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_____

موسسه مالی

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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ی زن گرامی باد
  مارس روز جهان۸

جوانان عرب
وخاورمیانه
»«نسلمعجزات

32  و8 :ص برنامه های مونترال

، فمینیست مشهور،نوال السعداوی
:در تظاهرات های خیابانی قاهره

،این نسل
،دیگر «نسل گمشده» نیست
!«نسل معجزه» است
رنسانس سیاسی با کمک فیس
بوک به جهان سوم
...راه یافته است
8: ص

این انقالب جوانان مصری
!علیه فقر و سرکوب است

محاکمه قذافی در
دادگاه بین املللی کیفری؟

32>> :ص

8>> :ص

13 : ص...ژان شاره وعده بیلیون ها دالر هزینه برای شمال کبک را می دهد

جدید
دموکراسی
موج
سروش
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dZ®`` ` `Á…سیاست های
 طلبیç·Å¹Ži£¤“
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å
(ç¿ffZ¬…£±Š)
مهاجرتی
کافرپروری
و
£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
jgfZ z ç £¤ g ä…
®œ
b
z

¯
À
(514)
846-0221
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
ä
Tel.:
806-0060
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:کانادا
!آدمخوار
موحدین
دنیای
:درمونتریال
®
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Z
‚¬À
£¿œ
IranAir
 کنکوردیا، مارس12
چه کسی
TORONTO
MONTREAL دکان،عرب
7368 YONGE St., PH-A
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE,
Toronto, Ont. H3J 8H9
مسلمانان
MONTREAL, Qc., H3G
1Y7
در لیست مهمانان
£¼` ®›ò z
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978, بنیادگرا را
143> :است؟ ص
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca

ÍÅœZ®™

(514)

General Sales Agent
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خـودکشی
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GESTION
FINANCIERES
EXACTE
دانیم؟ç¿†£‹
 چهمیxÂ
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کساد کرده
!است
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"باغ وحش
پویا،\ شهرامصولتیë¸¥±› z،والیت
të›Z fz£²›
£¿
z v£ ®¥œÂ› fdطعمه می
38: مارس ص12:مونتریالSouth Shore
!خواست
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Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

16 :ص

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á…
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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IranAir

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker
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Cell: (514) 983-5415
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دیدار با
،ابریشم
40 >> :آرام بیات ص

Cell

13:>>

(514) 816-4080

شهبازخنعی

:امیرسام
39 >>...امالک
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ماریاخامنکوتونه
38 >> مهاجرت

صبح8 چهارشنبه ها
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(ç¿ffZ¬…
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® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
،درمتام نقاط دنیا
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.

gfÂ†if£ˆ

حمیدصدیقکاغذچی

Fax: (514) 938-4978,
Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

1253 Guy

IBNG

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
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حسابداری
های
سیستمorder
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ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money

مدیکال آلفامدیکEXACTE
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES


 شادپور.ا.ع

Office: (514) 694-0840
Fax 30>> ...پزشکی
(514) 694-4291
Res.
(514) 696-5169

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

Cell: (514) 928-5415
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:کانادا/کبک

دکترانصاری

کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
...در کشکول پیر
از دانشگاه
AUDIT مهتاب ثقفی
xZ®)H.E.C(
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حسابداران
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کاندیدای
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خدمات حسابداری و
کلیه
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À ¯وzهاb برای شرکت:¬ fZd g£Åœ
äاشخاص
x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
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ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی

VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
بسیجی
Fax: (604) 982-0910
:»گشاد
E- Mail: Vancouver«دهن
@pars.ca

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
Fax: 514.426.3596
1998
1006,
La Montagne,
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Mobile:
514.567.3169Suite 308
5450
Cote-des-Neiges,
دبی
در
منایندگی
دارنده

Fax :Free:1-866-989-2229
514 989 0029
Toll
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

 بهمن و25 تظاهرات اعتراضی
 اسفند فصلی نو در کتاب تاریخ1
.منحوس حکومت آخوندی گشود
جوانان بیباک و دالور ایران در
 ته مانده مشروعیت، روز2 این
نداشته نظام والیت مطلقه فقیه را
در سطل های زباله ای
ریختند و
.به آتش کشیدند

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
نرخ روز
بهترین
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\Zfd£`انتقـال
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z
D.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
D.M.D.
}gfZ
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Montreal,
NEW address:
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y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
\Zfd£
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St. Catherine
O ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200

GUY

!شکسنت دیوار ترس

www.ParsCanada.com
x£Å¥¿gz®Å`• درحاشیۀجاده
Tel.: 514-903-4726

E-mail: GIT110@yahoo.ca

7: ص
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در تظاهرات دولتی
Ninous Givargiznia,:زند
BSc.نعره می

ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

groupe SuttonClodem Inc.
موردcourtier
ما را درimmobilier
مقاالت روزانه
agréeآخرین اخبار و
Firouz Hemmatiyan
9515کانادا
Lasalle
boul.  کار و،زندگی
:خبوانید
درH8R
حتصیل
،مهاجرت
Agent
Immobilier Affilié
Lasalle
Qc.
2M9
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
:پارس
سایت رمسی شرکت خدمات مهاجرت کن
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

 موسوی و کروبی:سایت کلمه
و همسرانشان در حشمتیه
زندانیهستند

روز7
هف
Tel.: (514) 933- 8383 ته دکترریموندرضایی

ç¿†£‹ xÂ £¿

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz
ã¼±›
wZzHemmatiyan
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
Chrtrd. Real Estate Broker

فیروز همتیان

groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
جتاری
 مسکونی و:مشاور امالک
„
,k£ªŽZ
ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z
âÅ¶À†
z
äÅÁ†
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,NDG
3363 Cavendish
9515
Lasalle
boul.
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن `Ž
 ارزیابی رایگان
Cell: (514)827-6364
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
groupe SuttonClodem Inc.

____________________

Unisex

£ßœ£… gZ }f£¨† گیورگیزنیا
wZz ‹Z z Í˜®Ž
Í¤‡ z ÔÅÆ†
نینوس

x£Å¥¿gz®Å`•

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

با جتربه طوالنی در امور
fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
مدیریت بازاریابی
9515
Lasalle
boul.
______________________
Agent
Immobilier Affilié
CENTURY
21 Max-Immo
Office:
(514) 990-4666 X594 Lasalle Qc. H8R 2M9
Tel.: 1-866-486-5547,
Fax:
(514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
620 boul, St-Jean, Suite 202
Res.: (514) 696-5169

Tel.: (514) 486-5547
AMIR SAM
امیرسام
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Chartered Real Estate Broker

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

Pointe Claire, QC, H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

Cell.: (514) 816-4080 www.sutton.com

:نائینی
دکتر شریف
®´‹ }f£¨`
`دندانپزشک
† Í˜®Ž
جراح
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

gfZv£`º¥œZ

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

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd

Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
 ارزیßŽ¯§œZ¬œd
خدماتaZ®‰ سال جتربه۱۰ با



 در کمترین زمان
 بهترین بها

514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
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با رقص جادویی
و زیبای بلدی:

کارمن

درحال و هوای «هزارو یک شب»

شب های زیبا و بیادماندنی و پرشور

اغذیه مراکشی و مدیترانه ای

حالل

کیفیت عالی ،بهای مناسب

محلی زیبا جهت برگزاری مجالس
و ضیافت های شما

عید سعید باستانی امسال را با ما باشید

جهت اطالع بیشتر و آگاهی از برنامه های متنوع به سایت ما رجوع کنید:

www.leriyadmontreal.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

2011 TOYOTA RAV4
$

STARTING AT

25 995

transport, preparation
and tax for A/C included.

2011 TOYOTA COROLLA
$

STARTING AT

16 595

transport, preparation included.

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3

 سال  17شماره  10  996اسفند 1389

www.paivand.ca

PAYVAND: Vol. 17  No.996  Mar. 01, 2011

به پیشواز بهار با کنسرت جدیدی از گروه کنستانتینپل

راهی به سوی قله

دستیافته های جدید از موسیقی دوران صفویه

سیامک آقایی:

سنتور و آواز

ک .کاالزیدیس:

عود

کیا طبسیان:

سه تار وآواز

ضیا طبسیان:

متبک ،دف ،دایره ،دایره زنگی

پی یر-ایو مارتل:
دیدم باشار:

ویول دو گامب

قانون

پنجشنبه ۲۴ ،مارس ،ساعت  ۸شب

3
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زین جوانان سبز
و سرخ و سفید...
هادیخرسند

ای پسرجان نظر به حامل کن
ِسری در این یکی دو سامل کن
گفته بودم که شاه میکنمت
خنده بر گفته ی حمامل کن
زین جوانان سبز و سرخ و سفید
خوف دارم ،تو بی خیامل کن
کمکم کن به اختفا و فرار
راحت از هرچه قیل و قامل کن
صندق دالر هست اینجا
دو سه
ُ
مایه ی نقل و انتقامل کن
صندق هم اکرب آورده
چهار
ُ
گفته سید برو حالمل کن
پس برو کامیون بیار اینجا
نصف شب راهی مشامل کن
بسته بندی بکن مرا آجنا
عینهو بار پرتقامل کن
یا بالنسبتی بگو آنگاه
داخل گونی زغامل کن
یا که تا مرز قدس و اسرائیل
خمتفی توی یک جوامل کن
یا که ریش و سبیل من برتاش
صاحب صورت و مجامل کن
یا سر و ریش من بریز بهم
مثل آن هیپی ِنپامل کن
چفیه دارم من
چون عرب ها ّ
تو جمهز به یک عقامل کن
پس ببنی بن-علی کجا رفته
به همان مست و سو وبامل کن
ویل البته در زمان فرار
فکر شأن من و کمامل کن
ظاهر ًا من زیاد ترسیدم
تو روانه به اعتدامل کن
ابتدا از جل همه ،راهی
به یکی وضع ایده آمل کن
یعنی افسانه ای فرارم ده
غرقه در عزت و جالمل کن
گو به سیمرغ تا مرا بربد!
در ترانسپورت مثل زامل کن!
قصر و کاخی به کوه قاف بساز
ساکن پشت آن جبامل کن
لیک اگر دیر بود و فرصت کم
یک تفی بر مقام و مامل کن
پیش از آنی که مردمان برسند
همتی کرده خوش به حامل کن
مثل موشم بکن به سوراخی
یا که در النه ی شغامل کن
یا در اندیشه ی فراریدن!
راهی َمربز و َمبامل کن
چون بداجنا رسید کار پدر
رمحتی بر من و بر آمل کن
که مناند جمال دیگر ،چون؛
دست خلق است و میکشد سیفون!

زمان:

شنبه  12مارس
2011
Sat., Mar. 12, 2011

راس ساعت  8شب

محل:

دانشگاهکنکوردیا

(ساختمانمولسون)
آمفی تئاتر BMO

John Molson School of
Business Bldg.,
MB 1.210

1450 Guy St.,
)(Montreal
نبش گای و مزونوو
مترو :گای

بلیت:

 20دالر
VIP:

30دالر (3ردیف جلو)
----------محل فروش بلیت:
تپش دیجیتال:
514-223-3336
ماهی سن لوران:











514-369-3474

Info:
514-996-9692
پپیوند
hhhhhhhhhh

 به دلیل محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون تهیه
کنید.
 از آوردن بچه ها
به سالن خودداری کنید!
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بلیط در محل جشن نیز فروخته می شود .
ﺩﺭ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ ﻫﺭ ﺷﻧﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻫﺧﺩﺍ ﻳﺎ ﺩﻡ
ﺑﺭﺍی ﺍﻁﻼﻉ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ  (۵۱۴) ۲۲۰-۱۵۵۹ﻳﺎ  (۵۱۴) ۲۵۸-۸۱۸۶ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﻓﺭﻣﺎﻳﻳﺩ
90 Roosevelt Avenue. H3R 1Z5

ﻣﺣﻝ ﺟﺷﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻥ ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی : TMR
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ﺑﻠﻳﺕ:

ﺑﺎ ﺷﺎﻡ )ﭼﻠﻭ ﮐﺑﺎﺏ  +ﺟﻭﺟﻪ(  ) $۲۵ :ﺑﭼﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻝ($۲۰ :
ﺑﯽشام
بدون
ﺷﺎﻡ ) $۱۵ :ﺑﭼﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻝ($۱۰ :
ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ ﺑﭼﻪﻫﺎی ﺯﻳﺭ  ۷ﺳﺎﻝ :ﻣﺟﺎﻧﯽ
ﻓﺭﻭﺵ ﻏﺫﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ$۱۲ :
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رقص و پایکوبی

و پریدن از روی
آتش همراه با آتش
بازی ،ترقه و...

 پذیرائی:
همراه با بوفه سرد
ساالد ،ساندویچ

چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری

 مجریبرنامه:
چهره دوست داشتنی،
نامآشنا ،خوش زبان
و شوخچشم شهر...

زمان :سه شنبه  15ماه مارس 2011

با دی جی
آلکاپون

Sponsored by:

از ساعت5 :بعدازظهر
تا نیمه شب

پیر گدای خراسانی

و نیز با حضور شهردار شاتوگی،
و مناینده حزب لیبرال شاتوگی

جی فیروز
حا

ورودی بزرگساالن:
 15دالر،
زیر7سال :رایگان
در محل 20 :دالر
محل فروش بلیت:

شاتوبیگل،تپشدجییتال،ماهیسنلوران

در محل

Salles De Réception Du Boisé Inc
719 boul Saint-Jean-Baptiste
Mercier, QC, J6R 1G3

)Info: 514-677-7742 (Majid
)Info: 450-699-0311 (Mehdi
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همایشنوروزیایرانیانمونتریال

یکشنبه  27مارس 2011
دوستان و هم میهنان گرامی

از 1
1
ص
ب
ح
در م
ح
ل
پ
الس
د
وکانادا

بیائید دست در دست هم
نام ایران و ایرانی را سرفراز نگه داریم...

همبسته باشیم تا رویت شویم!

همایش نوروزی نمایشگاه غرور و افتخار ایران
در قلب مرکز شهر مونتریال است
شما نیز به ما بپیوندید
و این حضور غرورانگیز را
هرچه عظیم تر برگزار کنیم...

----------------------------------امسال نیز چون سال ها ی قبل ایرانیان مقیم مونتریال
از هر زبان ،دین ،آئین و قومیت
همراه با سایر پارسی زبانان کشورهای دیگر،
که نوروز جشن باستانی و ملی آنان است،

روز یکشنبه  27مارس از  11صبح
در محل پالس دوکانادا

فرارسیدن سال نوی 1390
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهند گرفت.

شما هم به ما بپیوندید:

فراخوان به هنرمندان

از نوازندگان و هنرمندان گرامی که
عالقمند به ارائه هنر خود در همایش
بزرگ نوروزی می باشند،
تقاضا می شود با ما تماس بگیرند:
با هم تالش کنیم تا حضور نوروزی
ایرانیان را در میان کانادائی ها هرچه
گسترده تر و شکوهمندتر برگزار کنیم.

پیروزی ما در همبستگی ماست!
Tel.: 514-945-5259
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ایران :اعتراض به سرکوب...

میرحسین و موسوی و مهدی کروبی
زندانی شدند

به گزارش سایت کلمه ،نزدیک به
مریحسنی موسوی ،آقای موسوی و
مهدی کروبی ،از رهربان خمالفان
به هم��راه همس��ران خ��ود زهرا
رهنورد و فاطمه کروبی دس��تگری
ش��ده و به زندان حش��متیه تهران
منتقل شده اند.
به گزارش این س��ایت ،بازداشت
این چه��ار نف��ر و انتق��ال آنها به
زن��دان قطعی اس��ت ،ام��ا زمان
دقیق انتقالشان به زندان مشخص
نیست.
زندان حشمتیه ،نزدیک به وزارت
دفاع در شرق تهران واقع است.
اردشری امری ارمجند ،مشاور ارشد
مری حسنی موسوی ،به بی بی سی
فارسی گفت که قطعا وقتی سایت
کلمه خربی را منتش��ر م��ی کند،
حتقیقات الزم را اجنام داده است
و افزود" :متاسفانه مقام های عایل
کش��ور توانایی و ش��جاعت قبول
مس��ئولیت و دادن توضیجات در
مورد این بزرگوار را ندارند".
آقای امری ارمجند تاکید کرد که "در
شرایط حاضر این دو نفر و خانواده
هایش��ان گروگان هایی در دس��ت

اعالم كرد" :اين دو در حال حاضر
در منازل خود به سر میبرند و تنها
حمدوديتهاي��ی در متاسه��ای
آنان با عناصر مشكوك اعمال شده
است".
سایت تابناک نیز بدون اشاره به نام
یک مقام ارشد امنیتی ،به نقل از
او نوشت" :موس��وی و کروبی در
منازل خود هس��تند و حمدودیت
های ارتباط��ی آنها "ب��رای عدم
دسرتسی و سوء اس��تفاده عناصر
ضد انقالب از آنها" است.

مقام های عایل کشور هستند".
خ�بر "زندان��ی" ش��دن آقای��ان
موس��وی و کروبی یک ش��ب قبل
از درخواست تشکلهای سیاسی
ب��رای راهپیمای��ی در محایت از
آقایان موس��وی و کروبی رخ داده
است.
"شورای هماهنگی راه سبز امید"
در چهارمنی بیانیه خود (مجعه 25
فوریه برابر با  6اسفند) با محایت از
درخواست هواداران جنبش سبز
برای راهپیمایی در سهش��نبه دهم
اس��فند اعالم کرد این راهپیمایی
از ساعت پنج بعدازظهر از میدان
امام حس�ین تهران به سوی میدان
آزادی برگزار می شود.
بر اس��اس این بیانی��ه ،راهپیمایی
دهم اسفند در شب تولد مریحسنی
موس��وی برگزار می ش��ود و شعار
راهپیمایان" ،یا حس�ین مریحسنی
و یا مهدی ،شیخ مهدی" خواهد
بود.
در همنی حال خربگزاری فارس به
نقل از یک مقام قضايی که نام او
را فاش نکرده است ضمن تكذيب
خرب بازداش��ت موس��وی و كروبی

واکنشها
هی�لاری کلینت��ون ،وزی��ر خارجه
آمریکا ،اعالم کرد که دولت ایران
باید ب��ه مردم اج��ازه دهد از حق
آزادی بی��ان و آزادی جتمع��ات
برخوردار شوند و باید بالفاصله به
ارعاب سازمان یافته خمالفان پایان
دهد.
همزمان نیز بر اساس گزارشها وزیر
خارجه آملان در دیدار با علی اکرب
صاحل��ی همتای ایران��ی خود از
وی خواست تا س�لامت دو رهرب
خمالفان ایران را تضمنی کند.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,
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هب پیشواز نوروز زبرگ

جواهری
نیک آذین

حتویل سال 1390

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق
و زندگی را با مهر

MONTREAL:

مجری مراسم زیبای

Sunday, March 20, 2011,
19:20:45 PM

عقد ایرانی

Iran:
Monday March 21, 2011,
02:50:45AM
_________
In Montreal, Daylight
Saving Time starts on
Sunday, March 13, 2011 at
2:00:00 AM
(clocks are turned forward
)1 hour

گی��دو وس�تروله ،از عل��ی اک�بر
صاحلی خواسته که آقای موسوی
و کروبی را مورد آزار جس��مانی و
سرکوب قرار ندهند.

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

514-939-2700
2087 rue Guy

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

Montreal, QC, H3H 2L9

514-825-3170

Metro: GUY

همزمان ب��ا این حت��والت برخی
ش��اهدان عین��ی از نقاط خمتلف
تهران گزارش می دهند که "صدای
اهلل اکرب" و "مرگ بر دیکتاتور" به

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

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

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

گوش می رسد.
شخصیتهای خمتلف سیاسی ایران
نیز به بازداش��ت آقای��ان کروبی و
موسوی واکنش نشان داده اند.

Criminal
& penal

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











وکیل دعاوی

امیرکفشداران

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

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

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

www.ak-law.ca

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

>>

مشاور امالک:

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

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978
Masoud Nasr
groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

Cell.: (514) 571-6592

Fax: 514-303-6522

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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جوانان عرب و خاورمیانه«نسل معجزات»
شهال صمصامی

«آقای رئیس جمهور مردم تو در حال مرگ اند.
مردم زباله میخورند .نگاه کن چه اتفاقی
میافتد ،فالکت در همه جاست.
آقای رئیس جمهور من بدون ترس سخن
میگویم البته میدامن این دردسر است
من بی عدالتی را همه جا میبینم».

در تون��س ،مص��ر،
اجلزیره ،لیبی ،حبرین،
مراکش ،سودان ،مین،
فلسطنی ،عراق و ایران
صدای آزادی خواهی و
اعرتاض علیه خشونت،
دیکتات��وری و اختن��اق
لرزه بر ان��دام حاکمان
ظامل انداخته است.
در ای��ن خبش از جهان
ک��ه بی��ش از  ۶۰درصد
از مجعی��ت آن زی��ر ۳۰
س��ال اس��ت و در طول
زندگ��ی ج��وان ش��ان
هیچ نوع آزادی سیاسی
ندیدهان��د ،دوران عقب ماندگی
و حکومتهای دیکتاتوری رو به
پایان است.
ش��اید بت��وان ادعا کرد رنس��انس
سیاس��ی ب��ا کم��ک تکنول��وژی
اینرتن��ت« ،فیس بوک» و «توئیرت»
باالخ��ره به جهان س��وم راه یافته
است.
آچنه که قرن  ۱۸در اروپا و آمریکا
اتفاق افتاد در قرن بیست و یکم به
خاور میانه رسیده است.
روش�نگری در غرب به س��لطهی
ظاملانهی مس��یحیت و شاهان و
حاکمان بی لیاقت پایان داد.
روش��نگری یک انقالب فکری،
سیاسی و اعتقادی بود.
روش��نگری به انس��انها ،به مردم
س��خت کوش��ی که از هی��چ نوع
حقوق انس��انی برخوردار نبودند،
اعتبار و مشروعیت خبشید.
در حقیق��ت مفهوم واقعی حقوق
بش��ر ب��ا تالشه��ا و انقالبهای
دوران روشنگری پایه گذاری شد.

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

مینا احدی

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

زمان :یکشنبه  ۱۳مارس ساعت  ۶بعد از ظهر

در آن دوران نی��ز مانن��د زم��ان
حاض��ر حبران اقتص��ادی ،فقر و
خفقان سیاسی و بی عدالتی بیداد
میکرد.
مذه��ب یک��ی از پایهه��ای مهم
قدرت حاکمان ظامل و فاسد بود.
در آن دوران مانن��د امروز تودهها
در س��خت ترین ش��رایط زندگی
کرده ،ارزش و ش��رافت انس��انی
آن توس��ط حکومتها و حاکمان
ق��درت طلب از آنها ربوده ش��ده
بود.
آچن��ه ک��ه ای��ن روزه��ا در لیبی،
حبری��ن ،مص��ر ،س��ودان و ایران
میگذرد یک اعرتاض همگانی به
حکومتهایی است که ساهلاست
مش��روعیت خ��ود را از دس��ت
داده اند.
این ی��ک جنب��ش همگانی علیه
حکومتهایی اس��ت که خود را
مالک مملکت دانسته و ملت را
خبش��ی از ابواب مجعی خویش
حمسوب میکنند .این یک جنبش
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سخنگوی سازمان دفاع از حقوق زن،
مسوول سازمان اکس مسلم در آملان
و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
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اطالعیه کمیته یادمان

موسس کمیته بنی املللی علیه اعدام و سنگسار،

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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

از چهرههای شناخته شده اپوزیسیون،

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

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

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

همگان��ی ب��رای بدس��ت آوردن
حقوق انسانی به معنای واقعی و
اولیهی آنست.
میلیونها انس��ان در این کشورها به
خیابانها رخیته و با دست خایل ،با
گلولههاینریوهایپلیس،ماموران
امنیتی و ارتش مقابله میکنند.
ای��ن جنب��ش دیگ��ر منیتواند از
جان��ب حکومته��ا ب��ه بهانهی
حتری��ک و دخالت «خارجیها»
نادیده گرفته و بی اعتبار ش��ناخته
شود .مشکل اس��ت بتوان این بار
صدای آزادی خواهی را در همه
ای��ن کش��ورها خفه ک��رد .تودهها
بپاخاستهاند و دیگر حاضر نیستند
برای بدست آوردن حقوق انسانی
خود بیش از این منتظر مبانند.
«آقای رئیس جمهور مردم تو
درحال مرگاند»!
در ساعت  ۶و نیم بعد از ظهر روز
 ۱۵فوری��ه در حایل که هزاران نفر
در یک چهار راه شلوغ در «منامه»
پایتخت جزیره کوچک حبرین
علیه فرمانروای خود دست به
تظاه��رات زده بودن��د ،نوائی
شنیده میشد.
نوائ��ی ک��ه مانند س��رود ملی
جوانان بود .یک سرود ملی که
حکومتها را از مشال آفریقا
تا خلیج فارس لرزانده بود.
ای��ن یک آیه قرآن نبود .یا حتا
یک نوای سنتی از این ناحیهی
از دنیا.
«رپ» ))Rap
این یک آهنگ َ
بود.
آن روز در «منامه» یک صدای
زنانه پش��ت س��ر هم خط اول
آهنگ را تکرار کرد.
«رپ» توسط یک
این آهنگ َ
جوان تونسی بنام «اِل ژنرال»
نوشته شده بود.
این آهنگ میگوید:
«آق��ای رئیس مجهور مردم تو
در حال مرگ اند» .زنی که این
آهنگ را در حبرین میخواند
آنرا تکرار کرد و بقیه با صدای
بلند باو پیوستند.
«آق��ای رئیس مجهور مردم تو
در حال مرگ اند .مردم زباله
میخورند .نگاه کن چه اتفاقی
میافت��د ،فال ک��ت در هم��ه
جاس��ت .آقای رئیس مجهور
من بدون ترس سخن میگومی
البته میدامن این دردسر است
م��ن ب��ی عدالت��ی را همه جا
میبینم».
حبری��ن رئیس مجه��ور ندارد
و توس��ط یک س��لطان اداره
میش��ود ویل تظاهر کنندگان

{>> ادامه در صفحه}26 :

مکان :دانشگاه کنکوردیا ،هال بیلدینگ
1455 de Maisonneuve
)Concordia University (Metro: Guy
Hall building, Room 401

همراه با منایش اسالید در باره اعدام و سنگسار
___________________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰
در ایران مونرتال ،کانادا
koshtaredahe60@gmail.com
www.massacreiniran.com

514-996-9692
-------------------
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محاکمه قذافی در دادگاه بین
املللی کیفری؟
عص��ر  26فوری��ه هر پان��زده عضو
شورای امنیت سازمان ملل متحد
بر سر ارجاع پرونده لیبی به دادگاه
بنی املللی کیفری به توافق رسیدند.
ش��ورای امنیت خواس��تار حتقیق
کامل پریامون متام وقایع خشونت
بار لیبی شده اس��ت و از مقامات
این کش��ور خواس��ته اس��ت که با
دادگاه بنی املللی همکاری کامل
داشته باشند.
به گفته مناب��ع دیپلماتیک با آن که
متامی اعض��ای ش��ورای امنیت
بر س��ر مس��دودکردن دارایی های
س��رهنگ قذاف��ی ،فرزن��دان و
بستگان نزدیک ،و هم چننی حترمی
تسلیحاتی لیبی توافق کامل داشتند،
بر س��ر پیش نویس ارج��اع پرونده
لیبی ب��ه دادگاه بنی املللی کیفری
و حماکمه س��رهنگ قذافی چننی
توافقی وجود نداشت.
عبدالرمحان شلغم مناینده لیبی در
شورای امنیت طی نامه ای به این
شورا خواستار رسیدگی دادگاه بنی
املللی کیفری به وقایع کشورش به
عنوان جنایات جنگی شده بود.
اما پیش�تر در حبث درب��اره پیش
نویس قطعنامه ،برزیل و پرتغال از
امضاکنندگان اساسنامه دادگاه بنی
املللی با ارجاع فوری پرونده لیبی
به این دادگاه موافق نبوده و روسیه و
چنی هم در این مورد ابراز نگرانی
کرده بودند.
آمریکا ،روس��یه و چنی س��ه عضو
دائمی ش��ورای امنی��ت که از حق
وتو برخوردارند جزو  139کشوری
نیس��تند که اساس��نامه دادگاه بنی
املللی کیفری را به امضا رس��انده
اند.
هرسه کشور گفته اند که وجود این
دادگاه بهانه ای به دس��ت رهربان
مستبد جهان می دهد تا وارد روند
صلح نشوند.
آمریکا هم چننی اذعان داش��ته که
از کشیده شدن پای پرسنل نظامی

اش به ای��ن دادگاه بی��م دارد و به
همنی دلیل از امضای اساسنامه آن
خودداری کرد.
این دومنی باری اس��ت که شورای
امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی
به وقایع خش��ونت ب��ار و حماکمه
رهرب یک کش��ور را ب��ه دادگاه بنی
املللی ارجاع می دهد.
در ماه مارس س��ال  2005ش��ورای
امنیت طی قطعنامه ای رس��یدگی
ب��ه جنای��ات جنگ��ی در منطق��ه
دارفور س��ودان را ب��ه دادگاه بنی
املللی کیفری ارجاع داد و درماه
مارس سال  2009این دادگاه حکم
بازداشت عمر البشری رهرب سودان
را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی
صادر کرد.
نکت��ه جالب این جاس��ت که پس
از صدور حک��م دادگاه علیه عمر
البشری ،س��رهنگ معمر قذافی به
شدت به این دادگاه محله کرد و آن
را معرف "تروریسم نوین جهانی"
خواند.
اکثر کشورهای احتادیه آفریقا هم
نسبت به حکم جلب رهرب سودان
نظر موافقی نداش��تند ام��ا این بار
گابن ،نیجری��ه و آفریقای جنوبی،
هر سه کشور آفریقایی عضو شورای
امنی��ت ،با ارج��اع پرونده لیبی به
دادگاه بنی املللی موافقت کردند.
تواف��ق هر پانزده کش��ور ش��ورای
امنیت بر سر صدور قطعنامه علیه
معم��ر قذاف��ی رهرب لیبی نش��ان
دهن��ده نگرانی ه��ای فزاینده از
بابت حتوالت خاورمیانه و مشال
آفریقاست.
اما به نظر می رسد مردم لیبی منتظر
رای دادگاه ب�ین امللل��ی کیفری
خنواهند ماند .آن گونه که مناینده
لیبی و س��ایر دیپلمات ه��ای این
کشور طی چند روز اخری بارها گفته
اند س��رهنگ قذافی از نظر آن ها
یک جنایت کار جنگی است.
بیبیسی
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هرهفته منتشر می شود:
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های
متفاوت و مخالف با نوشته های
چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با
حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های 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،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس
ایمیلکنید.

•

Distributed Free

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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استادبادكوبهای

فریاد شاعر شرزه ایران دوست
كه از دل ملت سخن می گوید:
چندی ست دمل یک دله با فتنه گران است
این هم به یقنی معجره دور زمان است
چون فتنه گری بانک عدالت طلبی شد
دل بهر خدا یک دله با فتنه گران است
بیداد چو شد میوه آزادی و قانون
بیچاره دمل عاشق ظلم و خفقان است
ِ
خون دل از ابر بهاری
جای که چکد
واله که بهاران خجل از فصل خزان
روزی که شب قدر بود شام جهالت
قرآن متنفر ز حلول رمضان است
زاهد که وضویش همه از خون دل ماست
تکبری منازش به یقنی ننگ اذان است
دیروز چو حلقوم ندا غرقۀ خون شد
فردا به خدا روز ندای همه گان است
با مرگ دو صد آرش و سهراب و سیاوش
این مام وطن دل نگران دل نگران است
دیدمی به دنبال هوا و هوس شیخ
هر حلظه فرامنی خدا در نوسان است
چون با تو جهنم شده این ملک اهورا
بی تو به یقنی غرفه ای از باغ جهان است
ما را چه به بدخبتی لبنان و فلسطنی؟
جایی که وطن یک سره در آه و فغان است
ای غ ّره به همدردی ی با غزه و لبنان
این کرد و بلوچ است که در حسرت نان است
هر چند نبینی تو ویل ملت ایران
شریی ست که بر پرچم خورشید نشان است
بر ملت ما تکیه کن ای شیخ که بینی
هر گوشه یکی آرش با تری و کمان است
سوگند خدا را به قلم نیز خنواندی
در کیش تو اصحاب قلم مدحیه خان است
از بس که شکستی قلم های خمالف
هر نشریه مامت کدۀ اهل بیان است
بر دوش منه بار ستم را هله ای شیخ
این بار گران بار گران بار گران است
این بانگ نه بانگیست که از یاس برآید
حلقوم امید است که با جامه در ان است

انقالب:ایرانوجهان...

چندی ست دلم یک دله با فتنه گران است

شعری زیبا از

www.paivand.ca
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شکسنت
دیوار
ترس!
شهباز خنعی
snakh@live.com

تظاه��رات اعرتاض��ی  25بهمن و
 1اس��فند فصلی ن��و در کتاب تاریخ
منحوس حکومت آخوندی گشود.
جوانان بیباک و دالور ایران در این
 2روز ،ته مانده مش��روعیت نداشته
نظام والیت مطلقه فقیه را در سطل
ه��ای زباله ای – که تاریخ آنها را در
ی��اد نگاه خواهد داش��ت – رخیتند
و به آتش کش��یدند .پی��ش از این 2
روز ،پس از راهپیمایی حکومتی –
فرمایش��ی  9دی  ،1388نزدیک به
سیدعلی
 14ماه ،حکومت س��تمگر ّ
خامنه ای و عمله ظلم او ،متام توان
دس��تگاه های دروغ پرداز تبلیغاتی
خود را صرف آن کردند تا با دریدن
هم��ه پ��رده ه��ا و شکس�تن رکورد
دروغگوی��ی و وقاح��ت ب��ه جامعه
و بی��ش از آن به خ��ود تلقنی و القاء
کنند که بزعم خود چش��م "فتنه" را
کور کرده و ریش��ه هرگونه اعرتاض و
خمالفت در جامعه را خشکانده اند.
تظاهرات  25بهمن و  1اسفند برهمه
ادعاهای
این تبلیغ��ات دروغ�ین و ّ
توخایل خط بطالن کش��ید و وزارت
اطالع��ات و امنی��ت را حت��ی نزد

کارفرم��ای ب��ی آبروی��ش
س��یدعلی خامنه ای نیز بی
ّ
آبروتر از گذشته ساخت.
 25بهم��ن و  1اس��فند ب��ه
روشنی نشان دادند که به رغم الف
حد
زنی ه��ا و گزافه گویی ها ،که تا ّ
ادعای داشنت نریومندترین دستگاه
ّ
اطالعات��ی – امنیتی دنی��ا نیز پیش
رفته ،چه عیار باالی��ی از ناآگاهی و
بی اطالعی از آچنه که در زیر پوست
جامعه می گ��ذرد ،براین دس��تگاه
عریض و طویل که جبز س��رکوبگری
خاصیت دیگری ن��دارد حکم می
ران��د .این ناآگاه��ی و بی اطالعی
وجه مش�ترک مت��ام حکومت های
دیکتاتوری متکی به نریوهای امنیتی
است.
جترب��ه های اخ�یر در کش��ورهایی
چون تونس ،مص��ر ،لیبی ،اجلزایر،
می��ن و ...به خوبی نش��ان داده اند
ک��ه دیکتاتورهایی چ��ون بن علی،
مبارک ،قذافی ،بوتفلیقه ،صاحل و...
درست در زمانی که بیش از همیشه
احساس قدرقدرتی کرده و خود را،
با دس��تگاه اطالعات��ی – امنیتی که
برپا کرده بودن��د ،مطلق العنان
می دیدند ،با فوران خشم توده
مردم روبرو دیدند و با تلخکامی
دریافتند که دس��تگاه س��فاک
امنیت��ی ،که آنهمه برایش هزینه
کرده بودند ،حتی از پیش بینی
تقریبی این فوران خشم عاجز و
ناتوان بوده است.
امروز کم�تراز  70روز از زمانی
می گ��ذرد که پلی��س ناخبرد و
س��تمگر تون��س بس��اط حمقّر
س��بزی فروش��ی ی��ک جوان

ماندگاری دیکتاتوری ،در گرو
برقراری و بلندای دیوار ترس
است و شکسنت این دیوار پیامی
روشن برای دیکتاتور است که
زمان رفنت فرارسیده است!
ــــــــــــــــ

 26س��اله
دانشگاهرفته
را با خشونت
ضبط کرد و
او را به خودس��وزی
واداش��ت و ب��ا این
کار جرقّ��ه آت��ش به
انبار باروتی انداخت
ک��ه دارد ریش��ه
دیکتاتوره��ا را در
سراس��ر منطقه می
سوزاند.
م��ن  5س��ال پی��ش
در س��فر ب��ه تون��س
به چش��م دی��دم که
دس��تگاه خم��وف
امنیت��ی این کش��ور
کوچ��ک چنان ختم
رع��ب و خوفی دردل مردم کاش��ته
ب��ود که حتی هنگامی که در خیابان
از فردی آدرس��ی را می پرس��یدم،
ابتدا ب��ا نگران��ی به دوروب��ر خود
ن��گاه می کرد و اگر کس��ی را در آن
نزدیکی می دید ،با یک "منی دامن"
س��ریع دور می شد تا خود را خباطر

AFKHAM HADI d.d.
Denturologiste

NOTAIRE-NOTARY

در مونتریال
 28ماه می 2011
دانشگاهکنکوردیا

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

جزئیات در شماره آینده پیوند

فرش پرس

Tapis Perse

(تهران سابق)
 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

Tel.: (514) 387-0006

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Cell.: (514) 806-5595

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

_________________________

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

رستوران و فروشگاه فردوس

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

یو
کوب خوشمزه:
ی
ه
جوجه د  ،برگ،
ب
 ،ک اب تر
(پخت در م کی و...

حتاجشما

حل)

انواع
کارت
با مدیریت ایرانی:
در خدمت هموطنان گرامی تلفن

جنب ارز خضر

{>> ادامه در صفحه}41 :

5165 Queen-Mary,
#502 Montreal, H3W 1X7
Tel: (514) 737-6363

دکتر فرهنگ هالکوئی

انوا
عال ع کباب ها

گفتگو با یک خارجی
گرفتار موآخذه سازمان
اطالع��ات و امنی��ت
نکند.
پرس��ش ای��ن اس��ت
ک��ه چن�ین س��ازمان
قـدرقدرت��ی – ک��ه
َ
درم��ورد تون��س گفته
می ش��د از ه��ر  3نفر
مجعی��ت 1نف��ر عضو
پیوس��ته یا وابس��ته آن
اس��ت – چگون��ه از ای��ن توانای��ی
برخوردار نیس��ت که کنش و واکنش
ه��ای جامع��ه را پیش بین��ی کند و
ان��دازه بگ�یرد و ب��رای اجتناب از
"فوران خشم" مردم تدابریی کارساز
بیاندیشد؟!

کلیهمای الل ،نان،
ح
انواع گوشت میوه جات،
ت،
شیرینی جا یاری دیگر
شکبار و بس
خ
بامساتی
انواع برجن
جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

انواع صنایع دستی

1451 Ste-Catherine w.
Corner: Mackay
Montreal H3G 1S6

Tel.: (514) 664-5544

فتوشاپ
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ایران 10 :اسفند...
 ۱۰اسفند،

قرار بزرگ سبز!

علی کشتگر
حاکمیت سراسیمه و سرگردان
اس�ت و منی دان�د درمیان
طوفان�ی ک�ه خاورمیانه را
درگرفته و جنبشی که در ایران
خاموش ش�دنی نیس�ت چه
خاکی به سرکند.

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

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

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

CSAI

www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ ½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ ½ تنظیمدعوتنامهرسمی
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
اصل کردن مدارک
½ ½ تایید اسناد و برابر
EN
AIDE
AUX
NOUVEAUX
اینترنت (با
استفاده از
کامپیوتر و
 ½ ½ ARRIVAکالس آموزش
پرداخت هزینه ناچیز)
AVEC
PLUS
DE
60 ANS D'EXPERTI
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
AUPRÈS
IMMIGRANTS
DESاز گردش های
اجتماعی اعم
های تفریحی و
اتاواoffre،
کبکdes،
services
dans plusieurs lan
gratuitsو سفر به
دسته جمعی
(français, anglais,
espagnol,
arabe,
dari, farsi, créole, serb
چینی و غیره
سیب
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
VENANT
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

 deبرای رفت و
 téléphoneناچیز
(: (514) 9با پرداخت هزینه ای
آمد) Un seul
numéro

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS

Francisation (cours / ateliers
)de conversation
offre
des services
gratuits dans plusieurs langues
کار:
ساعات
)anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...
Aide à la recherche de (français,
logement
Un seul
numéro
téléphone : (514) 932-2953
جمعه
دوشنبه تا
>>decounselling,
Aide à la recherche d'emploi
(cv,
)ateliers, placement
• Francisation (cours
/
ateliers
de
)conversation
بعدازظهر
4ونیم
تا
صبح
نیم
و
8
Orientation
/ Conseils
• Aideet
à laréférence
recherche de logement
• Aide à la recherche
d'emploi
(cv,
counselling,
)placement
ژولیکور
مترو:
فاصله تا
ateliers,دقیقه
5
Aide à l'intégration
à
la
société
d'accueil
• Orientation et référence / Conseils
•
Aide
à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
Interprétariat
et traduction
• Interprétariat
et traduction
__________________________________
d'hébergement
Certificat• Certificat
d'hébergement
Centre
Social
D’Aide
Immigrants
• Programme d'accès
Internet
/ CoursAux
d'informatique
Programme
d'accèsà l'assermentation
Internet
/ Cours d'informatique
• 3 Commissaires
6201 rue Laurendeau
• Cuisine collective
3 Commissaires
l'assermentation
Montreal,
QC H4E
3X8
• Activités et à
sorties
(Québec, Ottawa,
cabane
)à sucre, cueillette de pommes, ...
Cuisine collective 6201 rue Laurendeau, Montréal
au vendredi
de 8 h 30 àOttawa,
16 h 30 et certains
soirs à sucre, cueillette de p
Activités et Lundi
sorties
(Québec,
cabane
www.centrecsai.org

Tel.: (514) 932-2953

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

2445340

Jolicoeur

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

J

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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شتاب حتوالت نشان می دهد که
هیچ یک از نظامهای اس��تبدادی
منطقه وهیچ یک از دیکتاتورها از
رهگذر این طوفان بزرگ که اتفاقا
خنستنی وزش آن در بیست و پنج
خرداد هشتاد وهشت از ایران آغاز
شد مصون خنواهند ماند.
حاکمیت سراس��یمه و س��رگردان
است و منی داند درمیان طوفانی
که خاورمیانه را درگرفته و جنبشی
که در ایران خاموش شدنی نیست
چه خاکی به سرکند.
توای هموطن که خانه ات را آباد و
آزاد می خواهی برخیز وهمراه شو
که اس��فند ،وقت رویش سبز و ماه
خانه تکانی است!
در این بیست ماهه که از آن دزدی
بزرگ می گذرد نشان داده ای که
می توانی!
می توانی بنیاد ظل��م براندازی و
طرحی نو دراندازی!
م��ی توانی اگ��ر خبواه��ی نوروز
امسال را سرآغاز بهار نوین تاریخ
ایران کنی.
ببنی دراین بیس��ت ماه��ه چگونه
جهان را متوجه آرزوهای قشنگ
وشرافتمندانه خود کرده ای!
ببنی چگونه درانظار جهانیان چهره
راس��تنی ای��ران را از صورت کریه
دروغ جدا کرده ای!
می بینی چگونه پژواک فریادهای
آزادخیواهان��ه ات در فض��ای
خاورمیان��ه طننی انداخت��ه و چه
هراس��ی در دهلای س��یاه دزدان
آزادی و شرف افکنده است!
اینک تو تنها نیس��تی ،همه ملت
های خاورمیانه برخاسته اند.
صدای فرورخینت نظامهای پوسیده
دیکتاتوری در این منطقه استبداد
زده،پی��ام آور پ�یروزی نزدیک تو
است.
شتاب حتوالت نشان می دهد که
هیچ یک از نظامهای اس��تبدادی
منطقه وهیچ یک از دیکتاتورها از
رهگذر این طوفان بزرگ که اتفاقا
خنستنی وزش آن در بیست و پنج
خرداد هش��تاد وهش��ت از ایران
آغاز ش��د مص��ون خنواهند ماند.
س��طح آ گاه��ی و ظرفیت جنبش
آزادی خواهی ای��ران همواره در
خاورمیانه سرمشق بوده است .همه
شواهد گواه بر آنند که جنبش سبز
آزادی خواهانه ایران درسری فرازی
پویش و رویش واستبداد دینی در
سرازیر ریزش و فرسایش است.
درای��ن بیس��ت ماه��ه ب��ه برکت

رضانـژاد

ق��وی ترو عزم ه��ا را جزم تر کرده
است.
روز دهم اس��فند ماه قرار اس��ت
جنب��ش س��بز در پش��تیبانی از
مریحسنی موسوی و مهدی کروبی
در تهران و دیگر ش��هرهای ایران
به میدان بیاید .در این حلظه های
داغ و ش��تابان تاری��خ خاورمیانه
هری��ک از این روزه��ا می توانند
تاریخ س��از ش��وند .چه در داخل
ایران و چه خارج ازایران شایسته
نیست که در این روز کسی در خانه
مباند.
همه باید یکدیگ��ر را به همراهی
فرا خوانیم .فراموش نکنیم که سبز
یعنی همراهی همه رنگ ها و همه
فکرها دربرابر دمشنان آزادی.
حاکمیت سراسیمه و سرگردان است
و من�ی داند درمی�ان طوفانی که
خاورمیانه را درگرفته و جنبشی که
در ایران خاموش شدنی نیست چه
خاکی به سرکند.
حاکمی��ت دچار چنان ش��کاف
و چنددس��تگی عمیق��ی اس��ت
که هی��چ ی��ک از تصمیم��ات و
سناریوهای ممکن آن علیه جنبش
سبز منی تواند مورد محایت همه
دستگاههایحکومتیباشد.
اگر اعرتاضات جنبش س��بز ادامه
یابند و فراگریتر ش��وند بسیاری از
نظامیان از ادامه سرکوب سرپیچی
خواهند کرد.
در تاریخ هر جنبش سیاسی بزرگی
که به پریوزی رسیده و یا برعکس
دچار زوال شده حلظه ها و فرصت
هائی را می توان س��راغ گرفت که
نقط��ه عطف به مشار م��ی روند.
یعن��ی آن که درایت و ش��جاعت
مردم و رهربان و یا تردید و ترسشان
در آن حلظه های سرنوش��ت ساز
ش�یرین کامی و یا تلخ کامی های
بعدی را رقم زده اس��ت !.اسفند
امس��ال برای م��ا ایرانیان یکی از
همنی حلظه های تارخیی است.

