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شــریف

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

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

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

ارز

I.C.P. Inc.

____________________________________________
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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اولماهمیروزجهانیکارگر گرامیباد!

«اوبامایوحشی»
ومحلهبهایـران:
اعرتاض هفت بهائی
به حنــوه اداره
داد گاه خود >> ص7 :

از دید حکومت ایران ما با آمریکایی روبرو هستیم
که وحشیان و آدمكشان و حیوانات درنده زنجیر
گسیخته و جنایتکاران حرفه ای (به شمول آقای
اوبام��ا) بر آن حکومت میرانند ،مجهز به سالح
هستهای است ،و این حاکمان از کاربرد آن حتا
در شرایطی که توجیه نظامی ندارد ابایی ندارند و
در گذشته نیز عمال آن را ثابت کردهاند .نتیجه؟

>> 5

فشار کنگره بر اوباما برای حتریم 'فلج کننده' ایران

احمدی نژاد و...
سیروس
یحیی آبادی >> 4

>> 29

دکترانصاری

مرکز مطالعات ایران کان�ادا ،سازمانی که
خود را یک مرکز غیرسیاسی و غیردولتی
برای فرهنگ و مطالعه ایران نامیده است،
با سرمایه سفارت جمهوری اسالمی ایران و
توسط یک دیپلمات ایرانی با نفوذ تأسیس
شده است >> .ص9 :
Ninous Givargiznia, BSc.

>> ص3 :

>> 11:

در کشکول
پیر...

مجله کانادایی مکلینز:

خطر حمله آمریکا به ایران ،آن هم با سالح
هستهای ،نه فقط جدی است و بلکه حتمی
>> ص10 :
است؟

برآستان جانان
فریدون مودت

هرزه درایی...

شهبازخنعی

 ص20 :

صرافیخضر
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7

Luciene
l'Allier

امیرسام:

Agent Immobilier Affilie

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

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

نینوسگیورگیزنیا

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

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

ninousgivargiznia@hotmail.com

خانه شما>> 30

پزشکی26 >> ...

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
متخصص
پزشکان
Metro: Guy
ختنه کودکان

1253 Rue Guy,

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

ص35 :
Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

FLY
ANY TIME,
!ANY WHERE

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

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

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

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک و مستغالت
در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

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

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Tel.: 514-620-5551
NDG:

fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

Tel.: 514-485-4744

•6170 Sherbrooke W.

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

خدمات ارزی

514-844-4492



1405 Maisonneuve W.
جنب دانشگاه کنکوردیا Metro: Guy

2178 Ste-Catherine W.

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

سالنآرایشفریبا

زماسیب

Lasalle Qc. H8R 2M9

&TRAVEL

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

پارستورز

با 18سال سابقه درخشان

صرافی  5ستاره

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

www.circumcisionmontreal.com

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

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

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

گشایش:
10آوریل

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

;
Specials

Aprcilut ...........10$$

- man en cut ......15 ht
- wom perm, highlig
- color,hair cut
- kids ing face
- clean ebrow .......10 $
& ey

Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514) 969-4646

امیرسام

 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

2
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وام بـا
نرخ بهره

%
0

Financing
for certain cars only
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قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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ایران و جهان...

فشار کنگره بر اوبامـــا برای حترمی
'فلج کننده' ایران

اکثری��ت اعضای کنگ��ره آمریکا از
باراک اوباما خواسته اند هر چه سریع
تر علیه ایران تحریم های 'فلج کننده'
در نظر بگیرد.
آن ه��ا در نامه م��ورخ  ۲۵فروردین
( ۱۴آوری��ل) خود خطاب به رئیس
جمهوری ایاالت متحده نوشتند ،به
زودی مصوبه تحریم گسترده ایران را
آماده خواهند کرد.
اعضای کنگره نوشته اند" :معتقدیم
آمری��کا و متح��دان ما ک��ه موضع
مش��ترکی دارند ،م��ی توانند رژیم
ایران را مجبور کنند بین انزوای بین
المللی و مصالحه احتمالی یک گزینه
را انتخاب کند".
ای��ران م��ی گوید تحری��م و تهدید
خط مشی اتمی این کشور را تغییر
نخواهد داد.
نمایندگان کنگ��ره در نامه خود بر
تحری��م بنزین وارداتی ای��ران و نیز
تحریم سپاه پاسداران و نظام بانکی
این کشور تاکید کرده اند.

کمیت��ه رواب��ط عموم��ی آمریکا و
اس��رائیل ،آیپ��ک ،مش��وق اصل��ی
ارس��ال این نامه به رئیس جمهوری
آمریکاست.
آیپک ک��ه بزرگ ترین گ��روه البی
طرفدار اسرائیل در آمریکاست ،برای
وضع تحریم های "فلج کننده" علیه
ایران تالش زیادی کرده است.
مجالس نمایندگان و س��نا چندی
پی��ش طرح تحریمی گس��ترده ای
را تصویب کردند که ش��امل تحریم
بنزین وارداتی ایران نیز می شود.
این طرح در نظر دارد شرکت هایی
که تجهیزات شنود مکالمات تلفنی و
کنترل اینترنت در اختیار ایران قرار
می دهند را هم تحریم کند.
کمیته ای مش��ترک از این دو رکن
کنگره در حال ادغام طرح های سنا
و مجلس نمایندگان با هدف ارائه آن
به رئیس جمهوری آمریکاست.
روسیه و چین دو عضو دائم شورای
امنیت سازمان ملل متحد با تحریم

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

صنایع نفت و گاز ایران مخالفند.
نامه مجلس نمایندگان که به امضای
 ۳۶۳عضو این نهاد رسیده است بعد
از ظهر چهارشنبه به وقت واشنگتن
به کاخ سفید ارسال شد.
نامه س��نا در حمایت از تحریم های
"فلج کننده" نیز توسط  ۷۶سناتور
امضا شده است و چهارشنبه به کاخ
سفید ارائه شد.
منتقدان می گوین��د تحریم بنزین
وارداتی ای��ران تاثیری بر جمهوری
اسالمی ندارد و مردم عادی را تحت
فشار قرار خواهد داد.
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
آمری��کا ،اولی��ن مقام ارش��د دولت
اوباماس��ت ک��ه از واژه تحریم "فلج
کننده" درباره ایران استفاده کرد.
دولت اوباما در حال حاضر تاکید دارد
که در پی مجموعه ای از تحریم های
"گزنده" و "جدی" جهانی علیه ایران
اس��ت که سپاه پاسداران و نهادهای
دولتی ایران را هدف قرار دهد.

Criminal
& penal

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
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سرورصدر
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GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

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

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,

Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

کالسهایزبانانگلیسیدرمرکزS.T.E.
Cours d'Anglais au Centre S.T.E.

 مکالمه وگرامر
 استاد مجرب ،دارای مدرک کانادایی
برای تدریس زبان انگلیسی
 آموزش برای همه پایه ها :از مبتدی تا پیشرفته
 گروه های کوچک  5نفره
 شما برای  30ساعتی که به خود
شما اختصاص دارد ،پول می پردازید.
 هر زمانی میل تان باشد می توانید ثبت نام کنید.
 کالس ها صبح یا بعدازظهرها برگزار می گردد

Cours de base / conversations
Professeur experimente
avec un diplome Canadien
 Touts les niveaux
 Petites groups
 On paie pour ses propres 30 heures
 Admission permanente
 Matins ou les soirs
>> Info en Farsi: Tel.: 514-932-0982



__________________

5210 Victoria

)(Metro: Snowdon, bus: 51

Tel.: 514-791-5243

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Behrooz Aghababakhani

law

Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

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

>> مشاور وام مسکن

Lida Sara Nouraie

Cell.: 514-606-5626

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

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











نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

مسکونی و جتاری

cell: (514) 839-7978
امیرکفشداران

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

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

وکیل دعاوی

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

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

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

شرکت دولتی نفت مالزی فروش
بنزین به ایران را متوقف کرد

همزمان با جدی تر شدن تهدیدهای
آمریکا در مورد تحریم ش��رکت های
فروش��نده بنزین به ایران ،ش��رکت
پتروناس می گوید که صادرات بنزین
به این کشور را متوقف کرده است.
یکی از سخنگویان پتروناس ،شرکت
دولتی نفت مال��زی ،به رویترز گفت
که این ش��رکت از ماه مارس (اواسط
اسفند  )۸۸به فروش بنزین به ایران
پایان داده است.
پترون��اس دلی��ل این اق��دام خود را
اع�لام نکرده اس��ت ،اما منابع مطلع
صنعت نفت در دوبی می گویند که
این شرکت مایل نیست منافع خود
از رواب��ط تجاری با آمریکا را به خطر
اندازد.
این منابع گفته اند که آخرین محموله
بنزین صادرات��ی پتروناس به مقصد
ای��ران ،در روزهای  ۴و  ۵مارس (۱۳
و  ۱۴اس��فند  )۸۸در بندرعباس در
جنوب ایران تخلیه شده است.
نجیب تون رزاق ،نخست وزیر مالزی
و باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا
روز دوش��نبه در واش��نگتن بر لزوم
پایبندی کامل ایران به تعهداتی که
در قبال معاهده منع تکثیر تسلیحات
اتمی دارد ،تأکید کرده بودند.
ایران پنجمین صادرکننده بزرگ نفت
خام در جهان اس��ت ،ام��ا از آنجا که
تحریم های آمری��کا تا حدود زیادی
جلوی س��رمایه گذاری در پاالیشگاه
های این کشور را گرفته ،ناچار است
حدود  ۴۰درصد بنزین مورد نیاز خود
را از خارج وارد کند.
ایاالت متحده آمریکا در ماه های اخیر
و پس از بی نتیجه ماندن سیاس��ت
گفت و گو با ایران ،بر تالش های خود
برای اعمال تحریم های سختگیرانه تر
علیه این کشور افزوده است.
آمریکا و متحدانش ایران را به تالش
برای دس��تیابی به سالح اتمی متهم

می کنند و خواهان توقف برنامه غنی
سازی اورانیوم در این کشور هستند.
ای��ران اتهامات غ��رب را رد می کند
و حاضر نیس��ت از برنامه اتمی خود
دست بردارد.
اخی��را تعدادی از ش��رکت های بین
المللی تحت تأثیر تالش های آمریکا
روابط خود را با ایران کاهش داده اند.
شرکت آلمانی دایملر روز چهارشنبه
 ۱۴آوریل اعالم ک��رد که قصد دارد
س��هام  ۳۰درصدی خود از ش��رکت
تولید موتورهای دیزل ایران را بفروشد
و روابط خود را با این کش��ور محدود
کند.
شرکت روسی لوک اویل هم اخیرا از
انجام پ��روژه ای در ایران صرف نظر
کرده بود.
روی�ال داچ ش�ل ،ب�زرگ ترین
شرکت گاز و نفت اروپا و موسسه
آمریکای�ی اینگرسول-ران�د هم
طرح سرمایه گ�ذاری در ایران را
ت�ا زمان تصمیمگی�ری در مورد
تحریم ها به تعویق انداخته اند.

زیدنت احمدی
پر
ژاد مترین جدی
ن
بودن می کند:
ینژاد (با تشبیه
حمد 
ا اوباما به «کابوها
نهای
و گاوچرا 
آمریکایی»):
«بدان که بزرگتر و
تتر از تو
گردنکلف 
م نتوانستهاند هیچ
ه
غلطی کنند ،تو که
جای خود داری!»
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE

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

MONTRÉAL QC
H3X 2H9



514-996-9692
Fax:

مسکن و جتاری

جزئی و کلی

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

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

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

تافوریهP? bobymoradian2011

کیـــترینگ
جمـــال
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

514-996-9692

RENOVATION
& plastering
painting

سیا صابری

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

سایت مجموعه آثار

Voyages Lexus

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

سیروس
یحیی آبادی

ستــون

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

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

Published: since1993

کلبهعموجمال
چای قهوه

950

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

•
•
•
•
•

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

Tel.:

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



(514) 849-7711

Ext.: 243

•
•
•
•
•
•

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

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)
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فرمایشاتاخیرخاتمی

شهباز خنعی

نهخیر بله غلط صحیحه
این حق والیت فقیهه
البته چنان دموکراسی
شک نیست عجب مگر اساسی
در بارهی چرخش فرایند
در حداقل جلب و پیوند
همسطحهزینههایجنبش
در رابطه با فزونِ کاهش
فرمایش رهبری به هرحال
مردم و مطالبات امسال
آغاز تنش بدون تاکتیک
دلسوز نظام دیپلماتیک
ترکیب حکومت نظامی
توفیر شرایط مرامی
آزادی نارضایتیها
مجموعهی دین و دولت ما
دولت به هزینهی نهائی
ابراز جهات اجتماعی
مصداق تعامالت دینی
معنی تو اگر درین ببینی
فرقی نکند به حال بنده
بازنده توئی و ما برنده
من نوکر رهبر و نظامم
ژستم دگر و دگر کالمم
شاگردم و کلهپز ،رئیسم
من ظرفبشور و کاسهلیسم
سرتاسر این کالم و گفتار
یک معنی ساده هست ،بردار
خوشمزه چو آش کشک خاله
جوشیده در این سی و دوساله
کلهی نظام پاچهی اسالم
هم صبح کنیم سرو و هم شام
_____________________

تا پیش از ظه��ور ناگهانی آیت الله
خمینی در عرصه سیاس��ت ایران و
دنیا در س��ال  ،1357زبان سیاست
و سیاست پیشگان ،با چند استثنای
انگشت شمار ،زبانی پاکیزه بود .حتی در
ش��رایط بحرانی و غیرعادی مانند زمان
جنگ یا دوران جنگ س��رد نیز نیروهای
متخاصم جلوی زبان خود را می گرفتند
و در کارب��رد واژه های توهین آمیز حد و
اندازه نگاه می داشتند .در جریان جنگ
سرد ،ش��دید ترین برخوردهای خصمانه
محدود به لنگه کفش کوبیدن خروشچف
بر تریبون سخنرانی سازمان ملل و یا نطق
های تند و آتشین فیدل کاسترو بود که
در عین تندی و گزندگی با دّقت مواظبت
می ش��د که در آنه��ا از واژه های بدور از
نزاکت سیاسی استفاده نشود.
از چند اس��تثنای انگش��ت شمار سخن
گفتم .حت��ی این اس��تثناها ،که قاعده
رعایت نزاکت سیاسی را تأیید می کردند،
نی��ز حد و ان��دازه نگه می داش��تند و به
خود اجازه نمی دادند که هرچه دلش��ان
خواست بر زبانش��ان جاری شود .همان
ح��د از بددهنی و کارب��رد واژه های دور
متمدن به
از نزاکت سیاسی را نیز جهان ّ
دیوانگی و روان پریش��ی گویندگان آنها
تعبی��ر و آنها را زیر س��بیلی در می کرد.
یکی از این اس��تثناهای دیوان��ه و روان
متمدن و پایبند
پریش ،به زعم دنی��ای ّ
به نزاکت سیاسی ،عیدی امین دیکتاتور
کشور افریقایی اوگاندا بود که در سالهای
 1971تا  1979بر آن کشور حکومت می
کرد .حدود بددهنی ها و ناسزاگویی های
این دیکتاتور دیوانه و روان پریش نیز در
چارچوب نمونه های زیر بود:
ب��ه وزی��ر دارای��ی اش ک��ه به او
·
گفته بود خزانه دولت خالی است ،گفت:

لهجهی دریا
اردالن سرفراز

از من اگر حرفی به غیر از ما شنیدی
مرداب را با لهجهی دریا شنیدی
من در ترانه حاضرم هرجا و هرگاه
افتادن زنجیر را از پا شنیدی
آواز عشقی را که میگویند کفر است
هر روز از گلدستهی فردا شنیدی
رگبار پاییزی ،صدای مرکب گل نیست
گلبانگ رستاخیز گلها را شنیدی
عطر دریغ خاک و خانه در همانجاست
شعر مرا هر گوشهی دنیا شنیدی
آیینه داری خصلت دریا دالن است
آیا مگراز آینه ،آیا شنیدی؟
نامحرمی با عشق اگر آنجا بگویی
رازی که از همسفرهی اینجا شنیدی

«شماها احمقید.
اگر پول نداریم ،راه
حلّش بسیار ساده
اس��ت ،بای��د پول
تازه چاپ کنید»!
· ی��ک روز در
رادیویکامپاال(پایتخت
اوگاندا) اعالم کرد« :مثل
این که هنری کیس��ینجر م��رد چندان
باهوشی نیس��ت .او هیچوقت به کامپاال
نم��ی آید تا درباره امور بین المللی با من
مشورت کند»!
زمان��ی دیگر اعالم کرد« :به دلیل
·
موفقیت انقالب اقتص��ادی اوگاندا ،بدین
ّ
وس��یله اعالم می کنم که بهتر است من
به جای بریتانیای کبیر رهبری کشورهای
مشترک المنافع را در دست بگیرم»!
معمر قذاف��ی بود که در
اس��تثنای دیگر ّ
 1969ب��ا کودتا و بیرون راندن پادش��اه
در لیبی به قدرت رسید و دوست داشت
گاه و بیگاه زبان تند و گزنده خود را علیه
زمامداران کشورهای دیگر بکارگیرد .در
ده��ه  80میالدی ،هنگامی ک��ه در این
کار زی��اده روی کرد ،رونالد ریگان رییس
جمهوری امریکا درباره اش گفت« :او نه
تنها وحشی ،بلکه دیوانه است» و در سال
 1986با صدور دس��تور حمله هوایی به
لیبی ،که در جری��ان آن دختر  15ماهه
قذافی کش��ته ش��د ،او را ادب کرد و سر
جای خود نشاند.
از این اس��تثناهای انگش��ت ش��مار که
بگذریم ،حتی خود خمینی نیز تا زمانی
که در پاریس زیر درخت س��یب نشسته
بود ،زبانی پاکیزه و مودب داش��ت و جز
از دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر
سخن نمی گفت .تغییر لحن خمینی و
کاربرد واژه های دور از نزاکت سیاسی از
س��وی او ،پس از ورودش به ایران در 12
بهم��ن  1357رخ داد .از "من توی دهن
این دولت می زنم" ش��روع شد ،با "باید

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

دوشنبه  ۲۳فروردين ۱۳۸۹

خدماتصدورفاکتوروبایگانی
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

قیمت مناسب

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

Tel.: 514-483-3919

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

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

به این روش��نفکران هشدار داد که اگر از
فضولی دست برندارید سرکوب خواهید
شد ...آنروز که ما بخواهیم در ظرف چند
ساعت تمام آنها به زباله های فنا ریخته
خواهند ش��د" و "با ای��ن حیوانات درنده
نمی توانیم با مالیمت رفتار بکنیم" و "این
ریشه های گندیده که االن در کار هستند
سرکوب می شوند" و "جرئت کرده اید؟
سر در آورده اید؟ توی دهنتان می زنم"
و "ملّی گرایی اساس بدبختی ما است .ما
چقدر سیلی خورده ایم از این ملّیت ،اینها
بروند گم شوند" و ...ادامه یافت و به "امریکا
هیچ غلطی نمی تواند بکند" رسید!
ب��ا این گفته ها ،خمین��ی در مقام رهبر
کشوری با فرهنگ و ادبیات غنی و دیرپا،
زبان کژتاب و ناهنجاری را بنیان گذاشت
که امروز ش��اگردان و پیروانش با افزودن
واژه هایی چاله میدانی بر وسعت دامنه آن
افزوده اند .سرآمد این شاگردان و پیروان،
سیدعلی خامنه
میراث خوار و جانشین او ّ
ای است که در حالی که برای خود کمتر
از "مقام ّ
معظم رهبری" و "مقام عظمای
والیت" را نمی پسندد ،رهبران کشورهای
دیگر را "پررو"" ،خبیث" و "شریر" خطاب
می کند!
با استعدادترین شاگرد و پیرو مکتبی که
خمینی بنیان گذاشت ،محمود احمدی
نژاد رییس جمهوری منصوب ولی مطلقه
فقیه است که در این زمینه انصافا شایسته
آن اس��ت که نامش در کتاب رکوردهای
"گینس" به عنوان کس��ی که بیشترین
توهی��ن را به همتایان خ��ود کرده ،ثبت
شود!

فزون بر این ،شیرین زبانی های
سیدعلی خامنه
این ملیجک ّ
ای تنه��ا به س��ران و رهبران
کشورهای دیگر محدود نمی
شود و مردم ایران را نیز دربر
می گیرد .یک جا روشنفکران
را "کسانی که به اندازه بزغاله
ش��عور ندارند" می نامد و در
جایی دیگر معترضان به تقلّب
آشکار و گس��ترده در خیمه
شب بازی انتخابات را "مشتی
خس و خاشاک" می خواند!

آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد!

زبان هرزه درا!

ایران:درراهآزادی...

(یا رفسنجانی یا موسوی یا مهاجرانی
در لندن ،فرقی نمی کند!)
هادی خرسندی

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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هفته گذشته ،در یکی از تازه ترین نمونه
های ش��یرین زبانی و کارب��رد واژه های
چاله میدانی ،محمود احمدی نژاد هنگام
س��خنرانی در ارومیه ،باراک اوباما رییس
جمهوری امری��کا را "کابوی" (گاوچران)
خواند و او را تازه کار و بی تجربه نامید و
گفت" :او باید صبر کند تا عرقش خشک
شود" .او همچنین خطاب به باراک اوباما
گف��ت" :بدان که گنده ت��ر از تو و گردن
کلفت تر از تو هم نتوانستند از این غلط ها
بکنند ،تو که جای خود داری"!
دوروز پ��س از این س��خنان – که یادآور
ادبیات جاهل های محلّه که می خواستند
نسق بگیرند است  ،-باراک اوباما در گفتگو
با شبکه تلویزیونی ای بی سی امریکا در
پاس��خ این پرسش که در مقابل حمالت
ش��خصی و توهین های احمدی نژاد چه
پاس��خی دارد گف��ت« :رییس جمهوری
ایران به گفتن سخنان غیر سازنده و بسیار
توهین آمیز معروف است ،بنابراین حرف
جدی نمی گیرم».
های او را ّ
{>> ادامه در صفحه}8 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
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ایران
جلوگریی از خروج حممد خامتی از ایران
منابع نزدیک به محمد خاتمی ،رئیس جمهوری پیشین
ایران می گویند که از سفر او به خارج از کشور جلوگیری
شده است.
پارلمان نیوز ،پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس ایران
نوشته است" :سید محمد خاتمی قرار بود امش��ب برای
شرکت در اج�لاس ساالنه شورای تعامل در زمینه خلع
سالح هسته ای عازم هیروشیمای ژاپن شود".
دو منبع نزدیک به دفتر آقای خاتمی به طور جداگانه این
خبر را تأیید کرده اند.
جزئیات و چگونگی این ممانعت هنوز مبهم است و روشن
نیست که ک��دام نهاد و با چه دلیل و انگیزه ای از خروج
آقای خاتمی جلوگیری کرده است.
رئیس جمهوری پیشین ایران که در دهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری این کشور از نامزدی میرحسین موسوی
حمای��ت می ک��رد ،در جریان حوادث پ��س از انتخابات
مواضعی همسو با معترضان داشته است.
گ��زارش ها در مورد ممنوع الخ��روج شدن آقای خاتمی
برای نخستین بار در اسفندماه سال  ۱۳۸۸در برخی رسانه
های حامی دولت منتشر شد ،اما منابع نزدیک به آقای
خاتمی این گزارش ها را تکذیب کردند.
خبرگ��زاری ف��ارس ،روز  ۱۸اسفن��د  ۹( ۱۳۸۸مارس
 )۲۰۱۰به نقل از عباس امیریفر" ،دبیر اجرائی جامعه
وع��اظ ته��ران" ،نوشته بود که یک مق��ام اطالعاتی در
"محفل خصوصی روحانیون جامعه وعاظ" از قصد خروج
آقای خاتمی از کشور و جلوگیری از آن خبر داده است.
اما سایت پارلمان نیوز در واکنش به انتشار این خبر ،به
نقل از "یک منبع آگاه" در دفتر محمد خاتمی نوشت که
آقای خاتمی اصوال تصمیمی برای سفر نداشته است تا از
آن جلوگیری شود.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی ،وکیل محمد خاتمی هم
گفته بود" :برای ممنون الخروج کردن افراد باید تصمیم
قضایی اتخاذ شود ،حال آنکه تاکنون چنین تصمیمی در
موردآقای خاتمی گرفته نشده است".
آقای علیزاده طباطبایی در گفت و گو با ایلنا تاکید کرده
بود که تا جاییکه وی به عنوان وکیل رئیس جمهوری
ساب��ق اطالع دارد ،علیه آقای خاتم��ی هیچ پرونده ای
تشکیل نشده و ادعایی مطرح نیست که موجب ممنوع
الخروجی او شود.

یک کالغ چهل کالغ!

خورشیدخامن در نیویورک
MCC Presents

Dance along Silk Road

)(1 Crow, 40 Crows & Mulberry Tree Tale
more than 25 Dancer & Musician.
Coordinator, Choreographer & Artistic
Director: Aram Bayat.
Perform by: Khorshid khanoom dance
group, Montreal & Phoenix Dance Studio,
& Rochester NY
Amrita Choudhury, Indian Classical
Dancer.
15 April 2010@ 7,oo pm....
Monroe Community College Theatre
Bldg. 4, Brighton Campus, 1000 East
Henrietta Road, Rochester NY.

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)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

من دلم می خواهد
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؟ "
فریدون مشیری

>> پخـــش وسیع <<

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

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

________________________
2070 Maisonneuve
)(Corner: Fort

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

Montreal Qc H3H 1K8

989-8383

Tel.: 514-

cafesufimontreal@gmail.com
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آژانس مسافرتی

ایران:سرکوب اقلیت های عقیدتی
اعرتاض هفت بهائی به حنوه اداره داد گاه خود
«مشارکت در جمعآوری
هفت تن از رهبران جامعه
اسناد طبقهبندی شده
بهائی که در ایران زندانی
و ارائ��ه آن به بیگانگان،
هس��تند ،در اعتراض به
تبانی و اجتماع با هدف
حض��ور «ﻣﻘﺎمه��ا و اﻓﺮاد
اقدام علیه امنیت داخلی
ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﺋﻰ در جلس��ه
و خارجی ایران ،مخدوش
دادگاه» خود ،از مشارکت
نمودن چهره جمهوری
در روند دادگاه خودداری
اسالمی ایران در عرصه
کردند.
س��ومین جلسه محاکمه «یاران ایران»؛ نشسته از چپ به راست :بهروز توکلى و بینالملل��ی و افساد فی
ای��ن هف��ت بهائ��ی ،روز سعید رضایى .ایستاده :فریبا کمالآبادى ،وحید تیزفهم ،االرض» از اتهام��ات این
افراد اعالم شده است.
سهش��نبه  13آوری��ل به
جمالالدین خاجنانى ،عفیف نعیمى و مهوش ثابت
هف��ت بهای��ی دستگیر
طور «غیرعلن��ی» برگزار
ش��ده ،اعض��ای هیات��ی
دﺷﻮار زﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد».
شد.
ب��ه خان��واده ای��ن افراد ،ب��ه خاطر خان��م عالئی افزوده ک��ه این هفت هستن��د که ب��ه امور اولی��ه جامعه
«غیرعلنی» ب��ودن دادگ��اه ،اجازه نف��ر« ،بیگناه» هستند و جمهوری بهائیان ایران رسیدگی میکنند.
حضور در جلسه داده نشده بود ،اما اسالمی باید هر چه زودتر آنها را آزاد هماکنون بیش از  ۳۰۰هزار بهایی در
ایران زندگی میکنند.
آنطور که س��رویس خبری جامعه کند.
جهانی بهائی اعالم کرده« ،ﺟﻤﻌﻰ از فریب��ا کمالآب��ادی ،جمالالدی��ن بهائیت از زمان انقالب  ۵۷به اینسو،
ﻣﻘﺎمه��ا ،ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت و خانجان��ی ،عفیف نعیم��ی ،سعید در قانون اساس��ی ایران ب ه رسمیت
ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارى» در این جلسه رضائی ،بهروز توکلی و وحید تیزفهم ،شناختهنمیشود.
شش ت��ن از رهبران جامعه بهائیان فعالیت جامعه بهائیان از سال ۱۳۶۲
حضور داشتند.
داﻳﺎن ﻋﻼﺋﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌه ﺟﻬﺎﻧﻰ هستند که  ۲۵اردبیهشت ماه سال در ای��ران ممن��وع اعالم ش��ده و در
ﺑﻬﺎﺋﻰ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ژﻧﻮ ،از گذشت��ه در من��ازل شخصیش��ان حال حاضر ،نزدیک به  ۴۰بهائی به
اتهامهای مختل��ف در ایران زندانی
مقامهای جمهوری اسالمی خواسته بازداشت شدند.
که این اف��راد را به قید ضمانت آزاد مهوش ثابت ،یک��ی دیگر از رهبران هستند.
کنند و اگر قرار است بازداش��ت آنها جامعه بهائیان نیز  ۱۵اسفند ۱۳۸۶
ادامه داشته باشد« ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر بازداشت شده بود.
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

½
½
½
½

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

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

Tel.: 514-652-4887

رمهای مالیات
 تنظیم ف  )Personaبرای
l In
( come Taxهاجرت نموده به
م
ایرانیان تازهسال اول 15 :دالر
کانادا برای
می باشد.
نه حسابداری
 هزی  )Bبرای شرکت ها
( ookkeepingرایگان می باشد.
برای ماه اول

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :رایگان

رضا امیری

>>

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

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

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

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

C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

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

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

ing ol
v
i
o
Dr Sch

ید کبک:
قانون جد
مخصوص
یمت های
ق
طنان عزیز
رای همو
ب

514

با مدیریت:

آموزشگاهرانندگیآریا

برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
و در هر
ش
ر
ا
ی
ط
ی

____________________
Pièces d'Autos NDG

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










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

>>

فرنازمعتمدی

1170 Place Frère André

ST-LAURENT, QC H4T 1V6

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

7

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح

8
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کبک و کانادا...

8

www.skylawn.net

نیم میلیارد دالر جرمیه  ،خباطر بزرگرتین
کالهربداری مایل در تاریخ کانادا

چهارشنب��ه  ۱۴آوری��ل
ایرانتو:
دو شرک��ت دخانی��ات
بخاطر مب��ادرت به قاچاق
کاالمحک��وم ب��ه پرداخت
 550میلیون دالر جریمه
شدند.
شرک��ت R.J. Reynolds
 Tobaccoکه دفتر مرکزی
آن در ن��ورث کارولینا قرار
دارد محک��وم به پرداخت
 325میلیون دالر به دولت
های محلی و فدرال کانادا گردید.
شرکت مذکور طی دهه 1990اقدام
به قاچاق غیرقانونی سیگار به کانادا
می کرد.
همچنین یک شرکت زیر مجموعه
آن ب��ه ن��ام Northern Brands
 International Incبخاطر همدستی
و مش��ارکت در ف��روش کااله��ای
قاچاقپرداخ��ت  75میلی��ون دالر
جریمه محکوم شد.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت شرکت
کانادایی  JTI-Macdonaldبه جرم
مشابه ملزم به پرداخت  150میلیون
دالر جریمه گردید.
دولت فدرال کانادا پیش از این و در
سال 1999کمپان��ی های مذکور را
مورد پیگرد قرار داده بود ،اما این کار
با مقاومت مقامات قضایی آمریکا به
نتیجهنرسید.
ام��ا در س��ال  2003اتاوا ب��ار دیگر

شرکت های دخانیات��ی متخلف را
بخاطر عدم پرداخت مالیات گمرکی
به پرداخت جریم��ه ای بالغ بر 1.5
میلیارد دالر محکوم کرد.
شیوه قاچاق کاالها
شرکت های تولیدکننده سیگار در
کاناداکه زیر مجموعه کمپانی های
بزرگ آمریکایی هستند ابتدا کاالهای
تولیدی خ��ود را به مقص��د آمریکا
انتقال می دادند و چون تولیدات آنها
صادراتی بوده ،مشمول مالیات نمی
گردید .اما آنها بجای تحویل کاال به
فروشندگان آمریکایی سیگارها را به
قاچاقچیان می فروختند.
قاچاقیان نیز ب��ا استفاده از معافیت
مالیاتی بومیان اولیه در کانادا مجددا
سیگارها را به داخل کشور برگردانده
و ب��ا تخفیف زیاد حت��ی گاه نصف
قیمت ع��ادی آن ب��ه فروشندگان
عرضه می کردند.

همزمان با فعالیت گروه
های قاچ��اق شرکت
های دخانیاتی از دولت
خواستند برای مقابله با
تخریب بازار توسط آنان
مالیات بر عرضه سیگار
را کاه��ش دهد! دولت
های ف��درال و محلی
نیز ب��ه همین منظور
در سال 1994مالیات
فروش سیگ��ار را کم
کردند .اما سرانجام در
س��ال 1999وقتی متوجه شدند که
خود شرکت ه��ای دخانیاتی عامل
اصلی قاچاق سیگار هستند ،مجددا
مالیات های مربوطه را افزایش دادند.
قاچاق وسیع سیگار توسط شرکت
های دخانیاتی در دهه  199از سوی
پلیس کانادا به عن��وان بزرگترین
کالهبرداری در تاریخ این کشور
نام نهاده شده است.
عالوه بر مسائل مالی انجمن مبارزه
ب��ا دخانیات اعالم کرد کاهش بهای
سیگار در سال 1994موجب گرایش
جوان��ان مملکت به سمت استعمال
دخانیات و گسترش اعتیاد به سیگار
در کش��ور شد؛ در حال��ی که تا آن
زمان کشیدن سیگار در کشور سیر
نزولی بخود گرفته بود.

هارپر برای اخراج یک وزیر خود ،پلیس صدا کرد!
جمع��ه  ۹آوریل ایرانتو :اس��تفن
هارپر ،نخس��ت وزیر کانادا ،صبح
جمعه از مأموران پلیس خواست،
خان��م " هلناگورجی��س" یک��ی
از وزرای کابین��ه خ��ود را بی��رون
بیاندازند!
گفت��ه می ش��ود ،وی درگیر یک
ماجرای سوءاستفاده مالی توسط
همسر خود" ،رحیم جعفر" گشته
که پی��ش از این ،یکی از نمایندگان
حزب محافظه کار و از نزدیکان هارپر
بود.
خانم گورجیس معتقد است قربانی
یک ادع��ای بی پایه و اس��اس قرار
گرفته است.
وی در اس��تعفانامه خود خطاب به
نخست وزیر آورده است:
"م��ن مس��ئولیت هرگونه اش��تباه
احتمالی را م��ی پذیرم ،اما هیچگاه
حاضر به مصالحه در خصوص سوگند
خود به عنوان عضوی از گروه رایزنان
دولت نشده ام".
نخس��ت وزیر کانادا که نخواس��ته
جزئی��ات و دالی��ل اخ��راج خان��م
گورجی��س را بیان کن��د ،در جمع
خبرنگارانگفت:
"م��ن واقع��ا بخاط��ر ای��ن موضوع
متأس��فم .این یک روز بس��یار بدی
برای ما بود .اما شما می دانید که در
شغل ما هم زخم زبان می شنوی و
هم دس��ته گل دریافت می کنی ،به
هر حال هر کس��ی جای ما باشد ،با
چنین مشکالتی برخورد می کند".
وی افزود" :ش��ب گذشته دفتر من

مطلع شد که خانم هلنا گورجیس،
درگیر یک مس��ئله خاصی شده که
البتهدیگراعضایکابینهیانمایندگان
پارلمان ،ارتباطی با موضوع نداشته اند
و من از کمیته رسیدگی به درگیریها
و همچنین پلیس سلطنتی خواستم
که موضوع را پیگیری کنند".
وی ک��ه بس��یار از ای��ن موض��وع،
خش��مگین بنظر می رسید ،تأکید
ک��رد" :فعالیت های همس��ر خانم
گورجیس ،و نماینده سابق پارلمان،
آق��ای "رحی��م جعف��ر" ،هیچگونه
ارتباط��ی با دولت ندارد .آقای رحیم
جعفر اخیرا در وب سایت خود نوشته
بود ،نزدیک بودن خانواده او به دولت
محافظه کار ،م��ی تواند برای منافع
تجاری او مفید باشد".
روزنامه تورنتو استار ،هفته گذشته،
فاش کرده بود که آقای رحیم جعفر،
در یک محفل خصوصی تجاری ادعا
کرده جزو نزدیکترین افراد گروه آقای
هارپر بشمار می رود .اما وی بخاطر
این خبر ،تورنتو اس��تار را تهدید به
شکایت کرده بود.
این بزرگترین مسئله داخلی دولت

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC
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محافظ��ه کار ،از زم��ان روی کار
آمدن هارپر ،در سال  2006بشمار
می رود .بویژه اینکه در آن تاریخ،
هارپر قول داده بود ،دولت کانادا را
از سوءاس��تفاده های مشابهی که
گریبان لیبرال ه��ا را گرفته بود،
پاک خواهد کرد.
هارپر همچنین افرود:
"مق��ررات ما ب��رای کار در دولت،
بسیار واضح اس��ت ،اگر کسی از آن
تبعیت نکند ،ما نیز بالفاصله ،تصمیم
مقتضی درباره او اتخاذ می کنیم".
آخرین باری که یک نخس��ت وزیر
در کان��ادا برای بی��رون راندن وزیر
کابینه خود ،به پلیس متوسل شده،
به س��ال  1987برمی گردد که طی
آن  Brian Mulroneyوزی��ر خ��ود
 Andre Bissonnetteرا اخ��راج و
از پلیس خواست در زمینه موضوع
زمی��ن خواری  3میلی��ون دالری او
تحقیقکند.
مای��کل ایگناتی ی��ف ،رهبر حزب
مخالف لیبرال ،ب��ا تأکید بر این که
هارپر باید اطالعات بیش��تری را در
این خصوص به مردم ارائه کند ،اظهار
داشت:
"من متوجه شدم که یک جرم بسیار
س��نگین بوقوع پیوس��ته و همگان
منتظر اخبار دقیق تر هس��تند .چرا
که تنها  24ساعت قبل ،آقای نخست
وزیر از این وزیر خود به عنوان فردی
قابل اعتم��اد یاد می کرد ،اما معلوم
نیست که به یکباره چه اتفاقی افتاد
که به چنین وجهی ،اخراج گردید".

