شــریف

گـروه پـاسیفیـک
I.C.P. Inc.

___________

موسسه
مالی

_________________
946  شماره،16 سال
1388 اسفند24

_______

946
_____

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

1389

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
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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پارستورز
&TRAVEL

سال سابقه درخشان18 با

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

Head Office
Montreal:

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

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

،جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا

2178 Ste-Catherine W.

: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

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

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

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

 ستاره5 صرافی
زماسیب

Agent Immobilier Affilie

مشاور امالک و مستغالت

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

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

ninousgivargiznia@hotmail.com

Office:
Res.

(514) 990-4666 X594
(514) 696-5169

Cell. (514) 816-4080

امیرسام

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

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

Cell.: 514-702-2309

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

FLY
ANY TIME,
ANY WHERE!

5Star I.P.M. Inc.

Ninous Givargiznia, BSc.

نینوسگیورگیزنیا

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

South shore در مونتریال و

 مسکونی و جتاری
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

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

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

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

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

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

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315
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وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only

PAYVAND: Vol. 16  No.946  Mar. 15, 2010

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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از هوای نوروز امسال
بوی خوش تری
به مشام مریسد...

یکسال دیگر را با پستی و بلندی
هایش و با زش��تی ها و زیبائی هایش
پشت سر نهادیم و با شانه های خسته
از غ��م دوری وطن ولی مس��تقیم و پا
برجا و گونه های سرخ شده در سیلی
روزگار ولی با تبسمی جاودانه و امیدوار
به پیشواز نوروز دیگری می رویم و به
طبیعت زیبا که همه سردیها و گرمی
های یکس��ال گذش��ته را پش��ت سر
گذاش��ته و با رنگ و جالی بی نظیری
ظاهر گردیده و بار دیگر دل ها را ربوده
خوش آمد می گوئیم.
امس��ال به چند دلیل نوروز ما در این
گوشه دنیا با نوروزهای گذشته تفاوت دارد و جائی
برای غ��م و اندوه و ناامیدی و سرگش��تگی باقی
نگذاشته.
نخست این که
امس��ال س��ازمان ملل متحد در هفتاد و یکمین
نشس��ت مجمع عمومی خ��ود ،در روز  23فوریه
(س��وم اسفند ماه) نوروز را به عنوان یک مناسبت
جهانی به رسمیت شناخت و انتخاب نیاکان ما را،
که هزاران سال قبل نوترین روز سال و تولد بهار را
بعنوان نوروز برگزیده بودند تا دل ها ،مانند زمین و
زمان ،رنگ و جالی دیگر یابند و عشق و محبت و
صفا آغاز سال نوی را همراهی کنند ،بعنوان نوروز
برای همه اهل عالم تائید نمودند.
در حال حاضر ،در این روز پر شکوه بیشتر از 300
میلیون نفر در دنیا نوروز را جشن می گیرند و غم و
کدورت کهنه دل ها را پاک نموده به استقبال آینده
روشن تری می روند.
دوم اینکه
امسال طبیعت با شتاب غیرقابل تصور به استقبال

ن��وروز رفته و زمین و زمان ب��ه اندازه ای لطیف و
معطر و موافق و دوست داشتنی است که نظیرش
کمتر دیده و یا گزارش شده است.
به مصداق س��الی که نیکوست از بهارش پیداست
م��ا این همراهی طبیعت زیب��ا را به فال نیک می
گیریم و یقینا شاهد تحوالت و پیشرفت های مثبت
و چشمگیرتری خواهیم بود.
بیائید همه و همه از کوچک و بزرگ ،دور و نزدیک
دس��ت س��تایش و نیایش به آس��مان بلند کنیم
و آرزو نمائی��م که جنگ و کین��ه و عداوت از دنیا
رخت بربن��دد و صلح و صفا و برادری و برابری در
دنیا حکمفرما شود .بیائید تا دیر نشده بگوئیم که
همدیگر را دوس��ت داریم زیرا همه ما تاروپود یک
بافته ایم.

هر روزتان نوروز
و نوروزتان پیروز باد
پرویز قدیریان -مونترال

بهاری که مردم از درد مشترک
به لزوم «عشق عمومی» در هوای تازه رسیده اند.
اکنون در ایران بهار است
و «اشک رازی است و لبخند رازی!»
اکنون قطعنامه ی سبز آزادی و برابری
در کوچه و بازار ،روی پشت بام و در زندان هر روز
سروده می شود:
« ما ،مرد و زن ،دیگر تنها راه نمی رویم،
در این روز نو« ،ما همه با هم هستیم!» این نوروز گرامی باد!

امیرخدیر
Député de Mercier

1012 Mont-Royal Est, Bureau 102
Montréal,H2J 1X6
Tél.: 514 525-8877
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کلینیک دندانپزشکی آریا

با بهرتین شادباش های
نوروزی برای فرد فرد ایرانیان
گرامی ،سال خوشی را
برایتان آرزومندمی

24 HRS TAXI SERVICE






































ایرانی
جامعه
خدمت
در
ایرانی
مدیریت
با











www.atlastaxi.qc.ca

* Airports reservations
)* (100% Guarantee
* Fast and safe courier service
* Special out-of-town rates
* Open accounts for corporations
* Special attention to the early
& physically handicapped
* Luxury service available

Since 8
‘8
June

4999 Ste-Catherine, Suite 302
Westmount, Québec, H3Z 1T3
Tel: 514.485.8585
Fax: 514.485.0946
Email: info@atlastaxi.qc.ca

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری
دکتر مهسا زمانی

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200

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

3

4

___ www.paivand.ca ___

PAYVAND: Vol. 16  No.946  Mar. 15, 2010

1388  اسفند24  946  شماره 16 سال

مشاور امالک در سراسر مونتریال
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مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

Yalda Fasih Al Zaman

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

یلدافصیحالزمان

فرارسیدنعیدسعید
نوروز را به ایرانیان
عــزیزصمیمانه
.تبریکمیگوییم
مدیریت و کارمندان





به امید فردا و دنیای بهرت

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac Pointe-Claire, QC H9R 4Z7

Off. : (514) 426-9595
Jhafezi@sutton.com































Cel.: 514- 207-9000
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el.: 514- 207-9000
























Beaconsfield
Unique quality custom built
Cottage in the beautiful and
prestigious Sherwood area.
Immaculate wood strip floors
throughout. Spacious design
with bright kitchen with
ceramic floor w/solarium
dinette. Large main floor
family room w/fireplace.
Master bdrm w/jacuzzi and
separate shower










549,000
$

93 Boul. St-Jean Batiste
aleh Hafezi

filiated real estate
agent Groupe Qc.,
SuttonJ6J
Performer
Chateauguay,
3H8
SIEGE SOCIAL:
artered real estate
broker
(450)
692-2959
3 Pl Frontenac Pointe-Claire, QC H9R 4Z7

ff. : (514) 426-9595
afezi@sutton.com

Fax : 426-9596








































































»«فینتاکسی

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
ساقی كجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار
كس را وقوف نیست كه اجنام كار چیست
پیوند عمر بسته به موییست هوش دار
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست
معن�ی آب زندگ�ی و روض�ه ارم












 جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو چو از یك قبیلهاند




















ما دل به عشوه كه دهیم اختیار چیست
راز درون پرده چه داند فلك خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست
زاهد شراب كوثر و حافظ پیاله خواست
تا در میانه خواسته كردگار چیست

Fax : 426-9596





































Cell.: 514-

207-9000


















Jaleh Hafezi

real estate agent Groupe Sutton Performer












Affiliated
Chartered real estate broker

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
(514) 481-0671

SIEGE SOCIAL:

123 Pl Frontenac Pointe-Claire, QC H9R 4Z7
Off. : (514) 426-9595 Fax : 426-9596
Jhafezi@sutton.com
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تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

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

بهپیشوازنوروزبزرگ

1388  اسفند ماه29 شنبه
 ثانیه شب13  دقیقه و2  و9 ساعت
Montreal: Saturday March 20th, 2010
at 13h:32m:10s (1.32.10 PM)
Tehran: Shanbeh 29 Esfand 1388 saate:
21h:02m:13s (9.02.13 PM)

Behrooz Aghababakhani
Regional Office MONTREAL:

1388  اسفند24  946  شماره 16 سال

سال حتویل

: به وقت مونتریال

2010  ماه مارس20 شنبه
 ثانیه بعدازظهر13  دقیقه و2 ساعت یک و

(Greenwich Mean Time GMT:17:32)

بهروزآقاباباخانی

: به وقت تهران

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

Criminal
& penal

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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

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

½
½
½
½
½
½
½
½
½

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

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

Dorval, QC H9S 1B7

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

سرورصدر

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

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

Tel.: 514-777-3604

مشاور امالک در سراسر مونتریال

_________________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron

خدمات حسابداری و دفترداری

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

امیرکفشداران

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

_______________

630 Sherbrooke West
Suite 800
(Corner: University St.)

Montreal, QC H3A 1E4

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

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

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیخ صاحل سیبویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی
514-247-1732  و514-366-1509 : خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن210 :نشانی

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com
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مونتریال:دادگاهجمهوریاسالمی

سیروس
یحیی آبادی

آیا استفان خواهد توانست؟!
>> دادگاه عالی
کبک نظر حقوقی خود
را در دادن اجازه حق
تعقیب قضائی دولت
ایران توسط فرزند
مرحوم زهرا کاظمی اعالم
خواهد منود

 کشتهشدن
زه�را کاظم�ی
پس از شکنجه
و تج�اوز در
زمان بازداشت،
چالشی است بر
قوانین موجود
بینالمللی

دوستانوحامیانزهراکاظمیفتوژورنالیست
ایرانی االصل حاضر در دادگاه (روز  8مارس)
در مونترال ،پس از آنکه وکال دادخواست خود
را در مورد دریافت حق تعقیب قضائی دولت
ای��ران به دلیل ش��کنجه و مرگ وی تقدیم

سایت مجموعه آثار

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

داشتند ،با کف زدن در صحن دادگاه رضایت
و خوشحالی خود را ابراز داشتند.
ایران و کانادا براین باورند که با اتکاء به قانون
«مصونیت دولته��ا» نه دولت و نه کارمندان
دولت ایران قابل تعقیب قضائی نبوده و نمی
باشند.
این در حالی اس��ت که آقای دیوید گروس
م��ن ،وکیل س��ازمان کانادائ��ی عدالت بین
المللی معتقد است مجموعه نظریه ها و آرای
س��یال بوده ،دائما
قضائی (ّ )Jurisprudence
در حال تغییرند و بعنوان مثال پرونده موجود
انگلستان در زمینه شناخت مصونیت ماموران
خارجی که مرتکب اعمال شکنجه شده اند،
در برابر دادگاه عالی حقوق بشر اروپا را نمونه
ای از این تغییرات دائمی در استناد به نظرات
حقوقی موجود میداند.
ب��ه باورآقای گروس من ،پرونده موجود زهرا
کاظمی در دادگاه های کانادا می تواند زمینه

حاجی فیروزم من،
سالی یک روزم من،
ارباب خودم بزبزقندی
ارباب خودم منو نیگا کن،
ارباب خودم لطفی به ما کن!...

مهناز زجنیرزنی

صدور فاکتورو پیگیری آنها
برای کمپانی های کوچک و متوسط
دسته بندی و منظم کردن اسناد،
مدارک و فاکتورهای اشخاص و شرکتها
استفاده از روشهای جدید

ساز برخوردی اساسی در تعریف و تفسیر قانون
مصونیت باش��د که مسلما باعث پیشبرد فلسفه
قانون و مجموعه نظریه ها و آرای حقوقی و قضائی
خواهد شد.
دادگاه اخیر و طرح دادخواس��ت و بحث در مورد
آن به واقع آخرین امکان تبادل نظر و درخواست
دریافت اجازه تعقیب حقوقی و حرکت این پرونده

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
به
ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
ت
گ
ر
دن

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

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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3-5206 DÉCARIE
MONTRÉAL QC
H3X 2H9



Fax:

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

514-825-3170

Voyages Lexus

•
•

514-996-9692
PAIVAND

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

Tel.: 514-483-3919

کیـــترینگ
جمـــال

در مسیر طبیعی قضائی خود در دادگاه های کانادا
بود.
قاضی رابرت مون جون ،از دادگاه عالی کبک که
ریاست جلس��ه را بعهده داشت ،ضمن تشکر از
تمام وکال و افرادی که در طول این مدت دالیل
{>> ادامه در صفحه}36 :

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

Mahnaz Zanjirzani
Invoicing and following–up invoices
and payments of small and medium sized companies
Organizing documents and bills of individuals and
companies
Using computerized new methods

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

آگهی :پیوند

514-996-9692

قیمت مناسب

کلبهعموجمال

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

Published: since1993

خدماتصدورفاکتوروبایگانی

چای قهوه

946

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

•
•
•
•
•
•

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

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

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوندو
نکوور(کهبصورتهفتگیمنتشرمی
شود)تنظیممیگردد.

----اما...
برایمابنویسید

•

کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, 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)
---------------

توجه:خطاطینوروزیاینشماره
کاراستادهنرمند ،احمدمصطفیلو،
میباشد ،پیوند وام دار ایشان است.

6

7

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  946اسفند 1388

PAYVAND: Vol. 16  No.946  Mar. 15, 2010

خانه ایران

دید و بازدید و ضیافت شام نوروزی

سپاس
 خسروشمیرانی:

به پاس تالش��ی خستگی ناپذیر در
نش��ر منظم هفته نام��ه ای درخور
اعتن��اء در جامع��ه ای کوچک و با
امکانات بسیار محدود

سالی که گذشت دوستان من  دکتر پرویز قدیریان:

در مراسم نوروز خانه ایران ،سنتی را
که در جمع ما مدتی کمرنگ شده
بود ،یعنی قدرشناسی و حق گزاری
باز برپا کردند.
ما ابتکار آنها را ارج می گذاریم و در
پیش آنان کاله از سر بر میداریم.
ما هم به س��هم کوچ��ک پیوند در
آستانه نوروز بزرگ ،سیاهه کوچکی
از چند نفر از فعاالن این شهر را که
به زعم ما در خ��ور تقدیرند در زیر
برایتان می آوریم.
>> بغ�ل بغل گل های بهاری،
و فریاد رس�ای «ب�راوو»ی تیم
کوچک ما ،نث�ار همت پیگیر و
کوشش فروتنانه ی شما

همه دوس��تان دیرین مان ،آموزگار
و هیات مدیره و مسوول تریا و ...در
مدرس��ه های فارس��ی زبان دهخدا
و وس��ت آیلند به پاس تالشی زیبا،
فروتنانه و مستمر در حفظ و ارتقاء
و زبان فارس��ی (چسب هویت ما در
مهاجرت) در میان بچه های ما

یادآوری:

 نیما

اگر ش��ما کس��ی و کس��انی را می
شناسید که کارنامه ش��ان در خور
قدرشناسی است ،به ما کمک کنید
آنها را به ایرانیان بشناسانیم.

انتشار  5جلد کتاب ،افزون بر تالش
هفتگ��ی صفحه ی پزش��کی او در
شهروند تورونتو و حضور مستمرش
در رسانه های غیرفارسی زبان کانادا
و آمریکا

 مدارس فارسی

بروبچه های بنیاد نیما برای برپایی ده
ها سخنرانی و برنامه های فرهنگی و
سیاسی در جمعه شب ها

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

جمعه  19مارس ۲۰۱۰

 طاهره متبسم:

به پاس کوشش فراوان برای برگزاری
چن��د ده برنام��ه موس��یقیایی در
مونتریال بدون چشمداشت مالی

 نرگس شقاقی:

زنی تنها در «مصاف» فصلی سرد ،در
سکوت ،به پاسداشت تالشی غریب
برای برگ��زاری ده ها برنامه هنری،
فرهنگی ،آموزشی در کافه صبا

 اجنمن زرتشت

دوس��تان ما در انجمن زرتشت ،به
پاس تالش س��تودنی برای برپایی
جشن های ملی ایرانیان در جامعه
کوچک ما

محمد فاضل:

به پاس برگزاری  140برنامه ی ادبی
در شرایط سخت در سکوت و دست
تنها و جمع آوری هزاران دالر کمک
مالی (با ارائه مرتب و منظم رس��ید
دقیق) برای دائره المعارف ایرانیکا

______________________
>> ب�ه م�ا کم�ک کنید این
لیست را کامل کنیم.

اسفندیارباهری
Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

	•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

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

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

621-3456

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

Plamondon

514-951-4721

تماس گرفته ،بلیت خودرا از هم اکنون تهیه نمایید.

بهای بلیت:
 ۵۵دالر

از میهمانان با شام کامل پذیرایی شده

و با دی جی،

شب سال نو شادی را به شما ارمغان خواهیم نمود.

شرکتجتاریخضر
انتقـال ارز

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

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

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

Metro:
Luciene
l'Allier

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

شب عید 29 ،اسفند ،۱۳۸۸
برگزار خواهد نمود.
با نگرش به محدودیت جا و نیاز به برنامه ریزی از پیش ،خواهش مینمائیم با تلفن

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
من دلم می خواهد

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

خانه ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوستهایم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو
هرکسی می خواهد
وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند
شرط وارد گشتن
شست و شوی دلهاست
شرط آن داشتن
یک دل بی رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی می کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می نویسم ای یار
خانه ی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
" خانه دوست کجاست؟ "

کافه صوفی

فریدون مشیری

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوش باز گرامی می دارد.
یا حق

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
ساعات کار:
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
>> دوشنبه تا جمعه
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
پرداخت هزینه ناچیز)
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
__________________________________
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

هشدارکلینتون
به نتانیاهو درباره
روابط آمریکا و
اسرائیل
هیالری کلینتون وزیر خارجه آمریکا
ب��ه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر
اسرائیل هشدار داده تصمیم تل آویو

)(Corner: Fort

خارج��ه آمری��کا گف��ت هی�لاری
کلینتون خاطرنشان کرده واشنگتن
این سیاست را حاوی "پیامی بسیار
منفی درباره رویکرد اسرائیل به روابط
دوجانبه" تلقی می کند.
جو بای��دن معاون رئی��س جمهور
آمریکا برای از س��رگیری مذاکرات
صلح به خاورمیانه رفته است.
اما خانم کلینتون به بنیامین نتانیاهو
گفت سیاس��ت تل آوی��و بر خالف
اهداف سفر جو بایدن است.
بنیامین نتانیاهو از همزمانی س��فر

Montreal Qc H3H 1K8

989-8383

دوشنبه تا جمعه  6صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه  8صبح تا  11شب

Tel.: 514-

cafesufimontreal@gmail.com

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

>>

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

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

جشننوروزبا
موزیک و رقص و...

نوروز این رشته پرتوان یکپارچگی و همبستگی ملی،
که در تاریخ هزاران ساله وطن و از جمله در این دوران
که عفریت استبداد و خشونت بر سرزمین ما چنگ انداخته،
مظهر پایداری ملی بوده است...
نوروزتان شاد
جشن نوروز با موزیک و رقص و...
مکان :پالس دو کانادا نبش رنه له وک و پیل
زمان :یکشنبه  21مارس ،از  11صبح (تا  3بعدازظهر)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

برای گسترش شهرک های یهودی
نشین رابطه با واشنگتن را به خطر
می اندازد.
دولت اس��رائیل روز سه شنبه اعالم
کرد در صدد توس��عه شهرک های
یهودی نش��ین در مناطق اش��غالی
است.
خانم کلینتون روز جمعه  12مارس
در یک تماس تلفنی با آقای نتانیاهو
نس��بت به این اقدام به ش��دت ابراز
ناراحتی کرد.
پی جی کراولی س��خنگوی وزارت

________________________
2070 Maisonneuve

آقای بایدن با این تصمیم عذرخواهی
کرده است.
به گفت��ه پی ج��ی کراول��ی خانم
کلینتون در این مکالمه  ۴۳دقیقه ای
گفت اقدامات تل آویو را در شرایطی
که آمریکا متعهد به امنیت اسرائیل
است درک نمی کند.
وی اف��زود هی�لاری کلینت��ون
خاطرنشان کرده "دولت اسرائیل باید
ن��ه فقط در کالم بلکه مش��خصا در
عمل نشان دهد متعهد به این رابطه
و روند صلح است".
اظه��ارات خانم کلینت��ون در حالی
مطرح می شود که کاخ سفید و جو
بایدن نیز از ایجاد س��اختمان های

جدید در مناطق اشغالی انتقاد کرده
اند.
در همین حال جورج میچل نماینده
ویژه آمری��کا در صلح خاورمیانه نیز
اخیرا مالقات های متعددی با مقام
های اس��رائیلی و فلسطینی برای از
سرگیری مذاکرات داشته است.
اما تصمیم اخیر دولت اس��رائیل به
گسترش شهرک های یهودی نشین
آینده مذاکرات صل��ح خاورمیانه را
گرفتار ابهام کرده است.
تشکیالتخودگردانفلسطینیاعالم
کرده در صورتیکه اس��رائیل برنامه
احداث یکهزار و ششصد واحد جدید
مس��کونی برای یهودیان در بخش

ش��رقی بیت المقدس را دنبال کند،
ادامه مذاکرات صلح برای فلسطینیان
"بسیار دشوار" خواهد شد.
به گفته صائ��ب عریقات ،از مقامات
ارش��د تش��کیالت خودگ��ردان که
سرپرستی مذاکرات با اسرائیل را بر
عهده داش��ته ،مقامهای فلسطینی
"خواستار کمک آمریکائیان برای لغو
این تصمیم دولت اسرائیل شده اند".
آق��ای عریقات در مصاحبه با بی بی
س��ی گفته اس��ت که "تا زمانی که
دس��تور دولت اس��رائیل لغو نشده،
برای ما شرکت در هرنوع مذاکراتی با
اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود".
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آژانس مسافرتی

... مونتریال

Maison de Voyages

فرنازمعتمدی

: نشـــانی

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

½
½
½

(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

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

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

Tel.: 514-652-4887

www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

 اداری، مالیات،امور حسابداری

شیراز
رستوران

همراه با
حضور گرم

محمدرستمی

شادی بخش
شبهای شیراز

با گــ

:میگیریم
ن

معه وشنبه

و با ماهی
)ون قبلی
ی

جش

is a Montreal-based photographer
and educator who chronicles lives at
the margins of society.
His documentary projects include:
Iranian artists in exile; matriarchal,
indigenous communities in Mexico;
and gays and transvestites in Cuba.
Recently, he documented those
displaced and brutalized by war in
Afghanistan, Pakistan, Iraq, Lebanon and Palestine. His interest in
photography began as a teenager in
his native Iran where he contributed
to various publications.
At the age of twenty-one, his
political activities resulted in his
imprisonment for six months by the
Khomeini regime. Upon his temporary release from jail, he fled to
Pakistan and, a year later, arrived in
Canada where he resumed his study
and practice of photography. His
new documentary work Traumas
and Miracles: Portraits of Northwestern Bulgaria, is dealing with the
sense of disorientation, loss, pain,
and isolation.
Babak's work has been exhibited
internationally and published in
several magazines. His two main
publications Faces, Bodies, Personas: Tracing Cuban Stories and
Remembering the People of Afghanistan were published by Janet
45 in Bulgaria in 2008 and 2009
respectively. He has received many
awards including a Gold Addy from
the American Ad Federation in 2004
for his work Locating Afghanistan.

ج

سبزی پل

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

<< >> پخـــش وسیع
!چراتنهامونتریال؟

،آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند،پخش ایمیلی وسیع

بامدیریت

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

485-2929

Vendome:
Bus 105

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

با پیوند بیزنس خود را به
!اقصا نقاط جهان ببرید

آمریکایی  اروپایی ژاپنی

Pièces d'Autos

حتویل در
مح
 رایگان:ل

مجالس و
مهمانی
:هایشما
 با
هر بودجه
 و در
شرایطی

514

MEK IC

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

به پیشواز
ن
و
ر
و
ز
ب
ز
رگ
برگزاری

با رزرواس
(

خدیجه سیاح

Babak Salari

www.babaksalari.com

ب عید را
ش

ـروه دریا

:معرفی کتاب
بابک ساالری در مکیک
 شب8  تا6 ، آوریل3

½

1170 Place Frère André










خیابان من

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
 با سرویس برتر،½ مسافرت های تجاری
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

9

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

:با مدیریت

رضا امیری

10

 سال  16شماره  24  946اسفند 1388

___ ___ www.paivand.ca

10 PAYVAND: Vol. 16  No.946  Mar. 15, 2010

ایران و جهان...

www.skylawn.net

حترمی یا جنگ  :گزینه رژمی ایران کدام است؟
دکتر حسین باقرزاده
 ۹مارس 2010

hbzadeh@btinternet.com

این روزها بار دیگر زمزمههای تحریم
یا جنگ علیه ایران ش��دت گرفته
است.
کشورهای غربی و از جمله آمریکا،
عمدتا ب��ر روی گزینه تحریم تکیه
میکنن��د و گزینه نظامی را فعال به
کنار گذاش��تهاند .دولت اس��راییل،
اما ،تحری��م را کارس��از نمیداند و
بر متحدان غربی خ��ود برای اتخاذ
گزین��ه نظامی فش��ار وارد میکند.
تعیینکننده نهایی این امر البته فقط
غرب یا اسراییل نخواهند بود .در واقع
میتوان گفت که عامل تعیینکننده
در ای��ن امر رژیم ایران اس��ت .رژیم
ایران میتواند با سیاس��تهای خود
غرب را به تحریم وادارد ،یا آنها را به
جنگ بکشاند .و شواهد حاکی از آن
است که رژیم ایران گزینه دومین را
در پیش گرفته است.
گفتگ��و در باره اعم��ال تحریمهای
جدید علی��ه ای��ران از چندین ماه
پی��ش در جریان بوده ولی انجام آن
به دو دلیل تا کنون به تعویق افتاده
است .یکی ،مخالفت چین و روسیه
با پیشنهادهای غرب در این زمینه
اس��ت که تصویب آن را در شورای
امنیت س��ازمان ملل دچار اش��کال
میکند .در فق��دان حمایت این دو
کش��ور از اعمال تحریمهای جدید،
غ��رب تنها میتواند خود متوس��ل
به تحری م ش��ود  -سیاستی که تنها
نتیجهاش س��وق دادن بازار ایران به
کاالهای کشورهای دیگر و از جمله
چین و روسیه خواهد بود .دلیل دوم
این تأخیر ،تح��والت داخل ایران از
انتخابات ریاست جمهوری به بعد بود
که غرب را واداشت کمی تأمل کند
و از ش��تاب برای اعمال تحریمهای
جدید بپرهیزد .این تحوالت فضای
ت��ازهای در ای��ران ایجاد ک��رده بود
و برای غرب مهم ب��ود که با اعمال
تحریمهای جدید تأثیر منفی بر روی
آن نگذارد.
اکنون مقاومت روس��یه و چین در
برابر پیشنهادهای غرب برای تحریم
تا حدی تضعیف شده است .مقامات
روسیه در گفتارهای اخیر خود از لزوم
اعمال تحریمهای جدید علیه ایران
سخن گفتهاند ،و کشورهای غربی به
فشارهای خود علیه چین برای همراه
کردن آن با این تحریمها افزودهاند.
احتم��ال م��یرود با همراه ش��دن
روس��یه ،چین نتواند به تنهایی در
برابر سایر اعضای دایم شورای امنیت
مقاومت کند .ولی همراه کردن چین
ممکن اس��ت به بهای ترقیق موارد
تحریم (از دید کشورهای غربی) تمام
شود و نتواند اثری را که کشورهای
غرب از تحریم دنب��ال میکنند به
همراه داشته باشد .و این به نوبه خود
موضع اس��راییل و هواداران آن را در
غرب تقویت خواهد کرد که معتقدند
تحریمها در باز داشتن رژیم ایران از
حرکت به سوی یک قدرت هستهای
اثری نداشته اس��ت و باید سیاست
دیگری در برابر آن اتخاذ کرد.
سیاست صبر و انتظار غرب در برابر
تحوالت یکساله اخیر ایران نیز به
تدریج رو به پایان میرود .یک سال
پیش ک��ه زمزمهه��ای تحریمهای
جدید علیه ایران مطرح شد ،انتخابات
آینده ریاس��ت جمه��وری ایران در
پیش بود و بسیاری از ناظران غربی
بر آن بودند که باید تا انجام انتخابات
صبر کرد و براس��اس نتیجه آن در
برابر ایران موضع گرفت .بسیاری بر
این بودند که اصالحطلبان ش��انس

