاى
پزشگى و غذايى بدتر ميكند.
اتحاديه كارگران پست كانادا از دولت

رونوشت :فدراسيون جهانى كارگران حمل و
نقل ،مك اوراتا
ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در
حمايت از كارگران در ايران

هشدار در مورد 'خطرات' پولشویی برآمده از ایران

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

½
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یک نهاد جهانی سیاس��تگذاری در
زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی
فعالیت های تروریس��تی از اعضای
خود خواسته است مراقبت خطراتی
باش��ند که ایران در ای��ن دو زمینه
متوجه نظام مالی جهان می کند.
"اف اِی تی اف" (گروه کاری اقدامات
تامین مالی) که بخشی از "سازمان
توس��عه و همکاری اقتص��ادی"در
پاریس اس��ت به س��رمایه گذاران و
بازرگانان توصیه کرده اس��ت که در
مبادالت خود با ایران به دقت مراقب
آثار "پولشویی و تامین مالی فعالیت
های تروریستی" باشند.
این گروه یک نهاد میان-دولتی برای

توسعه و تشویق سیاست های ملی و
جهانی در مبارزه با پولشویی و تامین
مالی فعالیت های تروریستی است.
این گروه که نمایندگان  34کشور در
آن عضویت دارند در پایان نشس��ت
خود در ابوظبی این درخواس��ت را
مطرح کرد.
"اف ای تی اف" همچون س��ال قبل
توصیه کرد که اعضا دست به تدابیری
برای حفاظ��ت از نظام مالی جهانی
در برابر خطرات ملم��وس و جاری
پولشویی و تامین مالی تروریسم که
از ایران نشات می گیرد بزنند.
اف ای تی اف نسبت به ناکامی ایران
در رس��یدگی به این دو مشکل ابراز

نگرانی می کند.
با این حال این گروه از اینکه تهران
اخیرا ش��روع به "تعامل" با آن کرده
است استقبال کرد.
در بیانیه تازه گروه همچنین از هفت
کشور خواسته شده است کنترل ها
در زمینه مب��ادالت مالی را افزایش
دهند.
اکوادور ،اتیوپی ،ترکمنس��تان و کره
شمالی از جمله این کشورها هستند.
پولشویی به فعالیت هایی گفته می
شود که برای پنهان کردن مسیرهای
قبلی انتقال پول صورت می گیرد.

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

>> پخـــش وسیع <<

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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آژانس مسافرتی

ایران ...

بهآزاربهائیانپایاندهید

دیده بان حقوق بش��ر روز  25فوریه
گفت حکومت ایران باید به سرعت
به آزار و حبس خودس��رانه اعضای
جامعه بهائیان پایان دهد.
بازداشت  ۱۳بهائی در روزهای  ۱۰و
 ۱۱فوریه به دنبال دستگیری  ۱۳نفر
دیگر در اوایل ژانویه صورت می گیرد.
حکوم��ت می گوید اف��رادی که در
ژانویه دستگیر شدند به سازماندهی
تظاهرات ضد حکومتی اخیر کمک
کرده بودند ،اما اتهام های افرادی که
در فوریه بازداشت شدند هنوز علنی
نش��ده است .این دس��تگیری ها در
حالی انجام شد که حکومت مشغول
سرکوب وسیع فعاالن است.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه
و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر
می گوید« :به نظر می رسد حکومت
ایران از ناآرامی های پس از انتخابات
به عنوان پوشش��ی برای هدف قرار
دادن جامع��ه بهائیان اس��تفاده می
کند».
وی می افزاید« :این دس��تگیری ها
تنها بخشی از آزارهای سیستماتیک
بهائیان توسط حکومت است».
بر خ�لاف یهودیان ،مس��یحیان و
زرتش��تیان ک��ه از حمای��ت قانون
اساس��ی برخوردارن��د ،دیانت بهائی
از س��وی حکومت ایران به رسمیت

ش��ناخته نمی ش��ود و پی��روان آن
مرتد از اسالم شیعه دیده می شوند.
از انق�لاب اس�لامی  ۱۹۷۹تاکنون
حکومت ایران سیاست های تبعیض
آمیز متعددی را علیه بهائیان از جمله
محدودیت برای تحصیالت و اشتغال
به اجرا گذاشته است.
به گفت��ه دفتر جامع��ه بین المللی
بهائیان س��ازمان ملل متحد که در
ژنو مس��تقر اس��ت ،از اکتبر ۲۰۰۹
تاکنون مسئولین حداقل  ۴۷بهائی
را در تهران ،مشهد ،ساری ،سمنان و
یزد بازداشت کرده اند .در مه ۲۰۰۸
حکومت هفت تن از رهبران جامعه
بهائی تهران را دستگیر و تاکنون در
حبس نگهداشته است .محاکمه آنها
در  ۱۲ژانویه آغاز ش��د اما سپس به
 ۱۰آوریل به تعویق افتاد.
ق��وه قضائیه ای��ن هفت نف��ر را به
جرائم مرتبط ب��ا امنیت ملی متهم
کرده از جمله جاسوسی برای منافع
خارجیان ،تبلیغ علیه نظام ،ایجاد و
گسترش س��ازمان های غیرقانونی،
تضعیف وجهه جمهوری اسالمی در
جامعه جهانی و «افساد فی االرض».
بیش��تر این اتهام ها مجازات اعدام
دارد .در ط��ی بیش از یک س��ال و
نیم ک��ه از حبس این پنج مرد و دو
زن می گذرد ،آنها تنها توانس��ته اند
مالقات ه��ای محدودی با خانواده و

وکالیشان داشته باشند.
یک��ی از کس��انی ک��ه در  ۱۰فوریه
دس��تگیر ش��د عالءالدین خانجانی
اس��ت .به گفته کمیته گزارشگران
حقوق بشر در ایران ،مامورین وزارت
اطالع��ات در س��اعت دو نیم صبح
وارد منزل او در تهران ش��ده و پس
از جس��تجو ،دارایی های شخصیش
از جمله کامپیوتر و کتب دینی او را
توقیف کرده و خود وی را نیز با خود
بردند .خانجانی پس��ر جمال الدین
خانجانی یک��ی از هفت رهبر بهائی
است که در تهران تحت محاکمه قرار
دارد .مامورین وزارت اطالعات دختر
بزرگسال عالء الدین خانجانی را نیز
در ژانویه دستگیر کردند.
چند ساعت پس از دستگیری عالء
الدی��ن خانجان��ی ،ماموری��ن هفت
بهائی دیگر را هم بازداش��ت کرده و
ادعا کردند که آنها به دلیل ش��رکت
در اعتراضات عمومی اخیر بازداشت
ش��دند .روز  ۱۱فوری��ه پن��ج بهائی
نیز در منازلشان در تهران دستگیر
شدند .اتهام هیچ یک از این  ۱۳نفر
تاکنون رسما اعالم نشده است.
ماموری��ن وزارت اطالع��ات ای��ران
همچنی��ن در  ۳ژانویه به منازل ۱۳
بهائی هجوم برده و آنها را دس��تگیر
{>> ادامه در صفحه}28 :

«مناد جهانی مبارزه با استبداد»

تصوی��ر ب��ردار ناشناس��ی که با
اس��تفاده از گوشی تلفن همراه،
صحنه قتل ندا آقا سلطان را در
جریان تجمع معترضان به نتیجه
انتخاب��ات ای��ران ضب��ط کرده،
بهترین تصویر بردار خبری سال
شناخته شد.
به گزارش آسوشیتد پرس ،فیلم
صحنه جان س��پردن ندا ،عنوان
بهترین فیل م خبری سال ۲۰۰۹
جای��زه روزنامهن��گاری ج��ورج
پولک  George Polkرا به خود
اختصاص داده است.
این نخس��تین بار اس��ت ک��ه اهدا
کنن��دگان جای��زه ج��ورج پولک،
فردی ناشناخته را به عنوان یکی از
برگزیدگان خود انتخاب میکنند.
جوایز جورج پولک که هر ساله توسط
دانش��گاه النگ آیلند اهدا میشود
و از معتبرتری��ن جوای��ز در ح��وزه
روزنامهنگاری است ،در سال ۱۹۴۸
به یاد جورج پولک ،گزارشگر شبکه

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
به پیشوا
ز
ن
و
ر
و
ز
ب
زرگ

برگزاری
مجالس و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
 و در
شرایطی

برجسته سال  ،۲۰۰۹نوشت
که لحظه ج��ان باختن ندا
«ش�اید پربینندهتری�ن
لحظه مرگ یک انس�ان
در تاریخ بشریت باشد».
ای��ن در حال��ی اس��ت که
مقامهای جمهوری اسالمی
نه تنه��ا قاتل وی را معرفی
نکردهاند ،بلک��ه بارها اعالم
کردهان��د ک��ه قت��ل ن��دا
آقاس��لطان مشکوک است
و گروهه��ای خارجی در آن
دست داشتهاند.
مادر ندا آقا س��لطان ،پس از اجرای
تئات��ر خیابانی «بازس��ازی صحنه
قت��ل مش��کوک آقاس��لطان» در
مقابل س��فارت بریتانی��ا در تهران
گفت« :میخواهم فری��اد بزنم چه
میخواهید از دخترم ،او را کش��تید
حاال سیاهبازی راه انداختهاید مقابل
سفارت انگلیس برای چی؟»

شیراز

2سیخ کوبیده باپلو

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

514

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

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

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

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

Tel.: 514-652-4887

رمهای مالیات
 تنظیم ف  )Personaبرای
l In
 personal tax preparation,
( come Taxهاجرت نموده به
یان تازه م
 15دالر  Corporate tax preparation,
ایران دا برای سال اول:
 Payroll Services,
کانا
می باشد.
 QST, GST, WCB,
ه حسابداری
 Incorporation Services,
 هزین  )Bبرای شرکت ها
 Business advisory,
 Business plans,
( ookkeepingرایگان می باشد.
برای ماه اول
 General Business
management

www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

با مدیریت:

رضا امیری

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

>> پخـــش وسیع <<

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

Vendome:
Bus 105

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

رستوران

اسپشیال ناهار:

.99

Maison de Voyages

Fax: 450-937-3654

صحنهجانسپردنندا؛بهترینفیلمخبریسال
خبری سیبیاس که
هن��گام تهیه خبر از
جنگ داخلی یونان
جان باخ��ت ،بنیان
گذاشته شده است.
ج��ان دارنت��ون،
سرپرستیهیاتاعطا
کننده این جایزه ،با
صدور بیانیهای گفته
اس��ت که اث��ر این
فیلمبردار ناشناس،
به «تصویری نمادین
از مقاوم��ت م��ردم
ایران تبدیل شده است».
پیش تر نیز تایم لندن ،ندا آقاسلطان
را به عنوان شخصیت سال این روزنامه
معرفی کرد و اعالم کرد که انتش��ار
چهره غرق در خون ندا آقاسلطان ،او
را به «نماد جهانی مبارزه با استبداد»
تبدیل کرده است.
نشریه آمریکایی تایم نیز با انتخاب
ندا ب��ه عن��وان یک��ی از قهرمانان
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بامدیریت

خدیجه سیاح

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

7

8

___ ___ www.paivand.ca
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کبک...
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www.skylawn.net

مواظب دزدان کراواتی باشید!

پس از شوک بزرگ کالهبرداری های که مقصر هستند و فقط و فقط مبلغ
کالن جمشید ترابی ،جامعه ایرانیان ناقابل  100میلیون دالر پول 9200
مونتری��ال و کانادا در مورد این گونه را باال کشیده اند و به  13سال زندان
دزدی های در قالب سرمایه گذاری محکوم ش��دند که احتم��اال ژانویه
 2011آزاد شده به ریش آنها و همه
بسیار حساس شده است.
یک��ی از خوانن��دگان نوش��ته ای را می خندند.
جه��ت احتی��اط و مراقب��ه در امور در  9اکتبر عالیجن��اب ریچارد واکر
سرمایه گذاری (برگرفته و تلخیص از فرمودند که زندانی کردن چند صد
مجله محافظت مصرف کننده) برای سال یک نفر مانند آمریکا قابل قبول
پیوند فرستاده که در زیر به نظرتان نیس��ت و هم چنین آزاد شدن یک
محک��وم پ��س از یک
می رسد:
سال  2009سال
ششم زندانی بودن را
که م��ردم مخالف آن
حتم�ا ش�ما هم
بسیار بدی برای
شنیده و یا خوانده اید مشاوران مالی بود .هس��تند ،مس��ئولیت
دادگاه نیس��ت ،بلکه
کهکالهبردارانبزرگی
سیاس��تمداران بای��د
با اسم و رسم و اعتبار
زیاد چگونه میلیونها دالر پول مردم تصمیم بگیرن��د و پارلمان تصویب
را باال کشیده و رویش هم یک لیوان کند.
آب خنگ خ��ورده اند؛ دزدهائی که در  26اکتبر دولت کانادا اعالم کرد
می شود به سرشان قسم خورد مانند که برای کس��انی که ب��رای بار اول
ارل جونز ،برن��ارد میدوف و باالخره محکوم شدند و جرم آنها خشونت بار
نبوده ،به راحتی بعد از گذراندن 1/6
ونسان الکروا.
سال  2009سال بسیار بدی برای م��دت حبس ،آزاد نش��وند و آزادی
بستگی داشته باشد به آن که لیاقت
مشاوران مالی بود.
زیرا در ژوئن در نیویورک بت بزرگی ،آزادی دارند یا نه.
مانند برنارد میدوف رئیس سابق بورد البته( AMFاتاق انضباط مالی کبک)
 NASDAQقبول فرمودند که مبلغ نیز از طرف مال باختگان مورد حمله
ناقابل  65میلیارد دالر آمریکائی باال ق��رار گرفته که کار خود را درس��ت
کش��یده اند و س��پس به  150سال انج��ام نداده و باید به آنها خس��ارت
بپردازد و آقای ریموند به چند وزیر
زندان محکوم شدند!
در ماه ژوئیه در مونتریال ،اِرل جونز دارائی نیز قانون جدیدی پیش��نهاد
کرده که کسی که محکومیت عالی
خودش را به پلیس معرفی کرد.
ایش��ان فقط پ��ول  150نف��ر را که دارد و  5بار به یکسال زندان محکوم
بایش��ان اطمینان داش��تند معادل شده و امروزه فقط یکسال محکومیت
75میلیون دالر کانادائی را دزدیدند! دارد به  5سال زندان محکوم شود.
در همین ماه ،باز در مونتریال آقای ولی آیا این قوانین می توانند سرمایه
ونس��ان الکروا ،پ��س از گذران��دن ش��ما را از دزدان کراواتی محافظت
یک شش��م از حبس ش��ان ،به خانه کنند؟
راحت و مجهزی منتقل شدند.
در سپتامبر محاکمه بی نتیجه سه
نفر از همکاران ایشان شروع شد و در
ماه اکتبر آقای الکروا قبول فرمودند

مواظب باشید سرتان
کاله نرود!

 قبل از هر چیز تحقیق کنید که
آیا مشاور مالی که می خواهید با او
همکاری کنید اجازه کار دارد:

(AMF)Autorite des marches
Financiers

تلفن ه��ای 514-395-0337 :و یا
 1-877-595-0337و یا

در آمریکای شمالی 11درصد
والدین از فرزندان شان
کتک می خورند
کبک:
الکس��اندر  19س��ال دارد و در کالج
درس میخوان��د ،ق��د بلن��د ،زیب��ا،
ورزش��کار ،سخت می شود باور کرد
که چند سال قبل سه اتومبیل پلیس
برای دس��تگیری او به منزل بسیار
شیک مادرش رفته بودند.
می پرسید چرا ،برای این که مادرش
ب��ه پلیس ش��کایت کرده ب��ود که
فرزندش او را کتک می زند .الکساندر
به پلیس گفت که با مادرش بگو مگو
داشته ولی مسئله براین مهم نبوده
همین طور اعتراف کرد که ماه قبل
م��ادرش را با چوب بیس بال تهدید
کرده ولی بیاد نمی آورد که یک بار
مادرش روی پله ها ایستاده بود و او
میخواس��ته مادر را کنار بزند و مادر
از پله ها سقوط کرده .این اعترافات
کاف��ی بود که پلیس او را دس��تگیر
کند.
او شب هنگام در بازداشتگاه پلیس
بخاط��ر می آورد ک��ه جایش اینجا
نیس��ت .او پس از هر دع��وا از خانه
خارج میش��ده در ح��ال عصبانیت
شدید بخود می گفته این مشکالت
با دعوا تمام شد.
داس��تان الکس��اندر و مادرش پایان
خوش��ی دارد ،زیرا «مرکز کمک به
جوانان مونترال» ( )CJMبه یاریش
آمده و چندین ب��ار در هفته درمان
فامیلی برایش ترتیب داده و طرفین

ی��اد گرفته اند چگون��ه با هم حرف
بزنند و خشونت تمام شده.
متاس��فانه تمام موارد به این خوبی
تمام نمی شود و در بیشتر موارد پدر
و مادرها به  CJMزنگ می زنند که
بیائید او را ببرید و این مرکز فقط در
موارد بسیار جدی جوانها را نگاهداری
می کنند که فقط ن��وک کوه یخ را
بیرون از آب نشان میدهد.
ی��ک مطالعه علمی آمریکائی و یک
مطالعات علمی در دانشگاه کبک در
 Outaouaisنشان دهنده این است
که در آمریکای شمالی در 11درصد
خانواده ها پدر و مادر از فرزندانشان
کتک می خورند.
ی��ک متخصص می گوی��د :والدین
قربانی خش��ونت تعدادش��ان بسیار
زیادتر از آنس��ت که فکر می کنید و
آقای  Boris Cyiulinkروانش��ناس
می گوید که این معضل به س��رعت
زیادی دارد بدتر می شود.
آقای س��یمون متخصص  CJMمی
گوید ک��ه در اکثر مواق��ع نوجوانان
(پسر یا دختر) به والدین حمله می
کنند ،ولی کودکان نیز با خش��ونت
عمل می کنند.
مثال کودک  9ساله ای که با مادرش
به کانادا پن��اه آورده ،از آنجا که پدر
در وطن خودشان همسرش را کتک

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

www.lautorite.qc.ca

 از مشاور مالی بخواهید به شما
مدرک رسمی نوشته شده بدهد که
نشان میدهد چه نوع و در چه محلی
با چه ریسک خطری و چه مخارجی
می خواهید پولتان را بسپارید و بعد
یک کپی آن را به  AMFبفرستید.
 حتما ای��ن کار را بکنید و بعد
باید یک کپی آن را در روی س��ایت
 www.sedar.comببینی��د ک��ه آیا
سازمان مذکور کپی شما را دریافت
کرده یا نه.
 مه�م تر از همه ،گول بهره
سالیانه  20درصد و کم ریسک
را نخورید .یادتان باشد هر چه
بهره باالتر ،ریس�ک س�رمایه
گذاری بیشتر است.
 هرگز پول نقد به مشاور ندهید.
 هرگز چک به اسم او نکشید.
 مثال معروف یادتان باشد هرگز
همه تخ��م مرغ های خود را در یک
سبد نگذارید.
 پول تان را در محل های مختلف
سرمایه گذاری کنید و با چند مشاور
مالی کار کنید.
 ب��رای بهتر فهمیدن س��رمایه
گذاری یک درس  12ساعته در
Mouvemant d’edncation dt
de defanse des actionaires
www.mediac.qc.ca

تماسبگیرید.

کبک:والدینکتکخورده!
متخصصان :در
این مواقع حتما
شکایت کنید!

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

میزده در کانادا خیلی زود پسر جای
پ��در را گرفته و مادر را م��ی زده و
هنگام دس��تگیری به  4پلیس نیاز
بوده که پسرک را دستگیر کنند.
جوانان خشن دو دسته هستند:
دسته اول گروه جوانان بی بند و بار
که مشکالت رفتاری زیادی دارند و
اغلب معتادند و یا اغلب خودش��ان
قربانی خشونت بوده یا شاهد خشونت
های خانوادگی بوده اند ،باعث اعمال
خشونت روی والدین می شوند.
دس��ته دوم نوجوانانی که در منزل
خود خش��ونت بخرج میدهد و این
خشونت نشان دهنده مشکالت در
خانواده می باشد.
مانند مشکل الکساندر که پدر و مادر
از هم جدا ش��ده اند و بچه ها در دو
خانواده با دو مدل مختلف بزرگ می
شوند و در نتیجه گفت و گوئی بین
آنها انجام نمی شود.
متخصصان کبکی م��ی گویند این
مسئله در تمام خانواده ها دیده می
شود و جامعه ما نیز از این این قاعده
مستثنیاست.
آنها می گوین��د در این مواقع حتما
ش��کایت کنید ،چ��ون ع��ده ای از
متخصصینهمراهباپلیسمیخواهند
به جوانان کمک کرده ،مشکل را حل
کنند.
مثال درباره الکساندر در ابتدا شدیدا
از م��ادر دلخور بود که پلیس را خبر
کرده ،ولی بعدا از او تش��کر کرد چرا
که پی برد دس��تگیریش باعث حل
مشکل شده.
البته برای پدر و مادرها بسیار سخت
است که از فرزندشان شکایت کنند و

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

کمک به مهاجران؟!

کبکازاستانهایدیگرعقبماندهاست!

کارآفرینان خارجی:
بسیار عقب تر از سایر
استان ها

آمارها نش��ان می دهند که کبک
ب��رای مهاجرانی که می خواهند در
کانادا کسب و کار خود را آغاز کنند،
با سرزمین موعودی (که به آن فکر
می کرده اند) فاصله بسیار دارد.
مایکل فورتین مدی��رکل SAGE
(س��رویس خدمت ب��ه کارآفرینان
جوان) در مونتریال می گوید:
«ما از اس�تان های دیگر بسیار
عقبهستیم».
ب��ه نظر آقای فورتین که س��ازمان
غیرانتفاع��ی اش به مهاج��ران در
زمینه تأسیس و توسعه شرکت های
متوس��ط کمک می کند،
کوچک و ّ
این روند از سال  2001ادامه داشته
است.
او روز گذش��ته گف��ت که تنها 12
درصد ش��رکت هایی که مهاجران
مال��ک آنها هس��تند در کبک قرار
دارند که این رق��م معادل  3درصد
کل تعداد شرکت ها است.

مخصوصا برایشان خجالت آور است
چون بالفاصله بعن��وان والدین «بی
عرضه» انگ می خورند و دیگران می
گویند که یک بچه که نمی تواند یک
فامیل را به خطر بیاندازد.
بیش��تر خان��واده ها چندین س��ال
خشونت ها را تحمل می کنند تا بچه
ها بزرگ شده و دیگر خدماتی را که
می شود برایشان انجام داد ،برایشان
دیر است.
ب��رای کمک ب��ه موسس��اتی مانند
 CLSCو  CAFÉکه حتی بعدازظهر
و غروب هم می ش��ود با آنها تماس

این رقم معادل درصد
اینگونه ش��رکت ها در
بریتیش کلمبیا است ا ّما
بسیار کمتر از  21درصد
موج��ود در مانیتوب��ا،
سسکچوآن ،آلبرتا و 46
درصد پیرامون انتاریو است.
فورتی��ن با اش��اره ب��ه آخرین آمار
موجود صنایع کانادا گفت که کسب
و کارهای متعلّق به اقلّیت های مرئی
) (visibleدر سال های بین  2004و
 2007افزایش داشته است.
همچنی��ن 20 ،درصد موسس��ات
صنعتی دانش محور در استان کبک
به مهاجران تعلّق دارند.
در س��ال ه��ای  2008و ،2009
توسط مهاجران
 314کس��ب و کار ّ
آغاز ش��دند که تقریبا"  600نفر را
استخدام کردند و حدود  15میلیون
دالر سرمایه گذاری نمودند.
در همان دو س��ال 360 ،ش��رکت
توسط مهاجران
قبال" تأسیس شده ّ
به ف ّعالیت خود ادامه دادند.
مهاجران��ی که به کب��ک می آیند،
ناگزیرندبامشکالتاجتماعیوحرفه
ای از جمله تفاوت قوانین با کش��ور

زادگاهشان ،عدم
ش��ناخت ب��ازار
محلّی ی��ا ورود
آس��ان به شبکه
کس��ب و کار
بی��رون از جامعه
خودشان ،دست و پنجه نرم کنند.
فورتین تأکید می کند که مس��ئله
زبان ،حت��ی با این که بس��یاری از
تازه واردان از کش��ورهای فرانسوی
زبان مانند فرانسه ،مراکش ،الجزایر
و هائیتی به کبک می آیند ،در بروز
مشکالت تأثیرگذار است.
در س��ال  37 ،2007درص��د از
مهاجران تازه وارد مدرک دانشگاهی
داشتنددرحالی که این رقم در میان
خود کبکی ها  22درصد است.
فورتین می افزاید که ازنظر فرهنگی
مهاجران کارآفرین ترند.
او می گوید:
«کبکی ها کسب و کار خود را بیرون
از محدوده نیاز آغاز می کنند .تنها
زمانی که شغل ندارند ،می کوشند که
یک کسب و کار را شروع کنند».

گرفت ،ب��ه س��رعت راهنمائی می
کنند تا نوجوانان بتوانند قهر و غضب
خود را کنترل کنند و خانواده را نیز
راهنمائ��ی می کنند ک��ه چگونه با
نوجوانان و جوانان مش��ورت کرده و
مشکل را حل کنند و کار به پلیس
نکشد که جوان تهدید کننده کارش
به زندان و قانون بکشد.

آشنا و چه مردم چه فکر می کنند و
مشکل خانواده در خانواده می ماند
و آب��روی مان میرود و هزار تعارف و
تابوی ایرانی دیگر که همه با آنها آشنا
هستیم ،باعث می شود که هیچ وقت
دنبال راه حل اساسی نرویم.
ش��اید دانش��جویان ایران��ی بتوانند
تز دانش��گاهی ش��ان را درباره این
مش��کالت و راه حل ب��رای جامعه
ایرانیبنویسند.
به آرزوی بهروزی

در جامعه ایرانی
به باور نگارنده،این مشکل در جامعه
ایرانی شدیدتر است زیرا دخالت خاله
و عمه و دائی و همس��ایه و دوست و

نوشته :مایک کینگ ،گازت 10 ،فوریه
2010
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

_______

در سال  1995که حزب کبکوا ()PQ
به رهبری ژاک پاریزو دولت کبک را
در دست داشت برای جدائی کبک از
بقیه کانادا رفراندومی برگزار شد.
ژاک پاریزو که نخس��ت وزیر کبک
بود و از جدائی طلبان بنام این حزب
است ،امید قطعی بسته بود که نتیجه
رفراندوم مثبت خواهد بود و در حال
تهیه مقدمات جدائی کبک بود.
ولی نتیجه رفراندوم با یک اختالف
جزئی ب��ه نفع فدرالیس��ت ها رقم
خورد.
این شکس��ت غی��ر منتظ��ره ولو با
اخت�لاف جزئی موج��ب گردید که
آقای پاریزو هم از نخس��ت وزیری و
هم از رهبر کبکوا کناره گیری کند.
در آن زمان آقای لوسین بوشار که او
ه��م از طرفداران جدائی کبک بود و
رهبری حزب فدرال بلوک کبکوا را
در دست داشت به پیشنهاد رهبران
حزب کبکوا  PQاز حزب قبلی خود
جدا شد و ضمن پیوستن به کبکوا،
رهبری آن حزب و نتیجه نخست
وزی��ری کب��ک را ه��م در اختیار
گرفت.
این تغییر و تبدیل در سال 1996
اتفاق افتاد.
لوسین بوشار آدم میانه روی است،
و چون انج��ام رفراندوم های پی در
پی را صالح تش��خیص نمی داد ،با
مخالفت و کارشکنی تندروهای حزب
روب��رو گردید و در س��ال  2001از
نخست وزیر استعفا داد و از سیاست
هم کناره گیری کرد.
از آن موقع تا کنون خبر چندانی به
جز یکی دو مورد جزئی از وی شنیده
نمی ش��د .در واقع می شد گفت که
سکوت کرده است.
ولی اخیرا در یک مصاحبه به اظهار
نظر درباره سیاست های  PQپرداخته
و چند پیشنهاد هم به رهبران فعلی
حزب ارائه کرده است.
آقای بوشار از جمله گفته است:
«چنین به نظر می رس��د که پارتی
کبکوا قصد دارد در بنیاد گرائی جای
 ADQرا بگیرد .برادر من از س��وی
پولین ماروا با الویس گراتون مقایسه
شده است .من این موضوع را فراموش
نخواهم کرد .این رفتار نشانی از سعه
صدر ندارد».
در جای دیگر وی می گوید:
«در کب��ک و در کوت��اه مدت ،نباید
به دنبال هدف هائ��ی رفت که زود
و سریع به دست نمی آیند .مسائل
مهمتر دیگری وجود دارند که تالش
های سریع تری را می طلبند».
اهمیت این حرف های بوشار چنان
اس��ت که در ش��ماره پنجشنبه 18
فوری��ه روزنام��ه الپرس ب��ا حروف
درش��ت و به صورت س��وتیتر چاپ
ش��ده اند .همچنین در شماره های
بعدی همین روزنامه و در گازت هم
درباره آنها بحث به میان آمده است.
حتی ای��ن مصاحبه موجب گردیده
است که موضوع نه چندان مخفی و
هرگز فراموش نشده مرافعات قومی،
فرهنگ��ی و مذهبی که حمل عالئم
مذهبی و مخصوصا حجاب اسالمی

پوشش ها و عالئم خاص مذهبی
در سازمانهای دولتی و آموزشی بر
پا شده بود ،کمیسیونی به ریاست
مش��ترک یک نفر جامعه شناس
بنام ژرارد بوش��ار (برادر لوس��ین
بوش��ار) و یک نفر فیلسوف به نام
چارلز تیلور تشکیل شد.
این کمیس��یون بعد از یک سال
مطالع��ه و بررس��ی توصیه های
چندان سفت و سختی ارائه نکرد
تا دولت بر مبنای آنها تصمیمات
مشخصی بگیرد .گویا موضع گیری
نه چندان س��خت ژرارد بوشار در
آن کمیسیون باعث شده است که
خانم ماروا ،وی را با یک شخصیت
خیالی در ی��ک فیلم که در اوهام
زندگی می کند مقایسه کند.
به نظر آقای لوس��ین بوش��ار این
مقایس��ه یک اهانت به برادر وی
است .ولی خانم ماروا بعدا
گفته اس��ت که منظور
بوشار :جدائی کبک از کانادا در
وی از نام بردن از الویس
حال حاضر قابل دسترسی نیست.
گراتون چنین مقایس��ه
ای نب��وده اس��ت .خانم
ماروا اتهام بنیادگرائی هم
رد کرده و می گوید PQ
اهم آنهاس��ت ،دوباره مطرح شود یک حزب مداراگر ،پذیرا و با درهای
از ّ
و صاحبنظ��ران درب��اره آن به بحث باز است.
موض��وع دیگ��ری که بوش��ار با آن
بپردازند.
در توضی��ح حرفهای آقای بوش��ار مخالفت کرده موض��ع خانم ماروا و
گفتنی است که  ADQهمان حزب  PQدر مقابل امور مهاجرت است که
بر حفظ هویت و زبان و کال ارزش
آکس��یون دموکراتیک کبک به
های کبکی تاکید می گذارند .به
رهبری سابق ماریو دومون است
نظر بوشار در این موضع گیری ها
که زمانی با گفتارهای پوپولیستی
افراط کاری می شود .اشاره بوشار
(عوام پس��ند) توانس��ت به مقام
به طرح قانونی است که در پائیز
اپوزیسیون رسمی در مجمع ملی
گذش��ته خانم ماروا آنرا پیشنهاد
کبک برس��د .ول��ی در اثر همان
کرده است.
روش��ها هم بزودی سقوط کرد و
گفته می شود که  PQقصد دارد
در انتخابات اخیر به ضعیف ترین
کبک را بط��ور رس��می و اداری
وضع تن��زل کرد؛ به گونه ای که
س��کوالر اعالم کند .ول��ی آقای
موجب استعفای ماریو دومون از
بوشار آن را تندروی می داند.
رهبری شد.
به گونه ای که بارها در این ستون
گفت��ه می ش��د که ای��ن حزب
اشاره شده است نبض سکوالریسم
 ADQدرباره ام��ور مهاجرین و
یا الئیسیته در آموزش و پرورش
مدارا با آنها روش های تندروانه را
می زند .احزاب ایدئولوژیس��ت و
ترجیح می دهد.
نهاده��ای مذهب��ی در تمام دنیا
اش��اره آقای بوشار به بنیادگرائی
س��عی کرده و می کنند که این
این حزب از این بابت است.
نهاد انسان س��از را کنترل کنند
اشاره آقای بوشار به «هدفی که
و از آن طری��ق منویات خود را به
زود بدس��ت نمی آی��د» موضوع
جامعه تزریق نمایند.
جدائی کبک از کانادا اس��ت که
وی معتقد است در حال حاضر قابل اخیرا م��دارس مذهب��ی یهودیان
اجازه یافته اند که عالوه بر س��اعات
دسترسینیست.
این بخش از اظهارات بوش��ار مورد و روزهای رس��می مدارس اس��تان
انتقاد بس��یاری از رهبران  PQو در کبک ،یک روز اضافی نیز به تعلیمات
راس آن��ان خانم پولین م��اروا رهبر مذهبیبپردازند.
فعلی حزب قرار گرفته است .از جمله این امر مورد انتقاد شدید عده ای از
برنارد الندری ،نخست وزیر پیشین صاحبنظران مخصوصا منتقدین PQ
کبک بعد از بوش��ار می گوید بوشار قرار گرفته است.
با پاشیدن تخم شک و تردید درباره ولی آقای بوشار می گوید این موضوع
اس��تقالل کبک از خط خارج شده م��را ناراحت نمی کن��د .وی در این
مورد به رنه له وک اشاره کرده و می
است.
به باور آقای الندری ،بوشار با موضع گوید او آدم بلندنظری بود و به این
نومیدانه خود دچار اش��تباه بزرگی قبیل موضوعات اهمیت نمی داد .در
ش��ده اس��ت .الندری ،با اش��اره به مقابل اعتراضات رهبران گوناگونPQ
اظهارات اشخاصی مانند رنه له وک بوشار به طنز می گوید شاید من نمی
که اس��تقالل طلب بودند ،به بوشار بایستی بعضی حرفها را می زدم.
ایراد می گیرد که چرا گفته اس��ت از موضوعات دیگری که میان بوشار
اس��تقالل کبک دور از دسترس��ی و  PQمورد اختالف اس��ت پوشیدن
حج��اب مخصوصا برقع ی��ا نقاب از
است.
مسئله دیگری که آقای بوشار با حزب س��وی بعضی خانم های مس��لمان
س��ابق خود درباره آن اختالف نظر است.
دارد موض��وع  accommodementآقای بوش��ار تاکید می کند که او با
 reasonableاست که ما در سالهای پیشنهاد کمیسیون بوش��ار -تیلور
گذشته با اصطالح «سازش معقول» موافق اس��ت که از چند فرهنگی و
اختالط فرهنگ ها حمایت می کند.
از آن یاد کرده ایم.
ش��ایان یادآوری اس��ت که در سال
{>> ادامه در صفحه}10 :
 2007به دنبال جنجالی که داشتن

___________________

accommodement reasonable

______
علی اشرف
شــادپور

حزب کبکوا از حرف های
رئیس پیشین خود تکان
خورده است!