پایداری جنبش س��بز خامنه ای نه
فقط در میان ملت که حتی در میان
روحانی��ون و نظامیان و کارگزاران
نظ��ام حاک��م نیز منزوی ت��ر و بی
اعتبار تر شده است.
حکومت کودتا نیز ازهرس��و دچار
شکاف و ورشکستگی است .قطع
رابطه مریحس�ین موس��وی ،زهرا
رهن��ورد ،مهدی کروب��ی با مردم
ورجزخوانی س��ران رژمی نه از سر
اعتماد به نفس بلکه از سر ترس و
زبونی است.
بس��یاری از ما این روزها از خود
می پرس��یم ک��ه در این حلظات بر
موسوی و کروبی چه می گذرد؟
خفاشان قدرت پرست چه خوابی
برای رهربان جنبش سبز دیده اند.
نکند آنها هم اکنون زیر ش��کنجه
های هولناک باشند!
نکند به آنان داروهای روان گردان
و غذاهای تدرجیا مس��موم کننده
خبورانند!
دیکتاتورها و ایادی آنان در آخرین
روزه��ای حیات خ��ود در تالش
بیهوده برای حف��ظ قدرت گاهی
دس��ت به جنای��ات هولناک می
زنن��د ،به این خیال خام که ش��عله
های آزادی را خاموش کنند!
بن��ا ب��ه آخرین گ��زارش ها س��پاه
پاسداران موس��وی و کروبی را به
"خانه امن" منتقل کرده است.
اقدام گستاخانه خامنه ای و ایادی
او علیه مریحسنی موسوی ،مهدی
کروبی و زهرا رهنورد که در بیست
ماهه گذشته همراه وفادار و شجاع
جنبش آزادی خواهانه ایران بوده
اند ،توطئه علیه همه ایرانیانی است
که دیگر س��لطه اس��تبداد دینی را
برمنی تابند و حقوق انسانی خود
را می طلبند.
این توطئه می تواند و باید به فرصتی
بزرگ برای گس�ترش اعرتاضات
جنبش سبز تبدیل شود.
جنبشی که از پایوران ورهربان خود
Ali.keshtgar@yahoo.fr
دف��اع نکند شایس��ته
پریوزی نیست.
جنب��ش س��بز در این
بیست ماهه همواره با جلسات مشارکت
هوش��یاری از رهربان
شاخص خود محایت
کرده و هم�ین نیز رمز
امنی��ت آنها و رش��د و
پویش جنبش سبز بوده در مونتریال
است.
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
جنب��ش س��بز در
514-261-6886
تماسبگیرید.
دوحرک��ت اعرتاضی
بزرگ روزه��ای اخری
 برنامه تلویزیونی
ک��ه طی آن س��ه تن از
«مژده آمسانی»
دانش��جویان در تهران
و ش�یراز ب��ه دس��ت
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
آدمکش��ان در خ��ون
از کانال تصویر ایران پخش می شود
غلطیدند نشان داد که
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
نه فقط زنده و پویاست
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
بلک��ه از ظرفی��ت
(متا)28-11 ،
اعرتاض��ی عظیم��ی
نشانی کلیساGrace Ministry :
برخوردار شده است.
خی��زش های موفقیت
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
آمی��ز مل��ت ه��ای
Mtro: Cote Vertu
خاورمیانه اراده ها را

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

مسیحیان
فارسیزبان

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

cell.: (514) 865-7146

>>

تهیه وام مسکن

_______________
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
rezan@sutton.com
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آژانس مسافرتی

ایران :مقاومت...
همه راهها از اعتراضهاى خیابانى مىگذرد!

م .رها 27 :فوریه:
رویدادهاى اخری خاورمیانه ،مشال
آفریقا و خیزش دوباره جنبش سبز
در ایران فصل تازهاى را در تاریخ
این منطقه نفت خیز ،استبداد زده و
پرتالطم جهان ورق زد.
حركت پرخروش مردم این كشورها
بویژه جوانان پ��ر امید با آروزهاى
انس��انى كه طى س��ال هاى دراز
سركوب شدهاند ،فرداى بهرتى را
نوید مىدهد.
ویژگى همه این جنبش ها اعرتاض
ه��اى فراگ�یر خیابانى اس��ت كه
س��ازمان دهى آنها بیش�تر با بهره
گریى از ش��بكه هاى اجتماعى و
تشكلهاى دجییتاىل امكان پذیر
مى گردد.
پ��س از آخرین ب��ارى ك��ه در ٢٢
بهمن س��ال گذش��ته جنبش س��بز
حضور خیابانى ناكامى را پش��ت
س��ر گذاش��ت ،این تصور در میان
ره�بران ،كنش��گران سیاس��ى و
ه��واداران جبنش بوج��ود آمد كه
اعرتاض ه��اى خیابانى كارآمدى

اما همزمان به دولت كودتا فرصت
مى دهد كه :

الزم را براى عق��ب راندن دولت
كودتا و اس��تبداد دینى از دس��ت
داده است و باید راه هاى تازه اى
{>> ادامه در صفحه}41 :
را براى رسیدن به هدف برگزید.
در ای��ن راس��تا آ گاهى
خبش��ى به طبق��ات كم
درآم��د و خب��ش ه��اى
س��نتى طبقه متوسط در
دستور كار قرار گرفت.
بدی��ن منظ��ور ره�بران
جنبش بیش�تر به رویكرد
انتقاد از سیاس��ت هاى
داخلى و خارجى دولت
MONTREAL:
كودت��ا بس��نده كردن��د و
Sunday, March 20, 2011,
تارمناى كلمه با انتش��ار
19:20:45 PM
هفته نام��ه دوصفحه اى
از هواداران جبش س��بز
Iran:
خواس��ت كه ب��ا تكثری و
Monday March 21, 2011,
خپش آن پایه هاى جبش
02:50:45AM
را گسرتش دهند.
_________
مى
گرچه
این درخواست
In Montreal, Daylight Saving
آتش
تواند
توانست و مى
Time starts on Sunday, March
روز
براى
را
زیر خاكسرت
13, 2011 at 2:00:00 AM
مبادا پر حرارت نگه دارد
(clocks are turned forward 1
)hour

هب پیشواز نوروز زبرگ

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

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

ZAND

Unsatisfied
w
tax bill for th ith you
e
?contact us fo year
r a reassessment o
f
tax return. If your
we can't
decrease you
r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

Tel.: 514-652-4887

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

مسکونی،جتاری و سرمایه گذاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مسکن و جتاری

نانسیمعلمی

نشـــانی :

Montréal, Québec H3B 3C6

حتویل سال  1390شمسی

Cell.: 514-929-6263

فرنازمعتمدی

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109
D.D.O., Quebec H9B 2T6

Tel 514-929-6362
Fax 514-685-7429
nancy.moallemi@gmail.com

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

گارباانتی Pièces d'Autos N.D.G.
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

ید کبک:
د

ج

قانون
>> مربی ایرانی:
مخصوص
با  21سال سابقه کار
یمتهای
ق
طنانعزیز
>>سواالتفارسیامتحان
شماست...رانندگی برایهمو
رایگان در اختیار

تئوری آموزش کامپیوتری

Driving School

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

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

C.P. 63597 Van Horne

شیراز

Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

رستوران

دنی
مان
بیبیاد شور
و پر
ش
د
ا
ه با
ش
دوشنبه :قورمه سبزی
همرا ربی
سه شنبه :قیمه بادمجان
هع
چهارشنبه:سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه :فسنجان  /لوبیا پلو
رقاص یراز
در ش
جمعه:شویدباقالیباماهیچه
شنبه و یکشنبه :زرشک پلو با مرغ

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

____________________
Pièces d'Autos NDG

آموزشگاهرانندگیآریا

485-2929

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

دلیوری :رایگان

بامدیریت

خدیجه سیاح













11

12

 سال  17شماره  10  996اسفند 1389

www.paivand.ca

کانادا :خبر...

www.skylawn.net

سه شهر کانادایی در بین  10شهر برتر جهان برای زندگی

از مونتریال خبری نیست!

ایرانتو :برای پنجمنی سال متوایل،
ونکوور ،در صدر شهرهای جهان
از نظر کیفیت زندگی قرار گرفت.
همچن�ین ش��هر ه��ای تورنت��و و
کلگ��ری ،رده ه��ای چه��ارم و
پنج��م لیس��ت Economist
 Intelligence Unitرا در س��ال
 2010به خود اختصاص دادند.
به گزارش پس��ت میدیا نیوز برای
انتخاب ای��ن ش��هرها  30فاکتور
خمتلف در پنج خبش مورد بررسی
قرار گرفته است.
از مجله ثبات پایداری ،بهداشت
و درمان ،فرهنگ و حمیط زیست،
آموزش و امور زیربنایی.
ب��رای ه��ر ی��ک از فاکتورها پنج
حالت:
قابل قبول ،قابل حتمل،
ناخوشایند،نامطلوب
یا حتمل ناپذیر
تعل��ق گرفت��ه ب��ود و ش��هرهای
داوطلب ،متناس��ب ب��ا امتیازات
مربوطه ،مقایسه گردیدند.
بدین ترتی��ب از مج��ع  100امتیاز
موجود ،ونک��وور 98 ،امتیاز را از
آن خود کرد.
تهیه کنن��دگان گ��زارش ،برگزاری
موفق املپیک زمستانی  2010در آن
شهر را یکی از دالیل اصلی اقبال
ونک��وور در تثبیت جای��گاه خود
دانشتند.
تنها مش��کل موجود در ونکوور،
برخی جرائمی است که گاه توسط
گ��روه های مافیایی یا گنگس�ترها
بوقوع می پیوندد که در مقایسه با
سایر شرایط و بزرگی شهر ،تأثریی
در نتیجه نهایی نداشته است.
در عنی حال ،میزان جنایات اجنام
ش��ده در ونکوور طی سال ، 2009
بازای هر  100،000مجعیت 2.6 ،نفر
بوده که که از متوسط نرخ کشوری،
یعنی 1.8 ،باالتر است.
اما هم�ین میزان ،براب��ر با نصف
می��زان قتل ه��ای اجنام ش��ده در
ش��هرهای آمریکای��ی اس��ت ک��ه

PAYVAND: Vol. 17  No.996  Mar. 01, 2011

متوسط کش��وری آن 5.4 ،نفر،
بازای  100،000نفر است.
"پاتریک کندون" ،از اس��اتید
معم��اری دانش��گاه بریتی��ش
کلمبیا ،گفت او از وجود س��ه
ش��هر کانادایی در این لیس��ت
متعجب نش��ده ،چرا که به عنوان
ش��خصی ک��ه در ای��االت متحده
بزرگ ش��ده و به کانادا مهاجرت
کرده اس��ت ،معتقد اس��ت مسئله
خدمات بهداش��تی و درمانی که
بصورت رایگان در کانادا ارائه می
شود ،عامل بسیار مهمی است که
شهرهای ان را از دیگران ،متمایز
می کند.
وی در عنی حال خاطرنشان ساخ،
توانای��ی اجاره یا خرید خانه برای
بس��یاری از جوان��ان در ونکوور
موضوع قابل مالحظه ای است که
مد
قطعا در نظرسنجی های مذکور ّ
نظر قرار نگرفته است.
کن��دون اضافه کرد جالب اس��ت
بدانیم ونکوور در حایل چننی رتبه
ای را حائز شده که موارد غریقابل
ملس��ی نظری زیبایی ش��هر در بنی
عوامل نبوده ،اما تنها همنی عامل
برای انتخاب شهر از نظر من کافی
است.
تهیه کنن��دگان گ��زارش گفته اند،
شهرهای متوس��ط در کشورهای
توسعه یافته با مجعیت کم  ،امتیاز

خوبی را اخ��ذ کرده اند برای
این ک��ه از مناف��ع فرهنگی و
زیربنای��ی برخوردار هس��تند،
ضمن اینکه شلوغی و جرائم
موجود در شهرهای بزرگ را
ندارد.
ش��هرهایی نظری وی��ن در اتریش،
هلس��ینکی در فنالند و س��یدنی
اسرتالیا نیز در لیست  10کشور اول
قرار دارند.
بیشرت شهرهای آسیایی و آفریقایی
در انتهای جدول قرار دارند و شهر
حراره در تانزانیا ،آخرین رتبه را از
آن خود کرده است.
یکی از عوامل اصلی باقی ماندن
ش��هرها در انتهای جدول ،تداوم
ناامن��ی و درگرییه��ای داخل��ی
موجود در آنهاست.

 10شهر اول جهان به شرح زیر
هستند:
ونکوور – کانادا
ملبورن – اسرتالیا
وین – اتریش
تورنتو – کانادا
کلگری – کانادا
هلسینکی – فنالند
سیدنی – اسرتالیا
پرت – اسرتالیا
آدالید – اسرتالیا
آ کلند – نیوزیلند

بیشتــرین توسعه اقتصـادی در سال ،2011
متعلق به کدام شهر کاناداست؟

 ۲۳فوری��ه ،ایرانت��و :ش��هر
وین��دزور در انتاری��و،
سریعرتین رش��د اقتصادی
را ط��ی س��ال ج��اری ،در
بنی مناطق خمتلف کشور ،
خواهد بود.
کنفرانس «ب��ورد کانادا» با
اعالم ای��ن مطل��ب افزود
وین��دزور ج��زو  9ش��هر

استخدام

کمپانی معتبر هری روزن

به یک نفر خیاط مجرب لباس مردانه
با شرایط زیر نیازمندیم:

حقوق مکفی و مزایای عالی

Harry Rosen Menswear:
Les Cours, Downtown Montreal

Experienced: Bespoke Tailor

• Must be able to hand sew
pockets, and suit jacket lining on
mens suits
• Full-time ~ 40 hours per week
)(benefits/pension plan
Call: Carmela, to set up
appointment anytime:

Tel.:416.272.0901

معدودی است که انتظار
می رود ،نسبت به سال
قب��ل ،وضعی��ت به�تر
اقتصادی را جتربه کند.
در گزارش��ی که اخریا با
عنوان Metropolitan
 Outlookمنتشر شده،
پیش بینی ش��ده ،رش��د
نرخ ناخال��ص ملی این
شهر ،بالغ بر  3.9درصد
گردد که  0.4درصد بیشرت
از سال  2010خواهد بود.
طبق این گزارش ،ساخت
و ساز  1.6میلیارد دالری
در منطق��ه Windsor-
Essex Parkway
ویندزور  ،س��رعت قابل

توجه��ی را به رش��د ش��هر
بدهد.
در عنی حال گفته می شود،
اقتص��اد حمل��ی ،همچنان
بصورت ش��کننده باقی می
مان��د .چرا که ت�لاش های
خبش صنعت برای بازسازی
و دستیابی به وضعیتی که در
س��ال  2000داشتند ،به نتیجه
نرسیده است .به همنی دلیل
ن��رخ رش��د ناخال��ص ملی
همچنان زیر رقم مربوط به س��ال
 2007خواهد ماند.
به دنب��ال تصمیم ج�نرال موتورز
نس��بت به افزایش تولیدات خود
در کانادا ،شهر صنعتی اوشاوا در
انتاریو نیز ،امیدوار اس��ت عنوان
سومنی رشد سریع اقتصادی را از
آن خود کند.
همچننی ش��هر کلگری در آلربتا،
در جای��گاه دوم ق��رار می گرید و
ش��هرهای رجیاینا و ساس��کاتون
در ساسکچوان ،لندن در انتاریو،
شربروک در کبک ،وینی پگ در
منیتوب��ا و تاندرب��ی در انتاریو ،از
دیگر شهرهایی هستند که در لیست
مذکور ،جای گرفته اند.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

 BEST Fares to Iran & from Iran,
& all over the world
 BEST deals for all inclusive
South packages & anywhere else.

متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Head Office:
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

شادی

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

Tel.: 514-660-7135

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

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

Tel.: (514) 846-0019

برایترمبهارهنامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
SPRING SESSION: MARCH 28 – JUNE 29, 2011

)REGISTRATION: MARCH 7 -11, 2011 (8:00 a.m. - 2:30 P.M.
NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:
)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH (all levels) 8:30 A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours

)BASIC FRENCH (beginners’& intermediate
8:30A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours
********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
)MEDICARE (copy for your file

			ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
			
)(compulsory for all students
N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
ژان شاره وعده بیلیون ها دالر هزینه برای شمال
کبک را می دهد.
______
علی اشرف
شــادپور

_______

خنس��ت وزی��ر کبک ژان ش��اره،
ضم��ن ارائ��ه برنام��ه دولت خود
برای دو سال آینده ،از یک سرمایه
گ��ذاری ده ها بیلیون دالری برای
توسعه بهره برداری از منابع طبیعی
مشال کبک خرب داد.
وی همچن�ین گف��ت کب��ک باید
بیش�تر روی اتوبوس ها و اتومبیل
های الکرتیکی تکیه کند و بسوی
اس��تقالل از مص��رف نف��ت قدم
بردارد.
ش��اره ،در نط��ق  62دقیق��ه ای
افتتاحیه خود در فاز دوم جلسات
س��ی و نهمنی دوره قانون گزاری
کبک ،الوی��ت های خود را چننی
خالصه کرد :آم��وزش و پرورش،
پیش��رفت های تداوم پذیر ،اجیاد
مش��اغل ،بهره ور ک��ردن منابع و
بهداشت و درمان.
اما خامن پولنی ماروا ،رهرب حزب
اپوزیسیون ،نطق خنس��ت وزیر را
معی��وب ارزیابی ک��رد و گفت دو
موض��وع پیش رو فراموش ش��ده
است:
درخواس��ت او ب��رای اجن��ام
حتقیق��ات عمومی درباره فس��اد
در ام��ور س��اختمانی و موض��وع
اس��تخراج گازهای شیل ،و تاکید
کرد که نطق ش��اره چیز زیادی در
برنداشت.
خامن ماروا ش��اره را خباطر اینکه
می خواهد کانادا را در اداره امور
کمک کند ،سرزنش کرد .این بیان
جدائی طلبان��ه خامن ماروا خباطر
اینست که آقای ش��اره گفته قصد
دارد با دولت فدرال ،درباره منافع
مشرتک کبک و کانادا ،وارد یک

سری توافقنامه ها
بشود.
وی به عنوان دلیل
این نیت خود می
گوید:
«کبک ش��ریک
تدوینکتابتاریخ
این مملکت است
و کانادا هنگامی
بهرتی��ن حال��ت
خود را داشته که
کب��ک در اجنام
امور آن موثر بوده است».
خامن م��اروا درباره برنامه ش��اره
برای مشال کبک هم گفته:
«منی دامن این چندمنی بار است
که او درباره این موضوع صحبت
می کند ،ما چیزی درباره آن منی
دانیم».
ش��اره در هم�ین مورد م��ی گوید
جزئیات طرح مش��ال را در هفته
های آینده علنی خواهد کرد ،اما
ب��ه منظور حفظ حمیط زیس��ت و
تنوع حیات ،این طرح شامل تنها
 50درص��د مشال کب��ک خواهد
شد.
خبشی از طرح مشال کبک شامل
آماده سازی بنادر واقع در منتهی
الیه مشایل استان کبک با آبهای
عمیق است ،به گونه ای که کشتی
های راهی اروپا و آسیا بتوانند در
آجناها لنگر بیندازند.
از نق��اط خوش بینی ش��اره یکی
هم بیمارس��تان در دست احداث
آموزش��ی مک گی��ل و همچننی
بیمارس��تان های سنت ژوستنی و
ژویف ژنرال و باالخره بیمارستان
هائی در ش��ربروک و کبک سیتی
هس��تند که ،به قول وی ،اس��تان
کبک را به یک مرکز علوم زیستی
تبدیل خواهند کرد.
او همچننی از یک مرکز همکاری
ها برای درمان سرطان خرب داد و
صحبت هائی هم درباره افزایش
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ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

حق ثبت نام دانش��جویان به میان
آورد ،بدون آنکه به میزان آن اشاره
ای بکند .خنس��ت وزیر ،با اشاره
به اینکه کبکی های زیادی هستند
که می خواهند بعد از  65سالگی
ب��ه کار ادامه دهند ،گفت مالیات
این نوع افراد کاهش داده خواهد
ش��د و تدابریی هم برای خدمات
خانگی بعد از بازنشس��ته ش��دن
ب��رای آنان در نظ��ر گرفته خواهد
ش��د .وی در م��ورد امر مهاجرت
هم گفت کبک م��ی خواهد تازه
واردین به اکثریت فرانسوی زبانان
ملحق ش��وند و از س��رویس های
آن الی��ن ،برای پیدا کردن ش��غل
متناس��ب با ختصص های خود،
استفادهکنند.
فع��االن حف��ظ حمیط زیس��ت از
نیت شاره برای کاهش وابستگی
به نفت استقبال کرده ،ویل برنامه
ش��اره برای استخراج منابع را زیر
س��وال برده اند .آن��ان می گویند
کب��ک باید همت خود را باال بربد
و کاهش گازهای گلخانه ای را به
میزان  20درصد تا س��ال  2020مد
نظر قرار دهد.
اجنمن جتارت نطق خنست وزیر
را بلن��د پروازانه ارزیاب��ی کرده و
تاکید می کند که وی باید اقدامات
ملموس��ی در جه��ت پیش��رفت
اقتصادی مون�ترال و کبک اجنام
دهد.

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیم دعوتنامه
 تجربه کانادائی
------------------------------------لطفا وب سایت ما را به عزیزان خود درایران
جهت آشنائی با خدمات ما معرفی نمائید:
www.mariacottone.com

کامی منفرد مدیر امــور ایرانیان

خط مستقیم و رایگان
از تهران  :بدون هیچگونه پیش شماره ای به مونترال وصل میشوید
از شهرستان :میباید پیش شماره ( )021را قبل از شماره بگیرید
(بعضی مواقع شاید بیش از یک بار باید سعی کنید)
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  19:00تا 24:00
 )021( 971-1864داخلی3747

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

سازمان دائمی مبارزه با فساد ،خیلی کوچک انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
و خیلی زودرس؟
کانال های فارسی زبان،

موضوع مبارزه با فساد ،خمصوصا
در قرارداده��ای س��اختمانی و
راهسازی ،نه تازه است و نه پایان
پذیر.
مدتهاست که دولت لیربال کبک،
از س��وی اح��زاب اوپوزیس��یون،
حتت فش��ار قرار دارد ت��ا در این
م��ورد یک حتقیق��ات عمومی به
عمل بیاورد.
دول��ت ش��اره ،ب��ه اعتب��ار اجنام
حتقیقات��ی ب��ا عن��وان «عملیات
چکش» ،از تشکیل هیئت حقیقت
یاب مورد درخواس��ت اپوزیسیون
امتناعکردهومنتظرنتیجهحتقیقات
به روش خود است.
اما اخریا گویا یک راه سومی هم
پیدا شده است.
راه س��وم عبارت است از تشکیل
یک واح��د س��ازمانی دائمی که
بتواند بطور مداوم با هر نوع فساد
در دس��تگاه ه��ای اداری مبارزه
کند.
س��رمقاله نوی��س روزنام��ه گازت
مش��اره  22فوری��ه از ای��ن اقدام

استقبال کرده و آن را پیشرفتی در
امر مبارزه با فساد در استان کبک
می داند ،خمصوصا در این زمان
که درباره فس��اد افش��اگری هائی
صورت می گرید.
این واح��د جدید در کبک دارای
 200عض��و خواهد بود که با بودجه
 30میلی��ون دالری به کار مبارزه با
فساد خواهد پرداخت.
طبق برآورد نویسنده مقاله ،واحد
جدید ،هم از حلاظ تعداد نفرات
و ه��م از حلاظ بودج��ه ،دو برابر
سازمان های مشابه فعلی خواهد
بود.
ای��ن واحد جدی��د ب��ا اختیارات
گس�ترده ح��ق خواهد داش��ت به
«عملی��ات چک��ش»و تی��م های
متع��دد مب��ارزه با فس��اد در امور
س��اختمانی نظ��ارت داش��ته و
ارتباطات بنی سازمان های دولتی
و خبش خصوص��ی را هماهنگ
کند.
ب��ه منظور تس��هیل کار این واحد،
دول��ت در نظ��ر دارد قانون��ی به

تصوی��ب برس��اند که ،طب��ق آن،
کارمن��دان ب��رای دادن اطالعات
حمرمان��ه ب��ه افراد این س��ازمان،
بتوانند س��وگند امانت داری خود
را شکس��ته و اطالع��ات منجر به
کشف فساد را در اختیار این واحد
قرار دهند .در ضمن ،حمافظت و
محایت از افشاءکنندگان نیز منظور
این قانون خواهد بود.
نویسنده مقاله این اقدام را خوب
و جب��ا می داند و امیدوار اس��ت
نتای��ج مطلوب از آن بب��ار بیاید و
به این طریق ،مرتکبنی فس��اد ،چه
در س��ازمان های دولتی و چه در
آن قسمت از خبش خصوصی که
با بودجه عمومی کار می کنند ،به
دست عدالت سرپده شوند.
با اینحال ،نویسنده معتقد است که
این واحد جدید دو نقیصه اساسی
دارد که قبل از ب��کار افتادن باید
برطرف شوند:

{>> ادامه در صفحه}27 :

ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال با
کیفیت باال ببینید.

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

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564

13

14

 سال  17شماره  10  996اسفند 1389

www.paivand.ca

کانادا :خبر...

خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

سیاست های جدید مهاجرتی کانادا:
چه کسی در لیست مهمانان است؟
چننی فرایندی در اصل و
عمل مشابه هم نیستند.
اینگونه کارگران در واقع
به عنوان مهمان کارفرما
وارد کانادا می شوند و از
حقوق کمی برخوردارند
( که حتی از همنی میزان
نیز بی اطالع هس��تند).
آنه��ا ب��ه خدمات��ی که
برای مهاجران ارائه می
شود ،دسرتسی ندارند و
مسریی که طی می کنند،
کم�تر به اقامت دائ��م منتهی می
شود.
در س��ال  2010کان��ادا اج��ازه داد
 182،322نف��ر با وی��زای موقت ،
وارد بازار کار این کشور شوند.
ای��ن دومنی رک��ورد از نظر میزان
پذیرش در طول تاریخ کاناداست.
دیگ��ری نیز متعلق به س��ال 2008
است.
برخی از ویزاها برای بیش از یک
س��ال صادر شده ،اما برخی فقط
برای چند ماه.
در نتیج��ه جمم��وع کارگ��ران
خارجی ،بس��یار بیشرت از تعدادی
است که در عرض یک سال وارد
کشور شده اند.
در س��ال  2010ح��دود 283،096
کارگر موقت خارجی ،در اموری
که اتباع کانادای��ی برای خدمت
وجود نداش��ته ،مش��غول کار بوده
اند.
بیشرتین تقاضاها مربوط به مناطقی
چون آلربتا و ساسکچوان بوده که
از رشد سریع اقتصادی برخوردار
هس��تند ،اما اس��تان های��ی نظری
نیوفانلند و لربادور و نانووت نیز،
کارگران خود را تقریبا دوبرابر کرده
اند.
در سال  2000تنها 11درصد کارگران
در گروه کارگر ساده یا با ختصص

نامش��خص قرار داشتند،
مثل پرس��تاران کودک یا
ساملندان،کارگرانفصلی
مزارع.
اما این تعداد هم اکنون به
34درصد رس��یده است؛
عالوه بر ای��ن کارفرمایان
اینگونه افراد را برای کار
در هتل ها ،فس��ت فود،
نظافت و کارخانه ها ،وارد
کشور می کنند که پیش از
این توس��ط خود کانادایی
اما با حقوق بیشرت ،اجنام می شد.
یک وکیل حقوقی معتقد اس��ت،
جذب کارگران موقت خباطر این
مورد استقبال قرار می گرید که از
فرایند پذیرش مهاجر رهایی یابند.
در واقع ،دولت س��فرۀ وسیعی را
برای یک برنامه غریمهاجرتی باز
کرده اس��ت ،چون چننی افرادی
منی توانند تبدیل به مهاجر شوند.
بنظ��ر می رس��د ،سیاس��ت های
پذیرش نریوی کار خارجی ،کم کم
توسط کارفرمایان خبش خصوصی
و بر مبن��ای منافع خصوصی آنها
ش��کل می گرید که چن�ین کاری
بس��یار خطرناک است ،چون آنها
به دنبال نریوهای متوسط و ارزان
هستند نه متخصص.
بوی��ژه اینک��ه از حقوق ف��ردی و
قواننی موجود نیز بی اطالع باشند
و همه چشمشان به پول دریافتی از
کارفرما باشد.
چننی اقدام هایی با سیاست های
اصویل کانادا در زمینه پایه گذاری
نظام چند فرهنگی و تشویق مردم
به درگری شدن در زندگی اجتماعی
و مشارکت در رشد و توسعه کشور،
متناقض است.

دولت سفرۀ وسیعی را برای
یک برنامه غیرمهاجرتی باز کرده
است ،چون چنین افرادی منی
توانند تبدیل به مهاجر شوند.

 ۱۸فوریه ،ایرانتو :در هفته گذشته،
وزیر مهاجرت و شهروندی تأ کید
کرد مهاجران بلیط رشد اقتصادی
کانادا در سال های آینده هستند.
ام��ا موضوع��ی که در ای��ن رابطه
خمف��ی مانده اینس��ت ک��ه تکیه
اصلی کانادا به تازه واردین جبای
مهاج��ران متخصص دائم بیش�تر
مربوط به کارگران خارجی موقت
یا "کارگران مهمان" می شود.
در حتلیل��ی ک��ه ب��ه قل��م "آرمینه
یالنیزی��ان" کارش��ناس ارش��د
اقتصادی در " مرکز سیاست های
آلرتناتیو کانادا" در نشریه گلوب اند
میل منتشر ش��ده ،وی با بیان این
مطلب می افزاید می��زان پذیرش
کارگران موقت بویژه پس از س��ال
 ،2006س�یر صعودی گرفته و عمال
جذب متخصصنی ماهر را حتت
الشعاع قرار داده است.
وی می افزاید با توجه به بازنشسته
ش��دن ع��ده زی��ادی از کارگران
کانادایی طی س��ال ه��ای آینده،
بازار کار کشور با کمبود شدید نریو
مواجه خواهد شد.
چگون��ه می توانیم اف��رادی را به
کانادا بیاورمی و در بازاری مشغول
به کارشان کنیم که کامال با زندگی
کانادایی ترکیب شده است.
مهاج��ران دائم و کارگران موقت،
دو پاسخ بسیار متفاوت به مشکل
موج��ود هس��تند که چگون��ه باید
اس��تاندارهای زندگی کانادایی را
متحملشوند.
مهاجران دائم کسانی هستند که می
خواهند در این کشور جذب شوند
و س��همی در زندگ��ی اجتماعی
کانادا ایفا کنند ،اما کارگران ماهر
برمبنای نی��از کارفرما دعوت می
ش��وند و در جاهای��ی که از کمبود
کارگر کانادایی برخوردار اس��ت،
مشغول بکار می شوند.

خشم انتاریو از کاهش بودجه مربوط به مهاجران و تازه واردین

 ۲۴فوری��ه ،ایرانت��و :دولت حملی
انتاری��و ،اتاوا را مته��م کرد که در
خصوص کاهش بودجه مربوط به
خدمات مهاجران تازه واردین در
آن استان ،بصورت سیاسی عمل
کرده است.
یک مقام مسئول در دولت حملی
که خنواست نامش فاش شود ،در
گفت و گو با خربنگار تورنتو استار
گفت دولت فدرال در زمینه شیوه
انتخاب مهاجران برای استان ها و
محایت مایل از برنامه های مربوط
به آنان ،تبعیض قائل می شود.
وی افزود" :اتاوا درباره هیچیک
از ُمفاد مربوط به توافقنامه فیمابنی
کوتاه منی آید .آنها حاضر نیستند
نقش ما را در زمینه مس��ئولیت ها
و منافع دوگانه برمسیت بشناسند.
به همنی دلیل م��ا معتقدمی آنها به
بازی سیاس��ی در خصوص هزینه
های مربوط به ت��ازه واردین روی
آورده اند".
این مقام مسئول اضافه کرد:
"برمبن��ای توافقنامه قبل��ی که در

س��ال  2005به امضا رس��ید ،اتاوا
قول داده بود ،طی پنج س��ال920 ،
میلیون دالر در برنامه های خمتلف
مرب��وط به پذیرش و اس��تقرار تازه
واردین در انتاریو ،نظری کالس های
زبان ،کاریابی ،آموزش و مشاوره،
س��رمایه گذاری کند ،ام��ا حدود
207میلی��ون دالر آن  ،هیچ��گاه
پرداخت نگردید.
بدنب��ال کس��ر  44میلی��ون دالر از
برنام��ه مذک��ور در س��ال جاری،
مس��ئوالن اس��تانی در حال تالش
برای زنده کردن آن مبلغ هس��تند.
اما اتاوا گفته است بازگشت به آن
ق��رارداد غریممکن اس��ت و فقط
برای دو س��ال آینده 428 ،میلیون
دالر بودجه به اس��تان اختصاص
داده است ،که به معنای کسر بیشرت
آن است.
طب��ق آم��ار موج��ود  ،فق��ط 16
درص��د ت��ازه واردین ب��ه انتاریو ،
حتصیلکرده هستند ،در حایل که
این رقم برای سایر استان ها بطور
متوسط 25درصد است.

گفته می شود" ،اریک هاسکینز"
وزیر مهاجرت انتاریو ،بش��دت از
مواضع اخری دولت فدرال ناراضی
بوده و حتی تهدید کرده اس��ت که
به مب��ارزه علنی علیه اتاوا خواهد
پرداخت.
در ح��ال حاضر وزارت مهاجرت
و ش��هروندی ب��ا انعقاد ق��رارداد
های بلند مدت خبش اعظم هزینه
سازمان های خدمات تازه واردین
و مهاجران در انتاریو را تأمنی می
کند و دولت حمل��ی نیز در برخی
برنامه های خاص آنها  ،مشارکت
می کند.
انتاریو مایل اس��ت بودجه مش��ابه
ختصیصی ب��ه بریتی��ش کلمبیا یا
مانیتوبا ،به آن استان نیز تعلق گرید.
اضاف��ه می ش��ود اخ�یرا وزارت
مهاجرت و شهروندی اعالم کرده
اس��ت ،در پ��ی عدم متای��ل تازه
واردین به اقامت در اس��تان های
بزرگ کانادا ،در نظر دارد از میزان
بودجه آنها کاسته و به استان های
کوچکرتبیافزاید.

ستاد انتخابات علیه  4عضو حزب محافظه کار اعالم جرم کرد
 ۲۵فوریه ایرانتو :س��تاد انتخابات
کانادا علیه چهار عضو ارشد حزب
حمافظه کار که در جریان انتخابات
پارملان��ی س��ال  2006مق��ررات
مربوطه را نقض کردند اعالم جرم
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کرد .به گزارش کانادین پرس ،این
پرونده که در یکی از دادگاه های
انتاری��و و خباط��ر اجن��ام خمارج
تبلیغاتی توسط حمافظه کاران بیش
از س��قف تعینی ش��ده ،یعنی 1.3

میلیون دالر گشوده شده است.
گفته می ش��ود حزب حاکم سهم
هر یک از  67نامزد خود را بطور
صحیح اعالم نکرده است.
با اینکه چننی ختلفی همانند یک

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را برگزار می کند:

 کمک درسی و کمک به انجام تکالیف مدرسه دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان
کالج (فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های ورودی دبیرستانهای بین المللی و خصوصی
فرانسوی
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای فرانسه جهت استخدام دولتی
 تمرین مصاحبه های اداره مهاجرت کبک
 نامه نگاری اداری
 فرانسۀ عمومی در  3سطح پایه ،میانه و پیشرفته (گفتگو و نوشتار)
Tel.: 514-770-1771

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250
Montréal (Qc) H4B 2M5

cours@multissage.ca

www.multissage.ca

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

درآمد یكسال كمپانی هاى سیگار برابر با
 ۲۰سال فروش نفت ایران

جت��ارت دخانیات آنقدر پر س��ود
اس��ت ك��ه صاحب��ان كمپانیهاى
معروف س��یگار در دنیا حاضرند
باب��ت تبلیغات حمص��والت خود
رقمهاى جنومى پرداخت كنند.
بررسیها نشان مى دهد درآمد یك
س��ال این كمپانیها رقم��ى بالغ بر
 ۳۰۰میلیارد دالر است كه با ۲۰سال
فروش نفت ایران برابرى مى كند.
به گزارش خربنگار مهر ،در حاىل
كه هر پنج ثانی��ه یك نفر در دنیا بر
اثر مصرف س��یگار جان خود را
از دس��ت مىدهد ،آمارها نش��ان
مى دهد كه در قرن بیس��تم حدود
 ۱۰۰میلی��ون نف��ر در اث��ر مصرف
دخانیات جان خود را از دس��ت
دادند و سازمان بهداشت جهانى
ختمنی مىزن��د اگر ای��ن روند به
همنی شكل ادامه پیدا كند تا پایان
قرن  ۲۱نزدیك به یك میلیارد نفر در
اثر مصرف سیگار جان خود را از
دست خواهند داد.
این در حاىل است كه ساالنه حدود
 ۵۸میلی��ارد خن س��یگار در ایران
مصرف مىش��ود ك��ه  ۵میلیارد و
 ۱۵میلیون خن آن از طریق تولیدات
داخل ۷ ،میلی��ارد و  ۱۱میلیون خن
از طری��ق تولیدات مش��اركتى۲۱ ،
میلیارد خن از طریق واردات قانونى
و  ۱۰میلی��ارد خن از طری��ق قاچاق
تامنی مىشود.
دك�تر حممدرض��ا معدن��ى  ،دبری
اجرای��ى مجعی��ت مب��ارزه ب��ا
دخانیات ب��ا عنوان این مطلب كه
دود سیگار باعث مى شود هر سال
 ۲۶ه��زار كودك در ایران مبتال به

آسم شوند ،گفت :روزانه  ۲۰۰نفر
سیگارى در كش��ور فوت مى
كنند.
وى با اعالم اینك��ه حدود ۱۲
میلیون نفر در كش��ور س��یگار
مص��رف م��ى كنن��د ،گفت:
هزین��ه س��یگار ای��ن تع��داد
اف��راد روزان��ه  ۴تا ۵
میلیاردتوماناست.
در حاىل كه  ۲تا  ۳برابر
ای��ن مبل��غ نیز توس��ط
دولت صرف هزینه هاى
درمان ناش��ى از عوارض مصرف
سیگار مى شود.
بنابراین روزان��ه  ۲۰میلیارد تومان
بابت مصرف س��یگار در كش��ور
هزینه مى شود.
بدون شك استنشاق حتمیلى دود
مواد دخانى براى سالمتى بسیار
مضر اس��ت و بی��ش از  ۴۰۰۰ماده
شیمیایى خطرناك در دود سیگار
موجود است كه بیش از  ۵۰نوع از
این مواد سرطانزا بوده و استنشاق
حتمیل��ى ،باع��ث ابتال اف��راد به
بیماریهاى قلبى ،عروقى ،گوارشى
و تنفسى شده و در نتیجه منجر به
مرگ مىشود.
طبق برآورد س��ازمان بهداش��ت
جهانى بیش از  ۷۰۰میلیون كودك
در جه��ان در معرض استنش��اق
حتمیلى دود سیگار قرار دارند.
این آلودگ��ى خصوص��ا در خانه
بیش�تر اس��ت .ب��ه ط��ورى ك��ه
حتقیق��ات اجنام ش��ده ب��ر روى
دانشآم��وزان ۱۳تا  ۱۵س��ال در
 ۱۳۲كش��ور جهان نشان مىدهد

ك��ه  ۴۶درص��د از دانشآموزان
در خان��ه و ۵۶درصد آنها در
اماك��ن عموم��ى در معرض
دود دخانیات قرار مىگریند
و  ۷۶درصد از دانشآموزان
از قانون ممنوعیت اس��تعمال
دخانی��ات در اماكن عمومى
استقبالمىكنند.
بررسیهاىاجنام
ش��ده در
ایران نشان
مىد ه��د
درچیه ورود به موادخمدر و انواع
اعتیادها استعمال دخانیات است.
این در حاىل اس��ت كه  ۹۰درصد
از سیگاریها از دوران نوجوانى به
كشیدن سیگار روى مىآورند.
نوجوان��ان حت��ت تاث�یر تبلیغات
صنعت دخانیات ،مصرف سیگار
و س��ایر م��واد دخان��ى را عامل
جذابیت ،آزادى ،رهایى ،هوش و
زیبایى مىدانند و فكر مىكنند همه
همساالن آنها سیگارى هستند.
در ه��ر حال ،س��یگار تنه��ا ماده
اعتیادآورى است كه به طور قانونى
در دسرتس همگان قرار دارد .از
ایرنو مص��رف آن نیز به دور از هر
گونه مشكل و حمدودیتى در اختیار
متام افراد جامعه در هر رده سنى
و جس��نى قرار دارد .این وضعیت
باعث شده كه سن مصرف سیگار
در ایران كاهش یابد كه این مسئله
عالوه بر تشدید بیماریها ،باعث مى
ش��ود كه عوارض ناگوار استعمال
مواد دخانى منجر به تشدید هزینه
هاى سالمت جامعه شود.

ج��رم عادی تلقی منی ش��ود اما
ممکن است در صورت اثبات ،به
دس��ت کم  1،000دالر جرمیه یا سه
ماه زندان و یا هر دو منجر شود.

•  Sen. Doug Finleyمدی��ر
سابق ستاد تبلیغات
Sen. Irving Gerstein
•
رییس مج��ع آوری کم��ک های
مردمی
•  Michael Donisonدب�یر
اجرایی سابق حزب

•  Susan Kehoeاز کارکن��ان
ارشد حزب
حمافظه کاران گفت��ه اند علیه این
حکم در دادگاه مب��ارزه خواهند
ک��رد .دعوای بنی ح��زب حاکم و
ستاد انتخابات ،برای مدت های
طوالنی ادامه داشته است.

اسامی و مست های چهار متهم به
شرح زیر است:
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مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy, Montréal-North, Québec • H1H 4C6
Telephone: 514.721.0120
Fax: 514.721.0827

Spring Registration 2010-2011

2011  بهار:نامنویسی

ACADEMIC DAY COURSES – SECONDARY 1 TO 5

Classes begin March 28, 2011

COURSES:
REGISTRATION DATES:

MATH, ENGLISH, FRENCH, HISTORY, PHYSICAL SCIENCE, GEOGRAPHY
March 15, 16, 21, 22, 2011
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.

REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

$80.00 (Cash / Visa / Interac), plus the purchase of books
One of the following:
Original Birth Certificate • Canadian Citizenship Card •
Permanent Residence Card
Bring your latest transcript (relevé de notes) and a passport photo

N.B.

Students who are under the age of 18 as of July 2011
must be accompanied by a parent or legal guardian.