________________
سیاس��ت تحریم در برابر
این روزها زمزمههای حتریم یا
ایران س��خن گفته است
جنگ علیه ایران شدت گرفته است.
و به س��ختی میتواند این
حتریم
کشورهای غربی بر روی گزینه
سیاس��ت را در ش��رایط
تکیه میکنند و گزینه نظامی را فعال فعلی مورد تأیید قرار دهد.
سخنگویان اس��راییلی در
کنار گذاشتهاند .دولت اسراییل،
روزهای اخیر از فرصت سفر
اما ،بر متحدان غربی خود برای
جو بایدن مع��اون رییس
اختاذ گزینه نظامی فشار وارد
جمهور آمریکا به اسراییل
امر
این
میکند .تعیینکننده نهایی
برای تأکید بر «خطر ایران
البته فقط غرب یا اسراییل خنواهند
اتمی» اس��تفاده کردهاند
و ب��ه زبانهای مختلف بر
بود ،بلکه رژیم ایران است .شواهد
لزوم سیاس��تهای حادتر
حاکی از آن است که رژیم ایران
تأکی��د ورزیدهان��د .بایدن
گزینه جنگ را در پیش گرفته است.
در ای��ن دیدار بر تعهد تام
________________
و تم��ام آمری��کا در قبال
امنیت اسراییل تأکید کرده
موفقیت بزرگی در انتخابات دارند و و امنیت اس��راییل و آمریکا را یکی
نباید با اعمال تحریمهای جدید این دانسته اس��ت .مقامات اسراییلی به
مسئله را تحتالشعاع قرار داد .آنان خصوص از نزدیکیهای بیشتر بین
میاندیشیدند که این سیاست صبر حزب الله لبن��ان و حماس با رژیم
و انتظار چند ماه��ی طول نخواهد ایران و تسلیحاتی که به آن منطقه
کش��ید و با روش��ن ش��دن نتیجه سرازیر ش��ده ابراز نگرانی کرده و از
انتخابات ،غرب میتواند سیاس��ت آمادگیهای نظامی خود برای مقابله
مناسب با آن را در برابر ایران اتخاذ با آنها سخن گفتهاند.
کن��د .ولی در این انتخابات واقعهای
پی��ش آمد که کمتر کس��ی انتظار رژیم ای��ران نی��ز ظاه��را از گزینه
آن را میکش��ید .پیدایش جنبش نظامی استقبال میکند و در جهت
میلیونی سبز و گس��ترش و ادامه و آن گام بر م��یدارد .تحرکات اخیر
تعمی��ق آن در طول ماههای پس از رژیم ای��ران و تماسهای نزدیک با
انتخابات ،هم��ه و از جمله غرب را رهبران حزب الله لبنان و حماس در
مبهوت کرده بود و همگان در انتظار دمشق و تهران که در یکی دو هفته
آن بودند که ببینند سرانجام آن به اخیر صورت گرفته اس��ت ،همراه با
کجا میکشد .سیاست صبر و انتظار اظهارات حاد احمدینژاد و خامنهای
در ای��ن تماسها از دید بس��یاری
غرب برای ماهها ادامه پیدا کرد.
به عنوان زمینهس��ازی ب��رای یک
جنبش س��بز اکنون ب��ه یک نقطه درگیری منطقهای تلقی شده است.
«تعادل» رسیده است  -نقطهای که رجزخوانیها و مق��االت ارگانهای
جنبش به رغم سرکوبهای خشن وابس��ته به حاکمیت در هفتههای
و مستمر حاکمیت ،خود را تثبیت اخیر نیز همین نظر را تأیید میکند.
کرده اس��ت و در عین حال در مقام یک نگاه به س��ر مقالههای کیهان
آن نیست که بتواند حاکمیت را به در ی��ک هفته اخیر که مش��حون
زیر بکش��د .این نقط��ه تعادل البته از شبیهس��ازیهای نظ��ام حاکم با
متزلزل است ،و میتواند با یک عمل ظهور اس�لام و رؤیاه��ای فتوحات
حاکمیت یا جهان خارج به هم بریزد .دهههای اول اس�لام و «ابر قدرت»
ول��ی برای غرب ای��ن نقطه آن قدر ش��دن جمهوری اس�لامی است به
تعادل دارد که بتواند بر اس��اس آن خوبی احساسات و زمینهسازیهای
سیاست خود را در برابر ایران تنظیم جنگطلبانه رژیم را برمال میکند.
کند .تکیه بر تحریمهای سیاس��ی کیه��ان تا آنجا پیش م��یرود که
که رهبران رژیم و عوامل س��رکوب «فناوری هسته ای» را «نوك پیدای
را هدف قرار میدهد یکی از عناصر کوه قدرت ای��ران»[ ]1مینامد و به
این سیاست اس��ت که تحت تأثیر این ترتیب تلویحاً تأیید میکند که
ش��رایط جدید مطرح میشود .این در پشت این فناوری هسته ای چه
نکته تا حد زیادی در غرب پذیرفته خوابیده است!
شده است که تحریمهای اقتصادی
عام عمال به ضرر مردم و به نفع رژیم دالیل تمایل رژیم ایران به درگیری
تمام خواهد ش��د و ای��ن خود مآال نظامی نیز روش��ن اس��ت .رژیم ،از
جنبش سبز را تضعیف خواهد کرد .تحریمهای بینالمللی به خصوص
نداهایی که اخی��را در آمریکا و اروپا اگر هدفمند و علیه منافع رهبران آن
برای اعمال تحریمهای حقوق بشری باشد نگران است و دنبال بدیلهای
بلند شده (و در مقاله پیشین به آنها دیگری میگردد .رژیم اگر بتواند به
اشاره شد) نیز تا حد زیادی در پاسخ درگیری نظامی در منطقه دامن بزند
غرب را در برابر شرایط جدیدی قرار
به جنبش سبز شکل گرفته است.
خواهد داد و امیدوار اس��ت بتواند از
در هر صورت ،اکنون غرب در صدد طریق متح��دان خ��ود در منطقه،
آناستکهبهیکسلسلهتحریمهای غ��رب را در چند نقطه در نبردهای
جدید علیه ایران دست بزند .در مورد نامتقارن درگیر کند .رژیم همچنین
ش
انگیزههای تحریم ،و این که چرا اگر امیدوار است که در صورت واکن 
تحریمها انگیزه حقوق بشری نداشته شدید از س��وی غرب و اسراییل به
باشند (حتا اگر فقط سردمداران رژیم ایران بتواند احساسات ملی را به نفع
و منافع سیاسی و اقتصادی آنان را خود بسیج کند  -کاری که به سختی
هدف قرار دهن��د) نمیتوانند مورد میتواند در برابر تحریم انجام دهد .و
تأیید مخالفان رژیم ایران قرار گیرند ،باالخ��ره ،از دید رژیم ،یک درگیری
در مقاله پیشین به تفصیل صحبت نظامی راه فرار مناسبی از بحرانهای
شد و در این جا به آن نمیپردازیم .سیاس��ی و اقتصادی داخلی فراهم
این تحریمها ،اما ،از س��وی دو رژیم خواهد کرد و میتواند نقطه تعادل
مورد مخالفت قرار خواهد گرفت .و جنبش س��بز را به نفع رژیم بر هم
این دو رژیم به دالیل کامال مختلف زند .البته در درس��تی این تحلیلها
گزین��ه جنگ را ب��ر تحریم ترجیح میتوان مناقشه کرد ،ولی مهم این
خواهند داد و تمام تالش خود را به است که رژیم چه میاندیشد  -و این
کار خواهند برد تا جنگ را در ایران اندیشه است که راهنمای عمل رژیم
خواهد بود.
دامن بزنند.
-----------[1] http://www.kayhannews.
یکی از این دو رژیم حکومت اسراییل
ir/881217/2.htm#other200
است .اس��راییل بارها از بیاثر بودن

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

خبرهای کانادا

انتخاب یک فرد مخالف مسلمانان ،برای ریاست
سازمان حقوق و دمکراسی کانادا
ایرانتو :دولت محافظه کار کانادا فردی
را به عنوان رییس «سازمان حقوق و
دمکراسی» منصوب کرده که سوابق
متع��ددی در مخالفت ب��ا مهاجرت
مسلمانان به این کشور داشته است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تورنتو اس��تار،
 Gerard Latulippeکه قرار اس��ت
در رأس س��ازمان مذکور ،به توسعه
دمکراس��ی و حقوق بش��ر در سطح
جه��ان بپ��ردازد ،معتقد اس��ت که
پذیرش مسلمانان در کانادا ،تهدیدی
ب��ر امنیت این کش��ور و گس��ترش
تروریسم است.
اظه��ارات او در س��ال  2007و در
جریان ی��ک کنفران��س دولتی در
کب��ک ،در خصوص ش��یوه کنترل
اقلیت ها ،باعث ب��روز جنجال های
مختلفگردید.
جرارد در آن برنامه گفت ،عدم توجه
دولت محلی کبک نسبت به پیوستن
مسلمانان به آن ایالت ،بافت جامعه

فعلی را دچار خطر خواهد کرد.
وی س��پس نتیجه گی��ری کرد اگر
کبک بسرعت در این زمینه تصمیمی
مقتضی نگیرد ،در واقع با دست خود
تروریس��م را در دامان خود پرورش
داده است.
آقای التولیپ ،قبال به عنوان رییس
موسس��ه دمکراتیک مل��ی ()NDI
مدتی را در مراکش و چندین کشور
اس�لامی دیگر اقامت داش��ته و در
حال حاضر نیز در همان س��مت ،در
هائیتی بسر می برد.با وجود حمایت
"الرنس کانون" وزیر امور خارجه از
وی ،احزاب مخالف معتقدند ،جرارد
انتخاب مناس��بی برای این س��مت
نیست و دولت باید از کسانی استفاده
کند ک��ه از تعصب��ات ایدئولوژیکی
برخوردارنباشند.
احتم��ال م��ی رود با فش��ار احزاب
مخال��ف ،وزیر خارج��ه از انتصاب او
عقب نشینی کند.

یکی از رهب��ران اس�لامی کانادا به
نام احس��ان غردی از "شورای روابط
اسالمی – آمریکایی کانادا" با انتقاد از
چنین تصمیمی گفت:
البته آقای ج��رارد التولیپ در بیان
نظرات ش��خصی خود آزاد است ،اما
اگر قرار است ایشان نقش سخنگوی
م��ردم را ایفا کند می بایس��ت تابع
قانون حفظ حقوق و آزادیهای فردی
کانادا باشد.
وی تأکید کرد پول مالیات های مردم
برای کسی سرمایه گذاری می شود
که از شایس��تگی الزم برای انعکاس
می��زان آزادی های ف��ردی در کانادا
برخوردار نیست.
گ��روه ه��ای اس�لامی از م��ردم
خواسته اند با ارسال نامه به وزیر امور
خارجه از انتصاب چنین فردی برای
هدایت یک سازمان با قدمت 22سال
جلوگیریکنند.

در کانادا تنها دو دانشگاه در لیست غیرمعتبرهای
وزارت علوم ایران قرارگرفت
تنه��ا دو دانش��گاه کانادای��ی و یک
موسس��ه اس�لامی در مونترآل ،از
سوی وزارت علوم غیرمعتبر شناخته
شدند.
عناوین دانشگاه ها عبارتند از:
East York University
University of Melviz

و دانش�گاه مجازی دارالحكمه
مونتریال
هر سه موسسه فوق مجازی (آنالین)
هستند.
ای��ن مطل��ب در آخری��ن لیس��ت
منتشره از سوی اداره كل امور دانش
آموخت��گان وزارت علوم  ،تحقیقات
وفناوری اعالم شده است.

نکت��ه جالب دیگر در این لیس��ت،
وجود عنوان دانشگاه کانادایی دوبی
است که تنها موسسه آموزش عالی
غیرمعتبر دوبی شناخته شده است!
ضمن اینکه عدم اعتبار آن دانشگاه
مربوط به کس��انی می ش��ود که از
ژانویه  2010بخواهند در آنجا ثبت
نام کنند.
متقاضیان تحصیل در خارج از كشور
می توانند قب��ل از اخذ پذیرش در
دانش��گاههای خارجی با مراجعه به
پایگاهاینترنتی

http://www.msrt.ir/sites/
Grad_Dept/default.aspx

از چگونگی ارزشیابی مدارك تحصیلی

دانش��گاههای خارج از ایران اطالع
حاصلنمایند.
همچنین براس��اس اعالم اداره كل
دانش ام��ور آموختگان چنانچه نام
دانشگاه یا موسسه مورد نظر متقاضی
در فهرس��ت اس��امی دانشگاههای
معتبر یا غیرمعتبر اعالم ش��ده در
پایگاه اینترنتی این اداره كل نباشد،
متقاض��ی میتواند اعتبار دانش��گاه
مورد نظ��ر خ��ودرا از اداره كل امور
دانش آموختگان وزارت علوم ایران
استعالمنماید.
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
داد گاه فدرال کانادا پرونده یک دانشمند ایرانی متهم
به مشارکت با برنامه تسلیحاتی مجهوری اسالمی را به
داد گاه بدوی ارجاع کرد
قاض��ی دادگاه فدرال کان��ادا پرونده
اقامت یک پژوهشگر ایرانی را که از
سوی مقامات مهاجرت دولت کانادا
به مش��ارکت در برنامه تسلیحاتی
جمهوری اسالمی ایران متهم شده
اس��ت ،برای تجدید نظر و بررس��ی
بیشتر به دادگاه بدوی ارجاع کرد.
مقام��ات مهاج��رت دول��ت فدرال
محمد جهازی ،دانش��مند پیشین
«ش��ورای ملی پژوهش» کانادا را به
مشارکت در برنامه تسلیحاتی ایران
و جاسوسی و ارائه اطالعات مربوط
به ایرانیان ناراضی مقیم کانادا و اروپا
متهم کرده اند.
قاض��ی دادگاه فدرال در حکم اخیر
خود تاکید کرده اس��ت که پرونده
اتهامی دولت علیه آقای جهازی بر
بنیان «اطالعات مشکوکی که روی
اینترنت پیدا کرده اند ،استوار است
و با گ��زارش های دیگر آژانس های
اطالعاتی دولت همخوانی ندارد».

فارغ التحصیل مک گیل

براس��اس گزارش رسانه های کانادا،
محمد جهازی  ۵۱س��اله ،در سال
 ۱۹۷۷ای��ران را به قصد تحصیل در
فرانسه ترک کرد .وی دکترای خود
را در دانشگاه مک گیل مونترال اخذ
کرد .فرزند ارش��د او در سال ۱۹۸۹
در کانادا متولد شده است.
روزنامه نشنال پست گزارش می دهد
آقای جهازی در سال  ۱۹۹۰به ایران
بازگش��ت و به طور تم��ام وقت در
دانشگاه تربیت مدرس و به صورت
پاره وقت در سازمان تحقیقات علوم
و فن آوری ایران مشغول به کار شد.
وی در س��ال  ۲۰۰۱با ویزای کار به
کانادا بازگش��ت و ابتدا به استخدام
دانش��گاه مک گی��ل در آمد و پس

از مدت��ی به مق��ام یکی ازمحققان
ارشد «موسسه تحقیقات هوا فضا»
در «شورای ملی پژوهش» در کانادا
نائل شد.
آق��ای جه��ازی در س��ال ۲۰۰۱
درخواست مهاجرت و اقامت دائم در
کانادا را به مقامات این کش��ور ارائه
کرد ،اما ماموران س��ازمان امنیت و
اطالعات کانادا CSISپس از مصاحبه
با این تبعه ایرانی ،به دالیل امنیتی با
پرونده مهاجرت وی مخالفت کردند.
ماموران س��ازمان امنیت و اطالعات
دولت ف��درال کانادا ادع��ا کرده اند
محمد جهازی عض��و گروهی بوده
است که در فعالیت های جاسوسی،
تروریس��تی و اقدام��ات خرابکارانه
دست دارند.
با وجود ای��ن که نام این س��ازمان
تروریس��تی در رسانه ها ذکر نشده
اس��ت ،اما مقامات مهاجرت دولت
کانادا ادعا کردن��د آقای جهازی در
دانشگاهی اس��تخدام شده بوده که
تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی است.
مقامات مهاجرت همچنین گفته اند
که فعالیت های سازمان تحقیقاتی
که محمد جه��ازی در ایران در آن
مش��غول به کار بوده ،داللت بر این
دارد که این سازمان در تولید سالح
های کش��تار جمعی متمرکز بوده
است.
آقای جهازی درجلس��ه دادگاه روز
هش��ت مارس ،این اتهام��ات را رد
کرده است.
بر اس��اس گزارش نش��ریه کانادایی
نشنال پست ،پرونده محمد جهازی تا
حدودی یک مورد سری و اطالعاتی
امنیتی قلمداد می شده و حتی این
تبعه ایرانی نیز از جزئیات آن اطالعی

نداشته است.
در ش��رایطی که مقامات س��ازمان
اطالع��ات و امنی��ت دول��ت فدرال
کانادا  CSISدر مصاحبه های خود
با محمد جهازی از احتمال همکاری
وی با س��ازمان اطالعات جمهوری
اس�لامی ،تماس ب��ا دیپلمات های
ایران و وابستگی او به انجمن اسالمی
دانشجویان پرس��ش کرده اند ،این
تبع��ه ایرانی تاکید کرده که نه تنها
ماموران سازمان اطالعات جمهوری
اسالمی هرگز پیش��نهاد همکاری
ب��ا وی را مطرح نکرده اند ،بلکه وی
تخص��ص ویژه ای دارد که می تواند
به صنایع کانادا خدمات مهمی ارائه
کند.
علی خان ولشی ،س��خنگوی وزیر
مهاجرت دولت ف��درال ،ضمن ابراز
تاس��ف از حکم دادگاه ،به نش��ریه
کانادایی نش��نال پست گفته دولت
معتقد اس��ت اطالعاتی ک��ه آقای
جهازی در مورد گذشته و تاریخچه
س��فرهای خود در اختی��ار مقامات
قرار داده اس��ت ،همخوانی ندارند و
اسنادی که به طورعلنی و عمومی در
دسترس است ،حاکی از آن هستند
که کارفرماهای ایرانی وی در فروش
س�لاح و فعالیت های تروریس��تی
دست داشته اند.
گرچه قاض��ی دادگاه فدرال به آقای
جه��ازی اجازه داده اس��ت تا حکم
دادگاه مهاجرت را به دادگاه تجدید
نظر ارجاع کند ،اما در حین مراحل
رس��یدگی دادگاه بدوی به پرونده،
مجوز بازگش��ت این تبعه ایرانی به
کانادا را صادر نکرده است.
(به نقل از «صدای آمریکا»)

تیمهورتون 900مغازهجدیددر آمریکایشمالیبازمیکند
پیوند :شرکت تیم
هورت��ون جمع��ه
گذش��ته اع�لام
کرد که استراتژی
جدی��دی ب��رای
توسعه فعالیت هایش در چند سال
آین��ده در نظ��ر دارد و  900مغازه
جدید بین سال های  2010و 2013
در آمریکای شمالی باز خواهد کرد.
بیش از  300مغازه در آمریکا خواهد
بود.
آقای داوید کالناچ��ان ،رئیس اداره
بازاریابی آمریکا و بین المللی گفت
در کانادا تابل��وی تیم هورتون برای
جلب مش��تری کافی است ،ولی در
آمری��کا مردم باید ما را بشناس��ند؛
داشتن رستوران برای صرف قهوه و
و شیرینی برای شرکت ما بسیار مهم

است و توس��عه فعالیت های ما در
ایاالت نزدیک کانادا ،مانند نیویورک،
اوهایو و میشیگان خواهد بود و 10
مغ��ازه در آمریکا بکل��ی تجدید بنا
خواهد شد.
در ح��ال حاضر تی��م هورتون 563
مغ��ازه در  12ایالت آمریکا و 3015
مغازه در سراس��ر کانادا دارد .رقبای
مه��م تیم هورت��ون ،اس��تارباکس
 11000مغ��ازه فق��ط در آمریکا و
دانکین دونات  6400مغازه دارند.
تیم هورتون قصد دارد تا آخر ،2013
 4000مغازه جدید در اس��تان های

انتاری��و ،کب��ک و
بریتیش کلمبیا باز
کند؛ این استان ها
قابلیت جذب آن را
دارن��د .آنان ضمنا
طرحی را برای گشایش  6رستوران
در  6م��اه آین��ده برای کش��ورهای
اروپایی در دست دارند.
این کمپانی می خواهد «فرانچایز»
خود را در کانادا ت��ا  5میلیارد دالر
توسعه دهد و بازار  77درصد مصرف
قهوه برای یک و نیم میلیارد مشتری
در س��ال را به خود اختصاص داده،
محصوالت جدیدی نیز عرضه کند
تا فروش و درآمد بیش��تری داشته
باشد.

اسکناسپالستیکی،جایگزینپولکاغذیکانادامیشود

بانک مرکزی کانادا  ،از سال آینده،
بج��ای اس��کناس ه��ای کاغذی،
اسکناس هایی از جنس پالستیک
عرضه خواهد کرد.
دولت فدرال  ،این خبر را در قالب
الیحه بودجه کل کش��ور اعالم و
اضافه کرده اس��ت ،ای��ن اقدام در
راستای مدرنیزه کردن پول جاری
کش��ور و جلوگیری از تقلب انجام
می شود.
اسکناس های جدید که بر روی ماده
پولیمری چاپ می شود ،همچنین
در مقابل فرس��ودگی ،چه��ار برابر

ماندگارتر از نوع کاغذی آن خواهند
بود.
پول پولیمری منافع دیگری نیز دارد،
اینگونه اسکناس ها تمیزتر هستند و

هزینه تولید آن نیز بمراتب کمتر
اس��ت .ضمن اینکه بخاطر طول
عمر بیشتر ،همخوانی بیشتری با
محیط زیست خواهد داشت.
پول پالس��تیکی پیش از این در
اس��ترالیا معرفی ش��د و چندین
کش��ور جهان از جمله نیوزیلند،
مکزیک و ویتنام از آن استفاده می
کنند.
در گزارش بودجه همچنین به اعمال
تغییراتی بر روی س��که های رایج و
تغییر در ترکیب فلزات بکار رفته در
آنها اشاره شده است( .ایرانتو)

ماریا
کُـتنه

مشاور مهاجرت به کانادا
صمیمانهترین
شادباش های
نوروزی ما را
بپذیرید!
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...
تا  20سال دیگر ،تعداد مهاجران در تورنتو،
دوبرابر کانادایی ها می شود
جمعیتکاناداییهای
«غیراصی�ل» در این
کش�ور ،تا سال2031
دوبرابر خواهد شد.
اداره آمار کانادا با انتشار
گزارش��ی ،تازه تری��ن
وضعی��ت پراکندگ��ی
جمعیتی در این کشور
را اعالم کرد.
بر اس��اس این گزارش
در تورنتو که بزرگترین ش��هر چند
فرهنگی کانادا محسوب می شود ،تا
دو دهه دیگر از هر س��ه نفر ،دو نفر
«غیرسفید» خواهند شد.
یک کارش��ناس اداره آمار با اش��اره
به اینکه بیش��تر جمعیت آینده را
فرزندان و نوادگان مهاجران امروزی
تشکیل خواهند داد ،افزود:
"در واقع چهره متولدین کانادا طی
دو دهه آینده تغییر خواهد یافت".
در مجموع طی سال  ،2031بین 29
تا  32درصد جمعیت کشور را گروه
های مهاجر و فرزندان آنها تشکیل
خواهند داد که نسبت به سال 2006
دو برابر می شود.
همچنین  ،دس��ت کم یک چهارم
از جمعی��ت کانادا ،ک��ه اکثر آنها را
آسیایی ها تشکیل می دهند ،متولد
خارج از کشور خواهند بود؛ که این
میزان ،باالترین حد در تاریخ کشور
حتی بیشتر از دوره زمانی  1911تا
 1931اس��ت ک��ه در آن زمان22 ،
درصد کانادایی ه��ا  ،خارج از خاک
این کشور متولدشده بودند.
کانادا پس از استرالیا و نیوزیلند،
باالترین می�زان جمعیت متولد
خارج از کش�ور را دارا است که
رش�د آن چهار براب�ر زاد و ولد
داخلی است.
در س��ال  ،2006جمعیت مهاجر و

فرزندان آنها  ،در حدود  5.3میلیون
نفر بود ،اما این رقم در سال ،2031
به  11.4تا  14.4میلیون نفر خواهد
رسید.
دول��ت کان��ادا اصط�لاح " visible
 "minoritiesرا برای جمعیت مهاجر
و خانواده آنها بکار می برد و تعریف
آن به صورت زیر است:
Persons, other than Aboriginal peoples, who are
non-Caucasian in race or
non-white in colour

اگر چه سازمان ملل  ،چنین اقدامی
را ی��ک حرکت نژادپرس��تانه اعالم
کرده ،اما دولت ،همچنان به تقسیم
بندی خود ادامه می دهد.
تقریبا همگی جمعیت مهاجر در
شهرهای بزرگ زندگی خواهند
کرد ،که س�هم تورنتو ،ونکوور و
مونترآل71 ،درصد کل می شود.
در س��ال  ،2031بیش از  63درصد
جمعیت تورنتو59 ،درصد ونکوور و
31درصد مونت��رآل متعلق به گروه
مذکور خواهند بود.
ش��هرهای بزرگ بخاط��ر دارا بودن
فرصت های شغلی ،جاذبه بیشتری
برای تازه واردین دارند.
همچنین گروه های قبلی مهاجر از
ملیت های مختلف ،تازه واردین را به
سمت خود می کشند.

پیش بینی ها نشان می
دهد جمعی��ت هندی
و پاکس��تانی (آس��یای
جنوبی) ،ب��ا  28درصد
رش��د بزرگترین گروه
مهاج��ر را در کان��ادا
تش��کیل خواهند داد و
به دنبال آن چینی ها با
 21درصد در ردوه دوم
قرار می گیرند.
در ای��ن میان جمعیت
سیاهان و فیلیپینی ها دوبرابر شده
اما بیشترین رشد جمعیت ،متعلق به
عرب ها و اتباع آسیای غربی خواهد
بود که رقم آنها به سه برابر افزایش
می یابد.
اداره آمار کانادا همچنین اضافه کرده
است ،در سال  ،2031تقریبا نیمی از
نسل دوم کانادایی ها را غیر سفیدها
تشکیل خواهند داد ،که این رقم در
در س��ال  ،2006کمتر از 24درصد
بود .نسل دوم به افرادی می گویند
که دس��ت کم یک��ی از والدین آنها
خارجی باشد.
تغیی��ر باف��ت جمعیتی کش��ور به
منزله تغییر چهره مذهبی کانادا نیز
هست.
درسال،2031جمعیتغیرمسیحی،
از 8درصد مربوط به س��ال ،2006
تقریبا دوبرابر می شود.
نیمی از آنها را مسلمانان تشکیل می
دهند ،در حالی که در سال ،2006
تنها یک س��وم مهاجران مسلمان
بودند.
بدین ترتیب تعداد مسیحیان کانادا از
رقم 75درصد به  65درصد کاهش
می یابد( .ایرانتو)

کاناداییهامعتقدند،افزایشهزینههایبهداشتو
درمان ،غری قابل حتمل خواهد شد
بیشتر کانادایی ها معتقدند صرف
بودج��ه های هنگفت ب��رای امور
بهداش��ت و درمان ،باعث ش��ده،
دولت نتواند به اندازه کافی به سایر
بخش ها از جمله آموزش و مزایای
مستمری بگیران،بپردازد.
بر اس��اس نظرس��نجی جدید که
از س��وی انجمن پزش��کی کانادا
انجام ش��ده 59 ،درصد ش��رکت
کنندگان بر این عقیده اند که اگر
دولت بخواهد سایر خدمات خود
را توس��عه دهد ،دیگر نمی تواند
س��رمایه گذاری فعل��ی در زمینه
بهداشت و درمان را ادامه دهد.
در عی��ن حال  91درص��د ،کارآمد
کردن سیس��تم فعلی را در کاهش
هزینه ها مؤثر می دانند.
دکت��ر  ،Anne Doigرییس انجمن
پزش��کی با اش��اره به اینکه  ،یافتن
راه حل مناس��ب برای ک��م کردن
هزینه ها کار آسانی نیست گفت:
"سیستم ما  ،هر روز در حال افزایش
خدمات و توجه به تعداد بیشتری از
مردم اس��ت و نیازهای آنان نیز روز
به روز افزایش می یابد .کارآمدکردن

خدمات  ،تنها می تواند تنها در کنترل
تقاضاهای جدید ،مؤثر باشد".
ام��ا 66درصد معتقدن��د ،با تعریف
یک نظام پاداش و جریمه ،می توان
مردم را به رعایت اصول زندگی سالم
ترغیب کرده؛ بدینوسیله هزینه ها را
کاهش داد.
م��ردم حتی آماده هس��تند مالیات
بیش��تری را بپردازند ،اگر مطمئن
شوند مازاد مالیات آنها برای اصالح
سیستم بهداشتی هزینه می شود.

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

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

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله
نامنویسی :بهار 2010

برخی دیگر نیز خواس��تار تعیین
سهمی برای بیماران در پرداخت
هرینه های مربوطه شده اند.
پیشنهاد تأس��یس یک سیستم
پس ان��داز دراز م��دت درمان��ی،
نظی��ر آنچه که هم اکن��ون برای
بازنشستگی وجود دارد می تواند
به بیماران برای مشارکت در تأمین
هزینه ها کمک کند.
اضافه می شود کانادا بخاطر داشتن
سیس��تم درمانی رای��گان (بجز
دندانپزشکی و زیبایی) در مقابل
کشورهای دیگر از جمله آمریکا ،از
برتری خاصی برخوردار است.
ام��ا اخی��را و بویژه پ��س از بحران
اقتصادی ،فش��ارهای زیادی در این
زمینه به دولت وارد می آید.
اخی��را و با اع�لام افزایش جمعیت
سالمند کشور ،یک نگرانی جدید که
همانا تأمین هزینه های درمانی آنان
است،باردیگربرفرایندسیاستگذاری
اقتصادی کشور ،سایه انداخته است.
(ایرانتو)

املپیک زمستـانی با رکورد شکنی کانادا پایان یافت
کانادا با کس��ب  14م��دال طال در
مس��ابقات المپیک زمستانی ۲۰۱۰
ونکوور ،عن��وان موفق ترین میزبان
تاریخ رقابت های المپیک زمستانی را
در کسب مدال طال از آن خود کرد.

پیش از این روس��یه و نروژ با کسب
 13طال موفق ترین میزبانان المپیک
زمستانیبودند.
کری��س راج ،ریی��س کمیت��ه ملی
المپیک کانادا در این باره گفت:

شهریه رایگان

"ما با قدرت آمدی��م و برای کارمان
برنامه ریزی درس��تی داش��تیم ،اما
حتی به خ��واب هم نمی دیدیم که
این همه طال ببریم!"
هدف اولیه کانادا کس��ب بیشترین

مدال از هر رنگی بود ،هدفی که این
کشور به آن نرسید.
بس��یاری از کش��ورها عملکردشان
در المپیک را براس��اس تعداد مدال
طالی کسب شده در مسابقات می

سنجند،اما آمریکا و کانادا موفقیت
را ن��ه در رنگ مدال ،بلکه با مجموع
تعداد مدال های به دست آمده اندازه
می گیرند.
به این ترتیب آمریکا هم از موفق ها
در المپیک زمستانی بود .ورزشکاران
آمریکایی با کس��ب  ۳۷م��دال (۹
ط�لا ۱۵ ،نقره و  ۱۳برن��ز) از دیگر

کشورهای حاضر مدال بیشتری به
دست آوردند .با این حال ،همه دنیا
میزبان رقابت ها را به خاطر کس��ب
 ۱۴مدال طال ( ۴مدال طال بیشتر از
آلمان) موفق ترین کشور در المپیک
زمستانی می دانند.

کانادا برای کسب آخرین مدال طالی
مسابقات ،در رشته هاکی روی یخ به

ایران ...

دور از تو نیست اندیشهام!
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7سین ات!

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
های زندگی و آفرینش هنری» کار
دیگری نداشته است.
او حتی در یک مقاله پس از سفری
تحقیقات��ی ب��ه ای��ران در دهه ۴۰
می�لادی ای��ران را بزرگترین زادگاه
شاعران و ادیبان درمیان همه تمدن
ه��ا معرفی م��ی کند که آث��ار آنها
فرهنگ همه اقوام مهاجر و مهاجم
بر این سرزمین را با قدرت منطق و
اندیشه و کالمش��ان به زیر بال و پر
خود گرفته است.
بی جهت نیس��ت که ایرانش��ناس
برجس��ته ریچارد فرای آش��نایی با
تم��دن ای��ران را آش��نایی با تمدن
جهانی خوانده است.
ش��گفتی آور خواهد بود اگر دریابیم
که ن��ه لش��گر صده��ا ه��زار نفره
امپرات��وران حاکم بر این آب و خاک
و نه کشورگش��ایی ه��ای آنها ،بلکه
تنها گس��تردن سفره ای کوچک در
{>> ادامه در صفحه}36 :

 Période du cours:

)Du 6 avril au 20 juin 2010 (11semaines

 Niveaux:

Débutant, Intermédiaire et Avancé

 Horaire :

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

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

 Période d'inscription:

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

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

مرگحسنیشریعتمداری،پایانحسنیشریعتمداریهانیست!
حاج حسین شریعتمداری" ،تحفه ی
الهی و اسالمی" ،نماینده ولی فقیه در
موسس��ه کیهان و همه کاره و مقاله
نویس روزنامه کیهان ،صاحب چرک
ترین اندیشه و بیان و قلم در عرصه ی
روزنامه نگاری حکومتی و نادر روزنامه
نگار بازجو و شکنجه گر ،چند روزی
در بیمارس��تان بس��تری بود .برخی
ناراحتی ورم معده ناشی از "استرس"
و دیگران��ی وخام��ت ح��ال او بر اثر
س��رطان معده را خبر ک��رده بودند،
خبری نگران کننده و تاسف بار!
صادقانه بگویم ،خبر را که خواندم و
عکس کراهت را آوار تخت بیمارستان
دیدم ،با خود گفت��م مباد خبر دوم
درست باش��د و سرطان به یاری اش
بیای��د و به س��رعت در خ��اک فرو
کن��دش .آرزو ک��ردم ،و می کنم که
خدای اش س�لامتی او را باز گرداند
و عمرش مس��تدام دارد ،نه به دلیل
خواس��ت ِتداوم نکبت و جنایت ،به
خاطر مادران و پدران و خانواده های
داغداری که جگر گوشه های شان را
چنین موجودی شکنجه و بازجویی
کرده و سپس تر به جالدتر از خویش

سپرده اس��ت .آنان حق دارند بدانند
حاجحسینشریعتمداری،این"تحفه
الهی و اس�لامی" چه بر سر فرزندان
و اعضای خانواده ش��ان آورده است و
آمران و عامالنی که ارباب و همکارش
بودند چه کسانی هستند.
خدای اش سالمت اش بدارد و حفظ
اش کند تا پرده از همه ی اتهام زنی ها
و پرونده سازی های این شکنجه گر و
بازجوی چرک قلم و چرک زبانی که
قلم نیز به چرک و خون و لجن فکر
و رفتارش آلوده کرده است ،برداشته
شود ،پرده از اعمال "انسان نما"یی که
وجودش اثبات خباثت است و دانسته
ها و کردارش از بزرگترین منابع اسناد
جنایت حکومت اسالمی ست .مرگ
سریع او بی حرمتی به اجرای عدالت
و نابودی بخش��ی از اس��ناد جنایت
حکومت اسالمی خواهد بود.
مرگ های شور آفرین در حکومت
اسالمی کم نبوده و نیستند ،مرگ
هایی که خالف تصور بخشی از مردم
به س��ود آزادیخواهی و آزاداندیشی
تمام نشده اند.
مرگ خمین��ی ،الجوردی ،س��عید
اس�لامی (امامی) و ده ها مورد مرگ
دیگر از اینگونه مرگ ها بودند.