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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خبرهای کانادا...
رتبه شصت و
هشتم برای
مرجان کلهر

مرجان کلهر که به عنوان نخستین
زن اس��کیباز ایرانی در ماده مارپیچ
ب��زرگ المپیک زمس��تانی 2010
ونکوور حضور داشت ،با زمان 1دقیقه
و  36ثانیه و  87صدم ثانیه مس��یر
پیست کریک ساید در ویستلر ونکوور
را ط��ی کرد و در بین  86ش��رکت
کننده در رده  68قرار گرفت.
به گزارش ايسنا ،از ساعت  10صبح
چهارشنبه  24فوریه به وقت ونکوور
مسابقه مارپيچ بزرگ زنان بازي هاي
المپيک زمستاني  2010در پيست
کريک سايد ويستلر آغاز شد که به
دليل نامساعد بودن شرايط جوي و
وجود مه غليظ نيمه تمام باقي ماند.
دور نخس��ت (مانش اول) زير بارش
ش��ديد برف با حضور  88ش��رکت

کننده از جمله
مرج��ان کلهر
برگ��زار ش��د،
ام��ا ب��ه دليل
وج��ود م��ه
غليظ و شرايط
نا منا س��ب
پيستمسابقه،
رقاب��ت هاي
دور دوم پس از
چندين بار وقفه
با تصميم مسووالن برگزاري لغو و به
صبح پنج شنبه موکول شد.
در حال��ي که تع��دادي از قهرمانان
بزرگ دنيا نتوانس��تند مسابقه را به
پايان برسانند و از مسير خارج شدند،
مرجان کلهر نخستين زن المپيک
زمس��تاني ايران در مرحل��ه اول با
موفقيت به خط پايان رسيد.
او با ثبت زمان يک دقيقه و  36ثانيه
و  87صدم ثانيه در ميان  88شرکت
کننده به مقام  68دست يافت.
پس از برگ��زاري مرحله دوم عنوان
اصلي کلهر مشخص خواهد شد.
اليزاب��ت گورگل از اتري��ش با زمان

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

 1:15:12عنوان نخست مانش اول
را به دست آورد.
از ن��کات جالب توجه اين مس��ابقه
ح��ذف "لين��زي وون" قهرم��ان
رقابت ه��اي دان هي��ل بازي ه��اي
المپيک ونکوور بود.
از ساعت  9:30صبح پنج شنبه به
در رقابته��اي مارپيچ بزرگ مردان
نيز پوريا و حس��ين ساوه شمشکي
نمايندگان ايران با کسب زمان هاي
دو دقيقه و  57ثانيه و  70صدم ثانيه
و س��ه دقيقه و  5ثاني��ه و  87صدم
ثانيه به عناوين ش��صتم و هفتادم
دست يافتند.

کودکانمهاجر،سیگارکشیدنرادر
مدارسیادمیگریند!

"تص��ور کنی��د کودکان��ی ک��ه از
کش��ورهای دیگر به کانادا می آیند،
بدنب��ال یافتن دوس��تان جدید در
مدرسه و پیوستن به اجتماع همسن
و س��ال های خود هستند .اگر آنها
ببینند که کشیدن سیگار جزئی از
فرایند "کانادایی"شدن باشد ،به این
کار نیز روی می آورند!"
دکت��ر " جنیفر اولوگلین" اس��تاد
دانش��گاه مونترآل ،این مطلب را در
گفت و گو با روزنامه تورنتو اس��تار،
بیان داشت.
هر س��ال  45،000مهاجر در س��ن
و سال مدرس��ه ،به کانادا مهاجرت
می کنند ،با اینکه ای��ن نوجوانان و
جوان��ان ،کمت��ر از کودکانی که در
کانادا متولد ش��ده اند ،به کش��یدن
سیگار رغبت دارند.
اما آمار دهه گذشته نشان می دهد
تعداد سیگاری ها در هر دو گروه به
مرور یکسان شده است.
محققی��ن در این زمین��ه با 1،959
نوج��وان بین  9تا  12س��ال در 24
مدرسه چندفرهنگی مونترآل گفت

و گو کردند.
در حالی ک��ه  10درصد از کودکان
مهاج��ر در پنج س��ال اول ورود به
کانادا س��یگار می کش��ند ،این رقم
در س��ال ششم تا دهم به 21درصد
افزایش یافته و میزان سیگاریها بین
کس��انی که حتی بیش از ده س��ال
در کان��ادا زندگی م��ی کنند به 28
درصد می رس��د ،ک��ه تقریبا با رقم
 29درصدی سیگاریها بین کودکان
متولدکاناداست.
دکتر اولوگلین م��ی افزاید" :اعتیاد
به س��یگار به سن و س��ال کودکان
بس��تگی ندارد ،بلکه تعیین کننده،
مدت زمان زندگی آنها در کاناداست؛
احتمال اعتیاد در بچه هایی که 11
تا  12س��ال در کانادا حضور داشته
باشند سه برابر بیشتر می شود.
این استاد دانشگاه مونترآل ،که رییس
گروه پژوه��ش در امور بیماری ها و
بحرانهای دوران بل��وغ در کانادا نیز
اس��ت ،سن اصلی ش��روع کشیدن
س��یگار را  8.6سال عنوان می کند
که برای چنین کشور توسعه یافته ای

بسیار تأسف بار است.
خانم دکت��ر اولوگلین با اش��اره به
تف��اوت س��طح زندگ��ی مهاجران
در کش��ور خود و کان��ادا می افزاید:
"بس��یاری از خانواده های مهاجر با
سابقه تحصیلی و خانوادگی باال وارد
کانادا می ش��وند  ،اما بخاطر تأمین
هزینه های خ��ود ،مجبور به اقامت
در مناطق و مح�لات ارزان قیمت
می شوند ،در چنین محالتی ،سیگار
کشیدن یک کار عادی و فراگیر بین
کودکان و جوانان است".
این گزارش جنجالی در شماره اخیر
نش��ریه Journal of Adolescent
 Healthبچاپ رسیده است.
دکت��ر اولوگلی��ن در پای��ان گفت:
"در حال��ی که کان��ادا دارای قوانین
سختگیرانه ای نسبت به استعمال
دخانی��ات اس��ت ،ام��ا معلم��ان و
دانش آموزان هنوز در محیط مدارس
سیگار می کشند و این موضوع برای
کودکان تازه وارد ،به عنوان بخشی از
فرهنگ کانادایی در امده است".
( ایرانتو)

>> ادامه از صفحه9 :

نیستند و به حفظ صددرصد ارزش
های کبکی ،اع��م از دین ،فرهنگ،
زبان و آداب و س��نن و رسوم ،به هر
قیمت اصرار می ورزند.
دس��ته دوم به منظور رعایت حقوق
بشر و حقوق شهروندی و همچنین
با توجه به منش��ور آزادیهای کانادا،
مخالف ه��ر نوع جلوگیری از اجرای
آداب فرهنگ��ی و مذهب��ی و حتی
پوشش های غیرمتداول هستند.
روشهای گروه اول به دلیل مقتضیات
زمان ،ش��انس زیادی برای پیروزی
ندارند .نیات گروه دوم بخاطر رعایت
حقوق بش��ر و غیره قابل تحس��ین
است به شرط آنکه تالی فاسد نداشته
باشد.
به بیان دیگر اگر رعایت هر نوع آدابی
صرفا به دالیل س��نتی ،فرهنگی و
یا اعتقادی باشد ،نه تنها بد نیست،
بلکه خیلی خوب هم اس��ت .اما اگر
این آداب و اصول ابزار سیاس��ی قرار
بگیرند ،فاجعه بار خواهد بود.


لوسی ین بوشار...
بوشار مخالف داشتن قانون خاصی
ب��رای نقاب اس��ت و م��ی گوید در
صورت چنین قانونی باید یک پلیس
حجاب هم داش��ته باش��یم .بوشار
معتقد است که خانم ماروا در صورت
انتخاب شدن به نخست وزیری هم
رفراندوم��ی برای اس��تقالل برگزار
نخواه��د کرد زیرا تمایل��ی برای آن
وجود ندارد.
پیام بوش��ار به کبکی ها این اس��ت
که در کبک مس��ائل ضروری تری
از قبیل قرض های س��نگین ،کسر
بودجه و سرمایه گذاری در آموزش
و پرورش و غیره وجود دارد که باید
به آنها بپردازد.

دیدگاه:

موضوعاتی از قبیل استقالل طلبی،
اقتصاد ،سرمایه گذاری ،کسر بودجه
و غیره مسائل مبتال به اکثر کشورها و

جوامع است .در طول زمان برای اکثر
آنها راه حل های دست کم نسبی و
قانونی پیدا می شود.
ولیموضوعاختالفاتفرهنگی،قومی
و مخصوص��ا مذهب��ی معضل هائی
هستند که با تصویب و اجرای قوانین
حتی سفت و سخت ،حل نمی شوند.
راه حل همان س��ازش معقول است
که باید طرفین یا طرف ها با هم کنار
بیایند و هیچ کدام صددرصد را طلب
نکند.
مهمان باید حقوق و آسایش میزبان
را رعایت کند و میزبان هم مته روی
خشخاش نگذارد.
اکن��ون در کبک عقای��د و نظرهای
گوناگونی در این باره وجود دارد ،که
می توان صاحبان آنها را بطور کلی به
دو دسته تقسیم کرد:
یک دس��ته بنیادگرایان یا تندروها
هس��تند که حاضر به هیچ سازشی

حسابداری
منشی گری اداری
شروع کسب وکار
همین امروز متاس بگیرید:

شهریه رایگان

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله
نامنویسی :بهار 2010

شادترین پارتی امسال
درمونتریال:

بلک کتز،شهرام،

فیروزه 13 مارس

ص2 :

خدمات ارزی

514-844-4492

ایران ...
رفسنجانی و تالش برای میاجنیگری

دکترحسینباقرزاده
 23فوریه 2010

hbzadeh@btinternet.com

در درون حاکمی��ت جمه��وری
اس�لامی البته اف��رادی ب��وده و
هستند که از ادامه بحران موجود
و خطراتی ک��ه از ناحیه آن متوجه
موجودیت جمهوری اس�لامی شده
اس��ت نگرانند و در مقاطع مختلف
س��عی ب��ر میانجیگ��ری کردهاند.
مهمترین این افراد در درون مجلس
علی مطهری و در خارج آن محسن
رضایی بودهاند .این دو تن بارها با ارائه
راهکارهایی سعی بر آن داشتهاند از
یک سو رهبران اصالحطلب جنبش
سبز را وادارند تا به نظر ولی فقیه تن
دهند و ریاست جمهوری احمدینژاد
را بپذیرند ،و از سوی دیگر حاکمیت
را قانع کنند که از تعقیب و مجازات
اصالحطلبان فعال در جنبش س��بز
دست بکش��د و بازداش��ت شدگان
و زندانی��ان را آزاد کند .انگیزه اینان
البته بیش از هر چیز پایان دادن به
جنبش سبز و یا دست کم جلوگیری
از تعمیق و گسترش آن بوده است.
آن��ان ش��اهد بودهاند که س��رکوب
خشن و خونین این جنبش چگونه
به رادیکالیزه شدن آن منجر شده و
موجودیت جمهوری اس�لامی را به
خطر انداخته است.
ای��ن تالشها از س��وی حاکمیت تا
کنون قاطعانه رد شده است .اظهارات
خشن و تسلیمطلبانه خامنهای جای
کمترین س��ازش بی��ن حاکمیت و
نیروی اصالحطلب جنبش سبز باقی
نگذاشته اس��ت ،و بلندگوهای ولی
فقیه(بهشمولکیهانشریعتمداری)
با بمباران تبلیغاتی علیه این افراد و
پیشنهادهای آنان سعی کردهاند این
پیش��نهادها را در نطفه خفه کنند.
در همی��ن حال ،نیروه��ای امنیتی
و قضایی کشور به س��رکوب مداوم
فعاالن جنبش س��بز ادام��ه دادهاند
و با بازداش��ت و ش��کنجه و اعدام و
محکومیتهای طوالنی حبس ،هر
گونه ام��کان موفقیت این طرحها را
از بی��ن بردهان��د .در مقابل ،رهبران
اصالحطلب جنبش سبز عالیمی بر
پذیرش این پیشنهادها از خود مخابره
کردند .اظه��ارات آقای��ان کروبی و

_____________________

موسوی مبنی بر شناسایی دوفاکتوی
ریاست جمهوری احمدینژاد ظاهرا
در پاسخ به همین پیشنهادها صورت
گرف��ت .این عالی��م ،اما ،از س��وی
حاکمیت کمتری��ن واکنش مثبتی
نداشت و نشان داد که امتیاز دادن به
حاکمیت به چیزی جز عالمت ضعف
تلقی نمیشود ،و دستگاه ولی فقیه به
کمتر از تسلیم مطلق مخالفان خود
راضی نخواهد شد.
از ای��ن رو ،آن چه ک��ه در این روزها
شایع شده مسئله تازهای نیست .در
واقع ،شایعات اخیر نیز عمدتا از سوی
همان محافلی دامن زده میشود که
در باال به آنان اشاره شد و در گذشته
نیز برای حل بحران تالش کردهاند.
تفاوتی که اکنون پیش آمده ،تشدید
بح��ران بینالمللی رژیم اس��ت که
موجب نگرانی بیشتر این محافل شده
و آنان را به تالش بیشتری واداشته
است .رجزخوانیهای س��ردمداران
رژیم در زمینه مس��ایل هستهای و
نظام��ی در هفتهه��ای اخیر همراه
ب��ا گزارش اخی��ر آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی ،که بی��ش از هر زمان
نسبت به فعالیتهای هستهای ایران
ابراز تردید کرده اس��ت ،به تش��دید
فعالیت غرب برای اعمال تحریمهای
شدیدتر علیه رژیم ایران منجر شده
و زمزمههای حمله نظامی به ایران را
بیشتر کرده است .محافل یادشده با
توجه به این خطرات و تهدیدهایی
که هر اقدام اقتصادی یا نظامی غرب
(به شمول اسراییل) میتواند شرایط
خطیر اقتص��ادی و سیاس��ی ایران
را تحت تأثیر قرار دهد با احس��اس
فوریت و ضرورت بیشتری دست به
کار ش��دهاند .آنان امیدوارند رهبری
سختس��ر رژیم را متوجه وخامت
وضع بکنند تا شاید سر عقل بیاید و
پیش از آن که دیر شده باشد به یک
راه حل بینابینی تن دهد.
ورود مجدد هاش��می رفس��نجانی
به صحنه این بح��ران نیز از این امر

َآقای رفسنجانی ابتدا در مجمع
تش��خیص مصلحت طرحی را
ب��ه جریان انداخ��ت که عمدتا
از س��وی عوام��ل میانج��ی در
حکومت پیش��نهاد ش��ده و بر
آن است که در نظام انتخاباتی
جمه��وری اس�لامی تغییراتی
ایجاد کند .ش��اهبیت این طرح  -که
به همین دلیل مورد حمله ش��دید
افراطی��ان حکومتی قرار گرفته  -دو
مسئله است :یکی واگذاری بررسی
صالحی��ت داوطلب��ان انتخابات به
نهاد جدی��دی به نام «کمیس��یون
ملی انتخابات» (و عمال نفی نظارت
استصوابی شورای نگهبان) ،و دیگری
حذف التزام به والیت فقیه (در عین
التزام به جمهوری اس�لامی و قانون
اساس��ی آن) اس��ت .این ط��رح در
شرایط فعلی البته کمترین شانسی
ب��رای تصوی��ب (از س��وی مجلس
شورای اس�لامی و شورای نگهبان)
ندارد و از این رو باید پیش کشیدن
آن را یک اق��دام نمادین تلقی کرد.
آقای رفس��نجانی در واقع خواسته
است به رهبران اصالحطلب جنبش
سبز بگوید که نفی نظارت استصوابی
شورای نگهبان مد نظر او هست و او
میتوان��د در مذاکره با خامنهای این
خواست را روی میز بگذارد.
از س��وی دیگ��ر ،رفس��نجانی در
نط��ق افتتاحیه اج�لاس خبرگان
بر ل��زوم مرزبن��دی اصالحطلبان با
ساختارشکنان تأکید کرد و از رهبران
اصالحطلب جنبش س��بز خواست
که مس��یر خود را از ساختارشکنان
جدا کنند و به حمایت از ولی فقیه
برخیزند .او این سخن خود را تکرار
کرد که گره کار تنها دست خامنهای
اس��ت و«اگر ایش��ان راه را بر عهده
بگیرند  ...از طریق راهنمایی ایشان ...
ميتوان حرکت كرد» .او در عین حال
از این که «حوادث ناگواری در کشور
رخ داد كه بيسابقه بود  ..و هیچ دل
مسلمانی نميتواند از آن راضی باشد»
اظهار تاسف كرد و خواست که به آنها
رسیدگی شود .در همین سخنرانی
او به «تهدیدهای فوقالعاده و اعالم
تحريمهاي فلجكننده از سوي دول
غربی» و «گزارش بسیار تلخ و منفی
...دبیرکل جدی��د آژانس بينالمللي
انرژی هستهای» اشاره کرد تا وخیم

 11هفته :از  6آوریل >> تا  20ماه جون 2010
نامنویسی :تا  19ماه مارس
La Communauté Coréenne du Grand Montréal
Cours de français GRATUITS avec la collaboration

du Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

مبتدی متوسط پیشرفته

 زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12/30 :تا 15/30
شبانه 18 :تا 21

 Période du cours:

)Du 6 avril au 20 juin 2010 (11semaines

 Niveaux:

Débutant, Intermédiaire et Avancé

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
تاریخ مصاحبه 22 :مارس
>> با تعیین وقت قبلی

 Horaire :

Matin : de 9h00 à 12h00
Après-midi : de 12h30 à 15h30
Soir : de 18h00 à 21h00

 Période d'inscription:

Du 22 février au 19 mars 2010
 Date d'évaluation:
Lundi 22 mars 2010
sur rendez-vous SEULEMENT
Document requis:
C.S.Q(Certificat de Séléction du Québec) ou
Résident permanent ou
Citoyen canadien naturalisé ou
Réfugié reconnu sur place

 شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20
Décarie

در روزهای اخیر شایعاتی در رابطه
با جنبش سبز قوت گرفته است.
بر اساس این شایعات ،گفتگوهایی
در سطوح باال در جریان است تا به
نوعی به بحران جاری کشور خاتمه
داده شود .گفته شده که توافقهایی
صورت گرفته تا به دس��تور علی
خامنهای دستگیرشدگان پس از
انتخابات  22خ��رداد به تدریج تا
ن��وروز آزاد ش��وند و در مقابل آن
سران اصالحات از ادامه مخالفت
خود دست بکش��ند .برخی ،آزاد
ش��دن تع��دادی از زندانی��ان در
روزه��ای اخیر را نش��انهای از آن
گرفتهاند .همچنین تغییراتی که
این روزها در مقامات باالی س��پاه
و نی��روی انتظامی صورت گرفته،
از دی��د این��ان بی ارتب��اط با این
مس��ئله نبوده اس��ت .همزمان با
این تحوالت ،هاشمی رفسنجانی
که مدته��ا خاموش بود به بهانه
تشکیل جلسات دو نهادی که بر
آنها ریاس��ت میکند  -مجلس
خب��رگان و مجم��ع تش��خیص
مصلح��ت  -به اظهار نظر در مورد
مسایل جاری کشور پرداخته است.
این شایعات تا چه حد با واقعیت
ارتباط دارد و رفسنجانی چه هدفی
را در اظه��ارات اخی��ر خود دنبال
میکند؟

_____________________
حکای��ت میکن��د .او ک��ه
ظاهرا گفتگوهایی در سطوح باال در
همواره سعی داشته در نزاع
جریان است تا به نوعی به بحران
بی��ن حاکمی��ت و جنبش
جاری کشور خامته داده شود .این
س��بز موض��ع «بینابینی»
شایعه با فعال شدن رفسنجانی در
یا «بیطرفان��ه» بگیرد ،در
این روزها تقویت شده ،ولی حاکمیت گذش��ته نیز در مقاطعی به
عنوان واسطه و میانجی وارد
در برابر این تالشها تاکنون مقاومت
صحنه شده است .تالشهای
کرده است...
او ،اما ،مانند سایر میانجیها
نی��ز از س��وی حاکمیت رد
شده اس��ت .آقای خامنهای
همراه با رد پیشنهادهای او ،به
دفعات به تلویح یا تصریح از او
خواسته که از به نعل و به میخ
زدن دس��ت ب��ردارد و موض��ع
خود را مش��خص کند .محافل
افراطی حاکمیت نیز با الهام از
گفتههای خامنهای گاه حمالت
شدیدی را متوجه او کردهاند و
از او خواستهاند که جنبش سبز
را محکوم کند .ورود جدید او به
این صحنه نشان دهنده آن است
که او نیز فرصت جدیدی برای
طرح نظرات «آش��تیجویانه»
خود یافت��ه اس��ت .او نیز الزم
دیده اس��ت که ب��ه بحرانهای
بینالمللی رژیم اش��اره کند و
تلویحاً به خامنهای بفهماند که
وقت برای ح��ل بحران داخلی
رژی��م در حال از دس��ت رفتن
است.

ترم بهاری2010
کالس های رایگان فرانسوی

3480
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Pour plus de renseignements:
La Communauté Coréenne
Sherbrooke O
du Grand Montréal
3480 Décarie, bur 201, MTL.QC. H4A 3J5
Métro
)Tél.: (514) 481-6661 (poste 201
Vendôme
Courriel: montrealhanin@hotmail.com
Heure d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

جمعهشبهای

کتابخانهنیما
جمعه  5مارس
ساعت  8شب

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

fondation.nima@gmail.com

بودن ش��رایط بینالمللی را به مخاطبان
خود (از جمله عل��ی خامنهای) گوشزد
کند و تا ش��اید آنان را به پذیرش نظرات
میانجیگرایانه خود قانع سازد.
هدف رفس��نجانی و س��ایر میانجیگران
جمهوری اسالمی که این روزها به تالش
بیشتری افتادهاند به وضوح تجزیه جنبش
س��بز و کش��اندن بخش اصالحطلب آن
به دامان حاکمیت اس��ت .آنان به خوبی
احساس میکنند که وخیم شدن شرایط
داخلی و بینالمللی موجودیت رژیم را به
خطر انداخته و باید هرچه زودتر راه حلی
برای آن جس��ت .برای ای��ن منظور آنان
تالش میکنند که حاکمیت را بر سر عقل
آورند تا به حد اقلی از خواستهای رهبران
اصالحطلب جنبش سبز پاسخ دهد .این
امر تا کنون ش��دیدا با مقاومت حاکمیت
روبرو ش��ده اس��ت .رهبران اصالحطلب
جنبش سبز نیز که در گذشته امتیازهایی
به حاکمی��ت دادهاند بازدهی نگرفتهاند و
طبیعتاً اکنون کمتر ب��ه این وعدهها دل
خ��وش میکنند و مواض��ع قاطع خود را
حفظ کردهاند (از جمله مهدی کروبی در
بیانیه اخیر خ��ود) .تنها یک تغییر رفتار
فاحش خامنهای میتواند بنبست موجود
را بشکند  -امری که کمترین نشانهای از
آن هنوز در دست نیست.


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

طراحیوبسایت

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

www.cadianda.com
برایاطالعاتبیشتر
با آقای سلیمی متاس بگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

12
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ش جالل عادل
کشی

>> بخش یکم

استادبیهمتادرزندگی 1
(از  3بخش)

______________________

در زمان های گذشته ،خدا بوسیله
پیامبران ،اراده و مشیت خود را
بتدریج بر اجداد ما آشکار می فرمود.
 ...در ایام آخر ،او توسط فرزندش با
ما سخن گفت.
خدا در واقع اختیار همه چیز را به
فرزند خود سپرده و جهان و متام
موجودات را بوسیله او آفریده است.

________
عبرانیان2-1:1

مقال��ه ای از یک روزنامه که چند
وقت پیش خوان��ده ام را هنوز در ذهن
دارم .آن مقال��ه نظر خوانن��دگان را به
بدبینی روز افزونی که در افکار و عقاید
مردم دیده میشود جلب میکرد و نشان
میداد که این بد بینی روز افزون از نتیجه
شکست علم جدید در مسائل اساسی
زندگی بشر ناشی شده.
نویسنده در طی مقاله چنین می گوید:
«مردم از کلمات و سخنان انسان خسته
و زده ش��ده اند .اطمینان و اعتقاد خود
را به افکار ،برنامه ها ،نقش��ه ها و طرح
های انسان از دست داده اند .آنها تشنه
و مشتاق شنیدن صدایی از جانب دیگر

می باش��ند -صدای حقیق��ت ،صدای
مرجع اقتداری که امور زندگیش��ان را
حل و فصل کند».
مردم در انتظار شنیدن کلمه ای از جانب
خداوند میباشند .این کلمه که به نظر
نویس��نده مزبور مردم تشنه شنیدنش
هس��تند ،در حدود دو هزار سال پیش
گفته شده است.
در نام��ه پولس رس��ول ب��ه عبرانیان
میخوانیم که «خدا … در ایام آخر توسط
فرزندش با ما س��خن گفت» ،در وجود
مس��یح است که ما چراغ هدایتی برای
زندگی خود می یابیم.
در وج��ود اوس��ت که ما پاس��خی به
احتیاجات اساسی و اصلی خود کشف
می کنیم و توس��ط اوس��ت که نجات
مییابیم
عیسی مسیح استاد بزرگی ست.
کلمات او گواه وی می باشد.
منتقدانی که در صدد بودند او را متهم
س��ازند ،مجبور بودند اعتراف کنند که
هرگز کسی مانند او سخن نگفته است.
علم��ای خبره و فاضل یه��ود ،با وجود
دشمنی و خصومت خود ،مقام استادی
مسیح را قبول کرده و می گفتند:
«...ای اس��تاد ،ما می دانیم که شما هر
چه باشد حقیقت را می گوئید.»...
انجیل مرقس12:14

ولی در مورد عس��یای مس��یح چنین
چیزی واقع نگردید و او هنوز تنها استاد
معاصر بزرگ ما می باشد.
هنگامی که به سخنانش که بیش از دو
هزار سال پیش بر زبان آورده گوش فرا
دهیم ،در می یابیم که آن کلمات ،امروز
برای ماست.

از این گذش��ته ،کلمات مس��یح همه
واقعیات معاصر اس��ت .کلم��ات مزبور
دلیل بر چیزی است که در نوع خود بی
نظیر و در خور توجه و دقت هر شخص
متفکر است.
به عبارت دیگر ،ما باید آنقدر صدیق و
صالح باشیم که اذهان خود را در معرض
کلم�ات مس�یح دارای حیات
آنچه مسیح درباره زندگی و خدا گفته
ابدی ست.
است قرار دهیم.
باید به او که گفت راه و حقیقت اس��ت تنه��ا روش عقیدتی جه��ان که قدرت

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

در تعالیم مسیح روشنی و عمق و
سادگی با هم آمیخته است.
همیش��ه بنظر ما چنان می آید که از
درک بطن سخنان او بسیار دوریم ،ولی
مس��یح کالم خود را چنان به سادگی
بیان می کند که کودک هم میتواند آن
را دریابد.
با وجود پیش��رفت ظاه��ری فرهنگ و
دان��ش در جه��ان ،هیچک��س تا حال
نتوانسته که بر او به عنوان مربی بزرگ
زندگی برتری جوید.
ادامه د ارد

هر یکشنبه

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:

مقابله با ماتریالیسم دیالکتیک و غلبه بر
آن را دارد و م��ی توان��د بطالن و کذب
کمونیزم را ارائه کند و بر آن چیره شود،
حقیقتی است که بیش از دو هزار سال
پیش از عیسی مسیح به ظهور رسید.
مس��یح برای همه طبقات و کشورها و
نژادها و ش��رایط اجتماعی سخن می
گوید .کلمات او را س��یاه ،سفید و زرد
پوست ،از غرب تا شرق دور گرامی می
دارند .تعالیم او وارد خانه های مستمندان
ش��ده و ثروت های ابدی به آنان ارزانی
م��ی دارد .به کاخ ه��ای ثروتمندان راه
یافته ،فقر معنوی و روحانی آنان را ظاهر
میسازد .مسیح به زبان جهانی و عامی
سخن می گوید و همه جا در هر تمدن
و هر فرهنگی مردم در کالم او آواز مربی
بزرگ معاصر را میشنوند.

Mary Anne

خداوند محبت است

شاگردان مسیح که هر روز سخنانش را
می شنیدند و او را خوب می شناختند،
به مقام تربیت استادشان اعتراف کرده،
گفتند:
«خداوندا ،نزد که رویم؟ کلمات حیات
جاودانی نزد توست»
انجیلیوحنا6:68-69

گوش فرا دهیم .اگر دریافتیم که
او راستگوترین و بزرگترین کسی
است که ما می شناسیم ،آنگاه
نباید فقط در پای او بنشینیم و
گوش دهیم ،بلکه باید بپاخیزیم
و پشت سر او روان شویم.
به عقیده راس��خ مس��یحیان،
عیس��ای مس��یح از جانب خدا
فرستاده شده و تعالیم او حقیقت
ابدی می باشد.
مس��یح از ی��ک انس��ان عادی
برتر اس��ت و با اقتداری بیش از
انس��انهای معمولی سخن می
گوید .بررسی کلمات و سخنان
او در کت��اب مقدس  -انجیل -
شهادت خواهد داد که او در نوع
خود کامال بی نظیر و منحصر به
فرد است.
برای کلمات عیسای مسیح که محدود
به مکان و زمان خاصی نیست ،نظیری
به عرصه ظهور نرس��یده است .از روزی
ک��ه او در کنار دریای جلیل تعلیم می
داد ،بیش از دو هزار سال گذشته است.
در این م��دت تمدن ه��ای گوناگون،
امپراتوری ها ،دولت ها ،سرشناس��ان،
آداب و س��نن ،هم��ه و هم��ه آمدند و
منقرض ش��دند ،اما گفته ها و سخنان
عیسی مسیح مانند نوشته های کتابی
که تازه منتشرشده ،تازه و صحیح و قابل
اجرا می باشد.
در این مدت معلمان و مربیان دیگری
ظاهر شده و سخنانی گفته و عاقبت از
صحنه تاریخ خارج شده اند ،همین که
انعکاس صدایشان نا پدید شد ،تعالیم
آنان نیز کهنه و نامربوط گردید.