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

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

 22نفر در جریان املپیک زمستانی ونکوور،
درخواست پناهندگی کردند
ایرانت��و :بیس��ت و دو نفر که
در جری��ان برگزاری المپیک
زمستان��ی  2010ونکوور ،به
کانادا عزیمت ک��رده بودند،
درخواست پناهندگی کردن
که هفت نف��ر آنان از خانواده
المپیکبودند.
به گ��زارش وزارت مهاجرت
و شهروندی ،متقاضیان از  9کش��ور
غنا ،مجارستان ،مغولستان ،روسیه،
اکراین ،گرجستان ،مولداوی ،نپال و
ژاپن بوده اند.
خان��م " جان��ن ن��ادو" از مسئوالن
مهاجرتی ،در مورد اینکه افراد مذکور
از ورزشکاران شرکت کننده هستند
یا خیر ،نش��دند ،اما تأیید کردند که
 7نف��ر آنان متعلق به سازمان هایی
هستند ک��ه مستقیما ب��ا بازیها در

ارتباط بودند.
خان��واده المپی��ک ،معم��وال شامل
حامی��ان مال��ی و ورزشک��اران و یا
همراهان ورزشکاران می شود.
نادو ،تعداد  22نفر متقاضی را در این
دوره ،ناچیز دانست و گفت:
"در جری��ان بازیه��ای Victoria
 Commonwealthدر سال ،1994
که به هیچوجه از نظر عظمت ،قابل
مقایسه با المپی��ک زمستانی نبود،

 730نفر ،درخواست پناهندگی
کردند".
طبق مقررات المپیک ،ورزشکاران
انتخابی ،مجبور به اخ��ذ ویزا ،از
کشور میزبان نبوده ،و اجازه ورود
ویژه دارند.
در آن سال 13 ،نفر از پناهندگان
را ورزشکاران تشکیل می دادند،
یک��ی از آنها " دانی��ل ایگالی" بود
ک��ه بعدا به عنوان نماینده کانادا ،در
مسابقات المپی��ک  2000سیدنی،
شرکت و مدال طال کسب کرد.
همچنین در جریان مسابقات سال
 2001کش��ورهای فرانسوی زبان،
 100نف��ر از  17کش��ور مختل��ف،
درخواست پناهندگی کردند.
اضافه می شود کانادا ساالنه بیش
از  25،000پناهنده می پذیرد.

کنفرانسهایدکترفرهنگ
هالکوییدرمونتریال
شنبه  15ما ه می 2010

ایران :زبان هرزه درا...
این پاس��خ س��نجیده و مودبانه می
بایس��ت دست کم این نتیجه را می
داشت که احمدی نژاد را به اندیشیدن
درباره بهینه س��ازی گزین��ش واژه
هایش وادارد .دریغ که نه تنها چنین
نتیجه ای بدست نیامد ،بلکه به نقل از
تارنمای "همسفر" ،او در روز دوشنبه
 12آوری��ل ،در همای��ش تجلیل از
خادم��ان س��تاد دائمی تس��هیالت

>> ادامه از صفحه5 :

س��فرهای کش��ور ،خطاب به سران
کشورهای  5+1که درصدد تصویب
قطعنامه ای تازه برای اجرای تحریم
علیه حکومت اسالمی هستند ،گفت:
«این گروه احمقی که سرکار هستند
مث��ل آدم های احمق و عقب افتاده
تاریخ هستند که هرجا کم می آورند
شمشیر می کشند»!

سیدعلی
از خمینی که گذشت .از ّ
خامنه ای و محمود احمدی نژاد نیز
نمی توان انتظار داشت که از تندگویی
و توهین به دیگران دس��ت بردارند.
ا ّما ،این را می توان از خود پرسید که
آیا ما مردم سزاوار حاکمانی با زبانی
چنین هرزه درا هستیم؟!
___________________
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

مشاور مهاجرت به کانادا

چهکسیپشتمرکزمطالعات
Who is behind
the Center for
است؟
ایران
?Iranian Studies

هفته نامه معروف کانادایی
«مکلینز»فاش می کند:
_______________

برادران رئیس قوه
قضاییه ایران بنیانگزاران
مرکز "مستقل" تورنتو !!

______________

سازمان��ی که درشه��ر تورنتو خود
را مرکزی مستق��ل و بیطرف برای
تحقیق و مطالعات فرهنگی معرفی
میکند،توسطدیپلماتیکامالوابسته
وهمچنین سفارت جمهوری اسالمی
در اوتاوا پایه گزاری شده است.
مرکز مطالعات ایرانی واقع در شماره
 290خیابان شپرد غربی ،در ژانویه
 2008به ثبت رسیده است .یکی از
سه مدیر این مرکز فاضل الریجانی
است که زمانی وابسته فرهنگی ایران
در اوتاوا بود .وی برادر علی الریجانی،
سخنگوی مجل��س ایران و آیت الله
صادق الریجانی ،رئیس قوه قضائیه
میباشد .مه��دی شاهرخی که برای
این مرکز کار میکند میگوید که این
مرکز کماک��ان از سفارت جمهوری
اسالمی پول دریافت میکند اما توسط
سفارت کنترل نمیشود.
در سای��ت اینترنتی ای��ن مرکز که
مدعی اس��ت به ه��دف فعالیتهای

فرهنگی و تحقیقی بنا شده
اس��ت ،اش��اره ای به دخالت
سفارت در این مرکز نش��ده
است و میگوید که برای سازمان
دادن سمینارها و کارگاه ها به
دانش��گاهها کمک میکند ،اگر
چه شاهرخی نتوانست نمونه ای
از اینکه چه زمانی این سمینارها
تشکیل شده است ارائه دهد.
ای��ن سایت اینترنتی بخش��ی
به ن��ام «( who is whoکی،
کی اس��ت؟» دارد ک��ه در آن
بیوگراف��ی س��ه ک��ادر علمی
کانادای��ی مطالع��ات ای��ران و
مدیر ایرانی – کانادایی آن که
هنرپیشه نیز هست بنام سهیل
پارسا نیز دیده میشود.
این نش��اندهنده درگیری این
افراد با مرک��ز مطالعات ایرانی
است.
مک لین ب��ا دو نفر از این چهار
نفر تماس گرف��ت :پرفسور ریچارد
فولز از دانشگاه کنکوردیا (مونتریال)
و همچنی��ن سهیل پارسا که هر دو
هرگونه همکاری ب��ا این مرکز را رد
ک��رده و خواهان حذف نامش��ان از
سایت این مرکز شده اند.
این هفته ،هشت مقام علمی ایرانی
در تورنتو منجمله رامین جهانبگلو،
ک��ه چهار م��اه در س��ال  2006در

ای��ران زندانی بود ،نامه ای
سرگشاده نوشته و اهداف
و انگیزه های این مرکز را
مورد سوال قرارداده اند.
بخشی ازاین نامه بشرح
زیر است.
" ما هیچ خبری از درگیر
ب��ودن همک��اران خود در
فعالیته��ای ای��ن مرک��ز
در دس��ت نداری��م با این
حال کارکن��ان این مرکز
بطور دائم ب��ا گروه های
دانش��جویی ایرانی تماس
گرفته و به آنان قول کمک
و همچنین سرمایه گذاری
برای کالس های فارسی یا
مراسم فرهنگی میدهند،
ما تقاض��ا داری��م که این
مرک��ز اسام��ی اعض��ای
بنیانگ��زار را همانگونه که در سایت
اینترنتی «صنایع کانادا» (Industry
 )Canadaآورده ش��ده ،کارکن��ان و
مشاوران درگیر در فعالیتهای مرکز
را اعالم کرده و از همه مهمتر منابع
مالی داخل وخارج از کانادا را معرفی
کنند ".

رویال بانک کانادا ،برای دومنی بار ،نرخ بهــره
وام مسکن خود را افزایش داد
ایرانتو :بزرگتری��ن بانک کانادا برای
دومین بار در ماه جاری ،نرخ بهره وام
مسکن خود را به اندازه  25پوینت،
افزایش داد.
بدین ترتیب از  14آوریل ،نرخ بهره
وام ه��ای ثابت پنج سال��ه ،به 6.10
درصد در سال ارتقاء می یابد.
 ،RBCدوهفت��ه پیش نی��ز میزان
بهره خود را برای وام های مشابه به
5.85درص��د رسانده ب��ود که از 30
مارس باجرا درآمد.
همچنین نرخ بهره ب��رای وام های
چهار ساله 5.59 ،و برای وام های سه
ساله 4.60درصد اعالم شده است.
نرخ بهره وام ه��ای پنج ساله دارای
تخفی��ف  RBCنی��ز ه��م اکن��ون
ب��ه 4.70درص��د و چه��ار ساله به

4.44درصد رسید.
اقدام بانک های کانادایی برای افزایش
نرخ بهره ،بدنب��ال پیش بینی های
انجام شده مبنی بر ب��اال بردن نرخ
ملی بهره توسط بانک مرکزی ،طی
تابستان آینده صورت می گیرد.
روز گذشته نی��ز ،بانک های CIBC
ن��ووا اسکوشیا و بانک مل��ی کانادا،
همگی ،نرخ به��ره وام های اعطایی
خود را افزایش دادند.
بازار مسکن کانادا ب��ه دنبال خروج
کش��ور از بح��ران اخی��ر اقتصادی،
بش��دت رشد صعودی داشته ،اما با
تح��والت اخیر ،اندک��ی از رونق آن
کاسته شده است.
از سوی دیگر با توجه به تصویب طرح
تجمیع مالیات های استانی و فدرال

در دو ایالت انتاریو و بریتیش کلمبیا،
متقاضی��ان خرید خان��ه در تالش
هستند ،در فرصت باقیمانده ،نسبت
به خرید مسکن م��ورد نظر خود با
شرایط موجود ،اقدام کنند .گفته می
شود ،طرح مالیات های جدید HST
تأثیر شدیدی بر نرخ مسکن و بازار
خرید و فروش خواهد گذاشت.
این درحالیست که اداره آمار کانادا،
اع�لام کرده رشد به��ای مسکن در
کش��ور ،طی ماه فوریه گذشته ،تنها
0.1درصد ب��وده ،ام��ا کارشناسان،
انتظار رشد 0.4درصدی را داشتند.
در م��اه فوریه گذشته ،بهای مسکن
نسبت به ماه های قبل از آن در سال
 ،2009حدود 0.9درصد رشد داشته
است.

جایزهسفربهفضا،براییابندهگنجخمفیشدهدرکبکسیتی!
"شکارچیان گنج کبک"

ایرانتو :شهردار کبک سیتی برخی از
خیابان های منطقه تاریخی شهر را
بر روی "شکارچیان گنج" گشوده
که جایزه برنده آن ،بلیط س��فر به
فضا خواهد بود.
این برنامه توس��ط ش��هرداری و با
همکاری ایس��تگاه رادیوی محلی،
یک تولیدکنن��ده خانه های پیش
س��اخته و همچنین یک رستوران
محلی ،بانجام می رسد.
برنده خوش شانس ،مسافر
فضاپیمایی خواهد شد که
دور مدار زمین به گردش در
می آید.
او خواهد توانس��ت ،منظره
کره زمین را از فاصله 100
کیلومتری ،مشاهده کند.
ایستگاه رادیویی محلی ،طی
ماه های آینده ،نش��انه های
مرب��وط به گنج مورد نظر و
محل های تقریبی آن را به
عالقمندان ارائه خواهد داد و

آنان تا پایان سپتامبر برای یافتن آن،
فرصت خواهند داشت.
با اینک��ه ش��هرداری ،بودجه
خاصی را به همین منظور در
نظر نگرفته ،اما شهردار امیدوار
است ،چنین رویدادی ،پایتخت
فرانس��وی کانادا را مورد توجه
جهانیان قرار دهد.
میلی��اردر کبک��ی و صاحب

سیرک بزرگ  ،du soleilآقای Guy
 ،Laliberteبه عنوان اولین توریست
فضایی ،موفق به دیدن ایستگاه بین
المللی فضایی ش��د .هزینه تقریبی
سفر مذکور که در پاییز گذشته انجام
شد ،بالغ بر  35میلیون دالر آمریکا
بود.
ش��رکت آمریکای��ی Space
 Adventuresک��ه ای��ن س��فر را
ساماندهی کرده بود ،انجام
برنامه جدید کبک سیتی
را نیز برعهده گرفته و قرار
است جزئیات مربوطه را روز
 20آوریل اعالم کند.
این شرکت که در ویرجینیا
ق��رار گرفت��ه ،ه��م اکنون
مش��غول ارائه رزرواسیون
پ��رواز آینده م��دار زمین،
به قیم��ت  102،000دالر
است.

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION
CONSULTANT
----------------------------

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

کامی منفرد

دیر امــور ایرانیان

م
ت تغییرات کابل در
 توضیح :به عل
اه مارس خط تلفنی
قه شمیران از اول م
منط
بوده و اکنون با تغییر
مستقیم ما قطع
خط مستقیم آماده
چهار شماره اول ،این
ماس با این شماره از
سرویس می باشد ( ت
ره و از شهرستان ها
ران بدون پیش شما
ته
شماره تهران .) 021
پیش

+

05

(021) 8469-10

 اطالعیه مهم
جهت گ

س�ترش خ
تع�دادی نماینده دمات این موسسه،
با
ایران می پذیریم ،ش�رایط خ�اص از
دا
شت
ن
ض
امن معتبر
در مونترال از ش�رای
اگرفردی مطمئ�ن ط اولیه می باش�د،
عالقمند به همکار در ای�ران دارید که
توانند جهت آگاه ی با ما می باشد ،می
ی
مستقیم و یا ایمیل از شرایط ما با تلفن
ز
یر
ت
ما
س
ب
گیرند:
d@hotmail.com

kamimonfare

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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نان سنگک

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

کیفیت عالی ،بهای مناسب

«اوبامایوحشی»ومحلهبهایران
دکتر حسین باقرزاده

 13آوریل 2010

hbzadeh@btinternet.com

کنفران�س بینالملل�ی امنی�ت
هستهای واشنگتن در شرایطی
برگزار ش�د که سران دو قدرت
بالفعل یا بالقوه اتمی از آن غایب
بودند:
اسراییل و ایران.
این دو ق��درت ،دقیقا کش��ورهایی
هس��تند که این روزه��ا بیش از هر
کشور دیگری در خطر یک درگیری
فاجعهبار هستهای قرار دارند.
عالوه بر این ،هر دو کشور منکر آن
هستند که به سالح اتمی مجهزند و
یا در صدد تجهیز خود برآمدهاند .ولی
جامعه جهانی میداند که اولی دارای
سالح اتمی است ،و بخش بزرگی از
جامعهجهانیبهفعالیتهایهستهای
دومی شدیدا مظنون است .جمهوری
اسالمی ایران موجودیت اسراییل را
به رس��میت نمیشناسد ،و اسراییل
جمهوری اسالمی را بزرگترین خطر
برای خود میداند .کنفرانس ممکن
است در زمینه جلوگیری از «دست
یافتن تروریس�تها» به س�لاح
هستهای به موفقیتهایی دست پیدا
کند ،ولی به سختی خواهد توانست
خطر درگیری نظامی هس��تهای در
خاورمیانه را کاهش دهد.
این خطر در آستانه کنفرانس بیشتر
شده و کمتر نشده است.
دکترین جدید آق��ای اوباما در مورد
کاربرد س�لاح هس��تهای از س��وی
آمری��کا ،ک��ه در کل گام��ی مثبت
تلقی میش��د ،تا آن جا که به ایران
و خاورمیانه مربوط میش��ود به یک
جنگ روانی دامن زده است.
آق��ای اوباما در یک اق��دام تاریخی
اعالم ک��رد که آمریکا هیچگاه علیه
یک کشور غیر هس��تهای و متعهد
به پیمان NPTاز س�لاح هس��تهای
استفاده نخواهد کرد.
اهمیت این اقدام را میتوان با توجه
به اس��تنکاف حکومتهای پیشین
آمریکا از هر گونه تعهدی در کاربرد
سالح هس��تهای ،و این واقعیت که
آمریکا تنها کشوری است که از این
س�لاح در جن��گ آن هم علیه یک
کشور غیر اتمی استفاده کرده است،
دریافت.
ولی آقای اوباما دو کشور مشخص
را از این تعهد کلی استثنا کرد:
ایران و کره شمالی.
ن��ام ب��ردن از ایران به عن��وان یک

آمریکا را «دولتی شریر و
از دید حکومت ایران ما با آمریکایی روبرو
غیرقابل اعتماد» خواند.
هستیم که وحشیان و آدمكشان و حیوانات
ع�لاوه بر اینان ،س��ایر
درنده زجنیر گسیخته و جنایتکاران حرفه
مقام��ات جمه��وری
ای (به شمول آقای اوباما) بر آن حکومت
اس�لامی ،روحانی��ت
میرانند ،مجهز به سالح هستهای است ،و
این حاکمان از کاربرد آن حتا در شرایطی که حاکم،فرماندهاننظامی
توجیه نظامی ندارد ابایی ندارند و در گذشته و رس��انههای حکومتی
نیز واکنشهای مشابهی
نیز عمال آن را ثابت کردهاند .نتیجه؟
نشان دادند.
خطر حمله آمریکا به ایران ،آن هم تبلیغ��ات حکومتی در
با سالح هستهای ،نه فقط جدی
م��ورد «تهدید جدید»
آمری��کا ت��ا آن حد بود
است و بلکه حتمی است؟
که مهدی کروبی را نیز
واداش��ت که با یادآوری
«وقایع تلخ  ...دولتمردان
اس��تثنا همان قدر ک��ه در تل اویو آمریکایی» در گذشته ،آمادگی خود
مورد استقبال قرار گرفته در تهران با را برای دفاع از کشور در برابر «تجاوز
احتمالی» آمریکا اعالم کند.
واکنشی خشن روبرو شده است.

________________________

البته در اظهارات اخی��ر آقای اوباما
تغییری در سیاست هستهای آمریکا
در قبال ایران دیده نمیشود .آن چه
که رخ داده ،تغییر سیاست آمریکا در
برابر کش��ورهای دیگر جهان به جز
ایران و کره ش��مالی است .یعنی که
سیاست آمریکا در برابر این دو کشور
به مانند گذش��ته اس��ت و تغییری
نکرده است.
ول��ی نام بردن از ایران به عنوان یک
استثنا در یک تغییر سیاست جهانی
آمریکا ،این واقعیت مس��تمر را که
ایران در معرض خطر نظامی آمریکا
(بدون محدودیت نوع س�لاح) قرار
دارد زنده کرده و به یاد آورده است.
در واقع تهدید یا سیاست جدیدی از
سوی آقای اوباما در قبال ایران مطرح
نشده اس��ت .ولی مقامات جمهوری
اس�لامی تحت این عنوان که آقای
اوبام��ا ایران را به حمله اتمی تهدید
کرده است واکنش نشان دادهاند.
واکنشمقاماترژیمالبتهمیتوانست
با زب��ان متعارف دیپلماتیک صورت
بگیرد  -کاری که وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی انجام داد.
بیانیه ای��ن وزارتخانه  -صرف نظر
از محت��وای آن  -دس��ت ک��م زبان
محترمانهای داشت .ولی سایر مقامات
چنین ّ
کف نفس��ی از خود نش��ان
ندادند و القاب و عناوین خاصی نثار
آمریکا و ش��خص آقای اوباما کردند.
احمدینژاد با تشبیه اوباما به «کابوها
و گاوچرانه��ای آمریکایی» خطاب
ب��ه او گفت که «ب��دان که بزرگتر و
گردنکلفتتر از تو هم نتوانستهاند
هیچ غلطی کنند ،تو که جای خود
داری» ،و آق��ای خامن��های دول��ت

تهدید نظامی آمریکا البته مس��ئله
جدیدی نیس��ت و بلکه در حکومت
اوباما نسبت به گذشته کاهش یافته
است .تهدید بزرگتر از سوی اسراییل
است که به فعالیتهای دیپلماتیک
علی��ه ایران اعتمادی ن��دارد و آنها
را بیاث��ر میداند .مقامات جمهوری
اس�لامی این فرصت را داشتند که
با اس��تفاده از تغییر سیاست آمریکا
که اوباما در قب��ال ایران اتخاذ کرده
بود با او از در مذاکره برآیند و به این
وسیله خطر حمله اسراییل به ایران را
کاهش دهند.
ولی آن��ان گوی��ی که از سیاس��ت
آشتیجویانه آقای اوباما راضی نبودند
و راه دیگری را در پیش گرفتند.
اکن��ون پ��س از یک س��ال و اندی
رواب��ط خود ب��ا آمری��کا را به جایی
رساندهاند که یادآور ایام بوش است.
به تعبی��ر آقای احمدین��ژاد «حتا
بوش ،رییسجمهوری قبلی آمریکا
ک��ه جنایتکارتری��ن و منفورترین
رییسجمه��وری آمری��کا اس��ت،
حرفهایی به تندی و شدت سخنان
اخیر اوباما نزده بود».
البته آقای اوباما هیچگاه ایران را عضو
«محور اهریمن�ی» قلمداد نکرده
اس��ت ،ولی از آقای احمدینژاد باید
پرسید که چرا از دید او اوباما از بوش
فراتر رفته است.
پاس��خ این س��ؤال را میت��وان در
یادداشت روز حسین شریعتمداری
تحت عنوان «اوبام�ا و غلط های
زیادی!» در کیهان دید[.]۱

جشن نوروز  1389مدرسه دهخدا

سپاس

جشن پرشکوه نوروز امسال مدرسه دهخدا ،به روال همه ساله،
روز شنبه  27ماه مارس در سالن بزرگ شهرداری  TMRبرگزار شد.
استقبال بی نظیر شما عزیزان از این گردهمایی ما را دلگرم تر از همیشه
به انجام کارهای بزرگتر ترغیب و تشویق می کند.
بدینوسیله از همه دوستان و یارانی که ما را در برگزاری این جشن،
به روال همیشه همراهی کردند ،صمیمانه سپاسگزاریم و دست تان را می
فشاریم.
مدرسه دهخدا بویژه سپاسگزار دوستان
و حامیان ارجمند زیر می باشد:

{>> ادامه در صفحه}33 :

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6شب
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  5شب
دوشنبه:تعطیل

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

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

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
>> کالسهای فوق العاده
>> در محل مدرسه

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

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

رضا هومن ،یوسف کبیری ،مجید جوانی ،علی اجزاچی ،بهزاد،
عباس طلوعی ،فریده ،هوشنگ عالسوند ،فریبرز گرایلی ،کمال
میرعظیمی ،نادیا کردی ،خامن ذوالقدر ،کتایون ،نیما ،نیلوفر،
گروه رقص مدرسه دهخدا ،ساغر صمیمی
-------------------و یاران حمایت کننده :شهاب سیستانی (گروپ کتر) ،وحید
ظفر،شرکت خنل طالیی ،شرکت ساختمانی  ، MKگاراژ
اطلس،کلبه عموجمال ،رستوران کبابسرا ،نسرین عین الهی ،مینو
اسالمی ،فیروزهمتیان،خامن ایروانی ،دکتر راضیه رضوی ،کافه
صوفی ،دکتر حمید شاکرزاده ،بهروز آقاباباخانی ،دوهفته نامه
پیوند
به امید سالی سرشار از پیروزی و بهروزی برای شما عزیزان
هیات مدیره مدرسه فارسی دهخدا

مدرسه دهخدا:

گزارش مختصر مالی
جشن چهارشنبه سوری
و جشن نوروز مدرسه دهخدا
 درآمد جشن چهارشنبه سوری
ّ
کل درآمد =  ۳۶۵۰.۰۰دالر
ّ
کل مخارج = ۲۵۶۱.۲۱دالر
 درآمد جشن نوروز
 8142.00دالر
ّ
کل مخارج  5843.00دالر
با تشکر ،هیات اجرأیه مدرسه دهخدا
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صب��اﺩﺭدر
خانهﺻﺒــﺎ
کن��د.ﺧﺎﻧﻪ
م��ی ﻛﻨــﺪ.
ﻣــﻰ
مکان
تغییر
نزدیک
آیندهﺍیایﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ
ﺁﻳﻨﺪﻩ
داد.
خواهدﺩﺍﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
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کت��اب
شب
بنابرای��ن ﺷﺐ ﻛﺘــﺎﺏ ١٦
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ
شربروک
محلﺷﺮﺑﺮﻭک
کهﺩﺭدرﻣﺤﻞ
استﻛﻪ
ییﺍﺳﺖ
برنامهﻫﺎهاﻳﻰ
آخرینﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آپریلﺍﺯازﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺁﭘﺮﻳﻞ
شود.
می
برگزار
5124بودم؟
بابا
و
مامان
جای
اگر

مونت ٥١٢٤-ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
وستﻣﻮﻧﺖ
ﻭﺳﺖ
 ﺍﮔﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟
خانوادهﺍﻡام
کش��تمﻭوﺍﺯازﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
میﻛﺸــﺘﻢ
سوسکﻣﻰ
بودمﺳﻮﺳﮏ
پدرمﺑﻮﺩﻡ
جایﭘﺪﺭﻡ
اگرﺟﺎی
ﺍﮔﺮ
میکردم
من
داریﻣﻴﻜﺮﺩﻡ
نگهﺩﺍﺭی
دفاعﻭوﻧﮕﻪ
ﺩﻓﺎﻉ
بزرگﻣﻦ
آرزوهایﺑﺰﺭگ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی
سوم
کالس
حامد
بودم
بابام
و
مان
ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻼﺱ ﺳﻮﻡ
جایﻣﺎماﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ
اگرﺟﺎی
ﺍﮔﺮ

"Life
""LifeisisLife
"Life
is ordinary into everlasting extraordinary.
ordinary
into everlasting
extraordinary.
Iisdraw
my inspiration
from my
culture of
I
draw
my
inspiration
from
mycountry,
culture of
origin as well as from my host
origin
as
well
as
from
my
host
country,
which allows me, in a certain manner, to
whichthese
allows
me,
in a certain
manner,
toa
marry
two
worlds
in a space
where
marry
these
two
worlds
in
a
space
where
a
"rich history meets true freedom.
rich
history
meets
true
"freedom.
Narguess Banan
Narguess Banan

من
چکﻣﻦ
کوﭼﮏ
هایﻛﻮ
شیطنتﻫﺎی
ﺷﻴﻄﻨﺖ

است
کشیدهﺍﺳﺖ
سختیﻛﺸﻴﺪﻩ
اینقدرﺳﺨﺘﻰ
زندگیﻣﺎماﺍﻳﻨﻘﺪﺭ
تویﺯﻧﺪﮔﻰ
اینﺗﻮی
پدرﻣﺎماﺍﻳﻦ
واالﭘﺪﺭ
ﻭﺍﻻ
حقانی
نگارﺣﻘﺎﻧﯽ
ﺍﺯازﻧﮕﺎﺭ
جایﺍﻭاو
به
اگر
اما
باشم
او
جای
به
ن��دارم
دوست
من
کهﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻛﻪ
کردم.
میﻛﺮﺩﻡ.
خودکشیﻣﻰ
بودمﺧﻮﺩﻛﺸﻰ
که ﺑﻮﺩﻡ
استﻛﻪ
جلدیﺍﺳﺖ
سهﺟﻠﺪی
کتابﺳﻪ
زیبایﻛﺘﺎﺏ
مجموﻋﻪعهﺯﻳﺒﺎی
یکﻣﺠﻤﻮ
هایﻳﮏ
ﻧﺎﻡنامﻫﺎی
چهارم
کالس
علی
انتش��ارات
توسط
انگلیسی
و
فرانسه
فارسی
زبان
ﻋﻠﻰ ﻛﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ
سهﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻪبهﺳﻪ
اکنونﺩﺭدر
و
اس��ت
شده
(مونتریال)منتش��ر
ساژ
مولتی
ﻣﻮﻟﺘﻰ ﺳﺎژ )ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ(ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ
من
دارد.
کوچکﻣﻦ
هایﻛﻮﭼﮏ
شیطنتﻫﺎی
 ﺷﻴﻄﻨﺖ

قرارﺩﺍﺭﺩ.
همگانﻗﺮﺍﺭ
دسترسﻫﻤﮕﺎﻥ
ﺩﺳﺘﺮﺱ
بچهﺍیای
یک
کار:وقتی
بدترین
حقانی
نگار
مجموعه
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ:ﻭﻗﺘﻰ ﻳﮏ ﺑﭽﻪ
اینﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﺣﻘﺎﻧﻰ
ﺩﺭدرﺍﻳﻦ
گفتم
می
انداختم
می
گریه
را
های
تالش
سال
دو
مدت
ﺭﺍ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﻪبهﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی
افتاده
مثال
گ��ردآوری
ﻣﺜﻼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
پی ﺑﻪبه ﮔــﺮﺩﺁﻭﺭی
پ��یﺩﺭدرﭘﻰ
ﭘــﻰ
محسن
های
درددل
و
ه��ا
ﻣﺤﺴﻦ
سخ��نﻫــﺎ ﻭ ﺩﺭﺩﺩﻝ ﻫﺎی
ﺳﺨــﻦ
-------------------پرداخته
-------------------ایران��یﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
کودک��انﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ
ﻛﻮﺩﻛــﺎﻥ
دیدارتان.
امید
به
نوشته
دست
ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﻳﺪﺍﺭﺗﺎﻥ.
ه��مﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
است.ﻭوﻫــﻢ
ﺍﺳﺖ.
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الژ
دک��ان ﺭﺍراﺑﺎبا
هایﻛﻮکو
کـ ُ
ساعت١٩
آپریلﺳﺎﻋﺖ
16ﺁﭘﺮﻳﻞ
جمعه١٦
ﺟﻤﻌﻪ
ﻼژ
ﻛـ
ﺩﻛــﺎﻥ
ﻫﺎی
های زیبایی از نخ و ُ
صبا
پارچهﺑﻪبه
فرهنگﺻﺒﺎ
خانهﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻧﺦ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ
است.
کشیدهﺍﺳﺖ.
تصویرﻛﺸﻴﺪﻩ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
نقدیی
آینده
هفته
ضمن
در
ها
نوشته
دس��ت
ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻘﺪ
ای��نﺩﺳــﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭدرﺍﻳــﻦ
ارزشمند
درون
مجموعهﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ
سهﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اینﺳﻪ
ﺑﺮبرﺍﻳﻦ
شفافﺩﺭﻭﻥ
دنیایﺷﻔﺎﻑ
کودکانﺩﻧﻴﺎی
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
خواهیم
مونتریال
مطبوعات
در
آموخته
الفبای
ﺩﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
کﺍﻟﻔﺒﺎی ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
ب��اﺍﻧﺪاندک
ﺭﺍراﺑــﺎ
اند.
و
خ
کنند.
می
بیان
خود
ﺧﻮﺍﻧﺪ.
ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
وست
ارزشمن��د
--5124شربروکﻭﺳﺖ
--٥١٢٤ﺷﺮﺑﺮﻭک
زیب��ا ﻭو ﺍﺭﺯﺷﻤﻨــﺪ
ک��ار ﺯﻳﺒــﺎ
ﻛــﺎﺭ
.خانه
وان��دم
خیاب��ان
نب��ش
همان
یعن��ی
نگارحقان��ی
ﻧﺒــﺶ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﻭﺍﻧــﺪﻡ .ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺎﺭﺣﻘﺎﻧــﻰ ﻳﻌﻨــﻰ ﻫﻤﺎﻥ
صبا
کودکان
فرهنگﺻﺒﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
کت��ابﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
مجموﻋﻪعهﻛﺘــﺎﺏ
ﻣﺠﻤﻮ
هنر
روانش��ناسی
Tel:514-481-1433
دیدگاهﺭﻭﺍﻧﺸــﻨﺎﺳﻰ ﻫﻨﺮ
ﺍﺯازﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
Tel:514-481-1433
حائز
514-942-9811
بسیارﺣﺎﺋﺰ
روانکاویﺑﺴﻴﺎﺭ
علمﺭﻭﺍﻧﻜﺎﻭی
ﻭوﻋﻠﻢ
514-942-9811
است.
اهمیت
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.

پاسخ
کهﺩﺭدرﭘﺎﺳﺦ
کتابﻛﻪ
اینﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻳﻦ
شناختن
ض��رورت
ﺑﻪبهﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ساز
واژگانﺳﺎﺯ
ساختارهایﻭﺍژﮔﺎﻥ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی
شده
نوشهﺷﺪﻩ
فارسیﻧﻮﺷﻪ
زبانﻓﺎﺭﺳﻰ
ﺯﺑﺎﻥ
تنظی��م
بخ��ش
ﺩﺭدر3٣ﺑﺨــﺶ ﺗﻨﻈﻴــﻢ
بخش
اس��ت.ﺩﺭدرﺑﺨﺶ
شدهﺍﺳــﺖ.
ﺷﺪﻩ
هاﻭو
ف
تعری
نخستﺑﻪبهﺗﻌﺮﻳﻒﻫﺎ
ﻧﺨﺴﺖ
وندی
ساختارهایﻭﻧﺪی
بیانﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی
ﺑﻴﺎﻥ
پرداخته
پارسیﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
زبانﭘﺎﺭﺳﻰ
ﺩﺭدرﺯﺑﺎﻥ
نظری
ﺑﻨﻴﺎﻥ
استﻭو بنیا
ه��ایﻧﻈﺮی
نﻫــﺎی
ش��دهﺍﺳﺖ
ﺷــﺪﻩ
داده
توضیح
اثر
شناسان��ۀ
ساختارﺷﻨﺎﺳﺎﻧــﮥ ﺍﺛﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
فهرست
دومﻓﻬﺮﺳﺖ
بخ��شﺩﻭﻡ
اند.ﺩﺭدرﺑﺨــﺶ
شدهﺍﻧﺪ.
ﺷﺪﻩ
است
آمده
فارسی
سادۀ
فعل
۵٨۶ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺩۀ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
٥٨٦
ﻣﺸﺘﻘﻬﺎﻳﻰدر
ﻣﺸــﺘﻖو ﻭیاﻳﺎمشتقهایی
ق
آنها مشت 
کهﺍﺯازﺁﻧﻬﺎ
ﻛﻪ
وجود
دهخدا
فرهنگ
چون
ﺩﺭمراجعی
ﻣﺮﺍﺟﻌﻰ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻫﺨﺪﺍ
تمامی
بخش سوم،
اند .در
داشت��ه
ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ،
ﺍﻧــﺪ .ﺩﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭﺟﻮﺩ

همراه
س��اده
ل
فع 
به ﺳﺎﺩﻩ
ﻫــﺎی
هایﻓﻌﻞ
ﺗﻤﺎﻣــﻰ
هزار
پنج
از
(بیش
مشتقها
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸــﺘﻘﻬﺎ )ﺑﻴﺶ
آنها
ﺍﺯواژه)
اشتقاقیﮔﺮﻭﻩ
گروهﻭﺍژﻩ( ﻭ
ﭘﻨﺞ وﻫــﺰﺍﺭ
نمونه
برای
اند.
شده
آورده
ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻰ ﺁﻧﻬــﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ
چون
س��رواژه
ب��رای
ﺑﺮﺍی ﻳﮏ
یکﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑــﺮﺍی
ﺍﻧﺪ.
زیر
مش��تقهای
پیچیدن
ﺳــﺮﻭﺍژﻩ ﭼــﻮﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﻥ
پیچیدنی،
آورده
شدهﺯﻳﺮاند:ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﻣﺸﺘﻘﻬﺎی
برپیچی�دن،
پیچانی�دن،
ﺍﻧﺪ :ﭘﻴﭽﻴﺪﻧـﻰ ،ﭘﻴﭽﺎﻧﻴﺪﻥ،

بازپیچانی�دن،
درپیچی�دن ،ﺩﺭﭘﻴﭽﻴـﺪﻥ،
ﺑﺮﭘﻴﭽﻴـﺪﻥ،
پیچانی�ده،
ﺑﺎﺯﭘﻴﭽﺎﻧﻴـﺪﻥ،پیچی�ده،
پیچی�دک،
ﭘﻴﭽﻴﺪک ،ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ،
درپیچیدگی
پیچیدگی،
درپیچیده،ﺩﺭﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ ،ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ،
ﭘﻴﭽﺎﻧﻴﺪﻩ،
پیچک،
ﭘﻴﭻ،پیچاک،
ﺩﺭﭘﻴﭽﻴﺪﮔـﻰپیچا،
پیچ ،پیچان،
ﭘﻴﭽـﺎﻥ ،ﭘﻴﭽﺎ،
پیچه،
پیچش،
پیچن�ده،
پیچناک،
ﭘﻴﭽﻨﺪﻩ،
ﭘﻴﭽﻨﺎک،
ﭘﻴﭽﮏ،
ﭘﻴﭽﺎک،
پیچندگی
پیچایی،
پیچاننده،
پیچی،
ﭘﻴﭽﺶ ،ﭘﻴﭽﻪ ،ﭘﻴﭽـﻰ ،ﭘﻴﭽﺎﻧﻨﺪﻩ،
بازپیچ.
و
ﭘﻴﭽﺎﻳﻰ ،ﭘﻴﭽﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﻴﭻ.

