شــریف

گـروه پـاسیفیـک
ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

IC. Pacific
Trading
Inc.
مهاجرت
کلیه امو ر
- ارز
صرافی و انتقال

I.C.P.Z }£®ÁŽ
Inc. ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZxZ®`
 تبدیل ارزها بصورت عمده،■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس
x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z
 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z
äÅšzZç³³ª†
yfz£`` `²امور
›- ■ کلیه
مهاجرت
مشاورین
عضو رمسی
\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ…
úÅ¿¼†
\£›¬‹کانادایی
w£¨œZ z اجنمن
d¯›f£˜xz¬…

_________________
1002  شماره،18 سال
1390فروردین26

موسسه مالی

_______

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

1002

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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انتخابات
فدرال هم
نتوانست جلوی

PLAY-OFFS

2011

تب هاکی

!را بگیرد

go habs go!

11 >> :ص

8 : ص

معتبرترین جایزه
اجنمن قلم آمریکا
برای نسرین ستوده

وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444 |5057 Avenue Victoria | Montréal, QC H3W 2N2

yf£¥5ç•Z®
IBNG

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

17 : ص

I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
dZ®`` ` `Áwww.ParsCanada.com
… را در مورد5Star
… آخرین اخبار و مقاالت روزانه ما£…

ÍÅœZ®™

Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á
£… gfZ ç
£¨…£‰ ÍÁ‰
: کار و حتصیل در کانادا خبوانید، زندگی،مهاجرت
چهارشنبه ها
®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Åصبح8
(514)
846-0221
äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
:مهاجرت کن پارس
خدمات
سایت رمسی شرکت

Tel.: 514-903-4726

IranAir

General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

'زمینهسازی
برای ظهور
امام زمان' به
!کشید
جنجال
\£Åš£›
z }fZ¬…£±Š
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
4>> :ص
Tel.: (514) 806-0060

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

 نفر در۳۴
MONTREALحملهTORONTO

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

YONGE St., PH-A
اشرف7368
اردوگاه
به
Toronto,
Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
شدند
Torontoکشته
@pars.ca

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

www.pars.ca

 ماه می28 شنبه

GESTION FINANCIERES EXACTE

آیا آرای تکه
تکه چپ قادر
خواهد بود
از تشکیل
اکثریت
دولت
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
در راست
جلوگیری
VANCOUVER
!کند؟

سیدخراسانی

 حسابداری و مالیات:\مهتاب ثقفیë¸¥±› z të›Z fz£²›
ç¿†£‹
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
سابقه کاری در کانادا
 سال18 باxÂ £¿

4 : ص

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
6>> @pars.ca
:ص
E- Mail: Vancouver

Ninous Givargiznia, BSc.

May day

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
رحیــمشهریاری،هرنمندبلندآوازه

اول ماه می
روز جهانی
کارگــر
!گرامی باد

 در تاریخ،به همراهی گروه موسیقی آرازù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
6600 Trans-Canada, Suite 750
آوریل در مونرتال برنامه اجرا خواهد
21
ç†£Åš£›
z ù£›
fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
Pointe-claire,
Qc, H9R
4S2
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Lasalle, South Shore,
1155 Rene
Levesque
w.
#2500
 ویژگ��ی خاص موس��یقی رحیم.ک��رد
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À†
z وäÅÁ†
مالیاتی
 کلیه خدمات حسابداری Nun’s Island , N D G
Montreal, Qc., H3B 2K4
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
ها و اشخاص
Business
Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
`Ž برای شرکت
Tel.:
514.426.7200
با
فولکلوریک
سبک
تلفیق
ش��هریاری
groupe
SuttonClodem
Inc.
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Fax: 514.426.3596
Office: (514) 694-0840
انواع مشاورت های
 immobilier agrée
courtier
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£…
gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z مالی
ÔÅÆ†
که باعث شده3535
باشدSt-Charles,
موس��یقی پاپ می
9515 Lasalle boul.
Mobile:
514.567.3169
Fax
(514) 694-4291
Suite 304
Agent
Immobilier
Affilié
آموزش استفاده

Lasalle Qc. H8R 2M9
Res.
(514) 696-5169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Kirkland,
Quebec
H9H
5B9در
Cell: 514-827-6364
خود
طرفداران
سنی
های
رده
متامی
fhemmatiyan@sutton.com
حسابداری
های
سیستم
از
msaghafi@miagesolutions.com
5253,
Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Cell (514) 816-4080
ninousgivargiznia@hotmail.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
 آوریل برای21  مطمئن ًا.را داشته باشد
هرندوستان شبی ش��اد و خاطره انگیز
}gfZ\£›¬‹¯˜®› 7 : ص
GREEN
3
:ص
...بود
خواهد
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰
لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C( } از دانشگاه مونترالf£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

x£Å¥¿gz®Å`•

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

ÍÅœZ®™

çœ£`›
¯ صمیمی
Zz حسین
کـتنهã¼±›
 ماریاwZz

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

yf£¥5ç•Z®

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
شهباز
مهتابثقفی
دکترانصاری
ُ
xZ® Z ¥ä…Áخنعی
£gfZ… v£fZ
…
کتاب
حساب
مهــاجرت
11  و6 >>
Tel.:(514) 585
2345
®
28>> :پزشکی
ã 7 >> œ ,£Åœd m£ºœ w£¿†
fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
D.M.D.
36 >> vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
®
b
z
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

\fÂä…x£›g
fêd v£fZ
z á ¬¤† 10 ä… Øº•
(514) 846-0221 äÀ ¯
:¬ fZd g£Åœ
äºÅ–d

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
نرخ روز
بهترین
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`انتقـال
}£X Ô z®
gzf b®œ
ã ®¥Á…تضمین
ãÅ¿´†با£…ساعت و
z
D.D.S.
}gfZjgfZ
x£``z` `ç¿Åˆ£¤ã`g `ä…` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
NEW address:
xZ®Á†
y£½²œZd
\Zfd£
äº…£
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St. Catherine
O ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX¬Å
عمده
 تبدیل و
Z¯¹Å…£…dÂ‹z ç…d
äœ£‹ fdبصورت

37 >>

nadime}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“ سیروس
زندیTel.:
هژبر
6520 St-Jacques
(514) 485-6000
ZAND
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370 teen's
یحیی آبادی
فاینانس
امور
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492cornerb®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†

MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1973
1998 :امیرسام
1006,
La Montagne,
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
5450
Cote-des-Neiges,
Suite
308
دبی
در
منایندگی
دارنده

Fax
:
514
989
0029
...امالک
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.: (514) 731-1443
info@khazarexchange.com
Email:
35 >>
E-mail: GIT110@yahoo.ca

IranAir

GUY

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی
Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

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

Cell: (514) 983-5415

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
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

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

مدیکال آلفامدیکEXACTE
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES


پیر

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

Cell: (514) 928-5415

 کوتاه کردن مو
's cut
 man
n cut highlight
 رنگ
e
m
o
w

perm,
r,
ابرو
و
 بند
lo
o
c

hair cuct e & eyebrow
 فر
 kids
a
f
cleaning
 هایالیت
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6>>

ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money
37 >> order fz¬ f£¤¥“Z zpg.x£¼›Z
36 £…

حمیدصدیقکاغذچی

1253 Guy

در کشکول

\£Åš£›

مشاور امالک در مونتریال

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

فیروز همتیان

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

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
در آمریکای شمالی
9515 Lasalle boul.
 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.
با جتربه طوالنی در امور

____________________

Unisex

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

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

______________________ 9515 Lasalle boul.
CENTURY 21 Max-Immo
Office:
990-4666 X594 Lasalle Qc. H8R 2M9
Fax:
(514) (514)
484-1657
620Tel.:
boul, 1-866-486-5547,
St-Jean, Suite 202
fhemmatiyan@sutton.com
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

x£Å¥¿gz®Å`•

fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
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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2009 Mercedes-Benz
ML350 4MATIC
$46,000

2008 Mercedes-Benz
E-Class E300 4MATIC
$34,500

2006 Mercedes-Benz
R-Class R350
$25,500

2006 Mercedes-Benz
E-Class E350
$28,000

2007 Mercedes-Benz
R-Class R350
4MATIC
$31,000

1390  فروردین26  1002  شماره 18 سال

www.paivand.ca

2007 Mercedes-Benz
E-Class E350 4MATIC
$33,500

رضازرین
New and
Pre-owned
cars

در خدمت هموطنان گرامی

3 months
PAYMENT WAIVER
(some conditions apply)

Reza Zarin
2007 Mercedes-Benz
M-Class ML350
4MATIC
$35,000

2007 Mercedes-Benz
SLK-Class
SLK280 Roadster
Convertible
$37,500

Assistant pre-owned
Sales Manager
Tel.: 514-735-3581 Ex.: 494
Direct call: 514-993-7085
___________________
Automobiles Silver Star
Montréal Ltd.

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

2008 Mercedes-Benz
B-Class B200
$22,500

2009 Nissan
Murano
$25,000

Tel.: (514) 735-3581
rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

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

2011 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 995

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

2011 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

16 595

$

transport, preparation included.

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

2
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کمتر کس�ی پیدا می شود که یک موس�یقی آذری را
بشنود و مجذوب آن نگردد
کارکردن با موسیقی نیاز به شخصی دارد که عاشق باشد.
رحیم شهریاری عاش�ق موسیقی و بخصوص موسیقی
آذربایجانیاست.
آقای رحیم شهریاری متولد سال  1349در شهر تبریز در
خانواده ای هنرمند می باش�د .از  18س�الگی نواختن ساز
آکاردئون را نزد استاد یوسف عبدالعظیم زاده آغاز کرد .وی
در س�ال  1377گروه موسیقی آرازرا تشکیل داد .این گروه
بار ها کنسرت های متعددی در ایران و کشورهای مختلف از
جمله آمریکا و کانادا برگزار کرده است.
این بار تور موسیقیایی گروه آراز برای اولین بار از شهر مونترال
آغاز خواهد شد.
ویژگ�ی خ�اص موس�یقی رحی�م ش�هریاری تلفیق س�بک
فولکلوریک با موسیقی پاپ می باشد که باعث شده در تمامی
رده های سنی طرفداران خود را داشته باشد.
مطمئن ًا  21آوریل برای هنردوستان
شبی شاد و خاطره انگیز خواهد بود
گروه فرهنگی ساواالن
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آه ایران ... :بسیار نزدیک است!
'زمینهسازی برای ظهور امام زمان'
به جنجال کشید

جنجال بر سر فیلم "ظهور بسیار
نزدی�ک اس�ت" در ای�ران ب�ه
ب�اال گرفنت مناقش�ه ای در میان
طرف�داران دول�ت منجر ش�ده
است.
در ای�ن فیلم که به صورت س�ی
دی منتش�ر ش�ده اس�ت ،آی�ت
اهلل علی خامن�ه ای رهرب ایران
و حمم�ود امحدی ن�ژاد رییس
مجهوری این کش�ور ب�ه عنوان
یاران امام دوازدهم شیعیان به
هنگام ظهور معرفی شده اند.
سازندگان این فیلم و حامیان آن
گفته اند هدفشان به راه انداخنت
"موج بش��ارت مق��دس ظهور"
ب��وده اما در دو هفته گذش��ته در
دفاع از ادعاهای خود با فش��ار
افکار عموم��ی در ایران روبه رو
شده اند.
به گ��زارش روزنام��ه مجهوری
اسالمی خرید و فروش سی دی
"ظهور بس��یار نزدیک اس��ت"
ممنوع شده است.
پیش از این غالحمسنی حمسنی
اژه ای دادس��تان کل کشور گفته
بود که این فیلم "کذب" اس��ت و
قوه قضاییه به این پرونده رسیدگی
می کند.
در تازه ترین حت��ول در این زمینه
س��ازندگان فیلم که تا دو روز پیش
از حمت��وای فیلم خ��ود دفاع می
کردند طی بیانیه ای وجود بعضی
از اش��کاالت در فیل��م خ��ود را
پذیرفته اند ،اما گفت��ه اند که "در
آینده ای بسیار نزدیک و با حتقق
نشانه ها و حتوالت بزرگ ،ظهور
حتقق خواهد یافت".
گروه فرهنگی مبش��ران ظهور می
گوی��د که برای تولی��د و توزیع این
فیل��م  15میلی��ون توم��ان از حمل
کمک اعضای این موسسه هزینه
کرده است .بنا بر اطالعات سایت
اطالع رسانی "ظهور بسیار نزدیک
است" این موسسه دارای بیش از
هزار عضو است.

"سیدخراسانی"
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سکوت رهبر ایران
از س��وی دف�تر رهرب ای��ران هنوز
واکنشی نسبت به انتشار این فیلم
و معرفی شدن آقای خامنه ای به
عنوان "سیدخراسانی" ابراز نشده
است.
بعضی از راویان شیعه حدیثی را از
امام حممد باقر امام پنجم شیعیان
نقل کرده اند که بر اساس آن یک
"س��ید" اهل خراس��ان جنگی را
آغاز می کند که زمینه فرمانربداری
از امام زمان را فراهم می کند.
س��ازندگان ای��ن فیلم در س��ایت
اطالع رس��انی خود سکوت رهرب
ای��ران در باره تطبی��ق دادن رهرب
ایران با "س��ید خراس��انی" مورد
نظر این روایت را دلیلی بر درستی
ادعای خود دانسته اند.
سازندگان فیلم مدعی شده اند که
باره��ا در این م��ورد از دفرت رهرب

ایران پرس��یده ان��د ویل این
دفرت در این باره سکوت کرده
است.
سازندگان فیلم همچننی گفته
اند که در زمان ساخته شدن
ای��ن فیل��م نس��خه ای از آن
را ب��رای دفرت ره�بری ایران
فرس��تاده اند و مطرح نشدن
هیچ انتقادی از س��وی دفرت
رهربی ای��ران را دلیل بر بی
اشکال بودن فیلم دانسته اند.
با وج��ود س��کوت رهرب ای��ران،
جمتبی ذوالنور جانش�ین مناینده
ویل فقیه در س��پاه پاسداران گفته
اس��ت که "برخ��ی از مطالب این
فیل��م درس��ت اس��ت ام��ا برخی
مطالب مستندات قوی ندارد".
آق��ای ذوالن��ور درب��اره تطبی��ق
ش��خصیت رهرب ای��ران بر س��ید
خراسانی این احتمال را پذیرفته و
گفته است "تنها تهیه کنندگان این
فیلم ای��ن اعتق��اد را ندارند بلکه
بس��یاری از بزرگان و ش��خصیت
ه��ای علمی و علم��ای ما نیز می
گویند حمتمل و ممکن اس��ت که
آن سید خراسانی ان شااهلل وجود
مبارک مقام معظم رهربی باشد".

نگرانیروحانیونقم
بیانیه گروه فرهنگی مبشران ظهور
در حایل منتش��ر ش��ده ک��ه علی
اصغ��ر س��یجانی کارگ��ردان فیلم
"ظهور بس��یار نزدیک است" روز
چهارشنبه  24فروردین در مصاحبه
ای با خربگزاری ایرنا از فیلم خود
دفاع کرده است.
آقای س��یجانی گفته اس��ت که "
مصداق شناسی بر اساس احتمال
درباره نش��انه های ظهور درست
است ".او مدعی ش��ده است که
این س��ی دی در  85هزار نس��خه
توزیع شده و تعدادی سی دی هم
به طور رایگان توزیع شده است.
منتقدان این فیلم پیش از این گفته
بودن��د که نزدیک ب��ه یک میلیون
نسخه از این فیلم منتشر شده است.
س��ازندگان فیلم هر گون��ه ارتباط
س��اخنت این فیلم را با گروه های
سیاسی رد کرده اند.
پیش از این خمالفان ،این فیلم را
به گروه های نزدیک به اس��فندیار

رحیم مشایی نسبت داده بودند اما
آقای سیجانی گفته است که هیچ
ارتباطی با اسفندیار رحیم مشایی
رییس دفرت رییس مجهوری ایران
ندارد.
همچن�ین آق��ای س��یجانی خرب
ساخته شدن خبش دوم این فیلم
را رد ک��رده است.پاس��خ آق��ای
س��یجانی به س��خنانی تلقی می
شود که توسط دفرت آیت اهلل ناصر
مکارم ش�یرازی از مراجع تقلید
قم منتشر شده است.آقای مکارم
ش�یرازی از خرب انتشار سی دی
دوم "ظهور بسیار نزدیک است"
اظه��ار نگران��ی ک��رده و از قوه
قضاییه خواس��ته است تا "مراقب
این مسایل باشد".
به گزارش خرب آنالین آقای مکارم
ش�یرازی در ابتدای درس خارج
خود انتشار این سی دی را نوعی
"استفاده سیاسی از وجود مقدس
امام عصر" دانس��ته و گفته است
"اگر ثابت ش��ود که این حرف ها
درست نبوده مردم فردا می گویند
حبث انتظار از اصل درست نبوده
است".
حس��ن معلمی یکی از اس��تادان
ح��وزه علمی��ه قم گفته اس��ت که
"خپشمستند"ظهوربسیارنزدیک
است" باعث شد که حتی مراجع
تقلیدی مانند آیت اهلل سیستانی و
آیت اهلل مکارم شریازی اعرتاض
و اظهار نگرانی کنند".
آقای معلمی در انتقاد از این فیلم
می گوید "تعینی وقت برای ظهور و
سوق دادن مردم به مست مطالبی
که منی شود برای آنها برهان قاطع
اقامه کرد کار درستی نیست".

ارزیابیهایسیاستمداران
همزمان شخصیت های سیاسی نیز
از انتشار این سی دی ابراز نگرانی
کرده اند.
اسداهلل باداچمیان قائم مقام حزب
موتلفه اس�لامی که از چهره های
اصولگ��را حمس��وب می ش��ود،
خواهان آن ش��ده است که مراجع
تقلید هر جه سریع تر در مورد این
فیلم که آن را "مباحث احنرافی"
نامیده است موضع گریی کنند.
مصطفی کواکبیان مناینده اصالح
طل��ب مسن��ان ه��م در تذک��ری
مکتوب از وزارت اطالعات ایران
خواسته است تا تهیه کنندگان سی
دی "ظهور بسیار نزدیک است را
شناسایی و معرفی کند".
عبداهلل ش��هبازی پژوهشگر تاریخ
که از چهره های میانه رو حمسوب
می ش��ود در مقاله ای انتشار این
فیل��م را به جناح های وابس��ته به
اجنمن حجتیه منتس��ب ک��رده که
ب��ه اعتقاد او از ابت��دای تبلیغات
انتخاباتی حممود امحدی نژاد در
س��ال  1384حامی آقای امحدی
نژاد بوده اند.

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

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran LAW
LAWYER

AVOCAT

 قراردادها
 Contract Law
 امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
 جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
 مهاجرت
 Representation before: Québec
 دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
 وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

با همکاری خانه ایران  -مونترال

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی
شنبه  28ما ه می 2011
در مونتریال
 کنفرانس صبح:

دو راهی و
بحران های زندگی
از  11صبح تا  3بعدازظهر

 کنفرانس عصر:

من کیستم

از  5تا  9عصر

خانـه ایران
Tel.: 514-544-5962
info@khanehiran.ca
www.khanehiran.ca

Date : 28 mai 2011
De Sève Cinema
Concordia Liberary Building
Room # LB-125
1400 De Maisonneuve W.
)Montréal (Québec

Métro : Guy Concordia

قیمت ورود برای هر کنفرانس$30
برای تهیه بلیت با دفترخانه ایران تماس بگیرید
یا ازتپش دیجیتال (پس از  5بعدازظهر) خریداری نمایید:
6162 Sherbrooke w. Tel.: 514-223-3336
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مجاهدین...
سازمان ملل متحد ۳۴ :نفر در حمله به
اردوگــاه اشرف کشته شدند
سازمان ملل متحد تایید کرده است
ک��ه در محله نریوه��ای عراقی به
اردوگاه اش��رف در روز مجع��ه ۸
آوریل ۳۴ ،نفر کشته شده اند.
بع��د از بازدی��د ناظران س��ازمان
مل��ل متح��د از ای��ن اردوگاه ک��ه
حمل س��کونت اعضای س��ازمان
جماهدین خلق ایران اس��ت ،یک
س��خنگوی س��ازمان ملل متحد
گفت" :ما از کشته شدن  ۳۴نفر در
داخل کمپ و در حموطه اطراف
آن آ گاه شدهامی".
اظه��ارات روپ��رت کالوی��ل،
س��خنگوی حقوق بشر س��ازمان
ملل متحد اولنی اظهار نظر مستقل
درباره تعداد کشتهشدگان در حادثه
روز مجع��ه در اردوگاه اش��رف
است.
پی��ش از این س��ازمان جماهدین
خلق از کشته شدن بیش از  ۳۰نفر
در محله نریوهای عراقی به کمپ
اش��رف خرب داده ب��ود ،اما مقام
های امنیتی عراق می گفتند که در
این حادثه 'دست کم سه نفر' کشته

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

پیش از این دولت آمریکا از محله
نریوهای عراقی به اردوگاه اشرف
عمیقا ابراز نگرانی کرده و دولت
ع��راق را ب��ه پرهیز از خش��ونت
فراخوانده بود.
نام س��ازمان جماهدین خلق ایران
در فهرس��ت گروه های تروریستی
وزارت ام��ور خارجه آمریکا قرار
دارد .این گروه اتهام تروریس��م را
بیاساس می داند.
دولت عراق از اعضای س��ازمان
جماهدین خلق خواسته است که تا
پایان سال جاری میالدی این کشور
را ترک کنند.
کمپ اش��رفاردوگاه اشرف حمل
سکونت بیش از س��ه هزار نفر از
اعضای س��ازمان جماهدین خلق
ایران است.
در جریان جنگ ای��ران و عراق،
گروه��ی از اعض��ای س��ازمان
جماهدی��ن خل��ق و ره�بران این
س��ازمان به عراق پناهنده شدند تا
به فعالیت مسلحانه علیه مجهوری
اسالمی برپدازند.
اما پس از محله نریوهای خارجی
و سقوط حکومت صدام حسنی،
رئی��س مجهوری عراق در س��ال
 ،۲۰۰۳ساکنان این اردوگاه به عنوان
خارجیان مس��لح غ�یر متخاصم،
حتت حفاظت نریوهای آمریکایی
ق��رار گرفتن��د و بعدا خلع س�لاح
شدند.
در سال  ،۲۰۰۹مسئولیت حفاظت
از ای��ن اردوگاه ب��ه دول��ت عراق
واگذار و این کشور متعهد شد که با
ساکنان آن طبق قواننی عراق رفتار
کند و از اقدام به اسرتداد اجباری
اعضای سازمان جماهدین خلق به
ایران ،که ممکن اس��ت جان آنان
را به خماطره ان��دازد ،خودداری
ورزد.

شدند.
سخنگوی س��ازمان ملل متحد از
ت�لاش ناظران این س��ازمان برای
دریافت اطالعات بیشرت خرب داده
و گفته اس��ت که جس��د  ۲۸نفر از
کشته شدگان محله روز مجعه هنوز
در داخل اردوگاه اشرف است.
بنا بر گزارش خربگزاری آسوشیتد
پ��رس به نق��ل از ی��ک دیپلمات
غرب��ی ۲۵ ،نفر از این تعداد در اثر
شلیک گلوله و دست کم سه نفر در
پی برخورد احتمایل با خودروهای
نریوهای عراقی جان باختهاند.
در ساعات اولیه بامداد روز مجعه،
نریوهای امنیتی ع��راق به اردوگاه
اش��رف ،حمل اقامت مشاری از
اعضای س��ازمان جماهدین خلق
ای��ران ،محله کردن��د و بنی آنان و
ساکنان این اردوگاه درگریی هایی
روی داد که به کشته شدن مشاری
از ساکنان این اردوگاه منجر شد.
واکنش منایندگان پارملان اروپادر
ادامه واکنشها به ح��وادث روز
مجع��ه ،مش��اری از مناین��دگان
پارمل��ان اروپا از س��ازمان ملل
متحد و آمریکا خواستهاند تا در
جهت حفاظت از جان ساکنان
اردوگاه اشرف تالش کنند.
به گزارش خربگزاری فرانس��ه،
بی��ش از  ۱۰۰نف��ر از منایندگان
پارمل��ان اروپا امروز پنجش��نبه
 ۱۴آوریل با امضای بیانیهای از
احتادیه اروپا هم خواس��تند که
خواهان 'خروج فوری نریوهای
عراقی از کمپ اشرف' شود.
در ای��ن بیانی��ه آم��ده اس��ت:
"س��ازمان مل��ل متح��د ب��رای
پیش��گریی از نق��ض حق��وق
س��اکنان اردوگاه اش��رف باید
بر وضعیت ای��ن کمپ نظارت
دائمی داشته باشد".

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی
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واشنگنت " :اطالعات
موثق" نشان می دهد
ایران به سوریه در
سرکوب معترضان
کمک کرده است

دولت س��وریه این اته��ام آمریکا که
مجهوری اسالمی به حکومت بشار
اسد برای سرکوب معرتضان سوری
کمک می کند را بی اساس دانسته
است.
مارک تونر ،سخنگوی وزارت امور
خارجه ایاالت متحده ،روز پنجشنبه
 14اوریل در واش��نگنت تایید کرد که
واش��نگنت "اطالع��ات موثقی" در
دس��ت دارد که نشان می دهد ایران
به سوریه در سرکوب معرتضان کمک
ک��رده اس��ت.او در ای��ن خصوص
جزئیاتی بیان نکرد.
روزنامه وال اسرتیت ژورنال به نقل
از مقام های آمریکایی که خواس��ته
اند ناش��ناس باقی مبانن��د گزارش
داده اس��ت که ایران بطور حمرمانه
جتهیزات ضد ش��ورش وفن آوری
کن�ترل اینرتنت و پیامک های تلفن
های سیار در اختیار سوریه قرار داده
است.
دول��ت ای��ران هن��وز به ای��ن اتهام

واکنش نشان نداده است.
اما یک مق��ام وزارت امور خارجه
س��وریه خرب دریافت کمک از ایران
را بی اساس دانسته و رد کرده است.
ایران م��ی گوید ک��ه اعرتاضات در
سوریه خبش��ی از تالش غرب برای
انتقام گرف�تن از یک دولت حامی
"جریان مقاومت" است.
م��ارک تونر درب��اره "کمک" ایران
به سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت:
"اگر دولت س��وریه از ایران کمک
م��ی خواهد ،منی توان��د که درباره
اصالحات جدی باشد".
وی همچن�ین گفت آمری��کا بر این
باور اس��ت که ایران نقش فعایل در
حتری��ک اعرتاض��ات خمالفان در
حبرین ندارد.
بشار اسد ،رئیس مجهوری سوریه،
روز پنجشنبه دس��تور آزادی صدها
نفر از افرادی که در اعرتاضات اخری
دستگری شده بودند را صادر کرد.
رام�ین مهمانرپس��ت ،س��خنگوی
وزارت خارجه ایران روز س��ه شنبه
گف��ت ک��ه غ��رب ب��ا راه انداخنت
اعرتاض��ات کوچ��ک در ای��ران و
سوریه قصد بزرگنمایی اعرتاضات و
حتریف واقعیت را دارد.
آمریکا بارها سرکوب خمالفان دولت
در سوریه را حمکوم کرده و خواهان
این ش��ده اس��ت که حکومت بشار
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اسد به حقوق ش��هروندان معرتض
احرتام بگذارد.
کاخ س��فید روز س��ه ش��نبه درباره
این خرب ک��ه دولت س��وریه مانع از
ارائه خدم��ات درمانی به معرتضان
جمروح می شود ابراز نگرانی کرد.
کاخ سفید گفته بود" :تشدید سرکوب
توس��ط دولت س��وریه مای��ه انزجار
است و ایاالت متحده ادامه سرکوب
معرتض��ان مس��املت ج��و را قوی��ا
حمکوم می کند".

جواهری
نیک آذین

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

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

5263, boul Cavendish,
Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

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

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

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











Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






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

بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

Business Financing Consultant
Business Development Consultant
Franchise Purchasing Consultant
Business Start-up Consultant
Business Plans and Forecasting

امیرکفشداران







مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
مشاوره برای توسعه بازرگانی
مشاوره در امر خرید فرانچایز
مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

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

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.
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کانادا :حتلیل انتخابات2011

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

آیا آرای تکه تکه چپ
قادر خواهد بود از
تشکیل دولت اکثریت در
راست جلوگیری کند؟!
حسینصمیمی
(مونتریال)
س��راجنام عم��ر
دوم�ین دول��ت
اقلی��ت حمافظ��ه
کار اس��تیون هارپر
به دلیل از دس��ت رفنت
اعتم��اد پارمل��ان از
خنس��ت وزی��ر و رای
هم زم��ان عدم اعتماد
اح��زاب اپوزیس��یون
لیربال ،نئودموکرات و
بال ک کبکی به دولت حمافظه کار
 PCنیز به سر آمد و رای دهندگان
کانادائ��ی برای چهارم�ین بار در
طول هفت سال گذشته برای روز 2
مه آینده به پای صندوق های رای
گریی فرا خوانده شدند.
این انتخاب��ات در زمانی صورت
می گرید ،که کانادا پس از پش��ت
سر گذاردن بدترین رکود اقتصادی
در تاریخ آن و همزمان در جهان،
به آرامی از این وضعیت س��خت
خ��ارج ش��ده و اقتص��اد بس��یار
ش��کننده اش که م��ی باید صدها
هزار کار و شغل جدید بوجود آورد
تا درصد ب��االی بیکاری فعلی را
کاهش ده��د ،نیاز مربم به آرامش
و ثب��ات سیاس��ی دارد و ماهیت
انتخاب��ات و عدم آ گاهی از نتاج
نهائی آن مایه اخالل در این ثبات
سیاسی خواهد بود و دقیقا استیون
هارپر و حمافظه کاران با بکارگریی
این اس�تراتژی که دولت اقلیت به
دلیل تهدید مداوم اپوزیس��یون در
س��اقط کردن آن توانائ��ی الزم در
اجیاد ثبات سیاس��ی و اقتصادی
را نداش��ته و شکوفائی و پیشرفت
کند خواهد شد از مردم کانادا در
این انتخابات درخواست دریافت
«ماندا»ی تشکیل دولت اکثریت
را می مناید.
ِ
ندادن دولت اکثریت در انتخابات
دو س��ال پی��ش از س��وی رای
دهندگان ب��ه حزب حمافظه کار و
استیونهارپر،کهریشهایدئولوژیک
در سیاست های راست دارند ،از
ِ
دربست
یک سو نشانه عدم اعتماد
مردم به حمافظه کاران و سیاست
های آنها؛
و از س��وئی ضع��ف ای��ن حزب
در بدس��ت آوردن کرس��ی ه��ای
پارملانی در شهرهای بزرگ چون
تورنت��و ،مون�ترال و ونک��وور ،که
عمدتا ش��امل شهروندان با عقاید
ترق��ی خواهان��ه و در مرکز طیف
سیاسی هستند ،بود.
کانادائی ها دولت اقلیت را بهرتین
وس��یله کنرتل دولت حمافظه کار
دانس��تند و ش��اید ه��م در پی آن
بودند تا متامی احزاب حاضر در
پارملان را جمب��ور به همکاری با
یکدیگر منایند که س��قوط سومنی
دولت پیاپ��ی اقلیت نش��ان داده
حتقق چننی خواسته ای غری عملی
خواهد بود.
یادآوردنی است که سیستم موجود
پارملانی کانادا عمدتا برای حضور
دو ح��زب که دارای عقاید و خط

مش��ی متقاب��ل باش��ند
طراحی شده است.
اما با افزای��ش و حضور
اح��زاب دیگر در جملس
دستیابی به دولت اکثریت
در ه��ر دو س��وی طیف
سیاسی مشکل تر گردیده
است.
آخری��ن س��ه دول��ت
اکثریت لی�برال به
رهربی ژان کرتنی،
بدلیل ش��کاف و
حض��ور احزاب
خمتلف راس��ت
گ��را در مس��ت
راس��ت طی��ف،
ضعف نئودموکرات
ها و عدم حضورشان
در کب��ک و ق��درت
کام��ل لیرباهل��ا در
داش�تن حداقل نصف
کرسی های ایالت کبک
و حضور حمدودتر بال ک
کبکی در اوتاوا بود.
به حمض احت��اد احزاب
ِ
راست طیف و تشکیل
در
ح��زب حمافظ��ه کار
فعلی به رهربی استیون
هارپر ،افزایش کرسی
ه��ای نئودموکرات ها
در غرب کان��ادا و از
دس��ت دادن کرسی
ه��ای لی�برال ه��ا
در کب��ک ب��ه دلیل
افتض��اح م��ایل و
سوءاس��تفاده از
ق��درت و افزای��ش
کرس��ی های بال ک
کبک��ی انتخاب��ات
بع��دی منج��ر ب��ه
تش��کیل دول��ت
اقلی��ت لی�برال پل
مارتنی گردید.
اینک همان سناریو
چ��پ طی��ف
در
ِ
سیاسی تکرار شده است.
لیربال ها و نئودموکرات ها هر دو
با اختاذ سیاس��ت های سوس��یال
دموکراسی ،خود را مدافعان منافع
و خواس��ته های کارگ��ران و طبقه
متوسط و حمیط زیست می دانند
و این باعث تقسیم آرای چپ شده
است و در کبک حضور بال ک نیز
به این قضیه دامن زده است.
از س��وئی نیز همانطور ک��ه یادآور
شدم رسوایی مایل در حزب لیربال
کانادا باعث ش��د که در انتخابات
پیش�ین بیش از ی��ک میلیون رای
دهن��ده لی�برایل اص��وال بعن��وان
اع�تراض در رای گریی ش��رکت
نکنن��د؛ ک��ه این خود باعث ش��د
که حمافظ��ه کاران در مناطق دور
افتاده ایالت  11کرسی پارملانی را
به چنگ آورند.
در چن�ین ش��رایط و در حایل که
حمافظ��ه کاران به م��دت بیش از
یکسال با تکیه به پشتوانه مایل قوی
حزب به محله م��داوم و تبلیغاتی
و خم��دوش کردن چه��ره مایکل
ایگناتیف ره�بر حزب لیربال می
منودند ،برنامه ریزان حزب به این
نتیجه رسیدند تا در صورت اجیاد

سیروس
یحیی آبادی
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

(مونتریال)

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

514-996-9692
سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com
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شنبه  28ماه می

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

شرایط خاص که راهی جز دادن
رای ع��دم اعتماد به دولت برای
اپوزیسیون باقی نگذارد پارملان و
دولت ساقط شده و رای دهندگان
به پای صندوق ها خواهند رفت.
گناه سقوط دولت بر شانه احزاب
اپوزیس��یون خواهد بود که بدون
توجه ب��ه ِ
نبود خواس��ت عمومی
خمارج سنگنی انتخابات دیگری
را ب��ر بودجه کش��ور حتمیل کرده
ان��د و در نهایت نیز مردم خس��ته
و دلزده از انتخابات برای خامته
این شرایط ماندای اکثریت را به
حمافظه کاران هدیه منایند.
خنستنی مناظره تلویزیونی رهربان
احزاب س��ه ش��نبه گذش��ته (13
آوریل) بطور کامل نش��ان داد که
اس��تیون هارپر بارها و بارها سایر
رهربان را به بی مسئولیت بودن و
اجبار به اجرای انتخابات بیهوده
در دوران س��خت اقتص��ادی و
زمانی ک��ه نیاز به ثبات سیاس��ی
است منود.

{>> ادامه در صفحه}23 :

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
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غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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)

6

7

 سال  18شماره  26  1002فروردین 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1002  avr. 15, 2011

www.paivand.ca

ایران:ازاقتصادودروغ...

س�نگ

پناهنده :مهمان یکشبه
اردالن سرفراز

با یاد عزیزانم ،این قوم پریشانم
با زخم تن و جانم ،مىآیم و گریانم
از خانهى ویرانم ،باحسرت پنهانم
میآیم و مىدانم ،من یکشبه مهمانم
گه یوسف تعبیدى ،در حسرت کنعانم
گه همنفس یعقوب ،آن پیر پریشانم
تا مرهم پیراهن ،برزخم دو چشمانم
در دایرهى حسرت ،مىچرخم و مىخوانم
من یکشبه مهمانم ،من یکشبه مهمانم
اى هر نفست خورشید در ظلمت این تعبید
اى مرهم تو امید ،بر زخم تن و جانم
اى دست تو آسایش،اى پاسخ هر خواهش
تو ساحل آرامش ،من موج پریشانم
آهنگ سفر کردم ،رو سوى تو آوردم
اما دل من آنجاست ،در جمع عزیزانم
آهنگ سفرکردم ،روسوی تو آوردم
اما دل من آنجاست ،در جمع عزیزانم
بر من تو ببخشاى یار،اى بخشش تو بسیار
شاید دگراین دیدار ،هرگز نشود تکرار
برمن تو ببخش ای یار  ،ای بخشش تو بسیار
شاید دگراین دیدار ،هرگزنشود تکرار
آهنگ سفر کردم ،رو سوى تو آوردم
امادل من آن جاست ،در جمع عزیزانم
آهنگ سفر کردم  ،روسوی تو آوردم
اما دل من آنجاست ،در جمع عزیزانم!

بزرگ!

شهباز خنعی

snakh@live.com

مسئله اش��تغال و بیکاری
بزرگرتی��ن و مهمرتی��ن
دغدغه ای اس��ت که ذهن
و فکر زمامداران بس��یاری
از کشورها را به خود مشغول می کند و
گاه و بیگاه خواب را از چشمانشان می
رباید.
در ایاالت متحده امریکا ،که خنس��تنی
اقتص��اد دنیاس��ت ،ب��اال و پاینی رفنت
تنه��ا یک دهم درصد آم��ار بیکاری یا
اشتغال چنان اثر بزرگی بر فعالیت های
اقتصادی دارد که بهای سهام در بورس
را دهها میلی��ارد دالر کاهش یا افزایش
می دهد.
در س��ال های اخ�یر ،با وج��ود تالش
عظیمی که دول��ت ایاالت متحده برای
مب��ارزه با بی��کاری و افزایش اش��تغال
ک��رده و صدها میلیارد دالری که در این
راه هزینه می کند ،آماری که منتشر می

شوند حکایت از این دارند که در امریکا
در سال بنی دو و نیم تا سه میلیون شغل
جدید اجیاد می ش��ود و دولت باراک
اوبام��ا این را دلیل موفقیت و درس��ت
بودن سیاست های خود می داند.
در حکومت اس�لامی والی��ت مطلقه
فقی��ه نیز با وجود چه��ار برابر مجعیت
کمرت و دهها براب��ر بودجه و منابع مایل
حمدودتر ،دس��تکم در عرصه ادعا،
وضع به همنی منوال است.
حمم��ود امح��دی ن��ژاد ،ریی��س
مجهوری حمب��وب و منتخب رهرب
ّ
معظ��م در پیام ن��وروزی اخری خود
گفت که با توجه به برنامه ریزی های
اجنام ش��ده ،در س��ال  1390دوونیم
میلی��ون فرصت ش��غلی جدی��د برای
بی��کاران فراهم خواهد ش��د ،ف ّعالیت
های عمرانی دوبرابر می شوند و بطور
ک ّلی مشکل بیکاری در  2تا  3سال آینده
ریشه کن می گردد.
شنیدن چننی ادعاهایی بی اختیار انسان
را ب��ه یاد گوبل��ز ،وزیر تبلیغ��ات آملان
هیتلری ،می اندازد که معتقد بود دروغ
هرچه بزرگرت باشد ،باور پذیرتر می شود.
توجه اس��ت که از زمان
این نیز درخور ّ

زیـبایی رد ربازندگی است

کرفلد آلمان ۱۹۸۴

TAILLEUR B i j a n

جشن وتظاهرات اول ماه می در مونتریال
در گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگران

شنبه  ۳۰آوریل
ساعت  ۷شب
مکان:
Comite Jeunesse .N.D.G
5600 UPPER LACHINE
Montreal,QC H4A 1L2
موس��یقی  ،رق��ص  ،آواز ،ب��ا
هرنمنائی گروه رقص کردس��تان
آزاد

قیمت بلیط  20دالر

به دلیل حمدودی��ت جا لطفا
بلیط خود را از قبل تهیه منائید.
تلفن آ گاهی۵۱۴-۵۶۹-۲۲۳۳ :

تظاهرات
یکشنبه اول ماه مه
ساعت  ۳بعدازظهر

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

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

انواعکارتتلفن

 12سیخ چنجه23.99 :
و یا میکس  4سیخ
از هر دو23.99 :
>> یک مرغ کامل:
باربکیو روی زغال13.99 :

جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

انواع صنایع دستی

کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونرتال
 کاناداiranleftalliance@gmail.
com
www.massacreiniran.com

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128

اسپشالما:
 12سیخ کباب کوبیده:
20.99
 12سیخ جوجه بدو ن
استخوانباربکیوروی
زغال23.99 :

مکان Carre Berry:
مرتو Berry
همراه با دیگر نریوهای کارگری,
انقالبی و مرتقی

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

اسفندیارباهری
•مشاور در امور سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
•تهیه وام های مسکن و جتاری
•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

{>> ادامه در صفحه}35 :

NOTAIRE-NOTARY

(جزئیات در شماره آینده)

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

گوبل��ز بیش از نیم قرن می گ��ذرد و در
حتول و
این ّ
مدت همه چیز دس��تخوش ّ
پیش��رفت بوده و طبعا فن شریف دروغ
گوی��ی و خ��ایل بندی ه��م از آن برکنار
منانده است.
از مجله این پیشرفت ها این است که در
دروغ گویی – چنانکه گوبلز می گفت –
تنها بزرگ ب��ودن دروغ مال ک و معیار
باور پذیری آن نیست.
دروغگ��وی حرفه ای ک��ه بطور ّ
منظم و
هدفدار دروغ می گوید ،باید این کار را
مانند مهندسی اجنام دهد که می خواهد
یک ساختمان بس��ازد و می داند که به
نقش��ه ،پی ریزی ،اس��کلت ساختمان،
مناسازی ،س��فت کاری ،نازک کاری و
رنگ و نقّاشی نیاز دارد.
خ��ایل بن��د و دروغگ��وی حرف��ه ای
عصرجدید ،ضمن آویزه گوش کردن پند
گوبلز ،زمینه ها را نیز برای باورپذیر کردن
دروغ بزرگ خود آماده و مهیا می کند.
این آماده کردن زمینه دو جنبه دارد.
از یکسو با ابزارهای تبلیغاتی در خدمت
خود ،از مجله صدا و س��یمای وقیح و
دروغ پرداز ،خبش هایی از جامعه را را
حتمیق و ب��رای پذیرش دروغ آماده می

پذیرایی با شام

درخدمت شما با بیش از 30سال تجربه
 تعمیر انواع لباس های زنانه و مردانه
 باسفارششخصی
 متخصص در چرم و پوست
 تخفیف ویژه برای هموطنان گرامی

دیگرمقدمه چینی هایی
کند و از سوی
ّ
می کند تا کمرت کسی به فکر دروغ بودن
اصل موضوع بیفتد.
ادع��ای اجی��اد دو و نیم میلیون ش��غل
جدی��د در س��ال  ،1390منونه گویایی از
این فرآیند است:
نرخ بیکاری در سال  1365برابر با 14.1
درص��د بود که در س��ال  1370ب��ه 11.1
درصد کاهش یافت.
در س��ال  ،1375این نرخ جمددا به 9.8
درص��د کاهش یافت .در ده س��ال بنی
 1375ت��ا  1385نرخ بی��کاری افزایش
یافت و به  12.7درصد رسید.
حمم��د باق��ر
در آب��ان س��ال گذش��ته،
ّ
نوخبت ،معاون پژوهشی مرکز حتقیقات
اس�تراتژیک جممع تشخیص مصلحت
نظام در یک مصاحبه گفت:
«در برنام��ه چهارم توس��عه ،ب��رای این
که ن��رخ بیکاری به  8.4درصد برس��د،
بای��د  12.4درص��د نرخ رش��د س��رمایه
گزاری و  8درصد رش��د اقتصادی می
داشتیم .درحایل که بنابرگفته مسئوالن
بانک مرکزی ،در  3س��ال گذشته رشد

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

Tel.: (514) 664-5544

فتوشاپ

7

8

 سال  18شماره  26  1002فروردین 1390

www.paivand.ca

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

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

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

CSAI

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

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

ایران :سرکوب ...
معتبرترینجایزهاجنمنقلمآمریکابراینسرینستوده

اجنمن قلم آمری��کا (پن) روز
چهارش��نبه  ۲۴فروردی��ن (۱۳
آوری��ل) اعالم کرد ک��ه جایزه
آزادی قلم باربارا گلدامسیت
س��ال  ۲۰۱۱خود را به نس��رین
س��توده ،وکیل ،فع��ال حقوق
بش��ر و روزنامه نوی��س ایرانی
اختصاص داده است.
ش�یرین عبادی ،برن��ده ایرانی
جای��زه صلح نوب��ل و یکی از
دوستان نزدیک خامن ستوده،
روز  ۲۶آوری��ل ب��ا حضور در
جشن ساالنه اجنمن قلم که در
موزه تاریخ طبیعی نیویورک برگزار
می ش��ود ،از طرف خامن س��توده
جایزه را دریافت خواهد کرد.این
جایزه به کس��انی تعلق می گرید که
به دلیل اس��تفاده از آزادی بیان یا
دف��اع از آن حت��ت پیگرد قانونی
قرار می گریند یا زندانی می شوند.
خ��امن س��توده اواس��ط ش��هریور
سال گذش��ته بازداشت و سپس به
حتمل  ۱۱سال زندان و حمرومیت
از وکالت به مدت بیس��ت س��ال
حمکوم ش��د و هم اکن��ون دوران
حمکومیت خود را می گذراند.
کوام��ی آنتونی آپیا ،رئیس اجنمن
قلم آمریکا گفت که خامن ستوده "به
عنوان یک نویسنده و وکیل خود را
وقف این اندیشه ساده و قدرمتند
ک��رد که حقوقی که قان��ون آنها را
تضمنی می کن��د ،تردیدناپذیرند و
همه به طور براب��ر از آن بهره مند
می شوند".
او از دول��ت ه��ا و مردم سراس��ر

جه��ان خواس��ت ب��رای آزادی
آزادی فوری خامن ستوده به دولت
ایران فشار بیاورند.
خامن س��توده اوای��ل فروردین ماه
جایزه زنبق طالیی ش��هر فلورانس
در ایتالیا را هم به خود اختصاص
داده بود.
این جایزه هر دو س��ال یک بار به
افراد یا س��ازمان های��ی اهدا می
ش��ود ک��ه "گام هایی شایس��ته در
پیشربد و برقراری صلح و دفاع از
حقوق بشر" برداشته اند و در این
راه "با آسیب و آزار" رو به رو بوده
اند.
خامن س��توده از مجله کسانی بود
که باراک اوباما ،رئیس مجهوری
آمریکا در پیام نوروزی امسال خود
از آنها نام برد و به نقض حقوق آنها
توسط دولت ایران اعرتاض کرد.
او در دوران زن��دان تا کنون چند
بار در اعرتاض به رفتار مس��ئوالن
و شرایط زندان دست به اعتصاب

غذا زده است.
خامن ستوده پیش از اشتغال
ب��ه کار وکال��ت ب��ه عن��وان
روزنامه ن��گار در مطبوعات
ایران مطالبی در مورد حقوق
بش��ر ،به ویژه حقوق زنان و
کودکان منتشر می کرد.
او در دوران وکال��ت ه��م
عمدت��ا ب��ه دف��اع از فعاالن
حقوق زنان ،متهمان سیاسی
و امنیت��ی و نوجوانان��ی می
پرداخت که پیش از رسیدن به
سن قانونی مرتکب قتل شده
بودند ،اما جم��ازات اعدام برای
آنها در نظر گرفته شده بود.
انص��راف از تقاضای جتدید نظر
در پرونده
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق
بش��ر در نامه ای ب��ه رئیس دادگاه
انق�لاب از درخواس��ت جتدی��د
نظر در حک��م  ۱۱س��ال زندانش
انصراف داده است.
رضا خندان همسر خامن ستوده با
اعالم این موضوع به بی بی س��ی
فارس��ی گفت ب��ا توجه ب��ه اینکه
ماموران زن��دان در قبل از دادگاه
ب��دوی به او اعالم کرده بودند" که
اجازه منیدهند کمرت از  ۱۱س��ال
زندان برای او در نظر گرفت ه ش��ود
و عمال این اتفاق افتاد .جمدد نیز
بازجوه��ا به او گفته اند که رای ۱۱
سال زندان را از دادگاه جتدید نظر
حتویل خواهند گرفت".