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
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مونتریال :در شهر
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

جمعهشبهای دانشنامهایرانیکا
کتابخانهنیما را فراموش نکنیم

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

5206 DECARIE #3

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

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

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

Tel.: 514-485-3652

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

مدرسه فردوسی

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

ایرانیکا از آن
همه ماست

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

www.dehkhodaschool.com

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

و به تشویق
وحمایت مالی همه
نیاز دارد.

514-651-7955

www.iranica.com

کافهلیت

 هر پنجشنبه

اجنمندوستدارانزرتشت
-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

Seena Cultural Center

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

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

(514) 944-8111

 کالس های رقص

خانه فرهنگ صبا

خورشید خانوم

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

M EK IC

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

www.Seena.ca

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

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

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

رادیو همصدا اتاوا

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

کتابخانهنیما

شبشعر

شاعر مونترالی

حسینشرنگ
کتابخـــانهنیما

نشست بنیاد ایرانپژوهی سهروردی
شنبه  ۶مارس ،۲۰۱۰
ساعت  4تا  6بعدازظهر برگزار میشود
دانشگاهکنکوردیا:
 1455مزونوو اتاق403 :
(مترو :گای )
>>Info:
y_amiri@yahoo.com

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

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

fondation.nima@gmail.com

بنیاد کودک یک موسسه خیریه
بین المللی اس��ت که در ایران
بنام "موسس��ه رفاه کودک " به
ثبت رس��یده اس��ت.
ای��ن نه��اد خیریه،
بنیادی مستقل است
که بدون هیچ تعلق
مذهبی ،سیاس��ی و
ی��ا قوم��ی در زمینه
آم��وزش و کمک به
کودکان فقیر و یا بی سرپرست
فعالیت میکند و تنها خیریه ای
در ایران اس��ت که فعالیتهایش
در این زمینه مورد تائید سازمان
ملل ق��رار گرفته و بعنوان مقام
مشورتی (اکوسوک) این سازمان

• مراسم پریدن از روی آتش • دی.جی.
• زمان :سه شنبه 16مارس  ،2010ساعت 6پس از نیمروز
• جا  :سالن زیبای PALACE

)1717 Corbuiser (Laval
-------------------

 ورودیه 10 :دالر  زیر 10سال :رایگان)

Montmorency

• ساندویچ در محل بفروش می رسد

>> تهیه بلیت:

 فروشگاه سن لوران (محسن)
 تپش دیجیتال
>> تلفن آگاهی:
)514( 325-3012
)514( 865-7146

Ottawa Persian Radio

جمعهشبهای

بنیادکودک

• همراه با آتش افروز (حاجی فیروز)

«مناشـــوم»

جمعه  5مارس
ساعت  8شب

زندگی و آثار
سهروردی

چهارشنبهسوری

514-488-3000

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

بنیاد سخن آزاد

جشن

6528 St- Jacques W.

اجنمن ادبی (فاضل)

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

با همیاری اجنمن ادبی مونترال پیشیاره می کنند:

فرهنگسرایسینا
اوتـــاوا

(514) 651-7955

پاسداریازجشنهایملیخویشکاری
هرایرانیست

www.cafelitt.ca

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

(514) 731-1443
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بین المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالی��ت و هدف اصلی
بنیاد کودک ،حمایت همه جانبه
مادی و معنوی از دانش آموزان
فقیر و نیازمند اما با اس��تعداد و
درس خوان است.
به رجوع به س��ایت باال
با فعالیتهای بنیاد آشنا
ش��ده و به بچ��ه های
نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت
زیر به بچه های
نیازمند ایران یاری
رسانید:

www.
childfoundation.
org

خانه ایران

SHILD OF ATHENA

 Family Servicesدید و بازدید
ی از قوانین کشوری که در آن
اطالع کاف 
زندگی ی و ضیافت
میکنیم به ما کمک خواهد کرد تا زندگ 
بهتری داشته
باشیمآتنا جلساتی شام نوروزی
بدین منظور سرویس خانوادگی
را به زبان فارسی تدارک دیده است که شرکت
ی میباشند .برای اطالعات
در این جلسات مجان 
بیشتر با شماره زیربا ما تماس بگیرید
و با خانم لیلی صحبت کنید:
(514) 274-8117

You can have a better life
If you have

more information about the
laws of the country that you
are living in.

For this reason the community
organization SOAFS has prepared
free sessions on the family law in
Quebec.
For more information call us at

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.

(514) 274- 8117

از میهمانان با شام کامل پذیرایی شده

و با دی جی،

شب سال نو شادی را به شما ارمغان خواهیم نمود.

and you can speak with Leili

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.

14

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  10  944اسفند 1388

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه شصت در ایران -مونتریال

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian Political Prisoners of 80's -Montreal

میزگرد
«کمیته
یادمان»...
با دانشجویان
در 6فوریه

کمیته یادم��ان در تاریخ 6
فوریه ،چهارمی��ن میزگرد
خود را ب��ا همکاری جمعی
از دانشجویان دانشگاههای
مونت��رال برگزار ک��رد .این
برنامه در جهت نزدیکی نسل
دانشجویان و فعالین سیاسی
جوان کنونی با نس��ل دهه
 50و  60انجام گرفت که طبعا بوسیله
آنان اجرا می شد و ما تنها نقش برگزار
کننده را داشتیم.
نخس�تین میرگرد ما در تاریخ 13
سپتامبر با شرکت جمعی از فعالین
و زندانیان سیاس�ی ده�ه  60اجرا
شد.
دومی�ن اش در اکتبر با ش�رکت 2
تن دیگر از زندانیان دهه  60مهدی
اصالنی و ای�رج مصداق�ی برگزار
گردید.
س�ومین برنامه میزگ�ردی بود با
شرکت دکتر پارسا بناب که همراه
با آنها کمیته در برگزاری تظاهرات
ه�ای متع�دد در پش�تیبانی از
مبارزات مردم نی�ز همواره با تمام

توان شرکت داشته است.
تظاهرات های تابستان گذشته (ژوئن و
 18تیر و )...تا تظاهرات های  9آبان16 ،
آذر و اخیرا نیز  22بهمن که همگی با
موفقیتوشرکتفعاالنهجامعهتبعیدی
مونترال روبرو بوده است تا طی این چند
ماه��ه بویژه با تالش در جهت انعکاس
همه نظ��رات و رنگ ها با دیدگاه های
استبدادی و تک صدائی مقابله کردیم
و گرچه هرگز از رادیکالیسم مواضع مان
و بویژه خواست س��رنگونی جمهوری
اسالمی قدمی به عقب نگذاشتیم نشان
دادیم که توان آنرا داریم تا بازتاب دهنده
رنگین کمان جنبش اجتماعی -سیاسی
مردم ایران باشیم.

میزگردچهارم
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میزگرد چهارم ما پیرامون
اوضاع سیاسی جاری ایران
ب��ود 3 .تن از جوانان مبارز
ایرانی بهرنگ تیرگری،
عطیه قریشی و سعید
ولدبیگی در این میزگرد
ب��ر ط��رح نظ��رات خود
پرداختند.
در آغ��از برنام��ه از طرف
کمیت��ه یادم��ان
کش��تار زندانی��ان
ده��ه  ۶۰پیام��ی
بمناسبتدرگذشت
یدالله خسروشاهی
از رهبران و فعاالن
جنب��ش کارگری
خوانده شد و تجلیل
از مب��ارزات ای��ن
رزمند طبقه کارگر
حاضرین در جلسه  ۱دقیقه ّ
کف زدند.
ابتدا بهرنگ که از دانش��جویان برابری
طلب مونترال اس��ت به تشریح شرایط
انق�لاب بهم��ن  57پرداخ��ت  .وی با
ی دیدگاه و
تحلیل انقالب  ۵۷و بر رس 
ماهیت ارتجاعی خمینی علل شکست
آن را توضیح داد.
س��پس عطیه قریشی دانشجوی دیگر
مونترالی جنبش کنونی را مورد بررسی
قرار داد و رشد و گسترش آنرا از خرداد
ماه امسال تاکنون نشان داد.
س��ومین سخنران س��عید ولدبیگی از
فعالین جنبش دانش��جوئی و کارگری
ایران بط��ور عمده جنب��ش کارگران
و زحمتکش��ان ایران را مورد بررس��ی
ق��رار داد و نق��ش آن��ان را در تحوالت
اخیر تحلیل کرد .در مجموع به س��ه
سخنران با بررسی جنبش اخیر نقش
دانشجویان ،کارگران ،زنان و ...همراه با
دورنمای آینده به اختصار و تا آنجا که
زمان اجازه میداد بررسی کردند.
در پایان برنامه پرسش و پاسخ برگزار
شد که با ش��رکت فعال حاضرین در
جلسه همراه با طرح نقطه نظرات شان
پیرامون مباحث مطرح شده به پایان
رسید.
پیام یکی از مبارزین داخل که هم اکنون
در زندان های رژیم اس�لامی بسر می
برد به نسل سالهای  50و  60بوسیله
سعید ولدبیگی قرائت شد .ضمنا پیام
یکی دیگر از دانش��جویان مبارز ایرانی
که اکنون در سوئد در تبعید بسر می
برد بوسیله ویدئو کنفرانس برای شرکت

ل

dahe60
oshtare

K

کنن��د گا ن
نمایش داده شد.
خانم پریسا نصر آبادی از فعالین جنبش
دانشجویئ و سوسیا لیستی ایران پیام
دوم را از سوئد ارسال داشت.
در این برنامه بیش از  ۱۰۰نفر شرکت
کردند.

گزارش تظاهرات 22
بهمن
کمیت��ه یادمان ب��ه اتف��اق جمعی از
دانش��جویان دانش��گاههای مونت��رال
(دانشجویان برابری طلب) از چند هفته
قب��ل از  22بهمن برنامه تظاهرات 22
بهمن را برای پشتیبانی و در همراهی با
مردم ایران تنظیم کرد.
این تظاهرات همچون دیگر برنامه های
دیگرمان با ش��عار محوری س��رنگونی
جمهوری اس�لامی و در راستای سایر
خواس��ته های مردم برگزار شد .چون
دیگر برنامه هایمان س��عی در انعکاس
چند صدائی داشتیم و از همه مبارزین
دعوت ش��د تا با ش��عارها و خواس��ت
های خود در این برنامه شرکت کنند.
تظاهرات بر خواست های به حق مردم
ایران مبن��ی بر س��رنگونی جمهوری
اس�لامی -آزادی ب��دون قیدو ش��رط
اندیشه و بیان با تساوی کامل زن و مرد
و لغو حجاب اجب��اری ،آزادی فردی و
بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی،
لغو ش��کنجه و مج��ازات اع��دام ،حق
داشتن تش��کیالت مستقل برای همه
بویژه کارگران و زحمتکشان و ...تاکید
ش��د .تظاهرات همراه با سردادن شعار،
نمایش فیلم هائی از جنبش اخیر مردم،
سرودهای انقالبی و ...ادامه یافت.
در پایان تظاهرات کمیته یادمان بیانیه
اش را که تاکید بر همین خواستها بود
به زبان های فارسی ،انگلیسی و فرانسه
قرائت کرد .دانشجویان نیز بیانیه خود
را خواندند و در قس��مت بعدی برنامه
حسین شرنگ شاعر مشهور مونترال با
قرائت شعری در رسای جنبش مردم به
گردهمائی ما گرمی خاصی بخشید .در
پایان از کلیه شرکت کنندگان خواسته
ت��ا نقطه نظرات خود را بیان دارند .این
برنامه س��اعت  7:30دقیق��ه به پایان
رسید.

خم نکن
سَر َ
به تردید...
هژیرپالسچی

باید تمامش کنیم.
این آیههای یأس که در پی  22بهمن برخاسته است را باید
تمام کرد .باید در مقابل حقارتهای تئوریزه شدهیی که حاال
بانگ برداش��تهاند جنبش شکست خورده است ،ایستاد .باید
ش��ادی آن خوشنش��ینانی را که حاال همنوا با حنجرههای
حکومت اس�لامی برای مرگ جنبش ضیافت بر پا کردهاند
بر هم زد .ما خس��ته نش��دهییم .هرچند به مبارزان موسمی
حق میدهیم خس��ته شده باشند ،هرچند  22بهمن چنان
که آرزویش را داش��تیم نبود با این همه همین  22بهمن را
میتوانیم به آموزهیی بدل کنیم که ما را در تداوم مبارزه یاری
دهد.

بدبینیبینش،
خوشبینی اراده

ما از  22بهمن آموختیم که تبلیغاتمان را با ظرفیت جنبش
هماهنگ کنیم .آنهایی که ش��عار فتح صدا و سیما و خانهی
خامنهیی را میدادند بیش از همه در ایجاد توهم نس��بت به
مرحلهیی که جنبش در آن قرار دارد مقصر بودهاند.
اگر باور بر اینکه هیچ ارادهی مرکزی و غالبی بر این جنبش
مسلط نیست در ما درونی شده باشد و اگر در اساس خودمان
الاقل فهمیده باش��یم وقتی از جنبشی افقی و بدون رهبری
سخن میگوییم ،از چه سخن گفتهییم باید این را دانسته باشیم
که یکی از خصوصیات چنین جنبشی پیشبینیناپذیری آن
است .نفهمیدن همین ویژگی بود که موجب شد در روز عاشورا
برخی از فعاالن جنبش آنچنان شوکه شوند که بیانیههای
طویل در مذمت رادیکالیسم صادر کنند و باز نفهمیدن همین
ویژگی بود که باعث شد حاال پارهیی تبلیغات توهمزا در برابر
واقعیت واقعن موجود  22بهمن بر باد رفته باشد.
هرچند تبلیغ برای تداوم حضور خیابانی الزم است اما آنچه
بیش از همه مهم به نظر میرسد ،تداوم مبارزه است 22 .بهمن
هرچند با تبلیغات پیش از آن همخوانی نداشت اما نشانهیی
بود از تداوم مبارزه البته در حد بضاعت مردمی که هشت ماه
و به ویژه در یک ماه اخیر زیر مهمیز سرکوب مداوم و خشن
حکومت��ی بودهاند .و در برابر حکومت��ی که این بار آمادهتر از
همیشه نیروی سرکوبش را به میدان آورده بود.
باید بفهمیم و بفهمانیم که این جنبش بنا نیست همین حاال
و اکنون بساط اس��تبداد را برچیده باشد .مبارزه با استبداد،
مس��یری دشخوار و طوالنی اس��ت که ما تا به این جای آن



تظاهرات علیه رژمی در ۲۲بهمن ،یک پریوزی بزرگ برای مردم و یک شکست بزرگ برای رژمی بود
جمعه ۲۳ ،بهمن -پس از تظاهرات گسترده
م��ردم ته��ران در  ۶دی ،یکش��نبه خونین،
جمهوری اس�لامی یک م��اه و نیم فرصت
داش��ت ،تا تمام تدابیر امنیتی خود را برای
 ۲۲بهم��ن به مرحل��ه اج��را درآورد و تمام
نیروهای طرفدار خود را بسیج نماید تا بتواند
مراسم نمایشیاش را برگزار نماید و به ویژه
مان��ع از برپایی تظاهرات مردم مخالف رژیم
در تهران گردد .تم��ام ظرفیتاش را به کار
گرفت .گروههای مزدور بسیجی و سپاهی را
از شهرستانها به تهران منتقل کرد .صدها
تن از فعالین سیاس��ی را در طول دو ،س��ه
هفته اخیر دستگیر کرد .تهدید به سرکوب
تظاهرات مخالفین پی در پی تکرار شد .سراسر
خیابانهای انقالب و آزادی را پیشاپیش به
اشغال درآورد .گروههای بسیج ،پلیس و سپاه
را برای هر بخش این خیابانها سازماندهی
کرد .رادیو و تلویزیونهای خود را تمام وقت
در خدمت تبلیغات این مراسم نمایشی قرار
داد .همه گروههای وابسته به ارتجاع اسالمی
و سران دستگاه روحانیت ،مردم را به شرکت
در مراس��م دولتی دعوت کردن��د .نیروهای
مسلح رژیم در بخش بزرگی از تهران مستقر
شدند تا مانع از تظاهرات ضد دولتی شوند ،با
این مقدمات ۲۲ ،بهمن فرا رسید .رژیم تمام

نیرویی که توانسته بود بسیج کند و به تهران
گس��یل دارد و تمام وابس��تگان به دستگاه
دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی ،در نهایت
از چند ده هزار تجاوز نکرد .این تمام بس��یج
سراسری رژیم برای حضور در یک استان ۱۳
میلیونیبود.
جمهوری اسالمی از ترس مردم مبارز تهران،
یک حصار به دور راهپیمایی طرفداران خود
کشید و به سرعت آن را پایان داد .اما تهران
تا شب ،عرصه تظاهرات و درگیری دهها هزار
تن از مردم با مزدوران رژیم بود .این تظاهرات
منطق��ه بسیارگس��تردهای را در برگرف��ت.
آریاش��هر ،فاصله می��دان آزادی ت��ا میدان
صادقیه ،می��دان پونک ،اش��رفی اصفهانی،
دروازه دولت تا خیابان س��پاه ،شهرک غرب،
خیابان ولیعصر ،مالصدرای شیرازی ،میدان
هفت تیر ،اطراف خیابانهای کارگر و امیرآباد
شمالی و نقاط دیگری از تهران مراکز اصلی
تظاهرات مردم تهران در  ۲۲بهمن علیه رژیم
ارتجاعی جمهوری اس�لامی بود .شعارهای
مردم در این روز ،مرگ بر دیکتاتور ،مرگ بر
خامنهای ،مرگ بر جمهوری اسالمی ،مرگ
ب��ر اصل والیت فقیه بود .مردم تهران در هر
کجا ک��ه تصاویر خمینی و خامنهای آویزان
بود ،آنها را پاره کردند و به آتش کش��یدند.

نیروهای س��رکوبگر رژیم با تمام آمادگی و
وحشیگریشان نتوانس��تند مانع از برپایی
تظاهرات گردند .تعدادی از مردم در نتیجه
گلولههای س��اچمهای و یا زیر ضربات باتوم،
مض��روب و صدها تن دس��تگیر ش��دند .اما
تظاه��رات ادامه یافت و بار دیگر مردم مبارز
و قهرمان تهران به ارتجاع حاکم نشان دادند
که با هیچ تهدید و سرکوبی نمیتواند در اراده
آنها برای برافکندن جمهوری اسالمی خللی
ایجاد کند .تودهه��ای مردم مبارز و قهرمان
تعدادی از شهرهای دیگر نیز در این روز علیه
رژیم تظاهرات کردند .تظاهرات مردم اصفهان،
اهواز و شیراز از نمونه برجستهترین آنها بود.
در این شهرها نیز در نتیجه سرکوب وحشیانه
رژیم ،دهها تن از مردم مبارز دستگیر شدند.
تظاه��رات تودههای مردم ای��ران به ویژه در
تهران علیه جمهوری اسالمی در  ۲۲بهمن،
یک نقطه تعیینکننده در مبارزه تودههای
انقالبی مردم علی��ه ارتجاع حاکم بود .دیگر
کام ً
ال روشن شد که رژیم حتا با بسیج تمام
مزدورانش قادر نخواهد ب��ود مانع از برپایی
تظاه��رات و اعتراضات توده م��ردم گردد .از
این جهت ،باید مبارزه مردم را در  ۲۲بهمن
یک پیروزی بزرگ و برای رژیم یک شکست
بزرگ در نظر گرف��ت .مبارزه از این پس در

ابعادی وس��یعتر رخ خواهد داد .آن گروه از
تودههای مردمی که هنوز به جنبش سیاسی
کنونی نپیوستهاند ،اکنون به استحکام و تداوم
این جنبش ،چش��ماندازی که برای پیروزی
گشوده است پی میبرند و به آن میپیوندند.
شکست رژیم ،برمال ش��دن هر چه بیشتر
ضعف و ناتوان��یاش ،آن گ��روه از نیروهای
مردد را که تاکنون از رژیم میترس��یدند ،به
جانبداری از جنبش انقالبی بزرگ تودههای
مردم سوق خواهد داد.
همه دیدند که میتوان
و بای��د مب��ارزه کرد و
از دس��ت رژی��م کاری
ساختهنیست.
جمهوری اس�لامی اما
درگیر مب��ارزات مردم
ای��ران در  ۲۲بهمن و
تحمل شکست آن نبود.
مبارزات هم��ه روزمره
در جری��ان اس��ت .از
فردا دوب��اره با مبارزات
کارگران و دانشجویان
رو به روس��ت ۸ .مارس
روز جهانی زن در پیش
است .چهارشنبهسوری

فرصت دیگریست که تودههای مردم سراسر
ای��ران ،در این روز آتش��ی عظیم از مبارزه را
علیه رژیم برپا کنند .توقفی بر این مبارزه تا
سرنگونی جمهوری اس�لامی و برپایی یک
حکومت شورایی که مردم کارگر و زحمتکش
سرنوشتش��ان را در دس��ت خ��ود بگیرند،
نخواهد بود.

به نقل از رادیو دمکراسی شورایی
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را ب��ا ارادهی جمع��ی
پیمودهییم 22 .بهمن
به م��ا آموخت مبارزه
ادامه دارد.

در ستایش ناامنی

حوادث روز عاش��ورا و استقبال
از  22بهمن اما موجب ش��د ما
خارج کشوریها بدانیم مبارزه را
میتوانیم در اشکال موثرتری نیز
پیش ببریم .آنچه که پیش از این
جستهوگریختهدراشغالسفارت
حکومت اسالمی در سوئد ،حمله
به کنسولگری حکومت اسالمی
در هامب��ورگ ،مس��دود کردن
کنسولگری حکومت اسالمی در
فرانکفورت و بر هم زدن مراس��م
سفارت در حس��ینیهی پاریس
آغاز شده بود ،بعد از حوادث روز
عاشورا و در استقبال از  22بهمن
با بر هم زدن مراسم حسینیهی
س��فارت در برلی��ن ،محاصره و
قف��ل زدن درهای کنس��ولگری
فرانکفورت ،بر هم زدن کنسرت
تبلیغاتی حکومت اس�لامی در
ایتالیا و هلند ،حمله به س��فارت
حکوم��ت اس�لامی در س��وئد،
مختل کردن جش��ن  22بهمن
سفارت در برلین ،مختل کردن
جشن  22بهمن کنسولگری در
فرانکفورت ،حمله به کنسولگری
در هامبورگ و حمله به سفارت
حکومت اس�لامی در آمستردام
( )1ادامه یافت.
حکومت اس�لامی بعد از سالها
آرامش ،در خارج از کشور با حجم
متداوم و استواری از ناامنی روبهرو
شده است .این حق بدیهی و پیش
پا افتادهی ماست که محیطی را
که در آن زندگی میکنیم برای
عوامل حکومت اس�لامی ناامن
کنیم .آنها حق ندارند به راحتی
در میان ما پخش و پال شوند .این
آن فراخوانی است که  22بهمن
به م��ا داده اس��ت .فراخوانی در
ستایشناامنی.

مامیتوانیم

در آس��تانهی  22بهمن تعدادی
از زندانیان سیاس��ی آزاد شدند.
همچنی��ن اجرای اح��کام اعدام
متوقف ش��د و س��ران دستگاه
س��رکوب در مصاحبهه��ا و
س��خنرانیهای متع��دد به یک
عقبنش��ینی آش��کار دس��ت
زدن��د .ما آموختیم ک��ه دیگر از
کدخدامنشیهای سنتی کاری
برنمیآید هرچند با انتشار خبر
دیدار موسوی اردبیلی و هاشمی
رفسنجانی با خامنهیی تالش شد
چنین توهمی پراکنده شود .اما ما
میدانیم کسی زندانیان سیاسی
را آزاد نکرد .ما آنها را آزاد کردیم.
اگر مبارزه متوقف شده بود ،اگر
تن به چانهزنیهای پیش��نهادی
داده بودیم ،اگ��ر یک قدم کوتاه
آمده بودیم چنین نمیش��د .ما
میتوانیم.
ما همچنین بای��د بدانیم آزادی
زندانیان سیاسی و توقف اجرای
احکام اع��دام میتواند تنها یک
عقبنش��ینی تاکتیکی از سوی
حکومت اس�لامی باش��د .باید
هوشیار بود .درست در لحظهیی
که مبارزه متوقف ش��ود دستگاه
س��رکوب درندهخوت��ر از پیش
به می��دان میآید .ای��ن مبارزه،
مبارزهیی است به خاطر زندگی
و درس��ت مانند زندگ��ی ناگزیر
از ادام��هی آن خواهی��م بود .بر
ناامی��دی چیره ش��ویم چرا که
زندگ��ی و مبارزه ،مب��ارزه برای
زندگی ادامه دارد.
_______________
پانوشت:

 )1ممکن است در حجم اخبار
منتشر شده خبری از این دست
به چشم من نیامده باشد یا هنگام
نوش��تن این متن حافظه یارای
یادآوری نداشته باشد.
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رئیس سابق مرکز اسناد انقالب اسالمی :مانند سال 67زندانیان را اعدام کنید
نازنین کامدار

یکی از روحانیون تندرو هوادار دولت و رئیس سابق
مرکز اسناد انقالب اسالمی دولت جمهوری اسالمی
خواستار اعدام همه زندانیان سیاسی به سبک سال
 67شد .سید حمید روحانی با اعتراف به اعدام های
دسته جمعی زندانیان سیاسی به دستور مستقیم
آیت الله خمینی در سال  ،67بار دیگر این پرونده را
پیش روی افکار عمومی قرار داد.
به نوشته سایت رجا نیوز ،سید حمید روحانی ،رئیس
س��ابق مرکز اسناد انقالب اسالمی که هم اکنون از
اعضای هیات امنای این مرکز اس��ت در گفت و گو
با "سپیدار" ارگان سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه
تهران خواستار اعدام دسته جمعی مخالفان سیاسی
شده است.
او در این مصاحبه می گوید" :جریان سال  67اینگونه
بود که منافقینی که در زندان بودند تاکتیکی اعالم
توبه کردند .پس از پذیرفتن آتشبس که منافقین
ب��ه ایران حمله کردند این ها هم در زندان آش��وب
کردند و ش��روع کردند به آتش زدن زندان و اینکه
آنها که میرسند به تهران ،کار را یکسره کنند! .امام
هم فرمود آنهایی که بر سرموضع هستند مهدورالدم
ان��د و باید محاکمه و مجازات ش��وند و آن اعدامها
توانست چشم فتنه را در بیاورد و ریشه آن جریان را
بخشکاند .من فکر میکنم در فتنه اخیر هم اگر یک
چنین برخورد قاطع جدی و انقالبی انجام نشود ،این
مشکل ادامه دار میشود".
این روحانی در حالی همراه با این اعتراف ،خواستار
تکرار وقایع  67ش��ده اس��ت که مقامات جمهوری
اس�لامی همواره از اعالم آمار ش��فاف درباره تعداد
کشته ش��دگان در س��ال  67در زندان های ایران
پرهیز می کنند.
در همین باره یکی از جان بدر بردگان از وقایع 67
به روز می گوید:
"از اینکه پس از سال ها قبح حرف زدن از جنایات
 67به دس��ت یک مقام رس��می ریخته شده است
خوشحالم و امیدوارم اعتراف آشکار و شفاف وی که
دورانی طوالنی ریاست مرکز اسناد جمهوری اسالمی
را نیز بر عهده داشته به پرونده متهمین آن جنایات
افزوده شود و از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر
در اختیار مجامع بین المللی قرار گیرد".
سید حمید روحانی ،یکی از سه عضو هیات امنای

مرکز اسناد انقالب اسالمی است که دو عضو دیگر آن
مصطفی پور محمدی و روح اله حسینیان هستند.
بنا به نوشته عبدالله شهبازی در وبسایت شخصی
اش ،حمید روحانی که با نام مس��تعار "سید صادق
زیارتی" نیز ش��ناخته می ش��ود ،به دلیل برخی از
اختالفات با روح االله حسینیان مجبور به استعفاء از
ریاست مرکز اسناد انقالب اسالمی شد و بنیاد تاریخ
ایران معاصر را راه اندازی کرد و هم اکنون ریاس��ت
این بنیاد را برعهده دارد.
گفتنی است پیش از این در مرداد ماه سال گذشته
عطا الل��ه مهاجرانی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد دوران
محمد خاتمی در یادداشتی در وب سایت شخصی
خود به وقایع سال  67اشاره کرد واز سکوت خود و
دیگر مسئوالن جمهوری اسالمی درباره آنچه که وی
"جوان کشی کم نظیر تاریخی" نامید انتقاد کرد.
مهاجرانی در یادداشت خود آورده بود" :همه ما در
برابر کش��تار جوانان در سال  1367ساکت ماندیم.
گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می
تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد ،که در
تاری��خ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت .آن
روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئوالن کشور و نظام
برخاس��ت .صدای آیه الله منتظری ،به جوان کشی
اعتراض کرد ،و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار
شد .در برابر اقدامی که او کرد آن موقعیت سیاسی
که ارزش و اعتباری نداشت .به تعبیر امام علی علیه
السالم حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بها
تر از آب بینی بز است".
گفتنی است در زمان انتشار مقاله مهاجرانی دو تن
از نمایندگان مجلس نیز ،اگر چه درمقام انتقاد از او،
جنایات  67را مورد تاکید کردند.
علی اکبر اولیاء ،نماینده یزد در مجلس یکی از این
نمایندگان بود که در واکنش به یادداش��ت عطاالله
مهاجران��ی در گف��ت و گو با خبرگ��زاری فارس،
خبرگزاری وابسته به سپاه گفت" :قطعاً اگر حكمي
از س��وي امام خميني صادر ش��ده و يا تصميمي از
س��وي بنيانگذار انقالب اسالمي گرفته شده بحث
«جوانكش��ي» نبوده بلكه صحبت از افرادي است
كه مجرم بودند و علي��ه امنيت ملي اقدام كردهاند.
منافقانی که در سال  67به دستور امامخميني اعدام
ش��دند محارب بودند و بنده تعبير برخي از افراد را
كه از لفظ «جوان كشي» براي اين مسئله استفاده
نمودهاند ،اشتباه ميدانم و با اين لفظ كام ً
ال مخالفم

چرا كه اين عنوان ،عنوان درستي نيست".
اين عضو كميسيون عمران مجلس اضافه کرده بود:
"اين گونه نبوده كه فردي در خيابان راه برود و او را
دستگير كنند و براي وي حكم اعدام صادر كنند".
اما به غیر از علی اکبر اولیاء ،یک نماینده دیگر به نام
امیر طاهرخانی نیز در همان مقطع از مهاجرانی به
خاطر پشیمانی از سکوت دربرابر کشتار  67انتقاد
کرد و اصل چنین اعدام هایی را زیر سئوال برد و از
مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی خواست به
یادداشت مهاجرانی پاسخ دهد .پاسخی که هرگز از
سوی مرکزی که ریاست آن را سید حسن خمینی،
نوه آیت الله خمینی بر عهده دارد منتشر نشد.
حمی��د روحانی روز گذش��ته در حالی خواس��تار
تکراراعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی در
ایران شده است که در ماه گذشته دو تن از زندانیان
سیاس��ی به اتهام "محاربه" در ایران اعدام شدند و
اعدام آنان با واکنش های گس��ترده جامعه جهانی
و محافل حقوق بشری مواجه شد.محمد رضا علی
زمان��ی و آرش رحمان��ی پور به ج��رم عضویت در
تش��کیالت ناش��ناخته ای به نام "تندر" و "انجمن
پادشاهی ایران" اعدام شدند.
این در حالی اس��ت که هفته گذشته محمد جواد
الریجانی که به عنوان نماینده قوه قضاییه و رئیس
ستاد حقوق بشر این قوه برای شرکت در اجالس 5
ساالنه حقوق بشر به ژنو رفته بود ،در آنجا مدعی شد
"در ایران هیچکس به خاطر اعتراض سیاسی زندانی
نیست" و "دو نفر اعدامی اخیر بمب گذار بودند نه
زندانی سیاسی".
با گذش��ت بیش از  20سال از وقایع سال  ،67آمار
دقیقی از میزان قربانیان اعدام های دسته جمعی در
این سال وجود ندارد و برخی از نهادهای بین المللی
نی��ز آمار های خود را بر اس��اس گفته های جان به
در بردگان منتشر کرده اند .سازمان عفو بین الملل
تعداد قربانیان سال  67را بیش از  2500تن دانسته
و به کتاب خاطرات آیت الله منتظری استناد کرده
است .اما بر اساس آمارهای سازمان چریکهای فدایی
خلق اکثریت و س��ازمان مجاهدین خلق ایران ،این
آمارها بین  4هزار تا  12هزار نفر تخمین زده شده
است.

