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مهاجرت
مشاورین
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_________________
1006  شماره،18 سال
1390اردیبهشت25

موسسه مالی

_______

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

1006

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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تشکیل یک
کانادای
!جدید

:جریمه گرفته اید
!نگران نباشید

ماکمکتان
!!میکنیم
Phone: (514) 700-0303

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
Montreal, Quebec, H3B 2N2

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

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
dZ®`` ` `Á…www.ParsCanada.com
… آخرین اخبار و مقاالت روزانه ما را در مورد£…

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

yf£¥5ç•Z®

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

Á

General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

کشته شدن بن الدندریک عملیات
کوماندویی نیروه��ای امریکایی در
پاکستان امواج بزرگی از شادمانی و
ش��عف در غرب و بویژه امریکا پدید
 آیا براستی پس از کشته شدن.آورد
 چنان که باراک اوباما،اسامه بن الدن
می گوید"جهان امن تر ش��ده" و یا
بنابر گفته جرج دبلیوبوش و بیانیه
اتحادیه اروپا کش��ته شدن بن الدن
...یک "پیروزی" است؟
\£Åš£›23z:}صfZ¬…£±Š
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

آلرژی بهاری شروع می شود

Tel.: 514-903-4726

IranAir

سونامی سیاسی منطقه
و تزلزل ایران و سوریه

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

MONTREAL

TORONTO

www.pars.ca

لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C( } از دانشگاه مونترالf£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

ç†£Åš£›
z ù£›
fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
Pointe-claire,
Qc, H9R
4S2
6600 Trans-Canada, Suite 750

Lasalle, South Shore,
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À†
z وäÅÁ†
مالیاتی
 کلیه خدمات حسابداری Nun’s Island , N D G
ها و اشخاص
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
`Ž برای شرکت
groupe SuttonClodem Inc.
مالی
انواع مشاورت های
 immobilier agrée
courtier
£ßœ£…
gZ
}f£¨†
wZz
‹Z
z
Í˜®Ž
Í¤‡
z
ÔÅÆ†
9515 Lasalle boul.
Mobile: 514.567.3169
آموزش استفاده

1155 Rene Levesque w. #2500

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

ÍÅœZ®™

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

گفتگو بامدیر
کتابفروشی
زاگرس
34>> :ص

!چالش مس�تمر

محبوب�ش برس�ر پذی�رش

Immobilier Affilie
28Agent
شنبه
مصلحی در وزارت اطالعات
RE/MAX
}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Z fz£²›
مس�اوی
با نتیجه کم و بیش
 ماه میù£¿Ž }£¼
®›ò fd

38: ص

:با یاد فرزاد کمانگر

ماهی سیاه کوچولو
باالی داررفت
تا"معلمآزادی"ملتش
...مباند
31: ص

7 : ص....موقتا پایان پذیرفت

ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
منوچهر سخائی مبارز سیاس��ی و خواننده و نوازنده
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… زنان
Í ® ¬› «انقالب

ای
خاطرات خوش دوران نوجوانی و
دلنشین اش یادآور
Fax جرقه
(514)»سعودی
694-4291
3535 St-Charles, Suite 304
Res.
(514) 696-5169
Kirkland,
H9H
5B9
نسالن ما بود پس از گذراندن یک
ازهمQuebec
بسیاری
جوانی
Cell شورش
(514) 816-4080
ninousgivargiznia@hotmail.com
علیه
برای
 درگذشت ودوستدارانش،بیماری
دوره نسبتاً طوالنی
30 : ص....داغدار کرد
را
دژ مردساالری
}gfZ\£›¬‹¯˜®›
®Ž ®¥˜d
Office:

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

çÀÅ¢£œ Ü

  هیچ حمایتی نه تنها

 بلکه از،از دولت ایران
دولت کبک و کانادا هم
!منی شوم

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

VANCOUVER

x£Å¥¿
• نگارقدیم��ی
که صدایgz®Å`
میهنم��ان
مش��هوروروزنامه
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ

Montreal, Qc., H3B 2K4
Business
Plan
Tel.:
514.426.7200
Fax: 514.426.3596

:مهدی شهرستانی

حیدرBSc.
اس�تعفا و ابقای شیخ
Ninous Givargiznia,

GESTION FINANCIERES EXACTE

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

:گزارش ساالنه عفو بین امللل در مورد ایران
5 : ص......................... ادامه نقض حقوق بشر

1410
Lonsdale
رودرروی�ی
دور نخس�ت
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
ّ رهبر
جمهِو
رییس
معظم و
Tel.:ر
(604)
982-0909
ِ
Fax: (604) 982-0910
منصوب و
اواخ�ر
تا همی�ن
E- Mail:
Vancouver
@pars.ca

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

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

سونامی سیاس�ی خاور میانه نه فقط رژیم سوریه متحد رژیم ایران را
 بلکه بر گروههای مجری سیاستهای رژیم در منطقه،دچار تزلزل کرده
 توافقنامه دو.نیز تأثیر گذاش�ته و آنها را از کنترل رژیم دور میکند
گروه فلس�طینی فتح و حماس در قاهره ضربه بزرگی به سیاستهای
23 : ص...رژیم ایران در منطقه وارد کرده است

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
شهباز
xZ® Z ¥ä…Áخنعی
حسین
…£gfZ… v£fZ

(514) 694-0840

çœ£`›
¯ Zzهژبرزندی
کـتنهã¼±›
 ماریاwZz
31: ص

www.parscargo.ca
حمل و نقل پارس ماریتایم

yf£¥5ç•Z®
ُ

دکترانصاری

ZAND

MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1006,
La Montagne,
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“ سیمابینا
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370 teen's
دبی
در
 دارنده منایندگی5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
...امالک
Fax
:
514
989
0029
یحیی آبادی
Toll Free:1-866-989-2229
1405
De
Maisonneuve
O
Tel.: (514) 844-4492cornerb®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
khazarexchange
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.: (514) 731-1443
35 >> order fz¬ f£¤¥“Z COROLLA
info@khazarexchange.com
Email:
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money
zpg.x£¼›Z
£…
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY
www.alixtoyota.com
6>>
36 2010
À PARTIR DE
Tel.: 1-888-780-3103
$

IranAir
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

General Sales Agent

ProFusion Realty RF

مریم خالقی
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

gfÂ†if£ˆ

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

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

perm,
r,
ابرو
و
 بند
lo
o
c

hair cuct e & eyebrow
 فر
 kids
a
f
cleaning
 هایالیت

پیر

® ZxZ®15 460
Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
2178 Ste-Catherine W. 24 595 5Star I.P.M. Inc.

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

1253 Guy

30 >>

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

Maryam Khaleghi

\£Åš£›

امور
مهــاجرت
Tel.:(514) 585
-2345 ã ®
(ç¿ffZ¬…
28>> :پزشکی
fd £› â¥±Åفاینانس
£… gfZ ç
£¨…£‰ ÍÁ‰
D.M.D.
7 >> باقرزاده
7 >> ®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿†
37 >>
36 >> vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
b
y£½²œZd
\fÂä…x£›g
fêd v£fZ
z á ¬¤† 10 ä… Øº•
(514) vZ®¥œÂ›
846-0221
äÀ ¯z Tel.: (514) 485-6000
Tel.: (5
:¬nadime
fZd g£Åœ
äºÅ–d
1973
1998
6520 St-Jacques:امیرسام
در کشکول

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

مشاور امالک در مونتریال

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

فیروز همتیان

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

____________________

Unisex

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

نادرخاکسار

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

9515 Lasalle boul.

CENTURY 21 Max-Immo
Office: (514) 990-4666 X594 Lasalle Qc. H8R 2M9
Tel.: (514) 486-5547 620Tel.:
Fax:
(514) 484-1657
boul,1-866-486-5547,
St-Jean, Suite 202
Res.:
(514) 696-5169
fhemmatiyan@sutton.com
Pointe
Claire, QC,Qc
H9RH3W
3K2 3C3 (Metro: Snowdon)
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
Montreal,
www.sutton.com
ninousgivargiznia@hotmail.com

 مسکونیوجتاری:مشاور امالک

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه
GREEN
INTERNATIONAL
Nader Khaksar
TRADING Inc.
Chartered Real Estate Broker

Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

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

Cell.: (514) 816-4080

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

gfZv£`º¥œZ

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

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

x£Å¥¿gz®Å`•

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

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

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



 در کمترین زمان
 بهترین بها

514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
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BISTRO Cafe imagination

BREAKFAST • LUNCH • DINNER
در قلب مرکز شهر مونتریال :داخل هتل
(بلوار رنه له وک ،نبش کرسنت)

>> صبحانه ،ناهار ،شام

•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی
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

Tel.: 514-313-1253

داخل
هتل

•برای اطالعات بیشتر و لیست و تصویر غذاها
•به سایت ما مراجعه کنید:
www.cafeimagination.ca

در قلب مرکز شهر مونتریال:
(رنه له وک :نبش کرسنت)

بامدیریت ایرانی :حمید فاطمی
درخدمت هموطنان گرامی













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

2011 TOYOTA RAV4
$

با دوسالن 100 :نفر و تا 300نفر
آماده برگزاری جشن ها
و مهمانی های شما
در محیطی زیبا ،صمیمی و بزرگ
با بهایی باور نکردنی

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.

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

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

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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خبر

گزارش ساالنه عفو بنی امللل در مورد ایران:
ادامه نقض حقوق بشر

ها در ایران اعمال شده بود همچنان
پابرجاس��ت و حت��ی میرحس��ین
موس��وی و مهدی کروبی هم چند

ماهی اس��ت که عمال در بازداشت
خانگی به سر می برند.
بازداش��ت های خودس��رانه فعاالن
سیاس��ی ،روزنامه ن��گاران و فعاالن
حقوق ش��هروندی در ایران و حتی
وکالی دادگستری ،از جمله نسرین
ستوده ،از دیگر مواردی است که عفو
بین الملل در گزارش اخیر خود به
آن اشاره کرده است.
عفو بین الملل از برگزاری "محاکمه
ه��ای ناعادالنه" در ایران در س��ال
 ۲۰۱۰هم خبر داده اس��ت ،دادگاه
هایی بدون حض��ور وکیل مدافع یا
اس��تناد قاضی به اعتراف هایی که
تحت فشار گرفته شده است.
این گزارش از ش��کنجه و بدرفتاری
هم صحبت به میان می آورد.
از فروکردن سر بازداشتی ها در
کاسه توالت گرفته تا اعدام های
ساختگی ،حبس در اماکن تنگ
و حتی تجاوز.
عفو بین المللدر گزارش خود نوشته
اس��ت که در یک مورد ،شخصی به
نام غالم رضا بیاتدر کامیاران ،غرب
ایران ،بهدلیل خونریزیداخلی ناشی
از ضربات وارده جان داده است.
بازداشت اعضای سندیکای کارگری،

بام��داد روز  ۱۳می ،وقوع دو انفجار
انتحاری در یک مرکز آموزش شبه
نظامیان وابسته به ارتش پاکستان
در منطقه ش��مال غرب این کشور
به کشته شدن دس��ت کم  80نفر
و زخم��ی ش��دن دهها نف��ر دیگر
منجر شده که تقریبا تمامی آنان را
دانش��جویان این مرکز تشکیل می
دهند.
ساعاتی پس از اجرای این حمالت،
ف��ردی که خ��ود را احس��ان الله و

سخنگوی طالبان پاکستانی معرفی
می ک��رد ،در تماس تلفنی با مراکز
خبری گفت که این گروه مسئولیت
حم�لات انتح��اری روز جمعه را بر
عهده می گیرد.
این شخص ،که از نقطه نا معلومی
س��خن می گفت ،اظهار داشت که
این حمله "نخس��تین عملیات در
انتقام از ش��هادت" اسامه بن الدن،
رهبر شبکه القاعده است که هفته
{>> ادامه در صفحه}17 :

عفو بین الملل ،سازمان مدافع حقوق
بشر ،در گزارش س��ال  ۲۰۱۱خود
در م��ورد ایران ،به ادامه موارد نقض
حقوق بش��ر و آزادی بیان ،از جمله
بازداش��ت روزنامه نگاران و فعاالن
مدنی و نقض حقوق اقلیت ها اشاره
کرده است.
در ای��ن گ��زارش آم��ده اس��ت که
حکومت ایران ب��ا اعمال کنترل بر
رسانه های داخلی و محدود کردن
دسترس��ی ایرانیان به رس��انه های
خارجی بیش از گذشته ارتباط آنها
را با دنیای خارج قطع کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی اجرای
 ۲۵۲مورد اعدام در سال گذشته را
تایید کرده اند.

با این وجود عفو بین الملل می گوید
که گزارش های معتبری در دست
دارد که نشان می دهد بیش از ۳۰۰
مورد دیگر اعدام در همین دوره در
ایران انجام شده است.
گزارش عفو بین الملل حاکی از ادامه
موارد نقض حقوق بشردر ایران است
این سازمان حقوق بشری می افزاید
محدودیت هایی که پس از انتخابات
ریاست جمهوری س��ال  ۱۳۸۸در
مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی

در حمالت انتحاری
'طالبانپاکستانی'
دهها نفر کشته و
زخمی شدند
گروه اسالمگرای موسوم به طالبان
پاکستانی مس��ئولیت بمب گذاری
انتحاری در شمال غرب این کشور
را برعهده گرفته است.

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

حکوم��ت ای��ران در این گ��زارش،
همچنین به اعم��ال تبعیض علیه
زن��ان ،به وی��ژه محدودیت ها علیه
ترتیبدهندگانکمپینیکمیلیون
امضا متهم شده است.
بازداشت اقلیت های قومی و اعمال
تبعیض علیه اقلی��ت های مذهبی

فعاالن حقوق زنان و مدافعان حقوق
زندانیان از دیگر نکات مورد اشاره در
گزارش عفو بین الملل است.
عفو بین الملل در گزارش س��االنه
خود به طور مشخص از عمادالدین
باقی و ش��یوا نظر آهاری ،از فعاالن
حقوق بشر نام برده است.

شامل نوکیشان مسیحی ،سنی ها،
روحانیان شیعهدگراندیش،دراویش
و بهاییان و سرانجام مجازات مرگ
از سرخط دیگر بخش های گزارش
عفو بین المللدر مورد ایراندر سال
 ۲۰۱۰است.

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

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

995 boul St-Jean

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604
لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

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

Criminal
& penal

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
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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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م
هب انگیزه حضور بانوی رتاهن اهی حلی اریان و خراسان
رد مونتریال
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در شهر...

سیما بینا آهنگساز و خواننده آوازها و
ترانههای محلی درمونتریال...