{>> ادامه در صفحه}14 :

استقبال کانادایی ها از فروشگاه های
زجنیره ای داالراما

www.centrecsai.org

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
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 ۱۲آوریل ،ایرانتو:
شرکت "داالراما"
دارن��ده بزرگرتین
فروش��گاه ه��ای
ای
زجن�یره
کااله��ای ی��ک تا
دو دالری در نظ��ر
دارد،ط��ی س��ال
جاری 50 ،ش��عبه
دیگر نیز دایر کند.
به گزارش رویرتز،
 Dollaramaک��ه
از س��ال  ،2009فعالیت خود را در
کانادا آغاز کرد ،خباطر استقبال بی
نظری مردم  ،بویژه در دوران حبران
اقتصادی ،توانست ،بسرعت مسری
رشد خود را در این کشور طی کند.
اندیشه اجیاد فروشگاه های ارزان
قیمت یک دالری ،پیش از این از
سوی بازاریان کانادا چندان مورد
توجه قرار منی گرفت و آنها ترجیح
می دادند ،بیش�تر به حفظ کیفیت
کاالهای خود برپدازند.
اما هم اکنون وجود یک فروشگاه
داالراما به منزله لنگرگاه یک مرکز
خرید عمل می کند و بواسطه آن،
بس��یاری از خریداران را می توان
جذب کرد.
در ح��ال حاض��ر  652فروش��گاه
داالراما در کان��ادا وجود دارد که
انتظار می رود به  700شعبه افزایش
یابد.
این شرکت که دفرت آن در مونرتآل
قرار دارد اعالم کرده که س��ود آن

طی سه ماهه چهارم سال گذشته،
23درصد افزایش داشته است.
این گزارش حاکیست داالراما در
ابت��دا صرفا به عرض��ه کاالهای تا
س��قف یک دالر م��ی پرداخت،
پس از حب��ران اقتصادی ،قیمت
کااله��ای خود را ب��ه حداکثر ،دو
دالر رساند.
ای��ن ام��ر باع��ث ش��د ،دس��ت
فروش��ندگان ،برای تنوع خبش��ی
بیشرت به کاالها باز شده و به تعداد
مشرتیان افزوده شود.
در فروش��گاه ه��ای داالرام��ا،
انواع مواد بهداشتی ،لوازم ساده
آش��پزخانه ،خوراک��ی و تنقالت،
لوازم تزئینی ،کارت پستال ،ظروف
یکبار مصرف ،اب��زارآالت ،و گاه
جتی لب��اس های ارزان قیمت نیز
یافت می شود.
می ت��وان گفت تقریب��ا  90درصد
کاالهای عرضه شده ساخت چنی
اس��ت و حتی با نام و بسته بندی

داالرام��ا در آن
کش��ور تولی��د و
ارسال می شود.
صاحبان شرکت،
همزمان با فصول
روزه��ای
و
خاص س��ال ،مثل
کریسمس،والنتاین
و غ�یره ،کاالهای
وی��ژه ای را ارائ��ه
می کنند.
در سه ماهه چهارم
سال  ،2010تقریبا  42درصد فروش
آن از طریق کاالهای با ارزش بیشرت
از ی��ک دالر ب��وده  ،در حالیک��ه
این میزان در س��ال قبل از آن 30 ،
درصد بود.
سود فروش داالراما طی سه ماهه
چه��ارم ،برابر ب��ا  42میلیون دالر
ب��وده که  8میلیون دالر نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش
داشته است.
فروشگاه های زجنریه ای داالراما،
همزمان با سری پیشرفتی که دارد،
باید مراقب رقیب آمریکایی خود،
یعنی " "Dollar Giantنیز باش��د
که با همان رنگ های سبز و زرد و
دکوراسیون مشابه ،در حال نفوذ به
بازارهای کاناداست.
همچننی فروش��گاه های مستقل
دیگر ک��ه در اقصا نقاط ش��هرها
تأس��یس م��ی ش��ود و کااله��ای
متنوعی را ارائه می کنند.
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آژانس مسافرتی

ازخودمان...
فهرست تازه مقامهای حتریمشده
ایرانی توسط احتادیه اروپا
احتادی��ه اروپ��ا اس��امی  ۳۲مقام
ایرانی را که روز سه شنبه ۱۲ ،آوریل
به دلیل نقض حقوق بش��ر حترمی
کرده بود ،منتشر کرده است.
بر اس��اس س��ند منتشرشده توسط
احتادی��ه اروپ��ا ،ای��ن اف��راد که
مشاری از فرمانده��ان انتظامی،
نظامی ،بس��یج و تعدادی از مقام
ه��ای قضایی ای��ران در میان آنها
هستند ،از سفر به کشورهای عضو
این احتادیه منع شده اند و دارایی

های آنها در این کش��ورها مسدود
می شود.
بنا بر این س��ند ،اقدامات حمدود
کنن��ده احتادی��ه اروپا اف��رادی را
هدف گرفته اس��ت ک��ه در نقض
آشکار حقوق بشر در ایران دست
داشته اند یا به طور مستقیم مسئول
آن بوده اند.
س��رکوب معرتض�ین ،روزنام��ه
ن��گاران ،فع��االن حق��وق بش��ر،
دانشجویان و دیگر افرادی که در

دفاع از حقوق خ��ود به اعرتاض
برخاس��ته اند از مجله موارد ذکر
شده به عنوان دلیل حترمی این مقام
های ایرانی است.
در مصوبه احتادیه اروپا شکنجه،
رفت��ار غریانس��انی ،حتقریکننده و
ظاملانه یا تبعیض آمیز ،به کار بردن
بیش از حد و رو به رشد جمازات
اع��دام از طری��ق سنگس��ار و دار
زدن ،از مجل��ه در م��ورد افرادی
که در نوجوانی مرتکب جرم شده
ان��د ،نی��ز از دیگر دالی��ل اعمال
حمدودی��ت علیه  ۳۲مق��ام های
ایرانی عنوان شده است.

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

ظهور نزدیک است...
تکذیب احمدی نژاد
آق��ای امحدی ن��ژاد ک��ه از دید
ناظران به��ره گرینده اصلی از این
تبلیغات سیاس��ی حمس��وب می
شود هنوز مستقیما درباره این فیلم
اظهار نظر نکرده است ،اما از قول
او گفت��ه اند که آقای امحدی نژاد
از ساخنت این فیلم ناراحت است.
اگرچه بعضی از حامیان فیلم خرب
ابراز نارضایتی آقای امحدی نژاد
را نادرست خوانده اند.
آق��ای ذوالنور می گوی��د که آقای
امحدی نژاد از اینکه در این فیلم
با برخی از ش��خصیت های زمان
ظه��ور تطبیق داده ش��ده ناراحت
است.
آقای ذوالنور س��اخت این فیلم را
ناش��ی از اغراض سیاسی دانسته
اس��ت و روزنامه کیهان هم انتشار
آن را ب��ا انتخابات آینده ریاس��ت
مجهوری و برخی نزدیکان رییس
مجهوری ای��ران مرتبط دانس��ته
است.
طرف��دران فیلم س��اخته ش��ده در
واکنش به خمالفت روزنامه کیهان
با این فیلم ضمن محله به حس�ین
ش��ریعتمداری گفته اند که مشکل
خمالفان فیلم تنها با آمدن نام آقای
امحدی نژاد است و اگر این تطبیق
تنها منحصر به رهرب ایران بود این
"ختریب ها" رخ منی داد.
ریشه های ماجرا در لبنان
توضیحات ت��ازه کارگ��ردان فیلم
نش��ان می دهد که این فیلم حتت
تاثری اندیش��ه های ی��ک روحانی
شیعه زاده لبنان ساخته شده است.
عل��ی کوران��ی روحانی ش��ناخته
ش��ده ای اس��ت ک��ه از او ب��ا نام
عالمه کورانی نام برده می ش��ود.
سازندگان فیلم می گویند که پیش
از س��اخت فیلم با عالمه کورانی
مشورت کرده است.
بنا به نقل سازندگان ،عالمه کورانی
از اندیشه تطبیق رهرب ایران با سید
خراسانی محایت کرده است .البته
آقای کوران��ی در مصاحبه ای که

به هواپیماه��ای غرب��ی در ایران
ممنوع می شود.
آق��ای رحیمی با اش��اره به حترمی
های کش��ورهای غربی علیه ایران
گفت" :اخریا سوخت هواپیماهای
مس��افربری ایران به اروپا را قطع
ن جاست
کرده اند .حال س��وال ای 
که اگ��ر ب��ا دولت ایران مش��کل
دارن��د چرا مردم این کش��ور را از
ح��ق خود حمروم م��ی کنند .البته
ایران بالفاصل��ه راه کار مقابله به
مث��ل را انتخاب و ارائه س��وخت

به هواپیماه��ای غرب��ی در ایران
را ممن��وع ک��رد ".آق��ای رحیمی
مش��خص نکرد ک��ه هواپیماهای
متعل��ق به کدام ش��رکت یا کش��ور
شامل این ممنوعیت می شوند.
خربگ��زاری رویرتز از س��خنگوی
لوفتهان��زا نق��ل کرده ک��ه هنوز
مش��خص نیس��ت حمدودی��ت
اجیادشده از سوی ایران به معنای
ممنوعیت کامل سوختگریی است
یا ام��کان س��وختگریی حمدود
وجود دارد.

پس از باال گرفنت جنجال بر سر این
فیلم پیش آمده این ادعا را تکذیب
کرده و گفته اس��ت که تعینی زمان
برای ظه��ور امام زمان مورد تایید
نیست.
آقای کوران��ی در مصاحبه با خرب
آنالین درباره سازندگان فیلم گفته
است که "من اصال منی دامن اینها
کی هستند و از نظر علمی کار اینها
مذموم است".
آق��ای کوران��ی در ای��ن مصاحبه
تطبی��ق دادن ره�بر ایران با س��ید
خراس��انی و حممود امحدی نژاد
با شعیب صاحل س��ردار حتت امر
سید خراسانی و سید حسن نصراهلل
رهرب ح��زب اهلل لبن��ان را با یکی
دیگر از س��رداران حتت امر امام
زمان غری قابل قبول خوانده است.
برخ�لاف مصاحب��ه اخ�یر آقای
کوران��ی مصاحبه ه��ای دیگر از
آقای کورانی در دس��ت است که
{>> ادامه در صفحه}29 :
وی در آنه��ا به صراحت از تطبیق
ره�بر ای��ران با س��ید خراس��انی
محایت کرده است.
در س��ایت ه��ای
طرف��داران اندیش��ه جلسات مشارکت
کسانی که معتقدند که
بای��د نش��انه ای ظهور
امام زمان را شناسایی
و دنب��ال کرد ب��ه طور
مک��رر در یک س��ال در مونتریال
گذشته اخبار و گزارش
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
هایی منتش��ر شده که
514-261-6886
محایت آقای کورانی
تماسبگیرید.
از تطبی��ق رهرب ایران و
 برنامه تلویزیونی
آقای نص��راهلل با یاران
ام��ام زم��ان در زمان
«مژده آمسانی»
ظه��ور را نش��ان م��ی
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
دهد.
از کانال تصویر ایران پخش می شود
آق��ای کوران��ی متولد
___________________
سال  1324خورشیدی
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
در جب��ل عام��ل لبنان
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
اس��ت و در اواخ��ر
(متا)28-11 ،
دهه  40خورش��یدی به نشانی کلیساGrace Ministry :
عنوان مناینده آیت اهلل
1345 Rue Lapointe
ابوالقاسم خویی مرجع
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
تقلید برجسته شیعیان
Mtro: Cote Vertu

مسیحیان
فارسیزبان

نشـــانی :

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

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری،
ZAND
مالیات و حسابداری
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بابیش
Darius Hozhabr
Zandi
Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA(Cand
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

از  10سال جتربه کاری در کانادا

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management
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Fax: 450-937-3654

www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

>> ادامه از صفحه4 :
در لبنان و ایران حمسوب می شده
است.
گروه��ی از فعاالن در زمینه ترویج
مهدوی��ت در ایران که وابس��ته به
اجنم��ن ض��د بهایی��ت و اجنمن
حجتیه بوده ان��د خود را در مشار
مقلدان آیت اهلل خویی می دانسته
اند.
آق��ای کورانی ک��ه اکن��ون در قم
و ته��ران به س��ر می برد ب��ا رادیو
و تلویزی��ون دولتی ای��ران در تهیه
برنامه های این رسانه در باره باور
مهدویت و ام��ام زمان همکاری
می کند.
ریش��ه دیگر ماج��را در لبن��ان در
کتابی نهفته است که در سال 2006
میالدی توسط یک نویسنده لبنانی
نوشته شد.
شادی فقیه نویسنده طرفدار حزب
اهلل در لبن��ان در کت��اب "امحدی

فرنازمعتمدی

Montréal, Québec H3B 3C6

ایران به 'هواپیماهای غربی' سوخت منیدهد

شرکت هوایی آملانی لوفتهانزا
اعالم ک��رده ک��ه هواپیماهای این
ش��رکت از  ۱۴آوری��ل ق��ادر ب��ه
س��وختگریی کام��ل در ته��ران
خنواهند بود.
خربگ��زاری روی�ترز این خ�بر را
یک روز بعد از آن منتش��ر کرد که
حممدرضا رحیمی ،مع��اون اول
رئی��س مجه��وری ای��ران اعالم
کرد که به تالفی اقدام کش��ورهای
اروپای��ی در قطع تامنی س��وخت
هواپیماهای ایرانی ،ارائه سوخت
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آموزشگاهرانندگیآریا
>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

گاناگر..
ی

ماشینرا
ا در مراکز
متحان شم
>> ا
النگی باشد
> بوراسا و یا
هانری

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$320.00 +

>>

621-3456

>>

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

Driving School

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

کانادا...
دردسرهای سیاسی «جاستین بی بر»خواننده جوان
کانادایی در اسرائیل

۱۴
پنجش��نبه
آوریل،ایرانتو :جاستنی
ب��ی بر،س��تاره ج��وان
موس��یقی پاپ کانادا و
جهان ،که برای اجرای
کنس��رت در اسرائیل به
س��ر می ب��رد ،حاضر به
سیاسی کردن برنامه خود
نشده است.
به گزارش اسوسیتدپرس،
وی که روز دوش��نبه گذشته ،برای
یک س��فر یک هفت��ه ای  ،به آن
کشور س��فر کرده ،قرار است روز
پنجشنبه ،کنسرتی را در فضای باز
در تل آویو ،برگزار کند.
بی ب��ر ،خباط��ر هج��وم دخرتان
هوادار و ِبویژه عکاس��ان بس��یار
مسج ،جمبور شده خود را در هتل
حمل اقامت خود حبس کند.
قرار بود خواننده 17ساله کانادایی،
طی این س��فر ،با بنیامنی نتانیاهو،
خنس��ت وزیر  61ساله اسرائیل نیز
مالقات کند.
س��خنگوی نتانیاه��و گفته اس��ت
دول��ت اس��رائیل در نظر داش��ت
گروه��ی از ک��ودکان و نوجوان��ان
ساکن جنوب کشور که در معرض

مح�لات راکت های فلس��طینی
هس��تند را برای دیدار با بی بر ،به
پایتخت بیاورد .اما از آجنا که بی
بر حاضر نشد کار هرنی خود را با
اغراض سیاسی آلوده کند ،مالقات
او با نتانیاهو نیز اجنام نشد.
"رونی��ت آرب��ل" ،س��خنگوی
اسرائیلی جاستنی بی بر تأ کید کرده
اس��ت که هیچگونه طرح و حتی
گفت و گویی درباره مالقات او با
خنست وزیر اسرائیل وجود نداشته
است.
جاس��تنی بی ب��ر در صفحه توئیرت
خود نیز از دشواری های مواجهه
با عکاس��ان اسرائیلی و پیچیدگی
های دیپلماتیک آن کش��ور سخن
گفته است.

 ۱۰آوری��ل ایرانت��و :در ح��ایل که
همیشه خربهای مربوط به بهرتین
ش��هرها و مناط��ق کان��ادا ب��رای
زندگی منتش��ر می ش��ود ،نش��ریه
 MoneySenseدر گزارش��ی
با اس��تناد به اطالعات موجود در
اداره آمار ،حمیط زیست و اجنمن
مشاوران مس��کن ،لیست بدترین
مناطق کانادا را اعالم کرده است.
باوج��ود اینک��ه کان��ادا کش��وری
ثرومتن��د حمس��وب م��ی ش��ود،
اما هن��وز ش��هرهایی در اس��تان
های خمتلف وج��ود دارند که از
مشکالت بس��یاری رجن می برند،
مث��ل بیکاری  ،ج��رم و جنایت و
آلودگی.
برخ��ی از آنها توانس��ته اند بر این
مش��کالت غلبه کنن��د ،اما برخی
دیگر همچنان س�یر نزویل را طی
می کنند.
بیشرت آنها در واقع ،قربانی تغیریات
و حتوالت اقتصادی ،جغرافیایی و
یا ترکیبی از این دو هستند.
همه س��اله جمله مذک��ور ،بر روی
هم��ه ش��هرهای دارای  10،000نفر
مجعیت و بیشرت (امسال  180شهر)
مطالع��ه ک��رده و آنه��ا را برمبنای
امتیاز مربوطه ،طبقه بندی می کند.
از مجل��ه مش��خصات اقتصادی
مثل نرخ بیکاری ،بهای مسکن و
متوس��ط درآمد خانوار ،همچننی
جرائ��م ،دسرتس��ی ب��ه امکانات
بهداشتی و مالیات.
 10ش��هری که در قعر جدول قرار
گرفته اند ،تقریبا در نقاط انتهایی
شرق و غرب کانادا قرار دارند:
 La Tuqueکبک
با اینکه این ش��هر در جایگاه دوم
ج��دول از نظ��ر بهای مس��کن و
باالترین جایگاه از نظر دسرتس��ی

های شهری با پای پیاده یا دوچرخه
است .اما دارای نرخ بیکاری 12.4
درصد  ،کمبود پزشک و درآمد کم
خانواده هاست.
 Port Alberniبریتیش کلمبیا
این ش��هر در جزیره ونکوور ،قبال
با عنوان پایتخت ماهی salmon
مش��هور بود ،اما مب��رور جتارت
ماهی رو به کاهش نهاد .ش��هر در
تالش جذب گردش��گر در خبش
ماهیگ�یری ،کوهن��وردی و قایق
س��واری اس��ت .نرخ بیکاری 10
درص��د و درآمد خانواده ها حتی
کفاف خرید ماشنی نو به کسی منی
دهد.
 Summersideجزیره پرنس
ادوارد
دومنی شهر بزرگ استان و جایگاه
بسیاری از مراکز صنعتی است .با
وجود این مراکز ،یک شهر کوچک
در کوچکرتین استان کانادا ،منی
تواند س��اکننی زی��ادی را در خود
حفظ کند و مجعیت  14،500نفری
آن سال به سال کاهش می یابد.
 Norfolkانتاریو
یکی از ش��هرهای جنوبی انتاریو
است که زمانی از وسیع ترین مناطق
کشت تنباکو بود .اما به مست سایر
حمصوالت کش��اورزی تغیری کرد.
درمان ،بزرگرتین مشکل شهر است
و بازای هر  1،000نفر ،تنها  0.76نفر
پزشک وجود دارد( .نرخ ملی 2.2
درصد است).
شهردار از سختی جذب یا پرورش
متخصصنی گله مند ب��وده و آن را
عامل منفی در رشد اقتصادی شهر
می داند.
 Campbell Riverبریتیش کلمبیا
این ش��هر هم قبال جایگاه خوبی
از نظر صنع��ت ماهیگریی ،زغال

وی نوشته" :من خیلی
دوس��ت دارم نق��اط
خمتلف این کش��ور را
ببینم ،اما هر جا که قدم
می گذاری ،به نوعی به
امور سیاسی پیوند می
خورد".
مقام��ات اس��رائیلی
معم��وال مالقات هایی
را با هرنمندان و افراد
مشهوری بعمل می آورند.
از مجله نتانیاهو دو س��ال پیش با
مدونا ،خواننده آمریکایی و اخریا
هم با معدن کاران جنات یافته اهل
شیلی مالقات داشته است.
در ع�ین حال اف��راد صاحب نام
دیگری همچون سارا پالنی ،التون
جان(خوانندهانگلیسی)ولنوناردو
دکاپریو ،جتربه های ناخوشایندی
از مواجهه با عکاس��ان و سیستم
پیچیده امنیتی اسرائیل داشته اند.
به عن��وان یک مس��یحی معتقد،
جاس��تنی بی بر گالیه کرده اس��ت
ک��ه حتی منی توان��د هتل خود را
برای اجنام عبادت دیدار از مراکز
مذهبی ،ترک کند.

بدترین شهــرهای کبک و کانادا برای زندگی
به انتخاب مجله MoneySense

س��نگ و کاغذ داش��ت .اما نرخ
بی��کاری و خبصوص بهای باالی
مسکن ،مشکالت زیادی را برای
اقشار کم درآمد اجیاد می کند.
متوسط بهای مسکن در این شهر،
 336،000دالر اس��ت که بیش�تر از
متوسطکشوریست.
اما انتظ��ار می رود ،فعالیت های
اجنام ش��ده در زمینه انرژی س��بز
در این شهر ،کم کم آن را به قطب
پروژه های انرژی متیز کشور تبدیل
کند.
Quesnelبریتیشکلمبیا
قب�لا مرکز مع��ادن ط�لا و بعد از
ان جن��گل بود .اما ه��م اکنون با
مشکالت زیادی دست به گریبان
اس��ت .بیکاری ،جرم و جنایت و
بهداشت و درمان
یک��ی از دالی��ل آن کاهش خرید
الوار از سوی آمریکا بوده است.
 Williams Lakeبریتیش کلمبیا
یک ش��هر دیگر بریتیش کلمبیا که
زمانی دارای معادن طال بود .این
شهر عنوان پایتخت جرائم کانادا را
داشت .هنوز هم با این مشکل در
گری اس��ت ،اما مسئوالن حملی در
صدد رفع آن هستند.
 Val-d’orکبک
این شهر که در  400کیلومرتی مشال
غربی مونرتآل قرار دارد ،قبال مرکز
استخراج طال بود  ،اما هم اکنون
با انواع مشکالت ازج مله کاهش
تدرجیی مجعیت دست به گریبان
است .همینطور آب و هوای بسیار
بد که  191روز از سال دارای برف
یا باران اس��ت و متوس��ط دما در
ژانویه نیز  -23است.
 Bay Robertsنیوفانلند
در  90کیلومرتی مشال سنت جونز
قرار دارد که از انواع مشکالت از

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

مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده
طرحی نو ،فـضایی نو ،ـغذااهی نو

ن ُ
«ـها ی رز»
رستــورانایرانی

زبودی ردقلب مرکز شهر مونتریال گـشایش می یابد

ستثـن ی بی ل
ل
م
ل
با غذا اهی ا ا ی ن ا ی
جزئیات در شماره های آینده

مجله بیکاری و ک��م بودن درآمد
خانواده ها رجن می برد .ش��هردار
این شهر معتقد است مشهور بودن
به بدترین جا در کانادا برای زندگی
 ،برای از دس��ت دادن فرصت ها
کافیست.

 New Glasgowنووا اسکوشیا
این ش��هر در  159کیلومرتی مشال
هلیفاکس ق��رار دارد .اداره آمار
نرخ بیکاری را بزرگرتین مش��کل
ش��هر می داند ،اما ش��هردار می

گوی��د ،فرصت های ش��غلی بیش
از متقاضیان اس��ت .میزان جرم و
جنایت نی��ز از دیگر معضالت آن
است .
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کانادا :هاکی «پلی آفس»...

انتخابات فدرال نیز
نتوانست جلوی تب
هاکی را بگیرد!

حسینصمیمی
بار دیگر با فرارسیدن نیمه آوریل،
مس��ابقات نهـــــائ��ی حذف��ی
 PLAY-OFFکاپ قهرمان��ی
هاکی حرفه ای آمریکای مشایل
 NHLآغاز و تب آن دامنگری متام
کانادا و ش��هرهای عم��ده آمریکا
گردید.
قهرم��ان ه��ای ش��هرمان
 CANADIANSیکب��ار دیگر با
کوش��ش و پش��تکار فراوان پروانه
ورود ب��ه ای��ن دوره از مس��ابقات
را بدس��ت آوردن��د و ای��ن در
حایل اس��ت که از مجع شش تیم
کانادائ��ی  NHLچهار تیم اوتاوا،
تورنتو ،کلگری و ادمونتون به دلیل
نتایج ضعیف حذف شده و فقط
مونرتال و ونک��وور به دوره نهائی
رسیده اند.
افتخارآفرینان  HABSبا اش��غال
مکان ششم رده بندی در جمموع
پانزده تیم شرق س��ی امنی بار در
تاریخ یکصد ساله هاکی کونرتال
در مرحل��ه حذف��ی و قهرمانی به
مصاف تیم بروئینز بوستون خواهند
رفت.
رقابت عمیق و فش��رده این دو تیم
پیش��ینه ی طوالنی داشته و زبانزد
همگان در  NHLاست و مونرتال
عمدتا برن��ده این مصاف ها بوده
است.
ام��ا رویارویی و رقاب��ت های دو
تی��م در مرحله پایانی فصل عادی
تا ان��دازه ای به خش��ونت گرائید
بط��وری که در آخرین مس��ابقه در
مون�ترال بازیگر خط محله جوان
مونرتال ،ماکس پاچورتی ،توسط
کاپیتان و دفاع بروئین��ز ،چارا ،از
فاصله سر و گردن مضروب گردید،
بطوری ک��ه تا پایان س��ال قادر به
بازی خنواهد بود و احتماال دچار
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Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

ضربه مغزی خفیف گردیده است.
من��ی ت��وان ان��کار ک��رد ک��ه تیم
بوستونی کوش��یده تا با استفاده از
بازیکن��ان بلند قد و تنومند خود و
ارائه ب��ازی و رویاروئی فیزیکی و
خش��ن فضائی از ترس و وحشت
در بنی بازیکن��ان مونرتایل اجیاد
کند و پریوزی را از دسرتس ما دور
مناید.
ام��ا تکنی��ک و ب��ازی س��ریع
 CANADIANSای��ن ب��ار نی��ز
میتواند ضامن پریوزی ما باشد.
فراموش نکنیم که یک سال پیش
در همنی موقع هیچ کس هیچگونه
شانس��ی برای  HABSدر مرحله
حذف��ی و قهرمان��ی قائ��ل نبود و
قهرمانان مونرتایل با ش��جاعت و
زیبائی در مرحله اول و دوم موفق
به حذف قهرمان فصل «واشنگنت»
و قهرمان دوره قبل استانلی کاپ
«پنگوئن» گردیدند و تا یک قدمی
فینالرفتند.
ام��ا آن پ�یروزی ها ب��ه معنی آن
نیست که عبور از سد بوستون آسان
خواهد بود.
بروئین��ز بدلی��ل از دس��ت دادن
بس��یاری از مس��ابقات قبل��ی در
مرحله حذفی در مقابل کانادین این
بار مصمم تر از هر زمانی است تا

با حذف  HABSبه مرحله بعدی
راه یابد و انتقام س��ال های پیش
را بگرید .پ�یروزی افتخارآفرینان
مونرتایل مشکل تر اما غری ممکن
نیست.
هوش��یاری در حرک��ت «پاک» و
پرهیز از دادن پنالتی و برخوردهای
فیزیکی پایه های اسرتاتژی پریوزی
مونرتال است.
تب هاک��ی آرام آرام هم��ه جا را
می گرید ،اهمیت بازی افتتاحیه به
قدری بود که همزمانی آن با مناظره
به زبان فرانس��ه ره�بران احزاب
فدرال در انتخابات جاری فدرال
باع��ث گردی��ده تا برنام��ه مناظره
رهربان س��ه حزب ف��درال (!) را
یکروز به جلو بیاندازند تا عاشقان
هاکی با خیال راحت تیم خود را
پش��تیبانی کرده و ش��ب قبل نیز به
مالقات رهربان احزاب رفته برای
آینده کانادا آ گاه تر گردند.
به امی��د پریوزی در ای��ن مرحله و
مراحل بعدی مسابقات PLAY-
 OFFقهرمان��ی را آغ��از ک��رده
پنجشنبه شب پای تلویزیون ها فریاد
خواهد زد.

!!GO HABS GO
ـــــــــــــــ

خدمات ما:

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( 971-1873داخلی3747

با تعیین وقت قبلی

___________________
980 St-Antoine W. Suite 308

ساعات متاس
 11:00تا 18:00

Montreal, Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
mariacottone@hotmail.com

انتاریو پیشگام افزایش اختیارات پرستاران می شود

ایرانتو :افزودن اختیارات پرستاران
م��ی تواند ،ضمن صرفه جویی در
هزینه ه��ای اجنام ش��ده از حمل
مالی��ات ه��ای پرداخت��ی مردم،
امکان ترخیص سریعرت بیماران را
نیز فراهم کند.
به گزارش کانادین پ��رس ،دالتون
مک گینتی ،خنس��ت وزیر دولت
حملی انتاریو که اخریا تا حدودی
حمبوبیت خ��ود را در ب�ین مردم
اس��تان از دس��ت داده اس��ت ،با
اعالم این مطلب در مجع اعضای
اجنمن پرستاری انتاریو افزود ،آنان
اج��ازه خواهند یاف��ت از جوالی
امس��ال ،در ص��ورت تش��خیص،
بیماران را ترخیص کنند .همچننی
از جوالی س��ال  ،2012پرستاران،
پذیرش بیماران در بیمارستان ها را
بعهده خواهند گرفت.
وی گف��ت" :ای��ن بس��یار جالب

اس��ت که بدانی��م ،پرس��تاران ما
چقدر توامنندی دارند ،کافیس��ت
که ب��ه آنها میدان داده ش��ود .من
افتخار می کنم که به عنوان اولنی
م��کان در آمریکای مش��ایل ،در
جهت افزودن اختیارات پرستاران
پیشقدم می شومی.
پرس��تاران ،پیش از این نیز اجازه
داش��تند در خب��ش اورژان��س یا
مراقبت ه��ای اولیه ،بیم��اران را
پذیرش  ،معاین��ه و ترخیص کنند.
اما تنها پزشکان می توانند بیماران
بسرتی شده را ترخیص کنند.
مسئوالن پرستاری استان ،بارها از
مقامات حملی خواس��ته بودند ،با
افزودن اختی��ارات آنها ،از تراکم
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی
بکاهن��د و بویژه از گرفتار ش��دن
بیماران در آخر هفته ،در صورت
عدم ویزیت توسط پزشک در روز

مجعه  ،جلوگریی کنند.
مک گینتی در خب��ش دیگری از
سخنان خود خاطرنشان ساخت:
"وقتی م��ا اجازه چن�ین فعالیت
های��ی را به پرس��تاران می دهیم،
عم�لا ،پزش��کامنان فرصت می
دهیم تا به کارهایی روی بیاورند که
فقط از عهده آنان برمی آید".
خرب جدی��د خنس��ت وزیر حملی
انتاریو ،با اس��تقبال گرم مسئوالن
اجنمن پرس��تاری مواج��ه گردید،
بوی��ژه اینک��ه ،پ��س از ای��ن،
سرپرستاران نیز به عضویت هیأت
مدیره بیمارستان در خواهند آمد.
اضافه می شود ،طبق آمار رمسی
کان��ادا ،هم اکنون نیازمند 26،000
پرستار جدید  ،برای تکمیل کادر
درمانی خود است.
ــــــــــــ

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

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را برگزار می کند:

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

Tel.: 514-770-1771
Montréal (Qc) H4B 2M5

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

cours@multissage.ca

www.multissage.ca

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
ک
انال های
ف
ا
ر
س
ی
ز
ت
بان،
رکی ،عرب
ی
،
آ
س
و
ر
ی،
ارم
نی و ...
گیرنده ها را بر روی
ید
کیفیت ب یجیتال با
اال ببینید.

دریافت کانال های

ی بدون نصب دیش
ایران
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)

دس

ترسی به  24شبکه

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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ایران:فرهنگبسیجی!

سعید تاجیک ،محله کننده به فائزه هامشی است:
به کره هامشی گفتم یابو به تریج قبا برخورد!

نیس��ت] .بعدش��م دو س��ه روز آخر بنده
سعید تاجیک ،فردی کهدر اسفند ماه گذشته فیلمی از توهین او به فائژه هاشمیدختر اکبر اعتصاب غذا کردم.
هاشمی رفسنجانی بر روی اینترنت منتشر شد ،از آزاد شدن خود خبر داده است.
اعتصاب غذام هم سه دلیل داشت:
وی در مصاحبه با نش��ریه الکترونیکی روزآنالین ،انتش��ار خبر بازداشت خود را "شیطنت" یکی اینکه خودم رو تنبیه بکنمدر وهله اول
دانست و افزود که اگرچه قبل از عید "هشت-نه روز" در زندان اوین بوده ،اما سپس آزاد شده که حضرت آقا رو تو این قصه اذیت کردم.
و اکنون در "محل کار" خود به سر می برد.
دوم اینکه اعتراض داش��تم به عملکرد قوه
این اظهاراتدر حالی منتشر می شود کهدو روز پیش ،غالمحسین محسنی اژه ای،دادستان قضاییه؛ اعتراض شدید.
کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه گفته بود فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بازداشت س��وم هم اینکه به خود آقای دادستان هم
شده و "برخی از مقامات امنیتی بهدنبال سایر متهمانی هستند که بصورت خودسرانه ،امنیت عرض کردم که هاشمی و خاندانش و زنش
اخالقی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند".
و بچه ه��اش و بخصوص فائ��زه ،اونام باید
در فیلمی که در اواخر سال گذشته بر روی اینترنت انتشار یافت ،افرادی دیده می شدند که دستگیر بشن .توجه کردی؟
خود را "بچه حزب اللهی های شاه عبدالعظیم" معرفی می کردند و به خانم هاشمی و پدرش ـ بعله .راستی حاج آقا اون حرف هایی کهدر
ناسزاهای رکیک می گفتند.
فیلم می شنویم واقعا گفته شده؟
انتشار گسترده این فیلم ،واکنش شدید بسیاری از چهره های سیاسی و مذهبی را به دنبال  ببینی��ن م��ن البته ماهواره ه��ا رو نگاه
داشت و به دنبال آن ،قوه قضائیه خبر از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با هتاکی به نکردم که ببینم کدوم فیلم رو گذاش��تن.
دو ت��ا کیلیپ بود؛ اونی که گفتم دهنتو جر
خانواده آقای هاشمی رفسنجانی داد.
میدم ،پدرتو در میارم ،درس��ت
در زی�ر مصاحب�ه بس�یار خواندنی
بود ،اونارو خودم گفتم .به آقای
نوش�ابه امی�ری را «روزآنالین» می ــــــــــــــــــــــ
دادستان هم گفتم کتمان نمی
خوانیم:
برادربسیجیسعیدتاجیک
تونم بکنم.حرف��ی رو که بوده
تکذیب می کنم .یک عده دارن شیطنت می
زدم ،اون��م به خاط��ر اینکه قوه
نوش��ابه امیری می نویس��د در مصاحبه
تلفنی ما با آقای س��عید تاجیک من در کنن...
قضایی��ه با اینا برخ��ورد نکرد،
"خواه��ر" و "ح��اج خانوم"بودم ،س��عید من خدمت آقای دادستان هم عرض کردم االن  ۲۰ای��ن آتشفش��ان در درون من
تاجیک"حاج آقا"! و این گفتگو صدالبته ماهه اغتشاشه .شما دارین می بینین که این دختر غلیان کرد ،یکدفعه منفجر شد.
هرزه کثیف شترسوارساندویچ خورـ یعنی با همین حاالمنتظر بدتر از ایناشم باشن.
شنود هم می شد.
منتها حض��رت آقا [خامنه ای]
رانمی
آقایان
کردم،
می
ضبط
البته من که
حلن گفتم ها ...هرموقع شما گرفتینش میگه من
گفتن فحاشی به طور کلی نفی
دانم[ .و یک نکته :در این مصاحبه کلمات
ناپسندی گفته شده که حذف آنها ممکن دارم ساندویچ می خورم .این چه ساندویچیه که
میشه که مام روی چشم مون
نبود .پیش��اپیش از خوانندگان و کسانی  ۲۰ماهه داره گاز می زنه متوم نشده!
میذاریم و فرمایش مقام معظم
که مورد توهین قرار گرفته اند پوزش می اینها از متام خط ها عبور کردن .به خدا و پیغمبر و رهبری رو نصب العین خودمون
امام و حضرت امام و حضرت آقا توهین کردن .شما قرار میدیم.
طلبم]
ام��ا اون فحش رکیک��ی رو که
 از «روز» زنگ می زنم .می خواس��تم درمسئولین
اکثر
نزد.
بیرون
تون
رگ
هیچکدومتون
آخرش هست من به طور کلی
مورد خبر دستگیری شما صحبت کنم.
نظام ،بخصوص خیلی از حوزوی های ما خفه خون تکذی��ب می کن��م .من فحش
صحت داره این خبر؟
 نه! تکذیبش م��ی کنم .دیروزهم بچه گرفته بودن ..مقام هاشمی باالتره یا نعوذباهلل مقام ندادم .اونو کس دیگه ای گفته.
هابه من گفتن .برای من فرستادن خبرو .آقا امام زمان؟ مقام هاشمی باالتره یا مقام حضرت توجه می کنین؟
ـ بعله! ح��اال اصال فیلم رو کی
نه! تکذیب میشه .البته می دونم شیطنت آقا؟ این همه این کثافت ها از متام خط قرمزها
گذاشته؟ یک ذره مشکوک به
کیه...
عبور کردن ،به متام مقدسات ما توهین کردن
نظر نمی رسه؟
ـ شیطنت کی؟
 تلفنی نمی تونم بگم ،دارن ش��یطنت هیچکس رگ اش بیرون نزد ،اون وقت من به کره  خب مشکوک که کلداستان
می کنن س��ر یک موضوع��ی .دارن یک هاشمی گفتم یابو به تریج قبای همه برخورده؟
مشکوکه ،ولی من خدمت آقای
دادس��تان هم عرض کردم که
محکی می زنن .می دونم ام کار کیه .حاال ــــــــــــــــــــــ
والله قس��م م��ن کارم عمل به
انشالله بمونه جواب شونو خودمون بدیم.
هنگام بود .م��ن برخورد با اینا
ـ پس نگرفتن شمارو؟
رو ج��زو زندگیم م��ی دونم و واجب هم
 حاج خانوم!من االن سرکار هستم.
هس��ت .یعنی به خودم واجب می دونم
ـ بل��ه ماه��م تعجب کردی��م .ولی خب
ک��ه با اینا برخورد کنم .به دادس��تان ام
دادس��تان کل کشور گفتن .همه سایت
عرض کردم من پامو از اینجا بذارم بیرون
هام نوشتن...
حیثیت برای هاش��می نمی��ذارم؛ چون
 نه؛نه .البته قبل از عید دستگیر شده
شما برخورد نکردین حاال خود ملت باید
بودم .یک هشت نه روزی هم اوین بودیم.
برخورد قهر آمیز بکنن .همون روزی که
یک سه روزی هم اعتصاب غذا کردیم.
حضرت امام فرمودن اگر مسئولین به داد
ـ ای بابا! اعتصاب غذام کردین؟!
شما نرسیدن راسا اقدام بکنید ،تکلیف رو
 بله .بعد خالصهدیدیم صدامون بیرون
روش��ن کردن .خب مام می خوایم راسا
نمی رس��ه ،آخه آقایونم به اصطالح می
اقدام بکنیم .توجه کردین؟
خواستن جامعه ملتهب نش��ه .چون از
ـ بعله! ولی حاج آقا رئیس قوه قضاییه که
دانش��گاه های اقصی نقاط کشور با من
منصوب حضرت آقاست .باید عمل بکنه.
تماس می گرفتن که اگر شمارو بگیرن
به نظر شما چرا نمی کنه؟
م��ا می ریزیم جلو ق��وه قضاییه .آقایونم
 ح��اج خانم! ق��وه قضاییه گندش��و
ش��نود می کردن دیگه ...االن هم تلفن
درآورده .االن تم��ام اعتراض ما روی قوه
داره ش��نود میشه! ولی بذار نفر سوم هم
قضاییه س .من خدمت آقای دادس��تان
بش��نوه که یک ُخرده حالش جا بیاد...
هم عرض کردم االن  ۲۰ماهه اغتشاشه.
خالص��ه دیدن بچه ها دارن با ما تماس
شما دارین می بینین که این دختر هرزه
می گیرن ،از بقیه جاهام ،حاال یا مستقیم
کثیف شترسوارساندویچ خورـ یعنی با
یا غیر مستقیم به ما مراجعه می کردن
همین لحن گفتم ها..ـ هر موقع ش��ما
که اگر شما رو بگیرن ما میریم جلو قوه
گرفتینش میگه من دارم ساندویچ می
قضاییه .خالصهدیگه هفت هشت روزی
خورم .این چه ساندویچیه که  ۲۰ماهه
ما رو بردن اوین .چند روزی اوین بودیم و
داره گاز می زنه تموم نمیش��ه! اینها از
مابقی شم از ما پذیرایی کردن...
تمام خط ها عبور کردن.
ـ از شمام پذیرایی کردن حاج آقا!
 نه! کتک متک نه! بردنمون [....مفهوم
{>> ادامه در صفحه}24 :

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال
نشانی خود را
به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
info@paivand.ca

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

صبح

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

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

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

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

____________

Jaleh Hafezi

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی

{Âw»joÎ ¾¶I¹ÀI

..........