 8مارسروزجهانیزنگرامیباد
رهایی زنان معیار آزادی جامعه است

برنامه روز  8مارس 2010

ساعت  9صبح :حضور در دادگاه زنده یاد زهرا کاظمی درمحل

Palais de justice de Montréal
ساعت  5/30عصر :شرکت در تظاهرات  8مارس

Atwater & Ste-Catherine Metro: Atwater
ساعت  7/30شب جشن  8مارس
در محلCasa Grecque (Lasalle) :
)7218 bvld. Newman (Lasalle
درصورت متایل آبجو و شراب خود را همراه بیاورید .

 بلیت 25 :دالر

جمعی از زنان مبارز ایرانی مقیم مونتریال
جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های مونتریال
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در ایران -مونترال
تلفن اطالعات:

514-258-8186
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دو فیلم ایرانی
برنده جایزه
عدالت سینما
برای صلح

نهمی�ن دوره جای�زه عدال�ت
«س�ینما ب�رای صل�ح» روز 16
فوریه در برلین با حضور مهمانان
ویژهای چون میخائیل گورباچف،
لئوناردو دی کاپریو و کریستوفر
لی برگزار شد.
فیلمهای ایرانی «سنگسار ثریا م» اثر
س��یروس نورسته و «زنان در کفن»
اثر مش��ترک محمدرضا کاظمی و
فرید حائرینژاد ،برنده جایزه عدالت

«سینما برای صلح» این دوره شدند.
ای��ن برای نخس��تین بار اس��ت که
کارگردانهای ایرانی ،برنده این جایزه
میشوند.
جایزه عدالت «سینما برای صلح» به
آثاری که به موضوع عدالت ،برابری
و قربانیان جنایات میپردازند ،تعلق
میگیرد.
«سنگس��از ثریا م» محصول س��ال
 ۲۰۰۸آمریکاس��ت و ب��ر پایه یک
داستان واقعی ساخته شده است.
شهره آغداشلو و پرویز صیاد ،بازیگران
مشهور ایرانی و جیمز کاویزل (بازیگر
فیلمهای خط باریک قرمز و مصائب
مس��یح) در این فیلم بازی کردهاند.
«سنگسار ثریا م» جوایز متعددی را
در جشنوارههای مختلف از آن خود
کرده است.

___ ___ www.paivand.ca

داس��تان این فیلم درباره زن جوانی
است که با انتساب نسبتهای ناروا
از س��وی همس��رش و با همدستی
مردان دیگری در یک ده ،به سنگسار
محکوم میشود.
مستند  ۷۳دقیقهای «زنان در کفن»
اثر مشترک کاظمی و حائرینژاد نیز
که از دیگر برن��دگان جایزه عدالت
«س��ینما برای صلح» است ،در واقع
ضآمی��زی را ک��ه در
قوانی��ن تبعی 
سیستم قضایی ایران وجود دارد ،به
چالش کشیده است.
ای��ن فیلم ،ت�لاش فع��االن حقوق
زن��ان در ایران برای مبارزه با قوانین
ضآمیز را به تصویر کشیده است.
تبعی 
در این مستند ،گروهی از فعاالن زن،
بدنبال نجات زنانی هس��تند که به
سنگسار محکوم شدهاند.
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متخصص امور الکترونیک
اتومبیل های اروپایی
سرویس مکانیک اتومبیل

TJR Auto
 تعمیرات کامل مکانیکی
 رفع زنگ زدگی اتومبیل
 تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

______________________

TJR Auto

ش از اجنام هر گونه کار
پی
یمت های ما را با هر جای
ق
دیگرمقایسهکنید.

5905 Upper-Lachine
 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-1010

خانه ایران

دومیـنبـازارنـوروزی

ی عید،
کلیه وسائل هفت سین ،شیرین 

صنایع دستی ،کتاب ،و...

مکان  :مدرسه دهخدا 4976 Notre Dame W.

شنبه ۱۳مارس از ۱۱صبح تا ۸شب

آجیل
عید

برای اجاره غرفه با تلفن خانه ایران متاس بگیرید
هیئت مدیره خانه ایران:

«افسانه های ایرانی
عصرما»
اثر مهشید امیر شاهی
منتشر شد

کتاب افسانه های ایرانی عصر ما اثر
جدید نویسندۀ گرانقدر خانم مهشید
امیرشاهی توسط انتشارات پیام ایران
منتشر شد.
این کت��اب با نث��ری روان و طنزی

514-544-5962

ظریف که آشنایان با آثار این نویسندۀ
توانا بدان خو دارند افسانه های کهنی
را ک��ه در اصل از ایزوپ یونانی به ما
رسیده در قالب نوینی ریخته تا بیانگر
موقعیت ایرانیان امروز باشد.
افس��انه های ایرانی عصر ما آمیخته
ایس��ت از فرهنگ کالسیک و طنز
امروزین ک��ه باید کلیله و دمنۀ این
روزگار محس��وبش نمود .کتابی که
وصف حال ماست از زبان حیوانات،
حیواناتی که نه فقط تجربیاتش��ان
همانند ماس��ت بلکه به زبان ما نیز

سخن میگویند ،نه به زبان چند قرن
پیش.
کس��انی که برخی از این داستانها را
در جلسات قصه خوانی نویسنده از
زبان خود وی ش��نیده بودند و بارها
خواستار انتش��ار مجموعۀ آنها شده
بودند ،اکنون میتوانن��د کتاب را به
نشانی زیر سفارش بدهند.
کتاب با جلد مرغوب در  200صفحه
منتشر شده است.
کتابفروشی پیام ایران
hassanbehgar@yahoo.se
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بهاران خجسته باد

جشننوروزکتابخانهوبنیادنیما
2010  مارس20  شنبه:زمان

1388  اسفند10  944  شماره 16 سال

WOMEN’S DAY CELEBRATION

روز زن گرامی باد

گروه خورشیدخانوم
 مارس8  دوشنبه
شما را به

 نیمه شب1  شب تا7 ساعت

Monkland Grill Restaurant
6151 Monkland Ave NDG
(Corner: Beaconsfield)

 پاپ، موسیقی زنده
 توسط هنرمندان
 ناصر بالشی،رضا هومن
 به همراه رقص و شادی
: شام
، دسر، قهوه، ساالد، سوپ،شامل
نوشابه و غذای گرم و خوشمزه
: بهای بلیت
 دالر بزرگساالن30 فقط
 دالر خردساالن15

،به علت محدودیت مکان
.لطفا بلیت خود را از قبل تهیه کنید

fondation.nima@gmail.com
Tel.: 514-485-3652

: محل فروش بلیت
تپش دیجیتال و کتابخانه نیما

18

رقص

در بــرابر

سفارتجمهوری
)اسالمی (اوتاوا

:دعوت می کند

KHORSHID KHANOOM
Dance Group
Invites
all the WOMEN
& MEN
to Dance in Front of Iranian Embassy
245 Metcalfe Street, Ottawa

Monday March 8

put on your beautiful
& colorful costume

INFO: 514-341-5194
 Now it is 31 years that Dance is banned in Iran,
 Now it is 31 years that Government of Iran try to eleminat women’s presence in Society.
 Now it is 31 years that women’s right is ignored by This Regime

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

 با سرویس دلیوری

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

Professional Grooming

19
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--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

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

20
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خدماتآرایشی
ویداملکی

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

Unisex

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

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

Tel.:(514)846-2800

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

سالن آرایشGUY
salon guy

 %ختفیف
10
انشجویی
د

 مانیکورپدیکور
 اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال
Unisex
 بند و ابرو  فر
____________________
 سوراخ کردن گوش
1550 de Maisonneuve
 کوتاه کردن مو
)(Metro-Level
 هایالیت  تاتو
www.salonguy.ca

C

o
i
f
f
)u (514
r
فضای مخصوص بانوان باحجاب e

932-5132

ت شهرزاد
> با مدیری
>

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)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564

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

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

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

21
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فروشگاهوقصابیرضا
& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی
گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و
بانازل ترین قیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
در«وست آیلند»

Ha

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ه
ایماه

0
 1سیخ کبا
ب
ک
و
ب
ی
د
ه
15 :
ده س
د یخ جوجه کباب 0 :دالر ساند
و
ی
چ
ک
ب
ا
ه
ب9 :
2دالر
سیخ چن
ج
ه
 3.2دالر
:
0
2
دالر
میک
--( س فروشگا
ه
:
ران گوسفند تاز -----
0
2
د
الر
ه:
 10سیخ:
د
>
س
>
ت
ک
12.99
ب
ا
گ
و
ب
کباب
کوبیده+
سفند9 :
کب مرغ +کب
ا
گوشت کیوب شد  11.9دالر
ب
چ
ن
ج
ه)
اب بر
 .00ه گوساله:
جوجه گ6.49 :
د
ال
ر
8
کب
دالر
اب با است
گوشت چ
ر
خ
و
خ
ا
ک
ن
ر
:
د
ه
:
مر
9
 7.5دالر
غ دانه خو
ر
 4.9دالر
:
8
3
.
4
د
الر

 ساعت کار :همه روزه

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

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

at
/Me
e
d
n
l
Via
la

 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.
باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.
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West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130

بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
کبا
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
کباب مرغ
1سی
خ
ک
و
ب
ی
د
ه مرغ
1
س
ی
خ
ک
و
ب
ی
ده99
با برجن

و همراه با
آش و ساالد

29
.

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

514-488-9191

در محل گیالن سابق

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105

___ www.paivand.ca ___
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!ماطالمیخریم
طال و املاس شما را
درهرشرایطیکهباشد

_________________
We pay cash for
your gold and diamonds
in any condition
10 k 14 k 18 k 22k 24 k

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



 عیار24  و22 ،18 ،14 ،10

نقدًا



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

سکه و طالی شکسته را خریداریم

514-839-1883
Mr Issa

1388  اسفند10  944  شماره 16 سال
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نامزدهایاسکار
2010

در مراسم معرفی نامزدهای اسکار سال
 ۲۰۱۰در لس آنجلس فیلم های آواتار و
مهلکه با بیشترین تعداد نامزدی ،باالترین
شانس را برای کسب جوایز اسکار به
دست آوردند.
از سال  ۱۹۴۴این نخستین بار است که
در رشته بهترین فیلم ،ده نامزد  -و نه
پنج نامزد -معرفی می شوند.
مراسم اسکار امسال یکشنبه هفتم
مارس در سالن کداک هالیوود
برگزار خواهد شد.
ده فیلم نامزد بهترین فیلم
آواتار ( Avatarکارگردان :جیمز کامرون)
پرشس ( Preciousکارگردان :لی دانیلز)
نقطه کور Blind Side
(کارگردان :جان لی هنکاک)
حرام زاده های بی شرف Inglorious
( Basterdsکارگردان :کوئنتین تارانتینو)
پا در هوا Up in the Air
(کارگردان :جیسون رایتمن)
مرد جدی A Serious man
(کارگردان ها :جوئل و ایتان کوئن)
تحصیالت An Education
(کارگردان :لونه اسکرفی)
محله )District ۹( ۹
(کارگردان :نیل بالمکمپ)
باال Up
(کارگردان :پیتر داکتر و باب پیترسون)
مهلکه The Hurt Locker
(کارگردان :کاترین بیگلو)
در می��ان این فیلم ها ،آواتار بیش��ترین
فروش تاریخ س��ینما را از آن خود کرده
اس��ت .فروش جهانی آواتار ت��ا کنون از
دو میلی��ارد دالر دالر فراتر رفته که البته
بخشی از آن به پول اضافه ای بر می گردد
که سینماگران بابت تماشای سه بعدی
فیلم م��ی پردازند .آواتار توانس��ت فیلم
تایتانیک را با ف��روش  ۶۰۰میلیون دالر
پشت سر بگذارد.
بیگلو چهارمین زنی است که نامزد اسکار
کارگردانی ش��ده اس��ت .قبل از او سوفیا
کاپوال برای گمشده در ترجمه نامزد اسکار
شده بود.
سایر نامزدها در رشته های مختلف را در
زیر می خوانید.
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نامزدهایبهترین
بازیگر زن نقش اول:
مریلاستریپبرایجولیوجولیا
ساندرا بوالک برای نقطه کور
هلن میرن برای ایستگاه آخر
گابوری سیدیبی برای پرشس
کری مولیگان برای تحصیالت
____________________

بیشترین نامزدی ها
 :۹آواتار و میدان بال
:۸حرامزادههایبیشرف
 :۶پرشس و باال در هوا
 :۵باال
 :۴محله  9و پیشتازان فضا
 :۳تحصیالت ،دل دیوانه ،شاهزاده خانم و
قورباغه،ملکهویکتوریانامزدهایبهترین
______________________

بازیگر مرد نقش دوم:

کریستوف والتس برای حرام زداه های
بی شرف
کریستوفر پالمر برای ایستگاه آخر
مت دیمون برای شکست ناپذیر
پیتر سارسگارد برای تحصیالت
استنلی توچی برای استخوان های
دوست داشتنی

نامزدهای بهترین بازیگر زن
نقش دوم:

جولیان مور برای مرد تنها
مونیک برای پرشس
آنا کندریک برای پا در هوا
پنه لوپه کروز برای )Nine( ۹
دایان کروگر برای حرام زاده های بیشرف

نامزدهایبهترینکارگردانی:

جیمز کامرون برای آواتار
کاترین بیگلو برای مهلکه
کوئنتین تارانتینو :حرامزاده های بیشرف
لی دنیلز برای پرشس
جیسون رایتمن برای پادر هوا

نامزدهایبهترینفیلمنامه
تالیفی:

مهلکه و حرامزاده های بی شرف
پیام آور The Messenger
مرد جدی و باال

نامزدهایبهترینفیلم
اقتباسی:

محله ۹؛ تحصیالت؛ باخبر؛ پرشس؛ پا
در هوا

نامزدهایبهترینانیمیشن:

باال؛ آقای فاکس شگفت انگیز،؛ کاروالین
شاهزاده و قورباغه؛ رازهای کلز

نامزدهای بهترین بازیگر مرد
نقش اول:
نامزدهایبهترینموسیقی:
جف بریجز برای دل دیوانه
مورگان فریمن برای شکست ناپذیر

آواتار؛ آقای فاکس شگفت انگیز
مهلکه؛ شرلوک هولمز؛ باال

جورج کلونی برای پا در هوا
کالین فرت برای مرد تنها
جرمی رنر برای مهلکه

نامزدهایبهترینترانه:

شاهزاده خانم و قورباغه؛ پاریس ۳۶
۹؛ دل دیوانه

فیلمی کمدی از نادر دولتشاهی
باالهام از قلعه حیوانات

اکران:
 4و  18آوریل

Animal
Farce

1400 de Maisonneuve W

Concordia university
salle de Seve

ازنامههایرسیده

ائتالف یا
احتاد!
تیراژه ن( .مونتریال)

نگاهی به تظاهرات های متعدد  22بهمن
در جامعه کوچک ایرانیان مونتریال

 ۲۲بهمن هم گذش��ت .به خیابانه��ای تهران نگاه
ی شده بود که گویی
میکنم،ازطرفیچنان لشکرکش 
نقشه حمله
اس��کندرمقدونی پش��ت دروازه تهران ٔ
میکشد وازطرفه دیگرافرادی وابسته به همین لشکر
نقل و نبات وس��اندویچ و ساندیس پخش میکردند
وسعیمیکردند تا جشن برگزارکنند!
دراین اوضاع درهم کسانی هم به این فکرمیکردند که
نکند ساختاری شکسته شود! به گفته ایشان قراربود
مخالفان،همان مخالفانی که شهید داده بودند و کتک
خورده بودند وحکم اعدامش��ان صادرش��ده بود،آرام
بیایند وبه لشکریان لبخندی بزنند و ساندویچ شان
رابگیرند بروند که خدانکرده ساختاری نشکند ،حاال
سر کسیو قلب مادری و یا حق بشری اگر شکست
به جهنم!
بازهم دس��تمریزاد به شیرمردان وشیرزنان ایران که
بدون توجه به مس��لک ،مرام ون��وع عقیده یکدیگر
شجاعانه درکنارهم شانه به شانه می ایستند.
ماه��م درمونترال خودمان خواس��تیم تا بگوییم که
هم درصف آنها هس��تیم وهم رسانه ای عمل کرده

وافراد بیسوادی مثل من را روشن فرمایید.
باشیم.
ت
ا
و
ق
در نهای��ت اگ��ر ب��رای
قلب
وبزرگ
کوچک
از
ما
همه
که
البته
ٔ
ت
ی
که
درگیر رنگ ائتالف منتظر هم آئینی
آن
در
گروهها
همه
و
بود
آنه��ا
با
مان
ٔ
ب
ا
ش
ی
م
ا
س
ی
وهمرنگی عقاید هستیم،
داشتند،
حضور
بخوبی
شدید
سرمای
ر
ننگیم !
یعنیخودمان��ی بگویم به
اما دریغ که ما حتی نتوانستیم دراین
جامعه مریض
دنبال ی��ک
جامعه کوچک در کنارهم باشیم.
ٔ
اصال نی��ازی به حرکتی و یا
البته این اتفاق چندان عجیب هم نیس��ت؛ از ما که هس��تیم ،پ��س
هنوز نتوانس��ته بودیم در طول این سالها حتی یک تغییری در نظام موجود نیس��ت؛ که اتفاقا این نظام
جش��ن ساده ملی را باهم و در کنار هم بدون درنظر سرآمد تزریق افکار با زور است ،و صد البته چه کسی
گرفتن رای وعقیده ه��م برگزار کنیم ،چه انتظاری بهتر از احمدینژاد.
میرود تا در این روزهای سخت و سیاه قدرت تحمل در پایان ،گرچه  ۲۲بهمن گذشت ،وگروهی به اشتباه
صحبت از بُرد و باخ��ت کردند وفراموش کردند که
هم را داشته باشیم.
این سیاست تفرقه اندازآنچنان در ما ریشه دوانده که م��ا در مقابل گذراندن امتحان تاریخ خود هس��تیم
حتی برای هدفیمشترک هم قادر به ائتالف نیستیم .نه میدان مسابقه؛ تا وقتی که درگیرسوءهاضمه ی
ب��ا این راه و روش ما نیازی نه ب��ه ازبین بردن رژیم دیدگاه های مختلف هس��تیم و عینیت ائتالف را با
داریم و نه به اصالحات که هرکدام مان در جامعه ی واژه اتحاد از هم تشخیص نمی دهیم ،در این امتحان
خود جمهوری اس�لامی کوچکی هستیم که قدرت تاریخیاگر رد نشویم آفرین هم نخواهیم گرفت!
تحمل دیدگاه مخالف را نداریم ،و به اینگونه اتفاقا
اصال ساختار راهم نمی شکنیم!
دوس��تان ،تا وقتیکه درگیر رنگ باش��یم اس��یر
ننگیم!
اگر هدفمان از گردهمایی ها نشان دادن یکدلی با
 100سال بعد ،دشمن زنان سرمایه داری
جوانان دالور داخل کشور است که البته با گروهی
است!
اینجا و دسته أی آنجا جمع شدن تازه ته دل آنها
به صف ما بپیوندید!
راهم خالی می کنیم ،که آنان با بدس��ت گرفتن
جان خود در کنارهم هستند و ما اسیر رنگ؛
8مارس  2010ساعت 17.30
و اگرهم میخواهیم رس��انه ای عمل کرده باشیم
CARRE CABOT
تا هم ،صدای آنها را به گوش جهانیان برسانیم و
)(METRO ATWATER
هم درد خود را وابگوییم ،که برای فهمیدن قدرت
ٍ
برای یک جبهه فمینیست ،پرولتری و
ناظر
چشم
دو
فقط
بیشتر
جمعیت
با
ای
رس��انه
انقالبی
کافیست؛
info@pcr-rcp.ca
و اگ��ر هدفیغیر از اینها موجود اس��ت ،لطفا من

تظاهرات  8مارس
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دکترضیاءالدینشادمان

مونتریال...
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مشرب ،اهل هیچ
ست داشتنی جامعه
فرقه نیس��ت .نه
فرهیخته پی ِر خوش صحبت دودین شادمان ،نزدیک
قمارباز اس��ت و
ایرانیان مونتریال ،سید ضیاء ال ته است ،اما در یادها
نه مشروب خور.
به یک سال است از میان ما رف ش در جان و بر لب
و یاد و ذکر نیکوی�
از هم��ه مهمت��ر
س�ت
مانده ای هنوز جاری است.
غیبت هیچ کس
رانمایه ،در بایگانی
بسیار
را نم��ی کن��د به
این ش�ماره ،دوستی ،عزیز و گداشت زیر را جسته،
اندازه وسعش به
یادگارهایش از «پیر» شهر ،یاددگان پیوند برایمان
انن
هم��ه ،بخصوص
برای س�هیم ش�دن با خو یاد خوش «سید»:
د ،با سپاس از او ،و با
ب��ه هموطن��ان
فرستا
خدمت میکند ،هیچ فکر
و ذکری ندارد جز این که
بتواند به طور صحیح چرخ
زندگانی��ش را بگردان��د.
متاه��ل اس��ت ،دو فرزند
جشن تولدی که حنوه
چه جشنی و چه درسخوان و سالم دارد .اسم دوست من علی
هایی!!
درس
اس��ت ،که همه به او علی آقای میگویند،
برگزاریش را نه شنیده ایم و نه
مغازه پروپیمان لباس فروشی مردانه دارد
و خیاط قابلی هم هست .به قول خودش با
تصورش را میکنیم!
کار و تالش فراوان چرخ زندگانی را می گرداند و محتاج خلق
اله نیست .نه حسرت چیزی را میخورد ،نه به کسی حسادت
دکترضیاءالدینشادمان می ورزد .خس��یس و نخور هم نیست .اما عمر گرانمایه اش
سال هاس��ت که من هم مثل تعداد زیادی از هموطنان در را فدای زیاده طلبی های تمام نشدنی نکرده و نمی کند .به
خارج از کشورم زندگی می کنم.
این جهت خود و خانواده اش روزگار را در یک آرامش واقعی
در شهر مونتریال ،یکی از شهرهای کشور کانادا .شهر قشنگی می گذرانند.
اس��ت .حال و هوای ش��هرهای اروپا را دارد .در ضمن شبیه من هر وقت فرصت می کنم به محل کارش می روم .با یک
شهرهای آمریکای شمالی هم هست .در اثر اقامت طوالنی دنیا شور و شوق یکدیگر را مالقات می کنیم ،تکلفی در بین
(متجاوز از بیست سال) با نامالیمات جوی و آب و هوای متغیر ما نیست .اگر بر حسب اتفاق این مالقات در موقع ناهار باشد،
این منطقه عادت کرده ام!! بعد از این اقامت نسبتا طوالنی با به اصرار فراوان مرا نگه می دارد .در مغازه را می بندد ،سفره
عده ای از ایرانیان آشنا شده ام .در بین این آشنایان با بعضی ی قلمکاری را روی میز کارش پهن می کند و غذایی را که
از آنها دوست شده ام .در میان این دوستان انسان واالمقامی خانم اش با سلیقه برای ناهار او آماده کرده است ،روی میز
وجود دارد که تمام مشکالت زندگانی که عموم ما کم و بیش می گذارد .در آن سفره یک دنیا وفا و صفا وجود دارد .خیلی
با آن روبرو هستیم گله و شکایتی از روزگار نشنیده ام .مردی دلم می خواهد که خواننده ارجمند در کنار این سفره ،با ما
اس��ت هنرمند ،سخت کوش درستکار ،خوش قول و خوش «هم غذا» می شد ،تا صدق و صفا را مثل من حس میکرد.
علی آقا در آن س��اعت و حالت چنان با میل و رغبت و
فارغ از هیاهوی زندگانی غذا می خود که خیال می کنی
هیچ مشکلی در زندگانی ندارد! لذت غدا خوردن در تمام
حرکات و اعمال او دیده می ش��ود .می گوید دکترجان،
حاال که سالمت هس��تیم و می توانیم همه چیز ها را
ت��ا آنجا که میل داریم بخوری��م و پرهیزی هم نداریم،
چرا غصه آن چیزهایی که نداریم و اگر داش��ته باش��یم
هم نتوانیم بخوریم را بخوریم! حیف از عمرمان نیست.
دکترجان ،خیلی ها هستند که حسرت خوردن یک تکه
نان خالی را دارند! زخم معده دارند ،فش��ار خون دارند،
هزار درد دارند و..
من که هر از گاهی به دیدنش می روم چند روز قبل که
به دیدنش رفته بودم ،ش��اهد واقعه ای شدم که حیفم
آمد آن را بازگو نکنم .علی آقا و من گرم صحبت کردن
بودیم که در مغازه باز شد و شخصی که از سرو وضعش
معلوم بود مشتری نیست وارد شد .یک راست به طرف
علی آقا رفت و بعد از سالم گفت یک نخ سیگار به من
بده! علی آقا سیگار نمی کشد .اما برای این که این قبیل
متقاضیان را دست خالی مرخص نکند ،یک بسته سیگار
در پیش��خوان مغازه اش گذاشته است .علی آقا یک نخ
سیگار به او داد و ما دیدیم که در یک کیسه نایلون مقدار
زیادی ته سیگار ریخته شده است و متقاضی سیگار آن
در را در دست دارد .علی آقا با خوشرویی از او سوال کرد،
داستان این ته سیگارها چیست؟
متقاضی سیگار گفت اجازه بدهید دو دقیقه بنشینم و
داستان را برایتان تعریف کنم .آن شخص نشست و گفت
ما امشب تولد یکی از دوستان مان را جشن می گیریم!
در عمارتی که دولت به ما یک آپارتمان یک اتاق خوابه
داده اس��ت ،ما سه نفر هستیم که تقریبا یک سرنوشت
داشته و داریم .ما با هم خیلی نزدیک و دوست هستیم.
امروز تولد یک نفر از ما س��ه نفر است .تصمیم گرفتیم
تولد دوست مان را جشن بگیریم .برای برگزاری جشن
کارها را بین خودمان قس��مت کردیم .من باید سیگار
مصرفی جش��ن را تهیه کنم! در این موقع کیسه نایلون
ته سیگارها را در مقابل صورتش گرفت و گفت این ها تا
سحر مهمان ما هستند و کِیف ما را کوک خواهند کرد.
دوست دیگرمان باید غذای جشن را تهیه کند! او کار و
بارش خیلی خوب بوده اس��ت و مهمانی هایی کوچک
و بزرگ در یکی از رس��توران های شهر می داده است.
صاحب رستورانی او را خیلی خوب می شناسد .هر وقت
دوس��ت ما به آن رس��توران می رود ،صاحب رستوران
دس��تور میدهد به اندازه کافی از غذاهای دست نخورده
باقیمانده به او بدهند .به این ترتیب مسئله غذا هم حل
است؟! می ماند آبجوی مصرفی جشن که آن را هم خود
صاحبخانه باید تهیه کند! دوستان خیال نکنید که ما از
روز اول با این وضع زندگانی کرده ایم .ما سه نفر هر کدام
م��ان صاحب خانه و زندگان��ی خوبی بود .بر پدر رفیق
ناب��اب لعنت که ما را آل��وده ی قمار کرد! ما هر چقدر
پول در می آوردیم ،یا به چاه ویل قمارخانه ریختیم ،یا
روی اسب و سگ شرط بندی کردیم!! البته حاال چوب
اشتباهات مان را داریم می خوریم .اما نمی گذاریم غم و
غصه نابودمان کند .امشب جشن تولدی داریم که هیچ
کسی ندارد .جشن از این بهتر می شود؟ دود و دم مان
برقرار است و از همه مهمتر دلی را شاد می کنیم و نمی
گذاریم غم تنهایی و خاطرات جشن های تولد گذشته
اش او را ناراحت کند .بعد بلند شد و گفت اجازه بدهید
و سرحال از مغازه خارج شد.
راست می گویم .من تا بحال برگزاری جشن تولدی را به
این ترتیب ندیده بودم و نه شنیده بودم.
من و علی آقا مدتی به هم نگاه می کردیم و با نگفتن می
گفتیم که رفیق ناباب چه بالها بر س��ر انسان می آورد!
باالخره علی آقا به حرف آمد گفت:
دکتر جان دیدی ،شاهد از غیب رسید ،باید قدر زندگانی
هایمان را بدانیم .حس��ادت و طم��ع را از خودمان دور
کنی��م .دکترج��ان از جمیع جهات ناه��ار خوبی باهم
خوردیم .از این کارها بیشتر بکن .قدمت که برکت است،
روی چشمم ،خدا نگهدارت باشد.
خوانن��ده ارجمند چ��ه درس های
عبرتی از این مالقات و نحوه زندگی
می توان گرفت؟
حی��ف نب��ود ک��ه آن را بازگو نمی
کردم.
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یاد د کرت شادمان را گرامی می دارمی

دوستداران فرهنگ و ادب ایران در اولین سالگرد درگذشت دکتر سید ضیاءالدین شادمان
جلسه روز یکشنبه  7ماه مارس 2010

را به یادبود این عزیز از دست رفته اختصاص خواهد داد .حضور عالقمندان این زنده یاد را ارج می نهیم.
زمان :ساعت  4تا  6بعدازظهر مکان :دانشگاه کنکوردیا ،اتاق  ،520طبقه پنجم
1455 Maisonnueve W. Metro: Guy-Concordia

دوستداران فرهنگ و ادب ایران

جشن تولد منحصر به فرد
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1455 Maisonneuve W.
Room: 420

>> Metro: Guy
ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ514-651-7955 :

مونتریال :گزارش جشن سده

اجنم�ن دوس�تاران
زرتشت ،جشن س��ده را در

س��المه  30ژانویه  2010در سالن
زیبای  palaceبرگ��زار کرد .جناب
کاکاوند با اعالم یک دقیقه سکوت
برای جانباختگان راه آزادی جش��ن
را آغاز نمودند .سپس سرود جاودانه
ای ایران توس��ط هموندان انجمن و
تمامی باشندگان در جشن خوانده
شد .بانو شیرین طاهری ضمن بیان
اینکه انجمن دوس��تاران زرتش��ت
مذهبی و سیاس��ی نیس��ت و پیرو
بزرگ مرد ،دانش��مند و فیلس��وف
ایرانی زرتش��ت می باشد ،گفتاری
از زرتش��ت را خواندن��د .س��رود
س��یزدهم .بند هفتم .ای کسانیکه
زیبا به اندیش��ه نیک پیوسته اید ،و
با رادمرد افزاینده همکار ش��ده اید
و راس��تی میگسترید ،جلوی خشم
را بگیرید و در برابر س��تم بایستید.
س��رود نهم .بند هفتم .دینی برای
جهانیان بهتر است ،که جهان ما را به
راستی و درستی پیش ببرد و گفتار
و کردار ما را در پرتو آرامش درست
نماید.
جناب فروتن ضمن خوشامدگویی به
باشندگان ،به بیان نگهداری هویت
ملی و ارزش��های انسانی و فرهنگی

ایرانیت مان که زیر بنای آن اندیشه
 ،گفتار و کردار نیک است پرداختند.
جناب شریف نائینی به بیان فلسفه
برگزاری جشن سده و تاریخچه آن
و برگزاری مراسم مختلف در چنین
روزی که همراه با اعتقادات و باورهای
گذشتگان بودند پرداختند.
جنابصادقیان،گزارشیازتکاپوهای
اعضای هیئات مدی��ره را در جهت
برگزاری جشن های ملی و وضعیت
مالی انجمن را برای باشندگان بیان
نمودند .ش��ام ،خوراک مرغ ،ساالد،
دس��رو قهوه بود که همراه با اجیل
ش��ب چره از مهمانان پذیرایی شد.
جناب رفعت پناه قطعه شعری زیبا
از ن��ادر نادرپور را خواندند .دی جی
تیمور با انتخاب آهنگهای شاد ایرانی
فضای شادی خود را داشت .هدایای

افراد نیکوکار به انجمن با قرعه کشی
بین باشندگان بر برندگان داده شد.
همچنین از همی��ار انجمن جناب
ابراهیم درویشعلی که سالها همگام
با ما به نگهداری جشن های ملی و
انتقال آن به نسل اینده و نگهداری
فرهن��گ و آداب ورس��وم ایرانی��ت
مان در جهت اه��داف انجمن طی
مراسمی لوح سپاس انجمن به ایشان
اهدا شد.
ای��ن انجم��ن بدینوس��یله از افراد
نیک��وکار ،بان��و زرصاف ،بان��و فرناز
معتمدی و جناب شهاب که با اهدای
هدایایشان ،انجمن را یاری نمودند،
بدین وسیله سپاسگزاری مینمائیم.
هیات مدیره انجمن
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بازار امالک...

