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موسسه مالی

_______
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تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

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

www.ic-pacific.com
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درگیری های سوریه

The Shahbaz
Mavaddat Fund

Happily ،یک میلیارد بیننده در سراسر جهان

ever
after
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وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی

...یک میلیون در لندن

خنچه بیارید
الله بکارید
!\ شادوماد£Åš£›
 حجلهz}بهfZ¬…£±Š
میره

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

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
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:سایت رمسی شرکت خدمات مهاجرت کن پارس

Tel.: 514-903-4726

IranAir

General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

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

بیژن
پاکزاد

 برای حل:احمدخاتمی
TORONTO
»«بدحجابی
مساله
7368 YONGE St., PH-A
1006 DE LA MONTAGNE,
H3Jباید
8H9
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نهایOnt.
«خو
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
! شود
ریخته
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762-0800
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GESTION FINANCIERES EXACTE
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Lasalle, South Shore,
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9515 Lasalle boul.
Mobile: 514.567.3169
آموزش استفاده

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal, Qc., H3B 2K4
Business
Plan
Tel.:
514.426.7200
Fax: 514.426.3596
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Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Lasalle
Qc.
H8R
2M9
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
سیستم های حسابداریfhemmatiyan@sutton.com
از
msaghafi@miagesolutions.com
5253,
Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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N. Vancouver, BC, V7M 2J1
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،بزرگ
دستیابی به آن رویای
Tel.:
(604)
982-0909
Fax:
(604) 982-0910
«خالص» در
 با گل،در بازی هفتم
E- Mail: Vancouver@pars.ca
...«اورتایم» لنگ انداخت

Toronto@pars.ca

درآمدصاحب
یککافیشاپتیم
چقدراست؟،هورتونز

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

لیسانس در رشته مدیریت مالی
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CGA کاندیدای انجمن حسابداران
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Ninous Givargiznia, BSc.
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6600 Trans-Canada, Suite 750

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

VANCOUVER
!خداحافظتیممحبوب

MONTREAL

E- Mail: montreal@pars.ca
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 میلیارد دالر۴ خروج
همراه گردشگران
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(514) 694-0840
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www.parscargo.ca
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INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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Fax :Free:1-866-989-2229
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General Sales Agent

ProFusion Realty RF

مریم خالقی
Cell: (514) 983-5415

À PARTIR DE

gfÂ†if£ˆ

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415
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transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

RAV 4 2010
À PARTIR DE

$

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

مدیکال آلفامدیکEXACTE
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
1253 Guy
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Maryam Khaleghi
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IranAir
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

Real Estate Broker
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مشاور امالک در مونتریال

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن
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Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

فیروز همتیان
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3363 Cavendish
در آمریکای شمالی
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 ارزیابی رایگان
Cell: (514)827-6364
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groupe SuttonClodem Inc.
با جتربه طوالنی در امور
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نینوس
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نادرخاکسار

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

: مشاور امالکTel.: (514) 486-5547
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
Montreal,
Pointe
Claire, QC,Qc
H9RH3W
3K2 3C3 (Metro: Snowdon)
مسکونیوجتاری
ninousgivargiznia@hotmail.com
 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

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
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_______________________________
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courtier
immobilier agrée www.sutton.com

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
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 در کمترین زمان
 بهترین بها
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جنب دانشگاه
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Welcome to Café Imagination
New management has been in
place since January 3, 2008
and we are very encouraged
by the growing demand for
our services. We aim to always
give you our best.

کافهایماژناسیون
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

We will deliver breakfast
for your morning meetings
(muffins, pastries, juice, coffee,
etc.) and delivery service is
also available for lunch and
for your evening functions.
You can choose from our daily
specials or à la carte.

 نبش کرسنت، رنه له وک:در قلب مرکز شهر مونتریال

 شام، ناهار،>> صبحانه

•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی
•آماده برگزاری جشن ها و مهمانی های شما
 صمیمی و بزرگ،•در محیطی زیبا
•با بهایی باور نکردنی

We can also meet special
requests such as a Mexican
buffet, a Middle Eastern spread
or…..you tell us! Give us your
suggestions and it will be our
pleasure to satisfy your tastes.
When there’s a hockey game
or entertainment spectacular at
the Bell Centre we will remain
open until 9 pm so you can
have a bite to eat before the
show.
If you wish to organize a party
or an early business meeting
in a relaxed and intimate
atmosphere, call us
and make your reservation.
We will section off a space
especially for your group.

 حمید:بامدیریت ایرانی
درخدمت هموطنان گرامی

Hours of
operation:
Monday
to Sunday,
from 7:30
am to 7 pm.













1355 René-Lévesque Blvd. West
(Corner Crescent)
Montreal, Qc H3G 1T3
Metro: Lucien-L’Allier

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

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only
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: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
514-685-4777 MTL  آرایشگاه: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.
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منوچهر سخایی ،از
چهرههای قدیمی
موسیقی پاپ ایران
درگذشت

 ۹اردیبهشت  ۱۳۹۰رادیو فردا
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منوچهر سخایی ،از هنرمند نامآور ایرانی و
از چهرههای قدیمی موسیقی پاپ ،بامداد
پنجشنبه و در سن  ۷۶سالگی در ایالت
کالیفرنیای آمریکادر گذشت.
آقای سخایی با اجرای ترانههای عاشقانه بر
بستر ملودیهای ایرانی ،با ارکستراسیون
غرب��ی و کالم فارس��ی ،در ده��ه ۳۰
خورش��یدی و به همراه دیگر هنرمندان
پ��اپ ،محبوبی��ت خیرهکنن��دهای برای
موسیقی پاپ به ارمغان آورد و ترانههای

بسیاری از خود به یادگار گذاشت.
در میان این آثار ،اما ترانه «کالغا» با کالم
نوذر پرنگ و آهن��گ پرویز مقصدی ،به
امضای منوچهر سخاییدر عالم موسیقی
بدل شد.
آقای س��خایی پیش از آنکه وارد دنیای
موسیقی شود،در روزنامه کیهان به عنوان
خبرنگار پارلمانی فعالیت میکرد و سپس
به واس��طه دوس��تی با پرویز ایرانفر وارد
عرصه موسیقی شد.

وی همچنی��ن در س��الهای فعالی��ت
هنریاش ش��وی تلویزیونی زنگولهها را
برای تلویزیون ملی ایران تهیه کرد که در
آن به معرفی چهرههای جدید موسیقی
پاپ میپرداخت.
منوچهر س��خایی پس از انقالب ۱۳۵۷
ای��ران ب��ه آمری��کا مهاجرت ک��رد و در
سالهای بعد به شورای ملی مقاومت ،از
س��ازمانهای مخالف جمهوری اسالمی،
پیوس��ت .این هنرمند عرصه موسیقی

پاپ پس از مهاجرت نیز چند آلبوم منتشر
کرد ،اما نتوانست موفقیت گذشتهاش را
در مهاجرت تکرار کند.
توگو با رادیو
وی در س��ال  ۱۳۸۶در گف 
فردا گفته بود که آلبوم ابتدایی خود را در
ش��رایط «کوچ اجباری» ساخته و افزوده
ب��ود« :از چند آهنگ اولین آلبومم که در
آمریکا تهیه کردم راضی نیستم .چون این
آلبوم را در بدو ورودم به آمریکا ارائه دادم،
هنوز به اوضاع و احوال اینجا آشنا نبودم و

امیرکفشداران

خشکشوییفرویو
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

از نظر مالی هم بسیار محدود بودم».
آقای سخایی در این گفتو گو همچنین
افزوده بود ک��ه پس از ارائه آلبوم دوم که
رضای��ت خاطر وی را به طور کامل جلب
نکرده بود تصمیم گرفت با موس��یقی به
اصطالح «لسآنجلسی» همراهی نکند.

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
• باتخفی�ف وی�ژه برای
هموطنانگرامی
) (Pointe Claire
• با پارک اختصاصی برای
رفاهمشتریان
Tel.: 514 694-7036

AVOCAT

LAWYER

995 boul St-Jean

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

سرویس های ما شامل:

سالنآرایشا وی

•کوپ ،رنگ ،فر ،مش ،ماساژ
•و یتامینه مو
•الکترولیز
•فیشیال
•مانیکو،پدیکور
•بند و ابرو

مخصوص خامن ها و آقایان
Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc
Montreal, QC, H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765

خصص
مت
آرایش
عروس

 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 هایدکتر فرهنگ هالکویی
شنبه  28ما ه می 2011
در مونتریال
 کنفرانس عصر:

 کنفرانس صبح:

دو راهی ها و
بحران های زندگی

من کیستم

از  5تا  9عصر
Maison Culturelle de l’IRAN

از  11صبح تا  3بعدازظهر

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

Maison Culturelle de l’IRAN

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

خانـه ایران
Maison Culturelle de l’IRAN

Tel.: 514-544-5962
info@khanehiran.ca
www.khanehiran.ca
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شاهزاده ویلیام و
کیت میدلتون ازدواج
کردند

سیامک پورزند ،روزنامه نگار
ایرانی ،درگذشت

خبر
 500کشته در درگیری های سوریه

جمعه  29آوريل:
گزارش ها از س��وریه حاکی از
تیران��دازی نیروه��ای امنیتی
ب��ه تظاهر کنندگان درش��هر
درعاس��ت .در نتیج��ه ای��ن
تیران��دازی  ۴۸نفرکش��ته و
شماری مجروح شده اند.
با وج��ود حض��ور گس��ترده
نیروهای دولتی ،هزاران نفر از
مخالفان حکومت س��وریه در
ش��هرهای مختلف این کشور
دست به تظاهرات زده اند.
ساکنان ش��هر درعا گفته اند
که سربازها با تیراندازی هوایی
قصد داش��تند مانع از حضور
مردم در مراس��م نماز جمعه و
یا ش��رکت در تظاهرات بعد از
آن شوند.
ساکنان ش��هر همچنین می
گوین��د ج��رات ش��رکت در
تظاهرات را ندارند زیرا نگرانند
که تک تیراندازها در پشت بام
ها مستقر شده باشند.

دولت ب��ه مردم هش��دار داده
است که از شرکت در تظاهرات
خودداری کنند.
گزارش ها از دمشق ،پایتخت
س��وریه هم حاکی اس��ت که
نیروهای امنیتی با پرتاپ گاز
اش��ک آور در ص��دد متف��رق
کردن مخالفان برآمده اند.
یک��ی از س��اکنان درع��ا ب��ه
خبرگزاری رویترز گفت" :اگر از
خانه بیرون بیاییم به طرف ما
شلیک می کنند".
فع��االن سیاس��ی مخال��ف
حکومت بشار اسد پیشتر برای
انجام تظاهرات "روز خشم" در
روز جمعه فراخوان داده بودند.
فعاالن حقوق بش��ر در سوریه
میگوین��د ک��ه در ط��ول ۶
هفتهای که تظاهرات ضددولتی
در این کش��ور در جریان بوده،
دس��ت کم  ۵۰۰نفر کش��ته
شدهاند.
سرکوب شدید این اعتراضات

توس��ط حکومت بش��ار اسد
مورد انتقاد فزاینده جوامع بین
المللی قرار گرفته است.
مق��ام های اتحادی��ه اروپا قرار
اس��ت روز جمعه برای بررسی
اعمال تحری��م علیه حکومت
بشار اسد در بروکسل گردهم
آیند.
ش��ورای حقوق بش��ر سازمان
ملل متحد در ژنو نیز نشستی
اضطراری درباره سوریه برگزار
می کند.
ام��ا اعض��ای ش��ورای امنیت
سازمانمللکهچهارشنبهبرای
بررس��ی اوضاع سوریه گردهم
آمده بودند ،به خاطر مخالفت
روسیه و چین نتوانستند بیانیه
ای را در محکومیت س��رکوب
خشونت آمیز مخالفان در این
کشور صادر کنند.
نماینده روس��یه در نشس��ت
ش��ورای امنی��ت هش��دار داد
دخالت خارجیدر سوریه باعث
ب��ی ثبات��ی در کل خاورمیانه
خواهد شد.

س��یامک پورزند ،از روزنامه نگاران قدیمی ایرانی ،بعد از
یک دوره طوالنی بیماری و در سن  ۸۰سالگی در تهران
درگذشت.
آقای پورزند از جمله کس��انی بود که در جریان ماجرای
کنفرانس برلین در س��ال  ۱۳۷۹بازداشت و به  ۱۱سال
زندان محکوم ش��د .او از آن زم��ان ممنوع الخروج بوده
است.
سیامک پورزند همسر مهرانگیز کار ،وکیل دادگستری و
فعال حقوق زنان ،است که او نیز چند سال در ایران در
زندان بود و بعد از آن به آمریکا مهاجرت کرد.
آقای پورزند در سال های اخیر به بیماری های مختلفی
مبتال بوده و بارها برای مدت های طوالنی در بیمارستان
بستری بوده است.
دختران آقای پورزند ،که هر سه خارج از ایران زندگی می
کنند ،در سال های اخیر بارها اعالم کرده اند که خواهان
امان نامه از مقام های جمهوری اسالمی هستند تا برای
دیدار با پدرشان به تهران بروند .درخواستی که به گفته
آنها برآورده نشده است.
س��یامک پورزند کار مطبوعاتی خود را در سال ۱۳۳۱
با روزنامه باختر امروز به مدیریت حسین فاطمی ،وزیر
خارجه وقت ایران ،آغاز کرد.
آقای پورزند در س��ال های پیش از انق�لاب  ۱۳۵۷در
تاس��یس و اداره نشریاتی چون "پیک سینما" و "کتاب
هفته کیهان" همکاری داشت و از اعضای هیات مدیره
سندیکای نویس��ندگان بود .بعد از انقالب سال ۱۳۵۷
ایران ،فعالیت های مطبوعاتی آقای پورزند محدودتر شد.

بزرگتری�ن و مه�م تری�ن رویداد
سلطنتی طی سی سال گذشته یعنی

از زم��ان ازدواج پرنس چارلز و دایانا
اسپنسر ،پدر و مادر پرنس ویلیام ،یاد
شده است.

خدمات حسابداری و دفترداری

نسرینعینالهی

سرورصدر

درخدمت هموطنان گرامی

>>

مراس��م عقد پرن��س ویلیام و کیت
میدلتون راس س��اعت  ۱۱صبح به
وقت بریتانی��ا در حضور میهمانان
وی��ژه و در حالی که میلیون ها نفر
در سراسر جهان از طریق تلویزیون
نظاره گ��ر آن بودند ،در کلیس��ای
وست مینستر در مرکز لندن انجام
شد.
پ��س از برگزاری مراس��م ،عروس و
داماد در حالی که س��وار بر کالسکه
ای روب��از بودن��د ،در می��ان اب��راز
احساسات کس��انی که از نخستین
ساعات روز  ۲۹آوریل درخیابان ها
حضور داش��تند ،به کاخ باکینگهام
رفتند.
براساس گزارش ها ،پس از مراسم،
ملکه بریتانیا به پرنس ویلیامز لقب
دوک کمبری��ج و به کیت میدلتون
لقب دوشس کمبریج را داده است.
در این مراسم ،چهره های سیاسی،
هنری و ورزش��ی از جمل��ه دیوید
کامرون ،نخس��ت وزی��ر بریتانیا و

همس��رش ،جان میجر ،از نخست
وزیرانپیشینبریتانیا،جولیاگیالرد،
نخست وزیر استرالیا ،دیویدبکهام،
فوتبالیس��ت سرش��ناس به همراه
همس��رش ،التون ج��ان خواننده و
آهنگس��از بریتانیایی و گای ریچی
کارگردان بریتانیایی حضورداشتند.
براس��اس گزارش ها با وجودی که
گفته می ش��ود خان��واده عروس و
داماد ت�لاش کرده اند تا با توجه به
بحران اقتصادی موج��ود از هزینه
های عروسی کم کنند تا از انتقادها
بکاهند ،اما گفته می شود این مراسم
دس��ت کم دو میلی��ون پوند برای
بخش ه��ای عمومی بریتانیا هزینه
داشته است.
گ��زارش ها حاکی از آن اس��ت که
در جریان مراس��م عروسی  ۴۳نفر
در لندن در ارتباط با احتمال ایجاد
ناامن��ی در مراس��م توس��ط پلیس
بازداشت شده اند.
از این مراس��م عروس��ی ،به عنوان

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

مشاور امالک:

>> برآورد رایگان

cell: (514) 839-7978

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

Criminal
& penal

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

5263, boul Cavendish,

law

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

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

www.nouraie.com

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











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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






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

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

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

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ
Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

GESTION FINANCIERE LOYALE

Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & 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.

پارستورز

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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کانادا :دوم ماه می...
در انتخابات شرکت کنیم ،به احزاب و کاندیداهای پیشرو رای بدهیم!

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

پیام امیر خدیر مناینده پارملان کبک

1004

و رضا مریدی مناینده پارملان انتاریو و به جامعه ایرانیان کانادا

در س��ی و چن��د س��ال گذش��ته
ح��دود دویس��ت ه��زار ایران��ی به
کانادا مهاجرت کرده ان��د .پدران و
مادرانم��ان و ما ،همه با آرزوی های
کوچک و بزرگمان برای خود و هم
برای فرزندانمان ،برای بهره یافتن از
آزادی ،زندگی بهتر ،امکان تحصیل و
خدمات درمانی و بهداشت مناسب،
استفاده از امکانات تحصیالت عالی
و زندگی در محیطی س��الم ،توام با
آرامش ب��رای س��اختن آینده ای
روشن و امید بخش ،دشواری های
مهاجرت را بر خود هموار کرده و به
کانادا آمده ایم.
با اطمینان قریب به یقین می توان
گفت هر دس��ته ،گروه و بخشی از
ش��هروندان کانادایی ایرانی تبار که
در ای��ن دوران ،در سراس��ر کانادا از
هالیفکس گرفته تا ویکتوریا در این
کشور جوان برای آینده ،مستقر شده
ان��د ،رویهمرفته از تجربه مهاجرت،
زندگی و کار در کانادا ،رضایت خاطر
داشته اند .البته همه امور مهاجرت
و اس��تقرار و زندگ��ی در این میهن
دوم مان همیشه و برای همگان به
آسانی نگذشته است .اما با همه فراز
و نشیب هایی که برای دستیابی به
زندگی بهتر در سرزمینی جدید ،از
س��ر گذارنده ایم ،اف��ق های بازتر و
روش��ن تری برای نسل دوم و حتی
اکنون نس��ل س��وم کانادایی های
ایرانی تبار بر روی ما گش��وده شده
است .تالش های پیگیر در امنیت
اجتماع��ی موج��ود و مجموعه ای
از حمای��ت های اصل��ی و ضروری
برای زندگی ش��رافتمندانه ،جامعه
مهاجر مارابه ش��کوفایی و موفقیت
های نسبی رس��انده است .کوشش
های همه جانبه مان ،سبب افزایش
توانمندی های جمعی ما شد و نتیجه
کوچک اما ارزشمند و چشمگیر این
توانمندی ها ،در بزرگ شهرتورنتو و
مونترال ،راهیابی ما امضاء کنندگان
این پی��ام به مجل��س قانونگذاری
انتاریو و مجلس ملی کبک شد.
یو
اما دلیل این رضایتمندی نس��ب 
موفقیت جامعه مادر تطبیق با کانادا
چیست؟
ی از دالیل مهم،
ب��ه عقیدٔه ما ،یک�� 
هویت کانادا و ساختار اجتماعی آن

است!
هم میهنان؛ هویت کانادا ،آن ایدهای
اس��ت که هنگام ورود ب��ه کانادا در
ذهن اغلب ما ایرانیان بوده است:
کش��وری دمکراتیک که نخس��ت
وزیرشدر مقابل مردم مسئول است
و ب��ه پارلمان جواب میدهد .جامعه
ای آزاد و متنوع که به حقوق فردی و
اجتماعی شهروندان احترام میگذرد
و از آنان فعاالنه دفاع میکند.
کش��وری ک��ه زن��ان در آن از همه
حقوق انسانی ،مدنی و حرفه ای برابر
با مردان ،برخوردارند .کشوری که در
آن با خطا کاران یا با زندانیان نوجوان
بر اساس اصول انسانی و نه با کینه و
انتقام جویی رفتار می شود.
ت دولتی و
جامع�� ه ای ب��ا حمای�� 
اقتص��ادی گس��ترده از قش��رهای
مختلف ،از کودکان و جوانان گرفته
تا س��المندان .کش��وری که درمان
رایگان با کیفیت باالدر خدمت همه
قرار دارد .کش��وری ک��ه خود را در
ی
نقش دفاع و گسترش صلح جهان 
می بیند .کشوری که در زمینههای
علم ،فرهنگ ،حقوق و قانون ،هنر،
کش��ورداری ،محیط زیست خود را
پیشرو دانس��ته برای گسترش این
مفاهیم در نهادهای بین المللی می
کوشد.
کشوری که با آغوش باز مهاجر می
پذیرد ،کش��وری که ه��م به هنر و
میراث های فرهنگی بشریت ارزش
می گ��ذارد ،هم به دس��تاوردهای
ی احت��رام گذش��ته و دولت
علم�� 
را از اف��کار عقب مان��ده خرافی در
امان نگه م��یدارد .و مهمتر ازهمه
کانادا کش��وری اس��ت ک��ه در آن
سیاستمداران عقاید مذهبی خود را
مالک و مبنی تصمیم خود و به ویژه
تبعیضات قرار نمی دهند و جدایی
بی��ن مذهب و حکومت را که الزمه
یک دموکراس��ی پیشرفته است ،به
عنوان یک اصل بنیادی رعایت می
کنند.
اینمشخصهها،خصوصیاتکشوری
است که ما به آن مهاجرت کرده ایم.
یادست کم این چهره کانادایی است
که م��ا در آرزوی آن به اینجا آمده
ای��م و این تصور را هم داش��ته ایم
که بتوانیم در تکامل وتعالی آن ،ما

هم نقشی داشته باشیم .این چهره
کانادایی اس��ت ک��ه اکثریت مردم
کانادا نی��ز آنرا گرامی م��ی دارند و
هویت ملی خود می پندارند.
هم میهنان !تاسف اینکه اکنون بیش
از پنج سال است با بر سر کار آمدن
دول��ت محافظه کاران به نخس��ت
وزیری آقای استفن هارپر ،این چهره
رفته رفته اما بطور مداوم خدشه دار
شده است.
به دلیل این احساس ناخوشایند از
آیندهای که احتم��اال با وجود یک
دولت محافظ��ه کار دراتاوا درپیش
است ،ما ضروریدیدیم از شهروندان
ی تبار کانادا ،به ویژه س��اکنین
ایران 
ش��هرهای مونترال ،ات��اوا ،تورنتو و
ونک��وور که در آنها تمرکز بیش��تر
ی در این
داریم ،دعوت کنیم همگ 
انتخابات شرکت کنند .مطمئنیم
در پی گیری همان اهدافی که ما را
به این کشور آورده ،بهترین انتخاب،
رای دادن به زنان و مردانی است که
هنوز به اصول اساسی دمکراتیک و
اجتماعی کانادا پایبند هستند .حزب
محافظه کار و آقای استفن هارپر به
این اصول و خصوصیات کانادا احترام
نمیگذارند.

سیروس
یحیی آبادی

•
•
•
•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب
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چه گونه میتوان جلوی آقای هارپر
را گرفت؟

ی کان��ادا میتواند نقش
جامعه ایران 
خ��ود را در این راس��تا بطور موثر و
ی ایفا کند .و آن اینس��ت
به درس��ت 
ی در انتخابات،
که م��ا ایرانیان همگ 
در روز دوشنبه دوم ماه می شرکت
کنی��م و در حوزٔه محل م��ان رای
خود را به کاندیدایی غیر از محافظه
کار ( )Conservativeک��ه ش��انس
بیشتری در آن حوزه برای پیروزی
دارد بدهیم.
اگر دسترس��ی به اینترن��ت دارید،
تارنمای زیر میتوانددر مورد وضعیت
ح��وزه انتخاباتی محل س��کونتتان
ی ده��دwww.:
ب��ه ش��ما آگاه�� 
projectdemocracy.ca
به امید سرافرازی و سر بلندی مردم
عزیز کشورمان کانادا و پیروزیهای
روز افزون برای جامعه ایرانی.
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ایران:ازاقتصادودروغ...

"تا زنده
است"!

زبان حال!

به انگیزۀ
شصتمین
ساملرگ
ملک الشعرای بهار
امان از من و تو ،ش�عری است به طنز در انتقاد از رفتار
سياسی ايرانيان ،گويی که اين شعر را در هر سالی از اين
يکصد سال می توانيم بخوانيم.
هيچ دانی که چه کرديم به مادر ،من و تو؟
يا چه کرديم به هم ،جان برادر ،من و تو؟
سعی کرديم به ويرانی کشور ،من و تو
رو ،که اُف بر تو و من باشد و تف بر من و تو
هر دومان مايه ننگيم ،امان از من و تو

من و تو هر دو جفنگيم ،امان از من و تو
از همان اول ،ما و تو به هم رنگ زديم
وز سر جهل به هم حيله و نيرنگ زديم
سنگ برداشته بر کله هم سنگ زديم
گاه ترياک کشيديم و گهی بنگ زديم
من و تو بس که دبنگيم ،امان از من و تو
من و تو هر دو جفنگيم ،امان از من و تو
مس�تبدگش�تموتوبازمس�اواتش�دی
يا که من صاحب ثروت شده تو الت شدی
اعتدالی شده مخلص ،تو دموکرات شدی
الغرض من چو تو الت و تو چو من الت شدی
باز هم بر سر جنگيم ،امان از من و تو
من و تو هر دو جفنگيم ،امان از من و تو
من به عنوان وکالت ،تو به عنوان دگر
جلب کرديم بسی فايده زين مردم خر
نشد از ما و تو حاصل به کسی غير ضرر
بلکه گشت ايران از روز نخستين بدتر
ما هم افتاده و لنگيم ،امان از من و تو
من و تو خيلی جفنگيم ،امان از من و تو
ای برادر تو خری ،من ز تو خرتر بالله
بهتر از ما و تو دانی چه بود؟ خر ،بالله
خ�رب�هچال�هننه�دپ�ایمک�رربالل�ه
زين خريت ها ويران شده کشور بالله
ما به فکر خر لنگيم ،امان از من و تو
من و تو خيلی جفنگيم ،امان از من و تو

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

درتمام روزهای هفته گذشته،
ماج��رای کلنجار و کش��مکش
رهبر ّ
معظ��م و رییس جمهوری محبوب
و منتخ��ب او ،برس��ر پذیرش اس��تعفا و
مج��دد وزیراطالعات ،در رأس همه
ابقای
ّ
خبرهایدیگر قرارداشت.
در خ��ارج و داخ��ل ایران ،نویس��ندگان
و تحلیلگ��ران بس��یاری به ای��ن موضوع
پرداختن��د و از زاویه ه��ای گوناگون آنرا
واشکافتند.
دکترمحمد برقع��ی در مقاله ای (نقل به
مضمون) نوشت که احمدی نژاد نخستین
کسی اس��ت که با تیزهوشی خاص خود،
دفاع از اعضاء و افراد باند خویش را وجهه
همت قرارداده است.
ّ
اکبر گنجی نیزدر نوشتاری با عنوان" :علی
خامنه ای و ظن جاسوسی احمدی نژاد"
نوشت:
«دموکراس��ی خواهان در نظام س��لطانی
باید هم��ه ی حمله های خود را معطوف
به س��لطان نمایند .حمایت از رهبری و
همراهی با او فاجعه است .بقیه افراد – از
جمله احمدی نژاد – به تبع نقشی که در
دوام این نظام س��رکوبگر دارند باید دقیقا
نقد شوند».
در داخل کشور ،محمدعلی رامین ،معاون

مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت ارشاد
اسالمیدردولت نهم ودبیرکل بنیادجهانی
هولوکاست ،در تاریخ  3اردیبهشت نوشتار
درازی در تارنمای "مشرق" با عنوان "همه
برسرش��اخ بن می برند" منتشر کرد که
الحق درخ��ور دریاف��ت بزرگترین جایزه
مجیزگویی و بادنجاندورقاب چینی است.
در این نوشتار محمدعلی رامین نوشت:
«تمکین به احکام حکومتی والیت
که موجب تقوی��ت جایگاه والیت
فقیه در عرص��ه ملّی و فراملّی می
شود ،از عهده کسانی بر می آید که
اهل صبرویقین ،بصیرت و اخالص،
بلندنظری و فداکاری باشند .وگرنه
آدم های کم ظرفیت و شکننده به قهر
یا طغیان یا افسردگی دچار می شوند».
محمدعلی رامین پ��س از صغری-کبری
چینی های دورودراز و قلم فرسایی درباره
این که رهبر ّ
درمدت
معظم کنونی چگونه ّ
 8س��ال ریاس��ت جمهوری خود ،باوجود
مخالفت با میرحسین موس��وی ،تنها به
دلیل والیت پذیری و تبعیت محض از آیت
الله خمینی وجود او را به عنوان نخس��ت
وزیر تحمل کرد ،نوشت:
«باید برای مدیریت جهانی آماده شویم.
نیل به مراتب باالتر ،پذیرش آزمون های
نوبه نو را می طلبد و امروز که جهان –
بویژه ا ّمت اسالمی – حوادث عجیب و
غریبی را تجربه می کنند و همگان در
انتظار حادثه ای عظیم به سرمی برند،
تبعی�ت از ام�ام عصر (ع�ج) را باید از
تبعیت نایب آن حضرت آغاز کنیم تا در

زیـبایی رد ربازندگی است

صداقت مدعای خویش پایدار بمانیم».
س��یدعلی
در همان روز  3اردیبهش��تّ ،
خامن��ه ای نیز در دیدار با جمعی از مردم
اس��تان ف��ارس با به نعل و ب��ه میخ زدن
ریاکارانه گفت:
«رهبری هیچ گاه بنای دخالت در تصمیم
ه��ا و کارهای دولت را ندارد ،مگر آنجایی
که احس��اس کند مصلحتی مورد غفلت
قرارگرفته اس��ت ...در قضیه اخیرهم که
چندان مهم نیس��ت ،احس��اس ش��د از
مصلحت بزرگی غفلت شده است».
رهبر ّ
معظم پس از این سخنان پرتناقض،
برای آنکه مبادا کسیدچار این سوء تفاهم
شود که "بنای دخالت نداشتن در کارهای
دولت" ناشی از خدش��ه دار شدن اقتدار
فراخدایی ایشان اس��ت ،به سخنان خود
افزود« :هرکجا که رهبری احس��اس کند
از مصلحت بزرگی غفلت می ش��ود ،وارد
خواهد شد و رهبری تازنده است نخواهد
گذاش��ت در حرکت عظیم ملّ��ت ایران
ذره ای انحراف ایجاد
به س��وی آرمان ها ّ
شود».
این س��خنان رهبر ّ
معظم انسان را به یاد
اصول  24و  27قانون اساس��ی جمهوری
اسالمی می اندازد .بنابر اصل :24
«نش��ریات و مطبوعات دربی��ان مطالب

آزادند ،مگر آنکه مخل به مبانی اس�لام یا
حقوق عمومی باش��د» .اصل  27نیز می
گوید« :تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،
بدون حمل س�لاح ،به شرط آن که مخل
مبانی اسالم نباشد آزاد است».
همه می دانن��د که بوی��ژه در نزدیک به
دوسال گذش��ته ،به دستاویز همین قید
"مخل مبانی اس�لام" چگونه تیش��ه به
بقایای ریشه ی آزادی نشریات و مطبوعات
و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها زده
شد.
"غفلت از مصلحت بزرگ" مورد اس��تناد
ّ
رهبرمعظم هم مانن��د قید "مخل مبانی
اسالم" قانون اساسی است .طرفه این که
او استفاده از این "حق" را چنان برای خود
مسلّم و محفوظ می پندارد که حتی نیازی
به "یقین" یا "اثبات" نیز نمی بیند و همین
قدر که "احس��اس" کند که "از مصلحت
بزرگ��ی غفلت ش��ده" خ��ود را مجاز می
ش��مارد با زیر پا گذاشتن قانون و تخطی
از حدود اختی��ارات قانونی خود – که در
م��واردی از اختیارات خداوند هم بیش��تر
اس��ت – "در تصمیم ها و کارهای دولت
دخالت کند" و ن��ام این به اصطالح نظام
حکومتیشترگاوپلنگرانیز"مردمساالری
دینی" بگذارد.
{>> ادامه در صفحه}14 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

TAILLEUR B i j a n

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

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

و بسیاری دیگر

(جزئیات در شماره آینده)

رستوران و فروشگاه فردوس

_________________________

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

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

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

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

Tel.: (514) 664-5544

>>قط پرواز مستقیم :مونتریال>> قطر
ر
ای
ر
ال
ی
نز :مشهد ،تبریز ،شیراز ،اصفهان..
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حمل و نقل پارس ماریتایم

مسعود نقره کار

>>

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:
½ ½ کالس های
فرانسه ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
مهاجرت)
(زیر نظر اداره
EN AIDE AUX
NOUVEAUX
ARRIVA

½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
فارسی زبان
DEمشاورین
60کمک
ANSشما با
 D'EXPERTو اداری
AVEC
PLUS
تحصیل
ادامه
و
کاریابی
امور
در
مشاوره
½½
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
offre des services gratuits dans plusieurs la
در مصاحبه کاری
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, ser
½ ½ تنظیمدعوتنامهرسمی
Un seul
اسناد وde
téléphone
 numéroمدارک
برابر اصل کردن
 ½ ½ : (514) 9تایید
deاز اینترنت
استفاده
½ ½ کالس آموزش کامپیوتر و
(با • Francisation (cours /
ateliers
)conversation
پرداخت هزینه ناچیز)
• Aide à la recherche de logement
دیگر برنامه
های آشپزی و
) ½ ½placementکالس
• Aide à la recherche d'emploi
بسیاری(cv,
counselling,
ateliers,
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
های• Orientation et référence
/ Conseils
اتاوا à la société،ساعات
کار• Aide à:
l'intégration
d'accueil
دسته جمعی و سفر به کبک،
ORGANISME COMMUNAUTAIRE VENANT
جمعه
تا
دوشنبه
>>
• Interprétariat et traduction
 ARRIVANTSغیره
سیب چینی و
EN AIDE AUX NOUVEAUX
بعدازظهر
صبح تا 4ونیم
 8و نیم
• Certificat
d'hébergement
رفت
D'EXPERTISEبرای
(با پرداخت هزینه ای ناچیز
آمد)AVEC PLUS
60و DE
ANS
•
Programme
d'accès
Internet
/ Cours
d'informatique
ژولیکور
دقیقه فاصله تا مترو:
5
AUPRÈS DES
IMMIGRANTS
offre des services gratuits dans plusieurs langues
• 3 Commissaires
à l'assermentation
__________________________________
)(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...
• Cuisine collective
Centre SocialUnD’Aide
AuxdeImmigrants
seul numéro
téléphone : (514) 932-2953
6201
ruedeLaurendeau
• Activités• Francisation
et sorties
(Québec,
Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p
(cours
/ ateliers
)conversation
• Aide à la recherche de logement
Montreal, QC H4E 3X8
)• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement
• Orientation et référence / Conseils
Jolicoeur
/ à à5l'intégration
minutes du
métro
Jolicoeur
• Aide
à la
société
d'accueil /voisin du CLSC de Ville-Émard
• Interprétariat et traduction
• Certificat d'hébergement
• Programme d'accès Internet / Cours d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation
• Cuisine collective
)• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal

)- Côte St-Paul

(coin

دولت المتداراحمدی نژاد

مداح اهل بیت دول��ت امام زمان را
آفتابه گرفت.
ای��ن مداح اهل بیت ک��ه بیش از
دیگر لتوت حکومتی به داش��تن
رگ الت��ی نازیده ،نمونه ی واقعی
رذالت و اوباشیگری ست.
مداح بیت رهبری با اتکا به همین
رگ بر باالی منبر عورت احمدی
نژاد را بی حجاب کرد!

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

استخوان بندی حکومت اسالمی،
یعنی الت ها ،با احساس تنگی جا،
به جان هم افتاده اند.
این بار رگ الت��ی حکومت گران
درعرب��ده جوی��ی های یک��ی از
مداح��ان اهل بی��ت آل عبا و بیت
رهبری بیرون زده است.
حاج سعید حدادیان ،از مداحان لش
و وبشی ،که همه ی محسنات شکلی
و محتوای��ی یک حزب الهی الت را
دارد ،احمدی نژاد و رحیم مشایی را
"آفتابه گرفت".
مداح بی��ت رهب��ری درمعرکه ای
در"انتقاد" به عملکرد رحیم مشایی،
ضمن تشبیه " مشاییِ بی شعور" به
آلت تناسلی احمدی نژاد خطاب به
احمدی نژاد گفت :
".....چی�ه ش�ما اینق�د تبلیغ
کنس�رت ها رو م�ی کنین ،اینا
نزده می رقصن 5 ،تا دکترجمع
کن�ن ی�ه آخوند نمیش�ن .من
امش�ب التی حرف م�ی زنم....
احمدی نژاد تا از بهش�ت حزب
الله بیرونت نکردن خودتو جمع
کن ،یالله بابا!"...
س��عید حدادی��ان م��داح مدع��ی
والیتمداریدر معرکه گیری اش که
در"جمع عاشقان سیدالشهداء" بر پا
شده بود ،با تاکید بر شباهت رحیم
مشایی به عورت آقای احمدی نژاد،
از رئیس دولت امام زمان خواس��ت
جلوی این آلت زش��ت را بپوشاند و
آن را دور بیاندازد.
مداح اهل بیت آل عبا و بیت رهبری
که به گفته خودش یکبارنیز قصد
داشت مش��ایی را " بزند" درمعرکه
گیری اش التی حرف می زند تاهیچ
رس��انه ای نتواند حرف های اش را
انتشاردهد.
ّ
با این ح��ال اما گل��ه ی دیگری از
الت ه��ای حکومتی ک��ه طرفدار
دولت التمداراحمدی نژاد هستند،
حرف های التی مداح والیتمدار را با
عذرخواهی از خوانندگان خود و امت
مسلمان منتشر کرد.
این گروه از ُلـتوت و لشوش و اجامر
دولتی که احمدی نژاد با ادب ترین
شان اس��ت با ژستی مودبانه سعید
حدادی��ان را " ب��ی ادب و فحاش"
خواندند و از ملت " فهیم و بافرهنگ
" ای��ران خواس��تند در رابط��ه با "
هتاکی" های این بی تربیتِ " چرت
و پرت" گو قضاوت کنند.
گل��ه ی الت های احم��دی نژادی
تشبیه آقای مشایی به عورت رئیس
دولت امام زمان توسط مداح عاشق
ِ شید الشهدا را بدون توجه به عفت
عموم��ی اوج حق��ارت و ب��ی ادبی
این"مداح هتاک" و "میرزابنویسی
که مقام گرفته" است ،اعالم کردند.

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

پارس تورز 20ساله می شود...
6201 rue Laurendeau, Montréal

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

2445340

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

مشاوران مجرب ما :الهه ،مهری و امیر در خدمت شما...

Jolicoeur

8

ِ
رگ التی،
شاهرگ فرهنگی
و اخالقی
حکومت اسالمی!

مداحان ،الت ترین های
حکومتاسالمی
رگ الت��ی ای ک��ه س��عید الت های حکومت اسالمی را شاید
حدادی��ان در برابر"جم��ع بتوان اینگونه دسته بندی کرد:
عاش��قان سیدالشهداء" به آن  )1تحصیل کرده ه��ای الت ،مثل
نازیده است ،شاهرگ فرهنگی دکتر محمود احمدی نژاد و بسیاری
و اخالقی حکومت اس�لامی ،و از اعضاء کابینه اش
از رگ ه��ای فرهنگی و اخالقی در  )2روحانی��ون الت ،مث��ل ه��ادی
جامعه ما ست.
غفاری و روح الله حسینیان
با روی کار آمدن سلسله صفویان با  )3مداح��ان الت مث��ل س��عید
ترویج وتحمیل ذکرمصیبت خوانی حدادیان و منصور ارضی
و مداحی خاندان آل عبا بخش��ی از  )4نظامیان الت  ،اکثر فرماندهان
الی��ه ی اجتماعی ای که پهلوانی و سپاه و ارتش( نگاه کنید به نوارسردار
جوانمردی و عیاری ویژگی اش بود قاسمی)
به ورط��ه مداح��ی و ذکر مصیبت  )5نمایندگان الت مجلس شورای
خوانی و الت بازی س��وق داد ه شد اس�لامی (اکثریت نمایندگان این
و به این طریق در این رگ فرهنگی مجلس)
و اخالقی خونی دیگرگونه به جریان  )6مس��ؤلین ،کارکن��ان و ماموران
افتاد.
الت ش��اغل دروزارت اطالع��ات و
پیش از انقالب بهمن الت ها– مداح زندان ها (قمه کشان و شکنجه گران
وغیرمداح -در حاش��یه ی نهادهای حرفه ای که با نام مستعار سربازان
پادشاهی و مذهب یاری رسان دربار امام زمان جنایت کرده و می کنند).
و روحانیون بودند ،و پاندول وار میان
قدرت مداران و دین مداران گذران در این میانه اما مداحان الت ترین ها
می کردند ،الت هایی که هیئت ها و بودند و هستند ،الت ترین هایی که
دستجات عزاداری ،مجالس مذهبی ،صدای حکومت اسالمی اند.
مس��اجد و تکای��ا و ...محل تطهیر و شگفت نیست که گله ای از همین
بزه��کاری ها و خ�لاف کاری های الت ه��ای کف بر دهان از آهنگران
مستمرشانبود.
(بلب��ل خمین��ی) و کویت��ی پور و
بخش بزرگ��ی ازهمین جماعت در حسین فخری گرفته تا حاج منصور
رابط��ه ای تنگاتن��گ و دو جانبه با ارضی (ش��مس المادحین) و حاج
روحانیون سرانجام با ربودن انقالب سعید حدادیان و ده ها مداح دیگر
بهمن متولیان قدرت سیاسی شدند در حکومت اسالمی به سیاستمدار،
و درش��کل دهیِ حکومت اسالمی فیلس��وف ،اقتصاددان ،دادس��تان و
نقشی پر اهمیت ایفا کردند.
قاضی ،معلم اخالق بدل شده اند.
نقش الت ه��ای مذهبی درترورها ،این مجموعه ،به ویژه منصور ارضی
بلواه��ا و ش��ورش ه��ای مذهبی و و سعید حدادیان و دارو دسته شان
س��رانجام انقالب بهمن پوش��یده می روند تا مهر خود بر درگیری ها و
نمانده است.
تحوالتدرون حکومتی بکوبند.
الت ه��ای ش��کل دهنده
حکومت اسالمی بتدریج
خ��ود و نوچه های ش��ان جلسات مشارکت
را در دس��ته جات و گروه
های مختلف سازماندادند
و ب��ه عناص��ر و الیه های
حکومتی بدل شدند.
امروز در هر سه قوه مجریه
و مقننه و قضائیه ودر سپاه در مونتریال
و ارت��ش و بیت رهبرالت
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
514-261-6886
ها ،به وی��ژه مداحان الت،
تماسبگیرید.
نقشی کلیدیدارند.
متدین بودن آن هاست.