..........

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

p»oÃQ p»n¼º

imprimerie.com ¾ºIhQIa

Imprimerie de documents d’affaires en ligne
Business Document Printing Online

Impression offset , numérique , grand format et de plan
Offset, digital, large format and plan printing
2319 rue Bélanger est Montréal, Qc, H2G 1C9
Tél.:514.384.8043 • info@clickimprimerie.com
4511 Boul. Des Sources Roxboro, Qc , H8Y 3C2
Tél.:514.542.0555 • ddo@clickimprimerie.com
5145 Boul. des Laurentides Laval, Qc, H7K 2J7
Tél.:450.937.3487 • laval@clickimprimerie.com
2002 Mackay Montréal, Qc, H7K 2J7
Tél.:514.439.6389 • concordia@clickimprimerie.com
1099 Boul. Curé-Poirier O., Longueuil,
Qc, J4K 2E6 BIENTOT

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

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدpaivandmtl@gmail.com :
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مجاهدین و حقوق بشر...
به جریانی که
این جنایت
را حمکوم
نکند اعتماد
نکنید!

علی کشتگر
_____________________
نوع برخورد جریانهای مختلف
طیف اپوزیسیون ایران به
این جنایت  -حمله به اشرف
 معیاری است که نشان میدهد ما در دفاع از حقوق بشر تا
چه حد پیگیر هستیم و تا کجا
از تنگ نظری ها و مالحظات
سیـــاسی و گروهی فاصله
گرفته ایم!
ـــــــــــــــــــــ
ش��نیده بودم که درمیان اعراب
س��نت نیکویی وج��ود دارد که به
دشمن خود در خانه خود پناه می
دهند ،چنان که اگر دش��من به هر
دلی��ل درخانه آنها وارد ش��ود ،از او
پذیرایی می کنند.دولت نورالمالکی،
اما تا کنون با دس��ت زدن به چند
جنایت هولناک علیه اعضای سازمان
مجاهدین خلق ابطال این ادعا را به
نمایش گذاشته است!
چن��د هزار ه��م وطن م��ا ،اعضای
سازمان مجاهدین خلق ،از بد حادثه
مهمان عراقی ها هستند ،گیریم که
مهمان ناخوانده باش��ند .گیریم که

حکومت عراق آنان را دشمنان خود
بداند.
حمالت ددمنش��انه ارتش عراق به
اردوگاه اشرف نشان داد که دردولت
نورالمالکی نفوذ و آمریت جمهوری
اس�لامی بیش از تعهدات ومیثاق
های بین المللی اعتباردارند.
حمل��ه ارتش عراق به انس��ان های
بی س�لاحی که در اردوگاه اشرف
محصوراند ،هولناک ت��ر و در عین
حال پرمعنا تر ازآن است که بتوان
به این آسانی ها از آن گذشت.
ای��ن جنایت نش��ان م��ی دهد که
سرطان جمهوری اسالمیدرساخت
و بافت دولت نوپ��ای عراق و ارتش
جدید آن ،که پس از حمله نظامی
آمریکا به عراق متولد شده اند ،ریشه
دوانده اس��ت .وگرنه چگونه ممکن
اس��ت و چرا باید ارتش عراق هر از
چندی به خود اجازه دهد با تانک و
مسلسل به کشتار کسانیدست بزند
که مدتها است خلع سالح شده اند
وچیزی جز دست خالی خود برای
دفاع از خویش ندارند؟
از هن��گام س��قوط صدام حس��ین
تاکنون مردم عراق بارها نشان داده
اند که خواهان حکومتی ش��بیه به
جمهوری اس�لامی ایران نیستند،
اما متاسفانه چنین می نماید که با
گذشت زمان نفوذ افکار و روشهای
جمه��وری اس�لامی در حکوم��ت
نورالمالکی روزب��ه روز افزایش پیدا
کرده است.
ام��ری که ن��ه با منافع مل��ی عراق
سازگاری دارد و نه با مصالح ومنافع
ایران .واکنش های گسترده و سریع
جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران
در قبال ای��ن جنایت و تالش برای

بازتاباندن خبر آن دررسانه های بین
المللی و نیز دادخواهی از س��ازمان
ملل و نهادهای جهانی برای روشن
شدن ماهیت آمران این کشتار ضد
انسانی و جلوگیری از تکرار آن بسیار
اهمیتدارند.
نوع برخورد جریانهای مختلف طیف
اپوزیس��یون ایران ب��ه این جنایت
معیاری اس��ت که نش��ان می دهد
ما در دفاع از حقوق بشر تا چه حد
پیگیر هستیم و تا کجا از تنگ نظری
ها ومالحظات سیاس��ی و گروهی
فاصله گرفته ایم!
فراموش نکنیم که دف��اع از آزادی
و حقوق بش��ر یعنی دف��اع از حق
مخالف ودش��من فکری و عقیدتی
و گرن��ه هر دس��ته و گروهی حتی
فاشیستها نیزدر دفاع از هم فکران
خودپیگیراند!
خوشبختانه بس��یاری از ما سالیان
درازی اس��ت آموخته ایم که دفاع
از حقوق بش��ر حدومرز سیاس��ی
وعقیدتی را به رسمیت نمی شناسد.
در این عرصه جمهوریخواه ،سلطنت
خواه ،کمونیست ومجاهد و مذهبی
و غیرمذهب��ی ودریک عبارت همه
کسانی که انسان نام دارند برابرند.
به باور من محک��وم کردن جنایت
حکوم��ت ع��راق و دف��اع از حقوق
اعض��ای س��ازمان مجاهدین خلق
وظیفه همه ایرانیانی اس��ت که به
منشورجهانی حقوق بشر وفادارند.
نمی شود به کسانی که به هردلیل
ازاین وظیفه انسانی و اخالقی طفره
می روند اعتماد کرد!

مدرسهدهخدا

www.dehkhodaschool.com

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 4بعدازظهر
یتاپنجم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

>> در محل مدرسه
>>> شنبه ها:
ساعت 4تا 5بعدازظهر
کالس های رقص،
نقاشی و ساز و آواز

______________________
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 952-2165

HAQUE

CONSULTANTS
ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی

_________________
Haque Consultants

d
fun
e
R
File
ter
Fas ugh E
thro

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

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS

معلم کالس سوم دهخدا:
پرگل تبریزی

پرگل تبریزی متولد شهریور  ۱۳۵۴در تهران میباشد.
او آموزش پیانو را از شش سالگی نزد اساتید برجسته
موس��یقی کالسیک در تهران آغاز نمود و در نوجوانی
ی را نزد استاد
دستگاهها و ردیفهای موس��یقی ایران 
جواد معروفی فرا گرفت .تحصیالت آکادمیک خود را
در رشته ریاضیات کاربرد کامپیوتردر مقطع کارشناسی
ارشد در رشته مدیریت ش��هری به پایان رساند و در
حال حاض��ر در انجام ت ز دوره دکترای مدیریت منابع
یمیباشد.
انسان 
ی شامل موارد زیر
تجربه کاری او در زمینه آموزش�� 
میباشد:

)۱تدری��س پیانو به صورت خصوص��ی به کودکان و
نوجوانان از سال ۱۳۷۳
 )۲تدریس در مدرسه راهنمایی (آموزش ریاضیات و
کامپیوتر) سالهای  ۱۳۷۴تا ۱۳۷۶
 )۳تدریس در دانشگاه سال ۱۳۸۸
او از آوری��ل  ۲۰۱۰به کانادا مهاجرت کرده و در حال
حاضر با مدرسه دهخدا به صورت داو طلبانه همکاری
مینماید.
پرگل در این مدرسه به تدریس کالس سوم دبستان و
برگزاری کالس ساز و آواز به منظور تشکیل گروه کر
مدرسه مشغول است.
در ضمن خامن تبریزی ،خارج از مدرسه ،برای
ی پیانو شاگرد میپذیرد:
آموزش خصوص 
Tel : 514-574-2042

ی و فرانسه
کالسهای تقویتی ریاضی ،فیزیک ،شیم 
(مقطع دبستان ،دبیرستان ،کاجل)
در مدرسه دهخدا
در صورت نیاز به کالس تقویتی با خانم نوشین شریف تماس بگیرید:
۵۱۴-۴۸۹-۹۸۳۴

قابل توجه فارسی زبان افغانی ،تاجیک و...
مدرسه فارسی دهخدا را از آن خود بدانید
و از خدمات ما بهرهمند شوید:
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Media Plexi

رئیس بانک مرکزی ایران :یک ریال معادل
یک دالر میشود

Media

وی اف��زود" :ت��ا زمان��ی ک��ه
حممود بهمنی رئیس کل بانک
حرکت ضد تورمی در کشور
مرکزی ،از حذف چهار صفر
"اگر کسی گمان کند که با
 NGاز پ��ول مل��ی ای��ران در یک حذف صفرها از پول ملی ،مبارزه جدی گرفته نشود و به ثبات
AWNI
قاب��ل قب��ویل در قیمته��ا
دوره زمانی "یک یا دوساله"
خ�بر داده و گفته اس��ت" :در با تورم محقق شده است ،این
نرسیم ،اقدامی چون حذف
صورت یک ریال جدید ،موضوع بیشتر یک توهم پرآسیب س��ه صف��ر از پ��ول مل��ی،
Notreاین6414
پاس��خگوی نیاز اقتصادی
کنونی
ریال
ه��زار
ک��ه برابر ۱۰
Montreal
خواهد بود تا واقعیت".
جامعه خنواهد بود و اساسا
Tel.:نظر ارزشی با یک
اس��ت ،از
514 65
ای��ن اقدام زمان��ی قابل تامل
دالر برابر میشود".
@mediaplexi
به گزارش خربگزاری دولتی ایرنا ،مل��ی ایران را کاه��ش حجم پول است که با پاینی آمدن قیمت متام
آقای بهمنی با اش��اره به "دینار" ،در گ��ردش و کن�ترل ت��ورم عنوان شده همراه باشد".
واح��د پول ایران در گذش��تههای میکنند ،اما عدهای از کارشناسان رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان
دور ،افزود" :با حتقق این برنامه ،معتقدن��د ک��ه در ص��ورت فراهم اینکه برای مقابله با تورم باید آثار
واحد پول خرد بعد از ریال همانند نش��دن زمینههای اقتصادی الزم" ،مصرف نامناس��ب درآمد نفت،
سالهای گذشته دینار خواهد بود ای��ن اقدام به افزایش بیش�تر تورم کسری بودجه آشکار و پنهان دولت
و سیاس��تهای نامناسب ارزی"
که در این صورت یک ریال برابر منجر میشود.
با  ۱۰۰دینار خواهد شد".همزمان ،یک هفته پیش ،حممد نهاوندیان مورد توجه قرار گرید ،گفت" :اگر
خربگزاری فارس به نقل از مشس رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران ،در این گونه ش��د ،آن وقت میتوانیم
الدی��ن حس��ینی وزیر اقتص��اد از اظه��ار نظ��ری در م��ورد احتمال با هر واحد پ��ویل زندگی خود را
"قطعی شدن اصالح پول ملی در حذف چند صفر از اسکناسهای اداره کنیم ،اما اگر این گونه نشد،
کارگروه طرح حت��ول اقتصادی" ایران اظهار داش��ت" :اگر کس��ی ب��ه حذف چند صفر از پول تن در
خرب داده و نوشته است" :تصمیم گمان کند که ب��ا حذف صفرها از میدهیم و چند سال بعد هم ،چند
حذف س��ه یا چهار صف��ر از پول پول مل��ی ،مبارزه ب��ا تورم حمقق صفر دیگر را پاک میکنیم".
ش��ده اس��ت ،این موضوع بیشرت
ملی با بانک مرکزی است".
مقامه��ای دولتی ای��ران ،هدف یک توهم پرآس��یب خواهد بود تا
از ح��ذف تعدادی صف��ر از پول واقعیت".

Paylon

NG
AWNI

Áq±Î

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

معرفی کتاب

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.

سومین کتاب بابک ساالری
در مکیک ،جمعه  ۱۵آوریل
ساعت  ۷شب

TRAUMAS AND MIRACLES,
portraits from Northwestern Bulgaria
120 pages, Photography by

BABAK SALARI
Text by Diana Ivanova
Janet 45 Print&Publishing
David Hopkins former chair of the Department
of Photography at Dawson college will present
the book.

فرش پرس

Tapis Perse

Date: April 15 at 7PM
MEKIC, Galerie d'art et librairie
4438, rue de la Roche
Métro : Mont-Royal
Tél. 514 373 5777
info@mekic.ca

(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

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

به لیست بلند ایمیل
پیوند ،بپیوندید :اگر می
خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه
شوید ،نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل کنید:

Tailleur Zari

کلیه امور مربوط به ترمیم لباس
مخصوص خانم ها و آقایان با سال ها تجربه
در امر ظریف دوزی و طراحی لباس
کیفیت عالی ،بهای مناسب

paivandmtl@gmail.com
نسرین ستوده ...
به هم�ین دلیل همس��رم پیگریی
را بیه��وده دانس��ت و در نام��ه
ای ب��ه رئی��س دادگاه انقالب از
درخواس��ت جتدید نظر انصراف
داده است.
آقای خندان همچننی با اش��اره به
اتهامات خامن ستوده گفت  ۱۱سال
زندان ب��ه اتهام اقدام علیه امنیت
ملی ،تبانی و امجاع و عضویت در
کانون مدافعان حقوق بش��ر صادر
شده اس��ت .در خصوص پرونده

خیاطیزری

>>مترو پیل :خروجی استنلی
( 1140خیابان مزونوو )
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا 6بعدازظهر
شنبه  9 :صبح تا 5

Tel.: 514-3717700

>> ادامه از صفحه8 :
حجاب خامن ستوده با اینکه دادگاه
تشکیل شده اما هنوز حکمی برای
این پرونده صادر نشده است.
در پی س��ه بار اعتصاب غذا خامن
ستوده در زندان ،ماموران امنیتی و
قضائی ایران پرونده جدیدی برای
وی تشکیل دادند که اتهام وی در
آن "عدم رعایت حجاب رمسی"
در سخرنانیش در در ایتالیا بود.
همسر نسرین س��توده درخصوص
آخری��ن وضعیت همس��رش به بی

بی س��ی فارس��ی گفت  ":پس از
فش��ارها و اعتصابی که در زندان
داش��ت ،وزن کم کرده است و از
 ۵۸کیلو به  ۴۴کیلو رس��یده است.
ام��ا در عنی حال ب��رای اینکه ما
دچار نگرانی نشومی ،مشکالتش
را بی��ان منیکند .در آخرین دیدار
ما مشکل بینایی آزارش می داد و
مسئوالن زندان اجازه مراجعه او به
چشم پزشک را منیدهند".
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ایران :اقتصاد...
وضعیت اقتصاد
ایران :تورم
 ۲۲درصد،
رشد صفر!

__________________
گزارش صندوق بنیاملللی پول از
وضعیت حبرانی اقتصاد ایران:
تورم ۲۲درصد ،رشد صفردرصد!
ـــــــــــــــــــــــ
گزارش جدید صندوق بنی املللی
پول ب��ا عنوان «چش��م اندازهای
اقتص��ادی جه��ان» ،که دوش��نبه
یازده��م آوری��ل انتش��ار یاف��ت،
عمق حبران ش��دید اقتصادی را،
که از س��ه س��ال پیش یه این سو بر
ایران سنگینی میکند ،به منایش
میگذارد.
این گزارش پی��ش بینی میکند که
حب��ران اقتصادی ایران در س��ال
 ۲۰۱۱میالدی ش��دت گرفت��ه و در
قالب یکی از بیسابقهترین اشکال
«رکود تورم��ی» در تاریخ معاصر
کشور ،بروز خواهد کرد.
طب��ق ارزیابی صندوق بنی املللی
پول ،نرخ رشد اقتصادی ایران از
یک درصد در سال  ۲۰۰۸میالدی
به  ۱ /۰درصد در سال  ۲۰۰۹کاهش
یافت��ه و در س��ال  ۲۰۱۰نیز از یک
درصد بیشرت نبوده است.
بر پایه آمار انتش��ار یافته از س��وی
همان نهاد ،در س��ه س��ال گذشته
میالدی میانگنی ساالنه نرخ رشد
ایران یک پنجم میانگنی س��االنه

نرخ رشد در بیست کشور خاورمیانه
و مشال آفریقا بوده است.
گزارش صندوق ب�ین املللی پول
پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱
می�لادی ،دو ش��اخص عمده
اقتص��اد کالن ای��ران رو ب��ه
وخامت خواهند رفت:
نرخ رش��د به صف��ر در صد
تن��زل خواهد یاف��ت و ،در
عوض،
نرخ تورم به  ۲۲و نیم در صد
اوج خواهد گرفت.
بنا به پیش بینی صندوق بنی املللی
پول ،در س��ال جاری میالدی نرخ
رشد اقتصادی ایران با صفر درصد
از بیس��ت کش��ور آفریقای مشایل
و خاورمیانه (به اس��تثنای لیبی که
برای آن رقمی ذکر نشده) پاینیتر
خواهد بود .در عوض میانگنی نرخ
تورم ایران در سال  ۲۰۱۱با  ۲۲ونیم
در صد به بیش از دو برابر میانگنی
منطقه خواهد رسید و با فاصله زیاد
دیگر کشورهای منطقه را پشت سر
خواهد گذاشت.
آمار من��درج در تازهترین گزارش
صن��دوق بنی املللی پول ،نش��ان
از بیپای��ه ب��ودن ادعاهای دولت
امحدین��ژاد دارد ک��ه ریی��س
دول��ت هی��چ فرصت��ی را ب��رای
ستایش از دستاوردهای اقتصادی
دولت خود از دس��ت منیدهد و
کارنام��ه خ��ود را ،در این عرصه،
درخش��انترین کارنام��ه در تاریخ
مجهوری اسالمی معرفی میکند.
در چند هفته گذش��ته ،دو رقم در
بسیاری از س��خرنانیهای رییس
دولت دهم تکرار میشود:
در س��ال گذش��ته ( )۱۳۸۹ی��ک
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lEARN TODAY
EARN TOMORROW

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدرpROfESSIONAl DIplOMA IN: :
حسابداری
ACCOUNTING
میلیون و شش��صد هزار ش��غل در
کشورا جیاد شده و در سال جاری
( )۱۳۹۰دو میلی��ون و پانصد هزار
شغل در کشور اجیاد خواهد شد.
امحدینژاد همچننی به تازگی در
کرمانش��اه وعده داد که دولت او
طی دو س��ال آینده بیکاری را در
کشور ریشه کن خواهد کرد.
ب��ا توج��ه به آم��اری که از س��وی
صن��دوق بنی املللی پول منتش��ر
ش��ده ،این پرس��ش پی��ش میآید
ک��ه چگونه میت��وان یک میلیون
و شش��صد هزار ش��غل در کش��ور
ب��ه وج��ود آورد ،در ش��رایطی که
میانگنی نرخ رشد اقتصادی کشور
در سه سال متوایل از  ۷ .۰در صد
بیشرت نبوده است.
این در حایل اس��ت ک��ه در طول
برنامه پنجس��اله چهارم ،از ۱۳۸۴
تا  ،۱۳۸۸به رغم نرخ رش��دهایی
به مراتب باالتر ،میانگنی س��االنه
شغلهای اجیاد شده در کشور از
ششصد هزار فراتر نرفته است.
اجی��اد دو میلی��ون و پانصد هزار
ش��غل در س��ال  ۱۳۹۰ب��ا عالمت
س��وایل به مرات��ب بزرگتر روبرو

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

اس��ت ،به این دلیل ساده که چرخ
فعالی��ت اقتص��ادی در کش��ور از
حرک��ت باز ایس��تاده ونرخ رش��د
اقتص��ادی ،به پیش بینی صندوق
بنی املللی پول ،در سال جاری از
صفر در صد بیشرت خنواهد بود.
به دلی��ل همنی نازل بودن ش��دید
رشد اقتصادی در سه سال گذشته

بود ک��ه بانک مرک��زی مجهوری
اسالمی زیر فشار دولت از انتشار
آن خود داری میکرد.
اما اکنون ،و در پی انتشار گزارش
صندوق بیت امللل��ی پول ،پنهان
ک��ردن ن��رخ واقع��ی رش��د ایران
دش��وارتر میش��ود .بدین ترتیب
بعی��د نیس��ت ک��ه در روزه��ای

آین��ده ،امحدینژاد ب��ه تکذیب
این آمار ب�پردازد و ادع��ا کند که
صندوق ب�ین املللی پول ،ابزاری
در دس��ت اس��تکبار جهان��ی و
صهیونیستهاست!
ـــــــــــــــــــ
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 تشخیص اسکناسهای جعلی
یکی از دوس��تان ،در سفری توریستی،
از ی��ک موزه جرمشناس��ی دیدن کرد.
ت :ما را با چند توریس��ت دیگر
میگف 
در س��النی مج��ع کردن��د و یک��ی از
مأموران ش��روع کرد به صحبت در باره
اسکناس��های جعلی .در حنی این صحبت ،روی
پردۀ بزرگی که در س��الن وجود داشت ،فیلمی هم
در این مورد نش��ان میدادند .در قسمتی از فیلم
انواع خمتلفی از دالرهای تقلبی روی پرده آمد و
راوی فیلم از متاشاچیان درخواست کرد که سعی
کنند اسکناسهای تقلبی را مشخص کنند .در میان
آن همه اس��کناس ،تنها یکی از آنها حقیقی بود.
واقع ًا کار بس��یار س��ختی میمنود ،زیرا همۀ آنها
ظاهر ًا عنی هم بودند .مأموری که در این مورد برای
ما س��خن میگفت ،به ش��رح و توضیح هر یک از
آن اسکناسها پرداخت .تازه آجنا بود که فهمیدمی
فرق کجاست و کدامیک از آنها حقیقی و کدامها
ِ
گزارش مسعی و بصری،
تقلبی هستند .در پایان این
وقتی برای پاسخگویی به سؤاالت داده شد .یکی
از اولنی س��ؤاالتی که مطرح ش��د ،این بود :از نظر
زمانی ،چقدر طول میکش��د تا یک مأمور پلیس
خبوبی یاد بگرید که سریع ًا اسکناس حقیقی را از
جعلی تشخیص دهد؟
جواب این س��ؤال چننی داده شد" :ما وقت خود
را روی این امر تلف منیکنیم که به مأموران خود
تعلیم دهیم چطور اسکناسهای تقلبی را بشناسند.
ما خبش اعظم دورۀ خود را صرف این میکنیم که
آنها اسکناس های حقیقی را بشناسند .زیرا وقتی که
حقیقی را بشناسند ،شناخنت تقلبیها دیگر کاری
بسیار راحت خواهد بود".
 معلمین جعلی!
گویا پطرس نیز در باب دوم رسالۀ دوم خود ،به یک
چننی کاری دس��ت میزند؛ او میکوش��د معلمنی
حقیق��ی کالم را معرف��ی کند تا معلم�ین دروغنی
انگشتمنا شوند .زمان نگارش رسالۀ دوم ،دوران
آخر زندگی پطرس است .پطرس اهمیت امر رهربی
در کلیسا را خبوبی احساس میکند .در واقع ،اگر
دقت کنیم خواهیم دید که چطور نامه اول خود را با
مسألۀ شبانی گله خدا به پایان میرساند.
در این خبش از رساله دوم ،با علم به این حقیقت
که زمان کوتاه اس��ت و آین��ده نامطمئن ،موضوع
معلمنی دروغنی را به پیش میکشد .در دنیایی که
پر از چیزهای تقلبی اس��ت ،وقتی که به صفحات
کتابمق��دس نگاه میکنیم ،با چیزهای حقیقی و
اصیل روبرو میشومی؛ و نیز با معلمنی حقیقی.
در این منت پطرس بر س��ه صفت بارز و مش��خص
معلمنی حقیقی انگشت میگذارد.
 پیام راستین در باره شخصیت مسیح
معل��م حقیقی پی��ام صحی��ح و راس��تنی را تعلیم
میدهد؛ و تعلی��م صحیح ،بر دو جنبه از حقیقت
ت:
استوار اس 

شخص عیسی مسیح ،و کار او.

مسیحکیست؟
هیچک��س بهرت از خود او منیتواند به این س��ؤال
پاسخ دهد:
«کس��ی که مرا دید ،پ��در را دیده اس��ت» (یوحنا
:۱۴ .)۹ادعای عجیبی است ،اینطور نیست؟
ما انس��انها احتیاج دارمی که خدا را بشناسیم و او

www.paivand.ca

آمده است که او را به ما بشناساند .اما در کنار این
ادعا ،عیس��ی کارهایی اجنام میداد که تنها خدا
قادر به اجنام آنها بود؛ او اقتدار خود را بر طبیعت،
ِ
خبشیدن گناهان نشان داد،
در شفای امراض ،و در
کاری که فقط خدا میتوانست اجنام دهد.
مس��یح ادعاهای عجیب زیادی ک��رد .پطرس این
ادعاه��ا را درک کرده ب��ود؛ او درک کرده بود که
عیسی واقع ًا کیست.
ما نیز وقتی به مسیح امیان میآورمی ،در واقع بر این
مطل��ب صحه میگذارمی که او آقا و ارباب زندگی
ما است و باید س��کان زندگی ما را بدست گرید؛
قبول میکنیم که او فرزند خدا است و انسان شد؛
میپذی��رمی که او هم خدا بود و هم انس��ان؛ امیان
میآورمی که او برای جنات بش��ر به دنیا آمده بود و
از ای��ن رو بر روی صلیب ،مرگی واقعی را خباطر
من متحمل شد.
تعالیم اساسی کتابمقدس هستند.
اینها همه
ِ
 معلمین دروغین و پیامشان در مورد شخصیت
مسیح
ویل در رابطه با معلمنی دروغنی چطور؟
ایش��ان را از چیزهایی که انکار میکنند ،میتوان
بهرت شناخت تا چیزهایی که تأئید میکنند.
ببینید پطرس در مورد آنها چه میگوید:
«لکن در می��ان قوم انبیای کذبه نیز بودند چنانکه
در می��ان مشا ه��م معلمان کذبه خواهن��د بود که
بدعتهای مهلک خواهند آورد و آن آقایی را که
ایشان را خرید ،انکار خواهند منود» (دوم پطرس
:۲.)۱
میدانید تعلیم غلط ابتدا کجا را مورد هدف قرار
میدهد؟ تعلیم غلط متامیت و اقتدار کالم خدا را
انکار میکند ،اینکه این کالم واقع ًا کالم خدا است؛
حض��ور روحالقدس را در زندگ��ی مؤمننی انکار
میکند؛ انکار میکند که کلیسا بدن زندۀ خداوند
اس��ت و مس��یحیان اعضای بدن او میباشند؛ بر
اهمیت کار صلیب خط بطالن میکش��د و اثر آن
را در زندگ��ی م��ردم هیچ میمش��ارد؛ و باالتر از
همه ،اولوهیت عیسی مسیح را رد میکند .معلمنی
دروغنی با انکار این حقایق ،ماهیت واقعی خود را
بر همه آشکار میسازند.
 معلمین دروغین و پیام شقاق و جدایی
معلم�ین دروغ�ین حتم ًا ب��ه س��راغ "بدعتهای
ُم ْه ِلک" میروند.
لغت بدع��ت گرچه در عمل بیش�تر معنی کیش و
اصل لغت
روش منحرف را به خود گرفته ،لیکن در ِ
یعنی "انتخاب کردن ،نظر خود را روی چیزی قرار
دادن".
تعلیم حقیقی ،تعلیمی
مقابل
معلم�ین دروغنی در
ِ
ِ
دیگر قرار میدهند و امیانداران را با انواع و اقسام
سخنها و دلیلها بر آن میدارند که از بنی این دو،
آن را بپذیرند که ایشان مطرح میکنند.
بدین ترتیب اس��ت که شقاق و جدایی وارد کلیسا
میش��ود .بر اساس غالطیان :۵ ،۲۰شقاق یکی از
میوههای جسم است.
معلم�ین دروغ�ین اغل��ب دنی��ای بیامی��ان و
انس��انهای حمتاج به جنات عیس��ی را رها کرده،
در مج��ع امیان��داران میگردن��د و ب��ا خمدوش
ِ
کردن حقیقت ،س��عی میکنند می��ان امیانداران

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

جدایی بوجود آورند .آنها دوست دارند که مردم
بیشرت اطراف شخص آنها مجع شوند تا اطراف
خداوند عیسی.

 پیام راستین دربارۀ صلیب
پیام راستنی مسیح ،پیام صلیب نیز هست .برای
داشنت رابطه صحیح با خدا الزم است گناهکار
ِ
دریافت
ب��ودن خ��ود را درک کنی��م و جه��ت
خبشش ،به پای صلیب عیسی بیاییم و کاری را
که خدا برای ما و در حق ما اجنام داده اس��ت
بپذیرمی ،کاری ک��ه هیچ کس دیگری قادر نبود
اجنام دهد.
بدون صلیب عیسی مسیح برای انسان ،داشنت
رابطه صحیح با خدا ممکن و میسر نیست.
صلیب چارچوبی است برای روابط گوناگون ما
در زندگی؛ برای رابطه زن و شوهر در ازدواج،
رابطه کارمند و کارفرما ،رابطه بنی ما و دولت.
 چارچوب زندگی امروز من و شما چیزی جز
صلیبعیسینیست.
پطرس خ��ود در مقابل خویش چننی صلیبی را
داش��ت .عیسی به پطرس گفته بود که در راه او
شهید خواهد شد.
پطرس یاد گرفته بود که چطور با صلیب زندگی
کن��د .در باب ش��انزدهم اجنیل مت��ی ،بعد از
اعرتاف پرشکوه پطرس ،عیسی با شاگردان خود
از مرگ خود صحبت کرد و به ایشان گفت که
باید به اورش��لیم برود و در آجنا رجن بکشد،
کشته ش��ود ،و روز س��وم برخیزد .اما پطرس
فور ًا به میان میپرد و چننی مضمونی را بیان
میدارد:
«نه! من منیگ��ذارم چننی اتفاقی بیفتد .این
فکر اصًال با برنامۀ زندگی من جور در منیآید.
اصًال باور ندارم که زندگی با تو به چننی جایی
بینجامد».
و عیس��ی ن��ه تنها ب��ه پطرس ،بلک��ه به دیگر
شاگردان و به ما نیز این سخن را میگوید:
«اگر کسی خواهد متابعت من کند ،باید خود
را انکار کرده ،و صلیب خود را برداش��ته ،از
عقب من آید» (متی :۱۶.)۲۴
صلی��ب ،چارچوب��ی اس��ت ب��رای زندگی
امیاندار!
پیام راستنی ،ش��امل عیسی مسیح است و او
نیز مصلوب.



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

 معلمین دروغین و وعدۀ زندگی خوش و مرفه!
ویل در رابطه با این معلمنی دروغنی چطور؟ موضع
آن��ان در رابطه با صلیب چه بود؟ معلمنی دروغنی
اغلب پیام را با نتیجۀ آن اشتباه میگریند ،طوری که
نتیجۀ پیام ،تبدیل به ِ
خود پیام میشود.
بعضی اینطور تعلیم میدهند و میگویند:
"میدانید ،خدا از مش��ا میخواهد که آمسان را
در روی همنی زمنی جترب��ه کنید .خدا برای مشا
زندگی خوب و شاد و عایل میخواهد .این چیزی
اس��ت که او برای تو تدارک دیده است ".ویل این
پیام از آن پیام راستنی بسیار دور است .پطرس در
مقابل خود صلیبی داش��ت .او درک کرده بود که
عیسی صلیب را طریق حیات برای انسانها میداند

و ایشان را بسوی آن فرا میخواند .در باب یازدهم
عربانیان با فهرس��ت بلندباالیی از مؤمنینی روبرو
هستیم که با مرگ و شکنجه و عذاب روبرو گشتند،
و در عنی حال قهرمانان امیان نامیده ش��دند .بله،
پیام راستنی شامل مسیح و صلیب او است.
بیایی��د فری��ب فکره��ا و فلس��فههای خمتلف را
خنورمی .حقیقت چیزی ذهنی نیست ،بلکه بسیار
عینی اس��ت .حقیقت چیزی است که هیچ وقت
عوض منیش��ود؛ اص��ول کالم خدا غریقابل تغیری
اس��ت .الزم است که از شبانانی که در لباس میش
به گله میزنند ،برحذر باشیم .معلمنی حقیقی پیام
راستنی را تعلیم میدهند ،پیام مسیح و صلیب را.


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:

ش جالل عادل
کشی

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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مدرسه دهخدا



شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

 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

مدرسه فردوسی

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

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

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org

www.cafelitt.ca

فرهنگسرایسینا

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
www.Seena.ca
-----------------------

addhi2005@gmail.com
-------------------

کتابفروشیزاگرس

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

سازمانآموزشی

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

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

خانـه ایران

(514) 731-1443

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

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

خورشید خانوم

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

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

M EK IC
-----------------------

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

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

-------

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

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

مناشـــوم

Info: 514-865-7146

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

Ottawa Persian Radio

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

ایرانیکاازآنهمهماست

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
اعضا فیسبوکی زاگرس از مرز
 5000نفر گذشت
اعضای فیسبوکی زاگرسدر مدت  10ماه
اخیر از مرز  5هزار نفر گذشت و بعلت پُر
شدن پروفایل اعضا فیسبوک زاگرس
Zagors Book
پروفای��ل دومی تش��کیل ش��ده اس��ت.
عالقمندان به زاگرس ،می توانند به پرفایل
دوم زاگرس
 Zagros book IIبپیوندند
برگزاری کارگاه امنیت کامپیوتر در
زاگرس
 30آپریل و  1مه کارگاه جداگانه ی یک
روزه امنیت کامپیوتر برگزار می گردد .در
این کارگاه آموزشی  3ساعتهدر یک روز با
تمامی عوارض بد افزارها و راههای مقابله
با آنها آشنا شده تا بتوانید امنیت الزم را به
کامپیوترخودتانبرگردانید
در این کارگاه با ساختار بد افزارها و اقسام
آنها آشنا خواهید شد و راهای مقابله با آنها
را یاد خواهید گرفت.
با ای��ن کارگاه ش��ما ق��ادر خواهید بود
کامپیوتر خود را
SECURE
کنی��د .در این کارگاه نرم افزار مورد نیاز
که خود  60دالر می باشد بطور رایگان در
اختیار شما قرار می گیرد.
برای کسب اطالعات بیش��تر و ثبت نام
با ش��ماره تلفن  5149106474تماس
حاصلفرمایید

بزودی کالس یوگا در زاگرس

کالس ی��وگا ،تاچی مدیتیش��ن ،خنده
درمانی ،ماساژ درمانی ،نرمش برای تمام
سنین ،ایجاد انرژی مثبت در پیشگیری
و عدم پیش��رفت بیملریها زیر نظر مربی
با تجربه بزودی در زاگرس برگزار خواهد
ش��د .عالقمندان برای کس��ب اطالعات
بیش��تر و ثبت نام و پرداخ��ت هزینه با
ش��ماره تلف��ن  5144898686تماس
حاصلفرمایند

کالس آموزش طراحی در زاگرس

سری دوم از کالسهای آموزش طراحی (
مداد رنگ و قلم سیاه ) توسط خانم فیروزه

کالس آموزش معرق در زاگرس

اولی��ن دوره کالس آم��وزش مع��رق در
مونت��رال توس��ط مدرس ممتاز اس��تان
اصفهان ،آقای اکبر م��کاری از تاریخ 30
آپریل در زاگرس آغاز می گردد .این دوره
در  13جلس��ه یک س��اعت و نیم برگزار
خواهد ش��د .برای ثبت نام با تلفن -514
 8686-489تماس حاصل فرمایید.

جلسههفتمدرسهایفلسفهدکتر
هودشتیان
جلس��ه هفتم درس��های فلس��فه دکتر
هودشتیان ساعت  ، 6جمعه  22آپریل در
زاگرس برگزار خواهد شد .در این جلسه
دکتر عطا هودش��تیان ،درباره ی دوران
روشنگریدر مدرنیته صحبت خواهد کرد
آغاز ثبت نام دوره جدید جلسات
درسشاهنامه
پس از پایان دوره ی اول جلس��ات درس
شاهنامه در  14جلسه ،ثبت نام دوره ی
دوم این جلسات آغاز گردید .این دوره با
اعطای
Certificate
و در  14جلسه و بمدت
س��ه ماه و نی��م  -هفته
یی یک جلس��ه  -بدرازا
خواه��د کش��ید .برای
ثب��ت نام در ای��ن دوره
و پرداخ��ت هزین��ه با
ش��ماره تلف��ن زاگرس
 5144898686تماس
حاصلفرمایید

 23آپریل  :آموزش
فارسی برای غیر
فارسی زبانان در
زاگرس
ش��نبه  23آپریل دوره
اول کالس فارسی برای
غیر فارس��ی زبانان آغاز

fondation.nima@gmail.com

س��خرنانان :علی اشرف شادپور،
نیما مشعوف وعلی شریفیان
مدیران گرداننده همایش:
مهدی غفوری و علی پا کنژاد
با حض��ور کاندیداه��ای احزاب
ح��وزه انتخابات��ی ان.دی.جی،
الشنی (مونرتال)
Monday , April 18th 2011

تاریخ همایش :دوشنبه  18آوریل

6:00 – 9:30 pm

این همایش از ط��رف گروهی از
اعضای جامعه ایرانیان مونرتال به

می گردد .این دوره ش��نبه ها از ساعت 2
تا  3:30عصر و بمدت س��ه ماه نیم ( 13
جلسه ) برگزار خواهد شد .این دورهی4
برای افرادی می باشد که هیچ آشنایی با
زبان فارسی ندارند.

آغاز ثبت نام جلسات درس حافظ
در زاگرس
ثب��ت ن��ام دوره ی اول جلس��ات درس
حافظ در  8جلسه ،آغاز گردید .این دوره
با اعطای  Certificateو در  8جلس��ه و
بمدت سه ماه و نیم  -یک هفته درمیان
 بدرازا خواهد کش��ید .برای ثبت نام دراین دوره و پرداخت هزینه با شماره تلفن
زاگ��رس  5144898686تماس حاصل
فرمایید
برگزاریکمپینگعلمی(آموزشی)
 تفریحی در زاگرسگروه علمی پویا در راس��تای ش��کوفایی،
رش��د و پیش��رفت هر چه بهتر فرزندان
ایران زمین برای نخس��تین ب��ار اقدام به
برگ��زاری کمپینگ علمی( آموزش��ی) -
تفریحی نموده است .برای کسب اطالعات
بیش��تر از این کمپ آموزشی تفریحی و
آگاهی از عناوین فعالیتهایی که در طول
تابستان ارائه خواهد شد ،با شماره تلفن
 5145889038تماس حاصل فرمایید.