تانراSchool
دبیرستان
دیپلمپایان
Get!بگیرید
Your High
Leaving
Diploma!
Bمقدماتی
ASIC ENGLISH
LITERACY Cهای
OURSES
انگلیسی
کالس
REGISTRATION DATES:

DAY CLASSES:
EVENING CLASSES:
REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

March 15, 16, 21, 22, 2011
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Classes begin March 28, 2011
Monday to Friday, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday, 6:00 p.m. to 9:30 p.m.
$30.00 (Cash / Visa / Interac), plus the purchase of books
One of the following:
Canadian Citizenship Card • Permanent Residence Card •
Certificat de Selection du Québec (R8 or RA) • IMM 5292 • IMM 1000

بیانیه عب
د
ا
ل
ک
ر
ی
م
سروش
' درباره
ش
ک
ن
ج
'ه
د
امادش
 و امروز،ادیان "کت��اب دار" دارد
میلیون ها انس��ان آزاده به آن
 اگر نش��ان از دگر،باور دارند
 ناشی،اندیش ستیزی نباشد
.از بیدقتی از سرخشم است
الق��اء ای��ن ذهنیت ک��ه کفار
بدخیم تر از رهربان جنایتکار
حکومت اس�لامی اند قلب
،واقعیت و بی انصافی ست
کفار در سرزمنی ما هرگز اوامر
وعوامل جنایت آفرینی و توحشی
که اس�لام و حکومت اسالمی در
 نبودند،جامعه ما س��بب شد ه اند
.و نیستند
کـفر نوعی نگاه و اندیشه نسبت به
ُ
 و،جهان و خالق جهان و انس��ان
.روابط انسانی است
کفر جتلی اندیش��گی مس��تقل و
رها از بس��تگی و بندگی به اوهام
.و هذی��ان واوراد و وحی اس��ت

}27 :{>> ادامه در صفحه

اوکازیون عالی

سرمایه گذاری مطمئن و بی درد سر
ساختمان مدیکال با استاندارد بسیار باال

RIVE SUD در قلب شهر بروسارد
 بامتخصص دیگرSPA 
 امکان خرید کلینیک بطور جداگانه نیز وجود دارد
 امکان ایجاد یک یا چند دفتر تجاری یا پزشکی
 شرایط فروش بسیار عالی

 بازنشستگی:دلیل فروش

450-466-6693

 فوت مربع8000  باحدود
 در دو طبقه
طبقه هم کف
 مجهز، کلینیک پزشکی و زیبایی
 سال سابقه22  با
 دکتر و متخصص20  و
:طبقه دوم
:تلفن تماس

داروخـانه

 داروساز:دکتر لوئیز داداش زاده
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان
صبح

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

 عصر:ساعات کار

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
.داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

13 RACHEL (X: St-Laurent)
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

پیوند را
مشترک شوید

....ایران
به نظر آقای سروش ابعاد جنایت
ه��ای حکوم��ت
 که داماد- اسالمی
ایش��ان مش��ه ای
نصی��ب اش ش��ده
 به گونه ای- است
ست که مردم فاحته
ی توحید و نبوت را
خوانده و به س��وی
کفر که بدخی��م تر و
 روی،پلید تر از مخینیس��م است
.می آورند
در نگاه آقای سروش دگراندیشانی
که منکر وجود خدا ی دین کاران
و دین باوران ان��د نه فقط دارای
عقل مستقل و کردار اندیشه شده
 که زایده و ماحصل رفتار و،نیستند
،ستمگری دین کاران و دین داران
.و بدخیم تر از آنانند
اینگون��ه بر خ��ورد با اندیش��گی
و تفک��ری ک��ه تارخی��ی فراتر از
514-207-9000 / 514-353-8770
jaleh.hafezi@gmail.com
http://www.royallepageduquartier.com/

____________

تهیه وام مسکن

Property Type
Style
Condominium Type
Year of Conversion
Building Type
Floor
Total Number of Floors
Total Number of Units
Building Size
Net Living Area
Ground Area
Lot Size
Lot Area

Apartment
One storey
Divided

Cadastre

3303575

Zoning

Residential

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate Broker
Detached
Royal LePage du Quartier
2nd floor
6322 JEAN-TALON EST
16
Montréal QC, H1S 1M8
Tel: 514.353.8770 1,050.00 sqft
jaleh.hafezi@gmail.com

2011
$26,500
$141,300

Year
Lot
Building

Total

$230,000

14410 Rue Jolicoeur, apt. 201
Pierrefonds-Roxboro (Montréal)
H9H 5M4

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری
Region

>>

Neighbourhood
Near
Body of Water












514-996-9692
info@paivand.ca

Montréal
Pierrefonds/Central West
harry-worth
municipalty

>>

Built
رایگانYear
ارزیابی
Expected Delivery Date

2004

Specifications
Decl. of Condominium on File
Special Contribution
Meeting Minutes
Financial Statements
Building Rules
No
Repossession
Trade possible
Yes (2004)
Cert. of Loc. (divided part)
File Number
Possession Date
30 days PP/PR
Accepted
Deed of Sale Signature
30 days PP/PR
Accepted

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی

Taxes (annual)

Expenses/Energy (annual)

HAQUE

$1,698 (2010) Condo Fees ($118/month)
$357 (2010) Common Exp.

Municipal
School
Infrastructure
Water

$1,416

Electricity
Oil
Gas

CONSULTANTS
ریاض حق
$167,800

$2,055 Total

Total

$1,416

Room(s) and Outdoor Feature(s)
No. of Rooms
Level

2
2
2
2
2
Outdoor features
Balcony

5

No. of Bedrooms

2+0

No. of Bathrooms and Powder Rooms

Room

Size

Floor Covering

Dining room
Living room
Master bedroom
Bedroom
Kitchen

11 X 9.5 ft
17 X 11 ft
14 X 12 ft
14 X 8 ft
9.5 X 9 ft
Size

Wood
Wood
Carpet
Carpet
Ceramic

1+0

Additional Information

Riaz Haque

Cadastre/Unit number

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
QST  وGST تنظیم اظهارنامه های
،تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
 شرکت ها و پیشه ها،افراد
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
 ساملندان،نرخ های ویژه برای دانشجویان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
 وکالت نامه و قسم نامه،تهیه دعوتنامه
12 X 6.6 ft
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COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
، اردو،زبان های انگلیسی
پنجابی و فارسی

 دالر در سال65

:به ما ایمیل کنید

 به خاطر،آقای عبدالکرمي سروش
بازداشت داماد خود و فشارهايی
که در مدت بازداشت بر این عضو
خاندان اش وارد ش��ده بیانیه ای
.صادر کرده است
در ای��ن بیانی��ه ایش��ان مجهوری
اس�لامی را به دلیل جنایت ها ی
 لعن و نفرین،"کاف��ر پرور" انه اش
.کرده است
 که خبش-این پیام و انش��ای زیبا
افش��انه گرانه اش در باب جنایت
های حکومت اسالمی با تاخریی
 متاسفانه-  ساله انتشارمی یابد31
م��ی توان��د نش��انه ی دگراندیش
ستیزی این فیلسوف حمرتم قلمداد
.شود

6322, rue JEAN-TALON EST
MONTREAL (QC) H1S 1M8

با پست سریع

نشانی خود را

سروش و کافرپروری
!موحدین آدمخوار

Jaleh Hafezi, Real Estate Broker

با بیش از2004  ساخت، آپارمتان دو خوابه
،یرفون
>>درمنطقه
 گاراژ2 >> sq 1000
MLS®
No. پی
8460808
(Active)
>> بهترین
قیمت
Asking
price:
230000

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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مسعودنقره کار

ROYAL LEPAGE DU QUARTIER
Real Estate Agency

Municipal Assessment

سا
ختمان
م
دیکال
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ایران :تداوم استبداد...
موج دموکراسی طلبی در دنیای عرب ،دکان
مسلمانان بنیادگرا را کساد کرده است
دیکتاتورهائ��ی ک��ه ه��ر ک��دام
دهههاس��ت ب��ر سرنوش��ت مردم
حمروم کشورش��ان تس��لط مطلق
داش��تهاند ،دارند یک��ی یکی به
زبالهدان تاریخ سرازیر میشوند.
و ب��ر خ�لاف امی��د واه��ی
بنیادگرایان مذهبی ،چه از قماش
دیکتاتورهای حاکم بر ایران ،چه
از جنس جانیانی چون مالعمر و
بنالدن ،تودههای به جان آمده که
خروش��نده به خیابانها رخیتهاند
تنها چی��زی را که فری��اد میکنند
دموکراسی و حاکمیت ملی است.
تعجب��ی ن��دارد که کس��انی چون
ب��نالدن و الظواهری که در رابطه
با هر حادثه کم اهمیتی در جهان
عرب واکنش نشان میدهند و نوار
صوتی و تصویری خپش میکنند،
تا کنون کمرتین واکنشی به بزرگرتین
رویداده��ا در دنیای عرب نش��ان
ندادهاند.
آن ه��ا که همواره مردم ذله ش��ده
از حکوم��ت خودکام��گان را به
ش��ورش علیه حکامش��ان دعوت
میکردن��د ح��اال که آن��ان جان بر
کف به پا خاستهاند و دیکتاتورها
را یکی یکی در تنگنا قرار دادهاند
به وض��وح ش��اهد آنند ک��ه موج
دموکراسی طلبی و خواست اجیاد
دولتهای مس��ئول و پاس��خگو
از ط��رف تودههای م��ردم ،دکان
دیکتات��وری بنیادگرائی اس�لامی
آین��ده را نیز پیش��اپیش ختته کرده
است
به وضوح آشکار است که افرادی
چون خامنهای و بنالدن از تداوم
حکومتهای دیکتات��وری مورد
محای��ت غرب بیش�تر اس��تقبال
میکنند ت��ا از برق��راری آزادی و
دموکراسی در دنیای عرب ،چرا که

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم:
اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

If you don’t know the difference
between these hammers, but
…you like helping people
then we want to talk to you.
You may not know everything when it comes to
home improvement, but after our training and
hands-on coaching you will. The Home Depot,
one of Canada’s top 100 employers, is hiring for
spring. You bring the desire to put customers first
and we’ll offer competitive rewards including
company paid health & dental plans, 70+
benefits, tuition reimbursement & much more.

Many positions available including:
Cashiers • Sales Associates • Department Supervisors
Apply online at
homedepotjobs.ca/6628
We are committed to diversity as an
equal opportunity employer.
Oh, by the way, the hammers are from left to right: Claw Hammer, Ball-peen Hammer,
Drywall Hammer. See, you’ve already learned something.

رضا عالمه زاده

دیگر ادامه سربازگریی
از دنی��ای اس�لام ب��ه
بهانه دیکتاتورستیزی
برایشانعملیخنواهد
بود.
ب��ه همنی دلیل س��اده
اس��ت ک��ه امی��ن
الظواه��ری ک��ه اهل
مصر اس��ت و همواره
در مورد کمرتین مسائل
مربوط ب��ه مصر اطالعی��ه صادر
میکند واکنش نسبت به بزرگرتین
حتوالت کشورش را تا کنون پشت
گوش انداخته است.
ب��ه اعتقاد م��ن جنب��ش عظیم و
تاریخس��از دموکراس��ی طلبی که
دارد خاورمیان��ه و مش��ال آفریقا
را درمین��وردد ،ن��ه تنه��ا علی��ه
دیکتاتوره��ای حام��ی غرب ،که
نیز علیه چهرهی کریهی اس��ت که
دیکتاتوره��ای مس��لمان بنیادگرا
مثل خامنهای و بنالدن و مالعمر
از میلیون ها مس��لمان حمروم در
دنیای عرب ترسیم کردهاند؛ چهره
ای جان��ی و عب��وس و بیترحم و
عقبمانده ،که با چهرهی واقعی
دوست داشتنی ملتهائی که قیام
بر حقش��ان دارد حرمت از دست
رفتهشان را به آنان باز میگرداند،
تفاوتی ماهوی دارد.
زمامداران غرب اگر درک درستی
از منافع دراز مدت مردم خویش
داشته باشند ،و اگر محایتشان از
دموکراس��ی صرفا جنبه تبلیغاتی
نداشته باشد ،باید درک کنند که هر
کش��وری که به اردوی دموکراسی
بپیوندد در نهای��ت موضع آنان را
تقویت خواهد کرد.
ش��کی نیس��ت ک��ه دولته��ای
دموکراتیک��ی ک��ه جانش�ین
دیکتاتوریهای مطی��ع غرب در

خاور میان��ه و مشال
افریقا میشوند منافع
مردم خویش را فدای
مصاحلغربخنواهند
ک��رد ،و دنبالهروی از
هر سیاس��ت آن��ان را
الزمهی دوام خویش
خنواهند یافت.
ام��ا اگ��ر غ��رب
اش��تباهاتی همچون
ش��رکت در س��رنگونی دول��ت
ملی مصدق در ای��ران ،یا دولت
دموکراتی��ک س��الوادور آلنده در
شیلی را در مورد جوانههای تازهی
دموکراسی طلبی در دنیای عرب
تکرار نکند (که به نظر میرسد این
درس را از تاریخ گرفته باشد) هیچ
دوستی مناسبتر و قابل اعتمادتر
از دولته��ای دموکراتی��ک در
خاور میانه و مشال آفریقا خنواهد
یافت.
غربیها اگر چشمشان را باز کنند و
منافع دراز مدت ملتهای خویش
و مردم جه��ان را در نظر داش��ته
باشند باید طغیان دموکراسی طلبی
روزافزون در منطقه را ،نه شکست
یاران دیکتاتورش��ان ،که پریوزی
روش مردمساالری خویش بدانند.
شکس��ت آشکار سیاس��ت اجیاد
دموکراس��ی ظاه��ری و حتمیلی
در ع��راق و افعانس��تان ،ک��ه ب��ه
دمشنتراش��ی بی��ش از پی��ش
ب��رای غ��رب در ای��ن دو کش��ور
اجنامیده است ،با پریوزی جنبش
دموکراس��ی طلبی در کش��ورهای
دیگر ،در ص��ورت محایت فعال
غرب از این جنبشه��ا ،نهایتا به
دوس��تی ملتهای آزاد ش��ده از
دیکتات��وری ،ب��ا ملتهای غرب
خواهد اجنامید.
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خبرهای ایران

مـدارس ابتدایی
پنجشنبه ها تعطیل شد

وزیر آموزش و پرورش از تعطیلی روزهای پنج شنبه مدارس
مقطع ابتدایی کش��ور خرب داد و گفت :این طرح در شورای
عایل آموزش و پرورش تصویب شده و برای امضا و ابالغ به
ریاست مجهوری تقدمی شده است.
به گزارش مهر ،محیدرضا حاجی بابایی در حاشیه همایش
جتلیل از مربیان تربیتی و پرورش��ی مدارس شهرس��تانهای
استان تهران در تاالر وزارت کشور افزود :در صورت تایید،
امضا و ابالغ رئیس مجهور ،این طرح از ابتدای سال آینده
در مدارس دوره ابتدایی به اجرا در می آید.
حاجی بابایی اظهارداش��ت :اجرای این ط��رح از مهر ماه
امس��ال در مدارس ابتدایی روس��تایی به اجرا در آمد که در
صورت تایید و ابالغ آن از سوی رییس مجهوری ،از ابتدای
سال آینده در مدارس شهرهای کشور نیز اجرایی خواهد شد.
وزیر آم��وزش و پرورش در ادامه به رقم بودجه پیش��نهادی
این وزارختانه در س��ال آینده اش��اره کرد و گفت :در الحیه
بودجه س��ال  ۱۱ ، ۱۳۹۰میلیارد ریال به خبش مدرسه سازی
اختصاص یافته که در مقایسه با بودجه امسال حدود دو برابر
افزایش دارد.
وی در مجع مربیان امور تربیتی و پرورش��ی شهرس��تانهای
اس��تان ته��ران در همایش به��ار تربیت در ط��راوت حتول
بنیادین ،افزود :بودجه امس��ال خبش مدرس��ه سازی کشور
حدود شش هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال بوده است.
حاجی بابایی در ادامه گفت :نقش��ه راه و سند جامع علمی
کشور با سرعت در شورای عایل انقالب فرهنگی در دست
بررسی است و با برگزاری جلسات هفتگی این سند تا پایان
سال جاری به تصویب خواهد رسید.

توضیح ،تصحیح و پوزش

در مش��اره  15م��اه فوری��ه 2011
درصفح��ه  13پیون��د نوش��ته ای
حتت عنوان جشنسپندارمدگان
روز زن،چاپ شد که دو توضیح
الزم دارد:

یکم ،نام نویسنده این نوشته بر اثر
یک سهو چاپی خامن دکرت آزاده
احسانی درج شده است .نویسنده
ای��ن مقاله خامن آزاده احس��انی
نیست.
دو دیگ��ر ،خامن آزاده احس��انی

مچبل��ی ،چهره س��خت کوش،
فرهیخت��ه و ن��ام آش��نای جامعۀ
ایرانیان مونرتیال ،در سطح دکرتا
در دانشگاه کنکوردیا به حتصیل
مشغولند و لفظ «دکرت» جلوی نام
ایشان صحیح نیست.
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هنرمندان ایران در جهان...

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

ماهان اصفهانی در دانشگاه مک گیل
RedPath Hall

فریباافضلی(مونتریال)

>>

12 ،11و  13مارس

ماهان اصفهانی،متولد 1984
می�لادی در تهران،موس��یقی
ش��ناس و نوازنده Clavisin
از چه��ره های جوان و به نقل
از روزنام��ه « Timesف��وق
العاده با استعداد» می باشد که
با سرعت شهرت بنی املللی را
از آن خود کرده است.
ماهان به عنوان اولنی نوازنده
هارپس��یکورد و یک��ی از نام
آوران موس��یقی و نسل جدید
هرنی از جانب  BBCشناخته
شده اس��ت .او به عنوان تک
نواز کنسرتو و رهرب مهمان
ارکس�ترهای بزرگ��ی چ��ون
ارکسرت باروک
ارکسرت باروک سیاتل آمریکا
English concert of
London
و موزه مرتوپولینت نیویورک
و ...بر صحنه ه��ا و تاالرها ظاهر
شده است.
ماه��ان اصفهان��ی پ��س از

حتصی�لات موس��یقی خ��ود در
دانش��گاه  Stanfordحتت نظر
کارش��ناس موس��یقی آمریکای��ی
 George Houlب��رای فراگریی
بیش�تر با اس��تادانی چون Peter
 Watchornهارپسیکوردیس��ت
اسرتالیایی (مقیم بوستون) و ارگ
نواز معروف ایتالیایی Lorenzo

 Ghielmiب��ه آم��وزش ادامه
داد.
وی اکن��ون به عن��وان هرنمند
مهمان مقیم و پژوهش��گر در
دانشگاه آ کسفورد انگلستان
به فعالیت های هرنی حتقیقی
خود ادامه می دهد.
برای آشنایی بیشرت با کارهای
هرنی ای��ن نابغۀ جئ��وان می
توانید به س��ایت نس��ل جدید
رادیو  BBC 3مراجعه کرد.
یادآوردن��ی اس��ت ماه��ان
دراوای��ل ماه مارس به دعوت
ارکسرت باروک مونرتال Arion
 Baraqueبه عنوان نوازنده
سولو و همچننی رهرب مهمان
به مونرتال خواهد آمد.
او درتاری��خ  11و  12م��ارس 2011
ساعت  8بعدازظهر و یکشنبه 13
م��ارس ،س��اعت  2بعدازظهر در
McGill Univesity RedPath
 Hallبرنامه اجرا خواهد کرد.
به امید دیدار
www.mahanesfahani.com

خبرهای کانادا
طالبان :یک جاسوس
کاناداییدستگیر
کردیم ،کانادا:
توریست بود

س��خنگوی طالب��ان ادع��ا ک��رده
اس��ت که این ش��بهنظامیان موفق
به دستگریی یک ش��هروند کاناد
به اتهام جاسوس��ی در افغانستان،
شدهاند.
س��خنگوی گ��روه طالب��ان در
افغانس��تان یکش��نبه ( ۸اسفند)

اعالم ک��رد ،افراد ای��ن گروه یک
ش��هروند کانادایی را ک��ه به طور
خمفیان��ه اق��دام به مج��ع آوری
اطالعات میکرد ،دستگری کردند.
به گ��زارش پ��رس ت��یوی ،ذبیح
اهلل جماهد اف��زود ،این فرد کالنی
مکنزی ن��ام دارد و پی��ش از این

17

دیپلمحرفهایدرpROfESSIONAl DIplOMA IN: :
حسابداری
ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس

شهریه رایگان!

همینامروزمتاسبگیرید! !free tuition! call now
shadd.com

514 484 0485

1000 Old Orchard
Montreal QC H4A 3A4
Bus 90, Métro Vendome

مقیم تورنتو بود.
وی همچن�ین اع�لام ک��رد ،این
ش��هروند کان��ادا چن��دی پیش از
سوی طالبان در شهر غزنی به دام
نریوهای طالبان افتاد.
به گفت��ه جماه��د ،ای��ن کانادایی
مش��غول فعالیتهای جاسوس��ی
در منطق��ه بود و طالبان اس��ناد و

مدارکی که جاس��وسبودن وی را
نیز ثابت میکند ،در اختیار دارند.
ب��ه گفت��ه جماه��د ،این ش��هروند
کانادا نی��ز در بازجوییها اعرتاف
کرده اس��ت که برای فعالیتهای
جاسوس��ی وارد این منطقه ش��ده
بود.
جماه��د همچننی اظهار داش��ت،

آن��ان با ی��ک هی��ات از مقامات
کانادایی نی��ز در این مورد مذاکره
کردهاند اما تاکنون این مذاکرات
هیچ پیشرفتی نکرده است.
سخنگوی طالبان اعالم کرد که به
زودی ی��ک ن��وار ویدیویی از این
جاس��وس کانادای��ی را در اختیار
رسانهها قرار خواهد داد.
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شخصیت عیسی مسیح 2

دعاوی عیسی مسیح درباره احتاد و اشتراك خود
با خداوند پدر به منزله پایه و اس��اس مسیحیت
است .اگر عیسی دعاوی مزبور را نكرده بود ،پس
ما هیچ چیز درباره زندگی او منیدانستیم ،زیرا این
موضوع كه عیسی این چنین میاندیشید و سخن
می گفت از حلاظ اعتبار و س��ند تاریخی دس��ت
كمی از اسناد و شواهد تاریخی دیگری كه موجود
است ندارد.
از این گذش��ته ،ما نظایر دعاوی ذكر شده را در
سراسر اجنیل می یابیم برای مثال به اجنیل متی
نگاهی بیاندازید كه فرمود:
«پدر آمسانی همه چیز را بدست من سپرده است.
فقط پدر آمسانی است كه پسرش را میشناسد و
همینطور پدر آمسانی را فقط پسرش میشناسد و
كسانی كه پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند».
«اجنیل متی » 11 : 27
بدین ترتیب ،عیس��ی واضحا میفرماید كه تنها
راه شناخت خداوند پدر است و میخواهد ماهیت
پدر آمسانی – خدا -را برای ما انسان ها آشكار
سازد.
عیسی گامی فراتر نهاده و می گوید:
«ای مت��ام كس��انی كه زیر یوغ س��نگین ،زحمت
میكشید ،نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم
داد ».
«اجنیل متی »11 : 28
ب��ا این كلمات عیس��ی وع��ده صری��ح آرامش و
راحتی قلب به ما میدهد و چنان س��خن میگوید
ك��ه هیچكس تاكنون نظیر آن را ب��ر زبان نیاورده

اس��ت و او آرامش��ی را هدیه میدهد كه در هیچ
مسلكییافتمنیشود.

به عنوان مثال به برخی از فرمایشات گران بارش
كه بر فراز كوه فرمود توجه فرمایید:
«در روز قیامت بس��یاری نزد م��ن آمده ،خواهند
گفت:خداوندا ،خداوندا ،ما پیغام تو را به مردم
دادیم و با ذكر نام تو ،ارواح ناپاك را از وجود افراد
بیرون كردیم و معجزات بزرگ دیگر اجنام دادیم.
ولی من جواب خواهم داد:
من اصال شما را منیشناسم ،از من دور شوید ای
بدكاران
اجنیل متی 7 : 22-23
این مرد كیس��ت كه خود را معی��ار زندگی در روز
آخر – قیامت -میداند و میفرماید كه سرنوشت
بشر حتی پس از این دنیا – آخرت -نیز در دست
و اختیار اوست؟
عیسی را شب قبل از محاكمه و مصلوب شدنش،
هنگام��ی كه با وق��ار در برابر كاهن اعظم یهود
ایستادهمالحظهكنیم.
كاهن اعظم از خشم فریاد می زند كه:
به نام خدای زنده از تو میخواهم جواب بدهی ،آیا
تو مسیح ،فرزند خدا هستی یا نه؟
و عیسی جواب میدهد:
بلیهستم.
اگ��ر عیس��ی ادعا نك��رده ب��ود كه یگان��ه فرزند
خداست ،هرگز مصلوب منیشد؟
م��ا تا چ��ه ان��دازه میتوانی��م عظم��ت و اهمیت
شهامت مسیح را درك كنیم؟
آیا عیسی دیوانه بود؟
آیا خیال باف بود؟
آیا عیسی فریبكار بود؟
یا همانگونه كه میفرمود ماهیت ملكوتی و
آمسانی داشت؟
ش��اید از جن��ون برتری رجن میبرد ،ش��اید
خ��ود را جز آنكه بود میپنداش��ت ،ش��اید
در س��خنانش صادق بود ول��ی در ارزیابی
خویش به خطا میرفت.
شاید عیسی دربارهماهیتالهیخود دچار
توهم بود ،ولی آیا ممكن اس��ت درخشان
ترین نوری كه بر حیات ما تابیده و راست
ترین و پاك ترین سخنانی كه درباره رابطه
بشر با خدا گفته شده ،از دهان مردی خیال
پرور یا كسی كه دچار اختالل روانی باشد

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

بیرون آمده باشد؟
البته ممكن نیست و اصال فكرش را هم منیتوان
كرد.

شاید عیس��ی عوامفریب بوده است ،او به قصد
فریب انس��انها پیروان خویش را واداش��ته باشد
كه او را برت��ر از آنچه بود بدانند ،در این صورت
سئوالی پیش می آید كه چگونه امكان دارد چنین
شخص شیاد و ریا كاری منشاء عالی ترین اصول
اخالقی بشر شناخته شده و راسخ ترین و پا بر جا
ترین پشتیبان راستی و حقیقت بوده باشد؟
آیا می توان باور كرد كسی كه خود پا بند حقیقت
و دوس��تی نبوده ولی حقیقت را ب��ه پیروان خود
عرضه كرده باشد؟
واضحوبدیهیاستكهچناناحتماالتیناممكن
و نامقدور میباشد و باید از آنها چشم پوشی كرد.
پس اكنون به این مطلب توجه فرمایید ،عیسی
مسیح بسیار مهربان و زندگیش سراسر از فروتنی
است ،تواضعی حقیقی و عمیق كه نظیری برای
آن منیتوان یافت.
عیسی حتی هنگامی كه اظهارات شگفت انگیز
را در مورد خودش بیان میكرد ،دست از فروتنی بر
منیدارد  ،مثال میفرماید:
ای متام كس��انی كه زیر یوغ سنگین ،زحمت می
كشید  ...یوغ مرا بدوش بكشید و بگذارید من
شما را تعلیم دهم ،چون من مهربان و فروتنم...
«اجنیل متی »11: 28 - 30

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

عیسی قدرت و مقامی مافوق طبیعت را به خود
نسبت می دهد و هیچ ناپایداری و تناقض گویی
در س��خنانش نیس��ت ،حتی بزرگترین و س��خت
ترین منتقدان عیسی در متهم ساخنت او به یاوه
گویی تردید دارند .آنانی كه عیسای مسیح را به
فرزندی خدا منی پذیرند به این اندیشه كه عیسی
پس��ر خداس��ت منی خندند ،زیرا زندگی عیسی
سخنانش را تایید و ثابت میكند.
آیا ش��ما میتوانید ش��خص دیگری را در سراس��ر
تاری��خ بی��اد آورید ك��ه ماهیت اله��ی جاودانی
داشته باشد؟ آیا افالطون یا ارسطو ،قیصر روم،
امپراتور ژاپن ،پادش��اهان پ��ارس ،و یا هر چهره
تاریخی دیگر از چنین ماهیتی برخوردار بودند؟
آیا بزرگترین منایشنامه نویسان میتوانستند چنین
قهرمانی را تصور كنند و بیافرینند و دوام و ثباتی
برای دع��وی او حتی در كوتاهترین منایش حفظ
كنند؟
بخش پایانی در شماره آینده

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

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:

>> بخش2
از سه بخش

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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در شهــر
مدرسه دهخدا


شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

ایران-مونترال

www.addhi.org
addhi2005@gmail.com
-------------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

خانـه ایران

مناشـــوم

IBNG

Ottawa Persian Radio

همبستگیبازرگانی

-------

Info: 514-865-7146

دانشنامهایرانیکا

8043 St-Hubert
Tel.:514-619-4648

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

کتابخانهنیما

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

ایرانیکاازآنهمهماست
514-651-7955

www.iranica.com
---------------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

514-488-3000
6528 St- Jacques W.

انتشار بخارا 77-78

سازمان دگرباشان ایرانی ()IRQR
خدمات جدید خود را به دگرباشان
ایران��ی ارائه می نمای��د .از تمامی
ایرانیان دگرباش دعوت می نماییم
که در جلسات هفتگی ما شرکت
کرده و نگرانی ها و مسائل عاطفی
خود را در محیطی کامال دوستانه و
امن مطرح کنند.
ما همچنین با ارئه ی یک ش��ماره
تلفن می توانیم تماسدوستانی که
به هر دلیل ام��کان حضور در این
جلسات را ندارند را فراهم نماییم.
این جلسات چهارشنبه ها از ساعت
 2تا  3بعدازظهر در اتاق جلس��ات
سازمان برگزار خواهد شد.
20 Bay Street, 12th Floor
Toronto, ON M5J 2N8

شماره  77-78مجله بخارا در  720صفحه منتشر شد.
تصویر دکتر ژاله آموزگار زینتبخش روی جلد این شماره از مجله بخاراست.
دکتر ژاله آموزگار در  1389/2010جایزه Lifetime Achievement Award
 studiesرا از س��وی  The International Society for Iranian Studiesب��ه
پاس «یک عمر تالش ممتاز» دریافت نمود .این جایزه در سالهای گذشته به
ایرج افشار و دکتر شفیعی کدکنی تعلق گرفته بود .متن سخنرانی دکتر ژاله
آموزگار در آن مجمع به طور اختصاصی در این ش��ماره از مجله بخارا انتشار Iranian Railroad for Queer
)Refugees Inc. (IRQR
یافته است....
www.irqr.net
بخارا در مونتریالTel.: 514-586-7753 :

همچنین می توانید با شماره
416-214-1840
تماس گرفته و از اپراتور بخواهید تا
ش��ما را به  Ontario Roomوصل
کند.

پیوندنوروزی
بهار رد راه است....
ویژه نامه نوروزی پیوند
 15مارس منتشر می شود

برای دادن آ گهی و پیام شادباش
در ویژه نامه نوروز
با ما متاس متاس بگریید :



514-996-9692
Fax:
514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com

www.paivand.ca

پیوند نوروزی را پای سفره هفت سین
فراموش نکنید!

با ه
گر مکاری
و
ه رقص
خورشی

دخانوم

جلسات هفتگی و
مشاورۀ تلفنی برای
دگرباشان ایرانی

را فراموش نکنیم!

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

(514) 944-8111
----------------

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

M EK IC

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

بنیاد سخن آزاد

خورشید خانوم

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

رادیو همصدا اتاوا

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

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

Tel: 514-341-5194

Persian Cultural Asso. – Capital Region

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

تلفن)514( 626-5520 :

mssunfound@hotmail.com

اوتـــاوا

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

(514) 651-7955

5347 Cote-des-Niege

و انتشاراتی مولتی ساژ
Tél.: (514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

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

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

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

سازمانآموزشی

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن

5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca
-------------------

(514) 299-1787

مدرسه فردوسی

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

کتابفروشیزاگرس

اجنمندفاعازحقوقبشر

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.Seena.ca
-----------------------

fondation.nima@gmail.com
--------------------------

 کالسهای فوق العاده

 رقص ،نقاشی همچنین ساز وآواز
هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-952-2165
www.dehkhodaschool.com

www.paivand.ca
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info@irqr.net
Tel.: 416-548-4171
Fax: 416-214-2043

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

چهل عنوان کتاب و  50عنوان مجله نو در کتابخانه و کتابفروشی زاگرس

عناوین بعضی از کتابها از این قرار
می باشد:
کلی��در :حمم��ود دول��ت آبادی،
ضح��اک م��اردوش :س��عیدی
سریجانی ،سیمای دو زن :سعیدی
سریجانی ،در آستنی مرقع :سعیدی

شنبه  5مارس:

یادی از "بیدل"
در ادامه جریان همنشینی
شب های زاگرس ،اینبار
با عنوان "یادی از بیدل"
ش��نبه  5مارس ،ساعت
 ،۷همنشینی بدین منظور
ی زنده
با اجرای موسیق 
و سخرنانی دکرت موذنی
و آقای فضل در زاگرس
برگزار میگردد.
جلس��ه چهارم از سلسله

س�یرجانی ،آموزش زبان فارس��ی
آزف��ا (  5جلد) برای غریفارس��ی
زبانان و کودکان ،هس��تی و زمان:
هایدگ��ر ،متافیزی��ک :ابن س��ینا
روبرت ویسنوسکی ،تاریخ سخن
کش��ی :غفاری ف��رد ،آتش نهفته:

جلس��ات درس "تاریخ
فلسفه بزبان ساده"
جمعه  ۱۱مارس:
جلس��ه چهارم از سلسله
جلس��ات درس "تاریخ
فلس��فه بزب��ان س��اده"
در نگارخان��ه زاگ��رس
ساعت  6توسط دکرت عطا
هودشتیانبرگزارمیگردد.
اگر منیتوانید در جلس��ه
حاضر شوید ،می توانید
برنامه را ار طریق پالتاک

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه
انتشار دریافت کنید،
شما هم به MAILING LIST

بزرگ ما بپیوندیدinfo@paivand.ca :

ملک زاده ،تاریخ فلسفه9 ( :جلد)
فردیک چارلزکاپلستون ،تن پهلوان
و روان خردمند :شاهرخ مسکوب،
تئاتر فلسفه :میشل فوکو ،فرهنگ
معاصر جیبی فرانسه فارسی

گوش دهید:

PALTALK
ROOM: social issues
and politics/other/
philosophy into/Dr.
Hoodashtian

چهار شنبه  16مارس:

جلس��ه "درک منطق��ی
کالم حافظ" توسط
دکترمحمداستعالمى
در نگارخان��ه زاگ��رس
راس س��اعت  7برگ��زار
میگردد.

برگزاریکالسهایمینیاتور
و طراحی در زاگرس
کالسهای آموزش نقاشی
م��داد رن��گ ،طراحی،
مینیات��ور (نگارگ��ری
ایران��ی) ،توس��ط دو تن
از اس��اتید با سابقه آقای
اک�بر م��کاری و خ��امن
فریوزه حیدری ( دارای
ی
نش��ان برتر صنایع دست 
از یونیسکو) در زاگرس
برگزار می گردد.

کتابفروشیزاگرس

شاهنامه خوانی برای کودکان
و نوجوانان
بنابر پیشنهاد والدین مشتاق به حفظ و ترویج
فرهنگ و ادب پارسی ،نامنویسی برای کالسهای
شاهنامهخوانی ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد.
این دوره از کالسها
یکشنبه ها از ساعت  ۵تا  ۶عصر
در زاگرس برگزار میشود.
برای نامنویسی با زاگرس تماس بگیرید:
5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :
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سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

ﻣﺨﺘﻠﻒ

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط
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Mortgage
ﺑﺮﺍی

solutions
ﺷﻤﺎ
convenience

at
TM

your

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

:

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

:
ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی :ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ،ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ

Tel.: 450-812-7369

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
www.cibc.com/mortgageadvisor
www.cibc.com/mortgages
www.cibc.com/mortgages

پیوندنوروزی
بهار رد راه است....
ویژه نامه نوروزی پیوند
 15مارس منتشر می شود

ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ
CIBC
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻡCIBC
11866
866230
230 4317
ﺗﻠﻔﻦ 4317 ::
514-606-5626
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ514-606-5626::
Behrooz.agha@cibc.com
ﺍﻳﻤﻴﻞBehrooz.agha@cibc.com ::

انواع صنایع دستی

حواله
پولی
مرکزپخش پیوند

20

برای دادن آ گهی و پیام شادباش
در ویژه نامه نوروز با ما متاس متاس بگریید :

514-996-9692



پیوند نوروزی را پای سفره هفت سین
فراموش نکنید!
TM

TM

CIBC" . CIBC

CIBC

"

.

ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ  CIBC" .CIBCﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ" ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ

فرانچایز کیوسک لوازم آرایشی
بفروش
می رسد
  متام و کامل

با تدارک و تامین کلیۀ فرآورده ها
و اقالم آرایشی و آزمایشی
   آمادۀ کار فوری

  با بهترین بها و برترین سرویس

  بیش از  180کیوسک در سراسر جهان

  ما در  75کشور کار می کنیم.

  با سال ها جتربه :از سال 1970


ب
ی
ز
ن
س
آماده

برای دریافت اطالعات بیشتر
همین امروز با ما متاس بگیرید:

Cosmetics kiosks franchises ready with all its
testers and products (Key in hand) with reasonable
affordable price
forfranchises
sale
• andCosmetics
kiosks
ready with all its
More
than 180
all around
)thehand
worldwith reasonable
testers
andKiosks
products
(Key in
Weand
operate
in over 75
countries
affordable
price
for sale
since
• In business
More than
1801970
Kiosks all around the world
Do
you
want
to
have
one of75these
?kiosks
•
We operate in over
countries
call us now
•
In just
business
since 1970
La’Berjé Cosmetics

?Do you want to have one of these kiosks

Tel:514-621-3046
just call us now
La’Berjé Cosmetics

Tel:514-621-3046

•

•
•
•
•
•
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حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

متخصص حسابداری و مالیات

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

		McGill University
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خدماتآرایشی

کوپ مش رنگ

خدمات ویژه:

خدمات عادی:

GST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

 خدمات مربوط به کارهایآخر سال برای شرکت ها
 ثبت شرکت هاIncorporation :West Island:
4684 Des Sources, Suite 001A
D.D.O. (QC) H8Y 3C4

مک
ب ان مخ
ص
و
ص
رای خ
ا
من
ه
ای
با
حجاب

 ویژۀ بانوان

Tax planning & preparation For:
- High income earners
- Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits.....
- Trust
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation
- Investment -Business
& Managements Consulting
- Business Plans
- Budgets & Forecasts

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping -تهیه گزار ش های مالیات فروش

LiLi

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

روبروی بانک رویال

Tel : (514) 880-0022

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

Motreal:
18 Westminster N., Suite 20,
QC H4X 1Y9

Tel.: (514) 806-0060
	•ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ
	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد

	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های یخزده)
	•نصب،آزمایش و تایید
Back-Water Preventor

	•فیلمبرداری
و تشخیص عیب فاضالب

با

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات عبارتند از:

مهاجرت

از طریق برنامه های مهاجرت فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیم دعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
با مدیریت

رضا جیرودی

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

خدمات آرایشی
& Estheticienne
Technicien LASER
Diplome cidesco internations
du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

برای اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه نمایید:
www.NEJADLAW.ca
و با ما تماس بگیرید:

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

بیمه و 6ماه ضمانت

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

Montreal Office

294 Square St-Louis, 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

Tel: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت
acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته
لیزری

بسیارموثر،مطمئن
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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رستورانشومینهپرس

حاجیفیروز
ودلقک

Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد

بادیجی
ساغر

فقط6/99 ........

کامبو 1

 2سیخ کوبیده
با گوجه و نان پیتا
فقط 5/50
 6سیخ کوبیده
 4گوجه و نان پیتا
فقط  17دالر

 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

 +برنج ،گوجه و ساالد

فقط 12/99
کامبو 2

 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 1سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 4 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 29/99
-----------آش و پیتزا در محل بفروش می رسد.

کامبو 3

رستوران یـاس
RESTAURANT

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

سه
 5شنبه
1م
ارس

شاوارما
فقط3/89..... :

شیشلیک بره
با پلو و ساالد

فقط9/99................
کوبیدههر نفر  140گرم!

کیترینگ با سرویس و قیمت مناسب
قیمت ویژه برای مراکز و موسسات

حالل

طبخ در حضور مشتری

 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ جوجه با استخوان
 2سیخ چنجه
 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 6 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 39/99

کبابترکی

RESTAURANT

22

 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges











)(food court
6700 Cote Des Neiges

CDN
bus 165

Tel.: 514-564-9790

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه
خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری برای

هزینه محضر

------توجه :به علت
محدویت جا ،لطفا
جای خود را از قبل
رزرو کنید
-------

هب پیشواز نوروز زبرگ...

شبی زیبا و فراموشی نشدنی در
محیطی گرم و خانوادگی...

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

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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شرابی مست می خواهم که مردافکن بود زورش مگر یک دم ربآسایم ز دنیا و شر و شورش
سـم یم
ی سلح
بـیاور می که نتوان شد ز مکر آ ان ا ن هب لعب زـهره چنگی و مر خ شورش
سـم
تل
اط دهر دون رپور ندا رد شـهد آسایش مذا قحرصوآزایدلبشویاز خوازشورش
بی
کم
پیم
ـند صید بـهرامی فکن جام می ربدار کهمن ودماینصحراهنبهراماستوهنگورش

کافه صوفی
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شنبه 5مارس 2011

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

سینا بطحائی  :سنتور

23

ـهمازی
نو

کنس م سیق تلفی
ق
رت و ی ی
اتین بوو :فلوت

 %10ختفیف
دانشجویی
محلی گرم و صمیمانه برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع ،آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آماده پذیرایی از
جشن های شما
2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

دوشنبه تا جمعه 7 :صبح تا  10شب
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  10شب

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در



















دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی 


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr Bader

Clinic
Travelers es

دکترعطاانصاری

vacin
- for all
- for all s
on
)destinati ointments

(podotherapist
)/foot specialist

p
(with ap

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

پزشکان متخصص:








جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکولوژیست

Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Kass
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr George Wakil:
Oncologist & prostate
)  Dr Bourque (urologistجراح کلیه و مجاری ادرار

Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. MehriaDr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

)(Without Appointment
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 اورژانس
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
امراض
جهت
متخصص
 پزشکان
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
Specialist
doctors
 کاشتن دندان Implant
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
خدمات:
 دندان اطفال
ماساژ تراپی
w

 گذاشتندندانهای مصنوعی 
Ne
لیزر :برای از بین بردن
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
دندان)Rapid
Orthodontics







موهای زائد  
CEREC AC Bluecam 






















 























 
















 



Botex, Fillers
Implant









برای جوان سازی پوست
_____________________________
و زدودن چروک صورت
 Root Canal






ل کلیه
1834 Ste Catherine west, Suite 200
و
قب
Zoom 2 ACP



















ل
دیکا
)(Metro: Guy
های م
ه
م
بی
ی
ها














ه
م
ی
ب
www.circumcisionmontreal.com
Tel
:
)(514
933-3337
و
7روز
جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com









1253
Rue Guy




هفته
Montreal, Qc. H3H 2K5
Guy Concordia

















































































Tel.: (514) 933-8383











Montreal, Quebec H3H 1M1
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Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

PAIN, STRESS…
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

همراه با رسید برای بیمه شما

1389  اسفند10  996  شماره 17 سال
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... فشار عصبی و، استرس،درد
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

•Facial treatments •Bodycare•Hand care •Manicure
• Pedicure •Thread hair removal•Waxing and more!

High-speed Laser hair-removal
standard
••Gold
استاندارد باال
•Pain-free
•• درد
Fastبدون
Results
•
Best
prices in
• نتیجه سریع
town
•• شهر
 بها درin
بهترین
Results
6

sessions or less!

5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil)
Montreal, QC, H4A1W3

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس

2 sessions
FREE!
Gift
Limited time offer!

،رمتیز
ا

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

Buy
4 sessions
and get

Mention
Paivan
and receive
a mirror and
 جلسه6  • درکمتر ازa nail file!

بهترین نتیجه را ببینید

Tel: 514•369•3333

www.laquafure.com

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4
Visit our website for more services and great packages!

KamNic
...بهار رد راه است

 مارس منتشر می شود15

پیوند نوروزی

ویژه نامه نوروزی پیوند

: برای دادن آ گهی و پیام شادباش در ویژه نامه نوروز با ما متاس متاس بگریید



WEB SERVICES INC.
 با ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنتیKamNic شرکت
.در خدمت هم میهنان عزیز و ارجمند میباشد

514-996-9692

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

• میزبانی وب و ایمیل
• طراحی وب سایت
• سخت افزار
• نرم افزار

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada

24
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MONTREAL PRO INSPECTION
بازرسی حرفه ای
ساختمان
مسکونی و جتاری

_______________________
بازرسی ساختمان
  شامل بیش از  400نکته قابل رویت

 از سقف تا فونداسیون
(سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده،
عایق بندی و غیره)
  با گزارش کامل:

همراه با عکس و توضیحات
_______________________

قبل از خرید خانه خود،
با ما جهت بازرسی ساختمان
مشورت کنید.

با مدیریت مسعود موج بافان،

عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما.

تلفن)514( 677-9892 :

www.montrealproinspection.com

جشن نوروز 1390

خانهایــران

اجنمنفرهنگیایرانیانوستآیلند

سومنی بازار نوروزی

بهار با همه طراوت و زیبائیش از راه مریسد
و ما نیز مقدمش را گرامی می دارمی.
به امید آن که مشا عزیزان نیز با مقدم خود به شکوه این جشن بیفزائید.

Maison Culturelle de l’IRAN

جمعه  25مارس 2011

در محل جدید :سالن املپیا
3855 blvd. St-Jean

شبی شاد،
پرشور و
بیادماندنی
.........

به صرف
شام

سرگ
رمی های
م
خ
ص
و
ص
برا
توس ی بچه ها
ط wn
TIKITI clo
قر

عه ک

شی جوایز

محل فروش بلیت :مدرسه ایرانی
هر شنبه از ساعت  12 :30تا 3 :30

)2900 LAKE (DDO
WEST ISLAND
Tel.: 514-296-3029
Tel.: 514-626-5520

همراه با

حاجیفیروز

دی جنی
آلکاپ�و

بهای بلیت:

چبه های زیر  12سال  25دالر
بزرگساالن 35 :دالر
شروع برنامه ساعت 6 :30
و صرف شام ساعت 7 :30
برنامه تا پاسی از نیمه شب

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

_________________
مکان  :مدرسه دهخدا
4976 Notre Dame Ouest

شنبه  ۱2مارس  2011از  ۱۱صبح تا  ۸شب
تلفن متاس:
514-544-5962
info@khanehiran.ca
هیئت مدیره خانه ایران

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

25

زالل که باشی آسمان رد تو پیدا ست...
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تقدیم ب

از نازی بپرس!!...