مسیحیان
فارسیزبان

*****
برخی از مش��خصه های
لتوت حکومت��ی ،به ویژه
مداحان الت:
پرروئی و وقاحت،
زبان ( گفتاری و رفتاری)،
دروغگویی،
نترس�ی (کله خری) به
دلیل روحیه پرخاشگرانه و
تهاجمی(دعوایی)،
حیله گری،
خالفکاری و

 برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
از کانال تصویر ایران پخش می شود
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا)28-11 ،

نشانی کلیساGrace Ministry :

پارستورز

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu
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آژانس مسافرتی

انتخابات فدرال :از خودمان...
کیوان فلسفی کاندیدای
حزب لیبرال (ساوت شور)

حسینصمیمی

در انتخاب��ات این دوره
فدرال یک جوان ایرانی
بنام کیوان فلس��فی از
ح��وزه LONGEUIL
 PIERRE BOUCHERاز جان��ب
حزب لیبرال کانادا حضور دارد.
اگرچه در سال های اخیر استقبال
عموم��ی و حض��ور در انتخابات در
مقاط��ع مختلف در سراس��ر کانادا
کاهش داشته است،
اما بط��ور خاص حضور و ش��رکت
ایرانی��ان برای راهیاب��ی در صحنه
سیاسی بسیار اندک بوده و برخالف
بسیاری از کامیونیتی های فرهنگی
که بطور طوالنی در بسیاری از سه
سطح حکومتی حضوردارند ،ایرانیان
کانادائی در مدت اقامت خویش در
کانادا از این حضور در سطح گسترده
ای غافل مانده اند.
همگان آگاهن��د تا زمانی که از این
صحنه دور باشیم ،صدای جامعه ما
و نیازهای یگانه آن نیز بطور جدی
شنیده نخواهد شد.
شکی نیست که حضور در فعالیت
های سیاس��ی نیاز به ب��اور واقعی
در خدم��ت به جامع��ه و اعتماد به
نف��س در عبور از موانع و رس��یدن
به هدف ب��ا ارزش نمایندگی مردم
دارد و برای رسیدن به این هدف از
خودگذشتگی در زندگی خصوصی
و حرفه ای از شرایط اساسی است،
چرا که با ص��رف زمان و حضور در
جامعه و آشنا شدن با مسایل مردم
فرد قادر خواهد ب��ود ،خود را برای
بدست آوردن این مقام آماده سازد.
خوشبختانهدر سال های اخیر شاهد
بوده ایم ش��ماری چن��د از ایرانیان
س��خت کوش وارد این فعالیت ها
گردیده ان��د و درحال حاضر  2تن
ایران��ی در مجال��س ایالتی کبک و
انتاریو حضور دارند و امید است این
مسیر روند صعودی پیدا کند.
هفته پیش آگاه شدیم آقای کیوان
فلسفی،در مبارزات انتخاباتی فدرال
 2011ب��ه نمایندگی حزب لیبرال
در النگی (کبک) شرکت می کند؛
بر آن ش��دیم تا نشس��تی کوتاه با
وی داش��ته باشیم که چکیده ای از
این دیدار و صحبت ها در زیر برای
آشنائی هموطنان عزیز با این جوان
عالقمند آمده است.
کیوان فلسفی در س��ال  1981در
شهر ش��ربروک بدنیا آمده است و
عم�لا او نس��ل اول کانادائی ایرانی
تبار اس��ت .فارس��ی را بسیار خوب
و با لهجه ش��یرین و زیبای کردی
صحبت می کند و در جواب سوال
من که اگر ترجیح می دهد به یکی
از دو زب��ان رایج ب��رای راحتی کار
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

½

حرف بزنم با همان کردی زیبا
می گوید« :نخیر فارسی من
به اندازه کافی خوب است که
پاسخ های شما را بدهم».
بعد از دبیرس��تان وارد ارتش
کانادا ش��ده دوره تکنس��ین
دیگ بخ��ار و مکانیک را می
گذراند .پس از س��ه س��ال از
خدمت خارج ش��ده و اینک
مش��غول ادام��ه تحصیل در
رش��ته مهندس��ی مکانیک
در مدرس��ه عالی مهندس��ی
Longueuil-Pierre-Boucher
دانشگاه  UQAMدر مونترال
است.
اوتاوا فرستاده اند و شاید «اتنیک»
کیوان می گوید« :همیشه به
مسایل سیاسی عالقمند بودم ،گاهی بودن تو مشکلی در مسیر موفقیت
اندیشه می کردم روزی وارد سیاست تو باشد.
شوم ،تصورم همیشه این بود خوب می گوید« :با استدالل شما در مورد
احتماال بای��د از آن رده های پائین فرانسوی نبودن یا اتنیک بودن اصال
ش��روع کرد و آرام آرام باال رفت .اما موافق نیستم .من زبان فرانسوی را
حزب مسئولیت بزرگی بر گردن من با همان لهجه کبکی که هر کبکی
گذاشت و مرا برای این حوزه معرفی اصیل صحبت م��ی کند حرف می
زنم و اتفاقادر این مدت مورد تشویق
نمود».
«م��ن در این حوزه زندگی کرده ام .مردم هم ب��وده ام .اما تا آنجا که به
با مسایل و مشکالت آن آشنایم .در نماینده فعلی از  BQمربوط اس��ت
داخ��ل ح��زب و در منطقه ام فعال عمال بعد از این همه سال نتوانسته
بوده ام .حزب من مشکالت زیادی مسایل مردم را حل کند علتش هم
را پشت سر گذاشته است .در کبک این است کهدر سطح قدرت تصمیم
صدمات زیادی به اعتبار حزب وارد گیری ودولت نیست ،حزبی استدر
آمد ،اما با آمدن رهبر جدید به یک کنار که هیچ وقت به قدرت نخواهد
بازسازی کامل دست زده شده است رس��ید و این چیزی است که مردم
و در این مسیر جوان های عالقمند به آن توجه ک��رده اند و اینبار تنها
شانس این را داشته اند که بصورت آلترناتیو واقع��ی در مقابل محافظه
چشمگیر نقش فعال داشته باشند کاران ،حزب لیبرال است .می دانید
و حزب لیبرال سرمایه گذاری دراز  BQمی خواهد این مملکت نمونه
مدت برروی این سرمایه های جدید را از هم جدا کند در حالی که حزب
لیبرال حزب وصل کننده و گردهم
می کند».
در پاسخ س��وال دیگر من در مورد آورنده مردم است و خواستار کبکی
مش��کالت و مس��ایل خاص حوزه قوی در میان کانادائی متحد است.
انتخاباتی اش م��ی گوید« :بیش از از می��زان و حض��ور ایرانیان در این
 %60جمعیت س��اکن آن را طبقه حوزه می پرسم می گوید:
کارگر و متوس��ط و تولید کنندگان «ایرانیان این منطقه زیاد نیس��تند
تش��کیل م��ی دهن��د .کارخانه ای اما بطور دایم به تعداد تاجیک ها و
کوچ��ک و بزرگ متع��ددی در این افغان های فارسی زبان افزوده شده
حوزه هستند .ازدست رفتن کارهای است .اما من معتقدم موفقیت یک
تولی��دی ،س��طح باالی بی��کاری ،کاندیدای حزب عالقه و توجه مردم
دستمزد پائین ،مبارزه دایمی برای و رای دهندگان به برنامه های حزب
بهبود زندگی با باالبردن دستمزدها اوست چرا که مردم بر مبنای اعتقاد
و مساله خطرناک و نیاز به جایگزینی و اعتم��اد خود به اح��زاب رای می
پل ش��امپلن ک��ه عمال ش��اهرگ دهند .من تمام کوششم در آن است
اقتصادی و حیاتی این منطقه است تا برنامه های حزب لیبرال را به مردم
از جمله مس��ایل مهمی اس��ت که بشناسم و با کسب اعتماد آنها رای
ذهن تمام رای دهندگان این حوزه شان را به دست آورم.
را به خود اختصاص داده است و در می گوی��د پالتفورم حزب لیبرال از
مدت کمپین بطور دائم در صحبت تمام احزاب دیگر مترقی تر است و
های من با مردم مطرح می گردد ».پر است از اقدامات اجتماعی.
ب��ه او م��ی گوی��م ولی م��ردم این
{>> ادامه در صفحه}34 :
ح��وزه بیش از چهار ب��ار کاندیدای
ناسیونالیس��ت /جدائی طلب بالک
کبکی  BQرا بعنوان نماینده خود به

½
½
½

مسکونی،جتاری و سرمایه گذاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

Kévan Falsafi

مشاور امالک در سراسر مونتریال

فرنازمعتمدی

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری
مالیات و حسابداری

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
Fax: 450-937-3654

ZAND

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا
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personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General business
'management










www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

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

>>

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

>>

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-929-6263

نانسیمعلمی

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

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

____________________
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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کانادا...

www.skylawn.net
نسبی برخوردار بوده ،تأکید کرده
اند ،با توجه به رویدادهای مشابه
تونس و مصر در جهان ،س��ران
کش��ورها صرفا نباید به اعداد و
ارقام مربوط به رشد ناحالص ملی
در زمینه وضعیت روحی و رفاهی
مردم تکیه کنند.
اضافه می ش��ود نظر س��نجی
یادش��ده در م��اه ه��ای فوریه
و دس��امبر  ،2010از 1،000
شهروند مقیم  124کشور جهان،
بدست آمده است.

کانادایی ها
دومین مردم
شاد دنیا

 ۲۱آوری��ل ایرانت��و :کانادایی ها به
همراه سوئدی ها ،دومین جایگاه را
از نظر داشتن مردم شاد در جهان،
به خود اختصاص داده اند.
بر اس��اس نظر س��نجی های انجام
ش��ده توس��ط موسس��ه Gallup's
 globalمردم دانمارک با  72درصد
در جایگاه نخس��ت قرار گرفته اند
و بدنبال آن ،کانادا و س��وئد با ،69
اس��ترالیا  ،65آمریکا  59با انگلیس
با 54درصد در رتبه های بعدی قرار
دارند.
مردم کانادا ،از نظر پیش��رفت های
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زندگ��ی ،امتی��از  7از  10و از نظ��ر
زندگی آینده 8 ،از  10را به کش��ور
خود داده اند.
تنه��ا 2درصد از مردم کانادا ،معتقد
بهداشتن سختیدر زندگی هستند.
ای��ن افراد  ،امتیاز  4یا کمتر را برای
زندگی ام��روز و آینده خود در نظر
گرفته اند.
 30درص��د بقیه ه��م معتقدند در
بینابی��ن دو حد پایی��ن و اعال قرار
دارند.
صاحبان نظ��ر س��نجی ،اعتقاد به
پیش��رفت و کامیابی را تنها در بین
مردم  19کش��ور جهان که اکثرا از
اروپا و آمریکا هستند ،یافته اند.
وضعیت در  67کش��ور دیگر جهان
بگونه ای اس��ت که کمت��ر از یک
چهارم مردم خود را خوشبخت می
دانند.
آنان با اعالم اینکه وضعیت امسال،
به نسبت سال گذشته ،از پیشرفت

جدول مربوط به وضعیت
چندکشورمنتخب:

Country
% thriving
		Denmark
72%
		Canada
69%
		Sweden
69%
		Australia
65%
United States
59%
United Kingdom 54%
		Germany
44%
		Italy
37%
		Spain
34%
		Russia
24%
		Greece
21%
		India
17%
		Libya
14%
		China
12%
Zimbabwe
9%
		Haiti
2%
Central African Republic
		
2%
		Chad
1%
_______
Source: Gallup well-being survey

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:

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

بیل گیتس ،بزرگرتین سرمایه گذار کانادا

دوشنبه ۲۵آوریل ،ایرانتو :بنیانگذار
شرکت میکروس��افت ،با سرمایه
گ��ذاری  3.2میلی��ارد دالری در
شرکت راه آهن کانادا ،به بزرگترین
سهام دار خارجی این کشور تبدیل
گردید.
ش��رکت ( CN (TSX: CNRدر
مونترآل اعالم ک��رد بیل گیتس،
که هم اکنون دومین مرد ثروتمند
جهان اس��ت ،از  25فوری��ه آینده،
صاحب  10.4درصد از س��هم خود
خواهد شد.
این گزارش حاکیس��ت وی از سال
 2006تاکنون اقدام به خرید سهام
راه آهن می کرده است.
ش��رکت راه آهن کان��ادا در جریان

مجمع عمومی خود در تورنتو اعالم
کرد ،بیل گیتس  46.7میلیون سهم
از آن شرکت را برای "بنیاد اعتباری
بی��ل و ملیندا گیت��س" خریداری
کرده است.
ارزش هر س��هم وی بر مبنای نرخ
تجاری روز دوشنبه ،بالغ بر 69.97
دالر بوده است.

سرمایه تجاری ش��رکت راه آهن
بابت  458.6میلیون سهام عرضه
شده 32 ،میلیارد دالر است.
از س��وی دیگر ،یکی از دوس��تان
بی��ل گیتس به ن��ام "وارن بافت"
ک��ه صاحب ش��رکت Berkshire
 Hathaway Incاست ،اوایل سال
گذشته توانس��ت ،تسلط کامل بر
روی ش��رکت راه آه��ن امریکای��ی
Burlington Northern Santa Fe
 Corpداشته باشد.
شرکت راه آهن کانادا ،روز سه شنبه
در گزارش مالی سه ماهه اول امسال،
اعالم کرد ،درآمد آن شرکت ،با 88
س��نت افزایش در هر سهم ،به 2.1
میلیارددالر رسید.

ضرردهیخطوطهواییجهانبهواسطهافزایشقیمتسوخت

افزایش بی س��ابقه قیم��ت نفت و
متعاقب آن افزایش بهای س��وخت
هواپیماه��ای مس��افربری ،خطوط
هوایی مطرح جهان را با مش��کالت
مالی بسیاری مواجه ساخته است.
به گ��زارش پولنیوز به نقل از عرب
نی��وز ،خطوط هواپیمای��ی یونایتد
کنتیننتال بزرگترین شرکت هوایی
جهان اعالم کرده اس��ت که در سه
ماهه اول س��ال و با توجه به هزینه
س��وخت  600میلیون دالری ،این
ش��رکت با  213میلیون دالر ضرر

مواجه شده است.
خط��وط هوایی از مع��ادالت مالی
پیچیده ای برای به حداقل رساندن
ضرر افزایش قیمت سوخت استفاده
می کنن��د اما با هم��ه تالش های
صورت گرفته این اقدامات جوابگوی
دامن��ه گس��ترده افزایش قیمت ها
نبوده است.
آمریکن ایرالینز در س��ه ماهه اول
س��ال مبلغی بالغ بر  100میلیون
دالر را برای مقابله با بحران سوخت
در نظر گرفته بود اما افزایش صورت

حساب هزینه های سوخت به 351
میلیون دالر که همچنان نیز ادامه
دارد باعث اعالم ضرر  436میلیون
دالری از س��وی این شرکت هوایی
شده است.
حتی شرکت های پردرآمدی مانند
س��اوت وس��ت و بلوجت نیز اعالم
کرده اند که میزان س��ود آنها بعد از
پرداخت هزینه های مربوط به خرید
سوخت هواپیما بسیار ناچیز خواهد
بود.

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
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کانادا :هاکی ...
هدیه عروسی  50،000دالری کانادا
به نوه ملکه انگلیس و همسرش
ایرانتو :کانادادر یک اقدام سمبولیک،
و به عنوان هدیه عروسی پرنس ویلیام
و کی��ت میدلتون ،مبل��غ 50،000
دالر به " امداد گارد ساحلی کانادا"
اختصاص داد .به گ��زارش کانادین
پرس ،س��ازمان مذکور از سوی زوج
سلطنتی انتخاب ش��ده و به عنوان
بهره بردار کمک نقدی دولت کانادا،
هدیه مزبور را دریافت می کند.
اس��تفن هارپ��ر ،نخس��ت وزیر در
س��خنانی گفت ،دولت این هدیه را
از س��وی همه کانادایی ها پرداخت
کرده است.
وی افزود ،مبلغ مذکور ،به س��ازمان
کم��ک خواه��د ک��رد ت��ا امکانات
بیشتری را برای امر جستجو و نجات

فراهم ک��رده و توانمندی آنها را در
حفظ ج��ان افراد مجروح و نیازمند
افزایش می دهد.
نخست وزیر کانادا ،همچنین اضافه

ک��رد ،کانادایی ها بس��یار عالقمند
هستند  ،تا از زوج رویال ،د سفرشان
به کانادا استقبال شایسته کنند.
سفر پرنس ویلیام و کیت به کانادا،
از  30ج��ون تا  8ج��والی انجام و
شامل دیدار از آلبرتا ،سرزمین های
شمال غربی ،جزیره پرنس ادوارد،
کبک و منطقه اتاوا خواهد بود.
اضافه می ش��ود ،کان��ادا به عنوان
یکی از مستعمره های بریتانیا ،زیر
نظر ملکه آن کشور اداره می شود،
و نماین��ده ملکه در کانادا به عنوان
فرماندار کل ،از اختیارات وس��یعی
از جمله فرمانده��ی کل نیروهای
مسلح ،برخوردار است.
 89درص��د کل زمین ه��ای کانادا
(نزدیک به  9میلیون کیلومترمربع)،
به عنوان  ، Crown Landمتعلق به
ملکه انگلیس است.

کانادایی ها ،بیشتر از هزینۀ غذا ،لباس و مسکن،
مالیات می پردازند!
ایرانتو :یک خانواده متوسط کانادایی
در طول سال گذشته ،تقریبا نیمی از
درآمد خود را برای پرداخت مالیات،
هزینه کرده است.
یعنی خیلی بیشتر از آنچه که برای
غذا ،محل زندگی یا لباس ،مصرف
می کند.
ب��ه گ��زارش آژانس خب��ری QMI
و ب��ر اس��اس تحقیق انجام ش��ده
توس��ط موسس��ه  ،Fraserدر سال
 ،2010خانوارهای با متوسط درآمد
 72،393دالر41.3 ،درص��د آن
را برای مالیات ص��رف کرده ،اما در
مقابل ،تنها 34درصد آن را برای غذا،
لباس و مسکن هزینه کرده اند.
"نی��ل ولده��اوس" ،کارش��ناس
ارش��د اقتصادی موسس��ه معتقد
است":میزان مالیات پرداختیدر 49
سال اخیر به نقطه ای رسیده است
که دولت ،خ��ود ،بزرگترین هزینه
خانواده ها محسوب می شود!"
ولدهاوس یک��ی از تهیه کنندگان
ش��اخص ه��ای مالیات��ی مصرف
کنن��دگان کانادای��ی (Canadian
 )Consumer Tax Indexاست.
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ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

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

در این مطالعه به مسیریابی هزینه
های کاال و سرویس هایی پرداخته
شده که دولت  ،از طرف مردم کانادا،
خریداری می کند و طی آن متوسط
س��هم مالیاتی هر خانواده از س��ال
 1961تا  ،2010بررسی شده است.
در سال  ، 1961متوسط هزینه ای
که هز خان��واده برای مالیات هزینه
می ک��رد ،بال��غ ب��ر 33.5درصد و
میزان هزینه غذا ،لباس و مس��کن،
56.5درصد درآمد بود.
در این گزارش مشخص شده است

که متوسط صورتحس��اب مالیاتی
خان��واده ه��ا از س��ال  ، 1961ب��ه
می��زان 1.686درصد افزایش یافته
اس��ت .همزمان هزینه صرف شده
برای مس��کن 1.175درص��د ،غذا
498درص��د و لب��اس510 ،درصد
افزایش یافته است.
اضافه می شود ،بنا به اعالم اداره آمار
کانادا ،شاخص بهای مصرف کننده ،
که بیانگر میزان تغییر قیمت هاست،
از س��ال  ،1961تا  ،2010به میزان
 642درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایس��نا ،یكی از مقامات
پلی��س هندوس��تان در اینب��اره
به رس��انههای رس��می این كشور
ی��ادآور ش��د :ریی��س بانك��ی در
شمال هندوستان روز چهارشنبه
هفت��ه گذش��ته پس از گش��ودن
در گاوصن��دوق با اس��كناسهای
جویده شده مواجه شد .پس از آن
ماموران به مح��ل مراجعه كرده و
متوجه شدند كه هجوم لشكری از
موریانههای گرسنه عامل به وجود

آوردن این وضعیت است.
ای��ن مق��ام مس��ئول در ادام��ه
ب��ه خبرگ��زاری آسوش��یدپرس
خاطرنش��ان كرد :متاس��فانه این
موریانهها به مبلمان و دفاتر اسناد
بان��ك هم خس��اراتی وارد كردهاند.
با این حال ،هنوز مش��خص نشده
است كه این موریانهها چگونه موفق
ش��دند به داخل گاوصندوق آهنی
این بانك نفوذ كنند.

موریانهها  10میلیون
روپیه را در بانك
هند خوردند!
 ۲۳آوریل :بانك مركزی هندوستان
اعالم ك��رد كه هجوم موریانهها به
یكی از بانكهای این كش��ور باعث
شد تا  10میلیون اسكناس روپیه
توسط این حشرات جونده خورده
شوند.

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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کانادا...
درآمد صاحب یک کافی شاپ تیم
هورتونز ،چقدر است؟

ایرانتو :هر مش��تری کانادایی که در
صف خرید قهوه یا نوش��یدنی های
کافی شاپ تیم هورتونز می ایستد ،با
خودش می گوید :تصور کن ،صاحب
این مکان باشی ،قهوه درست کنی،
بفروشی ،هر لحظه مشتری داشته
باشی و بعد پول هایت را بشماری!
"رونالد جویس" کسی که توانست
کاف��ی ش��اپ زنجی��ره ای "Tim
 "Hortonsرا ب��ه عن��وان یک��ی از
س��مبل های ملی کان��ادا درآورد با
ذکر این مطلب در زندگینامه خود
می افزاید" :اگر یک کار مطمئن در
زندگی هر کسی وجود داشته باشد،
همانا داشتن امتیاز یک شعبه تیم
هورتونز است".
کتاب جوی��س اطالع��ات دقیقی
درباره درآمد متوس��ط این ش��غل
نیاورده و شرکت نیز ،معموال اشاره
ای به عایدی ساالنه صاحب امتیاز
شعبه نمی کند.

اما یک نزاع زنن��ده در دادگاه باعث
ش��د برخی اطالعات م��ورد نیاز رو
شود265،558 :دالر.
یعنی معادل سود فروش 170،000
لی��وان بزرگ قه��وه یا چ��ای و یا
 332،000عدد دونات یخ زده.
مجل��ه مک لین��ز در گ��زارش ماه
س��پتامبر خود آورده اس��ت گروه
کوچکی از دارندگان امتیاز ش��عبه
تی��م هورتونز ،یک اقام��ه دعوی به
ارزش  1.95میلی��ارد دالر ،علی��ه
دفتر مرکزی تیم هورتونز کرده اند،
مبنی بر اینکه تصمیم جدید شرکت
نسبت به عدم س��رخ کردن سیب
زمینی در ش��عبه ها و اس��تفاده از
سیب زمینی های یخ زده آماده،که
از انبار مرکزی توزیع می شود ،باعث
از دس��ت رفتن مبالغ زیادی از سود
آنها خواهد گردید.
جلس��ه مقدماتی دادگاه قرار بود در
ماه جاری برگزار ش��ود ،ام��ا تا ماه

فرش پرس

Tapis Perse

آگوست آینده به تعویق افتاده است.
با این وجود شرکت تیم هورتونز یک
گزارش از متوسطدرآمد شعبه ها ،از
سال  ،2002تا  2008که برای اولین
بار شعار مخصوص کافی شاپ ،یعنی
" "Always Freshابداع شد ،منتشر
کرده است.
جالب اینکه تولید و توزیع سراسری
دونات ه��ای یخ زده ،یکی از عوامل
اصل��ی موفقیت تجاری ش��عبه ها
محسوب شده است!
در طول همان هفت سال ،متوسط
فروش ش��عبه تی��م هورتونز ،قبل
از کس��ر مالیات و بهره ،بالغ بر 1.5
میلیون دالر بوده است؛ بطوری که
سود بدست آمده ،از  174،280دالر
در س��ال  ،2002به  265،000دالر
در سال  ،2008افزایش یافت.
ش��عبه ه��ای موج��ود در اس��تان
ساس��کچوان ،بخص��وص از درآمد
بیشتری برخوردار بوده اند.
یک ش��عبه معمولی در آن استان،
از درآمدی بالغ ب��ر  396،000دالر
برخوردار بوده که 105درصد رش��د
را نس��بت به سال  2002نشان می
دهد.
کمترین می��زان درآمد نیز متعلق
به اس��تان نوا اسکوش��یا با متوسط
 203،721دالر در سال  2008بوده
که به نسبت س��ال  ،2002دوبرابر
شده است.
گفتن��ی اس��ت فروش��گاه ه��ای
زنجی��ره ای " "Tim Hortonsه��م
اکنون ،بیش از 75درصد بازار چای
و قهوه و  62درصد بازار ش��یرینی و
کلوچه کانادا را در اختیار دارند.

(تهران سابق)

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی
..........

..........
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 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
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Jaleh Hafezi
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 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

 با مدیریت خامن سعیده دشت

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

____________

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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تصور آن هم ساده نیست:
ی��ک بیمارس��تان دولت��ی
تصمیم میگیرد کهدو بیمار
بستری را با لباس بیمارستان
در آمبوالنس قرار دهد و آنان را به منطقهای
در حاشیه یک بزرگراه ببرد و در زمینهای
زراعتی کنار جاده به امان خدا رها کند .ولی
این واقعه تکان دهن��ده چند روز پیش در
تهران اتفاق افتاده است.
مهمتر این که صحنه به وسیله یک دوربین
عکاسی ثبت شده و انتشار جهانی پیدا کرده
است.
و همین مسئله ،و نه اصل واقعه ،مسئوالن
حکومت��ی را به جنب و جوش انداخته تا با
دراز کردن چند مأمور دون پایه بیمارستان،
به نحوی به سر و صدای مسئله پایان دهند.
خویش
جان
از
را
خود
پولی
م
ک
ی��ا
پولی
ی
ب
ارزش دانستن حیات انسانی است.
ول��ی نه ای��ن اتفاق را میت��وان یک نمونه بپردازد.
عالوه بر این ،کشتن به خاطر عقیده نه فقط
ا س��تثنا یی
افراد بیش��ماری در ایران بهدست حکومت و بلکه بهدست شهروندان
در خدم��ات عفونت زخم عمیقی جامعه که ب��ه اتهام قتل محکوم عادی نیز مجاز ش��مرده ش��ده است (ماده
درمانی ایران
به اعدام ش��دهاند به علت  ۲۲۶قانون مجازات اسالمی).
نهادینه
صورت
به
را
ایران
دانس��ت و نه
ای��ن که خان��واده مقتول وفور «جرایمی» که ب��ه خاطر آن مجازات
دل خ��راش
خواهاندیه شدهاند و قاتل اعدام تعیین شده ،و اجرای بی محابای این
آلوده کرده...
ب��ودن ای��ن
نتوانسته آن را تأمین کند مج��ازات که ایران را در صدر کش�ورهای
صحن��ه را
اند.
ه
رفت
دار
چوبه
پای
به
جهان به حلاظ تعداد س�رانه اعدام قرار
میت��وان با
از آن س��و ،به روشنی اگر داده است ،ش��اهد دیگری بر پایین بودن
عزل یا مجازات چند کارمند و پرس��تار بر قاتل یا بس��تگان او افرادی متمول باش��ند ارزش جان انسانی در این جامعه است.
طرف کرد.
چ��ون به راحت��ی میتوانند خواس��ت دیه حکومت نه فقط با وضع این قوانین ،و صدور
واقعه مذکور هم چون زخمی باز ش��ده ،از بس��تگان مقتول را بپذیرند با پرداخت آن ،و اج��رای حکم اعدام پ��س از محاکمه در
عفونت عمیقی خبر میدهد که جامعه ایران قاتل از مرگ نجات پیدا میکند.
دادگاههایی فاقد ح��د اقل موازین حقوقی
را به صورت نهادینه آلوده کرده و از جمله بر به عب�ارت دیگر ،در این موارد ،زندگی برای اثبات جرم ،تحقی��ر و تخفیف ارزش
خدمات دولتی عموما و خدمات بهداشتی و و مرگ یک انس�ان به تمک�ن مالی او جان انسانی را به نمایش میگذارد ،بلکه با
درمانی خصوصا تأثیر گذاشته است:
بستگیپیدامیکند:
اجرای صحنههای مشمئز کننده اعدام در
محوریت پول و پایی�ن بودن ارزش قانون اجازه میدهد که یک جانی متمول از مأل عام این ارزش گذاری نازل جان انسانی
مرگ (و غالبا از هر مجازاتی) فرار کند ،و در را به رخ شهروندان میکشد.
جان انسان.
پ��ول در جامعه ای��ران نق��ش اول را بازی مقابل همین قانون با کمال سبعیت فرمان حکومت در واقع میخواهد فرهنگ فاس��د
میکند ،و سه دهه سیطره حکومت دینی قتل جانی تهی-دست را صادر میکند.
و ضد انس��انی خود را که برای جان انسان
ب��ر آن این نقش را به ش��دت افزایش داده عالوه بر این ،قانون دیه عمال به نوعی رابطه ارزش چندانی قایل نیست به سطح جامعه
است .صرف نظر از فرهنگ رشوه که تقریبا نابرابر بین پولداران و تهیدستان رسمیت تعمیم دهد و آن را نهادینه کند.
بر همه خدمات عمومی حاکم است و کمتر میدهد و هزینه آدم کشی را برای پولداران شگفت آور نیس�ت که برابر ارقام رمسی،
شهروندی میتواند بدون توسل به رشوه یا به شدت پایین میآورد.
آمارهای قتل و خش�ونت در دوران حیات
پارتیبازی کارهای اداری خود را پیش ببرد ،قانون عم�لا به پول��داران میگوید که اگر جمهوری اسالمی به صورت سرسامآوری باال
سلطه پولدر ساختار سیاسی و قضایی نظام خواستید فرد تهیدستی را بکشید ،دغدغه رفته است.
نهادینه شده است.
زیادی به خود راه ندهید .کافی است بتوانید قوانین مربوط به دی��ه و مجازات اعدام که
قوانی��ن ایران ب��رای پ��ولداران امتیازهای ورث��ه او را با پول بخری��د ،و اگر از پس این محوریت پ��ول و پایین ب��ودن ارزش جان
خاصی قایل شده اس��ت .در قوانین مدنی ،کار برآیی��د میتوانید از مجازات فرار کنید .انس��انی در ایران تحت حکومت اسالمی را
پول میتواند حقوق و امتیازات بیش��تری البته تضمینی وجود ندارد که ورثه مقتول به نمایش میگذارند البته خود نه از عوامل
نصیب فرد بکند (مثال در حقوق خانواده و الزاما دی��ه را بپذیرند و از حق قصاص خود نهادینه شدن این ارزشها و بلکه از عوارض
در گذرند.
تعدد زوجات برای مردان).
آن بشمار میروند.
ولی سلطه پول به خصوصدر قوانین جنایی ول��ی اگر قاتل بتواند مبلغ دی��ه را به اندازه در واقع ،این فرهنگ فقهزده حاکم است که
به نحو وحشتناکی نقش بازی میکند.
کافی باال ببرد ،کمتر خانواده تهیدس��تی انس��ان را نازل میشمارد و پول را بر انسان
قوانین جنایی ایران ،حیات انسانها را هست که از چنین پول بادآوردهای بگذرد و برتری میدهد.
به توانایی مالی آنان وابسته کرده است ،همچنان بر کشتن قاتل که چیزی را نصیب از ع��وارض دیگر این فرهنگ ،یکی این که
و وحش�تناکتر آن که برای پولداران آنان نخواهد کرد اصرار بورزد.
هزاران نفر در ایران به دلیل عدم توانایی در
جواز جنایت نیز صادر میکند.
یعنی که ریس��ک قتل تهیدس��تان برای پرداخت وامهای خود برای س��الیان دراز به
تصادفی نیس��ت که اکثر قری��ب به اتفاق متمکنان بس��یار پایین است ،و هر چه که زندان افتادهاند ،و یا صدها نفر که احیانا به
قربانیان (غیر سیاس��ی) مجازات اعدام در فرد متمکنتر ،ریسک آن کمتر.
دلیل فقر دست به دزدی زدهاند با بیرحمی
ایران تهیدس��ت اند ،و ای��ن امر البته فقط به عب��ارت دیگر ،قانون مجازات اس�لامی تمام مورد قطع دست قرار گرفتهاند.
معلول فساد نظام قضایی ایران نیست.
عمال برای متمکنان جواز جرح و قتل صادر تنها در جامع��های که پول ارزش��ی باالتر
کرده و با ارزش محوری به پول دادن ،جان از ج��ان و حیثی��ت انس��انی دارد میتوان
دیــه...
یکی از بارزترین موارد س��لطه پول در نظام تهیدستان جامعه را به خطر انداخته است .ش��اهد آن بود که آدم را به خاطر بیپولی
قضایی ایران ،قوانین دیه است .دیه ،به زبان در جامع��ه تحت حکومت مذهبی ایران نه (و نه الزاما ب��ه خاطر تقلب و کالهبرداری و
س��اده ،پرداخت پ��ول در برابر جرح و قتل فقط میتوان ب��ا پول از مجازات فرار کرد و اختالس) برای سالیان به زندان بیفکنند و یا
بلکه با تکیه به پول میتوان به راحتیدست دستهای انسانها را به خاطر دزدی ببرند.
است.
اگر کس��ی مرتکب نقص عضو یا قتل فرد به خشونت و جنایت زد.
چنین جامعهای است که در آن به گفته
دیگری بشود ،قانون دو کیفر را پیشبینی پایین بودن ارزش جان انس��ان نیز در نظام شاملو مزد گورکن ،از بهای آزادی آدمی
جمهوری اسالمی نهادینه شده است.
بیشتراست.
کرده است:
یکی قصاص ،یعنی نقص عضو مشابه یا قتل در قوانین ایران عالوه بر جرایمی مانند قتل آن چ��ه که چند روز پیش در اتوبان خلیج
و تجاوز برای دهها «جرم» دیگر عقیدتی و ف��ارس در تهران اتفاق افتاد در متن چنین
مجرم،
و دیگری پرداخت دیه (با رضایت قربانی یا روابط انسانها با یکدیگر نیز مجازات اعدام جامعهای و تحت تسلط چنین فرهنگی که
بازماندگان او) .به روش��نی ،پرداخت دیه به تعیین شده است.
بیش از یک نسل بر این جامعه حاکم شده
تمکن مالی مجرم بستگی پیدا میکند و اگر کشنت به خاطر عقیده (مثال ،ارتداد) یکی از صورت گرفت.
{>> ادامه در صفحه}14 :
او نتوان��د این مبلغ را تأمین کند باید تاوان بارزترین و فاحشترین مظاهر تحقیر و بی

سوژه ی
طنز و
طعنه و
حتقیر یک
ِ
نسل!

از قابلۀ آقا تا
غائله دین گریزی

مسیح علی نژاد
نه خرافه پرستی و خرافه گویی نکته ای نو
است و نه دهان گشودن برای قصه گویی
و داستان سرایی در میان جماعت ائمه ی
جمعه ،حدیثی تازه است .برای مردم جای
جای جهان هم ش��اید پیش بیاید که در
ِ
سال ،یک یادوبار حدیث و حکایتی مبتنی
ب��ر خراف��ات از مقامات بش��نوند و همان
ُقل محفل و مجلس شان شود تا
حکایت ،ن ِ
بر آن بخندند و در هوای آلوده ی سیاست
کم��ی نفس تازه کنند ام��ا اهل ایران که
باش��ی هم کار از آمار بی شما ِر این خرافه
س��ران کشور
گویی های مذهبی در راس
ِ
م��ی گذرد و ه��م در بدنه ی جامعه دیگر
کار از خنده گذش��ته است و گاه گریه می
آی��د آدم را که جمعی چنین عنان عقل
نسل عص ِر مدرن حکومت
از دست داده ،بر ِ
می کنند.
آنچه موض��و ِع مختصر این مقاله اس��ت،
فیلمی اس��ت از گفته های امام جمعه و
تولی��ت قم ک��ه در میان ه��واداران رهبر
جمهوری اسالمی ،فرصت را غنیمت می
شمارد تا قصه ای را به نقل از خواهر آیت
الله خامنه ای چنین نقل کند:
آقای خامن��ه ای هنگام تولد ،زمان خروج
از بدن مادر "یا علی" گفتند و قابله نیز در
جواب ایشان گفت "علی یارت".
و این اما همه ی قصه نیست.
آنچه موضو ِع این فیلم را درخو ِر توجه می
کن��د اتفاقا همان بخش از گفته های امام
جمعه اس��ت که چندان م��ور ِد توجه ی
دهندگان به این فیلم نشده
توجه نش��ان
ِ
است.
جدی او بر این نکته که فرمانده
اش��اره ی ِ
ی لشک ِر علی ابن ابی طالب ،سردار مهدوی
شنیدن قصه ی قابله ی آقا راغب
نژاد نیز با
ِ
می شوند تا آن فرد را بیابند و حکایت را از
زبان او ثبت کنند.
یافتن قابله ی آقا
سردار،
منظور و مقصو ِد
ِ
و یا یافتن خواه ِر آیت الله خامنه ای است.
شنوندگان این حکایت نیز
حاضران و
باقی
ِ
ِ
ِ
به گفته ی س��عیدی از سپاهیان و چهره
نظامی کشور بوده اند؛ یعنی جمعی
های
ِ
که باید برای یافتن و کش��ف کردن حلقه
های مفقودهدر امنیت کشور راغب و پیگیر
ِ
صحبت قصه گو نشسته
باشند ،نه تنها پای
فرمان
و
اند
داده
نشان
نیز
اند ،بلکه پشتکار
ِ
کردن قابله ی آقا یا رابط
یافتن و کش��ف ِ
بالواسطه با این قابله را نیز صادر کرده اند
تا گفته هایشان در تاریخ ثبت شود و مبادا
تاریخ ب��دون ِ
ناتنی
ثبت قصه های خواه ِر ِ
آیت الله خامنه ای برای آیندگان نوش��ته
شود.

قصه ی س�ردارهایی که قاتل را رها
می کنند و دنبال قابله می گردند نیز
در همان برگه های تاریخ ثبت خواهد شد
که چنین سوژه ی طنز و طعنه و تحقی ِر
یک نسل شدند.
فیلم یک روحانی که دارد خیلی جدی از
ِ
معظم انقالب" و
مفاهیم مذهبی و "رهب ِر
ِ
ِ
"والیت فقیه" و "حضرت علی"حرف می
زند ،اینک سینه به سینه و دست به دست
تفریح یک
اس��باب خنده و
می چرخد تا
ِ
ِ
ِ
ملت منتقد شود.
همان بخش��ی از جامعه که به هر دلیلی
دیگر انگی��زه یا حوصل��ه ی جک و طنز
س��اختن از گفته ه��ای احمدی ن��ژاد را
ندارد این روزها دارد حکایت متولد شدن
ِ
اول یک کشور اسالمی را تکثیر
شخصیت ِ
و تحقیر می کند..
نشستن
مس��بوق به س��ابقه بوده اس��ت
ِ
می��ان بخ��ش هایی از
احمدی ن��ژاد در
ِ
روحانیون و فرماندهان س��پاه و نظامیان
و داستان س��رایی در مورد سفرهایش به
خارج از کش��ور و هاله ی نور و امدادهای
غیبی در محافظت از او و داس��تان های
مشابه دیگری در راس حکومت که اتفاقا
در حلقه نظامیون مطرح می ش��د ،گاهی
رحیمی معاون احمدی نژاد آشکارا و البته
به نقل از مردم یک کشو ِر عربی می گفت
که احمدی نژاد پیامبر اس��ت و گاهی با

مدیریت آقای مشایی مشاور احمدی نژاد
هم تطهیر امام زمانی برای دولت شکل می
گرف��ت و گاهی با مدیریت مصباح یزد ی
و گاه نی��ز با همراهی جنتی که می گفت
نمایندگی مجلس به تایید
داوطلبان
لیست
ِ
ِ
امام زمان رسیده است.