آن ه��ا به راحتی از دس��ت عدالت
گریختن��د و انبوه��ی اطالع��ات
روشنگرانه به گور بردند.
البته حکومت اس�لامی آنچه بیش
از هر چیز در پرونده سی و یکساله
اش ثب��ت کرده ،جنایت اس��ت ،و
شاید اطالعات موجودات نامبرده و
مشابهین شان فاقد اهمیت و سوخته
می نمودن��د ،اما اگر چنین نیز می
بود گریز آن ها از اجرای عدالت نمی
تواند تاسف بار نباشد.
ناعادالن�ه اس�ت ک�ه خمینی،
الجوردی ،سعید امامی و یا عقبه
های آن ها مثل خامنه ای و حاج
حس�ین ش�ریعتمداری بدون
"روشنگری" جنایت های شان
ب�ه بیماری و گلول�ه ای و یا چند
جرعه ای واجبی جان بدهند.
گفت��ن ن��دارد که ش��کنجه و اعدام
اعمالی مذموم و ضد بشری اند حتی
در مورد حاج حسین شریعتمداری ها،
شکنجه و اعدام کسب و کار حکومت
اسالمی س��ت نه کار ما ،اما محاکمه
ی این موجودات به جرم جنایت علیه
بش��ریت در دادگاه های بین المللی
درس هایی گرانبه��ا و تاریخی برای
بشریت و نسل های بعدی می داشت

 مصاف آمریکا رفت.
این طال میزبان المپیک زمستانی را
هم در تاریخ رکورددار کرد.
کانادا در حالی رکورد کسب مدال طال
توسط میزبان رقابت ها را شکست که
در روزهای نخست بیشتر تحلیل ها
درمورد عدم موفقیت این کش��ور در
کسب مدال طالی المپیک در خاک

خود بود.
به جز المپیک زمستانی امسال ،کانادا
یک بار در سال  ۱۹۷۶میزبان المپیک
تابس��تانی در مونترال بود و بار دیگر
المپیک زمستانی س��ال  ۱۹۸۸را در
شهر کالگاری میزبانی کرد ،اما در هیچ
کدام از این مسابقات ورزشکاران این
کشور موفق به کسب مدال طال نشده

بودند.
سرانجام امس��ال و در چهارمین روز
مسابقات ونکوور ،الکساندر بیلودو این
طلسم را شکست و با کسب مدال طال
در رشته موگولز روند موفقیت کانادایی
ها را آغاز کرد.
کاناداهمچنینتاکنوندرهیچالمپیک
زمستانی و تابستانی موفق نشده بود

مسعود نقرهکار

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

Décarie

احمد وحدتخواه
نقل اس��ت که یکی از دوس��تان
مرحوم ناتل خانلری در بستر بیماری
و پیش از مرگ سن او را پرسیده بود و
استاد جواب داده بود «دوهزار و پانصد

سال»!
دانش��نامه بریتانیکا
ای��ران و ایرانی��ان
را یک��ی از مع��دود
کهنسالترین تمدن
ه��ا و م��ردم جهان
معرفی میکند که از
 ۴۰۰۰س��ال پیش
بدین سو و علیرغم
توفانه��ای عظی��م
حوادث تاریخی در
سرزمینشان،همواره
تداوم خ��ود را تا به
امروز حف��ظ کرده
اند.
وی��ل دوران��ت
نویس��نده و مورخ ب��زرگ در کتاب
«تاریخ تم��دن» از تم��دن ایرانیان
به عن��وان «نقطه تالقی همه تمدن
های بشری» یاد می کند که «طی
هزاران س��ال جز تمجید از زیبایی

ترم بهاری2010
کالس های رایگان فرانسوی

3480
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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

و خواهد داشت.
مرگ حسین ش��ریعتمداری ،پایان
حس��ین ش��ریعتمداری ها نیست،
همانگون��ه ک��ه م��رگ خمین��ی و
الجوردی و سعید امامی پایان جنایت
نبود .نابودی ایده و توهم مرگ آفرین
و مرگ ساالری که موجوداتی چون
حکومت اس�لامی و حاج حس��ین
شریعتمداری پس می اندازند ،نشان
آغاز انقراض ای��ن نوع موجودیت ها
خواهد بود .

این تعداد مدال طال بدست آورد.
بیشترین تعداد مدال طال کسب شده
توس��ط این کش��ور در المپیک لس
آنجلس در سال  ۱۹۸۴بود که کانادا
در آن به  ۱۰مدال طال رسید.
________________


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

14
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زندگی
در
همتا
بی
استاد
2
>> بخش دوم

ش جالل عادل
کشی

(از  3بخش)

در زمان های گذشته ،خدا بوسیله
پیامبران ،اراده و مش�یت خود را
بتدریج ب�ر اجداد ما آش�کار 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 تمام
یا
است.
موجودات را بوسیله او آفریده
«پس شما اینگونه دعا کنید :ای پدر ما که
عبرانیان 2-1:1در آسمانی ،نام مقدس تو گرامی باد .ملکوت
تو برقرار گردد.
......
خواست تو آنچنان که در آسمان ها اجراست،
خود
کالم
در
مس��یح
که
هایی
مثال
مثال،
در زمین بر زمین هم اجرا ش��ود .نان روزانه
بکار می برد بی نظیر می باشد.
ما را امروز نیز به ما ارزانی دار .خطاهای ما را
دانه
مانند
امثالی
کجا در ادبیات می توانیم
بیامرز چنان که ما نیز آنان را که به ما بدی
گندم یا س��امری نیکو یا گوسفند گمشده کرده اند ،می بخشیم .ما را از وسوسه ها دور
و ...بیابیم؟
نگاه دار و از شیطان حفظ فرما؛ زیرا ملکوت
و قدرت و جالل تا ابد از آن توست .آمین!
به کلماتی از این گونه توجه فرمایید:
انجیل متی6: 9 – 13
«خوش��ا بحال آنان که نی��از خود را به خدا
احساس می کنند ،زیرا ملکوت آسمان از آن تعلیمات مسیح بی نظیر است.
ایشان است.
مس��یح بدون ادعا و تظاهر به آرامی تاکید
تسلی
ایشان
زیرا
زدگان،
ماتم
خوشا بحال
می کند که س��خنانش جاوید و حقیقتش
خواهند یافت .خوش��ا بحال گرس��نگان و باالترین حقیقت است.
تشنگان عدالت ،زیرا سیر خواهند شد.
در جایی میفرماید:
خوش��ا بحال آنان که مهربان و با گذشتند« ،آنچه که به شما می گویم از خودم نمیگویم،
زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.
بلکه از پدری که در من است».
…هر که بخاطر من شما را ناسزا گفته ،آزار یهودیان درستکار و صمیمی روزگار عیسی
رس��انند و به شما تهمت زنند ،شاد باشید .مسیح کلمات شریعت موسی را عین کلمات
بلی ،خوشی و شادی نمایید ،زیرا در آسمان خدا می دانستند و قانونی از شریعت خدای
پاداشی بزرگ در انتظار شماست .بدانید که حکیم برای آنان معتبرتر نبود.
با پیامبران گذشته نیز چنین کردند.
با این حال به کالم اس�تاد گوش دهید
5:3-12
انجیل متی
کهمی فرماید:

یا
«...پ��س نصیحت من این اس��ت که برای
خوراک و پوشاک غصه نخورید .برای همین
زندگی و بدنی که دارید شاد باشید .آیا ارزش
زندگی و بدن ،بیش��تر از خوراک و پوشاک
نیست؟ به پرندگان نگاه کنید ،غصه ندارند
که چه بخورند .نه م��ی کارند و نه درو می
کنند ،ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را
فراهم می سازد ...اگر شما در زندگی خود،
به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید
و دل ببندید ،او همه این نیازهای شما را بر
آورده خواهد کرد.
انجیل متی 6:25-33

«گفته شده است که هر کس مرتکب قتل
ش��ود ،محکوم به مرگ می باش��د .اما من
می گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود
خش��مگین ش��وی و بر او فریاد بزنی ،باید
تو را محاکمه ک��رد؛ و اگر برادر خود را ابله
خط��اب کنی ،باید تو را به دادگاه برد؛ و اگر
به دوستت ناسزا گویی ،سزایت آتش جهنم
است....
گفته ش��ده که زنا مکن .ولی من می گویم
که اگر حتی با نظر شهوت آلود به زنی نگاه
کنی ،همان لحظه در دل خود با او زنا کرده
ای».
انجیل متی5: 21 – 28

تعالیم مسیح عین حقیقت
است

و ما را با خدا مواجه می سازد.
بعضی ها کم لطف��ی می کنند و
می گویند که چیز جدید و تازه ای
در تعالیم��ش نیس��ت و او فقط
حرف های پیشینیان را تکرار کرده
است!
اما این ادعا از حقیقت بدور است چون او بر
آن تعالیم نور افکند و معنی و مفهوم جدیدی
به آنها داد که دگرگون و یا به عبارتی تکمیل
و ساده تر شدند.
سخنان قاطع و کاملش او را از جمله معلمان
و اساتید عادی بشر متمایز می گرداند.
تعالیم مس�یح را در ب�اره خداوند پدر
مالحظهفرمایید.
او به ما چیزهایی آموخته است که جهانیان
نمی داستند و نتوانسته بودند آن را کشف
کنند .مسیح از خدایی سخن می گفت که
سرچشمه زندگانی ،ناطق و دوست داشتنی
است .مسیح پرده توهم و تصور را کنار زده و
انسانها را قادر ساخت که پدر آسمانی خود را
ببیند و عدل و عشق و بخشایش او را لمس
و ب��رادروار همانند فرزندان یک پدر زندگی
کنند.
عیسی مسیح با ما درباره خداوند پدر چنان
سخن میگوید که گویی همه چیز را در باره
او بطور کامل میداند ،همچون کسی که بر
زمین ایس��تاده باشد ،ولی از آسمان سخن
گوید.
هنگامی ک��ه کتاب مق��دس –انجیل– را
مطالعه میکنم و سخنان مسیح را از این نقطه
نظر میخوانم ،مبهوت و متعجب میشوم.
مسیح دانشمندی مشغول مطالعه در ماهیت
خدا نمی باشد.
مسیح در طلب کسب دانش بیشتری درباره
ذات یا مشیت پدر نمی باشد ،زیرا همه چیز

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

را می داند و حقایق ابدی پدر را درک کرده
اس��ت .بنابر این ،هر چیزی که او می گوید
کیفیتی خاص دارد و از دید خاص گفته می
شود که با دیگران تفاوت دارد.
آنچه عیسای مسیح درباره خودش و درباره
خدای پدر گفته است سئوالی را به میان می
آورد .اگر شما از کسی بپرسید چرا نمیتواند
به ماهیت الهی مسیح ایمان بیاورد ،پاسخ
می دهد:
تص��ور من درب��اره خدا به قدری وس��یع و
روحانی اس��ت که نمی توان��م بپذیرم خدا
انسان شد و در آخوری محقر به دنیا آمد و
روی صلیب جان داد!
پاسخ چنین شخصی این است:
خود عیسی مسیح چنین تصوری را درباره
خدا به ما داده است.
دیگری با تاکید می گوید:
من نمی توانم به خدا یا مسیح ایمان داشته
باش��م .در این دنیا بقدری درد و رنج وجود
دارد ک��ه نم��ی توان به وجود خ��دا و آنهم
خدایی مهربان در جهان معتقد شد! ممکن
اس��ت از این ش��خص بپرسیم که مفهوم و
تصور ذهنی خدایی خوب و مهربان را از کجا
اخذ کرده است؟
پاسخ این سئوال هم اینست که فکر خدا و
پدری خوب و مهربان نیز از عیسای مسیح
میباشد.
بزرگترین مش��کل اعتقاد به الهیت مسیح،
همانا الهیت مسیح میباشد.
بخش پایانی در شماره آینده

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:



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

Mary Anne
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مونتریال :در شهر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

جمعهشبهای

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

fondation.nima@gmail.com

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

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

اجنمنفرهنگیایرانیان

اجنمندوستدارانزرتشت

وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اوتـــاوا

را به همه هم میهنان ،بویژه دلباختگان فرهنک کهن ایران

Persian Cultural Association
– National Capital Region

شادباش گفته ،آن را جشن می گیرد:

اجنمن فرهنگی ایرانیان

• برنامه شام همراه با میشویی (بره بریان)
موزیک ،رقص ،سخنرانی

–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

)Tel.:613-232-5900 (Ex. 444
P.O. Box 36082,
Ottawa, Ont. K1Y 4V3

• زمان :جمعه 26مارس ،2010

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

ساعت 7پسازنیمروز

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

• جا رستوران مشرف به دریاچه مونت رویال

رادیو همصدا اتاوا

(514) 651-7955

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

• ورودیه 55 :دالر
(تنها با رزرواسیون)

Ottawa Persian Radio

>> تلفن آگاهی و رزرو جا:

بنیاد سخن آزاد
خانه فرهنگ صبا

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

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

()Beaver Lake

--- 97.9FM -پخش زنده یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

مناشـــوم

(514) 944-8111

خورشید خانوم

زادروز اشوزرتشت اسپنتمان

514-488-3000

اجنمن ادبی (فاضل)

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

اجنمن دوستداران زرتشت

Seena Cultural Center

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

خانـه ایران

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

فرهنگسرایسینا

(514) 731-1443

تلفن)514( 626-5520 :

MEK IC

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

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

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

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

www.cafelitt.ca

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

www.dehkhodaschool.com

 کالس های رقص

 هر پنجشنبه

Tel.: 514-485-3652

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

پاسداریازجشنهایملیخویشکاری
هرایرانیست

کافهلیت

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
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514-865-7146

جشن
نوروزامسال:

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

جشننوروزبا
موزیک و رقص و...

ما و همه آیندگان ما به این مرجع مدارس ایرانی
بزرگ نیاز داریم
همه ماست دهخدا &
ایرانیکا از آن
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
وست آیلند
514-651-7955

نوروز این رشته پرتوان یکپارچگی و همبستگی ملی،
که در تاریخ هزاران ساله وطن و از جمله در این دوران
که عفریت استبداد و خشونت بر سرزمین ما چنگ انداخته،
مظهر پایداری ملی بوده است...
نوروزتان شاد
جشن نوروز با موزیک و رقص و...
مکان :پالس دو کانادا نبش رنه له وک و پیل
زمان :یکشنبه  21مارس ،از  11صبح (تا  3بعدازظهر)

 شنبه 27مارس

www.iranica.com

اجنمن دفاع از حقوق بشردر ایران  -مونترال،

دانشجویان دانشگاهای مک گیل و
کنکوردیا با همکاری انجمن ایرانی
دف��اع از حقوق بش��ر مونت��رال و با
اس��تفاده از امکان " "Tabelingدر
دانشگاههای خود اقدام به روشنگری
در رابطه با وضعیت حقوق بش��ر در
ایران نمودند.
دانش��جویان ایران��ی ضمن توضیح
شرایط حقوق بشر در ایران به سایر
دانش��جویان ،از آنها تقاضا میکردند
ک��ه کارت دعوت هایی که در آن از
آقای بان کیمون دعوت میش��ود به
ایران سفر کنند را به دفتر ایشان در
سازمان ملل با پست ارسال کنند.
این کارت دعوت ها از طرف انجمن
ایرانی دفاع از حقوق بشر مونترال و
به صورت کارت پس��تال تهیه شده

اس��ت که در آن از دبیر کل سازمان
ملل خواسته شده است؛ ضمن سفر
به ایران وضعیت حقوق بش��ر را در
آنجا بررس��ی کنند .استقبال مردم
ایرانی و غیرایرانی ،بویژه دانشجویان

اجنمن ادبی مونتریال
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ایوان مدائن
سخنران :

دکترمحمد
استعالمی

یکشنبه  14ماه مارس 2010
ساعت  6 / 30تا  8 / 30شب
نشانی:دانشگاهکنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: 420
>> Metro: Guy
Tel.: 514-651-7955

بنیادکودک

و روشنفکران از این اقدام بسیار باال
بوده؛ به ط��وری که ظرف دو هفته
اخیر چندین هزار کارت پستال به
دفتر س��ازمان ملل ارسال شده .این
حرکت با تداوم خود در کنار س��ایر
اقدامات بین المللی ،فش��ار زیادی
به س��ازمان ملل وارد کرده اس��ت.
امیدواریم ب��ا همکاری انس��انهای
آزادیخواه ای��ن فعالیت ها به زودی
نتیجه داده و این سازمان مجبور به
اقدام��ات جدی تر در رابطه با نقض
حقوق بشر در ایران شود.
انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایران  -مونترال،

بنیاد کودک یک موسسه خیریه
بین المللی اس��ت که در ایران
بنام "موسس��ه رفاه کودک " به
ثبت رس��یده است.
ای��ن نه��اد خیریه،
بنیادی مستقل است
که بدون هیچ تعلق
مذهبی ،سیاس��ی و
یا 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

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

514-325-3012

514-731-1443

مهربانان،

دکتر استعالمی
و دکتر نقیبی

دومین نشست

شاهنامه خوانی
روز یکشنبه  14مارس

ساعت  2پس ازنیمروز
در دانشگاه کنکوردیا
شماره 1455خیابان مزون نو،
سالن  629برگزار میشود.
در این نشست از مهر استادان گرانمایه

برخوردار خواهیم بود.
شرکت در این نشست آموزنده را
به همه پیشنهاد می کنیم.
-----------در این برنامه نخست از مقدمه بیژن ومنیژه سخن گفته
خواهد ش��د و پس از آن داستان رس��تم و سهراب را
خواهیم خواند.
مهرتان پایدار

تپش دیجیتال

تبدیل

www.08tapesh.com

ستم های
سی

یـدیوئی
و

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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از میان خبرهای کبک ...
زن مسلمان
بخاطر
پوشیدن نقاب
از کالس
اخراج شد

مطلب��ی که در روزنام��ه La Presse
دوم مارس و ژورنال دو کبک (س��وم
مارس) جل��ب توجه میکرد ،موضوع
خانم��ی از اهال��ی مصر ب��ود که در
 CEGEP saint Laurentدرس زبان
فرانسه میخواند و مایل نبود که نقابش
را از صورت بردارد.
مشکل از این ش��روع شد که در ماه
فوری��ه  2009خانم مصری که اجازه
اقامت دائم داشت برای ثبت نام یک
عکس بدون نق��اب با صورت باز ارائه
کرد و خودش هم نقاب نداشت ولی
از روز اول درس چ��ون چند مرد هم
کالس او بودن��د مخالف��ت کرد که
نقابش را بردارد .خانم معلم با موافقت
رئیس خود قرار گذاشت که این خانم
در گوشه کالس نشسته و تمرینات
خود را انجام دهد و برای درس های
مصاحبه ای با معل��م خود دو نفری
بدون نقاب باش��د ولی بتدریج قول
خ��ود را فراموش ک��رد پس از اینکه
چندی��ن بار به او توضی��ح دادند که
معلم باید صورت او را هنگام س��خن
گفتنبدالیل«پداگوژیک»(آموزشی)
ببیند تا اشکاالت او را بتواند برطرف
کند حتی یکبار برای همکاری معلم
از او خواس��ت ک��ه بعلت وجود چند
م��رد در کالس این خانم پش��ت به
کالس صحبت کند .این مسئله بین
شاگردان دیگر کالس مورد بحث واقع
شد و حتی این خانم یکبار از شاگردان
مذکر خواس��ت که همه پشت به او
بنشینید رفتار خانم روز بروز بدتر می

شود و ایش��ان بیشتر
رادی��کال (میلیتانت
دفاع کننده از اسالم)
ش��د و خشونت نشان
میده��د ،تا کار بجائی
میرس��د ک��ه مقامات
مربوطه با موافقت وزیر
مهاجرت کبک (خانم
یولند جیمز) ایشان را
از کالس اخ��راج می
کنند.
پرونده قابل انفجار
از نظر سیاسی
بسیاری از اهالی کبک
از تصمیم جدی خانم
وزیر خوشحال هستند
ولی از نظر سیاس��ی و قانونی تولید
اشکال می کند .هنگامی که مسئله
حجاب در چندی��ن مملکت اروپائی
باعث اعتراض ش��دید اروپائیان شده
برای اولین بار در کبک در CEGEP
 Sainte- Foyب��ه  3خانم دیگر که با
نقاب سر کالس آموزش زبان فرانسه
حاضر ش��ده بودند گفته شد که سر
کالس باید بدون نقاب باش��ند و آنها
قبول کردند و حاال با صورت باز س��ر
کالس حاضر می شوند.
تساوی حقوق زن و مرد و الئیسته از
ارکان جامعه کبک می باشند همین
طور آزادی مذهب در منشور حقوق
بش��ر کبک و کانادا ثبت ش��ده ،این
مس��ائل تولید اولین امتحان جدی و
عکس العمل سیاسی برای دولت پس
از کمیسیون بوشار -تیلر می باشد.
چون این خانم به کمیسیون حقوق
بشر شکایت کرده دولت کبک امیدوار
است که پیروز بشود .یک مقام مطلع
گف��ت که ما ه��ر کار الزم بوده برای
ایش��ان انجام داده ایم ،ولی باید یک
پیام روشن وس��اده بفرستیم که هر
چیزی حدی دارد که از آن نمی شود
عبور کرد.
کبک اعالم می کند که از ماه ژانویه
 2009کلیه تازه واردین بطور کتبی
قب��ول می کنند که قوانین فرهنگی
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جایحکومتدرکمدلباسمردمنیست!

کبک (مخصوصا تساوی زن و مرد) را
رعایت کرده و در درس زبان فرانسه و
فرهنگ کتب شرکت می کنند و باید
فرانسه یاد بگیرند و اگر نمی توانند یا
نمی خواهند سر کالس حاضر شوند
باید از طریق اینترنت یاد بگیرند.
اطالع��ات و توضیح��ات الزم درباره
فرهن��گ کبک��ی به چندی��ن زبان،
منجمله عربی ،در روی سایت وزارت
مهاجرت موجود است.
در هم��ه پرس��ی ه��ا و برنامه های
تلویزیونی اکثر کبکی ها معتقدند که
دولت شاره در مقابل خارجی ها بسیار
نرم عمل می کند؛ در خود دولت هم
جر و بحث زیاد است .عده ای موفق
و عده ای مخالف هستند البته امکان
اینکه دولت قانونی برای کشف حجاب
و نقاب بگذارند بس��یار کم است ولی
وزارت خان��ه هایی هس��تند که می
گویند حجاب و نقاب باعث مشکالت
ارتباط��ات و امنیت می ش��ود مانند
خانم عبدالطیف که پس از گذراندن
دوره محافظ زندان بخاطر مخالفت با
برداشتن حجاب از کار کنار گذاشته
شد بعلت اینکه حجاب مانع امنیت او
در زندان است.

گازت  4مار 2010

بس��یاری از دولت ه��ای غربی در
جس��تجوی یافتن راه حلی برای
مش��کل پیچه یا نقاب هس��تند .
فرانسه می خواهد پیچه و نقاب را
ممنوع و هرکس از آن استفاده کند
و یا ش��وهر او در صورت مسوولبودن -را جریمه و مجازات کند.
بریتانیا با آن موافق نیست ،اما حکم
به ممنوعیت نمی دهد.
دانمارک (که مقامات آن تنها سه
زن با پوشش نقاب یافته اند!) اصرار
دارد که چهره زن باید هرچه بیشتر
باز و قابل دیدن باشد.
ظاهر ش��دن زنان با پوششی که
تنها چشمان آنان را نشان می دهد
در چند س��ال گذشته حساسیت
های��ی را در اروپ��ا و آمری��کای
ش��مالی برانگیخته است .پوشش
زنان محجبه پیامی ناخوش��ایند
به کش��ورهای میزبان ش��ان می
فرس��تند – نوعی ر ّد مشارکت در
جامعه ،عدم پذیرش برابری حتی
در جوامعی که برابری جنس��یتی
قانون است.
اکنون یکی از این موارد ،که در آن
یک دانشجوی اخراج شده از کالج
سن لوران درگیر شده ،در مونتریال
تنش به راه انداخته است.
دو موضوع مش��خص از این مورد

 چرا لباس زنان راهبه را می پذیریم م��ا ب��ر ای��ن باوریم
اما «نقاب» برای عده ای موهن است؟
که نقاب واکنش��ی
 منی شود پلیس حجاب راه بیاندازیم! نامطلوب در کسانی
پدید م��ی آورد که
 آموزش ،طلب می کند هر عضو
جامعه با دیگر اعضا تعامل داشته باشد .آن را به عنوان نماد
عدمقبولتکثرگرایی
جامعه می بینند و یا
کسانی که درست یا نادرست می
سر برآورده است:
نخس��ت :این که م��ردم چه می پندارن��د که دارنده نقاب توس��ط
م��ردان ،مادران یا مادر ش��وهران
پوشند مساله ای نیست.
دوم :آموزش ،مانند بیش��تر جنبه شان به استفاده از آن مجبور شده
های اجتماعی ما ،طلب می کند اند و این را کنترلی منزجر کننده
که هر عض��و جامعه با دیگر اعضا برای باورهای برابری طلبانه ما می
تعامل داشته باش��د .هر کس که دانند.
چنین آمادگی را نداش��ته باشد ،مطلوب ما این اس��ت که وسیله و
نمی تواند متوقع باشد که نهادهای امکانی برای اطمینان یافتن از این
اجتماع��ی خ��ود را ب��ا او تطبیق که دارنده نقاب آن را آزادانه انتخاب
کرده وجود می داشت .اما برای این
دهند.
درخواس��ت های دانشجوی کالج نیز نمی توان پلیس گماشت.
(سن لوران) در این مورد تحمیل آنچه می تواند و باید باش��د ،یک
مضاعفی بر اس��تادان و کارکنان سری برنامه هایی است که به زنان
آن اس��ت که این درخواست های مهاج��ر از فرهنگ های گوناگون
تعامل را غیرمعقول و ناموجه می تفهیم کند ک��ه نیاز یا اجباری به
رعای��ت حج��اب از هر ن��وع آن،
سازد.
اما نقاب به خودی خود نباید یک ندارند -هر کس��ی باید درک کند
مس��اله عمده تلقی شود .کسانی که جامعه ما این موقعیت را برای
در جامعه هس��تند ک��ه خواهان همه فراهم آورده است.
ممنوعیت مده��ای زنانه ترویج در عین حال حفظ آرامش به همه
برهنگی ،تحریم لباس های راحت ،ما کمک خواهد کرد.
مایوهای «اس��پیدو» بر تن مردان این دانشجوی کالج خواسته است
که زبان فرانس��ه را بیاموزد و این
«بهره مند(!)» و ...هستند.
ام��ا در چارچ��وب آنچ��ه ک��ه گامی در راه درست است.
«شایستگی» حکم می کند ،جای کالج (سن لوران) سرانجام تصمیم
حکوم��ت در کمد لب��اس مردم درستی گرفت ،اما تصمیم درست
آین��ده در فضای��ی بدون تش��نج
نیست.
آیا ما باید یک رس��ته مخصوص غیرالزم آسان تر خواهد بود.
پلیس برای بازداشت زنان چادری
* اشاره به گفته ی معروف پی یر
داشته باشیم؟
در حافظ��ه م��ردم ،زن��ان راهبه الیوت ترودو ،نخس��ت وزیر فقید
کاتولیک ب��ا لباس ه��ای بلند و کانادا که گفته بود:
موهای پوش��یده در خیابان های «جای حکومت در رختخواب مردم
کب��ک پرش��مار و م��ورد احترام نیست!»(مترجم)
هس��تند ،چرا نقاب برای عده ای
چنین موهن و ناگوار است؟
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تظاهرات روز زن :رقص گروه خورشیدخانوم
در برابر سفارت ایران در اتاوا

ی پیشینه ی گروه رقص خورشید خانم
به ابتکار جالب و ب 
مونترال مراسم اعتراض همراه با رقص در مقابل سفارت
جمهوری اسالمی در اتاوا در روز  ۸مارس روز زن برگزار
شد.
ح��دود  ۵۰نفر از ش��هرهای مونت��رال و ات��اوا با حمل
پالکاردهای انقالبی در مقابل سفارت گرد آمدند.
تظاهرات با ش��عارهای "حکومت ضد زن نمیخواهیم"،
"مرگ بر این حکومت ضد زن"" ،سرنگون باد جمهوری
اسالمی ضد زن" و  ...آغاز شد ،سپس گروه خورشید خانوم
همراه با نوای موزیک نمایش رقص خود را آغاز کرد.
این رقص که پیام آور شادی و رهایی در مصاف حکومت
رن��ج ،عزا ،خفقان و نکبت بود با هیج��ان و انرژی خیره
کنن��ده پیش روی دوربین های تلویزیون ها و عکاس��ی
خبرنگاران وسائل ارتباط جمعی ادامه یافت.
تاثیر این برنامه چنان بود که پس از دقایقی دهها ماشین
پلی��س به محل آمدند و به بهانه ایجاد مزاحمت از برگزار
کنندگان خواستند که صدای بلندگو هارا پایین بیاورند.
پلیس در توضیح این امر به دست اندرکاران برنامه گفت« :همسایههای
سفارت پلیس را خبر کرده اند!»
ی از بر گزارکنندگان در طول  ۳۰س��ال گذشته سفارت
به گفته یک 

8مارس

روزجهانیزنگرامیباد

جنبش رهایی زنان در ایران بیش از  30سال است که به
مبارزه خود بر علیه یکی از ضد زن ترین رژیم های تاریخ
ادامه داده است ،مبارزه ای برای از بین بردن ستم جنسی
در جامعه ،مبارزه ای عدالت خواهانه و برابری طلبانه.
امس��ال  8مارس را در ش��رایطی جشن می گیریم که
در خی��زش مردمی  10ماه��ه ی اخیر ایران زنان نقش
برجسته ای در به تنگنا قرار دادن رژیم اسالمی ایفا نموده
اند .زنان با بزیر پا گذاش��تن قوانین شرع و عرف بر علیه
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تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

برای اولین بار چنین عکس العملی نش��ان میداد و این بیانگر تاثیر
ی این مراسم بود .جمهوری اسالمی که ثابت کرده است
بس��یار عال 
ی رقیب است طی این برنامه
در ضدیت با زنان و موسیقی و شادی ب 
بیشتر از پیش ماهیت سیاه خود را به نمایش گذشت.
عکس :با سپاس از مجیدجوانی

رژیم ضد زن به مبارزه ای آشکار برخاسته اند.
خواس��ت ها و ش��عارهای طرح ش��ده توس��ط زنان و
زحمتکشان در س��طح جامعه بیانگر آن است که زنان
آزاده ی ای��ران آگاهند که جناح های رنگارنگ رژیم در
تداوم س��تم جنسی و ستم طبقاتی هیچگونه اختالفی
با هم ندارند.
ِرژیم فاشیس��تی – مذهبی جمهوری اسالمی در سال
 57تعرض به حقوق مردم مب��ارز و زحمتکش ایران را
با پایمال ک��ردن حقوق زنان آغاز ک��رد ،اکنون پس از
گذش��ت  31س��ال ،زنان آزاده ایران دریافته اند که بی
حقوقی ،تحقیر و قوانین نوشته و نانوشته ضد زن تنها با
همبستگی مبارزاتی زنان و مردان آزاده و آگاه و با انقالب
و سرنگونی نظام آپارتاید جنسی به پایان خواهد رسید.
ما با الهام گیری از زنان دالر ایران که با شکستن سکوت
خفقان به مصاف جمهوری اس�لامی رفته اند و با اعالم

همبستگی با تمامی زنان آزاده در اقصی نقاط جهان در
جهت زوال نابرابری جنس��ی و پیشبرد و نهادینه کردن
دموکراسی و عدالت اجتماعی تالش می ورزیم.
ما با تاکید بر آزادی های بی قید و ش��رط دموکراتیک
خواستار از بین رفتن انواع خشونت های سازمان یافته و
غیرسازمان یافته در جامعه بوده و بر این باوریم که بدون
سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی حتی رسیدن به
ابتدایی ترین خواست های انسانی زنان میسر نیست.
آن شماست ،از آن
فردا و دنیایی بهتر از ِ
ماست ،ما می توانیم.
زنده باد هم بستگی بین المللی زنان
زنده بار مبارزه زنان برای رهایی  6مارس 2010

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه
 60در ایران مونتریال – کانادا

نگذاشتندبیایید؟...
نامه ناصر زراعتی
به سیمین بهبهانی

ش�اع ِر ِ
بزرگ ایرانزمین ،عزی ِز
ایرانیان،سیمینخانمبهبهانی!
نگذاش��تند بیایید؟ گذرنامۀ ش��ما
را گرفتن��د؟ ش��ما را ممنوعالخروج

کردند؟
سبب
شود
دو
ع
گاهی
نیس��ت.
مهم
ِ
َ
خدای
البته
خواه��د؛
خدا
اگر
خی��ر
ِ
خدای
بخش��نده و
مهربان ش��ما ،نه ِ
ِ
جباِر اینها...
ر
ها
کینه ِ
جوی َق ِ ّ
شما به این کاغذپارۀ دولتی نیاز ندارید.
گذرنامۀ شما را ِ
ملت ایران صادر کرده
اس��ت؛ گذرنامهای ک��ه احتیاجی به
تمدید و تجدید ن��دارد؛ گذرنامهای

شبانه

تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

2010
2010

مارس 18 ،17 ،16 ،15
مارس 25 ،24 ،23 ،22
 9تا  11صبح

2010
2010

مارس 18 ،17 ،16 ،15
مارس 25 ،24 ،23 ،22
 5تا  7بعدازظهر

توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.

مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):
مدارک مهاجرت یا اقامت یا  کارت سیتیزنی

کالس های انگلیسی مقدماتی:روزانه و شبانه

2010
آوریل  6تا جون 30
		
روزانه:
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
2010
آوریل  6تا جون 30
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه یا شبانه.
__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

همیشگی و تاریخی...
قلب تک ِ
تک
در
شما هر جا که باشید،
ِ
هممیهنانتان جایی شایسته دارید .با
شعرهای گویا و زیبایتان همیشه با
ِ
ما هستید؛ شعرهایی که آیندگان از
ِ
سرگذشت شیرین و شاد
روی آنها،
ِ
ِ
اندوهناک
و (متأسفانه بیشتر) تلخ و
ای��ران و ایرانیان را ،بخصوص در این
سی سال ،میتوانند بخوانند.

ب��ه خانۀ آرام و زیبایت��ان برگردید،
عزیزان مهربانتان ،در
کنا ِر فرزندان و
ِ
آفتاب
که
اسفندماه
پایان
این
ِ
ِ
روزهای ِ
درخش��ان تهران نوی ِد بهار را در هوا
ِ
س��رمای
میپرا َک َند ...چه بهتر که به
ِ
اینجانیامدید!
پس��ران پُرشو ِر
و
دختران
یکی از آن
ِ
بیش��مار را بگویی��د تا ب��ا دوربین
ی��ا موبای��لاش بیاید پیا ِم ش��ما را

ِ
مناسبت رو ِز زن ضبط کند.
به
چند لحظه بعد ،دنیا تصوی ِر ش��ما را
صدای ش��ما را خواهد
خواهد دید و
ِ
شنید!
ح��اال ک��ه ش��ما را ممنوعالخ��روج
سرمای
کردهاند ،ما در اینجا ،در این
ِ
ُغ ِ
تبعیدهای اجباری
ربت هج��رت و
ِ
{>> ادامه در صفحه بعد}19 :
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فیلمی کمدی از نادر دولتشاهی
به زبان انگلیسی
Animal
(باالهام از قلعه حیوانات)
Farce
 4و  18آوریل
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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...

1400 de Maisonneuve W

Concordia university
salle de Seve
Info 514 989 8077

یکشنبه  4آوریل 7 ،شب:
ورودی :رایگان
یکشنبه  18آوریل 7 ،شب:
ورودی 5 :دالر

______________________

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

پریوزی
«مهلکه» بر
«آواتار»

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

جشن نوروز با موزیک
و رقص و...
مکان :پالس دو کانادا
نبش رنه له وک و پیل
زمان :یکشنبه  21مارس،
از  11صبح (تا  3بعدازظهر)

و خواس��ته ی��ا ناخواس��ته ،در تما ِم
های
رادیوه��ا ،تلویزیونها ،نش��ریه ِ
چاپی یا اینترنتی و در همۀ جلسهها
و گردِهماییها« ،سیمین بهبهانی» را
کنا ِر خود خواهیم داشت.
اگ��ر بتوانیم ،تصوی��ر و صدایتان را
میبینی��م و میش��نویم .هرگاه هم
نتوانی��م ،ش��عری از ش��ما خواهیم
خواند.
شما با ما هستید.
شب چهارشنبهسوری ،همرا ِه ما،
در ِ
روی آتش خواهید
از
کنان،
ی
ش��اد
ِ
مهربان
چهرۀ
ر
تصوی
نوروز،
در
و
پرید
ِ
ِ
ش��ما را در ُس��فرۀ هفتسین ،کنا ِر
بین دو آینه خواهیم
دیوان حاف��ظِ ،
ِ
ِ
باشهامتمیهنمان
گذاشتتاازشاع ِر
ابدیتیبسازیم!
اینها خواس��تند شما را آزار بدهند،
وگرنه میتوانس��تند ی��ک روز قبل
بگویند که نمیتوانید از ایران خارج
شوید.

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

سیمین بهبهانی...

>> ادامه از صفحه پیش17 :

گذاش��تند ت��ا در آخری��ن لحظه،
گذرنامهتان را بگیرند.
ظاه ِر قضیه این است:
زنی هش��تاد و چند ساله ،محروم از
بینایی ،با قلبی بیم��ار ،ی ّکه و تنها،
رهاشده در فرودگاهی کیلومترها دور
صبح زود...
از خانهِ ،
دل شما آنقدر بزرگ و
میدانم که ِ
روش��ن و مهربان است که هیچگاه،
ذره ای غب��ا ِر کینه و نف��رت بر آن
نمینشیند.
مطمئنام ش��ما آن مأم��و ِر (البته)
َمعذور را نه فقط میبخشید ،که حتی
دلتان هم به حالاش میسوزد!
واقعیت اما این است که شیرزنی چون
بارهای پیش،
شما این بار نیز مانن ِد
ِ
این آزارها را به سادگی از سر خواهد
گذران��د و همچنان اس��توار ،چون
س��ر ِو َسهی ،خواهد ایس��تاد و برای
شعرهای
مملکت و مردماش بازهم
ِ
زیبا خواهد ُسرود و این ماجرا را هم

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

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-1010

سینما :اسکار 2010

چرا

جشننوروزبا
موزیک و رقص و...

TJR Auto

قالب شعری شاید طنزآمیز ،ثبت
در ِ
خواهد کرد.
بیش از بیس��ت س��ال از آن ِ
جنگ
هشتساله گذشته است؛ جنگی که
برای
برای اینها «نعمت» ب��ود ،اما ِ
ِ
مرد ِم ایران ثمری نداشت ُجز ُکشته
و زخمی و دربهدری و ویرانی و رنج
ِ
برحق
و نکبت .همان زمان،
خواست ِ
میهن
س��اختن
ب��رای دوباره
مردم
ِ
ِ
ِ
زیبای شما ت ََبلور
ر
شع
در
شده،
ن
ویرا
ِ ِ
جای س��ازندگی،
ه
ب
ها
ن
ای
اما
یافت،
ِ
یابوی ق��درت را
سالهاس��ت ک��ه ِ
همچنان میتازانند و آرزوی جنگی
دیگ��ر« ،نعمت»ی دیگر ،را در س��ر
میپرورانند.
قول نیما:
به ِ
«آرزوی او محالاش باد!»
ِ
ب�ا اینهم�ه کبکبه و دبدبه،
با اینهمه بهاصطالح «قدرت»
اما از شما میترسند ،همچنانکه
از پیرم��ردی آزاده ،رنجدیده و ُمبتال

پرویز جاهد (منتقد فیلم)

انتخاب فیلم مهلکه ()Hurt Locker
ساخته خانم کاترین بیگلو به عنوان
بهترین فیلم در مراسم اسکار امسال
و پیشی گرفتن آن از فیلم عظیم و
پرفروش و خیره کننده اواتار ساخته
جیمز کامرون ،اتفاق شگفت انگیزی
بود که در تاریخ اسکار کمتر سابقه
داشته است.
ش��اید در تاریخ جوایز اسکار قبال
دو بار اتفاق افتاده باش��د که فیلم
مستقل و کم هزینه ای مثل مهلکه
بتواند توجه اعضای آکادمی را جلب
کرده و ش��ش جایزه مهم اسکار از
جمله جایزه بهترین فیلم ،بهترین
کارگردان��ی و بهترین فیلمنامه را
دریافت کند و رقبای بزرگی چون
آوات��ار و حرامزاده های بی ش��رف
کوئنتین تارانتینو را شکست دهد.
چنین اتفاق مشابه ای تنها یک بار
در تاریخ اسکار به وقوع پیوست ،و
آن هم در سال  1977بود که فیلم
انی هال س��اخته وودی آلن موفق
ش��د فیلم عظیم و پرخرج جنگ
س��تارگان ساخته جورج لوکاس را
شکست دهد.
امسال نیز سایه آواتار بر روی همه
فیلم ه��ای نامزد دریاف��ت جوایز
اسکار افتاده بود .فیلمی که جوایز
اصلی گلدن گلوب را به دست آورد
و با فروش باالی  2میلیارد دالری
خود ،در صدر جدول پرفروش ترین
فیلم های دنیا ایستاد.

«مهلکه»
«مهلکه» فیلم نس��بتا کم خرجی
بود که با بودجه  11میلیون دالری
س��اخته ش��د ،در حالی که هزینه
س��اخت آوات��ار نزدیک ب��ه 300
میلیون دالر بود.
می توان دالیل متع��ددی را برای
انتخاب مهلکه ب��ه عنوان بهترین
فیل��م و کارترین بیگل��و به عنوان
بهترین کارگردان در مراسم اسکار
امسال برشمرد.
نخست اینکه مهلکه از موفقترین

به سرطان (دکتر محمد ملکی) هم
هراس دارند ،ش��ش ماه ب��ه زندان
میاندازن��دش و «مح��ارب»اش
میخوانن��د؛ همانطورک��ه از همه
زنان
میترسند ،از
مادران داغدار ،از ِ
ِ
پسران
و
دختران
از
خواه،
مبار ِز برابری
ِ
جس��ور ،از فیلمس��از و نویس��نده و
روزنامهنگار و نقاش و بازیگر تا کارمند
و کارگر ...این ترس ،این هراس ،این
بیداری
کابوس خ��واب و
وحش��ت
ِ
ِ
اینهاست .شب و روز ،پیوسته با این
کابوس هولناک دست به گریباناند.
ِ

فیل��م های س��ال گذش��ته بود و
چندی��ن جای��زه مه��م از جمله،
در
جای��زه بهتری��ن فیلم
بفتا ،جای��زه انجمن
کارگردان های آمریکا،
جایزه منتقدان فیلم
نیوی��ورک ،جایزه
انجم��ن مل��ی
منتق��دان فیلم
و جایزه انجمن
تهیه کنندگان
آمریکا را کس��ب
کرده بود و اعضای
آکادمینمیتوانستند
به چنین فیلمی بی
اعتناباشند.
بهعالوهتهیهکنندگان
فیلم می دانستند که
م��ردم از دیدن فیلم
ه��ای جن��گ عراق
خسته شده اند،
آن هم جنگی
ک��ه هن��وز
ادام��ه دارد و
همچن��ا ن
قربانی می
گی��رد و
تصاوی��ر
انفجارها و
قربانیان آن
را ه��ر روز می توان از
رسانه های عمومی تماشا کرد.
پ�س در تبلیغات فیلم به جای
تاکید بر ماهی�ت جنگی فیلم
بر وج�ه درام آن و کش�مکش
سربازان آمریکایی با موقعیتی
که درگیر آنند تاکید شد اگرچه
مهلکه ،یکی از بهترین فیلم هایی
اس��ت که تا کن��ون در باره جنگ
عراق ساخته شده است.
از طرف��ی ای��ن فیلم نی��ز همانند
بس��یاری از فیلم های کم خرج و
مس��تقل ،از وجود هنرپیش��گان و
ستارگان بزرگ سینما بی بهره بود و
این خود می توانست در نظام ستاره
ساالر هالیوود که مراسم اسکار نیز
تحت تاثیر عمیق آن اس��ت ،عامل
بزرگ��ی برای نادی��ده گرفتن فیلم
محسوب شود.
اما مهلک��ه به مدد فیلمنامه خوب
و تاثیرگ��ذار آن ک��ه ب��ر اس��اس
ماجراهای واقعی زندگی یک سرباز
آمریکایی عضو گروه خنثی سازی
مواد منفجره در عراق س��اخته شد
ِ
وقاحت
و ای��ن دروغهاش��ان ،ای��ن
های مذبوحانه،
باورنکردنی ،این تالش ِ
این س��نگدلی و رذالتش��ان همه
زاییدۀ همین ترس است.
پیش شماها...
ِ
دل من آنجاس��تِ ،
تنها آرزویام این است که این روزها،
در «خانه» میبودم؛ کنا ِر دوستان و
عزیزانام...
پیش رو
را
روش��نی
روزه��ای
م��ن
ِ
ِ
دل شما روشنتر
و
چش��م
بینم.
می
ِ
اس��ت .به م��ن بگویید آیا درس��ت
میبینم؟

و تبلیغات گسترده تهیه کنندگان
آن و حمای��ت یک پارچه منتقدان
فیلم آمریکا ،نظر اعضای آکادمی را
به خود جلب کند.
گرگ ش��اپیرو تهی��ه کننده فیلم
حتی به تمام اعضای آکادمی ایمیل
زده بود که فیلم او مستحق دریافت
اسکار بهترین فیلم است ،نه فیلم
آوات��ار و به خاطر این عمل قانون
شکنانه خود ،از حضور در مراسم
اسکار محروم شد.
گفتنی اس��ت خانم بیگلو همسر
س��ابق جیمز کامرون یعنی بزرگ
ترین رقیب خود در مراس��م اسکار
امس��ال بوده و س��ال ها از حمایت
او در صنع��ت س��ینمای هالیوود
برخوردار بوده است.
نکته دیگر آن که تا ده س��ال قبل
بسیار بعید بود که فیلم تلخ و سیاه
و بی س��تاره ای مثل پرشس وارد
لیست نامزدهای اس��کار شود ،اما
امس��ال این فیلم تکان دهنده
و ارزش��مند ،نه تنه��ا نامزد
دریافت اسکار بهترین فیلم،
بهترین کارگردانی برای لی
دنیلز و بهترین بازیگر زن
برای گابوری سیدییبی
(بازیگر نقش پرشس)
بودبلکهتوانستجایزه
بهترین بازیگر زن نقش
مکمل را ب��ه خاطر ایفای
نقش دش��وار مادر پرشس ،نصیب
مونیک سازد.
از سوی دیگر مرور جوایز اسکار در
دوره های گذشته نشان می دهد که
فیلم های علمی تخیلی هر قدر هم
که عظیم ،خوش ساخت و اعجاب
انگیز باش��ند ،باز هم م��ورد توجه
اعضای آکادمی قرار نمی گیرند.
شکس��ت فیلم هایی چون جنگ
ستارگان در برابر آنی هال وودی آلن
و ئی تی در برابر گاندی در اس��کار
سال  1982نمونه ای از استثنائات
بی توجهی اعضای آکادمی به فیلم
های ژانر علمی  -تخیلی و پرهزینه
استودیویی است.
بنابرای��ن انتخاب فیل��م مهلکه به
عنوان فیلم برتر در هشتاد و دومین
دوره جوایز سینمایی اسکار اگرچه
اتف��اق غریبی در تاریخ اس��کار به
حس��اب می آید اما ت��ا حد زیادی
قابل پیش بینی بود.

ِ
مهربان شما
دس��ت مادرانۀ
از دور،
ِ
را میبوس��م و برایتان تندرستی و
آرام��ش آرزو میکنم .به امی ِد آنکه
بمانی��م و باه��م ،در کن��ا ِر هم ،آن
روزهای روشن را ببینیم.
ِ
دوست و دوستدا ِر
ِ
کوچک دورافتادۀ شما

ناصر زراعتی
 ۹مارس ۲۰۱۰
ِ
گوتنبرگسوئد
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Professional Grooming

چلوکبابی یـاس

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

سبزی
پلو ماهی
با کوکو

 با سرویس دلیوری

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

---------514-799-8330 :>> تلفن

Auto R J

1388  اسفند24  946  شماره 16 سال

مخصوص یاس

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

) مارس18 (از

متخصص در امور تعمیرات و

21

مسنو
ی
7
س
ی
ن
خ
و
د
ر
ا
ا
ز
ی
اس
عید
ی
ب
گ
ی
ر
ی
!د

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

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

;; Paintless dents removal

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9

_________________

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine





























Tel.: (514) 483-0303



<<Auto RJ

360 rue Victoria


 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

تعمیر و

برای بهترین قیمت

































ورت کنید





























 ضمانت با ما مش

Tel.:
(514)
637-5321
 





































 
Lachine, Qc, H8S 1Y4
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Marcil Morin PIERREFONDS Community Center
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 شوفاژ،	• لوله کشی فاضالب
	• تعویض تانک آبگرمکن
 (بازکردن لوله هایDegel•	
)یخزده

ماه ضمانت6 بیمه و

با

بهاران خجسته باد

SAT. MARCH 29, 2008, 7:30 pm














______________________

جشننوروزکتابخانهوبنیادنیما
2010  مارس20  شنبه:زمان

 نیمه شب1  شب تا7 ساعت

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


















	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی












گرم
و
سرد
آب

















شوفاز


گازوئیلی به برقی
	•تغییر
















	•بازکردن لوله های فاضالب








	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ
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>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

















fondation.nima@gmail.com
KOOLOCK























































































































(NDG)

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

Tel.: 514-485-3652

 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

: محل فروش بلیت
تپش دیجیتال و کتابخانه نیما

22
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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

23
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خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

COMMERCIAL

�











































































فروشگاهوقصابیرضا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

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

t
Mea
/
e
nd
l
Via
la

Ha

فرارسیدننوروزباستانی
برهمگانمبارکباد!
هر روزتان نوروز،
نوروزتانپیروز!
هر عدمدا9هی:

کباب

/9
 5دالر

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

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

10
سیخ :
9
9
/
9
 2دالر

ند

اسپ
ش
ی
ا
ل
ه
ا
یماه
 10سیخ
کباب کوبی

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

 ساعت کار :همه روزه

خراسانکباب

چنج
ه گوسف

د
ده سیخ جوجه ک ه15 :دالر
ج
با
و
ب
ج
:
ه
کباب
20دالر
ده سیخ
ساندویچ با استخوا
ن
:
چنجه0 :
2
9
د
9
.
ال
ر
میک
ک
با
 4دالر
ب
:
( س فروشگا
ران گوسفند تازه 3.29 :دالر
ه20 :دالر
10
سی
خ
9
 >> :ک
 12.9دالر
مرغ +کباب باب کوبیده +کباب دست گوس
فن
د
:
9
چنجه)
گوشت کیوب شده  11.9دالر
کباب
گ
و
س
برگ49 :
.
گ
ال
و
ه
6
:
ش
د
8
ت
ال
ر
د
چ
ال
ر
رخ کرده:
مرغ
7.5دالر
دانه خور:
8
3
.
4
دالر

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

514-305-2130

Tel.:

>> with
monthly
instalment
__________

بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:

چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی

خ شی
ش
ک
ب
ا
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
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جشننوروزبا
موزیک و رقص و...

 منتشر شد :جلدهای  1تا 5

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

نوروز این رشته پرتوان یکپارچگی و همبستگی ملی،
که در تاریخ هزاران ساله وطن و از جمله در این دوران
که عفریت استبداد و خشونت بر سرزمین ما چنگ انداخته،
مظهر پایداری ملی بوده است...
نوروزتان شاد
جشن نوروز با موزیک و رقص و...
مکان :پالس دو کانادا نبش رنه له وک و پیل
زمان :یکشنبه  21مارس ،از  11صبح (تا  3بعدازظهر)

 پروفسور پرویزقدیریان

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

ماهی سفید دودی

آجیل معروف تواضع

سبزیجات و شیرینی جات تواضع
شیرینی شیرینی سرا

محصوالت ایران:

پشمک لقمه ای حاج عبداله
سوهان لطفی قم ،نقل و...

کلیه اقالم نوروزی
سنجد،مسنو،ماهی
قرمز،سنبل سبزه و...
مسنوی مخصوص از ایران

حـــــالل

Í Íدوغ مشکی رسید:درسه نوع:
ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربت سکنجبین شربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر و گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه

چه ،زبان
کله ،پا
ی گوسفند
سیراب
و جود است
مو

ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

سالمی
ذبح ا

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی

25
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همراه با شادباش های نوروزی
گشایش یافت

ختفیف ویژه نوروزی

گالری سناتور
واردکننده پوشاک مردانه از اروپا

ب
ا سابقه ی
بی
ش از نیم
قرن
در ایران
و کانادا

تولید و عرضه ی بهترین پوشاک مردانه
سفارشات دوخت کت و شلوار ،شلوار تک و یونیفرم
کلی و جزئی پذیرفته میشود

اسپشیال :1

برایجشنهایفارغالتحصیلیدبیرستانوویژهدانشجویان
کت و شلوار (تاکسیدو ایتالیایی) +پیراهن اروپایی
+کراوات آلمانی ................................................................... :فقط  250دالر

اسپشیال :2

کتکشمیریانیمپالتودرجهیکمشکی199/99 ........................ :

اسپشیال :3

اورکت بلند مردانه و زنانه  65 ............................:Reebokدالر

تعمیرات همه گونه
لباس زنانه و مردانه
پذیرفته می شود.


Tel.: 514-846-9111
2345 GUY

Montreal, Qc H3H 2M2

سناتور:پیشرو مد در صنعت پوشاک

خدمات
آرایشی

& Estheticienne
Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر

Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه
ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق
لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care
Treatment
















 پارافین  Paraffineبرای
لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش
بسیار موثر ،مطمئن

صرافی  5ستاره

5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.

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

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز

Tel.:

(514)772-5787
(514)620-3622

NDG

WEST
Island





























Tel.: 514-620-5551

)(PFDS.

15760 boul Pierrefonds

6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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 زیباترینرقصعربیشهر:»«جشن بهار





























5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan @sutton.com
www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: 514-364-3315
Fax: 364-3649

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

Tel: 514-384-5632
Mobile: 514-983-4590

Metro: CDN
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...بازار امالک

Immigration-QUEBEC

۲۰۱۰آمارخریدوفروشامال کمونرتالفوریٔه

Quebec:
& now

Norooz is
(Already)
in the air!
We are facing renewed
energy and freedom as we
are getting closer to spring,
lately every morning we are
waking up to sunny bright
blue skies, so refreshing
and invigorating,
Although our winter has
been quite mild this year,
(I hope I am not biting my
tongue too early: chesm e
man shoor nist!!), we are
all awaiting the arrival of
spring, or has it already
arrived, as I walk the streets
of downtown Montreal, I
notice thousands of smiling faces, and winter gear
gleefully abandoned. As
patches of snow melt under
the sun, the race is on. Who
will be the first to strap on
rollerblades, hop on a bicycle, shed long sleeves or
set up parasols on crowded
outdoor terraces?
Eyes sparkle and glances
meet:
strangers no longer, people
strike up easy conversation. The air buzzes with
excitement, rebirth, even
euphoria. Exhileration infuses the streets as hundreds
of thousands of individuals fall head over heels in
love with their city all over
again, revelling in the long
awaited advent of spring.
Across the city, people of
all ages and origins flock
to outdoor markets to
pick up flowers, fruits and
vegetables. So much to be
said for this beautiful city
of ours as we become more
aware of its beauty that
spring has to offer.
It is no wonder that the
Persian New Year marks
a rebirth, a new found
freedom, and freshness.
It is so easy to see why The
Persian New Year is the
biggest celebration for all
Iranians around the world.
Slowly we will all be getting our Haft Sin ready,
and visitng our elders and
receiving guests all in
harmony with the rebirth of
nature.

Immigration
The New Quebec Experience Class mimics The
Canadian Experience Class,
but offers faster route for
Canadian Permanent Residency.
Le Programme de
l’experience quebecoise, or
“Quebec Experience Class”
(PEQ) is a new accelerated
immigration program that
will allow international students and temporary foreign
workers in Quebec to apply
to immigrate permanently
to Quebec.
The PEQ, shares some
aspects with its federal
counterpart, the Canadian
Experience Class (CEC),
which began accepting
applications in September
2008, the PEQ process will
be even more simplified
than the CEC process, and
applicants will be able to
qualify sooner under the
PEQ than the CEC after
they first arrive in Canada.
Under the PEQ, foreign
students will be eligible to
apply for a Certificat de
Sélection du Quebec (Quebec Selection Certificate,
a document that allows
the holder to immigrate to
Quebec, commonly known
as a CSQ) if they:

1. Have obtained a
degree or diploma from
an educational institution
recognized by the Quebec
Ministry of Education;

2. Have studied in Quebec
for at least 1,800 hours (two
years); and

3. Show that they have
successfully completed a
level B1 French course at a
Quebec educational institution, if their studies were
not completed in French.
Temporary Foreign Workers
in Quebec will be eligible
to apply for a CSQ if they:

1. Have 12 months of
Quebec work experience
in a skilled, managerial or
professional
occupation
in the 24 months prior to
their application:

2. Are employed and show
legal status in Quebec at the
time of their application;
and


3. Show that they have
successfully completed a
level B1 French course at
a Quebec educational institution, or provide results
of a standardized French
proficiency test.
Alternatively, they can
show that they have satisfied the French language
requirements of the professional order governing their
occupation in Quebec.
Applying under the PEQ
is a more simplified and
accelerated process than
applying under the CEC.
While the Canadian Experience Class is a fast-track
application at the federal
level, its application process
requires the submission of
complete documentation to
the Canadian Immigration
Visa Office for assessment.
On the other hand, applicants under the PEQ will
be able to apply online and
submit minimal documentation to the Quebec Immigration Visa Office.
Because the application
process for the PEQ is
so simplified, Quebec
immigration authorities
expect the assessment of
applications under the PEQ
to be completed relatively
rapidly.
However, applying to
immigrate to Quebec
under any category is a
two-step process in which
an applicant first obtains
a CSQ, and then submits
their application to Citizen
and Immigration Canada
for federal approval before
their Canadian Immigration (Permanent Resident)
Visa can be issued. Federal
immigration authorities are
responsible for processing criminal and medical
checks.
All applications from individuals who have obtained
a CSQ are processed in
their own priority queue at
the federal level.
My staff and I wish all our
dear Iranian friends and
to all Iranians around the
world Eidetoon Mabarak,
Omidvaram Hamisheh
Shad, va Salem bashid,
keep safe and make sure
laughter is in your everyday life.
____________
Maria Cottone
Canadian Certified
Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com

ی برخوردار میباشند
 انتخاب باالی
منطقه
پنج
هر
،جغرافیایی
از لحاظ
ٔ
ی کالن شهر مونترال (به استثنا
 اصل
درص��د کاهش) به۲ باsouth shore
مقدار ناچیزی از سطح فروش فوریه
. فراتر رفتند۲۰۰۸ سال
 درص��د افزای��ش در تعداد۶ الوال
 به۲۰۰۸ معامالت نسبت به فوریه
ثبت رس��اند در حالیکه این افزایش
North shore ، برای جزیره مونترال
 به ترتیبVaudreuil-Soulange و
. درصد بود۱  و۲ ،۱

درصد افزایش از خود برجای1
.گذاشتند
 میانگین،از لحاظ قیمت نی��ز
خانهه��ای ت��ک واح��دی در
 دالر رسید۲۴۵۰۰۰ مونترال به
 درص��د افزایش۹ که بیانگ��ر
. میباشد۲۰۰۹ نسبت به فوریه
۵ این افزایش ب��رای کاندومینومها
درصد گزارش شد و قیمت میانگین
 دالر۱۹۷۰۰۰ این ن��وع ملک ب��ه
رس��ید در حالیکه قیمت میانگین
 درصد۱۵ ام�لاک چند واحدی ب��ا
. دالر رسید۳۷۸۵۰۰ افزایش به

MLS® Residential Statistics
Montréal Metropolitan Area
February 2010 versus February 2009
Variation
Active listings 22,528 		
-19%
New listings
7,694 		
+6%
Total sales
4,465 		
+45%
Single-family
2,731 		
+41%
Condominiums 1,325 		
+55%
Plexes (2to5dwellings) 406 		
+41%
Volume of sales $1,243,420,119 +60%
Median price
Single-family
$245,000
+9%
Condominiums $197,000
+5%
Plexes (2to5dwellings)$378,500 +15%
Source: Greater Montréal Real Estate Board by Centris®

___________
median(* منظور از میانگین قیمت
 قیمت میانی میباشد بدین،)price
معن��ا که نیمی از قیمتهای به ثبت
رسیده پائین تر و نیم دیگر باالتر از
.قیمت میانگین می باشد

آقای بوسژور اینچنین ادامه میدهد
 درص��د کاه��ش در تعداد۱۹ ک��ه
امالک در معرض فروش در مونترال
 بیانگر افزایش۲۰۱۰ در فوریه سال
قیمت امالک بخصوص امالک چند
 اما خریداران نباید.واحدی میباشد
۲۲۵۲۸ فراموش کنند که با تعداد
خانه در معرض فروش هنوز از قدرت

امیرسام

امیرسام
تعداد خری��د وفروش
فوریه
ٔ ام�لاک در م��اه
 به سطح خرید۲۰۱۰
و ف��روش ام�لاک در
. رسید۲۰۰۸ فوریه سال
ٔ
بنا به گزارش س��ازمان مش��اورین
فوریه
ٔ امالک مونترال بزرگ در ماه
 معامله به ثبت۴۴۶۵ امسال تعداد
 درصد افزایش۴۵ رسید که نمایانگر
فوریه سال گذشته و یک
ٔ نسبت به
فوریه سال
به
نسبت
درصد افزایش
ٔ
. میباشد۲۰۰۸
 رئیس،بن��ا به نظ��ر آقای بوس��ژور
هی��أت اجرای��ی مش��اورین امالک
 باید به خاطر داشت،مونترال بزرگ
 خرید و،۲۰۰۹ درفوریه س��ال
ک��ه
ٔ
فروش امالک مونترال بر اثر بحران
، درصد کاهش داشت۳۱ اقتصادی
فوریه امسال را با سال
 بنابراین وقت
ٔ ی
 درصد۴۵ گذشته مقایسه میکنیم
افزایش در تعداد معامالت مشاهده
.میکنیم
بنابراین ب��رای مقایس��ه دقیقتر و
 بهتر است،درک بهتر ش��رایط بازار
فوریه
ٔ ک��ه خرید و فروش امالک در
 (که هنوز۲۰۰۸ فوریه سال
ٔ امسال با
)بحران اقتصادی ش��روع نشده بود
.مقایسه شود
 خرید و،از لح��اظ تعداد معام�لات
ف��روش تمام انواع امالک تقریبا هم
س��طح خرید و ف��روش امالک در
. بودند۲۰۰۸ فوریه
ٔ
 درصد افزایش در۵ کاندومینیوم با
تعداد معامالت بیش��ترین افزایش
را داش��ت در حالیک��ه خانهه��ای
درصد1 Single-family تک واحدی
Plex کاهش و امالک چند واحدی

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

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

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

اعتصاب عمومى بار دیگر در یونان آغاز شد
این دومین اعتصاب عمومى است كه
توسطدواتحادیهاصلىكارگرىیونان
در اعتراض به اصالح سیاس��تهاى
.ریاضتى دولت برگزار مىشود
 رئی��س،»«اس��تاتیس انس��تیس
كنفدراسیون كار یونان با اعالم اینكه
این اقدام��ات س��ختگیرانه دولتى
: گفت،عادالنه نیست
«مردم و نیازهاى آنان بسیار مهمتر از
».نیازهاى بازارهاى مالى هستند
 دولت یونان براى،بنا بر این گزارش
صرفهجوی��ى اقتص��ادى و كاهش
بدهىه��اى دولت��ى تصمیم گرفت
پاداش ساالنه كارمندان دولت را به
كلى قطع كند كه این اقدام خش��م
.همه كارمندان را برانگیخت
از س��وى دیگر كارفرمایان یونانى از
این اصالحات حمایت و اعتصابهاى
.عمومى را محكوم كردند

كاركنان بخش خصوصى فراخوانده
شدهاند تا براى اعتراض به برنامههاى
اقتص��ادى دولت در ای��ن اعتصاب
.عمومى شركت كنند
ب��ا ای��ن اعتص��اب كار و فعالیت در
 ادارهه��اى مالیات و گمرك،مدارس
و نی��ز راهآه��ن و فرودگاهها به حال
.تعطیل درآمده است
ى كه این فراخوان
 اتحادیههاى كارگر
را دادهان��د بیش از نیمى از كارگران
و كارمندان شاغل در یونان را تحت
.پوشش خود دارند
شبكه خبرى «یورونیوز» نیز گزارش
داد كه ت��ردد هواپیما در این روز به
.كلى مختل شده است
ای��ن در حالى اس��ت ك��ه در تردد
قطارها و وسایل حمل و نقل شهرى
و دریایى نیز هرجى و مرجى گسترده
.ایجاد شده است

اعتراض به سیاستهاى
اصالحى اقتصادى دولت

، كار در مدارس،با آغاز اعتصاب
 راهآهن، گمرك،ادارههاى مالیات
و فرودگاهه�ا ب�ه ح�ال تعطیل
ى
  اتحادیهه�اى كارگر.درآم�د
ك�ه فراخ�وان این اعتص�اب را
دادهاند بیش از نیمى از كارگران
و كارمندان ش�اغل در یونان را
.تحت پوشش خود دارند
 یونانىه��ا خش��مگین و:ایلن��ا
11 اتحادیههاى بخش خصوصى روز
مارس در اعتراض به سیاس��تهاى
 دومین،اصالحى اقتصادى دول��ت
اعتص��اب عمومى خ��ود را به مدت
.ساعت آغاز كردند۲۴
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبرى
 كارمن��دان دولت و نیز،دویچهول��ه
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مؤسس�هی حض�رت آی�ت الله
العظمی خوی�ی ،برنامهی هفتگی
خود را
 جمعهها
از ساعت  7عصر
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات مباحث
اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهایسهشنبه
وپنجشنبه
از ساعت 18:30
برقرارمیباشد.
لطف�ا جه�ت ارس�ال نظ�رات،
پیش�نهادات و س�ؤاالت خود و یا
کسب اطالعات بیش�تر به آدرس
اینترنتی
www.khoei.ca
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
alkhoeifoundation@gmail.com
و تلفن:
514-341-2235
با ما تماس بگیرید.