شنبه
کتابﺷﻨﺒﻪ
اینﮐﺘﺎﺏ
رومناییﺍﯾﻦ
ﺭﻭﳕﺎﯾﯽ
بنیاد
در
آوریل
24ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺩﺭ ﺑﻨﯿﺎﺩ
۲۴
سهروردی
پژوهی
ایران
ﺍﯾﺮﺍﻥﭘﮋﻭﻫﯽﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ
شد.
خواهدﺷﺪ.
برگزارﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ

www.iranianislamiccenter.com
www.iranianislamiccenter.com
ساعــاتﮐﺎﺭ:
ﺳﺎﻋــﺎﺕ
کار:
لغایتﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
دوشنبهﻟﻐﺎﻳﺖ
روزهایﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
پنجشنبه
لغایت١٨
13ﻟﻐﺎﻳﺖ
ساعت١٣
ﺍﺯازﺳﺎﻋﺖ
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مراجعهﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ایرانیانﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
اسالمیﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
مرکزﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪبهﻣﺮﻛﺰ
بفرمایند.
روزهایﺩﻳﮕﺮ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
اموردرﺭﻭﺯﻫﺎی
انجامﺍﻣﻮﺭﺩﺭ
جهتﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺟﻬﺖ
دیگر،هماهنگی
الزمﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
قبلیﻻﺯﻡ
ﻗﺒﻠﻰ
میباشد.

چاپ
"ایران"ﭼﺎپ
دولتی"ﺍﻳﺮﺍﻥ"
روزنامهﺩﻭﻟﺘﻰ
گزارشﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪبهﮔﺰﺍﺭﺵ
جنوب
در
ماهش��هر
دادستان
تهران،ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﺗﻬﺮﺍﻥ،
مسلح
سارقﻣﺴﻠﺢ
یکﺳﺎﺭﻕ
کهﻳﮏ
گویدﻛﻪ
میﮔﻮﻳﺪ
ایرانﻣﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
شده
اعدامﺷﺪﻩ
عامﺍﻋﺪﺍﻡ
مالءﻋﺎﻡ
شه��رﺩﺭدرﻣﻼﺀ
اینﺷﻬــﺮ
ﺩﺭدرﺍﻳﻦ
همدستﺍﻭاو
پایﻫﻤﺪﺳﺖ
دستﻭوﭘﺎی
قطعﺩﺳﺖ
حکمﻗﻄﻊ
ﻭوﺣﻜﻢ
است.
شده
اجرا
زندان
در
نیزﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻴﺰ
اعدام
ف��رد
جرمﻓــﺮﺩ ﺍﻋﺪﺍﻡ
گ��زارشﺟﺮﻡ
اینﮔــﺰﺍﺭﺵ
بناب��هﺍﻳﻦ
ﺑﻨﺎﺑــﻪ
شد--ﻭو
معرفیﺷﺪ
"عدن��ان"ﻣﻌﺮﻓﻰ
که"ﻋﺪﻧــﺎﻥ"
شده--ﻛﻪ
ﺷﺪﻩ
های
کامیون
رب��ودن
همدستش
ﺩﻭدوﻫﻤﺪﺳﺘﺶ ﺭﺑــﻮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﺎی
آنها
سرقتﺑﺎﺭبارﺁﻧﻬﺎ
امامﻭوﺳﺮﻗﺖ
بن��درﺍﻣﺎﻡ
باربریﺍﺯازﺑﻨــﺪﺭ
ﺑﺎﺭﺑﺮی
کامیون
آن
از
پس
سارقان
است.ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ
بودهﺍﺳﺖ.
ﺑﻮﺩﻩ
اند.
کردهﺍﻧﺪ.
میﻛﺮﺩﻩ
رهاﻣﻰ
ﻫﺎهاﺭﺍراﺭﻫﺎ
یکی
"عدنان"ﻭوﻳﻜﻰ
روزنامه"ﻋﺪﻧﺎﻥ"
اینﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
نوشتهﺍﻳﻦ
ﺑﻪبهﻧﻮﺷﺘﻪ
1383
س��ال
در
همدست��ش
ﺍﺯازﺩﻭدوﻫﻤﺪﺳﺘــﺶ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ١٣٨٣
گروه
سومﮔﺮﻭﻩ
عض��وﺳﻮﻡ
شدندﺍﻣﺎاماﻋﻀــﻮ
دستگی��رﺷﺪﻧﺪ
ﺩﺳﺘﮕﻴــﺮ
که
شد
گفته
بود.
شده
فرارﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
موف��قﺑﻪبهﻓﺮﺍﺭ
ﻣﻮﻓــﻖ
متهم اصلی پرونده قبال در شهر های

210St-Jacques
St-Jacques
210
)(Lachine
)(Lachine
Tel.:514-366-1509
514-366-1509
Tel.:
514-247-1732
514-247-1732
(450)638-7078
638-7078
)(450
Fax:450-638-4507
450-638-4507
Fax:

با پست سریع
ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ
 45دالر در سال

پیوند
ﭘﯿﻮﻧﺪ

ایران'
جنوبﺍﯾﺮﺍﻥ'
درﺟﻨﻮﺏ
سارقﺩﺭ
یکﺳﺎﺭﻕ
پایﯾﮏ
دستﻭوﭘﺎﯼ
'قطعﺩﺳﺖ
'ﻗﻄﻊ
داشته
سرقت
شادگان
آبادان و
ﺷﻬﺮ ﻫﺎی
سابقه ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﺒﻼ
ﺍﺻﻠﻰ
ﻣﺘﻬﻢ
است.ﻭ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
قاضی رض��ا ابوالحسن��ی ،دادستان
ﺍﺳﺖ.
که
ماهش��هر ،گفت
انقالب
عمومی و
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨــﻰ،
ﺭﺿــﺎ
ﻗﺎﺿﻰ
شنبه
روز سه
ﺍﻧﻘﻼﺏ 11صبح
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭساعت
عدنان
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ،
اعدام
ماهش��هر
"پلیس"
می��دان
در
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
شد.
ﺩﺭ ﻣﻴــﺪﺍﻥ "ﭘﻠﻴﺲ" ﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﺷﺪ.افزود" :حکم قطع دست و پای دیگر
او
شد".
اجرا
زندان
در
نیز
شبکه
عضو
ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ" :ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻊ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎی ﺩﻳﮕﺮ
نام نبرد.
متهم
ﻋﻀﻮ این
او از
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ".
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺷﺒﻜﻪ
ﻧﺒﺮﺩ.اهواز در نزدیکی
جنوب
در
ماهش��هر
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺎﻡ
قرار
ﺍﻫﻮﺍﺯمرزﺩﺭعراق
فارس و
سواحل
ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ
خلیجﺟﻨﻮﺏ
ﻣﺎﻫﺸــﻬﺮ ﺩﺭ
دارد.
ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﻣﺮﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﻗﺮﺍﺭ
نهادهای حکومت��ی ایران می گویند
ﺩﺍﺭﺩ.
امنیت
ﺣﻜﻮﻣﺘــﻰبرای
مجازات مرگ
که
حفظﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی
پس
تنها
را
آن
اما
است
الزم
اجتماعی
ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮگ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ
از روی��ه های مفص��ل قضایی اعمال

MEKIC Art Gallery cordially invites you
Art Gallery
cordially invites
toMEKIC
the opening
of the exhibition
Life isyou
Life
to
the
opening
of
the
exhibition
Life16th,
is Life
by Narguess Banan on Friday, April
by Narguess
Banan
on Friday, April 16th,
2010,
from 7pm
to 10pm.
2010,
from
7pm
to
10pm.
Narguess Banan was born in 1980 in TeNarguess
Banan
wasinborn
in 1980
in Teheran
and now
lives
Toronto.
Graduated
heran
and
now
lives
in
Toronto.
Graduated
in arts from the School of art and design of
in arts from
the School
of various
art and design
of
Ontario,
she also
followed
trainings
Ontario,
she
also
followed
various
trainings
in art and design from various institutions
art and
design from
various institutions
ininNorth
America.
The exhibition
presented
in
North
America.
The
exhibition
presented
at MEKIC Art Gallery gathers
about
twenty
at
MEKIC
Art
Gallery
gathers
about
paintings and drawings of large scale, twenty
paintings
of large
inspired
byand
thedrawings
artist's daily
life. scale,
inspired
by
the
artist's
daily
life.
"Today my paintings are a celebration
of
"Today
my
paintings
are
a
celebration
of
my daily life. By combining the simplest
my
daily
life.
By
combining
the
simplest
pleasures with the most painful experipleasures
with theme
most
painful experiments,
art enables
to transform
what
ments, art enables me to transform what

ﺑﻨﯿﺎﺩﮐﻮﺩﮎ

مرکزاسالمیﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ
ﻣﺮﮐﺰﺍﺳﻼﻣﯽ
ایرانیان

ﺳﺎﻝ
ﺩﻻﺭ ﺩﺭ
۴۵
به ما ایمیل و یافکس
خود را
نشانی
کنید:ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻭ ﯾﺎﻓﮑﺲ
ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﮐﻨﯿﺪ:

514-313-5656
رامشترک 514-313-5656
Paivand@videotron.ca
ﺭﺍﻣﺸﺘﺮﮎ Paivand@videotron.ca
شوید:
ﺷﻮﯾﺪ:

سرقت
تج��اوز،
قتل،
کنند.
م��ی
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺍﺳﺖ
میﻻﺯﻡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
زناء
و
اعتیادآور
مواد
قاچاق
مسلحانه،
ﺍﺯ ﺭﻭﻳــﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼــﻞ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ
اعدام است.
مجازات با
ﻣﻰ قابل
جملگی
ﺳﺮﻗﺖ
ﺗﺠــﺎﻭﺯ،
ﻛﻨﻨﺪ .ﻗﺘﻞ،
ﻣــﻰ
ایران
دولت
بشر
حقوق
های
اما گروه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﺯﻧﺎﺀ
اخیرا بر
ﻗﺎﺑﻞ کنند
متهم می
را
تنهاﺍﺳﺖ.
کهﺑﺎنهﺍﻋﺪﺍﻡ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺟﻤﻠﮕﻰ
مواردی
در
بلکه
افزوده
ها
اعدام
شمار
ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
این
ﺗﻨﻬﺎاعمال
اق��دام به
مخفیانه
ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺑﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ
طور ﻣﻰ
ﺭﺍبهﻣﺘﻬﻢ
نداشتن
نش��انه
که
کند
می
مجازات
ﺷﻤﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی
اعمال
ﺑﻪ برای
کاف��ی
استدالل
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ
حقوقیﺍﻗــﺪﺍﻡ
ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
است.
مجازات
این
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
کرد
اعالم
اخیرا
الملل
بین
عفو
گروه
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﻓــﻰ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﻤﺎﻝ
 2009بیش از  388نفر در
که در سال
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ
ﻛﺮﺩبا
چین،
از
پس
که
شدند
اعدام
ایرانﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ
ﮔﺮﻭﻩ
میلیون
سیصد
میلیارد و
ﺳﺎﻝیک
جمعیت
 ٣٨٨ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
٢٠٠٩
ﻛﻪ ﺩﺭ
است.
بیشترین
نفری،ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻴﻦ ،ﺑﺎ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
که
می شود
ی��ادآور
ﻳﮏالملل
ﺟﻤﻌﻴﺖبین
عف��و
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺳﻴﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
دولت ایران در م��ورد تعداد اعدام ها

داشت.ﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻩ
ﺩﺍﺷﺖ.

مهربان
بخشندهﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
خداوندﺑﺨﺸﻨﺪﻩ
نامﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺑﻪبهﻧﺎﻡ

غربی
ژاک ﻏﺮﺑﯽ
سنت ﮊﺍﮎ
 210ﺳﻨﺖ
۲۱۰
90
اتوبوس
واندوم:
مترو ﻭﺍﻧﺪﻭﻡ :ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ۹۰
ﻣﺘﺮﻭ
غرب
مست ﻏﺮﺏ
به ﲰﺖ
ﺑﻪ

فعلی
مشتقهایﻓﻌﻠﯽ
وندیﻣﺸﺘﻘﻬﺎی
ساختارهایﻭﻧﺪی
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی
حافظیان
حمسنﺣﺎﻓﻈﯿﺎﻥ
کرتﳏﺴﻦ
نویسنده:ﺩدﻛﱰ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ:

(چاپ دوم)
)ﭼﺎپ ﺩﻭﻡ(

MEKIC, Galerie d'art et librairie
MEKIC,
Galerie
d'art et librairie
4438,
rue de
la Roche
4438,
rue
de
la
Roche
Montréal, Québec
Montréal,
H2J
3J1 Québec
H2J
t. 5143J1
373 5777
t. 514 373 5777
info@mekic.ca
info@mekic.ca
www.mekic.ca
www.mekic.ca

خانۀ کتاب ایران از شما دعوت می کند تا در
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ
خانمﺩﻋﻮﺕ
نمایشگاهﺷﻤﺎ
ﺧﺎﻧﮥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﻣﻰبنان
نرگس
ﺑﻨﺎﻥ
ﻧﺮﮔﺲ
ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩجوان ایرانی ساکن تورنتو،
نقاش هنرمند
نمائید.ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ،
شرکتﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻧﻘﺎﺵ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ 7.تا 10مکان :گالری
ﺷﺮﻛﺖساعت
تاریخ  16آوریل 2010
مکیک١٠ﻣﻜﺎﻥ :ﮔﺎﻟﺮی
ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﺁﻭﺭﻳﻞ ٢٠١٠
وکتابخانۀ
ﻣﻜﻴﮏ
ﻭﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
________________
________________ادامه خواهد
نمایشگاه تا روز دوم ماه می

منتش��ر نم��ی کند و به
ﻧﻔﺮی،رسمی
آمار
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ.
که
رود
می
زیاد
احتمال
دلیل،
همین
ﻋﻔــﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
که
ﺩﺭ بیش
ﺍﻳﺮﺍﻥ ها
ﺩﻭﻟﺖاعدام
آمار
باشد ﻫﺎ
رقمیﺍﻋﺪﺍﻡ
ﻣــﻮﺭﺩاز ﺗﻌﺪﺍﺩ
است.
شده
ذکر
گزارش
این
در
ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻧﻤــﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
تاکید
بشر
حقوق
مدافع
سازمان
این
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ
احکام
موارد،
بیش��تر
که در
می کند
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺭﻗﻤﻰ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎ
ﺁﻣﺎﺭ
صادر شد که
محاکماتی
پی
ﺍﻳﻦ در
ﺩﺭاعدام
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
معیارهای
ﺍﻳﻦنظر
از
المللی وﺑﺸﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ
بین ﺣﻘﻮﻕ
قوانینﻣﺪﺍﻓﻊ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
آنها
باید
احکام،
اینگونه
صدور
بر
ناظر
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﺍﺣﻜﺎﻡ
معرفی
مخ��دوش و
را
غیرمنصفان��هﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺗﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﻰ
کرد.
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﻣﺨــﺪﻭﺵ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧــﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻛﺮﺩ.

ﺑﻨﻴــﺎﺩ ﻛــﻮﺩک ﻳــﮏ
ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺧﻴﺮﻳــﻪ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺍﺳﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻨــﺎﻡ "ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺭﻓﺎﻩ ﻛــﻮﺩک " ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺭﺳﻴــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ
ﺧﻴﺮﻳﻪ ،ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑــﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﻛﻤﮏ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍی ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ )ﺍﻛﻮﺳﻮک( ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻛﻮﺩک ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ
ﺑﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﺎﺭﯼ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ:

www.childfoundation.org

ﻭ
ﺭ
و
ﺧـﺎﻧﻪ
ﺩﺍر خـانه
دا
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ
ﺯﺍﺩﻩ داروساز
ﺩﺍﺩﺍﺵ زاده
ﻟﻮﺋﯿﺰ داداش
ﺩﮐﺘﺮ لوئیز
دکتر

ﺯﺑﺎﻥ
ﻓﺎﺭﺳﻰزبان
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯفارسی
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝباﺑﺎداروساز
ﺩﺭمونترال
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰدر
ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪایرانی
ﺍﻭﻟﻴﻦداروخانه
اولین

ﺻﺒﺢ
ﻋﺼﺮ صبح
ﻛﺎﺭ :عصر
ﺳﺎﻋﺎﺕکار:
ساعات

٦ :٣٠
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
6 :30
دوشنبه
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٦ :٣٠
سه شنبه 6 :30
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ٦ :٣٠
چهارشنبه 6 :30
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ٦ :٣٠
پنج شنبه 6 :30
٦ :٣٠
ﺟﻤﻌﻪ
6 :30
جمعه
٤
ﺷﻨﺒﻪ
4
شنبه
١ :٣٠
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
1 :30
یکشنبه

٨ :٣٠
8 :30
٨ :٣٠
8 :30
٨ :٣٠
8 :30
٨ :٣٠
8 :30
٨ :٣٠
8 :30
٩
9
١٠
10

ﻛﻨﻴﺪ
ﻓﻜﺲکنید
ﺧﻮﺩراﺭﺍبهﺑﻪماﻣﺎفکس
ﻧﺴﺨﻪخود
 نسخه

ﻭﻗﺖ
ﺍﺳﺮﻉ
ﺩﺭ
ﺷﻤﺎدر اسرع وقت
ﺩﺍﺭﻭیشما
داروی
ﺷﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺪشد.
ﺗﺤﻮﻳﻞخواهد
ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪتحویل
ﺟﺎبخواهید
ﻫﺮجا
هر
ﺣﻮﻣﻪ
ﻭ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﺟﺎی
ﻫﺮ
ﺩﺭ
ﺩﺍﺭﻭ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

ﻟﻮﺯﺍﻥ
ﺳﻦلوزان
ﻧﺒﺶسن
نبش
13
13 RACHEL
RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
Metro: St-Laurent, Buss 55
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چرامسیحمصلوبشدواهمیت
مرگوقیاممسیحدرچیست؟
ب:

دالیل و اهمیت قیام مسیح:

قیام مس��یح از م��ردگان بزرگترین رویداد
تاریخ بشر و بهترین خبر خوش برای همه
انسانها است .قیام مسیح از مردگان اساس
مس��یحیت اس��ت (و ما نه فقط باید به آن
ایمان داش��ته باشیم بلکه باید قوت قیام او
را بچش��یم (فیلیپیان  ) 3:10همانگونه که
باید خود خدا را بچشیم (مزمور  )34:8قیام
مسیح چنان واضح است که حتی با قوانین
ای��ن دنیا (تاریخ  ،باستانشناس��ی و  )...نیز
براحتی قابل اثبات است.
تمام کس��انی که در این مورد ش��ک دارند
می توانند سری به قبر خالی مسیح بزنند
و بدانند که "او اینجا نیست بلکه برخاسته
است" (لوقا )24:6

)1

قیامت مسیح باعث متمایز و منحصر بفرد
بودن مس��یحیت نس��بت به تمام ادیان و
فالسفه می گردد.
این دنیای که م��ا در آن زندگی می کنیم
ش��اهد س��خنوران عالی  ،واعظ��ان قوی ،
مردانی مشهور و تاثیر گذار  ،و حتی معجزه
گرانی بوده است ولی همه آنها بدون استثناء
مردند یا می میرند .تمام بنیانگذاران ادیان
و فالس��فه مردند .اما مسیح بر مرگ پیروز
شد .هللویا.
او با قیامش از مردگان نش��ان داد که کالم
او تنها کالم نیس��ت بلکه حیات اس��ت و
معجزات او محدود به زمانی نیس��ت که بر

روی زمین بود .او چون امروز هم زنده است.
ام��روز هم معجزات عظیم��ی می کند که
مهمترینش همان بخشیدن تولد و زندگی
تازه به انسانهاست.
دنیا ش��اهد راهنماهای زیادی بوده اس��ت
و هس��ت ولی عیسی مسیح به عنوان تنها
راهنمای همیش��ه زنده  ،تنه��ا راه (یوحنا
 ) 14:6و تنها نام و وس��یله (اعمال ) 4:12
برای نجات اس��ت .قیام مسیح ثابت کننده
ادعای مسیحیان در مورد برتری مسیحیت
نسبت به همه ادیان دیگر است.

)2

غلبه برمرگ و اطمینان از قیامت مردگان:

هر روزه در دنیا حدود  200هزار انسان می
میرد و ملیونها انسان عزادار هر روز منتظر
یک تس��لی واقعی است .تمامی  7میلیارد
جمیعت��ی ک��ه االن روی زمین هس��تند
 100س��ال بعد می میرند  .واع��ظ  ،دزد ،
تحصیلکرده  ،بی سواد  ،جوان  ،پیر  ،زیبا و
زشت و هر کسی با هر شغلی و هر نوع نحوه
زندگی یک روز می میرد.ما نمی دانیم کجا
 ،کی و چطور می میریم  ،ولی همه ما می
دانیم که روزی می میریم.
قیام مس��یح بزرگترین و واقعی ترین امید
برای انسانها است .دنیا و دشمنان مسیح فکر
می کردند که با کش��تن مسیح می توانند
جلوی کار مسیح را بگیرند  ،و وقتی مسیح
از روی صلیب فریاد زد "تمام شد" و وقتی
آن س��نگ بزرگ را جلوی قبر او گذاشتند
 ،آنها هرگز فکر نمی کردند که مس��یح بر
مرگ پیروز گردد.
س��نگ بزرگ غلطانیده شد تا دنیا ببیند و
ایمان آورد که مسیح با مرگ خود صاحب
قدرت مرگ یعنی شیطان را به زیر کشید
و آنان��ی را که در ترس از مرگ زندگی می
کنند آزاد کرد( .عبرانی��ان  ) 2:14.15قبر
مهر و موم شده نمی توانست جلوی مسیح
خداوند و قیام کرده را بگیرد .اگر ما هم می
خواهیم اطمینان داش��ته باشیم که بعد از
مرگ زنده خواهیم ش��د باید به تنها کسی
که این راه را رفته است (یهنی مرده و زنده
شده اس��ت -یعنی مسیح خداوند)  ،ایمان
آوری��م  .این ایمان باعث ش��ده که تا امروز
 43میلیون نفر برای مسیح شهید گردند و
ملیونها نفر زندگی خود را برای خدمت به او
تقدیم کرده اند.

به شادی تبدیل کرد .مسیح یکبار
با آزاد کردن مریم از  7روح ناپاک
او را نجات بخشیده بود و حال که
مسیح مرده بود ،مریم بینهایت خود
را تنها و ناامید می دید ولی مسیح
قیام کرده به مریم گفت "چرا گریه
می کنی؟".
قیام مسیح اشکهای ما را به شادی
تبدیل می کند .قیام مسیح فرصتی
دوباره به پطرس بخشید که  3بار
انکار کردن مس��یح را جبران کند.
چون مسیح زنده است ما هم فرصت
داریم تا گذشته تاریک و سیاهمان
را ب��ا توبه و ایمان به خدای انجیل
تغییر دهیم  .شاگردان ترسو و ناامید
از جتسمانی (محل دستگیر شدن
مس��یح) فرار کردند و بجز یوحنا ،
هیچ کدام در موقع مصلوب شدن
خداوندشان نبودند  ،آنها حتی بعد
از شنیدن خبر قیام پشت درهای
بسته و قفل شده جمع می شدند.
ولی قیام مسیح آنها را به شاهدانی
زنده و ش��جاع و پر از روح القدس
تبدیل کرد که نه فقط با زبانش��ان
بلکه با زندگی و معجزاتشان مسیح را بشارت
دادند .مرگ آنها به قول ترتولیان (از پدران
کلیسا) بذر کلیسا شد.
قیام مسیح آنچنان زندگی مسیحیان اولیه
را دگرگون کرد که آنها با ش��ادی از مرگ
استقبال می کردند .مثال ایگناسیوس اسقف
قرن اول که از کلیسایش می خواست مانع
شهادت او نشوند و برای آنان شهید شدن در
راه مسیح آرزوی بزرگ بود.
مس��یح زنده می تواند زندگی هر کسی را
نجات بخش��د و تغییر دهد  ،اگر ما فرمان
زندگیمان را به دستهای او بسپاریم.

ک



)4

حضور او امروز در بین ما:

مسیح گفت "هر گاه دو یا چند نفر بخاطر
اسم من جمع شوند  ،آنجا در میان ایشان
حاضرم" (متی  ) 18:20و این تحقق نمی
یافت مگر بوسیله قیام مسیح .حضور مسیح
بین ما یک امر عادی نیست و نباید تبدیل
به یک امر عادی گردد .او بین ماس��ت تا ما
را عوض کند .
او ک��ه خ��دای تغییر ناپذیر اس��ت یکی از
مهمترین کارهایش این است که ما را تغییر
دهد و به ش��باهت خود بسازد.او در هر بار
)3
حضورش با ما کاری دارد .او بین ماس��ت تا
تنها شخص زنده می تواند راهنمای ما
در درون ما  ،برای ما و بوسیله ما کار کند .
باشد و ما را عوض کند.
مسیح اشک های مریم مجدلیه را با قیامش او زنده است تا ما را مالقات تاره کند .ما را پر

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از روح القدس سازد .
غم ما را به ش��ادی و ضعف م��ا را به قوت
و اس��ارت ما در گن��اه را با تقدس و زندگی
پیروزمندانه تغییر دهد.
حال که مسیح قیام کرده می گوید"تمامی
قدرت در آس��مان و زمین به من داده شده
اس��ت " پس ما می توانی��م با اطمینان به
چنین خدای زندگی خداپسندانه مسیحی
و خدمت پر ثمری داشته باشیم.

نتیجه:

خدا را شکر برای این خدای بی نظیری
که ما داریم.
ما هر چقدر بیشتر مفهوم مرگ و قیام مسیح
را بفهمیم بیشتر در زندگی روحانیمان رشد
می کنیم  .امروز در مورد حقایقی از کتاب
مقدس صحبت کردیم ولی حال می خواهیم
دعا کنیم تا این خصوصیات و ثمرات مرگ و
قیام مسیح در زندگی ما مشهود گردد.
می خواهیم دعا کنیم که خدای زنده امروز
کار عظیمی بین ما بکند  .قلبهای خود را به
حضور او بریزیم و اجازه دهیم امروز خدای
که با خونش ما را خرید (اعمال  ) 20:28و
برای شفاعت ما زنده است (عبرانیان -14:4
 )16در ما کار عمیقی بکند.
پایان

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

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

ش جالل عادل
شی
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مونتریال :در شهر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

جمعهشبهای

کتابخانهنیما

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

5206 DECARIE #3

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

fondation.nima@gmail.com

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

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

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

Tel.: 514-485-3652

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

MEK IC

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

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

فرهنگسرایسینا
Seena Cultural Center

514-488-3000

اوتـــاوا

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

خانـه ایران

 کالس های رقص

www.cafelitt.ca

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

ایران-مونترال

(514) 651-7955

خورشید خانوم

 هر پنجشنبه

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

کافهلیت

6528 St- Jacques W.

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

تلفن)514( 626-5520 :

___ ___ www.paivand.ca

اجنمن ادبی (فاضل)
--------------------

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکا از آن همه ماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com
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www.Seena.ca

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن فرهنگی ایرانیان

–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته
)Tel.:613-232-5900 (Ex. 444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

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

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

ب
فروش کتا 
داستان دکتر ترانه
جوانبخت

مرکز فرهنگی صبا در خیابان
شربروک مونترال کتاب داستان
دکت��ر ترانه جوانبخ��ت با نام
"س�راب" را عرضه میکند.
عالقمن��دان میتوانن��د جهت
خری��د این کت��اب ب��ه مرکز
فرهنگی صب��ا مراجعه کنند.
نشانی:
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433

توضیح و پوزش:

در شماره پیش پیوند در گزارشگونه فعالیت
های فرهنگی ایام نوروز ایرانیان مونتریال ،در
بخش جشن نوروز مدرسه ایرانیان وست آیلند،
نام گروه نوازندگان موس��یقی ،گروه مشتاق
درج ش��ده بود؛ در حالی که بخش موسیقی
ایرانی جش��ن را دوس��تان عزیز م��ا ،جناب
سیامک نصر و آقای هوشنگ غالمی و یاران
به عهده داشتند.
پوزش ما را بپذیرید.

بنیاد ایران
پژوهی
سهروردی برگزار
میکند
رونماییکتاب
«ساختارهایوندی
مشتقهایفعلی»

نوشتۀ دکتر
محسنحافظیان
شنبه  24آوریل،
ساعت  4تا ،6
دانشگاهکنکوردیا
برای آگاهی بیشتر ،تارنمای
بنیاد را ببینید:
www.sohravardi.
wordpress.com

شادباش و سپاس

به اجنمن دوستــــاران زرتشت
بدینوسیله از کلیه دست اندرکاران و دلسوزان میراث فرهنگی عظیم ایران در انجمن دوستاران
زرتشت مونتریال برای برگزاری جشن های ملی میهنی ایران صمیمانه سپاسگزاریم و برای فرد
فرد این ایثارگران صمیمانه آرزوی بهروزی ،پیشرفت و تداوم داریم.
در اینجا جا دارد بویژه از تالش این دوستان در برگزاری مراسم جشن سیزده بدر ،روز یکشنبه 4
آوریل ،در محل پارک مونتریال که هزاران ایرانی را مغرور و مفتخر کرد و دلشاد و خندان به خانه
ها فرستاد ،قدردانی و حق شناسی شود.
برقرارباشید.
پاینده و جاوید ایران و ایرانی

مجعی از ایرانیان مونرتیال

اجنمن دوستاران زرتشت 13:بدر

انجمن دوستاران زرتشت  ،سیزده بدر
امسال را در  4آوریل  2010درپارک
مونت رویال برگزار نمود .هوای لطیف
و مس��اعد ب��رای چنی��ن روزی این
فرصت را برای ایرانیان مقیم مونترآل
آماده ساخت تا این سنت دیرینه را در
طبیعت  ،که ریشه ای عمیق در یک
همبستگی فرهنگی که نشان از هویت
ایرانیتمان دارد با شادی و شاد زیستن
بار دیگر به نمایش بگذرانیم .بیش از
هزار نفر در فرهنگی همسو در اطراف
دریاچه پارک مونت رویال جمع شده
بودند تا با رقص و شادی سیزده جشن
نوروز را در کنار هم به پایان برسانند.
هر چند به علت اعتص��اب کارگران

ش��هرداری نارسایی های پیش آمده
را ب��ه گونه ای آن��را هموار نمودیم تا
آنچه را که خویشکاری خود میدانیم
و در مقاب��ل آن مس��ئول بودی��م به
انجام برسانیم .نخست سرود همیشه
جاودانه ای ایران نواخته شد که همه
باشندگان با هم آنرا خواندند .جناب
دکتر ش��ریف نائینی ضمن خوشامد
گوئی قسمتی از مشکالت شهرداری
را بی��ان نمودند .دی جی ش��هاب با
برگزیدن آهنگ های شاد و گوناگون
ایرانی گرمی بخ��ش فضای پارک را
چند برابر کرده ب��ود  ،بطوریکه غیر
ایرانیان حاضر در محل نیز به تماشا و
یا رقص به ایرانیان می پیوستند .این

مراسم در ساعت شش پس از نیمروز
پایان یافت .این انجمن بدین وسیله
از یکایک ش��ما عزی��زان که دعوت
انجمن را پذیرفتید و جناب فرش��اد
که ما را در برپائی این مراس��م یاری
دادند سپاسگزاری مینماید .همچنین
در ص��ورت تمایل جحت س��فارش
فیلم سراس��ر رقص  ،ش��ادی و تنوع
سیزده بدر را که توسط جناب علیرضا
فروتن فرد فیلمبرداری شده با تپش
دیجیتال جناب فرشاد
Tel.: 514-223-3336

پیوند حاصل فرمائید.
روابط عمومی انجمن دوستاران
زرتشت

تپش دیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.

16

___ ___ www.paivand.ca
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کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال

شنبه  15ما ه می 2010

به دعوت خانه ایران  -مونترال

 کنفرانس یکم:

اعتماد به نفس و حرمت نفس
از  11صبح تا  3بعدازظهر

Date : 15 mai 2010
Lieu : Auditorium de la Grande
Bibliothèque
475, boul. De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4

Métro : BERRI-UQAM

 کنفرانس دوم:

عشق و ازدواج

برای تهیه بلیت با دفترخانه ایران تماس
بگیرید یا ازتپش دیجیتال خریداری نمایید:
6162 Sherbrooke w.

از  5تا  9عصر

قیمت ورود برای هر کنفرانس$30
لطفا برای گرفنت اطالعات بیشتر و یا آگاهی از موضوع،
زمان و مکان کنفرانس با دفتر خانه ایران با شماره

514-544-5962
متاس بگیرید

SHIELD OF
ATHENA

Family
Services

ی از قوانین کشوری
اطالع کاف 
ی میکنیم به ما
که در آن زندگ 
ی بهتری
کمک خواهد کرد تا زندگ 
داشته باشیم
بدین منظور سرویس خانوادگی
آتنا جلسه ای را به زبان فارسی
تدارک دیده است  .در این جلسات
ی چون مهاجرت
ما پیرامون مسائل 
،خشونت در خانواده ،قوانین
موجود در کانادا ،عملکرد پلیس و
همچنین اثرات خشونت بر روی
کودکان صحبت خواهیم کرد .
شرکت در این جلسه رایگان می
باشد .

زمان:

 ۲۱ماه آوریل ساعت ۲:۳۰

مکان :

700 Cremazie W.,
Montreal, QC, H3N 1A1

برای اطالعات بیشتر با شماره زیربا
ما تماس بگیرید
و با خانم لیلی صحبت کنید:

(514) 274-8117
---------------You can have a better life
If you have more information about the laws of
the country that you are
living in.
For this reason, the
community organization
(shield of Athena family
services) has prepared
free session for the Iranian
community in Farsi.
In this session we are
going to talk about immigration, violence in the
family, the family law in
Quebec, police procedures
and the effect that violence
has on children.

Time: April 21, 2:30

Place: 700 cremazie west,
Montreal, QC, H3N 1A1
For more information call
us at (514) 2748 117 and
you can speak with Leili.

سخنرانی فرهاد بشارت

زمان :شنبه  8ماه می  2010ساعت  6بعدازظهر

Concordia University

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60ایران

اولین روز
دبستان
بازگرد

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها شاد و خندان باز گرد
باز گرد ای خاطرات کودکی
بر سوار اسب های چوبکی
خاطرات کودکی زیباترند
یادگاران کهن مانا ترند
درسهای سال اول ساده بود
آب را بابا به سارا داده بود
درس پند آموز روباه و خروس
روبه مکار و دزد و چاپلوس
روز مهمانی کوکب خانم است

Tel.: 514-223-3336

خانـه ایران

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

صعود استقالل
به مرحله دوم
لیگ قهرمانان
آسیا

پس از ذوب آهن اصفهان ،تیم فوتبال
اس��تقالل تهران هم ،صعود خود به
مرحله یک شانزدهم لیگ قهرمانان
آسیا را مسجل کرد.
در هفته پنج��م دور مقدماتی لیگ
قهرمانان آسیا ،تيم فوتبال استقالل
ب��ا پي��روزی  2بر  1مقاب��ل االهلی
عربس��تان در ورزش��گاه آزادی و با
حضور 70هزار تماشاگر ،راهی مرحله
بعدی ليگ قهرمانان آسيا شد.
تیم های س��پاهان اصفهان و مس
کرم��ان دیگ��ر نماین��دگان فوتبال
ایران نیز همچنان به صعود امیدوار
هستند .هفته آخر مرحله مقدماتی
لیگ قهرمانان آسیا سرنوشت سایر
تیم ها را نیز مشخص خواهد کرد.
ديگر بازی اين گروه امشب بين تيم
های الغرافه قط��ر و الجزيره امارات
برگزار می شود .الغرافه هفت امتیازی
اس��ت اما الجزيره فق��ط یک امتياز
دارد.
افش��ین قطبی س��رمربی تیم ملی
فوتبال ایران دیدار استقالل با االهلی
را از نزدیک تماشا کرد .صمد مرفاوی
س��رمربی اس��تقالل ،در طول بازی
مقابل االهل��ی این بازيكن��ان را به

سفره پر از بوی نان گندم است
کاکلی گنجشککی باهوش بود
فیل نادانی برایش موش بود
با وجود سوز و سرمای شدید
ریز علی پیراهن از تن می درید
تا درون نیمکت جا می شدیم
ما پر از تصمیم کبری می شدیم
پاک کن هایی ز پاکی داشتیم
یک تراش سرخ الکی داشتیم
کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت

فوتبال
میدان فرستاد.
محم��د محمدی،
خس��رو حيدری،
حني��ف عم��ران
زاده ،امير حسين
صادق��ی ،پژم��ان
منتظری ،محسن
يوس��فی ،حسين
كاظم��ی ،ج��ان
واري��و (رينال��دو)،
س��ياوش اكبرپور،
س��يد مهدی سيد
صالحی( كيان��وش رحمتی) فرهاد
مجيدی (آرش برهانی)
اس��تقالل در دقيقه  25توسط سيد
صالحی به گل رسید .فرهاد مجیدی
نقش زیادی در به ثمر رس��یدن گل
نخست استقالل ایفا کرد.
در ادام��ه ،در دقيق��ه  36با خطای
س��ياوش اكبرپور ،االهلی به پنالتی
رسید و اين ضربه را ويكتور در جهت
خالف حرک��ت محمد محمدی ،به
گل تبديل كرد.
تس��اوی  1-1دو تیم ،هشت دقیقه
بیش��تر دوام نیاورد و در دقيقه 44
اميرحسين صادقی با ضربه سر گل
دوم اس��تقالل را به ثمر رساند .این
گل روی ارس��ال ضربه کرنر توسط
جان واریو و پس از برخورد به مدافع
حریف وارد دروازه شد.
در این دیدار فرهاد مجیدی و آرش
برهانی هم موقعیت های مسلم گل
زنی را از دس��ت دادن��د تا اختالف
نتیجه بیش از یک گل نشود.