"نشانه های ظهور"

اخیرا نیز فیلمی منتش��ر ش��ده با عنوان
"نش��انه های ظهور" ک��ه در آن آیت الله
خامنه ای را "س��ید خراسانی" و احمدی
نژاد را به عنوان "شعیب ابن صالح" معرفی
کرده اند.
میان بخ��ش هایی از
نوع��ی همی��اری ِ
پیدایش
نظامیون کش��ور در
روحانیون و
ِ
ِ
گفتار و رفتاری چنین خرافه و یاوه شکل
گرفته است.
همگرایی "مذهبی –
برای این هم زبانی و
ِ
نظامی" در عرصه ی ِ
سیاسی ایران
قدرت
ِ
می توان چند مسیر و نتیجه ی روشن را
متصور شد.
ِ
ِ
توس��ط
حرمت دینداران
شکس��تن
اول
ِ
ِ
حکومت دینی
مبلغ
کسانی که خودشان ِ
هستند،
سپسدین گریزی نسلی که هنوزدر میانه
تردید و ایمان زندگی می کنند و مهمتر از
دیکتاتوری نظامی
معرفی قوی ت ِر یک
همه
ِ
ِ
ِ
حکومت مذهبی به توده های
تحت لوای
مردم اس��ت تا با تکثیر این خرافه گرایی
ها باالخره آگاه ش��وند که نه تنها چنین
ش��مول مردم
حکومتی به حقوق جهان
ِ
ایران اعتنایی نمی کند ،بلکه قوای نظامی
اش ب��رای ثبت خرافات رغبت و انگیزه ی
بیشتریدارند تا ثبت حقایق و واقعیاتی که
توسط همین مدعیان مدفون می شود.
صاحبان این نوع گفتار و رفتا ِر «مذهبی ـ
ِ
نظامی» در ایران همان کسانی هستند که
مذاهب دیگر حق آزادی و گاه
پیروان
برای
ِ
ِ
حق حیات هم قائل نیستند.
ِ
مسیحیان را فله ایدستگیر می کنند؛
بهاییان را خانه خراب می کنند،
برای س��نی ها حق داشتن یک مسجد و
عبادتکده در کنار مس��اج ِد خویش قایل
نمی ش��وند و حتی منبر و مسجد بر سر
مس��لمانانی که به شیوه ی آنها مسلمانی
نمی کنند هم خراب می کنند.
مذاهبدیگر یا کسانی که
پیروان
این تفکر،
ِ
ِ
دین باور نیس��تند را در باو ِر خویش ،مورد
دشمن
غضب خدا ،گمراه ،نجس و
خشم و ِ
ِ
دین میشمارد و خود را بر حق.
با همین برهان هر گونه ظلمی را نس��بت
به آنان "ع��دل خداوندی" هم تعبیر می
کنند و هر گونه خش��ونتی را در راستای
ذهن خویش،
تثبیت ِ
حق تعریف شده در ِ
"مقدس" هم می پندارند.
مدرن امروز دیگر خشونت فقط
در دنیای ِ
زدن قرآن و فحش دادن به
به معنای آتش ِ
فرمان قتل و اعدام و
ادیان دیگر و ِ
صاحبان ِ
ِ
سنگسار صادرکردن نیست.
به گمانم آنچه این روزها همین بخش از
سرداران و امامان جمعه با مرد ِم ایران می
ِ
"خشونت مقدس" است.
کنند هم نوعی
تحقی ِر یک ملت ،خودش خش��ونت است.
جمع نادان
پرورش جهل و ِ
خلق جامعه و ِ
نیز خش��ونت است .در قاموس خیلی ها
ش��اید یکی از جلوه های خشونت همین
رفتار و گفتار "نظامی – مذهبی" است که
دنیا به سمت علم و تکنولوژی پیش می
سیاس��ی ایران
رود ،آنوقت در راس قدرت
ِ
کسانی نشس��ته اند که ادعای هسته ای
شدن و قدرتمند شدن نیروهای نظامی و
سیاسی شان گوش فلک را پر کرده است
اما هم جامعه را به س��مت جهل س��وق
می دهن��د و هم وقتی به خلوت می روند
دنبال قابله و هاله می گردند و غائله ای که
قتل یک ِ
ملت معترض رخ داده است
برای ِ
استادان برجسته از
است.
هیچ
برایش��ان
ِ
دانشگاه اخراج و دانشجویان آگاه ،ستارده
متعصب مذهبی
دار و منتق��دان حکومت
ِ
دلسوزان کشور متواری
در حبس و بر دار و
ِ
و منزوی می شوند آنوقت قابله دوستان و
هاله پرستان بر ما حکومت می کنند....
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ارامنه :سالگرد نسل کشی...

Ensei

اوباما کشتار ارامنه در ترکیه را محکوم کرد

در سالگرد قتلعام ارامنه در ترکیه،
میان س��الهای  ۱۹۱۵ت��ا ،۱۹۱۷
Media
جمه��ور آمری��کا این عمل
رئیس
امپراتوری عثمان��ی را محکوم کرد.
NG
دول��ت کنونی ترکی��ه نمیخواهد
AWNI
این رویداد مهم تاریخی را بهعنوان
"جنایت" و "نسلکشی" بهرسمیت
6414 Notre
بشناسد.
Montreal
اوبام��ا ،رئیسجمهور آمریکا،
باراک
Tel.:
65
کش��تار ارامنه در ترکیه را
514آنکه
بی
@mediaplexiقومی" یا "نسلکش��ی"
"قتلع��ام
بنامد ،این جنایت امپراتوری عثمانی
را محکوم کرد.
کش��تار بیش از یک میلیون و ۵۰۰
ه��زار نفر از ارامنهی س��اکن ترکیه
میان سالهای  ۱۹۱۵تا  ۱۹۱۷در
خاک ترکیه صورت گرفته بود.
رئیس جمهوری آمریکا در بیانیهای
رسمی این کشتار را یکی از «بدترین
خشونتورزیهای سدهی بیستم»
نامید.
اوباما در بیانیهی خ��ود در رابطه با
رویکرد دولت ترکیه نس��بت به این
قتلعام آورده اس��ت« :بهرس��میت
ش��ناختن کامل ،روشن و حقیقی
این روی��داد تاریخی به نفع همگان
است».
عمل نکردن اوباما به وعدهی
انتخاباتیخود

باراکاوبامابههنگامکاندیداتوریاش
برای ریاس��ت جمهوری بارها وعده
داده بود ،در صورتی که پیروز شود
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Media Plexi

قتلعام قومی ارامنه را بهرس��میت دولت ترکیه اعتراف میکند که چند
خواه��د ش��ناخت ،ول��ی از زمانی صد هزار نفر از مردم ارامنه کش��ته
ریاستجمهوریاش در سال  ۲۰۰۹شدهاند ،ولی همواره مقاومت میکند
که ای��ن عمل به عنوان
تاکن��ون حتا ی��ک بار
جنایت و "نسلکشی"
واژهی "قتلعام قومی"
نامگذاری شود.
یا "نسلکش��ی" را در
آنکارا استدالل میکند
رابط��ه ب��ا رویدادهای
که ارامنه در آن زمان از
س��ال  ۱۹۱۵ب��ه کار
روسیه به عنوان دشمن
نبرده است.
دورهی جن��گ حمایت
از ق��رار معل��وم علت
میکردهان��د و آنها نیز
ای��ن ام��ر مقاوم��ت
دهها ه��زار ترکیهای را
ترکیه بهعن��وان یکی
کشت هاند.
از همپیمانان مهم ناتو
کمیسیونروابطخارجی
بوده است.
کنگره آمریکا در مارس
بسیاریازتاریخشناسان
 ۲۰۱۰در قطعنام��های
کشتار ارامنه در خاک
یکی از «بدترین غیرالتزامآورپیگردارامنه
امپرات��وری عثمانی در
دورهی جنگ جهانی اول خشونتورزیهای در امپراتوری عثمانی را
را نخستین قتلعام قومی سدهی بیستم»" :قتلعام قومی" ارزیابی
یا "نسلکش��ی" سدهی کشتار بیش از یک کرد .در پ��ی آن ،دولت
بیستم ارزیابی میکنند .میلیون و  ۵۰۰هزار ترکی��ه در اعت��راض به
نفر از ارامنهی ای��ن قطعنامه س��فیر
رد انتقاد اوباما از سوی
ساکن ترکیه میان "امور مش��ورتی" خود
ترکیه
های
ل
سا
در واشنگتن را به کشور
در پ��ی انتش��ار بیانیهی
 ۱۹۱۵تا  ۱۹۱۷فراخواند.
رئیسجمهوری آمریکا،
در دورهی امپرات��وری
نامیک تان ،سفیر ترکیه
در واشنگتن ،انتقاد اوباما به ترکیه عثمانی در پایان س��دهی نوزدهم،
حدود دو میلی��ون و  ۵۰۰هزار نفر
را رد کرد.
وی ای��ن موضعگی��ری اوبام��ا را شهروند ارمنی زندگی میکردند.
«نادقیق ،آمیخته با اشتباه و مبتنی ارامنه در خاک ترکیهی امروز فقط
بر نگاه تاریخی یکجانبهی سیاسی» اقلیتی کوچک را تشکیل میدهند.
خواند.

فرهنگ پول ...حسین باقرزاده...

مرکزاسالمی
ایرانیان

www.Iranianicca.com

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

Paylon

G

N
AWNI

Áq±Î

>> ادامه از صفحه13 :

اگر بیمارستانها ،و حتا بیمارستانهای دولتی که هزینههای آن از بیتالمال و مالیات مردم تأمین میشود ،بیماران
تهیدست را از خود میرانند و از معالجه آنان سر باز میزنند آیا باید تعجب کرد؟
آن چه که پیش آمد به دلیل این که به گونه تصویری ضبط و پخش شد بسیاری را تکان داد .ولی مگر کم بوده است
مواردی که بیماران به دلیل تهیدستی از بیمارستانها رانده شدهاند و یا معالجات و توجه الزم را دریافت نکردهاند؟
و آیا کم بوده است مواردی که بیماری پشت در بیمارستان جا مانده یا مانند توپ فوتبال از این بیمارستان به آن
بیمارستان پاس داده شده ،و بیمار در این نقل و انتقالها صدمه جدی دیده یا جان خود را از دست داده است؟
در جامعهای که بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و بیمه درمانی عمومیت ندارد ،و فرهنگ ارجحیت
پول بر جان انس��ان در آن نهادینه شده است ،طبیعی اس��ت که در بسیاری از موارد پول در برابر جان انسانی قرار
میگیرد ،و در این تقابل پول است که پیروز میشود و انسان و انسانیت است که قربانی میگردد.
اصل ۲۹قانون اساسی جمهوری اسالمی میگوید که «برخورداری
از تأمین اجتماعی از نظر  ...نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و
به نام خداوند بخشنده مهربان
مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است  ...خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک
یک افراد کشور تأمین کند».
حکومت جمهوری اس�لامی به رغم بهرهگی��ری از درآمدهای
سرشار نفت و بیش از  ۳۰سال حکومت پیوسته خود ،در انجام
این تکلیف عامدا کوتاهی کرده و به لحاظ حقوقی مقصر است.
از ای��ن رو میت��وان حکومت را به لحاظ حقوق��ی در برابر همه
کسانی مسئول دانس��ت که به علت عدم دریافت خدمات الزم
درمانی متضرر شده و یا جان خود را از دست دادهاند .عالوه بر آن،
حکومت با تبلیغ و نهادینه کردن ارزش باالی پول و بهای نازل
جان انسانی ،زمینههای فرهنگی بی توجهی بهدرمان انسانهای
تهیدست در نهادهای درمانی کشور را فراهم آورده است.
مس��ئولیت نهایی آن چه که در بزرگراه خلیج فارس در تهران
اتفاق افتاد نه به عهده چند کارمند یک بیمارس��تان اس��ت که
مستقیما در این کار دخیل بودهاند و بلکه به عهده کسانی است
ک��ه فرهنگ برتری پول بر جان انس��انی را در جامعه ما عمیقا
نهادینهکردهاند.
)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
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Tailleur Zari

خیاطیزری

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

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

Tel.: 514-3717700

توفان در فنجان...
این "احس��اس" مقام ّ
معظم آنقدر
حجت اس��ت ک��ه نه نص
قاطع و ّ
صریح اصل  60قانون اساس��ی که
می گوید« :اعم��ال ق ّوه مجریه ،جز
در اموری که در این قانون مستقیما
برعهده رهبری گذاش��ته شده ،از
طریق رییس جمهور و وزراس��ت»
ب��رآن خدش��ه ای وارد می کند ،نه
اص��ل  134که تصریح م��ی کند:
«ریاس��ت هیأت وزی��ران با رییس
جمهور است که برکار وزیران نظارت
دارد» "احس��اس" را کمرن��گ می
کند و نه اصل  136که صریحا می
گوید« :رییس جمهور می تواند وزراء
را عزل کند» تأثیری بر "احساس"
ایشان دارد .همه این اصول و حتی
کل قانون اساس��ی هرگاه که مقام
ّ
معظم فقط "احس��اس" کند رنگ
می بازند و به یاوه هایی پوچ و بدون
معنی بدل می شوند!
حجت بودن بی
فراسوی قاطعیت و ّ
گفتگوی "احس��اس" مقام ّ
معظم،
توجه
قی��د زمان��ی آن نیز درخ��ور ّ

>> ادامه از صفحه7 :
است« :رهبری تا زنده است هیچ گاه
نخواهد گذاش��ت در حرکت عظیم
ذره ای
ملّت ایران به سوی آرمان ها ّ
انحراف ایجاد شود».
با گذش��تن از این نکته که رهبری
خود سرچشمه و منشأ همه انحراف
هاس��ت ،پس از پیرایش شعارها از
این س��خنان این نتیجه به دس��ت
می آید که چگون��ه مقام ّ
معظم –
باوجود همه خردمن��دی ،فرزانگی
و هوشیاری که بوق های تبلیغاتی
اش م��دام به او نس��بت می دهند
– دچار خب��ط و خطایی راهبردی
ش��ده اس��ت .معنای "رهب��ری تا
زنده اس��ت نخواهد گذاشت" عمال
چیزی جز این نیست که اگر مردم
بر بازیابی بخشی ازحقوق ابتدایی و
مسلّم غصب شده خود اصرار داشته
باشند و به عنوان مثال نپذیرند که
"احساس" مقام ّ
معظم صریح ترین
اصول قانون اساسی را زیرپا بگذارد،
آنگاه عمال گزی��ر و گریزی جز این
نخواهند داش��ت جز این که قید و

مانع "رهبری تا زنده است" را پشت
سر بگذارند و از آن عبور کنند.
چنین قیدی همان قدر غیرمعقول
و نابخردانه است که حاکمی قانونی
وض��ع کند ک��ه نفس کش��یدن را
ممنوع سازد .آشکار است که وضع
چنی��ن قانونی هم��گان را به قانون
شکنی فرامی خواند!
درس��ه دهه گذش��ته ،مردم ایران
ثابت کرده اند که برغم ش��عارهای
س��ازماندهی ش��ده ،فرمایش��ی و
تحمیلی "مرگ بر ،"...آرزوی مرگ
برای حتی بدترین دشمنان خویش
را نی��ز ندارن��د ،ا ّم��ا از خردمندی،
فرزانگی و هوش��یاری ادعایی مقام
ّ
معظم بس��یار به دور اس��ت که در
تداوم توهماتش آنق��در پیش برود
که "احساس" خود را بر نص صریح
قانون اساسی برتری دهد و برای آن
قید "تا زنده است" نیز قائل شود!
_________________
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ایران :اقتصاد ،در آستانه ماه می...

lEARN TODAY
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منایندگان مجلس :آمارها دروغ است؛ میلیونها بیکار داریم
در آستانه روز جهانی کارگر ،برخی
از نمایندگان مجلس با هشدار نسبت
به انتش��ار آمار غیرواقع��ی و دروغ
توسط دولت ،از وجود چهار تا هفت
و نیم میلیون بی��کار در ایران خبر
دادن��د .آنها میگویند که مرکز آمار
نرخ بیکاری را علنی نمیکند.
برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از
آمارهای دروغ و وعدههای غیرواقعی
دولت ،نس��بت به وجود میلیونها
بیکار در ایران هش��دار دادهاند .این
اظهارات در حالی منتش��ر شد که
بی��ش از یک هفته ب��ه روز جهانی
کارگر باقی نمانده بود.
احم��د توکل��ی رئی��س مرک��ز
پژوهشهای مجلس ارقام منتش��ر
شده از س��وی رئیس دولت ایران و
معاونش در مورد ایجاد یک میلیون
و  ۶۰۰هزار ش��غل در س��ال  ۸۹را
نادرس��ت دانس��ته و وعده ایجاد دو
میلیون و  ۵۰۰هزار ش��غل در سال
 ۹۰را نیز غیرممکن خوانده است.
صندوق بینالملل�ی پول نیز به
تازگ�ی در گزارش خ�ود اعالم
کرده است که رش�د اقتصادی
ای�ران در س�ال  ۲۰۱۱ب�ه صفر
خواهد رسید.
پیش از این رئیس مرکز پژوهشهای
مجل��س ،عبدالرض��ا تراب��ی عضو
کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س،
ن��رخ واقعی بی��کاری در ای��ران را
"باالی ۳۰درص��د" اعالم کرده و به
خبرگزاری ایلنا گفته بود:
«مهمترین چالش�ی که اکنون
کش�ور را تهدی�د میکند نرخ
باالی بیکاری است».
عل��ی محمد موس��وی و قدرتالله

علیخانی دو عضو کمیسیون
احمدین��ژاد در
اجتماعی مجل��س ،از دیگر
آخری��ن گفتگ��وی
نمایندگان��ی هس��تند ک��ه
تلویزیون��ی خود در
آمارهای دولت درباره اشتغال
سال  ۸۹گفته بود:
و کار را غیرواقعی خواندهاند.
«عده زی��ادی ایجاد
یک میلیون و ۶۰۰
هزار شغل را غیرقابل
رقمهایبیاساس،
باور و محال میدانند
وعدههایمحال
در حالی که با همت
احمد توکل��ی ،رئیس مرکز
دول��ت ای��ن میزان
پژوهشه��ای مجل��س ،در
اشتغال شکل گرفته
نامهای خطاب به نمایندگان
و اس��ناد آن موجود
مجلس ،با غیرممکندانستن
است».
تحق��ق برخ��ی از وعدههای
ب��ه گفت��ه رئی��س
دول��ت ،مقامه��ای دولتی را
مرک��ز پژوهشهای
متهم کرد ک��ه «با ارائه ارقام
مجل��س ،چ��ون
بیاس��اس وضع موج��ود را
نرخ واقعی
روند نرخ رش��د تولید
موفق جلوه میدهند».
ناخال��ص داخلی از پاییز
وی با مقایس��ه دولت محمود بیکاری
احمدینژاد با دولتهای پیش در ایران ۱۳۸۶ :به بعد نزولی بوده،
بانک مرکزی از انتش��ار
از آن ،یادآور ش��ده اس��ت که
"باالی
«دولتهای پیشین در جداول ۳۰درصد" ارقام رش��د ،منع ش��ده؛
رش��د نزولی اقتصادی،
تقدیمی خود به مجلس خود
...
افزایش نرخ بیکاری را به
عالوه بر ارقام سال آینده ،ارقام
تا
چهار
همراه داشته که آن هم
عملکرد س��ال قبل و مصوب
سال جاری را نیز ارائه میکردند هفت و نیم از سوی مرکز آمار و بانک
میلیون
مرکزی اعالم نشده است.
تا تغییراتی که دولت در ارقام
بیکار!
وی می افزاید« :گزارش
پیشنهاد کرده است ،در طول
صندوق بینالمللی پول
دو سه سال قابل رویت باشد اما
به گفته ویدولت کنونی از این اقدام نیز گواهدیگری بر نزولی بودن شیب
رشد تولید ناخالص داخلی و حتی
خودداری میکند».
احمد توکلی با استناد به آمار صندوق منفی شدن آن است».
بینالمللی پول و آمارهای موجود در توکلی در این نامه پرس��یده است:
کشور میگوید نرخ رشد اقتصادی «در حالی که در س��الهای نخست
و نرخ بیکاری در کش��ور غیر از آن دولت اول محم��ود احمدینژاد ،با
چیزی است که مسئوالن دولتی بر رش��د اقتصاد  ۷درص��د ،نزدیک به
 ۷۶۵هزار ش��غل ایجاد ش��ده بود،
آن اصرار دارند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه محمود چگونه میتوان با رشد یک درصدی

ﮔﺎﻟﺮی
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎرﺍت
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺍﯾﺮﻟﺲ

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدرpROfESSIONAl DIplOMA IN: :
حسابداری
ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس

شهریه رایگان!

همینامروزمتاسبگیرید! !free tuition! call now
shadd.com

514 484 0485

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

یک میلیون  ۶۰۰هزار شغل در سال
 ۸۹ایجاد شده باشد؟».
توکلی با ی��ادآوری خودداری مرکز
آم��ار از ارائه ن��رخ بیکاری میگوید
«ظاهرا بادستور مقامهای مافوق این
مرکز از ارائه آمار خودداری میکند».
آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران
مرب��وط به فصل بهار  ۱۳۸۹بود که

ﺯﺍﮔﺮس

طی آن  ۱۴ / ۶درصد در ایران بیکار
اعالم شدند و این نامه با مقایسه آمار
بیکاری بهار  ۸۶ت��ا بهار  ۸۹تاکید
میکند که ای��ن ارق��ام ،با کاهش
رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و
آمارهای دولت ،نادرست است.

روند صعودی چکهای برگشتی
این نماینده اصولگرا ،روند صعودی
چکهای برگشتی را گواه دیگری بر
نادرستی آمارهای دولتی میداند و
میگوید:
{>> ادامه در صفحه}23 :

و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ:

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ:
ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ﮔﯿﺘﺎر ،ﻭﯾﻠﻮن ،ﺳﻨﺘﻮر ،ﺗﺎر ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎر

ﺷﯿﻤﯽ ،ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ،ﺁﺫري ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ :ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ، C++, Visual Basic (VB), Officeﻃﺮﺍﺣﯽ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺍي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻫﻨﺮي:

ﻃﺮﺍﺣﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ،ﻣﻌﺮﻕ  ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻭ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ

ﺧﺪﻣﺎت :ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﺩﯾﺰﺍﯾﻦ ﻓﻼﯾﺮ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﺍت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﭼﺎپ ﺑِﺰﻧِﺲ ﮐﺎرت
ﺑﺮﺍي ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎن ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺯﺑﺎن Persian course:

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻧﻔﯿﺲ :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍي ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﻤﺎن
ﺟﻠﺴﺎت ﺩرﺱ:

ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﺜﻨﻮي

ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎی Certificate

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮﺩﮎ  -ﺷﺎﺩي
ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺍﺯ

رﺍﺩﯾﻮ ﭘﺎرﺍﺯﯾﺖ

www.radioparazit.com

15

www.shadimag.com

ﮐﺎرﮔﺎه ﺩﺍﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺰﺍر ﺩﺍﺳﺘﺎن

ﺍﺟﺎره ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺼﻮرت رﻭﺯﺍﻧﻪ

zagros

5155 Décarie Montréal, Québec
H3W 3C2 CANADA
)(Queen Mary X Decarie blv
1(514)489-8686
1(514)690-6343
info@zagros.ca
Métro Snowdon
www.zagros.ca
www.zagros.ca/academy
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چرا مسیح مصلوب شد و اهمیت مرگ
و قیام عیسی در چیست؟
>> بخش 1
از سه بخش

هدف خدا از آفرینش انسان:
هدف خداوند از آفرینش انس��ان
این بود ک��ه خانواده خود را کثیر
گرداند .بخشندگی و سخاوت خدا
آن را ایج��اد میکرد ک��ه خداوند
انسان را به شباهت خود بیافریند.
خداوند به انسان ارادۀ آزاد و قدرت
تصمیم گی��ری و حکمرانی عطا
فرمود .انس��ان ن��ه از لحاظ ظاهر
بلکه از لحاظ عاطفه و احساسات
و محبت ش��بیه خدا آفریده شده
است.
گناه و سقوط انسان:

طب��ق ارادۀ آزادی که خداوند در
انسان قرار داده بود همچنین یک
صندوق رأی ه��م باید وجود می
داشت و خداوند درختی را درباغ
عدن قرار داده بود که انس��ان در
خوردن از آن از س��وی خدا منع
ش��ده بود و این در واقع دموکرات
بودن خداوند را نشان می دهد .که
خداوند انس��ان را آزاد آفرید و به
وی حق انتخاب داده بود.
ً
اما متأسفانه شیطان که سابقا به
دلیل ش��ورش علیه حقیقت و با
اس��تفاده از ارادۀ آزادی که داشت

از منزلت و مقام خود سقوط کرده
بود با فریب انس��ان و ترغیب وی
(حوا) برای خوردن از آن درختی
که خدا منع کرده بود سعی کرد
ِ
دس��ت خدا عمل
علی��ه مخلوق
کند .و انس��ان هم با سرپیچی از
قانون خ��دا در واقع با رای خود از
منزلت و مقامی که در حضور خدا
داش��ت س��قوط کرد .این سقوط
باعث یک مرگ روحانی در انسان
شد و این مرگ روحانی به معنای
عدم توانایی انس��ان برای برقراری
ارتباطی زنده باخداوند شد .انسان
در واق��ع عماً و قانون��اً حکومت و
قدرت خود را به شیطان داد.
نتیجه این س��قوط س��ردرگمی
انسان را در بر داشت .انسانی که تا
قبل از گناه می توانست به راحتی
ب��ا خدا ارتباط برقرار کند و با وی
مشارکت داشته باشد .بعد از گناه
و سرپیچی انس��ان از خدا لعنت
وارد زندگی انس��ان ش��د و چون
قدوس است و انسان گناهکار،
خدا ّ
امکان ایجاد رابطه وجود نداشت .و
خداون ِد محبت به انسان وعده ای
داد که بوی نجات از آن به مش��ام
می رس��ید .و ع��ده ای که ظهور

یک نجات دهن��ده را ندا می داد.
کسی که می بایست سر شیطان و
قدرت مرگ را می کوبید .اما طبق
قانون خداوند گناه بهایی دارد که
باید پرداخته می شد .خداوند می
بایس��ت قانوناً این حیات از دست
رفته را دوباره احیا می کرد.

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal

)
514-999-5168

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

خداوند محبت است

نقشه جنات خدا
خ��دا ک��ه سرش��ار از محب��ت و
بخشندگی ست برای نجات انسان
سقوط کرده نقشه ای تدوین کرد.
برای اج��رای آن نقش��ه خداوند
شخصی به نام ابرام را فرا خواند با
وی عهد بست که نسل او را کثیر
و مبارک گرداند و از طریق نسل
او همه اقوام جهان برکت خواهند
یاف��ت که این برکت عظیم هدیه
خدا و نجاتی است که برای انسان
در نظ��ر دارد .خداوند با وعده ها
امید را در ابرام زنده کرد و ابرام نیز
با ایمان آن را پذیرفت در حالی که
هنوز هیچ فرزندی نداشت .سپس
خداوند نام ابرام را به ابراهیم تغییر
داد که به معنای «پدر امتها» می
باشد.
بعد از تقریباً بیست و پنج سال از
وعده خدا ابراهیم که صد ساله و
همسرش سارا که نود ساله بودند و
بدن آنها تقریباً مرده بود را فرزندی
بخشید .بدین ترتیب وعده خدا به
طور معجزه آسا به ظهور رسید تا
نقشه عظیم خداوند همچنان به
پیش رود سپس خداوند از طریق
نسل ابراهیم قومی به وجود آورد
و آن را اسراییل نامید.
نام یکی از فرزندان اسحاق یعقوب
بود که صاحب دوازده فرزند شد
و سپس خداوند نام یعقوب را به
اسراییل تغییر داد که به معنای
«مقدس شده» می باشد.
ای��ن ق��وم بعدها به مص��ر کوچ
کردند و در آنجا کثیر ش��دند .اما
فرمانروای مصر آنها را به بردگی
گرفت.
بعد از تقریباً چهارصد و پنجاه سال
بردگی خداوند آنها را با دس��تی
نیرومند و با معجزات به وس��یله
موس��ی بیرون آورد .اما قومی که
برای نسلها در مصر مانده بودند،

آداب و رسوم مصریان را فرا گرفته
بودند .و فرهنگ بت پرس��تی در
بین آنها رسوخ کرده بود.
خ��دا از طریق موس��ی ش��ریعت
را به آنها داد .و این ش��ریعت آنها
را از همه آداب و رس��وم مصریان
منع می کرد و با این قوانین ،قوم
اس��راییل از دیگر اقوم بت پرست
تقدیس می شد.
اما در کل ،ش��ریعت به ما نش��ان
می ده��د که حداقل اس��تاندارد
خدا برای درست زیستن چیست
واینکه هر انسانی بداند که نسبت
به این استانداردها گناهکار است .و
از جالل خدا قاصر آمده است.
طب��ق بعضی از قوانین ش��ریعت
برای هر گناهی که سهواً انجام می
ش��د باید با قربانی کردن حیوانی
کفاره می شد که قادر نبود حس
محکومیت را بردارد.
ّ
انسان برده گناه شده بود و قدرت
گن��اه بدون خواس��ت انس��ان بر
زندگی انسان حکمرانی می کرد.
نتیجۀ گناه روز به روز بدتر می شد و
انسان بهدلیل سقوط از جایگاهش
قادر نمی بود که قوانین ش��ریعت
آورد .و قوم اسراییل برای
را به جا َ
هزاران س��ال ،نقشه نجات انسان
وکام خدا را به دوش میکشیدند.
هنگامی که در اسراییل حکومت
پادش��اهی تأسیس ش��د خداوند
وعده فرمود که نج��ات دهنده از
نسل داود خواهد آمد ،از باکره تولد
خواهد ش��د ،در بیت لحم متولد
خواهد ش��د و جان او قربانی گناه
خواهد شد .اما این امر چندان هم
صاحب وعده
آسان نبود .این قوم
ِ
سالها با شیطان دست و پنجه نرم
می کردند .و یا در جنگ بودند و یا
به اسارت برده می شدند.
اما هر بار انبیایی ظهور می کردند
و وع��ده آمدن منجی را در اذهان
ق��وم زنده می کردن��د .و برگهای
تاریخ این ق��وم روز به روز ضخیم
ت��ر و کهنه تر می ش��د که همه
تاریخ ایّام پادش��اهان سراییل
در ِ
مکتوب است.
اما همچنان وعده خدا پا بر جا بود.
ادامه در شماره آینده
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در شهــر
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

کتابخانهنیما

www.paivand.ca

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

5206 DECARIE #3

فرهنگسرایسینا

Tel.: 514-485-3652

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

کتابفروشیزاگرس

(514) 299-1787

www.addhi.org

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

سازمانآموزشی

و انتشاراتی مولتی ساژ

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

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

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

تلفن)514( 626-5520 :

اجنمندوستدارانزرتشت

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

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

رادیو همصدا اتاوا

خانـه ایران

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

(514) 731-1443
(514) 651-7955

بنیاد سخن آزاد

IBNG

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

دانشنامهایرانیکا

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

رادیو صدای خودرهاگران

صدایی در خدمت خودرهایی و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»
www.KhodRahaGaran.org

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

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

(514) 944-8111
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اجنمن دوستداران زرتشت
تاریخ برگزاری جش��ن های ملی را به آگاهی همگان می
رساند
 .1جشن تیرگان یکشنبه  3جوالی 2011
 .2جشن مهرگان شنبه  8جوالی 2011
 .3جشن یلدا شنبه  24دسامبر 2011
 .4جشن سده شنبه  4فوریه 2012
 .5جشن چهارشنبه سوری سشنبه  13مارچ 2012
 .6جشن زاد روز زرتشت
و دیدار نوروزی شنبه  25مارچ 2012
 .7سیزده بدر یکشنبه  1آوریل 2012
از تمامی جوانان و هنرمندان جوان و نهادها کهدر هر بخش
فرهنگی و هنری گرایش به همکاری دارند درخواست می
نمائیم با ما پیوند گرفته تا به یاری یکدیگر بکوشیم رسالتی
را ک��ه برای نگه��داری از آداب و رس��وم و فرهنگی که از
نیاکانمان بر جای مانده را به نسل آینده خود انتقال دهیم
هیئت مدیره
تلفن آگاهی:
		

www.childfoundation.org

ی مدرسه
مجمع عموم 
دهخدا
بدین وسیله هیأت مدیره مدرسه دهخدا شما
ی سالیانه
پدر و مادران عزیز را به مجمع عموم 
خوددعوت مینماید

شنبه  ۱۴می ،از ساعت  ۲و نیم تا  ۵بعد از
ظهر ،در محل مدرسه
دستورجلسه

 گزارش سالیانه پیشنهادی مبنی بر تغییر اساسنامه پرسش و پاسخ انتخاب هیأت مدیره سال آیندهلطفا برای به بحث گذاشتن هر مورد پیشنهادی
در این جلسه با ما تماس حاصل فرمایید
هیأت مدیرهدهخدا
ایمیل admin@dehkhodaschool.com :
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-258-8186
www.dehkhodaschool.com

دوستان و یاران مهربان نیکو
همانطور که اغلب شما ،در جریان برگزاری بازار
همیاری س��االنه بنیادنیکو هستید ،امسال هم
همانند سال گذشته در هفته اول ماه ژوئن ،این
بازار همیاری برگزار خواهد شد.
از ش��ما دعوت میشود که وسایل غیر قابل نیاز
خود را به این بنیاد واگذار نمایید.
این وس��ایل باید ش��امل لوازمی باشد که سالم
بوده و کیفیت خوبی داش��ته باش��د و در ضمن
شکستگی و خرابی نیز نداشته باشد.
جمع آوری این وس��ایل از اواس��ط ماه می ،آغاز
خواهد شد.
بنیاد نیکو از تمام دوستانی که ما را در اجرای هر
چه بهتر این فعالیت همیاری میکنند قدردانی و
تشکر میکند .
تلفن تماس:
Tel.:514-624-4579
www.nikou.ca

بزودی اکران

انیمال فارس

		
		

فیلمی کمدی از نادر دولتشاهی
(با الهام از قلعه حیوانات)

کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca

Ottawa Persian Radio

بنیـــاد
کـودک

بازارهمیاریساالنه

514-325-3012

بزودی

		

مناشـــوم

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

بنیادنیکو:

پاسداری از جشن های ملی
خویشکاریهرایرانیست

514-212-0159
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برگزاریکارگاهداستاننویسی

اولین جلس��ه کارگاه داستاننویسی «هزار
داس��تان» در  7مه ساعت  5:30در زاگرس
برگزار خواهد ش��د .این گارگاه در مونترال
کانادا پذیرای همه فارس��یزبانهایی است
ک��ه از بازآفرینی جهان و ذهن خود در واژه
لذت میبرن��د .در این کارگاه س��بکهای
مختلف داستاننویسی و آثار برتر داستانی
ایران و جهان بررس��ی خواهد شد .از دیگر
فعالیتهای این کارگاهدعوت از نویسندگان
شناختهش��ده و برگزاری عصرهای داستان
میباشد .در این کارگاه نویسندگان فارسی
زبان ساکن مونترال ب...ه بحث و تبادل نظر
میپردازند .حاصل جلس��ات این کارگاه در
قالب یک مجموعه داس��تان (آنتولوژی) از
شرکتکنندگان فعال پس از تأیید کارگاه
هزارداس��تان از جانب انتشارات زاگرس به
چاپ خواهد رس��ید .ای��ن کارگاه زیر نظر
آقای مهدی مرعش��ی ،نویسنده ،مترجم و
پژوهشگر برگزار خواهد شد
hezardastan.montreal@gmail.com

رادیـــــــوپارازیت

برنامه های فرهنگ��ی زاگرس بطور زنده از
طریق شبکه جهانی اینترنتی رادیو پارازیت
به آدرس

www.radioparazit.com

پخش می گردد.

پیانو ،ویلون ،گیتار و سنتور

کالسهای پیانو ،گیتار ،ویلون و سنتور برای
تمام سنین بطور خصوصی توسط مدرسین
با تجربه در زاگرس برقرار است .برای کسب
اطالعات بیشتر و آگاهی از سوابق مدرسین
ب��ا ش��ماره تلف��ن  5144898686تماس
حاصلفرمایید

کالس آموزش معرق

اولین دوره کالس آموزش معرق در مونترال
توسط مدرس ممتاز استان اصفهان ،آقای
اکبر ُم��کاری از تاریخ  30آپریل در زاگرس
آغاز می گردد .این دوره در  13جلسه یک
ساعت و نیم برگزار خواهد شد .مفهوم معرق،
ایجاد نقش ها و طرح های زیبایی است كه
از دورب��ری و تلفیق چوب های رنگی روی
زمینه ای از چوب یا پلی اس��تر سیاه شكل
می گیرد .عالقمندان برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  5148501999آقای
اکبر ُمکاری و یا ( 5144898686زاگرس)
تماس حاصل فرمایند

برگزاریکارگاهامنیتکامپیوتر

کارگاه یک روزه امنیت کامپیوتر برگزار می
گردد .در این کارگاه آموزش��ی  3ساعته در
یک روز با تمامی عوارض بد افزارها و راههای
مقابله با آنها آشنا شده تا بتوانید امنیت الزم
را به کامپیوتر خودتان برگردانید
در این کارگاه با س��اختار بد افزارها و اقسام
آنها آشنا خواهید شد و راهای مقابله با آنها را
یاد خواهید گرفت.

514-489-8686

ب��ا ای��ن کارگاه ش��ما ق��ادر خواهی��د بود
کامپیوترخ��ود را  SECUREکنید .در این
کارگاه نرم افزار مورد نیاز که خود  60دالر
می باش��د بطور رایگان در اختیار شما قرار
می گیرد.
برای کس��ب اطالعات بیش��تر و ثبت نام و
پرداخت هزینه  20دالری ،با ش��ماره تلفن
 5149106474آق��ای مهندس ش��اکری
تماس حاصل فرمایید.

بزودی کالس یوگا

کالس یوگا ،تاچی مدیتیشن ،خندهدرمانی،
ماساژدرمانی ،نرمش برای تمام سنین ،ایجاد
انرژی مثبت در پیشگیری و عدم پیشرفت
بیماریه��ا زیر نظر مربی با تجربه بزودی در
زاگرس برگزار خواهد شد .عالقمندان برای
کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام و پرداخت
هزینه با شماره تلفن  5144898686تماس
حاصلفرمایند

کالس آموزش طراحی

س��ری دوم از کالس��های آموزش طراحی
(مداد رنگ و قلم سیاه) توسط خانم فیروزه
حیدری (دارای نش��ان برتر از یونسکو) در
زاگرس آغاز می گردد .عالقمندان می توانند
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 5144888434خانم فیروزه حیدری و یا
( 5146906343زاگ��رس) تماس حاصل
فرمایند.

جلسههشتمدرسهایفلسفه
دکترهودشتیان

جلس��ه هش��تم درس��های فلس��فه دکتر
هودش��تیان س��اعت  ، 6جمع��ه  6مه در
زاگرس برگزار خواهد شد .این برنامه بطور
زنده و بصورت صوتی  -تصویری از س��ایت
رادیو پارازیت پخش خواهد شد

آغاز ثبت نام دوره ی جدید جلسات
درسشاهنامه

پ��س از پایان دوره ی اول جلس��ات درس
شاهنامه در  14جلسه ،ثبت نام دوره ی دوم
این جلسات آغاز گردید .این دوره با اعطای
 Certificateو در  14جلس��ه و بمدت سه
م��اه و نیم  -هفته یی یک جلس��ه  -بدرازا
خواهد کش��ید .برای ثبت نام در این دوره
و پرداخ��ت هزینه با ش��ماره تلفن زاگرس
 5146906343تماس حاصل فرمایید.

آغاز ثبت نام جلسات درس حافظ

ثبت نام دوره ی اول جلس��ات درس حافظ
در  8جلس��ه ،آغ��از گردی��د .ای��ن دوره با
اعطای  Certificateو در  8جلسه و بمدت
س��ه ماه و نیم  -یک هفته درمیان  -بدرازا
خواهد کش��ید .برای ثبت نام در این دوره
و پرداخ��ت هزینه با ش��ماره تلفن زاگرس
 5144898686تماس حاصل فرمایید

برگزاری کالسهای تقویتی در
زاگرس

کالسهای تقویتی شیمـی ،زیست شناسی،
فیزیک و ریاضی توسط استادان با تجربه در
زاگرس برگزار می شود .هزینه ی هر جلسه

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

5155 Décarie
یک س��اعت و نیم  25دالر می باشد که در
صورت پرداخت هزینه ی ده جلسه در ابتدا،
 200دالر خواهد بود .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  5145889038آقای
باب��ک اس�لامی و  5148029485آق��ای
محم��د مفی��دی و  5146490070آقای
مرتض��ی رضانژاد و خانم مرجان دوانی زاده
تماس حاصل فرمایید

اجنمنمهاجرین

انجمن مهاجرین از چن��د مهاجری که در
س��الهای اخیر ،تجربیات مفیدی را کسب
کرده و مایلند در اختیار دیگران قرار دهند،
تشکیل شده است.در این انجمن مهاجرین
تاز ِه وارد نیز ش��رکت کرده و در زمینه های
مختلف ،اعم از کاریابی ،پزش��کی ....،و راه و
چاره ی بعضی از امور بحث و گفتگو کرده
و از تجربیات دیگران بهره می برند .شرکت
برای عموم آزاد اس��ت .این انجمن زیر نظر
آقای خسرو نوشادروان گردانده می شود.

تابستانیآموزشی
برگزاریکمپینگ
ِ
-تفریحی

گروه علمی پویا اقدام به برگزاری کمپینگ
علمی( آموزشی)  -تفریحی نموده است.
زمان  :روزهای دوشنبه تا جمعه از  ۸صبح
تا  ۴عصر
برخی از عناوی��ن فعالیتهایی که در طول
تابستان ارائه خواهد شد:
آموزش گیتار و پیانو
آموزشکامپیوتر
رباتیک ( آموزش س��اخت ربات) و مسابقه
ربات در پایان
فعالیتهای ورزشی و مسابقات ورزشی در
پایان
آم��وزش هنرهای اصیل ایرانی ( نقاش��ی،
طراحی ،تذهیب ،معرق ،مینیاتور)
فعالیت هن��ری و برگزاری نمایش��گاه آثار
هنری توسط دانش آموزان در پایان
آم��وزش و اجرای بازیهای قدیم ایرانی که
مدتهاست فراموش شده اند
بیان قصههای اصیل ایرانی (کلیله و دمنه،
هزار و یک ش��ب ،قصههای ش��اهنامه و)...
همراه با نمایش زنده بعضی از آنها
انجام بعضی از آزمایش��های علمی همراه با
اهدای جایزه
سفر به بیرون شهر
بازدید از موزه
شهربازی
برگزاری بعضی از برنامه ها در فضای باز
برای کسب اطالعات بیش��تر از این کمپ
آموزش��ی تفریح��ی و آگاه��ی از عناوین
فعالیتهایی که در طول تابستان ارائه خواهد
شد ،با شماره تلفن  5145889038تماس
حاصلفرمایید

کافی شاپ زاگرس

فضای کافی ش��اپ زاگرس اجاره داده می
شود .عالقه مندان با انتشارات زاگرس تماس
حاصلفرمایند.
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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

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

Cell : 438-838-7770

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

____________
Groupe Sutton
-Performer

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

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

سلیم سادات
	
  

Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

Advanced Aesthetics

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

Salim Sadat

La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

کلینیکاستتیکپیشرفته

انواع صنایع دستی
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حواله
پوست توسط پزشکان ایرانی
زیبایی
و
مراقبت
3211
Boul.
Taschereau
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پولی
با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
Greenfield Park J4V 2H4
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مرکزپخش پیوند

Tel.: 450-812-7369

خدمات کلینیک :لیزرتراپی Laser Therapy
_______________
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 ختفیف دانشجوئی

700 Bord du Lac,

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

آب انار
طبیعی،
آذربایچان
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ParsPlumbing

ﯽﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑﺎﻗﺁ ﺯﻭﺮﻬﺑ
 CBICﻡﺍﻭ ﺭﻭﺎﺸﻣ
CBIC
با
مناسب:: 77711ﻦﻔﻠﺗ
شرایط1333444000333222666
668
881
11
6
::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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رستورانشومینهپرس

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.

رمتیز،
ا

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس

PAIVAND: Vol. 18  No.1004  mai. 01, 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

CDN
bus 165

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges











)(food court
6700 Cote Des Neiges

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

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !

PAIVAND: Vol. 18  No.1004  mai 01, 2011

خدمات
آرایشی

Estheticienne &
Technicien LASER

Diplome cidesco
internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
 و از بین بردنveins صورت
جوش ها و کک مک های قهوه ای
acne صورت
 سفت کرد سینه از طریق لیزر
Breast lifting
Skin Care Treatment  فیشال
 سوزاندن چربی های بدن با
متدهای پیشرفته لیزری
 مطمئن،بسیار موثر

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز

WHO WATCHES OVER
YOUR FINANCIAL
SECURITY?
›
›
›
›
›
›

 جهت تعیین استراتژی های سرمایه گذاری
در امور مالی خانواده ها
، پشتوانه خرید خانه
 حتصیالت فرزندان و بازنشستگی
.>> با مسیرا مظفری متاس بگیرید

Life and disability insurance
Credit insurance
Critical illness insurance
Retirement savings plans (RRSP)
Education savings plans (RESP)
Investments

! اما می توان برنامه ریزی کرد،آینده را منی توان پیش بینی کرد

A PARTNER YOU CAN TRUST.
Samira Mozaffari Farouji

مسیرامظفری

WWW.SAMIRAINS.COM
www.inalco.com

Financial Security Advisor

7655 Newman Boulevard
Suite 207
LaSalle, Quebec H8N 1X7
Tel: 514 364-0179, ext.271
Toll-free: 1 888 364-0179
Cell: 514 924-8368
Fax: 514 364-3697
samira.mozaffari@agc.inalco.com

KamNic

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

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

21
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TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville



























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
Clinic
Travelers es

دکترعطاانصاری

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

(podotherapist
/foot specialist)

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.

p
(with ap

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 اورژانس
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
امراض
جهت
متخصص
 پزشکان
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Specialist
doctors
Implant  کاشتن دندان
 ماه6  ختنه کودکان از بدو تولد تا
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

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

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







  موهای زائد
CEREC AC Bluecam 






















 


:پزشکانخانواده

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

: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
  جراح کلیه و مجاری ادرارDr Bourque (urologist)























 
















 



Botex, Fillers
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Brossard
1730 Boul. Rome
Split-level, Detached
4+1 Bedrooms
$369,500

open
house

485-2929

514

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Vendome:
Bus 105

Montreal Qc H4A 1W4

Île-des-Soeurs
Rue Evelyn Verdun/Île-des-Soeurs
(Montréal)
Quadruplex
490,000

Île-des-Soeurs
3973-3981 Rue Ross Verdun/Île-desSoeurs (Montréal)
Quintuplex
4+1 Bedrooms
460,000

Saint-Lambert
500 Rue St-Georges, apt. 618 SaintLambert
Apartment
2 Bedrooms
$180,000

FOR RENT
Sud-Ouest (Montréal
1384 Rue Notre-Dame O.,
Commercial Building
$1200/month

FOR RENT
Sud-Ouest (Montréal
1384 Rue Notre-Dame O.,
Commercial Building
$2,300/month

Saint-Lambert
500 Rue St-Georges, apt. 612 SaintLambert
Apartment 2 Bedrooms
$165,000

May 01 2011
2-4pm

Côte-des-Neige
Av. Walkley Côte-des-Neiges/NotreDame-de-Grâce
Quintuplex
$645,000

®™

yf£¥5ç•Z®

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œ
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
Quintuplex

Commercial
Jeanne-Mance Villeray/St Michel/
$10.00/year/sqft X 2 year(s)

IranAir

General Sales Agent

Rue Willibrord Verdun/
Île-des-Soeurs (Montréal)
$575,000

gfÂ†if£ˆ

 water front House
in Lasalle
750,000$
 Duplex in Cote des-neiges ave.
(Lacombe)
 Commercial building
in ile perrot 1,500,000$

Apartment FOR RENT
Ave Dornal Côte-des-Neiges/
Notre-Dame-de-Grâce (Montréal)
$1150/month

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

LOT for SALE

MONTREAL

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
South shore مشاور امالک در مونتریال و
E- Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca

N FINANCIERES EXACTE
Cell: (514)827-6364

ç¿†£‹ xÂ £¿
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

ŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†

(ç¿ff
Tel.:

Route Harwood Vaudreuil-Dorion
Residential
Price of land: $4 / sq ft

 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان  مسکونی و جتاری

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

\£Åš£›

فیروز همتیان
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
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Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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بیژن
پاکزاد

بی��ژن پاک��زاد ،هنرمن��د ایرانی -
آمریکایی که به خاطر طراحی لباس
ش��خصیت های مع��روف جهان به
شهرت رس��ید ،در سن  ۶۷سالگی
و ب��ر اثر س��کته مغ��زی در آمریکا
درگذشت.
آقای پاکزاد که با نام تجاری "بیژن"
بیشتر شناخته میشود ،متولد سال
 ۱۳۲۳در تهران بود و از سال ۱۳۵۲
به آمریکا مهاجرت کرده بود.
فروشگاه "بیژن" واقعدر محله بورلی
هیلز لس آنجلس ،محل رفت و آمد
چهره های سرشناس بود.
بی��ژن در طول زندگی خ��ود برای
چهره های سیاسی و هنری معروف
جهان لب��اس طراحی ک��رد که از
می��ان این افراد می ت��وان به جرج
دبلیو بوش ،آرنولد شوارتزنگر ،رونالد
ریگان ،والدیمیر پوتین و جان کری
اشاره کرد.
هنرمندانی چون آنتونی هاپکینز ،تام
کروز و شهرام ناظری هم از مشتریان
بیژن بودند.
بیژن به خاطر عالقه اش به رنگ زرد
و خودروهای سواری اسپرت و گران
قیمت شهرتداشت.
بسیاری از او با نام "سلطان تجمالت"
یاد می کردند؛ مردی که گذشته از
تولیدات تک و بی نظیرش به خاطر
زندگی لوکسی کهداشت همه چشم
ها را به خود خیره کرده بود.
ای��ن هفت��ه رادیوف��ردا گفتگ��وی
خواندن��ی و جالب��ی دارد با منیژه
بزرگی ،مدی��ر بوتیک بیژن در لس
آنجلس؛ خانم بزرگی قدیمی ترین
همکار آقای بیژن و کسی است که
درباره او زیاد می داند.
 خان�م بزرگ�ی ،برگردی�م ب�هسالهایی که شما همکاری تان را
شروع کردید با آقای بیژن ،یعنی
پیش از انقالب  .۵۷این همکاری
چطور شروع شد؟
  ...م��ن از ایران با ایش��ان ش��روعکردم و همراه ایش��ان به اروپا رفتم.
همراه ایشان به آمریکا آمدیم .سالها
در نیویورک ش��وروم (نمایش��گاه)
نیویورک رادر خیابان پنجم مدیریت
می کردم .و همینطور لس آنجلس...

 آق�ای بی�ژن را آن زم�ان کهدیدی�د ایش�ان تولی�د هم می
کردند؟
 ن��ه ایش��ان از روز اول با کارخانههای ایتالیایی ...این مسئله البته می
بخشید چیز طوالنیدارد .مادر ایران

زندگی می کردیم .آن موقع بهترین
بوتیکی که ممکن بود در خاورمیانه
باشد ،ایشان آن بوتیک را داشتند.

 پلنگ صورتی؟ نه خیر .بعد از پلنگ صورتی یکبوتیکداشتنددر خیابان شاه عباس
که من آنجا شروع کردم با ایشان کار
کردن .همه لب��اس ها از ایتالیا می
آمد .ولی چ��ون وضعیت ایران یک
مدل دیگر بود ،یک مس��ائل دیگر
بود ،مس��ائل گمرگی بود و واردات
و این چیزها بود ...خیلی جالب بود
که ما در آن زمان بهترین بوتیک را
داشتیم ،ولی آقای بیژن تمام لباس
هایمان را که در ایتالیا س��اخته می
ش��د ،پارچه اش م��ال خودمان بود
و آق��ای بیژن نظارت داش��ت ،آنجا
درس��ت می ش��د ،م��ی آوردیم به
ایران .به تمام مشتریان مان که همه
سفرایی بودند از کشورهای خارجی،
اعضای خانواده س��لطنتی بودند ،از
کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس
همه اینها می آمدند می خریدند ما
به عنوان س��اخت ای��ران این لباس
ه��ای ایتالیایی را ب��رای این آقایان
درست می کردیم که همه هم بسیار
راضی بودند.
 چط�ور ش�د که بی�ژن پاکزادتصمیم گرفت که ایران را ترک
کند و مهاجرت کند به خارج؟
 فکر می کن��م در آن زمانها دیگری��واش یواش ته��ران ب��رای بیژن
کوچک تر ش��ده بود .ای��ران از نظر
ارض��ا ک��ردن آن ح��س طراحی و
بازبودن دستش برای کارهای خالقه
تنگ شده بود و برای همین تصمیم
گرفت که بیای��د اروپا .آمدند اروپا و
من یک مدتی در ایران بوتیک شان
را مدیریت می کردم تا این که من
هم به ایشان پیوستم .با هم در اروپا
ی��ک مدتی کار م��ی کردیم و تمام
طراحی ه��ای ایش��ان را با جاهای
مختلف روی هم می گذاشتیم .بعد
تصمیم گرفتند که از آنجا به آمریکا
بیایند .آمریکا را در سال  ۷۶میالدی
در «رودی��و درایو» باز کردند ...البته
دو سال در دست ساختمان بودش
که ساختمانش باید حاضر می شد
و طراحی توی آن حاضر می شد که
زیر نظر مستقیم خود ایشان بود.
 در دنی�ا االن ده ه�ا و صده�ام�ارک مع�روف لب�اس داریم.

ویژگی ه�ای لباس هایی
که بیژن درس�ت می کرد
چه بودند؟ چرا باعث شده
بود که اینقدر گران باشد؟
 اوال که آقای بیژن همیشهخیلی افتخار می کرد که ما
گرانترین بوتیکدنیا هستیم
و ایش��ان گ��ران ترین طراح
دنیا هستند .اوال غیر از لباس
و اینها شخصیت خود او بود
که تمام کس��انی که س��ال
های سال مشتری ما بودند و
دوستان بیژن بودند و هستند،
خود ش��خصیت بیژن برای
مش��تریان ما از همه مهمتر
بود .ش��ما باور نم��ی توانید
بکنید که ی��ک آقایی آمدند
تقریبا  ۴م��اه پیش بود یا ۵
م��اه پیش .گفتند که من در
سال  ۷۷میالدی یک کت و
شلوار خریدم از آقای بیژن و
ای��ن را آوردم اینجا که بدهم
به ایشان .سالها هم استفاده
کرده ام.
ولی االن چون چاق ش��ده ام
و س��نم رفته باال نمی توانم بپوشم.
ول��ی آورده ام این را به ش��ان هدیه
بدهم برای این که این لباس در سال
 ۷۷که من خریدم ،بعد از این همه
سال که پوشیده ام همان فرم مانده
و به همان زیبایی است که روز اول
من این را خریدم .من این را االن در
بوتیک به اسم آن آقا نگه داشته ام.
همیش��ه آقای بیژن این لباس را به
همه نش��ان می دادند و می گفتند
که این لب��اس را ببینید این را من
در سال  ۷۷درست کردم برای این
آقا .سفارشی بوده برای این آقا و شما
ببینید که این چقدر بعد از سالها که
استفاده شده ،االن هم هنوز به همان
فرم است .بهترین پارچه ها .بهترین
دوخت هم��ه با دس��ت هیچوقت
در تمام این س��الها آقای بیژن فکر
نکردند که بروند روی ِسری دوزی،
چیزی درست کنند که همه جا پر
باشد؟
 آقای بی�ژن در کن�ار این کاردست به یک سری ابتکارهایی
هم زد .آدمی ک�ه در یک حوزه
موفق اس�ت ،تولید لباس هایی
که می گویی�د خیلی خاص بود
و مبتکرانه بوده ،چرا به س�مت
کارهای دیگر رفت ،مثل تزئین
اتومبیل و اس�لحه حتی ،تولید
عطر؟
 آقای بیژن همیشه دوست داشتکارهایی کند که غیر از همه باشد.
دوس��ت داش��ت کارهایی کند که
خیلی جنجالی باشد .دوست داشت
یک کارهایی کند که اس��م ایران و
ایران��ی بودنش را که همیش��ه می
گفت و می گفت همه جا بیاورد .به
خاطر این جنجالی بودن اسم ایران
هم همیشه به دنبالش بود .بنابراین
عطر را ش��روع کردند فکر می کنم
در  ...۱۹۸۳که البته ایش��ان با یک
عطری شروع کردند که اولین عطر
مردانه بود در آمریکا و دنیا.
این عطر در یک بطری کریس��تال
باکارا بود با امضای بیژن و ش��ماره
سریال اش که هر بطری که بسیار
زیباس��ت  ۶اونس عطر بود و ما در
آن سالها این را هر بطری به قیمت
س��ه هزار دالر می فروختیم .بعد از
در  ۱۹۸۳تصمی��م گرفتند که یک
کاری بکنند که برای عموم باشد که
همینطور که همیش��ه در تمام این
س��الها می گفتند که هر پمپی که

مردم این عطر را استفاده می کنند،
اس��م یک بیژن است که یک بیژن
ایرانی است .پس بنابراین اسم ایرانی
روی این عطر است .بنابراین عطری
درست کردند به اسم بیژن کالسیک
ب��رای خانمها و برای آقایان و بعد از
آن هم االن تا به حال  ۹بوی مختلف
عطر دارند که سر تا سر دنیا فروخته
می شود .اتومبیل هم برای این که
فکر می کنم  ۱۵۰سال از سابقه رولز
رویس می گذرد ،از روزی که در هر
حال رولز رویس ش��روع کرده تا به
حال هیچ طراح خارجی نداشتند و
این برایش خیلی جالب بود و خیلی
غرورانگیز بود که از یک طراح ایرانی
درخواست کردند که به آن ها ملحق
ش��ود و ایش��ان این را قبول کردند
و ش��روع کردند ب��ه طراحی کردن
رولزروی��س ک��ه  ۳۱رولزرویس در
دست ساخت است و هر رولز رویس
برای یک کش��ور بخصوصی اس��ت
و مق��دار زی��ادی اش هم تا به حال
خریداری شده.
 می خواهید یک اش�اره هم بهاسلحهکنید؟
 اس��لحه! (می خندند) بله .ایشانچندین س��ال پیش یک اس��لحه
کلت ...کارخانه کلت آن را س��اخت
که طرح ایش��ان بود و بسیار جالب
است که فکر می کنم االن در موزه
هم هست .لوله آن اندود طالی ۲۴
بود .دس��ته این اسلحه چرم سرمه
ای اس��ت و بدن اس��لحه از فوالدی
است که هفده بار پرداخت شده ،تا
شده رنگ س��رمه ای تیره که مثل
دسته آن اسلحه اس��ت و با امضا و
شماره سریال بیژن .و این اسلحه در
یک جلد مینک مشکی می رفت و
مینک مشکی در یک جعبه بسیار
زیبای شفاف توی آن خوابیده بود.
تمام سران کشورهای مختلف این
را خریدند .هفت تا را پادش��اه سابق
عربستان س��عودی ،ملک حسین،
ملک حس��ن و اینها همه کس��انی
بودند که این اس��لحه را خریداری
کردند.

ردگذشت

PAIVAND: Vol. 18  No.1004  mai 01, 2011

23

مصطفیصدیقی

این هفته باز مرگ ،سیاه و نابهنگام بر در خانه ما تلنگر زد .خبر
تکان دهنده بود و غم انگیز...
دوست دیرین ،چهره مهربان و همیشه یار و لبخندان ،کامیونیتی،
مصطفی صدیقی ،را از دست دادیم.
آن نیمه روز پنجشنبه ی دلگیر و سرد آوریل ،زمانی که بر مزارش
در گورستان بوشرویل ،با ضجه های همسر مهربانش (که با درد
س�همگین روح -و جس�م -تاب وتوان از کف داده بود) و سیالب
اش�ک های خواهر عزیزش (که از راه دور سراسیمه به مونتریال
آمده بود) جانمان خراش برداشت ،و اشک های داغ دختر نوجوان
و بهت ناباور و ژرف پسر  14ساله اش روح مان را آزرد ،ما ،دوستان
دور و نزدیکش ،هم نسلان وتبعیدیان قطب نش�ین ،همکاران
قدی�م و جدیدش ،بغض مان را فرو خوردیم و همه ،جایی از ذهن
مان به این موضوع اندیشیدیم که شگفتا ،انسان چه آسیب پذیر
اس�ت و زندگی چه بی اعتبار؛ راس�تی چه کس�ی باور می کرد،
مصطفی که دیروز در پیک نیک تابستانی می گفت و می خندید،
و روز دیگر س�ر کار با مسافران و همکارانش نشست و برخاست
می کرد ،امروز چه ناگهانی ،چه بی خبر ،چه ظالمانه دیگر در میان
ما نیست ...پس بیا تا قدر این لحظه های با هم بودن و یار هم بودن
را بدانیم تا ناگه....
همدرد با بازماندگانش ،یاد او گرامی باد.

ایران :اقتصاد

>> ادامه از صفحه15 :

 در کلکسیون اخیری که بیژندرس�ت کرده بود هم�ه اش از «ه��ر وق��ت رک��ود افزای��ش یابد،
رنگ زرد اس�تفاده ک�رده بود .چکهایبیشتریبرگشتمیخورد.
رن�گ زرد رنگ مورد عالقه اش ای��ن به معن��ای دش��واری محیط
بود؟
کسب و کار است و در این وضعیت
 همه فکر می کردند که رنگ زرد ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلیاس��ت .ولی او همیشه همه رنگها را پذیرفتنی نیست .طی سالهای ۸۶
دوست داشت .آقای بیژن مثل یک ت��ا  ۸۹چکهای برگش��تی روندی
نقاش زبردس��ت با رنگها بازی می صعودی داشته است و در ماه بهمن
کردند ...آقای بیژن همیش��ه برای  ۱۳۸۹به رقم  ۱۲ / ۲درصد رسیده
من ،هم لیدر بسیار خوبی بودند هم است که در  ۳۲سال پیش بیسابقه
معلم و اس��تاد خوبی بودند .ما همه بوده است».
کارمن��دان مان م��دت طوالنی کار در حال��ی که به گفت��ه دولت ،یک
کرده اند .از س��رخیاط مان که  ۲۸میلیون و  ۶۰۰هزار شغل ایجاد شده،
سال اینجا کار کرده؛  ۱۸سال یکی این نماینده اصولگرا تأکید میکند
دیگر .س��کرتر مخصوص شان  ۱۶که دراین مدت نه تسهیالت بانکی
س��ال است با ایشان هست .ما تمام بیش��تر ش��ده و نه آمار گمرگات از
کارمندان مان اینجا که کار می کنند واردات میزان قابل توجهی تجهیزات
همه به مدت بسیار طوالنی کار می برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.
کنند.
به گفته توکلی «مشاهدات میدانی
نی��ز حکای��ت از ای��ن دارد ک��ه در
 تصویری که همیش�ه از آقای وضعیت اش��تغال در ایران بهبودیبیژن دیده ش�ده ،ای�ن بود که حاصل نشده است».
همیشه ایشان می خندیده .تا به او می گوی��د از آنجا که ایران عضو
حال شده بود که در کار عصبانی صندوقبینالمللی پول است ،ملزم
شده باشد؟
ب��ه ارائه آمار به این نهاد بینالمللی
 راجع به آن مس��ئله بس��یار زیاد .اس��ت و کارشناس��ان این صندوقهمیشه مقصر من بودم و ایشان هم آمارهای خود را از مس��ئوالن ایرانی
ب��ا من عصبانی ب��ود .ولی این همه دریافتمیکنند.
اش دو سه دقیقه بیشتر طول نمی بنابراین آمار ارائه شده از سوی این
کشید.
نهاد در واقع مورد تایید مس��ئوالن

ایران��ی اس��ت ام��ا به م��ردم اعالم
نمیشود.
آماربیکاران؛
از چهار تا هفت و نیم میلیون نفر

وزارت کار و امور اجتماعی ،جمعیت
فعال ایران را حدود  ۲۵میلیون نفر
و میزان بیکاری را حدود  ۱۰درصد
اعالم کرده اس��ت؛ اما کارشناس��ان
میگوین��د در صورت��ی ک��ه آم��ار
ارائه شده توس��ط عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس درست باشد ،نرخ
 ۳۰درصدی بیکاری به معنی وجود
حداق��ل  ۷ / ۵میلیون نفر بیکار در
ایران است.
چن��دی پیش موس��یالرضا ثروتی
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه
مجلس از وجود چهار میلیون بیکار
خبر داده و گفته بود:
«طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود
س��الیانه  ۱/۱میلیون شغل جدید
ایجاد شود که با عدم تحقق این امر،
هم اکنون نزدیک به چهار میلیون
نفر در کشور بیکار داریم».
به گفت��ه ثروت��ی« ،در حال حاضر
نرمافزاری که برای محاسبه بیکاری
در جه��ان اس��تفاده میش��ود یک
نرمافزار بینالمللی از سوی سازمان
جهانی کار اس��ت که س��نخیتی با
کشور ما ندارد».
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تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!!...
 4جواب

زاه��دی گوی��د :جواب
چه��ار نفر مرا س��خت
تکان داد.
اول؛
مرد فاس��دی از کنار من
گذشت و من گوشه لباسم
را مجع ک��ردم ت��ا به او
خنورد.
او گفت :ای ش��یخ خدا

میداند که فردا حال ما
چه خواهد بود!
دوم؛
مس��تی دیدم که افتان و
خیزان راه میرفت.
ب��ه او گفت��م ق��دم ثابت
بردار تا نیفتی.
گفت :تو با این همه ادعا
قدم ثابت کردهای؟
سوم؛
کودکی دیدم که چراغی

در دست داشت.
گفتم :این روشنایی را از
کجا آوردهای؟
ک��ودک چ��راغ را فوت
ک��رد و آن را خام��وش
ساخت و گفت:
تو که شیخ شهری بگو که
این روشنایی کجا رفت؟
چهارم؛
زنی بس��یار زیب��ا که در
حال خش��م از شوهرش

ریسمان ذهنى

ش��یوانا به هم��راه تعداد زی��ادى از
ش��اگردان خ��ود صب��ح زود عازم
معبدى در آنسوى کوهستان شدند.
س��اعتى که راه رفتند ب��ه تعدادى
دختر و پس��ر جوان رسیدند که در
کنار جاده مشغول استراحت بودند.
دختران و پس��ران کنار جاده وقتى
چشمشان به گروه شیوانا افتاد شروع
کردند به مسخره کردن آنها و براى
هر یک از اعضاى گروه اسم حیوانى
را درست کردند و با صداى بلند این
اسامى ناشایست را تکرار کردند.
شیوانا سکوت کرد و هیچ نگفت.
وقت��ى ش��بانگاه گروه به آنس��وى
کوهستان رسیدند و در معبد شروع
به استراحت نمودند.
ش��یوانا در جمع ش��اگردان سوالى
مطرح کرد و از آنها خواس��ت تا اثر
گذارترین خاطره این سفر یک روزه
را ب��راى جمع بازگ��و کنند .تقریبا
تمام اعضاى گروه مس��خره کردن
صبحگاه��ى جوانان کنار جاده را به
شکلى بازگو کردند ودر پایان خاطره
از ای��ن عده به صورت جوانان خام و

ساده لوح یاد کردند.
ش��یوانا تبس��مى کرد و گفت :شما
همگى متف��ق القول خاط��ره این
جوان��ان را از صب��ح ب��ا خود حمل
کردید و در تمام مسیر با این اندیشه
کلنجار رفتید که چرا در آن لحظه
واکنش مناسبى از خود ارائه ندادید!؟
ش��ما همگى از این جوانان با صفت
ساده لوح و خام یاد کردید اما از این
نکته کلیدى غافل بودید که همین
افراد ساده لوح و بىارزش تمام روز
شما را هدر دادند و حتى همین اآلن
هم بخش اعظم فکر و خیال شما را
اشغال کردند.
اگر حیوانى که وس��ایل ما را حمل
مىکرد توسط افسارى که به گردنش
انداخته ش��ده بود طول مسیر را با
ما همراهى ک��رد؛ آن جوانان با یک
ریسمان نامریى که خود سازنده آن
بودید ،این کار را کردند!
در تمام طول مس��یر باره��ا و بارها
خاط��ره صبح و تک تک جمالت را
م��رور کردید و آن صحنهها را براى
خ��ود بارها در ذه��ن خویش تکرار

شکایت میکرد.
گفت��م :اول روی��ت را
بپوشان بعد با من حرف
بزن.
گف��ت :م��ن ک��ه غ��رق
خواهش دنیا هستم چنان
از خود بیخود شدهام که
از خود خربم نیست
تو چگون��ه غرق حمبت
خالقی که از نگاهی بیم
داری؟

در نهایت اندوه و تاسف
درگذشت غم انگیز پدر و عزیز دلبندمان

شادروانآقایفریبرزکنجکاو

را در مونتریال ،کانادا به اطالع یاران
و دوستان می رسانیم
مراسم خاکسپاری آن مرحوم
در روز شنبه  30آوریل 2011

درمحلگورستان:

Cimetiére Islamique Hamzaz

1101 Monte Massone
کردید.
ش��ما با ریس��مان نامریى که دیده
نمىشود ولى وجود داشت و دارد ،از
صبح با جمالت و کلمات آن جوانان
بازى خوردهاید .و آنقدر اس��یر این
بازى بودهاید که هدف اصلى از این
سفر معرفتى را از یاد بردهاید.
من به جرات مىتوانم بگویم که آن
جوانان از ش��ما قوىتر بودهاند چرا
که با یک ادا و اطوار ساده همه شما
را تح��ت کنترل خود ق��رار دادهاند
و مادامى که ش��ما خاطره صبح را
در ذهن خود یدک بکش��ید هرگز
نمىتوانید ادعاى آزادى و استقالل
فکرىداشته باشید ودر نتیجه خود
را شایسته نور معرفت بدانید.
ی�اد بگیرید ک�ه در زندگى همه
اتفاقات چه خ�وب و چه بد را در
زمان خود به حال خود رها کنید
و در هر لحظه فق�ط به خاطرات
همانلحظهبیندیشید.
اگ�ر غی�ر از این عم�ل کنید ،به
مرور زمان حج�م خاطراتى که با
خود یدک میکش�ید آنقدر زیاد
میش�ود که دیگ�ر حتى فرصت
یک لحظه تماش�اى دنیا را نیز از
دست خواهید داد.

ایننوشتههایکوتاهیکدنیامعنیدارد

پرویز شاپورنویس��نده ایرانی است .شهرت او به دلیل
نگارش نوشتههای کوتاه (اغلب تک خطی) است که
ظرافت و دیدی شاعرانه و طنزآمیز دارند.
او س��ال  ۱۳۲۹با فروغ فرخزاد( ،نوه خاله مادرش که
پانزده سال از او کوچکتر بود) ازدواج کرد .آنها اهواز
را برای زندگی مشترک انتخاب کردند .در  ۲۹خرداد
 ۱۳۳۱پسرش��ان ب��ه نام کامیار متولد ش��د که فروغ
دراشعار خود به اواشاره کرده ،و شاپورنیز از«کامی ب»
عنوان نام مستعار وی استفاده می کرد .رابطه زناشویی
او در سال  ۱۳۴۳به جدایی کشید .پس از جدایی از فروغ ،شاپور هرگز دوباره
ازدواج نک��رد و تا آخرعمرهمراه با کامیار و ب��رادرش در یک خانه قدیمی
زندگی میکرد وی صبح  ۱۵مرداد درتهران درگذشت .آرامگاه پرویز شاپوردر
قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران است .مادر «شاپور» میگفت« :شصت
سال بچه بزرگ کردم ،یک کلمه حرف حسابی از دهانش نشنیدم!»
ولی همین حرفهای ناحساب شاپورکه با اسم «کاریکلماتور» ،از مجموعه ها
و جنگ های هنری و ادبی سر در میآورد ،از بهترین و طنازانه ترین ستون
های این مجالت بود .این کاریکلماتور است که اسم شاپور را به ادبیات مدرن
ایران سنجاق کرده.
در زیر چند منونه از کارهای شاپور  به یاد ندارم نابینایی به من تنه
زده باشد.
را می خوانیم:
 بار زندگی را با رش��ته عمرم به  قلب��م پرجمعیت ترین ش��هر
دنیاست.
دوش می کشم.
 زندگی بدون آب از گلوی ماهی  به نگاهم خوش آمدی.
 قط��رٔه باران ،اقیانوس کوچکی
پایین نمی رود.
 جارو ،ش��کم خالی سطل زباله است.
 هر درخت پیر ،صندلی جوانی
را پر می کند.
 برای مردن عمری فرصت دارم .میتواند باشد.
 اگر خودم هم مثل ساعتم جلو  اگ��ر بخواهم پرنده را محبوس
رفته بودم حاال به همه جا رس��یده کنم ،قفس��ی ب��ه بزرگی آس��مان
میسازم.
بودم.
 س��تارگان سکه هایی هستند  روی ه��م رفت��ه زن و ش��وهر
که فرش��تگان در قلک آسمان پس مهربانیهستند!
 وقت��ی عکس گل محمدی در
انداز کرده اند.
 با اینکه گل های قالی خارندارند ،آب افتاد ،ماهیها صلوات فرستادند.
مردم با کفش روی آن پا می گذارند  .ب��ه عقیده گیوتین ،س��ر آدم
زیادی است.
سایۀ چهار نژاد یک رنگ است.

ش
ردگذ ت
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 برای اینکه پشهها کام ً
ال ناامید
نشوند ،دس��تم را از پشهبند بیرون
میگذارم..
 گربه بی��ش از دیگران در فکر
آزادی پرندٔه محبوس است.
 غم ،کلکس��یون خنده ام را به
سرقت برد.
 بلبل مرتاض ،روی گل خاردار
مینشیند!
 باغب��ان وقتی دی��د باران قبول
زحمت ک��رده  ،به آبپاش مرخصی
داد..
 قطره باران غمگین روی گونه ام
اشک میریزد.
 فواره و قوه جاذبه از س��ربه سر
گذاشتن هم سیر نمی شوند.
 در خشکس��الی آب از آب تکان
نمی خورد.
 رد پای ماهی نقش بر آب است.
 گل آفتابگردان در روزهای ابری
احساس بالتکلیفی می کند.
 با چوب درختی که برف کمرش
را شکسته بود  ،پارو ساختم.
 با س��رعتی ک��ه گربه از درخت
باال م��ی رود ،درخت از گربه پایین
می آید.
 دل��م برای ماهی ها می س��وزد
که در ایام کودکی نمیتوانند خاک
بازی کنند.
 پرگاری که اختالل حواس پیدا
می کند بیضی ترسیم می کند.
 آب به اندازه ای گل آلود بود که
ماهی ،زندگی را تیره و تار می دید...

(Laval) H7C 1S3 Tel.: 514-727-6666

برگزار می شود.

مجلس یادبود

در روز پنجشنبه  5ماه می 2011

فرهنگسرایسینا

6528 St- Jacques W. 514-488-3000

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

خانواده های کنجکاو ،انصاری

سپاسگـزاری
از مرگ ماردم بخدا ـسرد شد تنم
بـم
دیگر هن او اند و هن دیگر من آن منم

از تمامی دوستان و عزیزانی که با ما
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن مادر عزیزمان

خامن ایران هرندی (شایان)

با شرکت در مراسم خاکسپاری ،یادبود،
هچنین با دیدار حضوری و یا
با درج پیام های تسلیت در روزنامه،
ما را در این ایام دشوار همراهی نمودند.
صمیمانه سپاسگزاری می نمائیم و
برای همگان آرزوی تندرستی و بقای عمر داریم.

خانواده های شایان،
دیبایی ،تش ّید ،رولو،
هرندی ،منانی ،انصاری،
کاشفی نژاد ،دهدشتی،
خزائی

جناب آقای حسین ولوی (پاشا)

با نهایت اندوه ،درگذشت برادر ارجمندتان را به شما و خانواده های محترم سوگوار
تسلیت می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

فرشاد فضلی و دوستان شما در «تپش»

سرکار خامن لیال و زهره صدیقی گرامی

همدردی

در اندوه جانگداز درگذشت زنده یاد جناب آقای مصطفی صدیقی
با شماعزیزان شریکیمو برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم.
جناب آقای حسین ولوی
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
ما نیز با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن برادر ارجمندتان شریکیم
و برای شما و دیگر سوگواران گرامی بهروزی و آرامش آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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از کلیه سروران و عزیزانی که به مناسبت درگذشت مادر عزیزمان

زنده یاد خامن بهیه ستاره ای (صمدیان)

که در مونتریال به سرای باقی شتافت،
حضوری ،یا تلفنی و نیز از طریق درج پیام های تسلیت در روزنامه،
با اینجانب اظهار همدردی نمود ه اند،
کما ل تشکر را می نمایم.
بویژه از همکاران گرامی در فرودگاه دروال (مونتریال) سپاسگزارم.
امیدوارم خداوند متعال طول عمر با عزت به کلیه عزیزان عنایت بفرماید.
با تشکر،

از طرف خانواده های صمدیان و محمدی
علی صمدیان

دکتر نصرت اهلل عاملی
یادبود :یک سال گذشت...

دکتر نصرت الله عاملی در سال  1293در شهر گرگان چشم به دنیا گشودند.
پس از اتمام تحصیالت متوسطه در دارالفنون برای ادامه تحصیالت عالیه به کشور
انگلستان عزیمت نمودند و پس از طی دوره پزشکی و تخصصی در رشته جراحی مغز و
اعصاب بصورت مدرن در ایران بودند.
ایشان شاگردان زیادی را در این رشته تربیت کردند.
نام پروفسور عاملی همیشه در ذهن اغلب ایرانی ها باقی ماندنی است،
زیرا وجودشان برای بهبودی هزاران بیمار موثر بوده و از نقطه نظر علمی اثرات زیادی از
خود بجای گذاشته اند .چه از نظر چاپ مقاالت و کتب و یا سخن رانی در مجامع علمی
پزشکی داخلی و بین المللی.
پروفسور عاملی یکسال پیش روز دوم خرداد ماه 1389
در شهر تورنتو ،کانادا به رحمت ایزدی پیوستند .یادشان گرامی باد

دکترمحمدملک:

بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه مک گیل مونترال

هـم

دردی

جناب آقای حسین ولوی
خانواده های محترم ولوی ،دوستان ارجمند سوگوار
در اندوه از دست رفتن برادر و عزیز خاندان شما،
با شما عزیزان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

پرویز چنگیزی و خانواده ،حسین سیمیاب
سرکار خامن لیال سعداللهی (صدیقی)
و خامن زهره صدیقی گرامی،
نادیا جان و نوحای مهربان ،عزیزان سوگوار

با نهایت اندوه ،درگذشت همسر ،پدر و برادر و عزیز خانواده ی شما زنده یاد جناب
مصطفی صدیقی گرامی را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

سید محمود خامتی ،سعید ،فرشته و کورش

همدردی

سرکار خامن لیال و زهره صدیقی گرامی،
نادیا نوحای عزیز

با نهایت اندوه ،درگذشت همسر ،پدر و برادر و عزیز خانواده ی شما زنده یاد جناب
مصطفی صدیقی گرامی را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

علی توکل و خانواده

خانواده های محترم صدیقی ،سعداللهی

ما نیز به سهم خود در از دست رفتن عزیز خانواده ی شما ،زنده یاد جناب مصطفی
صدیقی گرامی را به شما عزیزان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

محمدر حیمیان از طرف همه دوستان شما در پیوند مونتریال

و دیگر دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون

هـم

دردی

خانواده های محترم شایان و تشید
دوستان ارجمند سوگوار

در اندوه از دست رفتن مادر و عزیز خاندان شما،
شادروان خانم ایران شایان ،با شما یاران دیرین صمیمانه
همدردیم و برایتان آرزوی آرامش و تندرستی داریم.

خانواده داوودی (مونتریال و کلگری)

هـم

دردی

جناب آقای حسین ولوی،خانواده محترم ولوی

در اندوه از دست رفتن برادر ارجمندتان با شما دوست محترم صمیمانه شریکیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

حسن هرندی وخانواده (کلگری)
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زندگی و سالمت....

مولتیویتامینهایتربیتی

به قول "هلوسیوس" « کودکان ،نادان به
دنیا می آیند نه ابله ،اما آنان به واسطه ی
تربیت ما بزرگساالن به بالهت کشانده می
شوند»؛ و با بصریتی زیبا و تکان دهنده
در حدیثی می خوانیم که :
کس��ی که بدون بصریت ،اقدام به عملی
مناید ،مانند پوینده ای اس��ت که هرقدر
س��ریعرت حرکت می کند از هدف دورتر
می شود.
با این مقدمه به سراغ نکاتی می رومی که
دانستنش بی فایده نیست.
w
آغوش گرم و صمیمی ،معجزه می کند.
سعی کنید هر روز فرزندتان را چند دقیقه
در آغ��وش نگه داری��د و آرام آرام تکان
دهی��د .این کار به هردوی مشا آرامش و
نریو می خبشد.
w
 -3در کنار حمبت بی دریغ و همه جانبه،
مدیریت احساس��ات را هرگ��ز فراموش
نکنید .مثال اگر فرزندتان آنقدر مشغول
بازی است که حوصله ی آغوش گرم مشا
را ندارد ،ب��ا زور و اجبار او را به طرف
خود نکش��ید و حمکم نبوس��ید.حمبت
زورک��ی نتیجه ی عک��س دارد .آغوش
خود را باز کنید تا او به مست مشا بیاید.
زیاده روی در ابراز احساس��ات ،همان
ضرب��ه ای را به کودک م��ی زند که ابراز
نکردن حمبت و دوری جس�تن می زند.
اغلب آدم هایی که در بزرگسایل به دنبال

blueberry

میوه ای برای
مقابله با چاقی
متخصصان علوم تغذیه در یك تحقیق
جدید خاطرنش��ان كردند كه تمشك
آبی برای مقابله با چاقی موثر است.
ای��ن متخصصان میگوین��د خوردن
تمش��ك آبی به دلیل مقابله با رش��د
س��لولهای چربی میتواند راهكاری
موثر برای مقابله با چاقی باشد.
ش��وانی م��وگ متخص��ص و ف��ارغ
التحصیلدانشگاه «تگزاس وومن» كه این
تحقیق را انجام داده در آزمایش��ات خود
از بافتهای كش��ت ش��ده از موشها در
آزمایشگاه استفاده كرده است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،موگ
روی «پلیفنولهای» موجود در این میوه
مطالعه كرده و ب��ه خاصیت این تركیب
برای مقابله با محتوی چربی در بدن پی
برده است.

عش��ق های یکطرفه می روند و عاش��ق
فردی می ش��وند که حمبتی به او ندارد،
همان هایی هس��تند که در خردسایل به
جای بوس��ه ی گرم و نرم و صمیمی ،او
را حمکم و همراه با درد و تنش بوسیده
اند.

 wهرگاه بنی کار و خانواده تضادی پیش
آمد ،خانواده را بر کار مقدم دارید.
 wانتظار متانت ،منطقی بودن ،از خود
گذشتگی و س��ایر معجزه ها را از فرزند
کوچک خود نداشته باشید.
 wهیچ گاه وس��ط صحب��ت فرزندتان
نرپی��د و هیچگاه مجل��ه هایش را کامل
نکنید.
 wه��ر س��ال ،ب��دون اس��تثناء ،برای
فرزندت��ان جش��ن تولد بگریی��د هرچند
بسیار خمتصر ،تنها با یک کیک کوچک
خانگی در کنار اعضای خانواده .اگر هم
می خواهید برایش جشن تولد بگریید،
مهمانی بزرگ تر ها و دوره های فامیلی
را با یک جشن تولد کودکانه با حضورهم
سن و ساهلایش قاطی نکنید.
 wانتظار نداش��ته باشید که هر درس و
هشدار تربیتی مشا را خنستنی بار بیاموزد
و آویزه ی گوش مناید.
 wاگر می خواهید رشته ی مهر و حمبت
بنی مشا و فرزندتان حمکم تر ش��ود ،به
ج��ای آنکه متام روز را در خانه مبانید،
گاهی همراه با هم به بریون از منزل روید
 :پارک کوچک کنار خانه ،خرید ماحیتا

تمشك آبی سرشار از
نوعی تركی��ب به نام
«آنتوس��یانین» است
كه عامل رنگ آبی این
میوه است .این تركیب،
الته��اب را كاه��ش
میده��د ،از ب��دن در
برابر سرطان محافظت
میكند و برای سالمت
چشم ،عروق سرخرگی
و مغز نیز مفید است.
میوههایی ك��ه مانند
تمش��ك آب��ی رن��گ
آب��ی و قرم��ز پررنگ
دارند سرش��ار از آنتی
اكس��یدان هس��تند كه
خاصیت ضد پی��ری و ضد التهاب دارند.
توت فرنگی ،تمش��ك ،تمش��ك آبی ،انار و
آلبالو همه در این دسته از میوهها قرار می
گیرند.
بنابرای��ن گ��زارش ،مصرف تمش��ك آبی
میتواند از بدن شما در برابر افزایش فشار

www.paivand.ca

خانه ،دیدار از کتاب فروشی و کیوسک
روزنامه فروشی ،دیدن مغازه های فروش
پرندگان خانگی ،متاشای فواره ی بزرگ
وسط میدان از نزدیک...،
 wبرای اسباب بازی های مورد عالقه
ی فرزندتان ارزش قائل ش��وید ،هرچند
شکس��ته و به نظر مشا بی اهمیت و بی
کاربرد باشد.
 wبپذیرید که مادر ی��ا پدر کامل نبودن
ایرادی ندارد .این امر از فشار بر مشا و
فرزندتان می کاهد.
 wهمیش��ه گری��ه ی فرزندت��ان عل��ت
خاصی ن��دارد .گاهی فقط و فقط برای
جلب توجه مشاست.
 wدرک کنید که ممکن است حتی افراد
خردسال ،هرازگاهی دل شکسته شوند.
 wهر شب فرزندتان را تا حمل خوابش
مش��ایعت کنید ،دس��ت در دس��ت هم
برایش الالئی و قصه بگوئید ،صورتش را
ببوسید ،تا آرام و راحت به خواب رود.
این خواب آرام ،یک��ی از نریومند ترین
عوامل رشد جسمی و ذهنی اوست.
 wبه نوع بازی و حرف های تنهایی اش
دقت کنید .به نقاشی ها و رنگ هایی که
استفاده می کند دقت کنید .مطمئن باشید
به عنوان یک مادر یا پ��در بدون نیاز به
یک روان ش��ناس ،از روحی��ات و نیاز
های فرزندتان آ گاه می گردید.
 wمت��ام رهنموده��ای تربیت��ی و روان
شناس��ی که در نش��ریات عامه پس��ند و
جم�لات زرد می خوانی��د را بی چون و
چرا قبول نکنید.
 wهروق��ت یک مورچ��ه را دیدید که
خرده نانی بسیار بزرگرت از خود را محل
می کند و بارها به زمنی می افتد و دوباره
ب��رای بردنش تالش می کن��د ،حتما به
فرزند خود نش��ان دهید و اینگونه تالش
بی وقفه و ناامید نشدن در زندگی را به
او بیاموزید.
 wوقتی با او بازی می کنید ،باالتر از او
قرار نگریید ،حتما بنشینید تا هم سطح او
شوید" .متاس چشمی " با او را هیچگاه
فراموشنکنید.
 wدر مقام پدر یا مادر ،خودتان را زیاد
جدی نگریی��د .او را جمب��ور به احرتام
نکنی��د .در همه ج��ای دنی��ا و در متام
ش��رایط ،اح�ترام ،متقابل اس��ت .به او
اح�ترام بگذارید و به ج��ای "تو" ،به او
"مشا" بگوئید ،ت��ا او نیز مشا را "مشا"

خ��ون محافظ��ت كند.
تمشك آبی حاوی تركیب
زیست فعال آنتوسیانین
تاثیر ضد فش��ار خونی
دارد .اف��رادی ك��ه در
هفته حداقل یك نوبت از
این می��وه میخورند ،ده
درصد كمتر از س��ایرین
دچار افزایش فشار خون
میشوند.
آنتوسیانینها متعلق به
خانواده تركیبات زیست
فعالی به نام فالوونوئیدها
هستند كه در اكثر انواع
توتها و تمش��كها ،آب
پرتقال خونی ،انگور فرنگی
سیاه و تمشك آبی به وفور یافت میشوند.
انواع دیگ��ری از فالوونوئیدها در س��ایر
میوه ،س��بزیجات ،دانهها و گیاهان یافت
میش��وند .این تركیب��ات نقش مفیدی
در كاه��ش خطر بروز بیماریهای قلبی و
عروقیدارند.