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

سخنران:

دکترمحمد استعالمی

 یکشنبه  17آوریل 2011
ساعت  4/30تا  6/30بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: 520

>> Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

با همیاری دوستداران
فرهنگ و ادب ایران

انتخابات فدرال دوم ماه مه 2011
سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر

Seena Cultural Center
6528 Saint-Jacques Quest,
Montréal, QC. H4B 1T6

514-651-7955

حیدری ( دارای نش��ان برتر از یونیسکو)
در زاگ��رس آغاز می گ��ردد .عالقمندان
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با
ش��ماره تلفن  8434-488-514تماس
حاصلفرمایند

5206 DECARIE #3

ساعت :شش تا نه و نیم شب
مکان :مرکز فرهنگی سینا

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

زاگـــرس

ساعت  7شب

گرامیداشت استاد ایرج افشار


زمان :جمعه  22آوریل 2011

Tel.: 514-485-3652

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

بنیاد سخن آزاد

باحضورمنیرهمحمدی،مترجم
و دکتر عزت مصلی نژاد
(ناشر :نشر زاگرس  -تورنتو)
-------------------

و انتشاراتی مولتی ساژ

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

نوشته ی نویسنده ی نامدار آمریکایی
جک هلند ترمجه :منریه حممدی
---------------

Tél.: (514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اجنمندوستدارانزرتشت

149

معرفی کتاب
تاریخ زن ستیزی:
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منظور اطالعرسانی ،حبث و تبادل
نظر درباره انتخاب��ات فدرال روز
دوم ماه مه برگزار میشود.
جلس��ه با معرفی وس��خنان کوتاه
کاندیداه��ای ح��وزه انتخابات��ی
ان.دی.ج��ی  ،الش�ین (مونرتال)
آغاز میشود.
در قسمت دوم سخرنانان هر کدام
گفتاری درباره انتخابات ارائه داده
ت کنندگان
و بعد به پرسشهای شرک 
پاسخ خواهند داد.
در قسمت سوم شرکت کنندگان می
توانند نظر خود را درباره احزاب و
مس��ائل مربوط به انتخابات برای
آ گاهی دیگران مطرح کنند.
ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت ش��رکت ما
ش��هروندان کانادای��ی ایرانی تبار

در انتخاب��ات ،برگزارکنندگان این
همایش از همگان دعوت می کنند
با شرکت خود در این گردهمایی و
حبث و تب��ادل نظر،کمک کنند تا
حضور مؤثرتری در صحنه سیاست
کشوری که در آن زندگی میکنیم،
داشته باشیم.
جریان این همایش به طور همزمان
از رادیو پارازیت در شبکه اینرتنت
RadioParazit.
ب��ه آدرس
 comخپش میشود
ای��ن همای��ش ب��ا هم��کاری و
پشتیبانی مرکز فرهنگی سینا،جمله
هفتـــــــــــه و رادیو پارازیت
برگزار میشود.
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

با مدیریت شهرزاد
bitabinesh@barangallery.ca

Wedding & Event Designer

سرویس ماساژ :ویژه بانوان  16سال جتربه >>همراه با رسید برای بیمه

Toronto,Ottawa,Montreal

647-505-1615

Graphic Design

Bita

مشاور امالک در سراسر مونتریال

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

منار،پامیر،نورانی

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی
مرکزپخش پیوند

انواع صنایع دستی

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

Cell : 438-838-7770
____________
Groupe Sutton
-Performer

سلیم سادات
	
  

WEB SERVICES INC.
شرکت  KamNicبا ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنتی
در خدمت هم میهنان عزیز و ارجمند میباشد.
• میزبانی وب و ایمیل
• طراحی وب سایت
• سخت افزار
• نرم افزار

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

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

هنرمند بلند آوازه ،رحیم شهریاری

به همراهی گروه موسیقی آراز ،در
تاریخ  21آوریل در مونترال برنامه اجرا
خواهد کرد .ویژگی خاص موسیقی
رحیم شهریاری تلفیق سبک فولکلوریک با
موسیقی پاپ می باشد که باعث شده در
متامی رده های سنی طرفداران خود
را داشته باشد .مطمئنًا  21آوریل برای
هنردوستان شبی شاد و خاطره انگیز
ص3 :
خواهد بود...

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,
Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

Advanced Aesthetics
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

کلینیکاستتیکپیشرفته

مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا

خدمات کلینیک :لیزرتراپی Laser Therapy

KamNic

Salim Sadat

_______________
700 Bord du Lac,

 رفع موهای زائد صورت و بدن، ختفیف دانشجوئی
 درمان آکنۀ مقاوم،Dorval, Quebec H9S 2B8
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچکTel.:514-949-2116 / 514-639-1097
 بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو ...Zaman.talieh@gmail.com
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ParsPlumbing

ﯽﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑﺎﻗﺁ ﺯﻭﺮﻬﺑ
 CBICﻡﺍﻭ ﺭﻭﺎﺸﻣ
CBIC
با
مناسب:: 771ﻦﻔﻠﺗ
شرایط1334400332266
668811
::66226655--660066-4-41155ﻞﻳﺎﺑﻮﻣ
آقاباباخانی،
:: mﻞﻴﻤﻳﺍ
@moocc..ccbbicic
بهروز@aahhggaa.z
.zoooorhrheeBB
ﯽﺳﺭﺎﻓ ،یﻮﺴﻧﺍﺮﻓ ،ﯽﺴﻴﻠﮕﻧﺍ :یﺎ:
گرامیﺭﻭﺎﺸﻣ
هموطنانﻬﻧﺎﺑﺯ ﻪﺑ ﻩ
درخدمت

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻓﺎﮊ
Pars Plumbing & Heating Inc.

Tel.:514-606-5626ﻌﺟﺍﺮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺕﺎﻋﻼﻁﺍ ﺐﺴﮐ ﺖﻬﺟ
ﻪﺑ ﺪﻴﻨﮐ ﻪ
rosivdasseeegggaaaggtgtrrootrm
moo/ccm
oc.wcwwbwwic.www
mo
m
//m
..ccbbiicc..w

حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

متخصص حسابداری و مالیات

RESIDENTAL & COMMERCIAL

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

CBIC
.
		McGill
University

"

خدمات ویژه:

CBIC . "CBIC

Tax planning & preparation For:

GST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

West Island:
4684 Des Sources, Suite 001A
D.D.O. (QC) H8Y 3C4

) -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ( Degel

Tel.: (514) 806-0060

- Camera inspection

 -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

- Installation of Gas Appliance

 -ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

MT

)ﻧﺻﺏ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﮔﺎﺯ ﺳﻭﺯ(

 -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Tel: (514) 290-2959

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

water preventer by AWWA Quebec

www.ParsPlumbing.ca

ﭘﻣپ ﭼﺎﻩ ،ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭ ﺁﺏ ) (SUMP PUMPﺑﺎ ﺑﻳﻣﻪ ﻭ  6ﻣﺎﻩ ﺿﻣﺎﻧﺕ

ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ R.B.Q
ﻭ ﻋﻀﻮ C.M.M.T.Q

خدماتآرایشی

LiLi

کوپ مش رنگ

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد
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

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

Montreal Office

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

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

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

 ویژۀ بانوان

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

© KamNic 2011

 خدمات مربوط به کارهایآخر سال برای شرکت ها
 -ثبت شرکت هاIncorporation :

 -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ

MT

Highﺖ-ﻣﻼﻋ
incomeﺭﺎﺠﺗ
earnersﺖﺒﺛ ی
عادی :ﻢﻬﻣ ﻪﭽﻧﺁ ﺮﻫ یﺍﺮﺑ  CBIC. "CBICﻩﺪﺷ
خدماتﻋ "ﺖﺳﺍ
 Cﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼ
 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping -تهیه گزار ش های مالیات فروش

 -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ

- Installer and inspector of back

روبروی بانک رویال

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

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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Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

…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
درد ،استرس ،فشار عصبی و...
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

همراه با رسید برای بیمه شما

رمتیز،
ا

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

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس

PAIVAND: Vol. 18  No.1002  avr. 15, 2011

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

ص38 :

Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد

فقط6/99 ........

کامبو 1
 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
------------

کامبو 3

 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
شاوارما
فقط3/89..... :

رستوران یـاس
RESTAURANT

شیشلیک بره
با پلو و ساالد

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

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

حالل

 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

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

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

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

طبخ در حضور مشتری

شنبه  28می
مونتریال

RESTAURANT

20

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

هزینه محضر

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

 %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. Mehri Dr.
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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میراث گرانقدر ...

به
بی ای زیبا و
شا ادماندنی
دوپ
ر
ش
و
ر
.
.
.

1

آتش بزرگ می افروختند و گردهم
مجع شده با هم غذا می خپتند و
تفریح می منودند و به ستایش ایزد
پرداخته و به فرآورده های او شکر
گذاری می کردند.

راه با
هم عربی
قاصه
ر

4

جشنمهرگان
که یکی از جشن های بزرگ
ایرانیان قدمی بوده اس��ت و در 16
مهرم��اه ب��ود و همانط��ور که قبال
اشاره شد ،در قدمی ها این روز اول
س��ال به مشار می آمد و از مراسم
آن اینک��ه در این روز پادش��اهان
تاجی بر سر می نهادند که صورت
آفتاب در میان چرخی گردان بر آن
نقش بود .جش��ن مهرگان به مانند
نوروز به یادگار حوادثی که در آغاز
آفرینش جهان ُرخ داده بود ،وضع
شده بود و در این روز خوردن انار
و استشمام گالب مرسوم بود.

پرداختند و از مرسومات آن که در
اول نوروز ،مردم صبح بسیار زود
برخاسته و پیش از آنکه کالمی اداء
کنند ش��کر و یا عسل می خوردند
و برای حفظ بدن از ناخوش��ی ها
روغن به ت��ن می مالیدند و بعد به
کنار نهرها رفته شستشو می کردند
و ب��ه یکدیگر آب می پاش��یدند و
بعد همه گونه شریینی تعارف می
کردن��د .پادش��اهان در اول نوروز
سکه نو می زدند و همگان را می
پذیرفتن��د و به حض��ار عیدی می
دادند.

2

جشنتیرگان:
این جش��ن در سیزدهم تریماه
هر س��ال بود و ار مراسم آن آنکه
در ای��ن روز اغلب مردم آبتنی می
کردند و گندم و میوه می خپتند.

3

آذر جشن اول:
که در هفتم ش��هریور ماه بود
که جشن آتش��کده و یا به گونه ای
جشن ش��کر گذاری حمسوب می
ش��د .م��ردم در خانه ه��ای خود

اجنمن دوستدارن زرتشت
(مونترال)
گزارش زادروز زرتشت و
دیدار نوروزی
این اجنمن در س��امله  27مارس  2011زاد
روز اندیش��مند بزرگ ایرانی اشوزرتشت
همراه ب��ا دیدار نوروزی را در رس��توران
 EGGS FRUTTIجشن گرفت ،در این
جشن ابتدا جناب رفعت پناه به پاس جان
باختگان راه آزادی ایران س��خنانی بیان
منودند ،سپس سرود ای ایران نواخته شد.
جناب دکرت ش��ریف نائینی بنی��ان گزار و
کارگزار اجنمن ،ضمن خوش آمدگوئی به
باشندگان و بیان اهداف اجنمن ،به معرفی
و سپاسگزاری از دیگر هموندان اجنمن،
بانوان س��رکار دارابی ،س��پیده ساالری،
شریین طاهری ،فرانک اسدیان ،جنابان،
رفعت پناه ،مهندس صادقیان ،فروتن فرد،
کاکاوند ،دانشیار ،بویژه جناب رضا نژاد،
که در خبش روابط عمومی با متامی توان

5

وهار جشن:
یعنی جش��ن بهار که در روز
اول آذر ماه هر سال بود و مردم این
روز را خباطر نزدیک شدن بهار و
پایان زمس��تان و س��ده جشن می
گرفتند و شادمانی می کردند و از
مراسم آن اینکه در این روز مردمی
را به قاطری نشانده به گردش می
بردن��د و آن مرد خود را با باد زنی
باد می زد و ش��ادمانی خود را از
نزدی��ک ش��دن گرما آش��کار می
منود.

6

آذرجشن:
جشن دیگری بنام آذر جشن
دوم چند روز بعد از وهار جش��ن
ب��ود ک��ه اطالع��ات چندان��ی از
مرسومات و چگونگی این جشن
در دست نیست.

7

خرم روز:
این جشن در اول دی ماه بود
و از مراس��م آن اینکه در این روز
پادشاهان از ختت خود به زیر می
آمدند و لباسی سفید می پوشیدند
و در مچن بر فرش های سفید می
نشستند و بارعام می دادند و همه

کوشیده اند ،پرداختند.
جناب مهندس صادقیان نیز در س��خنان
خ��ود ب��ه نگه��داری جش��نهای ملی و
شناساندن فلسفه آن به نسل آینده پرداختند
و از متامی افراد نیکوکاری که این اجنمن
را مورد پش��تیبانی خ��ود ق��رار داده اند،
سپاسگزاریمنودند.
علریضا فروتن به بیان زندگی زرتشت این
اندیشمند بزرگ ایرانی ،و تاثری گفتارها و
آموزش ه��ای اخالقی او در روند زندگی
فردی و اجتماعی انسانها پرداخت( .دینی
برای جهانیان بهرتین اس��ت ،که جهان ما
را به درستی و راستی پیش بربد و گفتار و
کردار ما را در پرتو آرامش درست مناید).
شام سوپ و سبزی پلو با ماهی و کوکوسبزی
بود که از باشندگان پذیرائی شد.
س��پس با خپش آهن��گ ه��ای گوناگون
ایرانی فضای رقص و شادی ویژه خود را
بوجود آورده بود ،که تا پاسی از شب ادامه
داشت .دبری اجنمن

گزارش سیزده بدر

این اجنمن چون همه س��اله سیزده بدر را
در پارک مونت رویال برگزار منود ،با آنکه

رستوران

آماده پ
ج ذیرایی از
شن تولد و
مه
مانی های
شما

دلیوری :رایگان

<لطفا جای خود را حتما
از قبل رزرو بفرمائید!

514

جناب آقای حممد رحیمیان مدیر
حمرتم نشریه پیوند
ضمن ع��رض ارادت ی��ادآور می
ش��وم که در مشاره اخری پیوند (26
بهمن ماه  )1389نوشته کوتاهی بود
از سرکار خامن دکرت آزاده احسانی
درباره جشن "سپندارمذ" که واقعا
از آن نوش��ته بوجد درآمدم و حظ
بس��یار ب��ردم و از اینک��ه یک نفر
ایرانی هستم بر خود بسی بالیدم.
الزم به تذکر م��ی دامن که ایرانیان
قدمی (یعنی قبل از اس�لام) جشن
های بسیاری داشته اند و تقریبا در
هر ماه ،یک روز و یا روزهائی را به
عناوین خمتلفی جشن می گرفتند و
به شادمانی می پرداختند.
بعضی از این جش��ن ها چون روز
زن (سپندارمذ) به فراموشی سرپده
ش��ده اند و جا دارد که حمققنی و
نویسندگان ما درباره این جشن های
گذشته هرچه بیشرت و بیشرت بنویسند
و منتشر منایند .به عقیده اینجانب،
متامی جشن های گذشته همانند
مهرگان و س��ده ،بتدریج مرسوم و
رواج دوباره خواهند یافت.
از جش��ن های مه��م ایرانیان ،در
دوران گذشته ،می توان اشاره ای
به این جشن ها منود:
جشن نوروز
ک��ه از مهمرتی��ن جش��ن های
ایرانی��ان ق��دمی ب��وده و هنوز هم
هست ،این جش��ن همیشه با آغاز
س��ال شروع می ش��ده است ویل
در روزگاران دور و حت��ی قب��ل از
ساس��انیان ،سال جدید در مهرماه
ش��روع م��ی ش��ده اس��ت (ایران
در دوران ساس��انیان نوشته آرتور
کریس�تن س��ن) که به تدریج از سه
تقومیی که موجود ب��وده ،ایرانیان
تق��ومی درس��ت ت��ر را برگزیدند و
مب��داء س��ال را در اول بهار قرار
دادند که تا به امروز باقی اس��ت.
در آن دوران جش��ن نوروز ش��ش
روز متوایل دوام داشت و کسانی
ک��ه کار می کردند ،از کار دس��ت
می کش��یدند و به اس�تراحت می

شیراز

هر
ش
ن
ب
ه
ش
ب
ش

ایرانیان قدیم (قبل از اسالم) جشن های
بسیاریداشتهاند!

دکتر کاوه سعیدی
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کس را می پذیرفتند و با کشاورزان
می نشستند و پادش��اه با آنان غذا
می خ��ورد و می آش��امید و بدان
س��ان می گفت که من در این روز
چون یکی از مشاها هستم و با هم
برابرمی زیرا که نگهداش��ت کشور
به آبادانی اس��ت و آن در دس��ت
مشاهاست.

8

جشن سیر سور:
که در روز  14دی ماه هر سال
واق��ع می ش��د و در این روز مردم
به خوردن س�یر و آشامیدن شراب
می پرداختن��د و غالبا س��بزی را
با گوش��ت طبخ می کردند تا دفع
آفات مناید و فردای آن روز یعنی
 15دمیاه صورت آدمی را از مخری
یا گل س��رخ می ساختند و بر فراز
درگاه می منادند تا دفع بال مناید
و شانزدهم دمیاه را هم گرامی می
داش��تند و معتقد بودند که در این
روز یعنی  16دمیاه بود که فریدون
بر گاو معروفی سوار شده بود.

هوا آفتابی بود اما باد سرد آخر زمستان را
جتربه کردمی.
آمدمی تا بار دیگ��ر روز طبیعت را در کنار
هم همگام با متام ایرانیان سراس��ر گیتی
جشن بگریمی و س��بزه های نوروزی خود
را هم��راه ب��ا آرزوه��ای مان ب��ه طبیعت
س�پرده و به پایکوبی برپدازمی .هرچند که
شهرداری مونت رویال به خاطر برف های
کن��ار دریاچه نیمکت ه��ا را در پارکینگ
قرارداده بودند که در آن جا امکان برپائی
اما با این وجود همه چیز به
دی جی نبودّ ،
خوبی پیش رفت.
برنامه با س��رود ای ایران آغاز شد .سپس
جناب دکرت شریف نائینی از طرف اجنمن
به باشندگان خوشآمد گفتند.
پ��س از آن دی جی پوی��ان با برگزیدن
آهنگ های گوناگون شاد ایرانی نشاط
و پایکوب��ی را در فضای پارک بوجود
آورده بود که هر ش��نونده و بیننده ای
را بسوی خود میکشاند .این برنامه تا
ساعت  6پس از نیمروز ادامه داشت.
این اجنمن از جناب فرش��اد فضلی
(تپ��ش دجییتال) که ب��ا متامی توان
خود همواره کوشیدند تا در برگزاری

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح

9

جشن سده
یا س��دک که ده��م بهمن ماه
می باشد که جشن خمصوص آتش
بش��مار می رود و این جشن را به
هوشنگ شاه اولنی پادشاه افسانه
ای و آئ�ین او نس��بت می دادند و
فردوسی در شاهنامه یادآوری می
کند و می گوی��د« :مبا بر زین دین
کهن ننگ نیست /به گیتی به از دین
هوشنگ نیست»  .از مراسم جشن
سده اینکه مردم شعله های بزرگ
می افروختند و گردهم مجع شده
شراب می نوشیدند و شادمانی می
کردند.

10

جشن آب ریزان
(آبریزگان) که در  30بهمن
ماه هر س��ال ب��ود و می گویند این
جش��ن به خاطر این به وجود آمده
بود که در زمان فریوز شاه ساسانی
مدت مدیدی خشکسایل شده بود
و بر مردمان بس��ی سخت گذشته
بود که با نیایش های بسیار ،ابرها
برآم��ده و ب��اران باریده ب��ود .از
مراس��م این جش��ن آنکه مردم به

جشن ها پشتیبان و یاور این اجنمن باشند،
وج��وان برومند پویان که بدون کوچکرتین
چشمداش��تی دی.جی .این روز زیبا بود
و جن��اب رفعت پناه که خبش��ی دیگر از
دی .ج��ی .را عهده دار بودند و همچننی
یکایک مشا گرامیان که با آمدن خود به
نگهداری جشن های ملی می کوشید
و چه حض��وری و ی��ا از راه تلفن و
امییل این اجنمن را مورد تش��ویق و
مهر خ��ود قرار دادید ،بدین وس��یله
سپاس گزاری می مناید.
دبری اجنمن
آوریل 2011 /













یکدیگر آب می پاش��یدند و آرزو
می کردند که ب��اران بیاید و دیگر
خشکسایلنشود.

11

جشنسپندارمذ
که پنجمنی روز از اسفند ماه
هر س��ال بود و این روز را جش��ن
زنان می خواندند .و آنرا مرد گریان
می گفتند و در این روز مردان هدیه
ها به زنان می دادند.

12

جشن آب
که در روز  19اسفند ماه بود
ک��ه آن روز را ،روز آبها و نهرهای
ج��اری می خواندند و گرامی می
داشتند و عطر و گالب در شهرها
می رخیتن��د و آرزو می کردند که
نهرها همیشه جاری باشند.
با تقدمی احرتام،
مونرتال  28فوریه 2011
ـــــــــــــــــــــــ
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حمله به اردوگاه اشرف توسط دولت عراق قویا محکوم است
طب��ق اطالعی��ه صادره از س��وی
ش��ورای مل��ی مقاوم��ت محل��ه
دولت عراق به قرارگاه اشرف در
س��حرگاه مجعه  ۸آوری��ل  ۲۰۱۱تا
کنون  ۳۴کش��ته و بیش از  ۳۰۰نفر
زمخی بر جای گذاشته است.
"کمیته یادم��ان کش��تار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونرتال"
ای��ن محل��ه نظامی س��ازماندهی
ش��ده را ک��ه ب��ی گمان ب��ا چراغ
س��بز دولت آمریکا و در راس��تای
اهداف تروریس��تی ب��رون مرزی
رژمی مجهوری اس�لامی اس��ت،

حمکوم کرده و ضمن همدردی با
بازماندگان این جنایت وحشیانه از
حقوق انسانی و شهروندی ساکنان
اردوگاه اشرف دفاع می کند.
ما بر این باورمی که فارغ از هر گونه
مرزبندی با سیاست های سازمان
جماهدین خلق ایران که مبتنی بر
جلب محایت ارجتاعی ترین جنا
ح های امرپیالیسم است اما باید
با متام قوا محل��ه دولت عراق را
حمکوم کرده و از حقوق انس��انی
اعض��اء و هوداران س��اکن در آن
اردوگاه قاطعانه دفاع ش��ود باید

انتخابات:حسین صمیمی..
خنس��تنی نتایج نظرسنجی ها پس
از ش��روع مب��ارزات انتخابات��ی
نش��ان می دهد که رای دهندگان
اس��تیون هارپر را سیاس��تمداری
مرموز ک��ه باید از سیاس��ت های
او ترس��ید دانسته اما در عنی حال
وی را واجد ش��رایط ترین فرد در
بنی رهربان فعل��ی احزاب فدرال
که قابلیت خنست وزیری کانادا را
دارد ارزیابی می کنند.
همنی نظرس��نجی ها نشان داد که
مردم نه تنها ب��ا مایکل ایگناتیف
آشنا نیستند که او را فردی غریقابل
اعتماد و ناش��ناخته که فقط برای
مناف��ع ش��خصی خ��ود در ای��ن
مبارزات است قلمداد می کنند.
و بدلیل عدم آ گاهی او از واقعیت
ها و نیازهای مردم با توجه دوری
طوالنی از کانادا و مدت چهارده
سال تدریس در دانشگاه هاروارد،
او را برای مدیریت کشور مناسب
تشخیص منی دهند.
حمافظه کاران برای دس��ت یابی
به اکثریت مطلق در پارملان اوتاوا
می بایست از رهرب لیربال ها چهره
ای ناخوش آیند ارائه دهند.
این تاکتیک باعث خواهد شد که
اوال رای دهن��دگان غ�یر مصمم
در چپ طیف سیاس��ی به س��وی
نئودموک��رات ها رفته و با تقس��یم
آراء بنی لیربال ه��ا و  NDPطبعا
شرایط مناسب برای پریوزی PC
در حوزه هائی که مبارزات بسیار
نزدیک است گردد
و ثانیا مایکل ایگناتیف در شرایط
دفاعی قرار گرفته و جمبور ش��ود
برای ادامه حیات سیاسی و نشان
دادن اینک��ه م��ی توان��د آلرتناتیو
واقع��ی در مقاب��ل حمافظه کاران
باشد در چند جبهه مبارزه کند که
علریغم متام دقت ها میتواند زمینه
اش��تباهات تاکتیک��ی در دوران
کوتاه س��ی و چن��د روزه مبارزات
انتخاباتی باشد که در نتیجه با دور
ش��دن یا عدم حض��ور طرفداران
واقعی لیربال از یک سو و از دست
دادن آراء به نفع نئودموکرات ها از
سوی دیگر باعث شکست سنگنی
انتخاباتی لیربال ها گردد.
لیربال ها
لیربال ها در کتاب قرمز (که پالتفورم
دولت احتمایل لیربال بعدی است
و هفت��ه قبل منتش��ر گردید) ضمن
ارائه جمدد بعض��ی از وعده ها و
قول های قدمیی به ارائه تعدادی
راه کارهای جدید از مجله کمک
مال به جوانان��ی که مایل به ادامه
حتصیالت بعد از دبریستان باشند
و یا کمک مایل و مرخصی ش��ش
ماهه با حقوق به افرادی که والدین
پری و از کار افتاده خود را در منزل
نگهداری کنند ،منود.
دولت لیربال بعدی براس��اس این

طبق در خواس��ت شخصی به فرد
فرد انسانهای مستقر در آن اردوگاه
در کشورهای ثالث حق پناهندگی
سیاسی داده شود.
اگر چه روشن نیس��ت که سازمان
جماهدین بر طبق کدامنی توافقات
بر حض��ور در منطقه ای که حتت
کنرتل دولتی اس��ت که ضمن دارا
بودن روابطی حسنه با مجهوری
اس�لامی با امرپیالیسم آمریکا نیز
روابط��ی تنگاتن��گ دارد اصرار
می ورزد ،اما در ش��رایط حساس
کنون��ی این نا روش��نی ذره ای از

ضرورت و اهمیت دفاع قاطع از
س��اکنان اردوگاه اشرف کم منی
کند.
س��رنگون ب��اد رژمی مجه��وری
اسالمی ایران و متامی رژمی های
ارجتاعیمنطقه
زنده باد سوسیالیسم
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰در ایران
مونترال،کانادا

چهارشنبه  ۱۳آوریل ۲۰۱۱
برابر با  ۲۴فروردین ۱۳۹۰

gmail.com@koshtaredahe60
www.massacreiniran.com

>> ادامه از صفحه6 :

وعده ها س��طح مالیات ش��رکت
های بزرگ و چن��د ملیتی تا %18
باال خواهد برد و از ش��ش میلیارد
دالر درآم��د حاصله از ای��ن راه،
قادر به اجرای بس��یاری از برنامه
اجتماعی که وعده آنرا داده است
خواهند بود.
اما از جهتی نیز اینها عمدتا وعده
های انتخاباتی است که در دوران
کمپ�ین انتخاب��ات داده میش��ود
و لی�برال ها نیز س��ابقه ب��دی در
شکسنت و عدم اجرای وعده های
انتخاباتی دارند که در حافظه رای
دهندگان ثبت شده است.
نئودموکرات ها
سوس��یال دموکرات ه��ای NDP
علریغ��م اینک��ه می دانن��د تقریبا
تش��کیل دول��ت نئودموک��رات
غریممکن است با سرمایه گذاری
روی حمبوبیت ف��ردی رهرب خود
جک لیتون و ارائه سیاس��ت های
اجتماع��ی ترق��ی خواهان��ه که با
افکار بسیاری از مردم خبصوص
در شهرهای بزرگ هم سوئی دارد
ب��ه این نتیجه رس��یده ان��د که این
انتخابات بهرتین شانس آنها برای
افزایش کرس��ی ه��ای موجود در
پارملان اوتاواست.
نتیجه پ��اره ای از نظرس��نجی ها
نش��ان می دهد که  NDPدر حال
حاضر در ایالت کب��ک با حدود
 %25متای��ل رای دهندگان پس از
بال ک کبکی قرار دارد و می تواند
از لیربال ها در این ایالت پیش��ی
بگرید.
اما ع��دم توانائی تش��کیل دولت
توسط  NDPمی تواند دلیل عمده
ای باشد که حتی در کبک نیز رای
دهن��دگان «بالتکلی��ف» در پایان
کار رای خ��ود را به لیربال ها و یا
حتی حمافظ��ه کاران دهند که در
صحنه قدرت حضور دارند؛ چرا
که وضعیت  NDPو بال ک کبکی
در دوری از مراک��ز تصمیم گریی
قدرت یکسان خواهد بود.
ام��ا اگ��ر  NDPبتوان��د الاقل در
کب��ک وضعیت موج��ود را حفظ
ک��رده و کرس��ی ه��ای جدی��دی
بدس��ت آورد ،مس��لما از کیس��ه
لیربال ه��ا و  BQخواهد بود چرا
که حزب حمافظه کار اصوال فقط
در شهرهای کوچک و مناطق دور
افتاده حضور دارد.
قابل ذکر است که جک لیتون رهرب
 NDPدر دو هفته گذشته علریغم
محله مداوم استیون هارپر و عدم
عالقه مایکل ایگناتیف به فلسفه
و احتمال تشکیل دولت ائتالفی،
جای صحبت را باز گذاشته و اعالم
داشته در صورتی که حمافظه کاران
نتوانند دولت اقلیت مورد اعتماد
اپوزیسیون را تشکیل دهند ،برپائی
دول��ت ائتالف��ی اکثریت توس��ط

احزاب لی�برال و نئودموکرات که
از پشتیبانی بال ک کبکی برخوردار
باشد بهرتین راه کار خواهد بود.
استیون هارپر این گونه دولت را غری
دموکراتیک دانسته و معتقد است
حزبی که باالترین تعداد کرسی (اما
کمرت از تع��داد الزم برای اکثریت
را) بدست آورد ،باید مامور تشکیل
دول��ت اقلی��ت گ��ردد و احزاب
اپوزیس��یون نی��ز در چهارچ��وب
چننی وضعیتی با دولت همکاری
منایند ،اما در همان حال نیز اعالم
م��ی کند ک��ه خطر س��قوط چننی
دولتی همواره وجود داشته و برای
اجتناب از حض��ور در انتخاباتی
دیگ��ر در ده پان��زده م��اه آینده از
مردم می خواهد که بر او و حزبش
ماندای اکثریت بدهند.
نظرس��نجی های پای��ان این هفته
که بعد از مناظ��ره های تلویزیونی
رهربان احزاب و دو هفته مبارزات
انتخاباتی مجع آوری خواهد شد
نشان خواهد داد که آیا پس از چند
دهه حکومت در مرکز و در مست
راس��ت طیف ،گرایش عمده ای
به چپ در کان��ادا و خبصوص در
کبک بوجود آمده یا نه؟
در صورتی که پاس��خ مثبت باشد
باید منتظر درخش��ش چش��مگری
 NDPو افزای��ش کرس��ی ه��ای
آن در پارمل��ان بعدی و شکس��ت
غریقابل تصور دیگری برای لیربال
ها بود.
در این بنی چناچنه اس��تیون هارپر
و حمافظ��ه کاران بتوانند کرس��ی
های موج��ود را حفظ کنند ،فقط
نیاز به کسب شانزده کرسی جدید
برای دست یابی به اکثریت مطلق
خواهند داشت.
در کبک متام سعی حمافظه کاران
در ادامه مبارزات انتخاباتی فشرده
در مناط��ق دور افتاده ش��هری و
ح��وزه هائی اس��ت ک��ه در حال
حاضر در اختیار آنهاس��ت و عدم
از دس��ت دادن آنها پریوزی کامل
برای حمافظه کاران در این ایالت
خواهد بود.
در خارج از کبک مترکز فعالیت و
مبارزات در حمدوده بزرگ تورنتو،
ش��هر ونکوور و ایال��ت نیوفانلند
است.
اسرتاتژی عدم افزایش مالیات ها،
پائنی نگاهداش�تن درصد مالیات
پرداختی ش��رکت های ب��زرگ و
اجیاد کار و تقلیل بیکاری و کمک
های مادی به کارخانه های تولیدی
خبص��وص در صنع��ت اتومبی��ل
س��ازی انتاریو متاما برای جذب
رای دهندگان تورنتوئی و شهرهای
کوچک حومه آن است که اکثریت
س��اکننی آنها را کارگ��ران و طبقه
متوس��ط تش��کیل می دهند و می
توانند تضمنی کننده پریوزی کامل
حمافظه کاران باشند.

در ایالت نیوفانلند نی��ز وعده وام
چهار میلی��ارد دالری برای اجیاد
مراکز تولید و انتقال نریو که شدیدا
از جان��ب رهربان سیاس��ی کبک
به آن اعرتاض ش��ده است ،وسیله
دیگری برای بدست آوردن کرسی
های از دس��ت رفته در انتخابات
پیشنی در این ایالت است.
اما فرام��وش نکنیم ک��ه نزدیکی
 NDPنی��ز ب��ه طبق��ه متوس��ط و
کارگریی و خبصوص س��ندیکاها
در هم�ین مناط��ق و وع��ده های
انتخابات��ی این حزب برای کمک
به جتارت های کوچک و افزایش
مالی��ات ش��رکت های ب��زرگ و
چندملیتی و قطع سوبس��ید (یارانه
های) دولت حمافظه کار به شرکت
های نفتی آلربتا نیز شرایط مناسبی
را برای کس��ب آراء در این مناطق
شهری برای نئودموکرات ها بوجود
آورده است.
نتایج انتخاب��ات اخری کان��ادا که
مس��لما گران ترین و ُپر هزینه ترین
انتخاب��ات این کش��ور خواهد بود
ب��ه هیچ عن��وان قابل پی��ش بینی
نیست .سیاست اجیاد وحشت از
یک دولت اقلیت دیگر از طرف
حمافظه کاران و یا ترس��اندن رای
دهندگان از سیاس��ت های دست
راستی بدون ترحم و شبیه آمریکای
جورج بوش ،دولت استیون هارپر
توس��ط لیربال ها هیچ کدام تا این
مرحله از کمپنی انتخاباتی نتوانسته
تاثری اساس��ی و مقطعی در نتیجه
نهائی گذارده باش��د اما بنظر می
آید که هر سه حزب فدرال و بال ک
کبک��ی متام نریوی خ��ود را برای
آوردن طرفداران وف��ادار خود به
پای صندوق ها و دادن رای به نفع
حزب خود بکار برده اند.
در ای��ن می��ان اجن��ام دو مناظره
تلویزیون��ی احتماال تا ان��دازه ای
توانس��ته است به تصمیم گریی آن
دسته از ش��هروندان «بالتکلیف»
کمک ک��رده باش��د ،ویل میتوان
اذع��ان منود که ش��انس حمافظه
کاران در تش��کیل دولت بعدی از
بقیه احزاب بیش�تر و باالتر است
اما نوع دول��ت اقلیت یا اکثریت
مسلما تا زمانی که آخرین رای ها
در ش��امگاه روز دوش��نبه  2مه به
صندوق ها رخیته نش��ود شناخته
خنواهد شد.
فراموش نکنیم که رای دادن یک
وظیفه مدنی است و امیدوارم هر
ی��ک از مشا ب��ر پایه اعتق��اد و با
آ گاهی کامل ،رای خود را به نفع
کاندیدا و حزب مورد عالقه تان به
صندوق ها بریزید.
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اطالعیه :حمله به
اردوگاه اشرف

حمله به اردوگاه اش��رف توسط دولت و ارتش عراق را محکوم می کنیم.
بر اساس گزارشات رسیده بامداد جمعه 19 ،فرودین ماه نیروهای مسلح
دولت عراق به قرارگاه اش��رف با خودروهای نظامی و دیگر س�لاحهای
سنگین حمله کرده تعداد ۳۱نفر از ساکنان قرارگاه را کشته و ده ها نفر
را ش��دیدا زخمی کرده است  .اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور این
رفتار وحشیانه ی دولت عراق را محکوم کرده خواستار رسیدگی فوری به
شرایط بسیار ناهنجار قربانیان و ساکنان این قرارگاه می باشد .بدینوسیله
از کلیه نیروهای چپ و آزادیخواه میخواهیم تا یکپارچه علیه ادامه جنایات
رژیم جمهوری اسالمی در خارج از مرزهای ایران برخیزند" .اتحاد چپ
ایرانیان در خارج از کش��ور " با هر گونه تحویل دادن هواداران و اعضای
سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف به ایران مخالف بوده و همکاری
هر سازمان و دولتی را با چنین سیاستی محکوم میکند .
به سا کنان قرارگاه اشرف باید طبق خواست فرد فردشان حق پناهندگی
سیاسی داد و شرایط را برای یک زندگی انسانی وبدور از تهدیدات رژیم
جمهوری اسالمی فراهم آورد.
این تجربه خونین باردیگرنش��ان مید هد دل بس��تن ب��ه مر تجعین و
امپریالیستها نادرست بوده وبه ضرر منافع مردم ایران می باشد.
مرگ بر رژیمهای جنایتکار منطقه و امپریا لیستها
زنده باد مقاومت خلقهای منطقهدر برابر مرتجعین
زنده باد سو سیالیسم
اتحاد چپ ایرانیان -در خارج از کشور
شنبه  ۹آوریل ۲۰۱۱برابر با  ۲۰فروردین ۱۳۹۰
iranleftalliance@gmail.com

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران –
مونترال:بیانیه مطبوعاتی
مونرتال –  10آوریل 2011

محکوم کردن حمله
نیروهای عراقی به
کمپ اشرف

بنا به گزارش عفو بنی املللی و دیگر
ارگانه��ای خ�بر رس��انی ،نریوهای
مس��لح عراقی در اولنی س��اعتهای
بام��دادی روز  8آوریل ،وارد کمپ
اش��رف ک��ه از س��اهلا پی��ش حمل
اس��تقرار تعدادی از اعظ��ای گروه
جماهدین خلق می باش��د شده و در
مقابل مقاومت ساکننی این کمپ با
خشونت بس��یار ،به روی آنان آتش
گشوده و عده ای را کشته و تعدادی
زیادی را هم جم��روح منودند .این
عملک��رد دولت عراق مغایر حقوق
انسانی و احرتام به قواننی بنی املللی
می باشد و بار اویل نیست که اتفاق
می افتد.
اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران
 مون�ترال همگام با دیگر مدافعانحق��وق بش��ر ،این خش��ونتها و این
جتاوزات دولت عراق به حق حیات
س��اکنان کمپ اش��رف را حمکوم

می منای��د و از دولت عراق تقاضا
می مناید که به حقوق انس��انی آنها
احرتام بگذارد.
م��ا بر ای��ن ب��اورمی که این ش��رایط
خ��اص باید توس��ط س��ازمان ملل
متحد پیگریی شده و عواملی که این
خشونتها را اعمال کرده اند شناسایی
ش��وند و فراتر از آن برای یافنت راه
حلی دامیی برای ساکنان این کمپ
از طریق نهادهای بنی املللی اقدام
شود چرا که ادامه شرایط کنونی تنها
به تشدید تنشها خواهد اجنامید.
اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران
– مونرتال
www.addhi.org
info@addhi.org
Tel.: 514 299 1787
Association pour la
Défense des Droits
 de l'Homme en IranMontréal / Association
for the Defence of Human
Rights in Iran - Montreal
addhi2005@gmail.com
Tél/Phone: 514-299-1787

>> 13بدر ما ایرانیان
به روایت مجله نشنال جئوگرافی
روز آخر تعطیالت سال نو ایرانیان

مردم به طبیعت مریوند و این روز را جشن میگریند .اما همانطور که
در عکس میبینید این طور به نظر مریسد،بعضی از مردم از طبیعت
متنفرند!
ببینید که دیگران در مورد ما چه طور فکر میکنند!!

24

 سال  18شماره  26  1002فروردین 1390

www.paivand.ca

تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!!...
اعضای گروه 99
زندگی پل است از آن
عبوركنید ولی روی آن
چیزی بنا نكنید( .بودا)
اعضای گروه ٩٩افرادی هستند كه
زیاد دارند اما راضی نیستند.
پادش��اهی که یک کش��ور بزرگ را
حکومت می کرد ،باز هم از زندگی
خود راضی نبود؛ اما خود نیز علت را
نمیدانست.
روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم
می زد .هنگامی که از آشپزخانه عبور
می کرد ،صدای ترانه ای را شنید .به
دنبال صدا ،پادشاه متوجه یک آشپز
شد که روی صورتش برق سعادت و
شادی دیده می شد.
پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز
پرسید" :چرا اینقدر شاد هستی؟"
آش��پز جواب داد" :قربان ،من فقط
یک آشپز هستم ،اما تالش می کنم
تا همس��ر و بچه ام را ش��اد کنم .ما
خانه ای حصیری تهیه کرده ایم و به
اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم.
بدین س��بب من راضی و خوشحال
هستم"...
پس از شنیدن سخن آشپز ،پادشاه
با نخست وزیر در این مورد صحبت
کرد .نخست وزیر به پادشاه گفت :
"قربان ،این آش��پز هنوز عضو گروه
 ٩٩نیس��ت! اگ��ر او به ای��ن گروه

خدایا
چرا
من ؟!

نپیوندد ،نش��انگر آن است که مرد
خوشبینیاست".
پادشاه با تعجب پرسید" :گروه٩٩
چیست؟" نخس��ت وزیر جواب داد:
"اگر می خواهی��د بدانید که گروه
 ٩٩چیس��ت ،باید این کار را انجام
دهید :یک کیس��ه با ٩٩سکه طال
در مقابل در خانه آشپز بگذارید .به
زودی خواهید فهمید که گروه٩٩
چیست!"
پادشاه بر اساس حرف های نخست
وزی��ر فرمان داد یک کیس��ه با٩٩
سکه طال را در مقابل در خانه آشپز
قرار دهند ..آشپز پس از انجام کارها
ب��ه خانه باز گش��ت و در مقابل در
کیس��ه را دید .با تعجب کیسه را به
اتاق برد و باز کرد .با دیدن سکه های
طالیی ابتدا متعجب شد و سپس از
شادی آشفته و شوریده گشت.
آشپز سکه های طالیی را روی میز
گذاشت و آنها را شمرد ٩٩.سکه؟
آشپز فکر کرد اش��تباهی رخ داده
اس��ت .بارها طالها را ش��مرد؛ ولی
واقعاً ٩٩سکه بود! او تعجب کرد که
چرا تنها ٩٩سکه است و ١٠٠سکه
نیست! فکر کرد که یک سکه دیگر
کجاست و شروع به جستجوی سکه
ص��دم کرد .اتاق ه��ا و حتی حیاط
ا م��ا
را زی��ر و رو ک��رد؛
خسته و کوفته و
ناامید به این کار
خاتمهداد!