دوشمان از حلقه هایش درد داشت
گرمی دستانمان از آه بود
برگ دفتر ها به رنگ کاه بود
مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
خش خش جاروی با پا روی برگ
همکالسیهای من یادم کنید
باز هم در کوچه فریادم کنید
همکالسیهای درد و رنج و کار
بچه های جامه های وصله دار
بچه های دکه سیگار سرد
کودکان کوچک اما مرد مرد

استقالل با اين پيروزی  11امتيازی
ش��د و به مرحله بعدی صعود كرد.
االهلی عربستان هم  6امتیازی ماند.
مرف��اوی در کنفران��س خبری پس
از ب��ازی گفت از ب��ازی اول در لیگ
قهرمانان ،با انگيزه اس��تارت زديم و
بازی به بازی بهتر شديم .از بازيكنان
تيمم تشكر می كنم كه همه يكدل
هس��تند .ضمناً از دست رفتن جام
حذفی فوتبال ایران باعث شده ليگ
قهرمانان آس��يا برای م��ا به مراتب
جدی تر از قبل باشد.
در س��ایر بازی ها و از منطقه شرق،
در گروه پنجم كاوازاكی فرونتال ژاپن
در خانه ميزبان سئونگنام ايلهوا كره
جنوبی بود و موفق شد  3بر صفر از
س��د ميهمانش بگذرد تا با كسب 6
امتياز همچن��ان اميدوار به صعود از
مرحله مقدماتی باشد .تیم کره ای به
رغم این شکس��ت ،صعودش به یک
شانزدهم قطعی شده.

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بود و تفریقی نبود
کاش می شد باز کوچک می شدیم
ال اقل یک روز کودک می شدیم
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
ای دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشقها را خط بزن
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سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کان
ت ال ه
ا
ی
ر
فا
ا کی ،عرب رسی
ز
ب
ا
رم
ی ،آس ن،
و
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

چلوکبابی یـاس
با مجرب ترین آشپز ایرانی

جوجه کباب حامت
کباب بره شاندیز

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

;; 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

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

فقط در یاس

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

--------->> تلفن514-799-8330 :

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564

بستنی و
فالوده

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

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

 با سرویس دلیوری

در قلب NDG

_________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

Professional Grooming

17
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

18
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خراسانکباب
انواع کباب های خوشمزه
انواع خورش ها
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
باب مرغ
1سیخ
ک
و
ب
ی
د
ه
مرغ
1سی
خ کوبیده
با برجن

.99

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

18 PAYVAND: Vol. 16  No.950  Avr. 15, 2010

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

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.
 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

___ www.paivand.ca ___
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________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

خنستین شرکت بیمه ایرانی

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

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

SAAB 9-3 CONVERTIBLE 2.0TURBO - 2006

Prix : $ 19900
Kilométrage: 40000
Condition: Occasion
Garantie/Financement: Disponible
Mensuel : 299.00
LOCATION LONG TERM:
DISPONIBLE
Class.: Décapotable ou cabriolet
Transmission: Auto.
Carburant: Essence
Motricité : FWD P ortes : 2
Couleur intr.: Noir
Couleur ext. : Gris

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

1389  فروردین26  950  شماره 16 سال

TOYOTA CAMRY

HYBRID-AUT-AC-CD - 2007
Prix : $ 14900
Kilométrage: 110000
Condition: Occasion
Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Mensuel : 212.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans.: Auto. Cylindres : 4
Carburant: Hybride
Portes: 4 Passagers : 5
Couleur intérieure: Gris pâle
Couleur extérieure: Gris foncé

assurance@eleganceleasing.com

TRIPLEX Revenue:
VERDUN
$349,000.00

Industrial Building:
Cremazie w.
$1,395,000.00

Semi- detached:
Le Sud-ouest (MTL)
$749,000.00

Apartment:
Ile-des-Soeurs
$369,900.00

Apartment for rent:
Cote-des-neiges
$ 1,300/month

Industrial Unit:
St Hubert
$9.50/month/sqft

Triplex:
Jolicoeur
$ 339,000.00

Duplex:

>>2 Residential Land

in Vaudreuil-Dorion: $70000 each
 6plex in Verdun: Price 450000$
Revenue 29500
 28 Apt-building in Rosemont
Revenue 252000$ >>Price 3550000$
 4-bedroom Condo
in downtown Montreal: price 445000

Duplex:
LaSalle
$425,000.00

Longueuil
$ 299,000.00

مشاور امالک و مستغالت
South shore در مونتریال و

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

>> Business for sale

pizza store in downtown: 90000$
 Gas-Station with Convenience
store in ile-Perrot: 199000$

_____________________
groupe Sutton Clodem 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

فیروز همتیان
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اولماهمیروزجهانیکارگر گرامیباد!
کمیتهیادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه60
شنبه اول ماه می
تظاهرات همراه با
گروه های چپ کانادایی

ساعت  4بعد از ظهر

همراه با گروههای کانادایی

 محل :کاره سن لویی >> مترو شربروک
Metro Sherbrook Carre St. Louis

جشن اول ماه می

ساعت  7تا  12شب
همراه با شام و موسیقی و رقص کردی
 ورودی  5دالر

ساندویچ ونوشیدنی درمحل موجود است

 محل5600 Upper Lachine Rd :
)(Metro Vendome

Tel.: 514-258-81816

ب
ش
ت
ا
ب
ی
د!
تن

ه
ا
چ
ن
د
و
احد
بی
ش
رت
من
ا
ن
ده!

برنامه ها

گفت و شنود با

فرهاد بشارت

پژوهشگر مسائل سیاسی و همکار نشریه «نگاه»

کارگران و اسطوره طبقه متوسط
در اعرتاضات اخری ایران

زمان :شنبه  8ماه می  2010ساعت  6بعدازظهر
محل:

Concordia University
1455 De Maisonneuve Blvd. West, Room # H511 ,
Metro: Guy
Tel.: 514-258-81816
koshtaredahe60@gmail.com

(این برنامه روز  9ماه می در واشنگتن نیز برگزار خواهد شد)
برنامه ای مشترک از:

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60ایران
مونتریال و اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

21
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هشدار به ایرانیانی که قصد
مهاجرت به این کشور بد را دارند!!

من از
کانادا
متنفرم!

کانادا کشور خیلی بدیه.
من از این کشور متنفرم.
دالیل من هم واضح
و مبرهنه .برای اینکه
مطمئنتون کنم که نظرم
کامال درسته بعضی
از دالیلم رو اینجا می
نویسم تا خودتون قضاوت کنین.
فقط یادتون باشه که فکر مهاجرت
به این کشور عوضی رو نکنین .به
همون ایران خودمون بچسبین و
از زندگی پر صلح و صفا در کنار
خانواده تون لذت ببرین.

این هم دالیل من:

 - 1اینجا یک نظام پزشکی احمقانه
داره که آدمها رو همین طور بی
دلیل مجانی معالجه می کنه .مثال

اگر برین بیمارستان هزینه ویزیت
دکتر ،معالجات ،عمل جراحی ،اتاق
بیمار ،غذا و داروی بیمار و خیلی
چیزهای دیگه رو دولت می ده .آخه
جون من کدوم کشور خراب شده
ای یه همچه کار احمقانه ای می
کنه .تازه تو اکثر اتاقهای بیمارستانها
تلویزیون هست .برای بچه ها
وسایل بازی هست ...برای همراهان
اتاق انتظار هست که گاهی وقتها
هم توش قهوه و شکالت مجانی
گذاشتن .از همه بدتر اینکه مریض
چون قرار نیست پول بده می تونه
آزادنه در محیط بیمارستان بچرخه.
ساعت مالقات هم به طرز احمقانه
ای معموال از صبح شروع میشه تا
شب...

 -2اکثر پیاده روها و خیابونهای
شهرها پر از چمنه .آدم حالش بهم
می خوره اینقدر سبزی می بینه..
اَه .آخه اینم شد کار .بدتر اینکه
هی شهرداری میاد سر این چمنها

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
متخصص امور الکترونیک
اتومبیل های اروپایی
سرویس مکانیک اتومبیل

رو می زنه و مرتبشون می کنه.
تازه اینجا این قدر پارک و بوستان
هست که آدم نمی دونه کدومشون
رو بره .این یکی که خیلی بده .آخه
آدم گیج میشه و گیجی هم برای
سالمتی مضره.

 - 3اینجا مدرسه ها مجانیه.
تازه تو این مدرسه های مجانی تو
هر کالس معموال بیشتر از  ۲۰تا
شاگرد نیست .تا دلتون بخواد در
اختیار این بچه ها وسایل بازی و
امکانات آموزشی گذاشتن .آخه آدم
نباید حالش از این وضعیت بهم
بخوره .فکر نمی کنین چقدر بچه ها
فاسد میشن وقتی فکرشون آزادنه
کار می کنه و می تونن از خودشون
ابتکار به خرج بدن .بدتر اینکه خیلی
از بچه ها تو مدرسه دو تا زبون یاد
می گیرن و وقتی دیپلمشون رو می
گیرن دو تا زبون انگلیسی و فرانسه
رو عین هم صحبت می کنن و می
نویسن .واقعا این یکی که دیگه حالم
رو بهم می زنه- .

 -4دولت لوس کانادا برای اینکه
مردم رو خر کنه به اونهایی که بچه
دارن هرماه یه پولی می ده.
احمقانه اینه که اگر کسی در آمدش
کمتر باشه پول بیشتری می گیره.
بعضی ها برای هر بچه ای بیش از
 ۲۵۰دالر در ماه می گیرن تازه
عالوه بر اون اخیرا  ۱۰۰دالر هم
بابت پول مهد کودک می گیرن .اَه
اَه اَه....

-5بیشتر راههای کانادا اتوبانه.
آخه تو رو خدا یکی نیست بگه
اتوبان باعث میشه آدم راحت تر
باشه و این خیلی بده .بدتر اینکه
اکثر این اتوبانها عوارضی ندارن و
همین طور مجانی می ری توشون.
تو رو خدا می بینی مالیاتی که
از ما میگیرن رو صرف چه بریز و
بپاشهایی می کنن.
{>> ادامه در صفحه}23 :

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

______________________

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

TJR Auto

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

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-1010

The 2010 TIME 100 Poll

Cast your votes for the leaders, artists, innovators and icons who you think merit spots
on this year's list of the 100 most influential people in the world

جرس :جرس :در حالیکه نظرسنجی بین المللی مجله تایم برای انتخاب
سال  ۲۰۱۰هنوز به پایان نرسیده ،آمارهای
تاثیرگذارترین شخصیت های ِ
ثبت شده نشان از این دارد که میرحسین موسوی ازجنبش سبز مرد ِم ایران
با رای بسیار باالیی در صدر لیست این نظرسنجی قرار دارد.
ش��اخص تایم  -همانند هرساله -از
گیری نش��ریۀ
در نظرس��نجی و رای ِ
ِ
خوانندگان و مردم خواس��ته شده است تا "از میان  ۲۰۰تن از هنرمندان،
شاخص جهان ،یک نفر را
سیاستمداران و شخصیتهای هنری و سیاسی و
ِ
اصلی تایم ،تا
صفحه
کنند.
بعنوان شخصیت تاثیرگذار سال  ۲۰۱۰انتخاب
ِ
لحظۀ مخابرۀ این خبر  15آوریل ،میرحسین موسوی را با بالغ بر  ۶۳۲هزار
نظرسنجی معرفی کرده است.
اول این
رای ،نفر ِ
ِ
از دیگر شخصیتهای ایرانی ،دکتر زهرا رهنورد ،فعال سیاسی ،رییس سابق
دانش��گاه الزهرای تهران و همسر میرحسین موسوی ،در رتبه هجدهم و
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ( )۲۰۰۳در رتبه چهلم فهرست فوق
نظرسنجی تاثیرگذارترین شخصیت سال ،تا تاریخ  ۲۹آوریل (دو هفته دیگر) ادامه خواهد یافت.
الذکر قرار دارند.
ِ
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خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

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

__________________

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

Tel.:(514)846-2800

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

ت شهرزاد
> با مدیری
>

C

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

932-5132
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سلسله بحثهای اخالقی ()3
رابطه اخالق و فلسفه

عقل را بدان دسترسی نیست.
(«سیر حکمت در اروپا» ،صفحهی )14
س��قراط نیز تأکید دارد که انسان درک
میکند ک��ه احتیاج به آب و غ��ذا دارد.
همچنین روح ما درک میکند که احتیاج
فراوانی به غذای روح دارد .این احس��اس
عبارت است از دینی که اولین انسان به
آن هدایت شد.
دلیل این مطلب اینکه:
اگر بچهای را از وحش��یترین اقوام دنیا
بگیری��م و او را آزاد بگذاریم که هر گونه
میخواهد زندگی کند و حتی هیچ دینی
ب��ه او تلقین نکنیم ،وقتی بزرگ ش��د و
کامل گشت ،مشاهده میکنیم که دنبال
گمش��دهای میگردد و دایم ٌا روی اصل
غریزه و اندیشهی فطرتش به این طرف
و آن طرف میزند تا در مغز خود چیزی
تصور کن��د که ما آن را عقی��ده یا دین
مینامیم.
(نیایش ،صفحهی )16

فلسفه در یك مفهوم كلى به معنى آگاهى بر
ت به مقدار توان انسانى.
تمام جهان هستى اس 
فلسفه را به دو شاخه تقسیم میکنند:
 الف)
امورى كه از قدرت و اختیار انسان بیرون است
كه شامل تمام جهان هستى بجز افعال انسان
مىشود که به حکمت نظری معروف است.
 ب)
امورى كه در اختیار انس��ان و تحت قدرت او
قرار دارد ،یعنی افعال انسان که حکمت عملی
نامیده میشود.
حکمت نظری به سه دسته تفسیم میشود:
 )1فلس�فه اول�ى ی�ا حكم�ت الهى كه
دربارهی احكام كلى صحبت مىکند؛
)2طبیعیات؛
 )3ریاضیات.
اما حكمت عملى نیز به س��ه گروه تقس��یم
میگردد:
 )1اخلاق ،اعم�ال و افعالى ك�ه مایهی
سعادت یا تیرهبختى انسان مىشود؛
 )2تدبیر منزل؛
 )3سیاست و تدبیر مدن.
بنابراین «علم اخالق» ش��اخهاى از «فلسفه
عملى» یا «حكمت عملى» است .در این كه
حكم��ت نظرى با ارزشتر اس��ت یا حكمت
عملى ،در میان فالسفه گفتگو است.

انقطاع و ظهور فطرت

رابطهی اخالق و عرفان

سلسله بحثهای اعتقادی()2
توحیدفطری

فط��رت در لغ��ت به معنای سرش��ت یا
طبیعت و در اصطالح به معنای غریزهی
معنوی هر انسان میباشد .انسان دارای
دو نوع غریزه است:
)1 
غرایز مادی که ب��رای تامین احتیاجات
مادی در درون انسان نهفته است ،مانند
حب ذات ،تشنگی ،گرسنگی ،ترس ،امید
و ...؛
)2 
غرای��ز معنوی مانند کم��ال طلبی ،نوع
دوس��تی ،از خود گذش��تگی ،احسان و
شفقت ،و باالخره وجدان اخالقی ،که این
غرایز در وجود انس��ان برای عبور از مرز
حیوانیت و رسیدن به کمال واقعی نهاده
شده است.

فطرت یا غریزهی معنوی

غری��زهی معنوی یا فط��رت یعنی آنچه
انس��ان از خود مییابد و نیاز به فراگیری
در م��ورد آن ندارد .فطرت یکی از منابع
الهام بخش معرفت و شناخت است .این
فطرت معنوی در وجود هر انسانی هست،
فقط گاهی حجابهای ظلمانی مانع بروز
آن میش��ود و بعثت انبیا و آمدن امامان
معصوم برای رفع این حجابها و رشد این
فطرت الهی بوده است و گرنه هر انسانی با
فطرت پاک توحیدی به دنیا میآید.
قرآن کریم میفرماید:
پذیرا باش دین حقی که خداوند ،آفرینش
انسانها را بر اس��اس آن قرار داده است
ک��ه هیچ تبدیل و دگرگونی در آفرینش
خداوند نیس��ت .این اس��ت دین و آیین
محکم ،ولی اکثر مردم نمیدانند.
(سورهی روم ،آیهی )30
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:
هر نوزادی بر فطرت (توحید و اس�لام)
متولد میشود.
(بحار االنوار ،ج ،3ص .)281
از امام صادق علیه السالم از تفسیر قول
خدای عزوجل (فطره الله التی فطر الناس
علیها) پرسیده ش��د ،حضرت فرمودند:
خداوند ،همه را بر فطرت خداشناس��ی
آفرید.
(بحار االنوار ،ج ،3ص )278
از امام صادق علیه الس�لام سوال شد که
مقصود از فطرت در آیهی مذکور چیست؟
حضرت فرمودند :مقصود اسالم است که
وقتی خداوند پیمان بر توحید و شناسایی
خود را از بشر گرفت نیاز به دین را هم در
وجودشان قرار داد.
(بحار االنوار ،ج ،3ص )278
در نتیجه میبینیم هر انسانی در وجود
خود احساس نیاز به آفریدگار میکند و
این حالتی اس��ت که خداوند در سرشت
و فطرت انس��انها قرار داده اس��ت ،این
مسالهای است که حتی دانشمندان غیر
مسلمان هم به آن اعتراف کردهاند.
انیشتین میگوید :یک عقیده و مذهب،
ن
بدون استثنا در همه وجود دارد  ...من آ 
را احساس مذهبی آفرینش نام میگذارم
 ...در ای��ن مذهب ،انس��ان کوچک بودن
آرزوه��ا و هدفهای بش��ری و عظمت و
جاللی که در ماورای این امور و پدیدهها
نهفته است را حس میکند.
(«دنیایی که میبینیم» ،صفحهی )53
پاسکال گفته است :دل ،دالیلی دارد که

عرفان به معارف الهى مىنگ��رد ،آن هم نه از
طریق علم و اس��تدالل ،بلكه از طریق شهود
باطن��ى و درونى ،یعنى قلب انس��ان نورانى و
صاف گردد و دیدهی حقیقتبین او گش��وده
شود .بدیهى است علم اخالق چون مىتواند به
برطرفشدنرذایلاخالقىكهحجابهایىاست
در برابر چشم دل ،كمك كند ،یكى از پایههاى
عرفان الهى و مقدمات آن خواهد بود.

از آیات و روایات بسیار روشن میشود که
هنگام اضط��رار و انقطاع از غیر خدا ،هر
انسانی به خداوند قادر متعال توجه پیدا
میکن��د و فطرتا خ��ود را نیازمند به آن
وجود بینی��از میبیند و اگر در هر زمان
این حالت پیدا ش��ود ،انسان مییابد که
بین او و معبودش فاصله نیست.
(یونس12 ،؛ زمر8 ،؛
عنکبوت65 ،؛ روم)33 ،
امیر المومنین علیه الس�لام در
تفسیرکلمهی«الله»میفرمایند:
خدا کسی است که هر آفریدهای
به هن��گام نیازها و س��ختیها
(وقتی امیدش از غیر او قطع شد
و از اسباب طبیعی مایوس شد)
به او پناهنده میشود.
صانع)
ی
ه
واژ
(میزان الحکمه،
زن در جهان بینی اس�لامی از مقام و جایگاه
علیه
ص��ادق
ش��خصی به امام
حقیق��ی خود ک��ه مرتبهای رفیع محس��وب
السالم عرض کرد خدا را به من
میش��ود ،برخوردار است .بدون تردید یکی از
معرف��ی کن زیرا با من س��خن
امتیازات اس�لام که آن را به بهترین نسخهی
بسیار گفته شده و مرا سرگردان
مبدل ساخته ،رویکرد آن به جایگاه
زندگی بشر ّ
کردهاند .حض��رت فرمودند :آیا
تا کنون کش��تی سوار شدهای؟
واقعی زن است.
گفت آری .فرمودند :برایت اتفاق
برخ�لاف بس��یاری از مکتبها ک��ه نظریات
افتاده که کش��تی دچار سانحه
تحقیرآمی��زی نس��بت به زن داش��ته و آن را
شود و در آنجا نه کشتی دیگری
جنس پستتر معرفی می کنند ،نگاه اسالم به
و نه شناگری باشد که تو را نجات
زن با آنچه در چهارده قرن پیش میگذشته و
دهد؟ عرض کرد آری .حضرت
ی��ا حتی با آنچه در جهان امروز نیز میگذرد،
فرمودن��د :آی��ا در آن هن��گام
احساس نمودی که هم اکنون
متفاوت است.
نیز قدرتی هست که میتواند تو
ویل دورانت ،فیلس��وف و نویسندهی معروف
را از آن ورطهی هولناک نجات
تاریخ تمدن میگوید:
دهد؟ گفت آری .فرمودند :همان
"اگر فرض کنیم در س��ال  2000مس��یحی
خداست که میتواند تو را نجات
هس��تیم و بخواهی��م بدانیم ک��ه بزرگترین
دهد ،آنج��ا که نجات دهندهای
حادثهی ربع اول قرن بیس��تم چه بوده است،
نیس��ت و به فریاد تو رسد ،آنجا
که فریادرسی نیست.
متوجه خواهیم ش��د که این حادثه ،جنگ و
ی
ه
صفح
،3
(بحار االنوار ،جلد
یا انقالب روس��یه نبوده ،بلکه همانا دگرگونی
)41
وضع زنان میباش��د .تاریخ چنین تغییر تکان
بنابراین فطرت خداشناس��ی از
دهن��دهای را آن هم در مدتی به این کوتاهی،
س��رمایههای اصیل و اساس��ی
کمتر به خویش دیده است؛ خانهی مقدس که
وجود انسان است که آینه سان
پایه نظم اجتماعی ما بود ،شیوهی زناشویی که
حقیقت را مینماید .لیکن ،چه
بس��ا رذای��ل ،ناپاکیها ،محیط
مانع ش��هوترانی و ناپایداری وضع انسان بود،
فاسد و در یک کلمه ،گناه ،مانع
قانون اخالقی پیچی��دهای که ما را از توحش،
حق نمای��ی فطرت گردد .گناه،
به تمدن و آداب معاش��رت رسانده بود ،همه
این آینهی صاف��ی را زنگاری و
آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همهی رسوم
غبار اندود میکند.

بانویی
خردمند ...

رابطهی علم و اخالق

مؤسس�هی حض�رت آی�ت الله
العظمی خوی�ی ،برنامهی هفتگی
خود را
 جمعهها
از ساعت  8عصر
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات مباحث
اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهایسهشنبه
وپنجشنبه
از ساعت 19
برقرارمیباشد.
لطف�ا جه�ت ارس�ال نظ�رات،
پیش�نهادات و سؤاالت خ�ود 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.

ق��رآن مجید ك��راراً تعلیم كتاب
و حكم��ت را در كن��ار تزكیه و
پاكس��ازى اخالقى قرار مىدهد.
گاه «تزكیه» را بر «تعلیم» مقدم
م��ىدارد و گاه «تعلی��م» را ب��ر
«تزكیه» و این نشان مىدهد كه
میان این دو رابطهی عمیقى است.
هنگامى كه انسان از خوبى و بدى
اعمال و صفات اخالقى آگاه گردد
و آثار و پیامدهاى هر یك از صفات
«فضیلت» و «رذیل��ت» را بداند،
بىش��ك در تربیت و پ��رورش او
مؤثر است .به طورى كه مىتوان
ت بسیارى از زشتیهاى عمل
گف 
و اخالق ،از ناآگاهیها سرچشمه
مىگی��رد .به همین دلیل ،اگر علم و آگاهى،
جاى جه��ل و نادانى را بگیرد  ،بس��یارى از
زشتیها جاى خود را به زیباییها و بسیارى
از مفاس��د اخالقى جاى خود را به محاس��ن
اخالقى مىدهد.
ق��رآن مجید در چندین آیه به رابطهى میان
جهل و اعمال سوء اشاره كرده است.
مثالمىفرماید:
هر كس از شما كار بدى از روى نادانى انجام
دهد ،س��پس توبه و اص�لاح و جبران نماید،
خداوند آمرزنده و مهربان است.
(سورهی انعام ،آیهی)54
شبیه همین معنى در سورهی نساء ،آیهی17
و سورهی نحل ،آیهی 119نیز آمده است.
بدیهى اس��ت منظ��ور در اینجا جهل مطلق
نیست كه با توبه سازگار نباشد ،بلكه مرتبهاى
از مراتب جهل اس��ت كه اگر بر طرف گردد،
انسان به راه حق روى مىآورد.
آیات بس��یاری وجود دارد که از آنها استفاده
میشود جهل ،سرچشمهی كفر است ،جهل،
سرچشمهی اشاعهی فساد ،تعصب و لجاجت،

و اش��کال زندگی و تفکر ما را فرا گرفته است،
گرفتارگشتهاند".
از همی��ن رو اکنون نیز از به��م خوردن نظم
خانوادگی و سس��ت ش��دن پایهی ازدواج ،از
منفور ش��دن مادری ،از کاهش عالقهی پدر
و مادر ،از زیادی سرسام آور فرزندان نامشروع،
از نادر شدن صمیمیت میان زوجین و  ...فریاد
متفکران غربی بیش از پیش به گوش میرسد.
اما دین اس�لام و کتاب آس��مانی آن ،نگاهی
متفاوت در این خصوص دارند.
در روزگاری که زن مایهی بدبختی و شایستهی
زنده به گور ش��دن تلقی میشد ،پیامبر اکرم
(صلی الله علیه و آله وس��لم) دست دخترش
را میبوس��ید و ق��رآن ،زن را مایهی آرامش و
سکون دل معرفی میکرد( .روم)21 ،
در قرآن از آنچه در بعضی از کتب مذهبی آمده
که زن از مایهای پست تر از مایهی مرد آفریده
ش��ده و جنبهی طفیلی دارد ،خبری نیست.
ضمن اینکه قرآن کریم با این اندیشهی رایج در
ادبیات جهان که زن "عنصر گناه" یا "شیطان
کوچک" اس��ت یا "در هر گناه و جنایتی زنی
دخالت دارد" ،به شدت مخالفت میکند.
قرآن کریم همچنین ای��ن ادعای واهی را که
زنان قابلیت رس��یدن به بهش��ت ی��ا مقامات
معنوی را ندارند ،با یادآوری نمونههایی از زنان
وارسته رد میکند.
قرآن صراحتا قرب الهی را نه به جنسیت که به
ایمان و اعمال منوط کرده است.
(نساء124 ،؛ نحل97 ،؛ غافر)40 ،
قدیسی ،از
این کتاب در کنار هر مرد بزرگ و ّ
قدیس��های یاد میکند .از همسران آدم و
زن ّ
ابراهیم و مادران موسی و عیسی تجلیل کرده

بهانه جوی��ى ،تقلید كوركوران��ه ،اختالف و
پراكندگى ،س��وء ظن و بدبینى ،جس��ارت و
بىادبى و در یك جمله جهل ،مایهی دگرگون
شدن بسیارى از ارزشها است!

آیا اخالق قابل تغییر است؟

سرنوشت علم اخالق و تمام بحثهاى اخالقى
و تربیتى به این مساله بستگى دارد ،زیرا اگر
اخالق قابل تغییر نباشد ،نه تنها علم اخالق
بیهوده خواه��د بود ،بلكه تم��ام برنامههاى
تربیتى انبیا و كتابهاى آسمانى لغو خواهد
شد و تمام مجازاتهاى بازدارنده نیز بىمعنى
خواهد بود.
بنابرای��ن ،وجود برنامههاى اخالقى و تربیتى
در تعالی��م انبیا و كتب آس��مانى و نیز وجود
برنامههاى تربیتى در تمام جهان بشریت ،و
همچنین مجازاته��اى بازدارنده در همهی
مكات��ب جزایى ،بهترین دلیل بر این اس��ت
كه قابلیت تغییر اخالق و روش��هاى اخالقى،
نه تنها از سوى تمام پیامبران ،بلكه از سوى
همهی عقالى جهان پذیرفته شده است.
برگرفته از بیانات استاد باقری تهرانی

و در کنار مذمت همسران نوح و لوط ،از آسیه
(زن فرعون) که زنی مومنه بود ،غافل نش��ده
است( .تحریم)10 ،
این حاکی از آن اس��ت که اس�لام برای اثبات
نظریههای متعال��یاش در مورد ارزش جایگاه
زن ،درص��دد معرفی نمونه ه��ای بیرونی آن
برآمده و اقدام به ارائهی الگوهای موفق نموده
است.
یک��ی از همین الگوه��ا که چ��ه در مقامات
معنوی ،چ��ه در عرصههای علمی دین و چه
در صحنهه��ای اجتماعی  ،یک نمونهی مثال
زدنی اس��ت ،مولود با برک��ت این روزها یعنی
حضرت زینب کبری (علیها الس�لام) اس��ت.
در قیام عاش��ورا که آغازگر بیداری اسالمی و
عامل اصلی حیات ش��ریعت محمدی است،
نقش زینب کبری (علیها السالم) نه یک نقش
حاشیهای ،که یک نقش مکمل قلمداد میشود
و بدون آن ،حرکت امام حسین (علیها السالم)
ناقص میماند.
در جهان بین��ی و مکتبی ک��ه زینب الگوی
آن محس��وب میش��ود ،زن از چنان مرتبهی
ارزشمندی برخوردار اس��ت که قابلیت تاثیر
در تاریخ ،تنها بخش��ی از آن است؛ رویکردی
ک��ه در هیچ ایدئولوژی دیگری نظیر آن یافت
نمیشود ...
>> خجسته زادروز اسوه ی کامل زن

در جهان بینی الهی ،مظهر خردمندی
و متانت ،الگوی ایستادگی و پایداری،
حضرت زینب کبری علیها سلام را
به همه ی مسلمانان ،به خصوص شما
خوانندگان همراه ،تهنیت می گوییم.
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ادب فارسی :میراث گرانقدر...
نگاهی مختصر به دنیای
حافظ ،سعدی ،خیام و
موالنا
فریدون مودت
(مونتریال)

من این حال اقناع
و اش��باع روحی را
فقط در یک موقع
دیگ��ر ح��س می
کنم و آن هنگامی
اس��ت که در موزه
ای مثل موزه لوور
یا کلیسایی چون
کلیسایسنتپیتر
یا موزه واتیکان در
مقابل شاهکارهای
هنری رافائل ها و
لئون��ارد داوینچی
ه��ا و رامبراندها و
میکل آنژه��ا قرار
می گیرم...
از س��وی دیگ��ر،
ایمان مردم و به فال
گرفتن از حافظ گاه انسان را مبهوت می کند.
چون به تدریج دیوان او کم و بیش به صورت
یک وحی نازل و کتاب آسمانی درآمده است
و نشان و پیامی از حق در بردارد.
تا آن جا که می دانم ،این مقام و این افتخار
به هیچ شاعر دیگری عطا نشده و گاه انسان
فکری می ماند که آیا حافظ ش��اعر پیام آور
است یا پیام آور شاعر!
و جالب این جاست که:
پیامبران هیچ کدام شاعر نبوده اند و اگر هم
طبع شعری داش��ته اند فرصت و حتا دل و
دماغی برای نش��ان دادن آن دس��ت نداده.
حضرت موسا س��ال ها گرفتار فرعون بوده
و چهل س��ال هم امت خ��ود را در صحرای
س��ینا باال و پایین می برده و با آنان س��ر و
کله میزده .مسیح هم که عمرش وفا نکرده
و حضرت محمد هم بارش س��نگین بوده و
تقریبا دست تنها یک قوم را از عصر جاهلیت
و بت پرستی به یکتاپرستی می خوانده .ولی
حافظ حسابش جداست .او از سوگلی هاست
و خودش هم می داند.
وقتی می گوید:
«دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی»
هم شاعر است و هم نیمچه پیام آور.
برای پیدا کردن حقیقت به هر دری می زند
و باکی ندارد:
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

از کانادا متنفرم...

-6تو این کشور عجیب و غریب
خدمات آزمایشگاهی مجانی.
آخه آدم این رو به کی بگه .وقتی میری
آزمایشگاه نه تنها خون و ادرار و اونی که
نمیشه اسمش رو بگم مجانی آزمایش
می کنن بلکه احمقا نتیجه آزمایش رو
مستقیم می فرستن برای دکترت که
مریض به زحمت نیفته.
این دیگه قابل تحمل نیست.

-7بدترین چیز اینه که تقریبا همه
اتوبوسهای مدارس اینجا به یک شکلن.
همه به رنگ زردن که حال آدم ازش
بهم می خوره.
آخه احمقا فکر می کنن اگه رنگ
اتوبوس زرد باشه بهتر دیده میشه
و خطر تصادفش کمتره و بچه ها
جونشون بیشتر در امانه .از اون احمقانه
ترش اینه که وقتی سرویس مدرسه وا
میسته که بچه ها رو سوار یا پیاده کنه
کلی چراغهای عجیب غریب دور و ورش
روشن میشه و همه ماشینها در هر
طرف خیابون که باشن وامیستن تا بچه
ها با امنیت کامل تو خیابون تردد کنن.
آخه چه اهمیت داره که چندتا بچه
در طول سال به خاطر تصادف بمیرن

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
وقتی تفرعن و سرپوشی برخی از اهل طریقت
را می بیند ،رندانه می گوید:
ّسر خدا که عارف سالک به کس نگفت
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید
از برانگیختن خش��م و خضب و س��وء ظن
مخالفان خود ذره ای بیم ندارد:
اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد
وقتی هم از ریا و تدلیس و جهل جنس دو پا
ملول میشود ،میگوید:
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی
وقتی هم از عجز ما و ُکندی ما در درک پیام
حق ،حوصله اش سر می رود ،می گوید:
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که توانی
با این که میداند ما نامحرم هستیم ،باز امید ما
را قطع نمی کند و وعده می دهد که:
هان مشو نومید چون واقف نه ای از ّسر غیب
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور
او از این که ما با چشم دل نمی بینیم ،قدری
دلگیری نشان می دهد که:
بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد!
ولی بالفاصله برمی گردد و تس��لی می دهد
که:
سروش عالم غیبم بشارتی خوش داد
که بر در کرمش کس دژم نخواهد ماند
وقتی دنیا به مراد او نیست و دهن کجی می
کند ،از او شکوه نمی شنویم:
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر
حافظ هرگز س��خن چینی نم��ی کند .ولی
وقتی عوام فریبی مدعیان را می بیند طعنه
زنان می گوید:
ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند
امام شهر ،که سجاده می کشید به دوش
با بی هنران میانه ای ندارد:
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است
با این که استاد است ،همه را به استادی می
پذیرد:
گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت
در هیچ سری نیست که ّسری ز خدا نیست
حافظ بر حذر می دارد؛ ولی توهین نمی
کند .خط و نشان می کشد؛ ولی مایوس
نمی کند .پرخاش می کند؛ ولی خجالت

>> ادامه از صفحه21 :
که اینا این همه مردم رو به زحمت
میندازن.

 -8اگه بخوای تو کانادا یه کار جدید
راه بندازی اینقدر بهت اطالعات
مجانی میدن که دیگه باال میاری .از
وب سایتهای دولتی بگیر تا مشاورای
حضوری که همین طور پول مالیات رو
به عنوان حقوق بهشون میدن تا به یه
عده که می خوان ایجاد کار بکنن کمک
کنن .آخه اینم شد کار ...چرا باید از
آدمهایی که طرحهای خوب تو کلشونه
حمایت کرد .چرا دولت تا  ۲۵۰هزار
دالر به این جور آدمها وام میده .چرا
شهرداریها از این آدمهای مبتکر حمایت
می کنن...
این دیگه چه وضعشه بابا.

 9از سیستم بد اداری اینجا هر چی
بگم کم گفتم .بیشتر کارهای اداری
اینجا یا از طریق اینترنت انجام میشه
و یا از طریق تلفن .برای اینکه نکنه
کارمندهای تنبلشون بخوان با ارباب
رجوع سر و کله بزنن بیشتر کارها رو از
راه دور و در اسرع وقت انجام می دن.
این دیگه نوبرشه واال.
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برآستانجانان...

نمی دهد:
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی؟!
او ط��وری رندانه و ماهران��ه جهل و نادانی و
عجز نامحرمان را در درک اسرار ازل به رخ ما
می کشد که ابدا متوجه نمی شویم و ما این
کپسول «جهل مرکب» را با طیب خاطر می
بلعیم و زیادت می طلبیم!
او مرعوب می کند؛ ولی مایوس نمی کند .او
حقارت و ناچیزی ما را به رخمان می کشد
ولی ،بدهکارمان نمی کند و ما را از چش��م
خودمان نمی اندازد و نوید می دهد:
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر
ندانمت که در این دامگه چه افتاده است؟!