محلی ایرانی و بازنویسی آهنگهای
مردم��ی و روس��تائی ،بهخص��وص
موس��یقیهای محل��ی زادگاهش،
خراسان پرداخته است .او با سفر به
دورافتادهترین نواحیدر سرتاسر این
ناحیه توانسته است مجموعهای از
ترانهها و آهنگهای کمیاب و تقریباً
فراموششده را جمعآوری کند.
س��یما بینا از آغ��از خوانندگیاش
پژوهش و بازخوانی ترانههای مردمی
و فولکلوری��ک را ،در گوش��ه و کنار
کشور ،در صدر کار موسیقایی خود
ق��رار داد ،فعالیتی که تا امروز ادامه
دارد .او سالهاس��ت آواها و کلمات
زبانها و لهجههای مختلف رایج در
ای��ران را ،از آذری و ترکمنی و بلوچ
میآموزد ،تا بتواند ترانههای محلی
آن خطهها را با تنظیمی نو بازخوانی
کند.
در دهههای اخیر که کنسرتهایش
به خ��ارج از ای��ران منتقل ش��ده،
نوازندگانش را طوری انتخاب میکند
که از جنس موسیقی همان منطقه
باشند؛ نوازندگانی که گاه از شهر و
روستاهای دور و نزدیک میآیند.
س��یما بینا نامی شناختهش��ده در
موس��یقی محلی ایران اس��ت ،اما
موسیقی تنها هنر ماندگار او نیست.
اودر رشتۀ نقاشی و طراحی تحصیل
ک��رده و از دانش��کدۀ هنرهای زیبا

سیما بینا آهنگساز و خواننده آوازها و
ترانههای محلی ایرانی است .او بانوی
ترانههای محل��ی ایران نام گرفته و
صدای دلنش��ین و پر احساس او در
گوش و دل چندین نسل از ایرانیان
نشستهاست.
س��یما بینا در شهرس��تان بیرجند
از اس��تان خراس��ان به دنیا آمد و از
کودکی در کن��ار احمد بینا ،پدری
که استاد موسیقی سنتی و شاعر و
آهنگساز ترانههای اولیه او بود رشد
کرد.
او از ن�� ه س��الگی با برنام��ۀ کودک
رادی��و ،خوانندگی را آغ��از کرد .از
پانزدهسالگی با برنامۀ گلهای رادیو
ای��ران و پس از آن با برنامۀ گلهای
صحرایی همکاریداشت.
او ردی��ف موس��یقی ایران��ی و
تکنیکه��ای آوازی را نزد اس��اتید
ی خان معروفی
بزرگی چون موس�� 
و نصرالله زرینپنجه فرا گرفت .بعد
از فارغالتحصیل ش��دن از دانشکده
هنرهای زیبای دانش��گاه تهران در
سال  ۱۳۴۹تحصیلدانش موسیقی
ایران��ی و ردیف را نزد معلم یگانهی
آواز ،استاد عبدالله دوامی ادامه داد.
او بعد از سال  ۱۳۵۷در کنار تدریس
موس��یقی کالس��یک ایرانی و آواز
به تحقیق و جم��عآوری ترانههای

•
•
•

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

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL, local 148,

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

رستوران و فروشگاه فردوس

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

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

انواع صنایع دستی

Corner: Mackay
Montreal H3G 1S6

Tel.: (514) 664-5544

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

514-996-9692
-------------------

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

موسیقی در سراسر دنیا دعوت شده
است.
او نخس��تین زنی اس��ت که پس از
انقالب  ۱۳۵۷کالس تعلیم آواز دایر
کرد .او همچنین نخستین زنی بود
که در تاالر وحدت کنس��رت برگزار
کرد .او از س��ال  ۱۹۹۳میالدی تا به
امروز به جشنوارههای جهانی مهمی
دعوت شده و موسیقی مردمی ایران
رابه گ��وش جهانیان رساندهاس��ت.
سیما بینا اکنون ،بعد از عمری تالش
در راه حفظ موس��یقی محلی ایران،
تجسم سی س��ال تالش بیوقفه و
خس��تگیناپذیر برای جهانی شدن
موسیقیاش را در پیشروی خویش
نظارهگر است.

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

روبروی ویدئوتران

1451 Ste-Catherine w.
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انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

درچندقدمی تپش و اخوان

>> یک مرغ کامل:
باربکیو روی زغال13.99 :

(مونتریال)

کلبهعموجمال

Tel.: 514-484-8072
________________

 12سیخ چنجه23.99 :
و یا میکس  4سیخ
از هر دو23.99 :

جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

مادران  -آشنا شدهام .شماری از آنها
را که ملودی پیچیدهتریداشتند،در
میان آهنگهای محلی اجرا و ضبط
کردم .پس از چندی متوجه ش��دم
این آوازها خ��ود گنجینۀ فرهنگی
بینظیری هس��تند ک��ه اگر حفظ
نشوند ،کودکان آیندۀ ایران نشانی از
آنها نخواهند یافت».
بر همین اساس او اشعار الالییها از
تهران تا تنکابن ،از شیراز تا شیروان،
از گیالن تا گیالن غرب ،کردستان،
لرس��تان ،بلوچس��تان و غی��ره را
جمعآوری و اجرا میکند.
از سال  ۱۳۷۲خانم سیما بینا برای
ارائ ه گنجین ه یافتههایشدر موسیقی
محلی ایرانی به جشنوارههای معتبر

1006

سیروس
یحیی آبادی

بیسی
ـم
ـناا

نسرین پارسا

Voyages Lexus

•
•

فارغ التحصیل شدهاس��ت.
نقاش��یهای او چندین بار
در نمایش��گاههای مختلف
در مع��رض دی��د عم��وم
ق��رار گرفت��ه و ب��ه صورت
مجموعههای کارت پستالی
در ایران منتشر و آذینبخش
لوحهای فش��رده و کتابها
شدهاس��ت .اما نفیسترین
کار س��یما بینا مجموعهای
از الالییهای مادران ایرانی
اس��ت که از گوش��ه و کنار
کشور به تنهایی جمعآوری
و بازخوانی کرده و بهتازگی
منتشرشدهاست.
کتاب «الالییه��ای ایران»
حاص��ل رن��ج س��فرهای
سیس��الۀ س��یما بین��ا به
شهرها وروستاهای مختلف
و مالق��ات با م��ادران پیر و
جوان ایرانی است .او درحین
سفرهایش برای جمعآوری
ترانهه��ای محل��ی ای��ران،
متوجه اهمیت موس��یقایی
الالییها میشود ،ب ه طوری
که همۀ هم و غم خود را معطوف به
گردآوری آنها میکند.
او می گوید:
«در طول بیش از س��ی س��ال ،که
روس��تا به روس��تا و ش��هر به شهر
در جس��تجو و جم��عآوری نواهای
موسیقی محلی ایرانی بودهام ،پی در
پی با الالیی ها  -این آواز بیپیرایۀ

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

س�اندویچ م�رغ $6.00 ............................................................
س�اندویچ زبان $6.00 ............................................................
س�اندویچ مغز $6.00 ...............................................................
ساندویچ کوکوس�بزی $6.00 .............................................
ساندویچ سوس�یس بندری $6.00 ..................................
س�اندویچ کالباس $6.00 ......................................................
س�اندویچ الویه $6.00 .............................................................
س�اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
ساندویچ کتلت مرغ$6.00 ..................................................
ساندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
ساندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
ساندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش�له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش�ته $4.00 .......................................................................
س�وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م�رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبریزی $7.00 ...............................................................
کشکوبادمجان$7.00...............................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م�رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبیا $4.00 ....................................................................
میرزاقاسمی $7.00 ....................................................................
س�االد س�بز $6.00 ...............................................................
س�االد یونانی $5.00 ...............................................................
بستنی فالوده $3.00 ...............................................................

ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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"چالش
مستمر"!

کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه ی روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از داغ ابروی تو داره

مجنون نبودم مجنومن کردی
از شهر خودم بیرومن کردی یار

******
اال دختر که موهای تو بوره یار
به حموم می روی راه تو دوره
به حموم می روی زودی بیایی یار
که آتیش بر دلم مثل تنوره

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

دور نخس��ت رودررویی رهبر
ّ
معظم و رییس جمهِو ِر تا همین
اواخر منصوب و محبوبش برسر
پذیرش اس��تعفا و ابقای ش��یخ
حیدر مصلحیدر وزارت اطالعات با نتیجه
کم و بیش مساوی موقتا پایان پذیرفت.
می گویم "کم و بیش مساوی" زیرا محمود
احمدی نژاد بدون آنکه رسما از موضع خود
درباره مخالف��ت با صدور حکم حکومتی
توسط رهبر عقب نشینی کند ،با حضور
در هیئتدولت و تحمل حیدرمصلحیدر
آن به عن��وان وزیر اطالعات عمال به یک
عقب نشینی تاکتیکیدست زد.
در فاصل��ه بین نیم��ه ا ّول و نیمه بعدی
این رودررویی اجتناب ناپذیر ،طرفین به
تحکی��م مواضع خود ،ترمیم آس��یب ها،
یارگیری های تازه و آماده سازی خود برای
نیمه بعدی ،که سرنوشت ساز خواهد بود
زیرا نتیجه نهایی رودررویی را تعیین می
کند ،خواهند پرداخت.
به احتمال ق��وی ،این نیمه د ّوم چند ماه
دیگر با س��وت داور –ش��ورای نگهبان–
برای به اصطالح انتخابات مجلس شورای
اسالمی دوره نهم آغاز خواهد شد.
در وقوعدرگیریدر این مرحله تردید نمی
توان کرد زیرا به گفته سعدی طرفین "دو
پادشاهدر اقلیمی نگنجند" هستند.
بناب��ر نوش��ته  20اردیبهش��ت روزنامه
خراس��ان ،محمد نبی حبیب��ی ،دبیرکل

مجنون نبودم مجنومن کردی
از شهر خودم بیرون کردی یار

******
ستاره در هوا نقش زمینه یار
خودم انگشتر و یارم نگینه
خداوندا نگهدار نگین باشه
که یار اول و آخر همینه

مجنون نبودم مجنومن کردی
از شهر خودم بیرومن کردی یار

گل ُسرخ و سفیدُ م
كی می آیی؟

سفیدم كی میایی؟
گل ُسرخ و ُ
بنفشه بَ ِ
بیدم كی میایی؟
لگ ُ
تو گفتی گل درآیِه ُمو میایُم
گل عالم تموم شد كی میایی؟
دلُم تنگِه برای دیدنِت یار
برای چشمك و خندیدنت یار
دلُم تنگه بِ ِری شبهای مهتاب
به روی َرختخواب خوابیدنت یار
لب بوم آمدی ُگل خنده كردی
كمر باریك مرا دیوانه كردی
كمر باریك ِخدِی َق ِّت بلَندت
مرا از چشم خود آواره كردی

www.paivand.ca

ایران...

به انگیزه حضور سیما بینا
بانوی ترانه های محلی خراسان
درمونتریال ( 28ماه می)

روزنامه جوان:
«تیم محمود احمدی
نژاد پس از شکست
مقابل رهبر جمهوری
اسالمی طرح چالش
مستمر را در برابر
علی خامنه ای در
دستور کار خود
قرارداده است...
این اقدام جریان
احنرافی بستر "فتنه"
ای بزرگتر است که در
آینده علیه جمهوری
اسالمی به اجرا
گذاشته خواهد شد»

ح��زب موتلفه می گوی��د« :جریان
انحراف��ی درح��ال حاضر مش��غول
کار انتخاباتی اس��ت و امکانات قابل
توجهی را نیز به کارگرفته است که
قانونی و مشروع بودن استفاده از این
جدی است».
امکانات مورد سئوال ّ
چه رخ داده اس��ت که در فاصله ای
کوتاه گماش��ته محبوب و سوگلی
– ک��ه س��یدعلی خامنه ای
برای حفظ او عمال خودکشی
سیاسی کرد و ته مانده اعتبار
و مش��روعیت خ��ود را به داو
قمار گذاشت و باخت –یکباره
نام مستعار "جریان احنرافی"
یافت��ه و از او و همراهان��ش به
عنوان فتنه ای بزرگتر از فتنه  88نام برده
می شود؟!
پاس��خ این پرس��ش را باید در دگرگونی
هایی که در س��ال ه��ای اخیر در بافت و
ساختار قدرت رخ داده جستجو کرد.
ای��ن دگرگونی ها پ��س از پایان جنگ و
سرکش��یدن جام زهر توس��ط آیت الله
خمینی آغاز شد که سپاهیان مشغول در
جبهه ها به شهرها بازگشتند و طلبکارانه
حق و سهم خود را مطالبه کردند.
تا آن زمان ،سپاه پاسداران  3پایه اساسی
داشت:
پایه خنست که سیاسی بود وظیفه دفاع از
تمامیت حکومت در برابر مخالفان داخلی
و خارجی را برعهده داشت.
پایه د ّوم که برمبنای محبوبیت شخصی
خمین��ی و رهبری او ش��کل گرفته بود،

زیـبایی رد ربازندگی است

Tai
l
leur
bi
j
an
Alteration Generale pour Homme & Femme
درخدمت شما با بیش از 30سال تجربه
 تعمیر انواع لباس های زنانه و مردانه  باسفارش شخصی
 متخصص در چرم و پوست  تخفیف ویژه برای هموطنان گرامی

MONTREAL, QUEBEC H3G IP5

PAIVAND: Vol. 18  No.1006  mai 15, 2011

I231, STE-CATHERINE O. SUITE 3O4

TAILLEURBIJAN@GMAIL.COM

Tel.: 514.419.1039

رک��ن ایدئولوژیک و
فقاهتی بود.
پایه س ّوم نیز بعد نظامی-امنیتی سپاه بود.
دردوره جن��گ جنب��ه های سیاس��ی –
ایدئولوژیک س��پاه غالب بود ولی پس از
جن��گ و مرگ خمینی جنب��ه امنیتی-
نظامی آن برجسته شد.
خامنه ای که عمال هم از محبوبیت و هم
از قدرت رهبری خمینی بی بهره بود ،برای
جبران این کاس��تی ها ناگزیر به خواست
های س��ران س��پاه تن داد و با ورود سپاه
ب��ه عرصه فعالیت ه��ای کالن اقتصادی
و قرارگرفتن س��رداران در چرخه تبدیل
قدرت اقتصادی به قدرت سیاس��ی با بی
بصیرتی برای خود شاخ تراشید.
در این مرحله ،خواس��ت ها و بلندپروازی
های سران سپاه که تا پیش از آن محدود

به بودجه بیشتر برایدستیابی به تجهیزات
کمی
و توان رزمی بهتر بوددچاردگرگونی ّ
و کیفی شد.
در دوران موس��وم به س��ازندگی هاشمی
رفسنجانی ،سپاه عمال شروع به خوردن از
توبره و آخور ک��رد .هم ارقام هنگفتی از
بودجه کشور ،که می توانست و می بایست
صرف فعالیت های عمرانی ،سرمایه گذاری
و اشتغالزا می شد ،را از آن خود کرد و هم
با دست اندازی به قراردادها و پیمانکاری
های نان و آب دار ،بر بخش بزرگ دیگری
از امکانات مالی و اقتصادی کش��ور چنگ
انداخت.
پیامد ناگزیر این چن��گ اندازی بر منابع
اقتصادی ،تمایل بهدخالتدر امور سیاسی
بود .در انتخابات مجلس پنجم ،خامنه ای
{>> ادامه در صفحه}37 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

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

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

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

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

>>قط پرواز مستقیم :مونتریال>> قطر
ر
ای
ر
ال
ی
نز :مشهد ،تبریز ،شیراز ،اصفهان..

فتوشاپ
پارستورز

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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www.paivand.ca

کانادا:پیامدانتخابات...

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

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

www.parscargo.ca

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

(coin

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

تشکیلیک
کانادایجدید!

چه�ل و یکمی�ن انتخاب�ات
سراس�ری پارلمانی کان�ادا ،در
حالی با نتایج غیر قابل انتظار به
پایان رسید.
بیش��تر ناظران تصور م��ی کردند،
هماننددودوره قبلی ،باز هم میلیون
ها دالر از پول مردم صرف تبلیغات
و برگزاری انتخاباتی می ش��ود که
نتیجه آن ،استقرار دوباره یک دولت
اقلیت در کشور خواهد بود.
ام��ا در مقابل ،انتخابات روز دوم ماه
می ،نه تنها ترکیب پارلمان را تغییر
داد ،بلکه چهره سیاسی کشور را نیز
دگرگون کرد.
برای اولین بار طی چهار پنج س��ال
اخی��ر ،کانادا ،توس��ط ی��ک دولت
قدرتمند اکثریت محافظه کار اداره
خواهد شد.
ن��ه محافظ��ه کار «مترق��ی»
 Progressiveهمانن��د آنچ��ه ک��ه
آخرین بار در سال  1993شاهد آن خود برای تش��کیل دولت اکثریت
بودیم .بلکه حزبی که واژه مترقی را دست یافتند .آنهم بدوندادن امتیاز
در سال  ،2003از عنوان خود حذف یا معامله بادیگران.
کرد.
برای چپ ها ،بخاط��ر اینکه برای
دولت جدید حتی توانس�ته اس�ت اولین بار توانستند در جایگاه حزب
اکثریت خود را بدون مشارکت مردم اصل��ی مخالف دولت قرار گیرند که
اگر نقش خود را بخوبی بازی کنند،
ایالت کبک ،کسب کند.
در حالی که تقریبا نیمی از نمایندگان خواهند توانست تفکر موجود نسبت
حزب رس��می مخالف دولت ،یعنی به حزب لیب��رال را به عنوان حزب
نئودمکرات ،از همان استان فرانسوی جانشیندولت از ریشه برکنند و چه
بسا خود را برای پیروزیدر انتخابات
زبان انتخاب شده اند.
رهبران هر دو حزب ،یعنی استیون بعدی آماده کنند.
هارپر و جک لیتون ،بدالیل مختلف ،و دست آخر این که،
شایسته گفتن تبریک هستند.
طرفداران فدرالیسم در همه بخش
به هارپر بخاطر رسیدن به هدف پنج های سیاس��ی کش��ور  ،بخاطر در
ساله خود در تشکیل دولت اکثریت ،هم شکس��تن حزب جدایی طلب
برغ��م پیش بینی های نومیدانه ای بالک کبکوا خشنود ش��ده و آن را
نشانه ای از پیوستن کبک به دیگر
که می شد؛ و
به لیتون ،بخاطر شکس��تن پش��ت بخش های کانادا ارزیابی کرده اند.
حزب بالک کبکوا (حزبی که برای 75درصد مردم کبک به منایندگان
بیست سال ،توانسته بود آرای مردم احزاب طرف�دار فدرالیس�م رأی
کبک را ازدیگر نقاط کانادا جدا کند ،دادند.
ام��ا در عین ح��ال خواس��تار بهره اگر چه آنه��ا هارپر را همچنان ضد
برداری از مالیات کل کشور گردد!) کب��ک می دانند و ای��ن امر ممکن
دو قطبی ش��دن فضای سیاس��ی اس��ت بار دیگر به ظهور و موفقیت
کشور ،همزمان برای راست ها ،چپ حزب افراط گرای Parti Quebecois
ها و همچنین فدرالیست ها ،منافع در انتخابات آتی پارلمان استانی در
مشخصی را بارمغان آورد.
سال  2013گردد.
برای راس�ت ه�ا ،بدلی��ل اینکه اما این امر در صورتی اتفاق خواهد
محافظه کاران ،س��رانجام به آرزوی افت��اد که ح��زب نئودمکرات تحت

6201 rue Laurendeau, Montréal

)- Côte St-Paul
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انتخابات اخیر،
سیمای سیاسی
کانادا را
دگرگون کرد

فشار و س��یطره نمایندگان کبکی
خود قرار گرفته و مسائل مربوط به
ایال��ت خود را در صدر اهداف حزب
قراردهند.