 •1به چش��می اعتماد کن که به
ج��ای ص��ورت به س�یرت تو می
نگرد ...به دیل دل بسپار که جای
خ��ایل برایت داش��ته باش��د ...و
دستی را بپذیر که باز شدن را بهرت
از مشت شدن بلد باشد...
 •2هوس بازان کس��ی راکه زیبا
م��ی بینند دوس��ت دارن��د ...اما
عاشقان کسی را که دوست دارند
زیبا می بینند...
 •3وقت��ی در زندگی به یک در
ب��زرگ رس��یدی نرتس و ن��ا امید

بودا و زن هرزه

نش��و ...چون اگه ق��رار بود در
باز نش��ود جای آن دی��وار می
گذاشتند...
 •4آچنه که هستی ،هدیه خداوند
است و آچنه که خواهی شد ،هدیه
تو ب��ه خداون��د ...پ��س بی نظری
باش...
 •5شریف ترین دل ها دیل است
ک��ه اندیش��ه آزار دیگ��ران در آن
نباشد...
 •6بدخبتی تنها در باغچه ای که
خودت کاشته ای می روید...
 •7وقتی زندگ��ی برایت خیلی

هه
مه خوبان

سخت
ک��ه
ش��د به ی��اد بی��اور
دری��ای آرام ،ناخ��دای قهرم��ان
منی سازد...
 •8هر اندیشه ی شایسته ای ،به
چهره انسان زیبائی می خبشد...
 •9قابل اعتماد بودن ارزمشند تر
از دوست داشتنی بودن است...
 •10نگو :شب شده :...
بگو صبح در راه است

گف��ت« :این زن ،هرزه اس��ت به
خانهی او نروید!»
ب��ودا به كدخدا گف��ت« :یكی از
دس��تانت را به من بده!» كدخدا
تعجب كرد و یكی از دستانش را
در دستان بودا گذاشت .
آن��گاه ب��ودا گفت« :ح��اال كف
بزن!» كدخدا بیشرت تعجب كرد و
گفت« :هیچ كس منیتواند با یك

دست كف بزند!»
بودا لبخن��دی زد و پاس��خ داد:
«هیچ زنی نیز منی تواند به تنهایی
ب��د و هرزه باش��د ،مگ��ر این كه
مردان دهكده نیز هرزه باش��ند.
بنابرای��ن م��ردان و پولهایش��ان
اس��ت كه از ای��ن زن ،زنی هرزه
ساختهاند».

 در زندگ��ی از تصور مصیبت
ه��ای بی مشاری رجن بردم که هرگز
اتفاق نیفتادند !!

پیم��ودن می بینیم اما فقط راهی را
می پیماییم که به آن عادت کرده امی.
پائولوکوئلیو

 لش��کر گوس��فندان که توسط
یک ش�یر اداره میش��ود ،میتواند
لش��کر ش�یران را ک��ه توس��ط یک
گوس��فند اداره میش��ود ،شکست
دهد .نارسیس

 اندیش��یدن ب��ه پایان هر چیز،
ش�یرینی حضورش را تلخ می کند.
بگ��ذار پایان ت��و را غافلگ�یر کند،
درست مانند آغاز.

 حلظ��ات ش��ادی خ��دا را
ستایش کن ،حلظات سختی خدا را
جس��تجو کن ،حلظات آرامش خدا
را مناج��ات کن ،حلظات دردآور به
خدا اعتماد کن ،و در متام حلظات
خداوند را شکر کن.

بودا به دهی س��فر ك��رد .زنی كه
جمذوب س��خنان او شده بود از
بودا خواست تا مهمان وی باشد.
ب��ودا پذیرفت و مهی��ای رفنت به
خانهی زن شد .كدخدای دهكده
هراسان خود را به بودا رسانید و

 برای کش�تن یک پرنده یک
قیچی کافی ست.الزم نیست آن را
در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن
بش��کافی .پرهایش رابزن...خاطره
پریدن با او کاری می کند که خودش
را به اعماق دره ها پرت کند .
 هنگامی که دری از خوشبختی
به روی ما بسته میشود  ،دری دیگر
باز می ش��ود ویل ما اغلب چنان به
دربسته چش��م می دوزمی که درهای
باز را منی بینیم .هلن کلر
 برای خپته ش��دن کافیست که
هنگام عصبانیت از کوره درنروید .



همیش��ه بهرتی��ن راه را برای

 هیچ کس آنقدر فقری نیس��ت
که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و
هیچ کس آنقدر ثرومتند نیست که به
لبخندی نیاز نداشته باشد.
 از عیس��ی مسیح پرسیدند که
سخت ترین چیز در هستی چیست؟
گفت :خش��م خدا .گفتن��د :از این
خشم چگونه امان یابیم .گفت :ترک
خشم خویش کنید تا امین از خشم
خدا شوید.
 آدم��ی اگ��ر فق��ط خبواه��د
خوشبخت باشد به زودی موفق می
گردد ،ویل او می خواهد خوشبخت
تر از دیگران باش��د و این مش��کل
است .زیرا او دیگران را خوشبخت
تر از آچنه هستند تصور می کند.

 ش��اد بودن بزرگرتین انتقامی
است که می توان از زندگی گرفت.
 تاریخ یک ماش�ین خودکار و
بی راننده نیست و به تنهایی استقالل
ندارد ،بلکه تاریخ همان خواهد شد
که ما می خواهیم .ژان پل سارتر
 بهرتی��ن اش��خاص ،کس��انى
هستند که اگر از آن ها تعریف کردید،
خجل شوند و اگر بد گفتید ،سکوت
کنند .خلیل جبران
 مش��کلی که با پول حل شود،
مشکل نیست ،هزینه است!
 ساده ترین کار جهان این است
که خود باشی و دشوارترین کارجهان
این است که کسی باشی که دیگران
می خواهند.
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خاورمیانه :جوانان نسل معجزه...
میدانستند این آهنگ َرپ سرود
«انق�لاب یامسن��ی» Jasmin
 Revolutionاست که دیکتاتور
تونس را از کش��ور راند سپس در
قاه��ره طننی انداخت و ُحس��نی
مبارک را پس از  ۳۰سال از مسند
حکومت برکنار کرد .حاال این نوا
در حبرین تکرار میشود.
در حالیکه خش��م علیه خفقان و
فقر سراس��ر منطقه را ف��را گرفته
اس��ت تنها ای��ن آهنگ نیس��ت
که نواخته میش��ود ،بلکه تظاهر
کنندگان در کش��ورهای گوناگون
این ش��عار انقالب تون��س را نیز
تکرار میکنند که میگوید:
«م��ردم خواس��تار س��قوط رژمی
هستند».
نکته جالب در م��ورد تظاهرات
س��ال  ۲۰۱۱اینس��ت ک��ه همه این
جنبشه��ا خود ج��وش و طبیعی
بوده اند .این قیامها و انقالبها
توسط جوانان بوجود آمده و غالب ًا
رهربی شده است.
زن��ان و م��ردان جوان��ی ک��ه در
سیاس��ت تازه کار هس��تند ،ویل
همه برای سازمان دهی تظاهرات
از وس��ائل م��درن ارتباطی مانند
اینرتنت« ،تکست» ،تلفن همراه
اس��تفاده میکنن��د .هم��ه ی��ک
خواسته دارند.
حق انتخاب و تغیری رهربان خود،
پایان به فس��اد دس��تگاه حاکمه،
آزادی سیاس��ی ،فرصت��ی برای
دس��ت یاف�تن به کار و پیش��رفت
جامعه.
«حس��ن نافا»استاد علوم سیاسی
در دانشگاه قاهره میگوید:
«ای�ن جوان�ان در چن�د هفت�ه
ب�ه مرات�ب بی�ش از آنچ�ه پ�در
و مادرهایش�ان ط�ی  30س�ال
کوشیدند ،کار اجنام داده اند».
وی اضافه میکند:
«اینها نس��ل اینرتنت ،نسل فیس
بوک و یا ساده تر «نسل معجزات»
هستند».
چند س��ال پیش بود که این نسل،
این زنان و مردان معروف به «نسل
گمشده» بودند.
کارشناسان خاورمیانه برای ساهلا
جوانان عرب و خاور میانه را یک
نس��ل س��رخورده بی خاصیت و
الابایلمینامیدند.
آنها حاکمان خودکامه و دیکتاتور
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خود را دوست نداشتند و به آنها
بی اعتم��اد بودند .ای��ن جوانان
آیندهی اقتصادی و سیاسی خود
را حمدود و تاری��ک میدیدند،
ویل ب��رای اینکه تغی�یری بوجود
آورند ت��ا حد زیادی اخته ش��ده
بودند.
برای مث��ال در مصر جوانان بنظر
میآمد کامًال از قدرت «مبارک»
و سازمانهای جاسوسی و پلیس
او بط��ور تهدیدآمی��زی ترس��یده
بودند.
به دلیل شکس��تهای مبارزاتی
پ��در و مادرهای خود احس��اس
دلسردی و ناامیدی میکردند.
پروفسور «نافا» میگوید:
«اگ�ر چن�د س�ال پیش ب�ه من
میگفتی�د ک�ه ش�اگردان م�ن
مسئول تغییرات دموکراتیک در
مص�ر خواهند بود ،من به ش�ما
میخندیدم»!
یک گزارش مؤسسهی حتقیقاتی
«بروکین��گ» در س��ال ۲۰۰۳
میگوید:
«جوانان عرب و خ��اور میانه در
یک حمیط رادیکال اس�لامی و
ضد آمریکا بزرگ ش��دهاند و این
ارزشها عوامل ش��کل دهندهی
بدیمن
این نس��ل است که بس��یار ُ
بنظر میرسد».
این پیش بینی مسلم ًا اشتباه بود.
جوانان این مناطق خبش مهمی از
اکثریت میانه رو و خاموش بودند
و آنها دموکراسی را به نظامهای
اس��تبدادی و حکومته��ای
مذهبی افراطی ترجیح میدهند.
یک بررسی همه جانبه از جوانان
 ۹کش��ور عربی که در س��ال ۲۰۱۰
اجنام ش��د ،نشان میدهد که این
جوانان دموکراس��ی را مهمرتین
ارجحیت دانس��ته و حت��ا برتر از
س��اخنت زیر بنای اجتماعی و یا
دستمزدهای عادالنه میدانند.
ش��اید ای��ن جوانان تص��ور دقیق
و کاملی از دموکراس��ی نداش��ته
باشند ،ویل انتخابات عادالنه که
به آنها قدرت رأی داده و بتوانند
برای مثال هر چهار س��ال یکبار
ره�بران خ��ود را انتخ��اب کنند
مهمرتین خواسته است.
همه مبارزان جوان به دنبال تغیری
رژمی نیستند.
ب��رای مث��ال در مناطق اش��غایل

فلس��طنی ،جنب��ش جوان��ان دو
هدف مهم دارد:
یکی آش��تی و همکاری «فتح» و
«محاس» با یکدیگر است و
دوم مبارزه با اسرائیل برای پایان
خبشیدن به اشغال این مناطق.
«فادی ق��وران» یک ج��وان ۲۲
ساله فارغ التحصیل از دانشگاه
«اس��تنفورد» یکی از مبارزان در
مناطق اشغایل است.
«ف��ادی» و تع��داد زی��ادی از
دوستان مبارز وی برای تظاهرات
برنامه ریزی میکنند .این جوانان
خواستار همزیستی مساملت آمیز
دو گروه فلسطینی هستند که هر دو
حتت اشغال اسرائیل بسر میبرند.
وی میگوید« :مبارزه با اش��غال
نظامی و سیاس��ی اس��رائیل نیاز
به ن�یروی هم��هی فلس��طینیها
دارد .جوانان فلسطینی میتوانند
سیاس��تهای شکس��ت خورده
قدمییها را کنار گذاشته و راههای
جدیدی پیدا کنن��د .جوانان دید
متفکرانهدارند».
مانن��د همیش��ه نی��از به ه��زاران
جرقهی کوچک اس��ت که بتوان
آتش یک جنبش را بوجود آورد.
مبارزات زنان و جوانان در ایران
بویژه جنبش سبز امید را در اذهان
روش��ن جوانان در سراس��ر خاور
میانه زن��ده کرد .نتای��ج انقالب
ایران به مردم منطقه نشان داد که
دموکراس��ی و آزادی میتواند از
قربانیان یک انقالب باشد.
جوانان��ی ک��ه در سراس��ر منطقه
بپاخاس��تهاند یک تغی�یر واقعی
میخواهند.
ه��زاران زن و م��ردی ک��ه در
خیابانهای مصر ،لیبی ،اجلزایر،
حبری��ن و بس��یاری نق��اط دیگر
مش��غول تظاه��رات هس��تند
منیخواهن��د ی��ک حکوم��ت
خودکامهی دیگر -چه اسالمی چه
ارتشی -جایگزین حکومتهای
فعلی باشد.
جوانان ،این اکثری��ت خاموش،
ص��دا و قدرت خ��ود را باز یافته
اند.
«وائل قونیم» )(Wael Ghonim
مدیر کمپانی  Googleدر قاهره
که از رهربان جنبش مصر شناخته
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ایران...

'جدایی نادر از سیمین' برنده خرس طالیی جشنواره برلین شد
 19فوریه :فیلم جدایی نادر
از س��یمنی س��اخته اصغ��ر
فرهادی برنده جوایز بهرتین
فیلم و بهرتین هرنپیشه های
زن و م��رد جش��نواره برلنی
شده است.
این فیلم س��ه ش��نبه گذشته
در این جش��نواره به منایش
درآم��د و م��ورد اس��تقبال
متاشاگران و منتقدان قرار
گرفت.
هیات داوران جدایی نادر
از س��یمنی را بهرتی��ن فیلم
جشنواره امسال اعالم کرد و
جایزه خرس طالیی را برای
آن در نظر گرفت .این خنستنی بار
اس��ت که فیلمی از سینمای ایران
جایزه خرس طالیی جشنواره برلنی
برای بهرتین فیلم را از آن خود می
کند.
تهی��ه کنندگ��ی ،نویس��ندگی و
کارگردانی جدایی نادر از سیمنی
را اصغ��ر فرهادی برعه��ده دارد
و لیال حامتی ،ش��هاب حسینی،
پیمان معادی ،ساره بیات ،سارینا
فره��ادی ،باب��ک کرمی��ی ،علی
اصغر ش��هبازی ،ش�یرین ی��زدان
خب��ش ،کیمی��ا حس��ینی و مریال
زارعی در این فیلم بازی کرده اند.
جایزه بهرتین بازیگ��ر زن (خرس
نق��ره ای) ،نیز به ط��ور گروهی به
هرنپیشه های زن در این فیلم اعطا
شده است.
جایزه خرس نقره ای برای بهرتین
بازیگر مرد هم به طور دسته مجعی
به هرنپیش��ه ه��ای مرد ای��ن فیلم
اختصاص یافت.
اصغر فرهادی در این اثر سینمایی
داس��تانی از جامعه شهری امروز
ایران را به تصویر می کشد.
او در س��ال  ۲۰۰۹جای��زه بهرتی��ن
کارگردانی را برای فیلم دربارهالی

در جش��نواره برل�ین را ب��ه خود
اختصاص داده بود.
داستان فیلم جدایی نادر از سیمنی
درب��اره اختالف زناش��ویی یک
زوج جوان از طبقه متوسط است.
سیمنی (لیال حامتی) می خواهد
به همراه همس��رش ن��ادر (پیمان
معادی) و دخ�ترش ترمه از ایران
برود و مقدمات این کار را فراهم
کرده ،اما نادر منی خواهد پدرش
را که از بیم��اری آلزامیر رجن می
برد ،تنها رها کند و اختالف اینها
باعث می ش��ود که پای طالق به
میان کشیده شود.
اصغر فرهادی می گوید این فیلم
درب��اره حبران انس��ان ام��روز و
اخالقیات است.
به گفت��ه وی" :م��ا کارهایی را که
امروز میکنیم ،با معیارهای گذشته
مقایس��ه میکنی��م .آن معیارهای
اخالقی را دیگر منیتوان مستقیما
ب��ه کار گرف��ت ،و ب��ه همنی دلیل
معیاری وجود ن��دارد که بتوان در
کارهای خود به آن رجوع کرد".
آق��ای فره��ادی گفت" :انس��ان
مدرن در زندگی مدرن درگرییها
و تناقضات زیادی دارد ،بنابراین

ج��ک لیت��ون ،ره�بر ح��زب
دموکراتیک ن��و  ،NDPمی گوید
دولت کنس��رواتور ،تنه��ا با اجنام
تغیریات ظاهری از بنی پیشنهادات
آنان در بودجه ،من��ی تواند روی
رای مثبت  NDPحساب کند.
او ،ضمن مصاحبه ای ،از مالقات
اخریش با استفن هارپر و همچننی
موضوعات کلیدی که ممکن است
به انتخابات در به��ار آینده منجر
شوند سخن گفته است.
لیتون تاکید می کند که هارپر و او از
موارد اختالف فی مابنی آ گاهند
و هیچ س��وءتفاهمی وجود ندارد.
قرار است بودجه دولت فدرال در
روز  22مارس تقدمی پارملان شود و
از قرائن پیداست که حزب لیربال
و بلوک کبکوا تصمیم دارند به آن
رای منفی بدهند.
ب��ه این ترتی��ب ،این تنه��ا NDP
اس��ت که می تواند کفه ت��رازو را
برای تصویب ی��ا رد الحیه بودجه
سنگنی تر کند که حالت دوم یعنی
انتخابات در بهار آینده.
لیت��ون نکاتی را که می خواهد در
بودجه منظور شوند مشخص کرده
است:
 حذف مالیات فدرال از صورتحساب های گرمایش منازل،
 بهبود مستمری های ساملندان، تعهد به بهبود شرایط برنامه هایبازنشستگی،
 -افزای��ش تع��داد پزش��کان و

پرستاران،
 بهبود خبشیدن به شرایطخرید خانه.
لیتون م��ی گوید تصمیم
گ�یری ب��ه محای��ت از
کنس��رواتورها موک��ول به
اینست که آیا آنان حاضر
به دادن امتیازاتی در کل
بودجه هس��تند یا نه .وی
س��پس درباره تقاضاهای خود از
دولت توضیحاتی داده است.
کنس��رواتورها اولنی قدم را برای
جل��ب رضایت لیتون برداش��ته و
یک بودج��ه  40میلی��ون دالری،
برای فراهم آوردن  100نفر پزشک
خان��واده جهت چندین اس��تان،
اعالم داشته اند.
ویل لیتون س��ریعا آن را رد کرده و
گفته اس��ت این اقدام از ضرورت
 1200پزشک و  6000پرستار فاصله
زیادی دارد.
هارپ��ر در مذاکره با اپوزیس��یون
را باز گذاش��ته ویل گفته است از
مذاک��رات حتمیلی پرهیز خواهد
کرد.
ح��ال که صحب��ت از سرنوش��ت
نامعلوم بودجه و انتخابات ش��د،
اش��اره ای ه��م ب��ه چش��م انداز
انتخابات احتمایل آینده در کبک
می کنیم.
به نوشته ژودل -دنیس بل آوانس،
در الپرس  25فوریه ،تنها چیزی که
کبکی ها از آن واهمه دارند یک
دولت اکثریت کنسرواتور در اوتاوا

ب��ه نظ��رم آدمه��ا در پ��ی
تعریفه��ای ت��ازهای از
اخالقیاتاند".
یادی از جعفر پناهی
جشنواره فیلم برلنی امسال
در ح��ایل برگ��زار ش��د که
جعف��ر پناه��ی ،فیلمس��از
ایران��ی و یک��ی از داوران
جشنواره ،اجازه شرکت در
آن را پیدا نکرده است.
جعف��ر پناهی که از س��وی
مدیری��ت جش��نواره فیلم
برلنی رمسا برای حضور در
مجع هیئت داوران دعوت
شده بود ،از س��وی دادگاه
انق�لاب ایران ،به  ۶س��ال حبس
تعزی��ری و  ۲۰س��ال حمرومیت از
فیلمسازی ،سفر به خارج از ایران
و گفتگو با رس��انه ه��ای داخل و
خارج ایران حمکوم شده است.
جشنواره برلنی در محایت از جعفر
پناه��ی فیلمهای آفس��اید ،دایره،
بادکنک س��فید و طالی سرخ را
به کارگردانی این سینماگر منایش
میدهد.
آقای پناهی در نام��ه ای خطاب
به مس��ئوالن جش��نواره و شرکت
کنن��دگان که در مراس��م افتتاحیه
جش��نواره خوانده ش��د نوش��ت:
"واقعیت این است که مرا پنج سال
ی حکم ،و برای بیست
گذش��ته ب 
س��ال آینده با حکم ،از ساخنت و
کارگردانی هر نوع فیلمی حمروم
کرده اند .اما میدامن در این بیست
س��ال ،با خیال خ��ود آرزوهامی را
خواهم ساخت".
فیلمسازان ،نویسندگان و هرنمندان
متعددی از سانسور روز افزون در
دوران رسیاست مجهوری حممود
امحدی نژاد شکایت دارند.

هـم

دردی
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دوستان ارجمند و گرامی
خامن دکتر پروانه بهشتی ،جناب مهندس سعید بهشتی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر بزرگوار و عزیز دلبندتان

شادروان بانو خوبان (بهشتی)

در ونکوور کانادا ،با فرد فرد شما عزیزان همدردیم
و برایتان آرامش ،بردباری و تندرستی آرزو داریم.
باشد که باز بر چهره تان تبسم ببینیم
و در شادمانی شما سهیم باشیم.

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

علی چنگیزی ،اکبر و پری خجسته،
ناصر و کتی باجگیران ،نادر باجگیران
رضا امیری و حسین ناصری

سپاسـگزاری

از متامی دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن پدر بزرگوارمان،
بزرگ خاندان خوش عطر ،که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت ،درج پیام های تسلیت در روزنامه و دیدار حضوری
ما را همراهی منودند ،صمیمانه سپاسگزاری منوده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان

 NDPبدون گرفنت امتیاز به بودجه رای مثبت خنواهد داد.
جک لیتون می گوید :تغییرات ظاهری کافی نیستند.

منصور خوش عطر و خانواده

کفر پروری نامه ی سروش...

است.
طبق یک نظرس��نجی 61 ،درصد
کبکی ه��ا خواهان ی��ک دولت
اکثری��ت ائتالف��ی ،متش��کل از
احزاب لیربال و  NDPبا محایت
بلوک کبکوآ هستند.
در صورتی که نتیجه انتخابات بهار
آین��ده باز هم ی��ک دولت اقلیت
کنس��رواتور باش��د ،بلوک از یک
دول��ت ائتالف��ی به فرم یاد ش��ده
محایت خواهد کرد.
تنها  39درصد کبکی ها خمالف
دول��ت ائتالفی به گونه یاد ش��ده
هستند.
نظر س��نجی ها نش��ان می دهند
که بلوک کبکوآ پیش��تاز حمبوبیت
در اس��تان کبک است .اگر همنی
امروز انتخابات برگزار ش��ود این
ح��زب  42درصد آراء را بدس��ت
خواه��د آورد ک��ه از  20درص��د
کنسرواتورها بس��یار بیشرت است.
بدتر از آن حزب لیربال اس��ت که
تنها  16درصد آراء نصیبش خواهد
شد و  NDPهم همینطور .

ای��ن مفهوم اگر چ��ه از آن هنگام
که امرپاتوری رم در اواخر عمرش
بت پرس��تان یا مشرکان را " کافر"
نام نهاد ،تعاریف و معانی فراوان
به خود دیده است  ,اما شاخصه و
ویژگی اساسی اش یعنی انکارخدا
و دین ناباوری اش دست خنورده
باقی مانده است.
بنیانگذار حکومت اسالمی ،آیت
اهلل مخینی در رس��اله خود آورده
است که :
" کافر کس��ی است که منکر وجود
خداس��ت و برای اوش��ریک می
گرید ،کسی ست که پیغمربی پیامرب

>> ادامه از صفحه15 :

اسالم (ص) را قبول ندارد.
کسی که منکر ضروری دین است،
به طوری که انکار او به انکار خدا
و رسول (ص) می اجنامد " و....
در کشکول موجوداتی مثل مخینی
رهنمود های ضد بش��ری در باره
کافران فراوان است ،در نگاه این
دست موجودات:
"اهل غری کتاب بت پرستانی هستند
که "هیچگونه بها و ارزش انسانی
ندارند و همچون حیوانات و بلکه
پست ترند" .و مسلمنی "در طریق
گسرتش و تسری انقالب جهانگری
خویش ،آنان را میان پذیرش اسالم

کبک و کانادا :مروری بر رسانه ها...
نقیصه اول اینس��ت که این واحد
نیازمند حقوقدان هایی است که در
نقش دادس��تان پرونده ها را برای
ط��رح در دادگاه آماده منایند .اما
سازمان دادستان های کبک اعالم
کرده است که اعضای آن ،به دلیل
کمبود پرسنل ،منی توانند عضو این
واحد شوند.
نقیصه دوم نبود سرپرس��ت معینی

و گرن��ه " قتل بالس��یف" (مرگ با
مششری) ُمخری می سازند" و...
تاریخ کفرعلریغم اهانت ها،ستم ها
و جنایت هایی که موحدین نسبت
به کف��ار روا داش��ته اند،خبش��ی
از تاریخ آزاد اندیش��ی س��ت ،که
آزادخیواهان بیشماری بربسرتش
بالیده اند.
آقای عبدالکرمی سروش به خاطر
اهانت��ی که ب��ه کفـار روا داش��ته
است یک معذرت خواهی رمسی
بدهکار آنان است.

>> ادامه از صفحه13 :

برای این واحد است.
البت��ه ب��رای حل این دو مش��کل
اقداماتی در جریان است.
شکی نیس��ت که دولت عالقمند
است نشان دهد که در مقابل فشار
اپوزیسیون ،برای اجنام حتقیقات
عموم��ی درباره فس��اد موجود در
ام��ور س��اختمان و راهس��ازی،
مش��غول اجنام اقداماتی است و

تشکیل همنی واحد منونه آنست.
با اینکه ای��ن واحد در بلند مدت
مفید خواهد بود ،ویل اکنون نیاز
به وجود یک حتقیقات عمومی را
برطرف خنواهد کرد.
در حال حاضر ،این واحد زیادی
کوچک و زیادی زود است.
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زندگی و سالمت....
سالمت دندان

•مهمترینعلتپوسیدگی
دندانچیست؟
 کمبود بهداش��ت دندانها.باکرتیه��ای زی��ادی درون
دهان م��ا زندگ��ی میکنند.
اگر بهداش��ت دهان رعایت
نشود ،شرایط مساعدی برای
رش��د و تکثری این باکرتیها
فراهم میشود .این باکرتیها
اس��یدهایی تولی��د میکنن��د
ک��ه باعث پوس��یدگی دندان
میش��ود .مهمرتی��ن عام��ل
تقویتکنندهی این باکرتیها
هم شریینی است .هر چقدر
دفعات مصرف شریینی بیشرت
باشد ،حمیط مناسبتری برای این
باکرتیها فراهم میشود.
مثأل خوردن پنج وعده ش�یرینی یا
قن��د در روز خمربت��ر از خوردن
یکبارهی حجم زیادی از شریینی
است.
• نقش تغذیه در این میان چیست؟
حفظ س�لامت دندانها نیازمند
مص��رف می��زان کاف��ی فلوراید
اس��ت .اس��تفاده از مواد غذایی
ح��اوی فلورید و مخریدندانهای
دارای می��زان کاف��ی فلوری��د به
حفظ سالمت و بازسازی و ترمیم
دندانها کمک میکند.
• آیا پوسیدگی دندان ارثی است؟
حتقیقات خمتلفی ک��ه تا کنون در
ای��ن زمینه ص��ورت گرفته ،چننی
مسئلهای را ثابت نکرده است .اما
عوامل دیگری که در خراب شدن
دندانها نق��ش موثری دارند مثل
می��زان و ترکیب ب��زاق ،میتوانند
ارثی باشد .به عنوان مثال خشکی
ده��ان یا ترش��ح کم ب��زاق دهان
روند پوسیدگی دندانها را تشدید
میکند .بزاق دهان حاوی فلوراید
است و در حفظ سالمت دندانها
نقش موثری دارد .غلظت یونهای

چند پرسش و پاسخ

بزاق ده��ان ه��م میتوانند ارثی
باشند که آنهم نقش موثری روی
دندانها دارد.

• سالمت دندانهای نوزادان و
بچهها را چطور میتوان تقویت
کرد؟
 تش��کیل دندانها در یک پریودطوالنی مدت صورت میگرید.
این دوره از دوران جنینی ش��روع
میشود و تا حدود شانزدهسالگی
ادامه دارد .به خامنهای باردار و
چبهها توصیه میشود شری و مواد
لبنی زیاد مص��رف کنند .لبنیات
حاوی کلیسم اس��ت که در حفظ
سالمت دندان و استخوانها نقش
مهمی دارد .مص��رف لبنیات به
بزرگس��االن هم توصیه میش��ود.
کلیس��م از پوس��یدگی دندانها و
استخوانها جلوگریی میکند.
• آیا جراحی فک میتواند به
سالمت دندان آسیب بزند؟
 در جراح��ی ف��ک این احتمالوجود دارد ک��ه اعصاب دندانها
آسیبببینید.
• آیا جنس موادی که برای پر
کردن دندانها از آنها استفاده
میشود در کانادا بهتر از موادی

است که در ایران استفاده
میشوند؟
 در ایران هم همنی موادی که دراینجا از آنها استفاده میشود پیدا
میکنید.
در م��ورد جنس م��وادی که برای
پرک��ردن دن��دان از آن اس��تفاده
میشود بایستی با دندانپزشکتان
مشورت کنید.
• برای مسواک زدن دندانها چه
توصیهایدارید؟
 بالفاصل��ه پس از خ��وردن غذادندانه��ا را مس��واک نزنید .بعد
از غذا اس��یدی در دهان ترش��ح
میش��ود ک��ه روی الی��هی رویی
دندانها هم اثر گذاش��ته و آنها را
کمی نر م میکند .مس��واک کردن
دندانها در این زمان باعث از بنی
رفنت این الیه میش��ود .دستکم
چهلوپنج دقیقه صرب کنید .این الیه
دوباره سفت میش��ود .دندانها
را دوب��ار صبحها و ش��بها و در
بهرتین حالت س��ه بار در روز پس
از هر وعده غذایی مسواک بزنید.
من روزی حداقل یکبار خن دندان
را برای متیز کردن فاصله دندانها
هم توصیه میشود.

چاقی غیرعادی نیم میلیارد نفر در دنیا

پژوهشی درازمدت در  ۱۹۹کشور
دنیا نشان میدهد که تعداد افراد
فربه در سرتاسر جهان همواره در
حال افزایش است.
تعجبانگیز در این میان آن است
که بیش�ترین س��هم افراد چاق به
س��اکنان جزایر اقیانوس آرام تعلق
دارد.
جمل��هی علم��ی  Lancetاخریا
نتایج حتقیقی درازمدت در رابطه
با اضافه وزن ،فشار خون و مقدار
کلسرتول را منتشر کرده است.
بر اس��اس این حتقی��ق یک و نیم
میلیارد نف��ر در دنی��ا اضافه وزن
دارند و  ۵۰۰میلیون نفر دیگر چاقی
غریعادی دارند که مشارش��ان در
30سال اخری دو برابر شده است.
ای��ن حتقی��ق در عنی حال نش��ان
میدهد که در س��ال  ۲۰۰۸حدودا

 ۲۰۵میلیون مرد و  ۲۹۷میلیون زن
دچار چاقی بیش از حد بودهاند.
تاکنون عنوان میشد که اضافهوزن
بیش�تر در کش��ورهای صنعت��ی
و ثرومتن��د ب��ه چش��م میخورد
ام��ا حمققان دانش��گاه ه��اروارد
نتیجهگرفتهاند که این مش��کل در
کشورهایی که مردمشان درآمدهای
بسیار پایین دارند نیز گسرتش یافته
است.
ب��رای اندازهگریی اضاف��ه وزن و
چاقی اف��راد از فرم��ول Body-
 Mass-Indexب��ا ن��ام خمفف
 BMIاس��تفاده میشود که نسبت
وزن را با قد مشخص میکند.
حماسبهی این فرمول به این ترتیب
است که وزن فرد به کیلوگرم ،تقسیم
بر مربع قد او به واحد مرت میشود.
کس��ی که میزان  BMIبدنش بیش

از  ۲۵اس��ت اضاف��ه وزن دارد و
کسی که میزان BMIبدنش بیش از
 ۳۰است چاق یا بیش از حد چاق
به حساب میآید.

ساکنان کشورهای آسیایی با اضافه
وزن کمتر
دادههای این حتقیق طوالنی مدت
در رابط��ه با  ۱۹۹کش��ور خمتلف
استخراج شدهاند .برخی از نتایج
ای��ن پژوهش که ح��دود  ۹میلیون
ش��رکت کننده را در بر میگرید به
شرح زیر است:
• در س��ال  ۲۰۰۸حدود  ۱۴درصد
زنه��ا و ح��دود  ۱۰درصد مردها
چاقی غریع��ادی داش��تهاند ،در
ح��ایل ک��ه در س��ال  ۱۹۸۰تنه��ا
۸درصد زنها و ح��دود ۵درصد
مردها دچار این عارضه بودهاند

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

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

نقــد و اقسـاط

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval
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حتقیقات تازه درباره لبخند؛
چیزی فراتر از بازكردن لب ها

روزنامه نیویورك تایمز در مطلبی به
نتایج تحقیقاتدكتر پاوال نیدنتال و
گروه تحقیقاتی وی در مورد رابطه
لبخند با احساس��ات و كاركرد مغز
انس��انها پرداخته است كه نتایج آن
اخیرا در مجله «علوم رفتار و مغز»
منتشر شده است.
دكتر نیدنتال چند سال پیش پس
از مكالمه ای با یك خبرنگار در مورد
برداش��ت جوام��ع و فرهنگ های
مختلف از معنی لبخند و نوع لبخند
متعارف در هر ی��ك از آنها تصمیم
گرفت ك��ه فعالیت های تحقیقاتی
خود را به این موضوع اختصاصدهد
كه لبخند ما انسانها از چه ریشه می
گیرد و دیگران چگونه آن را دریافت
می كنند.
با وجودی كه لبخن��د زدن یكی از
عادی ترین كارهای انسان است ولی
دكتر نیدنتالدر آغاز تحقیقات خود
متوجه شد كه بررسی و توجیهات
علمی در این مورد بسیار ضعیف و
ناكافی است.
او و گ��روه تحقیقاتی اش مطالعات
گسترده ای را در مورد رابطه كاركرد
مغ��ز با خن��ده ،منب��ع آن و حتی
برداشت فرهنگ های مختلف از این
موضوع انجام دادند.
در بخش��ی از نتایج این تحقیقات
ك��ه در مجله «عل��وم رفتار و مغز»
منتشر شده است گروه تحقیقاتی
دكتر نیدنتال مدعی می ش��ود كه
لبخند صرفا بیان یك احساسدرونی
نیست.
در حقیقت لبخن�د فقط واضح
ترین بخش از یك نوع همآمیزی
بین مغ�ز دو نفر یا ی�ك عده از
انسان هاست.
نیویورك تایمز یادآوری می كند كه
روانشناسان از چندین دهه پیش در
حال مطالعه این موض��وع بوده اند
ولی بررسی های آنها بیشتری روی
جنبه های عری��ان و علنی لبخند
متمركز بوده است.
به اعتقاد دكتر نیدنتال با بررس��ی
انواع و اقس��ام لبخندها می توان به
این نتیجه رسید كه مردم با استفاده
از ماهیچه های صورت و اندام های
مختلف مثل گونه ،لب ها و چانه به
صورت خود اش��كال گوناگونی می
دهند تا حالت خ��ود را بیان كنند
ولی صرف بررسی این اشكال روش
عمیقی برای بررسی موضوع نیست.
برخی از پژوهش��گران سعی كرده

• بیش�ترین تع��داد افراد
چاق در جزیرهی کوچک
«ن��ارو» در آبهای اقیانوس
آرام بهسر میبرند
• در مقایسهی کشورهای
صنعت��ی ،بیش�ترین افراد
ب��ا اضاف��ه وزن در ایاالت
متح��ده آمری��کا زندگ��ی
میکنند.
پ��س از آمری��کا کش��ور
نیوزیلن��د بیش�ترین اف��راد
چاق را دارد .در این میان
کمرتین تعداد افراد چاق در کشور
ژاپن بهسر میبرند.
• در اروپا باالترین میزان متوسط
 BMIرا مرده��ای اه��ل چک و
زنهای اهل ترکیه دارند
• کمرتی��ن افراد ب��ا اضافه وزن
متعل��ق ب��ه کش��ورهای آس��یایی
(بن��گالدش و هن��د) و همچن�ین
مجهوری کنگو در آفریقا هستند
میزان فشار خون و کلسترول

ان��د كم��ی عمیق ت��ر به
این موضوع ن��گاه كنند و
معتقدند كه مردم هر چه
شادتر باشند ماهیچه اصلی
دو طرف دهان و گونه های
خود را بیشتر باز می كنند.
ولی حقیقت این است كه
درست همین ماهیچه ها
در حالت اندوه و یا تنفر نیز
كشیده می شوند.
نیویورك تایمز سپس می
نویسد كه شناخت رابطه
بی��ن احس��اس و صورت
انسان بسیار اسرار آمیز است.
داروین نیز سالها وقت خود را صرف
ای��ن موضوع كرد و ب��ه این نتیجه
رسید كه شامپانزه ها نیز در صورت
خود ماهیچه ای مشابه انسانهادارند
و باالب��ردن لب باالی��ی آنها نیز به
نوعی معنای خنده می دهد.
دانشوران گونه میمون ها معتقدند
كه خن��ده ای��ن جان��داران را می
ت��وان به چند گروه تقس��یم كرد و
دكتر نیدنتال نیز معتقد است انواع
لبخندهای انسان نیز باید به همین
شكلدسته بندی شود.
به عن��وان مث��ال یك ن��وع لبخند
محصول شادی صرف كودكانه است
ولی نوع دیگری از لبخند یا تبس��م
نمادی اس��ت از دوستی و تحكیم
روابط صمیمانه بین افراد.
در عین حال در مورد انس��ان باید
افزود كه ش��كل نشان دادن لبخند
می تواند كاركرد آن را تغییر دهد.
ب��ه عنوان مث��ال در حالتی كه یك
فرد همراه با خجالت لبخند می زند
چانه كمی به سمت پایین متمایل
می شود در حالی كه لبخندی كه
به هنگام س�لام گفتن پدیدار می
شود معموال همراه با باال بردن ابروها
است.
به نوش��ته روزنامه نیوی��ورك تایمز،
یكی از نكات مهمدر تحقیقاتدكتر
پ��اوال نیدنتال این اس��ت كه مردم
معموال در پاسخ به خنده یك نفر آن
را تقلی��د كرده و لبخند را با لبخند
جواب می دهند.
به اعتق��اد گ��روه تحقیقاتی دكتر
نیدنتال همین تقلید یا به اصطالح
پاسخ لبخند با لبخند باعث می شود
كه همان بخش هایی از مغز نفردوم
فعال شوند كه در نفر اول مشغول به
كار بوده اند.
معموال یك لبخند شادمانه با فعالیت

ب��ر اس��اس دادهه��ای حمققان،
کش��ورهای صنعت��ی در رابطه با
میزان فش��ار خ��ون و کلس�ترول
درسی س��ال اخری پیشرفت مثبتی
داش��تهاند .پژوهش��گران ب��ر این
باورند که پیشگریی و درمان سریع،
مصرف کمرت منک و چربیهای
اشباع شده در کشورهای صنعتی
نتیجهخبشبودهاند.
اما ساکنان کش��ور آملان همراه با
ایس��لند و آن��دورا دارای باالترین

هاییدر مغز همراه است كه به نوعی
موف��ق بوده و یا به قول متخصصان
پاداشی در برداشته است .اما تقلید
یك لبخند یا پاسخ لبخند با لبخند
نوع دیگ��ری از فعالی��ت را در مغز
ایجاد می كند كه مسئول تشخیص
احساسات و روابط با كسانی است كه
انسان رابطه نزدیك تری با آنها دارد.
به عن��وان مثال والدی��ن از لبخند
كودك خود ش��ادمان شده و لبخند
می زنند ولی واكنش آنها به خنده
كودكیدیگر چنین نیست.
روزنام��ه « نیویورك تایمز» در پایان
این مطلب اشاره می كند كه تعداد
زیادی از كارشناسان نتایج تحقیقات
دكتر نیدنتال و گروه تحقیقاتی وی
را ستوده ولی خاطر نشان می كند
كه در برخی موارد ،بررس��ی و یافته
های آن باید دقیق تر شود.
دكتر پاوال نیدنتال و گروه تحقیقاتی
وی در حال حاضر مشغول بررسی
های بیشتر در مورد موضوع لبخند
با لبخند پاسخ دادن است.
وی در آزمای��ش های گوناگون می
خواهد مش��خص كند ك��ه لبخند
نفر دوم تا چه ح��د در ایجاد حس
اطمینان و برقراری رابطه با نفر اول
موثر است.
عالوه ب��ر این موض��وع دیگری كه
در این میان مطرح می ش��ود نقش
نگاه متقابل افراد به هنگام رد و بدل
كردن لبخند است .چون در بسیاری
موارد ممكن است فرد دوم با پرهیز
كردن از نگاه مستقیم به صورت فرد
اول پاسخ خنده او را ندهد.
دكتر نیدنتال می گوی��د كه وی و
روانشناساندیگر تازه به فكر مطالعه
و بررسی اسرار لبخند افتاده اند در
حالی كه بسیاری از نقاشان از قرن
ها قبل گوش��ه هایی از این دنیای
اس��رار آمیز را در آثار خ��ود به كار
گرفته اند.