آرتور اش
قهرمان افسانه ای تنیس
هنگامی ک��ه حتت عمل جراح��ی قلب قرار
گرف��ت ،با تزریق خون آل��وده ،به بیماری ایدز
مبتال شد.
طرفداران آرتور از س��ر تا سر جهان نامه هایی
حمبت آمیز برایش فرستادند.
یکی از دوستداران وی در نامه خویش نوشته
بود" :چرا خدا تو را برای ابتال به چننی بیماری
خطرناکی انتخاب کرده؟"
آرتور اش ،در پاسخ این نامه چننی نوشت:
در س��ر تا سر دنیا بیش از پنجاه میلیون کودک
به اجنام بازی تنیس عالقه مند شده و شروع به
آموزش می کنند.
حدود پنج میلی��ون از آن ها بازی را به خوبی
فرا می گریند.
از آن می��ان قریب پانصد هزار نفر تنیس حرفه
ای را می آموزند
و شاید پنجاه هزار نفر در مسابقات شرکت می
کنند
پنج هزار نفر به مسابقات ختصصی تر راه می
یابند.
پنجاه نفر اجازه شرکت در مسابقات بنی املللی
ومیبلدون را می یابند.
چهار نفر به مسابقات نیمه نهایی راه می یابند.
و دو نفر به مسابقات نهایی.
وقت��ی که من جام جهانی تنیس را در دس��ت
هامی می فشردم هرگز نرپسیدم که
"خدایا چرا من؟"
و امروز وقتی که درد می کش��م ،باز هم اجازه
ندارم که از خدا برپسم :
"چرا من؟"

آش��پز بس��یار دل شکس��ته شد و
تصمیم گرفت از فردا بسیار تالش
کند تا یک سکه طالییدیگر بدست
آورد و ثروت خود را هر چه زودتر به
یکصد سکه طال برساند .تا دیروقت
کار ک��رد .به همین دلیل صبح روز
بع��د دیرتر از خواب بیدار ش��د و از
همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا
وی را بیدار نکرده اند!
آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال
نب��ود و آواز هم نمی خواند؛ او فقط
تا حد توان کار می کرد! پادشاه نمی
دانس��ت که چرا این کیسه چنین
بالیی برسر آشپز آورده است و علت
را از نخست وزیر پرسید.
نخست وزیر جواب داد" :قربان ،حاال
این آشپز رسماً به عضویت گروه٩٩
درآمد!
اعضای گ��روه ٩٩چنی��ن افرادی
هس��تند :آنان زیاد دارند اما راضی
نیستند .تا آخرین حد توان کار می
کنند تا بیشتر بدست آورند .آنان می
خواهند هر چه زودتر " یکصد" سکه
را از آن خود کنند! این علت اصلی
نگرانی ها و آالم آنان اس��ت! آنها به
همین دلیل ش��ادی و رضایت را از
دست می دهند و البته همین افراد
اعضای گروه ٩٩نامیده می شوند!
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نامه ای
بــهپــدر!

پدر در حال رد ش��دن از کنار
اتاق خواب پس��رش ب��ود ،با
تعجب دید ک��ه تخت خواب
کامال"مرتب و همه چیز جمع
و جور ش��ده .یک پاکت هم
روی تخت گذاشته شده بود
و روش نوشته بود:
برای پدر !
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پدر با ترس پاکت رو باز کرد و
با دستان لرزان نامه را خواند:
پدر عزیزم با اندوه و افسوس
فراوان برایت می نویس��م من
مجبور بودم با دوس��ت دختر
جدیدم ف��رار کنم ،چون می
خواس��تم جلوی یک دعوای
حسابی رو بگیرم.
من احساس��ات واقع��ی رو با
سارا پیدا کردم .او واقعا"معرکه
است .اما اطمینان داشتم که
ت��و او را نمی پذیری به خاطر
تیز بین��ی ه��اش ،خالکوبی
هاش و به خاطر اینکه سنش
از من خیلی بیشتره...
پدر س��ارا به من گفت که ما
می تونیم ش��اد و خوشحال
باش��یم ...اما فقط احساسات
مهم نیس��ت .پدر ،اون حامله
س��ت! ما یک رویای مشترک

داریم ب��رای داش��تن تعداد
زیادی بچه! سارا چشمان من
رو به روی حقیق��ت باز کرد
که ماری جوانا واقعا به کسی
صدمه نمی زنه!
م��ا اون رو ب��رای خودم��ون
می کاریم ...س��ارا برای همه
کاکوئینی ها و اکس��تازی ها
مشتریداره!
در ضمن دع��ا می کنیم که
علم بتونه درمانی برای «ایدز»
پیدا کنه و حال سارا بهتر بشه!
اون لیاقتش رو داره.
نگ��ران نب��اش پ��در من ۱۵
س��المه و می دونم چطور از
خودم مراقبت کنم.
یک روز مطمئنم برای دیدنت
برمی گردی��م اونوقت تو می
تونی با نوه هات بازی کنی .با
عشقپسرت

_____________
پاورقی:

پدر هیچ کدوم از جزئیات باال
واقعی نیس��ت! من طبقه باال
هستم خونهدوستم ،فقط می
خواس��تم بهت یادآوری کنم
که در دنی��ا چیزهای بدتری
هم هس��ت نسبت به کارنامه
مدرسه ام که روی میزمه!
دوست دارم!
راستی هر وقت برای اومدن به
خانه امن بود ،بهم زنگ بزن!


هرگز اشتباه نکن...
اگر اشتباه کردی ...تکرار نکن
اگر تکرار کردی ...اعتراف نکن
اگر اعتراف کردی ...التماس نکن
اگر التماس کردی...
دیگر زندگی نکن!!
(سخنی از ناپلئون)

اگر قادر نیستی خود را باال ببری
همانند سیب باش تا با افتادنت
اندیشهای را باال ببری

وقتی كبوتری شروع به معاشرت با
كالغها می كند پرهایش سفید می
ماند ،ولی قلبش سیاه میشود.
دوست داشتن كسی كه الیق
دوست داشتن نیستِ ،
اسراف
محبت است

عشق خیس شدن دو دلدار در زیر
باران نیست ...عشق این است که
من چترم را روی دلدار بگیرم و او
نبیند ....نبیند وهرگز نداند که چرا
در زیر باران خیس نشد

انسان هم میتواند دایره باشد و
هم خط راست .انتخاب با خودتان

گفتگو .با بسیجی ...

ب��ه خ��دا و پیغمب��ر و ام��ام و حض��رت
ام��ام و حضرت آق��ا توهین کردن .ش��ما
هیچکدومت��ون رگ تون بی��رون نزد .اکثر
مسئولین نظام ،بخصوص خیلی از حوزوی
های ما خف��ه خون گرفته ب��ودن ..مقام
هاش��می باالتره یا نعوذبالله مقام آقا امام
زمان؟ مقام هاشمی باالتره یا مقام حضرت
آق��ا؟ این کثافت ها ای��ن همه از تمام خط
قرمزها عبور کردن ،به تمام مقدس��ات ما
توهی��ن کردن ،هیچک��س رگ اش بیرون
کـ ّره هاشمی گفتم یابو
نزد ،اون وقت من به ُ
به تریج قبای همه برخورده؟ رگ همه زده
بیرون! این برای اینه که قوه قضاییه نتونسته
درست عمل بکنه .این را هم یقین دارم که
الریجانی با این حرفی که در مورد من زده
خودش از همین هاست.
ـ خود همین ها یعنی کیا؟
 اینا ادمای خود هاش��می ان .عمله اکره
خود هاشمی ان .حاال نمی تونم پشت تلفن
به شما بگم،دارن صدای منو می شنون ولی
من توی خود اوین شم گفتم ،البته این رو
نگفتم ولی پاش برسه به خود الریجانی ام
میگم .من از احدالناسی جز خداترس ندارم.
ـ چطور؟
چون جون ام رو گذاشتم کف دستم .کار
و زندگی امو گذاشتم .رفیقام جلوی چشمام
تیکه پاره شدن .من تیکه های تن شون رو
از روی زمین جم��ع و جور می کردم .من
که س��اکت نمی ش��ینم .من و امثال من ـ
حاال اس��م نمی خوام ببرم ـ س��اکت نمی
شینیم .شاهرگ مون بره اون گره ای رو که
جلو کفار باز کردیم ،نیگر میداریم .به آقای
دادستان هم عرض کردم .گفتم مسئولین
نظ��ام ما یک عده ش��ون آلزایم��ر گرفتن.
حضرت امام گفت جنگ مرز و جغرافیا نمی
شناسه .تا کفر هست ما هستیم .مبارزه ام
هست...
ـ ولی ببینین حاج آقا اتهام ش��ما اینه که
باالخره دارین در مملکت اس�لامی قانون
شکنی می کنین.

پروانه
هست .تا ابد دور خودتان
اغلب
بچرخید یا تا بی نهایت ادامه
فراموش
بدهید!

می کند
ساده
چقدر
وقتها
گاهی
که روزی
عروسک می شویم نه
کرم
لبخندمی زنیم نه شکایت
بوده
می کنیم فقط احمقانه
سکوت می کنیم
است


خوشبختی مثل یك توپ است
وقتی در حركت است به دنبالش
می دویم و وقتی ایستاده است به
ی زنیم
آن لگد م 

عشق مثل آبی است درون دستت
كه اگر از آن غافل شوی جز خاطره
چیزی برایت باقی نمی ماند...

همیشهدر شیرین ترین لحظات
زندگی در انتظار تلخی باش که غم
و شادی با هم است مانند مرگ
و زندگی ...با همه مهربان بودن و
بخشنده بودن است که جاودانه
است

آرام باش ،توكل كن ،تفكر كن،
آستین ها را باال بزن آنگاه دستان
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خداوند را می بینی كه زودتر
از تو دست به كار شده اند

پروانه اغلب فراموش می کند
که روزی کرم بوده است

مهربانی رادرنقاشی کودکی
دیدم که خورشید را سیاه
کشیده بود که پدرش زیر
نورخورشیدنسوزد!


در کوهپایه های عشق دستت را
به کسی نده تا از آن نترسی که در
ارتفاعات دستت را رها کند

مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر
نیست و مرد کوچک تکبر دارد ولی
وقار ندارد (سخنی از کنفوسیوس)

بدبختی این ُحسن را دارد که
دوستان حقیقی را به ما می
شناساند( ...سخنی از بالزاک)

همیشه اشتباهات مردم را ببخش
نه به خاطر اینکه آنها سزاوار
بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش
هستی.

>> ادامه از صفحه12 :
 غلط کردن! اینا دارن کلیشه ای برخورد
می کنن .من دارم با یک دختر هرزه برخورد
می کنم؛ آقا صدای همه توندراومد؟! ببینم
قران رو توی مس��جد س��وزوندن ،مشکل
نیس��ت؟ خواه��رم! اینا قران آتی��ش زدن،
مسجد آتیش زدن..
ـ کی؟
 روز عاش��ورا .اینا روز عاش��ورا ریختن
بیرون .سرکرده این فتنه کیه؟ خود هاشمی
و خاندانش .زنش صبح انتخابات میاد رایشو
بندازه توی صندوق میگه بریزین بیرون .آقا!
میگه موس��وی رای آورد آورد نیاورد ،ملت
بریزن توی خیابون حق شونو بگیرن؟! ...این
یعنی چی...
ـ ح��اال ببینین آق��ای مطهری یک چیزی
گفته....
 اونو که ولش کن .غلط کرده .اصال نگو
مطه��ری ،خواهرم .اون نج��س العینه .من
حاضر نیس��تم اسم شهید مطهری رو روی
این کثافت بذارم .بگین علی فریمانی .همین
ملعون ـ نوارش هست ـ توی مجلس میگه
کوچک زاده اس��مش کوچک زاده نیس��ت
آخ��رش اف داره! اون وقت این اعتراض می
کنه؟! وقتی این اعتراض می کنه باید بهش
بگه بتمرگ پفیوز؟ با همین لحن؟ این اقایی
که دنبال اینه که من شالق بخورم اگر واقعا
قانون اسالم برای صغیر و کبیر ،غنی و فقیر
یکیه باید برای اینام برابر باشه .یعنی چی که
چون این نماینده مجلس اس��ت در شانش
نیست ،یعنی چی؟ کسی که االن باید شالق
بخوره ،علی مطهریه .من گفتم حرومزاده،
درسته اما اینا یقه این صانعی ،این مرتیکه
بیش��رف رو گرفتن؟ چرا این حرومزاده رو
نگرفتن؟...
ـ آهان! شما درد دین دارین .باشه .ولی چرا
وقتی مشایی این حرفا رو می زنه ،احمدی
نژاد این کارها رو می کنه ..شما ساکت این؟
 مش�ایی رو که سرتاپاشو کثافت و
نجاست گرفته .شما فکر نکن من جایدیگه
انتقاد ندارم.

مشایی از اینا کثافت تر .اینا از مشایی کثافت
تر .مش��ایی یک آدم مرتاضه .رمال داره در
زنجان ،از اون خط می گیره...
ـ خب احمدی نژاد تاییدش می کنه....
 باشه احمدی نژادم اشتباه می کنه.
بیخود م��ی کنه تاییدش م��ی کنه .ببین
خواه��ر م��ن هرک��ی در خط والی��ت بود
نوکرش��م ،هرکی از خط والیت عبور کرد
ما دش��من خون��ی اش هس��تیم .مقابلش
می ایس��تیم .قران هم فرموده ،پیغمبر هم
فرموده .ما دیگه از قران خودمون و س��یره
انبیای خودمون که نمی گذریم .من به آقای
دادستان هم گفتم آقا بنده گردنم در مقابل
قانون مثل مو باریکه .هر حکمی که ش��ما
برای بنده ببرین روی چش��م ام میذارم اما
به شرطی که کلیشه ای برخورد نکنین....
ـ حاال فکر می کنین نوبتش میشه که یک
روزی باشما هم برخورد بکنن؛ یعنی جدی
برخورد بکنن؟
 ببین من که زبونی نیس��تم که بخوام
کوتاه بیام ،برخورد بکنن .خودشونم باالخره
برخورد بچه حزب اللهی رو می دونن .می
خوان بکنن بس��م الله .اوندفعه هم که مارو
بردن به کسی نگفتن .متوجه ای؟
 بعله! بچه ها قرار بود از اقصی نقاط کش��ور
بریزن .یعنی آمادگی شو دارن .منم به بچه
ها ش��ماره تلفن دادم ک��ه اگر منو گرفتن
سریع کاری رو که باید بکنن ،باالخره بکنن.
آمادگی شودارن الحمدالله .بچه حزب اللهی
ها بی صاحب که نیستن که!
ـ بله ول��ی باالخره بچه حزب اللهی ها هم
به یک فرمانی می��ان توی خیابون...همین
جوری بیان همه ش��ون رو می گیرن .اون
وقت چیکار می کنن؟ مگه چند نفرن؟
 چندنف��رن! حاال بگیرن ما رو ،برخورد
قهر آمیز بکنن ببینن بچه حزب اللهی ها
چیکار می کنن.
ـ گرفتن شون که کاری نداره که.
 کاری ن��داره چیه خواهرم!

سیجی ها :چند لطیفه
 ب

>>

ایرانی در عرصه انرژی
ص اكس دانشمندان
  بس��یجیه یه ش��ب قر
دس��تیابی آن عزیزان به
رپسن :خدا كیست؟ 
هسته ای و
  از بسیجیه می
وره تا صبح وضو میگریه!
نی ش��ده رو ولش كن،

معظم رهربی در میخ
خرت چقدر اورانی��وم غ
قام
میگه مناینده م
د
یه
به
جی
سی
ب
ك
  متل

خودت چه طوری؟
ی كربال میده  ،شهیدمت!
آمسان ها.
��یجیه روی پیغامگریش
بو
ت
سوال میكنن :دو تن
  ی��ه بس

تو
جیه
ه
مشار
��ی
بس
هر!
  از یه
  متلك بسیجی :خوا
ده :سالمن علیكم و رمحه

ه؟ میگه:دو خط 
دارت كنم .گذاشته بو
خ��ط موازی چی��
بده  ،واسه مناز صبح بی
س از شنیدن سوره بقره،
خطی هس��تند كه هیچ
قم اعالم اهلل .لطفا پ
م��وازی دو
  حوزه ی علمیه

پیام خود را بگذارید.
گر
م
ب
��ن
طال
ریس
من
ك
افی
گاه به هم
ك��رد به علت تر
جیه مریه مس��ابقه ی قرآن
  بس��ی

ظم
مع
ردا
�ام
ف
ق�
از
م
ب
تور
در ش��هر قم،طال
به دس��
وره ی بنی اسرائیل بهش
ی س��یاه و خوانی .س
رهربی.
به صورت عمامه
می افته انصراف میده .
  بس��یجیه ماشینش
فید (زوج و فرد) در شهر
میخواس��ته تو یك اداره

س��
  بسیجیه

نه.
توی ب��رف گری میك
س��تخدام ش��ه ،میربن��ش
تردد كنند .
خواسته آتش دولت��ی ا
زجنری نداش��ته ،س��ینه
  بس��یجیه می
جنا یارو ازش میرپس��ه:

ستخدامی گزینش .او
ا
نشان بشه .توی آزمون
میزنه.
میخواین وارد مس�تراح
داشته تو دریا غرق می
گل آتش مشا وقتی
  بسیجیه
ش میرپس��ند اگ��ر جن��
ی راست وارد میشید یا

رفته پاینی آب می از
اش��ه چه ش��ید ،با پا
شده هر بار كه می
ریه و اون اطراف آب نب
پ؟ بس��یجیه هول میشه،
می گفته:سالم بر بگ
گه :هیچی با پای چ
خورده میومده باال
كار میكنی؟ بسیجیه می
منو استخدام كنید ،من
میگه :مشا
حسنی.
یمم می كنیم.
كه با سر وارد میشم!
سیجیه زنگ میزنه به دوست ت ّ
 SMبرای بسیجیه میاد
  یه ب

  یه S
اتو بپیچون باهم 
ده :پ�یروزی افتخار آمیز
دخرتش میگ��ه باب
نوش��ته بو
برمی دعای ندبه.
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با سپاس فراوان از نشریه وزین پیوند،
از دوستان عزیزی که با حضورشان
و یا بوسیله تلفن و ایمیل در تسلی خاطر رنجورمان
همچون دور آفتاب گرمابخش و امید دهنده بودند،
تشکر می کنیم و امیدواریم دیدارمان در شادی هایتان باشد
مراسم یادبود با حضور افراد بیشتری
از خانواده برگزار خواهد شد.

خانواده های متبسم ،زرکاری
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همدردیبادوست
دوستان ارجمند و گرامی

جناب آقای فردین قبادی
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز به سهم کوچک خود در اندوه
از دست رفتن مادر ارجمندتان
در آستانه ی این بهار نورسیده ،با شما همدردیم.
برایتان روزهای روشن ،بهروزی و آرامش آرزومندیم؛
باشد که باز بر چهره تان تبسم ببینیم
و در شادمانی شما سهیم باشیم.

همه دوستان و همکاران شما
در فرودگاه دُروال

>>

مگه می تونن قط��ار بگیرن همه رو ببرن؟
یکی دو تا هس��تن مگه .طبق فرمان چیه؟
مگه وقتی ریختن تو اغتشاشات همه رو لت
و پ��ار کردن و قلع و قم��ع کردن به فرمان
کسی بود؟
ـ آهان! خودشون ریختن.
 بله ،بچه بسیجی خودش عمل اش به
هنگامه ،می دونه چه زمانی باید عمل بکنه.
این نیست که کسی به اینا خط بده .توجه
کردی؟
ـ بله ولی باالخره یک مرکزی باید باشه که...
 نه؛ نه؛ مرکز نمی خواد .مرکز فرماندهی
حزب اللهی عقل و درایتش��ه .شور و شعور
خود بچه هاس .اینکه مثال منو بگیرن ببرن
زندان ،جواب بچه ها به خاطر من نیست .اونا
به خاطر تفکره که میان....
ـ ولی باالخره بسیج فرمانده داره دیگه...
 نه؛ نه؛ اصال توی این بازی ها وارد نشین
که بس��یج فرمانده داره؛ مثال عزیز جعفری
بیاد بگه؟ نه؛ این جوری نیست .خود بچه ها
میان به صورت خودجوش.
ـ خودجوش؟
 بل��ه به صورت میدانی می��ان .تو نماز
جمع��ه می گن آقا فالن��ی رو گرفتن .بچه
ها میگ��ن آقا بریم اینجا ،بری��م فالن جا...
مگه خیلی از این اتفاقات نیفتاده؟ این جور
نیست که بچه ها بش��ینن .بر فرض مثال
االن من بس��یجی نیستم ولی حزب اللهی
ام .منتظر بش��م آقای عزیز جعفری به من
فرمان بده؟ نه س��پاهه ،نه وزارته ،نه نیروی
انتظامیه ،هیچ جا...این انگ ها به ما بس��ته
نمیشه؛ نه؛هر جا که بسیجی ببینه خط امام
در خطره ،هرجا بسیجی احساس بکنه در
مقابل خون ش��هدا و در مقابل ارزش های
اسالمی یک سری عناصر فاسد وایسادن و
می خوان یک جریان کثیف و سیاس��ی راه
بن��دازن ،خود بچه ها به صورت خودجوش
جلوی این جریان فاسد و کثیف می ایستن.
ـ خودشون؟
 بعله خودشون.
ـ حاال این خودشون و خود شما در همین
تظاهرات بیس��ت ماه اخیر به قول خودتون
ریختی��ن مردم رو قلع و قمع کردین ،زن و
بچه مردم رو لت و پار کردین .چه احساسی
دارین؟
ببین این جوری برداش��ت نکن ،فیلم ها رو
ببین .کس��ی که می��اد در مقابل دین می
ایسته ،به فرمایش امام باید جلوش وایساد.
ـ یعنی اونا مقابل دین بودن...
 م��ن اون کس��ی که دس��ت دوس��ت
دخترشو گرفته اومده بیرون ،بستنی لیس
می زن��ه ،می خواد با کفش نم��از بخونه ،
دهنش��و جر میدم .اینا مردم نیستن .توجه
می کنی؟
ـ بعله! همه توجه ام به شماست.
 این محاربه .باید اعدام بش��ه .شما آیه
 ۳۲سوره مائده رو بخونین .میگه کسی که
در مقابل پیغمبر خدا ودین خدا می ایسته،
اینو باید دست و پاشو ،خالف همدیگه قطع
بکنین .حکم خداست ،الریجانی باید بگه؟!
ـ ولی وقتی حکومت اس�لامیه ،رئیس قوه
قضاییه ش��م آقا انتخاب کرده ،نباید قانون
باشه؟
 منم دارم در چارچوب حکومت اسالمی
حرف می زنم نه حکومت قذافی .کسی که
در مقابل حکومت اسالمی صف آرایی می
کنه ،می خواد ارزش ها رو زیر پا بذاره باید
تیکه تیکه اش کرد.
ـ حاال خوب ش��د گفتین قذافی .االن ملک

حس��ن ،پادشاه اردن رو دعوت کردن ایران.
ایندرسته؟
 ببینی��ن اون ملک فهد ،اون حرومزاده
که حض��رت امام فرمود من اگ��ر صدام رو
ببخشم ملک فهد رو نمی بخشم .اگر فهد با
آب زمزم و کوثرم خودشو شستشو بده ،غیر
قابلبخششه...
ـ ببخش��ین من گفتم ملک حسن ،پادشاه
اردن رو گفتم...
 ملک حسن .من هم تعجب کردم گفتم
ملک فهد رو که دعوت نکردن.
ـ نخیر هنوز دعوت نکردن .پادشاه اردن رو
گفتم.
 ای��ن هم پس��ر همون حس��ین اردنی
ملعونه که طناب جنگ علیه ایران رو کشید،
حاال اومده اینودعوت کرده .حاال باید ببینیم
اینو کی دع��وت کرده ...البته من االن نمی
تونم نتیجه گیری بکنم ولی اینو بدون که
در هر حال دعوت این کس��انی که حضرت
امام اونا رو منفور و ملعون معرفی کرده زیر
سر امثال مشایی و هاشمیه.
ـ احمدی نژاد گفت من دعوت کردم عقب
نشینی هم نمی کنم ،خودم شنیدم.
 آق��ای احمدی نژادم ک��ه وحی ُمنزل
نیست که .آقای احمدی نژاد تا زمانی برای
م��ا آقای احمدی نژاده ک��ه در خط والیت
باش��ه .خارج بشه از این خط ایشونم منفور
بچه بسیجی هاست .منفور ملت ایرانه .اگر
تو خط والیت بود نوکرش��م هستیم .اینکه
احمدی نژاد بره پیش اینا یا الریجانی بلند
میشه میره مبارک رو ماچ می کنه ،نعوذبالله
اینا فرستاده خدا نیستن که ما بگیم اینا هر
کاری بکنن ما قبول داریم .نه؛ ما پیرو والیت
مون هستیم ،نه یک کلمه کم ،نه یک کلمه
بیش.
ـ حاج آقا! سئوال آخرم اینه که االن احتمال
میدیندستگیرتون کنن؟ ببرن تون واقعا؟
 دستگیرمون کنن .من که ترسی ندارم
که.
ـ می دونم ولی احتمالشو می دین که این
کارو بکنن؟
 ببین خواهرم ،من جرمی مرتکب نشدم.
با دختر هاش��می برخورد کردم ،با پسرش.
فح��ش دادم .دری وری گفتم ،جرم ام هم
ثابت بش��ه در وهله اول طبق م��اده ۶۰۸
قانون کیفری۵ ،هزار تومن تا صدهزارتومن
جریمه س ،اگر ثابت بکنن  ۷۴ضربه شالقه.
نهایتش ام یک س��ال زندانه .این که زندانه
خرمن آتیشم بگن میرم ،اگر تو
من اگر تو
ِ
دهنه کوه آتشفش��ان هم بگن میرم ،خود
حضرت آقا بگه من میرم .این مهم نیس��ت
که منو بگیرن ،مه��م اینه که عملکرد قوه
قضاییه در چه راستایی داره شکل می گیره.
قوه قضاییه ما فش��ل است ،قوه قضاییه ما
سوراخه .قوه قضاییه ما مشکل داره...
ـ خب چرا؟ مث�لا االن رحیمی معاون اول
احمدی نژاد پرونده داره .خانه فساد فاطمی
و از ای��ن حرفا ولی نمی تونن باهاش کاری
کنن چون....
 بله ،بابا فس��اد مالی داره اون .منم می
دونم .ولی قانون باید مثل آفتاب باشه .آفتاب
به کافر می تابه به دیندار می تابه ،به گندم
و ببخشین به سگ و گربه ام می تابه .خب؟
وقتی در حکومت اسالمی قرار باشه قانون
توش اعمال بش��ه دیگه صغیر و کبیر نباید
بشناسه.
ـ خدا باباتو بیامرزه
 بله؟
ـ می فرمودین...
 چه اونی که قیطریه می شینه چه اونی

که جنوب ش��هر ،همه بای��د در برابر قانون
متواضع باش��ن ،قانون هم باید با همه اینا
یکسان برخورد بکنه...
ـ خب نمی کنه که.
 خب مردم باید خودشون یک حرکتی
بکنن دیگه .من خدمت ش��ما عرض بکنم
االن فکر نکنین چون آقای الریجانی نماینده
حضرت آقاس��ت در قوه قضایی��ه ،آقا ازش
رضایت کامل داره .نه .ایش��ون عملکردش
درست نبوده .در این مدتی که ایشون اومده
من ش��نیدم به جرم اضافه شده ..البته آمار
دقیق ش��و نمی دونم .یکی از این دوستان
ما می گفت از وقتی الریجانی اومده تعداد
زندانی های ما اضافه شده.
ـ خب زندانی های این دو سال اخیر بعد از
انتخاباتهدیگه.
 ن��ه؛ نه .انتخابات .باز ش��ما یک خرده
داری میری خاکی .مسائل پیرامون انتخابات
بحث خودش را داره .اون اصال س��وای این
حرفاست...
ـ نه دارم از نظر تعداد زندانیان میگم.
 نه اونا زندانی سیاسی ان ،زندانی سیاسی
با زندانیانی که جرم اجتماعی مرتکب می
شن فرق می کنه.
ـ آهان یعنی ش��ما می گین زندانی عادی
زیاد شده.
 آره .مثال همین مواد مخدر .یا مثال اعالم
ک��ردن با چاقو کش ه��ا برخورد قاطع می
کنیم ،حتی اعدام می کنیم .اون وقت شما
ببینین رسمادر تهرون اینهمه چاقو فروشی
هست .انواع و اقسام چاقو و قمه رو دارن می
فروشن .کجا با اینا برخورد کردن؟...
ـ خوب ش��د این چاق��و رو گفتین .چند تا
عکس روی سایت ها هست از لباس شخصی
ها و بسیجی ها که در تظاهرات چاقو دست
شونه؛ با اسم و رسم .دیدین اونا رو؟
 دیدم .اوال اینو خدمت شما عرض بکنم
که امام گفتن هر وق��ت دیدین رادیوهای
بیگانه ،ماهواره های بیگانه دارن علیه شما
سمپاشی می کنن بدونین کارتون درست
بوده .اما اگر ازتون تعریف کردن بدونین بابا
مشکلدارین...
ـ ببینین این عکسا چاپ شده ،اینهادر حال
زدن مردم هستن و چاقو دست شونه...
 خ��ب از کجا معلوم بس��یجیه؟ روش
نوش��ته بسیجی؟ هر کی ریش میذاره ،یقه
شم تا این باال می بنده بسیجیه؟ خواهرمن!
االن که دیگ��ه هزارتا کلک توی اینترنت و
توی کامپیوتر میش��ه زد .دیشب یک فیلم
نشون داد ،فیلم فداکار ،زنه لخت لخت بود
با کامپیوتر لباس تنش ک��رده بودن .اصال
مشخص بود لخت بود.
ـ خب بلهدیگه مشخص میشه
 نه؛ ولی لباس تنش کرده بودن.
ـ خب سیس��تم امنیتی جمهوری اسالمی
که قوی اس��ت .عکس اینام که هست ،می
تونستن بگیرنشون .نه؟
 مگ��ه ثابت ش��ده؟ مگ��ه گفتن؟ مگه
گرفتن؟
ـ همینو میگم دیگه .عکس��ا نش��ون میده
لباس شخصی و بسیجی ان .حاال اگر طرف
رو بگی��رن و دادگاه علنی بذارن با س��ند و
مدرک بگن بس��یجی نیست روشن میشه
دیگه..
 ببین من اصال چرا غیرمستند صحبت
کن��م .ما خودمون ده نف��رو گرفتیم ،لباس
شخصی تن ش��ون بود ،پدرشونم درآوردیم
اما دیدی��م آدمای عوضی ان .دستاش��ونم
خالکوبی بود .خ��ب تلویزیون خودمون که
داره نش��ون میده .هفته ای چند بار پلیس

هـم

دردی
 5147143525شجاعی

دوستان ارجمند و گرامی ،جناب آقای علی صمدیان،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز به سهم کوچک خود در اندوه از دست رفتن
مادر ارجمند شما با شما همدردیم .برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم؛

دوستان و همکاران شما در فرودگاه دُروال

سپاسـگزاری
یوسف کبیری

از تمامی دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن پدر و پدر همسر بزرگوارمان،
بزرگ خاندان رحمانی،

زنده یاد آقای رحیم رحمانی خوراسگانی

که در مونتریال کانادا به هستی ابدی پیوست،
با شرکت در مراسم خاکسپاری ،یادبود ،شب هفت،
همچنین با دیدار حضوری ،اظهار همدردی ،درج پیام های تسلیت در روزنامه و...
ما را در این ایام دشوار همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.

خانواده های رحمانی،
رهنما ،یحیی آبادی

قالبی می گی��رن .با لباس می��ان از مردم
اخاذی می کنن .م��ا باید بگیم اینا نیروی
انتظامی ان؟
ـ آخه اینا در تظاهرات بودن .داشتن مردم
رو لت و پار می کردن .قلع و قمع می کردن.
شما میگی قالبی بودن؟
 خواهرم تلویزیون خودمون هرروز اینا
رو نش��ون میده .به صورت کامپیوتری این
چیزارو درست می کنن.
ـ آه��ان .یعنی اینایی که در تظاهرات لت و
پار می کردن چاقو نداشتن .چی داشتن اون

وقت؟
 شما مگه در خیابون آزادی نبودی...
ـ نه بابا نرفتم ،ترسیدم .همه رو می گرفتن
لت و پار می کردن.
 ما تو آزادی یک مشت اراذل و اوباش رو
دیدیم ،حدود سه چهار هزار نفر بودن .می
دونی ما چند نفر بودیم؟
ـ چندنفر؟
 خدا گواهه که صدنفر.
ـ همون موتورسوارها بودین؟
 ریختن س��رمون با شمشیر و قمه می

خواس��تن مارو تیکه پاره کنن .ولی بچه ها
ریختن ما رو نجات دادن.
ـ بعد شما اونارو لت و پار کردین.
 بله؛ توجه کردین؟ ما نزدیک هشت نه تا
شهید دادیم در راس اش هم شهید حسین
غالم کبیری در شهر ری.
ـ مثال صانع ژاله؟ اونم بسیجی بوده؟
[ س��کوت] واال من نمی دونم می گن
کارت بس��یجی داشته .بوده یا نبوده رو من
نمی دونم .من نمی شناسم ایشون رو.
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زندگی و سالمت....

ی ش��کم ،موردی اس��ت که
چرب 
خیلیه��ا را دچ��ار دردس��ر کرده
است؛ اگر میخواهید چربیهای
شکمتان از بنی برود توصیه میکنیم
مطلب زیر را خبوانید.
به گزارش ش��بکه ایران ،بیشک
موادی که معرفی میش��ود تا حد
زی��ادی میتوانند به کاهش و رفع
چربی شکم مشا کمک کند.
ویتامینC
ویتامنی  Cبا داشنت قابلیت
باال ب��رای رف��ع چربیه��ا ،قادر
خواهد بود چربیهای اجیاد شده
در ناحیه ش��کم را از بنی بربد ،از
ایرنو ،خوردن مرکبات راه مناسبی
برای سوزاندن این چربیها است.
ب��ا مص��رف ویتام�ین  Cن��ه تنها
چربیهای اضاف��ی را به راحتی
میسوزانید بلکه به سالمت خود
نیز کم��ک میکنیم چرا که بدن به
این ماده غذایی نیاز مربم دارد.
لبنیات
حمص��والت لبن��ی ،یکی
دیگر از منابع خوب غذایی هستند
که به س��وزاندن چربیهای شکم
کم��ک میکنن��د؛ ش�یر از مجله
حمصوالت لبنی است که چربیها
را به راحتی به اجزای قابل هضم
در بدن تبدیل میکند.
حمص��والت لبنی با کاه��ش و از
بنیبردن تراک��م چربی در بدن ،به



ماساژ به عنوان یكی از روشهای
پرطرف��دار برای رفع خس��تگی،
الغ��ری ،چاقی ،رف��ع دردهای
عضالنی و شادابی پوست مورد
توجه مردم قرار گرفته است.
تبلیغات ف��راوان مراك��ز و افراد
خمتلف برای جلب مش�تری در
گوشه و كنار به طور گسرتدهای به
چشم میخورد.
كافی اس��ت نگاه��ی به جمالت
زرد و س��فید و روزنامهه��ا و
س��ایر نش��ریات بیندازی��د ،یا در
فضای جمازی (اینرتنت) گش��ت
وگذاری داشته باش��ید ،آنگاه با
س��یل عظیمی از تبلیغات مواجه
خواهید ش��د كه مش��ا را به انواع
ماس��اژ دعوت میكنن��د .این در
حایل اس��ت ك��ه اگر چه ماس��اژ
درمان��ی موضوع جدیدی اس��ت
ام��ا نیاز به نفر دوم��ی هم ندارد،
چ��را كه بس��یاری از ما به صورت
غریزی وقتی سرمان درد میكند،
با انگش��ت روی شقیقههامیان را
فشار میدهیم تا احساس آرامش
كنیم؛ یا بعد از فوتبال و پیادهروی
ماهیچههای پای خ��ود را مالش
میدهیم .این ها منونههای فطری
از ماساژ هستند.
كلمه ماس��اژ از یك كلم��ه یونانی
ب��ه ن��ام  masseinكه ب��ه معنی
مالیدن است و مربوط به یك لغت
الت�ین  Manusبه معنای دس��ت
می باش��د ،گرفته ش��ده اس��ت و
تعریفهای خمتلفی دارد كه یكی
از آنها این است كه میگوید:

مشا با خواندن فواید نوشیدن آب
در زیر شگفت زده خواهید شد.

• كاهش وزن
نوشیدن آب كمك می كند كه وزن
بدن كاهش یابد چرا كه تركیبات
جانبی ناشی از چربی ها را می
شوید.
نوش��یدن آب اش��تها را ك��م می
كند و میل مش��ا برای خوردن را
متوقف می مناید .پس كمرت می
خورید .عالوه بر این ،آب كالری
صفر دارد.

چبرای رفع
رب یهای
بشکم چه
خوریم؟



کوچکشدن ش��کم ،کمک قابل
توجهی میکنند ،پس بهرت اس��ت
برای از بنیبردن چربیهای شکم،
هر روز یکی از حمصوالت لبنی را
در برنامه غذایی خود بگنجانیم.
بادامزمینی
بادام هندی ،بادام زمینی
و بادام از مجله چربیهای خوبی
هستند که بدن به آنها نیاز اساسی
دارد .مغزها ،عمل متابولیس��م را
در بدن س��ریعتر میکنن��د و با این
کار باع��ث میش��وند چربیهای
انباشته شده به انرژی تبدیل شوند و
سوزاندن چربیهای شکم سریعتر
صورت گرید.



گل کلم
غذاهای��ی ک��ه عم��ل
متابولیسم را افزایش میدهند برای



سوزاندن چربیهایشکم مفیدند.
از ایرنو خوردن سبزیجاتی مانند
ل کلم ،کلم پی��چ برای رهایی از
گ
چربیهای شکم ،توصیه میشود.
چای سبز
چای س��بز نیز منبع خوب
دیگ��ری از غذاهای��ی اس��ت که
ب��ه رفع چربیهای ش��کم کمک
میکن��د و ش��اید بت��وان گفت از
میان مت��ام غذاهای مفید برای از
بنیب��ردن چربیهای ش��کم ،این
نوشیدنی بهرتین انتخاب باشد.
نوشیدن یک فنجان چای سبز در
روز ،کمک بس��یار زی��ادی در از
بنی بردن چربیهای شکم به مشا
خواهد کرد.



از مشت و مال تا

ماساژدرمانی

ماس��اژ عبارت است از یك سری
حركات منظ��مو اصویل كه روی
بافتهای ب��دن به منظور اهداف
خاص به كار میرود.
از طرفی برای ماس��اژدرمانی هم
تعاریفی ذكر ش��ده است كه به یك
منونه از آن اشاره میكنیم.
ماس��اژدرمانی هم در طب سنتی
وج��ود دارد و هم در طب نوین كه
در طب س��نتی با حركات دست،
كششها و فشارهای خاص روی
نقاط خمتلف بدن اجنام میشده
و در طب نوین حتت عنوان یكی
از ش��اخههای فیزیوتراپ��ی اجنام
میش��ود كه عالوه بر اس��تفاده از
ح��ركات دس��ت ،از جتهیزات و
دستگاههای خمتلفی نیز استفاده
میشود.

تاریخچهماساژدرمانی
ماساژدرمانی به  2700سال قبل از

میالد برمیگردد .در كتاب امرپاتور
زرد (كت��اب مرجع ط��ب داخلی
چنی) ب��رای درمان فل��ج و تب و
لرز ،به ماساژ پوست و نیز مترینات
روی دست و پا توصیه شده است.
بقراط از حدود  400س��ال قبل از
می�لاد ب��رای درمان آس��یبهای
جنگ��ی و ضربدیدگیه��ای
ناش��ی از ش��كار و حوادث و ...
از ماساژدرمانی استفاده میكرد.
ژاپنیه��ا ،مصریه��ا و رومیها
نیز از ماس��اژدرمانی استفادههای
زیادی میكردند.
ماس��اژدرمانی در ط��ول تاری��خ
همیش��ه همراه مردم بوده است و
همه متدنها از این روش درمانی
ب��رای درمان و حت��ی متدید قوا،
كاهش اضطراب ،رفع خس��تگی
و ...استفاده میكردند.

{>> ادامه در صفحه}28 :

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-
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وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

رضا علیدوستی :در خدمت هموطنان

فایده
شیدن
نو
آب

• درمان طبیعی سر درد
به از بنی بردن سر درد و دردهای
پش��ت بر اثر كم ش��دن آب بدن،
كمك می كند .دلیل اصلی سر درد
هم همان از دست دادن آب بدن
می باشد.
• جوان تر خواهید بود پوستی
شاداب خواهید داشت.
زمان��ی كه پوس��ت مش��ا آب دار
باشد ،مشا جوانرت به نظر خواهید
رسید .آب كمك می كند كه بافت
های پوست جمددا ساخته شوند،
پوست مرطوب شود و االستیسیته
آن افزایش یابد.
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نوشیدن آب دمای بدنتان را تنظیم
می كن��د مش��ا احس��اس انرژی
بیش�تری می كنید ،زمان��ی كه در
حال نرم��ش هس��تید و همچننی
تغذیه عضالتتان بهرت می شود.
• كمک كردن در هضم غذا و
جلوگیریازیبوست
خ��وردن آب ب��ه دلیل ب��اال بردن
متابولیسم بدن در هضم غذا كمك
می كند.
فیرب و آب دست به دست هم داده
و حركت روده مش��ا را راحت تر
می كند.

• بازدهی در محیط كار افزایش
می یابد.
حجم زیادی از مغ��ز مشا از آب
تشكیل شده است.
عالوه بر اینكه خوردن آب باعث
می ش��ود كه مشا بهرت فكر كنید،
باعث می شود كه هوشیارتر باشید
و بهرت متركز كنید.

• رگ به رگ شدن و گرفتگی
عضالت كمتر می شود
آب رس��انی مناسب به بدن باعث
می شود كه مفاصل و عضله های
مش��ا روغ��ن كاری ش��ود و مشا
گرفتگی و رگ به رگ شدن كمرتی
پیدا می كند.

• فعالیت بدنی تان را افزایش می
دهد.

• كمتر مریض می شوید و بیشتر
احساس سالمت می كنید.
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نوشیدن مقادیر زیادی آب باعث
م��ی ش��ود در مقاب��ل آنفلوآنزا
مقاومت كنید و س��ایر امراضی
مثل سنگ كلیه یا سكته قلبی به
دور باشید.
از لیمو و آب برای درمان بیماری
های تنفسی و مش��كالت روده
ای ،روماتیسم ،دردهای آرتروز
و  ...استفاده می شود همچننی
از فوای��د دیگ��ر آب می توان به
افزایش امینی بدن اشاره كرد.
• از بین بردن خستگی
آبی كه وارد بدن می شود ،باعث
می ش��ود كه مواد مسی و مواد
زائد از بدن شسته شود و از بدن
خارج گردد.
اگر بدن مش��ا دچار كمب��ود آب
شود ،قلب مشا ،بطور مثال ،باید
خیلی س��خت كار كند تا بتواند به
همه سلوهلای بدن اكسیژن رسانی
كند ،پ��س كلیه ارگان های حیاتی
بدن مشا خسته خواهند شد و در
نهایت مشا نیز خسته می شوید.
• حوصله خوب
زمانی كه بدنتان احس��اس خوبی
داشته باشد روح مشا نیز احساس
خوبی پیدا می كند.
• كاهش احتمال سرطان
در رابطه با سیس��تم هضم ،برخی
حتقیقات نش��ان داده كه نوشیدن
مقادی��ر زی��ادی آب ،خط��ر ابتال
به س��رطان مثانه و روده بزرگ را
كاهش می دهد .آب متركز سلول
های سرطان زا را در اوره كم می
كند و آن هم ب��ه دلیل رقیق كردن
اوره است .لذا زمان متاس اوره با
پوشش مثانه كاهش می یابد.
)جمله اینرتنتی فریا(

پرواز زدگی موجب کاهش حافظهمیشود

افرادی كه زیاد با هواپیما مسافرت
كرده ی��ا مس�یرهای پروازش��ان
طوالن��ی اس��ت ،به دلی��ل اجیاد
تغی�یرات طوالنی مدت در مغز و
ب��ه هم رخینت س��اعت بیولوژیك
بدن ،تا مدتی پس از پرواز ،دچار
خستگی و فراموشی میشوند.
این حتقیقات كه در جمله "پلوس
وان" چاپ ش��ده نشان میدهد
كه این اختالالت مغزی همچننی
ممكن است برای افرادی كه طی
شیفتهای شبانه یا با برنامههای
كاری غریمعمول كار میكنند ،رخ
دهد.
ب��ر اس��اس ای��ن حتقیق��ات،
درص��ورت تك��رار اخت�لال در
ریت��م ش��بانهروزی ،فرد ش��اهد
تاثری طوالنی م��دت آن در رفتار
و عملكرد شناختی خود خواهد

چرا بعضی
ها خوشبین
و بعضی ها
نا امیدند؟

روانشناسانمیگویندبرخیانسانها
به طور مادرزادی خوشبنی به دنیا
میآیند و این یافته تایید میكند كه
س��طح یك ماده شیمیایی در مغز،
روی چگونگی دی��د و نگرش ما
نسبت به جهان اطرافمان تاثریگذار
است.