لیبرالها...

از وضعیت حزب بالک که بگذریم،
به اتفاق بزرگ دیگر انتخابات اخیر
نیز باید اشاره کنیم.
آن ه��م س��قوط باورنکردنی حزب
لیبرال به جایگاه س��وم و قناعت به
تنها  34کرسی در پارلمان است.
حزب�ی ک�ه بیش�تر از دیگران،
س�ابقه حکومت بر کان�ادا را در
پرونده خود داشته است ،اکنون
ابایی ن�دارد که اندیش�ه ادغام
ش�دن در حزب نئودمکرات را
مورد بررسی قرار دهد.

و حزب سبز...

رویداد دیگر انتخابات اخیر ،راه یابی
یک نماینده از حزب سبز به پارلمان
است.
تا جایی که ش��ادمانی الیزابت می،
رهبر ح��زب از این نتیجه ،دس��ت
کمی از ش��ادمانی هارپر از تشکیل
دولت اکثریت ندارد! چرا که او وجود
حتی یک نفر در پارلمان را به عنوان
زنده بودن حزب خود می داند.
آخرین انتخابات پارلمانی کش��ور،
ات�لاف پ��ول و س��رمایه مالی��ات
دهندگان نبود ،بلکه تش��کیل یک
کانادای جدید بود ...جایی که مردم
دارای یک دولت ب��ا ثبات ،انتخاب
مش��خص و صریح ب��وده و جدایی
طلب��ان را با قاطعیت ب��ه النه های
خود راندند.
(منبع :نشنال پست ،ایرانتو)

واردات گندم ایران از آمریكا و كانادا با قیمت  360دالر

 ۲۲آوریل ،فارس :رویترز به نقل از
فعاالن بازار اعالم كرد ایران در حال
خریداری گن��دم از آمریكا و كانادا
با قیمت  360دالر در برابر هر تن
است.
یك تاجر هندی اعالم كرد ایران در
حال واردات گندم از آمریكا و كانادا
است.
وی كه در گفتوگو با رویترز سخن
می گفت اف��زود« :خریدارانی مثل
ای��ران و ژاپن در ح��ال وارد كردن

گن��دم آمریكا و كانادا به ازای 360
دالر در برابر هر تن هستند».
بر اس��اس ای��ن گزارش ب��ه دلیل
خشكس��الی در برخ��ی مناطق و
كاه��ش ارزش دالر قیمت جهانی
گندم طی ماه ه��ای اخیر افزایش
یافته است.
دولت هند نیزدر واكنش به افزایش
قیمت جهانی گندم قیمت خرید
گندم در داخل این كشور نسبت به
سال گذشته را  4.5درصد افزایش

پارستورز

داده است.
دولت هند هر تن گندم كشاورزان
این كش��ور را در قبال  264.2دالر
خریداری می كند كه از قیمت های
جهانی بسیار كمتر است.
هن��د دومین تولی��د كننده بزرگ
گندم در جهان است .تولید گندم
هند در سال  2011بالغ بر 84.27
میلیون تن پیش بینی شده است.

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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آژانس مسافرتی

انتخابات فدرال 2011

Newly elected MP, Ruth Ellen
 Brosseauخامن مناینده ای که هیچگاه
حوزه انتخابیه اش را ندیده بود!

پنجشنبه  ۱۲می ایرانتو :خانم روت
الن بروسو نماینده حزب نئومکرات
ک��ه در انتخاب��ات اخی��ر در کمال
ناباوری از حوزه انتخاباتی "س��نت
جاستین" کبک یعنی  300کیلومتر
دور تر از محل زندگی خود در استان
انتاریو به پارلمان راه یافت سرانجام
پ��س از ن��ه روز س��کوت در قبال
شایعات متعددی که درباره اش نقل
قول شده در مقابل خبرنگاران ظاهر
شد.
یکی از دالی��ل اصلی انتقاد از خانم
الن س��فر تفریحی او به شهر الس
وگاس آمری��کا در ط��ول مبارزات
انتخاباتیبود.
جالب اینکه این مادر مجرد  27ساله
هیچگاه ح��وزه انتخابیه ای را که از
آنج��ا به پارلمان یافته ندیده و نمی
تواند بخوبی به زبان فرانسه سخن
بگوید!
اما او طی این مدت س��عی کرد به
س��رعت زبان خ��ود را تقویت کرده
و برای اولین بار به ش��هر "س��نت
جاس��تین" س��فر کرده و با مردم و
مسئوالن محلیدیدار کند.
خانم الن که با هج��وم خبرنگاران
رس��انه ها مواجه شده بود گفت :به

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

مسئولیت خود بسیار واقف
ش��ده و ب��ه تعه��دات خود
نس��بت ب��ه رأی دهندگان
عمل خواهد کرد.
وی تأکید کرد سفر پنج روزه
او به الس وگاس بمناسبت
سالروز تولدش بوده و قبل از
آغاز تبلیغات انتخاباتی برنامه
ریزی شده بود.
این گزارش حاکیست خانم الن که
قبال مدیر یک بار کوچک در اتاوا بود
در هیچ یک از برنامه های مبارزات
انتخابات��ی با رقیب خ��ود از حزب
بالک کبکوا شرکت نکرده بود .
نماینده جدید نئودمکرات همچنین
مجبور شد به پرسش های خبرنگار
درباره صح��ت رزومه و اعتبار برگه
ثبت نام خود در انتخابات نیز پاسخ
بگوید ،اما ستاد انتخابات کانادا وجود
مدارک ُشبهه ناک در این زمینه را
رد کرده است.
حزب نئودمکرات مدعی ش��ده بود
ک��ه نامزد آنها مدرک خود را از یک
کال��ج در انتاریو اخذ ک��رده اما بعدا
عذرخواهی کرده و مطلب مذکور را
تکذیب کرد.
جک لیتون رهبر حزب نئودمکرات

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

½
½
½
½

ک��ه به پی��روزی قاب��ل توجهی در
انتخابات اخیر دست یافته و کرسی
های استان کبک را از چنگ حزب
محلی بالک کبکوآ خارج کرده است،
در خصوص صالحیت خانم الن برای
نمایندگی پارلمان با پرس��ش های
متعددی مواجه شده است.
او اظه��ار امیدواری ک��رد نماینده
ج��وان و تازه کار بمرور در کار خود
خبره گردد.
رهبر حزب نئودمکرات افزود" :خانم
الن با  6000رأی بیش��تر از رقیب
خود انتخاب شده و این نشانه اعتماد
مردم به وی اس��ت .آن��ان به دنبال
تغییر هس��تند و ما ای��ن انتظار را
برآورده می کنیم.
خانم ال��ن جزو  102نماینده حزب
نئودمکرات است که برخی از آنان را
جوانان بی تجربه تشکیل داده اند.

ایرانت��وPierre-Luc Dusseaul :
کاندیدای حزب نئودمکرات از حوزه
ش��هر ش��ربروک کبک ،با  19سال
س��ن ،جوان ترین نماینده پارلمان
کانادا در طول تاریخ این کشور است.
وی دانشجوی سال اول رشته علوم
سیاسی در دانشگاه شربروک است.
نکته جالب اینکه وی در این دوره،
برای اولین بار در حائز ش��رایط رأی
دادن شده بود که قاعدتا به خودش

نیز رأی داد!
پی یر تصمیمداشت تابستان امسال
در یک دوره آموزش��ی ورزش گلف
ش��رکت کند ،که سرنوشت او را به
اتاوا کشاند!
بدین ترتیب فرزن��د جوان صاحب
یک مهدک��ودک در کب��ک ،از ماه
آینده ،دست کم معادل 157،731
دالر حقوق ساالنه ،به عنوان نماینده،
دریافت خواهد کرد.

جاذبه جدید و
هیجان انگیز برج
ملی کانادا در تورنتو

در چنین تجربه ای  175دالر برای
هر نفر خواهد بود .اگر چه این مبلغ
گزاف م��ی نمای��د اما
کارکنان برج معتقدند
در مقابل تمامی تدابیر جلسات مشارکت
ایمنی برای حفظ جان
بازدیدکنن��دگان بعمل
آمده است.
زم��ان برنام��ه گردش
کام��ل در اط��راف برج
حدود  90دقیقه و پیاده در مونتریال
روی ص��رف نیز حدود
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
 20ت��ا  30دقیقه طول
514-261-6886
خواهد کشید.
تماسبگیرید.
بلیط های وی��ژه طرح
 برنامه تلویزیونی
جدی��د از اول ماه جون
بفروش خواهد رسید.
«مژده آمسانی»
طرح مشابهی با عنوان
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
 Skywalkپیش از این
از کانال تصویر ایران پخش می شود
در ارتف��اع  192متری
___________________
برج اسکای در نیوزیلند
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
باجرا در آمده است.
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
برج ملی کان��ادا یا CN
(متا)28-11 ،
Towerدر تورنتو تا قبل
از افتتاح برج خلیفه در نشانی کلیساGrace Ministry :
دبی برای سال ها عنوان
1345 Rue Lapointe
بلندترین برج جهان را
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
در اختیار داشت.
Mtro: Cote Vertu

فرنازمعتمدی

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

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

جوان ترین مناینده پارملان کانادا با  19سال سن

 ۱۰می ایرانتو :دس��ت ان��درکاران
ب��رج مل��ی تورنتو جاذب��ه هیجان
انگیز دیگری را به آن افزوده اند .به
گزارش  CBCطرح جدید قدم زدن
در اط��راف قس��مت فوقانی برج در
تابستان امسال افتتاح و مورد بهره
برداری قرار می گیرد.
ب��ه همین منظور یک لبه جدید به
پهنای یک و نیم متر در ارتفاع 356
متری دور تا دور برج تعبیه می شود
تا بازدید کنندگان بتوانند به نظاره
اطراف آن بپردازند.
پ��روژه جدی��د از اول ماه آگوس��ت
امسال افتتاح شده و طی آن در هر
مرحل��ه گروه ه��ای  6تا  8نفر در
حالی که بدن آنها بوسیله «بانجی»
و کابل های وی��ژه ای به نرده های
ب��االی سرش��ان وصل می ش��ود
خواهند توانست با دست های آزاد
بدون تکیه کردن به نرده و یا حفاظ
خاصی به قدم زدن بپردازند.
گزارش ها حاکیست هزینه شرکت
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Fax: 450-937-3654

ZAND

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا
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www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
پیش از ای��ن نیز بازدیدکنندگان
برج می توانس��تند ب��ر روی یک
کف شیشه ای ایستاده و نظاره گر
زمین باشند.
اما گفته می ش��ود دیدن مناظر
شهری بدون هیچگونه مانعی برای
ماجراجویان بسیار هیجان انگیزتر
خواهد بود.
طرح مش��ابه با عنوان Skywalk
ک��ه پیش از ای��ن در ارتفاع 192
مت��ری برج اس��کای در نیوزیلند
باجرا در آمده است.

مسیحیان
فارسیزبان

>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

گاناگر..
ی

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

تئوری آموزش کامپیوتری

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

>>

621-3456

>>

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

Driving School

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

www.skylawn.net
کانادا صاحب
بیشترین
تعدادمیلیونر
در بین
کشورهای
صنعتی است

ایرانتو :کانادا رتب��ه اول را در تعداد
خان��واده های میلیونر به تناس��ب
جمعیت ،در بین  7کش��ور صنعتی
جهان ،دارا است.
نشریه فاینانش��یال پست با بررسی
گزارش منتش��ره از سوی Deloitte
،Center for Financial Services
دریافته اس��ت که ب��ازای هر 100
خانواده کانادایی 12.6 ،دارای ثروت
باالی یک میلیون دالر هستند.
این درحالی اس��ت که رقم مذکور
برای آمریکا  ،8.9آلمان  8.7و ژاپن
 11.6درصد است.
با این وجود کارشناس��ان معتقدند
ارزش خان��ه کانادای��ی ها به عنوان
یکی از پارامترهای اصلی محاسبات
مرکز  Deloitteمی تواند نتیجه امر
را کمی پیچیده نماید.
در س��ال های اخیر و بدنبال رش��د
حباب گونه نرخ مسکن و همزمان
افزایش ارزش دالر کانادا بهای خانه
ها رشد صعودی داشته است.
در مقابل بدنبال بح��ران معامالت

ملکی در آمریکا طی سه سال اخیر،
عمال ارزش خانه ه��ا رو به کاهش
نهاده است.
اس��تفن ماری��ون ،اقتص��اد دان و
کارشناس بانکی ،می افزاید" :دراینجا
توجه زی��ادی به ث��روت های قابل
لمس نظیر خانهدر کانادا شده است.
شما ممکن اس��ت به عنوان ثروت
ش��خصی صاحب یک خانه باشید
اما در واقع هیچ پولی در اختیارتان
نیست و با توجه به اینکه  40درصد
صاحبان خانه در کانادا قس��ط وام
پرداخت نمی کنند ،طبیعی اس��ت
که توجه محاس��به گران ،بیشتر بر
روی خانهداران متمرکز شده باشد".
کارش��ناس بانک  CIBCنیز معتقد
اس��ت پول ناش��ی از فروش خانه،
تنها زمانی ب��ه دردتان می خود که
یا تصمی��م به زندگ��ی در یک غار
بگیرید و یا به کش��وری دیگر نقل
مکان کنید!
وی نیز پیش��نهاد می کند چه بسا
کانادای��ی ها بتوانند خان��ه خود را

یکشنبه  ۸ایرانتو :ریتا کرتین
شهروند اهل بریتیش کلمبیا که
بم��دت  7هفته در یک منطقه
برفی در ش��مال شرقی نوادا در
آمریکا گرفتار شده بود ،سرانجام
نج��ات یاف��ت .وی ب��ه همراه
شوهرش آلبرت از سمت شهر
پنتیکتون به سمت الس وگاس
در حرکت بودند که از مس��یر
خود منحرف ش��ده و خودروی
ون آنها در میان برف ها گرفتار
شد.
به گزارش نشریه گلوب اند میل آنها
به مدت دو روز در آن نقطه منتظر
ماندند تا س��رانجام آلبرت  59ساله
تصمیم گرفت با در دس��ت داشتن
دستگاه  GPSبه دنبال کمک برود.
هنگام��ی که او همس��رش را ترک
کرد هوا نسبتا معتدل بود اما بفاصله
اندکی توفان شدیدی در گرفت و از
آن تاری��خ تاکنون خبری از او یافت
نشده است.
خان��م ریتا ک��ه  56س��ال دارد به
تنهایی در میان منطقه کوهستانی
و جنگل های منطقه منتظر ماند
در حالیک��ه بجز چمدان هایش��ان
چیز دیگری با خود بهمراه نیاورده
بود .همچنین تعدادی کتاب و کمی
خوراکی بین راهی که برای سفرشان
تدارک دیده بود.
روزها گذشت و برف شروع به باریدن

کرد دمای هوا اف��ت کرد به حدی
که هنگام ش��ب به حالت یخبندان
رس��ید .همزمان با شروع ماه آوریل
و پس از آن می ،بارش شدید باران
نیز ادامه یافت و برف ها نیز آب شد.
وی ب��رای گرم کردن خود از لباس
هایی که با خود برای سفر آورده بود
اس��تفاده می کرد و خود را با اندک
خوراکی که داشت زنده نگاه داشت.
اما غذاهای موجود خیلی زود تمام
ش��د .ریتا م��دت های مدی��دی را
در خواب س��پری م��ی کرد و وقت
خود را با خواندن مجله و نگاش��تن
خاطراتش طی می کرد.
وقتی روز جمعه گذشته توسط دو
ش��کارچی رهگذر پیدا شد او کامال
سرحال بود و تنها خوراکی او برف
های آب ش��ده و چش��مه یخ زده
نزدیک خودرو بود .آنها به ریتا کمی
غذا دادند ولی او نتوانست ببلعد .وی
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فروخت��ه و دالره��ای خود را
به کش��ور فقیری مثل آلمان
برده و یک قلعه زیبا با س��ربازان و
خدمتکاران متعدد خریداری کنند!
این گزارش حاکیست در حالی که
تعداد میلیونر های کانادایی به نسبت
جمعیت باالتر از سایر کشورها اعالم
شده ،اما رقم متوسط دارایی اینگونه
افراد در حد  1.9میلیون دالر است.
ام��ا متوس��ط ث��روت میلیونرهای
آمریکایی ،چی��زی در حدود  3.7و
سوئیسی ها  4.2میلیون دالر است.
اضافه می ش��ود محاس��بات مرکز
 Deloitteب��ر مبنای سرش��ماری
جمعیتی س��ال  ،2006با افزودن
چشم اندازهای اعالم شده از سوی
سازمان ملل انجام گرفته و نوع ثروت
در نظر گرفته شده نیز از کشوری به
کشور دیگر متفاوت بوده است.
ضمن اینک��ه وجود درص��د باالی
جمعیت س��المند در یک کش��ور
توسعه یافته می تواند در باال بودن
ثروت آنها نیز مؤثر باشد.