اهمیت اخالق –
تعریف علم اخالق
همان طور که در شمارهی پیشین اشاره
شد ،مباحث اخالقی دارای اهمیت فوق
العادهای اس��ت که ه��ر صاحب فکر و
اندیشهای را به تأمل فرو میبرد.
اخالق به عنوان یکی از ش��اخصترین
صفات انس��انی ،همیش��ه مورد توجه
مکات��ب و ادیان مختلف بوده اس��ت.
اس�لام نیز به عن��وان کاملترین دین
الهی ،توجهی خاص به این مقوله داشته
و برنامهای جامع برای دس��تیابی به
اخالقی نیکو ارایه میدهد.
آیات زیر به دنبال آیات اش��اره شدهی
قبل��ی ،ای��ن حقیق��ت مه��م را بیان
میدارد:

29 PAYVAND: Vol. 16  No.946  Mar. 15, 2010

سلسله حبثهای
اخالقی ()2

 )1هركس نفس خود
را پ�اك و تزكیه كرد،
رس�تگار ش�د و آن
كس كه نفس خویش
را با معصی�ت و گناه
آلوده ساخت ،نومید و
محروم گشت
(سورهی شمس ،آیات
 9و .)10
 )2به یقین كسى كه
پاكى جست (و خود را
تزكیه كرد) ،رستگار
شد
(سورهی اعلی ،آیهی
.)14

نكتهی مه��م در اولین
آیه این اس��ت كه قرآن
پ��س از ذكر طوالنىترین س��وگندها
كه مجموعهاى از یازده س��وگند مهم
ب��ه خالق ،مخل��وق ،زمین ،آس��مان،
ماه ،خورش��ید و نفوس انسانى است،
مىفرماید:
آن كس كه نفس خویش را تزكیه كند،
رستگار شده و آن كس كه آن را آلوده
سازد ،مایوس و ناامید گشته است.
این تاكیدهاى پ��ى در پى و بىنظیر،
ت بر اهمیتى كه قرآن
دلیل روشنى اس 
مجید ب��راى پرورش اخالق و تزكیهی
نفوس قایل است و گویى همهی ارزشها
را در این ارزش بزرگ خالصه مىكند و
رستگارى و نجات را در آن مىشمرد.
این آیات ،اهتمام ف��وقالعادهی قرآن
مجید به مس��ایل اخالق��ى و تهذیب
نفوس به عنوان یك مس��الهی اساسى
و زیربنایى که برنامهه��اى دیگر از آن
نشات مىگیرد ،مشخص میشود.
روایات اسالمی نیز این مسأله را تعقیب

کردهان��د .در حدیث معروفی از پیامبر
اکرم (ص) میخوانیم که
«من تنها برای تکمیل فضایل اخالقی
مبعوث شدهام»
(كنز العمال ،جلد  ،3صفحهی16؛
بحار االنوار ،جلد  ،66صفحهی .)405
این حدیث نش��ان میدهد که تمامی
اه��داف رس��الت پیامبر اس�لام (ص)
در تکام��ل اخالقی انس��انها خالصه
میشود.
در حدیث دیگری از رس��ول خدا آمده
است که:
خداون��د س��بحان فضای��ل اخالقى را
وس��یلهی ارتباط میان خود و بندگان
قرار داده ،پس همین بس كه هر یك از
ت به اخالقى بزند كه او را به
ش��ما دس 
خدا متصل سازد
(تنبیه الخواطر ،صفحهی .)362
زندگى پیش��وایان دینى سراسر بیانگر
همین مسأله اس��ت كه آنها هماره به
فضایل اخالقى دعوت مىكردند و خود
الگوى زندهای در این راه بودند.
در این جا الزم است تعریف اخالق
را ارایه دهیم.
«خلْق» ی��ا ُ
«اخالق» جم��ع ُ
«خلُق»
مىباشد ،به گفتهی «راغب اصفهانی»
در كت��اب «مفردات» ،ای��ن دو واژه در
اصل به یك ریشه باز مىگرددُ .خلْق به
معنى هیأت و ش��كل و صورتى است
كه انس��ان با چشم مىبیند و ُخلُق به
معنى قوا و سجایا و صفات درونى است
كه با چشم دل دیده مىشود .بنابراین
مىتوان گفت:
اخ�لاق ،مجموعهی صف��ات روحى و
ت و به گفتهی بعضى
باطنى انسان اس 
از دانش��مندان ،گاه به بعضى از اعمال
و رفتارى كه از خلقیات درونى انس��ان
ناشى مىشود ،نیز اطالق میگردد.
ق را از طریق آثارش نیز مىتوان
اخ�لا 

تعریف كرد و آن اینكه «گاه فعلى كه
از انسان س��ر مىزند ،شكل مستمرى
ن��دارد ،ولى هنگامى ك��ه كارى بطور
مستمر از كسى س��ر مىزند ،دلیل بر
این است كه ریشهی درونى و باطنى در
اعماق جان و روح او دارد .آن ریش��ه را
اخالق مىنامند.
اینجاست كه «ابن مسكویه» مىگوید:
خلق همان حالت نفس��انى اس��ت كه
انسان را به انجام كارها دعوت مىكند،
بى آن كه نیاز به تفكر و اندیشه داشته
باشد
(تهذیب االخالق ،صفحهی .)51
مرحوم فیض كاشانى نیز مىگوید:
بدان كه خوى عبارت اس��ت از هیأتى
اس��توار به نفس كه افعال به آسانى و
بدون نیاز به فكر و اندیشه از آن صادر
مىشود
(حقایق ،صفحهی .)54
به همین دلی��ل اخالق را به دو بخش
تقسیممىكنند:
ملكات��ى كه سرچش��مهی پدیدآمدن
كاره��اى نیكو اس��ت و اخالق خوب و
ملكات فاضله نامیده مىشود ،و آنها كه
منشأ اعمال بد است و به آن اخالق بد
و ملكات رذیله مىگویند.
یكى از فالسفهی غرب به نام «ژكس»
مىگوید:
علم اخالق عبارت اس��ت از تحقیق در
رفتار آدمى به آن گونه كه باید باشد
(فلسفهی اخالق ،صفحهی .)9
در نهایت مىتوان علم اخالق را چنین
تعریف كرد:
اخالق علمى اس�ت كه از ملكات و
صفات خوب و بد و ریشهها و آثار
آن سخن مىگوید.

سلسله حبثهای اعتقادی ()1
اهمیت مباحث اعتقادی
اهمیت و ارزش هر علمی بستگی به موضوع
آن دارد و در میان تمام علوم ،علم اعتقادات،
شریفترین و باارزشترین موضوع که بحث
پیرامون پروردگار میباشد را داراست.
اس��اس و زیربنای تمام ح��رکات مادی و
معنوی هر انس��انی ،اصول عقاید اوس��ت
که اگر س��الم ،صحیح و قوی باشد ،اعمال
و ح��رکات ،افکار و بینش های مختلف او،
درست و شایسته خواهد بود.
درمیاناصولاعتقادی،مسالهیخداشناسی
از اهمیت و ش��رف خاصی برخوردار است،
زیرا اساس و ریشهی همه مسایل اعتقادی
و هستهی مرکزی جهانبینی انسان است.
ب��ا این مقدمهی کوت��اه ،اهمیت بحث در
اصول عقاید را آغاز میکنیم و نتایج اعتقاد
ب��ه دین را بیان مینماییم .فواید اعتقاد به
دین را اینگونه میشمرند:


 )1دین به زندگی محت��وی میدهد ،اگر
دی��ن را از زندگی جدا کنیم ،جز پوچی و
سرگردانی و تکرار ،چیزی نمییابیم؛

 )2دین ،رفع تحیر میکند .تحیر از این که:
کجا بودم ـ کجا هستم ـ برای چه هستم ـ
به کجا میروم .حضرت علی (علیه السالم)
فرمودهاند:
خداوند رحمت کند کسی را که بداند کجا
بوده ،کجا هست و کجا خواهد رفت؛

 )3انسان ذاتا تشنه و عاشق کمال است و
تنها دین است که انسان را به کمال واقعی
هدایت می کن��د .امام باقر علیه الس�لام
فرمودهاند:
تمام و نهایت کمال ،بصیرت در دین ،صبر
بر مش��کالت و تدبیر امور زندگی اس��ت
(منتهی اآلمال ،کلمات امام باقر ع؛

 )4آرامش روانی تنها در پناه دین اس��ت.

انسان فاقد دین همیشه همراه با اضطراب،
ترس ،ناراحتی ،پریش��انی و س��رگردانی
میباشد.
آنها که ایمان آوردند خود را با س��تم آلوده
نکردند ،آرامش و امنیت برای آنهاس��ت و
آنها ره یافتگانند
(سورهی انعام ،آیهی )82؛


و  )5ت�لاش و امید در پناه دین ،آنگاه که
حوادث سخت و پیچیده در زندگی انسان
رخ میده��د و همهی درها را به روی خود
بسته میبیند و در برابر مشکالت احساس
ضعف و ناتوانی میکند ،تنها ایمان به مبدا
و معاد اس��ت که به یاری او شتافته و به او
نیرو میدهد.
از همین رو رسول گرامی اسالم میفرماید:
مؤمن ،همانند کوه استواری است که او را
بادهای سخت حرکت نمیدهد
(غرر و درر ،ج  ،7واژهی دین).
از امام رضا (علیه السالم) پرسیدند فلسفهی
عقیده به خدا و پیغمبران و آنچه از جانب
خدا آمده چیست؟
حضرت فرمودند:
علتهای بس��یاری دارد از جمل��ه این که

ز کوی یار میآید
نسیمبادنوروزی

بهار آمد!
با تمام زیبایی و شکوهی که از دریای قدرت قادر متعال،
در قلب لحظاتش نهفته .آری! بهار زیباست و کوله باری
از ش��ادی ب��ه ارمغان دارد .همو که هر س��ال میآید ،با
دنیایی پر از دگرگونی؛ اما این بهار ،کم کم جایش را به
تابستان و پاییز و زمستان میدهد .چه میشد اگر بهار،
جاودان میماند!؟! چگون��ه بود اگر نعمت و زیباییاش
همیشه در برابر چشمانمان میماند؟ آیا میشود ...؟ آری
میشود! بهاری هست که جاودانگیاش ،بیاندازه طوالنی
است و به قدر باور کردنش زیباست .اکنون باید به بهاری
بیندیشیم که خزان ندارد! بهار رویش مهربانی و محبت،
ی الهی ...
بها ِر جاودانه ِ
دوستان دوست! لحظه لحظههای انتظار تحویل سال ،یاد
ِ
آوری است برای این که انتظا ِر به بار نشستن سبزههای
بهار ظهور یگانه منجی عالم را با تمام وجود حس کنیم و
از خدا جریان زالل عدالت پر مهرش را تمنا داریم.
زمانی که زمزمههای «حول حالنا الی احسن الحال» را بر
لب داریم و از دگرگون کنندهی قلبها ،بهترین دگرگونی
را بر حالمان طلب مینماییم ،آن کسی که به اذن خدا
دلهای بندگان را متحول میکند ،فراموش نکنیم.
هربهــار ،فرصتی است برای بهاری شدن! اگر شوق بهاری
شدن در درونت هست ،با تضرع و اشتیاق از خداوند بهار
جاودانی را آرزو بدار که مهدی موعود ،با شمیم محبت،
برای جهانیان به ارمغان میآورد .باش��د که در آن بهار،
دلها جال یابد و درونها متحول شود.

فرارسیدن نوروز باستانی ،بهار طبیعت،
لحظهی تولد دوبارهی قلبها و هنگامهی
دگرگونی جانه�ا را به تمامی هممیهنان
گرامی و فارس�ی زبان�ان ارجمند تبریک
عرض نم�وده و بهترینه�ای روزگار را از
درگاه خالق بهار ،برایتان آرزومندیم.

کسی که معتقد به خدا نیست از گناهان
اجتناب نمیکن��د و مرتکب معصیتهای
بزرگ میشود و در انجام هر ظلم و فسادی
که برایش لذت بخش است ،از هیچ کسی
حس��اب نمیبرد (میزان الحکم��ه ،واژهی
معرفت).
طبیعی اس��ت کس��ی که اعتق��اد به خدا
و قیامت ندارد ،عدال��ت ،برابری ،و به طور
کلی همهی مسایل اخالقی از نظر او پوچ و
بیمحتوا است.
در نظ��ر او همه با مرگ ب��ه یک نقطهی
مساوی میرسند ،پس چه چیزی میتواند
مانع این انسان از فساد و هوسرانی باشد؟
در نتیج��ه اعتقاد به خ��دا و قیامت باعث
میشود انسان خود را در برابر هر حرکتی
مسؤول بداند .انس��ان معتقد باور دارد که
کوچکترین عمل زشت و زیبای او حساب
دارد .هر کس به اندازه ذرهای خوبی یا بدی
کند ،جزای آن را خواهد دید
(سورهی زلزال ،آیات  7و .)8

زندگی محتوی میدهد و انسان را از تحیر
و سرگردانی نجات میدهد و سبب کمال
و سعادت است و اگر دین موجب آرامش و
زمینهساز عدالت اجتماعی است ،پس چرا
بیشتر مسلمانان به این نتایج نرسیدهاند؟!
ج��واب این س��وال را ب��ا روایت��ی از امیر
المومنین علیه الس�لام بیان میکنیم که
فرمودند :ایمان ،اقرار به زبان ،شناخت قلبی
و عمل با اعضا و جوارح است
(بحار النوار ،ج  ،69ص .)68

روشن است که دین و ایمان اغلب مسلمانان
از مرحلهی اول تج��اوز نکرده و در نتیجه
ایمان زبانی بدون معرفت و بدون عمل اثر
و فایدهای ن��دارد و به فرمایش امام صادق
علیه السالم:
شناخت و معرفت حاصل نمیشود مگر با
عمل و هر کس معرفت پیدا کرد ،به عمل
راهنمایی میشود .پس هر کس عمل ندارد،
معرفت ندارد (اصول کافی) .در نتیجه آن
فواید و آثار هنگامی ظاهر میشود که ایمان
این اعتقاد ،زمینه س��از عدالت اجتماعی به قلب رسیده و از قلب به وسیلهی عمل
است و اینجاس��ت که بایدها و نبایدهای در جوارح و اعضا ظاهر شود.
* برگرفته از بیانات
اخالقی معنا پیدا میکند.
جناب استاد باقری تهرانی
این س��وال مطرح میشود که اگر دین به
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گوناگون...
خورا كی های
مفید و كاهنده
كلسرتول خون

كلس��ترول ماده ای است از جنس
چربی كه در تمام س��لول های بدن
وج��ود دارد و در س��اخت دیواره ی
س��لولی و برخی هورمون ها نقش
مهم��ی را ایف��ا می كن��د .مولكول
ه��ای چربی پس از ج��ذب از روده
در سیس��تم گردش خون
توسط كلسترول حمل
می شوند .قسمت اعظم
كلسترول در داخل بدن
و توسط كبد ساخته می
شود و بقیه آن با مصرف
غذاهای پر كلس��ترول
و پ��ر چ��رب وارد بدن

می شود .حال سوال این
جاس��ت ك��ه خوراكی
هایی كه كلس��ترول
خ��ون را كاهش می
دهند كدام اند.
برخی از این خوراكی
های :

پرتقال:
ح��اوی م��اده ای به نام
پكتین اس��ت كه كلسترول
خون را را می زداید.
جودو سر:
بسیار موثر در كاهش كلسترول
می باشد
نخود و عدس:
سرش��ار از فیبر می باشد و
جایگزی��ن مناس��بی ب��رای
پروتیئن های حیوانی است.
ماهی ساردین:
این نوع ماهی سرشار از اسید

چرا برخی
افراد چهره
خود را زشت
می بینند؟

حدود دو درصد از مردم
دنیا از بیماری "اختالل
ب��د ریخت��ی بدن��ی"
(body dysmorphic
 )disorderو ی��ا "بدریخت
هراسی" ()Dysmorphophobia
رن��ج می برند .این اف��راد زمانی که
در مقابل آینه می ایس��تند خود را
بسیار زش��ت و بدریخت می بینند
و به تدریج نسبت به اینکه در آینه
نگاه کنند دچار وسواس و ترس می
شوند.
حدود یک چه��ارم از افراد مبتال به
این بیماری در اثر رنجی که از دیدن
چهره خود در آینه می برند اقدام به
خودکشی می کنند .بسیاری دیگر
از آنه��ا نیز تصور می کنند که واقعا
در چهره و بدن دچار نقص هستند
و بنابراین بارها تحت عمل جراحی
زیبایی ق��رار می گیرن��د اما هرگز
احساس خوبی از چهره خود ندارند.
اکنون گروهی از محققان مدرس��ه
پزشکی دانشگاه لس آنجلس کشف
کردن��د که مغز این بیم��اران تصور
چه��ره آنها را به روش��ی غیرواقعی
پ��ردازش می کند .فعالیت مغز این
اف��راد ه��م در مراکز بص��ری و هم
در سیستم جس��م مخطط در لب
پیشانی تغییر کرده است .براساس
گزارش  ،CNNاین محققان کشف
کردند که مورد اشتباهی در مغز این
اف��راد وجود دارد که می تواند دلیل
این باشد که این افراد خود را زشت
ببینن .د

مغز  17فرد "بدریخت هراس" و 17
فرد سالم برای درک بهتر این موضوع
با کم��ک  MRIمورد بررس��ی قرار
گرفتند درحالی که تمام این افراد به
عکسی از چهره خود و یا عکس یک
هنرپیشه معروف نگاه
میکردند .به این
ترتی��ب این
دانش��مندان
مش��ا هد ه
کردند که در
مغز "بدریخت
هراسها"فضاهای
مختل��ف نورونی لب
پیشانی به روشی ناهنجار و غیرعادی
روشن می شوند .نتایج این تحقیقات
می تواند به درک بهتر اینکه آیا این
اختالل ذاتی و یا اکتس��ابی اس��ت
کمک کند.

اسم رمز مشا
چیست؟

نتایج یک تحقیق در مورد اسم های
رمز سرقت شده ،نشان می دهد که
ش��مار نگران کنن��ده ای از کاربران
کامپیوتر ،اسم های رمزی را انتخاب
می کنند که به راحتی قابل حدس
زدن است.
" "123456بیش��ترین رم��ز مورد
اس��تفاده اس��ت که باعث می شود
ش��بکه های اجتماع��ی اینترنتی و
حس��اب های تجاری به ش��دت در
معرض حمله سایبری قرار گیرند.
به خاطر س��پردن اس��م ه��ای رمز
کار دش��واری اس��ت .کارشناس��ان
امنیتی شرکت کامپیوتری "ایمپروا"
می گویند ،به همین دلیل است که
ما اس��م های رمز بسیار ساده ای را
انتخاب می کنیم.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

نقــد و اقسـاط

چرب ام��گا  3می
باش��د كه تمام
گرفتگیعروق
را كه ناشی
از لخت��ه
خون است
برطرف می
كند.
پسته
این گیاه طبیعی
سرش��ار از فیبر ،اسید
های چرب اش��باع اش��باع نشده و
آنتی اكس��یدان است كه برای بدن
بسیار مفید می باشد.
شكالت:
شكالت یا كاكائو مانع از لخته شدن
خون می شود ،در كاهش فشار خون
و كلسترول نقش اساسی دارد.

این ش��رکت  32میلیون اس��م رمز
فاش شده به واسطه عملیات نفوذ یا
هک کردن یک سایت موسیقی در
ماه دسامبر را تجزیه و تحلیل کرده
است.
از ده اسم رمزی که به کارگیری آن
در میان کاربران کامپیوتر بیشترین
استفاده را داشته می توان به ترتیب
از اعداد یک تا نه را نام برد.
در ردیف دوم اس��تفاده از اسم رمز
" "123456ق��رار دارد و بعد از آن
" "12345اس��م رمزی اس��ت که
بیش��تر کاربران از آن اس��تفاده می
کنند.
مطابقاینتحقیقاتکلمه"پسوورد"
به ش��کل باورنکردنی به عنوان اسم
رمز مورد استفاده بوده و در جایگاه
چهارم قرار گرفته است و پس از آن
هم عب��ارت " "iloveyouدر ردیف
بعدی بود.
اما اگر اس��م رمز برای به یاد ماندن،
ساده انتخاب شود ،احتماال بسیاری
آن را به آسانی کشف خواهند کرد.
ریچاردجکسون،کارشناسکامپیوتر
می گوید براس��اس ارزیابی شرکت
"ایمپ��روا" ،هکره��ا در صورتی که
اسم رمزها ساده انتخاب شده باشد،
می توانند در هر ثانیه به یک حساب
اینترنتی دسترسی داشته باشند.
بنابراین روش��ی که بتوان از امنیت
اسم رمز حفاظت کرد این است که
بانک ها و صاحبان کسب و کارهای
اینترنتی به م��ا بگویند که چه باید
کرد.
ب��رای این منظور اس��م رمز خود را
دست کم هشت حرفی و به صورت
ترکیبی از اعداد و حروف کوچک و
بزرگ انتخاب کنید .مهمتر از همه
هم این که برای هر یک از حس��اب
های اینترنتی خود از اسم رمزهای
مشابه استفاده نکنید .

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

چطوری
جوون
مبونیم؟

 اعداد و ارقام غیر
ضروری رو دوربنداز!
این اعداد شامل سن ،قد و
وزن میشه ،بگذار دکترها
راجع به این عددها نگران
باشن ،خوب واسه همینه
که بهشون ویزیت می دی!
 دوستهای شاد و
خوش و خرم و سر حالت
رو برای خودت نگه دار!
آدمهای بی حس و حال تو
رو هم بی حال می کنن
( اگه خودت جزو این دسته
ای حواست باشه!)
 دائم در حال
یادگیری باش!
سعی کن بیشتر راجع
به کامپوتر ،کارهای
دستی،باغبانی و خالصه
هرچی که فکر می کنی
یاد بگیری ،هیچوقت نگذار
مغزت بی کار بمونه" ،مغز
بیکار پاتوق شیطانه"
این شیطان هم اسمش
آلزایمرِ
 از چیزهای ساده ،لـــذت ببر!
 اغلب بخنـــــد ،قهقهه های بلند و
طوالنی اونقدر بخند که نفست بند بیاد ،اگه
دوستی داری که خیلی باهاش می خندی ،پس
خیلی باهاش وقت بگذرون
 گاهی اوقات یه کم اشک بریز!
سختی کشیدن هست ،غمگین بودن هست اما
ادامه بده ،تنها کسی که تمام طول زندگیمون
کنار ماست ،خود ما هستیم ،پس تا وقتی که
زنده ایی زندگی کن.
 دور و اطرافت رو با آدمهاو چیزهایی پرکن
که دوستشون داری ،با د وستها و فامیل ،با
یادگاری هات ،حیووون خونگی ،موسیقی ،گل
و گیاه و خالصه هرچیزی ،خوب حاال خونه
ات پناهگاه و محل آرامشت شد؟ بگو ببینم،
رابطه ات با خدا چطوره؟
 سالمتیت رو جشن بگیر و بهش اهمیت
بده! اگه سالمی ،سعی کن این وضعیت رو
حفظ کنی ،اگه وضعت متغیره ،سعی کن
متعادلش کنی و حالت رو بهتر کنی ،اگر هم
فکر می کنی تنهایی از پسش بر نمی آیی ،از
یک نفر کمک بگیر!
 به سمت ناراحتی ها ت سفر نکن!
برو به یک مرکز خرید ،برو به یه محله ی دیگه،
حتی برو یه کشور دیگه ،اما هیچ وقت جایی نرو
که باعث سرافکندگی و احساس گناهت بشه
 از هر فرصتی که داری استفاده کن و به
همه کسانی که دوستشون داری ،عشقت رو
نشون! یاحق!

استخدام

رفوکار قالی
Carpet repair
>> part time

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

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750
ازدسامبر1

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

ك َرم داران عالم را د َرم نیست/
درم داران عالم را ك َرم نیست!
كرم درخت از خود درخته!
كژدم را گفتند :چرا به زمستان در نمی آئی؟
گفت  :به تابستانم چه حرمت است
كه در زمستان نیز بیرون آیم؟!
كس را وقوف نیست كه انجام كار چیست/
هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار (حافظ)
كس نخارد پشت من ،جز ناخن انگشت من !
كسی دعا می كنه زنش نمی ره
كه خواهر زن نداشته باشه!
كسی را در قبر دیگری نمی گذارند!
كسی كه از آفتاب صبح گرم نشد
از آفتاب غروب گرم نمی شه!
كسی كه از گرگ می ترسه گوسفند نگه نمی داره!
كسی كه با مادرش زنا كنه ،با دیگران چه ها كنه!
كسی كه منار می دزده  ،اول چاهش رو می كنه!
كسی كه خربزه می خوره ،پای لرزش هم می شینه!
كشته از بس كه فزون است كفن نتوان كرد!
كفاف كی دهد این باده به مستی ما /
ُخم سپهر تهی شد ز می پرستی ما
كـنند؟!
كف دستی كه مو نداره از كجاش می َ
كفتر صناری ،یاكریم نمی خونه !
كفتر چاهی جاش توی چاهه!
كفشات جفت ،حرفات مفت!
كفشاش یكی نوحه می خونه ،یكی سینه میزنه!
كفگیرش به ته دیگ خورده!
كالغ آمد چریدن یاد بگیره ،پریدن هم یادش رفت!
كالغ از وقتی بچه دار شد ،شكم سیر به خود ندید!
كالغ از باغمون قهر كرد ،یك گردو منفعت ما!
كالغ خواست راه رفتن كبك را یاد بگیره
راه رفتن خودش هم یادش رفت!
كالغ ،روده خودش در آمده بود،
اونوقت می گفت  :من جراحم!
كالغ سر لونه خودش قارقار نمی كنه!
كـل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!
َ
كاله را كه به هوا بیندازی
تا پائین بیاید هزار تا چرخ می خوره!
كاله كچل را آب برد گفت :برای سرم گشاد بود!
كلفتی نون را بگیر و نازكی كار را!
كلوخ انداز را پاداش سنگ است/
جواب است ای برادر این نه جنگ است
كله اش بوی قرمه سبزی می ده!
كله پز برخاست سگ جایش نشست!
كله گنجشكی خورده!
كمال همنشین در من اثر كرد/
وگر نه من همان خاكم كه هستم (سعدی)
كم بخور همیشه بخور!
كمم گیری كمت گیرم  /نمرده ماتمت گیرم!
كنار گود نشسته می گه لنگش كن !
كند همجنس با همجنس پرواز /
كبوتر با كبوتر باز با باز ...
كنگر خورده لنگر انداخته!
كور از خدا چی می خواهد؟ دو چشم بینا!
كور خود و بینای مردم!
كورشه اون دكانداری كه مشتری خودشو نشناسه!
كور را چه به شب نشینی!
كور كور را می جوره آب گودال را!
كور هر چی توی چنته خودشه
خیال می كنه توی چنته رفیقش هم هست!
كوری دخترش هیچ،
داماد خوشگل هم می خواهد!
كوزه خالی ،زود از لب بام می افته!
كوزه گر از كوزه شكسته آب می خوره!
كوزه نو آب خنك داره!
كوزه نو دو روز آب را سرد نگه می داره!
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یخوابیمغز
ب 
یبرد
راحتلیلم 

بهداشت و خانواده...