بعضی ها «ترس از حق» را ش��روع حکمت
می دانند .ولی حافظ شیدا ،زیر بار نمی رود
و «عش��ق به حق» را گذرنامه ی رستگاری
می داند:
از پای تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی
حافظ در این یک بیت شعر ،عصاره عرفان،
جوهر تصوف ،سفر عارف و خط سیر سالک
را برای ما خالصه کرده است .ولی کو گوش
شنوا!؟
س��فر عارف ،سفری است س��همگین و هر
سالک ،رستمی است که باید از هفت خوان
بگذرد .س��فری اس��ت از جهنم «تمرکز در
خ��ود» به رضوان «تمرکز در حق» س��فری
است از:
زباله دانی  Self- Centerednessبه گلستان
 God- Centerednessنبردی است که طی
آن باید نَفس را کشت و در حق زنده شد.
«اس��یر خود» بودن را با «اسیر حق» بودن
معاوضه کرد و س��رانه ای هم پرداخت .ولی
این سفر ،دل می خواهد این سفر ،جگر می
خواهد و حافظ هم می داند .اما ،ما را نومید
نمی کند:
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
بالله گز آفتاب فلک خوبتر شوی
ولی ،وقتی از کودنی و کند ذهنی ما ملول می
شود می گوید:
تلقین درس اهل نظر یک اشارت است
کردم اشارتی و مکرر نمی کنم
وقتی هم افس��ردگی به او روی می آورد به
خود و به ما نوید می دهد:
نا امیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت!؟
این بلبل شیراز ،با این که راه عشق را تا آخر
رفته و همه جا را سیر کرده ،هنوز از شنیدن

-10تو خیلی از شرکتهای بزرگ وقتی
کارمندها میرن سر کار اصال کارت
نمی زنن .اصال کسی ازت نمیپرسه کی
اومدی کی رفتی.
این دیگه چه وضعشه .اون وقت با این
وجود اکثر کارمندها به موقع میان و به
موقع میرن.

11اینجا تقریبا هر کس هر جوری
دلش بخواد لباس می پوشه و دین هم
آزاده و هر کسی هر دینی که بخواد
داره .کسی اصال ازت سوال نمی کنه
که دین و ایمونت چیه .یا اصال دین و
ایمون داری یا نه.
این دیگه انتهای بی شعوریه.

-12نظام بانکی اینجا حال آدم رو
بهم می زنه .بیشتر کارها اتوماتیک
انجام میشه .پرداخت قبضهات رو
میتونی اتوماتیک کنی .دریافت حقوقت
اتوماتیکه .خیلی از کارها رو از طریق
اینترنت انجام می دی .دستگاههای
خود پرداز همه جا ریخته که بتونی
راحت پول بگیری یا کارهای بانکیت رو
انجام بدی ...کارتهای اعتباری و خطهای
اعتباری و غیره و غیره تو رو از اینکه به
دوستان و آشنایانت برای گرفتن پول
مراجعه کنی بی نیاز می کنه .همینه که

بخش ی
کم (از  3بخش)

ماجراهای هم قطاران خودش ،انگشت تعجب
به دندان می گیرد:
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
از هر زبان که می شنوم نامکرر است
یکی از دس��ته گل های حاف��ظ غزل «غم
مخور» او است:
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور
او با ای��ن غزل امیدبخش ،پاس��خ خیلی از
چراها ،اماها ،نومیدی ها و خشم و غضب های
ما را داده است:
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند
چون تو را نوح است کشتی بان ،ز توفان غم مخور
این یک بیت ب��ه تنهایی دوای همه ترس و
واهمه های مادرزاد بشر است و دل را آرامش
می دهد.
حافظ در عین حال که میان تقدیر و آزادی
عمل و میان جبر و اختیار مردد است و فکری
است کدام را برگزیند ،هیچ وقت امید خود را
از لطف و کرم حق از دس��ت نمی دهد .این
عندلیب شیراز به خوبی می داند زندگی یک
امتحان و یک ک��ش و واکش تقریبا دایمی
میان خالق و مخلوق است! حق مرتب ایمان،
استقامت ،تسلیم و رضای ما را آزمایش می
کند و ما هم مرتب بخشش ،صبر و حوصله
او را.
ولی حافظ سرانجام بشر گناهکار را برنده می
داند:
لطف خدا بیشتر از جرم ما است
نکته سربسته چه دانی خموش
او به جای مو ،پیچش مو می بیند و با تظاهر
و ریاکاری ،میانه ای ندارد:
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
خانه می بینی و من خانه خدا می بینم

سحرآمیز حافظ را طوری به زبان های دیگر
ترجمه کرد و اقال نیمی از معانی نغز و زیبایی
کالم را حفظ کرد و انتقال داد.
ولی افسوس وقتی این ترانه های آسمانی و
این پیام های پنهانی ،از قالب اصلی خود -از
قالب زیبای الفاظ فارس��ی -خارج می شوند
عنصر ذیقیمتی از آنان کاس��ته می شود و
مخمل ،تبدیل به چیت می گردد.
حافظ با این که مس��لما ی��ار را رودررو دیده
و از قله کوه س��ینای عرفان سرزمین موعود
را مشاهده کرده اس��ت ،به هیچ وجه فضل
فروشی نمی کند و تفرعن ندارد .او پا به پای
خواننده می آید و در عین راهنمایی کردن،
درخواست راهنمایی هم می کند.
ّعلو طبع این ش��اعر بلند پایه در این اس��ت
ک��ه خود را گم نکرده و با اینکه در تصوف و
عرفان فارغ التحصیل شده و کرسی استادی
دارد ،هنوز خودش را شاگرد می داند و عقب
راهنما می گردد.
امیدواری ،خوش بینی و ایمان حافظ به حق
و به عاقبت به خیری بشر شیدا ،یکی دیگر از
مزایای غیرقابل انکار فلسفه او است و (اغلب
برخالف خیام که چندان چش��مش از این
دس��تگاه آب نمی خورد) گاه با ایما و اشاره
و اغلب هم بی تامل ،به گمشدگان لب دریا
نوید نجات و رستگاری می دهد.
می دانم که اغلب تک��رار مکررات می کنم،
ولی بدانید در موق��ع تولد ودیعه و عنصری
ذیقیمت از ما به گروگان گرفته می ش��ود و
زندگی خاکی ما به یک نوع تفحص و جست
و جوی عرفانی ،یک ن��وع Mystical Quest
(کاوش عرفان��ی) برای بازیافتن این ودیعه و
این گوهر شبچراغ است.
حاف��ظ ه��ا ،مول��وی ه��ا و عطاره��ا از آن
خوشبختانی هستند که شهر عشق را یافته اند
و ودیعه مفقود را بازگرفته و «ودیعه گیرنده»
هم را رودررو دیده اند .ولی ما نامحرمان باید
مح��روم بمانیم و آخرش هم دس��ت خالی
برگردیم .اما ،زیاد هم نباید ناشکری کنیم و
حس��ادت بورزیم .چون ،کسانی هم که مثل
حافظ به وصل یار رسیده اند ،عاقبتشان بهتر
از ما نیست وقتی حافظ می گوید:
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

نمی دانم متوجه شده اید یا نه .ولی مثل
این ک�ه حافظ همه ما را بد عادت کرده
است!
من ب�ه سهم خودم هر ب�ار که غزلی از
حاف�ظ را می خوانم با ای�ن که ده ها بار
آن را خوان�ده ام ،باز توقع دارم که پیام در عین وعده دادن اعالم خطر هم می کند.
بخش پایانی در شماره آینده
جدی�دی را ش�امل باش�د و اغلب هم
نومیدم نمی کند .مثل این که اش�عار او
را در مایه ای بهش�تی غسل داده اند و
دایم شهدی معطر و دیوانه کننده از آن
می چک�د و مذاق جان را
شیرین می کند و مرهمی
محمد مسائلی اوتاوا
بر دل خسته می نهد.
ای کاش م��ی ش��د غزلیات

آدمها از هم فاصله می گیرن .چون هیچ
کس از کسی طلبکار نیست کمتر به هم
دیگه تلفن می زنن.

-13آدم از پلیس کانادا نمی ترسه .بابا
پلیس باید ابهت داشته باشه نه اینکه به
آدم احترام بذاره .همینه که رقم جرم
و جنایت اینجا کمه دیگه .البد مردم از
پلیس خجالت می کشن .چون مطمئنم
که از پلیس نمی ترسن ..کشور کم جرم
و جنایت که کشور نیست.

-14رقم تورم تو کانادا کمتر از سالی
 ۳درصده .معموال این رقم حدود ۲
درصد نگه داشته میشه .اعصاب آدم
خرد میشه از بس که قیمتها زیاد
نمیشن .احساس می کنی که هیچ
تحرکی تو اقتصاد این کشور نیست.
اگه بخوام از بدیهای کانادا بگم این
لیست سر به فلک می کشه ولی
فکر کنم همین 14مورد برای اینکه
متقاعدتون کنه کافی باشه .دیگه به
اینکه فروشنده ها خوش برخوردن،
پلیس از آدم رشوه نمی خواد ،مردم به
هم احترام می ذارن و ...خیلی چیزهای
بد دیگه اشاره نمی کنم.
از وبالگ:

www.canadajoon.blogfa.com

سبد سبد گل

گل بزند س�بد س�بد بر در و بام خانه ها
باد صبا رقـص کنان با نفس ترانه ها
کایهمهخفتگانشب،ویهمهماندگانزتب
غنچه صبح فرودین ،سرزده از جوانه ها
ظلمتشبفسانهشد،سویعدمروانهشد
طالع سرخ کاروان ،می دمد از کرانه ها
جامه ارغوان به تن  ،بر سر شاخ یاسمن
هلهله مرغ چمن  ،قافله را نشانه ها
لذت شیرین عسل ،بانگ خوش آوای غزل
ساقی و جام باده ها نغمه عاشقانه ها
یار ببین که موی او  ،وسوسه سبوی او
برده مرا ز آبرو ،مرمردوش و شانه ها
مستی و ننگ نام ما ،بر کف تو زمام ما
ناز تو و نیاز ما  ،نافله ش�بانه ها
گرچهشکستهقامتم،بیتکوتابوطاقتم
بوﺳﻪ آتشین تو بر لب ما زبانه ها
تیر تو و مرا نشان ،خسته شدم مرا بخوان
ای دم مهربان تو مرهم تازیانه ها
شیخ بروبه کار خود ،منبرو قیل و قال خود
من نه گدای حاجتم ،فارغ از این بهانه ها
صحبت این و آن مکن  ،بندگی پیاله کن
در ره بینوا منه دام و فریب و دانه ها
غره مشو به این جفا  ،زآنکه بدوزد از قفا
تیر فغان مردمان ،رسته از آن کمانه ها
درگذر از بهانه ها ٬محمود رنج و کینه ها
رنگ و ریا و حیله ها ٬بازی این زمانه ها
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گوناگون...

تشخیص درد مفصل

وقتی
گوشتان
زنگ میزند!

بیماری:
وقت��ی احس��اس میكنی��د كه
گوش��تان زنگ میزن��د در واقع
این صداها از داخل مغز به گوش
میرس��ند و میتوانند به اشكال
مختلفی ظاهر شوند و توصیف آنها
تنها برای اف��رادی كه آن را تجربه
كردهاند امكانپذیر است.
ای��ن بیم��اری را به اس��م tinnitus
ی��ا وزوز كردن یا زن��گ زدن گوش
میشناسیم و محققان سالهاست
بهدنبال آن هستند تا بفهمند به چه
دلیل صداهای كوچكی كه در دنیای
اطراف م��ا وج��ود دارد ،از الیههای
ظریف گوش ما گذش��ته و ما آنها را
میشنویم.
آنچه تحقیقات نشان میدهد حاكی
از آن اس��ت كه هزاران سلول انسان
در گ��وش گاه��ی اوق��ات صداهای
خفیفی كه در محیط اطراف وجود
دارند را دریافت كرده و به مغز انتقال
میدهند و آنگاه است كه شما آنها را
میشنوید .گاهی اوقات این سلولها
چنان آسیب دیدهاند كه شنیدن این
صداها به تمام وقت یا بیشتر اوقات
گسترش پیدا میكند و آنگاه است
كه میتواند موجبات ناراحتی شدید
شما را پدید آورد.

در كنار این موضوع كه میتواند سبب
ش��نیدن صداها در گوش شما شود
عوامل دیگری همچون حساس��یت
به صداهای بلند ،باال یا پایین بودن
فشار خون ،تومور ،دیابت ،مشكالت
غده تیروئید ،یا حتی جراحات س��ر
و گردن هس��تند ك��ه در این اتفاق
مؤثرند.
برای قابل تحمل كردن این موضوع
چند راه به شما پیشنهاد میكنیم كه
میتواند مؤثر باشد:


از صداها دوری كنید:

اف��راد عادی ب��رای ش��ركت در یك
مسابقه پر سروصدا یا حتی كنسرت
موسیقی مشكلی ندارند اما برای شما
كه از وز وز كردن گوشتان در عذابید
از این كار دوری كنید.
گوش دادن هر نوع صدایی از طریق
واكمنها ،هدفونها یا هر وسیلهای
كه مس��تقیما وارد گوش��تان شود
برایتان مضر است.

علل کمر درد

کم��ردرد ( )Low back painکه از یک
ناراحتی مختصر تا وضعیتی ناتوان کننده
متفاوت است ،تقریبا هر کسی را زمانی
ممکن است ،دچار کند.
اما حتی اگر کمردرد خفیف باشد ،ممکن
اس��ت با زندگی و کار شما تداخل ایجاد
کند .اینها فهرستی از عوامل رایج کمردرد
هستند:
بلند کردن اشیا با استفاده کمر ،و نه
زانوها.
فشار آمدن بر کمر در حین انجام یک
فعالیت.
آسیبدیدگی (پارگی یا بیرونزدگی)
دیسکبینمه رهای.
لغزش مهرهای
( )Spondylolisthesisعارض��های ک��ه
در آن مه��ره از جای خود بیرون میزند

و بر اعصاب س��تون فقرات فش��ار
میآورد.
 تنگ��ی نخاعی (Spinal
 )stenosisهنگامی رخ میدهد
که فض��ای اطراف طناب نخاعی
باریک میش��ود ،در نتیجه فشار
وارد بر اعصاب مجاور و طناب
نخاعی ایجاد میشود.
 اسکولیوز ،که در
آنانحنایغیرطبیعی
س��تون فق��رات رخ
میدهد

پیشگیری از
آسیب کمر
بلند کردن یا برداشتن
اش��یا -حتی چیزهای
سبک – در صورتی که

این كار حتی برای آنان كه از این
مش��كل رنج نمیبرند نیز ممكن
اس��ت سبب ش��ود تا در آینده به
مشكالت سنگین شدن گوش یا
حتی وزوز كردن آن دچار شوند.

فشار خون تان را كنترل كنید:
گاه��ی اوقات ص��دای وزوز گوش
ممكن اس��ت به خاطر باال بودن
فشار خون باشد .پس در این حالت
این صداها را بهعنوان زنگ خطری
برای باال رفتن فشار خونتان بدانید
و فورا به پزشك مراجعه كنید.


نمكنخورید:

اگر از فش��ار خون باال رنج میبرید و
یا گوشهایتان زنگ میزند ،خوردن
نمك برایتان بسیار مضر است .هر چه
میتوانید كمتر سدیم بخورید و در
رژیمتان از غذاهایی كه نمك زیادی
دارن��د مثل غذاه��ای حاضری جدا
دوری كنید.


آسپرین نخورید:

گاهی اوقات آسپرین باعث میشود
روز بعد از خوردن آن گوشتان وزوز
كند یا زنگ بزند .اگر بهصورت مداوم
آسپرین میخورید ممكن است در
خطر ابتال به این مشكل قرار بگیرید.
خوردن آسپرین بچه برای آنانی كه
برای مش��كالت قلبی از آن مصرف
میكنند خطر كمت��ری دارد .برای
جایگزینی آسپرین با داروی دیگر با
دكترتان مشورت كنید.

به شیوه مناس��ب انجام
ب و درد
نشود ،میتواند باعث آسی 
کمر شود.
برای پیش��گیری از کمردرد به
این توصیهها عمل کنید:
 پی��ش از حم��ل کردن
یا بلن��د ک��ردن بارهای
س��نگین ،مدتی را به
کشیدن عضالت پاها و
پشت خود اختصاص
دهید.
 دس��تها و
ش
پاهایتان را با پوش 
ا یمن��ی
(دستکش یا
کفشایمنی)
تاثير ميوه و سبزيجات بر
بپوشانید.
ب��رای

كاهش خطر ابتال به سرطان

ناچيز است

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

ساختمانی و کابینت

نقــد و اقسـاط

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

درد مفصل علل بس��یاری دارد ک��ه از ضربه
خوردن به مفصل تا التهاب مفصل (آرتریت)
متفاوت است.
ب��رای کمک به دکترتان در تش��خیص علت
بیم��اری ،مهم اس��ت که در م��ورد جزئیات
بیماریتان با او به بحث بپردازید.
ای��ن فهرس��ت در این مورد به ش��ما کمک
میکند:
 کدام مفصل درد میکند و کدام بخشهای
بدن دچار مشکل شده است.
 آیا درد تازه شروع شده است ،یا اینکه قبال
هم دچار درد شده بودید.
 آیا درد به شدت شروع شده است یا شروع
آن تدریجی بوده اس��ت ،و اینک��ه درد مداوم
است یا نوسان دارد.
 هر جراحت ،تب یا بیماری اخیر.
عالئم دیگر از جمله بیحسی و کرختی.
زمانهای��ی از روز ک��ه در تخفی��ف پیدا
میکند ،و زمانهایی که درد بدتر میشود.

دسترس��ی به اشیایی که باالتر از سطح
شانههای شما قرار دارد ،از یک چهارپایه
یا نردبان محکم استفاده کنید.
 پاهایت��ان را محکم نگهدارید و
ش��یء را با پاهایتان و نه کمرتان بلند
کنید .در هنگام بلند کردن ش��یء آن را
نزدیک به خودتان نگهدارید.
 همیشه برای جابهجا کردن اشیای
بسیار سنگین از دیگران کمک خواست.
 عضالت شکمتان را منقبض کنید
و از آنها برای حمای��تدادن به کمرتان
استفادهکنید.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

گرانیت،مرمر،سنگهای

ن که

برا
یای
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اینک در وست آیلند:

2352 Heron

Dorval

)Tel.: (514
996-2725
H9S 1C5

نتايج يك تحقيق جديد ،ايده قالب و جهاني مبني
بر تاثير مثبت و كارآمد رژيم غذايي حاوي سبزي
و ميوه بر پيشگيري از ابتال به انواع سرطانها را به
چالش كشيد.
پژوهش��گران
آمريكاي��ي با
تجزيهوتحليل
ا طال ع��ا ت
مرب��وط ب��ه
 470هزار مرد
و زن در 10
كشور اروپايي،
دريافتن��د كه تنها رابطهاي ضعيف بين دو گزاره
فوق وجود دارد.
آنان به اين نتيجه رسيدند كه رژيم غذايي حاوي
س��بزي و ميوه تنها در خصوص كاهش احتمال
ابتال به س��رطان در افراد الكلي و سيگاري موثر
است.
نتايج اين تحقيق كه روز 17فروردين به صورت
آنالين درمجله «»National Cancer Institute
منتشر شد ،بيانگر خاصيت ضد سرطاني بسيار
ناچيز سبزي و ميوه است.
پژوهش��گران عقي��ده دارند كه ش��ايد در آينده
مطالع��ات انجام گرفته حتي به طور كامل منكر
تاثير ناچيز سبزي و ميوه بر پيشگيري از سرطان
ش��وند .اين در حالي است كه سازمان بهداشت
جهاني همواره تاكيد داشته است كه هر فرد براي
پيشگيري از ابتال به سرطان ميبايست روزانه 5
وعده سبزي و ميوه مصرف كند.

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)

گنج بی مار و گل بی خار نیست /
شادی بی غم در این بازار نیست ! [مولوی]
گنجشك امسال رو باش كه گنجشك
پارسالی را قبول نداره !
گنجشك با باز پرید افتاد و ماتحتش درید !
گنجشك با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه،
گاو میش یكیش صد تومنه !
گندم از گندم بروید جو ز جو !
(از مكافات عمل غافل نشو) [مولوی]
گندم خوردیم از بهشت بیرونمان كردند !
گوساله بسته را میزنه !
گوسفند امام رضا را تا چاشت نمی چرونه !
گوسفند بفكر جونه ،قصاب به فكر دنبه !
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/
آنچه البته بجائی نرسد فریادست! [یغمای جندقی]
گوشت جوان لب طاقچه است !
گوشت را از ناخن نمی شه جدا كرد !
گوشت را از بغل گاو باید برید !
گوشت رانم را میخورم منت قصاب رو نمی كشم !
گوهر پاك بباید كه شود قابل فیض /
ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود ! [حافظ]
گیرم پدر تو بود فاضل/
از فضل پدر تو را چه حاصل ! [نظامی]
گیرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار /
كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست! [خاقانی]
گیسش را توی آسیا سفید نكرده !
الف در غریبی ،گوز در بازار مسگرها !
الالئی میدونی چرا خوابت نمی بره !
لب بود كه دندون اومد !
لُر اگر به بازار نره بازار می گنده !
لقمان حكیم را گفتند :ادب از كه آموختی ؟
گفت  :از بی ادبان ! [گلستان سعدی]
لگد به گور حاتم زده !
لولهنگش آب میگیره !
لیلی را از چشم مجنون باید دید !
ما از خیك دست برداشتیم
خیك از ما دست بر نمیداره !
ما این ور جوب تو اونور جوب،
فحش بده فحش بستون !
مادر را دل سوزد ،دایه را دامن !
مادر زن خرم كرده ،توبره بر سرم كرده !
مادر كه نیست با زن بابا باید ساخت !
مادر مرده را شیون میاموز !
مارا باش كه از بز دنبه میخواهیم !
مار بد بهتر بود از یار بد !
مار پوست خودشو ول میكنه
اما خوی خودشو ول نمیكنه !
مار تا راست نشه به سوراخ نمیره !
مار خورده افعی شده !
مار خیلی از پونه خوشش میاد
دم لونه اش سبز میشه !
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه !
مار گیر را آخرش مار میكشه !
مار مهره ،هر ماری نداره !
مار هر كجا كج بره توی لونه خودش راست میره !
ماست را كه خوردی كاسه شو زیر سرت بزار !
ماستها را كیسه كردند !
ماست مالی كردن !
ماستی كه ترشه از تغارش پیداست !
ماست نیستی كه انگشتت بزنند !
ما صد نفر بودیم تنها...
اونها سه نفر بودند همراه !
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چربیهایباسنتانراآبكنید

بهداشت و خانواده...
به نظر می رس��د كه ای��ن موضوع
ای��ن روزها محبوبیت زی��ادی پیدا
كرده اس��ت .مخصوصاً خانم ها این
روزها خیلی نگران شكل باسن خود
هستند و هر لباسی كه تن می كنند
نگرانند كه باسن ش��ان در آن بزرگ
جلوه نكند.
در این مقاله م��ی خواهیم چند راه
بس��یار موثر برای شكل دادن و الغر
كردن باسن های چاق عنوان كنیم.
نام علمی باس��ن ،عضالت س��رینی
بزرگ می باشد .این عضالت همان
عضالت گرد باالی مفصل ران است
ك��ه در همه حركات پاها ش��ركت
دارند.
عضالت باس��ن از عضالت مختلفی
تش��كیل ش��ده اس��ت كه عضالت
س��رینی خوانده می شوند كه قوی
ترین آنها عضله سرینی بزرگ است.
همین عضله است كه برای ساختن
یك باس��ن سفت و شكل گرفته باید
روی آن كار كنیم.

كار كردن روی عضله باسن
تمری��ن ك��ردن روی عضله باس��ن
آنقدرها هم كه فكر میكنید سخت
نیست .تقریباً هر زمانی كه از پاهایتان
استفاده می كنید روی این عضله كار
می شود اما برای شكل دادن به عضله
باید همه آن كارها را كمی سخت تر
و شدیدتر از معمول انجام دهید.
حركات و تمرینات زیر به خوبی روی
عضالت باسن كار می كنند:
پله نوردی
دویدن در كوه

··
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دوچرخه سواری
دو سرعت
النجز
اسكات
ام��ا با انجام اس��كات های س��اده و
معمولی نمی توانیم به عضالت باسن
خود شكل بدهیم ،با باال رفتن عادی
از چند پله هم همینطور.
درمورد این عضله هم درس��ت مثل
همه عضالت دیگر برای رشد باید با
اضافه كردن وزنه و شدت به تمرینات
خود استقامت را باال ببرید.
یكی از بهترین نمونه ها حمل كردن
یك ساك سنگین حیت پله نوردی به
مدت نیم ساعت است.
این حركت ب��ه حدی روی عضالت
باس��نتان كار می كند كه فردای آن
حتماً پا درد خواهید داشت.
اما اینهم كمی افراطی است.
بهترین و قدیمی ترین راه برای شكل
دادن به عضالت باس��ن همان انجام
تمرینات بدنس��ازی و كار با وزنه در
باشگاه است.
س��اختن یك باسن ش��كل گرفته و
زیبا كاری كام ً
ال احساس��ی اس��ت.
م��دت زمان زیادی می برد و نتیجه
هم خیلی كند عایدتان می ش��ود.
ام��ا ،با اطالعاتی كه در این مقاله در
اختیارتان قرار می دهیم ،آب كردن
چربی های اضافه باسن و شكل دادن
به عضالت آن بسیار ساده خواهد بود.
برای از بین بردن چربی های باسن
به سرعت هرچه تمامتر باید به موارد

زیر دقت كنید:

 .1كاهش وزن عمومی بدن
بل��ه ،احتماالً حدس م��ی زدید .اگر
می خواهید باس��نی خ��وش فرم و
زیبا داشته باشید ،باید چربی هایی
كه احاطه اش كرده اس��ت را از بین
ببرید .این هم مثل هر ماهیچه دیگر
بدن اس��ت .اگر می خواهید تفكیك
و ش��كل آن مشخص شود باید الیه
چربی روی آن را آب كنید.
اینجا نمی خواهیم به بررس��ی این
بپردازی��م كه اص� ً
لا باس��ن بزرگ
زیباست یا كوچك .هر دو آنها زیبایی
خودش��ان را دارند .این مقاله مربوط
به خانم هایی است كه می خواهند
چربی باسنشان را آب كنند و ما فقط
روی این تمركز می كنیم.
نكته ای كه باید مثل همیشه متذكر
شویم این است كه شما نمی توانید
فقط چربی یك قس��مت خ��اص از
بدنتان را آب كنید .اگر می خواهید
باسنی خوش فرم داشته باشید باید
چربی همه بدنتان را پایین بیاورید.
برای كاهش سریع چربی به سه چیز
نیاز دارید:

 .1رژیم غذایی
 .2تمرینات بدنسازی
 .3تمرینات ایروبیك یا هوازی
ب��رای كاه��ش وزن باید بیش��تر از
آنچه كه مص��رف می كنید ،كالری
بسوزانید.
این را با باال بردن متابولیس��م تان با
خ��وردن غذاهای مناس��ب و انجام

صحیح تمرین��ات هوازی می توانید
تقویتكنید.


كالری و چربی بیشتری می سوزانید
و در طول روز كالری كمتری جذب
می كنید .همه اینها برای شكل دادن
به عضله مورد نظرتان عالی است.

تا به حال یك فوتبالیس��ت یا دونده
را دیده اید كه باس��ن زشت و چاق
داشته باشد؟ مطمئناً اینطور نیست.
این افراد آنق��در می دوند و حركات
مخصوص باسن انجام می دهند كه
دیگر چربی روی باسنشان نمی ماند.
اگر شما هم می خواهید باسنتان را
شكل دهید باید همان كارها را انجام
دهید.
بهترین نوع تمرینات هوازی مناسب
برای باسن ،نوع هوازی شدید است.
دوی��دن روی كوه ،ح��ركات النجز،
اسكات با پرش و امثال آن .می بینید
وقتی ش��یب س��طح را افزایش می
دهید یا ورزش هوازی می كنید كه
باعث می شود بیشتر از حد معمول
خ��م ش��وید ،از عضالت باس��نتان
استفاده بیشتری می شود.
پس اگر می خواهید باسنتان را شكل
دهید باید سخت ترین نوع تمرینات
هوازی را انتخاب كنید.

بهترین مترینات بدنسازی
مخصوص باسن:

 .2تمرینات شدید كاردیو
(هوازی)



 .3تمرینات بدنسازی

تمریناتبدنسازیبرایباسنآنقدرها
هم سخت نیست اما ضروری است.
تمرینات بدنسازی نه تنها به عضالت
باسنتان فرم می دهد بلكه متابولیسم
بدنتان را هم باال می برد و درنتیجه
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یكی از بهترین حركات است.

 .5دستگاه پرس پا:
این دستگاه بدنس��ازی اغلب كمتر
توسط خانم ها در باشگاه استفاده می
شود .با كمك این دستگاه و با استفاده
از وزنه های سنگین می توانید خیلی
خ��وب روی عضالت باس��نتان كار
كنید.
اینها نمونه هایی از بهترین حركات
بدنسازی مخصوص باسن بودند كه
برایتان عنوان كردیم.
اگر همین پنج حركت را هم به خوبی
انجام دهید مطمئن باشید كه نتیجه
عالی نصیبتان خواهد شد.

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�

�

همانط��ور ك��ه گفتیم،
اضافه كردن استقامت به
حركات عادی بهترین
ایده ممكن است.
در زی��ر به بهترین
تمریناتبدنسازی
مخصوص باسن
اشاره می كنیم:

 .1اس�كات
پرشی:
ای��ن حركت آنچنان روی پایین تنه
تان كار می كند كه حسابی به درد
و سوزش می افتد .این حركت خیلی
سریع نتیجه می دهد.

 .2النجز با وزنه:
اگر زانو درد دارید این حركت را انجام
ندهید ،در غی��ر اینصورت حركتی
بس��یار عال��ی برای ش��كل دادن به
عضالت باسن است.

 .3استپ با وزنه:
ابتدا با وزنه س��بك شروع كرده و كم
كم آنرا سنگین تر كنید.

 .4دویدن روی كوه:

�
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دکترعطاانصاری(کبک)

پزشکــی....

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

پاهای
خشک

اگر در زمستان فرصتی
نداشتیم که به پوست
و فرم پای خود برسیم
با رس��یدن به��ار و
بعد تابستان که پاها
بیشتر در معرض هوا
و نور خورش��ید قرار
می گیرند و همچنین
به استفاده از صندل و
کفش های باز و بدون
جوراب ه��م روی می
آوری��م باید به فکر پاها
ب��ود چون مش��کالت
پوستی س��ریعاً دوباره
ظاهر می ش��وند و باید
برای زیبائی و راحتی
آن ها قبل از تابستان
چاره ای اندیشید.
یکب��ار در هفته باید
س��لولهای مرده که تولی��د پینه در
روی پاشنه پا و زیر مفصل و انگشت
شس��ت پا می کنند را با سنگ پا و
یا رنده مخصوص پاک کرد .سنگ پا
باید مرطوب باشد و رنده مخصوص
خشک ،البته می ش��ود از کرمهای
تمیز کنن��ده  Keratolytiqueهم
یکی دو بار در هفته اس��تفاده نمود
که به آرامی سلولهای مرده را از روی
پوست پاشنه پا پاک می کنند البته
ای��ن کرم نباید روی پوس��ت ترک
خورده و ش��کاف دار مالیده شود در
ای��ن نوع کرم ها م��واد تمیز کننده
باعث کنده ش��دن پوس��ت مرده و
مرطوب شدن نسج سطحی پوست
می شود اسید سالیسیلیک موجود
در بعض��ی از این کرم ها نیز موجب
از بین رفتن سلولهای مرده و خشک
(پینه) می گردد.
مانندKeraderm(Addax)-Pedi- relax
و ( Neutrogenaبرای پینه پا) بعد از
این که سلولهای مرده پاک شد باید پا
ها را با کرم مرطوب کننده مخصوص
پا که حاوی مواد ترمیم کننده دارای
 Ceramidesو اسید های چرب الزم
برای پوست و همین طور کرم هائی
که روی پوس��ت را مانند یک ورقه
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صفحه ناخن جمع شده
و تولید درد و تغییر رنگ
ناخن (قرمز – قهوه ای –
سیاه) می نماید که با رشد
ناخ��ن به جل��و رانده می
شود یک خونریزی کامل
بر اثر پارگی بستر ناخن و
یا شکستگی استخوان به
وجود می آید.

درمان

با توجه به مقدار خونریزی
و درجه درد تولید ش��ده
تکنیک درم��ان متفاوت
است باید بالفاصله ناخن
را س��وراخ ک��رد تا خون
خارج شده و درد متوقف
گردد و همین طور تولید
لخته نشده که به صفحه
ناخن فشار بیاورد و باعث
جدا ش��دن صفحه ناخن
و مرگ آن ش��ود در منزل
می توانید از س��وزن س��رنگ – 18
 16و یا یک مفتول نازک فلزی داغ
ش��ده استفاده کنید و یا بالفاصله با
متخصص پا تماس بگیرید و بعد از
خروج خون یک پانسمان که بر روی
ناخن فشار بیاورد الزم می شود که
از جدا ش��دن صفحه ناخن از بستر
آن جلوگیری نماید اگر دیر بجنبید
ناخن را از دست می دهید و چندین
ماه طول می کش��د تا ناخن جدید
بروید .درمان داروئی بدون نس��خه
پزشک وجود ندارد و در صورت لزوم
پانس��مان فش��ار آورنده روی ناخن
توصیه می شود.

چه موقع به پزشک مراجعه
کنیم؟

پاهای شما در تابستان

Accounting

Tax Solutions
_________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379

نازک می پوشانند و مانع تبخیر آب
پوس��ت می ش��وند و چرب هستند
مانند وازلین یا سیلیکون محافظت
کرد.
ویتامین ه��ای  Aو  B5و  Fموجود
در بعض��ی کرم ها نیز برای مرطوب
نگهداشتنپوستبسیارمفیدهستند
و باالخره حاوی  Allantoineیا اوره
یا گلیسرول باعث می شوند که آب
بیشتری در س��لولها مانده و پوست
مرطوب شود .برای نتیجه بهتر باید
کرم ها را قبل از خواب استفاده کرد
و بعد یک جوراب کتانی پوش��ید تا
کرم ها بهتر جذب پوست شده باعث
مرطوب شدن و تغذیه پوست شود.
کرم های دیگری نیز برای پوس��ت
های خیلی خشک وجود دارد.
اگر پوس��ت پاش��نه پا دچ��ار ترک
خوردگی یا بریدگی شده از پانسمان
های هیدروکولوئید Hydrocolloide
اس��تفاده کنید که پوست را از فشار
و سائیدگی محافظت کرده پوست را
مرطوب نگهداشته و باعث ترمیم آن
شود .اثر آن معموالً یک دقیقه پس
از مصرف شروع شده و حدود سه روز
طول می کشد.


خونریزی زیر ناخن

Hematome sous ungueal
خونریزی زیر ناخن وجود خون
در زیر ناخن است و زمانی پیش
می آید که مویرگهای نازک زیر
ناخن در اثر ضربه پاره می شود.


علت

خونریزیمعموالًدرناخنانگشتان
پا دیده می شود و بر اثر فشار بر
روی ناخن هنگام بازی فوتبال یا
ضربه ه��ای مداوم کوچک بر اثر
استفاده از کفش تنگ و یا سقوط
اشیاء بر روی پا پدید می آید یک
خونریزی کوچک درد ندارد و با
رشد طبیعی ناخن به خارج رانده
می شود در خونریزی های مهم
تر مقدار بیش��تری خون در زیر

وقت��ی که بدون وج��ود ضربه دچار
تغییر رنگ ناخن می شویم مخصوصاً
اگر پوس��ت هم تغییر رنگ داده و یا
بصورت یک خط سیاه مستقیم روی
ناخن دیده می شود باید بالفاصله با
متخصص پوس��ت (یا پزشک خود)
مش��ورت کنید زیرا ام��کان مالنوم
بدخیم در بستر ناخن هست.
ناخنی که مورد ضربه های کوچک
مداوم قرار می گیرد آمادگی زیادی
ب��رای پذیرائی از قارچ ه��ا دارد که
معم��والً زرد رنگ یا قه��وه ای می
ش��وند اگر سبزرنگ ش��دند نشان
دهنده عفونت های باکتریائی اضافه
شده می باشد
کسانی که مبتال به دیابت هستند باید
خیلی از پاهای خود مواظبت کنند
که ضربه و صدمه نبینند و یکروز در
میان پاها را با محلول یا صابون های
ضد عفونی کننده بشویند Exostose
 retro-calcaneeneبرجس��تگی
استخوانی پشت پاشنه پا بر اثر ضربه
و مالیده شدن مداوم و تکرار شونده
اکثراً بر اثر کفش تنگ و نامناس��ب
تولید می شود و باعث تغییر شکل
پاش��نه می ش��ود به صورت گرد و
زاویه دار دیده می شود و اگر همراه

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

بورس��یت (تورم بورس بین تاندون
آش��یل و استخوان پاش��نه پا) باشد
همراه با درد (گاهی شدید) است.