زنده ماندن معجزه آسای یک زن در میان برف ها
پس از  7هفته

سپس با بالگرد به بیمارستانی
در آیداهو منتقل شد.
پسر ریتا ،ریموند گفت آنچه که
واقعا او را زنده نگاه داشت ایمان
او و تس��لیم نش��دنش دربرابر
طبیعت بود.
وی افزود" :مادرم یک مسیحی
واقع��ی ب��ود و ه��ر روز کتاب
مقدس را قرائت می کرد .او دائم
در اندیشه و دعا بود و خودش را
برای رویدادهای ناخواسته آماده
کرده بود .حتی روز جمعه به او
درباره نجاتش الهام شده بود".
این گزارش حاکیست پزشک معالج
او با ش��گفت انگی��ز خواندن ماجرا
گفت زنده ماندن یک انسان طی این
مدت در چنان شرایطی آنهم بدون
مصرف غذا پدیده بسیار نادری است
و می توان گفت یک معجزه است.
وی دوره ش��دن در می��ان درختان
و چوب ها همچنی��ن ایمان قوی
مذهبی آرام��ش و امید او به نجات
را از دالی��ل اصلی زندن ماندن ریتا
دانست.
در حال��ی که جس��تجو ه��ا برای
یافتن ش��وهر ریتا همچن��ان ادامه
دارد وی توانس��ت سالمتی خود را
در یک مرکز توانبخش��ی در 1100
کیلومتری جنوب خانه خود باز یابد.

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

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

Tel.: 514-660-7135
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Family, friends
celebrate life of
Jolene Riendeau
كشف بقاياي جسد
دختر گمشده پس از
 12سال

یکش��نبه  ۰۸می :پليس مونتریال
پس از دوازده سال موفق شد بقاياي
جس��د دختري را كش��ف و به اين
ترتيب به كليدهاي اساسي در حل
اين معماي قديميدست پيدا كند.
اين خبر براي ساكنان منطقه «پون
سن ش��ارل» اين شهر شوكهكننده
بود و به گفته "يان الفرنيه" مسئول
بخ��ش جناي��ي پلي��س مونتریال
ميتوان پس از  12س��ال از به قتل
رسيدن ژولن ريندو مطمئن شد.
ب��ا اين وجود پليس از ارائه هر گونه
اطالع��ات بيش��تر درم��ورد نحوه
رس��يدن به بقاياي جنازه و يا محل
كش��ف آن خودداري كرد و ريندو

www.paivand.ca

تنها گف��ت":در
 12سال گذشته
م��ا با ش��اهدان
متعددي در اين
پرونده صحبت
كرديم و افرادي
در اي��ن رابط��ه
مظنون بودند اما
كسي دستگير
نش��د ت��ا اينكه
اين جسد كشف
شد و ميتوانيم براي مشخص كردن هن��وز هم از اين موض��وع با تلخي
متهم واقعي دس��ت به كار ش��ويم .ياد ميكند وم��ي گويد":به محض
اين خبر براي خانواده اين دختر كه اينكه نام اين دختر را بياوريد همه
تابحال تصور ميكردند دخترش��ان با ناراحتي از خاطراتشان ميگويند.
مفقود ش��ده سخت بود چون هنوز دختر من دوست صميمي ژولن قرار
اميدوار بودند دخترشان زنده باشد بود همان ش��ب براي تولد به خانه
و عالوه بر انها ساكنان منطقه پوان دوست مشتركش��ان برود اما هرگز
سن شارل چنين انتظاريداشتند ".اين اتفاق نيفتاد".
رين��دو آخري��ن ب��ار در  10آوريل پليس مونتريال با بيش از  1500نفر
 1999مي�لادي درح��ال خروج از درباره اين پرونده گفتگو كرده و هر
منزل دوس��تش ديده ش��ده بود و سرنخي را دنبال كرد تا در اين هفته
هرگز به خانه بازنگش��ته ب��ود .ژان موفق به كشف جسد شد.
فرانس��وا ماركو يكي ازمغ��ازهداران

سایت جدید پرسش و پاسخ کنسویل برای
ایرانیان خارج از کشور

رييس مركز شبانه روزي رسيدگي
به ام��ور ايراني��ان خارج از كش��ور
گفت :ايرانيان مقيم خارج از كشور
م��ي توانند از طري��ق پايگاه اطالع
رساني  WWW.2777.IRاز آخرين
تح��والت و رويدادها در ايران مطلع
شوند.
به گزارش ایرنا' ،علي شعباني' افزود:
 2777ش��ماره اصلي براي برقراري
ارتباط هموطنان خارج از كش��ور با
مركز رسيدگي به امور ايرانيان است.
وي گف��ت :اين ش��ماره اكنون در

پخش اجباری
اذان در اتوبوس
و تاکسی های
تهران!

تشکری هاشمی ،معاون حمل نقل
و ترافیک شهرداری تهران می گوید
که ب��ه زودی تمامی تاکس��یهای
ته��ران و اتوب��وس ه��ا از طری��ق
گیرندهه��ای رادیوی��ی اذان پخش
خواهند کرد.
وی گفت ناوگان حمل و نقل شهری
روزانه  ۱۱میلیون مسافر را در تهران
جابهجا میکن��د و این حجم انبوه
مس��افران ظرفیت بالق��وهای برای
انتقال آموزهه��ای اخالقی و دینی
از جمل��ه تبلی��غ و ترویج فرهنگ
نمازخوانیدر جامعه است.
محس��ن قرائتی ،رئیس ستاد اقامه
نم��از ایران هم که ب��ا معاون حمل
و نقل ش��هرداری تهران دیدار می

قالب يك پاي��گاه اينترنتي طراحي
ش��ده و هموطنان خارج از كشور با
ورود به اين سامانه اطالع رساني مي
توانند آخرين خبرها در بخش هاي
مختلف رادريافت كنند.
هموطنان خارج از كشور مي توانند
آخرين ضوابط ،بخشنامه ،مقررات و
آيين نامه ها را در اين پايگاه رويت
كنند و از پاس��خ مربوط به پرسش
هاي خود اطالع پيدا كنند.
وي ب��ا بي��ان اينكه فعالي��ت مركز
رس��يدگي به امور ايرانيان خارج از

كشور ش��بانه روزي است ،گفت :ما
تالش مي كنيم تا ايرانيان با همان
كد پيگيري كه در نخستين تماس
با اين مركز به آنان ارايه مي شود ،در
آينده نيز وارد سيستم شوند.
شعباني تاكيد كرد :افراد با در اختيار
داشتن اين كد پيگيري مي توانند از
مراحل پيشرفت مشكالت و مسايل
مطرح شده خود در مركز رسيدگي
به امور ايرانيان خارج از كشور اطالع
حاصل كنند.

ک��رد ،در همی��ن
ارتب��اط گف��ت:
"تم��ام توانمندی
و ظرفی��ت حمل
و نق��ل عمومی در
بخشهای مختلف
از جمله تاکسیرانی،
اتوبوسرانی و مترو
میبایس��ت معطوف به گس��ترش علی خامنه ای ،رهبر ایران دانسته
که در دیدار اخیر خود با مسئوالن
فرهنگ اقامه نماز شود".
آق��ای تش��کری هاش��می ،در این شهرداری ،خواس��تار "جهتگیری
دیدار اعالم کرده است که به زودی دین��ی و الهی در مس��ائل فرهنگی
تاکس��یها ،اتوبوس ها و قطارهای شهرها" شده بود.
زیرزمینی در پایتخت به پخش اذان تاکس��یها در ایران یکی از وسایل
در نوبت های صبح و ظهر و ش��ب نقلیه عمومی اصلی به شمار می روند
خواهند پرداخت و گسترش و تجهیز که روزانه صدها هزار نفر را جابجا می
نمازخانه ها در پایانه های مسافری کنند.
نیز در دس��تور کار معاونت حمل و ته��ران یک��ی از پایتخ��ت های پر
نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار تاکسی جهان است که در آن دهها
هزار تاکسی در کنار هزاران ماشین
گرفته است.
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافیک شخصی مسافربر ،روزانه به جابجایی
ش��هرداری تهران علت اصلی شکل چند میلیون مس��افر درون شهری
گیری این طرح را سخنان آیت الله مشغولند.

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
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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

کامی منفرد

دفتر تهران گشایش یافت

خط مستقیم و رایگان
از تهران به دفتر مونترال
 )021( 971-1873داخلی3747
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه
و از ساعت  19:00تا 24:00

که فردی مورد اطمینان و دلسوز میباشد و اکنون با آگاهی و
دانش در امور مهاجرت به کانادا با کارمندان کارآزموده،
جهت خدمت به هموطنان عزیز آماده میباشیم
تلفن 70:تا 4403-0068
موبایل0912-164-1708:

با مدیریت مهندس حمید سعیدی

مدیر امور ایرانیان

با تعیین وقت قبلی

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00
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Tel.: 514-571-6564
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ایران:آزادیسیامکپورزند...
می کنم که بر بی دفاعی ام سرپوش
بگذارم .تنها می توانس��تم ش��اهد
عذاب کشیدنش باشم .راستش حتّا
این حق را هم به م��ن نداده بودند
که شاهد عذاب کش��یدنش باشم.
مجسم می
باید عذاب کشیدنش را ّ
حق م��ن در نظام
ک��ردم .این تنها ّ
الله بود .ای الله ...اگر به همان اندازه
که ظالم نشانت می دهند آیا ظالم
هستی...
حتّا نمی دانم مرده اش امشب کجا
افتاده است.در منطقه ای جنگلیدر
هلند نشسته ام؛ دلم می خواهد به
ایران برگردم که دستکم
هرگز فراموش جسد شکننده اش را در
خنواهم کرد که آغوش بکش��م؛ و خانواده
و دوستانم رفتن به ایران
با تو چه کردند .را برایم غدغن می کنند.
می گویند این فرصت را
می شود .می میری.
چش��مانت را می بندی ،سرت را در نخواهم داشت که جسدش را ببینم.
دستانت می گیری ،و آرزو می کنی به نظر می رسد در آغوش کشیدن
که بمیری ...ولی زنده می مانی؛ زیرا مرده ی پدرت ه��م خالف موازین
حکومت انقالبی است.
به «میراث» او تبدیل می شوی.
ناگهان قدرت می گیری؛ چشمانت و زمین بدین گونه به چرخش ادامه
را باز می کنی ،با شهامت به جهان می دهد .این اولین شبی خواهد بود
اطرافت نگاه می کنی ،و تصمیم می که بدون اندیش��یدن به وضع او به
گیری که هرگز نگذاری او بمیرد .به خواب می روم .ای کاش بی خوابی
هق هق می افتی و می لرزی .ذهنت ام به چش��مان او جان می بخشید.
در ه��م می ریزد .س��ال ها ناگهان اما او رفته است .برای همیشه رفته
تبدیل به ثانیه ای می شوند و زندگی است .سه سال پیش بیست ساعت
با او همچون فیلم آشفته ای در برابر از صدایش را روی تلفنم ضبط کردم.
چشمانت رژه می رود .همه چیز این داستان کودکی و جوانی اش را برایم
می گفت .دکمه ی پخش را می زنم
گونه تمام می شود:
در یک بعدازظهر آفتابی کشدار ،در تا کلمات و صدایش روح مغشوشم
را تسلّی دهد؛ تا دوباره مرا بخواباند؛
اوترخت.
درونم لبریز از نفرت ،خشم ،و حس همان طور که س��ال های سال هر
انتقامی کشنده است .ولی می دانم شب مرا با الالیی اش می خواباند.
که انتقام نخواهم جس��ت .در خون پدرم،دوستتدارم .تو هرگز نخواهی
ما نیس��ت که با آن ها همان کنیم مرد.
که با م��ا و خانواده هامان کردند .یا
{>> ادامه در صفحه}15 :
ش��اید حس انتقام جویی ام را نفی

پدرم ،دوستت دارم.
تو هرگز خنواهی مرد!
آزاده پورزند
نامه ای به پدر عزیزم ،سیامک
پورزند،

ک��ه امش��ب ،در ته��ران ،در انزوای
دردناکی که حکومت به او تحمیل
کرده بود ،قلب گرانبهایش از تپیدن
باز ایستاد...
کابوس��ت زمانی به واقعیت تبدیل
می ش��ود که با دوستت در کافه ای
در خیابان اوترخت نشس��ته ای و از
نوشیدنی ات لذت می بری .تلفنت
زنگ می زند؛ ب��ر می داری ،صدای
هق ه��ق و فریاد خواه��رت را می
شنوی:
« باألخ��ره باب��ا آزاد ش��د .دیگه تو
دستش��ون نیس��تُ .م��رد ،عزیزم،
ُمرد»...،
شیون می کش��ی ،گریه می کنی،
دنیا دور سرت می چرخد .دوستت
با ناباوری نگاهت می کند .کش��ور
زیبای هلند ناگه��ان برایت جه ّنم

فرش پرس

Tapis Perse

(تهران سابق)

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

Jaleh Hafezi

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی
..........