نوشیدنقهوهازقلبمحافظتمیکند
قه��وه واقعا میتواند جان بس��یاری
از انس��انها را از مرگ نجات دهد و
دانشمندان در تحقیقات خود متوجه
شدند کافئین موجود در قهوه از قلب
انسان محافظت میکند.
دانشمندان کشف کردند که افرادی
که به طور مرتب قهوه مینوش��ند با
احتمالکمتریضربانقلبشاننامنظم
میش��ود و هرچه تعداد فنجانهایی
که آنها مینوش��ند بیشتر باشد به
همان میزان کمتر ب��ه بیماریهای
قلبی دچار میشوند.
ای��ن مطالعات که توس��ط محققان
کالیفرنیا انجام ش��ده اس��ت نش��ان
میدهد مصرف قه��وه میتواند بدن
انسان را از ابتال به بیماریهای قلبی
محافظتکند.
دکتر آرتور کالتسکی متخصص قلب
و همکارانش مطالعه ای را روی 130
هزار و  54م��رد و زن که بین  18تا

ویتامین  Dجان
بسیاری را جنات
می دهد

گفته می شود بیش از سه چهارم
از آمریكای��ی ها با كمبود ویتامین
 Dمواجهند .این ویتامین یك ماده
مغذی حیاتی برای سالمت انسان

 90سال داشتند انجام دادند و متوجه
شدند افرادی که  4فنجان یا بیشتر
قهوه در هر روز مینوشند با احتمال
 18درص��د کم تر به دلی��ل ابتال به
اختالالت ضربان قلب در بیمارستان
بستریمیشوند.
همچنین افرادی که بین یک تا سه
فنجان قهوه در روز مینوشند احتمال
بروز مش��کالت قلبی را نس��بت به
افرادی که قهوه نمینوشند تا  7درصد
کاهش میدهند.
بی��ش از دو میلیون نف��ر در بریتانیا
به اخت�لاالت قلبی دچار هس��تند
که میتواند منجر به از دس��ت دادن
هوشیاری و حمله شود.
این تحقیقات نشان میدهد افرادی
که به ط��ور روزانه قهوه مینوش��ند
میتوانن��د با ای��ن عادت خ��ود را از
آسیبهای قلبی در امان نگاه دارند.
مطالعه دیگری که توسط دانشمندان

اس��ت كه جذب آن در بدن زمانی
میسر می شود كه فرد در معرض
تابش نور خورشید قرار بگیرد.
پزش��كان نگرانند كه شرایط آب و
هوای زمس��تانی كنونی ،مش��كل
كمبود ویتامین Dدر میان جمعیت
بزرگی از ساكنان نیم كره شمالی را
دوچندان كند.
در حالی كه افراد بیش��تری برای
جلوگیری از ابتال به سرطان پوست،
ب��ه اس��تفاده از كرم ض��د آفتاب
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ی
محقق��ان برای دومین ب��ار در تصویر بردار 
ی خوابی ،مغز
های مغزی مشاهده كردند كه ب 
را تحلیل میدهد.
ی خوابی با كم شدن
در این تصاویر مغزی ارتباط بین ب 
حجم قشر خاكستری مغز به چشم می خورد.
محققان میگویند :این نواحی تحلیل رفته از قش��ر
خاكستری مخ ،توانایی این عضو را در تصمیمگیری و
استراحت تنظیم می كند.
به گفته پژوهشگران ،این تحقیق میتواند به كشف
روش های جدید برای درمان بیخوابی منجر شود.
دكتر المارجی آلتنا محقق اصلی در این آزمایشات در
انستیتو علوم اعصاب هلند خاطرنشان كرد :این یافت ه
ها پیش بینی میكنن��د كه مبتالیان به بیخوابی

اسپانیایی انجام ش��ده بود نشان داد
نوشیدن 3فنجان قهوه در روز میتواند
خطر مرگ زنان ب��ر اثر بیماریهای
قلبی را تا یک چهارم کاهش دهد.
همچنی��ن مردانی ک��ه پنج فنجان
یا بیشت��ر در روز قهوه مینوش��ند
با احتم��ال  44درصد کمتر به دلیل
این بیماریها جان خود را از دس��ت
میدهند.
همچنین تحقیقات نش��ان میدهد
نوشیدن دو یا سه فنجان قهوه در روز
میتواند خطر سکته را تا  20درصد
در انسانها کاهش دهد.

متوسل شده اند ،كمبود ویتامین
 Dآنها نیز رو به افزایش بوده است.
میزان كمبود این ویتامین درمیان
آفریقای��ی ه��ای آمریكا ب��ه ویژه
باالست چون رنگ تیره پوست آنها
به طور طبیعی از جذب نور آفتاب
جلوگیری می كند.
 ،MFIبزرگترین كلینیك پزشكی
در واشنگتن در حال حاضر اندازه
گیری میزان ویتامی��ن  Dبدن را
مانن��د اندازه گیری ه��ای متداول

گل گاو زبان آرامش
خبش است

دیگ��ر (مانن��د قند ،كلس��ترول و
هموگلبین خون) ،انجام می دهد و
دكتر ژی ژی ال بایومی می گوید
نتایج بدس��ت آمده ،نگران كننده
اس��ت .او گفت" :وقتی من شروع
ك��ردم به تحقیق در ب��اره كمبود
ویتامین د ،خیل��ی تعجب كردم،
چون متوجه شدم دست كم %85
از مراجعه كنندگان به ما به شدت
كمب��ود ویتامین د داش��تند .این
موضوع تا آن حد در حال گسترش

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

خدمات ارزی

514-844-4492

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�

�

�

است كه وقتی جواب آزمایش یك
نفر مقدار ویتامین  Dرا عادی نشان
می دهد ،جای تعجب است".
كمبود ویتامین  Dممكن اس��ت
منجر به امراض اس��تخوانی مانند
راشیتسم و پوكی استخوان شود.
اما ش��واهد رو به افزایش��ی نیز در
دست است كه كمبود این ویتامین
حتی ممكن اس��ت باعث بیماری
های قلبی ،سرطان و دیابت شود.

این گیاه را بس��یاری از ایرانی ها می شناسند و
برخی نیز آن را به عنوان مایحتاج زندگی خود
تهیه می كنند.
گل گاو زبان برای بیماری های عصبی بس��یار
موثر است و در نقاط مختلف ایران از جمله دامنه
رش��ته كوه های البرز می روید .گل گاو زبان از
زمان های بسیار دور مورد استفاده ایرانیان بوده و
به عنوان دارویی آرام بخش شناخته شده است.
گل گاو زب��ان را نباید با گیاه گاو زبان اش��تباه
گرفت .گی��اه گاو زبان در كش��ورهای مختلف
جهان می روید كه زادگاهش كشورهای حاشیه
مدیترانه بوده و از آنجا به تمام دنیا رفته اس��ت.
ش��یوه مصرف این دو گیاه دارویی به صورت دم
كردن است و هر دو آن ها بنفش رنگند.
بیش��ترین عصاره ای��ن گی��اه در گلبرگ های
آن اس��ت و به مقدار كمتری در س��اقه و سایر
قسمت های گیاه وجود دارد.

�
�

�

ت های پیچیدهای برای
مزمن ممكن اس��ت ،ظرفی 
ش موثر محرك ها داشته باشند.
ارزیابی ارز 
ابت�لا به بیخوابی و مدت زمان آن در كاهش میزان
ماده خاكستری مغز نقش دارد؛ به طوری كه هر چه
ی خوابی بیشتر باشد ،حجم این ناحیه از مغز
درصد ب 
كمتر میشود.
این امر پیامدهای دیگری روی سایر فرآیندهای ذهنی
به ویژه تصمیم گیری خواهد داشت.
در این تحقیق كه ش��رح آن در مجله روانپزش��كی
بیولوژیك به چاپ رس��یده است ،مقدار ماده سفید و
ی خوابی
خاكستری مغز در  24داوطلب بالغ مبتال به ب 
مزمن با  13فرد سالم مورد مقایسه قرار گرفت.

�
�

�

>> برای ما
بنویسیداما...
کوتاه زیباتر است

•
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی
کنید نامه ها از  200تا کلمه بیشتر نشود.
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آیاآلزامیروا كنشامینیسلول هایمغزاست؟

پزشکــی....
تبـریک

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

چگونه از
مبتال شدن به

استئو پروز
(پوکی استخوان)

جلوگیریکنیم
وقتی که استخوان ها سریعاً قسمت
زیادی از روکش ک��والژن Collageneو
مواد معدنی خود را از دس��ت می دهند
دچار استئوپروز می شویم.
در این حالت اس��تخوان ها پوک ش��ده
س��ختی همیش��گی آن ها کم شده و
آمادگی شکستن بیش��تری را پیدا می
کنند.
کم ش��دن سالمتی استخوان ها در سر
استخوان ران ،مهره های ستون فقرات،
دنده ها و مچ دست ها بیشتر دیده می
شود.
ب�ه این بیماری بیماری خاموش هم
می گویند.
چون اکث��ر اش��خاص مبتال ت��ا دچار
شکستگی استخوان نشوند نمی دانند که
دچار آن هستند.
درس��ت اس��ت که به نظر نمی آید که
یک شکستگی استخوان بتواند مشکلی
جدی برای سالمتی شخص باشد ،ولی
باید دانس�ت که تع�داد خانم هائی
که بر اثر یک شکس�تگی که عامل
آن اس�تئو پروز بوده جان ش�ان را
از دس�ت داده اند ،بیشتر از کسانی
است که بر اثر سرطان سینه و رحم
فوت کرده اند.
شکس��تگی به تنهائی خطرناک نیست
بلکه مشکالتی که بر اثر آن (مخصوصاً
س��ر اس��تخوان ران) تولی��د می کند
خطرناک است.
اگر موارد زیر را رعایت کنیم می توانیم از
این بیماری جلوگیری ک��ر د ه
سال متی
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اس��تخوان ها را حفظ کرده و
دچار شکستگی نشویم.

سال نو را به همه هموطنان
عزیز و خوانندگان و
همکاران پیوند تربیک عرض
منوده و سالمتی و سعادت
برای همه آن ها آرزو دارم.


کوالژن
کوالژن ب��ه عنوان مکم��ل غذائی و به
صورت مایع از راه دهان در نزد انسان از
تخریب کوالژن استخوان پیشگیری می
کند و در نزد حیوانات آزمایشگاهی ،حتا
مقدار مواد معدنی استخوان ها را متعادل
می کند.

کلسیم
برای محافظت از سختی استخوان باید از
مکمل های حاوی کلسیم استفاده کرد،
ولی نه هر نوع آن.
مطالعات نش��ان می ده��د که کربنات
کلسیم ،مخصوصاً نزد افرادی که معده
آن ها به قدر کافی اسید ترشح نمی کند،
به خوبی جذب نمی شود؛ (مانند تعداد
زیادی از خانم های یائسه) و بهتر است از
سیترات کلسیم استفاده کرد که حدود
دو برابر کربنات جذب می شود .مصرف
کامل کننده ی کلسیم بین  30تا  50در
صد از پوک شدن استخوان و حدود 72
درصد از شکستگی جلوگیری می کند.
مصرف این دارو با مواد طبیعی کلسیم
دار مانند ماست و پنیر باعث جذب بهتر
می شود.

منیزیم
این ماده معدنی معموالً همراه با کلسیم
است .زیرا باعث بهتر جذب شدن کلسیم
و فعال کردن ویتامین  Dموجود در غذا
هاس��ت که موجب جذب کلس��یم می
شود.
مقدار منیزیم در استخوان افراد مبتال به
استئوپروز کم است.
در یک مطالعه علم��ی روی  2000نفر
انس��ان با سن باال نش��ان می دهد که
مصرف روزان��ه  100میلی گرم منیزیم
باعث می ش��ودکه  2درصد مقدار مواد
معدنی استخوان بیشتر شود.

ویتامین D
این ویتامین برای جذب کلسیم در روده
کوچ��ک الزم و ضروری اس��ت همین
طور در سیستم دفاعی بدن و نگهداری
کلسیم در استخوان ها.
مطالعات نشان می دهد که مصرف
داروئ��ی ویتامی��ن  Dب��ه تنهائی
50درصد س��ختی اس��تخوان را
زیاد کرده و میزان شکستگی سر
استخوان ران را کم می کند و البته
اگر همراه با کلسیم باشد نتایج مهم
تری دارد.

سیلیسیوم
سیلیسیوم برای تولید کوالژن
در بدن الزم است ،مخصوصاً در
سر استخوان ها.
مطالعات نش��ان می دهد که
زی��اد ش��دن سیلیس��یوم در

نسوج باعث می شود که بدن  200برابر
بیشترکوالژن تولید کند.
بر اثر کمبود سیلیسیوم آنزیمی که باعث
ساخته شدن کوالژن می شود ،نمی تواند
به خوبی فعالیت کند.
مکملغذائیحاویسیلیسیوم(سیلیس)
م��ی تواند کمبود آن را در مواد غذائی و
در نتیجه در بدن انس��ان جبران کند و
باعث استحکام استخوان شود.
مطالعات نشان می دهد سیلیسیوم نقش
مهمی در نگهداشتن کلسیم و فسفر در
استخوان انسان و استحکام آن بازی می
کند و تعداد س��لول ه��ای از بین برنده
س��لول های اس��تخوانی را کم و تعداد
سلول های سازنده را زیاد می کند.

بُر Bore
بُ��ر ک��ه بیش��ترین مق��دار آن در
استخوان هاست ،تنظیم کننده کار سایر
فعالین اس��تحکام اس��تخوان (کلسیم،
منیزیم ،ویتامین  ) Dمی باشد و اشکاالت
کمبود ویتامی��ن  Dو منیزیم را جبران
می کند؛ همین طور باعث می شود که
مقدار کمی از کلسیم و منیزیم بدن از راه
ادرار دفع شود.

روی Zinc
مطالعات نشان می دهد که روی تشدید
کننده تولید استخوان است و از ضعف
اس��تخوان جلوگیری کرده سلول های
استخوانی را فعال می کند و باعث ذخیره
کردن کلسیم در استخوان و فعال شدن
تولید کوالژن می شود.
در نزد خانم های بیش از سی ساله،کم
شدن نسوج استخوانی ،مانند دوچرخه
س��واری با یک چرخ پنچر شده است؛
(البته امکان خرید الستیک نو هست ولی
می شود پنچری را گرفت و الستیک را
دوباره باد کرد و به مقصد رسید!)
ولی اگر مس��ئله را ج��دی نگیرید باد
الس��تیک به تدریج خالی ش��ده امکان
ماندن در کنار جاده و یا پارگی الستیک
و سقوط از دوچرخه زیاد است.
برای جلوگیری از استئوپروز و یا کم کردن
س��رعت شتاب آن باید بدانید که از چه
مواد غذائی استفاده می کنید و چه نوع
فعالیت بدنی (ورزشی) باید داشته باشید
که مش��خص کننده سالمتی سیستم
استخوانی شما باشد.
همچنین بدانید که چه نوع مکمل غذائی
و چه مقدار الزم دارید.
بیاد داشته باشید همه این مکمل ها
را می توانی�د در آجیل های ایرانی
بیابید.
سال خوبی داشته باشید
و همیشه خوش باشید

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

پروتئین بتا آمیلوئید در بخش
خاكس��تری مغز حالت سمی
پیدا كرده و فعالیتسلولهای
عصبی مغز را مختل میكند.
عاملی كه موجب گس��ترش
بیماری آلزایمر میشود.
پژوهش��گران مدرسه پزشكی
ه��اروارد در گ��زارش خود به
این نكته اش��اره میكنند كه
ش��باهتهای میان پروتئین

یافتههای تازه پژوهشگران در
مورد آلزایمر حاكی از آن است
كه واكنش ایمنی سلولهای
مغز با نشانههای این بیماری
مرتبط است.
این پژوهشگران تشكیل جدار
پروتئینی در بخش خاكستری
مغز را ،كه از نشانههای آلزایمر
است ،بررسی كردند.
انب��ار ش��دن پروتئی��ن در
بخش خاكس��تری مغز
از نخس��تین نشانههای آمار مبتالیان به بیماری
ابتال به بیم��اری
آلزایمر آلزایمر در جهان به شدت
محسوب میشود .در این
رو به افزایش است
حالت یك جدار پروتئینی
دربخشخاكستری
مغز شكل میگیرد
كه درص��د باالیی
از آن را پروتئینی
به نام پروتئین بتا
آمیلوئید تشكیل
میدهد.
پژوهش��گران مغز
و اعصاب مدرس��ه
پزش��كی هاروارد
كه مدتهاس��ت در
این زمینه تحقیق
میكنندمیگویند:
«تشكیل این جدار
پروتئینی حاصل
واكنش س��لولهای مغزی در بت��ا آمیلوئی��د و برخ��ی از
براب��ر عوام��ل تحریككننده پروتئینهای ش��ناخته شده
سیس��تم ایمنی ،توجه آنها را
است».
این پژوهشگران نتیجه آخرین جلب كرده است.
تحقیق��ات خ��ود را در مجله ای��ن ش��باهتها در ادام��ه
تخصصی  PloS ONEمنتشر تحقیق��ات گروه پژوهش��ی
مورد بررس��ی ق��رارگرفتند.
كردند.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت :در این تحقیقات ابتدا رش��د
«این جدار پروتئینی در بخش  ۱۵عامل بیماریزا ش��ناخته
خاكستری مغز ،سد موثری در ش��ده در حضورپروتئین بتا
برابر عوامل مختلف بیماریزا آمیلوئید بررسی میشود .رشد
و گسترش هش��ت عامل در
ایجاد میكند».
نكت��ه ای��ن جاس��ت ك��ه حضور این پروتئین به شدت
پروتئینه��ای بتاآمیلوئی��د تحت تأثیر قرار میگیرد.
در مغز انس��انهای سالم نیز بت��ا آمیلوئی��د در هفت مورد
تولید میش��ود .این پروتئین دیگ��ر ،حت��ی رش��د عام��ل
ی در منطقه بیم��اریزا را بیش از پروتئین
اما در حالت عاد 
خاكستری مغز انبار نمیشود .مع��روف (LL-37پروتئی��ن
با اینكه مش��خص نیست به شناخته شده سیستم ایمنی
چه دلیل در مرحله نخستین در براب��ر بیماریهای عفونی)
ابتال به بیماری آلزایمر تشكیل محدود میكند.
این جدار پروتئینی در بخش دانش��مندان در مرحله بعدی
خاكستری آغاز ش��ده است ،تحقیقات خود بخشی از بافت
اما پژوهشه��ای دیگری كه مغزی بیماران مبتال به آلزایمر
در این زمین��ه صورت گرفته و افراد سالم مورد بررسی قرار
نش��ان میدهد كه انبار شدن دادند.

نتیجه حاكی از آن اس��ت كه
بتا آمیلوئید انبار شده در مغز
بیماران مبتال ب��ه آلزامیر نیز
در پی واكنش دفاعی سیستم
ایمنی تولید شده است.
رودول��ف تن��زی یك��ی از
پژوهش��گران مدرسه پزشكی
هاروارد میگوید« :س��الهای
طوالنی تصور م��ا این بود كه
پروتئینبت��ا آمیلوئید در پی
كنشوواكنشه��ای درون
سلولی خاصی تولید میشود
ك��ه خ��ارج از فعالیته��ای
متدوال مغزی است.
اطالعاتتازهامانشانمیدهند
كه تولید این پروتئین
حاصل واكنشی دفاعی
سلولهای مغزی است».
اكنون باید مش��خص
ش��ود كه چه عواملی
موجبتحریكسلولهای
مغزی و تولید این جدار
پروتئین��ی و افزای��س
احتمال ابتال به بیماری
آلزایمر میشود.
سپس میتوان امیدوار
ب��ود كه روش��ی برای
متوقف كردن پروس��ه
انب��ار پروتئینهایبتا
آمیلوئید و جلوگیری از
مسمومیت سلول های عصبی
مغزی پیدا شود.
براساسآمار"سازمانبهداشت
جهان��ی" ش��مار مبتالیان به
بیم��اری آلزامیر در سراس��ر
جهان رو به افزایش است.
در ایران آمار دقیقی از بیمارن
مبتال ب��ه آلزایمر وجود ندارد،
ام��ا ب��ر اس��اس گزارش��ی از
خبرگزاری جمهوری اسالمی
این رقم ح��دود  ۳۵۰تا ۴۰۰
هزار نفر تخمین زده میشود.
در آلم��ان آم��ار مبتالیان به
بیماری آلزایمر ح��دود ۷۰۰
ه��زار نفر اس��ت و پیشبینی
میشود تا سال  ۲۰۳۰میالدی
این رقم به بیش از دو میلیون
نفر برسد.
بر اساس گزارشهای سازمان
بهداشت جهانی ،این بیماری
در كش��ورهای ك��ه درآم��د
سرانهی پایینتری دارند رشد
سریعتری نشان میدهد.

ساراشاهی«ندیده»یفتحعلیشاهقاجار!

 ی��ک بان��وی اهل بخیه و خواننده پروپاقرص
پیوند این هفته چندین عکس از سوپرمدل و هنرپیشه ی
نام آور ایرانی تبار ،سارا شاهی برای پیوند ارسال داشت.
اول خیال کردیم پیوند را با «سپیدوسیاه» (تورنتو) اشتباه
گرفته اند .اما بعد ،اش��تیاق بروبچه های تحریریه را که
دیدیم (صفحه بند پیوند :الّهم الرُزقنا!!) پربدک نیست ،با
دررسیدن بهار جانفزا شما نیز (حال و) هوایی تازه کنید!

سارا شاهی با نام اصلی آهو جهانسوز شاهی در  10ژانویه
 1980در تگزاس آمریکا بدنیا آمد  .او از س��ن نوجوانی
در مسابقات زیبایی شركت كرد و موفق به گرفتن جوایز
متعددی شد  .اصل و نسب او به فتحعلی شاه قاجار می

رس��د ...س��ارا موفق به گرفتن جوایز متعددی در رشته
بازیگری ش��ده است و در س��ریال های زیادی (از جمله
س��وپرانو) در آمریكا بازی كرده است .سارا به زبان های
انگلیسی و فارس��ی و اسپانیایی صحبت میكند و دارای
كمربند قهوه ایی در كاراته میباشد .در سال  2005رتبه
 90را در لیست صد نفر اول «هات» در مجله «ماكسیم»
به دست آورد  .در سال  2006این رتبه به  66ارتقا پیدا
كرد! جهانس��وز شاهی معروف به س��ارا شاهی «ندیده»
فتحعلیشاه قاجار ،پادشاه قرن  ۱۹ایران از پدری و مادری
ایرانی تبار ،با نام های عباس و ماه منیر جهانسوز شاهی
در تگزاس متولد شده است.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

مدرسهفمینیستی:
بعد از ظهر شانزدهم اسفند 1388
تهران پایتخت ایران شاهد برگزاری
مراس��می صمیمانه با حضور :زهرا
رهن��ورد ،مین��و مرتاض��ی ،ش��هال
الهیج��ی ،فاطمه راکعی ،نوش��ین
احمدی خراسانی ،منصوره شجاعی،
فرزانه طاهری ،نسرین ستوده ،فریده
ماش��ینی ،فاطمه گوارایی ،ش��هال
فروزان فر ،پرستو سرمدی ،مرضیه
آذراف��زا ،و تعدادی دیگ��ر از فعاالن
جنبش زنان و خانواده های زندانیان
وقایع اخیر به مناس��بت فرا رسیدن
«روز جهانی زن» ،برگزار شد.
هرسال با نزدیک شدن ایام خجسته
روز جهانی زن ،حال و هوای گروهها
و س��ازمانهای زنانه در ایران طراوت
خاصی می گی��رد و از چندین روز
پیش از مراسم س��الروز تا چند روز
پس از آن ،دیدارها ،تصمیم گیریها،
برنام��ه ریزیه��ا و جن��ب و جوش
برگ��زاری این روز ،پنهان و آش��کار
حکایت از حضور همیشه و ماندگار
زنان در هر ش��رایطی و اتفاقا بیشتر
درشرایط سخت و پرفشار است .گواه
این حضور پویا  ،برگزاری مراسم این
روز در موقعیت های بحرانی س��ال
های گذش��ته و نیز شرایط سخت
چهارسال گذشته است.
امسالنیزعلیرغمفشارهاومحدودیت
های بسیار برای نادیده گرفته شدن
این روز ،اما برنامه ها و مراسم گروه
های مختلف با کمی و کاستی و پیدا
و پنه��ان درحال برگزاری اس��ت .از
جمله این مراسم ،برگزاری همایشی
تحت عنوان «گردهمایی سبز فعاالن
جنبش زنان ایران» بود.
برگزاری مراسم ویژه روز جهانی زن
درکنار زنان تاثیرگذار در سیاس��ت
گذاری جنبش سبز ،بارقه ای از امید

در دل فعاالن جنبش زنان درحفظ
حقوق و هویت مس��تقل خویش در
ادامه راه این جنبش به وجود آورد.
این مراس��م که به علت محدودیت
های موجود نتوانست تعداد زیادی از
زنان را گردهم آورد با حضور جمعی
از کنش��گران حقوق برابر و فعاالن
جنبش زنان و خانواده های زندانیان
جریان های اخیر برگزار شد.
از جمل��ه م��ی ت��وان ب��ه حض��ور
نمایندگانی از گروه های مختلف از
جمله مادران صل��ح ،زنان نواندیش
دینی  ،زنان جبهه مشارکت ،تعدادی
از افراد کمیته همبستگی زنان علیه
خش��ونت های اجتماعی ،مدرس��ه
فمینیستی ،کانون زنان ایرانی ،زنان
ملی و مذهبی ،زنان کمیته پیگیری
وضعیت زندانی��ان ،برخی از وکالی
دادگستری ،و ...اشاره کرد.
همراهی و همپایی زنان از طیف های
مختلف فکری و سیاسی در جنبش
زنان ،رابطه متقاب��ل این جنبش با
جنبش سبز ،و تاکید بر مطالبات و
خواسته های مستقل زنان در ادامه
راه مشترک این دو جنبش ،و بویژه
تاکید و بیان مجدد مطالبات زنان به
مناسبت این روز جهانی ،از مواردی
بود که از سوی ش��رکت کنندگان
مطرح و به بحث گذاشته شد.

«مینومرتاضی»

اولین سخنران «مینو مرتاضی» بود
که خود از گردانندگان و بانیان این
مراسم بود .سخنرانان دیگر  ،مرضیه
آذراف��زا از اعضای کمیس��یون زنان
حزب مش��ارکت ،فاطمه گوارایی از
زنان ملی مذهبی ،شهال الهیجی از
کمیتههمبستگیزنانعلیهخشونت
ه��ای اجتماعی ،فاطم��ه راکعی از
حزب نو اندیش��ان زنان مس��لمان،

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  4آوریل

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---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
درپیستهای زیبا در یک ساعت 
کنید:
با فقط روزی  $۷از  ۸صبح تا ۴
عصر
info@belleneige.com
Tel.: 1-877-600-3311

استخدام

به یک منشی زن ،مسلط به زبان های
فرانسوی،انگلیسیوفارسی
برای کار در مطب دندانپزشکی،
درمرکزشهرنیازمندیم.

Tel.: 514-731-1443

شادی صدر
برنده جایزه
ویژه زنان دولت
آمریکا

شادی صدر ،فعال حقوق زنان
و وکی��ل دادگس��تری ،برنده جایزه
ویژه ای شده که وزارت امور خارجه
آمریکا س��االنه به  10زن در سراسر
جهان ،اعطا می کند.
شکریه اصیل و شفیقه قریشی از افغانستان ،نیز در کنار خانم
صدر از جمله افرادی هس��تند که بعنوان "زنان شجاع" سال
 ۲۰۱۰میالدی معرفی شده اند.
ش��ادی صدر در ماه اکتبر س��ال  ۲۰۰۹میالدی جایزه "الله
حقوق بشر" هلند را از آن خود کرده بود.
ملنی ورویر ،نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور جهانی
زن��ان ،روز یکم مارس گف��ت" :این زنان با فائق آمدن بر موانع
شخصی ،تهدیدها ،دستگیری و حمالت ،زندگی خود را وقف
فعالیت برای حقوق بشر کرده اند".
وزارت امور خارجه آمریکا از سال  ۲۰۰۷میالدی این جایزه را
به زنانی اعطا کرده که "شجاعت و رهبری استثنایی" در دفاع از
حقوق بشر ،عدالت اجتماعی و نیز حقوق زنان نشان داده اند.
"قانون بیسنگسار"
شادی صدر ،از اعضای فعال کمپین
ِ
و همچنی�ن عض�و کمپینه�ای "ن�ه به ط�رح امنیت
اجتماعی"" ،تحصیل سهم من نیست ،حق من است"،
"ن�ه! به الیحه حمایت از م�ردان در خانواده"" ،دفاع از
حق ورود زنان به ورزش�گاهها"" ،اعتراض به فشارهای
غیرقانونی علیه فعاالن جنبش زنان" و "مادر من ،وطن
من" و "منش�وری از آن خود" (منش�ور زن�ان ایرانی)
است.
او در س��ال گذشته میالدی پس از  ۱۱روز بازداشت ،از زندان
آزاد شد و هم اکنون در آلمان بسر می برد.
ش��ادی صدر در تدوین گزارش اخیر مرکز اس��ناد حقوق بشر
ای��ران تحت عنوان "عواقب خش��ن :انتخابات س��ال  ۲۰۰۹و
سرکوب مخالفت ها در ایران" نقش داشت.
مراسم اعطای جایزه "زنان شجاع" به برندگان امسال روز دهم
ماه مارس در واش��نگتن برگزار شد و برندگان جایزه خود را از
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کردند.

جنبش زنان در
گردهمایی سبز به
مناسبت  8مارس
ب�رای رف�ع تبعی�ض و
خش�ونت و برق�راری
دموکراسی همچنان قدم
برخواهیمداشت
 8م��ارس ،روز جهان��ی زن،
یادآور اعتراضات همبس��ته
زنان در سراسر جهان است.
زن��ان در جای جای این کره
خاکی همواره تالش کرده اند
تا با توجه به شرایط زمانی و
مکانی زندگی اجتماعی خود،
از فرصت این روز برای اعالم
خواسته ها و مطالبات شان
به��ره ببرند و زنان ایرانی نیز
در ط��ول تاریخ معاصر ایران
در جای جای سرزمین مان،
همت خود را به کار برده اند
تا در این روز ،صدا و خواسته
ه��ای خ��ود را در جامع��ه
گسترده سازند.
اما امسال ما زنان ایرانی ،روز
جهان��ی زن را در زمان��ه ای
برگزار می کنیم که جنبشی
زن��ده و پوی��ا ب��رای احقاق
«حق انتخاب شهروندی » و
«آزادی های مدنی» در جریان است،
جنبشی که اگر نگوییم بخش پیشتاز
آن را زنان تش��کیل می دهند اما به
جرات می توانیم بگوییم زنان سهمی
مس��اوی و براب��ر در آن دارن��د و بار
مسئولیت تحقق خواسته های این
جنبش را به تساوی بر دوش گرفته
ان��د و در راه آن از پرداخ��ت هزینه
هایی چون ضرب و ش��تم ،حبس و
زن��دان ،محرومیت از کار و تحصیل
و ممنوعیت از خ��روج ،محرومیت
از انواع حق��وق مدنی و حتا مرگ و
شهادت ابایی نداشته اند.
هرچن��د زن��ان ایرانی هم��واره در
تح��والت اجتماعی برای رس��یدن

تاریخی است که زنان ایرانی انتظار
دارند مطالبات آنه��ا نیز نه لزوما به
عنوان خواسته های گروهی خاص
بلکه به عنوان یک خواست عمومی
به منظور پیشبرد و اعتالی جامعه به
سمت دموکراسی و پیشرفت تلقی
گردد.
از این رو ما فعاالن جنبش زنان
امروز به مناس�بت «روز جهانی
زن»  ،مطالباتی را که طی س�ال
ها از سوی زنان مطرح شده ،بار
دیگر اعالم می کنیم:
 –1 رف��ع تبعی��ض علیه زنان
در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون
خانواده ،قوانین کیفری و...
 _ 2 الحاق ایران به کنوانسیون
رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
 _ 3 تعبیه راهکارهای قانونی،
اجتماعی و سیاس��ی ب��رای کاهش
خش��ونت های خانوادگ��ی ،قانونی،
اجتماعی ،سیاسی در جامعه
 _4 ایجاد فرصت های برابر در
کلیه حوزه های سیاس��ی و اداری و
مدیریتی برای زنان
 - 5 رف��ع کلیه تفکیک های
آمرانه جنس��یتی از جمله سهمیه
بندی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه
ها ،فضاهای عمومی و...
 _6 آزادی ب��رای فعالیت های
مسالمت آمیز زنان در جهت احقاق
حقوق شان
 - 7 آزادی زندانیان سیاسی و
عقیدتی از جمله کلیه زنان زندانی و
رفع اتهامات از آنان.
ما در آستانه  8مارس ،به بانگ بلند
اع�لام می کنیم که در کنار مردم و
کنشگران جنبش سبز خواهیم بود
ام��ا همچنان مصرانه ب��رای تحقق
خواسته ها و مطالبات مستقل مان
نیز تالش خواهی��م کرد و تا تحقق
کامل آنها ،لحظـــــــه ای از
پای نمی نشینیم ،زیرا که «ما بی
شماریم ».