بود.
حمقق��ان در آزمایش��ات خود بر
روی موشها دریافتند اختالالت
اعمال ش��ده بر موشه��ا باعث
اجی��اد مش��كالت یادگ�یری در
آنها شده و جالب اینكه با وجود
توقف اختالالت و بازگشت آنها
به حالت طبیعی  ،این مش��كالت
یادگریی برای یك ماه در موشها
باقی مانده بود.
حمققان در طول آزمایشات خود،
تغی�یرات اجیاده ش��ده و كاهش
میزان نورونها را در هیپوكامپ كه
مسئول حافظه است دنبال كردند.
موشهای��ی كه اخت�لال در ریتم
شبانهروزی بر آنها اعمال شده بود
تنها نیم��ی از میزان تعداد عادی
ن��ورون را در هیپوكام��پ خ��ود
داشتند.

كارشناسان دانشگاه میشیگان در
بررسیهای جدید خود دریافتهاند
كه س��طح مولك��ویل موس��وم به
«نوروپپتید  »Yبه طور مس��تقیم به
دید انسان نسبت به زندگی از جنبه
نیمه پرلیوان و یا نیمه خایل لیوان
مربوط میش��ود .یعنی میزان این
ماده در مغز تعینی میكند كه مشا

این یافتهها ممكن است تاثریات
بیش�تری ب��ر كارمندان ش��یفت
ش��ب یا افرادی كه بطور معمول
مس��افرتهای هوای��ی طوالنی
مدت دارند داش��ته باشد .از بنی
رفنت حافظه ،مشكالت یادگریی،
باالرف�تن احتمال ابتال به دیابت،
بیماره��ای قلبی ،فش��ار خون و
س��رطان و كاهش قدرت باروری
خبشی از این تاثریات هستند.
حمقق��ان برای پیش��گریی یا كم
ك��ردن اث��رات ای��ن اخت�لاالت
پیش��نهاد میكنند برای هر پرواز
طوالنیمدت ،یك روز اسرتاحت
در نظ��ر گرفته ش��ده و كارمندان
شیفت ش��ب نیز زمان اسرتاحت
خ��ود را در ی��ك ات��اق تاریك و
ساكتبگذرانند.

جهان را مثبت یا منفی میبینید.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تلگ��راف،
دكرت برایان میكی ،روانپزش��ك و
متخصص اصلی در این آزمایشات
تاكید كرد :اشخاصی كه میزان این
ماده ش��یمیایی در مغزش��ان پاینی
است دید منفیتری دارند و مقابله
با ش��رایط اس�ترس زا ب��ه مراتب
برایشان دش��وارتر میش��ود .این
اش��خاص هم چننی بیشرت مستعد
ابتال به افسردگی هستند.
دك�تر میك��ی و تیم پزش��كی وی
معتقدند ك��ه مقدار «نوروپپتید »Y
در مغ��ز از طریق ژنتیك��ی برنامه
ری��زی و تعی�ین میش��ود .آنه��ا
امیدوارند كه كشف جدیدشان به
تشخیص زودهنگام و پیشگریی از
بروز اختالالت روانرپیشی در افراد
مستعد منجر شود.
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فیبروم
رحِمـی

فیبروم یک غده خوش خیم اس��ت
که معموال کمیاب اس��ت و اغلب از
نفوذ فیبروزدر نسوجدیگر تولید می
شود ولی معموال اسم فیبروم را برای
فیبروم رحمی بکار می برند کهدقیقا
درست نیست زیرا فیبروم رحمی از
س��لول های عضالنی رحمی تولید
می ش��وند و می توانن��د تنها و یا
گروهی باشند.
فیب��روم ها معم��وال در خانم های
باالتر از  30س��ال دیده می شوند و
اندازه آنها می تواند باندازه یک نخود
تا یک پرتقال درشت باشد.
در بیشتر موارد فیبروم ها تولید هیچ
س��پمتومی نمی کنند و خطرناک
نیس��تند زیرا بندرت تبدیل به غده
س��رطانی می شوند ولی می توانند
گاه��ی خیلی اذیت کننده باش��ند
و تولید خونریزی ش��دید در عادات
ماهان��ه هم چنین باع��ث دردهای
مختلف و میل ب��ه ادرار کردن زیاد
بشوند .فیبروم گاهی می تواند علت
عدم بارداری هم باشد.
بای��د دانس��ت که داش��تن فیبروم
احتمال دچارشدن به سرطان را باال
نمی برد زیرا فیب��روم ها غده های
خوش خیم عضالت رحم هستنددر
حالی که سرطان آندومتر از مخاط
رحمی شروع می شود.
فیبروم های رحمی بیشترین غده
های غیرس��رطانی هس��تند که در
خانم های  30تا  45سال دیده می
ش��وند و حدس زده می ش��ود که
 20تا  40درصد زن های آس��یائی
غیر زرد پوس��ت و تا  50درصد زن
های سیاه پوست آمریکائی بیشتر از
 35س��ال به آن دچارند .بعد از 50
س��الگی  70درصد گروه اول و 80
درصد گروهدوم مبتال هستند .بیش
از نیم��ی از فیبروم ها هیچ عالمتی
ندارند و مش��خص نمی شوند بنابر
این آمار دقیقی از آن نمی توان داد.

انواع فیبروم ها

بستگی به محل آنها سه نوع فیبروم
وجود دارد:
    فیبروم بیندیواره ای کهدر نسج

عضالنی رحم تولید می شود و 70
درصد فیبروم ها را تشکیل میدهد.
    فیب��روم زیر ج��داره ای -که در

زیر جداره خارجی در نسج عضالنی
بوجود می آید.
    فیبروم زیر مخاطی -این فیبروم

ها زیر مخاط داخلی رحم تولید می
شوند و بسیار کم یاب هستند ولی
تولید خونریزی زیاد می کنند.


علل:
علت واقعی آن هنوز مشخص نیست
ولی احتماال نتیجه مشترک عوامل
ارثی -هورمونی و محیط زیس��تی
میتواندباشد.
بنظر م��ی رس��د که یک س��لول
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ج��دار رحم جهش می کند و بطور
غیرطبیعی تقس��یم می شود و بعد
به علت وجود اس��تروژن فعالیت و
رش��د آن زیاد می شود .عامل ارثی
هم بسیار مهم است اگر خانمیدچار
آن بشود اغلب دخترانش نیز مبتال
می شوند.


پیشرفت بیماری

میزان باالی استروژن در رحم کمک
به رشد فیبروم ها می کند .حاملگی،
مص��رف قرص های ض��د حاملگی
و هورمون درمانی باعث می ش��ود
که مقدار زیادی اس��تروژن در رحم
بماند ولی مطالعات نش��ان داده که
در دوران بارداری فیبروم زیاد نمی
ش��ود .در  2تا  4درصد خانم هائی
ک��ه فیبروم داش��ته ان��د در دوران
بارداری تش��خیص داده شده که به
آن دچارند.
در مورد قرص ه��ای ضد حاملگی
مطالعات متضاد اس��ت (قرص های
شامل استروژن و پروژسترون) ولی
نش��ان می دهد که ای��ن قرص ها
باعث کم شدن رشد غده ها می شود
مخصوصا اگر غده ه��ا در نوجوانی
تولید شده باشند.
در دوران نزدیک به یائسگی میزان
اس��تروژن معموال باالتر از طبیعی
اس��ت به همین علت باعث رش��د
فیب��روم ه��ا در چند س��ال قبل از
یائسگی می شود و بعد از یائسگی به
علت کمبود استروژن فیبروم ها به
تدریج کوچک می شوند و اگر خیلی
بزرگ نباشند از بین می روند.
هورم��ون درمانی بعد از یائس��گی
بندرت باعث بزرگ شدن فیبروم ها
می شوند زیرا مقدار استروژن در این
هورمون ها بسیار کم است.

مشکــالتیکهفیبرومهاتولید
میکنند

    فش��ار بر اعضای مج��اور -اگر

فیبروم خیلی بزرگ باشد می تواند
بر روی اعضای مجاور مانند مثانه،
حالب ها که کلی��ه ها را به مثانه
مربوط می کنند و رکتوم فش��ار
وارد کرده و تولید مشکالت مهم
دیگری از قبیل یبوس��ت و عدم
خروج ادرار بشود.

سپمتوم های فیبروم رحمی

ح��دود  30درصد فیب��روم های
رحم��ی دارای س��پمتوم هائ��ی
هس��تند که بس��تگی به اندازه،
ب��ه نوع ،به تع��داد و به محل قرار
گرفتن آنها دارد.
    خونری��زی مداوم و طوالنی در

هنگامقاعدگی
    دردهای شکمی و کمری

    اگر فیبروم فش��ار بر روی مثانه

بیاورد باع��ث ادرار کردن پی در پی
می شود

    تولید برجستگیدر پائین شکم
    احساس درد در مقاربت

    نازائی و سقط جنین پی در پی

    یبوس��ت اگر فیبروم روی روده

بزرگ و رکتوم فشار وارد کند.
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دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
ساخت کفی های طبی

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

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک
مقادیر زیاد مایع��ات کمک به لوله
گوارش برای دفع می کند.

    در صورت داشتن تکرار ادرار باید
مقدار الزم مایعات را در روز نوشید
و از  6بعدازظهر به بعد از نوش��یدن
خودداری کرد تا الزم نباشد که چند
بار از خواب بیدار شد.

داروهــا
داروه��ا برای مرتب کردن س��یکل
قاعدگی و کم کردن عالئم مخصوصا
خونریزی م��داوم قاعدگی بکار می
رود ولی اندازه فیب��روم را کم نمی
کند.
داروهای ض��د ب��ارداری هورمونی
معم��وال اولین داروهائی اس��ت که

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

www.mihantv.com

پیشنهاد می شود که باعث
کم شدن در خونریزی می
ش��ود .برای خانم هائی که
فیبروم های ب��زرگ دارند
س��ه راه حل پیشنهاد می سه شنبه ها:از  6تا  7بعدازظهر
شود:
    داروی ض��د ب��ارداری هورمونی استریله را می توان در رحم کاشت

(ق��رص ،حلق��ه ه��ای واژین��ال و اگر فیب��روم خیلی بزرگ نباش��د.
تمبره��ای روی پوس��ت) بصورت این نوع استریله  Hirenaبه تدریج
پروژستاتیف آزاد می کند که باعث
متناوب یا مداوم
    پروژس��تاتیف ها به تنهائی که کم ش��دن مهم خونریزی می شود

بصورت تزریقی در عضله هر سه ماه ولی هر  5سال باید عوض شود.
Depo- Provera
{>> ادامه در صفحه}36 :
باید دانست که مصرف طوالنی آن
باعث پوکی اس��تخوان و از دس��ت
دادن مواد معدنی آن می شود.

دکتر عطا انصاری
درتلویزیونمیهن:

چه افرادی در خطرند:

همه خانم های بالغ ممکن اس��ت
دچار بشوند ولی در خانم های
    سیاه پوست آمریکا و آفریقائی 3

تا  4برابر بیشتر است
    خانم هائی که مادرش��ان دچار

فیبروم بوده اند
    خانم هائی که بچه دار نشده اند

    اضافه وزن و چاقی امکان خطر را

کمی بیشتر می کند.
    نوشیدن  2لیوان مشروبات الکلی

در روز مخصوصا آبجو


پیشگیر ی
علت بوج��ود آمدن فیب��روم هنوز
مشخصنیست.
خانم هائی که از نظر بدنی فعالیت
دارند یعنی ورزشکار هستند کمتر از
خانم های گوشه گیر و خانه نشین
و چ��اق دچار می ش��وند .چربی در
بدن تولید استروژن می کند و این
هورمون ها باعث رش��د فیبروم می
ش��وند .ورزش کردن و داشتن وزن
متناسب و طبیعی می تواند باعث
پیشگیریبشود.
فیبروم در مطب پزش��ک با معاینه
ژنیکولوژی تشخیص داده می شود
با پزشک خود مرتبا مشورت کنید.

درمان های داروئی

ب��ه علت اینکه اغل��ب فیبروم های
رحم��ی هی��چ س��پمتومی ندارند
پزشکان ترجیح می دهند پیشرفت
آن را با آزمایش ژنیکولوژیک کنترل
کنند و فیبرومی که هیچ سپمتومی
ندارد احتیاج به درمان ندارد.


اکثر فیبروم های رحمی تشخیص
داده نمی شوند و هیچ اثری بر روی
سالمتی شخص ندارند ولی بعضی
وقت ها مش��کالت زیر ممکن است
دیده شود.
    خونریزی -فیبروم ها می توانند

باعث خونری��زی مداوم و کم خونی
بشوند.
چنـد راهنمـائی برای آرامش

    کم ش��دن امکان حاملگی -اکثر سپمتوم ها
هستند
فیبروم
دچار
که
هائی
خانم
    برای آرامش درد از کمپرس گرم

بدون هیچ اش��کالی باردار ش��ده و یا کمپ��رس یخ در نق��اط دردناک
بطور طبیعی به زندگ��ی ادامه می استفادهکنید
    از داروهای مسکن بدون نسخه
دهند ولی فیب��روم های بزرگ می 
توانند باعث بس��تگی لوله فالوپ با مانند تایلنول ،ادویل و موترن برای
جلوگیری از جایگزینی تخمک بارور آرامشدردهای شکمی و کمری می
شده از امکان بارداری بکاهند.
شود استفاده کرد.

    برای جلوگیری از یبوس��ت باید
    مش��کالت در ب��ارداری -خان��م 
هائی کهدچار فیبروم هستند امکان مقادی��ر زی��ادی میوه و س��بزی و
بیش��تری برایشان هست که سقط فیبرهای غذائ��ی مانند نان کامل و
جنین بکنن��د و یا ن��وزاد پرماتوره غیره مصرف کرد .از مسهل ها نباید
بدنیا بیاید (قبل از  9ماه) این امکان استفاده کرد زیرا روده ها را تحریک
بستگی به اندازه و محل فیبرومدارد .ک��رده ملتهب می کند .نوش��یدن

توجه توجه
آیا ناخن می جوید؟
پوست خود را می
خراشید؟
ی با ساییدن
مشکل 
دندانهایتان دارید؟

و یا مشکالت دیگر مانند اینها...
سالیان اس��ت که دانشمندان در
باره ریش��ه و مداوای این عادات
حتقیق می کنند.
این بار

مرکز حتقیقات کانادا

ماساژدرمانی و...
ماس��اژدرمانی ب��ا پیش��رفت علم
پزش��كی ،ش��كل و مشایل نوینی
به خود گرف��ت و علیرغم اینكه
بس��یاری از روشهای طب قدمی
در طب نوین به فراموش��ی سرپده
ش��د ،اما ماس��اژدرمانی توانست
ب��ا تغی�یر ش��كل دادن و ب��ه روز
ش��دن ،باقی مباند و حتت عنوان
فیزیوتراپی هنوز هم منشأ بسیاری
از درمانهای فیزیكی باشد.
به طور كلی هر كار درمانی را باید
زی��ر نظر پزش��ك اجن��ام داد و از
اجنام هر كار درمانی توسط افراد
ن��اآگاه و غریمتخص��ص و به طور
خودسرانه پرهیز منود.

چگونگیتاثیرماساژ
ماس��اژ با بهب��ود گ��ردش خون و
جریان لنفاوی باعث میشود مواد
غذایی و اكسیژن تازه به بافتهای
مزب��ور رس��د و مواد مس��ی از آن
خارج شود.
همچننی باعث ترشح اندروننیها
(یا نابودكننده��ای درد) و افزایش
ترش��ح هورم��ون س��روتوننی
(تعدیلكننده خلق و خو) میشود
و ثابت ش��ده اس��ت كه ماس��اژ،
هورمون اس�ترس (كورتی��زول) را
آزاد میمنای��د و در نتیج��ه باعث
كاهش اسرتس میگردد.

جهت اطالع عموم در این مورد
مسیناری برگزار میکند.

زمان

پنجشنبه  ۵می ساعت ۲۰-۱۸

مکان

Musee des beaux arts de
Montreal
1384, rue sherbrook ouest

ی از مرکز
هدف رس��اندن آ گاه 
ی به عموم مردم است.
حتقیقات 
سخرنانان استادان بنام این رشته
دکرت اک�نر و دکرت لوی هس��تند.
برنامه به دو زبان خواهد بود.
شرکت برای عموم آزاد است.
ثبت نام اجباریست:
ی جهت ثبت
پس��ت الکرتونیک 
نام:
roberts.sarah@courrier.
uqam.ca
ی جهت کسب
پس��ت الکرتونیک 
اطالع:
@tina.farshadgohar
umontreal.ca

تینافرشادگهر

>> ادامه از صفحه26 :
هن��گام گرفتگ��ی عضالنی یعنی
وقتی ماهیچه بیش از حد فعالیت
میكند و باع��ث درد و اصطالحا
گرفتگ��ی عضالنی میگ��ردد ،با
افزای��ش جریان خ��ون ،این مواد
زائد از بدن دفع میش��ود و باعث
كاهش درد میگردد.

توصیههای قبل از ماساژ درمانی
بس��ته به ن��وع ماس��اژ و حمل آن
دستورات متفاوت است.
به عن��وان مث��ال در طب س��نتی
میگویند بهرت است معده پر نباشد
و از طرف��ی بای��د قبل از ماس��اژ،
پاكس��ازی اجنام ش��ده باشد ،در
غری ای��ن ص��ورت نتیج��ه خوبی
حاصل خنواهد شد ،زیرا در طب
سنتی ماساژ باعث دفع مواد زائد
میش��ود و ب��ا خارج ش��دن مواد
زائد در عضو خالء اجیاد میشود

كه اگر پاكس��ازی صورت نگرفته
باشد ،مواد زائد دیگری جایگزین
میشود و حتی ممكن است عضو
مورد نظر به درد ش��دیدتری دچار
شود.

موارد احتیاط در ماساژدرمانی
در بعضی م��وارد ماس��اژدرمانی
نباید اجنام شود ،مثل شكستگیها
یا س��وختگیها یا زخمه��ای باز

و حت��ی م��واردی مثل ت��ب باال،
یرقان ،بیماریهای عفونی پوستی،
كوفتگیها و اصطالحا رگ به رگ
ش��دن  ،بس��یاری از بیماریهای
مزمن ،آرتریت و همچننی بیماران
قلبی.
در بعضی موارد حتما باید پزشك
را مطل��ع ك��رد ،مث��ل ب��ارداری،
بیماریهای قلبی ،سرطان و ....
به طور كلی هر كار درمانی را باید
زی��ر نظر پزش��ك اجن��ام داد و از
اجنام هر كار درمانی توسط افراد
ن��اآگاه و غریمتخص��ص و به طور
خودسرانه پرهیز منود.
در بسیاری از موارد مشاهده شده
كه در اثر یك ساحنه ،دست یا پای
فردی دچار آس��یبدیدگی شده و
با مراجعه به فرد غریمتخصص كه
حتت عناوین شكستهبند یا جاانداز
و از ای��ن قبی��ل اس��مها فعالیت
میكنند ،عضو آس��یبدیده دچار
نقص عضو ش��ده اس��ت ،یعنی با
فشارهای كششی غریاصویل باعث
شكستگی یا جراحت بیشرت عضو
شدهاند ،لذا این است كه هیچگاه
خ��ود را به دس��ت افراد ن��اآگاه و
غریمتخصص نسپارید .
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نوروز درمونتریال ایرانی

دکتربهمنفصیحپور

همایش نوروزی 2011
در شاتورویال

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)

>>گزارش:
همانط��ور ک��ه در مش��اره پی��ش
پیون��د ،در گ��زارش ب��ه روای��ت
تصویر مش��اهده کردید ،همایش
و دیدوبازدی��د ب��زرگ ن��وروزی
ایرانیان مونرتیال روز یکش��نبه 27
ماه مارس ،از س��اعت  11صبح تا
نزدیک ب��ه  4و نیم بعدازظهر ،در
سالن بزرگ و باشکوه شاتورویال
(الوال) برگزار شد.
ای��ن برنام��ه ب��ا س��رود ای ایران
آغاز ش��د و با بسیاری برنامه های
هرنی و تفرحی��ی هرنمنایی گروه
خورشیدخانوم و چبه های مدرسه
دهخ��دا ،عم��و ن��وروز و حاجی
فریوز ،مس��ابقه رقص قرعه کشی
جوایز نفیس و ...ادامه یافت.
در این میان سفره هفت سنی بزرگ
خامن تهمینه قامسل��و ،میز زیبای
صنای��ع دس��تی خامن ت��وران نژاد
چشم نواز بود...
ورودی به جشن رایگان بود و کلیه
هزینه ه��ای برنامه از طریق کمک
های مجع آوری ش��ده از س��وی
ایرانی��ان مقیم مونرتیال وهمچننی
هدای��ای بازرگان��ان ایرانی ش��هر
(جهت قرعه کشی) تامنی شد.
از مجله یادآوردنی اس��ت جایزه
خنس��ت قرعه کشی امسال ،بلیت
رفت و برگشت به ایران ،همچون
س��ال های قب��ل از س��وی آقای
اس��حاق ج��وادی ،مدی��ر آژانس
مسافرتی پارس تورز اهدا گردید.
آغاز کار
هفته خنس��ت فوری��ه ،گروهی از
ایراندوس��تان در حجره ی فرشاد
فضل��ی (تپ��ش دجییت��ال) مجع
ش��دند ،ق��رار بر آن ش��د حال که
بروچبه ه��ای «پارادنوروز» (به هر
دلیلی) کنار کشیده اند ،چه خوب
است دست بکار شده و «همایش
ن��وروزی مونرتی��ال» را دوب��اره
استارت بزنیم.
کارها برق آس��ا جفت و جور شد.
مجع��ی کوچک گرد ه��م آمدند.
خنس��تنی نشس��ت در مطب دکرت
شریف برگزار ش��د .در این جلسه
کارهای اولیه تقس��یم شد .دومنی
جلس��ه ی مه��م در کتاخبانه نیما
برگ��زار ش��د و تصمیم بر آن ش��د
کارها بصورت مش��ورتی و با رای

گریی اجنام شود.
اعضای گ��روه برگزاری همایش و
جشن نوروزی عبارتند از:
تینا فرش��اد گهر ،یوسف تیزهوش،
دکرت بهروز ش��ریف نایینی ،فرشاد
فضلی،حمم��د معلق��ی ،حمم��د
رحیمی��ان ،عل��ی قربانی،بی��ژن
ج�لایل ،رض��ا هومن و حس�ین
صمیمی
مجع آوری کمک ه��ای اولیه (و
بسیار تعینی کننده) را پیشکسوت
ایران دوست آقای یوسف تیزهوش
به عهده گرفت.
س��فره هفت سنی ،خامن قامسلو و
اخذ «جموز» گردهمایی بر عهده
آقای مصطفی لو قرار گرفت و...
و...
حبث های اولیه به فوریت سر میز
مطرح ش��د :از چه کسانی دعوت
شود؛ چه کسی بر صحنه خوشامد
بگوید؛ چه غذایی ،نوشیدنی ،و...
هرگاه کوچک ترین حبثی پیش می
آمد کار به ش��ور و س��راجنام رای
برگزار می شد.
(در همان خنس��تنی حبث ها ،دو
نفر از اعضای گروه ظاهرا به دلیل
ناهمخوانی برخ��ی دیدگاه ها راه
خود را از مجع جدا کردند).
بعدترحبثمسالهبهارسردمونرتیال
و ریسکی بودن هوا پیش آمد؛ رای
مجع بر آن شد برای راحتی بیشرت
مهمانان ،خبصوص چبه ها ،برای
خنستنی بار «همایش» نوروزی در
سالن سرپوشیده برگزار شود .مجع،
پس از بررسی گزینه های موجود،
متفقا به سالن جملل «شاتورویال»
رای داد.
سالن ش��اتورویال برای جامعه ی
ایرانی مکانی مونرتیال آشناست،
در ساهلای پیش ،به دفعات جشن
ه��ای ن��وروز متع��دد و همچننی
کنسرت های بزرگی در این حمل
برگزار شده است .شاتورویال ،زیبا،
با فضایی بسیار بزرگ ،شکوهمند
و در خور نوروز خجس��ته ایرانیان
است.
همچن�ین پارکین��گ ب��زرگ و
رایگان و نیز خط مرتو «مورنسی»
دسرتسی این سالن را برای عموم
بس��یار راحت تر و باصرفه تر کرده
است.

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

___________
همه ی ایرانیان!
همای��ش نوروزی با ه��دف اولیه
ی مش��ارکت همه ایرانیان ،از هر
سطح و مرتبه ،خط فکری بینش و
مذهب و گویش و ...کلید خورد.
اس��تقبال بازرگان��ان ،پزش��کان،
پیش��ه وران در اس��تقبال از ای��ن
حرک��ت ،ب��ی پیش��ینه و حقیقتا
ستودنی بود.
براس��تی حت��ی یک م��ورد پیش
نیامد که کسی دست رد بر سینه ی
مسوول امور مایل «همایش» بزند.
به هدف مشارکت همه آحاد
کامیونیتی
بازرگانان هدایای ن��وروزی خود
را ب��رای قرعه کش��ی ،ب��ه هدف
مج��ع آوری کم��ک ه��ای مایل
ب��رای پرداخت هزین��ه در اختیار
«همایش»گذاشتند.
در اینج��ا کمیت��ه از مدی��ر آژانس
پارس تورز برای اهدای جایزه اول
قرعه کشی ،بلیت رفت و برگشت
به ایران  ،بویژه سپاسگزار است.
ایراندوس��تان بسیاری از هر سطح
و مرتبه ای ،بس��یاری کمک های
م��ایل ارزمشندی ب��ه «همایش»
کردند.
یادآوردن��ی اس��ت گروه��ی از
عاشقان بی ریای مریاث فرهنگی
س�ترگ ای��ران موکدا خواس��تند
ناشناس باقی مبانند.
باز هم از همه مشا خباطر مشارکت
در این جتلیل از این مریاث سرتگ
ایرانیسپاسگزارمی
م��ا را خباطر همه کمداش��ت ها،
سهو و ایرادها ببخشید.
به امید دیدار در نوروزی دیگر.
(یاددآوری :در توضیحات صفحه
عک��س های همای��ش در مشاره
پیش پیوند ،برخ��ی توضیحات به
دلیل ضیق جا ،دقی��ق نبود؛ از آن
مجله نام دوست وهمکار ما ،خامن
تینا فرش��ادگهر می باید به عنوان
جمری برنام��ه -نیز -در کنار تالش
پیگری ایشان از آغاز پروژه می آمد؛
پوزش ما را بپذیرید).
جزئیات گزارش مایل را در زیر می
خوانیم:

نوروز اجنمن
فرهنگیایرانیان
وستآیلند
به همت اجنمن فرهنگی ایرانیان
وس��ت آیلند ،به روال همه س��اله،
روز مجعه  25ماه مارس در سالن
زیب��ا و بزرگ املپیا واقع در بولوار
سن ژان (پوینت کلر ،وست آیلند)
مج��ع بزرگ��ی ازایرانی��ان گردهم
آمدند و فرارس��یدن به��ار و نزول

اجالل ن��وروز ب��زرگ را جش��ن
گرفتند.
برنام��ه ه��ای متفاوت ه�نری و
فرهنگی ،همراه با شام خومشزه،
رق��ص و پایکوب��ی و ش��ادمانی،
همراه با دج��ی آلکاپون  ،حضور
حاجی ف�یروز در کنار س��رگرمی
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های متنوع دیگر برای چبه ها در
حمیطی گرم و خانواده گی ش��بی
زیبا و بیادماندنی آفرید.
>> عکس گوش��ه ی کوچکی از
ضیافت بزرگ امسال را نشان می
دهد.

456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

گزارش مالی همایش نوروزی  27مارس  2011در شاتو رویال
کمک های مالی از طرف
ایراندوستان
 چک ها ،مبلغ کل 2900 :دالر پول نقد 2800 :دالر درآمد از ناحیه فروش بلیت قرعهکشی 1905 :دالر
جمع کل درآمد 7605 :دالر
جوایز قرعه کشی از طرف مشاغل
ایرانیان مونترال اهداء شده عبارتند
از:
 جایزه اول :بلیت رفت و برگشتبه ایران از طرف شرکت هواپیمائی
پارس تورز (آقای اسحاق جوادی)
 قالیچ��ه از طرف ش��رکت فرشص��ادرات -واردات کانادا (آقای
مهندس نورائی)
 قالیچه از طرف گالری قصر فرش(آقای جواد فلسفی)
 قالیچه از طرف گالری فرش هما(آقای سعید)
 کلینیک آریا (دکرت شهروز رضانیا) -دس��تگاه صوتی از طرف آقای

ظهور نزدیک است...

ن��ژاد و انق�لاب پی��ش رو" برای
اولنی بار آقای امحدی نژاد را به
عنوان یکی از یاران امام زمان در
زمان ظهور معرفی کرده اس��ت و
کتاب او مورد توجه سازندگان فیلم
"ظهور بسیار نزدیک است " بوده
است.
آق��ای فقی��ه معتقد اس��ت که در
ِ
س��پاه
هن��گام ظهور ام��ام زمان
آزادی قدس ،از عراق میگذرد و
آن را تاییدی بر شعار آیت اهلل روح
اهلل مخینی بنیانگ��ذار مجهوری
اسالمی می داند که می گفت "راه
قدس از کربال می گذرد".
مولف معتقد اس��ت که بازگشت
مهدی شیعه بسیار نزدیک است و
ما اآلن در دورهای زندگی میکنیم
که آن را عصر ظهور نامیده است.
او ب��رای ای��ن دوره  ۱۷عالم��ت
ذکر میکند که حمقق شده است.
به باور او ای��ن عالمات به ما می
گوید که ما در دوره ظهور امام
زمان زندگی می کنیم و حممود
امحدینژاد یک��ی از رهربان
ارتش امام زمان است .به باور
آق��ای فقیه آقای نصراهلل هم از
سرداران امام زمان است.
کتاب آقای فقیه توسط طرفداران
حزب اهلل لبنان توزیع شده است.
در کت��اب ،آقای امح��دی نژاد
ب��ه عنوان مرید ی��ک روحانی به
نام آی��ت اهلل بهجت مرجع تقلید
برجس��ته در قم معرفی شده است
 .آی��ت اهلل بهج��ت همچن�ین از
چهره هایی اس��ت که س��ازندگان
فیلم "ظهور بسیار نزدیک است"
در ساخنت فیلم خود به سخنان او
استناد کرده اند.
هواداران فیلم م��ی گویند که این
مجل��ه نقل ش��ده از آقای بهجت
که "حتی پریمرد ها هم ظهور امام

حییائی
 تابلوی نقاش��ی از ط��رف دکرتطوسی
 سبدهدایا :دکرت کاوه سعیدی گاراژ  Alixتویوتا گاراژ پالمون رستوران فاروس رستوران کارتیه پرس رستوران توشه رستوران کباب سرا -تاکسی اطلس

هزینه ها شامل:
 کرای��ه س��الن (ش��اتورویال) باسرویس قهوه ،چای 2320 :دالر
 پیتزا ،ش�یرینی ،بشقاب ،لیوان،دستمال 540 :دالر
 گروه خورش��ید خامن ،دی جی،فتوکپ��ی ه��ا ،نورافک��ن ،پرچم و
غریه 1624 :دالر
 تبلیغ��ات روزنامه ،پوس�ترهایبزرگ و کوچک 400 :دالر

 مسابقه رقص 350 :دالر ُمهر چاپ برای همایش نوروزیو بلیت های قرعه کش��ی و چک
های پرداخت ش��ده به جش��ن و
غریه 161 :دالر
جمع کل هزینه ها 5395 :دالر
درآمد 7605 :دالر
– هزینه خمارج
 5395دالر=
باقیمانده 2210 :دالر
تذکر:
طب��ق تصمی��م هیئ��ت برگ��زاری
همایش ن��وروزی و جش��ن های
س��نتی ،تصمیم بر این گرفته ش��د
مبلغ  2210دالر باق��ی مانده برای
برگزاری اولنی جشن فرهنگی مبلغ
ذکر ش��ده نزد آقای تیزهوش بطور
موقت می ماند.

>> ادامه از صفحه پیش9 :
زمان را می بینند" اشاره ای است
به اینکه ظهور امام زمان حتی می
تواند در دوره ریاس��ت مجهوری
آقای امحدی نژاد رخ دهد.
آق��ای فقیه در اظهار نظ��ری تازه
حتوالت اخری در کشور های عربی
و اع�تراض مردم علیه رهربان این
کشور ها را یکی از نشانه هایی می
داند که اندیشه نزدیک بودن ظهور
امام زمان را تایید می کند.
باز هم "رحیم مشایی"
در پشت پرده
اگرچه خربگزاری رمسی ایران که
زیر نظر آقای رحیم مش��ایی اداره
می ش��ود به نقل از کارگردان فیلم
هرگونه ارتباط این شخص با آقای
رحیم مش��ایی را انکار کرده ،اما
حتی منتق��دان اصولگ��را هم به
نقش پشت پرده آقای رحیم مشایی
اشاره می کنند.
سایت جهان نیوز که از سایت های
اصولگرای منتقد دولت حمسوب
می شود خرب برنامه انتشار سی دی
دوم را نقل کرده و گفته اس��ت که
قرار است سی دی دوم به دو زبان
انگلیس��ی و عربی باشد و در نیمه
شعبان توزیع شود.
س��ایت جهان نیوز می گوید اخریا
س��ازندگان ای��ن فیلم ب��ا یکی از
اعضای ارشد گروه کاری نزدیک
به آقای رحیم مشایی مالقات کرده
و برنامه کار خود را اعالم کرده اند.
ب��ه ادعای این پای��گاه خربی این
مق��ام نزدیک به دول��ت ایران از
س��ازندگان خواسته اس��ت که از
انتق��ادات نا امید نش��وند و به کار
خود ادامه دهند.
بنا بر ادعای جهان نیوز این چهره
سیاسی نزدیک به دولت ،خمالفان

این فیلم را کس��انی دانسته است
که به دنبال ختریب دولت و آقای
امحدی نژاد هستند.
پیروان جوان یک اندیشه پیر
تالش گروهی از روحانیون ش��یعه
ب��رای توضیح حت��والت جهان بر
اس��اس باور مهدوی��ت و رد یابی
نشانه های ظهور تازگی ندارد.
اجنمن حجتیه یکی از تشکل هایی
است که از چند دهه پیش در ایران
به عنوان مروج اندیش��ه مهدویت
شناخته می شود اما سازندگان فیلم
ظهور بسیار نزدیک است در مشار
جوانان��ی هس��تند ک��ه در دو دهه
گذش��ته حتت تاثری تبلیغات هیات
ه��ای مذهبی افراطی به س��لک
مروجان اندیشه ظهور پیوسته اند.
آقای سیجانی کارگردان این فیلم
توضیح داده اس��ت ک��ه به همراه
یک گ��روه کار خ��ود را از س��ال
 1378آغاز کرده اند و نشریه راحیه
ظهور را در این زمینه منتش��ر کرده
اند.
همچن�ین اطالع��ات من��درج در
سایت های این گروه ها نشان می
دهد که این گروه خنستنی مشارکت
سیاس��ی خود را محایت از آقای
امحدی ن��ژاد در خنس��تنی دوره
ریاست مجهوری می دانند واز آن
به نام مقابله با فتنه سال  1384یاد
می کنند.
مدارک نشان می دهد که در طی
س��ال گذش��ته اختالفاتی میان دو
جناح از فعاالن در زمینه مهدویت
ب��ه وج��ود آم��ده و در ح��ایل که
طرف��داران مبش��ران ظهور معتقد
ب��ه تطبیق چهره ی��اران امام زمان
با رهربان کنونی ای��ران بوده اند،
گروهی دیگر با این اقدام خمالف
بوده اند.
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کشتار کمپ اشرف
مال کی؟
برابر گزارش��های رس��یده ساعت
چه��ار و چهل و پنج دقیقه بامداد
روز مجعه  8آوری��ل ارتش عراق
به اعضای سازمان جماهدین خلق
ایران مستقر در کمپ اشرف محله
کرده اند بر اس��اس همنی گزارش،
اف��راد ارت��ش ع��راق جتهیزات
نظامی چندانی به همراه نداشته و
فقط مسلح به چند تفنگ سامچه
ای و تری و کمان بوده اند ،در حایل
ک��ه جماهدین جمهز ب��ه آخرین و
مدرن ترین ابزار و دس��تاوردهای
دف��اع نظام��ی مانن��د تان��ک و
توپ و مسلس��ل های خ��ودکار و
هواپیماهای جنگی و حتا به روایتی
مبب امت��ی و هیدروژنی هم بوده
اند ویل با ای��ن حال عراقی های
قهرمان با ش��جاعت متام توانسته
اند بر جماهدین پریوزشده ،چند ده
نفر از آن ها را کشته و چند صد نفر
را جمروح و تعداد زیادی را نیز به
اسارت خودشان در آورند!
مش��ا هم اگر از ما س��وال کنید که
فرمانده قش��ون ظف��ر منون ارتش
عراق مال کی است؟
پاسخ تان این است:
مال ظل��م ،م��ال اس��تبداد ،مال
خراف��ات ،م��ال جنای��ت ،م��ال
خیان��ت ،مال رذالت وش��قاوت،
مال وحش��یگری و پاس��دار رذل
و عامل دس��ت پ��رورده و نوچه و
مزدور وغالم حلقه به گوش جانیان
حاکم بر تهران!

خاطــرهخـوش

صبح روز دوش��نبه  4مارس (روز
بعد از س��یزده بدر در مونرتیال) به
یاد مراس��م نوروزی و سیزده بدر

این وسطیه کیه؟
ماشاهلل چه خوب
مونده!

حلمشکلبیکاری
مطابق قانون کار اسالمی مسخره
ایران شخصی که فقط یک ساعت
در هفته کار کند "شاغل" حمسوب
می ش��ود! بر این اساس در کشور
مجهوری اسالمی و در سایه رژمی
اسالم ناب نه تنها مشکل بیکاری
وجود ن��دارد بلکه کارگر و کارمند
اضاف��ه هم دارمی ک��ه باید به فکر
صادر کردن آن ها به خارج کشور
باشیم!؟

مید این بریتیش!

سیدهجلیلالقدر
در گرماگ��رم مناظره ای تلویزیونی
بنی شیخ عثمان اخلمیس (کویتی
سنی و سلفی) و حممد املوسوی
(روحانی شیعی اهل عراق) شیخ
عل��ی گوران��ی نامی ب��ه صورت
تلفنی وارد حبث ش��ده و با چیدن
چند صغری و ک�بری تارخیی در
کنار هم ادعا می کند که "الیزابت
سید بوده و از
دوم" ملکه انگلیس ّ
خاندان بنی هاشم است!
ی��اد آن ش��عار س��اخت یک��ی از
هموطنامنان در ابت��دای انقالب
افتادمی که می گفت:
هر کس��ی که ری��ش داره ،مید این
بریتیش داره!

مجسمه بالهت
و نفرت مدال گرفت!

حق به حقدار رسید
بنا به گ��زارش خربگ��زاری فارس
روز یکش��نبه  14فروردی��ن در
جلس��ه اعضاء هیئت دولت ایران
غالمرضا حسنی امام مجعه ارومیه
از س��وی "حممود امحدی نژاد"
نشان درجه یک شجاعت دریافت
کرده است!
علت این ام��ر هم حتم ًا می تواند
سابقه مبارزاتی حس��نی در زمان
قب��ل از انق�لاب و مب��ارزه او ب��ا
خمالف��ان کرد ایرانی و کش��تار آن
ها و افش��ای خمفی گاه فرزندش
که از هواداران گروه فدائیان خلق
بود ب��ه ماموران کمیته که به اعدام
او اجنامید ،بعد از پریوزی انقالب
باشد! با این همه اقدامات افتخار
آمیز ،انصاف ًا مشا موجود دیگری را
می شناسید که شایسته تر از حسنی
برای دریاف��ت آن مدال آن هم از
دست چننی رئیس مجهوری چنان
رژمیی باش��د؟ به ق��ول هموطنان
نازن�ین آذری ما "بیل��ه دیگ بیله
چغندر!"
درهر صورت ما دعا
میکنیم که عمر طوالنی به
این وسطیه بده که بتونه
به این نظام کمک کنه!

دانشگاه های اسـالمی تر
بنا به گ��زارش رادیو آملان کامران
دانش��جو ،وزیر علوم ،حتقیقات و
فناوری در دولت حممود امحدی
نژاد در دیدار با اعضای کمسیون
آم��وزش و حتقیق��ات جمل��س
شورای اس�لامی ،اسالمی کردن
دانشگاهها را از مهم ترین برنامه
ه��ای وزارختانه متب��وع خود در
سال  90اعالم کرده است.
به جن��اب وزیر توصیه می کنیم که
برای تسریع در این امر خری هر چه
زودتر کس��ی را بفرس��تند به دنبال
فیلسوف ش��هری اس�لامی "حاج
حس��ن آقای حاج ف��رج دباغ" یا
همان جناب آقای دکرت عبدالکرمی
سروش معروف!