..........

p»oÃQ p»n¼º

imprimerie.com ¾ºIhQIa

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

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

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

Tel.: (514) 387-0006

جواهری
نیک آذین

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

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

Cell.: (514) 806-5595

داروخـانه
صبح

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

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

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

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

{Âw»joÎ ¾¶I¹ÀI

 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 :

12

13

 سال  18شماره  25  1006اردیبهشت 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1006  mai 15, 2011

www.paivand.ca

ایران:قانونانتقام...
«می خواهم او هم رجن بکشد»

امیرکفشداران

اولین حکم قصاص
با اسید در ایران

مجید موح��دی ،متهمی که هفت
سال قبل دختر مورد عالقه خود را
با پاشیدن اسید نابینا کرده ،به زودی
از هر دو چش��م و با اس��ید قصاص
میشود .حکم این مجازات از سوی
شعبه  ۷۱دادگاه کیفری در آذر ماه
سال  ۸۷صادر شده است.
بنا بر این خبر ،قرار اس��ت این "چشم
حکم توس��ط آمن��ه
بهرامی ،در برابر
قربانی این حادثه ،و در صورت
خودداری او ،توسط متخصصان چشم"
اجرا شود.
بروم .ساعت چهار و نیم
منبع
قول
از
ام��روز"
"ته��ران
بود و خورش��ید داشت
این
اجرای
«در
که
نوشته
خود
آگاه
غروب میکرد .تا پیچیدم به طرف
ی
م
ضایعاتی
تا
شود
کافی
دقت
حکم
پارک رس��الت ،دیدم کس��ی با یک
بیش��تر از آنچه به قربانی وارد شده ،ظرف قرمز پشت سرم است .اول فکر
نصیب متهم حادثه نشود».
کردم مزاحم است و کنار رفتم تا رد
انتقامجویی
آمنه بهرامینو ،قربانی
شود .اما یک لحظه چشم تو چشم
را
او
که
است
عاطفی از جانب مردی
شدیم و او اس��ید را پاشید تو
منفی
پاسخ
و
یکسویهدوستداشته
صورتم و پا گذاشت به فرار.
است.
شنیده
در خواستگاری
قبال هم خیلی تهدید کرده
س��رخورده
از
پس
موحدی،
مجید
بود .میگفت از زندگی سیرم.
آبان
در
عش��ق،
از
شدن
۱۲
غروب
ت��و هم باید با من بس��وزی.
س��یدخندان
منطقه
در
۸۳
س��ال
نمیدانس��تم چهج��وری
تهران به صورت آمنه بهرامی اسید میخواهد مرا بسوزاند».
میپاشد و فرار میکند.
اقرار
از
پس
و
دستگیر
او چند روز بعد
هیچکسکارینکرد
شود.
م
زندان
راهی
به عمل خود
ی
آمن��ه بهرام��ی میگوی��د
رسیدگی
اولین
تا
اسیدپاشی
از زمان
که م��ردم در زم��ان حادثه هر چه
ساعت
پنج
بهرامی،
آمنه
به
پزشکی
فری��اد کش��یده ،کاری نکردن��د یا
فاصله است .به همیندلیل ،از چهره نمیدانستند چه باید بکنند .مردی
قربانی چیزی چون شمع آب شده به او آب میدهد که بدترین مرهم
باقی میماند و چشمهایی که دیگر برای س��وختگی با اس��ید اس��ت:
نمیبینند.
«خودم تندتند مقنعهام و لباسهایم
الکترونیک
مهن��دس
بهرامی
آمنه
را تا جایی که میتوانستم از تنم در
زمان
در
موحدی
مجید
با
و
اس��ت
آوردم .چون میدانستم اسید چکار
تحصیل در دانشکده برق آشنا شده میکند .بعد بیمارستان رسالت مرا
است.
نپذیرفت و گفتن��د نمیدانیم باید
با
خود
قبل
ماه
چند
گفتگوی
او در
باهاش چکار کنی��م .بعد مرا بردند
گوید:
م
ماجرا
شرح
در
وله
دویچ
ی
ه
به بیمارستان لبافی که پنج ساعت
«از شرکت آمدم بیرون که به خانه از زمان سوختگی میگذشت .آنجا

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

به من گفتند دیگر خیلی دیر شده
و متاس��فانه هر دو چش��م را اسید
سوزانده است».
آمنه بهرامی به توصیه شورایعالی
پزش��کی ایران و با کمک  ۲۷هزار
یورویی رییس جمهور وقت ،محمد
خاتمی ،به اسپانیا میرود و رنج ۱۷
ب��ار عمل جراح��ی برای
بازیافت بینایی ،ترمیم
پوس��ت و لب و بینی و
سوختگی دستها را به
جان میخرد .او ش��رح
حادثه و سرنوشت خود
را در کتابی نوش��ته که
اخیرا در آلمان با عنوان
"چشم در برابر چشم"
[Auge um Auge,
 ]mvg Verlagمنتشر شد.
قضات شعبه  ۷۱دادگاه کیفری به
آمنه بهرامی حق قصاص دادهاند .او
خواهان دریافت دیه نیس��ت و تنها
خواستاش ،ریختن اسید در هر دو
چشم متهم است.
آمنه بهرامی در تش��ریح احس��اس
خود از صدور این حکم گفته است:
«این حکم را نه ب��رای خودم بلکه
برای اصالح اجتماع ایران میگیرم.
من قصاص خواستم چون این پسر
به من گفت مرا دار میزنند و راحت
میش��وم .اما من میخواهم ببیند

LAWYER

 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
Fax: 514-303-6522

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

ک��ه نه ،من را میس��وزاند ،من رنج
میکشم ،او هم رنج بکشد».
مجی��د موحدی در دادگاه گفته که
قصاص را تنها به این ش��رط قبول
دارد که چش��م آمنه نیز همزمان با
اجرای حکم او ،در اتاق عمل تخلیه

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

شود .وی پرسیده که از کجا معلوم
ک��ه پس از کور ش��د 
ن خودش ،راه
درمانی برای آمنه پیدا نشود؟
ای��ن نخس��تین مرتب��ه در تاریخ
جمهوری اس�لامی خواهد بود که
متهم��ی با مج��ازات اسیدپاش��ی

قصاص میش��ود .روزنام��ه "تهران
امروز" پیشبینی ک��رده که اجرای
این حکم موج شدیدی از مخالفتها
و موافقتها را در پی داشته باشد.


با همکاری خانه ایران  -مونترال

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

 کنفرانس عصر:

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

13

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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دیکتاتور :در آینه ی عبرت...
شش سرنوشت برای خامنهای:
مبارک ،صدام یا پینوشه یا...
كاخهای وی خوشامد بگویند و حتی در این

مجید محمدی (جامعهشناس)
حتی اگ��ر دیكتاتورهای معروف تاریخ مثل
فاصل��ه زمانی
هیتل��ر و موس��ولینی را كه
ٔ
بس��یاری با ما دارند كنار بگذاریم ،در س��ه
دهه گذشته بسیاری از دیكتاتورهای جهان
ٔ
اند.
ه
كرد
سقوط
   چائوشسكو

در عین حال بس��یاری از آنها نیز س��قوط چائوشس��كو پس از بازگش��ت از تهران در
نكردن��د و در حالی كه ق��درت را در چنگ شرایط س��قوط امپراتوری كمونیستی پس
محاكمه دو ساعته به همراه همسرش
داشتند ازدنیا رفتند .اما آنها كه سقوط كردند از یك
ٔ
و تعدادش��ان هم كم نیس��ت به روشهایی توسط انقالبیون رومانیایی اعدام شد.
متفاوت و در شرایط مختلفی از سریر قدرت او دوستی برای خود باقی نگذاشته بود ،حتی
به زیر كشیده شده و سرنوشتهای متفاوتی در ارتش.
داشتهاند.
خامن��های نی��ز در ط��ی دو ده��ه مرتبا از
قوت
ش��رایط
در
ایران
دیكتاتور
سرنوش��ت
دوس��تانش كاسته و بر دش��منانش افزوده
گرفت��ن جنبش اعتراض��ی و چالش جدی است (آخرین آنها ظاهرا احمدینژاد و شركا
حكوم��ت و نیز تنگت��ر ش��دن عرصه بر هستند).
اقتدارگرای��ان اس�لامگرا و غیر اس�لامگرا اگر خامنهای همچنان به جنایاتش ادامهدهد
در
ٔ
منطق��ه خاورمیانه با كدام یك از ش��ش (تا آنجا كه پیرمردی هش��تاد ساله ،سیامك
خواهد
بیش��تری
ش��باهت
زیر
سرنوش��ت
پورزند ،از رنجی كه سربازان گمنام امام زمان
داشت؟
بر وی تحمیل كردهاند چارهای جز خودكشی
به
گ��ذار
و
مردم
نف��ع
به
سرنوش��ت
كدام
نمیبیند) دیگر عقالی ق��وم و فعاالن ضد
آن؟
ضرر
به
كدام
و
بود
خواهد
دموكراسی
خشونت نخواهند توانست خامنهای و خانواده
و كدام سرنوشت به نفع خامنهای و خانواده را از دست براندازان نظامش نجات دهند.
خواهد بود؟
امین
عیدی
و
علی
بن
و
   مبارك

عقالی قوم خواهند گفت« :بگذارید رس��م
ای
ه
خامن
برای
سرنوشت
بهترین
تواند
ی
م
این
رهبركشی را ملغی كنیم» تا رهبران فاسد و
و اعضای خانوادٔه او باشد .آنها میتوانند از مستبد و آدمخوار از كنارهگیری نهراسند ،اما
همین لحظه به فك��ر رزرو هتل در ونزوئال ،براندازانی كه خامنهای و رفقا در زندان آنها را
روسیه یا س��ودان باش��ند .به احتمال زیاد شكنجه كرده و عزیزانشان را بر دار كردهاند
اعضای خانواده با یك كشور آفریقایی موافقت به سادگی كوتاه نخواهند آمد.
نخواهن��د كرد و س��ودان در فرایند نظارت ظاه��را بیش از همه ،وف��اداران به حكومت
استصوابی وتو خواهد شد.
و مقام��ات منصوب خامن��های در نیروهای
انجام
لندن
در
را
خود
كسانی كه خریدهای
امنیت��ی و نظامی برای تحقق این س��ناریو
داد.
نخواهند
رضایت
س��ودان
میدادهاند به
تالش میكردهاند .هیچ گروهی از این سناریو
ه
هزین
س
ها
بار
گذاش��تن
نیز
ها
مش��كل رو
منتفع نخواهد شد.
ه
اس��ت،
خدمات
از
بیش
ای
خامن
بر خانوادٔه
   چارلز تیلور و عمر البشیر

ه
هست
عمل
بوشهر
ای
نیروگاه
در
چنان كه
این میتواند بهترین سرنوش��ت برای مردم
باید
آغاز
از
فهرست
این
در
را
سوریه
كردهاند.
ایران باش��د ،چون ب��دون ریختن خون و با
است
ممكن
زمان
آن
تا
چون
گذاشت،
كنار
تمسك به قوانین بینالمللی دیكتاتور خود را
باشد.
شده
ساقط
خود
اسد
بشار
حكومت
به دست دادگاه و قانون میسپارند.
سرنوشت قذافی و خانواده این فرصت را به تیل��ور ،دیكتاتور س��ابق لیبریا ،و البش��یر،
خامنهای داده است تا در صورت باال گرفتن دیكتاتور فعلی سودان ،به دلیل اقدامات ضد
اعتراضات دست به دیوانگی نزده و جان خود انس��انی خود در دادگاه بینالمللی كیفری
و اعضای خانوادهاش را به خطر نیاندازد.
محاكمهشدهاند.
كنارهگیری و خروج از كشور كممخاطرهترین
{>> ادامه در صفحه}37 :
روش مواجهه با مخالفت عمومی مردم است.
بن علی به احتمال زیاد همانند عیدی امین،
دیكتاتور اوگاندا،در تبعید خواهد مرد .مبارك
همچنان در مصر اس��ت و سرنوش��ت وی
چندان مشخص نیست ،اما با كنارهگیری از
كشتار بیشتر جلوگیری كرد و مردم مصر به
محاكمه عادالنه را خواهند داد.
او حق
ٔ
جهت اصرارداشتند.
كار قذافی بدانجا رس��یده كه هر شب باید
ج��ای خوابش را تغییر ده��د و حتی با این
تغییرات در یكی از حمالت ناتو پس��ر و سه
نوهاش به قتل رسیدند.

   صدام و قذافی


این سرنوش��ت بدترین س��ناریو برای مردم
ایران است.
این سناریودر شرایطی عملیاتی میشود كه
حمله نظامی واقع شده یا جنگ
كشور مورد ٔ
داخلی در جریان باشد .رفتارهای حكومت
خامنهای بیشترین شباهت را با رفتار صدام و
قذافیداشته است .همچنین برخی همراهان
و وفاداران خامنهای ظرفیت كشتن افراد با
تانكدر خیابان یا حمله با هواپیما به شهرهای
كشور را دارا هستند.
حكومتهای صدام و قذافیدردورٔه حكومت
خویش پروندهای س��نگین ب��رای خود در
جامعه جهانی برساختند ،از انفجار هواپیمای
ٔ
حمله نظامی به كشوریدیگر.
مسافربری تا ٔ
كش�ورهای غربی بالفاصله پس از این
گون�ه اقدام�ات در پ�ی س�قوط آنها
برنیامدند ،بلكه صبر پیشه كردند تا در
بدترین شرایط و ضعیفترین وضعیت
به سراغ آنها بیایند.
حكوم��ت صدام هنگامی م��ورد حمله قرار
گرفت كه در بدترین ش��رایط پس از حدود
ده سال تحریم نفتی قرار داشت و تانكهای
آمریكایی پ��س از دو هفته از آغاز جنگ به
بغداد رسیدند.
درنهایت صدام در یك گودال ش��كار و اعدام
ش��د .دو پس��رش ،عدی و قصی ،نیز در یك
عملیات نظامی كشته شدند.
هواپیماها و موش��كهای نات��و هنگامی به
قذاف��ی و نیروهایش حمله كردند كه نیمی
از كش��ورش را از دست داده بود و انقالبیون
آماده بودند به نیروه��ای ناتو برای بمباران

یکشنبه  19ژوئن 2011
در پارک انگرینیون
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ایران :رتبه آزادی...
مقایسه کشورها در آزادیهای
اینترنتی  +جایگاه ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

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

الف نوش�ت :براساس
گزارش جديد منتشر
ش�ده مش�خص ش�د
كه ش�مار اف�رادی كه
در جهان ب�ه اينترنت
دسترس�ی دارند طی
 5سال گذشته  2برابر
ش�ده و به بي�ش از 2
ميلي�ارد نفر رس�يده
است.
به گزارش اكونوميست و
پايگاهاينترنتی"اينكوائير"،
براس��اس گزارش جديد
از س��وی " freeom
 "houseيک انديش��كده
آمريكاي��ی ك��ه در امور
آزادیه��ای اينترنت��ی و
مدنی فعالي��ت میكند،
بس��ياری از دولته��ا با
قوانين و س��ركوبها به
افزايشدسترسی مردم به
اينترنت پاسخدادهاند.
در اين گزارش اعالم شد

كه آزادیهای برخی از كشورها در
امور اينترنتیدر مقايسه با سالهای
گذش��ته كمت��ر و محدوديتهای
اينترنتیدر آن كشورها بسيار بيشتر
شده است.
در اي��ن گ��زارش عن��وان ش��د كه
دسترسی به ش��بكههای اجتماعی
در تشديد فعاليتهای مخالفان در
سراس��ر جهان عرب تاثير بسزايی
داش��ته اس��ت .همچنين در برخی
كش��ورها از جمل��ه گرجس��تان و
استونی آزادیهای اينترنتی در حال
حاضر بيشتر از  2سال گذشته است.
در اين گزارش همچنين اعالم شد
كه آزادیه��ای اينترنتی در جهان
در حال كاهش اس��ت و نس��بت به
حمالت سايبری و همچنين سانسور
مطالب در اينترنت هشدار داده شده
است.
در اين گزارش كشورهايی كه آزادی
اينترنتی در آنها كام��ل وجود دارد
نمره بين صفر تا  ،30كش��ورهايی
كه آزادی اينترنتی نسبتا وجود دارد
 31تا  60و كش��ورهايی كه آزادی
اينترنتی بسيار كمی در آنها وجود
دارد  61تا  100نمره گرفتهاند.
در اين آمار جايگاه چين  83و ايران
 89عنوان شده است.

سیامک پورزند...

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

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

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

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

>> ادامه از صفحه12 :

تو بخش��ی از وجود من هس��تی .باألخره
توانستند تو را به کشتندهند .اما من میراث
تو را در این جهان زنده نگه خواهم داشت.
این مهمترین عهدی است که در زندگی ام
بسته ام .تو زنده خواهی ماند .عهد می کنم.
فرای نهایت زنده خواهی ماند.
جلوی اش��کم را نمی توانم بگیرم .ولی می

دانم که امشب به سویم پرواز خواهی کرد
تا صورتم را با دستان نامرئی ات پاک کنی؛
درست مثل پنج سال پیش ،که جمهوری
مدت ده روز به دیدنت
اسالمی اجازه داد به ّ
بیای��م .یادت هس��ت که همان ش��ب اول
چگونه س��رم را بر زانوانت گذاشتم ،معادل
تمام س��ال هایی که تو در دس��ت آن ها و

س��ری
در زندان های ّ
آن ها گذراندی اشک
ریختم ،و تو تمام شب نوازشم کردی؟ هم
تو می دانس��تی و هم من ،که این آخرین
دیدار ماس��ت .ولی وانم��ود می کردیم که
همه چیز عوض خواهد ش��د .هرگز چیزی
عوض نشد .ولی حاال عوض می شود؛ حاال
به سوی من پرواز می کنی.
هرگ��ز فراموش نخواهم ک��رد که با تو چه

ﺯﺍﮔﺮس

کردند .هرگ��ز فراموش نخواه��م کرد که
چگونه ش��کنجه ات دادن��د .این یک عهد
اس��ت .اجازه نخواهم داد ک��ه جهان تو را
فراموش کند.
________
پانوشت:

اص��ل متن نامه آزاده پورزند به انگلیس��ی
نوشته شده که توسط پرستو د .به فارسی
برگردانده شده است.