درمان

از کف��ش هائی اس��تفاده ش��ود که
بر روی اگزوس��تور فش��ار نیاورند یا
قسمتی از پشت کفش بریده شود
برای کم ش��دن تورم از درمان های
فیزیوتراپی مانند اولتراس��ون و لیزر
تراپی استفاده شود
در ح�االت خیل�ی سخت عمل
جراحی الزم می شود.
درمان با ی��خ  10دقیقه چند بار در
روز درد را ک��م می کند همین طور
داروهای ضد درد و تورم و مس��کن
که بدون نسخه می شود خرید برای
تسکین به کار می رود
هر گونه پانس��مان ب��ا مواد مختلف
ک��ه مح��ل درد را محافظت کند و
همچنین استفاده از کفی هائی که
پاشنه را باال می آورند مفید است
 در صورتی که درد و تورم شدید
است به پزشک مراجعه کنید
 بیم��اران قندی خیلی مواظب
پاهایشانباشند


تغییر شکل انگشتان پا
انگشتی که از محور اصلی خود خارج
و سوار انگشت همسایه می شود اگر
انگشت شست باشد که سوار انگشت
دوم ش��ده ،معموالً همراه دررفتگی
مفصل استخوان کف پائی انگشتی
که به آن  Hallux valgusمی گویند
می باش��د و اگر انگشت پنجم باشد
مادرزادی اس��ت و انگشت در محلی
که باید باشد نیست و قسمتی از آن
روی انگشت چهارم قرار دارد



علل

مادرزادی
اکثراً هم��راه ب��ا  Hallux valgusو
اش��کاالت مفصلی است بستگی به
محل ناهنجاری بر اثر فشار کفش بر
روی پا محل دردناک می تواند تولید
میخچه در قسمت خارجی انگشت
پنج��م ،قس��مت خارجی انگش��ت
مربوطه و یا الی انگشتان بکند

درمان

در مراحل اولی��ه هالوکس والگوس
ارتوپالستی الزم و مفید است وگرنه
باید جراح��ی کرد وس��ائلی که در
داروخانه بدون نس��خه می فروشند،
برای گذاشتن در الی انگشتان مفید
نیست و توصیه نمی شود.
اشخاصی که دچار دیابت و یا آرتریت
روماتوئید هستند باید حتماً با پزشک
خود مشورت کنند و از کفش هائی
که به محل ناهنجاری فشار نمی آورند
استفادهکنند
Orteil en griffe
انگش��ت یا انگش��تان پا ک��ه بر اثر
ناهنجاری های تاندون های مسئول
تحرک مفاص��ل این انگش��تان در
ناحیه Metatarso – phalangienne
(استخوانهای کف پائی انگشتی) سر
انگش��ت خم ش��ده و به کف کفش
برخورد می کند


علل

 کمبود قوس افقی کف پا
عدم هماهنگی عضالت
صدم��ه دیدن اعصاب ب��ر اثر مرض
قند
مادرزادی

انگشت های چکشی تولید مشکلی
برای فعالیت پا نمی کنند و مفاصل
انگشت می توانند کام ً
ال متحرک –
نیمه متحرک و یا بدون تحرک باشند
این ناهنج��اری اکثراً تولید میخچه
درروی مفصل و یا نوک انگشت می
کند و می تواند تولید بورس��یت در
سطح مفصل کرده دردناک می باشد
(درد شدید)
>> عواملی که موجب تش�دید
ناهنجاری می شوند:
 سن باال
 بیماری های مفصلی
 بیم�اری اعص�اب در ن�زد
بیماراندیابتی
 ق�وس پا زیادت�ر از معمول
باشد
 کفش نامناسب و تنگ

درمان

ارتوپالستی

( ارتز مخصوص انگش��تان) در
مواردی که مفاصل خش��ک نشده
باش��ند کمک به درمان می کنند و
از مفاصل خشک شده محافظت می
کنند.
 عمل جراحی باعث اصالح محور
انگشت می ش��ود ولی عم ً
ال سطوح
مفصل��ی را از بین می ب��رد تعمیر
کنندگان کفش می توانند در محل
میخچه چرم کفش را کش بیاورند
که فشار بر روی میخچه نیاید البته
کفش هائی هم هست که چرم روی
آن حالت کش��دار دارد و فشار نمی
آورد.
 توصی��ه می ش��ود در صورت
ام��کان در مح��ل کار از کفش های
راحتی استفاده کنید و یا بدون کفش
کار کنید.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

عبادی به عنوان رهبران بخش زنان
کودتای مخملین معرفی شده بود.
شب آن روز من تصاویر اولین دادگاه
های نمایش��ی را دیدم و بخصوص
تصوی��ر آقای ابطح��ی خیلی من را
ت��کان داد و من فکر ک��ردم که این
می تواند سرنوش��ت من هم باشد و
من نمی خواستم که در آن جایگاه
باشم که به هر شکلی و با هر شکنجه
ای یا هر روش��ی از من اقرار گرفته
شود و اقرار کنم که فعالیت های من
در جنبش زن��ان در واقع با مقاصد
براندازانه طراحی ش��ده ب��وده یا ما
جاسوسان بیگانه بودیم و یا عروسک
های آمریکا و کشورهای غربی.
فکر کردم که در ش��رایطی که نمی
توانم فعالیت هایم را به شکل سابق
ادام��ه بدهم و هر لحظه خطر وجود
دارد ،بهتر اس��ت ک��ه حداقل برای
مدت کوتاهی خارج از ایران زندگی
کنم و به فعالیت هایم را به ش��کل
دیگری ادامه بدهم.

شادی صدر :در انقالب
مشروطه هم زن ها آن همه
فعالیت کردند و بعدش حتی
حق رای نگرفتند .انقالب
 57را هم که همه می دانیم
چه حاصلی داشت برای
زنان.
ش��ادی صدر ،روزنامه ن��گار و وکیل
دادگس��تری اس��ت ،ول��ی در چند
سال گذشته اسم او بیشتر به سبب
مبارزاتش علیه تبعیض نس��بت به
زنان در کشورش ایران بر سر زبان ها
بوده :از مبارزه علیه قانون سنگس��ار
گرفته تا تالش برای لغو منع حضور
زنان در ورزشگاه ها.
او چن��د ماهیس��ت ک��ه در ش��هر
فرانکفورت آلمان زندگی می کند.
اما چرا در اوج مبارزات دموکراس��ی
خواهی در ایران ،کش��ورش را ترک
کرده؟!
خانم صدر ،شما چند ماهی است
که به فرانکفورت آمده اید و این  -ممکن است کس�انی از ش�ما
کار را در اوج مبارزات دموکراسی انتقاد کنند و بگویند که خیلی
خواهی م�ردم ایران ک�رده اید .ه�ا با موقعیت های ش�ما که در
در گذش�ته بسیار فعال بودید و ایران بودند ،کماکان ماندند و پیه
درست سر بزنگاه ول کرده اید و تمام این خطرات را هم به تنشان
مالیدند و به کارشان ادامه دادند،
آمده اید خارج ،چرا؟
ولی شما وقتی که احساس خطر
 فک��ر می کن��م دلیلش برای کردید ،میدان را خالی کردید و
خودم روش��ن اس��ت .اگر ب��ه طور به خارج رفتید؟
خالص��ه بخواهم بگوی��م .وقتی که  چند نکت��ه وجود دارد که باید
م��ن در مردادم��اه  88از زندان آزاد روش��ن ش��ود .ضمن اینکه من به
شدم ،راستش قصد نداشتم به قول تصمیم هر کسی برای ماندن یا رفتن
ش��ما میدان مبارزه را ترک کنم اما احترام می گذارم و فکر می کنم که
دو موضوع باعث شد که این تصمیم خیلی از این تصمیم ها جنبه شخصی
را بگیرم .یکی اینکه این بار در طول دارد و اساسا نمی شود از این جنبه
بازجویی ها مساله ای که توانستم به های شخصی انتقاد کرد.
طور قطعی بفهمم این بود که دیگر م��ا باید حق هر کس را برای تنفس
این سیستم بیشتر از این به من اجازه آزادی و تنف��س در هوای آزاد و کار
کردن در ش��رایط آزادتر حتی برای
فعالیت و کار نخواهد داد.
بازجوه��ای م��ن خیل��ی خیلی به ی��ک مدت کوت��اه هم که ش��ده به
صراحت می گفتند که هر کاری که رسمیت بشناسیم .حق هر کسی را
تو بکنی ،برای ما غیرقانونی خواهد ب��رای برخورداری از نعمت آزادی به
بود حتی اگر در روزنامه کیهان مقاله رسمیتبشناسیم.
بنویس��ی .بنابراین مس��اله از اینکه در عین ح��ال ،باز هم فکر می کنم
من چه ننویس��م شده بود اینکه اگر این یک تصمیم ش��خصی برای هر
کسی است که فکر کند کجا موثرتر
بنویسم ،چه می توانم بنویسم.
نکته دوم که خیلی در تصمیم گیری است.
من تاثیر گذاشت این بود که پنج روز آن لحظه ارزیابی ش��خصی من این
بعد از آزادی من آن کیفرخواس��ت بود که ماندنم در ایران ،آن تاثیری را
معروف داستان تهران منتشر شد که که می خواهم نمی گذارد و مرا دچار
اس��م من در کنار اسم خانم شیرین یک روزمرگی می کند .ممکن است

اول ماه مه روز جهانی کارگر

بدی��ن مناس��بت در اول م��اه مه ب��ه دعوت س��ندیکاهای کارگری
کب��ک ب��ا ش��عار ب��رای ی��ک کب��ک در س��ایه براب��ری و عدالت
اجتماع��ی و راههای حقیقی ب��رای مبارزه با فقر گ��رد هم میائیم:

زمان :روز شنبه اول ماه مه
در ساعت  12ظهر
در محل:
Metro Lionel Groulx

سه دهه تفرقه و جدایی و بی تفاوتی و بی اعتنایی به یکدیگر و نتایج
منفی آن را دیدیم ،بیایید یک بار هم شده با هم بودن را تجربه کنیم.
روز کارگ��ر ،روز اعت��راض مل��ی ،روز هم��ه ی ایرانیان��ی اس��ت که
خواهان تغیی��ر در وضعیت نامطلوب کنونی هس��تند .برای بیرون
آم��دن از ای��ن وضعیت س��یاه و تباه ک��ه ملت و کش��ورمان دچار
آن ش��ده اند ب��ا همدیگر یکصدا ش��ویم دیگر زمان جدا س��اختن
مش��کالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاس��ی و حتی فرهنگی نیست.
ب��ه همین ترتیب نمی ت��وان مطالبات سیاس��ی و آزادیخواهی را از
تقاضای حقوق بیشتر و دستمزد کافی برای یک زندگی بهتر تفکیک
س��اخت .ب��ه همین دلیل ،خواس��ت های اکثر طبقات و قش��رهای
اجتماع��ی به هم گره خورده اس��ت .بدون این همبس��تگی بزرگ و
سراس��ری دستیابی به خواس��ت های جداگانه ناممکن خواهد بود.
در شرایطی که هموطنان کارگر ما در ایران برای اولیه ترین خواسته ها
چون ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری ،سالها رنج زندان و شکنجه را
به جان میخرند .وظیفه تک تک ماست که صدای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی ،نیشکر هفت تپه ،معلمین و دیگر اقشار جامعه را به گوش
جهانیان برسانیم و حمایت آنان را در دفاع از این حقوق اولیه جلب کنیم.

انجمن زنان ایرانی در مونترآل

همس��ا یه
یا دوس��ت
م��ن
شرایطی نباشد
من در چنین
و بتوان��د همچنان تاثیر بگ��ذارد یا
خ��ودش این ط��ور فکر کن��د .ولی
ارزیابی شخصی من این بود که من
دیگر نمی توانم بیش��تر از این تاثیر
بگذارم ،اما ش��اید در جای دیگر در
فضای دیگر بتوانم از امکاناتی استفاده
کنم و تاثیر بیش��تری روی پیشبرد
مبارزات مردم بگذارم.
به این معنا من آمدنم خودم به خارج
از ای��ران را قطع مب��ارزه نمی دانم،
تداوم مبارزه می دانم.
 پس قصد ندارید که حاال حاالهابه ایران برگردید و اینجا ماندگار
ش�ده اید .اگر این طور است ،که
این طور است ،شما واقعا در خارج
از کشور چه کار می کنید؟
 اجازه بدهید اول همین مساله
را روشن کنیم.
تصمیممنبرایبرگشتنیکتصمیم
باز است نه یک تصمیم بسته.
یعنی به یک معنا این طور نیست که
من دیگر قصد بازگشتن ندارم .اساسا
من فکر می کنم ک��ه هر روز قصد
برگشتن دارم اما هر روز باید ارزیابی
کنم که کجا موثرترم و کجا می توانم
کارم را انجام دهم.
آیا شادی صدر در زندان موثرتر است
یا در شرایط سرکوب و فشار و تهدید
و در حال��ی که هم��ه تلفن هایش
کنترل می شود تاثیر بیشتری دارد
ی��ا اینکه اینجا ،که حداقل می تواند
کاری انجام دهد.
برای من این مهم اس��ت که روشن
ش��ود دقیقا چه کسی محسن روح
االمینی را کشته ،چه کسی مسئول
مرگ ندا آقا سلطان است؟
اما اینکه من دقیقا اینجا چه کار می
کنم؟ من دقیقا سعی می کنم از تمام
امکانات و فرصت هایی که در اختیارم
هست یا می سازمشان استفاده کنم
تا اوال نشان دهم که چگونه به طور
روزمره حقوق انسان ها در ایران نقض
می ش��ود و تا چه ان��دازه جمهوری
اسالمی نسبت به تعهدات بین المللی
و قوانین داخلی اش در مورد حقوق
بشر بی اعتنا است.
و در مرحل��ه دوم و ب��ه طور خاص،
تمرکز من روی دو موضوع است:
 یک�ی سرک�وب و نقض حقوقمدافعین حقوق بشر و زندانیان
سیاسی و
 دوم نقض حقوق زنان.در ق��دم بع��دی که فک��ر می کنم
درازمدت تر باشد ،آن چیزی که برایم
مهم است و به نوعی برایش زنده ام
این اس��ت که بتوانم با کمک کسان
دیگری که همفکر من هستند ،این
ایده را پیش ببریم که الزم است برای
جلوگیری از نقض حقوق بش��ر در
ایران به راه های جدی تری فکر کرد.
ما به اندازه کافی بیانیه های سیاسی
س��ازمان های بین الملل��ی مدافع
حقوق بشر و دولت های مختلف را
خوانده ایم.
 ای�ن راه ه�ای ج�دی ت�ر چههستند؟
 االن بحث های متنوعی هست
اما هنوز اجماعی وجود ندارد.
از بحث های��ی که بخصوص پس از
انتخابات شروع ش��د که الزم است
موارد جرایم علیه بش��ریت را که در
جمهوری اسالمی اتفاق می افتد به
دادگاه بین المللی کیفری ببریم که
از نظر من با توجه به امکانات موجود
حقوقی و سیاسی بین المللی بیشتر
شبیه رویاست تا تشکیل کمیته ها
و کمیس��یون های حقیقت یاب تا
تشکیل دادگاه هایی در اروپا تا ایده
برگزاری دادگاه های سمبلیک بین
المللی.
همه این بحث ها مطرح است .آنچه
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شادی صدر :زن ها در خیابان حاضر
و در سطح رهربی غایبند

که برای من مهم است این است
که ما به هر ح��ال بتوانیم یکی
یا دو تا از ای��ن اقدامات را انجام
دهیم و یک قدم به جلو برداریم
و از مکانیس��م های قضایی بین
المللی استفاده کنیم تا عامالن
نقض سیستماتیک حقوق بشر
را محاکمه کنی��م و به مجازات
برسانیم.
 به فعالیت های شما در داخلایران برگردیم .شما سال های
زی�ادی است ک�ه در عرصه
مب�ارزه با نقض حقوق بش�ر

آقایان ،ساکت باشید،
بنشینید ،این انقالب،
انقالب ما زن ها است!!

در ای�ران و مبارزه ب�رای برابری
حقوق زنان و مردان .شما وکیل
بوده اید ،به زندان رفته اید و در
خارج هم از ش�ما قدردانی شده
است .در داخل ایران ،حاصل کار
شما چیست؟ وقتی برمی گردید
و نگاه می کنید ،چه دستاوردی
داش�ته اید بخص�وص در حوزه
حقوق زنان؟
 ب��ه عنوان یک فعال اجتماعی،
من همواره نیمه پر لیوان را می بینم
و همیش��ه خوش بین هس��تم .اگر
بخواهم نیمه پر لیوان را ببینم ،نه به
عنوان دستاوردهای خودم ،بلکه به
عنوان دستاورد جنبش زنان که من
همیش��ه بخش کوچکی از آن بوده
ام ،می توانم بگویم که دستاوردهای
خیلی عینی وجود داش��ته ،اصالح
برخی از قوانی��ن در برخی از حوزه
ها ،اصالح برخی از سیاست ها ،تغییر
برخی از سیاست ها یا متوقف شدن
برخی از سیاس��ت ه��ا و قوانین که
تبعیض آمیز بودند.
 مثال کدام قوانین و سیاست ها؟می توانید مثال بزنید؟
 مثال متوقف شدن الیحه حمایت
از خان��واده پس از مبارزات فراوان یا
حذف ش��دن مجازات سنگس��ار از
قانون مجازات اسالمی یا اصالحاتی
در قوانین مربوط به ارث و دیه.
ولی آن دس��تاوردی که به نظر من
خیلی بزرگ تر اس��ت و باید به آن
افتخار کنیم این اس��ت که جنبش
زنان با وجود همه سرکوب هایی که
در س��ال های گذش��ته تجربه کرد،
توانس��ت ایده براب��ری و آزادی زنان
را گسترش دهد و من فکر می کنم
همین مساله در کنار دالیل اجتماعی
دیگری مثل گسترش شهرنشینی،
افزایش تعداد زنان تحصیلکرده ،یکی
از عوامل مهمی بود که باعث شد ما
زنان را در جنبش عمومی و مردمی
این چنین در ص��ف مقدم ببینیم.
زنانی که هستند ،خودشان هستند
با همه مختصات و ویژگی های زنانه
ش��ان و می دانند چه می خواهند و
ایس��تاده اند و حاضرند هزینه اش را
بپردازند .من فک��ر می کنم یکی از
دالیلی که زن��ان دارند چنین نقش
فعال��ی را بازی می کنند گس��ترده
شدن آگاهی جنسیتی در میان زنان
اس��ت و جنبش زنان قطع��ا در این
میان نقش بزرگی داشته است.
خانم صدر ش�ما در سخنرانیخ�ود در هلند هن�گام دریافت
جایزه به نکته ای اشاره کردید.
در واقع خاطره ای را نقل کردید
و گفتید ک�ه در تظاهراتی که به
مناسب�ت سالگ�رد  18تیر برپا
شده بود ،شما در اتوبوس بودید
و دخترها بخصوص مشغول بحث
های سیاس�ی بودند ،اما عده ای
از مردها ساکت نشس�ته بودند
و چیزی نمی گفتند .یکی از آن

جلسه اجنمن زنان

خانم ها از مردها
می پرسد که ش�ما
چرا ساکت هستید،
زمان :یکشنبه  9ماه می
نظ�ری نداری�د؟ و
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---یکی دیگ�ر از خانم
به همه شما خوشامد می گوییم.
ها که به گفته ش�ما
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
چادری و سیاهپوش
هم بوده جواب می
ده�د که بهتر است
هایی صحبت می کند که خواسته
همین مردها ساکت باشند ،برای های عمومی جامعه هستند اما جنبه
اینکه این مردها ،یک بار انقالب زنان��ه دارند و از رهبری صحبت می
کردن�د و نتیج�ه اش را دیدیم .کند که برای یک جنبش دمکراسی
شما با نقل این خاطره ،بر این نظر خواهی است ولی رهبری زنانه است.
صحه می گذارید و به طریقی از
مردها گالیه می کنید .اما گالیه  -شما فکر می کنید واقعا رهبری
شما چیست؟ آیا فکر می کنید جنب�ش سبز ک�ه البت�ه القاب
که مردها عموما در فعالیت های مختلفی به آن داده ش�ده مثل
سیاسی منفعل هستند به جای جنب�ش دموکراس�ی خواه�ی،
اینکه فعال باشند یا اینکه مردها جنبش آزادی خواهی و  ،...دست
در حوزه خاص حقوق زنان فعال زنان است؟
نیستند؟
 من فکر می کنم ،اگر نخواهیم
 ب��ه نظ��رم ،دختر ج��وان توی اغراق کنیم یعن��ی به واقعیت های
اتوبوس که البته چ��ادری نبود ،اما اجتماعی نگاه کنیم ،بر اساس آنچه
خیلی با حج��اب بود ،خیلی صریح که هم��ه ما در خیابان ها و فیلم ها
گفت سی س��ال پیش شما انقالب دیدیم ،ب��ه یک معنا تجربه زنانه در
کردید .انقالب سی سال پیش انقالب خیابان خیلی مهم است.
مردها بود .ساکت باشید ،بنشینید ،در خیل��ی از صحنه ها ما می بینیم
این انقالب ،انقالب ما زن ها است.
ک��ه زن ها ای��ن نق��ش را دارند که
من واقعا متحیر ماندم و تا چند دقیقه فضای خیابان ،فضای اعتراض ها را
فقط نگاهش می کردم که ببینم این شکل می دهند چه در این جهت که
زن کیس��ت که این طور حرف می نگذارند جوان ها را دس��تگیر کنند،
زند.
فض��ا را آرام کنند و نگذارند که فضا
خش��ونت بار نش��ود و چه حتی در
جهت دف��اع و زمانی که دفاع انجام
______________
می شود در مقابل حمالت.
چه کسی مسئول جتاوز
در ه��ر دو حالت این احس��اس می
االن
به دختری است که
شود و حتی خیلی وقت ها دیده می
میگوید به او جتاوز شده ...شود که شعارها از طرف زنان شروع
می شود .این را در مقایسه با چیزی
_______________
که قبال وجود داشته می گویم وگرنه
به نظرم ،دیدگاه او این بود که نتیجه نمی خواهم بگویم که یکسره رهبری
انقالب  57را که او به عنوان انقالبی زن ه��ا در خیابان ها تثبیت ش��ده
مردانه توصیف می کرد ،همه ما در است.
سی سال گذش��ته دیده ایم .نقد او ولی همین جدا نبودن صف زن ها از
به چیزهایی بود که توسط مردها در مردها ،همین که زنان با ظاهری می
این سی سال پس از انقالب ساخته آیند که با تعریف های نرمالی که ما
در ذهنمان از یک زن فعال سیاسی
شده است.
ما می دانیم که در انقالب  ،57با آنکه داریم ،کلیش��ه ش��کنی و س��اختار
زن های خیلی زیادی نقش داشتند ش��کنی است .شکل و شمایل زنانی
و ب��دون حضور زن ه��ا ،آن انقالب که برای تظاهرات خیابانی می آیند،
اساسا نمی توانست صورت بگیرد اما خود اساسا نشانگر بخشی از خواسته
در بدنه جنبش ،نقش رهبری زنان های آنان است.
بس��یار کمرنگ بود ،نقش خواسته ول��ی متاس��فانه در س��طح رهبری
های زنان تقریبا هیچ بود و زمانی که سیاسی زنان حضور ندارند .واقعیت
زن��ان در اعتراض به حجاب اجباری این است که آن نقش و جایگاهی که
به خیاب��ان آمدند ،هیچ یک از گروه زنان در خیابان ها دارند ،در سطوح
های سیاسی فعال در آن زمان از این باالی سیاسی ندارند و این فقط هم
تظاهراتپشتیبانینکردند.
در داخل ایران نیس��ت و در خارج از
بنابراین به یک معنا من فکر می کنم کشور هم همین وضعیت دیده می
که این دختر ج��وان با یک حافظه شود .در گروه هایی که مدعی رهبری
تاریخی بسیار بس��یار قوی برخورد جنبش هستند یا به هر نحوی روی
کرد و حرفش این بود که حاال اینجا جنبش تاثیر می گذارند ،به نظرم یا
م��ا داریم رهبری می کنی��م ،اجازه تعداد زنان در آنها خیلی کم است یا
بدهید رهبری دس��ت ما باشد برای اینکه خواسته های زنان در بین آنها
اینکه ش��ما به اندازه کافی امتحان خیلی کم دیده می شود.
خود را پس داده اید.
{>> ادامه در صفحه}28 :
خیلی مش��خص بود که از خواسته
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من با کانون فرهنگی چکاوک رابطه ای ندارم
دکترشریفنائینی

دو هفته نامه گرامی پیوند
با درود
در چند ش��ماره اخیر دوهفته نامه
شما مطالبی در مورد هفته نامه ی
«هفته» منتشر میشود که گاه و بیگاه
نام من هم در آنها برده می ش��ود و
من مورد پرسش یاران قرار گرفته ،از
من روشنگری می خواهند .از اینرو
بر آن ش��دم که روشنگری کوتاهی
در این زمینه در اندازه آگاهی خودم
بنمایم.
نگر ب��ه اینکه من بر ای��ن باورم که
هرچه شماره رس��انه های همگانی
یک جامعه (همبودگاه) بیشتر باشد،
نشانه سطح باالی فکری آن جامعه
اس��ت؛ در تمام دوران زندگیم بویژه
در سال هایی که در مونترال (حدود
 21سال) زندگی می کنم ،هر کجا
رسانه ای پا گرفته است ،چه در سوی
فکری من و چه در سوی وارون آن،
من از هرگونه یاری ای (که بیش��تر
جنبه مادی داشته است) خودداری
نکرده ام؛ که دس��ت اندرکاران گواه
این گفته هستند.
رادیو چکاوک
برایعضویتهیاتمدیره«چکاوک»
در شهر به من پیشنهاداتی شد ،که با
اینکه دیگر یاران تا آنجایی که میدانم،
(چ��ون من از هیچیک از دوس��تان
هرگز نپرس��یده ام چه باوری چه از
نظر سیاس��ی و یا مذهبی دارند) ،از
دید من با من همباور از دید سیاسی
نبودند ،ولی چون در یک نکته اتفاق

شادی صدر...

نظر داشتیم ،که داشتن یک رسانه
رادیوی��ی مورد نیاز جامعه و بس��ود
جامعه ایرانی است ،آن را پذیرفتم و
خود س��همی اندک در آن داشتم و
بیشتر کارها شاید بشود گفت تمامی
کارها و زحمات بر دوش آقای خسرو
شمیرانی و دیگر یارانشان در کمیته
اجرایی و تولید بود.
پس از چندی س��خن از یک هفته
نامه به میان آمد.
هفته
من آن را پس��ندیدم ،بویژه هفتگی
ب��ودن آن را؛ و برای پیش��برد هدف
ت��ا جایی که توانس��تم از خود مایه
گذاش��تم .یارانی هم که با من بودند
بیشترش��ان اف��رادی فرهیخت��ه و
دانشگاهیبودند.
تنها ش��رط ما در بی ط��رف بودن
مجله بود؛ بویژه نداش��تن هیچگونه
چرخشی در جهت هیچ یک از گروه
ها که [؟؟؟؟] گوشه چشمی به رژیم
اسالمی دارند.
از هی��ات تحریری��ه ،به ج��ز آقای
ش��میرانی که همیشه پش��تکار و
تالششان را ستوده ام ،کسی دیگر را
نمیشناختم.
مشکالت مادی مجله بیشتر بر دوش
سه نفر از اعضای هیات مدیره و هم
میهن دیگری که همیشه مصر بودند
نامشان هیچ کجا برده نشود ،بود.
ناگفته نماند که یاران دیگر نیز باندازه
ت��وان خود در ای��ن زمینه یاری می
رساندند.
تا جریان انتخابات ریاست جمهوری
ایران به پیش آمد ،از دید من مجله،

خواسته یا ناخواسته جهت پیدا کرد؛
بویژه که سردبیر گرامی پا را از اندازه
س��ردبیری فراتر گذارده ،خود یک
فعال در یک جبهه سیاسی شدند.
از این لحظه من هم��کاری خود را
با کانون فرهنگ��ی چکاوک و مجله
هفته قطع نمودم و از دوستان پوزش
خواستم بویژه که دریافتم تنی چند
از نویسندگان هم یا در رابطه با و یا
هوادار جمهوری اسالمی هستند.
بایس��تی بگویم که من ب��ه باور این
ه��واداران هم احترام م��ی گذارم و
شاهدانزیادندکهدرنشستبرگزاری
تظاهرات من پیشنهاد کردم که آنها
هم ب��ا پرچم خودش��ان (جمهوری
اسالمی) بیایند و علیه انتخابات شعار
بدهند .ولی برنامه طراحی شده بود
که برنامه بدون پرچم باشد و از دید
من هدف دیگری را دنبال می کرد.
بهرروی من دیگر با کانون فرهنگی
چکاوک هیچگونه رابطه ای ندارم و
پس از آن هیچگونه کمک مالی هم
از من دریافت نمی کند و اگر آگهی
من در مجله وجود دارد ،مهر سردبیر
و شاید دیگر دست اندرکاران است.
م��ن برای همه ی��اران هفته و بویژه
سردبیر آن پیروزی و پیشرفت آرزو
می کنم.
من همیشه براین باور بوده و هستم
که داش��تن رس��انه بیش��تر نشانه
باالبودن سطح فرهنگ جامعه است
و الزاما نبایس��تی با من در اندیش��ه
همسویی داشته باشند.
مهرتان افزون -دکتر شریف نائینی

>> ادامه از صفحه28 :

 چطور می شود این وضعیت راعوض کرد؟ ش�ما فکر می کنید
زن ه�ا به جای آنک�ه جذب این
جنبش ش�وند باید یک جنبش
صنفی موازی داش�ته باشند تا
نبود زن ها در رهبری را جبران
کند؟
 ما نم��ی توانی��م تحلیل های
مکانیک��ی به جنبش ه��ا بدهیم و
بگوییم باید این شکلی شود .ما باید
نسبت به آن چیزی که بستر و زمینه
اجتماعی می سازد ،تحلیل و راهبرد
بدهیم.
از نظر من ،زنانی که در خیابان هستند
و بخ��ش عظیم��ی از ای��ن جنبش
اجتماعی را تش��کیل می دهند ،در
تعریفی که از خ��ود ارایه می دهند
خود را س��بز می نامند و می گویند
که بخشی از این جنبش هستند به
این ترتیب ،این تعریف گره خورده با
خواست بزرگ دمکراسی و آزادی.
بنابراین ما اساسا نمی توانیم در این
شرایط ،این خواست بزرگ را تقلیل
بدهیم و به آنها بگوییم که نه ،برای
اینکه خواسته های زنان نادیده گرفته
نشود ،شما فقط روی خواسته های
زنان و برابری جنسیتی تمرکز کنید.
ما این را نمی توانیم بگوییم .این یک
خواس��ت مکانیکی است که تحقق
پذیر نیست.
آن چی��زی که به نظر من ش��دنی
اس��ت ،این است که به جای آنکه از
زنان��ی که به یک معنا در خیابان ها
فعال هس��تند ،بخواهیم از جنبش
زنان ،از فعاالنی که تمام این سال ها
مبارزه کرده اند که صدای این زن ها
را تفس��یر کنند و در عرصه سیاسی
پیش ببرند.
از نظ��ر من جنبش زنان همیش��ه
یک نیروی سیاس��ی بوده اس��ت و
همیش��ه با قدرت در حال مذاکره و
به نوعی مجادله بوده اس��ت .قدرت

که یک شکل ندارد .قدرت که فقط
دولت محمود احمدی نژاد نیس��ت.
احزاب سیاسی ،افراد با نفوذ ،کروبی،
موس��وی ،احزاب اپوزیس��یون هم
قدرت هستند.
همه اینها کسانی هستند که جنبش
زنان باید ش��روع کند ب��ا آنها حرف
زدن و از آنها خواستن .خواسته های
جنسیتی باید وارد جنبش شود.
 ول�ی خانم صدر ،آی�ا اصوال درایران جنبش�ی به ن�ام جنبش
زنان وجود دارد؟ هیچ تشکیالت
فراگیری در ای�ران وجود ندارد
بتوان�د هم�ه خواسته ه�ا را در
بگیرد.
 ما بارها چنین چیزی را داشته
ایم و می توانیم داشته باشیم .آخرین
نمونه اش همین چند ماه پیش بود
ک��ه آخرین ائتالف بی��ن زنان گروه
های مختل��ف در قال��ب همگرایی
جنبش زنان برای طرح مطالبات در
انتخابات شکل گرفت .سال گذشته
ب��ود که چنین بح��ث هایی مطرح
ش��د که ما باید مطالبات زنان را در
انتخابات مطرح و دنبال کنیم.
 دقیقا .ولی بعدش چه شد؟ اجازه بدهید .می خواهم بگویم
در آن طیفی که همگرایی را شروع
کردند ما از مذهبی ترین زنان مثل
اعظم طالقان��ی تا س��کوالرترین و
الئیک ترین زنان مثل شهال الهیجی
داش��تیم .درواقع یک طیف بس��یار
وسیعی بود که سعی کرده بود روی
یک برنامه مشخص به توافق برسد و
دو خواسته مشخص را مطرح کند.
اما اینکه سرنوش��تش چی شد؟ من
می خواهم بپرسم که سرنوشت گروه
های دانشجویی که مطالبات خاص
خودش��ان را مطالبه می کردند چه
شد؟ سرنوش��ت گروه های کارگری
که خواسته های خودشان را دنبال

م��ی کردند چه ش��د؟ وقایع پس از
انتخابات آن قدر سریع بود که تمام
جنبش ه��ای اجتماعی به نظر من
آچمز شدند .به نوعی در این وقایع یا
حل شدند ،یا خنثی شدند یا غیر فعال
و منفعل شدند و بعد ،سرکوب وسیع
آن چنان نهادهای اجتماعی ،جامعه
مدنی و جنبش های متنوع کوچک را
هدف گرفت که االن بخش عظیمی
از بدنه این جنبش های اجتماعی یا
به دلیل فعالیت های قبلی خود در
زندان یا تحت فشار هستند یا اینکه
جذب جنبش سبز شده اند و دیگر
در بدنه این جنبش به عنوان جنبش
زنان یا جنبش دانشجویی دیده نمی
شوند و یکی از بیشماران این جنبش
هستند.
در چنین شرایطی به نظر من جنبش
زنان هم مثل دیگر جنبش ها است .و
وقت زیادی هم نگذشته است .تا یک
روز قبل از انتخابات ،همگرایی فعال
بوده ،خواسته ها را مطرح کرده است.
آقای موسوی در بیانیه هایش گفته،
آقای کروبی گفته و حتی محس��ن
رضایی حاضر شد با زنان دیدار کند.
بنابرای��ن ،این طوری نبوده که فعال
نبوده و یا ما یادمان رفته است.
 تا آن موقع ،انتقادی که معموالاز جنبش زنان می ش�د این بود
ک�ه این جنب�ش در دست عده
ای از زنان الئیک و فمینیس�ت
است که خواسته های رادیکالی
مطرح می کنند و به همین دلیل،
عده زی�ادی از زنان که به طیف
مذهبی گرایش دارند ،از پیوستن
به آن اکراه داشتند .شما فکر می
کنید در مقطع انتخابات ریاست
جمهوری این مشکل حل شده
بود؟
 من فکر می کنم که اساسا این
مشکل به این معنا وجود نداشت.
کسانی این انتقاد را مطرح می کنند
که اصوال جنبش را نمی شناس��ند
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رحیمیان عزیز سالم و عرض ارادت
خواس��تم اول ایوالله بگویم ،شما در
صدور دروغ س��یزده به ش��کلی که
جامعه ی ما را در بهت و شگفتی فرو
ببرد ،ید طوالیی دارید ...امسال دروغ
سیزده تان از همه ساله بهتر بود
اما ،یک چیز مرا بسیار متعجب کرد،
آن هم این که بس��یاری از ایرانیان
عزیز ،از جمله بس��یاری از دوستان
من به پیوند ارادت خ��اص دارند ،و
به اصطالح روزنامه خوان های حرفه

ای هستند ،دروغ های شما را جدی
گرفتند ...دلیلش هم آن است که این
دوستان وقتی تیتر خبر را می خوانند
آنقدر هیجان زده می شوند ،که قبل
از آن مت��ن خبر را بخوانند گوش��ی
تلفن را بر میدارند و به این و آن خبر
می دهند :آقا شنیده ای ،رحیمیان با
اوبام��ا پالوده خورده و یا باالخره این
بابا کارش راکرد و پیوند را خرید ...من
اول بار از دوستی در اوتاوا که موضوع
را جدی گرفته بود ،در جریان دروغ
های س��یزده قرار گرفتم ،با آشنایی
که با کار شما داشتم ،به اخوان رفتم
و پیون��د را گرفتم ،خبر راخواندم و
وقتی در انتها به منبع خبر رسیدم ،از
خنده منفجر شدم:
«بن��گاه ش��ایعه س��ازی ایرانی��ان
مونتری��ال» و آن دیگ��ری «آژانس
خبرسازیفتوشاپ»!!
واقع��ا که خرده شیش��ه ی روزنامه
نگاری شما دوزش باالست و باید به
آن جایزه داد.
یک موضوع دیگر هم این اس��ت که

در محفل��ی به دوس��تانم می گفتم
دروغ س��یزده تنها جک و ش��وخی
و س��رکار گذاش��تن آدم ها نیست،
در بین الس��طور جمالت اگر دقیق
شوی و به دقت بخوانی هزار حرف و
حدیث جاری و مربوط به زندگی ما
در جامعه کوچک دیده و حس می
شود :مثال آن تکه تیم کاخ سفید از
چن��د و چون راز اتحاد و یکپارچگی
ایرانیان مونتری��ال از رحیمیان می
پرسد و در خبر دیگر ،موضوع روابط
محفلی و پشت پرده در برخی نهادها
و نشریات و بسیاری دیگر...
به هرح��ال خس��ته نباش��ید و به
خوانن��دگان ت��ان این موض��وع را
یادآوری کنید که هر چه می خوانند
باور نکنند ،بخصوص تلفن را بر ندارند
دروغ های سیزده را مثل آیات الهی
در بوق و کرنا به همه خبر دهند.
ارادتمند
صادق نورالهی (دومونتین)

madaresh faghat chand sali
dar Maroc zendegi kardeh.
yek google search konid
miss france 2010.
http://www.youtube.com
watch?v=pRTclUIQz40
Ses origines:
http://www.youtube.com/w
atch?v=aJdJH1rTS1w&feat
ure=related
eradatmand, Setareh

hem nisst. Emrooz didam
keh dar Keyhan-e London
ham neveshteh ast. Man az
oonjaii keh ghablan baram
pish oomadeh information
eshtebah begiram az tarighe
email-ha search kardam.
Miss France 2010 irani
nisst. Essmesh hasst
Malika Menard. Origine
kamelan French dareh va

Miss France
2010
!irani nisst

دروغ
سیزده پیوند

من در
شگفتم

صادق نورالهی

کجای این مایه غرور است؟

تد حاجی آقا (مونتریال)

داشتم در روز تعصیل خودم در مونترال مابین چهر های خودپسند
مردم مونترال قدم میزدم .امید داشتم شاید امروز روز آشنائی من با
خانم محترمی باشد که نشد .شانزده سال است نمی شود ،اهل هر
فرقه ای هستند به غیر از ازدواج!
در می��ان افکار خودم ناگهان خود را در جلوی جمعیتی یافتم که
در مقابل ساختمانی گویا راهپیمائی داشتند .ماشین مشکی رنگی
در مقابل ساختمان توقف کرد و افرادی که از آن خارج شدند گویا
سرشناس دولتی بودند .چهره یکی از آنها آشنا بود ومن هم با عجله
عکسی گرفتم .البته عکس خنده داری شد ،چون طرف برگشت و
نور آفتاب افتاد ه بود توی چشم طر ف و یک چشم خود را بسته
بود .به هر حال یارو رئیس یک حزب فرانس��وی کبک بود  .فردی
از میان جمعیت جلو آمد و احوالپرس��ی کرد و گفت شما کجائی
هستید؟

و کارش را ندی��ده ان��د .زنان خیلی
مذهبی و سکوالر بارها توانستند در
موارد مختلف با یکدیگر ائتالف کنند.
از نظر من مهم ترین و بزرگ ترینش
ائتالف علیه الیحه حمایت خانواده
بود ن��ه همگرای��ی .در ائتالف علیه
الیحه حمایت خانواده ما خانم جلسه
های مذهبی داش��تیم ،از آن طرف
زنان الییک هم بودند .یعنی صد نفر
زن متنوع از تهران و شهرس��تان ها
بلند شدند و به عنوان نماینده گروه
های مختلف زنان به مجلس رفتند.
من فکر می کنم که چنین رنگارنگی
و چنین تنوعی را ما در هیچ یک از
دیگر جنبش های اجتماعی نداشته
و نداریم .به نظ��رم ،این هم یکی از
آن کلیشه هایی است که مدام گفته
می ش��ود که زن ها نمی توانند دور
هم جمع شوند ،نمی توانند با هم کار
کنند .در صورتی که در مقایسه با گروه
های سیاسی ،گروه های دانشجویی و
حتی گروه های روش��نفکر ،زنان در
طول س��ال های اخیر خیلی بهتر با
هم کار کرده اند.
 بسیاری معتقدند که در انقالببهمن هم زنان خیلی نقش فعالی
داش�تند ،ام�ا به گفت�ه یکی از
مهمانان برنامه به عبارت دیگر،
بعد از انقالب زن ها تازه باید می
رفتند مبارزه می کردند که حق
ه�ای از دست رفت�ه خود را می
گرفتند .یعن�ی حقوقی که قبل
از انقالب داش�تند چ�ه رسد به
اینکه به دلیل حضور در انقالب
به حقوق بیش�تری برسند .چه
ضمانتی هس�ت که ای�ن بار اگر
جنبش سب�ز به نتیج�ه برسد،
نهایتا همان موضوع تکرار نشود
و زن ها نتوانن�د به حقوق خود

Salam aghaye rahimian
... Dar zemn vaghti
roozname ro mikhundam
yeh akssi didam az Miss
France 2010 keh oon
mogheh fekre kardam mo-

گفتم ایرانی کانادائی هستم .سر صحبت را باز کرد و گفت داریوش
پادشاه ایران به گفته دوست ایرانی من آدم خوبی بوده .اما محمد
رس��ول اکرم اسالم را آورد و همه چیز را خراب کرد .پرسیدم شما
بای��د خودتان در مورد ایران و اس�لام تحقیق کنید .این جماعت
ایرانی راس��تگو نیستند  .توضیح دادم مسلمان ها آدم های بسیار
خون گرم و مهربان و صبوری هس��تند .اما با توهین کردن به آنها
و مقدس��ات آنها با جنگ با آنها عده ای سعی دارند تا به مذهب و
هوی��ت آنها ضربه بزنند .در مورد ک��وروش من گفتم اطالعات ما،
اطالعات دستکاری شده ای است .کوروش آدم جنگ طلبی بود و با
لشگرکشی به کشور های دیگر شهر و روستا ها مردم را قتل عام می
کرده و امپراطوری خود را گسترش میداده است .هیچ مردمی حاضر
نیستند تا مملکت خود را به بیگانه گان همین جوری بدهند .اگر
وسعت خاک ایران زیاد بوده این مایه افتخار نیست .چون ما ایرانی
ها یعنی اجداد ما با جنگ و زورگوئی این سرزمین ها را می گرفتند
و حتما خسارات و کشته هائی هم داشته است.