سایت "تغیری برای برابری" برنده اولنی جایزه نت
شهروند گزارشگران بدون مرز و گوگل شدند
در آس�تانه روز جهان�ی مبارزه
ب�ا سانس�ور ب�ر روی اینترنت،
گزارشگران بدون مرز با حمایت
شرکت گوگل جایزه نت شهروند
خود را به وب نگاران فمینیست
س�ایت تغییر برای برابری اهدا
کرد.
روز  ٢٠اس��فند پروین اردالن فعال
حقوق زنان ،روزنامهن��گار و یکی از
سردبیران س��ایت جایزه را از دست
روزنامه نگار مش��هور فرانسوی ژان
م��اری کلمبانی دریافت ک��رد  .این
مراس��م در دفتر ش��رکت گوگل در
پاریس برگزار شد.
ژان فرانسوا ژولیارد در این باره اعالم
کرد:
"خرس��ندیم که اولی��ن جایزه نت
شهروند ما به وبنگاران ایران اهدا
شده است .در ایران اینترنت به
شکل گسترده در مبارزه برای
دمکراس�ی نقش ایف�ا کرده
اس�ت .به ویژه در پی اعتراضات
گس��ترده ایرانیان به انتخاب
مجدد و مورد اعتراض محمود
احمدی نژاد ،بیش از نیمی از
تصاویر رویدادهای این مدت
از طریق اینترنت در سراس��ر
جهان پخش ش��ده اس��ت.
وبنگاران ایران بس��یار فعال
و شایس��ته حمایت هستند.
بدونحضورایننتشهروندان
ش��جاع م��ا از اطالعاتی الزم
برای درک جهان خود محروم
هستیم.

داوید دورمون معاون ارشد گوگل در
این باره گفت:
"آزادی بیان یکی از عوامل بنیادینی
اس��ت که به فرد قدرت بیش��تری
میدهد .ما در گوگول تالش میکنیم
که بیش��ترین اطالعات و بیشترین
انتخاب ب��ه کاربران در بیش��ترین
کش��ورها داده ش��ود .امروز حمایت
از جایزه نت ش��هروندان گزارشگران
بدون مرز و ارج گذاری به ش��جاعت
جمعی " تغییر برای برابری" فرصتی
است برای نشان دادن آنچه که عمیقا
به آن معتقدیم".
وب سایت تغییر برای برابری با هدف
انتش��ار اخبار و نظرات کارزار "یک
میلیون امضا برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز نسبت به زنان" در
ایران ،در س��ال  ١٣٨٤فعالیت
خود را آغاز کرده است.
امروز این سایت یکی از منابع
اطالع رس��انی در ب��اره حقوق
زنان است.

تغییر برای برابری

کالس اسکی  $۷و کرایه وسیله اسکی هم فقط
ی  $۷است.
ساعت 

فریده ماشینی دبیر کمیسیون زنان
حزب مش��ارکت ،به نق��ش زنان در
جنبش سبز و به نقش سازنده زنان
زندانی در فرهنگ سازی در زندان و
گاه میان زندانیان غیرسیاسی اشاره
کرد و از تالش های آذرمنصوری در
زندان نقل کرد.
همچنین شهال فروزان فر از مادران
صلح  ،پرستو سرمدی همسر حسین
نوری نژاد زندانی سیاس��ی ،نسرین
س��توده وکیل دادگس��تری و فعال
جنبش زنان ،منصوره ش��جاعی از
اعضای مدرسه فمینیستی ،از جمله
دیگر سخنرانان همایش روز جهانی
زن بودند.
در پایان منصوره شجاعی از اعضای
مدرسه فمینیستی زنان ،با یاد آوری
تالش های پیش کس��وتان جنبش
زن��ان در دو ده��ه اخی��ر در برپایی
مراسم و مباحث خاص زنان از جمله:
مهرانگیز کار  ،شیرین عبادی ،شهال
الهیجی ،س��یمین بهبهانی ،و با نام
بردن از یکایک زن��ان زندانی ،یاد و
خاطره همه آنان را گرامی داشت.
منصوره شجاعی ضمن بیان این نکته
که جنبش زنان چه به لحاظ رویکرد
و چه به لحاظ روش ،بیشترین نقش
را در بسترسازی جنبش سبز داشته
استبههمصداییوهمنواییجنبش
های اجتماعی در پیش بُرد جنبش
سبز اشاره کرد .در پایان بیانیه ای که
پیش نویس آن تهیه شده بود توسط
وی قرائت ش��د و مفاد آن به بحث
گذاشته شد و پس از تصویب نهایی
حاضرین در جلسه ،به عنوان بیانیه
نهایی این روز تدوین شد.
این بیانیه با طرح و پیگیری مطالبات
زنان  7خواسته را مطرح کرده بود که
متن کامل آن را در زیر می خوانید:
قطعنامه جمعی از فعاالن

به عدالت ،آزادی و توس��عه
در یکصدس��اله تاریخ ایران
(همچون انقالب مشروطه،
جنبش تنباکو  ،ملی شدن
صنعتی نف��ت ،انقالب ،57
جن��گ و جنب��ش ه��ای
گوناگون اجتماعی سی ساله
اخیر) همپای مردان نقش
داش��ته اند ،اما این بار زنان،
آگاهانه ت��ر و پیگیرانه تر از
گذش��ته حضور یافته اند و
با آگاهی جنس��یتی در این
جنبش نقش��ی تاثیرگذار و
فعال بازی کردند.
به ویژه تجربیات گروه های
مختلف زنان ب��رای مبارزه
با ب��ی عدالتی و تبعیض در
طول یک دهه اخیر در قالب
هم اندیشی ها ،همگرایی ها،
کمپین ها ،همبستگی ها و
ائتالف های گوناگون ،همه
و همه حام��ل تجارب ناب
و ارزن��ده ای بود که آگاهانه
و مس��ئوالنه توسط زنان به
جنبش سبز انتقال یافت.
زنان نشان دادند که فارغ از
تفاوت ه��ای قومی ،نژادی،
مذهب��ی و طبقات��ی م��ی
توان در جه��ت مطالبه ای
مش��ترک ،حرکت کرد و برای حل
معضالت اجتماع��ی و بویژه عبور از
بحران های سیاسی ،از طریق گفتگو
راه حل های مناس��ب و هوشمندانه
ای پیدا کرد.
همین تجربیات بود که نشان داد تنها
با پایبندی و تعهد به اصل «پرهیز از
خشونت» و صبر و مقاومت و پایداری
برای رسیدن به خواسته های مدنی
خود ،می توان به تغییر امید بس��ت
و و بخش��اَ همین تجربیات مدنی و
تجربیات مشابه بود که جنبش سبز
را تا امروز از واکنش های خش��ونت
آمیز و تقابلی مصون داشته است.
همس��و با این تالش ه��ا و مبارزات

زیرا که «ما بی شماریم».

قطعنامهپایانی"مجعیازفعاالنجنبش
زناندرگردهماییسبزبهمناسبت 8مارس

در کشوری که از سوی بنیادگرایان
اداره میش��ود ،ت�لاش وبن��گاران
فمیینست اهمیت دوچندانی در دفاع
از حقوق بشر دارد.
از جمل��ه مبارزات آنه��ا تالش برای
بازپس گرفتن طرح قانون "حمایت
از خانواده" از مجلس قانونگذار ایران
اس��ت که تعدد زوج��ات را قانونیت
میبخشد .تا امروز بسیاری از اعضای
فعاالن کمپین بازداش��ت ویا تحت
پیگرد قضایی قرار دارند.
پروی�ن اردالن از پایهگذاران مرکز
فرهنگ��ی زن��ان و از اعض��ای اولیه
کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر
قوانین تبعیضآمیز است.
او که س��ردبیر نش��ریهی اینترنتی
تریبون فمینیس��تی ای��ران و عضو
تحریریهی مجله اینترنتی زنستان،
ارگانه��ای تعطیل ش��دهی مرکز
فرهنگی زنان ب��وده ،در حال حاضر
عض��و تحریریه س��ایت تغییر برای
برابری است.
 ١٢مارس ١٤ ،اس��فند روز
جهانی مبارزه با سانسور که
هر ساله از سوی گزارشگران
بدون مرز برگزار می ش��ود
تالش ب��رای اینترنتی آزاد و
قابل دسترسی همگان است.
در این روز گزارشگران بدون
مرز فهرس��ت کش��ورهای
دش��من اینترنت را منتشر
می کند.
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ازنامههایرسیده
جمعه  5مارس ،ابی ،خواننده مردمی و با سابقه
پیش روی نزدیک به  1500نفر از عاشقان صدای
خود بر صحنه «پله دوکنگره» مونتریال ظاهر
شد و شبی بیادماندنی برای عاشقان صدای خود
بجا گذاشت .در حاشیه ی حضور او دوددیدگاه
جالب توجه به دفتر پیوند رس�یده است که با
در کنار هم با شما خوانندگان گرامی سهیم می
شویم؛ راستی شما چه فکر می کنید؟

ابی نازننی
لطفا خفه شوید!

فقط خبوانید!

 ....م��ن علیرغم همه عش��قی که به صدای اب��ی دارم،
نتوانس��تم خودم را راضی کنم که در کنسرت  5مارس
مونتریالبه دیدارش بروم.
می پرس��ید دلیل��ش؟ این آخرین مصاحبه ه��ای او با

تینافرشادگهر
دوست گرامی،

احساسات شما که ریشه در عشق به
یکپارچگی خاک ایران دارد را نه تنها
ارج میگذارم بلک��ه آن را در تار و و
پود وجود خود حس میکنم.
البته این مهر به میهن نه تنها لطفی
نیست از طرف ما به خاک پدری بلکه
نداشتن آن گاه دانسته و یا ندانسته
گریبان آن مادر کهن را میگیرد.
موض��ع گی��ری آقای اب��ی در مورد
اجرای ترانه "خلیج فارس" البته که
خاطر همه را آزرد ،و احتماال شخص
او نیز متوجه این آزردگی شد که بعد
از آن ترانه" خلیج فارس" را در تقریبا
تمام کنسرتهایی خود اجرا کرد که
ی
متاسفانه هیچ کدام از آنها در دوب 
نبود.
ی از مصاحب��ه های اخیر
او در یک�� 
مساله اجرا شدن یا
خود میگوید که
ٔ
نشدن این ترانه بهانه ای بود که حتی
قبل از اجرای کنسرت کار من را زیر
ی
سوال ببرند ،چون همیشه اشخاص 
هس��تند که قدرت تحمل رش��د و
موفقیت دیگران را ندارند.
دوست عزیزگرچه این سخنان توجیه

Allo

..
حe Town.
h
t
f
o
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Ta
رف و حدی
ث شهر...

تلویزیون های لس آنجلسی حالم را بد کرد .ابی عزیز ،در
یک گفتگو وقتی از او می پرس��ند چرا در دبی «خلیج»
همیش��گی فارس را اجرا نمی کند ،مثل یک فروشنده
ماش��ین های دست دوم چیزهایی سر هم می کند که
مضمون خالصه اش این است:
برای این که برای «بیزنس» خوب نیست!!
راس��تی این صدای جادویی همیشگی عشق و اعتراض
بیش از س��ه نسل ماس��ت ،که جنتی عطایی و قنبری
خوانده است؟
راس��تی این ابی همان صاحب آلبوم های ش�ب زده،
عطر تو ،ش�ب زده ،طلوع کن! شب سربی ،تپش،
ستاره دنباله دار ،خانه سرخ ،حسرت پرواز ،غریبه،
ات�ل متل ،ش�ب نیلوف�ری ،خلیج ،ن�ون و پنیر و
سبزی،محتاج ،معلم بد ،و بسیار دیگر ...است
م��ن به خودم ق��ول داده ام دیگر به دی��دار او نمی روم،
و هروقت جایی خواس��ت حرف بزند گوش هایم را می
گیرم ،و تنها به صدای جادویی اش گوش می دهم.

خوبی نیست اما من و شما به خوبی
ی از خصایص
میدانی��م که این یک�� 
متاسفانه ناشایست ما ایرانیان است.
ی از آقای
در اینجا هدف من پشتیبان 
ابی نیست ،بلکه نگاه کردن به اینگونه
دریچه جامعه شناسی
مسائل از یک
ٔ
است.
آق��ای ابی این ترانه را س��الها پیش
اجرا کردند و بازخوانی آن در جایی
تصمیم شخصی است.
ی به دلیلی که همه ما میدانیم
در دوب 
اجرا نش��د ،در عوض ،خانم هنگامه
ی اجرا کردند و...
ای��ن ترانه را در دوب 
اخراج شدند.
ی از این حرکت
چن��د نفر از ما آگاه 
خانم هنگامه داریم؟
چند نفر از ما او را بعد از این حرکت
پشتیبانیعظیمکردیم؟
ی هنرمند ما ،سوسن
چند نفر از ما وقت 
هزینه مداوا در بیمارستان
با مشکل
ٔ
بود به کمکاو شتافتیم؛ یا در کنار
ویگن ،پدر جاز ایران بودیم؛
و یا چند نفر از ما حتی نام هنرمندانی
ک��ه بع��د از وقایع انتخاب��ات اخیر،
قراردادهای کنس��رت های خود را
به مدت چند ماه به احترام و نش��ان
همدلی با جوانان ایران باطل کردند،

رضا صف سری

میدانیم؟
فرام��وش نکنیم ک��ه ترانههای این
هنرمندان همه یا زینت گر لحظات
ش��اد ما و یا همگام خاطرات ما بوده
اند و در نظر بگیرید که این کنسرتها
مم��ر معاش چن��د زندگی س��ت،
خواننده ،موزیسین و...
در این میان فراموش نکنیم بسیاری
یو
ی زندگ 
از ایرانی��ان هم در جای�� 
امرار معاش کرده و حتی باعث رشد
اقتصاد آن کشور شدند که سران آن
خلیج همیشه فارس را با نام دیگری
میخوانند و یا حامی��ان اصلی یک
همه
رژیم خونخوار هستند ،آیا باید ٔ
آنها را اعدام کنیم!
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یادواره ی پیر فرزانه

یکش��نبه  7مارس گروه دوستداران فرهنگ و ادب ایران ،گردهمایی هفته گانه ی خود
را به گرامیداشت پیر فرهیخته ،سید ضیاء الدین شادمان ،که اینک سالی از پروازش
گذشته اختصاص دادند.
دوس��تان گرامی از جمله ،دکتر علیزاده ،لطیف صمیمی ،دکتر استعالمی ،علی
اشرف شادپور ،دکتر منوچهر بهامین ،دکتر بانی ،خانم جباری و ...در یادواره ای
هر یک در رثای او خاطره ای را با حاضران ش��ریک ش��دند ،شعر زیبای زیر ،از
یوسف عزیز ،بر دل باشندگان نشست :با سپاس از او و با یاد پیر فرزانه شهر:

یوسف امیری (مونتریال)

برای یکمنی سالگرد درگذشت

زندهیاد دکتر سید ضیاءالدین شادمان

یک سال رفت و همچنان باور نـدارم نیستی
هر هفته هستم منتظر تا بـــاز بینم روی تو
بودی همیشه منتظر با روی بــاز و خنـدهای
جویـــای تو هستم ولی از حکم چرخ نابکار
بنهاد پشت گوش دست تا بشنوی حـرف مرا
یکشنبههای بیرمق در مونــرال سرد و دور
«یوسف» ترا گوید درود با یاد تو شعری سرود
بودی بهار جمع ما شـاداب و شوخ و شادمان

هر گوش�ه ای را بنگــرم اما کنــارم نیستی
اما دریغ و حسرتــا در رهگـــذارم نیستی
در پش�ت میز آن اتاق در انتظـــارم نیستی
جوی�ای حال و روز من یا کاروبــارم نیس�تی
در گوش تو هس�تم ولی تو گوش�وارم نیستی
یادآور گرمای آن خـــاک دیـــارم نیستی
کآمد بهاران باز و تو باغ و بهــــارم نیس�تی
سوز زمستانت ربود بر شاخســـارم نیستی

باسلام برای اطالع خوانندگان
عزیز پیوند مایل هس�تم شرح
حالی را بگویم:
حدود  6ماه پیش هنگامی که پدرم
در بیمارستان بستری بود دوستی را
در آنجا مالقات ک��ردم که او هم به
عیادت مادر بیمارش به بیمارستان
آمده بود.
متاس��فانه پ��س از مدتی پ��درم به
رحم��ت الهی رفت و چند روز پیش
دوباره آن دوست را در محل دیگری
دیدم ،جویای احوال مادرش ش��دم
گفت که او هم به رحمت الهی رفته.
برایم توضیح داد که چقدر خش��م و
نارضایتی از متحمل ش��دن هزینه
س��نگین  15ه��زار دالری مراس��م
تدفین مادرش (مضافا به اینکه هنوز
بعد از گذش��ت حدود  6ماه سنگ
مزارش را هم نگذاش��ته اند) بر غم و
اندوه از دست دادن مادر افزوده بود.
بسیار متاسف و متاثر شدم و برایش

توضی��ح دادم ک��ه مراس��م تدفین
پدر من با هزینه بس��یار مناسب و با
اجرای شرایط کامال اسالمی و بسیار
راحت انجام شد زیرا فقط یک تلفن
به موسسه الزهرا زدم و با آقای علی
الطائی که مدیر این س��ازمان است
صحبت کرده و ایش��ان را در جریان
فوت مرحوم پدرم قرار دادم .ایش��ان
گفتند که نگران چیزی نباشم چون
تم��ام کارهای مربوط ب��ه این امر را
خودش��ان انجام میدهند .این کارها
شامل -1 :انتقال میت از بیمارستان
(محل) به قبرستان  -2غسل و کفن
 -3تاب��وت  -4نم��از می��ت  -5حفر
قبر  -6س��نگ قبر  -7سالن مراسم
ع��زاداری  -8گواهینامه فوت و کلیه
مسائل مربوط به میت را کال با هزینه
 3500دالر انجام میدهند.
ناگفت��ه نماند تا جائی که من اطالع
دارم ای��ن آرام��گاه تنه��ا آرامگاهی
است که مخصوص مسلمین ساخته
ش��ده .در ضمن بای��د بدانید مبلغ

باز هم تاکید میکنم که حرکت آقای
ی
ابی گرچه درست نبود ،اما از نگاه 
دیگر میتوان گفت میوه ناپایداری و
عدم وجود اعتماد در جامع ه ماست

ی
که حتی سخنان خود شما هم حاک 
از همان استاندارد دو گانه است:
که بعد از این فقط به صدایش گوش
خواهید کرد!

ح��دود  2000دالر از ط��رف دولت
کانادا بعنوان «یارانه» (سوبسید) در
این موقعیت ب��ه بازماندگان متوفی
پرداخت میشود (حتی اگر متوفی در
دوران حیات کار نکرده باشد).
پس از تماسی که با آقای رحیمیان
مدیر روزنامه پیوند گرفتم و ایشان را
در جریان قرار دادم ،ایشان موافقت
خود را مبنی بر انتش��ار این مطلب
اعالم کردند .در ضمن مراسم دعای
کمیل در محل آرامگاه در ش��بهای
جمعه برق��رار می باش��د که باعث
شادی و رحمت اموات است.
با تشکر فراوان از موسسه الزهرا (آقای
علی الطائی) و آقای رحیمیان مدیر
روزنامه پیوند.

محمدحاجی

تلفن های مربوط به موسسه الزهرا:
)514( 727-6666
تلفن همراه آقای علی الطائی
)514(945-1671

بدون آنکهاو را ببینید!
ی لذت صدای��ش را خواهم برد،
یعن 
بدون آنکه حمایتش کنم!
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نگاهی دیگر به خبر...

یر...
ول پ

در کشک سانی
ر خرا
پی

شادباش نوروزی

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

سال نو و عید نوروز باستانی را
خدمت همه هم میهنان گرامی
بخصوص خوانندگان عزیز و همکاران
و جناب سردبیر نشریه و اهل بیت
طاهرین (طایفه بنی پیوند!) تبریک
عرض نموده و آرزو داریم سالی
که در پیش است سال ریشه کن
شدن شجره خبیثه عاملین استعمار
و استبداد در میهنمان و شادی و
سربلندی و آزادی برای ملت شریف
ایران باشد.

بهرام گور

گفت :شنیده ای که در اخبار آمده بود
(حکم بازداشت فرزندان حجت االسالم
هاشمی رفسنجانی صادر شد؟!) گفتیم:
بله گفت :نظرت در این باره چیست؟
گفتیم :نظر ما همان نظر شاعر است که
قب ً
ال فرموده! گفت :شاعر چه فرموده؟
گفتیم :شاعر فرموده:
بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

مبنای عقالیی
4شنبهسورییاقمهزدن!

رهبر معظم فرموده اند:
چهارشنبه سوری و سیزده بدر مبنای
عقالیی ندارد!
ما ضمن تائید صد در صد فرمایشات
داهیانه و گهر بار حضرت رهبر معظم
اضافه می کنیم آنچه مبنای عقالیی دارد
قمه زدن بر کله مبارک و توسل به امام
زاده های جوروواجور وروشن کردن شمع
در سقاخانه و بستن تکه پارچه به شاخه
درخت است برای شفای بیماری های
صعب العالج مثل سرطان و سل و بواسیر
مزمن و حامله شدن زنان نازا و پیدا کردن
شغل و همسر مناسب و رفع گرفتاری ها
و مصائب دیگر!؟

نیابت فضوالنه

حراج است حراج

وزیر آموزش و پرورش دولت اسالم ناب
گفته است:
مدارس را به معلمان اجاره می دهیم!؟
شما معلم تهی دست و فقیر و شریف فکر
نکنید شهر هرت است و می توانید بروید
ویکی از این مدارس را اجاره کرده هم
خدمتی به مردم بکنید و هم کسب در
آمدی اندک برای عهد وعیالتان! بلکه برای
این کار باید واجد شرائط کامل باشید که
ذوب شدگی در والیت و هفت خط و
اهل دوز و کلک و زد و بند و بده بستان
حق و حساب بودن و پاچه ورمالیدگی و
وابستگی به بعضی جا ها و از ما بهتران از
اولین شرائط موفقیت در این امر است.

«نکیر»ین

نیکزاد وزیر مسکن و شهر سازی
مردمی ترین دولت موجود در روی کره
زمین در شورای مسکن لرستان خطاب
به مدیران گفت :در زمینه رفع مشکل
مسکن به خاطر حقوق و جایگاه کار
نکنید ،به خاطر شب اول قبر خودتان کار
کنید!؟ البته این سخن حکیمانه برای
تشویق کارگزاران به خدمت به مردم
بسیار موثر خواهد بود ولی ما تعجب می
کنیم که چرا اولیاء امور در این طرف دنیا
یعنی در ممالک محروسه کفر و الحاد
و استکبار که نه به شب اول قبر اعتقاد

2ریالی کج و کوله
دین رافت

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با
تعدادی از علمای اهل تسنن افغانستان
اظهار داشته است:
اسالم نباید به عنوان دین خونریزی ،آدم
کشی و ترور به جهانیان معرفی شود
چراکه دین ما دین رافت و محبت است!؟
حضرت آیت الله دقیقاً سی و یک سال
و یک ماه دیر متوجه این مهم شده اند
یعنی به قول عوامی مثل این بنده ناچیز
2زاری شان دیر افتاده است!

شما هم دعا کنید

پس از بستری شدن حسین
شریعتمداری سردبیر کیهان چاپ تهران
یعنی همان حسین بازجوی معروف در
بیمارستان ،یکی از اعضای تیم پزشکی
او گفت :متاسفانه آقای شریعتمداری به
سرطان مری مبتال شده است و حال وی
مساعد نیست وباید ملت شریف ایران
برای سالمت ایشان دعا کنند!؟ ما هم به
دنبال این توصیه و به همراه ملت شریف
ایران شروع کردیم به دعا کردن جهت
سالمتی آن وجود ذیجود و از خداوند
متعال خواستیم حداقل تا زمان ظهور آقا
امام زمان ایشان را زنده نگهدارد چون اگر
آقا همان آقائی باشد که والدین باورمند
ما از زمان طفولیت به ما شناسانده اند،
پس از ظهور خیلی کارها با این آقای
شریعتمداری خواهند داشت و حسین آقا
بازجوی عزیز باید برای آنچه در حق ملت
نجیب و مظلوم ایران کرده است در مقابل
آقا پاسخگو باشد مگر این که آقا هم نعوذ
بالله مثل بعضی از طرفداران و منتظران و
بخصوص نایب بر حق........باز کفر گفتیم!؟
استغفرالله..........

کنسرت اسالمی

چند روز قبل سایت تابناک خبر داد:
کنسرت هائی که در اروپا با موفقیت و
استقبال هم میهنان سفارتی روبرو شده
است به آمریکا و کانادا هم خواهد رفت.
متعاقب نشر این خبر یکی از اجله کفار
حربی و مالحده در ایمیلی خطاب به
ایرانیان مقیم کانادا نوشت:
 دوستان پیشنهاد می کنم که
عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد پس با
نامه نگاری به دولت کانادا از برگزاری این
کنسرت ها جلوگیری کنیم! شخص ما به
شما امت همیشه در صحنه خوش نشین
ساکن در دیار کفر و الحاد و استکبار
توصیه می کنیم که گول این مفسد فی
االرض محارب و باقی و طاغی را نخورید
و حتماً در این کنسرت ها شرکت کنید
مگر (شاه ماهی) تان پس از خروج از ام
القرا ودر اولین مصاحبه اش در تورنتو با
افتخار نگفت که او با پاسپورت رژیم خارج
شده است و شما در پوست گوسفند و
شما هم هزار هزار در کنسرت اش شرکت
نکردید؟
و مگر با شوق و ذوق به کنسرت آن دو
(بچه قرتی) معروفه که در مصاحبه با یک
خبرنگار غربی ایرانی بودن خودشان را
انکار کرده بودند نرفتید و هزاران دالر از
پولتان را به جیب آن ها نریختید؟
و یا مگر همین اواخر کنسرت (مسترصدا)
را که داستان خلیج فارس اش شهره
خاص و عام است را قرق نکرده و برایش
نرقصیدید؟
پس حتماً به کنسرت های رژیم هم بروید
و تا می توانید (حال) کنید دو سه تا آبجو
و یک بطر شراب و چلوکباب قبل و کله
پاچه بعد از کنسرت را هم فراموش نکنید؛

جناب دکتر ناصر انقطاع
م�ا

گروهی
از ه�م تباران و ه�م قبیله گان
وهموطن�
ایرانیان ان آواره از میه�ن ش�ما یعن�ی
شهر مونس�اکن مناطق نزدیک به قطب در
درگذ تریال کانادا از شنیدن خبر ناگوار
شتنابهنگامفرزنددلبندتان

آقای دکتر پیمان انقطاع

به سوگ نش
سته ایم و با شما و در شراکت با
غم بزرگ
بزرگوار ا شما گریسته ایم؛ برای شما استاد
یس
س�ایر با تادگی و استواری و صبر و برای
شادکا زماندگان و عزیزان تان سالمتی و
می و طول عمر آرزو داریم

اگر گروه گروه از
هموطنان شما در زندان
اند و یا اعدام شده و یا
در خیابان ها فقط به
مسالمت
جرم اعتراض
تحریریه نشریه پیوند مونتریال -
آمیز به جنایات رژیم
کانادا
به گلوله بسته شده
اند ،اگر ندا و سهراب
را کشته اند به شما
اوست که تلفن کرده و می خواهد با
چه؟ شما که خرتان از پل گذشته است
و در ساحل امن نشسته اید گور پدر بقیه من صحبت کند؟ به هر حال آقای رضا
پهلوی به ایشان تسلیت گفته و استاد را
هموطنانتان!؟
مورد محبت فراوان قرار داده و توصیه به
اگر آن پیر خرفت خراسانی هم به شما
صبر و استقامت می کنند روز بعد هم
گفت پس غیرت ملی شما کجا رفته؟ به
علیاحضرت فرح پهلوی به استاد تلفن می
ریش اش بخندید و چند تا فحش هم
بارش کنید و مسخره اش هم بکنید و به زنند و ایشان را مورد تفقد قرار می دهند.
شخص ما به عنوان یک جمهوریخواه ونه
او بگوئید آزادی و دمکراسی را نفهمیده
طرفدار رژیم پادشاهی از مناعت طبع و
و امل و عقب افتاده و بخصوص ضد زن
بزرگواری آقای رضا پهلوی و صداقت و
هم هست چون به شاه ماهی شما گفته
صمیمیت استاد انقطاع غرق در شادی و
کوسه!
شما حق دارید هر طور دلتان می خواهد سرور شدیم و به داشتن چنین هموطنانی
زندگی کنید و به کسی هم مربوط نیست غرق در مباهات و افتخار ،و فکر می کنیم
که ما مردم باید از رفتار آدم حسابی های
و اگر زیاد مزاحم شود زنگ می زنید به
جامعه خودمان درس اخالق بگیریم و به
«ناین وان وان»!؟
جای دشمنی با یکدیگر ،حتا در صورت
داشتن عقاید سیاسی مختلف و متضاد
درس اخالق
دوست و غمخوار هم باشیم زیرا که
دشمنی ما با هم موجب تقویت دشمنان
رجن دکتر انقطاع
میهن و مردم مان خواهد بود و دوستی ما
و شهریار جوان!
با هم موجب تضعیف آن ها.
مدتهاست چندین ایستگاه رادیو و
تلویزیونی فارسی زبان کوچک و متعلق
به طیف های مختلف سیاسی در گوشه قهرمان یا تروریست
به دلیل ابرازعقاید کام ً
و کنار جهان و در شهرهای ایرانی نشین
ال متفاوت و
دنیا بر پا شده هر یک با تعداد اندکی
متضاد هموطنانمان در سراسر دنیا
شنونده و بیننده و هر کدام در برنامه های درباره اعمال و کردار عبدالمالک ریگی،
خود فقط دیگران را می کوبند!
{>> ادامه در صفحه}36 :
طالبان سلطنت فحش و فضیحت است
که بار طرفداران مرحوم دکتر محمد
مصدق و گروههای چپ
می کنند و متقاب ً
ال آن گروه
ها شخصیت های اینان را
مورد توهین قرار می دهند!
و جالب است که هر چه
صاحبان این رسانه ها و
مجریان آن برنامه ها بیسواد
تر ،هتاک تر و فحاش تر!؟
اما در طرف دیگر دنیا
و ورای این بازی های
کودکانه خبر های دیگری
هست .چندی قبل دکتر
ناصر انقطاع فرزند جوان
خود دکتر پیمان انقطاع
را در یک حادثه دلخراش
رانندگی از دست داد و
بسیاری از ایرانیان همفکر
و دوستدار ایشان را در غم
واندوه فرو برد.
دو هفته پس از این حادثه
دکتر انقطاع در اولین برنامه
تلویزیونی اش گفت:
که این غم بزرگ کمر او
را شکسته و فکر می کرده
که زندگی برایش تمام
شده است ولی آنچه او را
هنوز بر سر پا نگاه داشته
همانا حمایت و محبت
های فراوان هموطنانش در
سراسر دنیا بوده است و از
جمله آن که روز بعد از این
حادثه تلخ تلفنی به منزل
ایشان می شود و خانمی با
ادب و متانت به استاد می
گوید گوشی را نگهدارید
اعلیحضرت رضا شاه دوم
می خواهند با شما صحبت
کنند!
دکتر انقطاع با صداقت و
معصومیت خاص خودش
می گفت پای تلفن
خشکم زده بود فکر کردم
>> West Island:
درست شنیده ام؟ رضا
15760 boul Pierrefonds
پهلوی؟ یعنی کسی که
Tel.: 514-620-5551
من بارها در برنامه هایم به
رژیم پدرش تاخته بودم؟

خواب

عارف آزاد (مونتریال)

ز َمستان دیروز و امروز و فردا
صدایی نمی آید دیگر از کوچه های کهنسال
و سبز جوان
زیر بوران برف زمستان
خیال نشستن ندارد
س ِر شاخه های درختان
کجائی؟
بهاران زیبای ایران
( 10اسفند  88مونتریال)

یاد

من و آبی عاصی عشق
و خیزابه ی خسته یاد
رد گامی شکسته
و چشمان گردشگر ِّ
کجا می روی باد؟
منم ،من
من بال در بال کوچ قدیمی
بیا
یک سبد واژه دارم
پر از آرزوهای زیبا
ببر تا بهاران فردا
(چالوس )84

سفر

از تیرگی که آمدم
خیالم سپید بود
از آب پرسیدم!
نام از دفتر خاطره حذف نمی شود
فصل ها
مثل گذشته تکرار می شوند
بهار
دوباره به سبزا می نشیند
اینجا درختان ،سپید
اما دلم سبز
(مونتریال مارس )2010
--------------------------------------------

وست آیلند

هوگوچاورز رئیس جمهوری ونزوئال گفته
است :هیالری کلینتون وزیر امور خارجه
امریکا یک کندالیزا رایس بلوند است!؟
ما فضولتاً به نیابت از طرف خانم کلینتون
به برادر چاورز عرض می کنیم که شما
هم یک احمدی نژاد کت و کلفت و گرد و
قلنبههستید!؟

دارند و نه به نکیر و منکر و
فشار قبر ،هم کمتر از آن طرفی ها جیب
مردم را می زنند و بیت المال را ارث پدر
خودشان می دانند و هم بیشتر در فکر
رفاه و آسایش مردم کشورشان و خدمت
به آن ها هستند؟!
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خواندنیترها...