نامه های وارده
 نامه اول
هفتهگذشتهپزشکنازننیهموطنی
در نامه ای خطاب به ما نوشته اند:
آقای خراسانی،
چون صفحه مشا ُپرخواننده ترین
صفح��ه نش��ریات فارس��ی زبان
مونرتیال و زیر ذره بنی دوس��تان و
دمشنان مشاست این نامه را برای
مشا ارسال می کنم (دوست عزیز
این ن��وع تعارفاتی ک��ه در حق ما
تکه پاره می فرمائید احتماًال باعث
خواهد شد که این یک کف دست
جای ما در پیوند هم به باد برود!)
ایشان نوش��ته اند :در یکی از این
نشریات به خوانندگان توصیه شده
بود که برای درمان اس��هال خونی
از برگ کنجد اس��تفاده کنند لطف ًا
بفرمائید کدام امحقی در کانادا و
در آغاز هزاره س��وم اسهال خونی
را که علل گوناگون داشته و درمان
های خمتلف��ی الزم دارد ،با برگ
کنجد درمان می کند؟!
ج��واب – دک�تر جان مش��ا اصًال
نگ��ران نباش��ید چون ب��ر خالف
تصور بعضی از اجله اباهله مردم
ما هوش��یار تر از این هستند که به
این مزخرف��ات گوش داده و به آن
دستورات عمل کنند در ضمن تریاژ
و تعداد خماطبان این نعشریات هم
آنقدر قابل توجه نیس��ت که بتواند
مشکلی اجیاد کند!
نامه دوم
چند روز قب��ل نام��ه ای دریافت
کردمی از هموطنی ساکن مونرتیال
که منت آن را پس از حذف قسمت
هائ��ی که در آن ای��ن بنده را مورد
لطف و مرمحت ق��رار داده اند،
در این جا ب��رای مشا عزیزان می
آورمی .ایشان نوشته اند:
جنابپیرخراسانی
پس از س�لام ،نوشته کوتاه زیرعنی
واقعیت است و مورد آن هم خود
من هس��تم و میل دارم توسط مشا
آن را در اختی��ار دیگران بگذارم
البت��ه من از ب��ردن نام اف��راد هم
خ��ودداری می کن��م چون قصدم
"ه��و" کردن اش��خاص نیس��ت.
چن��دی پی��ش قص��د خری��د دو
کتاب مورد پس��ندم را داشتم که با
تبلیغات مک��رری که کتاخبانه ای
در مونرتی��ال می مناید و صحبت
از  70000جل��د کت��اب موجود در
کتاخبانه اش می کند به آن کتاخبانه
مراجعه کردم البته تلفنی ،که جواب
دادند فعًال پیدا نکردمی ویل به مشا
تلفن خواهیم کرد که هرگز نکردند!

خوش نکنید بهرت است آن وجه
ارس��ایل را ب��ه آن حضرت حالل
من��وده و دیگ��ر با ایش��ان معامله
نکنید!؟ چون براساس یک اصل
اثبات شده نزد بعضی از "بیزینس
م��ن" ه��ای حم�ترم هموطنمان،
بر خالف آن ش��عار ب�ین املللی
طاغوتی و استکباری که "همیشه
حق با مشرتی است" ،همواره این
خریدار است که به فروشنده ارث
پدر بدهکار اس��ت! خودتان شاد
باش��ید (البته اگر با این اوضاع و
احوال توانستید) خراسانی
اندر فوائد داشنت ولی فقیه
به گ��زارش خربگزاری ف��ارس از
تربی��ز ،آی��ت اهلل حمس��ن جمتهد
شبس�تری در دی��دار مجع��ی از
متخصصان پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تربیز گفته است :مشکالتی
که امروز در کش��ورهای عربی رخ
می دهد به واس��طه نب��ود والیت
فقیه و عدم رهربی معنوی در این
کشورهاست! واهلل حاج آقا درست
می گوید اگر آن ها هم عقلش��ان
می رس��ید و برای خودش��ان ویل
فقیهی تراش��یده بودند امروز هم
اوین و گوهردش��ت و خ��اوران و
خبصوص کهریزک داش��تند و هم
رقم پرداخت��ی روی قبوض برق و
آب و گاز شان چند برابر رقم فعلی
بود و هزاران مزایای دیگر که ذکر
آن ها فعًال از ما ساخته نیست!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پری گدای خراسانی
به تاریخ پنجشنبه چهاردهم
آوریل املبارک سال  2011ولفری
دربدری
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

خـنه ی مو
سیما خامن جان ،به َ
خوش َامدی!!
روز ش��نبه  28م��اه م��ی خواننده
خراس��انی االصل و ش��هری ایران
"خ��امن س��یما بین��ا" در مونرتیال
کنس��رت خواهند داشت .صدای
دلنشنی س��یما جان برای بسیاری
از ما م��ردم ایران یادآور خاطرات
خوش اس��ت ب��ا صدایش زندگی
ک��ردمی ،عاش��ق ش��دمی و بالیدمی.
ش��اید اگر همت جانانه سیما نبود
بس��یاری از آهنگ ه��ا و نواها و
خبصوص الالئی ها و کًال موسیقی
حملی و فولکلوریک میهن ما (به
ویژه با شرائطی که پس از فتنه 57
پیش آمد) به بوته فراموشی سرپده
شده بود .مشتاقانه منتظرمی که بیاید
و برامیان خبواند و آبی بر گلهای
زیب��ای خاط��رات دوران کودکی
و نوجوانی و جوانی مان بیفشاند
و تر و تازه ش��ان کن��د و ما هم به
پای خ��ودش و گ��روه نوازندگان
همراهش گل نثار کنیم.

در میهن مان افتاده بودمی که وقتی
صبح روز چهارده��م فروردین به
مدرس��ه باز میگشتیم یکی از چبه
ها روی ختته سیاه کالس مجله ای
می نوشت که نشان می داد منتظر
نوروز بعدی است! ما هم با همان
نیت روی کاغذ جلوی دس��تمان
نوشتیم 352 :روز مانده به عید!!

پس از یک ماهی انتظار آدرس��ی
را در تورونتو ب��ه من دادند و پس
از مراجعه یک��ی از آن ها موجود
بود و قرار شد دیگری را سفارش
بدهند معذالک من قیمت هر دو
کت��اب را (که به نظ��رم یکی از آن
ها قیمتش بی تناس��ب ب��ود) فور ًا
ب��ا چک ارس��ال ک��ردم و بزودی
آن کتاب��ی را که داش��تند دریافت
منودم الزم است یادآوری کنم که
م��ن به کتاب فروش��ی های "لس
آجنل��س" هم تلفنی مراجعه کردم
که ه��ر دوی آن ها وقتی فهمیدند
کتاب ها باید به کانادا پس��ت شود
اظه��ار کردند :ما ب��ه کانادا کتاب
منی فرستیم و علت را هم ماندن
نصف روز در صف پستخانه برای
ارس��ال کتاب ذکر کردن��د! باری
برگردمی به کتاب فروشی تورونتو،
تا امروز که دقیق ًا سه ماه و سه روز
از ارسال چک با پست می گذرد
هنوز کتاب به دستم نرسیده است
جالب اینجاس��ت ک��ه در جواب
آخرین تلفن ه��ای هفتگی من به
خاطر پرس��ش از چگونگی عدم
ارسال کتاب ،متصدی کتابفروشی
اظهار داشت :آقا ناراحت نباشید
من نامه ای نوشته ام که اگر اتفاق ًا
من فوت ک��ردم ورثه من پول مشا
را پس بفرستند!؟ جل اخلالق! تو
خود حدیث مفصل خبوان از این
جممل شادباشید امضاء
ج��واب – هموطن نازننی همه این
بالهائی که بر سر مشا آمده است
تقص�یر خودتان اس��ت چ��ون به
مس��ائلی که در این شهر و اطراف
تان می گذرد آش��نائی ندارید اوًال
چگونه آن رقم  70000جلد کتاب را
ب��اور کردید؟ هزارپا هم با آن همه

ادعا و تبلیغاتش  32جفت پا بیشرت
ندارد! ثانی ًا ممکن اس��ت مشا به
دلیل فساد اخالق تان دنبال خرید
کتب ضاله بوده اید آن هم در مدینه
منوره مونرتیال که خودش خبشی
از ام القراء اسالم است بروید خدا
را ش��کر کنید که گزارش مشا را به
مسجد حمل تان نداده اند وگرنه تا
حاال برای ادای بعضی توضیحات
احضار ش��ده بودید مشا فکر می
کنید "ش��هر هرت" اس��ت که آن
کتابفروش حمرتم بتواند هر کتابی
را که دلش خواس��ت بفروش��د؟!
آن وقت ج��واب خدا (منظورمان
خدای جدید است) را چه بدهد؟
ثالث ًا ب��از خدا پدر و مادرش��ان را
بیامرزد که آدرس همکارش��ان در
تورونتو را به مشا داده اند آخر کدام
کاسب عاقلی آدرس رقیب اش را
به مش�تری می دهد؟ کتابفروشی
های "ل��س آجنلس" هم احتماًال
به دلیل کم بودن ارزش س��فارش
مشا از پذیرش آن خودداری کرده
اند بهرت بود چند "س��ی دی اجق
وجق" از هرنمندان لس آجنلس��ی
خبصوص خامن گوگوش که گرانرت
اس��ت و خرت و پرت های دیگر
ه��م اضافه می کردید تا برایش��ان
صرف کن��د راجع ب��ه کتابفروش
تورونتوئی هم الزم است بگوئیم که
مشا خیلی عجله دارید س��ه ماه و
سه روز که چیزی نیست ما ملتی را
می شناس��یم که برای دفع آفت از
میهن اش  32سال صرب کرده است
و هنوز هم به خواسته اش نرسیده
اس��ت و مث��ل مشا ه��م غُ ر منی
زند ضم��ن آرزوی عم��ر طوالنی
برای آن کتابف��روش حمرتم ،زیاد
هم دلت��ان را به آن "وصیت نامه"
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

31

 سال  18شماره  26  1002فروردین 1390

زنان...

www.paivand.ca

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

انقالب مصر از
نگاه پنج زن

انقالب مصر ناگهانی رخ نداد .سالها
بود که فعاالن ،م��ردان و زنان برای
تغییر و تحول فشار می آورند.
در اینج��ا پنج زن (وب�لاگ نویس
جوان،دختر یکی از اعضای قدرتمند
اخوان المس��لمین ،دکتر مسیحی
قبطی ،سازمان دهنده اتحادیه های
کارگری و زندانی سیاس��ی سابق و
فع��ال طرفدار دمکراس��ی) که این
انق�لاب را ش��کل دادن��د و تعریف
بخشیدند ،توضیح می دهند که این
تحوالت برای آنها چه معنایی دارد.
دالیا زیاده نگران است که وضعیت
سابق مجددا حاکم شود.

من وقتی ب��رای اولین ب��ار دالیا را
دیدم ،او فعال سایبری بود و وبالگش
را در خدم��ت احقاق حقوق مصری
ه��ا بخصوص زن��ان گذاش��ته بود.
اکنون که س��ه سال از آن زمان می
گذرد او فعالی کارکش��ته در عرصه
وبالگنویسی شده است.
اما او در میدان تحریر و شانه به شانه
ی��ک زن فقیر و کم س��واد بود که
متوجه شد بخشی از حادثه بزرگی
است.
"از این زن پرس��یدم چرا آمده و او
گفت که برای "تغییر "،اینجا بود که
فهمیدم انقالب شروع شده است".
اما او این س��رابی ب��ود" :در جریان
انقالب مهم نبود که ش��ما جوان یا
پیر ،مرد یا زن هستید .تنها مهم این
بود که شما مصری هستید".
"اما االن به تفاوت هایمان بازگشتیم.
شما مرد هستید ،شما زن هستید،
به ما گفته می شود که نباید با هم
اختالط کنیم و دیگر نباید راجع به
هر چیزی صحبت کنیم".
"این ناامیدی و ترس به قلب من
می دهد".
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درازی تا آزادی واقعی
مانده است
مون��ا مینا مس��یحی
است .او رهبر سازمانی
اس��ت بنام "پزشکان
بدون حق".
او سالهاس��ت ک��ه
برای درآمد بیشتر
و ش��رایط کار بهتر
پزش��کان مب��ارزه
می کند .سرکوب
و فس��اد دول��ت
حس��نی مبارک
پی��روزی در این
نبرد را غیرممکن
کرده بود.
او اکنون از این فرصت
اس��تفاده می کند .او
نی��ز در میدان تحریر
بود ،اما نگران است که
انقالب ربوده ش��ود و
وضعیت گذشته دوباره
حاکم شود.
"احس��اس آزادی تازه
آغاز شده ،اما هنوز تمام
نشده اس��ت .این گام
نخست راهی طوالنی
اس��ت و هنوز اتفاقات
زیادی بای��د بیافتد تا
آزادی واقعی مستقر
شود".
مون��ا می گوید که او و
سایر معترضان خیابان میدان تحریر
اگر الزم باشد "برای زنده نگهداشتن
انقالب ،خون می ریزند".

جمیلهامساعیل

عایشهعبدالعزیز

جمیله اسماعیل مجری امسال نامزد
انتخابات مجلس می شود
عایش��ه عبدالعزیز می گوید بدنبال
جمیله اس��ماعیل مجری محبوب مدارس بهتر ،بیمارستانهای بهتر و
تلویزیون بود که همراه با شوهرش ،آب تمیز برای مردم است.
زهرا الشطر
ایمن نور ،حسنی مبارک را به چالش عایشه کش��اورزی در دلتای نیل و
ش��وهر و پدر زهرا الشطر از اعضای کشیدند.
سازماندهنده اتحادیه های کارگری
اخوان المس��لمین و زندانی س��ابق ایمن نور نامزد ریاس��ت جمهوری است .عایش��ه که ازدواج نکرده در
شد ،اما شکست خورد .او از مصونیت من��زل در صدر میز می نش��یند .او
سیاسیهستند.
آخرین باری که من زهرا ،مادر سه مجلس محروم شد و به زندان افتاد .خیلی با سایر زنان روستایی تفاوت
حس��اب بانکی آنها مس��دود ش��د .دارد.
کودک را دیدم ،مارس  2008بود.
او که دفتردار مدرسه است به تازگی جمیله ش��غل خود را از دست داد در سال  ،2008او رهبری اعتصابی
از دیدار پدر و ش��وهر زندانیش می و ط��ی س��الهایی که ب��رای آزادی را برای کسب حقوق برابر بین زنان
آمد .آنها هر دو اعضای حزب اخوان شوهرش تالش می کرد مورد آزار و و مردان کارگر در کارخانه تنباکو بر
المس��لمین بودند ک��ه در آن زمان اذیت قرار گرفت.
عهده داش��ت .با وجود همه موانعی
او دستاورد مصری ها را با فروپاشی که وجود داشت ،او این نبرد را برد.
غیرقانونیبود.
او مصم��م بود که ب��رای آزادی آنها دی��وار برلین مقایس��ه م��ی کند و اما سال گذشته تالشش برای کسب
بجنگ��د و بی مهابا به حکومت نامه ب��ه هموطنانش مفتخر اس��ت" :ما کرسی مجلس شکست خورد .تقلب
می نوش��ت و از رس��انه ها تقاضای خودمان انقالب کردیم .مردم مصر فاحشی در انتخابات شده بود.
به کسی وامدار نیستند".
او در انتخابات امس��ال مجددا نامزد
کمک می کرد.
اکن��ون هر دوی آنها آزاد هس��تند .و االن "برای اولین بار کشور ما است خواهد شد .چه ببرد و چه ببازد ،او
او ان��رژی خود را معطوف آموزش و نه کشور آنها (رژیم سابق)".
برای مدارس بهتر،بیمارستان های
پرورش کرده است" :مهمترین عنصر "ق��دم زندن در خیابان با گذش��ته بهت��ر ،جاده های بهت��ر و آب تمیز
این انقالب آزادی و امیدی است که تفاوتی ج��دی دارد ،برای اولین بار مبارزه خواهد کرد.
احساس می کنی که خیابان خودت "من زن هس��تم و خدا را شکر که
به کودکان مصر داده است".
او می گوید از اینکه "بچه ها به شیوه اس��ت ،محله خودت اس��ت ،کشور حقوق خود را می دانم".
اما او فکر نمی کند که مصر
دیگری می اندیشند ،روی
هرگز ی��ک رئیس جمهور
پروژه ه��ای مختلفی کار
زن داشته باشد.
می کنند و به ارزش های
"نه ،نه ،نه ،این مش��کلی
گوناگونی اعتق��اد دارند"
برای م��ن نیس��ت .مصر
خشنود است.
زمان :یکشنبه اول ماه می
کش��ور بس��یار دش��واری
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---است ،اداره آن واقعا به مرد
به همه شما خوشامد می گوییم.
مونا مینا
احتیاج دارد ".
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
دکتر مونا مینا می گوید راه
Tel.: 514-619-4648

جلسه اجنمن زنان

در تظاهرات اول ماه مه شرکت کنیم

از مبارزات کارگران ایران برای به دست آوردن حقوق خود پشتیبانی کرده
و خواهان آزادی منصور اسالو،ابراهیم شهابی  ،بهرام ابراهیم زاده ،غالم رضا غالم حسینی
و دیگر کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران میباشیم
 Montréal ، Parc Baldwineنبش Marie Anne - Fullume
 اجنمن زنان ایرانی در مونرتآلاحتاد برای پشربد سکوالر دموکراسی در ایران

مامان روسری دارد ،و دیگر هیچ چیز ندارد!

خودت است".
جملیه قرار اس��ت نام��زد انتخابات
مجلس ش��ود که امسال برگزار می
شود.
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بابا نان داد
بابا فقط آب داد و نان داد،
مامان عشق داد
بابا گول شیطان را خورد و
شناسنامه اش چند بار پر شد.
پر شد ،خایل شد
خایل نشد.خط خورد.
زن ها خط خوردند،
مادر ها خط خوردند
دخرتها زن شدند ،زن ها مادر
شدند و خط خوردند
و بابا چون حق دارد ،آب می
دهد .نان می دهد.
مامان ،زوجه
مامان،ضعیفه
مامان،عفیفه
مامان غذا خپت ،بابا غذا خورد.
مامان لباس را اتو کرد ،بابا لباس
را پوشید و رفت بریون ...
مامان ظرف شست،
بابا روزنامه خواند.
بابا روزنامه خواند و اخبار دنیا
را فهمید
ویل نفهمید مامان غم دارد
بابا اخم کرد .بابا فحش داد.
آخر بابا ناموس دارد.
پشت سر ناموسش حرف بود.
مامان ،کار
مامان ،پیکار

لبخند:

مامان ،تکرار.
مامان ،بیدار.
مامان ،دار،
سنگمامان،شهال.
مامان ،دالرام.
مامان،افسانه،لیال
بابا نان می دهد و فوتبال خیلی
دوست دارد
بابا رونالدو را از مامان بیشرت
دوست دارد
بابا می خوابد ،مامان می
خوابد.
مامان می زاید .مامان با درد می
زاید .مامان شری می دهد ،بزرگ
می کند ،حقری می شود ،پری می
شود...
بابا زن گرفت .صیغه بابا برای
مامان طال گرفت .مامان بغض
کرد
مامان رفت.
«صیغه» ،یعنی رفتم ،رفتی،
رفت...
مامان برگشت...
کسی با بابا کار ندارد.
بابا حق دارد ،حتی اگر شب ها
هم نیاید ویل مامان باید با آبرو
باشد...
«آبرو» یعنی مامان ساکت باشد.
من ساکت باشم.
زن ساکت باشد و مرد آب بدهد،
نان بدهد

بابا «پرسپولیس» را دوست دارد
بابا «آجنلینا جویل» را دوست
دارد
مامان ،کار
مامان ،پیکار
مامان ،سرشار از پیکار
مامان ،زندان ،بیمار ،تب دار
بابا خانه دارد ،ماشنی دارد ،ارث
دارد ،غرور دارد  ،زور دارد
مامان روسری دارد ،ویل دیگر
هیچ چیز ندارد.
مامان فقط حق مهریه دارد ،حق
نفقه دارد ،حق آزادی دارد .پس
باید ساکت مباند حتی اگر مهریه
،نفقه و آزادی ندارد.
بابا کله پاچه را از زن های زیر پل
هم بیشرت دوست دارد
مامان خدا را دوست دارد ویل
منی دامن آیا خدا هم او را
دوست دارد ؟ پس چرا مامان
تب دارد؟!
بابا منی بیند
منی بیند که مامان غم دارد ،درد
دارد
باباهای اینجا هیچ وقت منی
بینند
بابا فقط آب می دهد ،نان می
دهد و می رود و ما هر روز،
بایدخدا را شکر کنیم...روزی
هزار بار

>> ادامه از صفحه پیش27 :

 لبخند زدن اندورفین ،سروتونین
و مسکن های طبیعی بدن را آزاد
می کند.
حتقیق��ات نش��ان داده اس��ت که
لبخند زدن با تولید این سه ماده در
بدن باعث بهبود روحیه می شود.
می ت��وان گفت لبخن��د زدن یک
داروی مسکن طبیعی است.
 لبخند زدن چهره تان را جوانتر
نشان می دهد.
عضالت��ی که ب��رای لبخن��د زدن
اس��تفاده می شوند صورت را باال

می کش��ند .پس نیازی به کشیدن
پوست صورتتان ندارید ،سعی کنید
همیشهلبخندبزنید.
 لبخند زدن باعث می شود موفق
به نظر برسید.
به نظر می رسد که افرادیکه لبخند
می زنند اعتم��اد به نفس باالتری
دارند و در کارشان بیشرت پیشرفت
می کنند.
 لبخند زدن کمک می کند مثبت
اندیشباشید.

لبخند بزنید .حاال سعی کنید بدون
از بنی رفنت آن لبخند به یک مسئله
منفی فک��ر کنید .خیلی س��خت
اس��ت .وقتی لبخند می زنیم بدن
ما به بقیه بدن پیغام می فرستد که
"زندگ��ی خوب پیش م��ی رود".
پ��س با لبخند زدن از افس��ردگی،
اسرتس و نگرانی دور مبانید.

پس همیشه لبخند بزنید!
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دش تخادرپ2010یمات:نیشون

azfeb1sendinvup

بیــزنس

UPناوخا ناکشاربماون15زا
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استخدام

(مترو :اتواتر)
با کلیه تجهیزات و مدرنترین
پذیرفته
زیباسازی صورت
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Ë ÈœU�ò
Õd� Ëœ È«—«œ
�Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb
حفاظتی،
سیستمهای
ساختمان
با
همراه
Tel.:
514-581-8923
Tel.:
438-764-3904
 باقیمت پائین
درآمدعالی،
دلیوری،
سرویس
قفل و کلیدسازی
لوازم
فروش
بیزنس
«��Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b
لطفا باوقت قبلی
بعلت پروژه خرید پمپ بنزین،
اتومبیل ،در مرکز شهر

≥∂≥≥

خشکشویی
fromnov1

به یک پیتزامیکر باتجربه

LOCKSMITH
کامپیوتر ±µ
≥±¥ ±
≤±
±±
∞±
π
∏
∑
∂
µ
¥
≥
≤ ساله
±چندین
با سابقه
خدمات
درسراسرمونتریالبزرگ
 ±مسکونی
_s
شهریاربخشی
تجاری
≤ اتومبیل
High Securtiy
_U
≥Locks:
?v
MULTI LOCK
یکتـا
اجـاره
 برترین سرویس،
„ ¥
 نازلترین بها
µموموخواهان:
فال تاروت ترجمهرمسی
Ëg
درخدمت هموطنان گرامی
∂ سرویس  24ساعته
Âd
Tel.: 514-999-4341
∑
Tel.: 514-762-6774
کامپیوتر،
خدمات
�ıu
_
�qL
�U�UJ
_
‰U
پزشکانمطابقبااستانداردهای
__________
نغمه سروران
کیمیا
توسط
 PCRCو MCC
∏
_
U??�Å
X
?�œ
_
Áb??M??�œÅ
Õ
≠�?d
µ
حسابــداری
مترجم رسمی و عضو
4155 Verdun
 تنظیمدعوتنامه رسمی
)(Corner Galt
)(514
انجمن مترجمان کبک
 گواهی امضاء و کپی برابر
Êb�699-1380
�Áb�U�d
گــرافیک
و
«_ π
اصل
ستــون
عیب یابی و تعمیر نصب
∂≠{È—«œ« g?�“d� _ lL� dOL
514-889-8765
قابلتوجهخامنها
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
هرگونه سخت افزار و نرم
�±∞ q
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
کودک
از
پرستاری
RENOVATION
_ �d�d� @M
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
اتاوا
سرویس
مترجم رمسی
مربوطه ...
بازگرداندن جزئی و کلی فال قهوه
u?Ö
شبکه رسانی ویروس زدایی
شما_ �o� _ ÁU?� s�d
�È“U
∑≠�dO
دلبنـــد
1010 Sherbrooke
 ±±
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا

و نصب ضدویروس
W. Suite 1800
محمودایزدی
نوسازی آشپزخانه :نصب
«�»dA
مفروضاتازدست رفته:
ایرانی
خامن
توسط
مونتریال:
از
رفت:
Downtown Office:
U
≤±
و ورق
کابینت و کانترتاپ،
مترجمین کبک
عضوجامعه
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افزار:
آموزش هرگونه نرم
 7صبح <<
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امضاء
تصدیق
و
دعوتنامه
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West
Island
Office:

سرامیک،
حمام،
نقاشی،
Tel.:514-549-5757
�Á—uاسناد و مدارک با







پیشرفت ،طراحی
ازمبتدی تا
ترجمه کلیه
�■ v�u� _ v?�Uá�U
¯






مرکزشهر 
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Tel./Fax:
514-624-7581
اوتاوا
برگشت :از
شادی
توسط


رنگ،
چوبی،
کفپوش

خصوصی
و
شرکت
وبسایت:
های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین
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514-730-7462







ایالتی و فدرال
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تبدیل فیلم و عکس های شما
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طراحی
DVD
روی









استخدام

²
)(514
678-6451


±
_
v?L?�ö?Äu?�ËdÄ
�n�d
≠�Áœu
π






ª





















¹


º

»




¼
























½













¦

















مالیاتی:
های
فرم
تنظیم
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514-246-8486
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اخوان
سوپر





Keeping FH

سرویس
بهترین





بدون واسطه بفروش میرسد.

(مینیموم دو سال تجربه)

FOR SALE

VEGETABLE, FRUIT
& GROCERY STORE

BY OWNER

514-553-4447
سال
چندین
مونتریال ،با
Áó�Ë
�‰Ëb
برای کار درمرکز شهر
قیمت بیزنس 80000 :دالر
دائمی
مشتری
و
سابقه
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اجناس
عالوه
به
نیازمندیم.
Dry-Cleaning
برای«�∫vI
حدود
کال
(اینونتوری)،
لطفا
بیشتر
اطالعات
Tel.: 514-266-1355
مبتدی
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آموزش








¶





¢







¢

£
















¢






©



¸




½




)(Fairview
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شماره «“
با Å≠±
120000دالر
تلفن زیر
پیشرفته
تا
امورخشکشویی
کلیه
!GREAT OPPORTUNITY
Tel.: 514-277-5926
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Á
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�Ád?O
�r��O
رسمی،
دعوتنامه
یابی
عیب
و
تعمیر

لباس
باترمیم
همراه
6563 Somerled,
رمسی
دارالترجمه
Pieces D'auto
)(NDG
H4V
1T1
مدارک
ترجمه
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سرویس عالی ،سریع
 ویروس زدایی و نصب
Tel.: 514-488-9102
514-624-5609
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بهترین آنتی ویروس ها 
514-588-9922
514-889-3243
5753
Boul
Monk
در وست آیلند
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
�_ —«u?�?�« Ë Â«ËœU
≤≠ �_ “—ËU?A
 طراحی صفحات وب
مترجمرسمی،عضوجامعه
Montreal, QC, H4E 3H2
upper
duplex
گرامی
در خدمت هموطنان
d
شرکتی و شخصی
مترجمان رسمی کبک و ایران،
�«œU�U
X���UÄ
Reduce 0
5
1/2
995
boul St-Jean
65,00
مترجم رسمی دادگستری
 افزایش سرعت سیستم
اول ماه می
Price: $
‰uÄ
�t�O
_
U�Å
t
—��
Ë
U�Å
Â
≠�UI
≥
(Pointe
) Claire
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
 آموزش و نصب نرم
فقط  850دالر
ومدارک مطابق با استانداردهای
$55,000
Tel
514
694-7036
_ �ÁœU�¬ Ë t��U
افزارهای دخلواه شما
ترجمه رسمی اسناد و
(شامل گرمایش نیست)
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
مدارک و تنظیم
www.systemexpert.ca
دولتی کبک و کانادا
�«uO
Ë
�mOK
_
�UMO�U
Ë
≠—‰bM�Ë
¥
تلفنتماس:
ها
خامن
ویژه
دعوتنامهرسمی
 ترجمه رسمی مدارک
514-294-8242
Tel.: 514-777-3604
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jalilh2001@yahoo.com azap15




Large space, well
located in NDG. Great
potentials for buyers.
Must visit to experience
its atmosphere.

azavr01up

arashghaffarzadeh@yahoo.com azavr15up

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

azapr01sadrfree
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DATA RECOVERY
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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 
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for sale



نگهداری
سرویس
514-827-6329
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و اینترنتی
نیازمنداست.
abehn082@uottawa.ca



بهترینقیمت
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Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com
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سالن آرایش

 15نوجزا:ینالساب شرآup
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فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم
)(wholesale price

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

رستوران شیراز

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

TAILLEUR

Bijan

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

درخدمت شما با بیش از
30سال تجربه
 تعمیر انواع لباس های
زنانه و مردانه
 باسفارششخصی
 متخصص در چرم و پوست
 تخفیف ویژه برای
هموطنانگرامی

در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

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

جزئیات در شماره آینده

azsep10-feb11P

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

TV repair

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

تعمیرهمهگونهتلویزیون
ادوات صوتی و تصویری
بهای عالی ،سرویس برتر
با مدیریت ایرانی
در خدمت هموطنان گرامی

514-769-4075

Tel.:(514)566-6653
www.microrepair.ca

استخدام

AKHAVAN FOOD

RENOVATION

CARWASH

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

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477

سینابطحایی

aznov15up

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

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

ج��وادداوری 567-4789 ...........................
سیامک نصر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... 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 ..............

TORONTO

Nettoyeurs
EXPRESS

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

Tel.: 514-996-9692

دنمدوس  15ربماون

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

تـورونتو

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

ازدواج

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؟...

خدمات
ساختمانی

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.

paivandmtl@gmail.com

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

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

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 207-9000 .....................
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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

Distributed Free

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

& all Major Cities
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 .........................

ترجمه

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

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

®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 999-2482 .........................

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

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

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

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

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

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

داروخانه

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

تدریس رقص

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

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

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

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

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

Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

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

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

خشکشویی

تدریس خصوصی

514-996-9692

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

حمل و نقل

تبلیغات

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

•
•

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

تاکسی



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

حمل و نقل بین املللی

تابلوسازی

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

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

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهنامآفریدگارعشق

PAYVAND

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

اجنمن ها و سازمانها

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

azfeb1up

س�فر روزانه به

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

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

با پیوند همکاری کنید

استخـدام

خنواهیم جامعه
کوچکمان
ضعیف شود؛
کامیونیتیمان را
تقویت کنیم!

(هر طرف)

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

هوای هم را داریم!

بها و سرویس عالی

خشکشویی

514-962-5630

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

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

آموزش سنتور

Tel.: 514-284-6607

استخدام

ساختمانی

به یک آشپز درجه یک
نیازمند است.
ایرانی
کودکان
نگهداری
Tel.:
514-334-2380
فرزندان دلبند
نگهداری از
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

شیرینی
سـرو

AKHAVAN
FOOD

(Dorval) H9P 1H6

استخدام

تعمیرات

استخدام

Microrepair
1924 St Regis,

UPazmar15saeid@microrepair.ca

 1ربماون زا ناوخا رهچونم

آمادگی برای امتحان
 TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های
دانشگاهی

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

info@microrepair.ca

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444

www.paivand.ca

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

زیباییدربرازندگیاست

مونتریال ایرانی:
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دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـال

کامپیوتر

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

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

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

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

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

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

کارواش

کایروپرکتیک

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

کلیسا

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626 ......................

وکیل

ویدیو

محضر

مهاجرت

موسیقی (جشن ها)

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

پارس ماریتایم

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

34

www.paivand.ca
شماره با شما...
افتخار ما1000 ،
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هزارآفرینبهاینهزارمنیمشاره!

محمداستعالمی

خاطرۀ سالهای دوری که در یک
س��اختمان کهنۀ خیابان فردوسی
از متعلق��ات روزنام��ۀ کیهان ،یک
کالس کوچک خبرنویسی داشتیم،
هنوز خاطرۀ زنده ای است .همان
کالس پایۀ دانشکدۀ علوم ارتباطات
اجتماعی شد که در سال  1346به
همت دکتر مصطفا مصباح زاده به
وجود آمد .مصباح زاده ،استاد ممتاز
دانش��کدۀ حقوق ،برای ارزش های
فرهنگی ،خریداری بود که آس��تر
جیبش را هم بیرون م��ی آورد و از
همۀ توان خود مایه می گذاش��ت.
دانشکدۀ او هم مدرسۀ خوبی شد که
به یکی از ض��رورت های آن روزگار
به خوبی پاسخ می داد ،و شماری از
عزیزانی که آنجا درس می خواندند،
بعدها چهره های ممتاز مطبوعات ما
شدند ،هرچند که این سالها بیشتر
آنها سر از دیار غربت در آورده اند !
آن روزه��ا ،وقتی که از مراحل و
منازل خبرنگاری و روزنامه نویسی و
چاپ و توزی��ع و کارهای دیگر یک

نشریه ،با بچه ها
ح��رف ی زدیم،
فکر می کردیم :
« وای ! م��ا چه
اس��رار مهمی را
ب��رای آنها فاش
می کنی��م!» و
دیدیم ک��ه آنها
خودشان رموز و
اسراری را کشف
می کنند که ما
نمی دانستیم ،و این که من به تکرار
گفته ام که از شاگردانم خیلی چیزها
یاد گرفته ام ،یک واقعیت است.
خوب! بعد از این مقدمه چینی
ها ،نشر هزارمین ش��مارۀ «پیوند»
یعنی رسیدن به یکی از آن موفقیت
های��ی ک��ه راز آن را در کالس و
مدرسه نمی آموزند.
اگر یکی از شماره های بیست سال
پیش پیوند د ِم دستم بود ،می گفتم
که فاصلۀ آن با این هزارمین شماره
چه رشد و پیش��رفتی را نشان می
دهد.

پیوند :هزار مشاره با مشا!

شادباش

به چاپ در آمدن هزارمین شماره دو هفته نامه پیوند
مایه شادی است و برای این رویداد بایستی به پشتکار
وتالش جن��اب محمد رحیمیان آفرین گفت که در
برابر همه مشکالت سرسختانه ایستاده
و در برابر سختی ها بردباری نشان داده تا امروز بتواند
شاهد چاپخش هزارمین ش��ماره دوهفته نامه خود
باشد.
ناگفته نماند که ایش��ان در این راه تنه��ا نبوده و از
پشتیبانی همسر گرامیش ،سرکار خانم زهره منافیان،
برخوردار
بوده تا نش��ان دهد که زبانزد "پش��ت س��ر هر مرد
پیروزی ،زنی هوشمند نشس��ته است" ،درست می
باشد!

شادباش
اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ما درانجمن زنان خوشحالیم که از آغاز به
کار نشریه پیوند در مونترآل با این رسانه
همکاری نزدیک داشته ایم.
اختصاصصفحهزنانسببسازرسانیدن
صدای زنان ایران و در کل مس�ائل زنان
بوده است ،حال که به هزارمین شماره آن
رسیده ایم ،آرزوی موفقیت برای دست
اندر کاران پیوند داریم تا هرچه بیش�تر
جامعه جوان ما را در عمل بیکدیگر پیوند
دهد و روز بروز پربارتر گردد.

دانش و پش��ت کار ،ذوق
و تش��خیص لحظه های
خاص ،روی خوش و رفتار
خوش ،مهربان��ی و ادب،
و «خ��وش ه��ای دیگر»
در ش��خصیت محم��د
رحیمیان سرمایۀ چنین
موفقیتی اس��ت ،و نقش
مؤثر یک همسر مهربان و
هشیار را هم در این گونه
موفقیت ه��ا باید گفت و
ستود ،که بی گمان رحیمیان عزیز
هم قدر او را می داند.
ختم کالم ،فکر می کنم شما هم این
طنز را خوانده یا شنیده اید که می
گویند:
«پشت سر هر مرد موفقی ،یک زن،
انگشت به دهان مانده است!»
ب�ا بهتری�ن آرزوه�ا ب�رای
خاندان پیوند ،ک�ه خوانندگان
پیوند را هم در بر می گیرد.

من به سهم خودم به هردوی آنها ،و دیگر همکاران و
نویسندگان پیوند مونتریال و ونکوور ،شادباش گفته،
برای همگی این عزیزان شادکامی و پیروزی آرزو می
کنم .پیروز باشید.

دکتر شریف نایینی

انجمن دوس��تداران زرتش��ت بر خود میداند چاپ
هزارمین ش��ماره دوهفته نامه پیوند را به س��ردبیر
ارجمندش جناب
رحیمیان و دیگر دست اندر کاران گرامی آن شادباش
بگوید.
این انجمن همیشه از مهر فراوان ایشان برخوردار بوده
است ؛ از این زمان سود جسته از ایشان سپاسگزاری
می نماید.

هیات مدیره اجنمن دوستداران
زرتشت
دوست گرام
با سالم وتجدید ی آقای رحیمیا ن
ار
اد
پیوند را تب ت ،هزارمین شماره
ری
ک
م
ی
گو
یی
م
امید واریم شما و
خان
م
زه
ره
خوب و
خوش و موفق باشید.
کارولین و
علی اصغر معصومی
به مناسبت انتشار هزارمین شماره
دو هفته نامه پیوند ،به دوستان پیوند
به ویژه رحیمیان عزیز،
تبریک گفته ،برایشان آرزوی
موفقیت بیشتر داریم .پیروز باشید
__________________
"کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی ده ۶۰
در ایران  -مونترال"

تبریک و شادباش

دوست گرامی آقای
محمدرحیمیان

دوستان عزیز در پیوند مونتریال و ونکوور
پیون��د طی نزدیک به  18س��ال در ارتقاء امور
بازرگانی ،اجتماع��ی و فرهنگی و پیوند کلیه
آحاد جامعه ی ایرانی و ش��هر به گونه ای بی
طرف و موثرکوشیده است ،این موفقیت را در
آستانه انتش��ار هزارمنی مشاره پیوند شهرمان
ب��ه مشا ،به خان��واده مطبوعاتی مش��ا و کلیه
همکاران ،نویسندگان و دست اندرکاران نشریه
و نیز به جامعه ایرانیان کانادا تربیک می گوییم و
برایتان تداوم و پریوزی های بیشرت آرزومندمی.

مدیریت و کارکنان
سوپراخوان («اخوان فود»)
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شادباش و سپاس به دوست خومب محمد رحیمیان،
سردبیر پیوند مونترال و همه پیوندیان
مشاره پیشنی پیوند ،یک هزارمنی مشاره پیاپی پیوند
مونرتال و ونکوور و نتیجه بیش از  18سال تالش های
پیگری و خستگی ناپذیر رحیمیان ،جوان آن زمان و پا
به سن و سال گذاشته امروز (!) بود؛ تالشی که علریغم
متامی مشکالت مادی و اداری باعث گردید روزنامه
کامیونیتی ایرانیان مونرتال به زندگی خود ادامه دهد و
هر دو هفته یکبار از طریق آن با ریش��ه های خود و با
یکدیگر متاس برقرار کنیم.
در ده دوازده سال گذشته این شانس را داشتم تا ضمن
همکاری با رحیمیان عزیز ،از البالی برگ ها و ستون
های پیوند افتخار ارتباط با مشا هموطنان مونرتایل را
نیز داشته باشم.
نزدیکی به مدیریت پیوند و آشنائی با مشکالت بسیار
زی��اد و گونه گون حرفه ای چ��اپ و تولید روزنامه که
تقریبا موفقیت آن را مستقیما به توانائی مایل گسرتده
وابسته می دارد ،به من این اجازه را می دهد تا بتوامن

یوسفتیزهوش

(الوال ،کبک)

شادباش

دوست گرامی ،رحیمیان عزیز،
انتشار یکهزارمین ش��ماره نشریه
پیوند را به ش��ما و خانواده عزیزت
تبریک می گویم.
از دی��دگاه م��ن بعن��وان یک نفر
خواننده و مشترک قدیمی روزنامه
پیوند را توانسته اید به مدت 18سال با زحمات پی در پی
و بی نظیر به مرحله یکهزار شماره برسانید ،جای تقدیر و
سپاس می باشد
که توانسته اید با همکاری فرد فرد خانواده عزیزت همچنین
با اکیپ و همکارانتان این روزنامه مردمی را در ماه نوامبر
س��ال  2009بین  137ش��رکت کننده قومی و نژادی به
سطحیدرخور اعتنا از نظر کیفیت برسانید که بدین منظور
از طرف نخس��ت وزیر کانادا لوحه ای افتخارآمیز به شما و
اکیپ تان اهداء گردید.
براوو.
دمتان گرم که توانسته اید روزنامه مورد نیاز ایرانیان مقیم
مونترال و ونکوور را به دست عالقمندان برسانید.
من شاهدم نشریه پیوند به محض اینکهدر مغازه های ایرانی
و غیرایرانی پخش می شود ،ایران دوستان عزیز آن را مثل
«یک نان گرم» تازه از تنور رسیده(!) می برند.
پیوند از آغاز و طی همه ی این س��ال ها روزنامه ایست که
جهت و خط سیاسی خاصی نداشته و ندارد؛
این نش��ریه همچنین دارای مطالب متنوع و س��وژه های
گوناگ��ون همچون اخبار کانادا ،ایران ،اتفاقات بین المللی،
تفسیر سیاسی ،اقتصادی ،بهداشتی ،زنان ،نامه های رسیده
و همچنین تبلیغات و پوسترهای بسیار زیبا برای مشاغل
ایرانی با طراحی بسیار زیبا به صفحات روزنامه جلوه خاصی
می دهد.
یک بار دیگر به ش��ما و اکیپ تان تبری��ک می گویم و از
کارتان قدرشناسی می کنم.