کجای این مایه غرور است؟

برسند؟
 از نظ��ر م��ن ه��م ای��ن خطر
جدیس��ت .اگرچه خیلی از صاحب
نظران معتقدند چنین مقایسه ها یا
همانند سازی هایی بین انقالب  57و
جنبش کنونی مقایسه های درستی
نیستچونشرایطاجتماعی،سیاسی
و خیلی چیزهای دیگر متفاوت است.
ولی من فکر می کنم انقالب  57اولی
اش نبود .اولی ،انقالب مشروطه بود.
در انقالب مش��روطه هم زن ها آن
همه فعالی��ت کردند و بعدش حتی
حق رای نگرفتند .انقالب  57را هم
که همه می دانیم چه حاصلی داشت
برای زنان.
اگر فکر می کنیم جنبش��ی که در
جریان اس��ت دارد می رود به سمت
یک تحول اجتماعی ،اس��مش حاال
هرچ��ه م��ی خواهد باش��د ،در این
تحول این خط��ر همواره وجود دارد
که خواس��ته های جنسیتی نادیده
گرفته شود بخصوص در جامعه ای
مثل ایران ک��ه به هر حال نهادهای
مردساالر قدرت خیلی زیادی دارند
و مردساالری خیلی قوی است و یک
گرایش خیلی شدیدی هست به همه
با هم ،و همه یکی شدن و همه زیر
یک خواسته بزرگ قرار گرفتن.
بناراین به نظرم جنبش زنان ،یعنی
تک تک ما و همه گروه ها و تشکل
ه��ا و فعاالن منفرد ،باید بایس��تد و
بگوید می خواهد مطمئن ش��ود که
هیچ نوع دمکراسی بدون حقوق زنان
محقق نخواهد ش��د ،برای اینکه به
طور واقعی هم هیچ دمکراسی بدون
حقوق زنان محقق نخواهد ش��د .و
اگر ما این پیچ تاریخی را از دس��ت
بدهیم ،دوباره گرفتاری های انقالب
 57و انقالب مش��روطه و تداوم یک
تاریخ از نظر من سراسر مرداساالرانه

را خواهیم داشت.
در مورد جنبش س��بز ،یا هر اسمی
که به آن داده می شود ،شما از یکی
از بیانیه های آقای کروبی انتقاد کرده
ای��د .آقای کروبی در بیانیه ای گفته
بود که ما در پی انتقام نیستیم و به
هر حال نباید به افرادی که در حال
حاضر اجحاف می کنند ،کاری داشته
باشیم .شما انتقاد کرده اید که آقای
کروبی ب��ا این حرف ها عمال به این
سرکوبگران کارت سفید می دهید
که هر کار دلشان می خواهد بکنند
چون عقوبتی نخواهند دید .شما فکر
نمی کنید با این صحبت ها ماهیت
مس��المت جویانه این جنبش را زیر
سوال می برید؟
آن چیزی که من رویش تاکید می
گذارم این است که حقایق مهم است.
برای من این مهم اس��ت که روشن
ش��ود دقیقا چه کسی محسن روح
االمینی را کشته ،چه کسی مسئول
مرگ ندا آقا سلطان است؟ چه کسی
مس��ئول تجاوز به دختری است که
االن می گوید به او تجاوز شده یا بعد
که فضا باز شود خواهد گفت.
اینکهبعدجامعهچهتصمیمیخواهد
گرفت ،یا آن قربانی به عنوان نفر اول،
یا خانواده و بازماندگان چه تصمیمی
خواهند گرفت ،تصمیمشان بخشش
اس��ت ،گرفتن خس��ارت اس��ت یا
مج��ازات ،آن تصمیم قربانی اس��ت
در وهل��ه اول ،بعد خانواده و بعد هم
جامعه .مساله اصلی از نظر من این
است که بدون روشن شدن حقایق،
بخشش معنایی نخواهد داشت .چه
کسی را می خواهید ببخشید؟
عنایت فانی
بی بی سی  9 :مارس 2010
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نگاهی دیگر به دوروبر...
پیر خراسانی

سردبیر

در صفح��ه  25ش��ماره قبل پیوند

مطلبی اس��تکباری درج ش��ده بود کدام یک؟

زیر عن��وان «درهن�گام ناامیدی
موسیقی گوش کنید!» که در آن با
استناد به تحقیقات دانشمندان ملحد
و مفس��د غربی به امت
همیشه حیران در مدینه
من��وره مونترال و حومه
توصیه شده بود که برای
رفع عالئ��م ناامیدی در
وجود خودشان موسیقی
گوش کنند!؟
ش��خص ما برای تنویر
اف��کار عموم��ی و عدم
توجه م��ردم به اینگون��ه تهاجمات
فرهنگ��ی و همچنی��ن تنبه جناب
سردبیر و تشویق ایشان به بازگشت
به دامان اسالم عزیز و عدم هجمه به
مبانی عقیدتی مردم ،در اینجا حدیث
شریفی را که در یکی از کتب معتبر

معموالً رهبر معظم و علمای اعالم و
حجج اس�لام حاکم بر ام القرا مردم
یعنی مخالفین خودشان را حواله به
ذوالفقار آقا امام زمان و انتقام
ایشان می دهند و از آقا می
خواهن��د که آن ه��ا را نابود
کنند!؟
از ط��رف دیگ��ر م��ردم در
تظاه��رات ش��عار می دهند
«یا حجت ابن الحسن ریشه
ظلمو بکن!؟» قربان آقا برویم
که متحیر مان��ده اند که به
حرف طرفداران س��اده دل و بی آزار
و بی پناه خودشان گوش کنند یا به
تقاضای کسانی که ادعای نیابت شان
را دارند و از هیچ ظلمی در حق این
مردم کوتاهی نمی کنند!؟

ب�ه لط�ف دعای
مردم؟!
باز هم کار
علمی

رئیسجمهوریمحبوب
و چهل میلیونی منتخب
حضرت رهب��ر معظم در دی��دار با
مدیران بنیاد مسکن گفت:
تهران در معرض آسیب های سنگین
اس��ت هر چن��د می توان مش��کل
ترافیک و آب و ه��وا را با هزینه ای
سنگین حل کرد ،اما ماجرای زلزله را
چگونه باید حل کنیم؟ و سپس افزود
االن باید گسل های زیر شهر تهران
فعال باش��د که به لطف دعای مردم
فعالنیستند!
اما نمی توان تضمی��ن کرد که چه
زمان��ی در تهران زلزله می آید و این
گسل ها فعال می شوند؟! شخص ما
به همه دانش��مندان زمین شناس و
کارشناسان و متخصصین زلزله در
سراس��ر جهان توصیه می کنیم که
از این روش مرضیه یعنی درخواست
دعا از مردم برای کاهش فعالیت گسل
های زیر زمین استفاده کنند که هم
کم خرج است و هم کارساز!؟

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در
ای
ن
د
رگ
اه
نی
ست

گفتنی اس��ت
ک��ه بودج��ه
س��ازمان ملی
جوانان در سال
 88رشدی 19
درصدی داشته
و به میزان 35
میلیارد تومان

پیوند و هفته:

اخراج ما!

رسیده است.
افسوس و صد افسوس!!
می پرسید چرا؟
چون یا ما باید س��ی چهل سال
دی��ر تر بدنی��ا می آمدی��م و یا
انقالب باشکوهمند اسالمی باید
سی چهل سال زودتر به نتیجه
می رس��ید ،آن وقت ما هم می
توانستیم از خدمات این سازمان
استفاده نموده و از مزایای کارت
مربوطه هم برخ��وردار می
ش��دیم ،ب��ه ج��ای اختر
عیالم��ان هم با دختری
ک��ه از م��ا فرمانب��ری
بیشتری می کرد...
آخ
خ
آ
ببخشید اشتباه شد!
عرائض ما را فراموش کنید مست
بودم اگر...
بگذریم!؟

باران در ام القرا!

شریر و غیر قابل اعتماد
حضرت رهب��ر معظم در دی��دار با دلیل خیلی خیلی محکم
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح،
فرماندهان ارتش و سپاه وجمعی از
فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی
و در فرازی از سخنان گهربارشان می
فرمایند :دولت آمریکا ش��ریر و غیر
قابل اعتماد است!
والله دروغ چ��را؟ به نظر ما حضرت
رهبر معظم درس��ت م��ی فرمایند!
دولتی که روز روش��ن ملت خودش
را ب��ه گلوله می بندد ،مخالفینش را
در خیاب��ان زیر ماش��ین می گیرد،
عواملش پیر و جوان و زن و مرد را در
زندان ها مورد تجاوز قرار می دهند
و با مخفی کردن فعالیت هایش در
امور اتمی دنیا را به مس��خره گرفته
اس��ت و از تروریس��ت ها در سراسر
جهان حمایت مالی و تسلیحاتی می
کند ،البته که شریر و غیر قابل اعتماد
است!؟

 225نفر نه ،بلکه
226نفر

 225نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی با صدور بیانیه ای از وزارت
امور خارجه خواس��تند ت��ا از دولت
آمریکا به عنوان تهدید کننده صلح و
امنیت جهانی رسماً به شورای امنیت
سازمان ملل متحد شکایت کند!
ش��خص ما از این آقای��ان نماینده
مجلس تقاضا می کنیم نام پرافتخار
ما را هم به این لیست اضافه کنند و
تعداد را به  226نفر برسانند چون هر
چه باش��د ما هم برای خودمان یک
پا بچه پررو هستیم شاید خیلی هم
پررو ،پرروتر از همه آنها!؟

مست بودم اگر...

آرزو!

س��ازمان مل��ی جوانان قص��د دارد
گواهینامه ازدواج را برای جوانان تا دو
سال آینده الزامی کند این گواهینامه
پس از طی «دوره سامانه ملی آموزش
الکترونیکی ازدواج جوانان» (ساج) به
مردانی که خواهان ازدواج هس��تند،
داده می شود.
عفت ش��ریعتی عضو هیئت رئیسه
کمیس��یون اجتماع��ی ،اق��دام این
سازمان را برای ارائه گواهینامه ازدواج
اقدامی غیر منطقی و نامعقول خواند
و گفت :این پذیرفته نیست که این
سازمان در سرفصل های خود مردان
را ب��ه ازدواج با دخترانی که از آن ها
فرمانبرداری کنند ،تش��ویق کند و
خصوصیات ظاهری دختران را برای
ازدواج در اولویت قرار دهد.

سایت حکومتی شیعه آنالین نوشت:
دو روز پیش اس��تان ها و شهر های
مختلف در کشور عربستان سعودی
شاهد برگزاری نماز «استسقا» (نماز
طلب باران) بود این نماز به دس��تور
(ملک عبدالل��ه ب��ن عبدالعزیز آل
سعود) پادشاه عربستان سعودی در
سراسر این کش��ور خوانده شد این
نماز در شهر مکه ،در مسجدالحرام و
در شهر مدینه در مسجدالنبی (ص)
و نیز در شهر ریاض در مسجد (جامع

گفت :ش��نیده ای ک��ه باالخره
«هفته» نشریه «پیوند» را هم خرید
و تصاحب کرد!
گفتیم:بله.
گفت :احتماالً مدیریت جدید زیرآب
تو و دو سه رسوای دگر راخواهد زد
و اخراجتان خواهد کرد؟
گفتیم :والله ما یک بار به علت عدم
التزام عملی و نظری به اس�لام ناب
والیتی – فقاهتی توسط خودمان از
ام القرای اسالم و چندین بار به دلیل
زدنحرفهایزیادی
از محل کارمان به
وسیله روسای مربوطه
و چند بار هم به س��بب
ترکی ب��ن عبدالله) برگزار

شد.
نمازگزارانعربستانی
تم��ا م
بع��د از برگزاری «نماز طلب
باران» دس��تان خود را رو به آسمان
باال برده و از خداوند متعال خواستار
نزول رحمت شدند.
در پایان این مراسم ائمه جماعت از
نمازگزاران خواس��تند که از گناهان
خود بکاهند .این اولین بار نیست که
در عربستان سعودی چنین نمازی
برگزار می ش��ود اما رخ��داد جالب
توجه این بود که بارانی برای وهابیون
نباری��د و در ع��وض خداوند متعال
رحمتش را بر شیعیان اهل بیت (ع)
نازل کرد!
و مناطق مختلف کشورمان از جمله
تهران ش��اهد بارش شدید باران بود
گفته می شود بارش باران در برخی
مناطق جمهوری اس�لامی ایران به
قدری زیاد بود ک��ه طی چند وقت

اختالط
می کنیم!

اقدام علیه امنیت
ملی اختر عیالمان و
توسط حضرت ایشان
از کلب��ه خراب��ه مان ا خ��ر ا ج
شده ایم!؟
برو برایمان آرزو کن که از خانه دل
مردم مهربان و دلسوخته مان اخراج
نشویم!
اخراج از اماکن فوق الذکر که ("ایز
نات ا بیگ دیل!") بعد هم این آتش
ها هم��ه از گور این رحیمیان بلند
می شود که به هر بابایی بهای بیش
از حد می دهد و بزرگش می کند و
به این ترتیب هم مردم را می آزارد
و صدایشان را در می آورد و غرولند
و فحش و فضیح��ت برای خودش
می خ��رد و هم روی ای��ن «اجله
چالغزه» را زیاد می کند!؟

اخیر بی سابقه بوده است!
به مخالفین رژیم شریف جمهوری
اسالمی و نمایندگان خداوند تبارک
وتعالی ب��ر روی زمین یعنی علمای
اعالم و حجج اس�لام نصیحت می
کنیم که حد اقل از این داستان درس
عبرت بگیرند و از لجاجت و عناد با
این جماعت شریف دست بردارند.
آیا از ای��ن دلیل محکم تر هم برای
اثبات حقانیت مذهب ش��یعه حقه
اثنی عشری می توانید پیدا کنید؟!
شاد و آزاد وسربلند باشید.
پیر گدای خراسانی
به تاریخ چهارشنبه  14آوریل الحرام سال
 2010ولفری دربدری

وست آیلند

در فق��ه ش��یعه (یادمان
در کشکول پیر ...نیست اصول کافی بود یا
حلیةالمتقین؟)خواندهایم
نقل می کنیم.
می فرماید :اگر کسی در
منزلی س��از بنوازد و یا به
موس��یقی گوش کند آن
منطقه تا شعاع  70خانه از هر چهار
کشف علمی جدید
طرف نم��از ندارد و بعد هم جنی به
ن��ام «قفن�در»
برابر گزارش های رس��یده
از پنج��ره آن
اخی��راً دانش��مندان جوان
خانه وارد ش��ده،
دولت اس�لام ن��اب پس از
خ��ودش را ب��ر
ت�لاش ف��راوان موف��ق به
روی آن نوازن��ده
س��اخت محل��ول معجزه
ساز و یا شنونده
آسائی از مشتقات آب انگور
موسیقی انداخته
با نام علمی «س��اندیس»
و ب��ا او اعم�ال
ش��ده اند که مصرف آن در
«کهری�زک»ی
هر موجودی ایجاد عشق و
انجام می دهد!
عالقه وافر نسبت به اسالم
ک��ه ص��د البته
آن ه��م از ن��وع والیتی –
فقاهت��ی آن و مخصوص��اً
شخص ما به دلیل
تعارض این اعمال با مفاد شناسنامه
رهبر معظم انقالب می نماید.
همین گزارش اضاف��ه می کند که پیوند از شرح بیشتر آن معذوریم!؟
ثابت ش��ده است چنانکه این ماده با
ساندویج تخم مرغ و شکالت ساخت
س��ویس مصرف ش��ود تاثیراش دو الکاسب حبیب اهلل
چندان خواهد بود!؟
ظاهراً «عبدالغدیرخان» ،دانش��مند
اتمی پاکستان دچار دردسر جدیدی
ش��ده اس��ت چون گزارش هائی در
دزدان دریائی و دزدان
میان اس��ت مبنی بر این که ایشان
غیر از کمک به کشورهای مختلف
صحرائی
در خب��ر ها آم��ده بود ک��ه :دزدان جهت ایجاد تشکیالت اتمی ،با سران
دریائی سومالیائی یک کشتی باری دولت هائی مانند ایران و لیبی و کره
ترکیه را بدون آسیب رساندن به  25شمالی هم درباره فروش بمب اتمی
خدمه آن پس از س��ه روز رها کرده آنهم با قیمت های گزاف وارد مذاکره
اند! اما ش��خص ما خبر دیگری هم شده است!؟
داری��م و آن این که دزدان صحرائی ب��ه این می گویند کاس��ب خوب و
حبشیائی یک مملکت نسبتاً آباد با بیزینس من موفق چون جنس اش
ده ها میلیون ملت آن را ربوده اند و را هم به برادران مس��لمانش عرضه
با رساندن آسیب و صدمه و خسارت نم��وده و هم به رفق��ای ضد دین و
فراوان و س��رقت اموالش پس از  31مذهب اش!؟
سال هنوز هم آن را رها نکرده اند!؟ این مطلب که این بمب ها بر سر چه
کسانی ریخته خواهد شد هم برایش
مهم نبوده فق��ط به دنبال دالر بوده
مسلمانانمتاشائی
آنهم از نوع خشک و بی مالیاتش!؟
اطالعات شیراز  50جوان بهائی را به
س��ه سال شرکت اجباری در کالس
تبلیغات اسالمی مجبور کرده است! ارادت!
در ای��ن که این جوان��ان بهائی پس واقعاً گاهی هم حضرت رهبر معظم
از طی این دوره س��ه س��اله زورکی با بعضی از اقداماتش��ان باعث ایجاد
چنانچه به دین مبین اسالم مشرف دردسر برای دولت مردمی و رئیس
شوند چگونه مس��لمانانی از آب در جمهوری  40میلیونی اش می شوند
خواهند آمد حرفی نیس��ت فقط ما پس از فتوای معروف ایش��ان درباره
از مس��لمینی که به چنین اقداماتی غیر عقالئی بودن چهارشنبه سوری
دس��ت می زنند سوال می کنیم که و تبعات آن ،اخی��راً فتوای جدیدی
چه حالی خواهند داشت اگر بر فرض صادر فرموده اند درباره پرداخت وجوه
پس فردا در ایران رژیمی بر سر کار قبوض آب و برق و این که اگر کسی
بیاید که آنان را به زور وادار کند که این مبالغ را نپردازد وضو و غس��ل و
ریش خودشان را سه تیغه بتراشند ،نمازش باطل است ،چون ظاهراً اعالم
به سر و صورتشان سرخاب و سفید شده بود که عده کمی از مردم این
آب و به لبهایش��ان ماتیک بمالند و پول ها را پرداخت نمی کنند.
در انظار مردم باباکرم برقصند و زنان فکر می کنی��م تاثیر این فتوا چنان
و دختران و مادران و خواهرانش��ان خواهد بود که از این پس بقیه مردم
را ه��م وادار کنن��د که با بیکینی به حتا مشتریان تا امروز خوش حساب
خیابانبیایند؟!
سازمان های آب و برق هم از پرداخت
این پولها خودداری خواهند نمود آن
امان از دست این جناب هم فقط به خاطر ع��رض ارادت به
معظم له!؟
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بازار امالک...

آمار خرید و فروش امال ک مسکونی
درکالن شهر مونرتال :مارس ۲۰۱۰
امیرسام
بنا بر آمار سازمان
مشاورین امالک
مونت��رال بزرگ،
ماه مارس  ۲۰۱۰با افزایش %۱۲
رکورد بیشترین میزان خرید و
فروش در کالن ش��هر مونترال
در ماه مارس که متعلق به سال
 ۲۰۰۷بود را پشت سر گذاشت.
خرید و فروش امالک مسکونی
 %۳۸نس��بت ب��ه م��اه مارس
سال گذش��ته (که دوران رکود
اقتصادی بود) و  %۲۱نسبت به
ماه مارس  ۲۰۰۸افزایش داشته
است.
در ماه مارس امسال ،تمام انواع
امالک از س��طح خرید و فروش
ماه مارس  ۲۰۰۸فراتر رفتند که
در این میان امالک چند واحدی
( )plexبا  %۳۴افزایش در تعداد
خرید و فروش بیش��ترین رشد
را نش��ان دادن��د در حالیکه این
افزایش ب��رای خانهه��ای تک
واح��دی ( )single familyو
کاندومینیوم ب��ه ترتیب  %۲۱و
 %۱۷گزارش شد.
بنا به نظر میشل بوسژور رئیس
هیئت اجرایی سازمان مشاورین
امالک مونترال ب��زرگ ،افرادی
که برای اولین بار در صدد خرید
ملک میباشند در این بازار امالک
نقش بس��زایی ایفا میکنند .این
نظر سنجی نش��ان میدهد که
 %۴۳از اف��رادی که ت��ا  ۱۲ماه
آینده قصد خرید ملک دارند در
ی باشند.
حل حاضر مستاجر م 
چشم اندازهای روشن اقتصادی
و پایی��ن ب��ودن نرخ به��ره وام
مسکن به یقین اجاره نشینها را
به فکر خرید ملک انداخته است
و حتا به دلیل خبرهایی از گوشه
و کنار مبنی بر افزایش نرخ بهره
وام مسکن در تابستان امسال،
ی از این گروه اقدام به خرید
بعض 
قبل از به سر رس��یدن قرارداد
اجارهشانمیکنند.
از لحاظ جغرافیایی ،تمام مناطق
مونترال از سطح فروش مارس
 ۲۰۰۸فراتر رفتند.
الوال بیش��ترین میزان خرید و
فروش را با  %۴۰افزایش نسبت
ب��ه م��ارس  ۲۰۰۸از آن خود
کرد.
بعد از آن vaudreuil-soulange
ب��ا  north-shore ،%۲۵با ،%۲۱
 South-shoreب��ا  %۲۰و جزیره
مونت��رال ب��ا  %۱۷افزای��ش در
ردههای بعدی قرار گرفتند.
از لحاظ قیمت نی��ز ،تمام انواع
ام�لاک افزایش چش��مگیری
نسبت به ماه مارس سال گذشته
داش��ته ان��د .میانگی��ن قیمت
خانههای ت��ک واحدی single-
 familyدر مونترال به ۲۴۵۰۰۰
دالر رسید که نشان دهنده %۹
افزایش نسبت به مارس ۲۰۰۹
میباشد.
قیمت میانگین کاندومینیوم و
امالک چندواحدی  plexنیز هر
کدام با  %۱۰افزایش به ۲۰۲۵۰۰
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يك صبح زيبا

و  ۳۷۵۰۰۰دالر رسید.
این افزایش قیمته��ا را نیز بر
اس��اس پدیده عرض��ه و تقاضا
میتوان توجیه نمود .بازار خرید
و فروش امالک فعال میباشد و
تع��داد امالک در معرض فروش
 %۲۰نس��بت ب��ه مارس س��ال
گذش��ته کاهش داش��ته است
که خود باع��ث افزایش قیمت
میشود.
ب��ه خاطر داش��تن ای��ن نکته
ضروری میباشد که با وجود این
افزایش نسبی ،اگر قیمت امالک
ی نظیر
مونت��رال را با ش��هرهای 
تورنت��و و کلگ��ری که میانگین
قیمت خانههای ت��ک واحدی
() single-familyب��ه ترتی��ب
 ۳۲۷۰۰۰و  ۴۲۳۰۰۰دالر در
ماه مارس  ۲۰۱۰گزارش ش��ده
اس��ت و حتا ونکوور که قیمت
متوسط امالک در فوریه ۲۰۱۰

به  ۶۶۳۰۰۰دالر رسید مقایسه
کنی��م میبینیم ک��ه هنوز هم
ی از شهرهای تقریبا
مونترال یک 
ارزان از لح��اظ خرید مس��کن
میباشد.

سال گذشته میباشد.
قیمت میانگی��ن کاندومینیوم
در این مدت ب��ا  %۸افزایش به
۲۰۰۰۰۰دالر رسید  .و بیشترین
افزای��ش متعلق به امالک چند
واح��دی plexب��ا  %۱۰افزایش
میباشد که قیمت میانگین این
نوع ملک  ۳۷۱۰۰۰دالر گزارش
شد.
این تعداد خرید و فروش در
امالک و همچنی�ن افزایش
ی از این
ی قیمتها حاک 
نس�ب 
ی
است که مونترال شهر خوب 
ی و سرمای ه گذاری
برای زندگ 
در امالک میباشد.

اسم من افتخار است.
در اتاقم نشستهام و به گذشته و آينده
فكر ميكنم .كشورم غول هائي در شعر
و ادب و فلسفه پرورانده است:
فردوسي ،س�عدي ،حافظ ،خيام و
موالناي رومي نمونههائي از آنانند.
اي خوانندهي قرن ،21حوصلهات س��ر
خواهد رفت .اگر دوست داري اين غولها
را بشناسي به ويكيپديا مراجعه كن!

سال 651

قرن شانزدهم:

باران ميبارد .معموال" وقتي كه ميبارد
م��ن خوش��حالم و خ��داي بزرگم��ان
اهورامزدا را س��پاس ميگ��زارم .با باران،
دشتهاي پهناور سرزمين من با همهي
گونهدانهه��اي خوراك��ي و همه گونه
ميوهه��اي خوشگوار بي��ش از پيش
شكوفا ميشود.
اما امروز اندوهگينم .امروز شنيديم كه
پادش��اهمان ،يزدگرد س��وم از دودمان
ساسانيان كشته شده است .مسلمانان
به كش��ورم تاختهاند .اكنون بايد بروم.
دخترم دنيا در گهوارهاش گريه ميكند.

حدود قرن هشتم:

آس�ماني ب�ه رن�گ آبي روش�ن با
تكههائي ابر سفيد
ديروز براي من و هم��هي ايرانيان روز
بزرگي بود .پ�درم جعفر برمكي ،يك
ايراني ،وزير خليفه هارون الرش��يد ،يك
عرب ،شد.
خوانندگان عزيز سدهي  ،21وزير همان
اس��ت كه شما نخس��توزير يا معاون
رئيسجمهور خواهيد گفت.
پدرم ميگويد:
"ما ايرانيان مس�لمان ش�ديم اما
عرب نش�ديم .ما ايراني هستيم و
همواره ايراني خواهيم ماند".
اكنون بايد شتاب كنم .بايد حواسم به
مش��ق تيراندازي س��وار بر اسب همراه
برادرانم باش��د .پدرم تاكيد دارد هرچه
برادرانم مياموزند من هم بياموزم .هان،
از قرار ،اسم من شهرزاد است.

قرن يازده -دوازدهم

آمار خرید و
فروش امالک
در سه ماهه اول
سال ۲۰۱۰
تع��داد معام�لات امالک در
کالن ش��هر مونترال در سه ماه

سخنرانی فرهاد بشارت
زمان :شنبه  8ماه می  2010ساعت  6بعدازظهر

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60ایران مونتریال

من بر لبهي پنجره كه از پس
بس��ياري زمستان هاي سخت
دوباره در بهار گل داده اس��ت.
ايران باز جان به سالمت خواهد
برد .بهاري ديگر در پيش است.

فارس ،دنيا ،شهرزاد ،آزاده ،افتخار!
غصه خنوريد :من هنوز زندهام2559 .
سال عمر كردهام و امسم ايران است.

جير جير پرندگان را از پنجره ميشنوم.
دس��ت و روي��م را با گالب ميش��ويم،
لباس بلند و س��پيدي بر تن ميكنم،
گل س��فيد رنگ به موهاي��م مي زنم
و گردنبند طالئي زرتشتنش��ان را به
گردن مياويزم .امروز روز بزرگي است..
امروز من و خانوادهام براي نخستين بار
از لوح كورش كبير ديدن ميكنيم .من
تا اين لحظه نه ،اما شما اي خوانندگان
س��دهي بيست و يكم ،همين لوح را به
عنوان نخستين اعالميهي حقوق بشر
ميشناس��يد .بايد بروم ،پ��در و مادر و
برادرانم صدايم ميكنند:
"بشتاب فارس ،دنيا منتظر است ".هان،
از قرار اسم من فارس است.

يك روز باراني

اول امسال  %۴۶نسبت به همین
مدت در سال گذشته و  %۱۰به
مدت مشابه سال  ۲۰۰۸افزایش
نشان داد.
در طول این مدت تعداد ۳۸۶۵
کاندومینیوم به فروش رس��ید
( %۱۳افزایش نس��بت به رکورد
ی که در س��ه ماه اول س��ال
قبل 
 ۲۰۰۸به ثبت رس��ید) .خرید و
فروش خانههای ت��ک واحدی
 %۸ single-familyو ام�لاک
چند واحدی  )plex( %13نسبت
به س��ه ماه اول سال ( ۲۰۰۸که
هنوز رکود اقتصادی شروع نشده
بود ) افزایش نشان میدهند.
از لح��اظ قیم��ت نی��ز ،قیمت
میانگی��ن خانهه��ای ت��ک
واح��دی ( )single-familyب��ه
۲۴۳۰۰۰دالر در س��ه م��اه اول
امس��ال رس��ید که مع��دل %۸
افزایش نس��بت به مدت مشابه
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آسماني بدون ابر
من عروس نظامالملك ،وزير ايراني ملك
شاهسلجوقي،پادشاهتركتبارمانهستم.
امروز پدرشوهرم رصدخانهاي را افتتاح
ميكن��د .من هنوز نميدانم ،اما ش��ما
خوانندگان عزيز قرن  21اين رصدخانه
را به عنوان مكاني خواهيد شناخت كه
عمر خيام كند و كاوش براي تقويمي
تازه را در آن به انجام خواهد رساند.
بله ،ما ايرانيان هنوز ايراني هستيم،
مهم نيس��ت چه كسي بر كشور حاكم
اس��ت ،عرب يا ترك ،اي��ران هنوز ايران
است و ايراني هنوز ايراني .هان ،از قرار،
اسم من آزاده است.

حدود قرن سيزدهم:

آسماني تيره و تار

چنگيزخان در ايران است.
مغول ها ميكش��ند ،وي��ران ميكنند،
غ��ارت ميكنن��د و ميس��وزانند .خدا
ميدان��د چه تعداد از مردم را از دم تيغ
گذراندهاند.
ش��ما اي خوانندگان قرن 21خواهيد
دانست 2.5 :ميليون.
البد اي��ن آخر دنيا اس��ت! اما نه! هيچ
چيزي هيچ پاپاني ندارد .هر چيزي آغاز
ميشود ،شكوفا ميشود و هنگامي كه
پژمرد و به آخر رسيد ...دوباره زندگي را
از سر ميگيرد ...اين قاعدهي تغيیرناپذير
جهان و طبيعت است.
درس��ت مثل گلدان شمعداني كوچك

حدود قرن پانزدهم:

آسمان بزرگان

آسماني صاف

آزاد اس��ت و اي��ن كه دوس��ت دارد به
گيسوي بلندش گل سرخ بزند .من هم
موي س��ياه بلندي دارم اما مجبورم آن
را با روسري بپوش��انم .ديروز تاجي به
من يك گلدان گل اللهي قرمز داد .من
اين گلدان را بر لبهي پنجرهي اتاقم در
حرمسرا گذاشتهام .االن وقت آب دادن
به اللههاي قشنگم است .بايد آنها را زنده
نگهدارم .شايد روزي من هم گلهاي آن
را به موهايم بزنم.

اوايل قرن 20

آسماني به رنگ آتش

اسم من الله است.
اس��م جد مادريم را روي من گذاش��ته
اند كه در حرمس��راي شاه زندگي كرد
و همانج��ا مرد .از زم��ان جد مادريم تا
امروز خيلي چيزها عوض شدهاند .حاال
سلطنت مشروطه داريم.
ما نفت داريم .ما يك كشور ثروتمنديم.
حاال بايد بروم .ش��وهرم منتظر اس��ت.
باي��د با ه��م در يك تظاهرات ش��ركت
كنيم .باي��د عليه بيگانگاني كه در امور
كشورم دخالت ميكنند اعتراض كنيم.
پيراهن سفيد رنگي بر تن ميكنم و كاله
كوچكي بر سر ميگذارم :كاله كوچكي
با اللههاي سرخ.