یکهویداویکامحدینژاد!
ابراهیم نبوی :

 اول:
مردم می گفتند شاه باید برود ،شاه
هوی��دا را کنار گذاش��ت ،بعد مردم
گفتند شاه باید برود ،شاه آموزگار را
کنار گذاشت ،بعد مردم گفتند
شاه باید برود ،ش��اه ازهاری
را برکنار ک��رد ،آخرش یک
میلیون نفر آمدند توی خیابان
و گفتند بختیار هم باید برود،
هم ش��اه و هم بختیار و هم
کل مملکت رف��ت .مردم به
خامنه ای گفتند احمدی نژاد
باید برود ،خامنه ای هاشمی
را کنار گذاشت ،به او گفتند
احمدی نژاد دروغگوس��ت،
خامنه ای رئیس قوه قضائیه را
عوض کرد ..مردم تکرار کردند
احمدی نژاد دیکتاتور است،
خامنه ای فرمانده سپاه را عوض کرد
و یکی بدتر گذاش��ت ،مردم آمدند
توی خیاب��ان و گفتند احمدی نژاد
باید برود ،باالخره خامنه ای تصمیم
گرفت به جای اینکه بموقع یک آدم
بی فایده را حذف کند خودش و کل
کش��ور را نابود کن��د ،ولی به حرف
مردم گوش نکند.
 دوم:
هویدا روشنفکر بود ،ولی می گفت
من نوکر پادشاهم ،هویدا فرانسه را
مثل زبان مادری می دانس��ت ،ولی
کمتر سفر خارجی می رفت ،هویدا
مسلمان و مسلمان زاده بود ولی همه
می گفتند بهایی است ،هویدا وقتی

تقومی

اردالن سرفراز

تاریخ مرگ و ماتم است
تقوم کهنه روی میز
هر برگ آن را پاره کن
میانه شعله ها بریز
هر برگ این تقویم درد
روز دروغ و شیون است
تاریخ ما ،حضور ما
در دست تو،
دست من است
بر ما هر آنچه که

نوروز...

سرکار آمد مملکت فقیر
و توسعه نیافته بود ،ولی
وقتی برکنار شد ایران
جزو کشورهای بزرگ
جه��ان ب��ود .احمدی
نژاد نوک��ر آقا بود ،ولی
م��ی گفت
من استاد
دانشگاهم،
ز ب��ا ن
فارسی را
ه��م بلد
نبود حرف
بزند ،ولی
دائم��ا از
شرق به غرب دنیا سفر
می کرد و آبروی کشور
را می برد ،مسلمان بود
و مس��لمان زاده نبود،
ولی مدعی بود که با خدا
حرف می زند و در هاله نور اس��ت،
وقتی س��رکار آمد ایران کشوری با
ذخیره ارزی ف��راوان و درآمد نفتی
بس��یار باال بود ،او بعد از چهار سال
کش��ور را فقیر ،بی آبرو ،ناامن و پر
از دزدی و بی عدالتی کرد و باز هم
ماند.
 سوم:
هویدا با یک پیپ و یک عصا و یک
گل ارکی��ده و یک م��ادر چادری و
یک دنی��ا کتاب آمد ،یک برادر هم
داشت که خودش از بزرگان فرهنگ
و سیاست کشور بود ،وقتی دولتش
تمام شد ،بعد از سیزده سال کار ،به
او گفتن��د از ایران برو ،نرفت و اعدام

گذشت
تاریخ ما نبود و نیست
آغاز ما ،عمر زمین
با خلقت دنیا یکی ست
تا کی به فکر معجزه
در انتظار حادثه
سوار سرنوشت تویی
پشت غبار حادثه
تا کی به ظلمت گم
شدن
جادو شدن ،زانو زدن
خدا ندارد احتیاج
به نذر تو ،نیاز من

شد.
احم��دی ن��ژاد با یک
دمپای��ی و ی��ک پژو
قدیمی و یک کاپشن
پاره و یک زن چادری
آم��د ،یک ب��رادر هم
داشت که کارش کپی
ک��ردن از س��ی دی
قاچاق بود ،بعد از چهار
سال مسافرت به تمام
دنیا ،همه خانواده اش
را س��رکار دولتی برد،
میلیارده��ا دالر خرج
حفاظتش شد و وقتی
هم که به او گفتند دوره
ات تمام شد ،برو ،دهها نفر را کشت و
هزاران نفر را زندانی کرد.
 چهارم:
هویدا هیچ نداشت که آمد و بعد از
سیزده سال همچنان چیزی نداشت،
احمدی نژاد با یک پژوی کهنه آمد،
بعد از یک س��ال با دوازده تا ماشین
این طرف و آن طرف می رفت ،بعد
از دو سال با هلی کوپتر برای دیدن
مادرش می رفت ،بعد از چهار سال
برای رد ش��دن از خیابان هم جرات
نداشت بدون هلی کوپتر جایی برود.
_________
دوس��تی با مردم دانا چو زرین كوزه
ایس��ت – نش��كند – چون بشكند
نتوان به دور انداختش
دوستی با مردم نادان سفالین كوزه
ایست – بشكند – چون نشكند باید
به دور انداختش

تقویم درد و تفرقه
ما رو به عصر سنگ برد
این قوم در خود گم
شده
از ذات خود
شکست خورد
این کهنه تقویم غریب
تکراره تاریخه عزاست
بی ابتدا و انتهاست
نگو که شرح حال
ماست

نبایدانتظارکشید
به اعتماد دست هم
باید گرفت از نو قلم
دوباره خط زد و نوشت
از ابتدا قدم قدم
تاریخ مرگ و ماتم است
این کهنه تقویم غم
است
بی ترس دوزخ یا بهشت
از زندگی باید نوشت

باید جهان را تازه دید
رفت و به فرداها رسید
برای یک آغاز نو

>> ادامه از صفحه13 :

آغاز هر بهاران که روی آن نمادهای
امی��د و آرزوهای ما ایرانی��ان برای
خوشبختی ،صلح ،آزادگی و دفاع از
ارزشهای انس��انی جا بگیرند ضامن
بی چون و چرای تداوم این تمدن و
مردم آن در هفت هزار سال گذشته
بوده است!
به راستی این نیروی عظیم و ناپیدای
معنوی و پایدار از کجا سرچشمه می
گیرد که چنین در بزنگاه های متعدد
تاریخی ملتی کهنس��ال را از پرتگاه
های س��قوط و نابودی ب��ار دیگر به
همبستگی و از خودگذشتگی برای
بقای این آب و خاک و مردم پرغرور
آن سوق داده است و می دهد؟
پاسخ کوتاه به این «معما» همان
عش�ق به ایران و تاریخ و تمدن
آن است.
هما گل گالب دختر مرحوم حسین
گل گالب سراینده سرود تاریخی و
ماندگار «ای ایران» در توصیف عشق
پدرش به ایران اخیرا درمصاحبه ای
گفته اس��ت «او ای��ران را در خاک و
گل و گیاهش دوس��ت می داشت و
غ��م و اندوه مردمانش غصه و درد او
هم بود .از بلندی های البرز به خاک

میهن می نگریست و همه عاشقان
می دانند که نگاه بر عش��ق از فرای
بلندی ها چه حسی دارد».
ش��کی نیس��ت که میلیونها ایرانی،
چه در گذش��ته ها و چه در امروز و
آین��ده با همین دیده به میهن خود
نگریسته اند و بهترین ها را برای آن و
مردمش خواسته و خواهند خواست.
مصیبت های ما ام��ا از آنجایی آغاز
شده است که در برهه هایی از تاریخ
دراز و پرفراز و نشیب میهنمان اقلیتی
نا اهل و نا مانوس با این احساس��ات
عمیق ملی در میان ما زیسته و بدتر
از آن بر ما فرمانروایی هم کرده اند!
به گذشته های دور نرویم ،در همین
سی سال اخیر تنها چیزی که در
ذهن بنیانگزار جمهوری اسالمی
و وارثین او نبوده همان عشق به
ایران ،تاری�خ آن و خاک و گل و
گیاهش بوده است.
در عوض ،ماحصل «عش��ق» آنها به
سرزمین های اسالمی و اشغالی دمار
از روزگار ملت ما در آورده است.
هیچ انس��انی که کمتری��ن بویی از
انسانیت برده باشد منکر مظالمی که
هر روزه بر همنوعان او در کشورهای

دیگر می رود نیست و از قضا ایرانی
ها بیشتر از بسیاری دیگر از ملیت ها
غم و غصه سایرین را هم می خورند.
ام��ا فرق اس��ت میان هم��دردی با
دیگران با سرکوب روزمره مردم خود
و غارت منابع آنها به اس��م کمک به
این «دیگران».
به آن س��فره کوچ��ک برگردیم ،بار
دیگر نوروز را در وجود مشترک خود
می یابیم.
جش��نی جاودانه که ب��ی وقفه و به
عنوان تجلی روح ما ایرانیان و موسم
تجدید عهد و پیمان با نیکانمان برای
تداوم و خوشبختی ایران برگزار می
ش��ود .و چه س��الی پرعظمت تر و
پرشکوه تر از سالی که در پشت سر
گذاش��تیم ،که هر روز و شب آن با
بانگ عش��ق به ایران و آزادی آن به
پایان رسید .باهم به پیشواز سال نو
برویم و ب��ه پایداری و مقاومت خود
تبریک بگوییم که فردا بی ش��ک از
آن ماست.
با تقدیم شعر (باال) به همه ایرانیان
و با یاد جانباختگان راه آزادی آن.

زهرا کاظمی...
و توضیحات خود را در زمینه بحثی
به پیچیده گی این پرونده به دادگاه
تقدیم داشته اند اظهار داشت:
«مصونیت قضائی» زمانی که مورد
ش��کنجه و آزار نی��ز در بین باش��د
مشکالت و پیچیده گی های قضائی
خاصی را ایجاد خواهد نمود لیکن در
نهایت این دادگاه می بایست «نظریه
حقوقی و قضائی» خود را در رابطه با
این دادخواست اعالم نماید.
جیم��زوود ،وکیل کانادائ��ی دولت
جمهوری اس�لامی ایران که در این
جلس��ه حضور داش��ت در پاسخ به
تمامی موارد مطروحه کماکان ادعا
نمود که صرف انتساب اتهام شکنجه
نم��ی تواند پایه ای برای رد و نادیده
انگاش��تن قانون مصونی��ت قضائی
ک��ه کانادا و  26کش��ور دیگر امضاء
کنندگان آن هستند باشد.
به عقیده وی اس��تثناء ها در زمینه
فعالیت های تجاری منجر به صدمات
ف��ردی در مجموعه نظرات حقوقی
وجود دارد که مس��لما ش��امل این
پرونده نمی گردد.
استفان (هاشمی) فرزند زهرا کاظمی
فقید در پی آن اس��ت ت��ا بتواند از
دادگاه اج��ازه تعقیب قضائی دولت

>> ادامه از صفحه6 :
ایران ،رهبرش سیدعلی خامنه ای و
دو تن از مسئولین رده باالی قضائی/
امنیتی دولتی را ،که اجازه و دستور
تجاوز وحشیانه ای که منجر به قتل
زهرا کاظم��ی که به دلیل گرفتن و
تهیه عک��س در خارج از زندان اوین
در بازداش��ت بود ،گردیده است ،به
دست آورد.
استفان مدعی است بدلیل از دست
دادن م��ادر دچار صدم��ات جبران
ناپذیر روحی گردیده است.
وکی��ل دولت ای��ران با اس��تناد به
مجموعه نظرات حقوقی موجود می
گوید:
عملی که منجر ب��ه ایجاد صدمات
فردی گردیده بای��د در کانادا اتفاق
افتاده باشد تا قابل تعقیب باشد در
مقابل این نظریه وی کورت جانسون،
وکیل خانواده کاظمی می گوید:
این پرونده با مواردی که در آن یک
تبعه خارجی دستگیر و در بازداشت
توسط مامور دولتی مورد شکنجه و
آزار قرار گیرد متفاوت است.
از نظر او خانم زهرا کاظمی بر استناد
شواهد موجود رسما بازداشت نشده
بلک��ه از خیابان «دزدیده» س��پس
مورد «ضرب و ش��تم» و «تجاوز» و

در کشکول پیر خراسان...
شخص ما هنوز هم نفهمیده ایم که
باالخره او یک قهرمان بوده است و
یا یک تروریست؟!
از طرفی وجود داستان های مختلف
درباره نوع دستگیری او هم طرف
دیگر این قضیه است که جالب
ترین آن روایت وزیر امنیت رژیم
است که ادعا می کند هواپیمای
مسافربری قرقیزستان را به وسیله
دو فروند جت جنگی نیروی هوائی
وادار به فرود اجباری در خاک ایران
نموده و عبدالمالک و معاونش را
بازداشت کرده اند!؟ اگر این روایت
اخیر صحت داشته باشد ،باید
پرسید چرا پس از این ماجرا نه
دولت قرقیزستان و نه هیچیک از
دول متمدن دنیا به انجام این عمل

«شکنجه» قرار گرفته که در نهایت
موجب مرگ وی شده است.
وی می گوید در ش��رایط موجود به
هی��چ عنوان نمی توان باور داش��ت
ک��ه در دادگاه های ایران بررس��ی و
رس��یدگی عادالن��ه و منصفانه این
پرونده بعمل آید و عدم صدور اجازه
حق تعقیب قضائ��ی در دادگاه های
کانادا نیز به «نبود عدالت» تفس��یر
خواهد شد.
استفان کاظمی می گوید حتی تا این
مرحله یعنی چالش دولت ایران در
یک دادگاه کانادائی پیروزی بزرگی
است چرا که رژیم ایران در عمر سی
ساله خود هیچگاه مجبور به دفاع از
خود در یک دادگاه غیرایرانی نشده
است.
او گف��ت به نتیجه نهائی این دادگاه
خوش��بین بوده و امید بس��یار دارد.
در عین حالی که نباید ش��کنجه و
آزار در هیچ کجا وجود داشته باشد
اما میبایس��ت از حقوق ضایع شده
قربانیانی مانند مادرش نیز به نحوی
دفاع گردد.
منبع :روزنامه Gazette
.................

>> ادامه از صفحه36 :

که در حقیقت یک راهزنی هوائی
و بسیار خطرناک برای جان بقیه
مسافران و خدمه هواپیما بوده است
اعتراض نکرده اند؟ و درست همین
موضوع است که باید موجب نگرانی
رژیم شریف باشد البته اگر عقل و
منطق حاکم باشد؟! به گمان ما این
مطلب می تواند یکی از ترفند های
این دول استکباری باشد؟! شاید
فردا یا پس فردا گروهی در جائی از
این دنیا یکی از هواپیماهای دولت
اسالم ناب را به همین روش وادار به
فرود اجباری نموده و یکی از ذخائر
انسانی و معنوی اسالم ناب والیتی
– فقاهتی مث ً
ال حضرت پرزیدنت را
از آن پیاده نموده و برای ادای بعضی
توضیحات درباره نفی هالوکاست

و امثالهم! به جای امنی به مهمانی
ببرند! و یا خدای ناکرده و زبانمان
الل بالئی بر سر این پدیده بی بدیل
هزاره سوم بیاورند! در این صورت
اعتراض آقایان علمای اعالم و حجج
اسالم به دنیای متمدن هم به جائی
نخواهد رسید چون به آنان جواب
خواهند داد شما خودتان مبتکر این
روش بوده اید .از این انگلیسی های
بی ناموس هر چه بگوئید بر می آید!
تا نظر شما چه باشد؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
به تاریخ پانزدهم مارچ المبارک سال
 2010ولفری دربدری
پیر گدای خراسانی


37

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  946اسفند 1388

سپاس

37 PAYVAND: Vol. 16  No.946  Mar. 15, 2010

همدردی
دوست ارجمند آقای مسعود عابدی وخانواده

از کلیه سروران ،یاران و دوستان ارجمندی
که در ایام دشوار از دست رفتن پدر،پدربزرگ دلبند
و عزیز ارجمندمان ،بزرگ خاندان عابدی

با نهایت تاثر و تاسف ،درگذشت پدر عزیزتان را در ایران

شادروان نیکونام آقای فرج اهلل عابدی سروستانی
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

خانواده های عابدی ،پزشکپور
و فامیل های وابسته

به شما و خانواده های سوگوار تسلیت گفته،

برای شما دوست گرامی آرزوی شکیبایی و روزهای خوش داریم.

کبرا ارزانی ،هوشنگ عالسوندی ،بیژن کمائی،
محمد مرادی،عبدی ارزانی،کمال میر عظیمی

همدردی

دوستان ارجمند فرح جان و مسعود عزیز

خانواده های محترم سوگوار
من نیز به سهم خود درگذشت غم انگیز پدر عزیزتان ،شادروان آقای
عابدی سروستانی را در ایران به شما و دیگر بستگان صمیمانه تسلیت
می گویم و برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی دارم.

سعید خامتی

همدردی

همدردی

دوست گرامی جناب رفعت پناه عزیز
خانواده های سوگوار

ما نیز خود را در اندوه از دست رفتن عزیز دلبندتان با شما
سهیم می دانیم و برایتان آرزوی شکیبایی داریم.

همه دوستان شما در پیوند مونتریال

همدردی

کدبان مهدی رفعت پناه

درگذشت خواهر گرامی تان هموندان شما را در انجمن
دوستداران زرتشت در اندوه فرو برد .شادی روان ایشان را
آرزو می کنیم و برای شما و خانواده بردباری.

عفت دارابی،شیرین طاهری،سپیده ساالری،فرانک اسدیان
ناصر صادقیان،رضا نژاد،علیرضا فروتن فرد ،بهروز شریف
نایینی،نادر کاکاوند،سهراب مهماندوست ،احسان دانشیار

همدردی

دوست گرامی جناب مهدی رفعت پناه

واژه ای نمی یابم برای همدردی با کسی که عزیزش را از دست داده است.
فقدان دردناک خواهر گرامی تان را به شما و خانواده محترم صمیمانه
تسلیت می گویم و می خواهم که مرا در کنار خود بدانید.

رضا نژاد

همدردی
جناب آقای مهدی رفعت پناه و خانواده محترم
در اندوه از دست دادن خواهر ارجمندتان،
ما نیز غمگسار شما هستیم و برای شما
و خانواده های سوگوار بردباری آرزو می کنیم.

شهین حیدری و حسین انصاری

دوست بسیار ارجمند کدبان رفعت پناه

ماخود را در اندوه از دست دادن خواهر ارجمندتان سهیم
میدانیم.برای شما و همه افراد خانواده بردباری آرزو می کنیم.

دکتر شریف نایینی و خانواده

همدردی

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

مراتب همدردی خود را به مناسبت درگذشت مادر و مادر بزرگ گرامی تان،

شادروان خامن مولود جفرودی (داداشزاده)

تقدیم می کنیم و برای شما دوستان ارجمند شکیبایی آرزو داریم.

دکتر شریف نائینی و خانواده
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نیازمندیهای
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:

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

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
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

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

رفوکار قالی

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

call Joseph

استخدام

514-730-7462
514-624-7581

Tel.: (514) 271-7750
ازدسامبر1

به یک منشی زن ،مسلط
به زبان های فرانسوی،
انگلیسی وفارسی برای کار
در مطب دندانپزشکی،
درمرکزشهرنیازمندیم.

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

استخدام

به یک خیاط باتجربه
جهت تعمیرات لباس
درمرکزشهرنیازمندیم.
Tel.: 514-621-1471

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

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

514-624-5609
514-889-3243

متــرجم

smm_sh@yahoo.com

رضانوشادجمال

(514) 690-6343

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

UPdjuly-sep08

UPسناتوررضایی:ازمارس2010

فال قهوه
و ورق
توسط شادی

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

نوشین:تامی2010پرداخت شد

678-6451

)(514

ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

کیمیـا

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

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

تهران :کرج

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

514-575-7080

قابلتوجهخامنها

تاتوی دائم

bagherinov-janUPak

استخدام

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

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

azfeb01'10

پرستارساملندان

مترجمرمسی

Carpet repair
>> part time

514-996-9692

طراحیوبسایت
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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

خدمات
ساختمانی

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

استخدام

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

PIZZA MAKER
DISH WASHER

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

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

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

ساختمانی

514-996-7255

514-364-1011
fromsep15unpaid

تعمیـرات

az aug15پروانه واعظ

جزئی و کلی

Free to Air
TV channels

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

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه

آموزش سنتور
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

azjan15unpaid

استخدام

ARIANA

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

صــرافی
 5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

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

آماده شراکت

مغازه و سرمایه از
ما ،ایــده و کار
از شما

Tel.: 514-737-7483

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

بهای باورنکردنی

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

1200, de Bleury #9

Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

شیرین عبادی :مسائل مربوط به حقوق بشر ،دموکراسی هم باید در
مذاکرات مطرح شود!

برنارد کوشنر ،وزیر خارجه فرانسه،
روز جمعه  ۱۲مارس ۲۱( ۲۰۱۰
اسفند  )۱۳۸۸با شیرین عبادی،
برن��ده ایرانی جای��زه صلح نوبل،
دیدار کرد.
ش��یرین عبادی به بی بی س��ی
فارسی گفت در این دیدار مسائل
مرب��وط به نقض حقوق بش��ر در
ای��ران و برمه ،که اخیرا مس��ائل
مربوط به این کشور هم به حوزه
فعالیت های او اضافه شده ،مطرح
شده است.
خانم عبادی در پاسخ به این سوال
که در گفتگو با آقای کوش��نر چه
راهکارهایی ب��رای مقابله با نقض
حقوق بشر در ایران پیشنهاد داده
است ،گفت":من همواره از دولت

ایران یکی از
'دشمناناینترنت'
در سال ۲۰۱۰

به گفته این سازمان ایران پس از چین
و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران
اینترنتی است س��ازمان گزارشگران
بدون م��رز طی گزارش��ی اعالم کرد

های غربی خواس��ته ام که وقتی
با دولت ای��ران مذاکره می کنید،
تمرکزتان نباید بر مسائل مربوط
به انرژی هس��ته ای باشد .مسائل
مربوط به حقوق بشر ،دموکراسی
و به ویژه س��رکوب های ماه های
گذش��ته هم حتما بای��د در این
مذاکرات مطرح شود".
ش��یرین عبادی ،رئی��س کانون
مدافعان حقوق بشر در ایران ،گفت
به آقای کوشنر گفته است یکی از
مهمتری��ن موضوعاتی که باید در
این مذاکرات مطرح ش��ود ،آزادی
زندانیان سیاس��ی است" ،آن هم
آزادی واقع��ی ،نه این که با وثیقه
گرفتن تمام هس��تی یک نفر او را
موقتا از زندان آزاد کنند".

طبق آمار غیر رسمی در روزهای
بعد از انتخابات ریاست جمهوری
اخیر ایران که حدود نه ماه پیش
برگزار ش��د ،هزاران نفر بازداشت
شده اند که هنوز تعدادی از آنها در
بازداشتهستند.
در هفت��ه های اخی��ر و با نزدیک
ش��دن به عید نوروز ،تعداد زیادی
از زندانیان سیاس��ی آزاد شده اند
که در بیش��تر موارد این آزادی با
وثیقه های سنگین حتی تا چند
صد میلیون تومانی بوده است.
س��خنگوی وزارت خارجه فرانسه
هم اعالم کرده اس��ت ک��ه اقای
کوش��نر در این دیدار نس��بت به
محدودی��ت پخ��ش برنامه های
شبکه های بین المللی در ایران و

حکومتهای"مستبد"سانسوراینترنتی
را تشدید کرده و دگراندیشان بیشتری
را به زندان انداخته اند.
در این گزارش که روز جمعه منتش��ر
شد آمده است "دش��منان اینترنت"
همچون ایران ،چین ،ترکمنس��تان و
ویتنام تالش های فزاین��ده ای برای
سانسور اینترنتی و مقابله با ارتباطات
مجازی دگراندیشان کرده اند.
اما کش��ورهای دیگری نظیر ترکیه و

دسترسی به اینترنت در این کشور
ابراز نگرانی کرده است.
ح��دود دو ماه پپی��ش مقام های
فرانس��وی از مجم��ع جهان��ی
ارتباطات ،موس��وم ب��ه آی تی یو
وابس��ته به س��ازمان ملل متحد
خواستند دولت ایران را مجاب کند
جلوی پارازیت هایی که از داخل
این کش��ور بر روی ش��بکه های
تلویزیونی ماهواره ای انداخته می
شود ،گرفته شود.
حدود یک ماه پیش هم ش��بکه
های بی بی س��ی ،دویچ��ه وله و
صدای آمریکا پنجش��نبه پیامی
ش��دید اللحن دایر بر محکومیت
ارسال پارازیت از سوی ایران روی
برنامه های این س��ه شبکه صادر

روسیه که محدودیتهایی برای سایت
های اینترنتی برخی گ��روه ها ایجاد
کرده اند به فهرست کشورهای "تحت
نظارت" اضافه شده اند.
امارات متحده عربی ،روس��یه سفید و
تایلند امسال هم در فهرست کشورهای
"تحت نظ��ارت" قرار گرفت��ه اند .اما
سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار
داده در صورتیکه این کشورها اقدامات
بیشتری برای کاهش سانسور اینترنتی

کمپین پرچم و نوروز

PAYVAND

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

پرچم ایران
را با افتخار
همه جا
به منایش
بگذارید!
PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

نیازمنــدیها
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.

514-996-9692
کردند.
دول��ت ای��ران از بع��د از
انتخابات جنجال برانگیز
ریاس��ت جمه��وری این
کش��ور ،ارس��ال پارازیت
روی ش��بکه های فارسی

انجام ندهند ممکن است به فهرست
"دشمنان اینترنت" اضافه شوند .سایر
حکومتهایی که در فهرست "دشمنان
اینترنت" در س��ال  2010قرار گرفته
اند عبارتند از :عربستان سعودی ،برمه،
کره شمالی ،کوبا ،مصر ،سوریه ،تونس
و ازبکستان.
بر اس��اس این گزارش برمه ،کوبا ،کره
ش��مالی و ترکمنس��تان با ه��ر گونه
دسترس��ی ش��هروندان ب��ه اینترنت



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

514-996-9692
Fax:514-313-5656
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:

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

زب��ان خ��ارج از ای��ران به
ویژه تلویزیون بی بی سی
فارسی و صدای آمریکا را
آغاز ک��رده و این پارازیت
ها به ویژه بعد از فوت آیت
الله منتظ��ری (اواخر آذر

مخالفند .گزارش سازمان گزارشگران
بدون مرز همزمان با روز جهانی مبارزه
با سانسور اینترنتی منتشر می شود .به
گفته این س��ازمان ایران پس از چین
و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران
اینترنتیاست.
گزارش��گران ب��دون م��رز تع��داد
وبالگنویس��ان و کارب��ران اینترنتی را
که بدلیل فعالیت های خود در دنیای
مجازی به زندان افتاده اند حدود 120

ماه) ش��دت بیشتری پیدا
کرده است.
___________


نفر ذکر کرده است.
بس��یاری از کشورها و س��ازمان های
جهانی دسترس��ی به اینترنت را جزء
حقوق اساسی شهروندان تعریف کرده
اند.
برخی کشورها از جمله سوئد و بریتانیا
بدنبال گسترش خطوط اینترنت برای
کلیه ش��هروندان خود طی چند سال
آیندههستند.

40
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نوروز 1389

سال نو بر کارگران و زمحتکشان و متامی آزاد اندیشان
خجسته باد
از درون شب تار می شکوفد گل سرخ…

سالی که گذشت اگرچه سال سیاه دیگری بود از تداوم حکومت فاشیستی – مذهبی جمهوری اسالمی
و اما سال بپاخیزی میلیونی ایران بود.
سال نبرد ،سال قیام و ماندگار
سال تنومند خروش و افتخار
سالی که پایه های ستم لرزید،
زمستان ایران ترک خورد و ترس شکست.
اینک صدای نرم نرمک گام ها را می شنویم
و تپش قلب ها را در از بین بردن هر آنچه که پلیدی است
با امید به سرنگونی جمهوری اسالمی!
نوروزتان افزون و صدالبته پیروز

__________________________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
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

 ایمیل تماس با ما:

Koshtaredahe60@gmail.com
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744

15760 boul Pierrefonds
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در خدمت ارت

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان

... ارزان،ساده و کارآ
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بهارت را بهاران كن
زمینت را گلستان كن
كه نوروز تو هر روزت
و هر روز تو نوروزت

،نوروز باستانی
ِ فرارسیدن
این یادگار ماندگــار نیاكان
!به شما هموطنان عزیز شادباش می گویم

درمونتریال2010  آوریل17 شنبه
دانشگاهکنکوردیا



























Supermarket Meat & Wholesaler
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1951 Jean-Talon East., Montreal, QC., H2E 1T9
Tel. 514-728-4524
Fax: 514-728-8490

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. 946, Mar. 15, 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:

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

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

3-5206 DÉCARIE BLVD

www.paivand.ca

MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

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

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

Tel.: (450) 676-9550

دکتر ریموند رضایی

عینک فرهت

ابی در مونتریال 5 :مارس

نوروزتانمبارک!

با 18سال سابقه درخشان

کافه پرشیا

اقالم زیر برای
مراسم عید
موجود است:
شیرینی های خانگی،

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

محصوالت

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com
 Brossard:

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

Tel.: 514-481-0671

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

H4A 1W6

23

جنب دانشگاه کنکوردیا Metro: Guy

Email: Paivand@videotron.ca

جوادایراخنواه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

خدمات ارزی 514-844-4492
1405 Maisonneuve W.


NDG,

 Greenfield Park:

پارستورز

 Med. Alphamedic

)1253 GUY(Metro: Guy
Tel.: (514) 933-8383

 Pierrefonds

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

&TRAVEL

تواضع

با بهترین کیفیت به روال همه ساله

محصوالت تواضع ،شامل
شیرینی های مخصوص عید
و آجیل چهارشنبه سوری
وسائل سفره هفت سین
سمنو ،سنجد ،سنبل و ماهی قرمز

936 Girouard

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

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

Tel.: (514) 489-8484

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

وست آیلند

NDG
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

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

بادام تلخ و گل سرشور

خرمای زاهدی رسید

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