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
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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؟ 2

>> بخش 2
از سه بخش

تو ّلدعیسیمسیح
تا اینکه س��ر انجام وعدۀ عظیم خ��دا به وقوع
پیوس��ت .ن��وری عظیم در تاریکی درخش��ید
پادش��اهی متولّد شد که پادشاهی او ابدی می
باشد .کاهنی متولد شد که برای ما یک بار برای
همیشه باید قربانی گناه را می گذراند .گناهانی
دوش بش��ریّت سنگینی می
که قرنها بر روی ِ
کرد .و نتایج آن دامنگیر همه خلقت شده بود.
خلقتی که در دردی همچ��ون درد زایمان به
خود می پیچید .محبت عظیم خدا و کام نجات
بخش او جسم پوشید .یوحنا 1:1

مرگعیسیمسیح
از آنجایی که انس��ان در اثر س��رپیچی از خدا،
حاکمیت خ��ود را به طور قانونی به ش��یطان
ّ
س��پرده بود .بنابراین دچار یک مرگ روحانی
ش��ده بود .و انسان باید به طور قانونی حیات از
دست رفته خود را بدست می گرفت .خدا نمی
حاکمیت را پس
توانست با قدرت عظیمش این
ّ
بگیرد .چون اگر این موضوع اعمال می شد خدا
قانون خود را زیر پا می گذاشت.
و همچنین انسان از دست داده بود ،انسان نیز
باید پس می گرفت .بنابراین خدا انس��ان شد
تا به نمایندگی از انس��ان تمام بهای گناهان را زمانی تمام قدرتهای تاریکی بر انسان حکمرانی
ِ
پرداخت کند .عیس��ی مسیح با انجام
معجزات می کردند اما مس��یح م��ا را از چنگ نیرومند
بسیار ،مسیح بودن خود را ثابت کرد.
ظلمت رهانید و به پادشاهی خود منتقل ساخت.
کولسیان  .13:1وقتی انسان مرتکب گناه شددر
و خود عیسی مسیح بارها اعالم کرد که باید در واقع قانوناَ رأی و حاکمیت خود را به قدرتهای
راه گناهان بسیاری بمیرد .مرقس 32-1 34 10تاریکی داد .اما عیسی مسیح با مرگ خود ما را
«عیس��ی و ش��اگردان در راه اورشلیم بودند و از این حاکمیت آزاد ساخت.
عیسی پیش��اپیش ش��اگردان حركت میکرد .مسیح بر روی صلیب ،تمام قدرتهای آسمانی و
متحیر بودند و کس��انی که از عقب فرمانروایان را خلع ساح كرد ،بر آنها پیروز شد و
ش��اگردان ّ
آنها می آمدند ،بسیار می ترسیدند .آنها را پیش همه رسوا
عیس��ی دوازده ش��اگرد خود را به ساخت .کولسیان .15:2
كناری برد و دربارٔه آنچه كه می باید گناه زمانی بر ما با قدرت فرمانروایی می کرد اما
برایش اتّفاق افتد ،با آنها ش��روع به با مرگ عیسی مسیح شیطان وقدرتهای تاریکی
صحبت كرد
خلع ساح شدند .چون کسی که به عیسی مسیح
و به آنها فرمود« :ما اكنون به اورشلیم ایمان دارد نسب به گناه مرده است در اینصورت
می رویم و پسر انسان بهدست سران گناه بر ما قدرت ندارد.
كاهنان و علما س��پرده خواهد شد.
آنه��ا او را محكوم به مرگ خواهند رومیان:1-6 . 7 :
كرد و دست بیگانگان خواهند سپرد« .ای دوستان من ،شما از قوانین ّاطالع دارید و
آنها او را مسخره خواهند نمود و به میدانید كه انسان فقط تا زمانی که زنده است،
رویش آب دهان خواهند انداخت،و مل��زم به اطاعت از قانون اس��ت ».مث ً
ال یک زن
او را تازیانه خواهن��د زد و خواهند ش��وهردار ،تا وقتی که ش��وهرش زنده اس��ت،
كشت ،ا ّما پس از سه روز دوباره زنده قانون��اً به او تعلّق دارد ،ا ّما اگر ش��وهر او بمیرد،
مقید
خواهد شد ».اما سر انجام زمان فرا دیگر آن زن از قانونی كه او را به شوهرش ّ
رسید ،وی بدس��ت رومیان سپرده میساخت ،آزاد است.
شد که کشته شود.
بخش پایانی در شماره آینده
اما پیالطس ،فرماندار رومی وقتی از

این است داستان جنات دهنده ما،
عیسیمسیح
بعد از مالقات فرش��ته خداوند با مریم و مژده
ظهور منجی از طریق وی سرانجام نجاتدهنده
جهان تاریک گشود.
چشم به ِ
جهانی که تاریخ آن دس��تخوش تولد عیس��ی
مسیح شد .خدا در جسم انسانی خود را آشکار

هر شنبه

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

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:



هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ش جالل عادل
کشی

خداوند محبت است

تا اینکه فرشته خداوند بر دختری باکره ،مریم
نام ظاهر شد و تولّد نجات دهنده را از طریق وی
اعالم کردپ تا پیشگویی کالم خدا در اشعیا :7
 14به وقوع بپیوندد.
آخرین نبی عهد عتیق یعن��ی قبل از مرگ و
یحیی تعمیددهنده بود که
قیام عیسی مسیحِ ،
ظهور منجی را به مردم موعظه می کرد و این
مقدس می بود کهدر
هم پیشگوییدیگر کتاب ّ
کتاب اش��عیا نبی باب  4-3:40به آن اشاره می
کند .یحیی راه را برای خداوند عیس��ی مسیح
مهیا می کرد.

کرد .کولسیان 9:2
الوهیت به طور كامل در مس��یح مجسم
«زیرا ّ
ش��د» از آنجایی که انسان در اثر گناه شناخت
خود را از خدا از دس��ت داده بود .خدا در جسم
انسانی یا (فرا باشنده) در بُعد تاریخ ظاهر شد تا
انسان درک درستی از خالق خود داشته باشد و
بتواند راه گم شده خود را پیدا کند.
عیسی مس��یح فرمود هر کس مرا دیده پدر را
دیده و هر کس به من ایمان آورد به فرستنده
من ایمان آورده است.
یوحنا 11-9:14

عیسی مسیح بازجویی نمود اعام داشت که در
وی هیچ گناهی نمی بیند واین مرا به یاد عهد
عتیق می اندازد زمانی هم که در عهد گذشته
گوسفند و یا گاوی را برای قربانی می آوردند ،آن
گوسفند برای آنکه سالمت و بی عیبی آن ثابت
می شد باید مدتیدر محلی نگهداری می شد تا
از سالمت آن اطمینان حاصل می کردند.
و عیسی مسیح نه تنها بوسیله پیالطس بلکه
بوس��یله هیرودیس هم باز جویی ش��د و در او
عیبی یافت نشد .تا پیشگویی اشعیا نبی به وقوع
بپیوندد که فرمود :هر چند در او حیله ای یافت
نش��د اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب
نموده به دردها مبتال س��ازد .چ��ون جان او را
قربانی گناه ساخت.
اشعیا12-4:53 :
اهمیت مرگ عیسی مسیح پی می
در اینجا به ّ
بریم.
او تمام س��ندهایی را که علیه ما بود بر صلیب
خود میخکوب کرد.
کولس��یان  .14:2س��ندهایی ک��ه گناه��ان و
محکومیت ما را شاهد بودند .همه آنها بر صلیب
عیسی مسیح میخکوب شد.
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در شهــر
مدرسه دهخدا



شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

کتابخانهنیما

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

تلفن)514( 626-5520 :

فرهنگسرایسینا

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

خانـه ایران

(514) 731-1443

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

(514) 651-7955

خورشید خانوم

Tel: 514-341-5194

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

Info: 514-865-7146

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

دانشنامهایرانیکا

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

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

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

همبستگیبازرگانی

5347 Cote-des-Niege

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

رادیو همصدا اتاوا

IBNG

را فراموش نکنیم!

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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»

بن الدن :ترور در پاکستان...
گذش��ته در حمله نیروه��ای آمریکایی به
مخفیگاه اودر پاکستان کشته شد.
احسان الله تهدید کرد که حمالت دیگری
نیز در راه است.
به گفت��ه این منابع ،در حمالت روز جمعه،
یکی از مهاجمان ،مواد منفجره همراه خود
را در نزدیک در ورودی این آموزشگاه منفجر
کرد در حالیکه تعدادی از دانش��جویان در

تاریخ برگزاری جشن های ملی
را به آگاهی همگان می رساند
.1جشنتیرگان................................................یکشنبه3جوالی2011
 .2جشن مهرگان  ................................................شنبه  8جوالی 2011
 .3جشن یلدا  ................................................شنبه  24دسامبر 2011
 .4جشن س�ده  ................................................شنبه  4فوریه 2012
 .5چهارشنبه سوری  ...........................سه شنبه 13مارچ2012
 .6جشن زادروز زرتش�ت و دیدار نوروزی ............................
 .........................................................................................ش�نبه  25م�ارچ 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:
514-212-0159

514-325-3012

بازارهمیاریساالنه

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

		

بزودی اکران

انیمال فارس

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

		
		

کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca

514-489-8686

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

>> ادامه از صفحه5 :

حال سوار شدن به یک خودرو بودند.
بالفاصله پس از آن ،انفجار شدیدتری روی
داد.
خبرگزاری های به نقل از منابع محلی ،عامل
انفجار اول را یک فرد حدود بیس��ت س��اله
گ��زارش کرده و افزوده اند که مهاجمان ،به
منظور وارد کردن بیشترین تلفات انسانی ،در
بمب های خود بلبیرینگ
به کار برده بودند.
در م��ورد چگونگی وقوع
دومین انفجار و عامل آن
هنوز جزئیاتی در دس��ت
نیست.
"آکادمی پلی��س" که در
روز جمعه هدف حمله قرار
گرفت یکی از مراکز متعدد

5155 Décarie

150

www.childfoundation.org

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

انتقام 'شهادت' بن الدن

اجنمن دوستداران زرتشت

بنیـــاد
کـودک

ی مدرسه
مجمع عموم 
دهخدا

www.KhodRahaGaran.org

پاسداری از جشن های ملی
خویشکاریهرایرانیست

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

ایرانیکاازآنهمهماست
514-651-7955

بنیادنیکو:

Persian Cultural Asso. – Capital Region

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

(514) 944-8111

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

اوتـــاوا

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

بنیاد سخن آزاد

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
mssunfound@hotmail.com

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

کتابفروشیزاگرس

(514) 299-1787

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

www.cafelitt.ca

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

Tel.: 514-485-3652

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.paivand.ca

کافهلیت:هرپنجشنبه
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داستانی پر آب چشم


سخنران:

مهدی مرعشی

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

 دانشگاه کنکوردیا

تربیت نیروهای شبه
نظامیدر مناطق ناآرام
پاکس��تان اس��ت که
اگرچهوظیفهرویارویی
مستقیم با شورشیان
مسلح را برعهده دارند،
>> Metro: Guy
اما معم��وال از امکانات
تلفناطالعات:
514-651-7955
حفاظت��ی چندان��ی
برخوردارنیستند.
مراکز نظامی و غیر نظامی پاکس��تان طی افغانستان و شبکه القاعده هم ارتباط دارند.
سال های اخیر هدف حمالت متعدد گروه پس از عملیات روز  ۲مه که به کشته شدن
های اسالمگرای تندرو بوده که صدها کشته رهبر القاع��ده منجر ش��د ،در برخی نقاط
پاکس��تان تظاهراتی علیه آمری��کا و دولت
و هزاران زخمی برجای گذاشته است.
گفت��ه می ش��ود که به خص��وص مناطق پاکستان برگزار شد.
شمال غرب این کشور واقع در نزدیک مرز در بس��یاری از این تظاهرات ،موضوع اصلی
با افغانستان محل اصلی فعالیت تندروهای مورد انتقاد تظاهرکنندگان این بود که دولت
اسالمگراس��ت که با شورش��یان طالبان در آمریکا با حمله نظامی به مخفیگاه اسامه بن
1455 Maisonneuve W.
Room: 520

الدن بدون کس��ب اجازه از دولت پاکستان،
حاکمیت ملی این کشور را نقض کرده است.
در عین حال ،گروهی از تندروهای پاکستانی
در تظاهرات خود صراحتا کشته شدن اسامه
ب��ن الدن را محکوم و تهدی��د کردند که از
"شهادت" او انتقام خواهند گرفت.
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

تهیه وام مسکن
:

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

با مدیریت شهرزاد

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

.

CBIC

CBIC . "CBIC

"

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

MT

 Cﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ "ﺖﺳﺍ ﻢﻬﻣ ﻪﭽﻧﺁ ﺮﻫ یﺍﺮﺑ  CBIC. "CBICﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ

Cell : 438-838-7770

MT

____________
Groupe Sutton
-Performer

bitabinesh@barangallery.ca

Wedding & Event Designer

Toronto,Ottawa,Montreal

647-505-1615

Graphic Design

Bita

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

منار،پامیر،نورانی

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

انواع
کارت
تلفن

مرکزپخش پیوند

سلیم سادات

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

	
  

Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

Dr. Raymond Rezaie

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

حواله
پولی

Salim Sadat

Clinic
Travelers s

پزشکانخانواده:
انواع صنایع دستی

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

Advanced Aesthetics
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

کلینیکاستتیکپیشرفته

مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی

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

دکترعطاانصاری

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

(podotherapist
)/foot specialist

p
(with ap

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

پزشکان متخصص:








جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکولوژیست

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا

خدمات کلینیک :لیزرتراپی Laser Therapy

_______________
700 Bord du Lac,

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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy












Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته

18

19
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ParsPlumbing

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

 ویژۀ بانوان
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ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﭘﺎﺭﺱ

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.

Pars Plumbing & Heating Inc.

Montreal H3G 1S6

روبروی بانک رویال

Tel : (514) 880-0022

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد
در خدمت هموطنان گرامی

RESIDENTAL & COMMERCIAL
 -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ

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

water preventer by AWWA Quebec

 ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ) -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ( Degel

- Camera inspection

 -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

- Installation of Gas Appliance

 -ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

)ﻧﺻﺏ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﮔﺎﺯ ﺳﻭﺯ(

 -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

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

خدمات عبارتند از:

- Installer and inspector of back

Tel: (514) 290-2959
www.ParsPlumbing.ca

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

با مدیریت

خانواده

رضا جیرودی

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

جتارت

© KamNic 2011

ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ R.B.Q
ﻭ ﻋﻀﻮ C.M.M.T.Q

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

سرویس اتومبیل

دعاوی

با جتربه طوالنی

Montreal Office

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

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

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

حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

متخصص حسابداری و مالیات

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

		McGill University

خدمات عادی:

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping تهیه گزار ش های مالیات فروشGST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

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

خدمات ویژه:

Tax planning & preparation For:
- High income earners
- Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits.....
- Trust
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation
- Investment -Business
& Managements Consulting
- Business Plans
- Budgets & Forecasts
Motreal:
18 Westminster N., Suite 20,
QC H4X 1Y9

Tel.: (514) 806-0060

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

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

;; 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
مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

cell.: (514) 865-7146

>>

تهیه وام مسکن

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

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

20
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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.

همراه با رسید برای بیمه شما

رمتیز،
ا

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

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس
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)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

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

شیشلیک بره
با پلو و ساالد

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

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

حالل

طبخ در حضور مشتری

شنبه  28می
مونتریال

RESTAURANT

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

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges












CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش
ET
!CARP R
E
DUST

RESTAURANT

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields
دستگاهمخصوص«داستر»،

گردو غبار و مواد آلرژی زا
و آالینده های فرش
شما را می زداید!