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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رضا علیدوستی :در خدمت هموطنان

خطاب کند.
 wاجازه دهید گاهی فرزندتان با ظرف
های آش��پزخانه و وس��ایل درون کابینت
بازی کند!
 wادب و انضباط را با قاطعیت اعمال
کنید نه با خشونت.
 wاگ��ر آنقدر خ��وش اقب��ال بودید که
فرزندتان یک دس��ته گل خودرو برایتان
آورد ،در مقابلش بنش��ینید و از او تشکر
کنید.
 wفرزندت��ان را وادار به اجن��ام دادن
کارهایی نکنید که از آنها هراس دارد.
با ترس های او مبارزه نکنید تا از سرش
بیفتد .مثال اگر فرزندتان از تاریکی می
ترسد ،همیشه چراغی را در خانه روشن
نگه دارید .اگر از یک عروسک ژله ای
لزج بدش می آید ،اصرار نکنید که حتما
آن را در دست بگرید .عدم اصرار مشا،
ترس و هراس او را از بنی خواهد برد.
اگر پس��ر کوچکتان عروس��ک بازی را
دوس��ت دارد ،یا دخرتتان مدام با توپ
بازی می کند یا مشش�یربازی را دوست
دارد ،خیلی نگران رفتار آنان نباش��ید.
گاهی رفتارشان تقلیدی و زودگذر است.
در ضمن فرزن��دان کوچک مشا جمبور
نیس��تند طبق افکار و پیش پنداشته های
بزرگساالن رفتار کنند.
 wهیچ گاه به پسرتان نگوئید:
"گریه نکن! گریه مال دخرتهاست "
 wاگر دخ�تر کوچکت��ان از موی بلند
خوشش منی آید او را جمبور به این کار
نکنید.
 wاگ��ر فرزندتان مایل بود ،گاهی به او
اجازه دهید کفش پاشنه بلند یا لباس مشا
را بپوشد و ادای مشا را درآورد.
 wبه رغم هش��دارهای دندانپزشکان و
متخصصان تغذیه ،به خاطر داشته باشید
که گهگاه هرکودکی نی��از به آب نبات و
شریینی دارد.
 wهرگز نگوئید" :هرگز"! ش��اید روزی
خودتان جمبور به شکسنت قواعد شوید.
آن��گاه دیگر حرفتان خری��داری ندارد.
همیش��ه ب��ا انعط��اف و در نظ��ر گرفنت
احتماالت صحبت کنید ت��ا اینگونه کم
کم فرزندتان ،مفهوم نسبی بودن امور را
درک کند.
 wهر چند وقت یکبار همراه با فرزندتان
کیک درست کنید و او را در جریان کار
از ابتدای درست کردن مایع تا خپنت در
فر قرار دهید.

پیادهروی شما
را سخاومتندتر
میكند!

روانشناس�ان تاكی�د كردن�د ك�ه
پی�ادهروی در پارك ش�ما را به یك
فرد اجتماعی و سخاوتمند تبدیل
میكند.
این روانشناس�ان تاكید كردند كه
ق�دم زدن در پارك فقط یك تفریح
دوست داشتنی برای گذراندن زمان
نیست بلكه میتواند اثرات مثبت و
مفیدی روی رفت�ار و خلق و خوی
افراد داشته باشد.
به گ�زارش روزنامه تایمز آو ایندیا،
این متخصصان معتقدند كس�انی
ك�ه زمان�ی از وقت خ�ود را به این
كار اختص�اص میدهن�د بیش�تر
روحیه اجتماعی و بخشندگی پیدا
میكنند.
ای�ن یافت�ه حاص�ل بررس�یهای
متخصصان عل�وم رفت�اری و محیط
زیستی در دانشگاه ایلینویز است.
این متخصصان میگوین�د در فضای
س�بز افراد حس اطمین�ان و گرایش
بیش�تری به رفتارهای انس�انی پیدا
میكنند.
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 1+10روش
شادکردن
خامنها

بدانید زمانی که همس��رتان از سر درد شکایت
می کند ،چاره سر درد او قرص مسکن نیست،
بلکه یک لبخند است.
با اجرای روش های زیر میتوانید همسر خود را
شاد کنید:
زن ها دوست ندارند میهمان ناخوانده
داشته باشند ،بنابراین به آنها وقت کافی
بدهید تا آماده شوند .آمادگی آنها برای پذیرایی
امری حیاتی است.

u

هر روز از همسر خود سوال کنید که چه
کاری می توانید برایش اجنام دهید.

v
w

وقتی از مشا خطایی سر می زند اظهار
تاسف کنید .وقتی هم که تقصری از مشا
نیست باز هم اظهار تاسف کنید!

وقت��ی اوض��اع قمر در عقرب اس��ت،
لبخند را فراموش نکنید .اگر خبندید دنیا
هم با مشا می خندد و اگر گریه کنید یقنی بدانید
که دنیا مشا را تنها خواهد گذاشت.

x

از تالش های همس��رتان تش��کر کنید و
ببینید این تشکر تا چه حد موثر واقع می

y
شود.

به این فکر کنید که همسر مشا زن خیلی
خوبی اس��ت ،م��ادری بس��یار خوب،
عروسی بهرت از دیگر عروس ها و اگر به این طرز
فکر ادامه دهید ،او همنی طور خواهد شد.

z

خسیس نباشید و در ستایش همسر خود
دس��ت و دلباز باش��ید .اما به یاد داشته
باش��ید که در هیچ موردی مبالغ��ه نکنید .باید
همس��رتان اس��تحقاق تعریف و متجیدی را که
مشا می کنید ،داش��ته باشد وگرنه ممکن است
نتیجه ی خوبی ندهد.

{

همسر خود را تشویق کنید و کمک کنید
تا استعدادهای پنهانی او شکوفا شود.

|
}

به ج��ای هدایای گرانبها ،وقت خود را
در اختیار همس��رتان قرار دهید .نشان
دهی��د که به او توجه داری��د ،حتی پس از یک
روز کار س��خت! ب��رای او هدیه ای بربید حتی
یک ش��اخه گل به این ترتی��ب او خوش اخالق
می ماند.

بدانید زمانی که همسرتان از سر
درد ش��کایت می کند ،چاره سر
درد او قرص مس��کن نیست ،بلکه یک لبخند
است.

ut

هرگز با همسرتان جننگید ،چون
ام��کان ن��دارد در جنگ برنده
ش��وید .در عوض از قلم برای نوشنت آن چه در
ذهن دارید اس��تفاده کنید .بع��د آن را به همراه
شاخه ای گل حتویل او بدهید.

uu
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انواع واریس

در  95درص��د مواق��ع معم��وال
سیاهرگهای سافن SAPHENES
یعنی سیاهرگهای سطحی که از مچ
پا به باال می روند دچار می ش��وند
و نتیجه یک سری عواملی هستند
مانن��د ارثی بودن ،س��نگینی وزن،
بارداری و غیره.
در تعداد کمی از افراد واریس بر اثر
انفالماسیوندر یک سیاهرگ عمقی
 )PHLEBITEعمیق) تولید شده و
به سیاهرگهای سطحی برسد.

پیشرفتبیماری

افرادی که دچار واریس هس��تند از
یک کم کاری مزمن سیاهرگی رنج
می برند یعنی دس��تگاه سیاهرگی
آنها دچار مش��کالتی اس��ت برای
بازگرداندن خون به قلب.

 نشانه های اولیه:
درد ،خواب رفتن و احساس سنگینی
در ساق پا ،کرامپ های شبانه ،تورم
مچ و س��اق پا و همچنین احتمال
خارش در ساق پا و این عالئم بر اثر
ایستادن طوالنی و نشستن طوالنی
بدون حرکت شدیدتر می شود.
بوج��ود آم��دن واری��س و واریس
مویرگ��ی (که مویرگ های بس��یار
ن��ازک دچ��ار می ش��وند که کمی
برجس��ته و ش��بیه ت��ار عنکبوت
هس��تند) معموال دردناک نیستند،
ولی واریس سیاهرگ ها ،کلفت تر
و گشادتر هستند که معموال دارای
عالئ��م اولیه کم کاری س��یاهرگها
مانند مورمور شدن ،سنگینی ساق
پا ،تورم ،درد و غیره هستند.
 مشکالتی که ممکن است
پیشبیاید

بدی گردش خون در سیاهرگ های
سطحی می توانند مشکالت زیر را
تولیدکنند:
پوس��ت قهوه ای رنگ ،پارگی های
سیاهرگ های بس��یار نازک باعث
ورود خون به نسوج اطراف می شود
و وجود خون در زیر پوس��ت تولید
رن��گ های زرد تا قهوه ای می کند
که به آن  DERMITEOCREمی
گویند.
زخ��م ،در نزدیک��ی رگ های دچار
شده امکان تولید زخم های دردناک
زیاد است و پوست قهوه ای رنگ می
ش��ود تاخیر جایز نیست با پزشک
تماسبگیرید.
لخته های خونی ،یک لخته خونی
در س��یاهرگهای سطحی می تواند
تولید دردهای محلی بکند که یک
عالم��ت خطر مهم اس��ت زیرا کم
کاری های پیش��رفته تر می تواند
تولید فلبیت عمیق ک��رده به نوبه
خود باعث آمبولی ریوی بشود.

دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
ساخت کفی های طبی

واریسچیست؟

واری��س س��یاهرگ های
صدمه دیده اس��ت که در
آن خون به خوبی جریان
ندارد .این س��یاهرگها آبی
رنگ ،گش��اد و ت��اب دار و
برجسته هستند .بنظر می
رس��د که  15تا  30درصد
مردم دچار واریس هستند
و خانم ها دو تا س��ه برابر
آقای��ان به آن دچ��ار می
شوند.
در اکثر م��وارد واریس ها
روی س��اق پ��ا تولید می
شوند همچنین می توانند
در آالت تناسلیدیده شود.
V A R I C E S
 VULVAILEدر خان��م ه��ا و
 VARICOCELESدر آقایان.
صدمات وارده به سیاهرگ ها قابل
برگشت نیس��ت و دائمی است ولی
ام��کان آرام کردن س��پمتوم ها و
پیش��گیری از تولی��د واریس های
جدی��د و هم چنی��ن از عوارض آن
هست.
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انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

لجنه احتفال فارسی زبانان مونترال همه شما عزیزان را به احتفال آینده خود در ماه می دعوت می نماید:

موضوع :نقش تغذیه در سالمتی

دکتر پرویز قدیریان

 اخطار:
احساس گرما همراه تورم ناگهانی و
درد مبهم در مچ پا یا در ناحیه ران
احتیاج به مش��ورت پزشکی سریع
دارد.
 علل:
واری��س وقتی تولید می ش��ود که
به عللی سیس��تم سیاهرگی خراب
بشود.
شل شدن و ضعف دریچه ها
سیاهرگها خون را از تمام بدن جمع
آوری کرده به قلب می رسانند و این
کار را به کمکدریچه هائی که فقط
به یک جهت باز می شوند انجام می
دهند و باعث می شوند که خون کم
اکس��یژن بطرف قلب حرکت کند
و دریچه ها بس��ته ش��ده باعث می
شوند که خون به عقب برنگردد .این
س��یاهرگها می توانند ضعیف شده
بخوبی بسته نشوند و خون به عقب
برگش��ته و جمع شدن آن با خونی
که قب��ل از دریچه وجود دارد باعث
گشادی سیاهرگ بش��وند و تولید
واریس بکنند.
 خرابی جدار سیاهرگها
در هنگام استراحت جداره سیاهرگها
هم نقش مهمی را در بازگشت خون
ایف��ا می کنند و ق��درت عمل آنها
بستگی به قدرت انقباض و قابلیت
ارتجاع و نفوذناپذیری آنها دارد.
جدار سیاهرگها بر اثر گذشت زمان
ارتجاع خود را از دس��ت می دهد و
نفوذپذیر می ش��ود و باعث میشود
مایعات خون داخل نسوج اطراف آن
بش��ود که باعث تورم ساق و مچ پا
می شود
 از دست رفنت قدرت انقباض
هنگام راه رفت��ن ،حرکات عضالت
مانند یک پمپ روی س��یاهرگهای
عمق��ی فش��ار آورده و کم��ک به
بازگشت خون بطرف قلب می کند.
در نتیجه ضعف قدرت عضالنی ساق
پا می تواند عاملدیگری برای کمک
به تولید واریس بشود.

قدرت ارتجاعی و انقباض پوش��ش
سیاهرگهابشود.
اشخاص  50سال به باال:

پس از سی س��الگی تخریب جدار
س��یاهرگی و دریچ��ه ه��ای آن به
تدریج شروع می شود.

برنامه :نطق ،چند قطعه موسیقی ،پذیرائی

>> تاریخ :شنبه  ۷می  >> ۲۰۱۱زمان :ساعت  ۷بعد از ظهر
مکان :مرکز بهائی مونترال ۱۷۷،خیابان پاین شرقی

ورود برای همگان آزاد و رایگان میباشد.
مقدم همه ایرانیان عزیز مقیم مونترال را در این برنامه گرامی میداریم.

خامن های باردار:

در هنگام بارداری بزرگ شدن رحم
فش��ار بر روی س��یاهرگهای بزرگ
داخل ش��کمی وارد می کند که بر
روی بازگشت خون بطرف قلب اثر
بد دارد .خوش��بختانه واریس های
تولید ش��ده بر اثر ب��ارداری معموال
سه ماه پس از زایمان به حالت اولیه
برمی گردند.
اش��خاصی ک��ه ایس��تاده کار می
کنند مانند صندوق دار فروش��گاه،
پرس��تاران ،آم��وزگاران و دیگران؛
مخصوص��ا اگر آمادگ��ی ارثی برای
دچار ش��دن ب��ه واریس را داش��ته
باشند.
 چه عواملی باعث خطر
هستند
چاقی:

اضافه وزن فشار ش��دیدی بر روی
سیاهرگهای اندام تحتانی وارد می
کند
ایستادن طوالنی بی حرکت و یا با -
حرکت خیلی کم
 نشستن طوالنی عدم تحرک و ورزش در مع�رض گرما ق�رار گرفتنمانند حمام داغ و یا حمام آفتاب
 برداش�تن مت�دوام اجس�امس�نگین در بعضی شغل ها و یا
ورزش وزنه برداری
 پیشگیری از واریس
آیا می شود پیشگیری کرد؟

اگر عامل ارثی وجود داش��ته با شد،
امکان پیش��گیری نیست؛ ولی می
شود با ورزش مرتب قدرت ارتجاعی
عضالت را باال نگهداشت و باعث شد
که امکان بوجود آم��دن کمتر و یا
بوجود آمدنش دیرتر انجام شود و در
نتیجه شدت مشکالت تولید شونده
بر اثر واریس را کمتر کرد.

 سپمتوم ها
تارعنکبوت:
شکل
واریس مویرگها به
 چگونه می شود پیشگیری
و
گش��اد
رنگ
آب��ی
س��یاهرگهای
کرد
پا
س��اق
طول
در
اغلب
برجس��ته و
ح��رکات ورزش��ی که باع��ث بکار
شود.
دیده می
انداختن ساق پا می شود ،مانند راه
رفتن ،شنا کردن ،دوچرخه سواری
درد:
مورمور ش��دن و احساس سنگینی برای پیشگیری مفید هستند.
در س��اق پا ،کرامپ های ش��بانه و فعالی��ت هائی که فش��ار ب��ر روی
تورم مچ پا و خود پا امکان احساس عضالت همسایه سیاهرگها وارد می
خ��ارش نیز وج��ود دارد این عالئم آورند باعث کمک به بازگشت خون
می شوند.
شب ها بدتر می شوند.
در نزد خانم ها این عالئم در روزهای
داشنت وزن متعادل:
قبل از قاعدگی شدیدتر می شود.
داشتن وزن اضافی باعث فشار زیادی
بر روی سیاهر گ های ساق پا می
 چه کسانی در خطر دچار
شود که بازگشت خون را مشکل می
شدنهستند
کس��انی که آمادگی ژنتیکی دارند .کند.
عامل ارثی در واریس مهم است.
تغذیه:
مصرف کم نمک باعث پیشگیری از
خامن ها:
تغییرات هورمونی بر اثر بارداری ،ایام جمع ش��دن آب در مچ پا می شود
قاعدگی و یائسگی باعث کم شدن (خیز) و مصرف غذاهای سرش��ار از

فیبر باعث پیشگیری از یبوست می
شود باید دانست فشار برای قضای
حاجت باعث فشار بر روی سیستم
سیاهرگی می شود.

اشخاصی که ایستاده کار می کنند و
کسانی که از هواپیما برای مسافرت
و یا کار (در هواپیما) اس��تفاده می
کنند.

 چند راهنمائی برای کم شدن
سپمتوم ها و پیشگیری از شدت
بیماری

درمان های پزشکی
درمان بس��تگی به ش��دت واریس
دارد .اگ��ر مهم نباش��د درمان های
اولی��ه مانند ج��وراب های فش��ار
دهنده آالس��تیک ،اس��کلروتراپی،
(بعدا توضیح داده خواهد شد) و باال
نگهداشتن ساق پا برای پیشگیری از
بدتر شدن بیماری و برای واریکوزته
ه��ا که مثل تار عنکبوت هس��تند،
اسکلروتراپی می تواند کافی باشد.
 فش��ار دهنده های آالس��تیک
بصورت جوراب هائی که تا زیر زانو،
نیمه ران و باالخره تا زیر شکم را می
پوش��انند برای درمان و پیشگیری
از واریس س��ایر س��یاهرگ ها بکار
می روند که بر روی سیاهرگ های
سطحی فش��ار فعال وارد می آورد.
فشار در ناحیه مچ پا بیشتر است تا
مناطق باالتر و به بازگش��ت خون و
جلوگیری از تولید زخم های واریسی
کمک می کن��د ،اما چون واریس را
درمان نمی کند اگر پوشیده نشود
رگ ه��ای بیمار دوباره گش��اد می
شوند.
برای راحتی استفاده این جوراب ها
را باید صبح پس از بیدار ش��دن در
حالت دراز کش��یده پوشیده و باید
تمام روز آن را در پا داش��ت .درجه
فش��ار جوراب بر پاها را با میلی متر
جیوه می س��نجند و مق��دار آن را
پزشک تعیین می کند .فشار باالتر از
 20میلی متر جیوه با نسخه پزشک
تهیه می شود.

 گذاش��تن پاها در س��طحی
بلندتر از قلب.
پیشنهاد می شود که روزی سه چهار
ب��ار و هر بار بی��ن  15تا  30دقیقه
می ش��ود روی تخت دراز کشید و
چندین بالش زیر پاها قرار داد.
 نباید مدت طوالنی در حالت
نشسته یا ایستاده بی حرکت ماند.
 اگر ایستاده کار می کنید بهتر
اس��ت که گاهگاهی عضالت را بکار
بیاندازید و کش بدهید و اگر امکان
داشت اندکی بنشینید تا باعث بهتر
جری��ان یافتن خون در س��اق پاها
بشود .اگر نشسته کار می کنید پاها
را روی هم نیاندازید و سینه را به جلو
در مدت طوالنی خم نکنید.
 حرکت دادن پا و مچ پا:
اگ��ر مجبوری��د به م��دت طوالنی
نشسته یا ایستاده کار کنید ،انگشتان
پا را به ب��اال و پائین حرکت بدهید
همین طور پاها و مچ پاها را حرکت
بدهید تا خون بهتر جریان پیدا کند.
این حرکات را چندین بار در ساعات
کار تکرار کنید.
 مسافرت با هواپیما:
هنگام سفرهای طوالنی با هواپیما
پیشنهاد می شود که مرتبا بایستید
و کششی به عضالت بدهید و کمی
راه بروی��د .همین ط��ور می توانید
به آرامی روی پنجه پا بایس��تید تا
عضالت ساق پا را منقبض کنید.
 دوش آب س��رد ب��ه رفع تورم
سیاهرگ ها کمک می کند.
 پاه��ا را در معرض گرما قرار
ندهید .گرما باعث گشادی سیاهرگ
می ش��ود و بای��د از دوش و حمام
خیلی گرم ،سونا ،حمام آفتاب سالن
های برنزه شدن و موم های داغ برای
کندن موهای پا اجتناب کرد.
 از پوشیدن لباس های خیلی
تنگ خودداری کنید .زیرا می توانند
اشکال در جریان خون تولید کنند
مث��ل گِن تنگ ،ج��وراب هائی که
کش آنها به مچ پا و یا زیر زانو فشار
می آورند و باالخره کفش های تنگ
 از کف��ش ه��ای بی پاش��نه
اس��تفاده کنید .کفش های پاشنه
بلند باعث فش��ار بر روی قوس پا و
بدی گردش خون می شوند.
 ج��وراب مخص��وص واریس
بپوش��ید .بعنوان پیش��گیری برای

 اسکلروتراپی:
برای س��یاهرگ هائی که تازه دچار
ش��ده اند بکار می رود .پزشک یک
داروی ملته��ب کنن��ده را در رگ
تزریق م��ی کن��د و در نتیجه رگ
بسته می ش��ود و خون مجبور می
ش��ود از رگ های سالم عبور کند.
رگ های بسته شده به تدریج جذب
می شوند و معموال از آنها اثری باقی
نمی مان��د .از بین بردن این رگ ها
تولید اش��کال نمی کن��د چون کار
خود را بخوبی انجام نمی دهند .این
درم��ان دوره نقاهت ندارد و احتیاج
به بیهوش��ی بیمار هم نیست .برای
واریکوزیت��ه ت��ار عنکبوتی
نیز از میکرواس��کلروتراپی
اس��تفاده می کنند یعنی از
یک سوزن بسیار نازک برای
تزریق اس��تفاده می ش��ود.

ممکن است یک سیاهرگ به چند
بار تزریق احتیاج داش��ته باشد ولی
معموال نتیجه آن خوبست البته از
تولید واریس در سیاهرگهای دیگر
جلوگیری نمی کند.
 عمل جراحی:
برداشنتسیاهرگ

با بی حسی محلی و بازکردن قسمت
کوچکی از پوست با قالب مخصوص
س��یاهرگ را بیرون کشیده از بدن
خارج می کنند .ای��ن نوع جراحی
برای سیاهرگهای سطحی و کوچک
بکار می رود.
جراحی با لیزر:

انواع مختلفی دارد .از طریق پوست
وارد سیاهرگ شده و یک فیبر لیزر
وارد ش��ده و گرم��ا تولید ش��ده در
سیاهرگ باعث بسته شدن آن می
شود.

جراحیتوسطآندوسکوپی:

این جراحی در واریس های خیلی
بد بکار می رود و احتیاج به بیهوشی
کام��ل دارد .در س��اق پ��ا ش��کاف
کوچکی ب��از می کنن��د و دوربین
ویدئوئی وارد شده و سیاهرگ توسط
دارو بسته ش��ده و بصورت قطعات
کوچک خارج می شود.

EVINASE

این عمل جراح��ی STRIPPING
هم نامی��ده می ش��ود و در مواقع
خیلی پیشرفته و س��ن بیمار بکار
می رود و در س��اق پا س��وراخ های
کوچکی باز می کنند و س��یاهرگ
را تک��ه تکه بیرون م��ی آورند .این
جراح��ی احتیاج به یک ت��ا  5روز
بستری شدن در بیمارستان و سه تا
 21روز استراحت دارد.
CHIVA

نوعی جراحی اس��ت که باعث کم
ش��دن فش��ار در س��یاهرگ بدون
برداش��تن آن می ش��ود .رگ های
س��طحی بسته ش��ده و خون از راه
عروق عمیق بازگش��ت می کند از
رگ های بسته ش��ده دیگر خونی
عبور نمی کنددر نتیجهدیگر خوب
دیده نمی ش��وند و درد هم کم می
شود.
همیشه شاد و تندرست باشید

www.mihantv.com
دکتر عطا انصاری
درتلویزیونمیهن:
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گوناگون...
بهای نفت در بازارهای جهانی از مرز  ۱۲۰دالر گذشت
 29.04.2011رادیو فردا:
س��ازمان کش��ورهای صادر کننده
نفت ،اوپک روز جمعه اعالم کرد که
بهای نف��ت در بازارهای جهانی در
دومين روز متوالی از مرز  ۱۲۰دالر
در هر بشکه فراتر رفته است .بهای
نفت از سه سال پيش تاکنون ،تا اين
میزان افزايش نداشته است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری آلم��ان،
کارشناس��ان میگويند که سقوط
ارزش دالر و ناآرامیها در خاورميانه،
از عوامل اصلی باالرفتن بهای نفت
است.
کاه��ش ارزش دالر آمري��کا عامل
مش��وقی ب��رای س��رمايهگذاران
غيرآمريکايی اس��ت که پول خود را
در بخش نفت سرمايهگذاری کنند.
بهای نفت اوپک روز پنجشنبه برای
هر بش��که ي��ک دالر و  ۵۵س��نت

افزايش داش��ت که اين قيمت روز
جمعه هم ثابت مانده است.
پيش��تر و از زمان شروع درگيریها
در ليب��ی و زمانی که صادرات نفت
ليبی به خارج قطع شد ،بهای نفت
در بازارهای جهانی از مرز  ۱۰۰دالر
در هر بشکه گذشت.
تحليلگ��ران نگران آن هس��تند که
ناآرامیهای ليبی بهديگر کشورهای
صادرکننده نفت از جمله عربستان
س��عودی و ايران نيز گسترش يابد
و اي��ن نگرانی افزای��ش بهای نفت
صادراتی اوپک را در پی داشته است.
کش��ورهای اروپايی برای کاستن از
وابس��تگی نفتی و گازی به ايران و
روسيه ،به افزايش سرمايهگذاریها
در آفريقای ش��مالی بهويژه ليبی و
الجزاير رو آوردهبودند اما با بیثباتی
بهوجود آمده در اين منطقه به گفته

کارشناسان ،اين کشورها هماينک
بايد بهدنبال منابعديگری ازجملهدر
قطب شمال و نروژ باشند.
دی م��اه س��ال پي��ش مس��عود
ميرکاظمی ،وزي��ر نفت ايران گفت
که هيچ کدام از اعضای اوپک۱۰۰ ،
دالر را قيم��ت غيرمنتظرهای برای
نفت نمیدانند و برخی معتقدند تا
رسيدن قيمت به سطح  ۱۱۰تا ۱۲۰
دالر هم نيازی به نشست فوقالعاده
برای اوپک نخواهد بود.
مسعود ميرکاظمی گفته بود به باور
او «باال رفتن قيمت نفت از مرز ۱۰۰
دالر جای نگرانی نخواهد داشت».
آمريکا که از کشورهای اصلی مصرف
کننده نفت اس��ت ،نگران باالرفتن
قيمتهاس��ت و پيشتر هم از اوپک
خواسته بود تا توليد را افزايش دهند
تا قيمتها پايين بيايند.

ــــــــــــــــــــــ

درود به همه ای دست اندر کاران نشریه ای پیوند وزین ،زبان پارسی شیرین
اینجانب نورمحمد «نظری»یکی ازپیروان صدیق زبان پارسی جامعه ای افغانی
درمانتر یال می باشم ،میخواهم درآینده قرار تاب وتوان در این نشریه اشتراک
نمایم باعرض حرمت موفق باشید.

نورمحمد «نظری»

معنای وطن چیست؟

«بدل گفتم که معنای وطن چیست» جوابم گفت بلبل درچــمن زیست
وطن آن است عقاب تیز منــــــــقار نه بتوانت حریمش جنـــبید ن مار
وطن آن است که گرگ تیـــزدندان ترحم می کند بــــــــر گوسفندان
وطن آن است که بلبل خــوش آواز بعشقش خالــی سازد سینه ای راز
وطن آن است کــه آنجا زاده ای تو چوشا هین بلـــــــــند آزاده ای تو
وطن آن است که دردل خانه دارد دلی درعشق خـــــــــود پروانه دارد
وطن ایمان وآرامی وجـــــود است وطن بااهل خـود بودو نبــــود است
وطن شمشیر تیز چــرخ و تاریــخ بساط اجنبی را مـــــــــی برد بیخ
«وطن تیــــرو کمان دشمــن افگـند» وطن فــرزانه گان را داره فرزند
وطن هو شنگ جمشیدو فــــریدون قـیام کاوه است رنج کــــــتا یون
وطن شبـرنگ بهزادو «سیـاـوش» خـجل ازعــــزم شان گــردید آتش
فرنگس است وطن کیخســرو گـیو نـــبـود آرام ازبیـمش دل دیـــــو
سیمـــــرغ خیــالیداردآشیان
وطن ذال است آن کــــوه وبــیا بان که ُ
وطن ببــــــر بیان ورستم ورخــش تهمتن قـــوت وبازوی تاج بـخـش
وطن جـــوالنگهی اسفــند یاراسـت که مهد رستم وسـام ســـوار اسـت
وطن البــــرزو با بااست وپا مــــیر که درهمسایه گی بهــــرام وازتیــر
وطن است پیکــــــر بودای بامـیان اریکه قــــدرت پیشینه شاهــــــان
وطن ســـــرخ رود تاهلمند وزابـل قالت ومیمنه هـــــــــــرات وکـابل
وطن فـــــرهنگ وشعر شاعـرانت وطن گفت وشـــــنود مـــردما نـت
وطن فــــــردوســــی وشهنامۀ او» کهدراعماق قلــــــب است خانۀ او
وطن آرام گهی ناصــــر یُــــمـگان صفت یافــته ازو لعل بدخــــــــشان
وطنمـــوالیبلـــــخومثنـویاش چوقـــــرآنخــــــدااینمعـنویاش
وطن است سوزوساز پــــیـرهرات وطن است ناله ی شبگیـــــرهــرات
وطنسیناوفــــــــــــارابــی,نوای کهداردافتـــــــخاراتطــــــــالی
سنائهــــــموطندیگـــــرهستـندکهدرکشتیعرفانلنگــــــرهستـند
وطن الـــــماس او مانــنـــــداز نـور زوصفش خانه های هـــم وطن ُپـر
وطنشهـــــــــزادهشاهامانغازی زتمکیــــــــنشدلتاریـــــــخرازی
وطن است تبله ودمـــبـوره وچنگ
وطن است مهوش وظاهرسرآهنگ
وطن تاجیک وپشتون وهــــــــزاره که می رخشد به آسمان چون ستاره
وطن دارد بخود هــــــرگونه انسان بـــزیـــری پـــو شش یک نام افغان
وطن باشد تـــــــــــرا لفظدری ات «نظـــــــــری»این زبان مادری ات
مده زنهار شعرم بی وطن را
که میدوزد بدست خود کفن را
دلش اندرطپش وبیقراراست
به جگرمثل الله داغ دار است
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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 ریشه و مداوای این عادات
حتقیق می کنند.
این بار

مرکز حتقیقات کانادا

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
دک�تر اکرن 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
پست الکرتونیک 
اطالع:
@tina.farshadgohar
umontreal.ca

تینافرشادگهر

 28ماهمی

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

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

Tel.: (514) 267-3454

ازمیان نامه های رسید ه...

پاسخ به نامه آقای مصطفی لو

در پیوند شماره  26( 1002فروردین)

یوسف تیزهوش

ب��رای برگزاری همای��ش نوروزی
امسال به ابتکار آقای فرشاد فضلی
و  9نفر دیگر از ایران دوس��تان و
نهادهای مختل��ف تصمیم براین
گرفته ش��د که این جشن سنتی
را از ن��و برپا بکنن��د .ناگفته نماند
که «پاراد نوروز» در سال گذشته
مس��ئوالن آن بهر دلیلی از اجراء
آن کن��اره گیری نمود نه بنابراین
هیئت اجرائیه ب��ا حضور  10نفر
بطور مش��ورتی و با رای اکثریت
تدارک جشن را بین افراد تقسیم
گردید 2 .م��ورد مهم بین هیئت
اجرائیه تبادل نظر شد.
 )1صحنه ِ
(س��ن) با دو پرچم سه
رن��گ و ش��یر و خورش��ید در دو
گوش��ه ِسن و با بادکنک های سه
رنگ شیروخورشید تزئین شود.
 )2اج��رای برنامه توس��ط خانم
تینا فرش��ادگهر همچنین ش��رح
مختص��ری از پیدای��ش همایش
ن��وروزی توس��ط یک دوش��یزه
دانشجو به زبان فرانسه و انگلیسی
انجام گردد.
این آقای محترم ب��ا این تصمیم
مخالفت نمودند پیش��نهاد ایشان
بر آن بود با در دست داشتن یک
پرچم برود روی ِس��ن و جشن را
افتتاح بنمای��د و مدعی بودند که
ای��ن کار حق قانونی ایش��ان می
باشد .همه به اتفاق با پیشنهاد بی
مورد مخالفت نمودند.
درحالی که ای��ن آقای محترم در
نامه ی خودشان در روزنامه پیوند
گفته اند که ایش��ان فقط با  2نفر
مخال��ف بودند .نه آقای عزیز همه
گی با ش��ما مخالف بودند .در هر
صورت آقای مصطفی لو جلسه را

ترک نمودند.
در دومین نشست هیئت اجرائیه
مجددا بدون اطالع قبلیدر نشست
همه گانی حضور پیدا کردند .این
بار ایشان مدعی بود که اجازه محل
(پالس دوکانادا) را گرفته است .از
او خواستیم کاغذ اجازه نامه محل
را به ما نشان بدهد.
(به این هدف که از ش��رائط مجوز
آگاه شویم :آیا برای  2یا  5ساعت
می باش��د؟ آیا بیمه ب��رای اینکه
اتفاقی در پ��ارک بیافتد ،مثال اگر
پای یک نف��ر روی برف و یخ لیز
بخورد و بشکند یا اینکه یک آتش
س��وزی موقع نصب س��یم های
برق ،نصب سیستم موزیک ،بلند
گوهای ق��وی اتفاق بیافتد و یا در
مورد جزئیات نصب ِسن ،چادرها
و غیره).
این دوس��ت عزیز ،اظهار داش��ت
اجازه نامه در دس��ت دارد ولی به
هیئت اجرائیه نشان نمیدهد!
لذا همه گی ما براین باور ش��دیم
ایش��ان منظورش��ان ج��ز اخالل
و وق��ت ه��در دادن دیگری چیز
دیگری نیست.
مجددا دوست عزیز ،برای بار دوم
جلسه را ترک نمودند.
پس از آن هیئت اجرائیه با تبادل
نظر به فکر این افتادند وقت زیادی
نمانده که مجددا بروند دنبال یک
پارک؛ بنابراین تصمیم بر این شد
برای بار اول این جش��ن را در یک
محل سرپوش��یده انج��ام بدهیم
وسالن باشکوه شاتو رویال (الوال)
مورد نظر همگی واقع شد.
اجراء برنامه از ساعت  11صبح الی
 4بعدازظهر با حضور عده کثیری و
استقبال بی نظیری از طرف ایران
دوستان با محیطی بسیار گرم و پر

آجیل را جدی بگیریم...
این آجیل دارای موادی اس��ت که
مقاومت بدندر برابر باکتری ها مضر
را افزایش می دهد و برای سیستم
گوارش بدن کمک موثری است.
میزان موثر اس��تفاده ش��ده در روز
معادل  10دانه بادام در روز است.

 )3بادام هندی

بادام هندی ماده ای است سرشار از
آه��ن و روی .آهن موجود در خون
به انتقال اکسیژن به سلولها کمک
می کند که به نوبه خود از کم خونی
جلوگیری می کند و روی (زینک)
که ماده ای بس��یار ض��روری برای
سیستم ایمنی بدن و حفظ سالمت
عمومی اس��ت .همچنین این بادام
زمین��ی دارای ماده معدنی منیزیم
است.
ماده منیزیم منجر به تقویت حافظه
می ش��ود و ب��رای کس��انی که از

از برنامه های متنوع و لذت بخش.
بخصوص برای جوانان شرح کامل
آن در روزنامه پیوند بنظر همه گی
رسیده است.
آقای مصطفی لوی عزیز ،شما سال
گذشته جش��ن نوروز را در محل
پارک دوکانادا به تنهائی با شرکت
 20ال��ی  30نفر ش��رکت کننده
انجام دادید( .عکس های این تعداد
در روزنامه پیوند منعکس گردید).
امسال باز هم این کار را به تنهائی
در هم��ان محل برگذار نمودید .از
قرار معلوم  15الی  20نفر بیشتر
شرکت نکرده بودند( .این بار حتی
یک عکس هم از آن صحنه گرفته
نشده).
حال بهتر است بگویم دنیا همانند
مزرعه ایست آن چیزی را برداشت
می کنی که کاشته ای .اگر امسال
با س��خنرانی ش��ما روی ِس��ن با
مخالفت هم��ه گی نه فقط  2نفر
روبرو شد ،علت آن هم این بود که
ش��ما با این کارنامه ای که دارید،
در ش��هر مونترال با وجود این که
در ح��دود  7س��ازمان فرهنگی و
اجتماعی از نهادهای مختلف وجود
دارد ،هیچ کدام از این سازمان ها
عالقه ای همکاری با شما را نداشته
و ندارد.
ش��ما با این همه خودخواهی می
خواهید کجای خط بیایستید؟
ش��ما خود را بنام ی��ک فرد فعال
و مفید (س��ازمان طرفداران رژیم
پهل��وی) م��ی دانی��د؛ ب��ه اظهار
خودتان آن پرچم شیر و خورشید
ایمان شما می باشد .ولی متاسفانه
ظرفیت کارک��ردن را با نهادهای
اجتماع��ی را ندارید .این رفتارتان
حتی حرمت پرچم شیر و خورشید
را هم خدشه می کند.

>> ادامه از صفحه29 :

نداش��تن حافظه خوب شکایت می
کنند عنصر مفیدی است.
میزان مکفی بادام زمینی در روز 8
عدد است.

 )4پسته

ای��ن آجی��ل دارای کمترین میزان
کال��ری در میان آجی��ل های دیگر
است .پس��ته دارای موادی است که
به سیستم تنفس کمک می کند و
بهترین ماده برای جلوگیری از ابتال
به سرطان ریه است.
پس��ته همچنین سرش��ار از آنتی
اکسیدان گاما  -توکوفرول است که
نوعی از ویتامین ای ضد س��رطان
اس��ت .ای��ن آجیل دارای پتاس��یم
است ،ماده ای معدنی ضروری برای
حفظ س�لامت سیس��تم عصبی و
ماهیچه ها است و منبع خوبی برای
ویتامین  B6اس��ت که به نوبه خود
ای��ن ویتامین برای حفظ نش��اط و

سرزندگی و تقویت سیستم ایمنی
بدن می شود .میزان توصیه شده 5
پسته در روز است.

 )5فندق

فندق سرش��ار از روغن غیراش��باع
است که باعث تقویت سیستم قلبی
– عروقی می ش��ود و به افراد دارای
دیابت نوع دو برای حفظ س�لامتی
کمک م��ی کند .همچنی��ن دارای
آنتی اکسیدان ضد سرطان ویتامین
ای است .فندق از بوجود آمدن آب
مروارید چش��م ،زوال یا «دمانس»
مغزی و تخریب زودهنگام س��لولها
جلوگی��ری م��ی کند و ب��ه حفظ
سالمت و شادابی پوست کمک می
کند.
میزان توصیه ش��ده  10عدد در روز
است.
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در کشکول...پیر خراسانی

کش
واف کنیم و مالمت یم و خوش باشیم که رد طریقت ما کافریست رنجیدن
شاهانه

عروسی

ای��ن روزها قرار اس��ت "پرنس ویلیام"
نوه الیزابت دوم ملکه انگلستان عروسی
کند و به خانه بخت برود که آرزو داریم
مبارکشان باشد و زندگی و خوشبختی
ایشان بسیار طوالنی تر از مرحوم مادر
ناکام شان باشد فقط خواستیم خدمت
س��رکار خانم "مامان بزرگ" یادآوری
کنیم حواس ش��ان باشد که اوالً تاریخ
جشن عروسی را طوری تعیین نکنند
که خ��دای ناکرده با یک��ی از روزهای
س��وگواری "ائمه اطهار" تق��ارن پیدا
کند و ثانیاً در مورد مصرف ماکوالت و
مش��روبات حرام و مکروه هم مراقبت و
مواظبت کافی را نموده و دستورات الزم
را صادر کنند چون در غیر این صورت
باعث تکدر خاطر فرزندان عزیزشان در
سرزمین های اسالمی ،بخصوص ام القرا
و توابع و عدم شرکت این عزیزان در آن
مراسم خواهد شد!؟

آفرین براین نسل دومی ها

چند روز قبل فیلمی که "ندیم" دختر
جوان ایرانی با روش "استاپ موشن" و
با وسائل س��اده و ابتدائی و با زحمت و
صرف وقت زیاد ساخته است را دیدیم
و به احس��اس لطیف و انسانی و هوش
سرش��ارش آفرین گفتیم .س��پس به
او تلفن کردی��م و گفتیم که فیلم اش
را دی��ده ایم و خیلی از آن خوش��مان
آمده است به او تبریک گفتیم و برایش
آرزوی سالمتی و موفقیت بیشتر کردیم
بعد هم تلفن کردیم به پدرش و ضمن
تبریک ب��رای کار زیبای دخترش به او
گفتیم که با دیدن این فیلم و خواندن
دس��ت نوش��ته های دخترنازنینش و
نظ��ری به فعالیت های بچه های دیگر
ایرانی و فرزندان خودمان یک بار دیگر
به این نتیجه رس��یدیم که فرزندان ما
یعنی این نسل دومی ها چه در ایران و
چه در خارج کشور هم از ما به اصطالح
بزرگترها ،عقل و ادراکشان بیشتر است
و همدید بهتری نسبت بهدنیا و زندگی
دارند و هم ساده تر و صمیمی تر و بی
غل و غش تر هستند در ضمن ادعا ها و
اهن و تلپ و فیس و افاده ما پدر و مادر
هایش��ان را هم ندارند!؟ توضیح این که
"ندیم رحیمیان" دختر دوس��ت خوب
ما جناب محمد خان رحیمیان سردبیر
نشریه پیوند است!!
برای دیدین فیلم ندیم ،اسمش را در
«یوتوب» سرچ کنیدnadime93 :
بعد اگر میلداشتید با این ایمیل برسم
مهر تشویشقش کنید:
nadime93@yahoo.com

یا علی!!