میزان کلسرتول هستند.
کشور یونان پاینیترین میزان را در
این زمینه دارد.
مشکالت مربوط به فشار خون از
سال  ۱۹۸۰میالدی به بعد در اروپا،
آمریکا ،کانادا و اس�ترالیا کاهش
یافتهاست.
بیشرتین میزان فشار خون در سال
 ۲۰۰۸نزد مردم کشورهای بالتیک
و همچننی ش��رق و غ��رب قارهی
آفریقا مشاهده شدهاست.
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∫vI�«
v�uLF� l{Ë “« ·«d��« È«—«œ ≠±
dO�« Ë «Ëd�U�d� _ vFO�� U�
_ X?�U� r� _ U?�L�Åv� d�uÖ ≠≤
Êu~KÖ Ë e�d�
‰u�« Ë U�Å‘Ë— _ —b� X�—œ ≠≥
¯—e� v�uÖ _
—u?�U� Ë n�U�� _ —U?J�u�«d� ≠¥
v�œ—u� eI� _
Ë U?O?� _ X??�U?�?� b?�u?�?Ä ≠µ
‚dH� _ “UO� Ë X�U� _ vÖb�“
v?�¬d� ÈU�ÅtKL� _ X�dÄd� ≠∂
Z�—¬ _
_ œ—«ËÅÁ“U????????� Ë v???????�U???????� ≠∑
¨ v???�d??�Åv??� _ ‘Ëd???�Åt??Ç—U??Ä
·u�b{
”Ë— nOMÖ—u� Ê«u�« “« v�U�— ≠∏
t?�«d?� _ Áœ«e?�«d?�« p?� t?�U?O?�¬®
p???� ÈU???N??�??�«œœU??� _ “Ëd???O??Ä
©vÇ—UJ�
_ v?�U?�ÅÊU?N� _ g?�dÄ Á˛«Ë ≠π
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rO�«d�« ÁUÖœ«“ _ v�«—b�“U�
X�« —«u�HK� U�«uO� „«—u� t� ”dá�« Ÿu� “« v�UOÖ _ ÁbMM�ÅÊ«d�Ë _ —UÖœ—ËdÄ ≠±±
lL� dOL{ _
b�— bMÇ _ t�d� ·d� _ v�UJ� Ë v�UI� —œ vMOÇ tDI� ≠±≤
v�UOÖ t�u� _ s�«b�UÄ Ë b�«“ _ œËœ ≠±≥
t�d� lL� _ qO� ·ö�d� È—U� ÂU��« _ —u� Ë rK� ≠±¥
©Êu�UL� Ë ÈUL� _ t�U�Å‰UL�® v�U�d� Èu�«u� “« Èd�« _ ÊuOKO� —«e� ≠±µ
∫ÈœuL�
rKO�® sOÄ —b�U�J�« t��U� ©≤∞∞≤® XOL�« Á—U�—œ v�ULMO� rKO� v�UJ�d�¬ tAOÄdM� ≠±
Ád�� Ë d�U� _ ©b�dÄ fH� “« È«Åt�«u�œ d~�“U� d~�œ
»dG� _ d��� Ë ¯—e� t��� _ UÄË—« v�U��U� X���UÄ ≠≤
Áb�dOÖd�—œ _ ÈËU�� Ë d�«d� _ dO�H� Ë Õd� ≠≥
d�ÅnOH� Ë d�—«u� _ «b� ·d� _ —«d�« Âd�� ≠¥
v�U��Ë— »¬ _ nOF{ Ë Ê«u�U� _ v�UL�¬ Áb�œdÖ _ vHM� œb� ≠µ
sOÇ e�d� _ X��� Ë v��Ëœ _ u�¬œ—“ v�u� ≠∂
“U� @�dO� Ë dÖÅtKO� _ v�«—u� Ë ÊUA�—œ _ È“U� —bÄ ≠∑
pÇ È—uNL� e�d� rNM�« _ È—U�U�— Ë v�Ë—Ëœ _ ÊU���d� e�d� ≠∏
_ Êb??� ÁœËe??�« ¨È—U??L??A??O?� ≠π
ÁœU� Ë ÊU�¬ _ v�UÄU� Ë vÖœu�¬
≥≥µµ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
‚“— _ r?F� ÿU�� “« eO� Ë bM� ≠±∞
±µ
±¥
±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
¯—e?� —U?� _ b??�U?�—Åv?� «b?� Ë X?�« « Ã ±≥ ±≤— ±±
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ÈœU� ‰Ëb�

1

∫vI�«
∫vI�«
±∫vI�«
± —œ Èd?N?� _ v?�U?I?� ÁU?Ö—U�
≠±
v�uLF� l{Ë “« ·«d��« È«—«œ ≠—œ±Èd?N?� _ v?�U?I?� ÁU?Ö—U� ≠±
≤ U�
≤
ÊU��U�—–¬ ÊU��«
ÊU��U�—–¬ ÊU��«
dO�« Ë «Ëd�U�d� _ vFO��
Âd� ≠≤
Âd� ≠≤
_ X?�U� r� _ U?�L�Åv� d�uÖ
≥ ≠_≤X?�U� r� _ v?�?�d�M�«v��b�uÇ
≥ _ X?�U� r� _ v?�?�d�M�«v��b�uÇ
Êu~KÖ Ë e�d�
¥ ≠‘u?�
¥ ‘u?� ÊU?Öb?�dÄ “« _ ÊU?�«d� ≠≥
‰u�« Ë U�Å‘Ë— _ —b� X�—œ
≥ ÊU?Öb?�dÄ “« _ ÊU?�«d� ≠≥
j�Ë _ “«Ë¬
_ “«Ë¬
¯—e�µv�uÖ _
µ v?�UF�UM� Ë s� _ ¯d?�j�Ë
Ë s� _ ¯d?� ÊU�“ ≠¥
ÊU�“ ≠¥
—u?�U� Ë n�U�� _ —U?J�u�«d� ≠v?�UF�UM�
¥
v�—“U� Ë ‘ËU� _
v�—“U� Ë ‘ËU� _
∂eI� _
∂
v�œ—u�
ÈeO�UÄ
ÁU� _ X�«œœU� Ë Ád�c� ≠µ
ÈeO�UÄ ÁU� _ X�«œœU� Ë Ád�c� ≠µ
Ë U?O?� _ X??�U?�?� b?�u?�?Ä
≠
µ
∑
∑
»d� e�e� _ vÖbM�«dÄ _
»d� e�e� _ vÖbM�«dÄ _
‚dH� _ “UO� Ë X�U� _ vÖb�“
tJKN�
Ë
»u�¬
_
—cÖœË“
qO�
≠
∂
tJKN�
Ë
»u�¬
_ —cÖœË“ qO� ≠∂
∏
∏
v?�¬d� ÈU�ÅtKL� _ X�dÄd� ≠∂
—Ëœe� _
—Ëœe� _
Z�—¬
_
π _ ÊU?J� _ s?�?�u?�¬ rK� ÈU� ≠∑
π _ ÊU?J� _ s?�?�u?�¬ rK� ÈU� ≠∑
_ œ—«ËÅÁ“U????????� Ë v???????�U???????� ≠∑
p�—
p�—
±∞
±∞
¨ v???�d??�Åv??� _ ‘Ëd???�Å
t??Ç—U??Ä
b?N?� ·Ëd?F?� ‰U?�— Ë U?�œ« “« ≠∏
b?N?� ·Ëd?F?� ‰U?�— Ë U?�œ« “« ≠∏
·u�b{
±± t?KOK� Ë« d�« t� v�œË— t� v�U�U�
±± t?KOK� Ë« d�« t� v�œË— t� v�U�U�
”Ë— nOMÖ—u� Ê«u�« “« v�U�— ≠∏
Áœ—Ë¬—œ
v?�—U?�
r?E�
t�
«—
tM�œ
Ë
Ë
±≤ Áœ—Ë¬—œ v?�—U?� r?E� t� «— tM�œ
t?�«d?� _ Áœ«e?�«d?�« p?�±≤
t?�U?O?�¬®
X�«
X�«
p???� ÈU???N??�??�«œœU??� ±≥
_ “Ëd???O??Ä
±≥ b????M????Ç _ Èd????ÖœË—œ —«e???�« ≠π
b????M????Ç _ Èd????ÖœË—œ —«e???�« ≠π
©vÇ—UJ�
v~��uOÄ _ vM�œ ÂuK� “u�¬Åg�«œ
g�«œ
±¥
±¥ v~��uOÄ _ vM�œ ÂuK� “u�¬ÅÈd�«
_ v?�U?�ÅÊU?N� _ g?�dÄ Á˛«Ë ≠π
Èd�« —œ
—œ
d�«d� —b�
»«u� _ d?�?A?O?Ä ¨d?�ÅtM�d�œ ≠±∞
±µÈ«—«œ
±µ »«u� _ d?�?A?O?Ä ¨d?�ÅtM�d�œ ≠±∞
d??�??Ä _ œ—«œ b??�“d?� ÈË“—¬ ≠±∞
v�U�u� v� _ ‘u�
v�U�u� v� _ ‘u�
rO�«d�« ÁUÖœ«“ _ v�«—b�“U�
v�U� _ —«œÅÊ«uM� _ ÊU��“ ÊU��« —œ ÈdN� _ Âd� rAÄ ≠±±
v�U� _ —«œÅÊ«uM� _ ÊU��“ ÊU��« —œ ÈdN� _ Âd� rAÄ ≠±±
—«u�HK�
t� dBM�
”dá�«
Ÿu� “«Ëv�UOÖ
r�b� —œ ÂUL� g�Åt�O� _ v�UOLO� dBM� _ u~M�« Ë bM���œ ≠±≤
r�b�X�«
—œ ÂUL�
g�ÅtU�«uO�
�O� _„«—u�
v�UOLO�
_ u~M�«
bM���œ_ ≠ÁbMM�Å
±≤ Ê«d�Ë _ —UÖœ—ËdÄ ≠±±
lL� dOL{ _
»U�� t� _ d�U� _ „U� U� qÖ v�uÇ ·d� ≠±≥
ÁbM�— »U�� t� _ d�U� _ „U� U� qÖ v�uÇ ·d� ≠±≥
Puzzle 47 v~�d�
(Easy,
difficulty
rating
0.40)
Puzzle v~�d�
48 ÁbM�—
(Easy,
difficulty rating 0.41)
b�— bMÇË _ÈËU��
t�d�
_ v�UJ�
„«—u� v�u� _ ÊU�L� Ë ÈËU�� _ t���� —uA� ≠±¥
„«—u� v�u� _ ÊU�L�
_·d�
t����
—uA� Ë≠v�UI�
±¥ —œ vMOÇ tDI� ≠±≤
Ë b�«“ _ œËœ ≠±≥ —«d�ô«ÅÊe�� ÈuM�� t� «dI�U� sO�� ÊUDK� U� d�UF� v�«d�« d�U� _ ‰U~� Ë dJ� ≠±µ
—«d�ô«ÅÊe�� ÈuM�� t� «dI�U� sO�� ÊUDK� U� d�UF� v�«d�« d�U� _v�UOÖ
‰U~� Ët�u�
dJ�_≠s�«b�UÄ
±µ
t�d�ÆœË—Å
lL�
qO� ·ö�d�
ÆœË—Åv� —UL� t� ‘—U�¬ “« eO�
v�_—UL�
t� ‘—U�¬È—U�
“« eO�ÂU��« _ —u� Ë rK� ≠±¥
©Êu�UL� Ë ÈUL� _ t�U�Å‰UL�® v�U�d� Èu�«u�
“« Èd�« _ ÊuOKO� —«e� ≠±µ
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL� ÁbN�d� «— Èd��— ÊUÖd�� fK�� U�U���« d� —UE� ÊU�N~� È«—u� q�« s�« o�� ≠±
ÁbN�d� «— Èd��— ÊUÖd�� fK�� U�U���« d� —UE� ÊU�N~� È«—u� q�« s�« o�� ≠±
rKO�® sOÄ —b�U�J�« t��U� ©≤∞∞≤® XOL�«
Á—U�—œ—uA�
v�ULMO�
rKO� v�UJ�d�¬ tAOÄdM� ≠±
U�—ËœU�U� —uA� _ œ—«œ
U�—ËœU�U�
_ œ—«œ
Êb�ËdÖ X�«— XL� t� _ —«bN~� “«— _ vÖœu�¬ t�UA� t� Èb�u�Ä ≠≤
≠≤ “« È«Åt�«u�œ d~�“U� d~�œ
Êb�ËdÖ X�«— XL� t� _ —«bN~� “«— _ vÖœu�¬
Ád��t�UA�
Ë d�U�t�_Èb�u�Ä
©b�dÄ fH�
v�UOÖ t�u� _ t�b� _ U�Å”u�UO�« “« ≠≥
v�UOÖ t�u�
_ t�b�
_ U�Å
”u�UO�«
“« _≠≥UÄË—« v�U��U� X���UÄ ≠≤
»dG�
_ d���
Ë ¯—e�
t���
r�U� ¯—e� ÈU�ÅvJA� “« p�d� _ V�U� Ë XL� _ ”Ëd� t� È«Åt�b� ≠¥
”Ëd� t� È«Å
t�b� ≠Ë¥d�«d� _ dO�H� Ë Õd� ≠≥
r�U� ¯—e� ÈU�ÅvJA� “« p�d� _ V�U� Ë XL� _Áb�dOÖd�—œ
_ ÈËU��
U� _ s�Ë— vL�b� ·d� _ œu� Áœ«œ v�dB� »¬ ‰U�� —œ t� v�uÄ
œôU�
vM�UÇ_ ≠«b�µ ·d� _ —«d�« Âd�� ≠¥ U� _ s�Ë— vL�b� ·d� _ œu� Áœ«œ v�dB� »¬ ‰U�� —œ t� v�uÄ _ œôU� vM�UÇ ≠µ
d�Ån_OH�
Ë d�—«u�
X�« Á«dL� å‘u�ò
Á«dL�
å‘u�òÁb�œdÖ _ vHM� œb� ≠µ
v�U��Ë— »¬ _ nOF{X�«
Ë Ê«u�U�
_ v�UL�¬
bM�“¬ Ë h�d� _ VO�¬ Ë t�b� _ s�A� Ë ÊbO~M� ≠∂
_ s�A�
∂
bM�“¬ Ë h�d� _ VO�¬ Ë t�b�sOÇ
e�d�Ë_ÊbO~M�
X��� Ë≠v��Ëœ
_ u�¬œ—“ v�u� ≠∂
v�“U� d�Ä _ V�«ËdO� ÈUN�œU�� _ »d� d�Ä ≠∑
v�“U� d�Ä _ V�«ËdO�
ÈUN�œU��
_ »d�
d�Ä ≠Ë∑ÊUA�—œ _ È“U� —bÄ ≠∑
“U� @�dO�
Ë dÖÅtKO�
_ v�«—u�
vLA�d�« tÇ—UÄ _ Êb�«u�«d� _ dOAL� ·ö� ≠∏
vLA�d�«
_ Êb�«u�«d�
_ dOAL�
·ö�
≠∏ _ ÊU���d� e�d� ≠∏
pÇtÇ—UÄ
È—uNL�
e�d� rNM�«
_ È—U�U�—
Ë v�Ë—Ëœ
v��uÄ È—ULO� v�u� _ fJ� È—«bN~� ÈU� _ °s�eO� œ«b� ≠π
v��uÄ
È—ULO�
v�u�
_ fJ� È—«bN~�
_ Êb??�
ÁœËe??�«
¨È—U??L??A??O?�
≠π ÈU� _ °s�eO� œ«b� ≠π
XO�d� _ t?�U�œ«Åv� »UD� ≠±∞
XO�d� _ t?�U�œ«Åv� »UD� ≠±∞
ÁœU�
Ë
ÊU�¬
_
v�UÄU�
Ë
vÖœu�¬
≥≥µµ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
≥≥µµ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥≥µµ
Á—UL� Tailleur
ÈœU� ‰Ëb�
LÀterlier
Zari q�
bMK� V� _ Êœd�
bMK� V� _ Êœd�
‚“— _ r?F� ÿU�� “« eO� Ë bM� ≠±∞
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ¯—e?�
∏ ∑ —U?�
∂ µ_ b??�U?�—Å
¥ ≥ ≤ v±?� «b?� Ë X?�« ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
d��«
Ë
rON�œ
_
s?�H�
ÊU�“ ≠±±
d��«
Ë
rON�œ
_
s?�H�
ÊU�“
≠
±±
« Ã
— È – Û « Ê » « Ê
Ã « ±
Ê ±
Ê ±
È — « Û Ë œ Â « œ —
È — « Û Ë œ Â « œ —
œ Â
œ Â
—«œd�“È—«b�
” «·d�
» _ r�Å
« X
— �œ
” _
— ”
» « Œ — ” ≤
— Ë ‘ « Á ≤
— Ë ‘ « Á ≤
» È « ’ Â
» È « ’ Â
« ‚ «
« ‚ «
È—«b� ·d� _ r�ÅX�œ _
” È Û
Ÿ Ë Â Ã Â
È ‰ ”
« ≥ÊË—œ ≠±±
— « _„ÊU�œ
— « „ « ≥
« — ‘ _ œ«b�«
— Êœ«œ—«d�
— « — ‘
œ — Ã
œ — Ã
≥
ËË v�U��
≠Ê±≤‰
مربوط به
امور
— ÊU~�«—
Ë
Â
— » « ’
« ¥
Ë ¥ _ ÊœdL� _
Ë ¥ _ ÊœdL� _ ÊU~�«— Ë v�U�� ≠±≤
« œ
Á œ « œ
Á œکلیه
‰
” ‰
”
«
Ë ترمیم
¯ Ê — Ë «
¯ Ê — لباس
tAOÄ
X�¬
œË—
_
s��«cÖ
Ë
«
”
«
—
«
œ
Â
«
”
»
»
—
Ê µ
Ê µ
« » Ê
« » Ê
« هاÈمخصوص خانم
« — « È
« — و
” ”
” ”
µ
آقایان
v�� t�U�
v��
t�U�
Â Ê Á Ã
” — œ «
Û È
œ _∂—«u�œ ≠±≤
« Â “«
« Â œ ∂
È
» « » È
„ » ‘ Â
„ » ‘ Â
∂
Ë»b�¬« _»È—b?Ä
ÊU~���
با سال ها تجربه ‘ — ”
˛ Ë ¨Âœd?�
„
ÂÁËdÖ
« ≠±≥
È «
◊ » — »
‘ — ”
œ « Â « œ
œ « Â « œ
— « Ë
— « Ë
∑
∑ “« _ Ê«“—ËU?A?�
∑ “« _ Ê«“—ËU?A?� ¨Âœd?� ÁËdÖ ≠±≥
b� È Ã « »
‚ ‘ Â — ”
‰ È « “ ∏
Ë Œ « ∏
È ¯ کیفیتË Œ « ∏
« ‰، عالی
” « ‰ È ¯
” بهای
È ‰ Á «
È ‰ Á « مناسب
U�UJ� Ë «e� _ v�UF��—U� UH�
U�UJ� Ë «e�« _ v�UF��—U�
” Ë
—UH�«
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پزشکــی....

ازخودکشی
چهمیدانیم؟

اگر میل به خودکشی دارید چه
باید بکنید
ب��رای خالصی از این احس��اس،
اول از همه این احس��اس تان را با
یک نفر دیگر در میان بگذارید.
البته کار بس��یار سختی است زیرا
به قدری ناامید هستید که فکر می
کنید خودکشی تنها راه چاره است
و بدون شک وحشت زده هستید و
احساس شرم شدید دارید.
هیچ دلیلی برای شرمندگی وجود
ندارد که در مشا میل به خودکشی
وجود دارد؛
مهم تر هیچ دلیلی برای شرمندگی
وجود ندارد که مشا از کسی کمک
خبواهید.
مشا تنها کس��ی نیس��تید که چننی
احساسی دارید .هزاران نفر هنگام
مقابله با مش��کالت غریقابل حل
زندگی چننی احساساتی داشته اند
ویل موفق شدند از مشکالت عبور
کرده و به زندگی طبیعی خود ادامه
دهند.
این ش��انس را به خ��ود بدهید که
احساس��ات ت��ان را با ی��ک نفر
که ب��ه او اطمینان داری��د در میان
بگذارید.
این ش��خص م��ی توان��د یکی از
اعض��ای فامی��ل ،یک دوس��ت،
کشیش ،روحانی ،پزشک ،پرستار
و غریه باشد.
راه ه��ای خمتلفی هس��ت که می
شود کمک های الزمه را دریافت
کرد.
ناامی��دی و میل م��ردن یکباره از
بنی منی رود ،ویل این احس��اس
ب��ه تدریج قابل درمان اس��ت؛ در
حال حاضر میل مشا به بازگش��ت
به زندگی مهمرت از همه چیز است.

کارهائی که شما باید اجنام دهید
• ب��ا یک مش��اره تلف��ن مراکز
کم��ک که در دفرت تلف��ن پیدا می
شود متاس بگریید.
• از افراد فامیل یا دوستان خود
کمک خبواهید.
• ب��ا پزش��ک خانوادگ��ی خود
مشورت کنید.
پزشک می تواند مشا را به مراکز
کم��ک در حم��ل زندگ��ی مشا و
روانش��ناس و حت��ی بیمارس��تان
معرفی کند.
• ب��ا یک متخصص بهداش��ت
روان��ی مرتبا متاس بگریید و از او
خبواهید که بنی دو مالقات با مشا
متاس تلفنی داشته باشد.
• ب��ا اجنمن های ویژۀ پش��تیانی
متاس بگریید و عضو بشوید.
• ه��ر روز حداقل با یک نفر که
م��ورد اطمینان مشاس��ت درباره
احساسات تان صحبت کنید.
• ب��ا یک نفر که وضع مش��ابهی
داشته و توانسته مشکل خودش را
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ساخت کفی های طبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک
بخش
پایانی

برطرف کند مشورت کنید.
• از سرویس اورژانس بیمارستان
نزدیک کمک خبواهید.
• از گرف�تن تصمیم های مهم که
در آینده باعث تاس��ف مشا بشود
خودداری کنید.

آیا احتیاج به کمک های بیشتری
دارید
اگر مشا با یک نفر از دوس��تان و
آش��نایان خیال خودکشی دارید و
احتیاج به کمک دارید با
ASSOCIATION CANDIAN POUR LA

 SANTE MENTALEمتاس بگریید.
آنها می توانند کم��ک های الزم
را برای کمک های بیشرتی را که
الزم دارید پیدا کنند.


مرگ یک عزیز بر اثر خودکشی یکی
از دردناک ترین حوادث زندگی
است
اعضای فامیل و دوستان سوگواری
دشوار و پیچیده ای را می گذرانند
هم��راه ب��ا درد از دس��ت دادن
ناگهان��ی آن عزیز و خودش��ان را
س��رزنش می کنند و خش��مناک
هس��تند که چرا مشکل او را درک
نکردن��د و هم��ه اینها ب��ه داغ از
دست دادن او اضافه می شود.
بازمان��دگان و دوس��تان بای��د به
همدیگ��ر کم��ک کنن��د ب��رای
هم��دردی ی��ک س��وگواری پس
از خودکش��ی و باید بدانند که این
احساس��ات دردناک طوالنی می
باشد و طبیعی است که طول بکشد
و دوستان باید یاد بگریند که چطور
به فامیل عزادار کمک کنند.

سوگواریمتفاوت
بازماندگان خودکشی یعنی دوستان
و فامیل شخص که خودکشی کرده
به غری از اضطراب و آش��فتگی که
پس از یک مرگ پیش می آید از
یک شوک ناگهانی و غری منتظره نیز
رجن می برند و همنی طور احساس
تنها ماندن و م��ورد مواخذه قرار
گرفنت جامعه ،دوستان و همکاران
را می کنند.
بعضی ها این اسرتس را به زندانی
شدن در یک سرسره که انتها ندارد
تشبیه می کنند.

بازماندگان می توانند دارای
احساساتزیرباشند:
• خ��ود را مس��ئول دانس�تن و
س��رزنش کردن ،خشمناک بودن،
احس��اس خجالت ،به��ت و گیج
ش��دن ک��ه چ��را ای��ن کار را کرد،
ناامیدی ،خیانت کردن و تنها رها
شده و تک افتاده گی.
• حس ُخسران؛احس��اس اینکه
دیگر متاس با عزیزی که خودکشی

کرده خنواهید داشت
• احس��اس بس��یار عمیق برای
درک اینکه چرا این کار را کرد
• احساس مسئولیت بسیار شدید
غفلت در مرگ او
• احس��اس اینک��ه خودکش��ی
عمل بسیار زشتی است و یا اینکه
شخص خودکشی کرده خواسته با
این عمل از آنها انتقام بگرید.

زخم عمیق و التیام ناپذیر سوگواران
برای بس��یاری خودکش��ی مسئله
بسیار سختی اس��ت ،یک تابوی
فرهنگی و مذهبی می تواند علت
آن باشد.
بعضی ها حتی می ترس��ند درباره
آن حرف بزنن��د و یا مطالعه کنند
و حتی ندانس�تن درباره آن باعث
وحش��ت می ش��ود به همنی دلیل
بازماندگان گوشه گریی می کنند و
یک اس�ترس دیگر به اسرتس ها
اضافه می شود.
بدلیل این زخم عمیق بازماندگان
احس��اس می کنند که دوس��تان و
آشنایان آنها را کنار گذاشته اند و
• دوستان و آشنایان از آنها کناره
گریی می کنند
• درباره او قضاوت بد دارند
• رفتار مردم با آنها طوریست که
انگار نه انگار عزیزش��ان از دست
رفته

بعض��ی از بازمان��دگان دچ��ار
مش��کالتی می ش��وند ک��ه وجود
خارجی ندارد و باعث می ش��ود
که دچار افس��ردگی و گوشه گریی
بشود.
صدمات روان��ی واقعی یا خیایل
باع��ث می ش��ود که قب��ول کردن
واقعیت برای بازماندگان س��خت
تر بشود.

آنچه که بازماندگان باید بدانند
مشا تنها نیستید تقریبا از هر  4نفر
یک نفر کس��ی را می شناس��د که
خودکش��ی کرده هم چننی دانسنت
دو مطلب زی��ر به مشا کمک می
کند
• خودکشی تصمیم شخصی بوده
که ازدست رفته.
• بنظر می رسد که اکثر خودکشی
ه��ا در نتیجه افس��ردگی و یا یک
بیماری روانی درمان نش��ده بوده
است.

بازماندگاندرخطرند
بازماندگان یک خودکش��ی خود،
در خطر شدید خودکشی هستند.
این جتربه باعث می ش��ود که آنها
هم به ناگهانی فکر خودکش��ی به
سرشان بزند ضمنا باید دانست که
بیماری هائی که باعث خودکشی
می شوند مانند افسردگی معموال
فامیلیهستند.

به هم�ین دلیل بازماندگان را نباید
تنها گذاشت و باید آنها را تشویق کرد
که درباره احساساتش��ان صحبت
کنند حتی اگر برایشان بسیار سخت
باشد.
چگونه بازماندگان می توانند راه
حلی برای ناراحتی هایش��ان پیدا
کنند .اشخاص عزادار شدت غم
و رجنش��ان نه یک نوع است و نه
به یک ش��دت ویل می توانند راه
حل هائی برای کنارآمدن با رجن از
دست دادن عزیزشان پیدا کنند.
دنبال منابع کمک کنن��ده و گروه
های هم درد بگردید و اطالعات
را به او بدهید .در کانادا با

ACSM(ASSOCIATION
LA

POUR

CANADIANNE

) SANTE MENTALEمتاس بگریید
تا متام اطالعات الزمه درباره گروه
های کمک و منابع کمک کننده در
حمل مشا را به مشا بدهند.
(مطمئنا در کشورهای دیگر هم این
منابع وجود دارند).


خودکشینوجوانان

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

نوجوان��ی مرحل��ه ای از زندگ��ی
است که تغیریات زیاد و مهمی در
زندگی شخص روی می دهد.
گذش�تن از کودکی ب��ه جوانی که
دوران بلوغ نامیده می ش��ود می
تواند بعضی وقت ها بسیار پیچیده
و نگران کننده باشد و برای نوجوان
هم��راه با فش��ارهای موفقیت در
مدرسه ،داشنت مشکالت در خانه
و خان��واده و گروه های اجتماعی
که اکثرا زیاد هم هست و هم چننی
نداشنت جتربه در مقابل سختی ها
مرحله سختی باشد.
بیماری های روانی که بزرگساالن
دچار می ش��وند ،مانند افسردگی
شامل نوجوانان هم می شود و هر
عاملی می توان��د آن چنان تولید
رجن غریقابل حتمل بکند که باعث
شود نوجوان خودکشی کند.
پس از تصادفات اتومبیل خودکشی،
دومین عامل م�رگ نوجوانان می
باشد.
متاس��فانه هنوز مردم جرات منی
کنند درباره آن صحبت کنند شاید
بر اثر رجن ش��دید از دس��ت دادن
یک عزیز و ش��اید هم احس��اس
مسئولیت و خجالت دارند.

1253 Rue Guy

خودکشی یک عمل بسیار پیچیده
ایست و ش�خص مدت زیادی به
آن فکر می کند تا عمل مناید.
متخصصنی فک�ر می کنن�د از هر
ده نفر که س�عی می کنند یا موفق
می ش�وند خود را بکشند ،هشت
نف�ر راجع به آن صحبت کرده اند
و ای�ن اخط�ار را معم�وال به یک
دوست داده اند.
ِصرف دریافت این اخطارها کافی
نیست باید دانس��ت که بعد از آن
چکار باید کرد.
خودکش��ی همیش��ه یک مس��ئله
ناگفتنی و تابو ب��ه مشار می آید و
اکثر مردم دوست ندارند و برایشان
خیلی سخت اس��ت که درباره آن
صحبت کنن��د در صورتی که این
گفتگوها می تواند یک زندگی را
جنات دهد.
برای آماده بودن این گفتگوها باید
دانش خ��ود را در این ب��اره زیاد
کنیم.
همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

آشنایی با 5

خوراکی خواب آور

راهحلهای خوبی برای جایگزینی
داروه��ای خ��واب آور در درمان
اختالل خواب وجود دارد که می
توان به جای داروهای خواب آور
از آنها استفاده کرد.
اگر دچار اختالل خواب هس��تید
میتوانید پی��ش از آنک��ه به فکر
استفاده از داروهای مضر خواب
آور بیفتید ،راه حل های جایگزین
را که خط��ری ندارند ،نیز امتحان
کنید.
بنا بر اعالم سازمان دارویی ایاالت
متح��ده آمری��کا ( )FDAس��االنه
حدود  ۱۰۰هزار نفر بر اثر استعمال
داروهای خ��وابآور ب��ه خواب
ابدی می روند!
یک��ی از راههای درم��ان اختالل
خ��واب ،می��ل ک��ردن غذاه��ای
خاصی قبل از زمان خواب است
که واقع��ا میتواند ب��ه مشا برای
داشنت خوابی راحت و آرام کمک
کند.
 ۵خوردنی خوابآور عبارتند از:

 •۱شاتوت و توت فرنگی

ش��کل تازه و یا مربای این میوهها
منبع��ی طبیعی و سرش��ار از ماده
مالتونین به مشار م��یرود .این
ماده به تنظیم ساعت خواب بدن

مشا کمک شایانی میکند .بهرتین
زمان مصرف این میوهها هم یک
ساعت قبل از خواب است.

 •۲موز

ماهیچههای بدن برای اسرتاحت
و بازس��ازی ب��ه مقادی��ر زی��ادی
پتاس��یم و منیزمی احتیاج دارند و
موز نیز میوهای سرش��ار از این دو
ماده معدنی اس��ت .همچننی میل
کردن موز باعث تش��رح هورمون
تریپتوفان در بدن میشود که اثر
آرامخبش برای مغز دارد.

 •۳نان تست

مناب��ع غذای��ی سرش��ار از
کربوهی��دارات نیز باعث ترش��ح
هورمون تریپتوفان و س��روتوننی
در بدن میش��ود که ه��ر دوی این
هورمونه��ا در اجی��اد احس��اس
ش برای مغز س��هم بس��زایی
آرام 

دارند.

 •۴بلغور

بلغ��ور نی��ز مانن��د نان تس��ت در
ب��دن عمل میکن��د .می��ل کردن
یک کاس��ه بلغور باعث میش��ود
ک��ه هورمونه��ای تریپتوف��ان و
س��روتوننی در بدن ترشح شود ،در
نتیجه قند خ��ون افزای��ش یابد و
س��راجنام ،مغز احس��اس آرامش
داشته باشد .همچننی بلغور حاوی
مالتوننی است که به تنظیم ساعت
بدن کمک میکند.

 •۵شیر گرم

شرینیزمانندموزمیزانهورمونهای
تریپتوفان و سروتوننی را در خون
تنظیم میکند .همچننی شری حاوی
کلسیم است که عنصری خوابآور
به مشار میرود.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

رشد  80درصدی جراحی پالستیک در ایران

اگر ای��ران در زمینه مص��رف لوازم
آرایشی رتبه سوم را در جهان دارد
اما آمارها نشان می دهد که ایرانی

ها در زمینه جراحی بینی فعال در
دنیا اول هستند.

بر اساس نظرکارشناسان 95درصد
متقاضیان جراحی بین��ی را زنان و
دختران گروه سنی  14تا  45سال
تشکیل میدهند.
نازیبای��ی های��ی که البت��ه پس از
عمل جراحی زیبایی آنچنان فرقی
نک��رده و حتی به اذعان عده زیادی
از این "عملی ها" ،آنچنان توفیری
در این راه به دس��ت نی��اورده اند و
تنها ۱۰درصد از کس��انی که بینی
خود را به تیغ جراحی س��پردند ،از
عمل راض��ی و بینی بعد از عمل را
پسندیده اند.
هزینه ه�ای جراحی بدین ش�رح
است:

 -1جراحی بین��ی :از 300هزار تا 5
میلیونتومان
-2جراح��ی صورت و لیفتینگ :از1
میلیون تا  5میلیون تومان
-3تزریق لب :از  400هزار تومان تا
 2میلیون تومان
-4اص�لاح افتادگی پلک1 :میلیون
تومان
-5جراحی ف��ک 5 :ت��ا  6میلیون
تومان

بااین حال و با اغماض از
حضور مرداندر لیست
جراحی ه��ای زیبایی؛
دالیلی جال��ب و قابل
تاملی برای میل زنان و
دختران به جراحیهای
زیبایی بینی ذکر شده
است:
برخی جامعهشناسان
ل از جراحیهای
استقبا 
ی را نوع��ی مد
زیبای�� 
یمیدانند.
اجتماع 
گروه��ی دیگ��ر ه��م
نوع پوش��ش در ایران،
گس��ترش توج��ه به
ظاهر و زیبایی ظاهری
در جامعه ایران كه در برخی موارد
به حالت وس��واس گون��ه درآمده،
جلب توجه جنس مخالف و توجه
ب��ه زیبای��ی در ازدواج و همچنین
تبلیغات گس��ترده ب��رای جراحی
زیبای��ی را باع��ث رواج آن در ایران
یدانند.
م
البتهگروهیازروانپزشكان
هم معتقدن��د درصدی از
این افراد دچار افسردگی
هس��تند و از داروه��ای
آرامبخ��ش اس��تفاده
میكنند.
ب��ه اعتق��اد متخصصان
زیبای��ی در بس��یاری از
موارد افراد مراجعهكننده
چهره زیبا دارند و نیازی به
جراحی نیست.
ای��ن افزایش قاب��ل تامل
آمار گرایش به جراحیهای
زیبای��ی در حالی اس��ت
که متخصص��ان تاکنون
هشدارهای زیادی درباره
عوارض اینگونه جراحیها
داده اند.
در همین زمینه  ۵۰درصد
پروندهه��ای موج��ود در
دادسرای پزشكی مربوط
به عملهای زیبایی است
و ۱۵درص��د پروندههای

خبرهای ایران

سبزههای چینی روی سفرههای
نوروز ایرانی!

امس��ال در بازار سبزههای
عید ،سبزههای چینی کمی
زودتر از موعد وارد شدهاند
و خودمنایی میکنند.
به گزارش ایلنا،این سبزهها
که غالبا به ش��کل آدمک و
عروس��ک طراحی شدهاند
ده روز مانده به عید باید در
آب قرار گریند و سبز شوند.
این ابداع چینیها امسال با استقبال گسرتده مغازهدارانی روبرو
شده است که معتقدند این آدمکها که سبزه به جای موهایشان
رشد خواهد کرد میتوانند توجه ایرانیها را به خود جلب کرده
و گزارشهای تهیه شده از سطح بازار نیز حاکی از آن است که
فروش این سبزهها تاکنون توانسته است در سبد خرید بسیاری از
ایرانیها جای بگرید.
س��بزه امروز و دیروز وارد سفره هفت سنی ایرانی نشده است.
سالها که نه قرنهاست که سبزه در سفره هفت سنی ایرانی جای
دارد .میگویند در قدمی ایرانیها از هر دانهای سبزه میرخیتند.
گندم ،عدس ،ماش ،ارزن و  ...هر کدام که بهرت و پرتر سبز میشد
آن سال کاشت آن دانه را در دستور کار قرار میدادند .هر چند
سبز کردن دانهها هدف عوض کرده است اما هنوز ایرانیها یکی
از هفت سنی غری قابل تغیری در سفره عید را سبزه میدانند .برخی
خانوادهها س��بزه گندم و برخی س��بزه ماش و عدس و  ...را سر
سفره خود قرار میدهند.
س��بزههای چینی در برخ��ی نقاط ت��ا  ۵۰۰۰تومان نی��ز فروخته
میشوند.
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مذك��ور ش��كایت از افرادی اس��ت
كه پزش��ك نیس��تند و با تبلیغات
گمراهكننده اقدام به جذب مشتری
و عملهای زیبایی میكنند.
اما مش��اهده ردپای م��د و خودکم
بینی در بین متقاضیان جراحیهای
زیبایی اگرچه زنگ خطری اس��ت
برای متولی��ان اجتماعی و قضایی
جامعه اما الزم است به همان میزان
که طی س��الهای گذشته فرهنگ
س��ازی و تبلیغات برای جراحیهای
زیبایی صورت گرفت رس��انه هایی
چ��ون تلویزیون در فرهنگس��ازی
گس��ترده تری زمین��ه را برای عدم
گرایش به این جراحیها فراهم کنند.
نصب یک چس��ب ب��ر روی بینی و
یا مطرح ک��ردن عمل جراحی بین
دوستان و اطرافیان از جمله مسائلی
است که فرد تالش می کند با پناه
جس��تن به آن ،شخصیتی جدید و
قاب��ل عرضه ازخود ب��ه جامعه ارائه
نماید.

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________
456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

س�ر د ر د ها ی نا ش�ی ا ز چش�م

اگر به طور مكرر دچار سردرد شوید،
حتما دوس��تان و اطرافیان به ش��ما
توصی��ه میكنند كه ب��رای معاینه
چش��م ،به چش��م پزش��ك مراجعه
كنید .اما آیا واقعا مشكالت چشمی
میتوانند باعث ایجاد سردرد شوند؟
س��ردرد مرب��وط به چش��م معموال
عصره��ا و بع��د از كار طوالنی مدت
چشمی شروع میشود.
هنگامی كه چش��م عیوب انكساری
داشته باشد ،كمك م خسته میشود
و درد آن به دور چشم ،ابرو ،پیشانی و
سرانجام به تمام سر منتشر میشود.

این نوع سردرد به ندرت با سرگیجه
و تهوع همراه اس��ت و بیشتر عصر و
شبها احساس میشود كهدر بعضی
از موارد با تاری دید نیز همراه است.
پ��س از اتمام كار ،با ن��گاه كردن به
دوردس��ت و اس��تراحت ،ای��ن نوع
سردر د كامال بهبود مییابد و با رفع
معایب انكساری چشم نیز كه همان
دوربینی ،نزدیكبینی ،آستیگمات و
پیری چشم هستند ،برطرف میشود.
در چشمهای آستیگمات كه معموال
نور از س��طح قرنیه نمیتواند به طور
یكنواخت وارد چش��م ش��ود ،پدیده

پراكندگی نور ،چشم را خسته كرده
و گیرندههای درد را تحریك میكند.
سردرد ناش��ی از عیب آستیگماتی
چشم بیشتر از بقیه است.
در دوربین��ی و نزدیكبینی چش��م،
عضالت مژگانی داخل كره ی چشم
برای واضح ش��دن تصویر اجس��ام از
نزدیك ،بی��ش از اندازه تحت فش��ار
قرار میگیرند و از آنجایی كه اعصاب
گیرنده درد ،در این قس��مت تحریك
میشوند ،این تحریكات به مغز منتقل
شده و انعكاس آن به صورت سردرد و
چشمدرد بروز می كند.
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در کشکول...پیر خراسانی

واف م و مالمت م و وش با م که رد طر ت ما کافر ت ر یدن

تکرار تاریخ

اگر پیش بینی بعضی از اهل سیاست
درست باش��د و مردم کش��ورهائی
نظ�یر تونس و مص��ر پ��س از فرار
دیکتاتورهای مربوطه طالب تشکیل
حکومت اس�لامی باش��ند و به این
هدف شان برس��ند ،آنوقت وای به
حال این ملت ها چون احتماًال چند
س��ال بعد آرزو خواهن��د کرد همان
دیکتاتور ها برگردن��د و آن ها را از
زیر بار ظلم اس�لامیون جنات دهند
درست مثل ما مردم ایران!

آقای مستر "اوباما"

حض��رت پرزیدن��ت حمم��ود آق��ا
آهنگ��ر در یکی از س��خرنانی های
اخریش��ان فرموده ان��د :اوباما حتا
بلد نیست امسش را بنویسد! به نظر
ما صد در صد حق با ایش��ان است
چ��ون آن حضرت غری از چند کلمه
زبان فارس��ی آن هم ب��ا هلجه التی
به هیچ زبان دیگری آش��نائی ندارد
و فک��ر می کند همه مردم دنیا فقط
به فارس��ی سخن گفته و می نویسند
و آقای اوباما هم باید فارسی بداند
در این صورت صد البته آقای اوباما
من��ی تواند امس��ش را به فارس��ی
بنویسد!؟

فرق طاغوت با یاقوت

مصر

خر داغ می کنند!

"حممد الربادعی" برنده جایزه صلح
نوب��ل و رئی��س س��ابق آژانس بیت
املللی انرژی امتی و با حفظ مست
کار چاق کن آقایان علمای اعالم و
حجج اسالم ،پس از وقایع جاری در
مصر بوی کباب شنیده ،شال و کاله
کرده و به مصر مسافرت کرده است
که ش��اید بتوان��د از این مند کالهی
برای خودش دس��ت و پا کند .ویل
قرائن امر نشان می دهد که با قدرت
منائی ارتش مصر و خبصوص اقبال
مردم از بعضی از رهربان جوان شان
احتماًال این دالل کشته کار به فراست
دریافته که کبابی در کار نیست بلکه
خر داغ می کنند!؟

ای��ن روزه��ا "امریعب��داهلل ب��ن
عبدالعزیزآل سعود" پادشاه عربستان
س��عودی خیلی گرفتار اس��ت چون
حالت م��ادری را دارد که چند چبه
ق��د و نیم قد یک��ی مریض دیگری
عق��ب افتاده ذهن��ی و خل وضع و
س��ومی دیوانه زجنریی و چند تا هم
ش��رور و لش و لوش روی دس��تش
مان��ده که بای��د همه آن ه��ا را تر و
خشک کند!؟

"شیاف العرب"داروی موثر

نام دو ت��ن از پس��ران معمر قذافی
یکی "س��یف االس�لام" و دیگری
"س��یف العرب" است اگر آن رهرب
معظم وق��وع حوادث اخری در لیبی
را پیش بینی می کرد قاعدت ًا باید نام
پسر دیگرش را "شیاف العرب" می
گذاش��ت که امروز خیل��ی به کارش
می آمد و شاید می توانست بیماری
صعب العالج روانی اش را معاجله
کند!؟

مبارک و میمون!

س�یر حوادث اخ�یر در خاورمیانه
حکای��ت از آن دارد که پس از رفنت
مب��ارک" ،میمون" ه��م باید برود و
همانطور که رفنت مبارک برای مردم
مصر میمون ب��ود ،رفنت میمون هم
برای ملت ایران مبارک خواهد بود!

با پوزش از سگ ها

اغلب ای��ن منافقنی ک��وردل و ضد
انقالبیون از خدا بی خرب و مفسدین
فی االرض می گویند که رژمی شریف
مجهوری اس�لامی همه امکانات
رفاهی را در اختیار برادران بسیجی
و پاس��دار ولباس ش��خصی و سایر
اراذل و اوب��اش مزدور خودش قرار
می ده��د و به آن ه��ا آزادی کامل
داده اس��ت در حایل ک��ه اصًال این
طور نیست کما این که اخری ًا قانونی
از اصطبل شورای اسالمی گذرانده
اند که بر طبق آن از این پس س��گ
ها اجازه تردد در سطح خیابان های
هیچ یک از شهرهای سراسر کشور
اسالمی را ندارند!

آقاپسر جناب سرهنگ

چن��د روز قبل "س��یف االس�لام"
پسر "جناب س��رهنگ قذافی" در
تلویزیون لیبی ظاهر ش��د و با الدرم
بلدروم ه��ای ف��راوان در حایل که
انگش��ت اش را به نش��انه تهدید به
سوی مردم حرکت می داد گفت:
که در صورت ادامه اعرتاضات مردم
لیبی ،آن ها را قتل عام خواهد کرد!
خدم��ت آن
مشش�یر برنده
اس�لام عرض
م��ی کنی��م
عالیجن��اب به
ی��اد بیاوری��د
سرنوش��ت دو
از
ت��ن
پسرعموجان هایتان یعنی "عدی" و
"قصی" فرزندان "صدام حسنی" را
که پس از کشته شدن توسط سربازان
آمریکائی اجس��اد کثیف ش��ان را
کارگران شریف عراقی با بیل مجع
کردن��د در حایل که پ��در آن دو در
عرض چند سال از گدائی و دزدی
در کوچه پس کوچه های "تکریت"

صاحبخانه ابله ومیهمان ُپررو

یکشنبه شب  24بهمن یعنی درست
ش��ب قب��ل از روز  25بهم��ن و
تظاهرات بزرگ مردم ایران "عبداهلل
گل" رئی��س مجهوری کش��ور ترکیه
بهمراه  135مقام دولتی 100 ،بازرگان
و بیش از  25خربنگار برای دیداری
چهار روزه و دیدار با مقامات ارشد
مجهوری اسالمی وارد تهران شد.
وی در جری��ان کنفران��س خ�بری
مش�ترک با "امحدی نژاد" در تاالر
آینه وزارت امور خارجه گفت:
وقتی که رهبران و روسای کشورها
به خواسته های ملت هایشان توجه
منی کنن�د ،مردم خ�ود برای حتقق
خواس�ته هایش�ان وارد عم�ل می
شوند!
ای��ن فرمای��ش آق��ای گل آن هم در
حوزه اقتدار آقایان علمای اعالم و
حجج اس�لام و خبصوص حضرت
رئی��س مجه��وری حمب��وب چهل
میلیونی منتخب رهرب معظم ،درست
به مانن��د این می ماند که کس��ی به
مهمانی برود و پس از صرف شام و
یا ناهار خواهر و مادر صاحبخانه را
به فحش ببندد!؟

میر حسین

چون تیغ به دست آری...

ح��دود دو هفته ای اس��ت که رژمی
مری حسنی موسوی و مهدی کروبی
و همسرانش��ان را در خانه حمبوس
منوده و جلوی کوچه های منتهی به
منازل آن ه��ا را هم با حصار آهنی
بس��ته و از خروج آن ه��ا از منزل و
مالقاتشان با افراد دیگر و حتا اقوام
و فرزندانش��ان به ش��دت جلوگریی

چهارشنبه سوری
و دروغ پانزده!

قرار است روز سه شنبه  15ماه مارس
در شهر "شاتوگی" و در مرامسی به
مناسبت چهارش��نبه سوری ،میزبان
گروه��ی از هموطن��ان نازن�ین مان
باش��یم که احتماًال مش��ا هم آ گهی
مربوط به آن را در صفحه آخر مشاره
قبل پیوند مالحظه کرده اید فقط منی
دانی��م چه کس��ی ای��ن دروغ ها را
درباره این حقری به هم بافته و در آن
آ گهی نوشته است به این شرح و با
این مجالت:

مجریبرنامه:

چهره دوس��ت داش��تنی ،نام آشنا،
خوش زبان و ش��وخ چشم پریگدای
خراسانی! ما که خودمان هیچ گونه
خوش زبانی و ش��وخ چشمی و این
گونه مق��والت را در وجود خودمان
س��راغ ندارمی اگ��ر ب��اور ندارید از
دوستان و یاران یکرنگ و خبصوص
"اخرت عیاملان" برپسید!؟
در ضمن به اط�لاع مشا هموطنان
عزیزم��ان می رس��انیم ک��ه در این
مراسم باشکوهمند از اخرتاع جدید
خودم��ان ک��ه انقالب��ی در صنعت
میهن اسالمی به مشار می رود پرده
برداری و آن را به امت همیش��ه در
صحنه معرفی خواهیم کرد؟!