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

20

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

Raymond & Heller

Tel.: (514) 271-7750
Montreal, QC, H2V4J1

6681 Av Du Parc

21
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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance

مخصوص خامن ها و آقایان

خنستین شرکت بیمه ایرانی

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی

با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
؟؟؟  میکاپ آدونیس (فرناندا)
 فیشالاپیالسیونمانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش
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اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc
Montreal, QC, H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765

 با اقساط
ماهیانه

 CAR
 HOUSE

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

زیـبایی رد ربازندگی است

 TAXI
 MOTO

6400-A St-Jacques W.

 COMMERCIAL

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com
assurance@eleganceleasing.com

WHO WATCHES OVER
YOUR FINANCIAL
?SECURITY



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















آینده را منی توان پیش بینی کرد ،اما می توان برنامه ریزی کرد!
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری






مسیرامظفری A PARTNER YOU CAN TRUST.
جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی 


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

 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

›
›
›
›
›
›

Samira Mozaffari Farouji

WWW.SAMIRAINS.COM
www.inalco.com

Financial Security Advisor

P8476G

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

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.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال

دندانهای مصنوعی 
 گذاشتن
New
WEB SERVICES
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
دندان)Rapid
Orthodontics








CEREC AC Bluecam 






















 























 
















 

INC.


شرکت  KamNicبا ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنتی
Implant









_____________________________
 Root Canal





در خدمت هم میهنان عزیز و ارجمند میباشد .
ل کلیه
1834 Ste Catherine west, Suite 200
و
قب
• میزبانی وب و ایمیل
Zoom 2 ACP



















ل
دیکا
)(Metro: Guy
های م
• طراحی وب سایت
بیمه
ی
ها




















ه
م
ی
Tel
: (514) 933-3337
• سخت افزار
TEL: (514) 2240224
و ب جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com









• نرم افزار
www.KamNic.com





















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




























































KamNic



Montreal, Quebec H3H 1M1
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Make your wedding a
special and unforgettable one !
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Brossard
1730 Boul. Rome
Split-level, Detached
4+1 Bedrooms
$369,500

open
house

514

<لطفا جای خود را حتما
!از قبل رزرو بفرمائید

485-2929

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

®™
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5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
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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
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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.
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فیروز همتیان
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South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
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Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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ایران و خاورمیانه...

سونامیسیاسیمنطقهوتوافقنامهقاهره

دکتر حسین باقرزاده
 10مه 2011
hbzadeh@btinternet.com

توافقنامهدو گروه فلسطینی فتح و
حماس كه روز پنجشنبه گذشته
در قاهره به امضای محمود عباس
و خالد مشعل رسید واقعه نسبتا
نامنتظرهای بود که بس��یاری از
تحلیلگران و ناظران سیاسی را
غافلگیرکرد.
این دو گروه چهار سال پیش در
یک برخورد خونین بر سر تسلط
بر غزه از یک دیگر جدا شدند و در
این فاصله نیز برخوردهایدیگری
بین آنان در گرفته بود.
زمین��ه برخ��ورد ،البت��ه ،اعمال دو
سیاس��ت کام�لا متمای��ز در قبال
اسراییل و حل مشکل فلسطین بود.
فتح ،اصل دو کش��ور فلس��طین و
اسراییل را پذیرفته بود و مذاکره را
راه حل مناقشه میدانست ،و
حماس نابودی اسراییل را در برنامه
خ��ود گنجانده ب��ود و اس��تراتژی
خشونت رادنبال میکرد.
فت�ح از حمای��ت غرب برخ��وردار
میشد و
حم�اس ب��ه حمایته��ای مالی و
سیاس��ی جمهوری اسالمی وابسته
بود.
سیاستهای متضاد دو گروه در برابر
اسراییل البته به نفع اسراییل تمام
میشد و ارمغان آن برای فلسطینان
چیزی جز ادامه اشغال سرزمینهای
فلسطینی از سوی اسراییل و تلفات
س��نگین مردم غزه در زیر حمالت
انتقامی و مرگبار اسراییل نبود.
وابس��تگی حم��اس (و گروهه��ای
تندرو فلسطینیدیگر) به جمهوری
اسالمی ،عمال فلسطین را به یکی از
صحنههای اصلی جنگ (با واسطه)
رژی��م ایران با غ��رب و به خصوص
آمریکا و اسراییل تبدیل کرده بود.
رژیم ایران عالوه بر کمکهای مالی
و نظامی به حماس ،رسما از مواضع
و عملکرد آن در برابر اسراییل دفاع
میکرد و متقابال سیاستهایدولت
خودگردان فلسطین برای گفتگو با
اسراییل را به باد انتقاد میگرفت.
حماس (در ردیف حزب الله لبنان)
یک عنصر حیاتی سیاست خارجی
رژیم جمهوری اس�لامی در منطقه
بش��مار میرف��ت و تا ح��د زیادی
سیاس��تهای خ��ود را بر اس��اس
رهنمودها و دستورالعملهای رژیم
ایران تنظیم میکرد.
رژیم ای��ران یک مانع اصلی وحدت
فلس��طینیان ب��ود ،و ه��ر ت�لاش
آش��تیجویانه ک��ه از س��وی خود
فلسطینیان یا میانجیگران دیگر به
کار گرفته میش��د با مخالفت رژیم
ایران به سنگ میخورد.
جمهوری اس�لامی از فلسطینیان
غزه به عن��وان مهرههایی در اجرای
سیاس��ت ض��د آمریکای��ی و ضد
اس��راییلی خود به��ره میگرفت ،و
این سیاست را عمدتا از طریق گروه
حماسدنبال میکرد.
توافقنامه فتح و حماس با استقبال
ش��دید مردم فلس��طین روبرو شد
و فلس��طینیان غزه که چهار سال
حکوم��ت غزه ج��ز خرابی و جنگ
چیزی برای آنان به ارمغان نیاورده
بود در خیابانها به رقص و ش��ادی
پرداختند.
در جه��ان ع��رب نی��ز از ای��ن امر

ـــــــــــــــــــ
سونامی سیاس�ی خاور میانه نه فقط
رژیم سوریه متحد رژیم ایران را دچار
تزلزل کرده ،بلکه بر گروههای مجری
سیاس�تهای رژیم در منطقه نیز تأثیر
گذاش�ته و آنها را از کنترل رژیم دور
میکند .توافقنامه دو گروه فلسطینی
فتح و حماس در قاهره ضربه بزرگی به
سیاستهای رژیم ایران در منطقه وارد
کرده اس�ت .رژیم نه فقط در داخل با
بحرانهای فلج کنندهای روبرو است و
بلکه سیاست خارجی آن در منطقه نیز
در حال فروپاشی است.
_______________________
اس��تقبال وس��یعی به عم��ل آمد.
دولت راستگرای اس��راییل ،اما ،که
تا کنون عالقه چندانی به مذاکرات
صلح نشان نداده و از وجود حماس
و سیاس��تهای خش��ونتبار آن به
عنوان بهانهای برای ادامه اشغال خود
و گسترش شهرکهای اسراییلی در
زمینهای اشغالی بهره گرفته است،
نسبت به این توافقنامه واکنش منفی
نشان داد.
برای اس��راییل ،وجود یک حکومت
یکپارچ��ه فلس��طینی در مذاکرات
صل��ح خب��ر خوش��ی نیس��ت و با
سیاس��ت «تفرقه بینداز و حکومت
کن» همخوانی ندارد.
اس��راییل البته هنوز به حماس به
عن��وان یک گروه تروریس��تی نگاه
میکند و نمیتواند بپذیرد که بدون
تعدیل مواضع حماس امکان چنین
توافقی وجود نداش��ت .اگر اسراییل
واقعا خواهان صلح بود میبایس��تی
از هر توافقی که حماس را به تغییر
سیاس��ت در برابر اس��راییل وا دارد
استقبالمیکرد.

در واق�ع ،نکته مهمی ک�ه در این
توافقنامه به چشم میخورد نزدیک
شدن مواضع حماس به فتح است و
نه به عکس.

در اظه��ارات محمود عباس و خالد
مش��عل به هنگام امضای توافقنامه
در قاهره به خوبی دیده میشود که
اولی همچنان به مواضع پیشین خود
وفادار است ،ولیدومی سخنانی را بر
زبان میآورد که تا کنون از رهبران
حماس شنیده نمیشده است.
برای مثال مشعل اکنون از «كشور
مستقل فلس��طین» و حتا نهایتا از
«صلح با اسرائیل» (و نه نابودی آن)
سخن میراند.
ای��ن س��خنان از گروه��ی ک��ه در
اساس��نامه خ��ود آورده اس��ت که
«سرزمین فلس��طین تا روز قیامت
موقوفه اس�لامی اس��ت و ...چشم
پوش��ی از آن ی��ا بخش��ی از آن به
هیچ وجه مجاز نیس��ت ».و به الهام
از ولینعمت��ان خود در تهران مرتبا
از «محو كامل رژیم صهیونیستی»
س��خن میرانده است کامال تازگی
دارد.
حماس البته هنوز اساس��نامه خود
را تغییر نداده اس��ت ،ول��ی این در
طبیعت کار است که تشکیالتی اول
در یک توافق سیاس��ی مواضعی را
میپذیرد و سپس عمال مواد مغایر
آن در اساس��نامه خ��ود را به حال
تعلیق در میآورد و یا مراحل تغییر
آن را دنبال میکند  -روندی که فتح
نی��ز از کنفرانس مادرید و مذاکرات
اسلو به بعد طی کرده است.
ولی چ�ه عواملی حماس را به این

چرخش سیاس�ی کشانده
اس�ت ،و این چرخش چه
تأثی�ری در روابط حماس
با جمهوری اسالمی از یک
سو و سیاست منطقهای رژیم
ایران از سوی دیگر خواهد
داشت؟

این چرخش سیاسی را باید
یکی از فرایندهای سونامی
عظیم سیاسی برشمرد که از
چند ماه پیش با زلزلهای در
تونس آغاز ش��د و موجهای
آن تمام��ی خاورمیان��ه و
شمال آفریقا از دریای عرب
در شرق تا اقیانوس اطلس
در غرب را تکان داده است.
در آغاز ،امواج این س��ونامی
در کش��ورهایی به چش��م
میخورد که رژیمهای آنها وابسته
به غرب بودند .ولی با گسترش این
امواج به کش��ورهایی مانند لیبی و
سپس س��وریه ،دیده شد که هیچ
نظام استبدادی در برابر این سونامی
در امان نیس��ت و دیر ی��ا زود از آن
آسیب خواهد دید.
گس��ترش این حرکت به سوریه به
خصوص زنگ خطر را برای متحدان
آن در منطقه نیز به ص��دا درآورده
اس��ت ،و نه فقط رژیم ایران شاهد
از دس��ت رفتن تنها متحد سیاسی
خوددر منطقه است ،بلکه گروههای
همسو با آن نیز که از کانال سوریه
ارتزاق میکردند دریافتهاند که ورق
در حال برگشتن است.
حماس که پایگاه سیاس��ی خود را
در دمشق مس��تقر کرده به خوبی
دریافته اس��ت که با فروپاشی رژیم
اس��د و اس��تقرار دموکراسی در آن
کش��ور ،دیگ��ر آین��دهای در آنجا
نخواهدداشت.
به نظر میرس��د این درک اس��ت
که حماس را واداش��ته ت��ا به رغم
ش��عارهای تند خود به گروه رقیب
یعنی فتح نزدیک ش��ود و بینش و
روش خود را تعدیل کند.
این نزدیکی ظاهرا بدون مشورت
و یا حتا اطالع رژیم ایران صورت
گرفتهاست.

دلیل این ام��ر را میتوان از واکنش
جمهوری اس�لامی دریافت .وزارت
خارجه ایران ،البته ،از این توافقنامه
تحت عنوان «گام مثبت و مباركی
در جهت تحقق اهداف تاریخی مردم
مظلوم فلسطین» یاد نموده و از آن
استقبال كرده است.
ولی نه سیاس��ت خارج��ی ایران را
وزارت خارج��ه تعیین میکند ،و نه
اظهارات رسمی مقامات نظام گویای
موضع واقعی رژی��م حاکم بر ایران
اس��ت .برای دریافت واکنش واقعی
رژیم ای��ران باید به منابعی مراجعه
کرد که از یک سو مستقیما به ولی
فقیه دسترسی دارند و از سوی دیگر
تعیین کننده اصلی سیاس��تهای
رژیم در تقریبا تمام زمینهها بشمار
میروند .مثال روزنامه کیهان حسین
شریعتمداری.
کدامین سیاست داخلی یا خارجی
رژیم بوده که کیه��ان پرچمدار آن
نبوده است؟
و کدامین موضع سیاس��ی کیهان
بوده که از سوی حاکمیت یا شخص
خامنهای نفی یا نقد شده باشد؟
اکن��ون نی��ز این کیهان اس��ت که
عصبانیت رژی��م از توافقنامه قاهره
را ابراز میکند .کیهان در س��رمقاله
خود به امضای شریعتمداری ( )۱از
این توافقنامه تحت عنوان «چیدمان

بازسازی شده ای از معاهده ننگین
"كمپ دیوید" و ترجمان بزك شده
ای از پیمان "اسلو"» یاد کرده است.
شریعتمداری ضمن تحقیر و توهین
محمود عباس ،لبه تیز انتقادات خود
را متوجه خالد مش��عل کرده که به
ادعای کیهان «آش��كارا در تناقض
با اساس��نامه حماس» سخن گفته
است.
کیهان با توجه به اشاره خالد مشعل
به «كش��ور مس��تقل فلس��طین»
تشكیل دولت مستقل فلسطین را
«به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر
ق��دس و تن دادن به ذلت س��ازش
با قات�لان زن و مرد و كودك مظلوم
فلسطینی» دانسته و نتیجه گرفته
است که «در توافقنامه آشتی فتح و
حماس كاله گشادی بر سر حماس
رفته است و ابومازن [محمود عباس]
نه فقط از مواضع سازش��كارانه فتح
كمترین تنازلی نداشته است ،بلكه
جنبش حماس را از مواضع انقالبی و
اسالمی قبلی پایین كشیده و به نفع
اسرائیل با خود همراه كرده است».
دالیل عصبانیت کیهان البته روشن
است.

سونامی سیاسی خاور میانه نه فقط
بزرگترینیاتنهامتحدسیاسیرژیم
ایران در منطقه یعنی رژیم سوریه را
دچار تزلزل کرده و بلکه بر گروههای
تند رو مجری سیاستهای رژیم در
منطقه نیز تأثیر گذاشته و آنها را از
کنترل رژیم جمهوری اسالمی دور
میکند .توافقنامه قاهره ضربه بزرگی
به سیاستهای رژیم ایراندر منطقه
وارد میکند و سالها سرمایهگذاری
مالی و نظامی روی حماس را بیاثر
میسازد.
ش��واهدی وجود دارد که حزبالله
لبنان،دیگر گروه وابسته استراتژیک
رژی��م در منطق��ه ،نی��ز در معرض
تغییراتی قرار گرفته است .به عبارت
دیگر ،با رسیدن سونامی به سوریه
نه فقط این متحد سیاسی رژیم به
تزلزل افتاده و بلکه مجموعه ساختار
اس��تراتژیک سیاست خارجی رژیم
ایران در منطقه در حال فروپاش��ی
اس��ت .مقام��ات ایران البت��ه هنوز
ب��ه ادع��ای دلخوش کنن��ده خود
که حرک��ت فعل��ی خاورمیانه یک
«بیداری اسالمی» و ملهم از انقالب
اس�لامی  32سال پیش ایران است
ادامه میدهن��د .ولی آنان به خوبی
میدانند که رژیم نه فقط در داخل با
بحرانهای فلج کنندهای روبرو است
و بلکه سیاست خارجی آندر منطقه
نیزدر معرض طوفان سهمناکی قرار
گرفته است .سونامی سیاسی منطقه
همچنان در حال پیشروی است و
به سختی میتوان آن را در مرزهای
ایران متوقف کرد.