پس از استماع سخنان گهر بار حضرت
حجت االس�لام و المس��لمین محمد
سعیدی امام جمعه موقت قم و تولیت
آستانه حضرت معصومه (س) مبنی بر
ای��ن که حضرت رهبر معظم به هنگام
تولد و به محض خ��روج از بدن مطهر
والده گرامی فرموده اند یاعلی ،شخص
ما ه��م احتماالًبه دلیل خبث طینت و
شیطنت ذاتی و بخصوص حسادت وافر
تصمیم گرفتیم که با تحقیقات علمی
و تاریخی دریابیم که در زمان تولد چه
جمله ای را بر زب��ان مبارکمان جاری
فرموده ایم؟ برابر گزارش مامای مربوطه
که پس از حدود ی��ک قرن زندگی پر
بار و انجام وظیفه در راه تولد جواهراتی
مانند این حقیر ،هن��وز در قید حیات
است و حاضر به گفتن لبیک به جناب
عزرائیل نشده است این جانب نیز گفته
ای��م یا علی فقط ب��ا این تفاوت که هم
علیه السالمش را فراموش نکرده ایم و
هم در ادامه فرموده ایم آقا جان قربانت
برویم خودت ما و میهن مان را از ش��ر
مدعیان نیابت فرزندت محفوظ بدار!؟

بیژن هم رفت

دو هفت��ه قب��ل "بیژن پاک��زاد" طراح
معروف ایرانی پس از یک سکته مغزی
در مح��ل کارش درگذش��ت .م��رگ
ناگهانی این ایرانی مش��هور و ثروتمند
عکس العمل های مختلفی را به همراه
داشت .گروهی از هموطنان ما بر اساس
یک عادت دیرینه با چاپلوس��ی شروع
کردند به شرح داستان هائی درباره این
ش��خصیت و البته اکثراً درباره خصائل
اخالق��ی نیک آن مرحوم و کمک های
فراوانی که به ایرانیان می کرده است و
صد البته ب��دون هیچ دلیل و مدرک و
با این ادعا که از دوستان نزدیک ایشان
بوده اند و س��ر و س��ینه زدن و گریه و
زاری روی خطوط تلفن رادیو و تلویزیون
های فارسی زبان خارج کشور ،آنچنان
که گوئی عزیزی مثل پدر یا برادرشان
را از دس��ت داده اند! تا جائی که گاهی
کارشان بیشتر به کمدی شباهتداشت
تا تراژدی و احتماالً به این امید که شاید
از این نمد کالهی برایشان فراهم شود،
معدود افرادی هم ش��روع کردند به بد
گوئی درب��اره او وبازهم بدون ارائه هیچ
مدرک و دلیل و شاهد! به نظر شخص
ما ،بیژن پاکزاد به غیر از کارهای زیبائی
که با قدرت خالقه و اس��تعداد ذاتی و
تالش و کوشش فراوان در طول زندگی
اش از خود به یادگار گذاش��ت درحق
ما ایرانیان خدمتی انجام داد که ش��اید
کمتر کس��ی تا کنون ب��ه آن پرداخته
است .بدین شکل که او به افکار عمومی
مردم جهان نش��ان داد که نمونه مردم
ایران اش��خاص کثیف و زشت و پلید و
جنایتکاری مانند خلخالی و احمدی نژاد
نیستند بلکه ایرانی می تواند مثل بیژن
باشد خالق زیبائی ،شیک ،تر و تمیز و
متمدن و مدرن و امروزی که می تواند
ب��زرگان جهان را به خ��ود جذب کند

انا هلل و انا الیه راجعون

وقای��ع و رویدادهای یکی دوهفته اخیر
و آنچه پس از اخراج "حیدر مصلحی"
وزیر اطالعات توسط حضرت پرزیدنت
و ابقای ایش��ان با حکم حکومتی رهبر
مسلمین و مستضعفین جهان و قهر آن
حضرت و عدم حضور در دفتر کارش و
ش��کرآبی که بین این دو و اذنابشان در
جریان اس��ت نشان می دهد که ظاهراً
ب��وی الرحمان احمدی نژاد به مش��ام
می رس��د و اگر به اوامر حضرت رهبر
معظم گردن ننهد و مصلحی را به بازی
راه نده��د احتم��االً در آینده نزدیک یا
کامیونی (!) خواهد ش��د و یا شهید راه
کاسه واجبی!؟ والله اعلم؟

شما محشرید واهلل!

مدت هاست که در نشریه خیلی وزین
مدینه من��وره مونتریال یعنی "هفته"
یک فقره آگهی چاپ می شود مربوط
به موج��ودی به نام "دارالحکمه کانادا"
که در آن نوشته ش��ده است :موسسه
دارالحکمه کانادا آمادگی خود را جهت
کمک به مردم نیازمند در کش��ورهای
منطقه خاورمیانه اعالم می دارد .از این
رو تمامیدوستان وموسسات می توانند
وسائل خودرا اعم از البسه نو و مستعمل
را(!) در اختیار این موسسه قرار دهند و
در باالی آن هم شعری ظاهراً از سعدی
آمده اس��ت ب��ه این ش��رح :بنی آدم
اعضاییکدیگرند(!)
این که آن البس��ه نو و یا مستعمل در
صورتی که جمع آوری ش��ود به دست
مس��تحق اش می رس��د یا نه اص ً
ال به
ما مربوط نیس��ت؛ این هم ک��ه اصوالً
موس��س این س��ازمان و زیر مجموعه
هایش کیس��ت و بودجه آن از کجا می
آید و این که در دانش��گاه اینترنتی آن
معارف اسالمی و علوم حدیث تدریس
می ش��ود (این که در سالهای اول قرن
 21میالدی و در کش��ور پیشرفته ای
مانند کانادا تحصیل علومی مانند معارف
اس�لامی و حدیث به چه درد محصل
اش می خ��ورد را هم ما نمی دانیم)؛ و
مدرک آن هم در ام القراء اس�لام یعنی
ش��هر مقدس قم صادر و فرستاده می
ش��ود؛ و این که س��ر آن کادر آموزشی
بلند باالیش زیر بغل چه کسانی است
هم مسئله ما نیست.
مش��کل ما این اس��ت که چگونه این
موسس��ه آموزش��ی با آن همه ادیب و
دکتر و پروفس��ورش در سه خط آگهی
به زبان فارس��ی دو غل��ط فاحش ادبی
مرتکب شده اس��ت؟! روان سعدی که
آن ها بدنش را در گور لرزانده اند ش��اد،
شعر آن مرحوم به نوعی کهدر آن آگهی
آمده است ،این معنی را می دهد که:
دست تقی سر احمد است و پای حسین
گوش میترا و چشم جعفر بینی سکینه
و معده سودابه کبد پرویز وقس علیهذا!

تسویهحساب

بن��ا به گ��زارش مه��ر "س��ید محمد
حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در دی��دار نوروزی با معاونان و کارکنان
این وزارتخانه گفته است :کسی که به

طاعون جمهوری جهل وجنایت اسالمی 200 :سال بعد!

هفته پیش «تیزر»ی از انیمیشن
تهران  ،۱۵۰۰به كارگردانی بهرام
عظیمی كه شهر تهران را در سال
 1500شمسی به تصویر میكشد،
در سایت گویا اکران شد.
ت و كاراكترهای بازیگران
از شخصی 
مش��هور س��ینما هدی��ه تهرانی،
بهرام رادان ،مهران مدیری ،گوهر
خیراندی��ش ،مهت��اب نصیرپ��ور،
حبیب رضایی و حسام نوابصفوی
بهره گرفته ش��ده و این بازیگران

ب��ر نقشهای خ��ود را صداگزاری
كردهاند.
داس��تان فیلم آن درباره گذشته و
حال پیرمردی  160س��اله به نام
اكبرآق��ا (مهران مدیری) اس��ت و
زمان داستان  15روز قبل از تحویل
سال  1500هجری شمسی است.
در س��ال  1500رباته��ا در كنار
مردم زندگ��ی میكنند و آدمهای
پولدار میتوانند با امكانات پیشرفته
پزشكی تا  160سال زندگی كنند...

فاجعه اما آنجاست که علیرغم
تخیل هالیوود دست اندرکاران،
در میان ربات ها و ماشین های
پرنده ،هنوز پس از  200س�ال
زن ایرانی لچک به سر است ،و
در «داون ت�اون» تهران صالت
ظهر ،صدای اذان می آید و...
ظاه�را طاعون جمهوری جهل
وجنایت جنون اسالمی به این
سادگی های قرار نیست دست
از سر این ملت بدبخت بکشد!

در این درگاه نیست

اسالم اعتقاد نداشته باشد ،باید با او
تسویه حساب کرد و امسال ما پولی
را کنار گذاشته ایم برای این کار(!)
بنابراین کسانی که نمی خواهند با
حرکت اس�لامی در این وزارتخانه
همراهیداشته باشند ،بیایند تسویه
حس��اب کنند! خدمت این جناب
وزیر عرض می کنی��م که با توجه
به اشرافی که شخص ما به خلقیات
امت همیشه در صحنه دور و برتان
داریم و به علت عملکرد سی و اندی
ساله شما وهمپالکی هایتان به این
ترتیب باید به فک��ر ورود کارمند از
یکی از کشورهای برادر مثل ونزوئال
و یا س��وریه برای کار در وزارتخانه
خودتان باش��ید چ��ون در غیر این
صورت علی خواه��د ماند و حوض
اش!

جادو و جنبل

یک منب��ع آگاه نزدی��ک به دولت
اسالمی فاش کرده است که :چندی
پی��ش "داود احمدی ن��ژاد" برادر
جناب پرزیدن��ت ،برای نجات رژیم
به دعانویس��ی در شهرری متوسل
ش��ده و از او خواسته است تا برخی
از طلسم ها را بشکند و به اصطالح
س��حر برخ��ی از اطرافی��ان رئیس
جمه��وری را باطل کند! پس چی؟
نکند توقع داش��تید که آن موجود
برای حل مشکالت برادرش در اداره
امور کشور به کارشناسان برجسته و
تحصیلکرده سیاسی و اقتصادی و
نظامی مراجعه کند؟!

استاد صدور مهمالت

روزنامه عرب زبان "الشرق االوسط"
با اش��اره به آن قس��مت از سخنان
احمدی نژاد که گفته بود" :نیروگاه
اتمی فوکوش��یمای ژاپن متعلق به
 50سال پیش است ،ولی تکنولوژی
به کار گرفته ش��ده در ایران کام ً
ال
جدید است" نوشته است آیا بیهوده
تر از این هم حرفی می توان گفت؟!
عرض می کنیم یا اخی بله مث ً
ال می
شود گفت که دختر  16ساله دانش
آموزی در زیرزمین خانه اش انرژی

اتمی کشف کرده است و یا دور سر
قدیس��ی به هنگام سخنرانی برای
ائمه کفردرمحل سازمان ملل متحد
هاله نور دیده شده است!

سالمی در پاسخ شالومی!

بنا به گ��زارش روزنامه اس��رائیلی
"یدیع��وت آهارون��ت" نیروه��ای
امدادی ایرانی و اسرائیلی در مناطق
زلزله زده ژاپن به طور غیر منتظره
با یکدیگ��ر همکاری می کنند! این
روزنامه از قول رئیس هیئت اسرائیلی
می نویسد :مادر آن شهردر مواجهه
با گروه امدادی ایران ،با آن ها دست
دادیم و در توزیع کمک ها با آن ها
همکاری کردیم ،خیلی عجیب بود!
او اضافه می کند اسرائیلی ها تعارف
ایرانیان را برای چای نپذیرفتند ولی
از یک بطری دربس��ته با آن ها آب
پرتقال خوردیم و سپس دو هیئت
با هم عکس گرفتند! او اذعان کرده
است که اعضاء هیئت اسرائیلیدچار
شک ش��دند چون ایرانیان با آن ها
برخورد گرمی داشتند!؟ خدمت این
آقا عرض می کنیم :پس��رعمو جان
(!) این قضیه نه عجیب اس��ت و نه
باید باعث شک شما شود چون مردم
ع��ادی از هر ملت و قوم و قبیله ای
انسان هستند مخصوصاً کسانی مثل
شما و اعضای گروه ایرانی که برای
کمک به همنوعان ژاپنی خودشان
خطر را به ج��ان خریده اند آن هم
خطر آلوده ش��دن به تشعش��عات
اتمی .مشکل اصلی سران کشورهای
ما هستند که به خاطر حفظ قدرت
خودشان مردم را قربانی می کنند
در اصل آریل شارون و شیمون پرز
ش��ما با خامنه ای و احمدی نژاد ما
فرقی ندارند فقط م��ال ما ابله تر و
جنایتکار تر هس��تند و نس��بت به
سرنوش��ت مردم و کشورش��ان بی
تفاوت تر و بی خیال تر!؟
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیرگدایخراسانی
به تاریخ جمعه بیست و نهم
آوریل المبارک سال  2011ولفری
دربدری

خ ّیام

به چند روایت

جهانگیر صداقت فر

)۱

گیرم که به کار خویش استاد شدی
چندی ز فراوردهی خود شاد شدی
فردا چه ثمر بری ز بار و بر خویش
ی چو غبار راه بر باد شدی .
وقت 

)۲

گیرم که پس از کوچ تو هیهات کنان
درسوگنشستندهمهاهلجهان
چون در گذری ،چه سود اگر در همه دهر
از یاد تو سرشار بُ َود ذهن زمان .
)۳

چون در گذری :سکون و تاریکی گور
پایان همه کوش و تالش و شر و شور
هان! تا نمی آیدت دگر هیچ به کار
ی و ن ه ِ
الف شعور .
ن ه فخر نکو نام 
)۴

چون نیست شدی چه حاصل ات زانچه که هست

از آن چه که رشته گشت یا آنچه گسست
ِ
حکمتخیامبیاموزکهگفت
از
درجاممجویسکرمستیچوشکست.
)۵

یبهدغلبهدفتریچندنوشت:
دست 
برعرشفلکجهنمیهستوبهشت.
ل بَدان بُ َود ،من میگویم
دوزخ به د 
ک سرشت .
فردوس به قلب مردم نی 
)۶

آوازهی تو به شهر پیچید؛ که چه؟
گل واژه به هر بیت تو روئید؛ که چه؟
امروز اگرت پاس ندارند چه باک؟
فردا دو قل و خرت چو زایید؛ که چه؟
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

کنسرت سیما خامن جان بینا

خواس��تیم یک بار دیگر یادآوری کنیم
که اگ��ر عالق��ه دارید فرص��ت دیدن
کنسرت خواننده مشهورهموطن مان
خانم س��یما بین��ا را از دس��ت ندهید
در ضمن هموطنان س��اکن درمنطقه
"س��اوت ش��ور" می توانند برای تهیه
بلیط این کنس��رت توس��ط تلفنی که
در همین صفحه درج ش��ده است با ما
تماس بگیرند ترتیبی داده ایم که بلیط
های مورد نیازشان را در منزل یا محل

کارش��ان تحویل بگیرند فقط به خاطر
کمک به اجرای یک فعالیت فرهنگی و
البته با کمال میل و بدون هیچ منت و
خرج یا به قول این کفارحربی ،سرویس
چارج اضافه!!

ومورد محبت و احترام و اعتمادشان قرار
گیرد؟!

دربان
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

31

 سال  18شماره  11  1004اردیبهشت 1390

زنان...

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

www.paivand.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

مهاجرت کانادا و قوانین زن ستیز

سیما ریاحی
اول م��اه مه ،روز جهانی کارگر
فرارس��ید .هر ب��ار از «کارگر»
سخنی به میان آورده می شود،
فورأ کارگر مرد در ذهن نقش
می بندد .در اینجا هم تبعیض
جنس��یتی خود به خود عمل
می کند.
ای��ن بر ما فعاالن جنبش زنان
است که با این فرهنگ تبعیض
آمیز مبارزه کنیم .هر چند آمار
رس��می حضور زن��ان در
اشتغال بسیار پائین است ،اكنون تنها دفتر پیشگیری از آسیب
اما بخش بزرگ��ی از کار ۱۳درصد از های اجتماعی بهزیستی
زنان ،در آمارها به حساب زنان ایرانی کش��ور اعالم کرده است:
نمی آیند.
مشغول به كار « ۲۵هزار زن سرپرس��ت
رئی��س هیات موس��س
خانوار فاقد هرگونه پوشش
هستند.
كانون زنان بازرگان ایران
حمایتی بوده و به تنهائی
به ایلنا گفت« :هماكنون
ب��ار زندگی خود را بدوش
۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به می کشند… زنان سرپرست خانوار
كار هستند .براس��اس آمار مجمع در رواب��ط اجتماع��ی و حض��ور در
جهانی اقتص��اد ،ایران در رتبه  ۱۱۶اجتماع با مشکالت عدیده ای روبرو
از حیث فعالیتهای اقتصادی زنان می شوند .نابرابری در دسترسی به
قرار دارد».
آموزش ،عدم امکان کسب مهارت،
اما وقتی از اش��تغال سخن به میان نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب
می آید ،بخش گسترده ای از فعالیت (این قش��ر) زن��ان را از قابلیت های
و کار زن��ان ،ک��ه در خانه انجام می الزم برای کاهش فقر محروم کرده
شود ،به حساب نمی آید .با این حال است…».
زنان ،بخش مهمی از طبقه کارگر را گسترش فقر در میان زنان کارگر و
تشکیل می دهند .زنان کارگر ،چه یا زنان سرپرست خانوار ،امر غیرقابل
به عنوان شاغلین در بخش صنعت ،تصوری نیست.
چه در لباس پرس��تار ،چه در نقش سیاس��ت ع��دم اس��تخدام ،اخراج
معلم ،چه در جل��وی دارهای قالی زنان شاغل به بهانه های گوناگون،
بافی ،چ��ه در کارگاه ه��ای زیر ده دس��تمزد نابرابر درمقابل کار برابر،
نفر تولیدی ،و چ��ه به عنوان انجام اس��تثمار س��نگین در کارگاه های
دهنده ی سفارش های تولیدی در کوچ��ک ،چپاول دس��تمزد زنان و
خانه ،نقش و وزن مهمی در جنبش دختران توسط واس��طه ها و دالل
کارگری ب��ر عهده دارند .این را باید ه��ای سفارش��ات خانگ��ی ،همه و
ه��ر بار با صدای بلندتر مطرح کرد .همه دست به دست هم می دهند
زیرا نه تنها تبعی��ض علیه زنان در و جامعه ی زنان کارگری کش��ور را
استخدام به شکل برجسته ای اعمال در وضعیت اسفناک اقتصادی قرار
می ش��ود ،بلکه در موقع اخراج نیز می دهد.
زنان در صف اول قرار می گیرند.
این گس��ترش فقر و تنگدستی در
سیاس��ت های دولت اسالمی ،برای شرایطی انجام می گیرد که کارگران
خانه نش��ین کردن زنان ،وضعیت از دریافت حداقل دس��تمزد تعیین
اشتغال و کار زنان را بشدت آسیب ش��ده قانونی نیز محرومند .رییس
پذیر کرده اس��ت .ط��رح ُدورکاری کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی
دولت احمدی نژاد ،اساسأ برای خانه کارگران کشور تصریح میکند که:
نشین کردن زنان برنامه ریزی شده «همین حداقل دستمزد  ۳۰۳هزار
است.
تومان س��ال گذش��ته در کشور ما
زنان ش��اغل و بویژه زنان کارگر ،از اجرا نمی شد .شما هریک از منشی
بسیاری از امکانات رفاهی حین کار های پزش��کان ،منش��ی های دفاتر
نیز محروم هستند .مشکل آن وقت خصوصی و فروش��ندگان مغازه ها
جدی تر می ش��ود ک��ه زن کارگر ،را در نظر بگیری��د این ها همه زیر
حامله باشد ،و یا فرزند شیرخواره ای  ۳۰۳هزار توم��ان می گیرند .ما در
داشته باشد.
س��ال گذشته بررس��ی کردیم و به
در بس��یاری از واحدهای تولیدی ،این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳
حاملگی زن بهان��ه ای برای اخراج درصد کارگران زیر حداقل دستمزد
او را فراه��م می آورد .وضعیت برای می گرفتند .خصوصا حتی شرکت
زنان دارای کودکان شیرخواره ،نیز های پیمانکاری که با دس��تگاه ها
در واحدهای تولیدی و یا خدماتی ،قرارداد داش��تند حقوق ها و مزایا را
بسیار دشوار است.
از س��ازمان های دولتی می گرفتند
مرخصی پس از زایمان بسیار کوتاه اما زیر حداقل دستمزد می دادند که
اس��ت و کار با بچه ی ش��یرخواره ،اصال قسمت عمدهدرخواست ما این
مشکلی است طاقت فرسا.
است که این شرکت ها حذف شود.
تبعیض علیه زنان کارگر در استخدام ،این شرکت ها حتی حداقلدستمزد
و الویت آن ها در اخراج ها ،در کنار را رعایت نکردند».
دستمزد نا برابر در مقابل کار برابر ،نگاهی به همین اعترافات باال نشان
وضعیت اقتصادی زنان را بش��دت می دهد ک��ه کارگرانی که حتی از
دریاف��ت حداقل دس��تمزد محروم
آسیب پذیر کرده است.
گس��ترش فقر و تنگدس��تی زنان ش��ده اند ،زنان کارگر ب��وده اند که
کارگر ،وضعیت زنان خود سرپرست بصورت منشی در دفاتر پزشکان و
را بیش از دیگر زنان آس��یب پذیر دفاتر خصوصی مشغول به کار بوده
اند و یا فروشندگان مغازه ها که با
ساخته است.
ه�م اکنون بیش از ی�ک میلیون و دس��تمزدهای پائین مجبور به کار
سیصدهزار زن سرپرست خانواردر شده اند.
کشور زندگی می کنند که عمومأ با گسترش فقر در جامعه بخصوص
فقر و نداری دس�ت و پنجه نرم می با برچیده ش��دن یارانه ها و گرانی
سرسام آور ،بیش از همه زنان را زیر
کنند.
بر این اس��اس اس��ت که مدیر کل فشار قرار داده است.
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زنان و اول ماه مه

از آنج��ا که زن��ان مجبورند اقتصاد
خانه را مدیریت کنند ،فشار گرانی
کمرشکن را بیش از پیش احساس
می کنند .به همین دلیل است که
وقتی که جنب�ش عدم پرداخت
قبض ه�ای گاز و برق و آب آغاز
ش�د ،این زنان محالت یا مجتمع
ه��ای ب��زرگ مس��کونی بودند که
پیشقدم گشته و بصورت موتور این
حرکت وارد عمل شدند.
زی��را زن��ان بخوبی م��ی دیدند که
ب��ا ثابت ماندن درآمده��ا و حتی با
چندرغاز یارانه ی نقدی ،نمی توان
از پ��س گرانی سرس��ام آور قیمت
نان ،گوش��ت ،می��وه و آب و برق و
گاز برآم��د .آن ها م��ی دیدند که
ه��ر کاری که می کنند نمی توانند
مایحتاج روزانه ی خانواده را تامین
کنند و نمی توانند حتی پاسخگوی
کوچکترین خواس��ت های فرزندان
خود باشند.
ب��ه همین دلی��ل آن ها دس��ت به
اعت��راض زدند .اگر ام��روز جنبش
نافرمانی مدنی ع��دم پرداخت پول
قبض های آب و برق و آب ،عمومی
ش��ده ،آن را بای��د مره��ون تالش
شجاعانه زناندانست.
حال ک��ه اول ماه م��ه ،روز جهانی
کارگر نزدیک در میرس��د ،باید که
به اهمی��ت و نقش زنان در جنبش
کارگری و جنب��ش ضددیکتاتوری
بیش از پیش توجه کنیم.
زنان کارگ��ر بعنوان بخش غیرقابل
چشم پوش��ی جنبش کارگری باید
بتوانن��د در این روز خواس��ت های
خود را بصورتی روش��ن و ش��فاف
مط��رح کنند .آن ها باید به همگان
بگویند که هیچ جنبشی نمی تواند
با نادیده گرفتن زنان و خواست های
آنان ،توده ای شود .حضور گسترده
زنان در جنبش ضداس��تبدادی دو
سال اخیر این را بخوبی اثبات کرده
اس��ت .از این روس��ت که باید برای
از میان برداش��تن هر نوع تبعیض
جنس��یتی در محیط ه��ای کار و
زندگی قدم به میدان گذاشت .باید با
خشونت های جنسی که در محیط
های کار به اش��کال گوناگون اعمال
می ش��ود با قاطعیت مبارزه شود؛
مقررات دس��ت و پا گیر و تبعیض
آمیز در استخدام زنان برچیده شود؛
به بهانه های گوناگون در اخراج زنان
پایان داده شود؛ نابرابری دستمزد در
مقابل کار مساوی زنان با مردان ،به
کناری گذاشته ش��ود؛ کار زنان در
خانه برای انجام سفارشات گوناگون
تولیدی ،مش��مول قانون کار شود؛
احتیاج��ات زن��ان موق��ع زایمان و
شیرخوارگی کودکانشان مورد توجه
قرار داده ش��ود و بر ضرورت ایجاد
مهد کودک ها در کنار واحدهای
تولیدی توجه ش��ود .و به پوشش
اجباری زنان در موقع کار که خود
عامل بروز حوادث کاری می شود
پایان داده شود.
 ۸اردیبهشت ۹۰

در تاریخ  26مارس اداره مهاجرت
کانادا اعالم کرد که بمنظور مقابله
ب��ا ازدواج های ص��وری قصد دارد
تغییراتی در قوانین مهاجرت ایجاد
نماید،
زنان��ی که که قیمومی��ت آنان را
همسرانش��ان عهده دار ش��ده اند
فقط میتوانند ب��ه یک اقامت دائم
مشروط دست یابند و آن بمدت 2
سال یا بیشتر ،بدین ترتیب زنانی
که همسرانشان قیم آنان شده اند
احتم��اال مجبورن��د در یک رابطه

خش��ونت بار برای اثبات حقانیت
خود باقی بمانند.
در حالیکه هیچگون��ه آماری برای
اثبات چنین سوء استفاده هائی ارائه
نشده است.
انجمن زنان ایران��ی در مونترآل
مخالفت صریح خود را طی نامه ای
به اداره مهاجرت ابراز داشته و یاد
آور شده اس��ت که در این صورت
هزاران مهاجری که همسرانش��ان
قیمومیت آنان را عهده دار شده اند
همراه با ک��ودکان خود در معرض

ـــــــــــــــــ
تونس:مانیفستزنان
برای برابری و شهروندی زنان
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فشار و آس��یب پذیری فوق العاده
ای قرار خواهند گرفت.
در حالی که یکی از دس��تاوردهای
راهپیمائی نان و گل سرخدر 1995
این بود که دوران قیمومیت زنان از
 13س��ال به  3سال تقلیل یابد و
اگر ثابت شود که زن مورد خشونت
قرار گرفت��ه حتی ای��ن دوره هم
نادیده گرفته شود.
فعالین زناندر کانادا اجازه نخواهند
داد تا دس��تاورد هائ��ی که بدنبال
مبارزات ش��جاعانه گروههای زنان
کسب شده است با اینگونه قوانین
زن ستیز بدست فراموشی سپرده
شوند.

گروه های فمینیستی در تونس ،با رسید ،جشن می گیریم.
انتشار مانیفستی خواسته هایشان ما با احت��رام یاد ملت تونس را که
را اع�لام کردن��د .آنها ضم��ن ابراز دیکتاتور را سرنگون کرد گرامی می
خوشحالی از سرنگونی دیکتاتوری داریم و در پیشگاه شهدای جوان،
و افتخار به میراث مش��ترک اصالح زنان و مردان ،س��ر تعظیم فرو می
طلبانه در تونس ،بر ادامه ی مبارزه آوریم.
برای بهبود شرایط زندگی شخصی و م��ا ب��ه ارزش ه��ای مدرنیته که
سرزمینمان در طول قرن ها ،بویژه
عمومی زنان تاکید کرده اند.
متن مانیفس��ت زنان تونس در زیر سده ی اخیر ،از زمان طاهر حداد
تا قانون احوال ش��خصیه و قوانین
آمده است.
 ما زنان تونسی ،در راه دموکراسی ،مکمل آن اندوخته است ،مفتخریم.براب��ری و عدالت اجتماعی ،امروز با ما به میراث مشترکمان که اصالح اقتص��ادی و اجتماع��ی زن��ان ،به
ش��ادی انقالب برای شأن انسانی را طلبی و پیش روندگی ست ،افتخار خصوص حقوق آموزش و پرورش،
بهداشت و سالمت ،بهداشت زنان،
که با تالش زنان و مردان به پیروزی می کنیم.
م��ا ،فمینیس��ت ه��ا ،مسکن ،تأمین اجتماعی ودسترسی
همبس��تگی خ��ود را با به ش��غل که از حقوق بنیادین بشر
ـــــــــــــ
چالش زنان و تعهد ما بر است
دردت چيه كه
ادامه ی مبارزه برای بهبود    مشارکت سیاسی زنان که باید
ش��رایط زندگی شخصی در جهت پررنگ شدن حضور آنهادر
مى خواى طالق بگيرى؟
و عمومی شان اعالم می فضاهای عمومی و بهبوددسترسی و
کنیم و تأکید می کنیم که حضور آنها در مراکز تصمیم گیری
شلسيلوراستاين
در مبارزه برای موارد زیر باشد
   حقوق فرهنگی و روشنفکری و
همچنینپایداریم:
بيا عزيزم بيا
   ب��ر ض��د هرگون��ه تنوع و آزادی عقاید ،بیان و خالقیت
بينداز
آتش
در
ديگر
هيزم
يك تكه
تبعیض و خش��ونت علیه م��ا پایبندی خ��ود را در مب��ارزه و
كمى گوشت و لوبيا بار كن
زنان که در نظام مردساالر کنشگری برای بهبود همه ی حقوق،
بویژه در موارد زیر اعالم می کنیم:
توجیه می شود
بعد برو سراغ اتومبيل و چرخ هايش را
   ب��ر ضد به حاش��یه    سد راه هر تالشی برای «عبور»
عوض كن
رانی اقتصادی و اجتماعی ،از زنان به نام شرایط سیاسی یادینی
بعد جوراب هايم را بشور
ن��ا برابری ه��ای منطقه خواهیم شد و موضع ما سرچشمه از
بعد لباس هايم را رفو كن
ای ،بی��کاری و تأثی��رات اعتقاد ما به ارزش های جهانی و من
بعد بيا كنارم بنشين !
تبعیضان��ه ی آن بر زنان ،جمله کنوانسیون های بین المللی
و پيپ ام را پر كن
تأثیرات جهانی ش��دن و حقوق بشر است
لیبرالیسم اقتصادی که بر    پذیرش کلیه ی مواد کنوانسیون
اما نه!
جوان ها و نواحی محروم بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه
اول پيژامه ام را بياور
فشارهای بیشتری آوردند زن��ان و همه ی کنوانس��یون های
بعد يك قورى چاى ديگر دم كن
   ب��ر ض��د صداهای مربوط به حقوق جهانی زناندر همه
همه اينكارها را كه كردى
واکنش��ی که ن��ام دین و ی زمینه ها
حاال به من بگو:
فرهنگ به حقوق بدست    تأمین حقوق زن��ان در کار ،در
دردت چيه كه مى خواى طالق بگيرى؟
آمده ی زن��ان حمله می بهداش��ت ،در آموزش و پرورش��ی
کنند و هوی��ت را در یک مدرن که به جوانان بازبودن اذهان،
من با بچه خواهرت بازى نكردم؟
نگرش غیر قابل تغییر و از احترام به برابری ،تقسیم برابر ثروت
هر شب او را ماشين سوارى نبردم؟
پیش تجویزشده محدود و مبارزه برای همه ی انواع تبعیض،
به تو اجازه ندادم ماشينم را بشويى؟
م��ی کنن��د    بر ضد به حاش��یه راندن ،تضعیف و حذف
به تو نگفتم كه دارى چاق مى شوى؟
سرکوب ،همه ی اشکال زنان
چرا نمى فهمى ؟
استبداد ،چون تالش برای    ج��ای دادن مس��أله ی حقوق
كه همه اينها از نظر يك مرد يعنى عشق؟ به تأخی��ر انداختن مردم زنان در اولویت های عملیاتی جامعه
ساالری ،به حاشیه راندن ی سیاسی و شهروندی با عملیاتی
حاال بيا و كنارم بنشين
ه��ای سیاس��ی ،محدود کردن اصل عدم تبعیض جنسیتی،
اما نه!
کردن رسانه ای و یا بستن ب��ا تضمین اص��ل جدای��ی دین از
لطف ًا قبل از آن لباس هايم را اتو كن
سیاست در قانون اساسی جدید ،با
فضاهایعمومی
پيژامه ام را بياور
م��ا ب��ر همبس��تگی ب��ا وافعیت بخشیدن به اصل برابری ،با
غذايم را بپز
پیشرفت هایی که پیش اصالح قوانین و مکانیزم های کنترل
بعد يك قورى ديگر چاى دم كن
از ای��ن در زمینه های زیر با تأمین برابری دسترسی به امکان
به دست آمده است تأکید و فرصت ه��ا ،با حمایت از تمامیت
و بعد به من بگو:
جسمی و روانی زنان
می کنیم
دردت چيه كه
   اح��وال ش��خصی و ما این اصول و جهت گیری ها را به
مى خواى طالق بگيرى؟
قوانین خانواده ی مکمل عنوان شروط پایه ای احقاق حقوق
که می توانند نقطه شهروندی زنان ،در برپایی حاکمیت
ی آغ��از مثبت��ی قانون و تضمین توس��عه ی انسانی
در قان��ون گذاری پایدار در تونس می دانیم.
باش��د و ما اصالح انجمن زنان مردم ساالر تونس
زمان :یکشنبه اول ماه می
این قوانین را تنها انجمن زنان برای پژوهش در توسعه
در جه��ت برابری تونس
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---جنسیتی مطالبه اتحادیه ی  95مغرب برابری
به همه شما خوشامد می گوییم.
لیگ حقوق بشر تونس ،کمیسیون
می کنیم
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
حق��وق زنان
  
Tel.: 514-619-4648

جلسه اجنمن زنان
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تدریسموسیقی استخـدام
فروش
ارگ،
پیانو،
تدریس
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Resto for sale
double p izza
و
موسیقی
تئوری
ریاضیـات
به یک نفر پیتزامیکر
پیتزایی
Æœu�Åv� ÂU��« V
رستوران�d� —u
�� t� Èd�A� X�U{— t� ◊u�d� vA�Å»U�� Ë b?M?A?�?� œu?�?N?� «— È—U?� ÈU?N?�Ë— b?M?M?�Åv?� vF� Ë bMM�Åv
هارمونیکالسیک
باتجربه
  دوره دبیرستان secondaire

خوب
محل

� Èدر«œ  Åv� r� «— ÊUA�?�dبه�?MزبانË b
��b�¬—U�U� Ë ÊUN?MÄ UJ� UN�?�d� s�« “d?� U?� Ê«d?�b� d~�œ ‰UJ�« p� ÆbMM� bO�u� Èd�A� U� v�uB
 مبتدی تا پیشرفته
مسلط به زبان فرانسوی
فرانسوی
 با بیزنس عالی
فوق لیسانس از فرانسه
توسط
  

 مطابق با برنامه اکولنیازمندیم.
سابقهÆbMA��Åv?� œu
سال�N� b
�b�13
�U�—«e�« Âd� Ë tKO�Ë Ÿ«d?��« U� «— XOHO� bMÇ v�“u�¬ ÈU�ÅÁ—Ëœ UN��d� —œ ÆX�« ‘“u�¬ t� X��� UN�¬ dJباÈ
و پلی تکنیک مونتریال
موزیکشولیک
Tel.: 450-461-9555
میرسد:
بفروش
بی�ش از 10س�ال س�ابقه
—�  « ÊUMÇ “« ÊUM�—U� Æœu�Åv� t��dÖ Á“«b�« eO� ÊUM�—U� X�U{— —œ Æœu?�Åv?� œ«d?�« o�«u� Ëe� UN�“u�¬ s�« Ë œu�Åv� —«d�d� Á“Ëب�اv�OL
(مک گیل)
 لطفا متقاضیان جدی
تدریس (رامین سعیدیان )
 تخفیف به هموطنان
بگیرندÁœd� X�U�—œ œUNM:
تماسAOÄ Êu
�OKO�≤∞∞ ‰U� p�—œ U�u�u� t� b�—«œ—u�d� —U?�?�— t?� q?�b?�?� t?�d?ÖË b?�U?� —U?� sO� —œ b�U� ‘“u�¬ t� v�U
نی
514-931-2231
ایرانی  کارشناسی
UJ� “« È—UO��514-690-9619
انگلیسی�ÆÁœ«œ ‘«œUÄ UN�¬ X�U
∞—ôœ —«e�±
�U� —ôœ p� “« Ë t?� q?�u?�?� ÊU?�“ Ë Áb?� ÂU?L
آموزش
استخدام
و مشاوره رایگان در
�tM�e� ¨XOHO� Æœu�ÅvL� ÊUM�—Uایرا دام
UO�œخ�XO?HO� e?�«u� U?F�U?D� “« r?NK?� v�U?N� “«d?� ÈUN?��d?� œ—u� —œ Èe?�—Åt�U�d� UN�¬ ”U�«d
انتخاب و خرید ساز)
double pizza
ÈUN��d� ÂUL� t� bM��� Èd��«—UÄاست
محمدی
مجید
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514-660-0440
کنی
لیسانس زبان و ادبیات
Call-Center Operators
دانشگاهZMÄ `O�� X�d�b� pOáL�« UF�UD� ”U
انگلیسی«�از�«d� l
�Ë —œ Æb�«ÅÁœd� —U� ¨b�bM�� —U� t� «— U�d��«—UÄ s�« bM�«u�� ÊUM�—U� “« —uDÇ bM�«œÅvL
به چند اپراتور تلفنی
سابقه
10سال
شیراز،
انگلیسی?�??Ë l?�U?M?� ¨ÊU?M?�—U?� ¨Èó?�«d?�?�« ¨Èd
زبان?�— q?�U
تدریس?tبا �
� œ—«œ t?I?K?� q�u�� ÊU�“ Ë Áb� ÂUL� tM�e� ¨XOHO� dE� “« U� ôuB�� t�O�� —œ
تاتوی دائم
مسلط به فرانسوی و
فروشکارواش
دپانوربرایفروش
رستوران
انگلیسی نیازمندیم.
واقع در منطقه النگی
وستv�?�Ëœ XL� t� Ë
ناحیه?b�U
��U�—d?O� jدر� d�Åv
انجمن?�O
سابق � tÇ
d� ÆX
��U�b?M�«d
�åÆœ—«œ qJA
ایران
مدرس
طراحیابرو،چشمو
قابل توجه هموطنانی که قصد
ماشین
5
ظرفیت
با
زبان)
کانون
(
آمریکا
و
Tel.: 514-343-4725
خطåÆœ
بادرآمدu�Åv� d�ÅX�� b
بیزنس� t�HÖ t� v�UJ� È«d�« ÊUJ�« œËd� gOÄ Êb
سرمایه—Uگذاری�?dدرœیک �
N� œ«bF?��« Ë qG� s?O� V�UM?� t� UO�œ “Ë— X?�d�b� —œ
لب با تاتوی دائم
و تمام امکانات،
پیتزاریا رستوران
Ext.2247
(مکالمه  ،گرامر ،خواندن
با
بیشتر
اطالعات
برای
دارند:
را
مطمئن
و
خوب
«�Xدر�Ê¬ —œ «— ÊU?L?O?Öb?�“ ÁbL� g�� U� t
نوشتن)�v�U
��—U� jO
ÈœU�“ XOL�« v�U�“U� v
مرکزLO
�—œ ÈË gI� eO� Ë qG� ÈbB� È«dدر�� —U
توسطخامن
با مشتری دائمی
شهر
انگلیسی
و
شماره زیر تماس بگیرید:
دپانور در نزدیکی مترو ژان
و پارکینک وسیع اجاره
مشتری
و
طوالنی
آموزش
مختلف،
سطوح
 Èبا�d�b
باسابقهœU�“ X�œ U� ôU� `D� Ê
«d�b� VO�d� s�« t� Æœu�Åv� Áœ«œ
«��U� ÈU�œ«bF
بیش«از 45Êسال�b�«u�Åv� vDO�� sOMÇ —œ d�b� ÆrOM�Åv� Èdá
(514) 685-4777
تالون،
Tel.: 514-755-8838
داده شده
دائمی ،نزدیک داسون
زبان
گروهی
و
خصوصی
بیش
” ارائه
تخصص در
سابقه�و
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تلفنتماس:
کالج و دو دبیرستان
انگلیسی ،ویراش و کمک
Tel: 514-574-7915
از  300نوع آبجوهای معروف
سازNوÈU
دست��
رسد U�b?� U� :و �d
ôuB
�ò ∫b�uÖÅv� v��akhosravi53
«�d�b?� Ë v�FM� —u
�b?M?�U?�u?� r?OM�Åv� —U� Ê¬ —œ t� v�U
نگارش���X
«��«— U� ”U
سایر Ë
بفروش�می
آرایشگاه
مقاالت و�tپایان
در
اقالم
بیزنسبرایفروش
پرینا  Tel.: 514-233-3665برای فروش
وست
کاترین
سنت
4024
دپانور،
متعارف
دانشگاهی
های
نامه
فقط برای خــانم ها
�UÎ�uL� v�UN� “«d
ÆfJ�d� ÆÆÆU� Ë œ“U� tM�e� dE� “« Ë œ—«b�U��« ¨v��U�— Æœ—«œ vÖó�Ë t�@gmail.com

ایرانی
ب
خرید!