توصیه مهم ژورنالیستی

ب��ه مش��اورین و معتمدین حضرت
رهرب معظم مس��لمنی و مستضعفنی
جهان توصیه می کنیم که حتا اگر به
بهانه اطالع رسانی به آن حضرت و
آ گاهی ایشان از اخبار روز جهان هم
که شده باشد هر از گاهی فیلم های
مربوط به خارج کردن "برادر صدام
حسنی کافر تکریتی" از سوراخ موش
توس��ط س��ربازان آمریکائی و فرار
"بن علی" و "مب��ارک" را برای آن
حضرت به منایش بگذارند که برای
حفظ صحت و سالمت ایشان بسیار
مفید خواهد بود!؟

انقالب فرهنگی

حس�ین حاج ف��رج دباغ ی��ا همان
"عبدالکریم س�روش" خودمان اخری ًا
(پ��س از  10ماه س��کوت!) در نامه
ای ب��ا نث��ری متعلق به ق��رن هفتم
هجری از مظاملی که در مجهوری
اس�لامی بر دخرت و دام��ادش رفته
س��خن به می��ان آورده و در آخر کار
ه��م علریغ��م میل باطن��ی و توصیه
مرادش "غزایل" که نباید هیچکس
حتا یزید را لعنت کرد ،جوش آورده
موتورش واشرسرسیلندرس��وزانده و
علمای اعالم و حجج اس�لام یا به
قول خودش "مجه��وری کافر پرور
اس�لامی" را نفری��ن کرده اس��ت!
شخص ما اعتقاد دارمی که همه این
مسائل و مشکالت مربوط می شود
به اسالمی نبودن سیستم آموزشی در
حکومت عدل علی (ع) بنابراین به
آن فیلسوف معظم و مکرم اسالمی
توصیه می کنیم که برای رفع همه این
مصائ��ب و معضالت دیگری که در
ام القرا اسالم ناب وجود دارد یکی
دو هفته ای برگردند به میهن اسالمی
و به کمک دوستان و همفکرانشان
بس��اطی برای اجنام ی��ک انقالب

تئاتر جدید بسیجی

بن��ا به گفته مس��ئول روابط عمومی
بس��یج دانش��جوئی قرار اس��ت که
دانشجویان بس��یجی دانشگاههای
ته��ران در محای��ت از قی��ام های
مردمی در کشورهای عربی در مقابل
دفرت س��ازمان ملل متحد در تهران
جتمع کرده و قصد دارند به صورت
منادی��ن تاب��وت نظام س��لطه را که
منقش به پرچم آمریکاست در مقابل
این دفرت دفن کنند!
این حقری یعنی شخص ما ،به عنوان
یک بس��یجی نیمه ذوب ش��ده در
والی��ت ،از آق��ای "بان ک��ی مون"
دبری کل حمرتم س��ازمان ملل متحد
عاجزانه اس��تدعا دارمی که اگر آب
در دس��ت دارند هر چه زود تر زمنی
بگذارند و تا فرصت از دست نرفته به
خواسته های این دانشجویان شریف
و مهربان و دمکرات و دلس��وز همه
مردم جهان رسیدگی فرمایند!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پریگدای خراسانی
به تاریخ دوشنبه بیست و هشتم
فوریه احلرام سال  2011ولفری
دربدری
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دوشنبه :کله پاچه
 سه شنبه :لوبیاپلو
 چهارشنبه :لوبیا پلو و کوکو سبزی
 5شنبه :باقالی پلو با ماهیچه
جمعه :سبزی پلو با ماهی
شنبه :چنجه ،برگ
یکشنبه :چنجه ،برگ  +آش

توجه :روزهای هفته کوبیده
و جوجه هر روز موجود است.

وست آیلند

روز یکش��نبه اول اس��فند "گی��دو
وس�تروله" وزیر امور خارجه کشور
آملان در س��فری به ام القرا اس�لام
ن��اب در ی��ک کنفران��س خ�بری
مشرتک با علی اکرب صاحلی همتای
ایران��ی اش ش��رکت ک��رد .گرچ��ه
صاحلی هدف از این سفر را گفتگو
در خص��وص روابط دوجانبه اعالم
کرده اس��ت ویل پر واضح است که
قصد اصلی آقای "وله" از این سفر
آزادی دو خربن��گار آملانی زندانی
در ای��ران و آن هم ب��ه اصرار طرف
ایران��ی بر مالقات آق��ای وزیر امور
خارجه آملان با حممود امحدی نژاد
و بهره برداری تبلیغاتی جانیان حاکم
بر تهران از این ماجرا بوده اس��ت.
خامن "آجن�لا مرکل" ص��در اعظم
آملان هم بعد ًا اعالم کرد که از اجنام
این س��فر و قصد وزیر امور خارجه
کابینه اش بی اطالع بوده است!
اما در این میان نکته مهم این است
که وزیر امور خارجه کشور قدرمتندی
مانند آمل��ان جهت رهائی دو تن از
هموطنانش از زندان رژمی اس�لامی
خفت س��فر ب��ه ای��ران و خبصوص
مالقات با کس��ی مانن��د "امحدی
نژاد" و س��رزنش و مشاتت دیگران
را برای خودش خریده است!؟
این رفتار را مقایسه کنید با بی تفاوتی
مقام��ات ایرانی درب��اره مصاحل و
منافع هموطنانش��ان چ��ه در داخل
و چ��ه در خارج کش��ور در حایل که
اویل رژمی��ی اس��ت اس��تکباری و
کاپیتالیستی و دومی حکومتی است
اسالمی و اهلی!؟

عربستان:مادرگرفتار

به مقام ژنرایل و رهربی ملت عراق
رس��یده بود در صورت��ی که آقاجان
مشا چهل سایل هست که در درجه
سرهنگی "درجا" زده و به خصوص
از نظ��ر عقل و ش��عور ن��ه تنها هیچ
پیش��رفتی نکرده بلکه پس��رفت هم
کرده است!
شاعر شریین سخن می فرماید:
هرخری درجهان ترقی کرد
تو"قرمــدنگ"واترقیــدی!

سه تفنگدار

با دوس��تی درباره س��خرنانی
اخ�یر "حض��رت پرزیدن��ت دک�تر
امحدی نژاد" صحب��ت می کردمی
که در آن به رهربان س��ایر کش��ورها
خمصوص ًا قذافی توصیه می کرد که
به حرف ملت هایشان گوش بدهند
و حق آزادی عقیده آن ها را حمرتم
بشمارند!
گفتیم :باید این دو را به یگ گاری
بست .گفت :س��ومی هم "کیم ایل
س��ونگ" رهرب معظم ک��ره مشایل
خواهد بود.
گفتیم :ویل یکی ک��م می آید چون
قاعدت�� ًا بای��د چهار راس اس��ب یا
خ��ر را به یک گاری بس��ت .گفت:
نیاز نیست همنی س��ه راس گاو کار
چهارراس خر را اجنام خواهند داد!

می کند .گرچه سلب
آزادی افراد یکی از
ش��نیع ترین اعمایل
است که توسط دیکتاتورها اجنام می
شود ویل این حضرات باید زمانی را
به یاد بیاورند که خودش��ان در راس
قدرت بودند و ب��ی توجه به حال و
روز مردم بی گناه عوامل و اذنابشان
همنی اعم��ال را درباره دیگران روا
می داش��تند آن هم به حکم اسالم
و به نام دی��ن و قران .ضمن آرزوی
سالمتی و رهائی برای آن ها علریغم
خمالف��ت ما ب��ا عقاید و اف��کار و
کردارش��ان ،امی��دوارمی که این گونه
وقایع درس عربتی باش��د برای سایر
مزدوران و طرفداران این جانیان.

فر هنگ��ی
د ب��ش
این ب��ار نه
تنه��ا در
دانشگاهها
بلکه در همه دبریستان ها و دبستان
ها و حتا کودکستان های ایران پهن
کنند مطمئن هستیم که پس از اجنام
ای��ن عمل خداپس��ندانه هم��ه این
مشکالت حل و مثل برف در مقابل
آفتاب متوز آب خواهد شد و من اهلل
التوفیق.

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

برنامۀهفتهزن

نوال السعداوی ،فمینیست مشهور ،در تظاهرات های خیابانی قاهره:

5مارس:

این انقالب جوانان مصری علیه فقر و سرکوب است

تغیری برای برابری/
ترمجه :نفیسه آزاد:
"من بس��یار خوش��حال هستم،
م��ن  80س��ال س��ن دارم و از
اینکه زنده مان��دم تا این روزها
را ببینم خوش��حامل .من رویای
این انق�لاب را دیده ام! من هر
روز در تظاهرات خیابانی قاهره
شرکت می کنم".
این ها کالم مدافع حقوق زنان و
نویسنده ی مشهور مصری نوال
السعداوی است که در گفتگویی
تلفنی با ش��عله ایرانی بیان کرده
است .گفتگویی که روز یکشنبه
 30ژانوی��ه اجن��ام گرف��ت و به
سرعت در رسانه های گوناگون
از مجل��ه در اروپ��ا و کش��ورهای
آمریکای التنی بازتاب یافت.
پ��س از ای��ن گفتگو و اط�لاع از
حضور السعداوی در قاهره ،رسانه
های بسیاری با نویسنده ،فمینیست
و مبارز سرشناس ضد بنیادگرایی
گفتگوکردند.
او در هم��ه ی گفتگوهای��ش ت��ا
هنگام محل��ه ی نریوهای مبارک
به جتمع��ات مردمی ،ب��ر این امر
که م��ردم مصر و به وی��ژه جوانان
خواهان جامع��ه ایی دمکراتیک
هستند تاکید کرد.
در آخرین گفتگوی رادیویی اش با
رادیوی ملی س��وئد گفت که مردم
مصر سال هاست مبارزه می کنند
و این انقالب مثره ی این مبارزات
است:
 ای��ن رژمی کتاب های مرا ممنوعکرد .اما جوانان کتاب های ممنوعه
را خواندند و از هر موقعیتی برای
اعرتاض و س��ازماندهی خود در
طول این ساهلا استفاده کردند .هر
انقالبی حلظ��ه اش را خود بر می
گزیند ،اکنون زمان انقالب ماست.






































 این انقالب صدای مردمی استکه علیه بیکاری ،فقر و س��رکوب
مب��ارزه می کنند .مبارک س��قوط
خواهد ک��رد چون این خواس��ت
مردم مصر است.
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همراه با زنان دیگرتبار
از ساعت  10تا  5بعد از ظهر
در خبش ایران  :سا عت : 11
تارخیچه جنبش زنان توسط

خامن افسانه هژبری

UQAM 400 Ste-Catherine E

 6مارس:
جشن روز زن

در فرهنگسرای سینا
ازساعت  19تا 22
6528 St- Jacques W.
ورودیه 5 :دالر

ال س��عداوی دراین روزها بر این
امر که خواس��ت های مردم مصر
سیاسی ،اجتماعی و طبقاتی است
و ربط��ی به بنیادگرایان اس�لامی
ندارد تاکید می کند.
م�تن گفتگ��وی الس��عداوی در
30ژانویه:
نوال الس��عداوی بس��یار خشنود
اس��ت ،من در طول سال هایی که
او را می شناس��م ،هرگز صدایش
را چن�ین امی��دوار و آ کن��ده از
سرخوشی نشنیده ام:
 من ش��ادمامن! هش��تاد سال سندارم و ش��ادمامن از دی��دن چننی
روزهای��ی در مصر ،ش��ادمامن از
اینکه م��ی ت��وامن در این انقالب
مشارکت داش��ته باشم ،چیزی که
رویایش را داشتم .من هر روز در
تظاهرات خیابانی شرکت می کنم.
 از او می پرسم آیا ما باید نگرانبنیادگرایی اسالمی در مصر باشیم.
اینجا در غرب بسیاری نگرانند که
نریوه��ای ارجتاعی ق��درت را به
یکباره تصاحب کنند .آیا این خطر
واقعی است؟
 م��ا از بنیادگرای��ی اس�لامی
منی ترس��یم .مشا باید بدانید که
میلیون ه��ا م��رد و زن در خیابان
ها هستند .این اعرتاضات ربطی
به چپ ،راس��ت ،اسالم گرا یا هر
جنبش سیاسی دیگر ندارد .مردم
از بی��کاری و س��رکوب اعم��ال
شده توس��ط رژمی مبارک به ستوه
آمده اند .هیچ حزب سیاسی این
انقالب را ش��روع نکرده اس��ت،

این یک جنب��ش خودانگیخته و
مردمی است .احزاب سیاسی در
تالش��ند که جزئی از آن باشند و یا
از آن سواستفاده کنند .یعنی زمانی
ک��ه م��ردم تصمیم به اع�تراض با
خواست تغیری را گرفتند و به خیابان
ها رفتن��د ،آن وقت بود که چپ و
راست به آنها پیوستند .مردم مصر
س��راجنام به این نتیجه رسیده اند
که همگام ب��ا یکدیگر یک صدا
فریاد آزادی ،عدالت اجتماعی،
حرمت انسانی ،استقالل و برابری
س��ردهند .چی��زی که اکن��ون در
جریان اس��ت جنبشی خودجوش
و متعلق به جوانان است و نه هیچ
جریان سیاسی.

 8مارس

تظاهراتهمبستگی
با زنان دیگر تبار

از ساعت Metro Atwater 18

مارس
11
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سخرنانی خامن نزهت فرنودی (روانشناس)
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از طریق سکایپ

 ای��ن موضوع روش��ن اس��ت کهرهربان ایاالت متحده و اسرائیل،
یعنی کس��انی که رژمی مب��ارک را
با سیاس��ت های نوکولونیال خود
محای��ت کردند ،م��ی خواهند که
مردم را برتسانند .آنها می خواهند
م��ا باور کنیم که اگر خواهان تغیری
باشیم ،حتت سلطه ی بنیاد گرایان
در خواهی��م آم��د .ای��ن حیله ی
آنهاس��ت .من هر روز در خیابان
ه��ای قاه��ره ب��وده ام ،بدیه��ی
اس��ت که مصری ها مسلمانان و
مسیحیان معتقدی هستند ویل من
اخ��وان املس��لمنی را در خیابان
ها منی بینم .افرادی هس��تند که
هوادار آنهایند و به ش��کل فردی
در تظاهرات ها شرکت می کنند.
در واقع اخوان املسلمنی از آغاز
منی خواس��ت که جزئ��ی از این
جنبش باشد و این مسئله ایست که





















































 





 









از ساعت  19تا 21
در گالری مکیک ،ورودیه  5دالر
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در مورد دیگر احزاب سیاسی نیز
صادق است .نگرانی بی جاست.
مردم��ی ک��ه در خیابانها هس��تند
آ گاهن��د ،آنه��ا از انق�لاب خود
حمافظت خواهند کرد.
 از او در م��ورد غ��ارت ه��ا وخش��ونتها می پرس��م ،چی��زی که
رس��انه ه��ا در غرب ب��ر روی آن
فوکوس می کنند:
 پلیس وظیفه ی خود را اجنام
من��ی ده��د ،ب��ه ج��ای آن ،آنها
جمرمنی را از زندانها آزاد کرده اند
تا مردم را غارت کنند تا مصری ها
قانع ش��وند که باید برای برقراری
امنیت ،مبارک را نگاه دارند.

داد ک��ه ای��ن اتفاق
تکرار شود و ساکت
خنواهی��م ماند .این
همان چیزی است که
م��ی خواهم به زنان
تونس��ی هم بگومی.
بای��د به خط��ری که
حقوقشان را تهدید
می کند آ گاه باشند و
تسلیمنشوند.

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  13مارس

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel anjoman :514-619-4648

یک چش��مش را از دس��ت داده
بود ،این نش��ان می دهد که پلیس
به قصد کشنت مردم به آنها شلیک
می کند!
بع��د از ای��ن مج�لات اس��ت که
الس��عداوی می گوید ک��ه دوباره
عازم خیاب��ان های قاهره اس��ت
گوید همیش��ه
تا در انقالبی که می








باشد.
سهیم
رویایش را داشته،




 از او م��ی خواه��م بگوید که درغرب/کشورهای دیگر چگونه می
توان آنها را یاری داد و همبستگی
با خواست مردم را بیان کرد؟
 از م��ا محای��ت کنی��د! مقابل
س��فارت مص��ر در کش��ورهایتان
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 از او در م��ورد زنان می پرس��م :بروید و محایت خود را از مردم و به نقل از نشریه ی دیدگاه فمینیستی سوئد
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زنان! آنها در این روزهای انقالبی خواست هایشان نشان دهید .من
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دیروز در بیمارستان
چه می کنند؟
́® ³
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ب��ه
پلی��س
ب��ودم.
انق�لاب
جری��ان
در
 زن��ان
 ±








مش��ارکت دارند .این رژمی پس از جوانان شلیک می


اسکی در بل ِنژ




ª
آخرین انقالب در مصر بسیاری از کن��د .یک��ی از آنها
 
حقوق زنان را از آنها گرفت! امروز ک��ه م��ن دی��روز در اگر می خواهید س��رمای زمس��تانی این دیار
ما بسیار مراقبیم و اجازه خنواهیم بیمارس��تان دی��دم ،قابل حتمل تر باشد ،می توانید در یک ساعتی
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مونرتیال














او در پاسخ خربنگار رادیوی سوئد








گفت
مصر
آینده
رهربی
م��ورد
در
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کرد.
خواهند
انتخاب
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چهارشنبه
روزهای







توضیح:
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مونتریالباشماست!
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باطالع مریسانیم برنامه سخرنانی
خامن ویدا حاجبی در مونترال،بعلت بیماری ایشان
به زمانی دیگر موکول شده است.
جزئیات در آینده به آ گاهی خواهد رسید.





اجنمن زنان








با قیمتی مناسب  7دالر
¥


«

(کالس اسکی  7دالر باصندیل باالبر  7 ،دالر
یک ساعت کرایه وسائل اسکی )
به شرط آن که زن باشید
و از  18ساله به باال
از پیست اسکی بل نژ بهره مند شوید.
Belle Neige
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 Tel.: 819-322-331
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عزیزان از دست رفته اخری حممد





























صانع ژاله 

 














و
مختاری
محمد
با یاد عزیزان از دست رفته اخیر
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 خمت��اری و صانع ژال��ه را گرامی تظاهرات زدند...
همانن��د دیگ��ر
روز اول






اس��فند 






ش��هرهای جه��ان در مون�ترآل ( داشته ودر محایت از جنبش حق  عکس گوش�ه ای از تظاهرات را












5780
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH






















هم












مردم
طلبانه
از
نفر
س��یصد
از
بیش
)
کانادا
پالس دزار مونرتیال نشان
ایران با همراه داشنت در برابر
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دهد.
هموطنامنان در مرکز این شهر ،یاد پرده س��یاه بزرگی که با عکس این می
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5780
Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH
¯
عزیزان تزئنی ش��ده بود دس��ت به
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واقع در منطقه النگی
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زیباسازی صورت
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مفروضاتازدست رفته:
 باقیمت پائین
FOR SALE
DATA RECOVERY
همراه با ساختمان
VEGETABLE, FRUIT
Tel.: 438-764-3904
Tel.: 514-581-8923
استخدام
لطفا باوقت قبلی
آموزش هرگونه نرم افزار:
قفل و کلیدسازی
& GROCERY STORE
بیزنس فروش لوازم
طراحی
�Õdپیشرفت ،
ازمبتدی تا
514-553-4447
Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë
Ë ÈœU�ò
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به یک پیتزامیکر باتجربه
اتومبیل ،در مرکز شهر
BY OWNER
وبسایت :شرکت و خصوصی
Õd� Ëœ
خدمات
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نیازمندیم.
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�Õdسال
�qچندین
مونتریال ،با

ایرانی
ب
خرید!

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

نیازمندیهای

azfeb1sendinvup

Fatima.meghdadi@gmail.com

azjan1

S_akbar79@hotmail.com

فــروش

فــروش

تایپ فارس�ی

 1 2010ربتکازا

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

azfeb1sendinvup

بیــزنس

UPناوخا ناکشاربماون15زا

azdec1UPakvn

fromnov1

LOCKSMITH
با سابقه چندین ساله

nov15+dec1P

خدماتکامپیوتر
درسراسرمونتریالبزرگ
مسکونی ≤ ≥ ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥
±

گرافیک
روی  DVD
کلیهتعمیراتخیاطی
Tel.:
514-909-0444
دائمی
و
سابقه
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مالیاتی:
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تنظیم فرم های
مردانهوزنانه،لباسشب،
Áó�Ë
�‰Ëb
لطفا
بیشتر
اطالعات
برای
شرکت
و
خصوصی
مبتدی
آموزش
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کت شلوار و… با نازلترین
رسمی،
دعوتنامه
بهترینسرویس
با شماره تلفن زیر تماس
پیشرفته
تا
!GREAT OPPORTUNITY
«�∫vI
قیمتدرمرکزشهر
قیمت
بهترین

بگیرید:
مدارک
ترجمه
دارالترجمهرمسی
 تعمیر و عیب یابی
6563 Somerled,
�?d?�u?K
ËU?�?�u?Ö
«“
�È—uNA
��»U
Å
≠
±
Pieces
D'auto
514-830-5757
514-961-2591
514-624-5609
)(NDG
H4V
1T1
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 نصب انواع ویندوز 
 ویروس زدایی
�vA�Ë—œÅt�d� _ Èu��«d
�ÁbM��u
514-889-3243
Tel.: 514-488-9102
931-5404
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ویروسوهانصب 
یکتا،
آرزو
مدیریت
به
بهترین آنتی
514-588-9922
v�U�u� ‰Ë« ·d� _5753
v�UMÖÅ
v� Monk
≤≠ �VK
Boul
مترجمرسمی،عضوجامعه



 تجاری
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها

شهریاربخشی

 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

�?± t
یکتـا
≤ _v
≥ Ëb
 طراحی صفحات وب
Montreal, QC,
�H4EdO
3H2
مترجمان رسمی کبک و ایران،
�pÇu
_
رمسی
ترجمه
شرکتی و شخصی
مترجم رسمی دادگستری
¥موموخواهان:
 افزایش سرعت سیستم
ترجمه _
≥≠ �?X??�¬ Ë t?K?O?�Ë _ —U?B?� Ë t?F?K
رسمی اسناد و
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
_
مدارک و تنظیم
ومدارک مطابق با استانداردهای
 آموزش و نصب نرم
روزن
هری
معتبر
کمپانی
درخدمت هموطنان گرامی
ÈbM�Å
�v
تاروت
فال
µ
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دعوتنامهرسمی
افزارهای دخلواه شما
 سرویس  24ساعته
دولتی کبک و کانادا
به یک نفر خیاط مجرب لباس مردانه
�ÊU�u
e�d� _ p�� v�u� _ —«d� ≠¥
www.systemexpert.ca
œË
سروران
نغمه
Tel.:
∂ 514-999-4341
 ترجمه رسمی مدارک
ویژه خامن ها
با شرایط زیر نیازمندیم:
514-294-8242
_ �v�Ë Ë X�dÄd
پزشکانمطابقبااستانداردهای
مترجم رسمی و عضو
�X
Tel.: 514-762-6774
∑ __________
 PCRCو MCC
مترجمان کبک
کیمیا“� Ë v�dانجمن
�È—UO�u
_
�XLF
«�v�Ëe
≠
µ
Á
توسط
حقوق مکفی و مزایای عالی
 تنظیمدعوتنامه رسمی
4155 Verdun
 گواهی امضاء و کپی برابر
�V�U
{dOL
_
¬v�UÖ
Ë
_
Ê
514-889-8765
∏ )(Corner Galt
(514) 699-1380
اصل
Harry
Rosen
Menswear:
∂≠ �Ëd?Ö —œ tâ�¬ _ —«e?~?�Uá� _ »U?F
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
قابلتوجهخامنها
Les Cours, Downtown Montreal
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
?π X
مترجم رمسی
b�U� Èd~�œ
مربوطه ...
انی
اتاوا
سرویس
_È
1010 Sherbrooke
�?_ d??~?�œ ÈU?O?�œ _ Ád??�??J
قهوه
فال
∞±
∑≠ �?qایËر دام
محمودایزدی
Experienced:
Bespoke
Tailor
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
W. Suite 1800
خ


 XA�Ëاست ید!
Downtown Office:
• Must be able to hand sew pockets, and
عضوجامعه مترجمین کبک
مونتریال:
از
رفت:
±±
_
Á
دعوتنامه و تصدیق امضاء
کن■ —uA� ≠ q�œ
Tel./Fax: 514-439-8501
�È—u?N?L
∏≠ �Ë dÖÅtKO
ورق
و
suit jacket lining on mens suits


با
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه
■













West Island
Office:



≤ 7 >> ±صبح <<




• Full-time ~ 40 hours
per
week
b?�«Ëادارات و سازمان های
تضمین تائید



�U?� Èe?�d� ÈUÄË—« —œ v�U���u


Tel./Fax:
514-624-7581




¯
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فدرال
و
ایالتی

مرکزشهر اوتاوا
برگشت :از
توسط شادی
)(benefits/pension plan

®Cell:
514-730-7462




استخدام

�Tel.: 514-745-0318 uN�� Ë Ê«dO

_ —ôu� v�uÄ
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 Cell.: 514-246-8486
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Call:
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to
set
up
appointment
anytime:
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هرطرف:

















 

>> جهت شعبات 1و 2در
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Keeping
FH

Pizzaria

چند�?b�u�Ä _ V?�u
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Tel.:416.272.0901
به
آیلند
وست
 NDGو
abehn082@uottawa.ca
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¶
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located in NDG. Great
potentials for buyers.
Must visit to experience
its atmosphere.

arman:toendofFeb2011>P

maryamazdec01free

استخدام

d
Reduce 0
,00
5
6
$
Price:

$55,000

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Pd:jan'10

UPریمااضر :ربماتپس

azfev11Pd
































































ربماتپسزاNikpour:

 



 


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 .
́³
²






ثبت نام :با ظرفیت محدود





متیزکردن محل
�vK�U
خدمات
for
sale



)Tel.:(514
966-4572

 Cashierو کارگر ساده
نفر
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درقلب
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نگهداری
سرویس
514-827-6329
«d��«Ë—U� ¨t
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شعبات اخوان
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کودکان
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کنید:
مراجعه
«
514-620-3255
بیزنسی ،مشتری ثابت،
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شهر
مرکز
قلب
در

تمیز
شما
درخانه




و
قدیمی
مرکزخرید
در

ÁbM�U�— _ d


514-485-4744
£

مونتریال ¬�u
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کردن منازلمسکونی،

پرتردد ،به بهای عالی و
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PHOTOGRAPHY
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دفاترتجاری،پنجره
514-620-5551
بسیار مناسب
شرایط
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514-224-0-224
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فرستادن کودکیار و

لطفامتقاضیان جدی تماس
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بگیرند:

پرستار به خانه شما،
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 بصورت نیمه وقت،



Tel.:514-935-2424
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تمام وقت و ماندن



5301 QUEEN MARY (Decarie
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SNOWDON










¡
بطورهفتگی
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بهیکپیتزامیکرباتجربه
کاردرناحیه مرکز
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شهرمونتریالنیازمندیم.
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Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com
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Tel.: 514-746-9271
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سالن آرایش
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در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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 سال  17شماره  10  996اسفند 1389

فرشایرانی
TAPIS
 ORIENTAUXشهـرزاد

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

سالن آرایش

ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه
کنکوردیا ،استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه
تهران با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان

Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.

در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

)(NDG

خواندن و بحث در مورد
مقاالت روزنامه ها
تمرین مکالمه و مصاحبه
نوشتنمقاالتدانشگاهی

(514) 489-6901

)(wholesale price

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

ریاضیاتوفیزیک
تدریس

azsep10-feb11P

به شیوه روان و آسان
ابتدائی،دبیرستان،
کالج و دانشگاه
Tel.: 514-655-5991

پرستارساملندان
خانممجربازسالمندان
و کودکان شما در تمام
مدتشبانهروز
(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

 UPناوخا:ربماتپس1زا

tilMar'10P

استخدام

استخدام

استخدام

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444
 1ربماون زا ناوخا رهچونم

514-769-4075

AKHAVAN
FOOD

رستوران شیراز

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

Nettoyeurs
EXPRESS

به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.
514-484-8072

Tel.: 514-996-9692

دنمدوس  15ربماون

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

ج��وادداوری 567-4789 ...........................
نص��ر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرس��ه فردوس��ی 962-3565 ........
مدرسه فارسی وست آیلند626-5520...

اتومبیل-تعمیر

637-5331 ......................... Auto RJ
931-2888 ......................... Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

نویس��ندگان ،مرتمج��ان ،روزنامه نویس��ان جوان و
تازه وارد ،حتی ش�ما ...اگر دستی به قلم دارید ،
اگر عالقه مندید ،ذوق دارید  ،در گزارش نویس��ی،
ترمجه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توج�ه :لطفا از پی��ش برای گزینش س��وژه ها با ما
هماهنگیکنید:

رستوران عموجمال

فرنازمعتم��دی 842-8000 .....................
پارس.ت�ورز 938-7277 ........................
اس��کای.الن 388-1588 .....................
یونی.گل��وب 849-7711 .......................

TORONTO

با پیوند همکاری کنید

استخـدام

آرایشـــــگاه

تـورونتو

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

ربماون لوا زا میرم

آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

س�فر روزانه به

خشکشویی

514-962-5630

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

از
ایرانی
ب
خرید!

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه

 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؟...

ازدواج

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

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

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

paivandmtl@gmail.com

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

ارز

الیک��و 917-9988 .....................................
پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
امیرس��ام 223-6408 .............................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 702-2309 .....................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ......................
گیورگیزنیا،نینوس 816-4080....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نص��ر ،مس��عود 571-6592 .......................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................
CSAIکمکبهمهاجرین932-2953.........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................

فرهنگسرایسینا488-3000.......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
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

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه
پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت،
ایو ،UN-SAT ،اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،کلینیک
برایمابنویسیداما...
آریا و آلفامدیک ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و ...نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و...
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و ...الوال:
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
موروالتوس ،ادونیس و ...سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های
بزرگ عربی
------------------------

•
•

Distributed Free

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

Tel.: 438-323-0793
azfeb01UP

& all Major Cities

نیـازمنـدی هـای پیوند

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 777-3604 .....................

اجنمن ها و سازمانها

خدمات
ساختمانی

به یک بازیگر خانم
باتجربه و یا عالقمند
بین سنین 30-45سال
برای اجرای یک نمایشنامه
به زبان فارسی نیازمندیم.
ایمیل تماس:
@said_montreal
yahoo.ca

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

آنـان را استخدام کنید!
----------------

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

جویای
بازیگر

PAYVAND

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران،
کارگاه ،اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و...

azfeb1up

رفت و آمد هرروزه

www.
nettoyeursexpress.
com
Your garments fresh
and cleaned as early
!as the same day
CEL: 514-889-7392

به چند نفر آقای باتجربه
برای کار در کارواش
محدوده وست آیلند
نیازمندیم.

2011هیروفاتP? bobymoradian

سینابطحایی

aznov15up

استخدام

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

آموزش سنتور

Tel.: 514-284-6607

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

RENOVATION

Tel.:514-573-4477

نگهداری از فرزندان دلبند
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

نگهداری کودکان

AKHAVAN FOOD

CARWASH

جزئی و کلی

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

خنواهیم جامعه
کوچکمان
ضعیف شود؛
کامیونیتیمان را
تقویت کنیم!

(هر طرف)

استخدام

ساختمانی

شیرینی
سـرو

هوای هم را داریم!

بها و سرویس عالی

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

تعمیرات

آمادگی برای امتحان
 TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های
دانشگاهی

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

514-585-6178

بهچندنفرویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

www.paivand.ca

مونتریال ایرانی:
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Ottawa, Toronto, Vancouver

تعمیراتساختمان

س��تون 212-6858 .........................................

جواهری

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

گل فروشی

دکت��ر بیت��ا 998-2482 .........................

گرافیک و طراحی

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ...................... UNI-TECK
وحی��د 983-1726 ..............................
پیون��د

996-9692 ..............................

عینک سازی

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخ��وان620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی س��ن ل��وران 369-3474 .................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداس��ارانورائی 397-9284 .....................

اطل��س 485-8585 ......................................

ااکس��پرس 889-7392 .................................

س��روین 562-6453 .................................

تپش دیجیتال 223-3336 .........................

پیوند 996-9692 ...........................................

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

فتوش��اپ 846-0221 ..............................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

نازگلفالح697-0225.....................................

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

تابلوسازی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

تبلیغات

تدریس خصوصی

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

المپی��ک 892-5433 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی
داروخانه

دیش و ساتالیت

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

یون��ی س��ات 571-6564 ............................

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

تدریس رقص
ترجمه

یکت��ا 439-8501 .........................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)

هادی ،افخم 737-6363 ................................

رستــوران

عموجم��ال 484-8072 .............................
صوف��ی 989-8383 ........................................

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـال

ش��ادی 678-6451 ...................................

کامپیوتر

فرهت(ایرانخواه) 481-0671 .....................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 677-9882 .....................

وکیل

ویدیو

محضر

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

224-0-224 .................................. KamNik

ارکستردریا(رستمی)955-4886.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

هم��ا 484-2644 .........................................

پارس ماریتایم

کارواش

کایروپرکتیک

کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

کلیسا

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca
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جرائم در کانادا ساالنه  100میلیارد دالر هزینه در بردارد

ایرانتو :براساس مطالعه جدیدی
ک��ه از س��وی دپارمت��ان ف��درال
قضایی منتشر ش��ده وقوع جرائم
در کانادا س��االنه  100میلیارد دالر
برای دولت این کشور هزینه دارد.
ب��ه گ��زارش  Cnewsخ��امن
"تینگ زان��گ" تهیه کنن��ده این
گزارش بر اساس اطالعات موجود
از س��ال  2008هزین��ه ه��ای قابل
ملس اجتماعی و اقتصادی ناشی
از جرائ��م در کان��ادا بالغ بر 31.4
میلیارد دالر و یا  943دالر به ازای
هر مرد زن یا کودک حماسبه کرده
است.
ع�لاوه بر این وی با بررس��ی آمارهای
مس��تقل آ کادمیک و آمارهای دولتی
دریافته است که هزینه های پنهان مربوط
ب��ه قربانیان نیز در س��ال  2008مبلغی
در ح��دود  68.2میلیارد دالر به دولت
حتمیل کرده است.ترکیب دو مبلغ فوق
وی را به رقم  99.6میلیارد دالر رساند
که قابل مقایسه با  70میلیارد دالر سال

 2005است؛ یعنی تنها سال دیگری که
سیس��تم قضایی سعی کرده هزینه های
جرائم را حماسبه کند.
تهیه کنن��ده گزارش در عنی حال تأ کید
کرده که موارد دیگری نیز وجود داشته
که وی در لیست هزینه ها منظور نکرده
است،از مجله

 هزین��ه های مربوط به نگه��داری ازافرادی که دچار بیماریهای روانی می
شوند
 یا آنها که تا آخر عمر عقیم می شوندح��ذف درآمدی که توس��ط جمرمنیکسب می شد
 فش��ارهای روان��ی ک��ه ب��ه اعضایخانواده قربانی��ان و زندانیان وارد می
شود ،و غریه..
به همنی جهت او رقم  99.6میلیارد دالر
را یک ختم�ین حمافظه کارانه قلمداد
کرده است.
پیش بینی می ش�ود انتش�ار ای�ن آمار
عجیب انتقادهایی را نس�بت به الحیه
جدید دولت در زمینه مقابله با جرائم
به دنبال داشته باشد.
مطابق طرح مذکور دولت در نظر دارد
نس��بت به س��اخت زندان های جدید
اقدام منوده سیس��تم آزادی مش��روط
زندانیان را توس��عه دهد و برخی پروژه
های دیگر ضد جرم را تکمیل کند.

3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسی مقدماتی :

روزانه

تاریخنامنویسی:

مارس 24 ،23 ،22 ،21
مارس 31 ،30 ،29 ،28
 9تا  11صبح

تاریخنامنویسی:

مارس 24 ،23 ،22 ،21
مارس 31 ،30 ،29 ،28
 5تا  7بعدازظهر

		

زمان نامنویسی:

شبانه

		

حاضرین در رابطه با ماهیت و ویژگی جنبش
های اجتماعی اخری و آلرتناتیوها از منظر چپ
و ضرورت احتاد عمل نریوهای چپ و معتقد
به سوسیالیسم .
دراین خبش سخرنانان با توجه به حوادث اخری
در خاور میانه و برکناری انقالبی دیکتاتورها
وجتربه تارخیی مبارزات ضد استبدادی مردم
میهن مان در س��ال  ۵۷نه تنه��ا بر مبارزه ضد
دیکتاتوری و ضد امرپیالیس��تی بلکه اساس��ا
بعن��وان فعالینی با هویت چ��پ و وظایف نا
ش��ی از آن بر ضرورت محایت و دفاع فعال
از قدرت یابی کارگران و زمحتکشان با چشم
اندازهای سوسیالیس��تی در کش��ورمان تاکید
منودند .
 •۲ارائه طرح و پیش��نهادات مشخص برای
مضمون فعالیت احتاد چپ
الف :پیش��نهاد تغیری نام احتاد نریوهای چپ
و دمک��رات در آمریکای مشایل به نشس��ت
ارائه شد .از آجنائیکه مبارزه ضد امرپیالیستی
و ضد ا س��تبدادی و مست گریی و حاکمیت
دمکراتی��ک ب��دون تأم�ین خواس��ت ه��ا و
هژمونی سیاسی اکثریت مردم یعنی کارگران و
زمحتکشان و به یک کالم برقراری سوسیالیسم
میسر منی باش��د ،قید پسوند دمکراتیک غری
ضروری دانس��ته ش��د  .از بنی تعداد اس��امی
پیشنهاد شده نام "احتاد چپ ایرانیان در خارج
از کشور" با اکثریت آراء به تصویب رسید .
ب  :نس��خه ای از طرح رسانه فراگری چپ که
از پیش آماده ش��ده ب��ود در اختیار مجع قرار
گرف��ت .طرح مزبور پ��س از حبث و گفتگو و
شنیدن نظرا ت حاضرین با اکثریت آراء مورد

تصویبقرارگرفت.
بدنبال آن کمیسیونی مرکب از پنج نفر جهت
تدوین و بررس��ی این طرح با زمان بندی س��ه
ماهه تعینی شد.
پ :از آجنائ��ی که کمیته های همبس��تگی با
کارگران ایران در کش��ورهای خمتلف ش��کل
گرفته است ،پیشنهاد شد که برای ملحق شدن
این کمیته ه��ا بویژه در کمیته های کاری که به
این منظور تشکیل خواهند شد مشورت شود
و چکونگی پیوس�تن فعالنی دیگر ش��هرهای
آمریکای مشایل مورد بررسی هیئت اجرائیه
قرار گرید.
ت :ارتباط با سازمانهای دانشجوئی در سراسر
جهان و تالش برای همکاری با آنها .
•۳هئیت رئیسه ،انتخاب هئیت اجرائیه دور
جدید را در دستور قرار داد  .افرادی از مجع
برای هیئت اجرائیه کاندید ش��دند که از میان
آنه��ا پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای
جایگزین انتخاب گردیدند.
 •۴زمان و مکان گردهمائی سومنی اجالس
احتاد چپ ،آ گوست س�ال  ۲۰۱۱در مونرتال
تعینی شد .
•۵هئیت رئیس��ه اقدام به مجع اوری کمک
مایل من��ود و ضمن سپاس��گزاری از رفقای
شیکاگو در برگزاری نشست با ترانه  -سرودی
به زبان ترکی که توس��ط رفیقی اجرا گردید ،با
موفقیت به کار خود پایان داد .
احتاد چپ ایرانیان-
در خارج از کشور شیکاگو یکم
اسفند ۱۳۸۹برابر با  20فوریه ۲۰۱۱

توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
یکی از مدارک زیر(نسخه اصلی)مورد نیاز است :

مدارک مهاجرت یا کارت اقامت یا  کارت سیتیزنی
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

آوریل  4تا جون 2011 29
		
روزانه:
دجمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
وشنبه تا
		
آوریل  4تا جون 2011 29
		
شبانه:
دپنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
وشنبه تا
		
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه یا شبانه.
__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

iranleftalliance@gmail.com

قطعنامه پایانی نشست احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

در گذرگاه پر اهمیت و تارخیی کنونی
و در شرایطی که نظام جهانی سرمایه با
حبران عمیق ساختاری دست به گریبان
است میلیون ها کارگر و زمحتکش به
خیل عظیم بیکاران پیوسته اند.
در چننی شرایطی که خواست آزادی
و ن��ان به هم گره خورده ،جنبش های
توفنده توده ای حکایت از خیزش نوین
در روند انقالب جهانی دارد.
در این راس��تا جنبش ه��ا و مبارزات
اعرتاضی داخل کشور در جتربه خود
بیش از پیش بر ای��ن واقعیت که رژمی
مجهوری اسالمی اصالح پذیر نیست
دست یافته و با قبول باالترین هزینه ها
در جهت سرنگونی آن مبارزه می کنند
 ,گسرتش یافنت این مبارزات و به میدان
آمدن کارگران و زمحت کشان نه تنها
در سرنگونی رژمی مجهوری اسالمی
بلکه در نتایج فردای س��رنگونی تاثری

تعینی کننده دارد.
بر بس�تر این مب��ارزات احت��اد چپ
ایرانیان خ��ارج از کش��ور در دفاع و
محای��ت عمل��ی از مبارزی��ن داخل
کش��ور و پش��تیبانی از خواست های
جنبش های اعرتاضی سیاسی اعالم
موجودیت می مناید .بر ماس��ت که به
منظور افشای هر چه بیشرت مجهوری
اس�لامی و تنگ تر کردن عرصه بر آن
در جمام��ع بنی امللل��ی  ،بر ضرورت
احتاد عمل مبارزاتی نریوهای مرتقی و
وفادار به آرمان کارگران و زمحتکشان
تاکید و اصرار ورزمی .

"احتاد چ�پ ایرانیان – در خارج

از کش�ور" با احرتام به کلیه کوش��ش
هائ��ی که توس��ط احزاب و س��ازمان
ه��ای انقالبی و نیز منفردین بی مشار
مس��تقل از آنها اجنام ش��ده  ،احتاد
عمل مش�ترک کلیه نریوها و گرایشات

حکم اعدام برای  2زن
ایرانی در مالزی

اطالعات نامنویسی2011 :

زمان نامنویسی:

گزارش اجالس دوم احتاد چپ ایرانیان در شیکاگو

این نشس��ت با ش��رکت افرادی از سازمانها،
احزاب سیاس��ی ،نهاد ها و افراد منفرد چپ
در تاریخ  -۲۰-۱۹-۱۸فوریه در ش��هر شیکاگو
برگزار گردید.
در ابت��دا هیئت رئیس��ه با اع�لام یک دقیقه
سکوت برای گرامیداشت خاطره جانباختگان
راه آزادی و سوسیالیس��م برنامه را اغاز منود
وسپس سرود انرتناسیونال باهمراهی حاضرین
اجرا گردید .
برگزاری نشس��ت در ش��یکاگو  ،ش��هری که
یادآورمحاسه تارخیی مبارزه کارگران در اول
م��اه مه ( )۱۸۸۶و در پرتو فضای انقالبی آغاز
ش��ده در خاور میانه  ،خی��زش جمدد مردمان
کش��ورمان در  ۲۵بهم��ن و اول اس��فند علیه
مجهوری اسالمی ،حمیطی پر شور ،مصمم و
صمیمی را در نشست حاکم کرده بود.
پ��س از خری مق��دم فعالنی چپ در ش��یکاگو
(میزبانان نشس��ت) به حاضرین و قرائت پیام
س��ازمان ه��ا و گروه ه��ای سیاس��ی ( حزب
کار ای��ران (توفان) ،حزب کمونیس��ت ایران،
سازمان احتاد فدائیان کمونیست ،پیوند برای
وحدت جنب��ش کمونیس��تی ای��ران  ،حزب
رجنربان ایران ،ش��ورای محایت از مبارزات
آزادخیواهان��ه م��ردم ایران – اس��تکهلم ) از
مجله حضور مناینده حزب کمونیست ایران و
پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ،
همچننی گزارش هیئت اجرائی از فعالیت بنی
دو نشست ،هیئت رئیسه دستور کار خود را به
شرح زیر اعالم وبا پذیرش حاضرین شروع به
کار منود.
 •۱حب��ث آزاد ب��رای طرح نقط��ه نظرهای

HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE

 ۲۲فوریه :پلیس مالزی از دس��تگریی دو زن
ایرانی به جرم قاچاق م��واد خمدر به ارزش
یک و نیم میلیون رینگت (۵۰۰هزار دالر) در
ف��رودگاه بنی املللی پینن��گ واقع در مشال
مالزی خرب داد.
رئی��س پلیس ایالت پیننگ گف��ت که در پی

متعل��ق به طی��ف چ��پ را ضرورتی
انکارناپذیر دانسته و در این راستا برای
اجیاد یک جبهه متحد با مست گریی
سوسیالیستی تالش می ورزد.
م��ا با افتخار و با آ گاهی به رس��الت
تارخیی دوران کنونی در مست جنبش
برای بدیل سوسیالیس��تی ایستاده امی
و برای پیش�برد همکاریهای مشخص
رئوس کلی نظرگاه و باورهای خود را
به شرح زیر اعالم میدارمی :
•اعتقاد به سرنگونی انقالبی مجهوری
اسالمی توسط توده های حتت ستم در
ایران بویژه کارگران و حمرومان.
• ما براین باورمی ک��ه مبارزه ای موثر
علیه امرپیالیس��م و مب��ارزه ای پیگری
برای دمکراس��ی و برابری منی تواند
ج��دا از مب��ارزه برای سوسیالیس��م و
جنبش تارخیی کارگران و زمحتکشان
جهان باشد .