وام

امیرسام
هن��گام خری��د
ی از
ملک ،آگاه 
انواع وام مسکن
کمک بس��زایی
در تصمیمگیری و انتخاب نوع وام
مسکن می نماید.
بنا بر این در این قسمت توضیحاتی
در رابط��ه ب��ا انواع وام مس��کن و
اصطالح��ات مرب��وط ب��ه آن ارائه
مینمایم:

مدتTerm :
م��دت زمان وام مس��کن به تعداد
ی گفته میشود
ماهها و یا س��الهای 
موسسه مالی می
که قرارداد وام با
ٔ
ش��ود و این مدت میتواند  ۳ماه۶ ،
م��اه ۱۰، ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷ ،ویا حتی
 ۲۰سال باشد.
در پای��ان این م��دت ،وام گیرنده
ی از وام
میتواند که تمام یا قس��مت 
را ب��دون جریمه پرداخت کند و یا
اینکه برای پرداخت باقیماندٔه وام با
موسسه مالی به مذاکره بپردازد.
ٔ

Immigration-QUEBEC

مسکن
Convertible Rate
ای��ن ن��وع وام ،وام بس��ته متغی��ر
میباشد با این تفاوت که متقاضی
وام این ام��کان را دارد که در طول
مدت قرارداد و بنا به صالحدید خود
آن را به وام ثابت تبدیل کند.

باشند ،حتا اگر خواهان وام با بهره
متغیرباشند.
این تصمیم ،وام گیرندگان را برای
ی در
ی بهره وام بانک 
تغییرات احتمال 
آینده آماده میسازد.
 اف��راد صاح��ب مل��ک ،ح��ق
درخواس��ت حداکثر تا  ۹۰درصد
وام ب��ر ارزش افزودٔه ملک ش��ان را
خواهند داشت ( )Refinancingکه
این مقدار در گذش��ته  ۹۵در صد
بوده است.
 اف��رادی ک��ه صاح��ب ملک
میباش��ند اگر قص��د خرید ملک
دیگری به عنوان س��رمایه گذاری
دارند ،باید مبلغ حداقل  ۲۰درصد
پیش پرداخت بپردازند.
بن��ا به نظ��ر آق��ای فالهرتی هیچ
نش��انه ای از وج��ود افزای��ش
«حباب»ی در ب��ازار امالک وجود
ی با اقدامات پیشگیرانه و
ندارد ،ول 
ب��ا احتیاط می توان از بروز آن جلو
گیری کرد.

وام عرفی
Conventional Mortgage
ب��ه وامی اطالق میش��ود ک��ه وام
وام مسکن با بهره ثابت:
گیرنده حداقل  ۲۰درصد به عنوان
پیش پرداخت خرید ملک پرداخت
Fixed Rate
به��ره و پرداخت این ن��وع وام در کند.
طول مدت قرارداد ثابت خواهد بود
و نوسانات و تغییرات در نرخ بهره،
تٔاثی��ری بر این ن��وع وام (در طول وام بیمه شده:
مدت قرارداد) نخواهد داشت.
Insured Mortgage
در این ن��وع وام ،خری��دار مبلغی
کمتر از  ۲۰درصد به عنوان پیش
وام مسکن با بهره متغیر
پرداخت میپردازد.
نکته
Variable Rate
خریداران ملک بای��د به این ٔ
باش��ند
ی داش��ته
در این نوع وام ،بهره وامی که توسط مهم توجه خاص 
افزایش مالیات نقل و انتقال بر
فرد متقاضی پرداخت میشود ثابت که انتخاب نوع وام به ش��رایط بازار روی امالک باالتر از ۵۰۰۰۰۰
نمیباشد بدین معن 
ی که بازپرداخت و مهمت��ر از آن به قص��د خریدار دالر
از
قبل
که
است
بهتر
و
دارد
بستگی
کاهش
یا
و
افزایش
وام ب��ا توجه به
بنا ب��ر تصمیم جدید ش��هرداری
نرخ بهره در طول مدت وام ،افزایش تهیه نوع وام ،حتما از دانش و تجربه مونترال ،میزان مالیات نقل و انتقال
یا کاهش خواهد داشت .این نوع وام مشاور امالک خود استفاده الزم را امالکی که ارزش آنها از ۵۰۰۰۰۰
در نگاه اول جذاب به نظر میرسد بنمایند.
دالر بیشتر باشد از  ۲۹ژانویه ۲۰۱۰
چرا که بهره آن نسبت به نوع ثابت،
افزایش یاقته است.
کمترمیباشد.
براس��اس قان��ون جدی��د ،میزان
اخباری از بازار امالک
مالی��ات نقل و انتقال امالک که به
 وام باز
در دو هفت ٔه گذشته
 welcome taxمش��هور است ،به
ی از ملک ک��ه ارزش آن از
وزی��ر دارای��ی کانادا ،آق��ای جیم قس��مت 
Open Mortgage
ی  ۵۰۰۰۰۰دالر بیشتر باشد ،تعلق
بازپرداخت این ن��وع وام به صورت فالهرتی ،در روز  ۱۶فوریه تغییرات 
ی که در گذشته
ی و بنا به صالحدید را به منظ��ور تحکی��م دراز مدت میگیرد؛ بدین معن 
جزئ��ی و یا کل 
ف��رد متقاضی وام ب��دون پرداخت بازار امالک کان��ادا به اطالع عموم این مق��دار از  ۲۵۰۰۰۰دالر به باال
ی
 ۱.۵درصد ارزش ملک میبود ،ول 
هیچ گونه جریم��های امکان پذیر رسانید.
گفته ایش��ان بازار امالک کانادا ،طبق قانون جدید مق��دار باالتر از
میباشد.
به ٔ
معموالً بهره ای��ن وام باالتر از نوع س��الم ،با ثبات و حمایت ش��ده از  ۵۰۰۰۰۰دالر مش��مول  ۲درصد
ط��رف اقتصاد محکم کش��ورمان این مالیات می شود.
بسته آن میباشد.
ٔ
 به عن�وال مثال م�ی توان
میباشد.
ی ک��ه از بحران تغیی�رات را ب�ه ص�ورت زی�ر
با این وجود درس�� 
 وام بسته
اقتصادی به وج��ود آماده میتوان خالصه کرد:
گرفت این اس��ت ک��ه تصمیمات از  $ ۰-۵۰۰۰۰مقدار %۰.۵
Closed mortgage
ی از این درست گرفته شده در ابتدا میتواند از  ۲۵۰۰۰۰ت��ا  ۵۰۰۰۰این مبلغ
با پرداخت تمام یا قس��مت 
ی در آینده جلوگیری  %۱میباشد.
نوع وام قبل از فرا رس��یدن مدت ،از اثرات منف 
از  ۵۰۰۰۰۰تا  ۲۵۰۰۰۰این مقدار
( )Termمش��مول جریمه خواهید کند.
شد و معموالً
ی از  ۵۰۰۰۰۰دالر ب��ه
ی را در  %۱.۵ول�� 
جریمه آن نیز معادل بنابرین دولت فدرال تغییرات 
ٔ
سه ماه بهره وام و یا تفاوت نرخ بهره قوانین اخذ وام امالک به صورت زیر باال این مقدار به  ۲درصد افزایش
ش��ما با نرخ بهره روزمیباشد (هر عنوان کرده اس��ت که از  19آوریل داشته است.
تا شماره آینده
 ۲۰۱۰قابل اجرا می باشند:
کدام که رقم باالتری باشد)
 تمام متقاضیان درخواس��ت
ی باز پرداخت بهره وام
وام ،باید توانای 
وام با بهره قابل تبدیل
به صورت پنج ساله ثابت را داشته

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent
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 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

profession resembled a
barren wasteland. Not until
the Federal Government
intervened did this landscape begin to change for
the better. Since then, the
land has been worked, a
lawn planted, and the wasteland transformed thanks to
the efforts of the Canadian
Society of Immigration
Consultants. Despite their
best efforts however, some
bad weeds still persist.
But as you are no doubt
aware, Quebec does things
differently when it comes to
setting policy and standards.
This is one of the many
factors that make Quebec
so great. It is this bold
exercising of control over
our future, this ability to
differentiate ourselves from
the pack, that enables us to
survive.
While the other provinces
see fit to just follow the lead
of the Federal Government,
Quebec has forged ahead
and enacted measures that
will strengthen our fight
against ghost consultants.
I am sure we are all looking forward to the closing Winter Olympic 2010
Ceremonies, the opening
ceremonies were amazing,
and I just cannot imagine
what the closing ceremony
holds in store.
In the meantime stay safe
and make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com

کنکور سراسری
ایران در سال 91
حذف می شود

وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری ایران با
اشاره به تاثیر مثبتی که حذف دوره
پیش دانش��گاهی در حذف کنکور
دارد ،ازت�لاش برای اج��رای حذف
کنکور در سال  91خبر داده است.
کامران دانش��جو ،روز  18فوریه در
جریان بازدیدی که از حوزه امتحانی
کارشناسی ارشد سال  1389داشت
به خبرگزاری مهر گفت:
"در جم��ع بندی که ب��ا نمایندگان
مجلس و آموزش و پرورش داشتیم،
فرایند اجرای حذف کنکور از س��ال
آینده آغاز می شود ".
آقای دانش��جو همچنین با اشاره به
حذف دوره پیش دانشگاهی بر اساس

”are welcome.
Somehow we all decided
that red Maple Leafs
were cool and flag waving was something we
wanted to do in front of
the entire world.
The original idea behind
the Olympics was to bring
the world together in peace
and harmony to compete
on a level playing field. It’s
not about winning medals
or who’s on top or whose
ideology is better.
It is about living together
peacefully.
It’s about getting along.
Canadian athletes who
compete in this spirit should
be applauded whether they
earn a medal or not. The
reason we are waving that
Maple Leaf so proudly even
after coming in fourth, fifth
or fifty-ninth is because to
compete in these games is a
representation of what it is
to be Canadian.
We welcome the world
every day in peace and harmony and it is time that the
world was aware that it is
possible. Why wouldn’t we
be proud? Enjoy the party
!Canada, we earned it

Quebec:

Finally a reason
!to rejoice

February 18, 2010 was an
important day for immigration practitioners.
Whether you are a lawyer,
notary, or consultant the
time has come to rejoice as
the Quebec Government
has finally recognized the
Immigration Consultant
Profession.
Yolande James, Minister of
Immigration and Cultural
Communities (Quebec Immigration), outlined the key
points of this new initiative.
Only a few years ago the
immigration consultant

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
گفت که دیگر نیازی به تاثیرگذاری
سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در
کنکورنیست.
دوره پیش دانشگاهی ،یکساله است
و دانش آموزان پس از دوره سه ساله
دبیرستان وارد این دوره می شوند و
در ای��ن مدت خود را ب��رای ورود به
دانشگاه آماده می کنند.
طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی ایران که به نام
"طرح حذف کنکور" معروف شده،
حدود دو س��ال پیش م��ورد تایید
شورای نگهبان قرار گرفت .اما تصویب
این طرح توسط شورای نگهبان هم با
فراز و فرودهایی همراه بود.
بحث درباره حذف کنک��ور از اوایل
مجل��س هفتم در بی��ن نمایندگان
مطرح شده بود و نمایندگان مجلس
هفتم طرحی در این باره در مجلس
مطرح کردند که حدود دو سال پیش

The Gold
Rush For
the past
week.

I became a serious Olympics fan. The words “Own
the Podium” have caught
my attention like nothing I
have experienced in a long
time. Like many other Canadians, I was hoping that
we would finally kick butt
in the winter Olympics. I
watched as we won our first
gold medal on Canadian
soil. I watched as our first
woman won Canadian gold.
I was moved to tears. Then
I saw many of our Olympic
hopefuls dashed. I watched
in horror as our hockey
team was beaten by our
rivals, the Americans.
Instead of tears or anger I
saw that Canadians took it
all in stride. I saw thousands of people wearing the
Maple Leaf jerseys, people
who were representing every nationality in the world.
I witnessed hockey being
translated into Punjabi for
the benefit of new Canadians.
They also "believed".
I saw something that I never
expected. I saw Canada
come out of its shell. We
stood in front of the world
and said:
“We are Canadians… and
that means we are good, decent, proud people. Canada,
glorious and free, and we
don’t care who you are or
where you come from; you

به تصویب مجلس رسید.
هر چند در طی مدتی که برای انتخاب
دانش��جویان ورودی به دانشگاه ها،
آزمون سراس��ری برگزار می ش��د،
انتقادات متعددی به تبعات و بازده
این سیستم انتخاب وارد می شد ،اما
مطرح ش��دن طرح " حذف کنکور"
هم بدون مخالفت نبوده است.
برخیکارشناسانایراداتیبهاینطرح
وارد کرده اند از جمله این که رقابت
کنکور به دبیرستان و نمرات آزمون
های دبیرس��تانی منتقل می شود و
بیم آن می رود که نمره فروش��ی در
مدارس مرسوم شود.
همچنین گروهی دیگر از کارشناسان
م��ی گوین��د این ط��رح در صورتی
موفقیت آمیز خواهد بود که عملکرد
آموزش و پرورش بهبود یابد و آزمون
های اس��تاندارد در م��دارس برگزار
شود؛ در غیر این صورت طرح حذف
کنکور با شکست مواجه می شود.
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 % ۶۰زنــان تهرانی از رابطه جنسی
با همسران شان رضایت ندارند

داش��تهاند و  ۷۱درص��د از آنها هیچ
لذت��ی از رابطه خود با همسرش��ان
نمیبردهاند .همچنین مشخص شده
اس��ت كه نزدیك به  ۷۰درصد از این
زنان هیچ احس��اس محبتی بعد از
روابط جنسی در خود نمیدیدهاند.
بررس��یهای آماری روی نتایج این
مطالع��ه نش��ان داد كه وج��ود این
احساس��ات منفی در رابطه جنسی
زن و ش��وهرها ،رابطه معنیداری با
درخواس��ت طالق دارد و این ،تاكید
دوبارهای است بر اهمیت و حساسیت
موضوع و نقش��ی كه این اختالالت
میتواند در اختالف و درگیری بین

به آزار بهائیان پایان دهید
{>> ادامه از صفحه}7 :
کردند .س��ه تن از آنه��ا پس از آنکه
اش��اره کردند که دیگر در اعتراضات
عمومی ش��رکت نخواهند کرد آزاد
شدند .عالوه بر کسانیکه در  ۱۰فوریه
دستگیر شدند ،یکی از اشخاصی که
در  ۳ژانویه دستگیر و آزاد شد مجددا
در  ۱۰فوریه بازداشت شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان
کل تهران در یک بیانیه مطبوعاتی
در  ۱۲ژانویه اظهار داش��ت که این
 ۱۰بهائی که از  ۳ژانویه در بازداشت
هستند با اتهام «سازماندهی آشوب
های روز عاش��ورا [ ۲۷دس��امبر] و
همجنین ارسال تصاویر این آشوب
ها به خارج از کشور» روبرو هستند.
او در بیانیه قبلی در  ۸ژانویه مدعی
ش��ده بود مامورین سالح و مهمات
در من��ازل بعضی از آنها پیدا کردند.
دولت آبادی ارتباط این دستگیری ها
با بهائی بودن آنها را رد کرد .گزارش
شده است که مامورین امنیتی صدها
نفر را به اتهام ش��رکت در تظاهرات
روز عاشورا دستگیر کردند.
افرادی که در  ۳ژانویه دستگیر شده
انددرزندانگوهردشتکرجنگهداری
می شوند و مسئولین تاکنون به آنها
اجازه نداده اند با وکالیش��ان تماس
بگیرند .به گفته جامعه بین المللی
بهائیان ،بعض��ی از آنها پس از چند
هفته بازداش��ت توانستند با خانواده
هایشان تماس بگیرند.
جامعه بین المللی بهائیان همچنین
می گوید هم اکن��ون  ۶۰بهائی در
حبس هس��تند و  ۹۰نفر دیگر نیز
آزاد ش��ده اند ،ام��ا منتظر محاکمه
هستند .از س��ال  ۹۹ ،۲۰۰۴بهائی
به جرائم متعددی مانند اقدام علیه
امنی��ت ملی ،ارائ��ه تعلیماتی علیه

جمهوری اسالمی ،تبلیغ علیه رژیم،
کمک به ایجاد س��ازمان ها و گروه
های غیرقانونی و توهین به نهادهای
مقدس اس�لام متهم ش��ده اند .این
افراد آزاد و منتظر نتایج تجدید نظر
هستند .به گفته جامعه بین المللی
بهائیان دهها نفر دیگر نیز توس��ط
مامورین امنیتی و اطالعاتی احضار و
بازجویی شدند اما حبس نشدند.
پنج بهائی دس��تگیر شده در تهران
در  ۱۱فوریه عبارتند از :ترانه قانونی،
نغمه قانونی ،ش��یدا یوس��فی ،آریا
شادمهر و ریاض فیروزمندی.
ع�لاوه بر عالء الدی��ن خانجانی این
افراد نیز در  ۱۰فوریه دستگیر شدند:
اش��کان بصری ،ماریا احسان جعفر،
بش��یر احس��انی ،رومینا ذبیحیان،
هوتن سیس��تانی ،سیمین غفاری و
پدرام ثنایی.
اش��خاصی که در  ۳ژانویه دستگیر
ش��دند عبارتند از :مه��ران روحانی،
فرید روحانی ،بابک مبشر ،لوا مبشر
خانجان��ی ،پی��ام فنائی��ان ،ژینوس
غضنفری سبحانی ،آرتین غضنفری،
نی��کاو هویدایی ،ابراهیم ش��ادمهر،
زاوش ش��ادمهر ،ن��گار ثب��ات ،مونا
هویدایی میثاقی و نسیم بیگلری .نگار
ثابت ،مونا میثاقی و نسیم بیگلری در
 3ژانویه آزاد شدند ،اما مونا میثاقی
در  ۱۰فوریه به اداره وزارت اطالعات
احضار و مجددا دستگیر شد.
هف��ت رهبر جامع��ه بهائی��ان که
دادگاهش��ان در  ۱۲ژانویه آغاز شد
عبارتند از :فریبا کالم آبادی ،جمال
الدین خانجانی ،عفیف ناعمی ،سعید
رضایی ،مهوش ثابت ،بهروز توکلی و
وحیدتیزفهم.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

نقــد و اقسـاط

سابقه

بهائیان ایران به دلیل محدودیت
های حکومتی بر اعتقاداتشان نمی
توانند مانند بهائیان س��ایر کشورها
محفل روحانی ملی را تشکیل دهند.
آنها در عوض نشست های غیررسمی
تشکیل می دهند که به گروه «یاران
ای��ران» معروف اس��ت .هفت رهبر
جامعه بهائی��ان که در انتظار دادگاه
هستند شش رهبر و منشی این گروه
می باشند.
حیفا واقع در اس��رائیل امروز مقبره
به��اء الله بنیانگذار دیان��ت بهائی و
مقر اداری این دین از س��ال ۱۸۶۸
تاکنون اس��ت؛ یعن��ی از هنگامیکه
حیفا تحت کنترل امپراتوری عثمانی
بود .با وجود آنکه این اماکن از مدتها
پیش از تاسیس اسرائیل برای بهائیان
مقدس بوده ،حکومت ایران همواره
از ای��ن ارتب��اط به عن��وان بهانه ای
برای متهم کردن بهائی��ان ایران به
جاسوسی برای اسرائیل استفاده می
کند .ایران و اسرائیل روابط خصومت
آمیزی دارند.
مقام های ایران در جریان نشس��ت
اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد برای بررسی عملکرد ایران در
زمینه حقوق بش��ر نگرانی هایی که
کش��ورهای عضو در زمینه برخورد
حکومت با اقلیت بهائی ابراز داشتند
را رد
کردند .محمد جواد الریجانی رئیس
هی��ات ایران��ی در  ۱۵فوریه گفت
«هیچ فرد بهائ��ی در ایران به صرف
بهائی بودن محاکمه نش��ده است».
حکومت ایران توصی��ه هایی را که
توسط سایر دولتها مطرح و خواسته
ش��د «به تبعیض و تحریک به تنفر
بهائیان پایان داده شود» رد کرد.

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

ن که

فارسی

شکراست!

هر ساله فقط در آمریكا حدود  108هزار نفر به
سرطان روده ی بزرگ دچار می شوند.
این سرطان مقام سوم را از نظر میزان بروز در بین
سرطان های مختلف به خود اختصاص
معروفترین ضرب املثلها
می دهد.
وجود
سرطان
این
بروز
مهم
علل
یكی
پولیپازهایی در روده ی بزرگ است كه و کنایات فارسی
اگر درمان نش��ود ممكن است سبب به >> به ترتیب حروف الفبا
وجود آمدن تومورهای سرطانی در روده
فقیر ،در جهنم نشسته است !
شود.
دس��ت ان��دركاران تحقیقات س��رطان فكر نان كن كه خربزه آبه !
كشورهای سوئیس و ایتالیا طی بررسی فلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه !
بس��یار جالبی بر روی گ��روه بزرگی از فلك فلك ،به همه دادی منقل ،به ما ندادی یك كلك !
افرادی ك��ه به عارض��ه ی پولیپ روده فواره چون بلند شود سرنگون شود !
دچار بودند و تحت درمان جراحی قرار فیل خوابی می بیند و فیلبان خوابی !
داشتند ،مقدار معینی آنتی اكسیدان سلینیوم فیلش یاد هندوستان كرده !
تجویز نموده و پس از مدت  13س��ال پیگیری فیل و فنجان !
دریافتند كه امكان بروز سرطان روده ی بزرگ در فیل زنده اش صد تومنه ،مرده شم صد تومنه !
این گروه  40درصد كاهش یافته است.
اپ قمار خونه است !
این افراد در طول بررس��ی درازمدت روزی 200
قاتل به پای خود پای دار میره !
میكروگرم س��لینیوم دریافت م��ی كردند كه با
مق��داری روی ( )zincو ویتامین های  Aو  Cو Eقاچ زین را بگیر ،اسب دوانی پیشكشت !
قاشق سازی كاری نداره ،مشت می زنی توش گود می شه،
همراه بوده است.
دمش را می كشی دراز می شه !
در مجموع ،این بررسی رابطه ی تغذیه و زندگی
سالم و پیشگیری سرطان كولون یا روده بزرگ قاشق نداری آش بخوری نونتو كج كن بیل كن !
را به وضوح روشن می سازد كه دانستن آن می قاطر را گفتند  :پدرت كیست ؟ گفت  :اسب آقادائیمه !
تواند سبب بهزیستی و طول عمر شود.
قاطر پیش آهنگ ،آخرش توبره میشه !
بزرگ
روده
موضوع دیگر كه به تغذیه و سرطان
قبا سفید قبا سفیده !
اسیدهای
كافی
مربوط است بررسی مصرف الزم و
گـل منار خوبه !
قبای بعد از عید برای َ
دیگری
ی
دسته
چرب امگا  3می باشد كه توسط
قدر زر ،زرگر شناسد قدر گوهر ،گوهری .
گزارش
آن
نتایج
از پژوهشگران به عمل آمده و
قران كنند حرز و امام مبین كشند!
شده است.
(یاسین كنند ورد وبه طاها كشند تیغ)...
در این بررس��ی تعداد  1503نفر سفیدپوس��ت
( 716نفر بیمارمبتال به س��رطان روده بزرگ و قربون برم خدا رو ،یك بام و دو هوا رو،
اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو !
 787نفر سالم) و همچنین تعداد  369نفر سیاه
پوست كه  213نفرشان به بیماری سرطان روده قربون بند كیفتم ،تا پول داری رفیقتم !
قربون سرت آقا ناشی ،خرجم با خودم آقام تو باشی !
بزرگ دچار بودند ،شركت داشتند.
این گ��روه هم دریافتند كه مصرف اس��یدهای قربون چشم های بادومیت  -ننه من بادوم !
چرب امگا  3می تواند تا حدود  40درصد از بروز قربون چماق دود كشت،
سرطان روده ی بزرگ جلوگیری كند.
كاه بده جوش پیشكشت !
ای
تغذیه
عامل
جالب اینجا اس��ت كه اگ��ر دو
قرض كه رسید به صد تومن ،هر شب بخور قیمه پلو !
تنهایی
به
یك
هر
س��لینیوم و امگا  3می توانند
قسمت را باور كنم یا دم خروس را ؟!
بزرگ
روده
س��رطان
حدود  40درص��د از بروز
قسم نخور كه باور كردم !
از
است
ممكن
حتی
اثر
بكاهند ،در مجموع این
قم بید و قنبید ،اون هم امسال نبید !
 80درصد تجاوز نماید ،زیرا گاهی این دس��ته از
قوم و خویش ،گوشت هم را می خورند
مواد غذایی به خاطر فعالیت های جمعی قادرند
استخوان هم را دور نمی ندازند!
نتایج بهتری را به وجود آورند.
بادام برزیلی ،ماهی تون و بسیاری از فراورده های كاچی بهتر از هیچی است !
دریایی ،انواع گوشت ها و دانه های روغنی حاوی كار از محكم كاری عیب نمی كنه !
مقدار زیادی سلینیوم هستند و اسیدهای چرب كار بوزینه نیست نجاری !
امگا  3را می توان از غذاهایی مانند دانه ی كتان ،كار خر و خوردن یابو !
دانه های روغن ماهی و غیره به دست آورد.
كارد ،دسته خودشو نمی بره !
كار نباشه زرنگه !
كار ،نشد نداره !
كار هر بز نیست خرمن كوفتن /
گاو نر میخواهد و مرد كهن!
كاری بكن بهر ثواب  /نه سیخ بسوزه نه كباب !
كاسه گرمتر از آش!
كاسه جائی رود كه شاه تغار باز آید !
كاسه را كاشی می شكنه ،تاوانش را قمی می ده !
كاشكی را كاشتند سبز نشد !
كاشكی ننم زنده میشد  /این دورانم دیده میشد !
كافر همه را به كیش خود پندارد !
بهیکنفررفوکارقالی
كاه از خودت نیست ،كاهدون كه از خودته !
ایرانی،باتجربهفورا
كاه بده ،كاال بده ،دو غاز و نیم باال بده !
كاه پیش سگ ،استخوان پیش خر !
نیازمندیم.لطفاباشماره
كاه را در چشم مردم می بینه/
تلفنزیرتماسبگیرید:
كوه را در چشم خودش نمی بینه !
كاهل به آب نمیرفت ،وقتی میرفت خمره میبرد !
Raymond & Heller
كباب پخته نگردد مگر به گردیدن !
كبكش خروس میخونه !
كپه هم با فعله است ؟!
Tel.: (514) 271-7750
كجا خوشه؟ اونجا كه دل خوشه !
كج می گه ،اما رج می گه !

آنتی اكسیدان سلینیوم

نتایج تكاندهنده مطالعاتی
كه در آخرین كنگره خانواده
و سالمت جنسی ارائه شد.
در حالی كه س��رانجام برخی از
مس��ئوالن دولت ایر ان به طرح
مساله شیوع اختالالت جنسی در
میان همسران پرداخت ه اند و امید
میرود گام بعدی ،چارهجویی در
این باب باشد ،مطالعات نشان میدهد
فقدان آموزش به زنان و مردان جوان
در آس��تانه ازدواج باعث شده است
مساله به حد «بحران» نزدیك شود.
در یكی از مطالعات كه در دانش��گاه
علوم پزش��كی قم و در شهر تهران
انجام ش��ده ،آمار تكاندهنده ای از
وضع روابط زناش��ویی در زوجین در
شرف طالق به دست آمده است.
در این مطالعه مشخص شده ،بیش
از ۶۷درصد از ای��ن زنان تمایلی به
برقراری رابطه جنس��ی با همسران
ش��ان نداش��تهاند ۶۳ ،درصد بعد از
رابطه جنس��ی ،احساس عصبانیت

زن و ش��وهرها و وقوع طالق ایفا
كند.
نكته قابل توجه در این مطالعه و
نیز مطالعات مشابه آن است كه
طالق به دلیل مس��ائل جنسی،
مش��كل زوجین «جوان» است؛
چنان كه در این مطالعه ،میانگین
سن زنان ۲۹ ،سال بوده است.
در مطالعه دیگری ،كه در رش��ت و
توسط كارشناسان مركز بهداشتی و
درمانی الزهرای این شهر انجام شده،
نتایج مشابهی به دست آمده است.
در این مطالعه نیز مشخص شد حدود
 ۴۰درصد زنان مورد مطالعه تمایلی
به رابطه زناش��ویی با همسرش��ان
نداشتهاند ۶۰ ،درصد آنها بعد از رابطه
احساس عصبانیت داشتهاند و حدود
 ۷۰درصد هم بعد از رابطه جنسی،
احساس محبت نسبت به همسرشان
نداشتهاند.
نتایج این مطالعات در كنگره پیشین
خانواده و سالمت جنسی ارائه شد.

تازه هایی درباره
تغذیه و سرطان
روده بزرگ

برا
یای
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استخدام

رفوکار قالی
Carpet repair
>> part time

call Joseph
ازدسامبر1
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بهداشت و خانواده...

ی��ك تحقیق جدی��د در بانك
جهانی  IMFنشان داده ژاپنی
ها طوالنی ترین میانگین سن
و سال را دارند.
میانگین س��ن مردان ژاپنی
 78س��ال و زن��ان ژاپنی 85
سال است.
ی ها چگونه به
>> ژاپن� 
دهاند؟
این حد از عمر رسی 
باید بدانی��د همه چیز برمی
گردد ب��ه غذا؛ رژی��م غذایی
ی ها برخالف دیگر نقاط
ژاپن 
جهان ،به تجربه آن ها از طع م
ها برنمیگردد.
در حقیقت بشقاب غذایی آن
ها مملو اس��ت از مواد مفید

ی ها ام��ا در ادامه جواب
ژاپن 
دادن به س��وال "چه غذایی
برای من خوب است" به این
جوابهای غذایی رسیده اند.

 1زیاد ماهی
میخورند

در میان منبعهای پروتئین،

 2به سویا خوردن
عادت دارند

سویا در رژیم غذایی ژاپنیها
ی شود .مخصوصا
بسیار پیدا م 
ی ها نشان
از زمانی كه بررس 
داده اند كه چربی موجود در
گوشت و لبنیات ،كلسترول را

 3آرد گندم و
گندمسیاه به
هاضمهشان كمك
میكند

میزان مصرف نشاسته و آرد
سفید در ژاپن زیاد نیست.
ی ها از نشاسته
رشته ی ژاپن 
درست نمیشود بلكه از آرد
گندم درست میشود؛ البته
ه��م آرد گندم س��فید و هم
سیاه كه هر دوی آن ها نسبت
به نشاسته ،سال م تر هستند.
شاید بگویید بخش عمدهای از
ی ها برنج است اما
غذای ژاپن 
ی بینید شاید
اگر دقت كنید م 
آن ها در وعده های غذایی
خود همیش��ه برنج داشته
باشند اما میزان برنجی كه
ی خورند بسیار كم است.
م

ص:
38

فرو خوردن خشم برای
سالمت قلب ضرر دارد

ظرف های

در
 4كوچک غذا
میخورند

وعده غذایی ژاپنیها تقریبا
ی ها
ك چهارم غ��ذای اروپای 
ی
است.
هر چند ش��ما ظ��رفهای
زی��ادی روی میزهای آن ها
ی بینید اما غذای كمی در
م
آن ها اس��ت و یك��ی از یكی
سالمتر است.

5

اهل چای
سبزند

در آخر هم این كه ژاپنیها به
چای سبز ارادت خاصی دارند.
این چای به دو صورت سرد و
گرم آماده میش��ود و خیلی
اثرات مثبت دارد.
میزان كافئی��ن چای ،نصف
قهوه اس��ت ،چای س��بز به
ی كند،
هضم چرب��ی كمك م 
مخصوص��ا زمانی كه س��ر خ
كردنی میل كرده اید.
ای��ن پن��ج راز به ش��ما می
ی ها خیلی
گوید كه چرا ژاپن 
سالمت هستند و طول عمر
باالتری نس��بت ب��ه دیگران
دارند.