تدریس

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

نیازمندیهای

azmai1

noushintilmai2010paid

azapr15davood

تایپ فارس�ی

فــروش

فــروش

azfeb1sendinvup

بیــزنس

noushintilmai2010paid

UPناوخا ناکشاربماون15زا

azdec1UPakvn

استخدام

آم�وزش
FOR
SALE

(مترو :اتواتر)
با کلیه تجهیزات و مدرنترین
پذیرفتهمیشود
آرایش و کوتاه کردن مو
سیستمهایحفاظتی،
همراه با ساختمان
Tel.:
514-581-8923
Tel.:
438-764-3904
رنگ ،مش ،هایالیت
ش�یرینیپزی
درآمدعالی،
سرویس دلیوری،
قفل و کلیدسازی
Õd�Ëœ
�q
�t
�q�UL
�—u
—œ
«�ÆX
åÁó�Ë
Ë
ÈœU�ò
�Õd
Ëœ
È«—«œ
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لوازم
فروش
بیزنس
به یک پیتزامیکر باتجربه
زیباسازی صورت
بعلت پروژه خرید پمپ بنزین،
شهر
مرکز
در
اتومبیل،
BY
OWNER
کیک و شیرینی های
میرسدÆb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ .
�U� fá
�Ë Áœd
«��q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b
(مینیموم دو سال تجربه)
بفروش
بدون واسطه
 باقیمت پائین
Large space, well
مونتریال ،با چندین سال
شهر
درمرکز
کار
برای
دسر
و
خانگی
دالر
80000
بیزنس:
قیمت
located in NDG. Great
با سابقه چندین ساله
باوقت
لطفا
سفارش
دائمی
و
سابقه
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potentials
پذیرشfor
buyers.
اجناس
عالوه
به
نیازمندیم.
Áó�Ë
�‰Ëb
Dry-Cleaning
بزرگ
درسراسرمونتریال
محدود
میزان
به
Must visit to experience
514-553-4447
حدود
کال
(اینونتوری)،
لطفا
اطالعات
برای
Tel.: 514-266-1355
 مسکونی
مبتدی
آموزش






¶


بیشتر


¢






¢

£










از


¢




©


120000دالر
¸



½




)(Fairview
its atmosphere.
«�∫vI
خانم فریده
با شماره تلفن زیر تماس
 تجاری
پیشرفته
تا
امورخشکشویی
کلیه
GREAT
!OPPORTUNITY
Tel.: 514-562-5420
�?≠ Êu?� —U?A?� Áb?�d?�ôU
Tel.: 514-277-5926
 اتومبیل
ÁœU� ≠±بگیرید:
یابی
عیب
و
تعمیر

لباس
باترمیم
همراه
6563 Somerled,
High Securtiy
�PiecesÊb
�œ«œ—«d
و
اسناد
رسمی
)(NDG
H4V
1T1
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ترجمه
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 نصب انواع ویندوز 
رمسی
دارالترجمه
سرویس عالی ،سریع
Locks:
تنظیم
و
مدارک
نصب
و
زدایی
ویروس

Tel.: 514-488-9102
≠
�?Êb
œ—«Ë
)v?ÄÅ(514
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œÅv
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≠
ZMÖ
≠
≤
و… با نازلترین قیمت
MULTI
LOCK
931-5404
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دعوتنامهرسمی
بهترین آنتی ویروس ها
514-588-9922
 برترین سرویس،
5753 Boul Monk
در وست آیلند
«�dO
 طراحی صفحات وب
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
سروران
نغمه
5
1/2
Montreal, QC, H4E 3H2
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فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

خانم دانشجو ،جویای
یک همخانه خانم
(دانشجو) ،در آپارتمانی
در مرکز شهر مونتریال
(در نزدیکی مترو و
دانشگاهکنکوردیا)
Tel.: 514-699-1380

)(wholesale price

به تعدادی خانم و آقا
برای بازی در یک فیلم
کمدینیازمندیم
نادر دولتشاهی
Tel.: 514-989-8077

رستوران شیراز

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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

ساختمانی
جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

double pizza

Experienced
pizza man
بهچندپیتزامیکرباتجربه
نیازمندیم.
Tel.: 514-343-4725
Ext.2247

514-769-4075

استخدام

TV repair

به یک آشپز درجه یک
نیازمند است.
ایرانی
کودکان
نگهداری
Tel.:
514-334-2380
فرزندان دلبند
نگهداری از

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

شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

Microrepair
1924 St Regis,

(Dorval) H9P 1H6

Tel.:(514)566-6653
www.microrepair.ca
info@microrepair.ca
UPazmar15saeid@microrepair.ca

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

Nettoyeurs
EXPRESS

CARWASH

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

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

ربماون لوا زا میرم

ازدواج

MMUNITY

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

از
ایرانی
ب
خرید!

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

سفرتورونتو
TORONTO

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

 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

بهنامآفریدگارعشق

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

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

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

فتوشاپ 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..................

•
•
•
•
•
•

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

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.

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 935-3300 ..............................
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
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 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!
----------------

azfeb1up

تـورونتو

PAYVAND

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

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

س�فر روزانه به

PARTICIPATE in our
CO

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

اجنمن ها و سازمانها

خنواهیم جامعه
کوچکمان
ضعیف شود؛
کامیونیتیمان را
تقویت کنیم!

(هر طرف)

Tel.: 514-996-9692

514-962-5630

هوای هم را داریم!

بها و سرویس عالی

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:

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

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

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

با پیوند همکاری کنید

استخدام

اتومبیل :خرید و فروش

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

استخدام

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

شیرینی
سـرو

AKHAVAN
FOOD

azfeb1sendinvup

2011هیروفاتP? bobymoradian

آموزش سنتور

پرستارساملندان

استخدام

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

azsep10-feb11P

azmai012011heidary.ca@gmail.com

tilMar'10P

آمادگی برای امتحان
 TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های
دانشگاهی

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

Tel.: 514-347-2560

514-585-6178

تعمیرات

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

آپارتمان یک خوابه بزرگ
وتمیز در قلب NDG
(حتی برای  6ماه)
اجاره یک ماه رایگان
ماهانه  795دالر

azmai012011

استخدام

در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

برای اجاره

az15fev11factrd-vic

جویای بازیگر

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

azmai012011>>kiana_aa@yahoo.com

Tel.: 514-904-1028

www.paivand.ca

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

جویای همخانه

مونتریال ایرانی:
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دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـال

کامپیوتر

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

وام مسکن

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

وکیل

ویدیو

محضر

مهاجرت

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

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

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

پارس ماریتایم

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

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

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

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

کارواش

کایروپرکتیک
کلیسا

34
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www.paivand.ca

خاورمیانه :دیدگاه...

در لیبی و بحرین چه می گذرد
سیمای ننگین آزادیخواهی اوباشان سرمایه به نمایش درآمده است

ابوجعفرخدیر

(مونتریال)

خانواده الخلیفه بیش از دو
قرن اس��ت به منزله خادم
وفادار اس��تعمار انگلیس بر
جزیره بحرین سلطه خود را
گسترده است .بعد از جنگ
جهان��ی دوم و جایگزین��ی
ق��درت آمری��کا ،ب��ه جای
قدرت استعمار پیر انگلیس
در منطقه ،ش��یوخ از جمله خاندان
الخلیفه در خدمت امپریالیسم نوپای
آمریکا ق��رار گرفتند ت��ا آنجا که در
جن��گ اول بر علیه عراق این خاندان
هم��ه ی جزی��ره را در اختیار جورج
بوش پدر قرار داد.
در جن��گ دوم نی��ز هواپیماه��ای
بحرینی در خدمت جورج بوش پسر
قرار گرفتن��د و در کنار هواپیماهای
آمریکائی در بمباران کشور همسایه
عرب مس��لمان خود (عراق) شرکت
کردند.
محمد رضاشاه یک خادم وفادار دیگر
امپریالیسمدر کنارهدیگر خلیج فارس
قرار داش��ت و به دستور آنها به ظفار
لشگر می کشید تا پدر ملک قابوس
را نجات ده��د؛ گاهی هم پیش پای
ارباب س��ر و صدا می کرد و به شیخ
بحرین شاخ و شانه می کشید ،بطوری
که بحرین را خاک جدائی ناپذیر ایران
تلقی کرد و آن را اس��تان چهاردهم
نامید ودر این راستا تبلیغات و جنجال
زیادی در داخل مملکت به خرج عوام
الناس و برای فریب آنها راه انداخت.
اما همین که ارباب را سیاس��تی دگر
آمد پدید؛ در یک س��ناریوی خائنانه
استعماری بحرین را با سالم و صلوات
از ایران جدا کرده و رس��ما به خاندان
الخلیف��ه واگذار نمود و س��ه جزیره
غیرمسکونی تنب بزرگ ،تنب کوچک
و ابوموسی را به ایران واگذار نمودند تا
خشم مردم ایران را بخوابانند.
ش��اه جوان بخت(!) که اجازه تصمیم
گیری در مس��ائل درجه یک و حتی
درجه  2به احدی نم��ی داد ،این بار
همه ی بدنامی و رسوائی این جدائی
را به گ��ردن عباس هوی��دا انداخت؛
درحالی که همه می دانستند هویدا
در مقام نخس��ت وزیری قدرت حتی
یک قهوه چی را در تصمیم گیری ها
ندارد.
بدی��ن ترتیب بحرین رس��ما به یک
امیرنشین مس��تقل تبدیل شد و در
راستای سیاست استعمار به شورای
امنی��ت خلیج ف��ارس ،در کنار دیگر
امیرنشین ها قرار گرفت.
ثروتمندترین مرد بحرین که عموی
پادش��اه هم هست ،پرنس خلیفه بن
س��لمان آل خلیفه ن��ام دارد و از 40
س��ال پیش در مقام نخست وزیری
همه امور این س��رزمین را در دست
دارد.
مجمع ملی در سال  1975با تصویب
قانونی می خواست به حضور آمریکا
در بحرین پایان بخشد؛ پرنس خلیفه
ف��ورا آن را منحل ک��رد و تا به امروز
توانسته اس��ت در کنار پایگاه دریائی
آمریکادر کمال اطمینان سایه خاندان
الخلیفه را بر جزیره مستدام کند.
در سال  1999شیخ حامد الخلیفه بر

سریر پادش��اهی جزیره تکیه زد و به
یک سری اقدامات اصالحی دست زد.
ام��ا از ابتدای س��ال 2010
اوضاع بهم ریخت ،سرکوب
و شکنجه روش��نفکران در
ماه اوت گذشته به تظاهرات
خیابانی انجامید و  25نفر از
ش��خصیت های سرشناس
جنب��ش مدنی دس��تگیر،
شکنجه و زندانی شدند.
پرنس خلیفه بن سلمان زمین های
مرغوب جزیره را به ارزش  65بیلیون
دالر به مالکیت خاندان الخلیفهدرآورد
که موجب س��ر و صدا و بد نامی آنها
گردید.
نماینده گان شیعه و سنی متحدا در
یک عمل بی سابقه تصمیم گرفتند
ایندزدی و بی آبروئی خاندان الخلیفه
را افشا کرده ،آن را پی بگیرند.
با افش��ای آن اعتراضات مردمی آغاز
گردید.
ش��اه حامد برای آرام کردن مردم به
حساب هر خانواده  2650دالر حواله
کرد ،اما این ،کارساز نبود.
به حیل��ه «اختالف بینداز و حکومت
بکن!» دست زد و بحران را به دعوای
ش��یعه و سنی نس��بت داد؛ اما اتحاد
آگاهانه م��ردم آن حیله را نیز از کار
انداخت و جنبش روزبروز اوج گرفت و
توان رو در روئی با مردم را از دست داد
و به ناچار به شیخ عربستان سعودی
امید بست.
امروزدر حالی که ارتش اشغالگر بیگانه
در خیابان ه��ا به امر خلیفه ،مردم را
درو می کنند رژیم شاه حامد ،ایران را
متهم می کند که با حمایت از اکثریت
مردم بحرین (که ش��یعه هستند) در
امور داخلی بحرین دخالت می کند.
تصاویر رسیده نش��ان می دهند که
ب��اران گلوله بر س��ر مردم م��ی بارد،
مجروحی��ن را از بیمارس��تان ها می
ربایند ،پرستاران و پزشکان رادستگیر،
و مساجد شیعیان را با خاک یکسان
می کنند و تالش دارند با سرکوب و
مرعوب ساختن مردم ،کنترل اوضاع را
در دست بگیرند.
ش��بکه های خب��ری در غرب تقریبا
سکوت کرده ،بی شرمانه از کنار وقایع
اسفناک بحرین گذشته ،با همه نیرو بر
سر لیبی تاخته اند.
درلیـبی...
ناگهان در اطراف دومین ش��هر لیبی
ساحل مدیترانه ،شهر نفتی بن قازی،
نیروهای مسلح شورشی با سالح های
سنگین ظاهر می شوند ،چپاولگراندر
هیبت جامعه جهانی این بار به رهبری
رئیس جمهور فرانس��ه ،س��ارکوزی،
راس��ت افراطی ،با پرواز هواپیماهای
جنگی فرانسه ،سپس انگلیس و شیوخ
وابس��ته ،با پش��تیبانی کشتی های
جنگی آمریکائی با پرتاب  120کروز
بر مردم لیبی می تازند تا جان مردم را
از دست سربازان قذافی نجات دهند؟!
برای درک چرائی این سیاس�ت
یک ب�ام و دو ه�وای غرب کافی
است بدانیم
اوال در لیب��ی ،این کش��ور  6میلیون
نفری با مساحت  1750000کیلومتر
مربع منابع کشف شده تا به امروز به

کیوان فلسفی :حزب لیبرال...
کم��ک به س��المندان ،کمک مالی
به دانشجویان برای ادامه تحصیل،
تغییر اساسی در برنامه مهاجرت در
پیوس��تن خانواده ها به یکدیگر ،و...
اینها چیزهائی اس��ت که با مطرح
کردن و بحث در موردش می تواند
تضمیندر پیروزی باشد.
م��ی گویم ولی اینطور که تو مطرح
می کنی اگر قوانین مهاجرت خیلی
هم آسان و راحت گردد سیل مهاجر
سرازیر خواهد شد!
در پاسخ می گوید« :پس کانادا فقط
باید مهاجران با س��رمایه را بپذیرد؟
تکلیف پدر و م��ادر بزرگ هائی که
خواهان پیوس��تن به فرزندان و نوه
هایش��ان هس��تند چه می ش��ود؟
تکلیف جوان هائی که سرمایه ندارند

 46میلیارد بشکه نفت و یک تریلیون
و ششصد میلیون متر مکعب گاز بالغ
می ش��ود؛ نفتی که بس��یار مرغوب
و اس��تخراج آن کم هزین��ه و به بازار
مصرف بس��یار نزدیک است و از این
رو فوق العاده مورد طمع کمپانی های
نفتی و جهان خواران می باشد.
ش��خص قذاف��ی بط��ور تاریخ��ی از
سرنگونی شاه ادریس توسط او مورد
خش��م استعمار بوده و در طول بیش
از چهل س��ال در کنار یاسر عرفات و
فیدل کاسترو به تروریسم و دیوانگی
متهم بوده است.
ملک ادری��س اول (یا محمد ادریس
المعه��دی اسنوس��ی) رهبر مذهبی
برادران سنوس��ی ،که بطور رسمی از
طرف بریتانیای کبیر از س��ال 1946
امیر سیرنائی لقب یافته بود ،در سال
 1951به پادشاهی رسید.
در س��ال  1953ط��ی یک ق��رارداد
نظامی ب��ا دول��ت انگلی��س ،در ازاء
دریافت  3750000لیر در س��ال ،به
مدت  20سال ،حق ایجاد پایگاه های
نظامی و رفت و آمد آزادانه ی نظامی
به ارتش انگلیس داد.
همچنین در  1954طی مقاوله نامه
ای به آمریکا امکان داد تا تمام پایگاه
ه��ای خود را حفظ ک��رده و آنها را تا
سال 1970در اشغال نظامی خود نگه
دارد.
س��رگرد معم��ر القذافی 27 ،س��اله
در  31م��اه اوت  ،1969در راس
یک گروه افس��ران آزاد ،سرافکنده و
خشمگین از خیانت ملک ادریس ،که
به هواپیماهای اسرائیلی در جنگ 6
روزه اجازه داده ب��ود از فرودگاه های
پایگاه نظامی سنوسی در سطح پائین
به پرواز درآمده و هواپیماهای مصری
را در زمین غافلگیر کرده و نابود کند،
موفق شد با یک کودتای بدون خون
ریزی او را س��رنگون کرده و به عنوان
رهبر انقالبی بجای او نشیند.
قذافی نظام پادشاهی را به جمهوری
تغیی��ر داد و آن را الجمهوریه العربیه
الشعبیه االشتراکیه نام نهاد.
س��پس به عمر هم��ه کمپانی های
خارجی پایان داد ،صنعت نفت را ملی
کرد و قبل از همه ،پایگاه های نظامی
را برچید.
بدین ترتیب گروه  12نفره افس��ران
ج��وان ضربه مهلکی به منافع و نفوذ
غرب در ش��مال آفریق��ا و خاورمیانه
وارد نمود و از طرفی در فضای جنگ
س��رد و حضور فعال اتحاد شوروی به
اوباش س��رمایه داری امکان نداد تا به
ماجراجوئی نظامی بر علیه لیبیدست
بزنند.
اما امروز سرمایه داری امکان نداد تا به
ماجراجوئی نظامی بر علیه لیبیدست
بزنند.

اما امروز جامعه شرور «جهانی» میدان
را برای ش�رارت و جوالن آزاد می بیند
و با کش�ف معادن طالی سیاه (نفت)
که در بخش شرقی قرار دارند ،تصمیم
دارد آن را از بخش غربی جدا ساخته
و یک دولت دست نشانده با پرچم سابق
(ملک ادریس�ی) به وج�ود آورد .آن
َ
طوری که شواهد نشان می دهند قصد
دارد بخ�ش غربی را به خود قذافی یا
شورائی از اطرافیان او واگذاشته و در
شرایط فقدان آلترناتیو ،از تبدیل لیبی
به سومالی یا افغانستان جلوگیری کند.


>> ادامه از صفحه9 :

ول��ی می خواهند در س��اختن این
مملکت سرمایه باشد چیست؟
من هم قبولدارم که برنامه مهاجرت
با سرمایه برنامه ای است که خوبی
های خود را دارد و با جذب سرمایه
تولی��د کار می کند ام��ا نباید تنها
راه باش��د .چرا که آین��ده کانادا در
گرو ی��ک برنامه مهاجرت متوازن و
صحیح و همه جانبه اس��ت .دوباره
به س��وال قبلی باز می گردم و می
گویم کیوان علیرغم تمام افتضاحات
مالی و سیاسی چند ساله گذشتهدر
حزب لیبرال کانادا چرا مردم باید به
حزب اعتماد کنند و قدرت را به آنها
واگذارند؟
می گوید« :پاس��خ من ساده است.
تعدادی کالهبردار و س��وء استفاده
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ا خار ما 1000 ،ماره رد خد ت ما...
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چ��ی در داخ��ل این حزب رس��وخ
کردن��د و ضرره��ای بیش��ماری به
ح��زب زدند به خص��وص در کبک
ما سرمایه عظیمی که اعتماد بسیار
عمیق م��ردم به حزب لیبرال کانادا
ب��ود را تا اندازه ای از دس��ت دادیم
ام��ا رهبری جدید مت��رادف بوده با
پاکسازی ،بازس��ازی و جوان سازی
حزب لیبرال .یادتان نرود این حزب
محافظه کار و آقای استیون هارپر که
می دیدند مثل کوه یخ فقط سرش
از آب بیرون اس��ت بدنه و ریشه آن
در غرب کانادا و در عمق ایده لوژی
راست و بسیار تندرو است .سیاست
های ضد کنترل اسلحه ،ایجاد زندان
های ب��زرگ ،برنامه مهاج��رت و...
نمونه های کوچکی از افکار راس��ت
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شادباش به پیوند

شادباش به پیوند

امیر خدیر

پیوند هزار شماره شد!
به راستی جای جشن دارد.
با خرسندی و خشنودی!
می خواهم نخست از طرف خانواده و .خودم
این موفقیت را صمیمانه به زهره و محمد
تبریکبگویم.
خستهنباشید!
تیم کوشای شما هفته به هفته
ما را با هم ارتباط و پیوند داده و می دهد.
از جهان و ایران خبر گرفته ایم
از هم دیگر در این شهر خبر گرفته ایم.
به موفقیت های همدیگر غرور ورزیده ایم.
برای غم ها و شکست هایمان ،تسلیت گفته
ایم ،همدردی کرده ایم ،اندوه خورده ایم!
نتیجه این که پیوند ما با همدیگر عمیق شده
و گسترش پیدا کرده
و انسجامی ،نه کامل ولی نسبی و درخور
توجه پیدا کرده است.
عقاید آزادانه ابراز شده اند ،بعضی وقت ها،
بیشتر صمیمانه ،بعضی قوت های بیشتر
منصفانه!
اغلب اوقات با اتکاء به منابع و دانش.
هرچه هست ،پیشرفت و بهبود بوده.
مهر این کار هم روزافزون.
باز هم خسته نباشید و
این پیوند را ادامه دهید!
دوشنبه  18آوریل،
(مجلس ملی کبک)

صبح است و دلم گرم تماشای بهار است
بر دوش صبا بار دگر باد سوار است
گنجشک پی دانه و بلبل به س ِر شوق
پس این پنجره بی صبر و قرار است
هریک ِ
باز آمده چون فصل گل و موسم پیوند
ِ
پیوند نگاه من و سیمای نگار است
پیوند گل و بلبـــل و خاک و تن دانه
هر گوشه دل و دلبر بیرون ز شمار است
بر نامه ی پیوند نظر کرده و بشمار
یارا رقم عشق ،که باالی هزار است
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محافظه کاران اس��ت و اگر اکثریت
را بدست آورند ش��اهد برنامه های
واقعا ترسناک حزب محافظه کار در
سمت راست طیف سیاسی خواهد
بود.
می پرس��م :تفاوت ش��ما با NDP
چیست؟ پالتفورم های هر دو حزب
بسیار نزدیک است.
می گوید« :نه سوس��یال دموکرات
های  NDPدارای برنامه های خیلی
چپ هس��تند و عمال می توانند با
اعم��ال برنامه ه��ای افراطی باعث
فرار سرمایه ها شوند .حزب لیبرال
سیاس��ت هایش معتدل و در مرکز
اس��ت ضم��ن حمایت از س��رمایه
خواستار مش��ارکت عادالنه آنها در
پرداخت هزینه برنامه های اجتماعی
است.
می پرسم :حاضرید با  NDPدولت

رضا علیدوستی
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Aghaye Rahimian
dooste gerami
va zohre nazanin
hezaran hezar dorood va khasteh
nabashid be shoma azizan
ke ba talashi khastegi-naapazir
baraye enteshare rozname-i be zaban
Farsi parcham dare farhang vatane
azizeman Iran hastid.
koosheshetan ra arje minahim
va samimaneh daste shoma ra
mifesharim,
va ba nahayate eftekhar enteshar-e
hezaromin shomareh Paivand ra
tabrik migooim
va barayetan arezoye movafaghiyate
rooz-afzoon darim.
Hamid, Azar, kianoush, kamran

ائتالفی تشکیلدهید؟
می گوید« :نه .رهبر حزب از روز اول
گفته است اگر منظور حضور هر دو
حزب در دولت اس��ت پاسخ منفی
است و ما بهدنبالدستیابی بهدولت
اکثریت هستیم ،اما اگر رای مردم در
تشکیل دولت اقلیت لیبرال بود در
آن زمان برای پیشبرد مسایل کشور
حاضر به همکاری ب��ا همه احزاب
خواهیم بود.
می گویم پیامی ب��رای خوانندگان
پیوند داری؟ می گوید« :دوم ماه می
ش��ما حق انتخاب خواهید داشت و
رای شما تاثیر مهمی در آینده این
کشور خواهد داشت .انتخاب دوباره
محافظه کاران ادامه سیاس��ت های
ض��د اجتماعی و تفرق��ه و اختالف
است .انتخاب حزب لیبرال مترادف
با پایان چند دستگی و آغاز بازسازی

Monteal, Apr 27, 2011

و پیشرفت و آینده روشن برای کانادا
خواهد بود».
می گویم به عنوان آخرین سوال اگر
نتیجه انتخابات در حوزه «لونگوی»
به سود تو نشد ،چه؟
پاس��خ می ده��د« :من ت��ا آخرین
فرصت قانونی مبارزه خواهم کرد و
امیدوارم پیروز ش��وم ،اما اگر نتیجه
خ�لاف انتظ��ار نیز بود ،خ��وب در
وهله اول ادامه تحصیالتم و بعد هم
همانطور که در آغاز صحبت گفتم
برای رسیدن به هدف به پشتکار و
عالقمندی و کوشش زیاد در عبور
از تمام موانع نیاز است و من راهم را
ادامه خواهم داد».
برای کیوان فلسفی آرزوی موفقیت
می کنم و از هم جدا می شویم.
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کبک و کانادا :بازار امالک...

مراحل
خرید
ملک
امیر سام
1

.انتخاب مشاور امالک
:

•

• تعیین یک برنامه زمانی جهت
بازدید از ملک
پیش تائیدیه وام بانکی:

2

در بازار داغ امالک ،خریدارانی
که دارای پی��ش تائیدیه وام بانکی
هستند در هنگام مذاکره خانه مورد
پسندشان( ،نسبت به خریدارانی که
دارای این پیش تائیدیه نیستند) از
نظر فروشنده ،خریداران جدی تری
محسوب می شوند.
از طرف��ی دیگر پی��ش تائیدیه وام
این آگاهی را بوجود می آورد که به
دنبال خانه ای با قیمت مناس��ب با
وامدریافتی باشید چرا که هیچ چیز
دلس��رد کننده و ناامید کننده تر از
آن نیست که خانه مورد دلخواهتان
را پیدا کنید ا ّما موفق به دریافت وام
آن نشوید.
بهتر اس��ت برای گرفتن این پیش
تائیدیه با مشاورتان مشورت کنید،
زیرا به لحاظ کاری مشاورین امالک
تهیه وام در
با بانکه��ا و متخصصان ّ
ارتباط می باشند و می توانند شما
را به کس��ی معرفی کنند که بتواند
پایین ترین نرخ بهره را برای ش��ما
تهیه کند.
ّ
ی اوقات خری��داران برای تهیه
بعض 
وام مسکن مستقیماً به بانک مراجعه
مینمایند.
این دس��ته از افراد باید به این نکته
توجهداشته باشند که
اوال برای تهیه وام مسکن میتوانید
ی درخواست وام را
از هر موسسه مال 
ی هم
بنمایید ،ولو این که هیچ حساب 
در آنجا نداشته باشید.
در ضمن افرادی که در بانک مامور
این کار هس��تند معموال نرخ بهره
خود بانک را به شما ارائه میدهند
ی اگر این وام را
( )posted rateول�� 
تهیه
متخصص
از طریق افرادی که
ّ
وام مس��کن هس��تند (mortgage
 )especialistتهیه نمایید ،این افراد
میتوانند که در نرخ بهره وام از بانک
تخفیف بگیرند هم چنین بر اساس
ی توانند فایل شما را
تجربه کاری م 
طوری به بانک ارائهدهند که مراحل
اخذ وام آس��انتر و س��ریع تر انجام
شود

تبدی

ل سی
ستم های

تپـشدیجیتــال

و
یـدیوئی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

یکی از قسمتهای جالب
پروسه خرید ملک می باشد.
تعداد خانه هایی که در طی یک روز
اهمیت می
بازدید می کنی��د حائز ّ
باش��د .اگر تعداد زیادی ملک را در
طی یک روز بازدید کنید ،احتمال
این که بعد از اتمام بازدیدها ،تصویر
واضحی از خانه ها و جزئیاتشان در
ذهن خود نداش��ته باشید زیاد می
باشد.
اس��تفاده از لیس��ت مرجع (check
 )listکمک بس��زائی دربه یادآوری
خان��ه هایی که بازدید کرده اید می
کند .مث ً
ال اگر خانه شماره  3بهتر از
ً
خانه شماره  2بود ،فورا خانه شماره
 2را از لیست حذف کنید.
به یاد داش��ته باشید ارتباط نزدیک
با مش��اور امالکتان در طی مراحل
خرید ضروری می باشد.
با ذکر دلیل به مشاورتان بگوئید که
کدام خانه بیش��تر مورد پسندتان
اس��ت .بعض��ی مواق��ع در روز ا ّول
بازدید از خانه هاس��ت که ش��ما و
مشاورتان متوجه می شوید که واقعاً
ب��ه دنبال چه ملکی می گردید .اگر
در طی گذر از محلّی ،ظاهر ملکیدر
معرض فروش ،مورد پسندتان بود ،از
مشاورتان بخواهید که تحقیقات الزم
را به عمل آورد و ش��ما را در جریان
جزئیات ملک قرار دهد.
ً
اگر به ملکی که مس��تقیما توسط
فروش��نده در معرض ف��روش بود
عالقمند ش��دید ،قبل از هر چیز از
مش��اورتان بخواهید ک��ه اطالعات
مرب��وط به آن ملک را برایتان تهیه
کند؛ چرا که همچن��ان می توانید
روی کمک و دانش او حساب کنید
ضمن اینکه منصفانه نیست که در
این مواقع خودتان به تنهایی اقدام به
این کار کنید و بعد از گرفتن ساعتها
وقت و اطالعات از مشاورتان ،بدون
او اقدام به خرید ملک بکنید.
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.انتخاب:

وقتی پ��س از بازدید خانه ها،
تعداد امالک مورد پسندتان به یک
یا دو عدد برس��د ،مشاور شما تمام
تحقیقات و راهنمایی های الزم را در
مورد آنها به عمل می آورد.
بعد از انتخاب خانه مورد نظر،مشاور
شما لیس��ت تمام خانه های مشابه
فروخت��ه ش��ده در چند م��اه اخیر
را همراه با برگه آنالیز آنها به ش��ما
ارائه می کند تا بتوانید با کمک او به
قیمت عادالنه ای برای پیشنهاد به
فروشندهدست پیدا کنید.
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.پیشنــهادخریدومذاکره
بر سر قیمت:

هنگام آماده کردن پیشنهاد خرید،
مشاور امالک در مورد تمام فرمهای
مورد نیاز به شما توضیح داده و یک
نسخه از آن را به شما تحویل خواهد
داد .یک مشاور امالک با تجربه می
تواند راهنمایی ه��ای زیادی درباره
چگونگی دادن پیش��نهاد خرید به

شمابنماید.
در این مرحله ش��ما با یاری مشاور
خود از قیم��ت عادالنه ملک مورد
نظر آگاهی یافته و می توانید نسبت
به مسائل زیر تصمیم بگیرید:
• قیمت پیش��نهادی برای ش��روع
مذاکره (در این هنگام س��عی کنید
خودتان را هم کمی جای فروشنده
بگذارید)
• میزان بیعانه
• تاریخ محضر
• تاریخ تحویل ملک
• بازرس��ی های فنی ضروری و...
بع��د از ارائ��ه پیش��نهاد قیمت به
فروشنده سه حالت می تواند اتفاق
بیافتد:
 .1مورد قبول واقع شود
 .2قیمت پیشنهادی را به طور
کاملنپذیرد
 .3پیش�نهاد متقابلی به شما
ارائه کند ،که در این صورت ش��ما
می توانید با توجه به آن تصمیم خود
را اعالم کنید.
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 .بــازرسی فنـی ملک و
برداشنتشرایط:

پیش��نهاد خرید معموالً می تواند
شامل شرایطی از سوی خریدار
 اعم از تهیه وام، بازرسی فنی ملک، خرید به شرط فروش ملک فعلیو ...باشد.
اگر در طی پیش��نهاد اولیه خرید،
بازرس��ی فنی ملک یکی از شروط
اولیه شما بوده باشد مهم است که
این امر طی موعد مقرردر قرارداد به
انجام برسد.
یکی از وظایف مش��اور امالک این
است که از انجام تمام موارد و شروط
ذک��ر ش��ده در ق��رارداد طی مدت
درخواست ش��ده ،اطمینان حاصل
کند.
(اکیداً توصیه می کنم که این شرط
رادر هنگام خرید بگذارید.در انتخاب
بازرس روی قیمت وسواس به خرج
ندهید .از بازرس��ی اس��تفاده کنید
که حتماً دارای جواز تأیید ش��ده و
رسمی این کارباشد و درآخربازرسی
هم نسخه ای ازگزارش بازرسی را به
صورت مکتوب بخواهید.
حتم��اً نظ��ر مش��اور امالکت��ان را
درانتخاب بازرس فنی جویا شوید).
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 .انتخاب محضر:

درپیدا کردن محضر مناسب
نیز می توانید از کمک مش��اورتان
اس��تفاده کنی��د چ��را که بن��ا به
مقتضیات شغلی ،مشاورین امالک با
محضرداران ارتباط نزدیکی دارند و
می توانند بهترین از لحاظ کیفیت
و مناسب ترین از لحاظ قیمت را به
شما معرفی کنند.
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 .آخرین بازدید:

بعض��ی از قراردادهای خرید
به خری��دار این امکان را میدهد که
قب��ل از روز محضر یکب��ار دیگر از
مل��ک بازدید به عم��ل آورد( اغلب

Tel.: 514-223-3336
ازمیان نامه ها

علی اصغر محمدی

نام��ه ای از ی��ک
شهروند مونتریالی
در کش��ور کانادا به
آقایان علمای اعالم
و مراج��ع تقلید در
شهر قم.
به هوش باشید!
شبهه را از آن روی
شبهه گفته اند که
به حق ش��باهت دارد ،هرچند
باطل است ولی دوستداران خدا
و پیروان حقیق��ی خاندان آل
نبوت بدان گرفتار نشوند ،چرا
که چراغ یقین در دست و به نور
هدایت رهبری شوند.
دنیا همچو سریالی می باشد که
همگان بازیگران این سریال می
باشیم .کارگردانی که این سریال
را کارگردانی می کند ،از نقش
تک تک بازیگرانش بخوبی آگاه
است .یگانه کارگردانی می باشد
که جز خودش کس��ی از پایان
این سریال آگاه نمی باشد.
چندی پیش در روزنامه پیوند
شهر ،نوش��ته ای را خواندم که
پش��تم را ب��ه خ��اک تعجب و
نفرت نش��انید .مدتی می باشد
ک��ه عده ای از خدا بی خبر که
انتخاب شده از طرف دولتهای
عربستان س��عودی جنایتکار و
اسرائیل گوساله پرستدر لباس
کارگردانهای "شیاد" سریال ها
و فیلمهائ��ی در م��ورد خاندان
رسول اکرم (ص) ساخته اند ،از
قبیل سریال مختارنامه و فیلمی
بنام "ظهور بسیار نزدیک است"
که از طریق تلویزیون و سی دی
به مردم مس��لمان ایران دیکته
می کنند ،کارشان خیلی حساب
شده و فریبکارانه می باشد .این
آقایان کارگردانها و حامیانشان
بر این عقیده باطل می باش��ند
که هدفش��ان ب��ه راه انداختن
موج بش��ارت مقدس ظهور آقا
می باشد .یقیناًدستهای پنهانی
آلوده در پش��ت صحنه در کار
است .در میان علما جز آیت الله
مکارم شیرازی و یکی دو نفری

کسیدیگر به ساختن این فیلم
کف��ر آمیز اعتراض نک��رده اند.
عده ای دست نشانده که خود
را در "نق��اب" کارگردان هائی
موم��ن و معتقد پنه��ان کرده
اند .این آقای��ان از دولت
فاسد آل سعود پولهائی
کالندریافت می کنند تا
خاندان آل محمد (ص)
را به ص��ورت ُرمان جلوه
دهند و باوره��ای مردم
را ب��ه بیراهه بکش��انند.
خداوند نابودشان گرداند
ای��ن کارگردانه��ای
شیطان صفت را.
به گفته آقای مکارم شیرازی
ای��ن فیلم س��وء اس��تفاده
سیاس��ی مذهبی از وجود
مقدس امام عصر (عج) می
باش��د ،و اگر ثابت شود که
این حرفها درس��ت نبوده،
مردم فردا می گویند "بحث
انتظ��ار" از اص��ل درس��ت
نبوده.
آفرین به دی��دگاه آیت الله
مکارم شیرازی که به حیله
"جمعی حیله گر" که می
خواهند باوره��ای مردم را
نسبت به خاندان آل نبوت
از میان ببرند.
وای و صد وای بر احوال آنهائی
ک��ه در برابر چنین بی حرمتی
س��اکت نشسته اند و اجازه می
دهند "اهل بیت" رس��ول خدا
را به نمایش گران تاتر و سینما
مبدل کنند .دستهائی پنهانی و
شیطانی در پشت این نمایش
نام��ه ه��ا مانن��د "ارواح پلید"
سایه افکنده اند و می خواهند
مردم مسلمان ایران را به سوی
دیدگاههای انحرافی و ش��ک و
تردیدبکشانند.
وزارت ارش��اد یا در خواب می
باش��د(!) و یا ش��اید جزو باند
گروه فرهنگی مبش��ران ظهور
می باشد.
اُف بر شما کارگردان های پلید،
بخدا س��وگند اگر از شمش��یر
عذاب این جه��ان بگریزید ،از
شمشیر قهر عذابدر آن جهان،
گریختن نتوانید کرد.
دنیا منتهایدیده نابیناست ،زیرا

قراردادهای خرید خانه نوساز).
یکی از فواید این کاراین می باشد که
می توانید از برطرف شدن نقایصی
که بنا به قرارداد ،فروشنده ملزم به
رفع آنها می باشد اطمینان حاصل
نمایید.
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 .روز محضر:

در این روز مالکیت ملک به شما
انتقال یافته و شما به طوررسمی و
قانون��ی مالک ملک م��ورد نظر می
ش��وید .تمام مخارج و هزینه های
ملک مذک��ور اع��م از پرداخت وام،
مالیات شهرداری و مدرسه و ...از این
روز به عهده شما می باشد.
در ای��ن روز بع��د از ارائه توضیحات
توس��ط محضردار درباره مفاد سند
مالکیت و قرارداد وام ،از شما خواسته
می ش��ود تا ای��ن م��دارک را امضا
کنی��د(.در این روز کمرویی را کنار

www. com
k.
faceboo PESH

6162 Sherbrooke w.

دیدهء باطنش نابیناس��ت .بینا
برای آخرتش «حساب» باز می
کند ،نابینا برایدنیایش.
پ��س بپرهیزی��د از نابینای��ان
و حیل��ه گرانی ک��ه فیلمهای
انحراف��ی را حرفه کار خود قرار
داده اند ،زیرا آنها اشخاصی چون
سراب می باشند ،دور را نزدیک
نشان می دهند و نزدیک را دور
می نمایند.
پس شما آقای مکارم شیرازی
چگونه می خواهید این کوران
باط��ن و آنهائ��ی که دانس��ته
بگمراهی می روند هدایت
نمائی.همانا روز پایان این
تاتر کوت��اه ،فصل جدائی
بازیگران "مومن و کافر" و
وعده گاه جمیع بازیگران
می باشد.
پس به خود آئیم تا در خانه
متروکه هر کس ننشینیم.
و به جز روش��نی شعشعه
پرتو حق هیچ نبینیم .و ره
وصل بپوئیم.
و شما آقایان مراجع تقلید
که باطل را دیدید و سکوت
اختیار کردید!
پس شما آقایان :نه مرادید
و ن��ه مریدید ،ن��ه پیامید
نه کالمید نه س�لامید نه
علیکید ،چه عمامه س��فیدید
و چه س��یاهید ن��ه چنانید که
گویند ،نه چنینید که خوانند.
نه س��مائید ،نه زمی��ن نید نه
س��رابید ،نه برای دل غمدیده
ملت جام شرابید .برترین مرجع
تقلید در نزد خداوند کسی می
باشد ،که حق ،هرچند با بهائی
گران و رنج توام باش��د ،در نظر
او محب��وب تر از باطل باش��د،
هرچند که باطل برای او فوائد
بسیار در پی داشته باشد.
ما و می و معشوق در این ُکنج
خراب
ج��ان و دل و ج��ام و جامه در
رهن شراب
ف��ارغ ز امید رحم��ت و بیم و
عذاب
آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب
جمعی از مس��لمانان و پیروان
راه حق
 2011 / 4 / 21مونترال

بگذارید) اگر موردی را خوب متوجه
نش��دید ،ازمش��اورتان یا محضردار
بخواهید ک��ه برایتان دوباره توضیح
بدهد ،مطمئن باشید با کمال میل
ای��ن کار را انجام خواهند داد.در روز
محضر پول پیش پرداخت ملک را
به صورت چک بانکی تایید ش��ده
به محض��ردار داده و تمام هزینه ها
از جمله هزینه محضر (که بستگی
به نوع ملک ،قیمت ملک و داشتن
یا نداشتن وام دارد) را پرداخت می
نمایید.
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"ظهور بسیار نزدیک است"

اولین مرحل��ه خرید ملک ،انتخاب
یک مش��اور امالک با تجربه و توانا
می باشد.
در این مورد انتظارات متقابل ش��ما
و مشاور امالکتان از اهمیت خاصی
برخوردار است.
>> هن�گام مالق�ات اولی�ه با
مشاور امالکتان ،توجه به نکات
زیر ضروری می باشد:
بازگو کردن دقیق مشخصات
ملکی کهدر جستجوی آن هستید
(نوع ملک ،وسعت ملک ،تعداد اتاقها
و حمامها و گاراژوغیره ،منطقه مورد
نظر ،قیمت تقریبی و مهلتی که طی
آن باید ملک م��ورد نظر خریداری
شود ).معموالً از وقت خرید خانه تا
روز محضر حدود  30-45روز طول
می کشد.
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آخرین و مشکل ترین مرحله
درخرید ملک می باشد ولی با کمی
برنامه ریزی از قب��ل ،همه چیز به
خوبی انجام خواهد شد.
ب��ه محض مطمئ��ن ش��دن از روز

هر کس از امور مشتبه بپرهیزد،
دی��ن و آبروی��ش را از انحراف
حف��ظ ک��رده و ه��ر کس که
مرتکب امور ش��بهه ش��ود ،به
سوی حرام می لغزد" .التماس
دعا"
بنام خداوند جان و خرد
با عرض شادباش��های فراوان و
تبریکات صمیمان��ه به روزنامه
پیون��د ،مخصوصاً به س��ردبیر
"فعال سیاسی" آن ،و همچنین
به خواهرمان سرکار خانم زهره
گرامی.
ب��ا تش��کر و س��پاس از ش��ما
کامیونیت��ی ایرانی��ان ،از اینکه
تحم��ل و پذیرفتی��د ،و قبول
کردی��د و ناراحت��ی روح��ی
کش��یدید و طاق��ت آوردید و
شکیبائی نش��ان دادید در برابر
گفته ها و مق��االت این "علی
اصغر"
روزنامه پیوند معلوم کرد و نشان
داد "آزادی بیان" را نس��بت به
دیگر روزنامه ها.
با اینکه از سردبیرشدل خوشی
نداریم! اما مبارک باد پیوندتان!
ش��ما کامییونیت��ی ایرانی��ان
مونترال ،روزنامه پیوند را همچو
کودک��ی که مادرش دس��تش
بگرف��ت و پا به پا برد تا ش��یوه
راه رفتن آموخت ،و پس��تان به
دهان گذارد و تا شیوه خوردن
آموخت ،آموختید و دس��تش
بگرفتید و به س��ن  18سالگی
رساندید.
از سن بلوغ بدر آمد و  18ساله
گشت پیوند شهر!
با "اس��تفن هارپر" ه��م پیاله
گشت "سردبیر" این پیوند شهر!
به امید پیروزهای بیشتر ،پایدار
باش��ید ت��ا روزی ک��ه روزش
نزدیک است.
از طرف جمعی از مسلمانان و
پیروان راه حق
 2011 / 4 / 23مونترال
غیر قابل ترین چیز در جهان
این است که جهان قابل فهم
است( .انیشتین)
تندرست و شاد باشید

تحویل ملک ،قرارهایتان را با شرکت
حمل و نقل بگذارید و این امر را به
تعویقنیاندازید.
حد اقل ب��ه  2یا  3کمپانی تلفن و
قیمتها را مقایسه کنید.
(اگر خودتان قادر به انجام اس��باب
کشی هستید ،کامیون را از قبل رزرو
نمایید).
حتم��اً  30روز قب��ل از اس��باب
کش��ی تغییر آدرستان را به بانک و
شرکتهایی که از آنها کردیت دارید
اطالعدهید.
برای تغییر تلفن و هیدرو کبک و...
 15روز قبل از اس��باب کشی اقدام
نمایید
شاد و سربلند باشید
امیر سام  ۲۷آوریل ۲۰۱۱
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"Canadian government lacks
organization, system..."