از پنجرهي اتاقم ميدان نقش جهان را
ميبينم .من هنوز نميتوانم ،اما تو اي
خوانن��ده ي قرن  ،21ميتواني بيائي و
در شهر اصفهان ،پايتخت ايران ،از اين
مكان باشكوه و خيلي بناهاي ديگر كه
پادشاه ما ش��اه عباس كبير ايجاد كرد
ديدن كن��ي .امروز به خانهي دوس��ت
عزيزم آرمينه دعوت ش��دهام .او ارمني
است .او در جلفا زندگي ميكند :محله
ي ارمنيهاي اصفهان در ساحل جنوبي
زاينده رود .آرمينه و خانوادهاش همراه
حدود  150000ارمني از سرزمينهاي
ش��مال ايران به اصفهان آمدهاند .روزي
در بازار بزرگ اصفهان به هم برخورديم
و دوست شديم.
من ميخواستم يك چادر مشكي بخرم و
آرمينه يك روسري قرمز .ما دوست شديم
و من يك روسري قرمز هم خريدم..
موي س��رم را ش��انه ميكنم .در مسير
خانهي آرمينه بايد موي سرم پوشيده
باش��د .بايد ص��ورت و تم��ام بدنم هم
پوشيده باش��د .اين عرف اسالمي براي
زنان در ايران است و من هم مسلمانم.
ممكن اس��ت بپرسيد"،شانه كردن مو
وقتي بايد روس��ري سر كني چه فايده
اي دارد؟" اما آرمينه مس��لمان نيست.
آرمينه و همهي ارمنيها مس��يحياند.
آرمينه به من گفته كه ارمنستان اولين
كش��ور دنيا بوده كه مس��يحيت را به
عنوان دين رس��مي پذيرفته است .در
خانهي آرمين��ه حتا در حضور برادرش
مي توانم روسريم را بردارم .وقتي با من
حرف ميزند مستقيما" توي چشمهايم
نگاه ميكند .مردان مسلمان اين اينطور
نيستن .د
برادر آرمينه چشم هاي زيبائي دارد.

ديگر اسم كشور من فارس نيست بلكه
ايران است.
ديروز رضاش�اه ،اولين شاه سلسلهي
پهلوي ،بهوسيلهي مهاجمين انگليسي-
شورويائي ناچار از كنارهگيري شد.
من پادشاهمان را دوست داشتم چون
اصالحات اداري و اجتماعي زيادي انجام
داد .مهمتري��ن كاري كه كرد كش�ف
حجاب از زنان ايراني بود .در حالي كه با
چشمهاي قرمز و با كلمات پرحرارت از
رضا شاه دفاع ميكنم ،مادر بزرگ كوچك
قامت و سفيد روي من كه هميشه بوي
گل ياس ميدهد جانمازش را تا ميكند..
از پنجره به درخت خرمالوي توي حياط
نگاه ميكند و ميگويد " :نميش��ود با
زور م��ردم را وادار كرد چيزهائي را كه
هزار سال به
آن فك��ر و عمل كردهان��د به زور نفي و
فراموش كنن��د ".روي درخت خرمالو
پرس��توها را ميبينم كه جيرجيركنان
از ش��اخهاي به شاخهي ديگر ميپرند.
حاال بايد بروم .دختر كوچكم ايران گريه
ميكند .بايد به او غذا بدهم.

حدود قرن 19

حدود 1970

آسمان خاكستري دلگير

اسم من الله است.
ش��انزده س��ال دارم .در حرمس��راي
ناصرالدي��ن ش��اه ،چهارمين پادش��اه
سلس��لهي قاجار ،زندگي ميكنم .من
يكي از همسران متعدد او هستم .زندگي
در حرمسرا مثل زندگي در زندان است.
اگر به خاطر تاج السلطنه ،دختر شاه،
كه تقريبا" هم س��ن و سال من و تنها
دوست و بهترين دوست من است نبود،
زندگي برايم غير قابل تحمل ميشد .او
به من خواندن و نوش��تن و نواختن تار
را مي آموزد .البته هم��ه ي اين كارها
را در خفاي كامل انجام ميدهيم .زنها
اجازه ندارند چنين كارهائي بكنند .من
تاجي را تحس��ين ميكنم .من او را اين
طور مينامم .او خيلي پر جرات است .او
چيزهائي مي گويد كه
به گوش من نخورده است:
اين كه تفاوتي بين زن و مرد نيس��ت و
حقوق زنان و مردان بايد برابر باشد .با هم
خاطرات زني به نام فارس را ميخوانيم
ك��ه در دوران ك��ورش كبي��ر زندگي
ميكرده .ف��ارس در دفتر خاطراتش از
زندگي روزمرهاش ميگويد و از تجربهي
اسب سواري با برادران و پسرعموهايش.
او ميگويد كه در انتخاب ش��وهر و در
انتخاب لباس��ي كه ميخواهد بپوشد

حدود 1935

توفان و تندر

آسماني ابري

اس��مم ايراندخت اس��ت .اس��م مادرم،
ايران ،را روي من گذاش��تهاند .در واقع
من دختر مادرم و دختر مادر او و دختر
هم��هي مادران كش��ورم هس��تم .من
دانشگاه ميروم .حقوق ميخوانم .تهران،
پايتخت ايران شهري بزرگ است ،پر از
كافه و رستوران و ديسكو ،درست مثل
پاريس يا لندن .محمدرضاشاه ،دومين
شاه سلسلهي پهلوي ميگويد " :اكنون
هيچكشورينميتواندانگشتتهديدش
را به سوي ما بگيرد ،زيرا تالفي خواهيم
كرد ".قدرت چيز عجيبي است .آدم را
دچار توهم ميكند .دلم ميخواست شاه
ما واقعبينتر بود.

جون 2009

آسمانيسبز

جيك جيك كامپيوترم را ميشنوم .نوار
سبزي به پيشانيم ميبندم و به خيابان
ميروم....
فارس ،دنيا ،شهرزاد ،آزاده ،افتخار! غصه
نخوريد :من هنوز زندهام 2559 .س��ال
عمر كردهام و اسمم ايران است.
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با یاد پدر ،منوچهر ارشدی
شهرزاد ارشدی

....مدتیس��ت که دارم جان
می کنم تا چند خطی در باره
پدرم بنویسم ،تا بدین طریق
مهربانی های «فامیل» بزرگی
را که در سالهای تبعید بدست
آورده ام را ارج بگذارم .خانواده
ای که به قول حسین شرنگ
عزیز ق��درش را در آغاز تاریخ
تبعیدمان نمی دانستیم ،اما با
مرور زمان می فهمیم که چه
گنجینه نایابی را با همه تلخی
ها و ش��ادی هایش بدس��ت
آورده ایم.
حس��ین بدرس��تی نوشت:
"ما در جش��نها و س��وگها و
ایس��تادگی هایمان در برابر
ستم اسالمی ،بیش از پیش به
هم نزدیک شدیم "
بی��اد آقای صاحبی پدر نازنین جواد
صاحبی دوس��ت دیرین��ه و عزیزم
که چن��د ماه قبل با این جهان وداع
گفتند و تنها با شنیدن خبر پدر من
جواد غم خود را افشا کرد .پدرم جواد
را خیلی دوست داشت.
بیاد پدر و خواهر نیما مظهری عزیز،
که در تاریخ  ١٩مارس امسال  -یک
روز قب��ل از آغاز بهار خبر از دس��ت
دادن دو عزیزش را شنید.
بیاد پدر یاس��من عام��ری نازنینم .
یاسی گفت :پدر آدم که می رود انگار
سوراخ بزرگی در دنیا باز می شود که
هر کاری بکنی نمی توانی راهی برای
پر کردن سوراخ پیدا کنی.
بیاد خانم رئیس دانائی ،مادر فرشته
رئیس دانائ��ی ،که مانند دوس��تی
مهرب��ان در این روزهای س��خت در
کنارم بود و غمخوارم.
بیاد پدر ش��ادی امین عزیزم ،که نه
چندان دور ،او هم پدرش را از دست
داد .شادی نامه مهربانی برایم نوشت
و گف��ت" :میدانم روزهای س��ختی
داری .روزهای��ی ک��ه لحظاتی از آن
سنگینی غمش��ان برای همیشه در
ذهن میماند".
بیاد پ��در دوس��ت مهربان��م گلرخ
جهانگیری که برایم نوشت :میدانم
چه می کش��ی ،پدر آدم که می رود
انگار کمر آدم می شکند.

بیاد آقای ابراهیم طاهری پدربزرگ
پسرم ،ستیز -پدر شهریار ،شهناز و
ش��هال طاهری دوستان و فامیلهای
روزه��ای خ��وب گذش��ته ،که چه
مهربان برایم نوشتند .شهناز از آلمان
نوش��ت" :باورم نمی ش��ود .دلم می
خواست دوباره آقای ارشدی را ببینم
تا با صدای قشنگش ترانه گل مریم را
بخواند .او سمبل مهربانی بود".
ش��هال با ناباوری تلفن ک��رد .با هم
سخت گریستیم و گفت" :هیچ وقت
محبت های آقای ارشدی را فراموش
نمی کنم .ش��هرزاد ی��ادت می آید
همیشه می گفت من باید پیشمرگ
ثریا بشم( ".ثریا مادر من است).
بی��اد خانم و آقای باقری ،پدر و مادر
دوست قدیمیم ،پری عزیز ،که وقتی
برای دلداری من تلفن کرد انگار غم
خودش هم دوباره تازه شده بود.
بیاد منوچهر س��االری ،پدر دوستم
بابک ساالری که برایم از دیدار آخر
با پدرش تعریف می کرد ،وقتی که
برای عکاسی به افغانستان رفته بود .و
با غصه به من گفت :ما هر دو منوچهر
هایمان را از دست دادیم.
بیاد عزیزانی که حسین شرنگ عزیز
در این س��الهای تبعید از دست داد
و در سوگشان گریسته .با احترام به
شاعر عزیز شهرمان حسین شرنگ
که در س��وگ پ��درم مت��ن زیبای
"خانواده عکسها" را نوشت.

با بوس��ه ای به صورت مهربان
و اشک الوده نادیا کردی که با
مهربانی در گوشه ای نشسته و
برای غم من اشک می ریخت.
با احت��رام و عالقه عمیقم به
عل��ی میرفطروس ک��ه برای
آرام ک��ردن م��ن تلفنی برایم
شعر خواند و خواست تا صبور
باشم.
با احترام به برادر عزیزم مهدی
میرفطروس که یار و غمخوار
 ٣٠ساله است.
با عش��ق و احترام به خواهرم
نسرین صداقت که مانند خواهر
کوچکش از من نگهداری کرد.
رویش را می بوسم.
با محب��ت به هما علیزاده که
پدرم همیشه در موردش می
گفت؛" این دختر قلبش خیلی
خوب است".
روی همگی تان را می بوسم .میدانم
اس��م بسیاری از ش��ما را که در این
روزهای سخت به من محبت بسیار
کرده اید ،اینجا ذک��ر نکرده ام .مرا
ببخشی .د
در آخر ب��ا احترام فراوان به جناب
رحیمیان و با پوزش چون قول داده
بودم مطلبی برای این شماره در مورد
پدرم برایشان بفرستم .شش صفحه
در دفترم هم نوشتم اما اشک اجازه
پایان مطلب را به من نداد.
حتما نوشته ام را برای شماره آینده
حاضر خواهم کرد.
در سوگ همه پدران و مادرانی که در
فراق فرزندانشان زیستند و در فراق
فرزندانش��ان چشم از این جهان فرو
بستند.
بیاد پدر عزیزم منوچهر ارشدی که
در تاریخ اول فروردین  ١٣٨٩چشم
از جهان فرو بست.
دلم بشدت برایش تنگ است.
چه درد عجیب  -قرینی ست!
با احترام شهرزاد ارشدی
 ١٤آوریل ٢٠١٠

همدردی
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یادبود
با نهایت تاسف و دلی اندوهگین
درگذشت ناگهانی پدرمان

زنده یاد آقای تقی مصطفی لو

بزرگ خاندان مصطفی لو
را در ایران به آگاهی کلیه عزیزان می رسانیم.
به مناسبت هفتمین روز درگذشت آن شادوران
مجلسیادبودی
در روز یکشنبه  18ماه آوریل 2010
از ساعات  3تا  6بعدازظهر
در محل سالن یادبود:
Kane & Fetterly
5301 Decarie blvd.

Montreal Quebec H3W 3C4

Tel. 514 481-5301

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان و سروران گرامی
در این مراسم باعث تسالی خاطر
بازماندگان خواهد شد.
یادش گرامی باد.
از طرف خانواده

مصطفی لو و دوستان

جناب احمد مصطفی لو

صبر و بردباری از نیروهای نهفته درون است،
که انسان را در مقابل تجربه های ناگوار و ناباور زندگی خود استوار
نگه می دارد .سخت است ،اما می پذیریم ،واقعیت مان را در این
سیر تکامل هستی .ما را همراه خود بدانید .تاثر و همدردی مان را
در این حادثه ناگوار پذیرا باشید.

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت

همدردی
دوست و هم میهن گرامی احمد مصطفی لو نازنین
در سوگ ژرف درگذشت پدر گرامی تان با شما و همه دیگر
عزیزانتان شریک هستیم ،همدردی ما را بپذیرید.

عباس کرباسفروشان (خراسانی) و بانو

همدردی
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران

دوست ارجمند جناب آقای احمد مصطفی
درگذشت غم انگیز پدر عزیزتان را به شما و دیگر بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم.

محمد رحیمیان و خانواده ،فرشاد فضلی (تپش دیجیتال)
و از طرف دوستان شما در پیوند مونتریال
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استخدام

paivand@videotron.ca
Fax: 514-313-5656
Tel.: 514-996-9692

رفوکار قالی

های
نیازمندی

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2010UP

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

جزئی و کلی

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

سیا صابری

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Fax: (514) 288-4682

CATERING

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

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

طراحیوبسایت

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

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

House

Keeping FH
خانه تکانی!
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی

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

استخدام

به یک نفر باری کار در
خانه نیازمندیم :انجام
کارهای کاری ها خانه و
نگهداری از بچه نوجوان.
شاملغذاومحلزندگی
 حقوق 1100 :دالر درماه

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

استخدام

SANGAK PAZ

به یک نفر نان سنگک پز

باتجربه
برای کار درتورونتو
 با شرایط عالی
نیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

(514) 677-4726
(514) 696-2619

Carpet repair
>> part time

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

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

به تعدادی کارگر زن برای
تمیزکردن منازل و محل
کارنیازمندیم:

(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

514-730-7462
514-624-7581

قابلتوجهخامنها

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

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

514-624-5609
514-889-3243

متــرجم

smm_sh@yahoo.com

فال قهوه

رضانوشادجمال

(514) 690-6343

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

UPdjuly-sep08

تاتوی دائم

و ورق
توسط شادی

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

)(514

685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

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

)(514

514-575-7080

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی
محمودایزدی

The Shield of Athعضوجامعه مترجمین کبک
ena
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
تلفن اطالعات و نامنویسی
■ ترجمه کلیه اسناد و
(خامن کریاکی)
مدارک با تضمین تائید ادارات
(514) 274 8117
و سازمان های ایالتی و فدرال
Apr15may01

خدماتکامپیوتر

farkhondeh>>120todec'09UP

استخدام

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه رسمی و
گواهی امضا ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و
ارائه خدمات مربوط

ازدسامبر1

bagherinov-janUPak

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

call Joseph

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

ازسپتامبرNikpour:

مترجمرمسی

Tel.: (514) 271-7750

استخدام

678-6451
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جویای همخانه

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

به یک بانوی  40سال به باال
(ترجیحا زوج)
شرکتی و شخصی
برای همخانگی و
 افزایش سرعت سیستم
همصحبتی خانم سالمند  آموزش و نصب نرم
نیازمندیم.
افزارهای دخلواه شما
 استفاده از تمام
www.systemexpert.ca
امکانات رایگان است.
514-294-8242

(514) 836-8354

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

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

Auto
Glass

سالن آرایشگاه و استه تیک
Coiffure & Esthetics

باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی

بفروشمیرسد:
لطفا با تلفن

Tel.: 514-895-4448
با اسماعیل تماس بگیرید
nikpoorazapr01UP

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(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

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

خدمات

خیاطی
TAILOR
Alteration

کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و… با نازلترین
قیمتدرمرکزشهر

514-961-2591
maryamazdec01free

استخدام

به یک کارگر ساده برای
کار در رستوران یاس
نیازمندیم.
514-483-0303

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

azapr10UP

بفروش می رسد

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

آموزش دف
و ردیف نوازی
دستگاه و آوازهای ایرانی

صابر جلیل زاده

Tel:(514)485-0739
azfev01

514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

WAITRESS

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

استخدام

PIZZA MAKER
DISH WASHER

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

استخدام

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

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

ساختمانی

514-996-7255

fromsep15unpaid

تعمیـرات

AKHAVAN
FOOD

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

ARIANA
MOVING

acadianreno@hotmail.com Nov01UP

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

514-364-1011

استخدام

az aug15پروانه واعظ

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
جزئی و کلی

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

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

سوپرخوراک

Free to Air
TV channels

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

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

یــاس

استخدام

رستوران شیراز

514-485-2929

رستوران

6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

باغذاهای
خوشمزه
5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

اوبامای وحشی و ...
او ک��ه در «لبخنده��ای مصنوعی،
[اوبام��ا] جان��وری درنده ،وحش��ی
و زنجیر گس��یخته» م��ی ببند كه
«کمتری��ن نش��انه ای از انس��ان و
انس��انیت ندارد ...آدم نمایی كه صد
البته ،حماقت او خیلی بیشتر و غلیظ
تر از وحشی بودن اوست» میخواهد
ثابت کند که به گفته امامش «آمریکا
هیچ غلطی نمیتواند بکند» .او اضافه
میکند که «اظهارات اوباما برخالف
انتظار وی نه فقط از نگاه جمهوری
اسالمی ایران تهدید تلقی نمیشود،
بلکه حاوی نکات خشنود كنندهای
نیز هست».
او حتا به خود اوباما نسبت میدهد که
«اوباما در اظهارات اخیر خود اعتراف
میكند كه تمامی توطئه ها و سرمایه
گذاری های آمریکا و متحدانش برای
مقابله با ایران اسالمی ناکام مانده و
شکس��ت خورده است كه تازه ترین
نمونه آن فتنه  88بود ».و س��رانجام
به اوباما توصیه میکند که «س��خن
امام راحل(ره) ما را آویزه گوش كند و
دیگر از این غلط های زیادی نکند».
برایایننتیجهگیریهاشریعتمداری
مقدم��ه درازی میچین��د که پیام
دیگری در بر دارد .او به سابقه کاربرد
بمب هس��تهای از س��وی آمریکا در
هیروش��یما و ناکازاکی در واپس��ین

شیراز
رستوران

>> 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

آماده شراکت
مغازه و سرمایه از ما،
ایده و کار از شما
Tel.: 514-737-7483

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
و عود

سینابطحایی
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خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

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

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

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

صــرافی 5
ستاره
2178 Ste-Catherine W.
514 -585 - 2345
514- 846--0221

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

ستـون

RENOVATION
& plastering

PARTICIPATE
in ou
r
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)Victoria, Calgary & Vancouver

شانـــس اول را به
آنها بدهید!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
----------------

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم 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!

painting

جزئی و کلی

سیا صابری
514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

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

>> ادامه از صفحه10 :

ایام جنگ جهانی دوم میپردازد و به
تفصیل از آثار این فاجعه جنگی یاد
میکند.
او حتا اس��تدالل میکند که توجیه
آمریکا برای کاربرد این اس��لحه بی
معنی اس��ت و ادع��ای آمریکاییان
را مبن��ی بر ای��ن که «ب��ا بمباران
هیروش��یما و ناكازاك��ی ب��ه جنگ
جهانی دوم خاتمه داده و از کش��تار
بیش��تر در جریان جنگ یاد ش��ده
جلوگی��ری كردهاند» «مس��خره و
برخاسته از خوی وحشی گری دولت
های آمریكا» قلمداد میکند.
و ب��ه طور خالصه معتقد اس��ت که
«بازخوان��ی پرونده بمب��اران اتمی
هیروشیما و ناكازاكی نشان می دهد
كه آمریكایی ها تا چه اندازه وحشی،
خونری��ز ،بی رح��م و فاقد کمترین
ارزش های اخالقی و انسانی هستند
[و] این وحش��ی گری ت��ا كنون در
تمامی دولت های بعدی آمریکا نیز
به وضوح دیده شده است».
ش��ریعتمداری به تفصیل استدالل
میکند که کاربرد بمب اتمی در ژاپن
هیچ توجیه نظامی نداش��ت و بدون
استفاده از آن هم ژاپن آماده تسلیم
بود .ولی او میخواهد نشان دهد که
«آنچه گذشت ،تنها شرح مختصر و
البته مستندی بود از جنایت هولناک

آمریکا در هیروش��یما و ناكازاكی و
انگیزه دولتمردان آمریکا از آن جنایت
وحشیانه.
آیا هیچ انسانی كه کمترین بویی از
انسانیت  -دین و اخالق و آزادگی و
جوانمردیپیشكش!-بردهباشدرامی
توان یافت كه دولتمردان آمریکایی
را وحشی ،آدمکش ،حیوانات درنده
زنجیر گسیخته و جنایتکاران حرفه
ای نداند؟! ممکن اس��ت گفته شود
كه این جنای��ت را دولتمردان وقت
آمری��کا  -دوران ریاس��ت جمهوری
ترومن  -مرتکب شدهاند و نمیتوان
همه دولتمردان آمریکایی را اینگونه
تلقی كرد! كه باید گفت؛ اگرچه می
توان برخی از دولتمردان آمریکایی را
بیرون از این قاعده دانست ولی اوال؛
تعداد آنها بسیار اندک بوده و هست
و ثانیاً؛ این عده اندک فقط یك استثنا
در مقابل قاعده كلی هستند كه شرح
آن به درازا می كشد .اما اوباما ،رئیس
جمهور کنونی آمری��كا بی تردید و
به یقین یكی از هم��ان دولتمردان
وحشیآمریكاست».
پس از دید آقای شریعتمداری ما با
کشوری روبرو هستیم که وحشیان
و آدمكشان و حیوانات درنده زنجیر
گسیخته و جنایتکاران حرفه ای بر
آن حکومت میرانن��د و آقای اوباما

به یقین یکی از آنان است ،مجهز به
سالح هستهای است ،و این حاکمان
از کارب��رد آن حتا در ش��رایطی که
توجیه نظامی ندارد ابایی ندارند و در
گذشته نیز عمال آن را ثابت کردهاند.
چه نتیج��های میتوان گرفت؟ آیا با
این استدالل ،این کش��ور از کاربرد
سالح هستهای علیه ایران ابا خواهد
کرد؟ آیا با مقدمات فوق میتوان به
این نتیجه رسید؟
و یا این ک��ه به عکس ،خطر حمله
آمری��کا به ای��ران آن هم با س�لاح
هستهای نه فقط جدی است و بلکه
حتمی اس��ت؟ خطر جدی اس��ت،
حتمی اس��ت و فوری اس��ت .هیچ
چیز ،نه قانون ،نه انسانیت ،نه افکار
عمومی ،نه جامعه جهانی و نه هیچ
چیز دیگر نمیتواند این وحشیان را
از حمله اتمی به ایران باز دارد.

فرا بخواند .جمهوری اسالمی مانند
نان شب به دشمن نیاز دارد .هرچه
که آقای اوباما یا هر رهبر دیگر جهانی
بگوید ما با ش��ما دشمن نیستیم و
دست دوس��تی دراز کند ،جمهوری
اس�لامی به عکس میخواهد ثابت
کند که اینها همه دش��منند و در
دس��تکش آنان دس��ت چدنی پیدا
کند .این سیاست دشمنتراشی البته
میتواند مانند یک پیشگویی خود-
ایجادی ()self-fulfilling prophesy
عمل کند و کش��ور ما را در معرض
حمل��ه نظامی قرار دهد .ولی چنین
س��رانجامی نه حجتی بر درس��تی
نظر ش��ریعتمداری و شرکا (در باره
اوبام��ا ،آمریکا ،اس��راییل یا غرب) و
بلکه سندی بر سیاست سوء خارجی
حاکمیت و خیان��ت به منافع ملت
ایران تلقی خواهد شد.

این پیامی است که در دل این مقدمه
طوالنی خوابیده است .نتیجهگیری
آقای شریعتمداری مبنی بر این که
«اظه��ارات اوباما  ...از نگاه جمهوری
اسالمی ایران تهدید تلقی نمیشود»
تعارف با خود اس��ت و با این مقدمه
نمیخوان��د .او میخواه��د در ایران
حالت فوق العاده ایجاد کند .به مردم
بقبوالند که خطر جدی و حتمی در
پیش است و دش��من عینیت دارد.
ترس ایج��اد کند و م��ردم را تحت
عنوان دفاع از میهن به دور حاکمیت

در حاش��یه کنفران��س واش��نگتن
گفتگوهای سران شش کشور عضو
گروه  ۱+۵ب��رای تحریمهای جدید
علیه ای��ران در جریان بوده اس��ت.
اوباما برای قان��ع کردن چین که در
برابر فشار غرب برای تحری م مقاومت
میکند یک س��اعت و نیم با رییس
جمهور این کشور سخن گفته است.
به احتمال زیاد ،چین سعی خواهد
کرد که از شدت تحریمها بکاهد .این
س��رانجام ،موضع اسراییل را تقویت
خواهد کرد که سیاس��ت تحریم را

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)
----------------------------------بیاثر میداند ،و به فشار برای حمله
نظامی علیه ایران در اسراییل دامن
میزن��د .در این فضا ،س��ر و صدایی
که رژیم ای��ران در مورد سیاس��ت
تغییر نایافته آمری��کا در قبال ایران
به راه انداخته نتیجهای جز تش��دید
خصومت و ایجاد تنش در خاورمیانه
نخواهد داش��ت .رژیم ایران دشمن
میجوید و ظاهرا جنگ میخواهد -
و ادامه سیاست دشمنتراشی رژیم
ایران ممکن اس��ت به همین نتیجه
شوم برسد.
----------------

[1] http://www.kayhannews.
ir/890123/2.HTM#other200

___ www.paivand.ca ___
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Did anybody else get a sunburn from the warm weather we had over the Easter
Long Weekend, I welcomed
the warm weather with
open arms, while
celebrating Easter
with my aunts and
uncles, cousins and
my whole extended
Italian family, we
were all able to enjoy the
weather, we got our parasols out and patio furniture
all pitching in making daiquiris & marguerites, and
any home made wine left
over from the year before.
Are Montrealers the only
ones so thirsty for spring
and summer to arrive or is
the rest of Canada just as
anxious to get outdoors and
start our first BBQ!
Since then the weather has
cooled off, but that’s okay,
we are only in April, we
got spoiled early this year
and in my opinion, because
of Global Warming, but
that again is a whole other
subject, so right now let’s
talk Immigration:

Government of Canada
consults Canadians on
economic immigration
priorities under the
Federal Skilled Worker
Program.

As the economic recovery
gains momentum, Citizenship, Immigration and
Multiculturalism Minister
Jason Kenney
launched
consultations
to identify
Canada’s new
and emerging
labour market needs and
how immigration can best
respond to them.

ستــون

RENOVATION
plastering &
painting
جزئی و کلی

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

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
P? bobymoradian2011تافوریه

The Government of Canada
is seeking the views of Canadians on how to help lead
Canada to full economic
recovery from the global
recession. These consultations will look at worker
shortages in trades and
professions across Canada
as well as the factors that
affect an immigrant’s ability to succeed in Canada’s
work force.
The consultations will help
develop instructions to immigration officers on which
economic immigration
applications are eligible
for processing. As part of
the Action Plan for Faster
Immigration, the first set of
instructions was issued in
November 2008 as a tool
to keep the backlog of applications from growing, to
reduce wait times for new
applications and to better
match new economic applicants to Canada’s labour
market needs.
The consultations are
being held with national
and regional stakeholders,
provinces and territories
and the general public until
April 16, 2010.
On March 16, Canadian
Immigration Minister Jason
Kenney announced that the
government of Canada is
reviewing current immigration procedures to ensure
that they continue to meet
Canada’s economic needs.
The review is likely to
result in a change in the
Federal Skilled Worker
Program, namely a change
in the 38 occupations that
are currently ‘open’ under
this program.
In 2008, new instructions
for processing Federal
Skilled Worker applications were issued by the
Immigration Minister with

two goals in mind: to speed
up application processing
times and to meet Canada’s
immediate economic needs.
According to Citizenship
and Immigration Canada,
the instructions have
reduced the backlog of Federal Skilled Worker applications that were in process
by almost 40 per cent.
Presently, Minister
Jason Kenney is consulting
with federal and provincial government bodies to
determine whether those 38
occupations are still highly
in demand and whether
new occupations need to be
added to the list.
“The first set of instructions has had a significant
impact, but our research
shows it is time to revise
them to make sure they
continue to meet their
goals,” he said.
Before the Action Plan for
Faster Immigration was
introduced, the backlog in
the federal skilled worker
category stood at more than
600,000 applicants, and that
number has gone down by
almost 40 per cent. People
applying now to the federal
skilled worker program can
expect to receive a decision
between one to two years
compared to six years under
the old system.
The consultation period is
expected to last until April
16, and any changes to the
program will be introduced
after that date. While there
is no current timetable for
that announcement, I assure
you to keep you all posted
of any changes to the
Skilled Worker Regulations.
In the meantime keep safe
and make sure laughter is
in your everyday life!
________________
Maria Cottone
Certified Canadian
Immigration Consultant
mariacottone@
hotmail.com

ایران اتهام کشورهای غربی را در مورد ماهیت
نظامی فعالیت های هسته ای خود رد می کند
 دستیابی،و می گوید که هدف این فعالیت ها
به انرژی و استفاده در مسائل پزشکی و علمی
.است
دولت آمریکا که از س��ال گذشته تالش های
دیپلماتیک برای حل بحران هسته ای ایران را
 در ماه های اخیر و پس،شدت بخش��یده بود
از آنکه ایران از موافقت با پیش��نهادهای گروه
 و آژانس بین المللی انرژی اتمی س��ر باز۵+۱
 در پی اعمال تحریم های شدیدتر علیه این،زد
.کشور است
 رئیس جمهوری آمریکا اخیرا ضمن،باراک اوباما
دفاع از سیاس��ت تالش ب��رای مذاکره با ایران
گفته بود که تفاهم بین المللی فعلی علیه ایران
.بی سابقه است
او اظهار امیدواری کرد که روسیه و چین اکنون
آماده اعمال فش��ارهای جدی ت��ر علیه ایران
.باشند
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Latest news on the Federal
Skilled Workers Program:
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Should you be
incorporating your business?
Hozhabr Zandi

>> A question
that I get often is
whether one should
incorporate his or
her business; in the
next two issues we
will take a look at
this question by
outlining both the
advantages and the
disadvantages of
incorporating.

Every small business
person considers whether or
not to incorporate his business
at some point. The form of a
business isn't immutable; you
can change the legal structure
of your business as it grows.
A common scenario is for
small businesses to start out as
sole proprietorships or partnerships and become incorporated
at some later date when the
business has grown.
If you're one of the people
considering incorporating your
business, here are the main
advantages of incorporating:

1. Limited Liability

The main advantage to incorporating is the limited liability
of the incorporated company.
Unlike the sole proprietorship,
where the business owner
assumes all the liability of the
company, when a business
becomes incorporated, an individual shareholder's liability is
limited to the amount he or she
has invested in the company.
If you're a sole proprietor,
your personal assets, such as
your house and car can be
seized to pay the debts of your
business; as a shareholder in a
corporation, you can't be held
responsible for the debts of
the corporation unless you've
given a personal guarantee.
On the other hand, a corporation has the same rights as an
individual; a corporation can
own property, carry on business, incur liabilities and sue
or be sued.
So the question to ask your self
is the following:

سازمان اطالعاتی وزارت دفاع آمریکا) که همراه
 به این سئوال،او در کمیته سنا حاضر شده بود
پاس��خ ندادند که آیا س��ازمان های جاسوسی
 خود مبنی بر متوقف۲۰۰۷ آمریکا در نظر سال
بودن برنامه تولید سالح هسته ای ایران تجدید
.نظر کرده اند یا خیر
ژنرال برجس به اعضای کمیته گفت که گزارش
،جدید اطالعات ملی آمریکا در دست تهیه است
اما آنها اط�لاع دقیق ندارند که حکومت ایران
تصمیم گرفته باش��د به سمت ساخت سالح
.اتمی حرکت کند
ش��ورای اطالعات ملی آمریکا در اواخر س��ال
 میالدی در گزارش س��االنه خود اعالم۲۰۰۷
کرده ب��ود که ایران تالش برای دس��تیابی به
 متوقف کرده۲۰۰۳ سالح هسته ای را در سال
.است
 سازمان اطالعاتی ارشد آمریکا۱۶ این شورا از
از جمله سازمان اطالعات مرکزی (سیا) تشکیل
شده است و باالترین نهاد اطالعاتی این کشور
.به شمار می رود

Is there a reasonable risk my business might be sued
some day?
If the answer to the
above question is a
yes then you should
seriously consider
incorporating your
business!

6. Income Splitting

Another tax advantage of
incorporating is income
splitting. Corporations pay
dividends to their shareholders
from the company's earnings.
A shareholder does not have
to be actively involved in the
corporation's business activities to receive dividends. Your
spouse and/or your children
could be shareholders in your
corporation, giving you the
opportunity to redistribute
income from family members
in higher tax brackets to family
members with lower incomes
that are taxed at a lower rate.

2. Corporations Carry On

Another advantage of
incorporating is continuance. Unlike a sole
proprietorship, a corporation
has an unlimited life span; the
corporation will continue to
exist even if the shareholders
die or leave the business, or if
the ownership of the business
changes.

7. The Small Business Tax Deduction

3. Raising Money Is
Easier

Corporations also have more
ability to raise money, which
may make it easier for your
business to grow and develop.
While corporations can borrow
and incur debt like any sole
proprietorship, they can also
sell shares and raise equity
capital, a big advantage because equity capital generally
does not have to be repaid and
incurs no interest. (Of course,
by issuing shares, you are
reducing your percentage of
ownership in the company.)

4. Income Control

If you incorporate your small
business, you can determine
when you personally receive
income, a real tax advantage.
Instead of getting your income
when it's received, being incorporated allows you to take
your income at a time when
you'll pay less in tax.

5. Potential Tax
Deferral

Becoming incorporated gives
you tax deferral potential.
Because you can defer paying
some tax until a later time, you
may be able to realize tax savings if you are then in a lower
tax bracket, or if the tax rates
have fallen.

 ایران:ارتش آمریکا
 سال با مبب۶  تا۴
امتی فاصله دارد
یک فرمانده ارش��د ارتش آمریکا هشدار داده
است که ایران می تواند ظرف یک سال اورانیم
غنی شده کافی برای ساخت یک بمب هسته
 اما پس از آن سه تا پنج سال،ای را تولید کند
زمان الزم دارد تا یک بمب اتمی قابل استفاده
.بسازد
 معاون س��تاد مشترک،ژنرال جیمز کارترایت
 آوریل در کمیته نیروهای۱۴ روز،ارتش آمریکا
مسلح مجلس سنای این کشور همچنین گفت
که حمله نظامی آمریکا احتماال نخواهد توانست
.تأثیری قاطع بر برنامه اتمی ایران بگذارد
ژن��رال کارترایت و ژنرال رونالد برجس (رئیس

If you incorporate your small
business, your corporation may
qualify for the small business
deduction. With the deduction
your small business earning
less than $500,000 in revenues
will be taxed at a rate of 19%
in Quebec which can be a
considerably lower tax rate
than the rate applied to your
personal income.

8. Increased
Business?

Having Ltd., Inc., Ltee., or
Corp. as part of your company's name may increase your
business, as people perceive
corporations as being more
stable than unincorporated
businesses. If you're a contractor, you may also find that
some companies will only do
business with incorporated
companies, because of liability
issues.
Incorporating your small business sounds like a great idea,
doesn't it? But there are also
disadvantages to incorporating
that you will need to consider
before making a decision.
These disadvantages will be
looked at in two weeks time.
_____________________
Hozhabr Dariush Zandi, MBA,
CSC, CCP, CGA (Candidate)
Accounting and Financial
advisor
Darius.Zandi@
Zandconsulting .com

Business strategies
on how to start or expand your business!

FREE SEMINAR

Friday, April 30, 2010

The subjects that will be covered during the conference
will be the following:
 Incorporating your bus ness (advantages and disadvantages)
 Securing your financing,
securing your investments
and credit
 Marketing your business
effectively
 Expanding your business
to register please contact:
514-652-4887
Email info@
zandconsulting,com
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

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

www.paivand.ca

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مبلغ  120دالر آمریکائی یا معادل آن به دالر کانادائی مانی اوردر،
در وجهEPIDEMIO-SEARCH INC. :
به نشانی زیر ارسال دارید.
کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر،
به نشانی شما ارسال خواهد شد.
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها:
514-313-5656
& 514-323-2174

خدمات ارزی 514-844-4492
1405 Maisonneuve W.


جنب دانشگاه کنکوردیا Metro: Guy

Email: Paivand@videotron.ca

>>

ارزیابی رایگان

تهیه وام مسکن

___________________
Ramier Realty

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال

پروفسورپرویزقدیریان

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

Parvaneh ZANDI

Tel.: (450) 676-9550

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

Tel.: 514-996-9692

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

شنبه  15ما ه می 2010

3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765
با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
1253 Rue Guy,
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
پزشکانمتخصص
Metro: Guy
ختنه کودکان

www.circumcisionmontreal.com

پارستورز

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

&TRAVEL

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

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

مناینده هما
در آمریکای شمالی
وست آیلند

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

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

Head Office
Montreal:

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

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

زماسیب

NDG

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک
و جوجه،
باب
انواع ک دبزن و..
منقل ،با
>> 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

چاغ
ا
ل
ه
ب
ا
د
ا
م
نوب
هار رسید
بادام تلخ و گل سرشور

خرمای زاهدی رسید

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