س��ومنی ورود این دو زن در دو ماه گذش��ته
به این فرودگاه به آنها مش��کوک شده و پس
از بازرس��ی مچدان آنها مقدار  ۶.۲کیلوگرم
متآمفتامنی به ارزش یک و نیم میلیون رینگت
کشف و ضبط شد.
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از روزنام��ه
س��ان،ایوب یاکوب اع�لام ک��رد جم��ازات
قاچاق مواد خمدر در مالزی اعدام است که
این حکم ش��امل این دو زن  ۲۱و ۳۴ساله نیز

• دفاع پیگری و رادیکال از پلورالیسم
سیاسی
• دفاع از مبارزات آزادی خواهانه و
برابری طلبانه کارگران و زمحتکشان
منطقه با اعتقاد به اصل انرتناسیونالیسم
پرولرتی
• دفاع از مبارزات زنان ایران علیه نا
برابری اجتماعی،اقتصادی و جنسی
• دفاع از اصل حق تعینی سرنوش��ت
ملی و مبارزه علیه ستم ملی و مذهبی
سرنگون باد رژمی مجهوری اسالمی،
زنده باد آزادی
زندهبادسوسیالیسم
احتاد چپ ایرانیان – درخارج از
کشور،شیکا گو
یکم اسفند ۱۳۸۹
 20فوریه ۲۰۱۱

iranleftalliance@gmail.
com

خواهد شد.
رئیس پلیس ایال��ت پیننگ همچننی خرب از
باال بردن سیس��تم امنیتی این ف��رودگاه داد و
اع�لام کرد پلیس هرگز اج��ازه خنواهند داد
از این ایالت به عنوان حمل عبور مواد خمدر
استفاده شود.
پلیس مالزی سال گذشته میالدی ۱۳۸ایرانی
را به جرم قاچاق مواد خمدر دس�تگری کرده
است.

ﺩﺭﮎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻼﻡ ﺣﺎﻓﻆ
Rational perception of Hafez's poems

ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻌﻼﻣﻰ

Dr Mohammad Estelami's talk regarding

ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺯاﮔﺮﺱ

Wednesday March 16th

in Zagros Art Gallery on 7 PM
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ 16 ،ﻣﺎﺭﺱ
ﺭاﺱ ﺳﺎﻋﺖ ۷

Métro Snowdon

5155 Décarie
Montréal, Québec,
H3W 3C2 CANADA
514-489-8686 & 514-690-6343
www.zagros.ca/academy

Zagros

ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍر ﻣﯽﮐﻨﺪ :

ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍي ﺷﺮﮐﺖ ﺩر

ﺍﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻭ ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﺍی
ﺍوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در ﻣﻮﻧﺘﺮآل
514-489-8686
514-588-9038

ﻛﻼﺱ
ﻣﻌﺮق ﭼﻮب
ﺗﺬﻫﯿﺐ و
ﺗﺸﻌﯿﺮ

Métro Snowdon

5155 Décarie Montréal, Québec
H3W 3C2 CANADA
MétroSnowdon
Olympiad@zagros.ca
www.zagros.ca

ﻛﻼﺱ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺪﺍد رﻧﮓ
ﻃﺮﺍﺣﯽ
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر)ﻧﮕﺎرﮔﺮی(
ﺩﺍرﺍي ﻧﺸﺎن ﺑﺮﺗﺮي ﺍﺯ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﮑﻮ

5155 Décarie Montréal, Québec H3W 3C2 CANADA
514-489-8686
514-488-8434
info@zagros.ca www.zagros.ca/academy
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ازمیان نامه ها...
جامعهما«،جادهابریشم»،درددلوگالیه!

به بهانه برگزاری رقص «در
امتداد جاده ابریشم» ،جمعه
شب 25 ،فوریه در دانشگاه کبک

هماعلیزاده
به جای مقدمه:
هم میهنان مونرتال نش�ین من هر
از گاهی با چند سطری که اینجا و
آجنا مینویسم و در بسیاری موارد
هم طرح اعرتاضی اس��ت و یا گله
ای و یا فریادی از س��ر خش��م مرا
بیاد می آورند.
(و گوی��ا این خش��م کار خودش را
ک��رده ،آق��ای رحیمیان ،س��ردبری
پیون��د ،در گفتگویی دوس��تانه به
دخرتم ،آذر ،گفته است:
ه��م میهنان مون�ترایل من اگر چه
با نگاهی آ کن��ده از احرتام به من
(هما) مینگرند ،گوی��ا از بی پرده
گویی من "می ترسند"!)
و من این بار نیز بی پرده با آشنایان
و هم میهنامن س��خنی کوت��اه دارم
و راس��تش خ��ودم ه��م از خودم
وحش��ت دارم ک��ه مب��ادا دیل را
بی��ازارم ،اما اگر پوس��ته به ظاهر
خشنی را که وجود من را فراگرفته
کناری بزنید ،خواهید دید که دیل
دارم سرش��ار از عش��ق ب��ه مردم
سرزمینم و متامی انسانهای نیک
ای��ن جهان! اگرچه به قویل ،آزارم
ب��ه مورچ��ه هم منی رس��د و تنها
همنوعان خودم را قلقلک میدهم!
جامعه ما و «جاده ابریشم»
برنامه رقص گروه خورشید خامن،
جاده ابریشم ،بهانه ای شد که بار
دیگر آچنه در سر دارم را بنویسم و
این بار نیز اعرتاضی است و گالیه
ای!
آچنه که در رقص "جاده ابریشم"
دیدمی علریغ��م هرگونه کاس��تی،
حاصل ماهها زمح��ت بود که در
طراح��ی رقص و لباس و صحنه و
نور و ان��رژی بیکران دخرتکامنان
(که م��ا را ب��ه س��فری در "جاده
ابریش��م" از چنی و مغولس��تان و
تاجیکس��تان و هند و افغانستان تا
بلوچستان و خراس��ان خودمان و

ترکیه و لبنان بردند) به همت خامن
آرام بیات ،شبی فراموش نشدنی
را برامیان به ارمغان آورد.
کاری که در  23سال گذشته تداوم
داشته و متامی س��ختی راه خامن
آرام بیات را از آچنه به آن عش��ق
میورزد باز نداشته و رقص را که در
دین اسالم "حرام" است و "زنای
ایس��تاده"  ،به فرزندان تبعیدیان،
مهاجران و حتی جوانان کانادایی
آموزش داده تا س��نت پایکوبی و
دست افشانی ملتی در بند اسالم
گرفتار آمده را زنده نگهدارد.
آچنه ،ام��ا ،در پریام��ون برگزاری
این رقص م��را آزرد ،و لذا قلم به
دستم داد ،این بود که در شرایطی
ک��ه "هرنمندان" و "نویس��ندگان"
و "روزنام��ه نگاران" ه�نر و قلم
به مزدی ک��ه پریامون ما را پر کرده
ان��د و دس��تگاه عری��ض و طویل
حامی��ان رنگارن��گ حاکمی��ت
اسالمی ،از "اصالح طلب" گرفته
تا اصولگرایش ،به زور امکانات
و ث��روت ب��ه غ��ارت رفت��ۀ مردم
ای��ران ،گروه ه��ای "فرهنگی" به
پا میکنند؛ و دفرت و دستک است
که مانن��د قارچ از زم�ین مریویند
که ب��ه "محداهلل" همگ��ی در پی
اشاعۀ فرهنگ ایران زمینند ،فردی
مس��تقل که به هیچ دم و دس��تگاه
ظلم و زوری وابستگی ندارد و تنها
با محایت مردم به کار هرنیش می
پردازد ،همواره آماج نامهربانیها و
حساب و کتابهایی است که نشان
از قدر ناشناسی دارد.
"آنان" فردی را که "دکرت" اس��ت
و نویس��نده و شاعر (به هفت زبان
زندۀ دنیا "شعر" میگوید!) ،منتقد،
فیلس��وف ،نق��اش ،تران��ه س��را،
آهنگساز و( ...بقیه اش را به خاطر
ندارم!) ،چنان در بوق و کرنایشان
به ه��م میهن��ان مون�ترایل قالب
میکنند که به گمامن خود طرف هم
باورش میش��ود که این همه هرن از
آن ایشان است و بس!
و "م��ا" : ....اگر س��رت را بلند
کنی ،چنان با مش��ت ب��ه کله ات
میکوبیم ک��ه جرات اب��راز وجود

کانـــادا

دعوت از پزشکان برای اعزام
به مناطق دورافتاده کشور

 ۲۳فوری��ه ،ایرانتو :دولت فدرال اعالم کرد ،حاضر اس��ت
میلیون ها دالر برای استخدام  100پزشک جدید برای کار در
مناطق دور افتاده هزینه کند.
به گزارش آژانس خربی  QMIدس��ت ک��م  4.9میلیون دالر
برای شش سال آینده ،جهت بکار گریی هشت پزشک جدید
در مناطق قطبی کانادا ختصیص یافته است.
خامن  Leona Aglukkaqوزیر بهداشت در یک کنفرانس
خ�بری ،برنامه های وزارختانه متبوع خ��ود را جهت یافنت
اعتب��ار وی��ژه ای به هم�ین منظور با همکاری اس��تان های
مربوطه ،تشریح خواهد کرد.
اعالم موضوع یافنت پزشکان از سوی دولت ،بدنبال سخنان
چند روز پیش جک لیتون ،رهرب حزب نئودمکرات صورت
می گرید که محایت حزب خود از الحیه بودجه (و جلوگریی
از برگزاری انتخابات) را منوط به تأمنی نیازهای بهداش��تی
و درمان��ی  5میلیون کانادایی دانس��ته که هم اکنون در نقاط
مشایل کشور ،در حمرومیت بسر می برند.
مقامات دولتی انتظار دارند ،اعالم سراس��ری این طرح ،با
اس��تقبال پزشکان عالقمند در اس��تان های انتاریو ،بریتیش
کلمبیا ،ساس��کچوان ،نیوفانلند و ل�برادور ،نیوبرانزویک و
نوناووت مواجه گردد.
بودجه مزبور ،قرار است از طریق برنامه فدرایل با عنوان Pan-
Canadian Health Human Resources Strategy
تأمنی گردد که در س��ال  ،2004از سوی دولت لیربال وقت و
به منظور پر کردن خالء موجود در سیستم خدمات بهداشتی و
درمانی در مناطق خمتلف کشور تدوین گردید.
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نکنی! خیال کردی کی هس��تی؟!
ط��رف خودش را گم ک��رده ،فکر
کرده حالیشه!فکر میکنه عقل کُله!
به ما انتقاد میکنی؟ چند تا فحش
نثارت میکنیم تا دیگه صدات در
نیاد!!
ب��ه ما "منایندگان ثاب��ت و دائمی
و دارن��ده ح��ق رأی قاطبه اهایل
حم�ترم" ای��راد میگ�یری؟ کاری
میکنیمسرجاتبشینی!
 35دالر برای رقص؟! گرونه! (آخه
رقص که هرن نیست ،یا دستاشونو
تکون میدن یا پاهاشونو!) ،برنامه
لس آجنلسی آخه "فان" هستش !
و بعد به ناگاه مجع کثریی از زنان
ش��هر به "سینیور س��یتیزن" تبدیل
میشوند!
عزیز جان اقال بگو " اس��تیودنت"
هستی که  25دالر بدهی!)
و م��ن که ان��گار از ف��روش بلیط
"کمیسیون" دریافت میکنم ،هی با
این آشنا و آن آشنا کلنجار مریوم و
آخرش هم هرکی هم که تا به حال
از من نرتس��یده بود ،ح��اال از من
بدش آمده!

مونتریال،محمدفاضلوایرانیکا!
پیش�تر از این ها درباره او نوش��ته
بودمی ،آقای حممد فاضل ،چهره
پیشکسوت ،سخت کوش و حقیقتا
عاش��ق ،عاش��ق ای��ران و مریاث
س�ترگ فرهنگی؛ نوشته بودمی در
کنار این که سال ها یک تنه چراغ
اجنمن ادبی را روش��ن نگه داشته
اس��ت ،درکمال فروتنی و تواضع
(ویژه ی��ک خراس��انی خـُلص!)
بی هیچ من��ت و غرولن��د و گنده
منایی  /گویی ،مدت هاس��ت در
شرایط سخت اوضاع اقتصادی به
سهم کوچک خودش شانه به زیر
Columbia University
(ایرانیکا)
ی ایران
دانشنامه
450 Riverside
Drive,
چرخ No 4
1
New
N.Y.
10027-682
Tel:در نشست
گاه
از
هر
است...
داده
(2 12) 851-5723
Fax:و درش��ت
)(212ریز
749-9524های
ه��ا و همایش
E-Mail:
کامیونیتی حاضر می شود ،پاکت
January

سفید نامه ای را به دست هموطنی
می سپارد( ،مهم نیست کی و با چه
بنیه ی مایل) و یادآوری می کند،
زمانش رسیده سهم ساالنه یاری به
دانشنامه ایرانیکا را برپدازمی ،ذره

بزرگ دارد)
(که با دریا فاصله ای
January
طی قطعه چکی ،همراه نامه ای به
دفرت ایرانیکا در دانش��گاه کلمبیا
(نیویورک) به دس��ت دکرت احسان
یارشاطر می سپارد...
استاد یارشاطر هرآینه وجه کوچک
مونرتیایل های سخاومتند ،دلسوز
و ایران دوست را دریافت می کند،
نامه ای بر سبیل «رسید» وهمچننی
ابراز عشق از سر معرفت و حمبت
روانه می کند.
واپس�ین نامۀ استاد را اینجا تقدمی
حضور م��ی کنی��م ،خ��دا را چه
دیدی ،شاید سبب شود مشا هم به
قافله کوچک پشتیبانی ایرانیکای
حممد فاضل در مونرتیال بپیوندید؛
ایدون باد!
Mr.

Columbia University
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N.Y. 10027-682 1
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Fax: (212) 749-9524
E-Mail:
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University
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N.Y. 10027-682 1
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Friends of The Encyclopaedia Iranica
Ave.

03-6800

Cote St-Luc, Quebec H3X 322

Mr.
Friends of The Encyclopaedia Iranica
Ave.

03-6800

Cote St-Luc, Quebec H3X 322
Mr.
Friends of The Encyclopaedia Iranica

خوب ،این از گله کردنهای من
و حاال...
از متامی عزیرانی که برای محایت
از این هرن سانس��ور ش��ده و اولنی
قربان��ی فرهنگی رژمی ضد بش��ر،
ضدفرهنگ و انسان ستیز اسالمی
حاکم بر ایران ،مجعه شب زمحت
در سرما از خانه بریون آمدن را به
ج��ان خریدند و ب��رای دیدن کار
زیبای "جاده ابریشم" در مجع ما
بودند ،به سهم خودم سپاسگزارم.
ب��ه امید آنکه هرنمن��دان خوب و
مس��تقل و ه��م ش��هری خودمان
را بی��ش از پیش محای��ت کنیم و
زمحاتشان را قدر بدانیم.
گلهای زیب��ای رقصان ،همیش��ه
دست افشان و پایکوبان باشید.
خامن آرام بیات خسته نباشید.
(هما جان ،مواظب سرت باش!)
مونرتال  26فوریه 2011


Ave.

03-6800

Cote St-Luc, Quebec H3X 322

از میان نامه های رسیده
بوی یاس و بوی وطن
محبوب از در و دیوار
رستوران یاس
اگر کس��ی به رس��توران ی��اس و آن هم در
مونرتال نرفته باش��د و از غذاه��ای لذیذ و
حمیط آرام خب��ش و خانوادگی و همچننی
مهمان نوازی مسئولنی آن چنشیده و جتربه
ننموده ،شاید باور منی کند که چه موهبتی را
از دست داده اند.
اخریا باخانواده وقتی برای اولنی بار به این
رس��توران رفتیم ،بشدت حتت تاثری مهمان
نوازی و نزدیکی مهمانداران آن قرار گرفتیم
و منی خواس��تیم آجنا را ترک کنیم ،زیرا با
مت��ام وجود خود را در وطن احس��اس می
ک��ردمی ...از در و دیوار این رس��توران بوی
یاس و بوی هر گوش��ه وطن عزیزم ایران می
آید؛ وقتی که حدود  30سال است از آن دیار
پاک و مقدس به دورم هر بند ستونها و پایه
های آن را بدیده دیگری می نگرم.
خان��واده عزی��ز «ایزدی» ک��ه هدف اصلی
ایش��ان خدمت به هموطنان و خلق گوش��ه
ای در این دیار به یادگار آن نازننی س��رزمنی
دور می باش��د قابل ستایشند .دیدن یاس و
تناول غذاهای ایرانی با طعم و رنگ و بوی
فراموش نشدنی آن را به همه عزیزان توصیه
می منامی.
دکتر پرویز جاودان ،مونتریال

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

تبدیل سیستم های

ویـدیوئی

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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Proposed Changes to the Federal
Skilled Worker Programs

The federal skilled worker
selection system established
in 2002 looks at the worker’s
overall capacity to adapt to
Canada’s labour market.
It measures each candidate’s
score on a grid worth up to
100 points. The grid takes into
consideration the candidates’
official language ability,
their education, their work
experience, their age, whether
they have a job already
arranged in Canada (arranged
employment) and their overall
adaptability (which awards
points for things like previous
work or study in Canada,
the spouse’s education and
relatives in Canada).
A recent evaluation of the
Federal Skilled Worker
Program showed that, overall,
skilled workers selected
according to these criteria are
faring well in Canada, but it
also shows there is room for
improvement.
Based on recommendations
from the evaluation, academic
research and best practices
in other immigrant-receiving
countries, Citizenship and
Immigration Canada (CIC)
is proposing changes to the
selection system. These
changes don’t alter the
selection criteria established
in 2002. Instead, the proposals
below would affect the
number of points assigned to
the criteria and the way they
are assessed.


Requiring a minimum
level of language
proficiency
A 2005 Statistics Canada
study found that employment
rates for immigrants increased
with their ability to speak an
official language. It also found
that language proficiency had
the biggest impact on their
ability to find work in either
a high-skilled profession or
their intended field.
However, the current selection
system only awards a
maximum of 16 points (out
of a total of 100) for high
proficiency in the first official
language. It is also possible
for an applicant to be selected
with little to no language
proficiency if he or she scores
well on other criteria.
CIC will consult on increasing
the maximum points awarded
for proficiency in the first
official language from 16
to 20, and on establishing
minimum language
requirements, depending on
the immigrant’s occupational
skill level. For example,
managers or professionals
would have a different
requirement from trade

"ضربة کوچولو آنقدر تو را میترساند
 "واقعآ تقصیر تو:راننده ج��واب داد
 امروز اولین روزیه که.نیست
به عنوان ی��ه راننده
تاکس��ی دارم کار
25  آخه من.میکنم
س��ال راننده ماشین
!!بهشت زهرا بودم

Placing greater
emphasis on
younger workers
Immigrants who arrive
between the ages of 20 and 30
have been found to have the
greatest economic impact on
the receiving country. Younger
immigrants have higher rates
of employment and earnings
than older immigrants. By
contrast, immigrants aged
45 or older experience
unemployment rates almost
double those aged 25–34
years.
The selection system currently
awards the maximum of 10
points to applicants up to age
49. Approximately 27% of
federal skilled workers who
arrived between 2000 and
2006 were over the age of
40. CIC will consult on the
proposed changes to award a
maximum of 12 points until
age 35, with diminishing
points awarded until age
49. No age points would be
awarded after age 50.


Making the program
more accessible to
skilled trade people
Canada is facing current and
predicted shortages of workers
in certain skilled trades.
Immigrants can help meet this
need. However, skilled trade
people currently make up less
than 3% of all federal skilled
worker applicants.
Education points are awarded
based on the credential (such
as a post-secondary diploma)
and the number of associated
years of education. The latter
is intended to help ensure
the quality of the credential.
However, it does not take into
account country-to-country
variations in school systems.
Skilled trade people who have
a credential in their trade,
but not the required years
of education, are therefore
disadvantaged and lose points.
The proposal is to reduce the
number of years of education
required to claim points for a
trade or other non-university
credential. This change would
help improve access for skilled
tradespeople, technicians and
apprentices who have valid
post-secondary qualifications
but not the required number of
years of study.


Redirecting points
from work experience
to other factors
The overall value of work
experience points in the
grid represents too large a
share when compared to the
overall value afforded to work
experience by our competitor
countries. Currently, with as
little as four years of foreign

هیچ حرفی بین راننده و مسافر رد
 سکوت سنگینی حکم.و بدل نشد
فرما ش��د ت��ا این که رانن��ده رو به
 "هی مرد! دیگه:مسافر کرد و گفت
هیچ وقت ای��ن کار رو
 من را تا سر.تکرار نکن
"!حد مرگ ترساندی
مس��افر عذرخواه��ی
 "م��ن:ک��رد و گف��ت
نمیدونس��تم که یک
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Immigration
people.
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work experience, an applicant
has already earned 21 of the
points required to meet the
pass mark of 67.
CIC is proposing to reduce
the total number of points
that could be awarded for
work experience from 21
to 15. The proposed change
would also increase the years
of experience required to
achieve full points under this
criterion. This change would
better reflect the relative value
Canadian employers place on
foreign work experience, and
ensure that applicants have
more experience to earn full
points. It would also allow
points to be redirected to the
criteria that better contribute
to an immigrant’s successful
establishment, such as
language proficiency.


Reducing the potential
for fraudulent job
offers
Arranged employment
has several advantages for
immigration purposes. It
offers applicants an immediate
15 points on the grid, and
waives the requirement to
have a certain amount of
money set aside to prove that
the immigrant is able to be
self-sufficient in Canada. All
of these advantages have made
this part of the Federal Skilled
Worker Program susceptible
to exploitation by people
attempting to immigrate with a
fraudulent job offer.
The evaluation of the Federal
Skilled Worker Program
showed that people who
immigrate with a valid job
offer are doing very well in
Canada, earning 79% more
three years after arriving
than people without arranged
employment. Therefore,
the program is important
and should be used to help
employers offering legitimate
work. But a more rigorous
up-front assessment of the
employer and job offer is
needed to curb the potential
for fraud.
The proposed changes would
establish clearer criteria for
assessing the genuineness of
a job offer, and could require
employers to sign a document
attesting to their intention
to hire the immigrant. They
could also include restrictions
for employers who don’t
comply with this intention.
The above information can be
found on the Citizenship and
Immigration Canada website.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in your
everyday life.
________________
Maria Cottone
Certified Canadian
Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

!لبخندبزنید

مس��افر تاکسی آهس��ته روی شانة
رانن��ده زد و گفت همین بغل پیاده
 کنترل، راننده جی��غ زد.می ش��وم
ماشین را از دست داد و نزدیک بود
 از جدول.که بزنه به یک اتوب��وس
 نزدیک بود.کنار خیابان رفت ب��اال
 اما کنار یک مغازه توی.که چپ کنه
 برای چند ثانیه.پیاده رو متوقف شد

rant!

immig

Whazz happenin’, faithful
readers of Paivand?!
Okay, so my daddy, sick
and tired of listening to
my constant ranting about
life and its miseries, is
making me write down my
ramblings on paper and
let someone else (meaning
you) read them!
Anyhow, here I am taking
up his offer. But he also
wants me to write about
how it feels to be the
daughter of an immigrant
family living in Quebec!
To be honest, I love this
job (even though I am not
getting paid a cent, DAD!),
but if you don’t know the
REAL me by now, when
I write, I hate censuring
myself, which means
that I tend to swear or go
overboard or use some notvery-friendly lingo.
So, for all you faint hearted
cats out there, this sh**
ain’t for you.
So seriously, prepare
yourself for some foulmouthery.
Also, to all you rockin’
younguins out there:
this column is meant for
you. I want to hear your

TEEN'sCorner....

voice!
I want to hear what YOU
think about life and its
miseries around here.
I want to know how
YOU feel about being
the daughter /son of an
Iranian immigrant family,
especially, the gals!
(boys, I’m not sexist, but
my dad can get dangerous
when I get too close to
dudes.)
I’m joking. Geez. Where's
your sense of humor. I want
to hear from both the dudes
and the dudettes!
So yeah, my columns
will be about some real
controversial sh** and you
may or may not agree with
me.
And that’s what I LOVE
about this country. I want
to hear YOU rant about
what I rant about. And, if
you want me to write about
something specific, drop
a line brothers and sisters!
Who knows? If I like your
writing, we might actually
publish it.
So long, my dear readers!
You shall hear from me
soon! Peace and love, man!

nadime:)

THEY. ARE. NOT. FUNNY.!!
nadime1993@hotmail.com
After a long day of sitting
on my butt, listening to my
teachers lecture, it’s always
nice to come home, turn on
the TV and watch cartoons
(or as my dear father calls
it: do “ceaseless channel
hopping”).
Of course, I would
watch The Simpsons in
a heartbeat, no question
about it, but when there’s
really nothing better to
watch other than (the
worst, most ignorant and
boring show in television
history!) Jersey Shore, I
would turn to, the one and
only, Family Guy.
Not surprisingly, the
second the trumpets of
the theme song start to
play, my parents’ internal
parental radar goes berserk
and they scream: “TURN
THAT SH** OFF!”
I would never disobey
my parents for something
so stupid (have you ever
seen my mother blow a
gasket?!), but the minute
they are not paying

attention, I quickly hop
back to that channel.
Now, I have seen my
fair share of Family Guy
episodes, with its stupid
jokes, childish storylines,
and mediocre animation,
and I haven’t been so
horribly disgusted by it to
actually rant about it. Until
recently.
A while ago, I have
witnessed the most
horrid, putrid, vile scene
I have ever witnessed
on Television (brace
yourselves, because it
really is disgusting):
I have seen a talking dog
literally licking excrements
off a young infant’s ass...
With immense detail, and
Stewie was enjoying every
moment of it and Brian
was just… Okay, I quickly
changed the channel and
lost utter respect for Seth
McFarlane and all the
writers of Family Guy.
I have to admit, there was
a time when I would gladly
defend them whenever
my parents would roast
them and their work, but

nowadays, whenever I
watch this show, I always
come prepared with a
handy- dandy puke bag.
I mean, come on!
Seriously?
Is this crap really funny?
I’m an 18 year old girl,
born and raised in a North
American society, being
immersed in the same
garbage the media is
shoving down the throats
of millions of young
viewers and it seems like
I’m the only one who
doesn’t find a princess
stroking the penis of a
talking perverted toad
(dude, I’m not kidding) the
least bit funny.
I just want to know if these
writers are mentally sick.
I’m dead serious! What
kind of sick, twisted,
maniacal, sex crazed
pedophile actually
fantasizes about these
obscenities and decides:
“Hey! I have money and
power! Why not share my
fantasies with the world?”
Dude, we all have our
fantasies and I (somewhat)
respect that, but some
fantasies are meant to
be kept inside your skull
and to never come out
unless you are in a therapy
session!
And dude, seriously, fart
jokes? Do these guys sit
around a table in a dark
room pondering about the
next episode and then, all
of a sudden, one of them
exclaims:
“Hey! Let’s make another
fart joke!”? My dear
brainless twat: farts are not
funny. Yes, they might’ve
been hilarious when you
were 9 years old, but you
are now a grown adult.
Fart jokes, vagina jokes,
penis jokes, homophobic
jokes, racist jokes…
THEY. ARE. NOT.
FUNNY.
I just feel sorry for the
kids, man. Imagine: these
kids (younger than me
even!), watching this
rubbish, having no better
role models, decide to copy
what these cartoon maniacs
do.
OMG.
Imagine living in a world
full of Peter Griffins…
O.O Listen, I don’t want to
point fingers at anyone. It’s
a free country and people
can make stuff about
whatever the hell they
want, but there are certain
things aimed for adults and
certain other things aimed
for a younger audience.
You think Family Guy is
aired late at night on Prime
Time? Surprise! Family
Guy is aired every day on
Fox at 5:30 pm: the same
time Sponge Bob is aired
on another channel.
And I don’t want to
blame the parents either:
you guys have your own
problems, you got to pay
the bills, cook dinner, clean
the house, stress about

continued on >>pg.: 39
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Accounting & Business

TAX AUDI
T

Can you really
prevent a Tax Audit?!

A tax audit is
an
experience
every
sane
businessperson
strives to avoid.
U n f o r t u n a t e l y,
there's no way
to guarantee that the
CRA (Canada Revenue
Agency)/ RQ (Revenue
Quebec) won't pay you
an unwelcome visit; the
government's exact formula
for choosing who is audited
remains a well-guarded
secret.
And even if you are chosen
for a tax audit, you may
face a variety of different
types.
Even if you can't be sure
you'll avoid an auditor's
attention, however, tax
experts have identified
some factors that may flag
a return for closer scrutiny.
It pays to be extra careful
when filling out your tax
return, and to keep the
best possible records to
document your business
operations and expenses,
if you fall into one of the
following categories:
• Self-employed people;
• Corporate returns
reporting income of
$250,000 or more;
• Individuals who claim a
home office deduction;
• Sole proprietors in
businesses;
• Where income is mostly
attained from tips, such as
waiters and cab drivers;
• Involving large amounts
of cash, such as auto
salespeople;
• Involving a lot of travel,
such as airline pilots and
flight attendants;

• That are
serviceoriented,
such
as
lawyers
and
doctors;
• Recreationaltype businesses
that could be
classified
as
hobbies;
•
Businesses
using
subcontractors
instead of employees;
• Returns with large
deductions
relative
to one's income for
charitable gifts, travel,
meals, and entertainment.
Whether your business is
more likely to be a CRA/
RQ target, experts say you
can still reduce your risk
of an audit by:
• Answering all questions
on your tax return;
• Using exact numbers,
not nice round numbers
(use
$4,892.18,
not
$5,000.00);
• Double-checking your
math for errors;
• Preparing your tax report
neatly and accurately;
• Attaching explanations
for any items that may
appear questionable.
• Meet all your filing
deadlines
• Choose your tax preparer
carefully. Since you mainly
and not the preparer, are
legally responsible for
what’s submitted, you
want to make sure the
professional you use is
ethical and skilled.
If you do get audited,
the burden of proof lies
with you. You'll need to
substantiate and account
for all deposits, and you'll
have to prove that all your
expenses — such as travel,
meal, and entertainment
costs — were necessary

for your business.
Always keep logs
of your business
activities, including
detailed
dates
and
locations, exact amounts
and
descriptions
for
expenses, names of the
people with whom you
did business, and the
topics you discussed. In
addition, save applicable
documents,
such
as
receipts, bank statements,
and cancelled checks. If
you receive unusually
large payment that causes
a spike in your income,
make sure you have
complete audit trail to
track the income and
expenses related to it.
Make sure your record
keeping is impeccable.
Finally, a great strategy to
help avoid an audit is to
essentially become “Audit
Proof”. Have your tax
representative
conduct
a “Friendly Audit”. You
can therefore correct
sensitive areas prior to
a real audit. Always,
let your accountant or
tax representative deal
with the auditors as they
understand exactly what
auditors are looking for and
can resolve the issues with
the best professional way.

It pays to be extra careful when filling out your tax return

MAHTAB
SAGHAFI,
Senior Tax Advisor
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_________
For Tax Emergency Advices
or any Pre-Audit help:
Email:
msaghafi@miagesolutions.
com
with “Tax Emergency”in
your email subject line. Or,
pick up the phone and call
Mahtab Saghafi at 1-514426-7200 ext.101 now.
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... بازار امالک:کبک و کانادا
که بیشرت باش��د) گرفته می شود و
:طریقه حماسبه آن به شرح زیراست
 دالر اولی��ه می��زان۵۰۰۰۰ ب��رای
دالر) از۲۵۰(  م��ی باش��د%۰.۵ آن
دالرمقدار آن به۲۵۰۰۰۰ دالر تا۵۰۰۰۰
دالر) و از۲۰۰۰( افزایش می یابد% ۱
۵۰۰۰۰۰  و از% ۱.۵ ،۵۰۰۰۰۰  تا۲۵۰۰۰۰
. می رسد% ۲ دالر باالتر
برای واضح تر شدن مطلب توجه
:مشارابه مثال زیرجلب می منامی
۵۲۰۰۰۰ فرض کنید ملکی به قیمت
دالر خریده ایدکه قیمت شهرداری
(assessment roll) آن
مشاباید،دالر م��ی باش��د۵۷۰۰۰۰
 این مالیات،براساس قیمت باالتر
را برپدازی��د (قیمت ش��هرداری یا
.)دالر۵۷۰۰۰۰
 ی��ا% ۰.۵ دالراولی��ه۵۰۰۰۰ ب��رای
۵۰۰۰۰ -۲۵۰۰۰۰ ب��رای،دالر۲۵۰
دالر) و۲۰۰۰( دالر ی��ک درص��د
،%۱.۵ ،۲۵۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰۰ب��رای
 دالر) و ب��رای مق��دار۳۷۵۰(
دالر70000 باقیمان��ده ک��ه مع��ادل
دالر) که درکل باید۱۴۰۰( %۲ است
مالی��ات نقل و انتقال، دالر۷۴۰۰
:برپدازید
+ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ +۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ +۵ ۰ ۰ ۰ ۰
$۵۷۰۰۰۰ =۷۰۰۰۰
%1.5+ )%2000(%1 + )$250(%0.5
$7400= )$1400( %2 + )$3750(
درضم��ن قبض ای��ن مالیات بنی
هفت��ه بع��داز روز حمض��ر به3-6
دستتان خواهدرسید و چهارهفته
فرص��ت دارید ت��ا آن را پرداخت
.کنید
در مواردی این مالیات مش��مول
معافی��ت می باش��د ک��ه تعدادی
:ازآنهابه شرح زیرمی باشند
دالر ی��ا۵۰۰۰  اگرقیم��ت مل��ک
!کمرتباشد
 اگ��ر نق��ل و انتقال ب�ین مشا و
.همسرتانباشد
 اگرمعامل��ه ب�ین مشا ب��ا پدر یا
و یابا پدر یامادرهمسرتان،مادرتان
همچننی اگراین نقل وانتقال.باشد
بنی مشاوپدرب��زرگ یامادربزرگ
خودتان و یاپدربزرگ ومادربزرگ
.همسرتانباشد
 اگ��ر نق��ل و انتقال ب�ین مشابا
فرزندتان و یا فرزند فرزندتان و یا
 و یا...فرزند فرزن��د فرزندتان و یا
همسرانآنهاباشد
م��اه اس��ت ک��ه12 اگرحداقل
بادوست پسر و یادوست دخرتتان
زندگی میکنی��د و می خواهید که
نقل وانتقال ملکی را بنی خودتان
اجنام دهید از پرداخت این مالیات
.معافهستید
.شادوسربلندباشید

خمارججانبیخریدملک

(و همچننی انصافشان) قیمت آنها
.متفاوت می باشد
بیمه وام.6
درصد۸۰ اگرمیزان وام دریافتی از
 تهیه بیمه،ارزش ملک بیشرت باشد
 هزینه.ب��رای وام الزام��ی اس��ت
درصد.%۳.۵-۰.۵ این نوع بیم��ه
از کل وام م��ی باش��دکه اغلب به
بازپرداخت ماهیانه وامتان اضافه
.می شود

هزینه تهیه وام.7
اف��راد متخص��ص در ام��ور اخذ
، در ازای تهی��ه وام،وام مس��کن
می توانند از مش��ا هزینه دریافت
 ویل اغلب سرویس خودرابه،کنند
صورت رای��گان ارائه می کنند و
این هزینه را ازمؤسس��ه تهیه کننده
.وام دریافت می منایند
اسبابکشی.8
معموًالهزینه این مؤسس��ات که به
،ص��ورت حرف��ه ای کارمی کنند
 دالر در س��اعت می باشد۱۰۰-۵۰
) کارگر و یک ماشنی ون۳ (شامل
%۲۰-۱۰ )که درماههای پرکار (ژوئیه
.گرانرت می باشند
 رزرو،(البته باید از ماهه��ا جلوتر
).شوند
بازرسیفنی.9
همیش��ه و همیشه از سرویس یک
بازرس تاییدشده ودارای مدرک و
.بیمه استفاده کنید
 اغلب به نوع ملک،هزینه بازرسی
دالر برای۷۰۰-۳۰۰ بس��تگی دارد
)خانه معمویل
مالیاتنقلوانتقال.10
)Transfer Duties(
 خریدار،در صورت معامله ملک
.باید این مالیات را پرداخت کند
متام مناطق ش��هرداری در استان
 مالیاتی را به عنوان مالیات،کبک
نقل وانتقال (که اغلب به اشتباه به
welcome آن مالیات خیرمقدم
 گفته می شود) از خریدارانTax
.ملک دریافت می کنند
گرفنت این مالیات برای،در گذشته
متام ش��هرداری ها الزامی نبود و
شهرداری هادرگرفنت این مالیات
.خودخمتاربودند
دول��ت با وض��ع قانونی درس��ال
 گرف�تن مالیات نقل وانتقال۱۹۹۱
 ب��رای متام۱۹۹۲را از اول ژانوی��ه
.شهرداریها اجباری منود
ای��ن مالی��ات براس��اس قیم��ت
خریداری ش��ده مل��ک ویاقیمت
ارزیابی شده شهرداری (هر کدام

Cell.: 514-702-2309

بن��ا بر س��واالت
مکرر خوانندگان
عزی��ز مبن��ی ب��ر
خم��ارج جانب��ی
،خری��د مل��ک
تکرار این قس��مت
 در2010 را ک��ه در یک��م ژانوی��ه
 خایل از،ب��ه چاپ رس��یده،پیوند
.لطف ندیدم
معموًالهن��گام خری��د ملک باید
قیمت ملک% ۴-۲مبلغی مع��ادل
ب��رای این هزینه ه��ای جانبی در
:نظرگرفت
هزینه ارزیابی ملک.1
مؤسس��ه مایل که مش��ا از آن وام
ملک را تهیه می کنید (اگر مقدار
 کل قیمت ملک%۸۰ وام مش��ا از
بیش�تر باشد) ممکن اس��ت که از
مشا تعینی قیمت خانه تان را توسط
ارزی��اب تأییدش��ده درخواس��ت
 دالر۶۰۰-۴۰۰ کند که معموًال ب�ین
.متفاوت است
مالیات شهرداری و مدرسه.2
بس��ته ب��ه نوع پی��ش پرداخت
مؤسس��ه مایل که وامتان را،اولیه
ممکن است از مشا،تهیه می کند
خبواه��د تا مالیات ش��هرداری و
مدرس��ه را ب��ه مقداربازپرداخت
.ماهیانه وام تان اضافه کنید
اگر مش��ا خبواهید که این مالیات
،را مس��تقیم ًا پرداخ��ت منایی��د
مؤسس��ه مایل می تواندهر س��ال
رس��ید پرداخت این نوع مالیاتها
.راازمشادرخواست کند
بیمه ملک.3
میزان بیمه خانه مسکونی بستگی
به ارزش خانه (ساختار و حمتویات
آن) دارد ک��ه مؤسس��ه م��ایل تهیه
آن را،کننده وام ازطریق حمضردار
.از مشادرخواست خواهدکرد
هزینه های نصب.4
دربرگرینده هر نوع سرویسی است
مانند،که نیاز به هزینه اتصال دارد
.... تلفن و،کابل تلویزیون،برق
هزینه محضردار.5
 نیازبه یک،متام معامالت امال ک
وکیل ی��ا حمضردار ب��رای اجنام
دادن کاره��ای قانون��ی مربوط به
ثبت خواهدداشت که بسته به نوع
ملک وجتربه وکی��ل یا حمضردار

امیرسام

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

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

from pg.39
whether your kids did their
homework or not (Mom,
Dad, I swear I finished
them! Wait, I’m in college.
Why should I tell you?).
And if you do force them
not to watch, I’m 100%
positive that they will defy
you and watch it some
other way. But once and a
while, why not turn off the

امیر سام

TV and spend some quality
with your kids (yuck, I
sound like Dr. Phil…). Or
maybe introduce them to
some better shows (LIKE
THE SIMPSONS!!).
And hey! You kids! Yeah,
I’m talking to you! I want
to hear from you!
Give me your opinion
on why Family

family guy...
Guy is supposedly
HIGHLARIOUS. ‘Cause
seriously, I really want
to know. Is there maybe
something horrifyingly
wrong with me or is it
something totally different?
Tell me!
Yours truly, Nadime
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در امتداد جاده ابریشم

هنر:مونتریال ایرانی...

آرام بیات جمعه  25فوریه 2011

درحاشیۀجادهابریشم،
دیدار با آرام بیات

مجعه شب 25 ،فوریه ،در سالن زیبای ماری ژران الژوا ،دانشگاه کبک،
تروپ بزرگ رقص خورشیدخانوم در برابر نزدیک  400متاشاچی مشتاق
و بسیار پرشور بروی صحنه رفت .گفتنی است که خبشی در خور توجهی
از خماطبان برنامه ،غری ایرانی بودند.
آخرین برنامه هرنی خورشیدخانوم «در امتداد جاده ابریشم» نام داشت،
با رپرتواری از رقص های کشورهای «جاده ابریشم».
(جاده ابریشم یا راه ابریشم ،در سده یکم میالدی ،شبکه راههای متصل
شده ای مبنظور بازرگانی در قاره آسیا بود که شرق و غرب و جنوب آسیا
را بهم و به مشال آفریقا و شرق اروپا متصل میکرد.
این راه از چنی به والیت کانسو می آمد و از آجنا داخل ترکستان شرقی
امروزی میشد و به مسرقند و خبارا مریسید .در خبارا قسمت اصلی آن از
راه مرو ،سرخس ،نیشابور ،گرگان به ری میآمد و از ری به قزوین و زجنان
و تربیز و ایروان مریفت و از ایروان به یکی از بنادر شام منتهی میگردید.
مهمرتین کاالیی که بصورت ترانزیت از ایران میگذشت ،ابریشم بود).
رقص بر روی صحنه ای خایل از دکور ،و همراه با منایش اس�لاید ،از
طبیعت ،معماری ،هرن و تاریخ یگانه ی کشورهای امتداد «جاده ابریشم»
برگزار می شد .در جمموع نزدیک به  40رقصنده در سننی خمتلف و (در
سطوح خمتلف) بر صحنه حاضر شدند و شبی زیبا و بیادماندنی در خاطر
مدعوین جبا گذاشتند.
آچنه اما در رقص «جاده ابریشم» خورشیدخانوم بیش از همه چشمگری
و زیبا بود ،انفجار رنگ لباس های بس��یار متن��وع رقصندگان ایرانی و
غریایرانی بود .در مجع کوچکی ،یکی از دوستداران رقص خامن بیات
به طنز می گفت :احلق اسکار بهرتین «کاستیوم» امسال باید گروه رقص
خورشیدخانوم اهدا شود! (ما موافقیم!)
در پای��ان برنامه ،زمانی که کف زدن های مش��تاق ،وس��وت زدن های
خماطبان سراجنام فروکش کرد ،خامن بیات را پشت صحنه ،خسته ،اما
ش��ارژ و پرغرور ُجستیم و با او قرار یک گفتگو ودیدار کوتاه در ساعات
پیش از چاخپش پیوند گذاشتیم ،مشتاقانه پذیرفت.
نظرتان را به این گفتگو در زیر جلب می کنیم:
م��ی داد وزی��ر نظ��ر وزارت
فرهنگ و هرن حکومت قبلی
ایران فعالیت می کرد بعد از
انقالب اس�لامی این مدرسه
و دیگ��ر مدارس رقص به کل
بسته ش��دند  .ورقص بعنوان
هرن(رقص صحنه) که در ایران
بس��یار جوان ب��ود از صحنه
خارج ش��د ...بع��د از امتام
هرنس��تان دروزارت فرهنگ
وهرن اس��تخدام شدم که عمر
آن هم بس��یار کوت��اه بود .وبا
انق�لاب اس�لامی همه چیز
متام شد
درماه می  1988وارد مونرتال
شدم ودرسپتامرب همان سال اولنی
کالس��های آموزش رقص را برای
کودکان شروع کردم در  1995گروه
رقص خورشید خانوم MSSUN
بوجود آم��د و از ای��ن تاریخ همۀ
فعالیتهای من ب��ا همنی نام اجنام
می شود.
اگرچه در کانادا در رشته عکاسی
کاجل داس��ون و به دنب��ال آن صدا
و تصویرکامپیوت��ری دانش��گاه
کنکوردیا به حتصیل پرداختم ویل
در نهایت همه ای��ن توانایی ها به
خدمت رقص درآمد.
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چقدر طول کش�ید ت�ا کار برروی صحنه
آمد؟

 حدود هفت ایل هش��ت ماه
برای اج��رای اول کار کردمی البته
بغری از کاره��ای اولیه که خود من
به تنهایی باید اجنام دهم از نوشنت
و تدوین ،طراح��ی رقصها ،گوش
ک��ردن و گوش کردن و گوش کردن
و پیدا کردن موزیک و ادیت آن تا
طراحی لباس و نور و هزار و یک
داستان دیگر جمموعا بیشرت از یک
س��ال ،و برای اجرای مونرتآل هم
رمسا از سپتامرب.
موسیقی رقص هم که بسیار مورد
لطف دوستان قرار گرفته میکسی
است از کاربسیاری از آهنگسازان
ایرانی و غ�یر ایرانی ک��ه به دلیل
کثرت آهنگسازان آوردن نامشان
در بروش��ور عملی نبود .ویل باید
یاد آوری کنم که آهنگس��ازانی که
قطعات بیشرتی و ش��اید زیباتری
از کارهایش��ان را اس��تفاده کردمی
خبصوص قطعه آخرین رقص کار
هرنمندان خوب شهر خودمان گروه
کنستانتینوپل است به ســرپرستی
کیا و ضیا طبسیان.
از مشکالت تولید و غیره بگویید.