شادباش به دوست

دکرت حورا یاوری در س��ال  1996برای س��خرنانی به
مناسبت آغاز دهمنی س��ال اجنمن ادبی به مونرتال
آم��ده ب��ود .وی در صحبت های��ش از مجله به این
واقعیت اش��اره داش��ت که جامعه ایرانی��ان مونرتال
با توجه به تعداد کم آنها نس��بت به ش��هرهای مشال
آمریکا ،جامعــــــه ای با فرهنگ و ادب دوس��ت
می باشد.
بازتاب این صحبت را می توان در وجود اجنمن های
خمتلف ادبی و فرهنگی ،کالس های زبان پارسی و
نشریات خمتلف در این شهر دید و همچننی هزارمنی
مشاره پیوند دلیل گویای دیگـــــــری براین نظریه
می باشد.
آنها که دستی در انتشار روزنامه و جمله دارند بهرت می
توانند مشکالت و گرفتاری های آن را درک منایند.
ت�لاش مداوم و ادامه نش��ر خبص��وص در مهاجرت
کاریستکارستان...
همشهری رحیمیان عزیز ،دست مریزاد!
انتشار هزارمنی مشاره پیوند را به تو و همسر و یار و
مددکارت زهره منافیان و همچننی فرزندان عزیزت که
در این راه یاور تو بودند تربیک می گوئیم.
اجنمن ادبی ایرانیان مونرتال

مجعیت دوستان دانشنامه ایران «ایرانیکا» -کانادا

محمد فاضل

مونرتال ماه آوریل 2011

بگ��ومی حممد رحیمیان برای ادام��ه حیات و روی پا
ماندن پیوند در میان کامیونیتی ایرانیان مونرتال مرارت
بسیار کشیده و از این رو بعنوان یک همکار و بعنوان
یک دوس��ت ،زمحات او را ارج نهاده و سپاس می
گومی و امیدوارم بتواند بعنوان روزنامه نگاری متعهد،
بیطرف و حرفه ای که باالترین استاندارد ژورنالیستی
و ارزش های کاری را اعمال می کند مانند گذش��ته،
برای سالیان بسیار طوالنی دیگر در آینده پیوند را در
مونرتال منتشر مناید.
در ای��ن می��ان بای��د از خانواده او خبصوص همس��ر
عزی��زش ،خ��امن زهره منافی��ان ،نیز ک��ه در طول این
ساهلای پرفراز و نش��یب همراه او دود چراغ خورده
و چراغ پیوند را روشن نگاه داشتند نیز سپاس گذاری
و قدردانی منامی.
خسته نباشید و به امید موفقیت های بیشرت

حسینصمیمی

پیوند :هزار شماره باما
حسن علیزاده (مونتریال)
هرکه بامش بیش برفش بیشتر
هرکه دان��ش ومدیریتش بیش ،دوس��تداران
شان بیشرت!
جای بسی س��رافرازی وخوشوقتی است که
نش��ریهء پربار دوهفته نام��هء پرمایهء پیوند با
درایت ,کفایت وکاردان��یء مدیریت و گروه
نویسندگان گرامنایه اش به 1000رسیده است.
دوصد من استخوان باید که صد من
باربردارد...
گزافه گویی نیست اگر گفته شود که نشر پیوستۀ
"نامه" (روزنامه ،هفته نامه ،فصلنامه و سالنامه
ِ
وارون این سرودۀ ارمجنداست و دوهفته نامۀ
پربار پیوند مص��داق بارز این دیدگاه و منونه
روش��ن تالش فرس��ایندۀ مدیریت این نشریه
درسرپا نگهداشت و تداوم آن و جذب بیشرت
هم میهنان وهمزبانان گرامی است.
شکسته استخوان داند شفای مومیایی را...
فق��ط کس��انی از زمح��ت و م��رارت نش��ر
پیوستۀنامه ای در ابعادی گسرتده خرب دارند
که همه تن ،جان و توان خویش را سرمایه کار
انتشار نشریه منوده و در اندوخنت و فراداشت
کارس��ازترین آن اندوخت��ه ه��ا ب��ه جامع��ه،
استخوان ُخرد کرده اند.
وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل ُحسن
حاجت مشاطه نیست روی دآلرات را

شادباش
پیوند عزیز ما هزار
شماره شد!
این موفقیت بزرگ را به س��ردبیر پیوند و همه
پیوندیان و خوانندگان آن تبریک گفته ،موفقیت
بیشتری را برای پیوند و دس��ت اندرکاران آن
آرزو دارم.
همکاری من با پیوند از شماره  10 ،734اسفند
 1384ش��روع شد و طی این مدت شاهد بوده
ام این دوهفته نامه دموکراسی را رعایت کرده
و همه گونه مطالب چپی و راستی و مستقیم و
منحنی و باالیی و پائینی و جلویی و عقبی (!) را
با رعایت شناسنامه پیوند چاپ کرده ودرسی به
ما داده تا به عقاید هم احترام بگذاریم ،حتی اگر
با آن مخالف باشیم و همدیگر را دوست بداریم
ودردیار غربت متحد باشیم و بهدرد هم برسیم
که به جز یکدیگر کسی را نداریم.
با آرزوی دیدن شماره  2000و  3000پیوند

عطا انصاری (کبک)

پ.ن :.شماره  3000برای عمر من زیاد است؛
ولی برای عمر پیوند بسیار کم!
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کبک و کانادا :بازار امالک...

آمار خرید و فروش امالک در کالن شهر مونترال مارس *۲۰۱۱
امیرسام

بن��ا ب��ه آم��ار س��ازمان
مش��اورین امال ک بزرگ،
تعداد  ۵۱۸۸معامله در ماه
مارس  ۲۰۱۱در کالن ش��هر
مونرتال  ،بیانگر ۱۳درصد
کاهش نس��بت به ماه مارس سال
 ۲۰۱۰میباشد.
علیرغم این کاه��ش ،ماه مارس
 ۲۰۱۱یک�� 
ی از بهرتی��ن ماهه��ای
م��ارس ثبت ش��ده از س��ال ۲۰۰۰
میباشد.
در ماه م��ارس  ۲۰۱۰که بهرتین ماه
مارس در  ۱۱سال اخری بوده است
تعداد  ۵۹۶۷معامله اجنام شد.
این تع��داد در ماه م��ارس ،۲۰۰۷
 ۵۳۵۴و در ماه مارس ۵۳۰۷ ،۲۰۰۲
معامله بود .
در منطقه مون�ترال کاندومینیوم با
۲درص��د کاه��ش و  ۱۶۴۱معامله
بهرتی��ن آم��ار را از نظ��ر خرید و
ف��روش در بنی متام انواع امال ک
به ثبت رسانید.
امال ک مس��کونی ت��ک واحدی
۱۷ Single familyدرص��د
و ام�لا ک چندواح��دی Plex
۲۱درص��د کاه��ش در تع��داد
معامالت نس��بت به ماه مارس
سال گذشته داشتند.
از حلاظ جغرافیایی،ماه مارس
 ۲۰۱۱علیرغ��م کاهش خرید و
ی از فعالرتین ماهها
فروش ،یک 
در اغل��ب مناطق کالن ش��هر
مونرتال حمسوب شد.
vaudreuil-soulange
ب��ا ۳درصد کاه��ش در تعداد
معامالت نسبت به مارس ،۲۰۱۰
فعالرتین منطقه شناخته شد.
معام�لات در جزیر ه مونرتال ۹
درصد کاهش یافت؛ در حایل
ک��ه الوال و  North shoreبه
ترتی��ب  ۱۲و ۱۴درصد کاهش

نسبت به مارس  ۲۰۱۰به ثبت
رساندند.
اما South shore
ی از ضعی��ف
یک�� 
ترین ماههای مارس
خ��ود را ( از س��ال
)۲۰۰۰با تعداد ۱۱۲۸
معامل��ه ش��اهد بود
که بیانگر  ۲۱درصد کاهش
نسبت به مارس سال گذشته
میباشد.
ای��ن کاه��ش در منطق��ه South
 shoreبیش�تر ب��ه دلی��ل کاهش
خری��د و ف��روش در نواح��ی
مرک��زی آن نظ�یر Brossard,
 St-Lambert, Candiacو
 La-prairieو همچن�ین نواحی
جنوب غربی نظری Delson, St-
Constant, Ste-Cathrine,
 St-Mathieu St-Philipو
همچننی نواحی Chateauguay
B r a u h a r n o i s ,
Chateauguay,
Lery,
 Mercier, St-Isodoreبود.
از حل��اظ قیم��ت نی��ز ،ام�لا ک
در م��اه م��ارس  ۲۰۱۱روند صعود
ی خ��ود را حف��ظ کردند.
تدرجی 
قیمت میانگنی امال ک مسکونی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

ت��ک واح��دی Single family
با ۶درصد افزایش نس��بت به ماه
مارس  ۲۰۱۰به  ۲۶۰۰۰۰دالر رس��ید،
این قیمت برای کاندومینیومها با
 ۳درص��د افزایش ب��ه  ۲۱۰۰۰۰دالر
و ب��رای امال ک مس��کونی چند
واحدی  Plexبا  ۸درصد افزایش
به  ۴۰۵۵۰۰دالر رسید.
در تاری��خ  ۳۱م��ارس  ،۲۰۱۱تعداد
ام�لا ک در مع��رض ف��روش از
طریق سیس��تم MLS (Multiple
۱۳ )Listing Serviceدرص��د
نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته
افزایش نشان داد.
شاد و سربلند باشید
امری سام  ۱۲آوریل ۲۰۱۱

>> ادامه از صفحه7 :
ای��ن اعالم با واکنش دولت روبرو
شد و وزیرکار آنرا نادرست دانست
و نتیجه این شد که از تابستان 1389
تاکنون مرکز آمار دیگر آمار بیکاری
را اعالم نکرد و این سکوت دست
دول��ت را باز گذاش��ت ت��ا اعالم
کند که در س��ال  ،1389حدود 1.6
میلیون ش��غل اجیاد شده و به قول
م ّلانصرالدی��ن هرکس قبول ندارد
برود بشمرد!
کسی هم که پذیرفت که سال قبل
 1.6میلیون شغل اجیاد شده ،برای
پذیرش ادع��ای اجیاد  2.5میلیون
شغل در س��ال  1390آمادگی پیدا
کرده است.
فرآین��د دروغ س��ازی ب��ه دروغ
پردازی نیز نیاز دارد.
یک��ی از دروغ پ��ردازان عل��ی
نیکزاد وزیر مس��کن و شهرسازی
و سرپرس��ت وزارت راه و ترابری
اس��ت ک��ه می گوی��د اجی��اد 2.6
میلیون واحد مس��کونی در س��ال
 1390و برنام��ه های راهس��ازی و

و
یـدیوئی

www. com
k.
faceboo PESH

عمرانی ،که در جمموع  34درصد
از اقتصاد کش��ور را تش��کیل می
دهند ،زمینه ساز اجیاد  2.5میلیون
شغلی اس��ت که رییس مجهوری
وعده اجیاد انرا در س��ال  90داده
است!
پیشرت گفته شد که چگونه مرکزآمار
از تابستان سال گذش��ته از عنوان
مقام مرجع رمسی برای اعالم آمار
بیکاری کنارزده شد.
در غی��اب این مرج��ع رمسی و تا
ح��دودی قابل اعتماد ،فضا برای
ادعاهای توخایل و بدون پشتوانه
آماری فراهم شد .از تابستان سال
 ،89وزارت کار کوش��ید ب��ا ارائه
آمارهایی از وضعیت اش��تغال که
در آنها از اجیاد  1.1میلیون ش��غل
سخن می رفت و در پایان سال این
رقم ادعایی را به  1.6میلیون شغل
رساند ،این خالء آماری را پرکند.
سال گذشته امحدی نژاد در یک
گفتگو نرخ بی��کاری را  10درصد
اعالم کرد و وزیرکار وقتی درمورد

r TA
look fo

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

از میان نامه های رسیده

احمدمصطفیلو

همایش نوروزی امسال همانطور که
در شماره  15ماه مارس پیوند آمد،
در دو گوش��ه ی ش��هر برگزار شد،
یکی در شاتورویال ،دیگری در محل
پیشین خود  ،پالس دوکانادا .نامه ی
زیر شرح مختصری است بر حواشی
برنامه پالسدوکانادا که توسط آقای
مصطفی لو؛ برگزار کننده این برنامه؛
به دفتر پیوند ارسال شده است.

اگر مخالفت با یکی موجب
تامین خواسته های آن و
ایجاد نوعی احتاد شود این
مخالفت چقدر ُپر بار است.

Cell.: 514-702-2309

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

تبدی

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

اقتصادی به زمح��ت به  1درصد
رسیده است».
معاون پژوهش��ی جممع تشخیص
مصلح��ت در هم��ان مصاحب��ه
تصریح کرد:
«کاهش نرخ مش��ارکت نشان می
دهد که بیکاری بیش�تر شده که به
همنی جهت ن��رخ بیکاری از 11.1
درصد در بهار  ،1388به  14.6در
بهار  1389افزایش یافته است».
حممود امحدی ن��ژاد برای زمینه
س��ازی دروغ پردازی خود ،ابتدا
تغیریات��ی در معیاره��ای کار و
اشتغال پدید آورد .تا پیش از روی
کار آمدن او ،تعریف شاغل فردی
بود که دس��تکم  2روز درهفته کار
می کرد.
امحدی ن��ژاد این تعریف را تغیری
داد و ش��اغل کس��ی ش��د که یک
ساعت درهفته کار می کند!
با این حال ،در بهار س��ال ،1389
مرکزآمارکشور نرخ فصلی بیکاری
را  14.6درصد اعالم کرد.

تپـشدیجیتــال

هموطنان گرامی جه��ت برگزاری
همای��ش ن��وروزی در محل پالس
کان��ادا ،در نشس��ت اول مخالفت با
پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان
در باالی جایگاه ِ
(سن) بود.
از آنجا که تشریفات قانونی همایش
ن��وروزی در پل��س کان��ادا در 27
مارس را همانند س��ال گذشته بعد
از دو س��ال توقف ،بن��ده انجام داده
بودم با شادباش گویی نوروزی من،

امیرسام

سنگ بزرگ...
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در آغاز برنامه در نشس��ت دو
مخالفت شد (توسط دو نفر).
ک��ه البته هدف م��ن با خود
باالبردن پرچم سه رنگ شیر
و خورشید نشان به جایگاه در
آغاز برنامه بود.
من به نماد مل��ی ،تاریخی و
نشان همبستگی خود ،پرچم
س��ه رنگ ش��یر و خورشید
نشان ایمان راسخ دارم و بدون
آن بی هویت و بی شناسنامه!.
در نهایت به علل مخالفت ها
و اصرار من به باورم همایش
نوروز در  27مارس برگزار ش��د در
پلس کانادا محلدائمی و شاتو رویال
در الوال.
آنچه قابل تامل و خوش��حالی من
است برافراشتن پرچم سه رنگ شیر
و خورشید نشان و تزیین جایگاه با
بادکنک های به رنگ پرچم مزین به
نشان ش��یر و خورشید! می باشد و
حضورهموطنانم.
ک��ه من ه��م خواس��ته ای جز آن
نداشته ام...
و م��ن از همه عزیزانی که در هوای

بس��یار س��رد در همایش نوروزی
پالس کانادا با پرچم سه رنگ شیر و
خورشید نشان شرکت کردند بویژه
خانم هائی کهدر چیدن سفره هفت
سین و تهیه شیرینی زحمت قبول
فرمودند ،سپاسگزاری می کنیم.
آقایان جهانش��اه و ای��رج با پخش
آهنگ های ش��اد نوروزی و نواختن
موزیک زنده حاضرین را شاد کردند.
با ش��ادباش مجدد نوروزی (احمد
مصطفی لو)

همچون آب آمدم ،رفتم مثل باد
منایشگاهعکس:آیدینمطلبی

Came Like Water, Like Wind I Go
>> Fofa Gallery April 4-29, 2011
www.aydinmatlabi.com
این رقم از او پرس��ش ش��د با گفنت« :وقتی رییس دولت اعالم می کند ،من چکاره ام؟!» از دادن پاسخ طفره
رفت .همنی آقای وزیرکار پیشرت اعالم کرده بود که واحدهای تولیدی با حدود  30درصد ظرفیت تولید خود کار
تورم نریوی کار ،که ناگزیر دیر یا زود به
می کنند .نتیجه این گفته وزیرکار این است که صنایع تولیدی از مازاد و ّ
اخراج و بیکاری بسیاری از کارگران شاغل فعلی خواهد اجنامید ،آسیب می بینند.
توجه اس��ت و آن
ورای کیفیت و مشار بیکاران ،وضعیت کارواش��تغال از یک زاویه دیگرنیز درخور نگرش و ّ
سالمت اقتصادی واحدهای اشتغالزا و درنتیجه امنیت شغلی کارکنان آنهاست .به عنوان مشت منونه خروار،
بطور فهرست وار به چند شرکت و کارخانه که کارکنان آنها ماههاست حقوق دریافت نکرده اند اشاره می شود:
 4ماه عدم دریافت حقوق
 شرکت تأسیسات دریایی خرمشهر خدمات و تعمریات پاالیشگاه آبادان " " " " 6" " " " 6
 کارخانه نقش ایران" " " " 6
سد خمزنی ژاوه کردستان
 ّ" " " " 6
 خدمات بهداشت و درمان جریفت" " " " 10
 کارخانه کیان تایر" " " " 10
 کارخانه پوشینه بافت قزوین" " " " 12
 کارخانه کاغذسازی کارون" " " " 15
 کارخانه چینی الربز" " " " 20
 شرکت لوله سازی خوزستاندرحال حاضر ،فزون بر صدهاهزارنفر کسانی که از عدم امنیت شغلی رجن می برند و صدهاهزارنفر دیگر که
براثر دغلبازی هایی چون تغیری در معیار و تعریف فرد شاغل نامشان از فهرست افراد بیکار خط خورده ،بنی 3
تا  4میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و اگر افرادی را که در سال  1390وارد بازار کار می شوند به این مشار
بیفزاییم ،حتی به فرض حمال حتقق گفته امحدی نژاد درمورد اجیاد  2.5میلیون شغل جدید در سال جاری،
مشکل بیکاری همچنان بصورت حاد وجود خواهد داشت.
توجه به واقعیت های موجود در دنیا و از مجله این که بزرگرتین اقتصاد دنیا
می گومی "به فرض حمال" زیرا با ّ
یعنی ایاالت متحده امریکا به زمحت امکان اجیاد این تعداد شغل را دارد ،اجیاد  2.5میلیون شغل در آشفته
بازار اقتصاد امام زمانی حکومت اسالمی چیزی فراسوی حمال و درحکم "سنگ بزرگ عالمت نزدن" است!
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Election 2011

what it means to be Canadian
fundamentally different.
Iran is old. Canada is new.
Iran is small. Canada is
vast. Iran is homogeneous,
(well sort of); Canada is
multicultural.

I

Of course it’s not fair to
compare Canada with
Iran. The two countries are

Both countries are
wonderful in their own
ways but I can’t help but feel
that Canada lacks a soul of its
own. It’s just this big chunk
of land where people go about
doing their own thing.
A few weeks ago, I was
invited to a party and I was
asked to bring a “Canadian”
dish. My new friends looked
confused when I told them I
didn’t know what Canadian
food was exactly. I tried to
explain that in Canada we
eat Indian, Thai, Chinese,
Japanese, Greek, Mexican,
Italian, French, Persian and
Middle Eastern food.
(I sure didn’t want to show up
with a tray full of hot dogs,
hamburgers, french fries or
poutine).
For me, being Canadian
means not having a clear
sense of nationality or
place in the world. I belong
everywhere and nowhere. It is
both discombobulating and
liberating at the same time.
Born and raised in Montreal,
I was constantly aware of
the fact that I had no cultural
or ethnic identity to call my
own. I grew up strictly with
Italian traditions, I grew up
in a house flanked by Italian
neighbors on both sides. At
a young age I had no idea I

was in Canada, it could have
very well have been Italy for
all I knew, I spoke no English
or French when I started first
grade.

I like the rush of excitement
that comes from driving into
downtown Montreal and
seeing the skyline lit up at
night.

I

There is a lot to be grateful
for. Still, I don’t think any
of that makes me uniquely
Canadian. My values are not
necessarily part of a collective
consciousness. I’m not even
sure if we have a collective
consciousness in Canada. I
can hate hockey and yet I am
just as Canadian as a facepainting, flag-waving hockey
fanatic. If nothing else, at
least Canada is a place where
we respect and celebrate our
differences.
We live in a peaceful nation,
and act as peacekeepers all
over the world, we are known
to be laid back, and we are
all children of immigrants or
were children of immigrants
at one point or another,
the only true Canadians in
Canada are the Aboriginals,
before the first settler arrived,
nevertheless we have built a
beautiful country, a country
where all cultures of the
world are able to live together
in peace and in harmony, this
is what being a Canadian is
all about.
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

went to a high school that
was predominately Italian.
On my first job, I shared my
desk with a Jamaican and a
Chinese. So what does that
make me, a Canadian or an
Italian, what do I call my
own?
We’re all Canadian but what
is our collective experience?
What is our national identity?
What does it mean to be
Canadian? I’m not really
sure what the answer is.
And maybe that’s the point.
Maybe being Canadian is
an individual and subjective
thing. Maybe being Canadian
can mean whatever you want
it to mean.

E

ven though I don’t really
know what it means
to be Canadian, I do know
what makes me happy to
call Canada home. I value
our wide-open spaces and
clean air. I like that we have
universal health care and
same-sex marriage. I like
taking walks in the Greater
Montreal Area and looking
around to see people from all
over the world, conversating,
exchanging thoughts, eating
lunch at a side walk cafe.
I like paddling a canoe on
a quiet lake and camping
under the stars. I like smelling
autumn leaves and hearing
them crunch underfoot. I like
sticky summer nights and
banana popsicles.

28 :>> ادامه از صفحه
 عقیده داردAndrew Weil دکت��ر
که تغذیه در تولید فیبروم دخالت
 زیرا غذاها در مقدار استروژنی.دارد
که در ب��دن جری��ان دارد دخالت
می کنند و پیش��نهاد می کند که
از گوش��ت قرمز و لبنیات استفاده
 مگر اینکه بیولوژیک باشند و،نشود
 و از اغذیه کم.هورمون دار نباشند
 (مخصوصا از.چربی استفاده بشود
خوردن بال و گردن مرغ خودداری
ش��ود زیرا محل تزری��ق هورمون
.)است
:     طب چینی

از یک معجون گیاهی برای درمان
خونریزی شدید و دردهای قاعدگی
و نازائی استفاده می کنند
KUEI-CHIH-FU-LING-(
 یک مطالعه بدون دارونما. )WAN
92 (پالس��بو) در ژاپ��ن در س��ال
 خانم غیر یائسه انجام110 برروی
.شده که از فیبروم رنج می برده اند
ش��دت درد و می��زان خونریزی در
 درصد خانم ها کم ش��ده و در90
 درصد اندازه فیبروم ها کوچک60
 متاسفانه مطالعات کلینکی. شده
 در طب.جدی تر هنوز انجام نشده
سنتی کشورهای دیگری هم حتما
گیاهانی وجود دارد که کمک به درد
 اگر مایل بودید.و خونریزی بکن��د
قبل از اس��تفاده با یک متخصص
.واقعی طب گیاهی مشورت کنید
همیشه سالم و استوار باشید


ش��دید اس��ت و فیبروم ها در زیر
مخاط قرار دارند و کوچک هستند
.پیشنهاد می شود
    برداشتن رحم برای مواقعی است

که فیبروم ها خیلی بزرگ باشند و
یا خانم هائی که دیگر نمی خواهند
.باردار شوند
هیس��تروکتومی می تواند بصورت
کامل یعنی کل رحم و یا قسمتی
از آن باشد که دهانه رحم باقی می
 این جراحی م��ی تواند از راه.ماند
شکم با بازکردن ناحیه زیر شکم و
یا از راه واژن بدون باز کردن ش��کم
و یا توسط الپاروسکوپی اگر فیبروم
 به علت.کوچک باش��د انجام شود
نبودن رح��م دیگر فیبروم ها نمی
.توانندبرگردند
    خانم هائ��ی که دچار خونریزی

زیاد می ش��وند ب��رای اینکه دچار
کم خونی بر اثر کمبود آهن نشوند
باید از غذاهائی که سرش��ار از آهن
 مانند.هس��تند زی��اد میل کنن��د
 س��یب زمینی با، لوبیاها،تخم کدو
 آزمایش خون مقدار.پوست و غیره
.هموگلوبین و آهن را نشان میدهد
برای انتخاب نوعدرمان با متخصص
مشورت کرده نقاط مثبت و منفی
هر کدام را نس��بت به سن و وضع
.خود مقایسه کرده و انتخاب کنید

طب مکمل
:تغـذیه

که این جراحی بر روی او انجام شده
.می تواند دچار پارگی رحم بشود
 فیبروم ها تکنیکیEmbolisation
اس��ت که باعث م��رگ فیبروم ها
می ش��ود بدون اینکه آنها را خارج
کرد یک متخصص رادیولوژی یک
«کاته تر» وارد س��رخرگی که آن
قس��مت رحم را تغذی��ه می کند
 ب��ا تزریق داروی مخصوصی،کرده
آن سرخرگ را می بندد و در نتیجه
 اکس��یژن و غ��ذای کافی،فیبروم
 درصد50  ح��دود،دریافت نکرده
 این تکنیک بی.کوچکتر می شود
خطرتر از میومکتومی است و صدمه
به رحم نمی زند و رحم برداش��ته
نمی شود ودوره نقاهت شخص بین
 روز اس��ت در صورتی که10  ت��ا7
دوره نقاهت پس از هیستروکتومی
 هفته طول می کشد ولی6 حداقل
باید در نظر داشت که این تکنیک
را برای همه فیبروم ها نمی ش��ود
انجام داد مثال برای فیبروم های زیر
.مخاطی پیشنهاد نمی شود
برداش��تن آندومتر یا جدار داخلی
رحم در بعضی مواق��ع برای خانم
هائی که نمی خواهند باردار شوند
م��ی تواند مقدار خونری��زی مداوم
 وقتی که این جدار با.را کم بکن��د
عمل جراحی برداشته می شود در
اکثر مواقع قاعدگی انجام نمی گیرد
ولی دیگر امکان باردار شدن وجود
 این عمل جراحی.نخواهد داش��ت
بیش��تر در مواقعی ک��ه خونریزی

...پزشکی

اگر فیبروم ها خیلی بزرگ باشد و
یا خونریزی خیلی ش��دید باشد از
داروهای هورمونی دیگر می ش��ود
استفاده کرد که فیبروم کوچک تر
.شده و بعد عمل جراحی انجام شود


عمــلجراحی

عمل جراحی وقتی الزم می ش��ود
که خونریزی غیرقابل کنترل باشد
یا دردهای شدید شکمی و کمری و
.یا نازائی وجود داشته باشد
 فیبروم برداشتهMyomectomie
می ش��ود و شخص می تواند باردار
ش��ود ولی باید دانست که همیشه
ی��ک درم��ان قاطع نیس��ت و در
درص��د موارد فیب��روم دیگری15
 درصد موارد10 تولید می شود و در
.احتیاج به جراحی بعدی وجود دارد
وقتی که فیبروم ه��ا کوچک و در
زیر مخاط ق��رار دارند میومکتومی
از طری��ق هیستروس��کوپی انجام
 هیستروسکوپی توسط.می ش��ود
دستگاهی که یک المپ کوچک و
دوربین ویدئو دارد و توسط جراح از
راه واژن و گردن رحم وارد رحم می
شود و تصویر بر روی اکران جراح را
راهنمائی می کند تکنیک دیگری
هس��ت که الپاروسکوپی نام دارد و
وسائل جراحی و المپ و دوربین از
سوراخ کوچکی که در پائین شکم
.باز شده وارد حفره شکم می شود
باید دانس��ت میومکتوم��ی باعث
ضعف جدار رحم می شود و خانمی

A
Virgin
Voter
to step
into
the
booth
Voting time is coming up,
my dear Canadians. You
have no idea how excited
I am. Call me crazy and
whatever you want, but I
have been waiting for this
day for 18 years!!
Wondering about my
other adult privileges?
Well, my parents
are the ones begging
me to get a driver’s
license; my brother
thinks I’m a loser
because, at the
age of 18, I’m not
drinking till morning
come; and when it
comes to gambling,
I only play poker,
when there is
nothing to sacrifice.
Ah, but voting.
What an excitement!
But I’m noticing that
people just aren’t
interested in this
awesome privilege.
Because it is a
privilege. And I’m
talking about real
kick-ass democratic
voting, not some
religious crazed
election where
“God” is the sole
winner.
Of course, you know
what I’m talking
about right? Right?
Anyway, my friends
and I have been
discussing this whole
voting business and
we (well, mostly I)
have no idea who to
vote for.
Stephen Harper?
I’m not a fan of Tories.
Liberals?
Meh. NDP?
I guess. Bloc Quebecois?
I’d rather slit my own
wrists while drinking tea
with Ahmadinejad’s; while
having Ghadafi light me
on fire; while marrying
George W. Bush... than
vote for Gilles Duceppe!!
s for the Green Party,
they’re the closest
party I want to vote for.
My friends agree with me.
Well, most of the kids of
our generation agree with
me. I mean, the last few
generations f*cked up
our future so much, we’re
the only ones who can do
anything to change it.
I mean, you won’t see
Duceppe care about the
environment. All he cares
about is separating QC
from Canada, meaning
separating people, meaning
segregating people,
meaning creating more
reasons to hate, meaning
he’s a piece of ...

To all you Duceppe
lovers, please forgive my
foul mouthness. I’m sure
Duceppe is a nice dude and
what have you, but I will
do everything in my power
to stop him and his f*ck
buddy little Mme. Pauline
from ever breaking my
home apart.
So anyway, I’m still not
sure for whom to
vote for.
At least I am
voting. Well, at
least I hope I will.
My parents received
this little paper , their
VOTER INFO CARD,
explaining when and
where and how to
vote and the whole
procedure, but I didn’t
get mine.
I’m starting to panic
a bit. I want to vote! I
want to vote!
I can’t wait till voting
day. I’m going to bring
a camera and ask my
parents to take pictures
of me at the booth.
This day must be
commemorated. After
this vote, I’ll have
the right to blame all
who haven’t voted if
ever we get stuck with
another shame.
Geez, I can’t believe
Montrealers voted
for Gerald Tremblay
AGAIN a few years
ago; after all the
crap he pulled, after
spending our taxes on
anything but Montreal,
he was still voted
mayor AGAIN. It’s not
as bad as voting for
Bush a second time,
but it’s close!!
Canadians are a funny
bunch, though, you don`t
agree!
We constantly poke at
and make fun of the
politician we vote for. We
constantly complain about
the political party we vote
for....
But that's a subject for
some other time..
Well, I just can’t wait for
this Virgin Voter to step in
that booth and proudly call
herself a Canadian.
Oh Canada!
How I love thee!

immig
immig
!
rave!
rant

I’ve been thinking a lot about
what it means to be Canadian
lately.
Maybe this is what happens
when you travel to other
countries. Or maybe this
is what happens when you
visit a homogeneous society
sharing a homogeneous
culture because this is
definitely what being
Canadian is not.
n a way, I envy the Iranian
people around me.
They have such a strong sense
of national identity. They
share a rich cultural history
that binds them together as a
whole.
The food, the language,
the music, the art, the
architecture, the religion, the
customs, the traditions. There
are so many things that are
uniquely Iranian.
I have visited countries where
they have their own food,
their own cultures, their own
traditions. And then I think
about Canadian culture and
it’s hard not to feel like we
come up short. What are the
pillars of our culture?
Back bacon and hockey?
It seems so crude and
unrefined in comparison!
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Accounting & Business

10 TIPS FOR HOW TO GET

Mahtab Saghafi

You may be able to save
money and get a bigger
tax refund by claiming
any of the following tax
deductions:

BIGGER TAX REFUNDS

Children’s fitness
tax credit
The children’s fitness tax credit
is a non-refundable tax credit of
up to $75 based on eligible fitness
expenses (maximum $500) paid
for each child who is under 16
years of age.

don’t forget to apply capital
losses that you are carrying
forward from a prior year.
Read about them on your 2009
Notice of Assessment. Capital
losses from 2008 and 2009
(in excess of what you carried
back to previous years) may be
available to claim for 2010. Enter
the desired amount on line 253.

2

8

1

First-time home
buyers’ tax credit

First-time home buyers can claim
a non-refundable tax credit of
$750 for the acquisition of a
qualifying home.

3

Public transit tax
credit

The public transit tax credit is
a non-refundable tax credit that
helps individuals covers the cost
of public transit. You must keep
your receipts in order to be able
to claim this tax credit.

4

Pension income
splitting

One of a wide range of tax cuts
available. By choosing this option
each tax year, pensioners can
split up to 50 per cent of eligible
pension income with their spouse
or common-law partner and
reduce their overall tax paid.

5

Employment
Deductions

Employees may deduct limited
out-of-pocket expenditures from
the income reported on their
tax return. The theory is that
employers should be reimbursing
employees for these costs
otherwise.

6

Truck Drivers’ Meal
Expenses

(changes for 2010):
Generally, only 50 per cent of an
outlay for food or beverage for
human consumption is deductible
under the Income Tax Act.
But, a long-haul truck driver
may claim 75 per cent of those
expenses in 2010 and 80 per cent
in tax years 2011 and beyond.

7

Apply Capital Losses

Lots of Canadians are
reporting net capital gains in
2010 for the first time since
2007. Many mutual funds and
exchange-traded funds made
capital gains distributions at the
end of 2010.
If you have net capital gains to
report on your 2010 tax return,

 ماه می28

Finan¢ial Management

Happy noruz,
happy taxes!

Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (can)

9

Make your mortgage
interest tax deductible

If you have a mortgage and also
have non-registered investments,
you may wish to consider making
your mortgage interest expense
effectively tax-deductible by
paying off mortgage debt with
your non-registered funds.
"This technique has been
employed by many Canadians
who own non-registered
investments and are advised to
liquidate these investments and
use the proceeds to pay off their
mortgage”, "The investor would
then obtain a loan secured by

ZAND

The coming of the new year for us
Iranians is always a great occasion,
unfortunately for us living in Canada,
our noruz celebrations coincide with
the Canadian tax season. However this
is not necessarily a bad thing since
with a little bit of planning and a good
accountant we can be eligible for a nice
‘eidi’ from the federal and provincial
governments. Here are some interesting
tax

Wasted Tax Credits

Even if your tax return shows
zero tax payable on line 435, do
not stop your calculations too
soon. Check Schedule 1 to see
if you might be wasting any tax
credits. Do your total credits (line
350) greatly exceed the federal
tax (line 404) you have to pay?
To make use of your excess tax
credits consider increasing your
taxable income. Should you
postpone a portion of your RRSP
deduction until a future year?
If you have business or rental
income, should you reduce your
claim for Capital Cost Allowance
(CCA)? Rather than applying
capital loss carry forwards to
2010, should you save them for
future use?
If you cannot increase your
taxable income to make use
of your tax credits for 2010,
consider deferring certain tax
credits.
For example, you could reduce
your claim for charitable
donations because you have five
years to claim donation receipts.
Tuition credit claims can be
deferred.
You can reduce your medical
expense claim by deferring some
expenses until the following year.
You could, for example, choose a
date earlier in 2010 as the end of
your 12-month period for medical
expenses. Save the expenses from
later in 2010 for your 2011 return.
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the newly replenished equity in
their home, and use the loan for
earning investment income, thus
making the interest on the loan
fully tax-deductible."
However be caution and "before
doing so, be sure to speak with
an advisor to discuss any tax
consequences of selling your nonregistered investments along with
any prepayment fees for paying
off your mortgage early."

10

Tuition, Education
and Textbook
Amount for Students and
Transfers from Students.

The tuition, education and
textbook amounts must be
claimed first by the student and if
not needed, can be transferred to
a supporting individual (spouse,
parents or grandparents) or be
carry forward to future years for
the student.
 Tuition fees paid must be
over $100 to each individual
qualifying postsecondary
institution the student attended.
 Education amounts of $400 per
month for full time students and
$120 for part time students are
possible and are meant to offset
the costs of going to school.
 Textbook amounts claimable
are $65 a month more for full
time students and $20 a month
more for part time students.
The maximum transfer of the
amounts above to supporting
spouses, parents or grandparents
is $5000.
______________
For any Tax Advice or
Professional Help to file your
income tax returns:
Email: msaghafi@
miagesolutions.com
with “Tax Help” in your email
subject line. Or, pick up the
phone and call Mahtab Saghafi at
1-514-426-7200 ext.101 now.



credits that you should know about:
Quebec Tax credit for taxi drivers and owners:
A refundable tax credit of up to $514 is available for owners or
drivers of Taxis who were resident of Quebec on December 31,
2010. Most owners and Drivers of taxi will qualify for this credit
however certain conditions apply.


Solidarity Tax credit for Quebec residents:
the 2010 tax year has seen the introduction of the solidarity tax
credit for the first time. The solidarity tax credit is in effect a
replacement for the QST tax credit, the property tax credit and
northern villages tax credit. This is a refundable tax credit and is
paid out every month with the first payment due in July 2011. In
order to fully utilize this refundable tax credit you should make
sure you submit the following information to your accountant:
municipal tax receipts or releve 4’s from your land lord. This tax
credit is only available through direct deposit so make sure you
apply for direct deposit with revenue Quebec in order to receive
this credit. It should be noted that your income level directly
effects the amount of credit you will receive the higher the income
the less credit.


Home buyer tax credit:

if you purchased your first home in 2010 then you can get a $750
tax credit from the federal government! In order to qualify for this
credit you must have purchased your first home which means that
you did not live in another home owned by you or your spouse or
common-law partner in the year of acquisition or in any of the four
preceding years. This is a non-refundable tax credit which means if
you did not pay any income taxes during the year then you will not
receive the credit.
A question that I get often from clients is in regards to medical
expenses incurred during the year and if they are deductible; the
answer to this question is both a yes and a no! The reason being is
that only medical expenses in excess of the lesser of $2,024 or 3%
of net income can be claimed. The lowest tax rate is applied to the
medical expenses to determine the amount of the tax credit, so if
you spend $3,000 on medical expenses then you will get back 15%
of that amount for a total $450. However if you spent less than
$2,024 or 3% of your income on medical expenses then you are not
eligible for any refund! However unlike other credits the medical
expense credit can be claimed for expenses incurred in different
years as long as the last day of the year chosen ends in 2010. So
you can make an election to claim all of your medical expense
incurred from January 5th 2009 to January 4th 2010!
here are numerous other specific tax credits that can be
claimed depending on your situation. A good accountant
can make sure you maximise your ‘eidi’ form the government.
However this is something that most people don’t realise hence
why when looking for an accountant they simply look for the
cheapest one out there. Choosing your accountant is quite
important, you might choose to deal with an accountant that
does not have the necessary education and experience but I can
assure you that over the long run the amount of money that a
good accountant will save you in the long run far outweighs the
extra cost of his or her service. In next month’s article we will
take a closer look at the accounting industry as whole and the
ramifications of not choosing the right one when it comes to your
business and personal finances.

T

Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (can)
Business and accounting consultant
514-652-4887
Darius.Zandi@Zandconsulting.com

:گروه لیان

، سه تار، تار:امیرکوشکانی
 کمانچه:شروین مهاجر
 دهل، دایره، دف:علی نوربخش
 رباب، تار:پیرایه پورفر
 نی، دف، تنبک:هومان پورمهدی

2011 ماهمی28شنبه
 شب8 راس ساعت
SIMA BINA & Lian Ensemble:

Sat, May 28, 2011, 8 pm
UQAM: Salle Marie-Gerin-Lajoie
405 Ste-Catherine E. Local J-M400
(Montreal)

(Metro:Berri) Exit: UQAM
INFO: 514-996-9692

:بهای بلیت

 دالر45  و35 ،30
:فروش بلیت

:مونتریال
514-223-3336 :تپش دیجیتال
514-369-3474 :ماهی سن لوران
: آرایشگاه زری:در وست آیلند
:در ریوسود

514-884-2106

)(حتویل در محل کار و یامنزل شما

Lian Ensemble

Amir Koushkani: Tar, Setar
Shervin Mohajer: Kamancheh

(Guest Musician)
Ali Nourbakhsh:
Daf, Dayereh, Dohol
Pirayeh Pourafar: Tar, Robab
Houman Pourmehdi:
Tonbak, Daf, Ney

Sima Bina, one of Iran's most distinguished
folk and classical singers, makes a rare
appearance in Canada with the highly
acclaimed Lian Ensemble. Together they will
present a stunning blend of music influenced by
Persian traditional and folk music.
Evocative and exhilarating, the music presented
is an authentic expression of a way of life and
a rejection of rigid boundaries, preferring
simplicity, authenticity, joy and hope.
For one night at UQAM, hear Sima Bina and
Lian Ensemble bring to life the wonder of
Persian folk and classical music.

فستیوالتابستانیساالنه
ایرانیانمونتریال
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جزئیات در شماره آینده

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

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

س�بزیجات در
میوه جات و
انواع
FRUITS س�وپراخوان
& VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
ایرانی با
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EAT
• PRÊT
À وMANGER

FAMILY PACK

EGGPLANTS

READY TO EAT

4 Chicken Kebabs Poulet
2 Tomatoes/Tomates
2 Pitas

6 Kebab Brochettes Kebab
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

PRÊT À MANGER

MELONS MIEL
Size/Grandeur 6

ANANAS
Size/Grandeur 5

PRÊT À MANGER

بادمجان
BANANES

قیمـت

HONEY TANGERINES

425 g

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE
1 kg

BAKLAVA
1 lb.

SPECIAL

BABAGHANOUSH

SUNICH
POMEGRANATE
JUICE

425 g

2.84 L

CREAM PUFFS

CHOUX À LA CRÈME

GULABI BAROOTI KOLKATA
PURE INDIAN TEA

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
SPENCER STEAK

FAUX FILET

THÉ INDIEN PÛR
500 g

ROASTED, UNSALTED
ALMONDS

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES

جعفری

FILET MIGNON MARINÉ

Halal
Halal

Halal

VEAL CHOPS

CÔTELETTES DE VEAU

TABOULEH
250 g

KAMBIZ CUCUMBER
PICKLES
CONCOMBRES MARINÉS
700 ml

SPECIAL

FIAMMA STRAINED
TOMATOES
COULIS DE TOMATES
1L

ROASTED, SALTED
PISTACHIOS

PISTACHES RÔTIES, SALÉES

Halal
Halal

HUILE DE GRAINES DE RAISINS
2L

CHICKEN DRUMSTICKS
PILONS DE POULET

NAYA NATURAL
SPRING WATER
EAU DE SOURCE
1.5 L

JAHAN BROWN, WHITE or
SELLA BASMATI RICE

RIZ BASMATI BRUN, BLANC OR SELLA
4 kg

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD
PAIN BARBARI
500 g

MOROCCAN BLACK OLIVES
OLIVES NOIRES

POITRINES DE POULET DE GRAIN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

CHICKEN SAUSAGES

SAUCISSES AU POULET

MERGUEZ SAUSAGES
SAUCISSES MERGUEZ

Halal
Halal Halal

CAVENDISH

BLVD.
PIERRFONDS

ST-JEAN

$

Halal

GRAIN FED
CHICKEN BREASTS

Halal
Halal

ST-CHARLES

KAFTA KEBAB

Halal
Halal

Halal
Halal

ANGELINA
GRAPESEED OIL

MARINATED FILET
MIGNON

JUS DE GRENADES
1L

SPECIAL

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
1L

CANADIAN OR ITALIAN
PARSLEY

لیمو ترش

نارنگی

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS

UNCLE GEORGE PICKLED
VINE LEAVES

MASTRO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

کاهو

LIMES

TANGERINES AU MIEL

موز

only
مناoutemporter
Pour
seulement
سبTake

MAZOLA CANOLA OR
CORN OIL

LAITUE ROMAINE

PERSIL CANADIEN OU ITALIEN

کی
فیت عالی

FEUILLES DE VIGNE MARINÉES
1700 ml/59 fl. oz.

ROMAINE LETTUCE

طالبی

آناناس

BANANAS

Take out only
Pour emporter seulement

HONEYDEW MELONS

PINEAPPLES

AUBERGINES

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

SHERBROOKE

DECARIE

See stores for more specials

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-996-9692

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

Email: paivandmtl@gmail.com

FORTI INTENSIF

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک

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

 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 

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

Dr. Raymond Rezaie

روز7
هفته

www.feet-care.com
Tel.: 418-666-9494
Fax: 418-977-6778 email:ataansari@videotron.ca

 2550 Lapiniere (Brossard)

Tel.: (514) 933- 8383

Tel.: (450) 676-9550

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy
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 398, boul. Curé-Labelle, Laval

LAVAL
2شعبه

Tel.: 450-934-7744

Metro: Guy Cond

پارستورز

 سالن ماری ژران، دانشگاه کبک، ماه می28 کنسرت بزرگ سیما بینا و گروه لیان در مونتریال شنبه

TOURS & TRAVEL INC.
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Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
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RE/MAX

،همچون آب آمدم
رفتم مثل باد

آیدینمطلبی:منایشگاهعکس

Came Like Water,
Like Wind I Go
>> Fofa Gallery ,April 4-29, 2011
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