خطر ب��روز حمله قلبی در مردانی كه خش��م خود را از
نامالیمتی در محل كار نشان نمی دهند ،دو برابر افزایش
می یابد.
محققان سوئدی پس از بررسی سالمت جسمی نزدیك به
 ۲۸۰۰كارمند مرد در شهر استكهلم متوجه رابطه میان
بروز خشم و بیماری قلبی شدند.
این افراد كه متوس��ط س��نی آنها  ۴۱سال بود ،در فاصله
زمانی س��ال  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۵مورد آزمایش های پزشكی
قرار گرفتند و از آن زمان تا سال  ۲۰۰۳تحت نظر بودند.
در این مدت  ۴۷تن از افراد مورد مطالعه در اثر حمله قلبی
یا اختالل های قلبی-عروقی درگذشتند.
محققان موسسه تحقیقات استرس در سوئد پس از بررسی
مرگ این افراد به این نتیجه رسیدند افرادی كه پس از بروز
مشكل در محل كار ،سكوت می كنند یا از كنار موضوع می
گذرند ،احتمال ابتالی خود به اختالل های قلبی را دو برابر افزایش
می دهند.
به گفته این محققان ،تنش ایجاد شده در اثر عصبانیت باعث افزایش
فش��ار خون می شود و اگر به نحوی این تنش كاهش
نیابد ،سیستم قلبی-عروقی آسیب می بیند.
دكتر كونس��تانزه لینه وبر كه سرپرستی
محقق��ان را بر عهده داش��ت در این باره
گفت" :قبال ه��م در این باره تحقیقاتی
انجام ش��ده بود ولی نكت��ه قابل توجه
ارتباط شدیدی است كه میان فروخوردن
خشم و بیماری قلبی وجود دارد".
به گفته او اثرات منفی این موضوع در افراد
كم تحرك و سیگاری بیشتر است.
جودی او س��الیوان از مسووالن بنیاد قلب
بریتانیا هم در این باره گفت" :اس��ترس به
تنهایی یك عامل خطرزا برای ایجاد بیماری
قلبی و عروقی نیست  ...نكته مهم پیدا كردن
راه هایی برای برخورد مثبت با استرس در منزل
یا محل كار است".

گاهیخوباستفریادبزنید!

راز
طول عمر
ژاپنیها

ل ها
برای آدمی كه طی س��ا 
تحقی��ق و پژوه��ش بومی و
علمی به دست آمده است.
معیار آن ها برای خوب و بد
بودن غذا در جواب این سوال
خالصه میشود:
چه چیزی
برای من مفید
است؟
در حال��ی ك��ه
بسیاری از ما معیار
انتخ��اب غ��ذای
خوب و بد را جواب
این سوال میدانیم:
چه غذایی دوست دارم
بخورم؟ یا "االن هوس
چه غذایی كرده ام؟"

ماهی یك��ی از مهمترینها
است .به باور ژاپنیها ،گوشت
قرمز به مقدار چش�� م گیری
گران اس��ت و فایده چندانی
برای بدن ندارد .اما ماهی هم
ارزانتر است و هم سالمتر.
به خاطر داش��ته
باش��ید در ژاپن
تنها ماهی سر خ
شده خورده نمی
ش��ود و ماه��ی
ش ه��ای
ب��ا رو 
زیادی پخته می
شود مثل ماهی
تنوری ،كبابی ،آب پز و...
به غیر از همه ی این ها زنان
ژاپنی باور دارند پوست ماهی
برای زیبایی و شادابی پوست
بسیار مفید است.

ی ها به
باال میبرد ،ژاپن 
خوردن بیشتر پروتئین
گیاهی ك��ه اثر عكس
دارد ،تشویق شدهاند.
سس سویا ،توفو و ناتو
(دانه س��ویای مخلوط
ش��ده با تخ م مرغ خام
روی برن��ج) یكی از حاش��ی ه
ه��ای اصلی میز غذای ژاپنی
ها است.
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پزشکــی....
دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

خیاالت

Hallucination

واهی

حاالتی است که شخص احساس
می کند که چیزی را می بیند و
یا صدائی را می شنود که وجود
خارجی ندارد (مث ً
ال در یک اتاق
که س��کوت کامل برقرار است
صداهائی را می ش��نود) ممکن
است این مورد در حس بویائی و
چشائی نیز دیده شود که شخص
بوی غذائی را احساس کند ،در
صورتی که در آشپزخانه غذائی
در حال پختن نباشد حتا امکان
دارد که شخص احساس کند که
کسی دست روی شانه او گذاشته یا
به بدنش دست می زند!
ای��ن خیاالت موقعی ب��ه وجود می
آید که مغز قادر نیست احساسات و
اخبار دریافت ش��ده از خارج بدن را
به درستی ترجمه کند ولی شخص
متوجه نیست که این مسائل وجود
خارج��ی ن��دارد و به آنچ��ه دیده و
شنیده باور دارد به همین جهت به
پزشک مراجعه نمی کند.
به غیر از حاالتی که می شود آن ها
را خیاالت واهی طبیعی به حس��اب
آورد و موقعی احساس می شوند که
مغز در حال خوابیدن و یا بیدارشدن
در شب و به هنگام از خواب پریدن
است.
ممکن است ش��خص بر اثر صدای
زن��گ تلفن از خواب بیدار ش��ود در
صورتی که تلفنی وجود ندارد!

علل

 مصرف مواد مخدر و الکل
مصرف بعضی از م��واد مخدر مانند
 ،LSDکوکائین ،حش��یش و قارچ
های مخدر تولید خیاالت واهی کوتاه
مدت می کنند مصرف الکل و مواد
مخ��در در مدت زم��ان طوالنی نیز
تولید خیاالت واهی حتا پس از پایان
آثار موقت این مواد می کنند
 داروها
بس��یاری از داروه��ا مانن��د آنت��ی
هیس��تامین ها ،آنتی دپرس��ورها،
هیپنوتیک ها وانکس��یولیتیک ها
می توانند تولید خیاالت واهی کنند
مخصوصاً اگر با دوز باال و یا با داروهای
دیگر و یا الکل مصرف شوند


انواع دیگر خیاالت واهی غیرطبیعی چند راهنمائی
محسوب شده و حتماً باید با پزشک
مشورت کرد.
خیاالت واهی علل مختلفی دارد ولی
به طور کلی می شود آن ها را به سه
نوع بزرگ تقسیم کرد:
 خیاالت واه�ی در ارتباط با
بیماری های روانی
 خی�االت واه�ی مرب�وط به
بیماری های عضوی

مصرف زیاد شری باعث افــزایش
بروز سرطان پروستات می شود

 خی�االت
واهی ناشی از
مص�رف مواد
مخ�در ،الکل
و بعض�ی از
داروها

 بیماری های روانی
اسکیزوفرنی (جنون جوانی)،
دپرس��یون های مهم ،شوک
های احساس��ی مهم (مانند
مرگ یک عزیز) ،خود بزرگ
بین��ی و میل مفرط به خرج
کردن از عالئمی هستند که
تولید ناهنجاری های روانی
و خی��االت واه��ی می کنند
همین طور کم شدن تدریجی
قابلیت های مغزی مانند
 بیم��اری آلزهایم��ر
Alzheimer
 بیماری های عضوی
 بیم��اری ه��ای اعضای
مختلف مانن��د بیماری های
چشمی (کاتاراکت وگلوکرم)،
غدد مغزی ،صرع ،کم کاری
کلیه ها ،خستگی و پر کاری
شدید ،کم شدن شنوائی ،کم
آبی شدید بدن و دیدن چشمه آب
در صحرا (سراب).

 مشورت با پزشک
خجال��ت و نگرانی و ت��رس را کنار
گذاشته با پزشک خود مشکل را در
میان بگذارید او علت آن را جستجو
خواهد کرد
مواظب باش��ید اگر یکی از نزدیکان
شما دچار خیاالت واهی شده رفتار
ناهنج��ار او را در نظ��ر بگیری��د اگر
چیزهائ��ی می بیند و ی��ا صداهائی
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می شنود که شما نمی بینید و نمی
ش��نوید و بوهائی را که وجود ندارد
حس می کند و این قبیل مس��ائل،
اگر مطمئن نیستید از او بپرسید و
به او پیشنهاد کنید با پزشک تماس
بگیرد و حتم��اً او را همراهی کنید
چون به تنهائی به پزش��ک مراجعه
نخواهد کرد زیرا به آن چه حس می
کند اطمینان دارد.
 کمک بگیرید
موسس��ات زی��ادی هس��تند که به
اشخاص مبتال به بیماری های روانی
و بیم��اری های کم کننده تدریجی
قابلیت های مغزی و معتادان کمک
می کنند.
آن ها می توانند اطالعات الزم را به
شما بدهند و با شما همکاری کنند به
نزدیک ترین  CLSCمراجعه کنید.
 عدم اطاعت از صدای
شنیدهشده
بعضی اوقات این صدای شنیده شده
حالت دس��تور دهنده ب��ه خود می
گیرد و دستور می دهد که شخص
عملی را انجام دهد.
مث ً
ال
در را باز کن!
برو زیر زمین!
به فالن کس تلفن کن!
گاه��ی این دس��تورات م��ی توانند
خطرناکباشند!؟

ژورنال علمی  The Prostateمقاله
ای تحت عنوان رابطه مصرف شیر و
سرطان پروستات را که توسط دکتر
پرویز قدیری��ان و گروه تحقیقاتی
ایشان در واحد اپیدمیولوژی مرکز
تحقیقات پزشکی دانشگاه مونترال
 CR-CHUMبررسی شده به چاپ
رسانیده و این خبر در هفته گذشته
خب��ر مهم پزش��کی کب��ک بود و
بسیاری از رسانه های گروهی مانند
LE SOLEIL، LA PRESSE
 FORUMدانش��گاه مونت��رال،
تلویزی��ون  TVAو غی��ره در این
م��ورد با دکتر قدیری��ان مصاحبه
هائی داشتند و مفصال این خبر را
منعکسنمودند.
چون ای��ن مطالعه بر روی بیماران
و افراد ش��اهد فرانس��ه زبان و در
مرکز تحقیقاتی دانش��گاه مونترال
بعمل آمده بوده رسانه های گروهی
فرانس��ه زبان اهمیت خاصی برای
یافته های جدید آن قائل شدند.
این بررسی که به سرپرستی دکتر
قدیری��ان و در مونترال بعمل آمده
با گروهی از پژوهشگران انستیتوی
ملی سرطان اروپا همکاری شده و
نتایج اش تجزیه و تحلیل گردیده
است .در این کار تحقیقاتی حدود
 200نف��ر از بیم��اران مبت�لا به
س��رطان پروس��تات از نظرروش
مث ً
ال به او می گوید:
خودکشی کن!
یا به شخصی حمله کن!
یا آتش بزن!
و غیره اگر یکی از نزدیکان به ش��ما
اعت��راف کرد که چنی��ن صداهائی
می ش��نود اول ب��ه او بگوئید که به
این صداها اهمیتی ندهد و بعد او را
تشویق کنید به پزشک مراجعه کند
و او را همراهی کنید و یا جریان را به
پزشک گزارش دهید.

چه موقع به پزشک

زندگ��ی و تغذیه با
 200نفر افراد سالم
و بعنوان «ش��اهد»
ی��ا CONTROL
مقایسه گردیده اند.
نتایج این بررس��ی
نش��ان میدهد که
افرادی که بیشتر از
دو لیوان (حدود نیم
لیتر) شیر در روز مصرف می کنند
امکان مبتال شدن آنها به بیماری
سرطان پروستات بیشتر از دو برابر
افرادی است که مقدار کمتری شیر
مصرف می نمایند و یا اصال ش��یر
نمی خورند.
پیش از این گزارش ش��ده بود که
چربی و کلسیم و ویتامین  Dشیر
میتوان��د امکان بروز این بیماری را
افزایشدهد،ولیاینبارپژوهشگران
دانشگاه مونترال ثابت نموده اند که
عوامل نامبرده در باال نقش مهمی
در بروز این س��رطان ندارند ،بلکه
عوامل ناش��ناخته دیگری در شیر
وجود دارند که سبب بروز سرطان
پروستات میشوند .اینک گفته می
شود ممکن است که شیر موجب
افزایش و یا به��م خوردن فعالیت
ه��ای بعضی از هورمون ها در بدن
گردد و مشکل مورد بحث را بوجود
آورد.
الزم و امتحانات فیزیکی و روانی علل
آن را جستجو می کند و یک آزمایش
کامل کننده تشخیص ،مانند اسکنر
مغ��زی  Scanner cerebralممکن
است الزم شود.

درمان

درمان موقعی ش��روع می شود که
بیمار مشکل خود را تشخیص دهد.
برای این کار پزش��ک وس��ائلی در
اختیار او می گ��ذارد که بتواند این
احساس غیر واقعی را تجزیه و تحلیل
نموده وبه وجود آن شک کند و بدون
تردید این مورد ،از عالئم بسیار مهم
در درمان بیمار است.

مراجعه مراجعه کنیم؟
 اگ��ر چیزی را که وجود ندارد
دیدید و صدائی را ک��ه وجود ندارد
 بیماری های روانی
شنیدید
 اگر خیاالت واهی ش��ما پس از اگر مشکل یک بیماری روانی باشد،
رفع آثار مصرف الکل و یا مواد مخدر پزشک از داروهای روان گردان برای
درمان بیم��اری و خام��وش کردن
هنوز وجود داشته باشد.
پزشک شما پس از پرسیدن سواالت خیاالت واهی استفاده می کند.

جالب این که فرآورده
های شیری ،مانند پنیر
و ماس��ت نقش مهمی
در بروز این بیماری در
بین فرانس��ویان کبک
نشان نداده است.
این بررسی همچنین
ثابت نموده که خوردن
غذاهای دریائی مانند
ماهی  46درصد ،س��بزیجات 60
درص��د و دانه ه��ای روغنی مانند
پس��ته و بادام و گ��ردو و غیره 57
درصد امکان بروز سرطان پروستات
را کاهش می دهند.
آنچه مس��لم اس��ت زیاده روی در
مصرف شیر است که میتواند سبب
ازدیاد بروز سرطان پروستات شود.
گفتنی است مصرف متعادل شیر
(حدود یک لیوان در روز) آن نه تنها
ضرری ندارد ،بلکه برای بهزیستی و
سالمتی بدن مفید میباشد.
می دانیم که کلسیم شیر و لبنیات
فش��ار خون را کاه��ش می دهد و
همچنی��ن کلس��یم و ویتامین D
موجود در آن از بروز سرطان روده
بزرگ جلوگیری می کند.


 بیماری های جسمی
اگر خیاالت واهی بر اثر یک بیماری
جسمی باشد باید ابتدا آن بیماری را
درمان کرد تا آن خیاالت و تصورات
از بین برود.
 مواد مخدر و الکل
اگر خیاالت واهی بر اثر مصرف الکل و
مواد مخدر باشد باید به بیمار توصیه
کرد که از مصرف این مواد خودداری
کن��د و اگ��ر کار به اعتیاد کش��یده
باشد باید بیمار اعتیادش را زیر نظر
متخصصین مربوطه ترک نماید.
 داروها
اگر وج��ود خی��االت واهی ب��ر اثر
داروهای مصرف ش��ده باشد پزشک
م��ی تواند دوز داروها را کم کند و یا
داروهای دیگری تجویز نماید.
همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

 ص2 :

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

من بهائی نیستم
ویل بهائی ها
را دوست دارم
ابراهيم نبوي

....خبرگزاری فارس در یک نوشته
بس��یار دل انگیز و شگفت آور که در
روز  25بهمن منتشر شد ،نوشت:
" ابراهي�م نب�وي روزنام�ه نگار
بهايي خارج نش�ين" البته من در
این مورد هیچ مشکلی ندارم و هیچ
چی��زی را تکذیب و هی��چ چیزی را
تائید نمی کنم ،مردم بهائی کشور هم
خیلی آدمهای باحال و خوبی هستند

و آنهای��ی که من می شناس��م ،اهل
سیاست نیستند و ایران را هم بسیار
دوست دارند و بسیار آدمهای باشعور
و خردمن��دی هس��تند ،منتهی من
شخصا بهائی نیستم .یعنی اصوال من
سید هستم ،دوازده هزار سال قبل هم
آدمی مذهبی بودم و حاال هم به تشیع
ناب صفوی ،با حفظ فاصله کافی میان
دین و دولت معتقدم .تا دیروز هم که
در مورد خ��ودم تحقیق کردم هنوز
بهائی نشده بودم ،دو سه بار هم زنگ
زدم با دوستان بهائی حرف بزنم بلکه
قبول کنند ما هم مذهبمان را تغییر
بدهیم ،اما هنوز موفق به پیدا کردن
آنها نشدم .لذا تا اطالع ثانوی من هر
چیزی ممکن است باشم ،اال خبرنگار
بهائی .اصال خودتان بگوئید کس��ی

ممکن است هم خبرنگار باشد و هم
بهائی؟
اگر کس�ی بهائی باشد که دولت
قب�ل از اینکه پ�ای او به روزنامه
برسد،سیزدهمیلیونباراعدامش
می کنند.
چطور ممکن است کس��ی در ایران
بهائی باشد ،چهل پنجاه تا کتاب چاپ
کن��د ،مدتی هم در حکومت فخیمه
جمهوری اسالمی کار کرده باشد ،باز
هم به او بگویند بهائی است.
البته باز جای شکرش باقی است که به
من اتهام نزدند که حزب اللهی هستم.
در همین حد هم که نصفش بیرون
است ،جای شکرش باقی است!! 
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

آیا زنان
یک صدا
دارند؟

جنس��یتی ب��ه پیش می
برند ،می بایست منتظر
بیانیه موسوی و غیره
می شدند تا خواسته
های خود را اعالم کنند؟

الله حسین پور

وقتی بیانیه  ۵ماده ای زنان با تیتر
"راه حل  ۵م��اده ای ما زنان برای
ب��رون رفت از بح��ران" را با مقدار
کثی��ری امضاء می بین��م و وقتی
نظ��رات مخالف و مواف��ق را درآن
رابطه می خوانم ،اولین سئوالی که
برایم مطرح می شود ،این است که
هدف چیست؟
و ادعای برون رفت از بحران توسط
این بیانیه تا چه حد می تواند جدی
باشد؟
هرچن��د در موقعیتی که هر گروه و
جریانی مش��غول تنظیم " ۵ماده"
مورد نظر خود اس��ت ،انتشار  ۵ماده
از جان��ب برخی زنان فع��ال خارج
از کش��ور نیز ،که به حق بخش��ی از
جنبش زنان کشورمان به شمار می
روند ،جای تعجبی ندارد .اما سئواالت
هم چنان بر جای می مانند.
چرا حتما  ۵ماده؟
چرا چنین متنی که با موسوی و
کروبی آغاز می شود؟
و انواع و اقسام چراهای دیگر.
وارد بحث های مضمونی نمی شوم.
آی��ا جنبش زن��ان ب��ه مثابه پیش
رفته ترین بخش جنبش اجتماعی
کش��ورمان و طبیعتا زن��ان خارج از
کش��ور که س��الیان درازی ست به
طور متش��کل و همه جانبه فعالیت
فمینیس��تی خودرا علی��ه تبعیض
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آیا هدف مرزبندی با بیانیه آنان بود؟
یا تصور این است ،آن طور که در خود
بیانیه ادعا شده ،با انتشار چنین بیانیه
ای مسائل زنان حل خواهد شد!
آیا می بایس��ت چنی��ن بیانیه این
تنظیم می ش��د تا اثبات می کردیم
که ما هم هستیم؟
ما زنان ،البته که هستیم.
این را اثبات کرده ایم.
چه در داخل و چه در خارج.
برای مث��ال در خارج ،کدام تجمع و
تشکلی به ا ندازه تشکل های زنان،
قدمت و تداوم فعالیت خود را حفظ
کرده و بر سر پا ایستاده است؟
مگر نه این که اکثر تجمعات سیاسی-
دمکرات که تشکیل شدند ،یکی بعد
از دیگ��ری به فرقه ه��ای چندگانه
منشعبشدند؟
سمینارهای س��االنه بنیاد پژوهش
ه��ا ،و هم چنین تش��کل های زنان
در سراس��ر آلمان ،گویای واضح این

ادعاست که ما هستیم
و ما می مانیم .زیرا راه
درازی پیش رو داریم.
راه��ی ک��ه ن��ه فق��ط با
س��رنگونی رژی��م جمهوری
اس�لامی ،بلکه تنه��ا و تنها با از
میان برداشتن تمامی تبعیض های
درون جامعه به پایان می رسد.
اما اگر بی طرفانه!
به بیانیه نگاه کنیم ،می توان آن را
نیز به مثابه صدایی از جانب برخی
زنان ارزیابی کرد .چرا نه؟
مگر در شرایط امروز ایران و جهان
م��ی توان تصور ک��رد که همه یک
حرف بزنند و همه پشت سر هم راه
بیافتن��د و همه به یک بیانیه ایمان
بیاورند و آن را امضاء کنند؟
بگذاری��م هر کس ،هر جمعی و هر
تشکلی بیانیه بدهد ،بنویسد ،بگوید
و مناظره کن��د .بگذاریم در مقابل
هر بیانیه هزاران سئوال طرح شوند،
انتقادها به عمل آید و چراها پاس��خ
داده ش��وند .بگذاریم راه های متنوع
تری آزموده شوند.
بنابراین اگر کسانی راه پیش رفت را
در شرایط کنونی ،انتشار بیانیه می
دانند ،باید آن را پیش ببرند.
آن هم صدایی ست که باید بیان شود.
اگر کسانی سازمان دهی یک رسانه
زنانه را در دس��تور ق��رار می دهند،
حتما می توانند از این طریق نه تنها
به جنبش زنان ،بلکه به کل جنبش
اعتراض��ی ایران یاری رس��انند .اگر
یک کانال رادیو یا تلویزیون مختص
مسائل جنبش زنان راه اندازی شود
و ب��ا تضمین چند صدایی ش��رکت
بس��یاری از فعاالن جنب��ش زنان را
امکان پذیر کند ،مسلما گامی کیفی
در جهت تداوم مبارزات فمینیستی
علیه تبعیض جنس��یتی محسوب
خواهد شد .بگذاریم همانند آبشاری
از هزاران راه جاری شویم تا به هدف
برسیم.

 سخنرانی

دکتر سعید رهنما
در مونتریال

جنبش اخیر
جامعه مدنی
در ایران و
سردرگمی
اپوزیسیون
جمعه  5ماه مارس 2010

ساعت  6تا  8شب
______________________
UQAM:
320 Ste-Catherine E

INFO: 514-696-6406

نامه بسیار زیبای
نادر ابراهیمی به همسرش

همسفر!

در این راه طوالنی كه ما بیخبریم
و چون باد میگذرد
بگذار خرده اختالفهایمان با هم باقی بماند
خواهش میكنم! مخواه كه یكی شویم ،مطلقا
مخواه كه هر چه تو دوست داری ،من همان را ،به
همان شدت دوست داشته باشم
و هر چه من دوست دارم ،به همان گونه مورد دوست
داشتن تو نیز باشد
مخواه كه هر دو یك آواز را بپسندیم
یك ساز را ،یك كتاب را ،یك طعم را ،یك رنگ را
و یك شیوه نگاه كردن را
مخواه كه انتخابمان یكی باشد ،سلیقهمان یكی و
رویاهامان یكی.
همسفر بودن و همهدف بودن ،ابدا به معنی شبیه
بودن و شبیه شدن نیست.
و شبیه شدن دال بر كمال نیست ،بلكه دلیل توقف
است

عزیز من!

دیپلماسی ورشکسته ...
حداکثر تالش خود را کرده است که
این شکاف را عمق بخشد و چین را
در کنار خود نگهدارد.

یک سیاست ورشکسته
 -2اما اه��داف رژیم ایران در ارائه
سیاس��ت جدی��د هس��ته ای اش
چیست؟
گفتیم که سیاست جدید هسته ای
ایران یک مص��رف داخلی محدود و
یک مصرف خارجی اغتشاش کننده
دارد.

ال��ف) دولت احمدی نژاد تالش
میکند بار دیگر حربه کهنه ش��ده و
س�لاح زنگ زده خود را بکار گیرد و
با اعالم افزایش غنی سازی و مسدود
کردن گفتگو ها با غرب ،در واقع بار
دیگ��ر غرور ملی و میهنی ملت را بر
آش��فته نماید و افکار عمومی داخل
را به سمت مبارزه با دشمن خارجی
س��وق دهد .غافل از آنک��ه اینهمه
دیگر برای مل��ت هالک زده از رژیم
حاک��م ،اثر چندانی ندارد .پس تاثیر
این سیاس��ت در داخل کشور بسیار
محدود خواهد بود.

ب) بخاط��ر داش��ته باش��یم که
سیاس��ت جدید هس��ته ای دولت
احمدی نژاد درس��ت چندروز پیش
از  22بهمن بکار گرفته ش��د .ترس
رژیم از امکان احتمالی بدل ش��دن
تظاهرات مخالفین در این روز به یک
حرکت بس��یار همه جانبه ،مشهود
بود .پس در حوزه بین المللی ،هدف
رژیم ایران در طرح سیاس��ت جدید
هس��ته ای اش آن بود که از طریق
یک شوک مصنوعی امکانات انحراف
اف��کار و مطبوعات غربی را از بحران

>> ادامه از صفحه4 :

سیاس��ی که میرفت تا دوب��اره باال
گیرد ،منحرف نماید.
و این ترفند همیشگی دولت احمدی
نژاد بوده است.
البته این سیاس��ت میتواند احتماال
خبر از یک بده بستان تازه بدهد.
جنجالی که خب��ر افزایش فعالیت
اتمی ایران در جهان ایجاد کرد ،شاید
دولت ایران را به جهت معامله بعدی
برای مقابله با تحریم های سخت تر
غرب بهتر آماده خواهد کرد.
به این شکل که:
حاال اگر غرب میخواهید غنی سازی
گس��ترده ای که پی��ش از این آغاز
شده است متوقف گردد ،پس نباید
به تحریم های بیش��تر اقدام نماید.
اگر غ��رب تحریم نکند ،ای��ران این
غنی س��ازی را متوقف میکند! این
بازی شناخته شده سران جمهوری
اسالمی است.

 -3از پیش از آغاز  22بهمن ،همه
شواهد نش��ان میداد که رژیم ایران
هفته های متوالی نگران فرا رسیدن
آن بود و ترس آن داش��ت که مردم
در چنین روزی ،همانطور که بساط
نظام شاهی را در سه دهه پیش برهم
چیدند ،با رژیم فعلی نیز چنان کنند.
روشن بود که بعد از قیام عاشورا و آن
مقاومت گسترده مردم ،توجه اصلی
طراحان دولت ،بکار گیری ابتکاراتی
در مس��یر خنثی ک��ردن اعتراض و
بسیج مردمی و یافتن راه حلی برای
انحراف افکار عمومی متمرکز گردیده
است.
از جمله مناظره های تلویزیونی نیز
در این مس��یر طراحی شده بود .در
این مسیر ،مسئله هسته ای همیشه
یک��ی از بهتری��ن بهانه ه��ای رژیم

بوده است ،که هرگاه که نیازی بود،
طراحان نظام آن را دوباره علم کرده
اند تا از آن طریق به مقاصد دیگری
برسند که اساسا رابطه مستقیمی با
مسئله اصلی ندارد.


ضرورت یک دیپلماسی
مردمی

 -4ام��ا مس��ائل بی��ن المللی و
دیپلماتی��ک ای��ن بار ی��ک چالش
جدی در مقابل جنب��ش اعتراضی
ایجاد کرده اس��ت .حمایت روسیه و
چین از دولت احمدی نژاد ،خصوصا
پس از خ��رداد  ،1388ضربات مهی
به جنبش سبز و مردمی زده است.
از ابتدا روش��ن بود که جنبش سبز
هیچ استراتژی دیپلماتیک و سیاست
بین المللی مشخصی در دستور کار
ندارد .یک نوع تفکر جهان س��ومی
هنوز در فض��ای این جنبش حاکم
بوده ،که گویا سخن از دیپلماسی و
بنابراین رابطه با دول فعال در جهان،
لزوما به معنای قرار گرفتن در مسیر
"وابستگی" است.
غاف��ل از آنک��ه در روزگاران ما و در
پی جهانی ش��دن سرمایه و اقتصاد،
منظر دنیای ام��روز همانا یک نظام
جهانی هرچ��ه بهم پیوس��ته تر ،و
کش��ورهایی هرچه بیش��تر در هم
تنیده تر را ترس��یم میکند .اساس��ا
مفهوم "وابستگی" دیگر معنای دهه
 70میالدی را ندارد .از س��وی دیگر
دیده ش��ده است که ،حتی در تاریخ
خودم��ان ،جنبش های سیاس��ی و
اجتماعی همواره مرتبط با وضعیت
جهانی و کشورهای خارجی بوده اند،
از آنها تاثیر گذاشته اند ،بر آنها تاثیر
{>> ادامه در صفحه}34 :

دو نفر كه عاشقاند و عشق آنها را به وحدتی عاطفی
رسانده است ،واجب نیست
كه هر دو صدای كبك ،درخت نارون ،حجاب برفی قله
علم كوه ،رنگ سرخ و بشقاب
سفالی را دوست داشته باشند.
اگر چنین حالتی پیش بیاید ،باید گفت كه یا عاشق
زائد است یا معشوق و یكی كافی است.
عشق ،از خودخواهیها و خودپرستیها گذشتن است
اما ،این سخن به معنای
تبدیل شدن به دیگری نیست .
من از عشق زمینی حرف میزنم كه ارزش آن در
«حضور» است نه در محو و نابود
شدن یكی در دیگری

عزیز من!

اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یكی نیست ،بگذار
یكی نباشد .
بگذار در عین وحدت مستقل باشیم.
بخواه كه در عین یكی بودن ،یكی نباشیم.
بخواه كه همدیگر را كامل كنیم نه ناپدید .
بگذار صبورانه و مهرمندانه درباب هر چیز كه مورد
اختالف ماست ،بحث كنیم
،اما نخواهیم كه بحث ،ما را به نقطه مطلقا واحدی
برساند.
بحث ،باید ما را به ادراك متقابل برساند نه فنای متقابل.
اینجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان
نیست .
سخن از ذره ذره واقعیتها و حقیقتهای عینی و
جاری زندگی است.
بیا بحث كنیم.
بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم.
بیا كلنجار برویم .
اما سرانجام نخواهیم كه غلبه كنیم.
بیا حتی اختالفهای اساسی و اصولی زندگیمان را ،در
بسیاری زمینهها ،تا
آنجا كه حس میكنیم دوگانگی ،شور و حال و زندگی
میبخشد نه پژمردگی و
افسردگی و مرگ ،حفظ كنیم.
من و تو حق داریم در برابر هم قدعلم كنیم و حق
داریم بسیاری از نظرات و
عقاید هم را نپذیریم.
بیآنكه قصد تحقیر هم را داشته باشیم .
عزیز من! بیا متفاوت باشیم.

در آستانه بهار با هم به پیشواز

روز زن
می رویم!