I

have recently been
put in a position that
is neither pleasant nor
agreeable.
Clients of mine,
whom I have been
representing concerning
their applications
for Citizneship and
their renewal of their
Permanent Resident
Card recently travelled
to their home country;
and upon their return
to Canada were
asked to step over to
Immigration; where they
were kept for over 10
hours being given the
3rd degree as to why
they are travelling to
their home land; why
they have not met their
permanent residency, (at
this point immigration is
assuming that my clients
have not met their
residency obligations);
why they are not
working, why they are
not able to show expired
passports.
he questions
immigration threw
at my clients at the
Montreal International
airport were
unbelievable. I would
love to say funny, but at
this point, I need to say
they were down right
stupid! They were asked
where they shop, they
were asked what is the
first thing they do when
they wake up in the
morning, and to top it all
off, after over 10 hours
of interrogation.
Neither the husband nor
the wife, was ever asked
if they needed a glass
of water, maybe a cup
of coffee, seeing that
they had been traveling
for over 24 hours. The
reception at immigration
was simply uncalled for,
unwelcoming, and down
right rude.
Nobody after 2 long
flights needs to be
asked any questions
concerning their
residency, first of all, the
proper way to go about
it, is maybe to have the
client come back on
the next day, when the
client is more alert, and
maybe give them a list

T
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!

Immigration
of documents to
present.
I mean really!
They were asked
to produce their
expired passports;
who carries expired
passports with them
when travelling, were
they making a mockery
of them, my clients who
came in as investors (I
will keep their names
confidential, and I am
writing this article after
it was suggested to me
by my clients) were
asked if they are holding
jobs here in Canada...
Sweetheart, when you
come in as an investor,
you don’t need to work
unless you want to.
An investor enters
Canada with no terms
and conditions, does
not need to work,
has enough money
to buy the Montreal
International Airport (!)
and were accused of not
meeting their residency
because they did not
hold jobs.
irst of all I want
to put the record
straight, my clients,
both husband and wife
have met their residency
obligations and
moreover, they have also
applied for citizenship;
so obviously if you
meet the requirements
of citizenship, you
definitely meet your
residency obligation.
This unfortunate
incident happened and
it really is unfortunate,
my clients were issued
removal orders, why, I
guess the government
loves to keep their
employees busy!
Of course we are
appealing the removal
orders, there was no
reason that the removal
orders were issued, oh,
and to top it all off,
the wife who speaks
very little English, was
assigned a translator,
and the translator, who
was supposed to have
been fluent in English
and Persian, was not
able to compose the
sentences in proper
Persian, thank goodness
the husband was present,
who is fluent in English
and realized that the
translator was neither
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phrasing nor speaking
Persian properly and was
not asking the questions
in the same form as they
were asked in English.
A situation uncalled
for, we have started
the appeal, at this
point there is no other
choice, a husband
and wife who have
immigrated to Canada
as investors, along with
their children, have
invested so much money
in Canada, buying
properties, cars, holding
a hefty bank account,
paying big amounts of
taxes, etc., the list goes
on and on, are being
issued a removal order
because immigration
at the Montreal
International airport
believes that they have
not met their residency.
nother confusing
issue for me is,
if the Canada Border
Service Agency (CBSA),
has records of all people
leaving and entering
Canada, shouldn’t
this information
be accessible at
immigration at any port
of entry in case of any
doubts, and if the CBSA
really does have records
why do they make us fill
out these tedious forms
when it comes to the
renewal of a permanent
resident card, or when
applying for Citizenship.
Taken from the words of
my client, the Canadian
government lacks
organization, lacks a
system, why don’t they
just issue a letter of
notice when one does
meet their permanent
residency, and a letter
of notice when one does
meet their requirements
for citizenship, if the
CBSA truly has every
record of who enters
and who exists, why
don’t they just create
a system, which will
make it much more
easier on the applicant
and Citizenship and
Immigration Canada
(CIC) of course not
everyone wants to apply
for citizenship, but at
least this would make
the applicant aware
that they meet the
requirements to apply
for citizenship and if

A

they wish may do so,
the same for the renewal
of a permanent resident
card.
s I write this article
I am appalled
by the treatment that
my client had to go
through at the Montreal
International Airport, it
is costing him more time
and money to appeal
the removal order when
there was no need to
have had the removal
order issued.
It is in my opinion and
my clients’opinion a
situation caused because
of a lack of organization
and because of a lack
of a good system put
forward. There are 2
cases at this point that I
know of, because both
are my clients, one,
whom I speak of in this
article, immigrated as
an investor, the other
entered as a skilled
worker.
God knows how many
go through this kind of
ill treatment everyday.
The system is definitely
not working, this is
not only happening in
Montreal but in other
cities in Canada, too.
This issue needs to be
addressed and brought
to the attention of the
Immigration Minister,
maybe we need to send
a copy of this article
to be published in the
Montreal Gazette.
I don’t know how far
I will take this, but
it definitely needs
to be brought to the
attention of someone
so that something can
be done to improve our
immigration system.

A
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omething a little on
the sunnier side, they
say that April showers
bring May flowers, well
we’ll see. We’ve had
more than our share
of rain for April and a
sunny May is more than
welcomed at this point.
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

TEEN'sCorner....

nadime rahimain

nadime93@yahoo.com

Mother Eainrthso
seeing youkills me
much pain

April 23rd was Earth day
and May 8th is Mother`s
Day.

Happy

mother's Earth

This Mother’s Day, I am
dedicating this rant to my
two dear mommas.

day!

1)

Dear Mama,
thank you for giving birth
to me. I know it must’ve been
the most painful experience of
your life, but let me tell ya, I will
make that pain all worth it, and
one day, I’m going to make you
so proud of me. I’m sorry for
making you worry over the past
years and I’m sorry for making
you blow a gasket a few times in
your life, but I love you more than
anything in the world.
I wuv you!!

2)

Dear Mama Earth,
thank you for giving birth to
my mama, thus giving birth to me.
I love you like you were my own
mama and I hope that you are the
happiest person in the universe
because you deserve it.
Dear Mama Earth, seeing you in so
much pain kills me.
I worry about you all the time;
I worry at night when the faucet
leaks, when the lights are on and
no one is using them, when I walk
past rubbish along the street, when
no one recycles, when I watch the
news.
I wonder why the whole goddamn
world doesn’t give a damn about
your health.
I really wonder sometimes. I get
so angry when I see the monsters
of the financial world hurting
you that, sometimes, I feel like
going on a homicidal rampage. I
know this must be excruciatingly
painful for you to reminisce about
the nightmares your children have
forced upon your aching back, but
please, let’s talk about them.
Mama Earth,
do you regret giving birth to me...
and my brothers and sisters?
I hope you do.
If I were you, I would’ve ended
this pain a long time ago. I just
cannot fathom the suffering we
have caused you:

Hiroshima

Two atomic bombs, 166 000 killed
in Hiroshima, 80 000 killed in
Nagasaki.
246 000 of your babies wiped out
in less than minutes.
Let’s not forget the environmental
damage the radiation caused, but
hey, who gives a damn about that.

Wars

Vietnam War: a quarter of a
million soldiers dead and 5 million
Vietnamese civilians murdered.
Let’s not forget the environmental
damage the napalm bombs caused,
but hey, who gives a damn about
that.
Over 90 000 Iraqi civilians
murdered and 4000 American
soldiers dead because of a
dumbass’ lies.
(Oh, and did I mention that
Americans voted for him again?
Oh, and did I also mention that
he is not in jail and is living a
wonderful life with his wife and
daughters, selling millions of
copies of his memoir?!)
But hey, who gives a damn about
that.

BP kills your oceans

A little over a year ago, a multibillion dollar company made an
“accidental” leak and poured
210,000,000 US gallons of oil
into your water, almost destroyed
an entire ecosystem and, because
it was an “accidental” leak, the

whole world forgave the bastard
who poisoned you and, now, it’s as
if it never happened, everything is
forgotten, forgiven!
You are still suffocating because
of the environmental damages it
caused, but hey, who gives a damn
about that.

& Fukushima!

In Fukushima, there is a nuclear
crisis occurring and getting worse
by the second. Just like Chernobyl,
right?
You would think that your children
would have learned a lesson
by now, but I guess the human
populace needs another catastrophe
for them to realize that some things
(like nuclear energy) just can’t
work.Your body is suffering;
your innocent children are at a
grave risk.
But hey, who gives a damn about
that.
It is said that in 2030, the Rain
Forest in the Amazon, the lungs of
the Earth, the forest that generously
gives us air, will be replaced by
polluting factories, meat farms,
malls, malls, and more malls. But
hey, who gives a fuck about that.
Mama Earth,
I know there is still a whole list
of tortures we have set upon you
(mass pollution, global warming,
human and animal cruelty,
littering, mass consumerism, wars,
genocides, etc. etc.), but the worst
crime we have ever committed is
the action of ignoring.
Mama Earth, we have completely
ignored your shrieks of pain; we
hurt you, burned you, mutilated
you, poisoned you, raped you, and
will inevitably murder you, but
the majority of us just don’t give a
damn about it.
Mama Earth,
when your poor, strained heart
cannot take our selfishness
anymore, I hope that you will one
day forgive the human race. I am
sorry for the pain your children
have caused.
I, for one, will try my hardest to
wake them up. It will be hard, but if
you die, we will die too. I will wake
them up.
It will be my Mother’s Day gift to
you.
Know why? Because you are worth
it; Because you have given me so
much and now it’s my turn to return
the favor.
To my real Mama,
I love you more than anything in
this whole world. Promise you
won`t change, because you are
simply the best! (Also remember
your promise that you and dad and
I have made: you will both die at
the age of 150!)
To my dear Mama Earth, like my
real mama, I will die without you.
For you, I would do anything and
I will do everything. I will start a
revolution for you. I will move the
masses and force them to love their
two mothers as much as I do.
I love you, Mama Earth.
I love you, Mommy.
Happy Mother’s Day to the both
of you and to all the mothers of
the world.

37

 سال  18شماره  11  1004اردیبهشت 1390

www.paivand.ca

درامتداد یک عمر نیکویی...
این ماه ،ماه تلخ می ،نخستین سالگشت از
دست شدن ،عزیزی است که فقدان شوک
آورش سال پیش ،اشک بر چشمان بسیاری
در جامعه کوچک ایرانیان مونتریال نشاند؛
از شهباز می گویم ،از شهباز مودت.
بس�یاری از م�ا با مرگ تراژیک و س�خت
ظالمان�ه ی او ،هم�درد ب�ا بازماندگان�ش
بخصوص ،پدر و مادرش ،فریدون گرامی و
گلی خانم عزیز بر خود لرزیدیم.
این س�الگرد اما با خود یادگاری به رس�م
مهر ،از ش�هبار مودت ،دقیق�ا در قامت او
و هم س�نگ با انساندوس�تی او با خود به
ارمغان آورده است ،که بسیار زیباست.
ش�هباز که  -به شهادت کارنامه درخشان

و درخور اعتنای زندگی کوتاهش -عمری
کوشید به سهم خود جهانی بهتر بیافریند،
شگفتا که پس از مرگ نیز ،از او باز نیکویی
و عشق به انسان به یادگار می ماند.
متن زیر کوتاه ش�ده خبر بورس مطالعاتی
ش�هبازمودت (در س�طح دکت�را و ف�وق
لیسانس) است .این بورس از سوی خانواده
اش در آمری�کا ،و نی�ز در مونتری�ال ،در
نخستین سالگرد مرگ او در دانشگاه مک
گیل بنا نهاده شده است.
یادآوردنی است که بانک جهانی نیز مبلغ
10هزار دالر به این بورس اعطاء کرده است.
کلیه وجوه همیاری نیکوکاران به «بورس»
شهباز از معافیت مالیاتی برخوردار است.
برای تماس و دریافت اطالعات بیشتر به
سایت دانشگاه مک گیل و تلفن های
زیر رجوع کنید:

The Shahbaz
Mavaddat Fund

supporting committed young
individuals
The Fund will support the education of
young people from Southern Europe
and Central Asia who are committed
to improving lives in their home
countries.
he family believes that these
individuals will benefit from their
McGill education in the same way
Shahbaz did. The Shahbaz Mavaddat
Fund will be administered by the
McGill Engineering Doctoral Awards
Office and will be used to help support
one or more individuals from the
region every year. Preference will be
given to support for women.

T

McGill Engineering will inform the
family of the names of the Fellowship
winners on an annual basis and arrange
for the family to have contact with the
recipients of The Shahbaz Mavaddat
Fund.

How you can get involved

It costs a minimum of $200,000 to
establish an endowed Fellowship at
McGill University.
Shahbaz Mavaddat’s family is seeking
your support to help create this lasting
memorial to him. Shahbaz’ wife Esther
Varkay is donating $50,000 and the
IFC has pledged $10,000. The IFC will
also match all gifts up to a maximum
of $40,000.
With your generosity and that of the
IFC, the endowment will become a
reality.
You can make your donation in one
of three ways:
•By credit card
•By surface mail or phone
Please make sure to write
“The Shahbaz Mavaddat Fund” on
your cheque.

If you have questions

about the donation procedure, please
contact Mr. Krish Dasgupta, McGill
Engineering Associate Director of
Development, at (514) 398-2016 or
krishanu.dasgupta@mcgill.ca
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Shahbaz Mavaddat, BEng’82,
MEng’85, was Director of the
Southern Europe and Central Asia
Department of the World Bank
Group’s International Finance
Corporation (IFC).
The reactions to his death on May
10, 2010, and the demonstrations of
affection from colleagues, friends
and clients were overwhelming,
and very much appreciated by his
family.
In Shahbaz’s honour, his wife,
Esther Varkay, and two daughters,
Carla and Ariana, are establishing
an endowment to fund a Doctoral and
Master’s Fellowship for the benefit
of students in Southern Europe and
Central Asia ― a region Shahbaz cared
for greatly.
The purpose of the endowment is to
use higher education as one way to
promote human rights in the region
and to help ensure that people are
’fully involved in their communities
and their countries’ growth and
development. Advanced educational
opportunities through Doctoral and
Master’s degrees can play a key role
in enabling young people to effect
positive change.
hahbaz’s family would like
to ensure that his vision of
people contributing to the economic
development of this region carries on.

S

About Shahbaz Mavaddat
Shahbaz was educated at McGill
University in Montreal and the
International Institute for Management
Development in Lausanne. After
working as a professional engineer in
Denmark and Canada he joined the
IFC in 1994, working on projects in
North America, Europe, Africa and the
Middle East.
Over the years Shahbaz demonstrated
his passion for, and dedication to,
development. He worked hard to make
a real difference in people’s lives
through diverse projects, pursuing the
human component in vital matters,
such as local community development,
oil-revenue management, and labor
and human rights in the context
of complex multibillion-dollar
development projects.
Shahbaz was extremely proud of his
association with McGill University
and he held McGill ― and, in
particular, its Faculty of Engineering
― in high regard. The education that
he received at McGill Engineering
contributed immeasurably to his
success in life, and for this reason his
family is establishing the endowment
at the McGill University Faculty of
Engineering.

The Shahbaz Mavaddat
Fund:

گروه آراز خارج می زند!!
خارج از این دنیا!
اگر آنج��ا نبودید ،ای��ن را نمی گویم که
دلتان بسوزد!...
فوکوش��یما ،چرنوبل ...انرژی هسته ای،
خورشیدی ،فراموش کنید ،اصل انرژی در
دستان رحیم شهریاری است...
پنجش��نبه ش��ب  21آوریل کنس��رت
گ��روه «آراز» در مرکز کامیونیتی «کوزا»
مونتری��ال پی��ش روی نزدی��ک به 250
مخاطب مشتاق و پرشور ،نخستین برنامه
از تور سراس��ری آمریکا و کانادای خود را
اجرا کرد.
به ش��هادت دوس��تانی که در کنس��رت
شرکتداشتند بی اغراق تاکنون برنامه ای
در این حد انرژی و ش��ور در ش��هر کمتر
دیده شده بود.
طی اجرای برنامه ،مدعوین یک دم آرام و
قرار نداشتند و پیش روی ِسن ،در قسمت
پشت سالن و حتی در راهروهای میان رج
صندلی ها ،رقص و پایکوبی و شور و شر
غریبی از آغاز تا پایان برنامهدر جریان بود.
(این گزارش��گر ک��ه در محافظه کاری و
ُحجب و حیا زبانزد خاص و عام اس��ت(!)
در همان آغاز برنامه تاب نیاورد و به هدف
رقص��ی چن��ان میانه ی می��دان از جای
تحکـم عهدوعیال
جست؛ اما سرضرب با ّ
روبرو ش��د :که اگر از ریش س��فید و قد
خمیده ش��رم نمی کنی ،به فکر حیثیت
پیوند و ...من باش!
گروه ساواالن چه کسانی
هستند و چه هدف هائی را
دنبال می کنند؟

کلمه س��اواالن تلف��ظ ترکی
س��بالن نام کوه س��ربلندی
واقع در آذربایجان اس��ت .دو
س��ال و نیم پیش ،عده ای از
آذربایجانیان س��اکن مونترال
دور هم جمع ش��دند و گروه
ساواالن را بنیاد نهادند.
از اساس��ی ترین آرمان های
این گروه یکی هم این اس��ت
که تفاوت های رنگی ،نژادی،
قومی ،زبانی ،دینی و فرهنگی
تنها ظاهری هس��تند و نباید
منشا اختالف باشند.
به گفته استاد سخن سعدی:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
کوش��ش در معرف��ی تاریخ،
فرهنگ ،مشاهیر ،هنر و فولکور
آذربایجان به هموطناندیگر از
هدف های مهم گروه ساواالن
است.
ما تن��وع فرهنگ��ی ،هنری و

من اول
ایر
انیم ،بعد
آذر
بایجانی!

بماند ،که سرکار
علیه ،دمی بعد خود ،تحمل از دس��ت
ّ
داد و به خیل پایکوبان و دست افشانان
پیوست!!)
رحی��م ش��هریاری ،رهبر گ��روه آراز،
همانق��در ک��ه در آواز «عاش��یقی» و
همچنین ن��وازش آکوردئون بی تالی
است،در هن ِر سخن بازی و ارتباط گیری
با مخاطب نیز استعداد غریبی دارد؛ او
با هر تصنی��ف و ترانه و آواز ،لحظه به
لحظه باشندگان شوریده ی سالن را،
کـری (که از قبل تمرین
همچون گروه ُ
و تلمذ کرده اس��ت )،با خ��ود همراه
می برد ،از پس��کوچه های نوستالژی،
عشق به آذربایجان ،ایران ،زبان ،وطن
و فرهنگ...
در این میان ،شهریاری هرازگاه با طنزی
ق��وی س��الن را از قه قاه خن��ده منفجر
می کرد! بویژه آنگاه که فارس ها را «دست
می انداخت!» ،به نظر نگارنده ،اوج ش��وخ
چشمی و زنده دلی او بود! (البته با دانش
زنگ زده من از زبان ترکی و با کمک یکی
دو دیلماج کم حوصله در یمین و یسار!)
اما فراز برنامه به باور بس��یاری تکنوازی
آکوردئون در پایان برنامه بود.
سالن در سکوت و در بهتی ژرف به آوای
سوگمندی گوش س��پرد که روح عمیق
هنرمند و دستان توانای شهریاری از دل

قومی در ایران را نه تنها عامل
تفرقه نم��ی دانیم ،بلکه آن را
موهبتی بزرگ می شماریم که
همانند گل ها و بوته هائی در
قالی ،به زیبائی آن می افزایند،
هرچه تعداد ش��کل ها و رنگ
ها متنوع تر باش��د ،قالی هم
همانقدر زیباتر است .ما ارزش
این تنوع را می دانیم و به آن
ارج م��ی نهی��م و در غنی تر
کردن آن خواهیم کوشید.
گــروه آراز...

به دعوت گروه ساواالن ،گروه
هنری آراز ،شب پنجشنبه 21
آوریل ،نمونه هائی از موسیقی
فولکوریک آذربایجان ،همراه
با س��ازهای اکثرا سنتی را در
مونترال به نمایش گذاشت.
«آراز» تلف��ظ ترک��ی همان
ارس است .رود پُربرکت ارس
بین آذربایجان ایران و کشور
جمهوری آذربایجان به آرامی
جاری است.
باالبان ن��واز گ��روه آراز از آن
س��وی ارس یعنی شهر باکو

ساز کهن استخراج می کرد.
و باز فرازتر از آن ،آن ش��عار زیبا بود که از
دل او برخاست که با غرور اعالم کرد:

من اول ایرانیم ،بعد آذربایجانی!

یاشاسین رحیم شهریاری ،یاشاسین آراز!
در زیر نظرتان را به گفتگوی
کوتاهی که با آقای علی اش��رف شادپور
هم��کار گرانقدرمان در حاش��یه حضور
گروه آراز ،و نیز در ارتباط با گروه ساالوان
(برگزار کننده کنسرت) داشته ایم ،جلب
می کنیم:

اس��ت که س��ولونواز اکس��تر
فیالرمونیک همان شهر است.
آقای رحیم ش��هریاری ،رهبر
گروه آراز ،که خ��ود را ایرانی
آذربایجان��ی معرف��ی ک��رد،
مجموع��ه ای از آهنگ های
زیبا و ش��اد آذربایجانی را ،به
همراه��ی دوس��تان هنرمند
خود ،با عش��ق و اشتیاق تمام
اجرا کرد ،به گونه ای که سالن
را به رقص درآورد.
بسیاری از حاضرین در سالن
چ��ه حض��ورا و چ��ه تلفنی،
رضایت خاطر خ��ود را از این
کنسرت بیان نموده و شب 21
آوریل را یک ش��ب فراموش
نشدنینامیدند.
از کلیه عزیزانی که با تشریف
فرمائ��ی خود ما را قرین منت
کرده و هنرمن��دان گروه آراز
را مورد حمایت و تشویق قرار
دادند صمیمانه سپاس��گزاری
می کنیم.
ش��هر مونت��رال در برنامه تور
اولیه گروه آراز قرار نداشت.

اما به
محض اینکه به آن��ان اطالع
داده ش��د ک��ه در مونت��رال
هم مش��تاقانی دارند ،برنامه
پروازهای خ��ود را تغییر داده
و مونت��رال را در ص��در ق��رار
دادند .ما از این سفیران صلح
و دوس��تی و ش��ادی بس��یار
سپاسگزار هس��تیم و توفیق
آن��ان را در ه��دف هائ��ی که
دارند ،خواستاریم.
برنامه ارائه شده که اولین کار
گروه س��اواالن از این نوع بود،
در م��دت کمتر از دو هفته به
همت تمامی اعضای گروه تهیه
و تنظیم شده بود .از نواقصی
که احیانا به چشم خورده باشد
پوزش می خواهیم.
به امی��د برنامه ه��ای بعدی
«گروه س��اواالن» و با سپاس
از شما.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران

اول م��اه مه امس��ال در ش��رایطی برگزار می
گردد که بیکاری  ،کار نیم وقت  ،س��طح نازل
دس��تمزد  ،گرانی  ،فقر عمومی  ،عدم امنیت
ش��غلی  ،تخریب بیش از پیش محیط زیست
 ،دیکتاتوری عریان و ....که همه وهمه حاصل
شیوه ی تولید س��رمایه داریست زندگی را بر
کارگران و میلیاردها انسان این کره خاکی غیر
قابل تحمل ساخته است .بی شمار انسانهایی
را بنگریم که برای ابتداییترین حقوق انسانی
یعنی نان وآزادی بپا خاسته اند .از آتن تا لندن
–از قاه��ره ت��ا تهران جبهه ه��ای رزمندگی
گس��ترش یافته اس��ت با مضم��ون یک نبرد
طبقاتی واحد  .نبردی برای از بین بردن بردگی
عریان سرمایه داری ,برای ساختن یک زندگی
انسانی  ،تالشی برای رسیدن به شکوه وعظمت
انسان  .می خواهند سرنوشت خود را به دست
گرفته و آن را رقم بزنند.
در این شرایط اما در ایران وضعیت فالکت بار
تر اس��ت  .طبقه کارگ��ر ایران بی گمان یکی
از محرومترین بخش طبقه کارگر جهانی است
 .درده��ای مش��ترک زندگ��ی تحت کنترل
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نئولیبرالیسم حاکم بر جهان و خود
ویژگ��ی آن در ای��ران که همراه با
دیکتاتوری خش��ن مذهبی اس��ت
عرصه را بر طبقه کارگر و میلیو نها
انسان تنگ تر ساخته است.
رژی��م جمهوری اس�لامی در ایران
ن��ه تنها ح��ق ایجاد س��ندیکاهای
کارگری و تش��کلهای مستقل را بر
نمی تابد بلکه گفتگو و تالش برای رس��یدن
به ابتداییترین حقوق و خواس��تهای کارگری
به خاک و خون کش��یده می شود .هم اکنون
تعدادی از فعا لین کارگری در زندانند .جبهه
ی متحد و رزمنده ی طبقه کارگر جهانی نمی
توانددر مقابل زندانی شدن فعالین کارگری هم
چون اسانلو ،رخشان  ،شهابی  ،مددی و دیگر
زندانیان سیاسیدر ایران بیتفاوت بماند.
با تمامی این شرایط طاقت فرسا طبقه کارگر
ایران به همراه میلیو نها انساندردمندی چون
خ��ود به خیابانها خواهد آمد وفریاد دیگر بس
است طنینی جهانی خواهد یافت و خیابانها
را از آن خ��ود خواهند س��اخت .به این جبهه

ی نب��رد طبقاتی در ایران کم بها
ندهیم که تسخیردژهای پوسیده
ی س��رمایه داری دست یافتنی
است.
به مناس��بت اول ماه مه بهترین
شادباشهای ما نثار کارگران و
تمامی مبارزینی ب��اد که برای
رس��یدن به یک زندگی انسانی
مبارزه می کنند.
برای جامعهای عاری از هر گونه ستم که چه
زیبا خواهد بود آن روز.
نابود باد امپریالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری
اسالمی ایران
زنده باد آزادی -زنده باد سو سیالیسم

کمیتهیادمانکشتارزندانیانسیاسی
دهه  ۶۰در ایران مونترال –کانادا
 ۳۰آوریل ۲۰۱۱
برابر با  ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۰
koshtaredahe60@gmail.com

هـم

استانبول دور نیست!...

خروج  ۴میلیارد دالر همراه
گردشگران ایرانی در نوروز از كشور

آفت��اب :خبرگ��زاری میراث
فرهنگی در گزارش��ی كوتاه،
آمار خروج گردشگران ایرانی
در ن��وروز  ۹۰را اعالم كرده،
طبق این آمار ،گردش��گران
ایرانی ك��ه قصد كردند نوروز
خ��ود را در خ��ارج از مرزها
بگذرانند ،بیش از  ۴میلیون
نفر بودهاند.

دوستان ارجمند،

پوران ،سوسن،ترانه و مصطفی عزیز
خانواده های سلیمی ،شاهمرادی،
بیگدلی و ملک محمد
یاران و عزیزان سوگوار

سفر جاودانه مادر دلبند وعزیز خانواده شما،

شادروان سرکار خامن محترم سلیمی (شاهمرادی)

برآوردهای سرسام آور اولیه

با نگاهی به لیس��ت تورهای
ارزان قیم��ت كش��ورهای
همج��وار از  ۳۰۰هزار تومان
گرفته تا گردش��گری در آن
سوی جنگلهای آمازون كه قیمتی باالتر از
 ۴میلیون تومان دارند ،میتوان با سادهترین
برآوردها ،كمترین میزان خ��روج هر یك از
این گردشگران از كشور را یك هزاردالر (یك
میلیون تومان) محاسبه كرد.
هر چن��د اگر قیمت برآوری ب��ر مبنای دو
میلیون تومان (دو هزار دالر) با هزینه رفت و
برگشت و سوغات و… نیز لحاظ شود ،خیلی
بیراه نرفته.
با این حال ،با احتس��اب قیمت یك میلیون
توم��ان برای هر گردش��گر ،می��زان خروج
سرمایه گردشگران از كشور برای تعطیالت
نوروز امسال۴ ،هزار میلیارد تومان یعنی ۴
میلیارد دالر قابل شمارش است.
شاید با نگاهی به عدد برآوردهای اولیه این
خروج عظیم اینطور برآورد شود مردمی كه
برای گذراندن تعطیالت خ��ود در خارج از
كشور ،این هزینه را متحمل شدهاند ،قیمتی
بی��ش از ح��د معم��ول را پرداختهاند ،ولی
بررسیهای كارشناسان نشان میدهد این
مبلغ ،چندان هم به ضرر و زیان گردشگران
نبوده است.

دردی

در حالی ك��ه تور هوایی كیش با  ۳ش��ب
اقامت ،ح��دود ۶۰۰هزار تومان قیمت دارد
و ی��ا تور هوایی ش��یراز بی��ش از ۴۵۰هزار
تومان تمام میش��ود با همان شرایط یعنی
س��فر هوایی و  ۳شب اقامت ،تور دبی ۴۵۰
هزار تومان و تور ارمنستان ۶۰۰هزار تومان
قیم��ت دارد و این در حالی اس��ت كه تور
زمینی همین كشور كمی بیش از ۳۰۰هزار
تومان میش��ود و این یعنی مسافر بسته به
بودجه خود امكان انتخاب در سفر خارجی
را هم دارد.

محدودیتها و نیاز سنجی
كارشناس��ان صنعت گردشگری میگویند
كش��ورهای اط��راف ای��ران ،با اس��تفاده از
شناس��ایی نیازه��ای گردش��گران ایرانی و
برداشتن برخی از محدودیتها ،توانستهاند
بیش از ۶درصد جمعیت كش��ور را در ایام
نوروز به سمت خود جذب كنند.
یكی از عوامل بحث قیمت تورهای داخلی و
خارجی است .در حالی كه تور هوایی كیش
با  ۳ش��ب اقامت ،حدود ۶۰۰ه��زار تومان

در مونتریال ما را بسیار اندوهگین کرد.
در این غم بزرگ باشما دوستان مهربان صمیمانه شریکیم
و برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

قیمت دارد و
یا تور هوایی
شیراز بیش
زری ،مهدی ،اردوان ،ارغوان
از ۴۵۰هزار
تومان تمام
و آدریان رفعت پناه
می ش��و د
ب��ا هم��ان
شرایط یعنی
سفر هوایی و ۳
ش��ب اقامت ،تور
دبی  ۴۵۰ه��زار تومان
و تور ارمنستان ۶۰۰هزار تومان قیمت دارد ایرانی را میشناسند و در جهت رفع نیازها این حجم عظیم از گردشگران در بازه زمانی
 ۱۴روزه تعطی�لات ،به اندازهای پتانس��یل
و این در حالی اس��ت كه تور زمینی همین سرمایهگذاریمیكنند».
كشور كمی بیش از ۳۰۰هزار تومان میشود به گفته اس��ماعیل قادری توریستی كه به تغییر در زیرساختار گردشگری ایران را دارند
و این یعنی مس��افر بس��ته به بودجه خود خارج از كشور میرود ،برخی محدودیتها را كه محاسبه آن ،كار سختی نیست.
دیگر احساس نمیكند .كشورهای همسایه با وجود این ،گران بودن مسافرت در داخل،
امكان انتخاب در سفر خارجی را هم دارد.
برخی محدودیتها كه بارها به آن اشاره شده و
یك اس��تاد دانش��گاه در این ب��اره میگوید :نیز بر این نقطه ضعفها كار میكنند.
«قیم��ت قطعاً یكی از عوامل اس��ت ،اما در از س��وی دیگ��ر ،ض��رر فاح��ش صنع��ت تبلیغات پررنگ تورگردانان خارجی ،كار خود
كنار آن باید سایر متغیرها از جمله كیفیت گردش��گری ایران در نوروز  ۹۰به اندازه ای را می كند و سونامی خروج سرمایه های ملی
خدمات را نیز در نظر گرفت .مقاصدی مثل عظیم به نظر میرسد كه تنهادست بر پشت از كش��ور به دلیل گردشگری ضعیف مالی،
تركیه،ارمنس��تان ،مالزی یا ام��ارات روی دست كوبیدن به دیدن آمار نجومی خروج  ۴همچنان ادامه خواهد یافت.
بازار ای��ران كار میكنند .نیازهای مس��افر میلیون نفر گردشگری ایرانی ،كافی نیست.

فستیوال
تابستانیساالنه
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داستانی پر آب چشم


سخنران:

مهدی مرعشی

 یکشنبه  22ماه می 2011
ساعت  6/30تا  8/30بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: 520

جزئیات در شماره آینده

>> Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

SOLD
Outremont:

Downtown:

Asking price: $798,000.
Penthhouse,
3 bdrm corner unit on 2 levels, 2 baths,
2 garages, fireplace.

Downtown:

$499,000. 3rd floor, 1,100 sq ft.,
1 bdrm, pool, garage, a/c.

$998,000. Port Royal.
1,862sq ft., 2 bdrms,
2 baths, garage, a/c.

St-Adele:

Old Montreal:

$398,000. Condo on 2 levels,
3rd floor, 1 bdrm, a/c, elevator.

ProFusion Realty RF

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

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

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Open 7 Days

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

FAMILY PACK

ATAULFO MANGOES

کی

فیت عالی

READY TO EAT

READY TO EAT

500 g Riz Basmati Rice
300 g Ghymeh
Take out only

500 g Riz Basmati Rice
300 g Ghoemeh Sabzi
Take out only

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER

مناسب

HUMMUS

HUILE D’OLIVE PAESE MIO
750 ml

16 oz.

SPECIAL

ANGELINA
GRAPESEED OIL

HUILE DE GRAINES DE
RAISINS
1L

BORSEC MINERAL WATER
EAU MINÉRALE BORSEC
1.5 L

BULGHUR SALAD

SALADE BOULGOUR
16 oz.

SPECIAL

AKHAVAN FALAFEL MIX
MÉLANGE POUR FALAFEL
2 lb.

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES
CERISES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
700 g

MIXED NUTS

Arabian, Persian or Indian

NOIX MÉLANGÉES

JUS DE CERISES SÛRES
1L

PAIN PITA
720 g

AKHAVAN PITTED
PRUNES

هندوانه

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GROUND VEAL

VEAU HACHÉ

PRUNES DÉNOYAUTÉES
1 lb.

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
.

Halal
Halal

Halal

ROASTED, SALTED ALMONDS
AMANDES RÔTIES, SALÉES

Style Arabe, Perse ou Indien

AKHAVAN PITA BREAD

MELON D’EAU
Medium/Moyen

گوجه
فرنگی

اسفناج

SUNICH SOUR CHERRY
JUICE

WATERMELON

TOMATES SUR VIGNE

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

PAESE MIO OLIVE OIL

کلم

VINE TOMATOES

ÉPINARD EN BOTTE

سیب

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

Take
only
Take
outout
only
Pour
emporter
seulement
Pour
emporter
seulement

SPINACH BUNCH

POMMES FUJI

CHOUFLEUR

کدو

بلوبری

FUJI APPLES

CAULIFLOWER

COURGES BLANCHES
$1.74 kg

BLEUETS
6 oz.

منگو

قیمـت

Take out only
Pour emporter seulement

WHITE ZUCCHINI

BLUEBERRIES

MANGUES

READY TO EAT

4 Chicken Kebabs Poulet
2 Tomatoes/Tomates
2 Pitas

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TO کیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À MANGER
PRÊT À MANGER

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

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

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

See stores for more specials

Nun’s Island:
$475,000. Verrières VI.
2 bdrms, 2 baths,
garage, pool, a/c.

Montreal-West:
$1 325,000. 5 bdrms, 3 baths,
wood fireplace.

Spa with 9 rooms,
located in the Hotel St-Gabriel

AKHAVAN SEMOLINA

SEMOULE AKHAVAN
10 lbs.

AKHAVAN CHICK PEAS
POIS CHICHES
10 lbs.

KAFTA KEBAB

GRAIN FED CHICKEN
BREASTS

.

POITRINES DE POULET DE GRAIN
.

Halal
Halal

AKHAVAN RED
KIDNEY BEANS

Halal
Halal

HARICOTS ROUGES
10 lbs.

Halal
EAU DE ROSE
600 ml

ANJAR PICKLED WILD
CUCUMBERS

CONCOMBRES SAUVAGES MARINÉS
600 ml

1 & 1 KHORESHT
GHEIMEH BADEMJAN
290 g

1&1
GHORMEH
SABZI

HEINZ BAKED BEANS

FÈVES AVEC SAUCE TOMATE
415 g

290 g

SHISH TAOUK TANDOORI & SAFRAN

ST-JEAN

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

Halal Halal
Halal

Halal

CAVENDISH

ST-CHARLES

BLVD.
PIERRFONDS

$10.98 kg

499

SHERBROOKE

LB.

DECARIE

ANJAR ROSE WATER
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 Mailing Address:

Tel.: 514-996-9692

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

H4A 1W6

FORTI INTENSIF

ب�ا اس�انس روغ�ن های
طبیعی
ب�رای ناخ�ن ه�ای زرد و
قارچی
ب��رای اطالعات بیش��تر لطفا به
سایت زیر مراجعه فرمائید
برای س��فارش با کلینیک دکتر عطا انصاری
:تماسبگیرید
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دکتر ریموند رضایی
1253 Rue Guy

Tel.: 450-934-7744

www.circumcisionmontreal.com

Metro: Guy Cond

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

پارستورز

مجرب ما

رین
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ه
ه
ل
ا
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 مهر،میر
ا
:ت شما
در خدم

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
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1410
7368 Yonge St.,
128,Lonsdale
15th St.
1006 Montagne, Suite 200
H3J
8H9
Toronto,
Ont.
ONTREAL, Qc.,
H3G
1Y7
N.
Vancouver,
Suite PHA,
East ave, BC, V7M 2J1
Montreal, Qc, H3G 1Y7
Tel.: (905) 762-0700
: (514) 938-7277(PARS)
Tel.:
982-0909
Ont., L4J 8H9 N.
Van.(604)
BC, V7L
2P9
Tel: 514-938-7277Fax:Thornhill,
(905)
762-0800
: (514) 938-4978,
Fax:
(604)
982-0910
Tel:
905-762-0700
Tel:
604-982-0909
TORONTO
VANCOUVER
Fax: 514-938-4978
Fax: 905-762-0800
Fax:
604-982-0910
Toronto@pars.ca
Mail:
montreal@pars.ca
EMail:
Vancouver@pars.ca
email:montreal@pars.ca
7368 YONGE
St.,toronto@pars.ca
PH-A
LA MONTAGNE,
1410 email:
Lonsdale
email:
vancouver@pars.ca
Toronto, Ont. H3J 8H9
EAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (905) 762-0700
) 938-7277(PARS)
Tel.: (604) 982-0909
Ninous Givargiznia,
BSc.
Fax: (905) 762-0800
) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
Agent
Immobilier
Affilie
Toronto@pars.ca
montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
RE/MAX

NTREAL
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fd çœêÂ‘ ä…®¨†Fax
£…
(514) 694-4291
3535 St-Charles, Suite
Res.
(514) 696-5169
Kirkland, Quebec
H9H
5B9
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 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار
 2550 Lapiniere (Brossard)

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
TORONTO
MONTREAL
Tel.: (514) 806-0060
W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
VANCOUVER
TORONTO 1834 Ste-Catherine
VANCOUVER
MONTREAL7368 YONGE
St., PH-A
6 DE LA MONTAGNE,

rouz Hemmatiyan
Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
64-3315 Fax: 364-3649

 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 

Tel.: (514) 933- 8383

‰

Å¥¿gz®Å`•

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

LAVAL
2شعبه

 سالن ماری ژران، دانشگاه کبک، ماه می28  شنبه:لیان و سیما بینا

MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

TOURS & TRAVEL INC.

‰ ÍÁ‰

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Dr. Raymond Rezaie

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

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

since3
199

www.paivand.ca

Email: paivandmtl@gmail.com

Tel.: 514-481-0671

®


کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

____________________
5655 Sherbrooke W.

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

جواد ایراخنواه
NDG,
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سال سابقه درخشان20 با

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
 و از بین بردنveins صورت
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت
acne
Breast  سفت کرد سینه از طریق لیزر
lifting
Skin Care Treatment  فیشال
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای
پیشرفتهلیزری
 مطمئن،بسیار موثر
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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ninousgivargiznia@hotmail.com

Cell

(514) 816-4080
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