 وج��ه متای��ز ای��ن رق��ص با
کاره��ای دیگ��ر (من��ی خواه��م
امسش را مشکل بگذارم ) به غری
از رقص هائی که به وس��یله ملیت
ه��ای دیگر امتداد جاده ابریش��م
اجن��ام می ش��ود رقصه��ای غری
ایرانی بود که گروه خورشید خانوم
می بایست اجرا می کرد و من می
خ�امن بی�ات عزیز ،ب�رای آن دس�ته از
بای��د اول خودم رق��ص را یاد می
هموطن�ان تازه وارد که با نام و کارنامه
گرفتم و بر اس��اس آن طراحی می
مشا کمرت آش�نایند ،اندکی ازخودتان و
تارخیچهگروهبگویید.
کردم بعد با گروه کار می کردمی .که
(از دش�واری ه�ای کار ،از محای�ت
در این مدت باید مرتب به راچسرت
کامیونیتیو)...
هم س��فر می کردم ،به دلیل آنکه
گروه ه��ای دیگری ک��ه در برنامه
 آرام بیات :از خیلی کوچکی
شرکت داش��تند از راچسرت بودند
م��ی رقصی��ده ام و به کالس��های
در مونرتال سعی کردمی هرچه بیشرت
آموزش رقص که در آن زمان بسیار
از گ��روه های مونرتایل اس��تفاده
حم��دود بود می رفت��م .در همان
کنیم که البته مش��کل ای��ن بود که
زمان چبگی ه��م رقصیدن برامی
به دلیل اینک��ه در انتخاب ملیتها
مدیتیشن بود.از دوره دوم دبریستان
حمدودیت داشتیم جمبور بودمی در
رمسأ وارد هرنستان رقصهای ملی
چند مورد از هرنمندان دیگر شهر
و حملی ایران ش��دم این هرنستان
ها استفاده کنیم  ،.که متاسفانه این
در واقع اولنی وتنها مدرسه رمسی
بود که رقصهای ایرانی را آموزش «رق�ص در امتداد جاده ابریش�م» کار هوای زمس��تان همکاری نکرد و
ب�زرگ ت�ری در قی�اس ب�ا با اینکه از مدتها قبل برنامه ریزی
کارهای پیشنی مشاست ،شده بود چبه ها در برف گری کردند
ای�ده کار چط�ور در ذهن و س��اعت  6صب��ح روز برنا مه از
ایستگاه پلیس بوفالو زنگ زدند که
تان شروع شد؟
 ای��ن برنامه همانند نوازنده قزاق ما به دلیل لغزندگی
«ب��ی ب��ی ب��اف» ب��ه جاده تصادف کرده وما نتوانستیم
س��فارش و دع��وت رقصنده تبتی و نوازنده قزاق را در
دانشکده مردم شناسی برنامه داشته با شیم و جمبور شدمی
دانش��گاه راچس�تر برای پر کردن زم��ان که چبه های
نیوی��ورک آم��اده و ما باید لب��اس عوض می کردند از
خنس��تنی ب��ار در م��اه فیلم اجرای رقص تبتی راچس�تر
آوریل ،س��ال پیش در اس��تفاده کنیم .اگرچ��ه که به گفته
دوستان چبه های خودمان آچننان
آجنا اجرا شد.
س��نگ متام گذاشتند که کمبودی
مترین های تروپ رقص خورشیدخانوم :اینجا گاه به فضا و تصاویر
حمسوس نبود ویل پدر صاب چبه
یگانه ای برخورد می کنیم! >> تصویر :یکی از رقصندگان خورشیدخامن از نگرانی در آمد! تا بشود جاهای
 بچهبغل -در حال مترین پیش از اجرای «راه ابریشم»!خایل را در مدت کوتاه راس��ت و

ریست کرد!
آیا «در امتداد جاده ابریشم»
در ش�هرهای دیگ�ر هم اجرا
می شود؟

 خیل��ی دمل��ان م��ی
خواه��د که برنام��ه را در
ش��هر های دیگ��ر هم به
صحنه ب�برمی ،ویل جتربه
مونرتال نشان داد که برای
گروه های غریایرانی باید
از اف��راد حمل��ی هم��ان
شهر اس��تفاده کرد .یافنت
و هماهنگ کردن با گروه
ه��ای حملی و همزم��ان حرکت
دادن ای��ن گ��روه بزرگ مس��تلزم
برنامه ریزی دراز مدت است.

از جترب�ه ی کار با گروه های غیرایرانی
بگویید .با چه گروه هایی و چگونه ،آیا
باز هم در آینده با اقلیت های فرهنگی
دیگر کار خواهید کرد؟

 مث��ل هر کار دیگ��ری جنبه
های مثبت و منفی دارد .آچنه که
از همه چیز ب��رای من با ارزش تر
است مس��ئله یادگریی است و کار
با گروه های دیگ��ر این امکان را
فراهم می کند.
از طرف��ی بن��ا به طبیع��ت اینکار
همیش��ه این من هس��تم که حرف
آخر را م��ی زمن ویل در این مورد
به دلیل اینکه شناخت تو از کاری
که باید اجنام شود حتی اگر مدتها
راجع به آن حتقیق و مطالعه داشته
باشی از اجرا کنند گان کمرت است
ویل همچنان این تو هستی که باید
تصمیم نهایی را بگریی کمی این
احساس پیش می آید که به اندازه
کافی کنرتل نداری.
 از بروبچه های رقصندۀ ایرانی «رقصدر امتداد جاده ابریشم» بگویید.

 قبل از ه��ر چیز می خواهم به
عن��وان کس��ی که کم��ی رقص را
بلد اس��ت نه به عنوان عضوی از
خورشید خانوم به تک تک چبه ها
از صمیم قلبم تربیک بگومی و کاله
از سر بردارم ...و به عنوان عضوی
از خورش��ید خامن از کار کردن با
مشا افتخار می کنم .به قول خامن
عبائی عزیزم گل درخش��یدید .من
آن پشت حسودمی می شد .که چرا
من در صحنه نیستم.
بسیار خرس��ندم از اینکه در مرور

زم��ان خورش��ید خانوم ب��ا همه
مشکالتی که ترجیح می دهم راجع
به آن صحبت نکنم (گویا ما تصمیم
خود را گرفته امی که تغیری نکنیم)،
نه تنه��ا یک گروه ه�نری بلکه به
شکل یک خانواده و یا کامیونیتی
کوچ��ک در آمده .نس��ل اویل که
وقتی با خورش��ید خانوم ش��روع
کردن��د چهار پنج س��اله بودند آن
شب شاهد هرن منایی فرزندانشان
بودمی.
بسیار خرس��ندم که در گروه ما زن
و م��رد ،کیارش خنس��ت که واقعا
باید ب��ه او درود و صد درود گفت
که یک تنه به ج��ای همه مردانی
که باید دوشادوش زنان در صحنه
باش��ند کاری را که دوست و به آن
اعتق��اد دارد اجنام می دهد ،می
رقصد و زیبا هم می رقصد ،درود
به این استواری!
قدمیی ها گیس��و دان��ش با رقص
کالسیک و زیبایش 23سال است
ک��ه م��ی رقص��د ،یل��دا بصرییان
رقصنده ق��دمی و خواننده گروه که
آن شب غوغا کرد.
در کنار جدیدترها مژگان اسدپور،
مادرها و دخرتان نیما مشعوف و
یلدا که گل ما بود و هر کس رقص
او را دیده و او را می شناس��د می
داند که چقدر گل است و همینطور
لیلی یکی از کالغ های ما!
و آزیت��ا پاپایی و دخ�ترش آناهیتا
مطلبی ،دیگر کالغ ما.
مهرن��وش طاه��ری ،سولیس��ت
پرانرژی که در این برنامه با عنوان
یک ط��راح حرفه ای در طرا حی
و دوخت لباس��ها ه��م همکاری
داش��ته .آیلنی رقصنده جوان و کم
حرف ما که در اکثر برنامه ها یار
ماس��ت .کاتری��ن و کارولنی گوتیه
خواهران رقصنده غری ایرانی ما که

حدود  12سال است با ما همکاری
دارن��د و حاال بیش�تر از خیلی از
ایرانی ها با فرهن��گ و هرن ایران
وآن منطقه آشنایی دارند.
اهل��ام فرصت دخ�تر کوچکی که
س��ال ها پیش به کالس آمد و چه
پروانه ای شد .و خیلی های دیگر،
سامانتا ،مارتا ،آنا و شان شان.
در واقع کم کم نسل سومی هامیان
دارند وارد صحنه می شوند.
روزگاری من می رقصیدم و دیشب
نوه های من ،شیدا و کیانا!..
در ضمن باید از دوس��ت عزیزم،
انوش ساس�ان زاده،یاور همیشگی
خورش��ید خانوم که ساهلای سال
است ،کارهای تکنیکی برنامه ها
را بی س��ر و ص��دا اجنام میدهد،
سپاس گزار باشم.
همینطور خامن فریبا هلی و ساندرا
ال-راحم�ین ب��رای آرایش و گرمی
چبه ها و خامن فرشته بهشتی برای
دوخت لباسها و هزار کمک دیگر.
و ش��روتی رقصنده هندی -منوئل
اسودو و کاسپنی کیکلی برای نور
و متامی عزیزانی که در اجنام این
برنامه ما را یاری دادند.
دست همگی مریزاد! براوو!
 -از برنامه های آینده؟

 اوه...آینده !...فعلن سرمان
گرم برنام��ه های عید خواهد بود.
ساهلاست که ما ماه مارچ را برای
برنامه ه��ای نوروزی در س��فرمی
امسال امید دارمی که بتوانیم بیشرت
در شهر خودمان باشیم.
-خ�امن بی�ات ،ب�ا س�پاس و آرزوی

موفقیته�ای بیش�تر ب�رای ش�ما و گروه
خورش�یدخانوم و به امید دیدار هرچه
زودتر در برنامه های پربار آینده شما.
________
عکس:حسینآریان
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خاورمیانه :جوانان نسل معجزه...
شده است،
هنگام��ی ک��ه در می��دان التحریر
سخرنانی میکرد یک دستبند سبز
در مچ دست راستش دیده میشد.
این نش��انهی همبستگی با جنبش
سبز ایران بود.
کارشناسان سیاسی بر این عقیدهاند
که «انقالب یامسنی» که در تونس
و مصر رخ داد در کشورهایی مانند
س��وریه ،لیبی و ای��ران غری ممکن
است.
زیرا دستگاه حاکمه در این کشورها
منافع خود و بقای حکومتهای
دیکتات��وری خود را به��ر قیمتی
شده بر خواست ملت برتر دانسته
و از کشتار مردم صلح جو و بیگناه
باکی ندارند.
لیبی و قذاف��ی منونهی گویایی از
این واقعیت دردناک است.
پسر قذافی در تلویزیون ظاهر شد و
بی رمحانه گفت:
«رودخانهایازخونتظاهرکنندگان
بوجود میآورد».
س��پس هواپیماها و هلیکوپرتهای
دولتی مردم را مبباران کردند.
در کش��وری مانند لیب��ی جوانان
میگفتند مرگ را به زندگی حتت
حکومت ظاملانهی قذافی ترجیح
میدهند.
تغی�یر و رنس��انس سیاس��ی ب��ه
کش��ورهای عربی ،خ��اور میانه و
جهان سوم آمده است.
ای��ن آغ��از فص��ل جدی��دی در
تاریخ منطقه اس��ت .امروز شاهد
صفح��ات اول این فص��ل جدید

>> ادامه از صفحه26 :

هس��تیم .مبارزات ادام��ه دارد و
نتایج مانند ه��ر انقالب و تغیریی
کامًال قابل پیش بینی نیست.

و در آمریکا؟!

از قاهره تا «ویسکانسن»
ضم��ن صحنههای تظاه��رات از
کش��ورهای عربی و خ��اور میانه،
تصاویری در تلویزیون دیده میشد
که مش��کل ب��ود باور ک��رد ...این
تظاهرات در آمریکا است.
ویل همزم��ان ب��ا تظاه��رات در
آنسوی دنیا ،در شهر «مدسن» مرکز
ایال��ت «ویسکانس��ن» تظاهرات
عظیمی بر پا بوده است.
در می��ان آنها کارمن��دان دولت،
معلمان ،پرستارهای بیمارستانها،
مام��وران آت��ش نش��انی ،دانش
آموزان و حتا پزش��کانی که برای
کلینکهای دولت��ی کار میکنند
دیده میشدند.
ای��ن تظاه��ر کنندگان س��اختمان
فرمان��داری را اش��غال ک��رده،
مدارس تعطیل ش��ده و بس��یاری
کارمندان دولتی در ادارات حاضر
نشدهاند.
در هم�ین ح��ال  ۹نف��ر س��ناتور
دموک��رات ایالت «ویسکانس��ن»
خمفیانه از این ایالت خارج شده و
در حمل نامعلومی پنهان شده اند.
اگ��ر از فرمان��دار مجهورخیواه و
عضو «ح��زب چای» ای��ن ایالت
ک��ه از ژانویه کار خود را آغاز کرده
است برپسید میگوید:
وی برای جربان کسر بودجه ایالت

شکسنت دیوار ترس...
به نظر من پاس��خ این پرس��ش این
اس��ت ک��ه ش��خص دیکتات��ور با
دس��تگاه اطالعاتی و امنیتی اش
دچ��ار نوعی ناهمگون��ی و تضاد
منافع اس��ت که مان��ع از این می
شود که در فضایی حاکی از منافع
مش�ترک با یکدیگر تعامل داشته
باشند.
نفع واقع��ی دیکتات��ور – که می
توان��د دوران حکومتش را طوالنی
تر کند و سقوطش را به تعویق اندازد
– در این اس��ت ک��ه نبض جامعه را
دردست داش��ته باش��د و هرگاه که
حتی تبی خفیف عارض می شود،
به جستجوی ع ّلت آن برپدازد و برای
درمانش دارویی شفاخبش بپیچد.
نف��ع واقع��ی دس��تگاه اطالعات و
امنیت با نفع دیکتاتور همسو نیست
زیرا از یک س��و برای کوبیدن میخ
اقتدار خود ،که بدون آن فاقد کارآیی
اس��ت ،ناگزیر اس��ت ختم رعب و
وحشت را در دهلا بکارد و از سوی
دیگر برای برخورداری هرچه بیشرت
م��ادی و اقتصادی،
از امکان��ات
ّ
معل��ول را به جای ع ّلت بنش��اند و
ه��ر ابراز نارضایتی و خمالفت را به
توطئه و دسیسه و خیانت و وابستگی
به بیگانه نس��بت ده��د و قابلیت و
کارآمدی خود را به صورت کش��ف
دائمی این توطئه و دسیسه ها به رخ
دیکتاتوربکشاند.
ّ
همنی نشاندن معلول به جای علت
موجب می ش��ود در هنگام "فوران
خش��م" دیکتاتور خ��ود را غافلگری
و دربن بس��ت م��ی یاب��د و از آجنا
که ذهنیتش در درازای س��ال های
حکومت خودکامه با باور به "توطئه
و دسیس��ه" های تلقنی شده توسط
دس��تگاه امنیتی عجنی ش��ده و راه
خروجی هم برای گریز از بن بس��ت
منی یابد ،جلاجت و خریه سری را
تنها راه بقا پنداشته و بر موضع خود،
حتی به بهای جان هزاران نفر و وارد
کردن خسارت های جربان ناپذیر به

www.paivand.ca

«ویسکانسن»نیاز دارد که درصدی
از حقوق و مزایای کارمندان را کم
کند و ای��ن عمل تظاهر کنندگان و
سناتورهای دموکرات را غریقانونی
میداند.
اگ��ر از تظاهرکنندگان به پرس��ید
داستان دیگری است.
اینه��ا هم��ه عض��و احتادیههای
گوناگون هستند .همه حاضرند در
صدی از حقوق و مزایای خود را
کم کنند ،ویل حاضر نیس��تند حق
عضوی��ت خ��ود را در احتادیه از
دست داده و بویژه حق مذاکرهی
مجعی بر س��ر شرایط عمومی کار
«»Collective Bargaining
برای همیشه از آنها گرفته شود.
فرمان��دار جدید الحیهای به س��نا
آورده که بر اساس آن این حق بسیار
مهم اعضاء احتادیههای کارمندان
دولتی و معلمان و پرستاران از آنها
گرفته میشود.
انتخابات نوامرب ،اکثریت سنا را به
مجهورخیواهان داد و تنها نیاز به
یک رأی دموکراتهاست که این
الحیه تبدیل به قانون شود.
به این دلیل  ۹سناتور دموکرات از
ایالت خود گرخیتهاند که جمبور به
رأی دادن نشوند.
«ویسکانسن» یک ایالت معمویل
نیست .این منطقه از آمریکا زادگاه
اصل��ی احتادیهه��ای کارگ��ری و
کارمندی بوده است.
 ۱۲۴س��ال پیش برای خنستنی بار
مبارزات ب��رای اجیاد احتادیه در
«ویسکانسن» شروع ش��د .در آن

>> ادامه از صفحه41 :

جامعه ،پافشاری می کند .این وجه
شدت و ضعف های
مشرتک را ،با ّ
متفاوت ،در همه دیکتاتوری ها از
تون��س تا مصر ،از لیبی تا حکومت
آخون��دی و از میامنار (برمه) تا کره
مشایل می توان یافت.
در این میان ،ق��درت های غارتگر
بنی املللی نیز دوسره بار می کنند:
هم در زمان اقتدار پوشایل دیکتاتور
با ساخت و پاخت با او تا می توانند
لفت و لیس و منابع ثروت را غارت
می کنند و هم هنگام "فوران خشم"
– که طبعا بدون ویرانی و وارد کردن
خسارت های سنگنی به زیرساخت
های کشور نیس��ت – با خایل کردن
زیرپای دیکتاتور و سرنگون کردن او
ادای آزادی خواهی و هواداری از
دموکراسی در می آورند!
نگفته پیداست که "چوب و پیاز" را
همواره مردم می خورند.
در درازای ت��داوم دیکتات��وری،
سرکوب و حتقری می شوند ،منابعشان
به غ��ارت م��ی رود ،رودرروی هم
گذاشته می شوند ،کرامت و حقوق
انسانی شان پامیال می شود و هنگام
"فوران خشم" نیز ضرب و شتم می
شوند ،به زندان می افتند و کشته می
شوند.
نتیج��ه ای��ن ک��ه دیکتاتوره��ا ،ک��ه
حاکمیت خود را برپایه های برقراری
فضای اختناق و ارعاب استوار می
کنند ،و در نهای��ت خود نیز گروگان
دستگاه اطالعات و امنیتی ساخته و
پرداخته خویش می شوند ،از داشنت
گوش شنوا برای این گفته خردمندانه
نلسون ماندال باز می مانند که:
«خشونت حکومت ،تنها می تواند
یک نتیجه دربر داشته باشد و آن به
بار آوردن خشونت متقابل است...
توس��ل مس��تمر به زور،
حکومت با ّ
خش��ونت متقابل را در کش��ور و در
میان م��ردم رواج خواه��د داد تا –
چناچن��ه هی��چ طلیعه ای از بر س��ر
عقل آمدن حکومت احساس نشود

– سراجنام درگریی میان دوطرف با
توسل به خشونت و زور پایان پذیرد».
ّ
آچنه که نلس��ون ماندال در این گفتار
خردمندانه – هن��گام دفاع از خود
در دادگاه – بی��ان ک��رد ،ن��ه تنها در
مورد افریقای جنوبی درست از کار
درآمد ،که امروز در کش��ور بالزده و
زجر کشیده ی ما نیز صدق می کند.
حکومتی تا دندان مس ّلح ،که با پول
مردم عالوه بر خرید انواع س�لاح و
ابزار سرکوب ،از لبنان و نوار غزه و
کنیا نیز نریوی مزدور سرکوبگر وارد
می کند ،عمال زندگی ننگنی خود را
با این پیش بینی نلسون ماندال پایان
خبشد که:
«سراجنام درگریی میان دوطرف با
توسل به خشونت و زور پایان پذیرد».
ّ
برای فرارس��یدن "س��راجنام"ی که
ماندال از آن س��خن گفته ،شرط الزم
ازبنی رفنت رعب و وحشتی است که
مأموران آدخموار حکومت کوشیده
اند و همچنان می کوش��ند در میان
مردم برپاکنند و به شهادت آچنه که
در  25بهمن و  1اسفند شاهد بودمی با
شکست سخت مواجه شدند.
ازبنی رفنت این رعب و وحش��ت ،و
بطالن کامل شعار اصلی حکومت:
بالرع��ب!" دیکتات��ور را
"النص��ر ُ
پادره��وا بر لبه پرتگاه س��قوط نگاه
می دارد تا پیش از سقوط حمتوم نیز
خبشی از جزای سیاهکاری هایش
را ببیند.
یک نویس��نده و حتلیلگ��ر روزنامه
لبنانی "النه��ار" در گفتگو با رادیو
صدای آملان می گوید:
«جوانان ایرانی به نقطه ای رس��یده
اند که دیگر منی توانند با حکومت
کنونی تفاهم و تعامل داشته باشند و
دیوار ترس در ایران شکسته است».
مان��دگاری دیکتات��وری ،در گ��رو
برقراری و بلندای دیوار ترس است
و شکس�تن این دیوار پیامی روشن
برای دیکتاتور اس��ت که زمان رفنت
فرارسیده است!

زمان فرمان��دار وقت به گارد ملی
دستور داد تظاهر کنندگان را هدف
گلوله قرار دهد .تعدادی نیز کشته
ش��دند .ویل در نهای��ت مبارزات
برن��ده ش��د و احتادیهه��ا بوجود
آمدن��د .هف��ت منطق��ه در ایالت
«ویسکانس��ن» نام��ش «یونیون»
است.
خباطر داشته باشیم که متام حقوق
و مزایای کار در این جامعه توسط
سندیکاها پایه گذاری شده است.
 ۴۰ساعت کار در هفته؛
هشت ساعت کار در روز؛
تعطیلی آخر هفته؛
مزایای بازنشستگی و بیمه؛
قواننی دستمزد حداقل؛
قواننی علیه کار ک��ودکان (Child
) Laborو بسیاری قواننی دیگر را
در طی س��اهلا همنی احتادیههای
کارگری بوجود آوردند.
غال��ب احتادیهه��ا طرف��دار
دموکراته��ا هس��تند ،ویل ط��ی
این س��الها احتادیهه��ا از طرف
مجهورخیواهان مورد محله قرار
گرفت��ه و عضوی��ت در احتادیهها
کاهش یافته است.
در س��ال  ۱۹۵۴ب��رای مث��ال ۳۵
درص��د از جمم��وع کارگ��ران و
کارمندان عضو احتادیه بودند .در
س��ال  ۲۰۱۰این تعداد به  ۱۱در صد
تقلیل یافته است.
دس��ت راس��تیهای افراط��ی و
مجهورخیواه��ان همیش��ه در پی
از بنی ب��ردن احتادیهها بودند زیرا
احتادیهها مهمرتین نریوی مایل و
تشکیالتی برای دموکراتهاست.
چناچن��ه الحی��هی فرمان��دار این
ایالت «اس��کات واک��ر» Scott
 Walkerاز س��نای ای��ن ایال��ت
بگذرد به نظر کارشناسان سیاسی
پایان احتادیههای کارگری است.
فرمانداران بس��یاری از ایاالت در
انتخاب��ات اخ�یر ،مجهورخیواه
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و بس��یاری عضو «ح��زب چای»
هستند .این یک کوشش همگانی
و س��ازمان دهنده برای شکس��ت
احتادیههاست که به ضعیف شدن
حزب دموکرات نیز میاجنامد.
رأی دادگاه عایل آمریکا در س��ال
پیش که به کمپانیها ،مؤسس��ات
مایل« ،وال اسرتیت» و گروههای
با نف��وذ و ثرومتندی مانند «اطاق
بازرگان��ی»« ،مجعی��ت مل��ی
تس��لیحات» و گروههای افراطی
و مذهبی ضد س��قط جننی اجازه
میدهد هر اندازه خبواهند برای
انتخاب و یا جلوگریی از انتخاب
کاندی��دا پول خرج کنند ،بزرگرتین
کارت برنده برای مجهورخیواهان
بوده است.
بطور تارخیی تنها گروه متش��کل
که توانس��تهاند ب��ه دموکراتها و
کاندیداهای آنها کمک مایل کنند،
احتادیهها بوده اند.
ویلمقدارپویلکهمجهورخیواهان
از طرفداران بیلیونر و کمپانیهای
عظی��م مج��ع آوری میکنند قابل
مقایس��ه ب��ا پ��ویل ک��ه احتادیهها
میتوانن��د ب��ه کاندیداه��ا بدهند
نیست.
از بنی بردن احتادیهها یک ضربهی
بس��یار ب��زرگ ب��ه طبقه متوس��ط
آمریکاست و در شرایط اقتصادی
مشکل امروز این طبقه حتت فشار
بسیار زیادی است.
حبران اقتصادی ،بیکاری و فشار
بر طبقه متوسط و فقری جبایی رسیده
اس��ت که تضاد و حتا دمشنی بنی
س��رمایه داران ثرومتند که اقلیت
یک یا دو درصدی در این جامعه
اس��ت و از بیشرتین قدرت مایل و
سیاسی برخوردار است و تودههای
عظیم طبقه متوسط و فقری که روز به
روز از حقوق و مزایای آنها کاسته
ش��ده و سطح زندگیش��ان پائنی تر
مریود جدی تر شده است.

راه های اعتراض خیابانی.. .
 •١دستگاه هاى سركوب را هرچه
بیشرت گسرتش داده فضاى سیاسى
كش��ور را تنگ تر سازد و از ریزش
بیش�تر نریوهاى خودى جلوگریى
مناید.
 •٢ب��ا تضعیف ره�بران جنبش
و حم��دود ك��ردن رابط��ه آن��ان با
ه��واداران ،دروغ پ��ردازى و
خربسازى ،جوانان پرشور معرتض
را ناامید و به پذیرش شرایط حاكم
ناچار كند.
 •٣با اجیاد تفرقه در میان رهربان
جنب��ش و تضعی��ف و ی��ا حذف
مقام��ات پرنفوذ و منتق��د دولت
كودتا در حاكمیت (مانند هامشى
رفسنجانى) به انزواى هرچه بیشرت
رهربان حتقق خبشد و راه را براى
س��ركوب نهایى جبش سبز هموار
سازد.
تصمیم انقالبى اعالم تظاهرات در
 ٢٥بهمن نقشه هاى كودتاچیان را
نقش برآب كرد.
پیش از هرچیز به جهانیان نش��ان
داد كه برغم ادعاهاى دولت كودتا
و حاكمیت اس��تبداد جنبش سبز
زنده است.
دوم ب��ه جوان��ان ،دانش��جویان،
زنان ،اق��وام و خبش هاى مهمى
از تهیدستان شهرى امكان داد تا
دوباره از خواسته هاى دمكراتیك
و عدال��ت جویان��ه جنبش س��بز
محایت كنن��د و با شعارهایش��ان
نشان دهند كه نظام والیت را عامل
اصلى سركوب ،تقلب ،تبعیض و
فساد و تزویر مى دانند.
اعرتاض هاى خیابانى  ٢٥بهمن و
اول اسفند دست آوردهاى مهمى
داش��ت كه به برخى از آنها اشاره
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«ویسکانس��ن» بار دیگ��ر در یک
موقعیت تارخیی قرار گرفته است.
تظاهرات در این ایالت میتواند به
نقاط دیگر آمریکا نیز سرایت کند.
وقای��ع کنون��ی در خ��اور میان��ه،
بی ثبات��ی و حب��ران ،بهبود وضع
اقتص��ادی را در آمری��کا با مانع
بزرگی روبرو خواهد کرد .مهمرتین
آنها گرانی بنزین اس��ت که از هم
اکنون شروع شده و این خود فشار
بزرگی برای طبقه متوس��ط است.
ش��رکتهای نفت��ی بدون ش��ک
ض��رری خنواهند دی��د .باال رفنت
قیمت بنزین ،بالفاصله قیمت مواد
خوراکی ،پوشاک و هر چیز دیگر
را باالتر میبرد .نیاز این جامعه به
نفت خاورمیانه متأسفانه با هر نوع
حبران��ی در آن منطق��ه ،میتواند
تبدیل به حب��ران اقتص��ادی حتا
سیاسی در آمریکا شود.
تظاه��رات در «ویسکانس��ن» از
جهاتی برای دموکراس��ی آمریکا
تعینی کننده اس��ت .راه رسیدن به
دموکراس��ی راه��ی دراز و پ��ر از
ف��راز و نش��یب اس��ت ویل حفظ
ارکان دموکراس��ی نیز هم��واره با
چالشه��ای بزرگی روبروس��ت،
بویژه زمانی ک��ه حبران اقتصادی
به عوام��ل ارجتاعی نریو و قدرت
بیشرتی میدهد.
تظاهر کنندگان در لیبی ،اجلزایر،
حبرین و س��ایر نق��اط میخواهند
تغیری مهمی در جامعه و حکومت
آنها بوجود آید.
تظاهر کنندگان در «ویسکانسن» نیز
علیه فرماندار خود که با بی عدالتی
میخواهد حقوق دموکراتیک آنها
را زیر پا بگذارد بر پا خاستهاند.
آی��ا مردم قاه��ره ،حبرین و لیبی و
تظاهر کنندگان «ویسکانس��ن» به
خواستههای خود خواهند رسید؟
جواب آن تنها در آینده قابل پاسخ
است .

>> ادامه از صفحه11 :

مى شود:
 •١این دو روز اعرتاضى خون تازه
اى به رگهاى جنبش سبز تزریق كرد
و جوان��ان را به آین��ده و دگرگونى
وضع موجود امیدوارتر ساخت.
 •٢براى اولنی بار س��ازمان هاى
سیاسى مردم كردستان بطور رمسى
در كنار معرتضنی مردم ش��هرهاى
دیگر براى اعرتاض به كشته شدن
دو دانش��جو در تظاه��رات اول
اسفند شركت كردند.
این حتول نشان داد كه جبنش سبز
در ح��ال گس�ترش اس��ت و اقوام
كش��ور نیز در صورت پریوزى این
جنبش چشم انداز بهرتى را براى
حتقق خواس��ته ه��اى قومى خود
پیش بینى مى كنن��د  .این امر بى
تردید خواب كودتا چیان را آشفته
تر خواهد ساخت.
 •٣در روز  ٢٥بهم��ن همزم��ان
ب��ا آغ��از دوب��اره اع�تراض هاى
خیابانى ،اعتص��اب كارگران فاز
س��وم پاالیش��گاه آبادان ش��روع
گردی��د .گرچ��ه این اعتص��اب با
خواس��ته هاى صنفى و اقتصادى
سازمان دهى شده است اما شروع
آن در این روز بسیار پرمعنى است.
 •٤پ��س از  ٢٥بهم��ن روزنام��ه
دیل��ى تلگ��راف چاپ لن��دن از
نامهى برخى از س��رداران سپاه در
تهران ،اصفهان و تربیز به فرمانده
س��پاه خرب داده است .در این نامه
سرداران مزبور از جعفرى خواسته
اند " تضمنی دهد به آنان دس��تور
تریاندازی به سوی تظاهرکنندگان
خمال��ف داده خنواهد ش��د]١[ ".
این خرب مى رساند كه اعرتاضات
خیابانى شكاف در نریوهاى مسلح
را روبروز تشدید خواهد كرد.

در بیانیه س��وم شوراى هماهنگى
راه س��بز امید بدرس��تى ب��ه متام
اش��كال مب��ارزه از مجله حضور
خیابان��ى علیه حاكمی��ت كودتا و
استبداد اشاره شده است.
اما باید در نظر داش��ت كه با توجه
ب��ه رویدادهاى منطقه اى و جتربه
جنبش سبز در سال گذشته متام راه
ها از اع�تراض هاى خیابانى مى
گذرد .این شكل پیكار در صورتى
كه بطور ممتد ،ب��ا مطالعه كامل و
زمانبندى حساب شده اى طراحى
شود به شكاف قطعى در نریوهاى
سركوب مى اجنامد و شاهد روزى
خواهی��م ب��ود كه دول��ت تقلب و
كودتا پشتیبانى مؤثر این نریوها را از
دست دهد.
ب��ا كم��ك اعرتاض��ات خیابان��ى
كارگران و اقشار تهیدست شهرى
نیز به تدریج به طرح خواسته هاى
سیاس��ى متایل خواهن��د یافت و
ب��ه صفوف جبنش س��بز خواهند
پیوست و تا زمانى كه این امر حتقق
نپذیرد اعالم اعتصاب عمومى از
كامیابى برخوردار خنواهد ش��د.
و س��راجنام اعرتاض��ات خیابانى
انگی��زه پی��كار در ایرانیان خارج
كش��ور را افزایش خواه��د داد و
برفشار سازمان هاى حقوق بشر و
كشورهاى جهان بر دولت كودتا نیز
خواهد افزود ٦ .بهمن ١٣٨٩
-------------------

 -١دیل��ی تلگ��راف :ق��ول س��پاه ب��رای

خ��ودداری از تریان��دازی به مردم ،بى بى

سى ٢٩ ،اسفند

http://www.bbc.co.uk/persian/
iran/2011/02/110218_l03_dailytelegraph_pasdars.shtml
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SOLD
Pierre Dupuy: $595,000. Sun-filled
condo featuring over 1600 s.f. of living
space, 2 bdrms, 2 baths, 1 garage, a/c,
pool, 24hrs security.

Pierre Dupuy: PROFIL-O Luxurious
penthouse, exceptional views of the
St-Lawrence River as well as downtown
Montreal, 2+1 bdrms, 2 baths, 3 garages.

Sud-Ouest:
$595,000. Duplex,
6 ½ (3 bdrms, 1+1 bath)
+ studio.

REDUCE

D
Ste-Anne-des-Lacs:
$475,000. Magnificent red brick cottage.
water Access,
3+1 bdrms, 2+1 baths, 1 garage.

Cote des Neiges: Place Decelles.
$182,000. Sunny 2 bdrm condo, 2th
floor, near hospitals and University
of Montreal and HEC.

مریم خالقی

$1 650,000. Revenue property,
17 units, very good investment.

حمیدصدیقکاغذچی

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Cell: (514) 983-5415

AKHAVAN WEST-ISLAND

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Ouvert 7 jours

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

AKHAVAN N.D.G.

Open 7 Days

Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

See stores for more specials

Plateau: $1 298,000. Spectacular
triple-mint condo. Panoramic view, 2
bdrms, 3 baths, 3 garages, a/c, rooftop pool, doorman.

N.D.G.:

ProFusion Realty RF

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

Specials valid from February 23rd to March 1st 2011. Until quantities last. • Spéciaux en vigueur du 23 février au 1 mars, 2011, jusqu’à épuisement des stocks.
قیمت نازل
کیفیت عالی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TO وEAT
• ایرانی باPRÊT
À MANGER

FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

12” Koobideh Kebab Sandwich
Sandwich
with cucumber,
cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken
Chicken Kebab
Kebab Sandwich
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER
MANGER

Sandwich Kebab Koobideh 12”
12”
aux concombres, tomates,
oignon, persil
oignon,
persil

Sandwich Kebab
Sandwich
Kebab au
au Poulet
Poulet 12”
12”
aux concombres,
concombres, tomates,
oignon,
oignon, persil

Take out only
only
Pour emporter seulement
seulement

Take out
out only
only
Pour emporter
emporter seulement
seulement

READY TO EAT

READY TO EAT

500 g Riz Basmati Rice
Rice
300 g Ghymeh

500
500 gg Riz
Riz Basmati
Basmati Rice
Rice
300 g Ghoemeh Sabzi

CANTALOUPE

گوجه
فرنگی

150 g

SPECIAL

فالفل

PASTEURIZED RED
RED
VINEGAR

VINAIGRE ROUGE
ROUGE
3L

سرکه قرمز
پاستوریزه

ANGELINO
ANGELINO
GRAPESEED OIL

L’HUILE DE GRAINES
DE RAISINS
RAISINS
2L

روغنزیتون

BORSEC MINERAL WATER

EAU MINÉRALE
6x1.5 LL

آب
معدنی
ST-CHARLES
ST-JEAN

ANJAR PICKLED
EGGPLANT
EGGPLANT

بادمجان
مارینه

WONDERFARM
WONDERFARM
COCONUT WATER

EAU DE NOIX DE COCO
520 ml

760 g

هریسه
KAMBIZ PICKLED
CUCUMBERS

CONCOMBRES MARINÉS
700 ml

آبنارگیل

خیارشورکامبیز

SUNICH
POMEGRANATE JUICE

SUNBEC TABLE SALT
SALT

SEL DE TABLE
Boîte 1 kg Box

JUS DE GRENADES
1L

بروکلی

WHOLE
WHOLE RED
RED CHILIES

POIVRONS ROUGES
ROUGES ENTIER
125 g

هویج ریز

WHOLE GRAIN
GRAINFED
FED
CHICKEN
CHICKEN

POULET DE
POULET
DE GRAIN ENTIER

AKHAVAN SOY
SOY
BEANS

GRAIN FED
FED VEAL
VEAL BLADE
BLADE

GROUND VEAL
VEAL

بادام
بوداده

سویای
اخوان

گوشت گوساله
Halal عالی
Halal

گوشت چرخ کرده
گوساله
Halal

EXTRA LEAN
LEAN
BEEF CUBES

MERGUEZSAUSAGES
MERGUEZ
SAUSAGES

گوشت خورشتی
چربی
بدون
Halal

سوسیس
مرگز
Halal

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
NON-SALÉES
$6.58 kg

ROASTED, SALTED
SALTED
PISTACHIOS

PISTACHES RÔTIES, SALÉES

ADORA
ADORA
BASMATI RICE
BASMATI
RICE

آرد
 رز5

برجن
بامساتی

514 620-5551

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$

ROASTED, UNSALTED
ALMONDS

FIVE ROSES
ROSES
BAKER’S FLOUR
FLOUR

Pierrefonds, H9H 3P6

COUSCOUS MOYEN

GRAIN FED
GRAIN
FEDCHICKEN
CHICKEN
BREASTS
BREASTS

مرغ دانهخوار
کامل
Halal
Halal

ASTRO PLAIN
PLAIN
YOGURT

FARINE
20 kg

AKHAVAN MEDIUM
COUSCOUS

سینه مرغ
خوار
دانه
Halal

منک

15760 boul. Pierrefonds

سیب زمینی
شیرین

کوس کوس

آبانار
ماست
معمولی

PATATES SUCRÉES

فلفل قرمز تند

پسته
بوداده

YOGOURT NATUREL
0%, 1%, 2%, 3.25%
3.25%

SWEET POTATOES

PETITES CARROTES

MEATS • VIANDES

SICAM HARISSA

AUBERGINES MARINÉE
1000 g

لیموترش

BABY CARROTS

GROCERY • ÉPICERIE
FALAFEL
FALAFEL

CITRONS

منگو

BROCCOLI

TOMATES
TOMATES SUR
SUR VIGNE

Take out only
Pour emporter seulement

Take out
Take
out only
only
Pour emporter seulement

قارچ

VINE TOMATOES
TOMATOES

LEMONS
LEMONS

MANGUES
ATAULFO
MANGOES

CHAMPIGNONS
Cello pkg

طالبی

PRÊT À MANGER
MANGER

PRÊT À MANGER
MANGER

MUSHROOMS

RIZ BASMATI
10 lbs.

اخوان

FÈVES DE SOYA
750 g

AKHAVAN MEDIUM
MEDIUM
BULGHUR

BOULGOUR
BOULGOUR MOYEN
750g Imported/ Importé

بلغور
اخوان

Halal

SAUCISSES MERGUEZ
$8.78 kg

CUBES DE BOEUF MAIGRE
$

AKHAVAN SULTANA
RAISINS

Halal

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
HACHÉ
.

RAISINS SULTANES
SULTANES
1 lb.

کشمش
اخوان

6170 Sherbrooke St. W.

گوشت
چرخ کرده

Halal
Halal

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

VEAU HACHÉ

PALETTE DE VEAU DE GRAIN
GRAIN
$ .

CHICKEN SAUSAGES
SAUSAGES

SAUCISSES AU POULET

Halal

سوسیس
مرغ
Halal

SHERBROOKE

D E C A R IE

READY TO
TO EAT
EAT

C AV E N D I S H

READY TO EAT

B LV D.
P IE R R F O N D S
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 Mailing Address:

Tel.: 514-996-9692

Tel.: 514-481-0671

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)

FORTI INTENSIF

ب�ا اس�انس روغ�ن های
طبیعی
ب�رای ناخ�ن ه�ای زرد و
قارچی
ب��رای اطالعات بیش��تر لطفا به
سایت زیر مراجعه فرمائید
برای س��فارش با کلینیک دکتر عطا انصاری
:تماسبگیرید

dZ®`` ` `Á…

ÍÅœZ®™

4 :ص

Email: paivandmtl@gmail.com

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

5Star

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

www.paivand.ca

، ترشیجات، انواع چای مساله جات، مرغ، گوساله، گوشت گوسفند تازه
 میوه جات خشک، انواع برنج باسماتی،مرباجات و شیرینی جات

پیوندنوروزی

...بهار رد راه است
ویژه نامه نوروزی پیوند
 مارس منتشر می شود15

www.feet-care.com
I.P.M.
Tel.: 418-666-9494
Fax: 418-977-6778 email:ataansari@videotron.ca
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

H4A 1W6

Inc. 2178

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG,

ُب
راسارد
و
الوال

برای دادن آ گهی و پیام شادباش
: بگرییدW.
در ویژه نامه نوروز با ما متاس متاس
Ste-Catherine

 حواله پولی سریع و مطمئن
.در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
انــواع
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
کارتتلفن
... افغانی تازهDVD  وCD 

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

yf£¥5ç•Z®
514-996-9692

Tel.: (450) 676-9550

General Sales Agent

رز
رس
پا تو
gfÂ†if£ˆ

Clinique Medicale
Alphamedic
MONTREAL
Centre-Ville
1006 DE LA MONTAGNE,

www.pars.ca

روز7
هفته

E- Mail: montreal@pars.ca

Tel.: (514) 933- 8383
www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond
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VER
VER

C, V7M 2J1
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ver@pars.ca
uver@pars.ca

Lasalle, South Shore,
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هوایی معتبر
مناینده شرکت
2011
Nun’s Island
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D G 12 شنبه
 شب8 ساعت
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groupe SuttonClodem Inc.

…£gfZgfZ!!
…
›¬›

7368 YONG
Toronto, On
Tel.: (905) 7
Fax: (905) 7
Toronto@pa

Fax: (514)Rezaie
938-4978,
Dr. Raymond

GESTION FINANCIERES EXACTE
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TORON
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Qc., H3G 1Y7
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دکتر
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Tel.:
(514) 938-7277(PARS)

W.,W.,Suite
Suite301,
301,Tel.:
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(514)933-3337
933-3337

.
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 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: 450-934-7744
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شهرام صولتــی در

IranAir

LAVAL
2شعبه

 2550 Lapiniere (Brossard)
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Johnagrée
Molson School of
Head Office
Vancouver
Toronto Branch:
courtier immobilier
Firouz Hemmatiyan
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128,
15th
St.
7368
Yonge
St.,
Montreal:
9515 Lasalle boul. Business Bldg.,
East
ave,
Suite
PHA,
Agent Immobilier Affilié
1006 Montagne, Suite 200
Lasalle Qc. H8R 2M9 MB 1.210
N. Van. BC,
Thornhill,
Montreal,
Qc, H3G 486-5547
1Y7
Tel.: (514)
Tel.: 1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
FLY
ANY
TIME,
fhemmatiyan@sutton.com
V7L 2P9
Ontario, L4J 8H9
1450 Guy
5253,
Decarie, Suite
250, Montreal,Tel:
Qc
H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
604-982-0909
Tel: 905-762-0700
Bur.: (St.,
514)364-3315 Fax: 364-3649
Tel:Boul.
514-938-7277
www.sutton.com
ANY WHERE!
Fax: 604-982-0910
Fax: 905-762-0800
Fax: 514-938-4978
----------------email: toronto@pars.ca email: vancouver@pars.ca
email:montreal@pars.ca
info: 514-996-9692
GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

(514)
(514)694-0840
694-0840
(514)
(514)694-4291
694-4291
(514)
(514)696-5169
696-5169
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1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
 از هم اکنون.com
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Luciene
l'Allier
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3535 St-Charle
Kirkland, Quebe
ninousgivargiznia@
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زماسیب
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آیلند
وست

D.D.S.
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1973

D.M.D.
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1998

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

Metro: CDN
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6520 St-Jacques Te
5774 Sherbrooke W.
1405 De Maisonneuve
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به پیشواز نوروز بزرگ

کلیه اقالم نوروزی

: در سوپراخوان
 و وست آیلندNDG

 گندم و عدس،ماش

ارتتبریک

نوروزی و
ویم نوروزی
تق

ک

>>سبزه نوروزی

:را فراموش نکنید

نارنج آبدارعالی رس�ید

! همه زیر یک سقف...هرآنچه نیازشماست

www.akhavanfood.com

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