شنبه  6مارس  9 :صبح تا 5عصر
همگام با زنان دیگر تبار
( به انگلیسی و فرانسه)
صد سال مبارزات زنان را گرامی می داریم
6839 Ave َDrolet

شنبه  6مارس 6 :عصر تا  10شب
(به فارسی)
شرائط جدید در ایران و نقش زنان
سخنراندکترهایدهمغیثی

Concordia: 1455 Maisonneuve O
Metro: Guy Concordia

یکشنبه  7مارس 1 :بعدازظهر
رونمائی راهپیمائی جهانی زنان
تا زمانی که همه زنان جهان آزاد نشده اند
این راه ادامه دارد
Square Phillips Metro: McGill

دوشنبه  8مارس :از 5ونیم عصر
تظاهرات همگام با زنان دیگر تبار

از محل Ste-Catherine & Atwater
Metro: Atwater

چهار شنبه  10مارس  5عصر تا 7
سخنرانی شیرین عبادی
دانشگاهکنکوردیا

1455 Maisonneuve O
Metro: Guy Concordia
________________

INFO: 514-696-6406

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه 28فوریه

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

 اسکی در بل نیژ

خامنهای عزیز اگر میخواهید از زمستانهای این
سرزمین لذت ببرید میتوانید

هر  ۴شنبه

ی مونترال اسکی
درپیس��تهای زیبا در یک س��اعت 
کنید:
با فقط روزی  $۷از  ۸صبح تا  ۴عصر
ی
کالس اسکی  $۷و کرایه وسیله اسکی هم فقط ساعت 
 $۷است.
info@belleneige.com
Tel.: 1-877-600-3311

Accounting

Tax Solutions
_________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379
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ازنامههایرسیده
چه کسی باید
سوءتفاهم را
برطرف کند؟

پاسخ به نوشتهای سوءتفاهمبرانگیز در «پیوند»
سردبیر گرامی پیوند آقای محمد رحمیان،
دوهفتهنامهی پیوند شماره  15( 942فوریه  )2010تحت
عنوان «ازمیان نامهها >> هفته :سوءتفاهم را روشن کنید!»
نوشتهای را منتش��ر کرده که به عنوان نویسنده ،نام آقای
علیرضا نامور در پایین آن دیده میشود .در انتشار این نامه
نکاتی بسیار جدی رعایت نش��ده که پاسخگویی دربارهی
آنها نه به عهده نویس��ندهی آن نامه ،بلکه به گردن ناشر و
س��ردبیر است .نوشتهی زیر تنها رو به نویسنده است .ما به
طور جداگانه و در سطحی که الزم ببینیم به آنچه به مدیر و
سردبیر پیوند بازمیگردد ،خواهیم پرداخت .از شما خواهش
میکنم این نوش��ته را به عنوان پاسخ به نامهی مذکور که
انباش��ته از غیرواقعیتها و واقعیتهای نامربوط است ،در
شماره بعدی «پیوند» منتشر کنید.
آقای علیرضا نامور گرامی
 )1در نوشته شما نقل قول زیر از «سخن هفته»ی شماره
 82مجله هفته ارائه شده:
ِ
شرکت ثبت شده به طور تمام و
«هفتـــــه به عنوان یک
کم��ال متعلق به کانون فرهنگی چکاوک و این کانون یک
سازمان ثبت شدهی غیر انتفاعی است».
و سپس توضیح دادهاید که جستجوی شما نشان می دهد
که «هفتـــــــــه» یک شرکت غیرانتفاعی نیست.
 )2نوشتهاید :تنها نام موجود در مدارکی که شما یافتهاید ،نام
مدیر موسسه ،آقای دکتر ج.ا است.
 )3شما از سازمانی به نام «انجمن هنر و فرهنگ چکاوک»
نام ب��رده و ادعا کردهاید که «رس��التش برگزاری مراس��م
فرهنگی و موس��یقی و سمینار و کالس است و اشارهای به
غیرانتفاعی بودنش نشده»
 )4در ادامهی نوش��ته ابراز امیدواری کردهاید که ما با ارائه
«فتوکپی مدرک ثبت» «سوءتفاهمهای موجود در جامعه
ایرانی» را رفع کنیم.
پاسخهای ما
م��ورد  )1جمل��های را که نقل کردهاید دوب��اره بخوانید در
این جمله هیچادعایی دال بر غیرانتفاعی بودن موسسهی
«هفتــــــه» وجود ندارد .گرچه ش��اید به این دلیل که
ِ
«شرکت» حذف کردهاید،
شما در نقل قول ،کسره را از واژه
صراحت آن کمی خدش��هدار شده باشد ،اما هنوز به اندازه
کافی صریح اس��ت .برای آگاهی ش��ما :ایجاد موسسههای
انتفاعی توسط سازمانهای غیرانتفاعی امری رایج است و به
سازمانهای غیرانتفاعی این امکان را میدهد تا از امکاناتی
که سیس��تم موجود در اختیار میگذارد به بهترین شکل
در جهت منافع جامعه بهرهبرداری کنند .مدیریت «کانون
فرهنگ��ی چکاوک» نیز در ژوئن  2008از دکتر جمش��ید
اعتضادی ،یکی از اعضای هیئت مدیرهی وقت ،درخواست
کرد تا موسسه  Journal Haftehرا در سطح فدرال به ثبت
برس��اند .این امر در تاریخ  6ژوئن  2008انجام شد .شماره
ثبت این موسسه  447977است.
م��ورد  )2کانون فرهنگی چکاوک افتخار میکند که دکتر
جمش��ید اعتضادی ،با بیش از س��ی سال سابقهی تالش
آکادمیک در کانادا و بیس��ت سال سابقه استادی دانشگاه
کنکوردیا ،از بنیانگذاران این مرکز غیرانتفاعی اس��ت .آقای
دکتر اعتضادی با وجود مشغلهی سنگین تحقیق و تدریس
به درخواس��ت هیئ��ت مدیره چکاوک ،به ثبت رس��انیدن
«هفتـــــه» را به عهده گرفت و در اولین سالگرد تاسیس
هفتـــــــه ،بعد از این که این موسسه سختترین مرحلهی
زندگ��ی خود را طی کرده ب��ود از مدیریت آن کنارهگیری
ک��رد .او عالوه بر وقت و تخصص ارزش��مندش ،طی دوران
مدیریتش هزاران دالر از درآمد ش��غل فرهنگی خود را به
عنوان وام بدون بهره در اختیار «هفتـــــــه» قرار داد .در
لحظه نوشتن این سطور موسسهی هفتــــــــه بیش از
چهارهزار دالر به دکتر اعتضادی مقروض است.
ش��رکت «هفتــــــه» در تاریخ  6ژوئ��ن  2009به طور
تمام و کمال به «کانون فرهنگی چکاوک» که یک موسسه
غیرانتفاعی است منتقل شد و از تاریخ مذکور مدیریت آن را
خسرو شمیرانی (نگارنده این سطور) به عهده دارد.
مورد « )3انجمن هنر و فرهنگ چکاوک» هیچگونه ارتباطی
با هفتـــــــه ندارد در نتیجه وضعیت حقوقی آن نیز به ما
ربطی ندارد .در منبع جستجویی که آن را «تارنمای رایگان
دولت» نامیدهاید ،می توانس��تید به دنبال نامی بگردید که
در  45ش��ماره اخیر ،و هر بار در محلی ثابت ،در صفحه 4
مجله( ،همان صفحهای که شما در آن نقل قول مذکور و پایه
استداللهایتان را پیدا کردید) آورده شده استChacavac :
 .Cultural Centreاین کانون در تاریخ  10نوامبر  2006به
عنوان یک موسسه غیر انتفاعی با شماره 1164066657
در استان کبک به ثبت رسیده است .مدیران و بنیانگذاران
ف جامعهی ایرانی
این کانون فرهنگی از اعضای بسیار شری 
مونترال هس��تند .همهی آنها کارنامهای روشن در زندگی
فرهنگی و اجتماعی شهرمان دارند .آنها عالوه بر وقت خود تا
به حال هزاران دالر برای پیشبرد فعالیتهای رسانهای این
کانون هزینه کرده و دهها هزار دالر وام بدون بهره در اختیار
این امر فرهنگی و هزینهبر گذاشتهاند.
مورد  )4آقای نویس��ندهی گرامی شما شاید نمیدانید که
بر اس��اس قانون و عرف کانادا نمیتوان چند «غیرواقعیت»
یا «واقعیت» نامربوط را عنوان کرد و بر اس��اس آنها فرد یا
مجموعهای را به ایجاد س��وء تفاهم متهم ک��رد و از طرف
مقابل درخواس��ت کرد که برای دفاع از خود سند و مدرک
ارائه کند.
آقای نویسنده گرامی ،الزم به ذکر است که نوشته شما با ارائه
غیرواقعیتها و واقعیتهای نامربوط یک جمع زحمتکش
را زیر س��وال برده و به جو عدم اعتماد در جامعه دامن زده
است .شما با خلوص نیتی که دارید میتوانستید به مجلهی
هفته که شماره تلفن ،آدرس واقعی (نه صندوق پستی) و ای
میل آن در بیش از سی مرکز آمدوشد ایرانیها در مونترال
در دسترس است مراجعه کنید و یا دست کم با همان یک
نامی که به ق��ول خودتان در «تارنمای رایگان دولت» پیدا
کردید تماس بگیرید و سوال خود را مطرح کنید.
البته الزم اس��ت برای یک نکته مهم از ش��ما سپاسگزاری
ِ
مدیریت «ژورنال هفته»
کنیم :نوشته شما سبب شد تا تغییر
دولتی مربوطه روزآمد شود.
در سایت
ِ
امیدوراریم با انتش��ار این نوش��ته نه تنها س��وءتفاهم های
ایجاد ش��ده در نامهی مذکور برطرف شود بلکه بازار اتهام
زنیهای رای��گان از رونق بیفتد .کانون فرهنگی چکاوک و
مجله هفتــــــــه تمام تالش خود را در این زمینه به کار
خواهند بست.
با احترام ،مونترال  19فوریه 2010

خسروشمیرانی

سردبیر هفته و مدیر موسسهی «ژورنال هفته»
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اینمطلبراخنوانید!

یک پرسش ساده
و وامصیبتای «هفته»
درج یک نامه رسیده در شماره پیش پیوند ،فریاد همکاران ما
را در «هفته» درآورد.
مطلب از این قرار اس��ت که پیامد یادداش��ت سردبیر خسرو
شمیرانی ،در شماره 5فوریه ،در حاشیه «غیرانتفاعی» بودن
«هفته» ،خواننده پیوند پس از تحقیقاتی ،یافته های خود را با
گفته های سردبیر در تضاد دیده ،از دست اندرکاران خواسته
بود به هدف روش��ن ش��دن ذهن خوانندگان ،بویژه حمایت
کنندگان هفته و برای زدودن شائبه های سوءتفاهم توضیح
بدهند.
اما این توضیح خواهی به ضد خود تبدیل شد.
خسروشمیرانیدریادداشتسردبیر19فوریه،باتشبث
به مالصدرا ،پیوند را با الفاظی همچون معامله با ابلیس،
آلودگی ،ناجوانمردی ،ناراس�تی ،نامردمی ،کینه ورزی
و ...نواخت و ما را با الشخور و کرکس (که جز به مردار
نمی اندیشند) سنجید و ...مستقیما هدف «پیوند»ی ها
را از درج نامه «پناه بردن به نفرت» ارزیابی کرد.
(زهازه ،شمیرانی که شعار دیرینه اش «گوش به احمق نکنیم!»
بود ،و اکنون «غافل است از حال مرغان مر ِد خام» است ،اینک
حرف و حدیث شهر را می شنود و در مقام پاسخ برمی آید،
هرچند دیر ،هرچند سخت ظالمانه!)
س��پس در صفحه ای دیگری دست به قلم برد و در پاسخ به
خواننده پیوند به هر دری زد و در پایان تلویحا ما را به پیگرد
حقوقی احاله کرد (که به مجامله بیشتر شبیه بود).
 این نوشته را در همین صفحه بخوانید.
هدف نگارنده در این مجال پاسخ نامه شمیرانی نیست .تالش
ما آن است روشن کنیم آیا درج نامه یادشده ،با اصول اخالقی
روزنامه نگاری مباینت دارد یا خیر.
حضور ناگهانی شمیرانی در مونتریال
ش��میرانی حضور و کار خود را در مونتریال با «مارکتینگ»
شروع کرد ،کاندیداتوری دیانا طباطبایی در انتخابات شهرداری
 5س��ال پیش؛ س��پس در اعتبار با حسین انصاری ادامه کار
داد .بعدها رادیو علی ش��ریفیان را پس از تغییر نام به دست
گرفت .سپس به سراغ نیمایی ها رفت و تقریبا پس از بسته
شدن رادیو چکاوک« ،هفته» و بنیاد فرهنگی چکاوک را پایه
ریخت.
در این دوران شمیرانی با نیرویی ستودنی ،با استعداد ،پشتکار
و لجاجت��ی غریب به کار بس��یج نیرو و بوی��ژه جمع آوری
کمک های مالی (فاندریزینگ) مش��غول شد تا در سرباالیی
محال چاپخشِ رسانه ای هفتگی ،در جامعه ای کوچک ،چراغ
ِ
«هفته» را روشن نگه دارد .اما ،حتی یک گزارش مالی از این
کمک ها جایی درج نشده است .در چندین جشن و شام و
گردهمایی به هدف «فاندریزینگ» برای هفته شرکت کرده
ایم .اما هنوز یک گزارش از آن نخوانده ایم.
نکته ساده ای که در سیالب فحش های ادیبانه ی شمیرانی
فراموش شده همینجاست؛ شما وقتی «فاندریزینگ» طوالنی
م��ی کنید باید گ��زارش مالی بدهید ،بخص��وص زمانی که
غیرانتفاعی هستید( .و نه به آن صورت که مثال دکتر اعتضادی
ایثارگر چند هزار دالر بی بهره به بنیاد وام داده است).

طاعون ترابی و....

به این بخش همچون زمین مین گذاری وارد می شوم.
زبانم الل ،قصد مقایسه ندارم.
اما جای زخم «دوس��ت» ایرانیان مونتریال هنوز تازه اس��ت؛
خونریزیمیکند.جامعهماپسازخیانتبزرگجمشیدترابی،
دیگر آن جامعه پیشین نیست؛ حساس است؛ حق دارد سوال
کند ،توضیح بخواهد.
این ها حرف و حدیث کامیونیتی ماس��ت .ش��ما می توانید
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«هفته و
سوءتفاهم»

راه جلوگیری از
سوءتفاهم و پچ پچ های
موجود در جامعه،
شفاف عمل کردناست!
آقایرحیمیان،
سردبیرمحترمپیوند
بنده یک ایرانی ساکن مونترال هستم
که مسایل کامیونیتی خودم را دنبال
می کنم و روزنامه شما و مجله هفته
را مرتبا تهی��ه و میخوانم .دو هفته
پیش سوال س��اده ای را برای درج
در ستون نامه های شما ارسال کردم
که اینک مش��اهده می کنم پس از
چاپ آن گویا نقطه حساسی را لمس
کرده ،چرا که باعث یک پاسخ یک
صفحه ای در «هفته» شده ام.
آقا ،بنده نه قصد شایعه پراکنی داشته
ام ،نه به دنبال ایجاد جو سوء تفاهم
سازی و نه خدای نکرده خواسته ام
فعالیت یک عده افراد زحمت کش را
زیر سئوال ببرم.
«هفته» نوشته بود این مجله کامال
متعلق به سازمان فرهنگی چکاوک
(غیر انتفاعی) اس��ت ،من هم فقط
کن��د و کاو کردم ببینم این مطلب
درست است یا خیر؟
اینکه به کسی مراجعه کنم یا نکنم
هم به خودم مربوط بود .به س��ایت
دولتی مراجعه کردم ،نوشته صاحب
امتیاز و س��هامدار «هفت��ه» آقای
جمشید اعتضادی است و اسمی از
«چکاوک» نبود.
دنب��ال «مرکز فرهنگ��ی» چکاوک

گوش تان را بگیرید ،اما از ما نخواهید
آنه��ا را بازت��اب ندهیم .ش��ما ما را
الشخور و نفرت جو بخوانید ،اما طرح
این پرسش ها مشروع است.

پرسش یا اتهام

به باور ما نامه مندرج در پیوند کسی
را به خالفی «متهم» نمی کند .تنها
می پرسد و توضیح می خواهد.
نامه دقیقا از همین پنجره ،پرسش
ساده خود را مطرح کرده است.
حاال چرا ش��میرانی در بین السطور
این نام��ه ،توطئه و «نف��رت» دیده
است ،بر ما روشن نیست.
ش��میرانی ک��ه خ��ود در برگزاری
آتلیه ه��ای روزنام��ه ن��گاری برای
قلم های تازه نفس ید طوالیی دارد،
ظاهرا س��اده ترین اصل ژورنالیسم
(آزادی پرس��یدن) را ب��ا تخطئ��ه و
توطئه و نفرت هم سنگ می بیند.
خسرو عزیز،
من و شما در وادی روزنامه نگاری در
مسابقه محبوبیت شرکت نکرده ایم.
در می��ان کف زدن ه��ا و به ب��ه و
چه چه ها زمانی را هم برای پرسش ها
منظورکنید.
ما برای همه تالش های شما احترام
و اعتبار قائلیم ،اما این تالش ها حق
ویژه ای برای ش��ما یا کس دیگری
ایج��اد نمی کن��د .از م��ا نخواهید
پرسشی را سانسور کنیم به صرف آن
که شما را خوش نمی آید.

ما مصلحت جو نیستیم
دیگر آن که ما با هیچ محفل و گروه
و فردی وابس��تگی نداریم .ما حتی
با شما (همکاران سختکوش هفته)
دوس��تی و رابطه نداریم؛ دقیقا برای
آن که در همین جامعه انگشتانه ای
«سالمت» سامانه ارتباطی مان حفظ
ش��ود .دوری رسانه ها از این دیدگاه
س�لامت و بی طرفی م��ا را ضمانت
میکند .ما قرار نیست ،پیش از چاپ
نامه ی رسیده با شما تماس بگیریم.
ما دوس��ت و دشمن کسی ،بدهکار
کسی ،نیستیم؛ عضو حزب و محفلی
نیس��تیم؛ دفتر سیاسی نداریم ،رای
جم��ع نمی کنیم؛ تعهد م��ا در این
ورق ه��ا تنها به آزادی بیان اس��ت،
م��ا در ای��ن وادی س��عی می کنیم
ژورنالیس��ت باقی بمانیم ،هرچند با
استعدادی نازل.

گشتم ،فقط همان سازمانی را که در
نامه قبلی نوشتم ،نشان می داد.
آیا می بایس��ت روش ها و اس��امی
شبیه دیگر را هم امتحان میکردم؟
ش��اید ...ول��ی در اص��ل قضیه که
س��هامدار «هفته» سازمان چکاوک
است فرقی نمی کرد!
حاال اینقدر س��ر و ص��دا و هیاهو و
اتهام راه افتاده .اگر ش��ما روزنامه ها
با همدیگر رقابت دارید از این به بعد
بنده این نامه را هم نمی نویس��م و
در همان محاسبات ذهنی خودم و
س��ایرین که در محافل خصوصی با
هم حرف میزنیم می مانم.
فکر میکنید این چیزی را حل می
کند.
انتقاد و اظهار نظر آزاد اس��ت .شما
هم از آن مصون نیس��تید که هیچ،
بلکه پاسخگو هستید و باید جواب
بدهید ،آن هم با متانت و شکیبایی،
تا افراد ن��اآگاه و حتی بدذهن آگاه
گردند.
باز هم تکرار می کنم بنده ش��ما را
متهم به چیزی و کاری نکردم .گفتم
نتیجه برای من این اس��ت شما آن
را تکمی��ل کنید که ش��کر خدا ،با
همت شما ،صفحات مدارک دولت
«به روز» ش��د (در تاریخ  17فوریه
.)2010
پس از رویت مطلب شما در «هفته»
دوب��اره به س��ایت دولت��ی مراجعه
کردم و این بار مش��اهده نمودم که
بله «س��هامدار عمده» ژورنال هفته
«مرکز فرهنگی چکاوک» و رئیس
و خزان��ه دار و عضو اجرائی آن آقای
شمیرانی است.
مرکز فرهنگی غیرانتفاعی چکاوک را
نیز پیدا کردم (با استفاده نام التین
صفحه  4مجله و جستجو به صورت
یافتن همین نام)
و با خانم ها و آقایان :راضیه رضوی،
پروی��ن زرس��او ،دیان��ا طباطبائی،

ابوالفضل ش��ریف نائینی ،جمشید
اعتضادی و خسرو شمیرانی ،بعنوان
هیات مدیره و اعض��ای اجرائی این
مرکز فرهنگی آشنا گردیدم.
گ��و اینکه هیچیک از آنه��ا را نمی
شناس��م ،اما بعنوان ی��ک خواننده
گمنام «هفته» از یکایک ایشان که
به نقل قول آقای ش��میرانی در این
چند سال ده ها هزار دالر وام بدون
بهره به هفته داده اند تا ادامه راهش
میس��ر گردد سپاسگزاری میکنم و
آرزو دارم در انج��ام تم��ام کارهای
فرهنگی و اجتماعی موید باشند.
و حرف آخرم با آقای شمیرانی:
همان ع��رف و قانون ک��ه در کانادا
وجود دارد و ش��ما متذکر ش��دید
ایجاب میکند که نتایج فعالیت های
سازمان های غیرانتفاعی (چه از نظر
نوع فعالیت ،چه از نظر وضعیت مالی
و )...بطور ش��فاف و مرتب به آگاهی
افراد ذینفع ،مثال اعضای آن سازمان
برسد.
ام��ا نکته مهم تر آن ک��ه از آنجائی
که زمینه فعالی��ت (روزنامه نگاری)
ش��ما جامعه بطور گس��ترده است،
ل��ذا خوانندگان هفته نی��ز در واقع
افراد ذی نفع را تشکیل می دهند و
سازمانغیرانتفاعیفرهنگیچکاوک
نی��ز از نظر «اتیک» موظف اس��ت
گزارش ه��ای مالی خود را به مردم
نیز ارائه کند.
دوس��ت عزیز ،تنها راه جلوگیری از
سوءتفاهم و پچ پچ های موجود در
تمام جوامع ،شفاف و باز عمل کردن
است ،و نه فغان و فریاد سر دادن.
برای «هفته» و س��ازمان فرهنگی
چ��کاوک آرزوی موفقیت می کنم
و امیدوارم در مس��یر فعالیت های
فرهنگی ش��ان پی��روز و س��رافراز
باشند.

ما خود در اوراق پیوند بارها به چالش
کش��یده ش��ده ای��م :از دروغگویی
ت��ا ارتباط با بیت رهب��ری(!)؛ حتی
(ب��ا درج اطالعیه همجنس��گرایان)
گرایشات جنسی ما به زیر سوال برده
شده است!
ای��ن ،از پیامدهای حضور اجتماعی
اس��ت؛ گریزی از آن نیست .هرچه
فعالیت شما وسیع تر و حضور شما
پررنگ تر ،مورد پرسش و چالش قرار
گرفتن شما بیشتر.

به باور من ،خسرو (ژورنالیست خوب
پیش��ین) به لحاظ عاطفی به گونه
ای غیرطبیعی به «هفته» وابس��ته
شده است ،تا آنجا که سالمت رسانه
بخطر افتاده است .او آنچنان شیفته
و کار شده است ،ساده ترین پرسش
را بر نمی تاب��د .او آنچنان صورتش
را ب��ه واقعیت چس��بانده ،که تنها
پیکسل های تصویر را می بیند.
از طرف��ی او آنچنان گ��رم فعالیت
و ت�لاش ب��رای تنازع هفته اس��ت
ک��ه بعض��ی واقعیت های س��اده را
نمی خواه��د بپذیرد؛ مث��ل آن که
جامعه کوچک م��ا بنیه ی حمایت
مالی نش��ریه ای با بسامد هفته گی
را ندارد؛ یا مثل رادیو که موضوعیت
خود را مدت ها ازدس��ت داده بود و
شمیرانی نمی خواست بپذیرد.
نش��ریه هفتگی به پول نی��از دارد.
درآمد نش��ریات مس��تقل از سه راه
تامین میشود ،تکفروشی ،آبونمان و
درآمد آگهی ها .تکفروشی در میان
ایرانیان وجود ندارد .آبونمان ،درآمدزا
نیست .می ماند درآمد آگهی ها ،در
ش��رایط رکود که بس��یاری از ارباب
پ��س آگهی های خود به
بیزنس از ِ
دلی��ل محدودیت بودج��ه ،بصورت
ماهیانه بر نمی آیند ،انتظار دریافت
آگهی هفتگانه عملی نیست.
نشانه های این صعب و محال بودن
راه خود را به ما می نمایاند ،اما خسرو
با لجاجت ش��انه از زی��ر این بولدزر
س��نگین در این س��رباالیی دشوار
برنمی دارد.
اینجاست که گمان می برم خسرو
بیش از هر چیز خس��ته اس��ت ،به
مرخصی ،به «فاصله» نیاز دارد.
این «الشخور» به سهم خود صمیمانه
برای خسروی خوب ،آرامش ،و برای
هم��ه هم قبیله ای ه��ا در «هفته»
عشق ،مهر و تداوم آرزو می کنم.
خسرو کام پیوندی ها را زهر مالصدرا
تلخ کرد ،م��ا جان «هفته»ای ها را
با ش��هد کالم شیخ روزبهان شیرین
میکنیم.
یک بار دیگر نوشته ی لطیف سرآغاز
این وجیزه شتابزده (تراوش قلمی که
در ساعات پیش از چاپ ،خسته است
و قحطی زده ی خواب) را بخوانید.
عجالتا م.ر.

شجاعباشید

ش��ما به جای فحش ه��ای ادبیانه،
انشاهایدبیرستانیهیجاناتعاطفی،
شجاع باشید ،مدارا کنید ،سعی کنید
درک کنی��د ،تولرانس و تس��امح و
تس��اهل در چنین بزنگاه هایی معنا
می یابد.
در وادی روزنام��ه نگاری به ش��کل
اغراق ش��ده ای بای��د دموکرات بود
و به گونه ی خس��تگی ناپذیری باید
ک��رات و به دفعات.
توضی��ح داد ،به ّ
جوش آوردن و برخوردهای تدافعی
انرژی ه��ای ان��دک م��ا را ب��ه هرز
می برد.
بعد این که «حیثیت» و اعتبار ،عکس
نیست ،که یک بار که برداشتی ،روی
دیوار دفترت قابش بگیری ،همواره
به همان شکل باقی بماند؛ نه ،مثل
فیلم سینمایی سیال است و در فراز
و فرود روابط اجتماعی ،در هر برهه و
بزنگاهی به چالش گرفته می شود.
این طبیعی و «سالم» است.
دیگ��ر آن که نش��ریه ادواری ،یعنی
آن ک��ه ش��ماره بع��دی هس��ت و
داس��تان ها ادامه دارند ،پرس��ش ها
پاس��خ داده خواهند شد و حق دفاع
فرد به قوت خود باقی است .اینگونه
فریاد وامصیبتا سرندهید که رای و
محکومیت صادر شده و ماجرا تمام.
این را هم بیفزایم ب��ه باور ما رابطه
رس��انه با مس��ائل مال��ی در نهایت
س��ادگی با ارائه «سرویس» آغاز می
شود ،با یک «فاکتور» پایان می یابد.
ورای این -تع��ارف را کنار بگذاریم-
هر رابطه ی دیگری زیر شائبه فساد
است.
حس تعلق مخرب
همه این ه��ار ا گفتم یک موضوع
دیگر را هم بگویم ختم غائله برچینم،

علیرضانامور
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نگاهی دیگر به خبر...

یر...
ول پ

در کشک سانی
ر خرا
پی

اناهلل و اناالیه
راجعون

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در این درگاه نیست

با کمال تاسف و تاثر برکناری حاج
آقا شیخ محمد البرادعی از ریاست
آژانس بین المللی انرژی اتمی و
انتخاب آقای یوکیا آمانو دیپلمات
ژاپنی به جای ایشان را به رژیم
شریف جمهوری اسالمی تسلیت
عرض می کنیم چون از اولین آثار
این تعویض ،انتشار گزارش جدید
آژانس برعلیه علمای اعالم و حجج
اسالم حاکم بر ام القرا بوده است.
شاعر می فرماید.
باش تا صبح دولت ات بدمد
کین هنوز از نتایج سحر است
البته اگر ژاپنی ها پسته و خاویار
و قالیچه کاشی را دوست نداشته
باشند!؟

اندر فرمایشات
مناینده امت اسالم
نماینده الهیجان و سیاهکل در
مجلس شورای اسالمی گفت :آمار
نشان می دهد که  11میلیون نفر
بیمار روانی در سطح کشور وجود
دارد! به جناب نماینده محترم
عرض می کنیم که شخص ما
رئیس و معاون و حدود هزار نفر
از اعضای عالیمقام این گروه 11
میلیونی را می شناسیم ،شما لطف
کنید و لیست کامل آن را منتشر
بفرمائید نام خودتان را هم به عنوان
عضو افتخاری بگذارید در آخر آن
لیست!؟

یک توضیح و یادآوری
بسیار مهم

مسئولیت کامل آنچه در هر شماره
پیوند و این صفحه و تحت نام
پرافتخار ما می آید ،با این حقیر
سراپا تقصیر کمتر از قطمیر است
و در این رابطه از هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی دستور نمی
گیریم و سفارشی کار و مقاطعه کار
هم نیستیم و سردبیرمان هم نه
تنها هیچگاه ما را تشویق به نوشتن
مطلبی نمی کند بلکه در بسیاری
از موارد ترمزی در مقابل به قول
خودش بعضی از تند روی های ما
نیز هست!؟
بنابراین شما دوست محترم اگر
شباهت هائی بین شخصیت های
مطرح شده در بعضی از قصه های
خیالی ما با خودتان می بینید ،نه
تقصیر را گردن ما بیندازید و نه هیچ
بنده دیگر خدا!؟این ها آینه ای است
در مقابل رخسار مبارک جنابعالی!
کافی است رفتار و کردار خودتان
را اصالح کنید و دست از تحمیق
مردم بردارید مشکل تان حتماً حل
خواهد شد .قربان آدم چیز فهم!؟

مقایسهمنطقی

در خبر ها آمده بود :حوزه علمیه
آیت الله خامنه ای افتتاح می شود!با
توجه به احاطه آن حضرت بر علوم
مربوط به تخصص خودشان به
روایت اهل فن ،این خبر می تواند
شباهت کامل داشته باشد به این
که روزی در رسانه های گروهی
اعالم شود :کرسی استادی پیر
گدای خراسانی در رشته فیزیک
اتمی و ذرات بنیادی و علوم فضائی

در دانشگاه ( )UCLAایجاد می
شود!!

درس جانور شناسی
َک ِ
نــه

کنه حشره ای است موذی و بر دو
نوع می باشد.
 ) 1نوع بین المللی:
تقریباً در تمام دنیا یافت می شود
این حشره به پوست جانداران دیگر
از جمله انسان می چسبد و از
خونش تغذیه می کند!؟
 )2نوع ایرانی:
برابر یک تحقیق علمی محل
اولیه پیدایش این حشره شهر
لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای
ایاالت متحده آمریکا بوده است،
ولی اکنون در دیگر شهرهای بزرگ
ایرانی نشین دنیا ،مثل واشنگتن،
ونکوور ،تورنتو و ...هم یافت می
شود .این نوع از کنه به جیب و کیف
پول و دسته چک آدم ها می چسبد
و تا می تواند از آن ها می مکد! به
این کار این حشره در زبان فارسی
«همیاری» و به زبان انگلیسی «فاند
ریزاینگ»می گویند!؟

شوخی با یک پزشک
نازنین هموطن
چندی قبل در پیوند چشم ما
افتاد به آگهی دکتر ریموند رضائی
پزشک خانواده و ختنه اطفال تا
شش ماهه!؟ با خودمان فکر کردیم
با توجه به تنبلی مفرط این زنگوله
های پای تابوت مان در انجام امر
مقدس زناشوئی فع ً
ال به مورد دوم
تخصص جناب دکتر نیازی نداریم
ولی برای حل مشکالت خودمان
(منظورمان آن بیماری هائی است
که معموالً بعد از  25سالگی ممکن
است عارض هر شخصی بشود!؟)
تصمیم گرفتیم مراجعه کنیم به
این پزشک هم زبان و هموطنمان،
بخصوص که محل دو تا از مطب
هایش در همین دهات خودمان
است و نیازی به تحمل رنج سفر به
مدینه منوره مونتریال هم نیست.
روزی شال و کاله کردیم و رفتیم
خدمتش ،وارد شدیم و با ترس و
لرز کارت درمانی کذائی خودمان را
گذاشتیم روی میز کارش!؟ انتظار
داشتیم نگاهی از باال و عاقل اندر
سفیه به ما بیندازد و بپرسد بابا جان
چکاره ای؟ و وقتی جواب دادیم
که به شغل شریف فعلگی اشتغال
داریم کارت مان را پرت کند به
طرفمان و بگوید اوالً ما در اینجا
کمتر از وزیر و مدیر کل و تیمسار
و سرلشکر را معاینه و معالجه نمی
کنیم بعد هم تو تا حاال پیش کدام
دکتر می رفتی؟ برو پیش هم او!
که با کمال تعجب چنین نشد! بلکه
به گرمی ما را پذیرفت و با ته لهجه
شیرین اصفهانی و صفای خاص
این گروه از هموطنانمان پرسید
چه کاری می تواند برایمان انجام
دهد؟ ما هم رویمان را زیاد کردیم
و داستان کامل همه بیماری های
تاریخ زندگیمان را برایش تعریف
کردیم! نسخه ای برایمان نوشت
و آزمایش های کامل مربوطه و
عکس برداری و غیره و راهی مان

خدمات ارزی

514-844-4492

کرد بعد هم چند بار
دیگر رفتیم و هر بار از
بار قبل با محبت و بذل
توجه بیشتر و شوخی
و بگو و بخند که در جا مقداری از
درد های مان را فراموش کردیم
گوئی که چهل سال است ما را می
شناسد و با ما رفاقت دارد!؟ می
دانید که ما مردم اصوالً به بسیاری
از تحصیل کردگان و به خصوص
پزشکان هموطنمان همواره مقادیر
متنابهی ارث پدر بدهکاریم!؟ ولی در
همه دفعاتی که خدمت این پزشک
نازنین رسیدیم ،رفتاری ندیدیم
و گفتاری نشنیدیم که نشانی از
مطالبه این مقوله داشته باشد!و این
هم یکی از مواردی بود که تعجب
فراوان ما را بر انگیخت!
در اینجا برای این که شما هموطنان
عزیزهم به قول معروف عقب عقب
نروید و از آن طرف پشت بام به
پائین نیفتید! و خیال نکنید که همه
حق با ما و شماست باید اضافه کنیم
که در مواجهه با این پزشک نازنین
اوالً ما هم نهایت مراتب احترام و
ادب را به جا آوردیم و ثانیاً هیچگونه
خواهش و استدعای غیر عادی و
خالف قانون هم از ایشان نداشتیم
چون روزی یکی از همین پزشکان
ایرانی با ما درد دل می کرد و گله
از دست هموطنانش که چگونه
توقعات بی جا از او دارند و مث ً
ال
از او می خواهند که در نسخه آن
ها داروئی برای درمان بواسیر پسر
خاله شان در ایران بنویسد تا آن
ها بتوانند آن را از طریق سیستم
ولفر و مجانی بدست بیاورند! چند
روز قبل هم که برای بررسی نتیجه
یکی از آزمایشات مان خدمتش
رسیدیم ،ضمن اعالم این خبر ناگوار!
(البته ناگوار از نظر بعضی از اقوام
و دوستان مهربانمان!؟) که فع ً
ال
هیچگونه مسئله و مشکلی نداریم!
یکی دو داروی جدید برایمان تجویز
کرد و در آخر هم گفت :این داروی
آخری را نیاز نیست بخری من در
این جا دارم و به شما می دهم!؟ و
بعد هم دو بسته از آن دارو را به ما
داد! راستش با توجه به آنچه برایتان
شرح دادیم کم کم داریم به ایرانی
بودن و بخصوص با این مورد آخر
(دادن داروی نذری!؟) به اصفهانی
بودن این پزشک نازنین هموطنمان
شک می کنیم!؟ خدا ما را ببخشد؟!

دمکراسی باز

گفت :شنیده ای که محمد جواد
الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر
جمهوری اسالمی در نشست شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته
است:ایران یکی از مهم ترین دولت
های دمکراتیک در خاور میانه بوده
و کشوری دارای (دمکراسی باز)
است؟ گفتیم :بله گفت :من قسمت
اول فرمایشات آن حضرت را می
فهمم چون این دمکراتیک بودن
دولت ایران را با تمام وجودم حس
می کنم و آثارش را هم می بینم!
ولی نفهمیدم دمکراسی باز یعنی
چه؟ تو می توانی برایم توضیح
بدهی؟ گفتیم :دمکراسی باز چیزی
است مثل در باز ،پنجره باز ،روی باز
و خیلی چیز ها و سوراخ های باز
دیگرکه ما به دلیل مغایرت با مفاد
شناسنامه پیوند از توضیح بیشتر در
این باره معذوریم! در ضمن می شود
{>> ادامه در صفحه}34 :

>> 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.
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بخشی از دیوان شعر
احمدی نژاد

اهلتهرامن

روزگارم بد نیست
چاه نفتی دارم
پول گازی
سر سوزن عقلی
رهبری دارم
بهتر از گاو دوان
دوستانی ،دستشان داغ ودرفش
و سخنگویی که همین نزدیکیست
الی این شب بوها
گوییا می شاشد
پای آن کاج بلند
اهل تهرانم
ازهمان روزکه خوردم پپسی
توی میدان ولیعصر شدم تهرانی
………
اهل تهرانم
حرافیست
پیشه ام ّ
گاه گاهی قفسی می سازم توی اوین
تا به آواز جوانی که در آن
زندانی ست
غم بدبختی تان تازه شود
چه خیالی ...چه خیالی می دانم
همشون بی جان ند
خوب می دانم
حاصل دولت من بی نانی ست
………

منمسلمانم
بر سرم هالهء نور
جانمازم پرچم
ُمهرم زور
قصر سجـّ اده من
خون
من وضو با ِ
مردم پیروجوان می گیرم
من نمازم را پی تکبیرةالحرام فقیه
پی قدقامت شورای نگهبان خواندم
کعبه ام بر لب چاه
کعبه ام درتوی
جمکرانافتادست
کعبه من مثل یک زندانی
می رود راه به راه
می رود بند به بند
حجراالسود من
کلهء تاروسیاه اوباماست
اهل تهرانم
نسبم شاید
َ
برسد
به یه هندونهءکالی در چین
نسب من شاید
به پسر عمه چاوز برسد
رهبرم بی خبر از خواب پرید
ج ّنتی زیبا شد
مرد بقال از من پرسید
چند مثقال کراک میخواهی
من ازاو پرسیدم
رأی مفت سیری چند؟

فرهنگسرای سینا
وسائل 7سین نوروزی

چهارشنبه سوری

ص39:

 یکشنبه  14تا  18مارس
 چهارشنبه  17مارس

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

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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سپاس

خواندنیترها...
سبز پرچم
ِ
آبی شود؛
به ما چه؟!

"چندی پیش در نشست خبری
رئيس دولت حاضر برای بار سوم
رنگ سبز پرچم جمهوری اسالمی
ايران «آبی» شد .به گزارش کلمه،
نخستين بار اين تغيير عجيب رنگ
سبز پرچم ايران در مراسم توديع و
معارفه مديرعامل ايرنا رخ داد .برای
بار دوم در مراسم ديدار اعضای ستاد
دهه فجر با محمود احمدی نژاد ،بنر
نصب شده در دکور برنامه به شکل
غيرمتعارفی پرچم کشورمان را به
تصوير کشيد که رنگ سبز از آن با
ظرافت خاصی حذف شده و رنگ
آبی آسمان بر آن غلبه کرده بود و
بار سوم هم در برنامه ای خبری که
رئيس دولت در آن حضور داشت اين
اتفاق تکرار شد« "...خبرنامه گويا»

نه والله! دروغ می گويم بگوييد دروغ
می گويی .اي��ن پرچم چیچیاش
پرچم ايران است که نگران آبی شدن
سبز آن شويم .اصال سبز را آبی کنند،
بعد هم سفيد را بردارند ببرند باال و
آبی را بياورند وسط؛ يعنی پرچم ما

را بکنند پرچم روسيه .چه فرقی به
ح��ال ما می کند؟ مگ��ر اين پرچم
پرچم ماس��ت که داريم خودمان را
هالک می کنيم که آی! مردم ايران!
بياييد ببينيد دولت احمدی نژاد چه
باليی دارد س��ر پرچم ما که نش��انه
هویّت ملی ماس��ت می آورد .انتظار
پرچم بال
داري��د مردم در مقابل اين ِ
نسبت شتر گاو ِ
پلنگ خرچنگ نشان
چه بگويند؟
اگ��ر مثال بگوين��د ،داداش ،اين قدر
ح��رص نخور ،واس��ه قلب��ت خوب
نيست .اين ها پرچم ما را آبی نکرده
اند؛ پرچم خودشان را آبی کرده اند!
و شما هاج و واج به آن ها نگاه کنيد
که يعنی چه؟ و آن ها بگويند که اين
چيزی که وسط مثال پرچم ماست و
بعضی ها می گويند شبيه خرچنگ
اس��ت يعنی چه؟ س��ابقه تاريخی و
ملی اش چيس��ت؟ از کجا آمده؟ از
کی آمده؟ در ک��دام ماخذ تاريخی،
در ک��دام کتيبه و سنگنوش��ته و
لوح باستانی اثری از آن هست؟ اين
الل��ه اکبرهايی که دور ت��ا دورش را
پوشانده ،چه ربطی به پرچم ملی ما
دارد؟ ش��ما چه جوابی خواهيد داد؟
مثل آن ها نخواهيد گفت که اين ها
را جمهوری اس�لامی روی پرچمی
که مثل پرچم ايتاليا سه رنگ سبز
و سفيد و قرمز دارد گذاشته و برای
خودش پرچم درست کرده؟ نخواهيد

پیر :نگاهی دیگر به خبر ...
دست از سر ما برداری و بگذاری از
دست سردبیرمان سر سالم به گور
ببریم؟!

آقای دکتر شیاد
قالتاق زاده

پس از افتادن کوس رسوائی شعبده
باز و شیاد معروف ایرانی دکتر! علی
الف .به اصطالح متخصص انرژی
درمانی! از بام و باز شدن مشت
این شارالتان حقه باز پیش ایرانیان
درون و برون مرز پس از افشاگری
های بعضی از روشنفکران ایرانی
و رسانه های گروهی فارسی زبان
خارج از کشورو روی گردان شدن
ایرانیان از این عنصر فاسد ،این بار
دام تزویرش را نزد هم زبانان افغان
ما پهن کرده و به کالهبرداری از
آنان مشغول است!
این روزها دوباره سرو کله اش پیدا
شده و چند جلسه درمان همگانی
در شهر مونتریال داشته است و
ویزیت اش هم برای بار اول 100
دالر و دفعات بعد  50دالر و سرش
هم خیلی شلوغ بوده است! و با یک
حساب سر انگشتی به سادگی می
توان فهمید که چند هزار دالر از این
مردم ساده دل و بی گناه اخاذی
کرده است!
شاهد عینی برای ما تعریف می کرد
که او گفته است شما مردم با یک

گذاشته اند و در این مسیر حتی گاه
و بیگاه از حمایت برخی دولت های
غربی نیز برخوردار بوده اند.
جنبش مردمی و آزادی خواهانه ما
بی پناه تر از همیشه است .در طول
 7ماه گذش��ته ،چین و روس��یه از
استبداد دینی در ایران حمایت کرده
اند .پس جنبش مردمی نیز نیازمند
کمک است.
تا آنجا که پشتوانه مان مردم است،
تا آنجا که حامیان اصلی مان اقشار
مختلف و رای دهندگان و شهروندان
میهن مان هس��تند ،از هیچ مذاکره
ای ب��ا دولتهای غرب��ی نباید هراس
داشت.
اگر جنبش سبز و اعتراضی ریشه در
این آب و خ��اک دارد ،پس از هیچ

از کلیه سروران ،یاران و دوستان ارجمندی
که در ایام دشوار از دست رفتن مادرو مادربزرگ دلبند
و عزیز ارجمندمان

شادروان خامن مولود جفرودی (داداشزاده)
حضور ا و یاتلفنی ،با ارسال گل و درج پیام های همدردی درروزنامه ها
و ...درکنار ما بودند سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالم ،فرصت تشکر حضوری از فردفرد شما عزیزان دست
نداد ،پوزش ما را بپذیرید.
با آرزوی بقای عمر و تندرستی برای فرد فرد شما

لوئیزداداش زاده ،تقی حجازی
بنفشه و بابک حجازی و پریسا سرندی
مهرداد نیکی راد

>> ادامه از صفحه33 :

بار شفا پیدا نخواهید کرد بلکه باید
سه تا چهار بار مراجعه کنید! و در
جلسات او چند صد نفر افغان و فقط
دو سه نفر ایرانی حضور داشته اند و
وقتی دوستان افغان از آقای دکتر!
سوال می کنند که چرا ایرانیان
یعنی هموطنانت در این جا حضور
ندارند؟ جواب می دهد چون ایرانی
ها ایمان کافی ندارند از معالجه من
نتیجه مطلوب را نمی گیرند! و این
مورد برای ما خبری بسیار دلپذیر
بود یعنی هموطنان ما اکثراً به آن
حد از روشن بینی رسیده اند که
گول این شیاد را نخورند و این باعث
خوشحالی و افتخار ما ست.
در این جا پیامی هم داریم برای
این جناب دکتر! آقای دکترعلی
الف .یادتان هست در چندین برنامه
تلویزیونی خودتان اعالم فرمودید
که اگر کسی به شما و کارتان شک
داشته باشد ،شما او را نفرین می
کنید و در این صورت بالئی سر آن
شخص خواهد آمد!؟
شخص ما باور داریم که شما یک
فرد شیاد حقه باز فاسد کالهبردار
عوام فریب دزد و کالش هستید
و در کار تحمیق مردم و همه
ادعاهایتان هم دروغ محض است!
لطفاً ما را نفرین کنید ببینیم چه
غلطی می توانید بکنید!؟

دیپلماسی ورشکسته

گفت اين پرچم جمهوری اس�لامی
س��ت و نه پرچم ايران و به ما و شما
و کشورمان ايران مربوط نيست پس
بگذار هر غلطی می خواهند بکنند
و ح��اال هم که جمهوری اس�لامی
تبدي��ل به جمهوری احم��دی نژاد
شده بگذار رنگ پرچم روسيه را روی
پرچم خودش بگذارد و مراتب نوکری
و حلقه به گوش��ی اش را با اين کار
ارباب پوتين برساند و
به اس��تحضار ْ
شما که در مقابل استدالل مردم در
مان��ده ايد بدو بدو برويد کتاب های
"تاريخچۀ ش��ير و خورشيد" احمد
کسروی و "ش��ير و خورشيد؛ نشان
سه هزار ساله" ی دکتر ناصر انقطاع
را از قفسه ی کتاب خانه تان بيرون
بکشيد و در به در دنبال آن عالمت
مقدسه ای که امروز ِ
پرچم مثال
وسط ِ
ايران قرار گرفته بگرديد و چيزی نه
در آن جا و نه در کتاب های تاريخی
و آثار باس��تانی و سنگنوشته ها و
ِگلنوش��ته ها و لوح های مفرغی و
غيرذلک پيدا نکنيد و هر چه بيشتر
بگرديد بيشتر نااميد شويد و دست
آخر در صفحات اينترنت با نش��ان
س��يک های هندی که مش��ابه اين
عالمت اس��ت برخ��ورد کنيد ،خب
نتيجه اش همين می شود که االن
م��ی بيني��د و اين مطلب��ی که می
خوانيد .دروغ می گويم بگوييد دروغ
می گويی! نه والله!

>> ادامه از صفحه31 :

حمایتی حتی از سوی شیطان نیز
نباید ترسی بخود راه داد .اگر به خود
اطمینان داریم ،پس به هر حمایتی
خوش آم��د بگوییم .پ��س درهای
دیپلماسی سبز را باید گشود.
دیپلماسی سبز باید بر پایه حمایت
مردمی و آزادی و گشایش اجتماعی
عمل کند ،نه بر اس��اس شعارهای
توخالی و جنجال های مطبوعاتی.
ما ضرورت برپایی یک دیپلماس��ی
س��بز را در ماه های نخستین شکل
گیری جنبش مردمی در نوشتارهای
دیگری تاکید کرده بودیم.

 -5اما این دیپلماس��ی جدید
چگونه باید عمل کند و وظایف آن
کدام اس��ت؟ خطوط حاضر شمای

جایزه نوبل شیمی

به روغن حیوانی خوراکی در تهران
(روغن کرمانشاهی) و در خراسان
(روغن زرد) می گویند .در خبر ها
آمده بود که در شهر مشهد جوانی
 37ساله از اختالط روغن نباتی با
روغن موتور اتومبیل و چند آت و
آشغال دیگر روغن زرد تهیه و به
مردم فروخته است! و بعد هم به
دام پلیس افتاده است! ما به مقامات
قضائی دولت اسالم ناب توصیه
می کنیم که نه تنها کوچکترین
عقوبتی برای این شخص تعیین
نفرمایند بلکه او را مورد تشویق
هم قرار بدهند چون اگر نگاهی به
کیفیت سایر مواد خوراکی که امروزه
در ام القرای اسالم ناب تولید می
شود بیندازند متوجه می شوند که
این شخص درست به روال قانون
جمهوری اسالمی عمل کرده است
نه یک کلمه کم تر و نه یک کلمه
بیشتر! ما معتقدیم همانطور که برای
خانم شیرین عبادی جایزه صلح
نوبل خریده اید برای این شخص
مبتکر هم به خاطر این کشف مهم
اش تقاضای جایزه نوبل در رشته
شیمی بفرمائید مبارک است انشاالله
تعالی!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید

بس��یار کلی آن دیپلماسی را
پیشنهاد میدهد (زوایای عملی
آن باید در جای دیگری تعیین
گ��ردد) :جنبش مردمی نیازمند آن
اس��ت که از طریق بکار گیری یک
اقدام گس��ترده ،ترفند دیپلماتیک
دولت احمدی نژاد را کم اثر نماید و
پشتوانه آن دولت را در حوزه جهانی
خنثی کن��د .نقاط اصلی حمله این
دیپلماسی روسیه و بخصوص چین
است (دیدیم که امریکا توانسته است
در هفته های اخیر حمایت روسیه
از ای��ران را اندکی تقلیل دهد) .باید
جهان و افکار عمومی و دولت ها به
حمایت دولت چی��ن از رژیم ایران
اعت��راض نمایند.ای��ن حرکت بین
المللی جلوه ای از دیپلماس��ی سبز
خواهد بود .کوششگران دیپلماتیک
که طرفدار جنبش مدنی و مردمی
هستند ،باید به هر طریق مستقیم

سپاسگزاری
...وچهآساندردفراق،دردجامنشد...
از کلیه سروران ،یاران و دوستان ارجمندی
که در ایام دشوار از دست رفتن مادر عزیز و دلبندمان

شادروان زهرا (عزیز )غفوری

در کنار ما ماندند ،و حضور ا و یاتلفنی ،یا با ارسال گل و درج پیام های
همدردی در رسانه ها و...التیام بخش رنج و اندوه ما بودند ،صمیمانه
سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالم ،فرصت تشکر حضوری از فردفرد شما عزیزان دست
نداد ،پوزش ما را بپذیرید.
با آرزوی روزهای روشن ،بقای عمر و تندرستی برای فرد فرد شما

آذر و مهدی غفوری و خانواده

و غیر مستقیم ،به دولت های فعال
غربی ،خصوصا ایاالت متحده ،فشار
آورن��د تا آنها تا حد ممکن و تا آنجا
که بشود ،حمایت چین و روسیه از
دولت ایران را تقلیل دهند.
این همه م��ا را نه وابس��ته به دول
غرب��ی ،که پر قدرت تر خواهد کرد.
این اقدام��ات البته بط��ور پراکنده
اینجا و آنجا انجام شده است ،لیکن
هنوز هیچ مش��ی مشخص و برنامه
معین سراس��ری را دنبال نمیکند.

باید اقدامات در این مسیر هماهنگ
گردد .مس��لم اس��ت که "جنبش
سبز هیچ وابس��تگی به کشورهای
خارجی ندارد" .این سخن موسوی
سنجیده است .لیکن کسب حمایت
دیپلماتیک "وابس��تگی" نیس��ت.
مگر پیشوای جنبش ملی در ایران،
محمد مصدق چنین نکرد؟ مگر او از
همه راه ها و شگردها برای گسترش
مبارزه خود بهره نگرفت؟
اگ��ر پاهایمان در خ��اک این وطن

بخوبی استوار اس��ت ،پس هراسی
نباید به دل راه داد .هراس بر آنهایی
روان است که  22بهمن لرزه بر اندام
ش��ان انداخته بود و با حیله و تزویر
سالح های زنگ زده خود را به بیرون
کشیدند .باید اهرمهای را الزم برای
خنثی کردن آن بکار برد.
 25بهمن – 1388
دکتر عطاهودشتیان  -مونترال
www.hoodashtian.com,
hoodasht@yahoo.com
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همدردی

دوست بسیار عزیز خامن آذر غفوری
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
گفته ،برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم.

شهرزاد و سعید ایروانی پور

همدردی

سرکار خامن لوئیزداداش زاده ،،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 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.

شهرزاد و سعید ایروانی پور

همدردی

دوست ارجمند جناب آقای مسعود عابدی سروستانی
فرح جان عزیز ،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.

رضا امیری و خانواده

سپاسگزاری
بدین وسیله از تمامی اقوام ،دوستان و آشنایانی که با
ما در ایام سوگواری و اندوه سهمگین از دست دادن
همسری مهربان و پدری دلسوز

شادروان آقای عباس دارسرایی

که در مونتریال به هستی ابدی پیوست ،با اظهار
تسلیت ،درج پیام های تسلیت در روزنامه و حضور
گرم در مراسم خاکسپاری همراهی نمودند ،کمال
تشکر را داریم.
بقای عمر و تندرستی برای شما دوستان و سروران
عزیز از قادر مطلق خواستاریم.

نسترن ،سوده و پیام

35 PAYVAND: Vol. 16  No.944  Mar. 01, 2010

یادبود

آب
ی که از
ا
ی
ن
دی
ده چو
خ
خ
و
ن
ون اس
م
ت
ی
ب
ی
ر
پی
ا
ی
ب
زد
داست
بنی که
ک
ه
چ
و
خ
ون
نم
دل
ی ریزد
من چه
ب
ر
د
ا
ش
می خ
و
ر
ت
ک
د
ن
من
و
د
درد تو
دیده ب
ر
ر
ا
و
ز
ن
م
دس
ی ریزد
ت آسا
ن
دل ب
ن
د
ا
هم
ر نکنم
ز
د
و
ز دوس
س
ت
ت
ب
ت
ه
ا
ی
ادگ
جان
ار درد
ک
ندهم
ی
د
ا
ان در
رم
د
ب
ه
صد
هزار د
ر
م
ا
ن
ندهم

سفر نهایی دوست خوب مان

زنده یاد زهرا مظفری (نازی)

را که در سحرگاه  21فوریه آغاز شد
و درد غربت را با تالم هجر توام ساخت ،به سوگ می نشینیم...
تا به یمن همراهی و همدلی بار سنگین فراق را سبک تر سازیم.
باشد که رفتن او بهانه ی با هم بودن ما باشد.
حضور شما تسلی خاطر بازماندگان است...
 تاریخ و محل برگزاری مراسم:

یکشنبه  7ماه مارس  2010از ساعت  2تا  4بعدازظهر
در محل:
Kane & Fetterly funeral home
5301 Decarie blvd. Montreal Quebec H3W 3C4
Tel.: 514 481-5301

از طرف همه دوستان او

همدردی

سرکار خامن لوئیزداداش زاده ،جناب آقای تقی حجازی
سرکار خامن دکتر بنفشه و بابک حجازی،
خانواده های داداش زاده ،حجازی ،نیکی راد
بدینوسیله مراتب همدردی و عرض تسلیت خود را
به مناسبت درگذشت مادر و مادر بزرگ گرامی تان،

شادروان خامن مولود جفرودی (داداشزاده)
تقدیم می کنیم و برای شما دوستان ارجمند
و خانواده سوگوار شکیبایی آرزو داریم.

کارولین ،علی اصغر ،ترگل و بابک معصومی و رضا یاسری

درگذشت

انا اهلل و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف و دلی اندوهگین درگذشت ناگهانی و غم انگیز

شادروان عباس دارسرایی

را به آگاهی کلیه عزیزان می رسانیم.
به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحوم مجلسی

در روز شنبه مورخ  6ماه مارس 2010
 واقع در
در محل مرکز الزهرا

Montreal Nord Qc H1H 2S4

3642 Fleury Est

از ساعت  12الی  14بعدازظهر برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان و سروران گرامی در این مراسم باعث شادی روح آن
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

خانواده های دارسرایی ،لولویی،
نیک اعتقاد
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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

خدمات کامپیوتر ،حسابداری وگرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب هرگونه سخت افزار و نرم افزار،
نصب هرگونه ویندوز شبکه رسانی ،ویروس زدایی و نصب ضد
ویروس بازگرداندن مفروضات ازدست رفته DATA RECOVERY
آموزش هرگونه نرم افزار از مبتدی تا پیشرفت ،طراحی وبسایت:
شرکت و خصوصی تبدیل فیلم و عکس های شما روی DVD
طراحی گرافیک تنظیم فرم های مالیاتی :خصوصی و شرکت
بهترین سرویس بهترین قیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2010UP

House

Keeping FH
به پیشواز نوروز
خانه تکانی!
متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیز
کردن منازلمسکونی،
دفاترتجاری،پنجره
فرستادن کودکیار و
پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی

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

جویایهمسر

جوانی هستم 35ساله،
قد  ،1/75ورزشکار،
زیبائی در حد متوسط
وخوب ،تحصیلکرده
پاریس 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

CATERING

شوروشیرین
کیترینگ انواع غذاهای
سردو گرم ساندویچ ها،
پلوخورشت ها،کباب
های ایرانی وغیره (حلیم
بادمجان و  )...انواع
ترشیجات ،مرباجات و
شیرینیجات
 با نازل ترین قیمت

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

استخدام

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

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

پیوند را

مشترک شوید:

طراحیوبسایت

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

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

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

استخدام

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

514-996-9692

استخدام

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

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

تاتوی دائم

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

نوشین:تامی2010پرداخت شد

alamain-dec01free

شرکتساختمانی

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

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

514-575-7080

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
ازسپتامبرNikpour:

تهران :کرج

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

قابلتوجهخامنها

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

bagherinov-janUPak

استخدام

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

)(514

کیمیـا

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

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

خدماتکامپیوتر

 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

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

استخدام

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

استخدام

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

ساختمانی

514-996-7255

fromsep15unpaid

تعمیـرات

az aug15پروانه واعظ

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

Free to Air
TV channels

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

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه

تازیانه بر دریا...
جمهوری اسالمی اعالم کرد:
«بازداش��ت عبدالمالک ریگی بدون
کمک هیچی��ک از س��رویس های
اطالعات��ی منطق��ه و نتیج��ه اقدام
ارزش��مند ،دقیق و حس��اب ش��ده
سربازان گمنام امام زمان و مدیریت
اطالعاتی آنان بود».
ذوق زدگی وزیر اطالعات از این فتح
الفتوح چنان بود که اختیار از دست
داد و درحالی که هنوز بیش از چند
س��اعت از دس��تگیری ریگ��ی نمی
گذش��ت ،به پیش بینی و پیشگویی
آینده پرداخت:
«اعترافات ریگ�ی بزودی پخش
می ش�ود ...این اعترافات ارتباط
جندالله با امریکا و اس�راییل را
نشان خواهد داد»!
چند س��اعت پ��س از دس��تگیری
عبدالمالک ریگی" ،جندالله" در بیانیه
ای که منتشر کرد خبر بازداشت او را
تأیید کرد و نوشت:

وعود

سینابطحایی

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

شریف
ارز

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

RENOVATION
نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ،
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
کفپوش چوبی ،رنگ،
تکمیل زیرزمین و...

MOVING

acadianreno@hotmail.com Nov01UP

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011

ARIANA

آموزش سنتور

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

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

صــرافی
 5ستاره

2178 Ste-Catherine W.
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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

514 -585 - 2345
514- 846--0221

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

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

PARTICIPATE
inCOMMU

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

کوهنوردهای امریکای��ی زندانی در
تعجب
>> ادامه از صفحه 5 :جمهوری ش��نیدیم نبای��د ّ
کنیم»!
«جنبش با اقتدار کامل و تام به راهش د ّومی خب��ری به نق��ل از تلویزیون
ادامه خواهد داد و جهان خواهد دید الجزیره است:
که فرزن��دان غیور بلوچس��تان چه «مقام�ات پاکس�تانی روای�ت
پاسخی به رژیم ایران می دهند و رژیم حکومت ایران درب�اره عملیات
باید منتظر حمالتی باشد که هرگز به دس�تگیری را تکذی�ب نموده و
فکر و خیالش هم نبوده است ...امروز گفته اند ک�ه عبدالمالک ریگی
بلوچس��تان کامال" عبدالمالک شده را یک هفته پیش به رژیم ایران
اس��ت و عبدالمالک یک فرد نیست تحویل داده اند»!
بلکه یک نظریه و تف ّکر و اندیشه است
***
که هرگز از بین نخواهد رفت».
ه��دف از این نوش��تار ه��واداری از
سازمان مجاهدین خلق یا پشتیبانی
در گرماگ��رم خبره��ا و نظره��ای از جندالله و عبدالمالک ریگی نیست.
ضدونقیضی که درباره دس��تگیری در مورد مجاهدین ،باوجود تغییرات
عبدالمالک ریگی منتشر شد ،دو نظر عمده ای که در س��ال های اخیر در
و خبر زیر خواندنی هستند:
روش ها و ش��یوه مبارزات و عملکرد
تارنمای
خوانندگان
ا ّولی نظر یکی از
جدی
انتقادهای
هنوز
اند،
داده
خود
ّ
ایران پرس نیوز است:
نس��بت به آن��ان دارم و در مورد د ّوم
«باراک حسین اوباما برای نشان دادن یعنی جندالله و ریگی به عنوان یک
حس��ن نیت خود به مق��ام عظمای هوادار مبارزات بدور از خش��ونت ،از
والیت ،ریگی را به آخوندها فروخته اس��اس با آنچه که این گروه در چند
است .اگر بزودی خبر مثبتی درمورد سال گذش��ته کرده مخالفم و ارزش
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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!
با ما تماس بگیرید.

بهای باورنکردنی

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

PAYVAND

514-996-9692
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:

مبارزاتی کارهایی از قماش
حمله مسلّحانه ،بمب گذاری
و ترور ب��ا هر توجیهی را نه
فق��ط منفی م��ی دانم ،که
براین باورم که اینگونه کارها
عمال" به زیان مبارزات بدون
خشونت و مس��المت آمیز
مردم ایران است و در نهایت
آب ب��ه آس��یاب حکوم��ت
اسالمی می ریزد و خشونت
های آنرا توجی��ه پذیر می
سازد.
آنچه می خواهم بگویم این
اس��ت که حکومت اسالمی
در ط��ول حیات  31س��اله
خود ،همواره معل��ول را به
جای علّت نش��انده و از راه سرکوب
خشن به جنگ آن رفته است .نتیحه
این جابجایی علّت و معلول نیز روزگار
پریشان و آشفته کنونی والیت مطلقه
فقیه اس��ت ک��ه در گردابی که خود
به وجود آورده دس��ت و پا می زند و
همچنان نابخردانه می پندارد که اگر
مجاهدین ،کردها ،ترکمن ها ،آذری

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!
ها ،جندالله و ...را سرکوب کند ،می
تواند آنها را متالشی و نابود کند!
این پندار نادرس��ت ،ظاهرا" تا پایان
حیات نظام دس��ت از س��ر حکومت
اسالمی برنخواهد داشت و امیدی به
این نیست که در آینده ای نزدیک یا
دور به خود آید و به جای تالش برای

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)
----------------------------------ازبین بردن معلول به چاره اندیش��ی
برای ازبین بردن علّت که چیزی جز
تبعیض ،ظلم و بی عدالتی نیس��ت
بپردازد و تا زمانی که در بر این پاشنه
می چرخد ،اقداماتی چون دستگیری
عبدالمالک ریگی در حکم زدن تازیانه
بر امواج توفانی دریا خواهد بود!
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------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

SOLD

Sud Ouest: Asking price $348,000.
2bdrms condo converted into 1, 3rd floor
with indoor pool, near canal Lachine &
Atwater market

Downtown: $908,000. Elegant condo of
2024 sq. ft. Spectacular view from every
room, 3 bdrms, 3+1 baths, garage, a/c.

SOLD

Cote des Neiges: Place Decelles .
$120,000. Big 3 ½ corner unit, 3rd floor,
near hospitals and university of Montreal.

Ahuntsic: Asking price $528,000.
Condo/townhouse, 4 bdrms, 2+1
baths, 2 garages, a/c.

Sud Ouest: $628,000. 2 bdrms & 2 baths,
2 garages, fireplace. 3rd floor with indoor
pool, near canal Lachine & Atwater market.

Sainte-Anne-des-Lacs: $218,000. Charming
country home with a lake access a few steps
from the property. A lot of potential! Cozy open
concept 3 bdrms, 1 baths, fireplace.

درمونتریال2010  آوریل17 شنبه
دانشگاهکنکوردیا

به پیشواز نوروز بزرگ
فرهنگسرایسینا

سیننوروزی7وسائل
 مارس18  تا14  یکشنبه

Saint-Hippolyte: $548,000. Panoramic view
of the lake & Mountains. Access to Lake
l’Achigan. Open concept. 4 bdrms, 2 baths,
garage, fireplace.

Dorval: $1 495,000. Exceptionally welllocated cottage, 4 bdrms, 2+1 baths, 2
garages, fireplace, a/c, view of the water.

مریم خالقی

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

1361 Greene Avenue

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

 بعدازظهر5  تا11 از ساعت

چهارشنبه سوری

 مارس17  چهارشنبه

 شب10  تا6 از ساعت

_____________
فرهنگسرایسینا

Seena Cultural Center

514-488-3000

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca
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فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

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

PAIVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 16, No. 944, Mar. 01, 2010

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

 Mailing Address:

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

MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

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

 بابهترین نرخ

1405 Maisonneuve W.
جنب دانشگاه کنکوردیا Metro: Guy

Email: Paivand@videotron.ca

عینک فرهت
جوادایراخنواه

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

Tel.: (450) 676-9550
23

با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

_______________

514-844-4492



دکتر ریموند رضایی

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

ابی در مونتریال 5 :مارس

به ایران و سایر کشورها

3-5206 DÉCARIE BLVD

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

خدمات ارزی :نقل و انتقال ارز

NDG,

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

پارستورز
&TRAVEL

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

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



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

مناینده هما
در آمریکای شمالی

514-996-9692

وست آیلند

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

Head Office
Montreal:

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

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

زماسیب

NDG

ازهماکنونبهپیشوازنوروزبزرگ

کلیه اقالم نوروزیدرسوپراخوان

ماش و گندم و عدس:سبزه نوروزی

لیموشیرینعالی

>> West Island:

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

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

بادام تلخ و گل سرشور

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

خرمای زاهدی رسید
مساور 3و 4لیرتی،
متاماتوماتیکرسید

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