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

514-996-9692
paivandmtl@gmail.com
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ازکشنت بن الدن
تا پریوزی بر تروریسم!
شهباز خنعی
shahbaznakhai8@gmail.com

کش��ته ش��دن بن الدن دریک
عملی��ات کوماندوی��ی نیروهای
امریکای��ی در پاکس��تان ام��واج
بزرگی از ش��ادمانی و ش��عف در
غرب و بویژه امری��کا پدید آورد.
این ابراز ش��ادمانی درعین حال
که ازس��وی بازماندگان قربانیان
جنایت های تروریستی سازمان
مخوف القاعده طبیعی است ،حاوی نوعی احساس گرایی زودرس و شتاب
زده نیز هس��ت و واکنش های پس از فروپاشی اتحادجماهیرشوروی را در
ذهن تداعی می کند .درآن زمان نیز واکنش های شتاب زده ای ابراز شد که
در سال های پس از آن ثابت شد که با واقعیت های موجود در جهان بدون
اتحاد جماهیرشوروی فاصله بسیارداشته است.
یک سال و چند ماه پیش از اعالم رسمی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
جرج بوش پدر رییس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا ،درروز  11سپتامبر
 ،1990دریک سخنرانی دربرابر کنگره امریکا گفت« :ما امروز در لحظه ای
خاص و خارق العاده قرارگرفته ایم ...از درون این عصروحشت زده ،نظم نوین
جهانی شکوفا می شود .تحت حاکمیت این نظم جدید ،تمام ملل جهان از
شرق ،غرب ،جنوب و شمال در اتحاد و رفاه زندگی خواهند کرد»!
درست  11سال طول کشید تا در سالروز آن سخنان خوش بینانه و شتاب
زده ،جرج دبلیوبوش وحشت زده دریابد که پدرش ذرع نکرده پاره و نخورده
ش��کرکرده و بجای "حاکمیت نظم جدید و زندگی در اتحاد و رفاه" دنیایی
لبریز از خش��ونت ،ترور ،کینه و دش��منی به فرزند رییس جمهور شده اش
تحویل داده است.
بافروپاشی اتحادجماهیرشوروی ،برخی از اندیشمندان سیاسی ایاالت متحده
امریکا که کش��ور خ��ود را تنها ابرقدرت و ی ّکه تاز دنی��ا می دیدند ،درصدد
برآمدند تا برای وضعیت تازه بوجودآمده نظریه پردازی کنند.
یکی از برجسته ترین این اندیشمندان نظریه پرداز ،فرانسیس فوکویاما بود که
در کتاب "پایان تاریخ و آخرین انسان" خود ،که درسال  1992منتشرشد،
نظری��ه "پایان تاریخ" را ارائه کرد .این نظریه درواقع دس��تکاری و تغییردر
نظریه هگل ،فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم است که دگرگشت تاریخی را گذر
از مراحل سرمایه داری ،سوسیالیزم و در نهایت رسیدن به مرحله کمونیزم
پیش بینی کرده بود و بنیان مکتب سیاسی مارکسیزم-لنینیزم را تشکیل
می داد .فوکویاما در نظریه "پایان تاریخ" خود می گفت که سرانجام محتوم
همه جوامع ،نه کمونی��زم – چنان که هگل می گفت – بلکه نظام لیبرال
دموکراسی است که امریکا پیشرو و پرچمدار آن است .فوکویاما جهان پس
از فروپاشی اتحادشوروی را آخرالزمان می دانست و نظام لیبرال دموکراسی
را بهشت موعود معرفی می کرد .فوکویاما می گفت که برخورداری از رفاه به
معنای مطلق و وسیع آن ،خواست و آرزوی بشر است که تنها در نظام لیبرال
دموکراسیدست یافتنی است.
نظریه "پایان تاریخ" فوکویاما انسان را به "مدرن" و "غیرمدرن" تقسیم می
کرد .از دیدگاه فوکویاما ،انسان مدرن انسان غربی است که در بهشت موعود
لیبرال دموکراسی به آسایش ابدی نائل می شود .انسان "غیرمدرن" نیز به
"ناخودآگاه" و "خودآگاه" تقس��یم می شود .انسان غیر مدرن ناخودآگاه به
یمن پیشرفت های فناوری به تدریج به بهشت موعود لیبرال دموکراسی وارد
می ش��ود .می ماند انسان غیرمدرن خودآگاه که دربرابر لیبرال دموکراسی
و نظام مدرن مقاومت می کند و محکوم به این است که در زیر چرخ تاریخ
له و نابود شود.
یکسالپسازفوکویاما،اندیشمندامریکاییدیگریبنامساموئلهانتینگتون
نظریه "برخورد تمدن ها" را ارائه کرد .چکیده این نظریه این بود که در آینده
فزون بر این که هویت تمدنی اهمیت بیشتر خواهد یافت ،تمدن های زنده
جهان به  7یا  8تمدن بزرگ –غربی ،کنفوسیوسی ،ژاپنی ،اسالمی ،هندو،
اس�لاو ،ارتدوکس ،امریکای التین و افریقایی – تقسیم می شوند و خطوط
گسل میان این تمدن ها منشأ درگیری ها و تقابل های آینده است.
فاجعه تروریستی  11سپتامبر  ،2001که موجب کشته شدن بیش از 3000
نفر در امریکا و لشکرکشی این کشور به افغانستان و عراق شد ،نشان داد که
نظریه ساموئل هانتینگتون بیش از نظریه فوکویاما به واقعیت های موجود و
روند رویدادها نزدیک است.
اینک در دهمین سال برخورد خونینی که تاکنون موجب کشتار صدهاهزار
انسان شده و فضای رعب و وحشت را بردنیا حاکم کرده ،امریکا در شرایطی
که بیش از هرزمان دیگر درکالف س��ردرگم مشکالت اقتصادی ،اجتماعی،
سیاس��ی و امنیتی دس��ت و پا می زند و برای باالبردن روحیه مردم خود و
زمینه س��ازی برای انتخابات ریاس��ت جمهوری در سال آینده به یک خبر
خوش نیاز دارد ،ناگهان بمب خبری کشته شدن اسامه بن الدن منتشر می
شود و هرکس به نوبه خود می کوشد به شادمانی و شعف ناشی از آن دامن
زند .باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا می گوید« :بعد از مرگ رهبر شبکه
القاعده ،جهان امن تر شده است» .جرج دبلیوبوش نیز کشته شدن بن الدن
را یک پیروزی برای ملّت امریکا توصیف می کند و اتحادیه اروپا هم با صدور
بیانیه ای کشته شدن اسامه بن الدن را پیروزی بزرگی در مبارزه برای نابودی
تروریسم می خواند.
آیا براس��تی پس از کشته شدن اس��امه بن الدن ،چنان که باراک اوباما می
گوید"جهان امن تر شده" ویا بنابر گفته جرجدبلیوبوش و بیانیه اتحادیه اروپا
کش��ته شدن بن الدن یک "پیروزی" است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش
ابتدا باید به رابطه علت و معلولی پدیده ها توجه کرد و برای این کار داشتن
شناخت از کم و کیف تروریسم ضروری است.
{>> ادامه در صفحه}29 :
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تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!!...
5داستانکوتاه

خدانیست

لقمانحکیم

روزی لقمان به پسرش گفت امروز
به ت��و  3پند می دهم ک��ه کامروا
شوی.
اول اینک��ه س��عی ک��ن در زندگی
بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینک��ه در بهتری��ن بس��تر و
رختخواب جهان بخوابی !
سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه
های جهان زندگی کنی!
پس��ر لقمان گفت ای پ��در ما یک
خانواده بس��یار فقیر هستیم چطور
م��ن می توانم این کاره��ا را انجام
دهم؟
لقمان جواب داد :
   اگ��ر کم��ی دیرتر و کمت��ر غذا

بخوری هر غذایی که میخوری طعم
بهترین غذای جهان را می دهد.
   اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر

بخواب��ی در هر جا ک��ه خوابیده ای
احس��اس می کنی بهترین خوابگاه
جهان است.
   و اگر با مردم دوس��تی کنی و در

قلب آنها ج��ای می گیری و آنوقت
بهتری��ن خانه ه��ای جه��ان مال
توست...
از زرتشت پرسیدند زندگی خود را
بر چه بنا كردی؟
گفت  :چهار اصل

 -1دانس�تم رزق م�را دیگ�ری
نمیخورد پس آرام شدم
 -2دانس�تم كه خدا مرا میبیند
پس حیا كردم
 -3دانس�تم كه كار مرا دیگری
انجام نمی دهد پس تالش كردم
 -4دانستم كه پایان كارم مرگ
است پس مهیا شدم

مردی برای اصالح س��ر و صورتش
به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و
گوی جالبی بین آنها در گرفت.
آنه��ا در م��ورد مطال��ب مختلفی
صحبت کردند؛ وقتی به موضوع خدا
رس��ید آرایشگر گفت :من باور نمی
کنم که خدا وجود دارد.
مشتری پرسید :چرا باور نمی کنی؟
آرایش��گر جواب داد :کافیس��ت به
خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود
ندارد؟
شما به من بگو اگر خدا وجود داشت
ای��ن همه مریض می ش��دند؟ بچه
های بی سرپرست پیدا میشد؟ اگر
خدا وجود داشت درد و رنجی وجود
داشت؟
نمی توانم خ��دای مهربانی را تصور
کن��م که اجازه دهد این همه درد و
رنج وجود داشته باشد.
مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی
نداد چون نمی خواست جر و بحث
کند.
آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری
از مغازه بیرون رفت به محض اینکه
از مغ��ازه بیرون آمد مردی را دید با
موهای بلند و کثیف و به هم تابیده
و ریش اصالح نکرده ظاهرش کثیف
و به هم ریخته بود.
مش��تری برگش��ت و دوب��اره وارد
آرایش��گاه ش��د و به آرایشگر گفت:
میدونی چیه! به نظر من آرایشگرها
هم وجود ندارند!
آرایش��گر گفت :چرا چنین حرفی
میزن��ی؟ م��ن اینجا هس��تم .من
آرایش��گرم.همین االن موهای تو را
کوتاه کردم.
مش��تری ب��ا اعت��راض گف��ت :نه
آرایش��گرها وجود ندارند چون اگر
وجود داشتند هیچکس مثل مردی
که بیرون اس��ت با موه��ای بلند و
کثی��ف و ریش اصالح نک��رده پیدا

زندگی:
  نگـاهیدیگر

این گونه نگاه كنید ...
مرد را به عقلش نه به ثروتش
زن را به وفایش نه به مجالش
دوست را به حمبتش نه به كالمش
عاشق را به صربش نه به ادعایش
مال را به بركتش نه به مقدارش
خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
اتومبیل را به كارائیش نه به مدلش
غذا را به كیفیتش نه به كمیتش
درس را به استادش نه به سختیش
دانشمند را به علمش نه به مدركش
مدیر را به عملكردش نه به جایگاهش
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد كتابهایش
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
دل را به پا كیش نه به صاحبش
جسم را به سالمتش نه به الغریش
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

نمی شد.
آرایش��گر گفت :نه بابا! آرایش��گرها
وجود دارند موضوع این اس��ت که
مردم به ما مراجعه نمیکنند.
مش��تری تاکید ک��رد :دقیقا نکته
همین اس��ت .خدا وجود دارد .فقط
م��ردم ب��ه او مراجع��ه نمیکنند و
دنبالش نمی گردند.
برای همین است که این همه درد و
رنج در دنیا وجود دارد!.
این منار کجه!

میگویند حدود  ٧٠٠سال پیش ،در
اصفهانمسجدیمیساختند.
روز قبل از افتتاح مسجد ،کارگرها و
معماران جمع شده بودند و آخرین
خرده کاری ها را انجام میدادند.
پیرزنی از آنجا رد میشد وقتی مسجد
را دید به یکی از کارگران گفت :فکر
کنم یکی از مناره ها کمی کجه!
کارگرها خندیدند .اما معمار که این
حرف را شنید ،سریع گفت  :چوب
بیاورید! کارگ��ر بیاورید! چوب را به
مناره تکیه بدهید .فشار بدهید.
فششششششا ااررر!!!...
و م��دام از پیرزن میپرس��ید :مادر،
درست شد؟!!
مدتی طول کش��ید تا پیرزن گفت:
بله! درست شد! تشکر کرد و دعایی
کرد و رفت...
کارگرها حکم��ت این کار بیهوده و
فشار دادن مناره را پرسیدند ؟!
معم��ار گفت  :اگر این پیرزن ،راجع
به ک��ج بودن این من��اره با دیگران
صحبت میکرد و شایعه پا میگرفت،
ای��ن مناره تا ابد کج میماند و دیگر
نمی توانس��تیم اث��رات منفی این
ش��ایعه را پاک کنیم ...این است که
من گفتم در همین ابتدا جلوی آن
را بگیرم!

دزد مال،
نه دزد ایمان!

گ
وین�د روزی دزدی
در راه�ی ،بس�ته
ا
ی
یا
ف�
ت که در آن
چیز گرانبهایی بود و
د
عای
ی نیز پیوس�ت آ
ن بود .آن شخص
بس
ته را به صاحبش بر
گرداند .او را گفتند:
چ
را
ای
ن
ه
مه مال
را از دست دادی؟
گ
ف�
ت:
صاحب م�ال
عقیده داش�ت که
ای
ن
دعا ،مال او را
حفظ می کند .و من
د
زد مال او هس�تم،
نه دزد دین! ا گر آن
را
پ�س من�ی دادم و
عقیده صاحب آن
ما
ل،
خ
لل
ی م�ی یاف�
ت؛ آن وقت من،
د
زد
با
وره�ای او نیز
بودم و این کار دور
از
انصاف است!...

همدردی

جناب آقای علی رضوی عزیز

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

ب
یاد ود
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زندهیادحسینرضانیا
حسین جان
یک سال از زمانی که ما را
ترک کردی می گذرد،
در اولین سالگرد نبودنت،
یاد و خاطره ات را
گرامی می داریم

تو دنیای مجازی سهمی از خوشی نداشتی
هرجا رفتیدرها بسته ،حتی یک کلید نداشتی
هر کسی یه روز یه جوری ،همه ی احساس تو رو کشت
اما تو توی وجودت یه ذره بدی نداشتی
هیچکسی حرف دلت را گوش نداد ،حتی خود من
تویی که تمام عمرت کاری جز خوبی نداشتی
دسته های گل آوردن واسه تو ،روی مزارت
یاد اون روزی می افتم حتی شاخه گل نداشتی

جلم

ب
س یاد ود
مریم و سعید

(514)484_0752

بازگشت همه به سوی خداست
در نهایت اندوه و تاسف درگذشت پدر بزرگوارمان،
بزرگ خاندان رضوی

شادروان آقای حاج غالمرضا رضوی

را در مشهد ،ایران به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبود آن مرحوم
در روز شنبه 21ماه می 2011

از ساعت  6تا  8بعدازظهر
در محل :گورستان «سورسز»

Rideau Funeral Home
4275 blvd. Des Sources
(DDO QC) H9B 2A6
)(Tel.:514-685-3344

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

فرشاد فضلی و دوستان شما در «تپش»

جناب آقای علی رضوی گرامی

ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان با شما صمیمانه شریکیم
و برای شما و دیگر سوگواران ،آرامش و بهروزی آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

برادران علی و امیر رضوی
(کمپانی کاسپین سی فود)
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،دوستان گرامی
، توران،خامن های محترم پوران
،سوسن و ترانه شاهمرادی
و یار گرامی ناصر میریان
بدینوسیلهدرگذشت

)شادروان خامن محترم سلیمی (شاهمرادی

را به شما تسلیت می گوئیم
.و برایتان آرامش و تندرستی آرزومندیم

خانواده صادقیان عراقی

دردی

هـم

سـت
با یاد ا اد
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 انصاری،خانواده های محترم کنجکاو
عزیزان دوستان ارجمند سوگوار

،در اندوه از دست رفتن عزیز خاندان شما

زندهیادآقایفریبرزکنجکاو
با شما عزیزان صمیمانه همدردیم
.و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم

هـم

دوستان و همکاران در فرودگاه دُروال

دردی

 سعداللهی،خانواده های محترم صدیقی
خانواده ها و دوستان عزیز سوگوار

،پدر و عزیز خاندان شما، برادر،در اندوه از دست رفتن همسر

زندهیادآقایمصطفیصدیقی
با شما عزیزان صمیمانه همدردیم
.و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم

هـم

دوستان و همکاران در فرودگاه دُروال

دردی

جنابان آقایان علی و امیر رضوی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن برادر ارجمندتان

شادروان غالمرضا رضوی

 با شما دوستان محترم صمیمانه شریکیم،در مشهد
.و برایتان آرامش و تندرستی آرزو می کنیم

، علی ایزدی،رضا پدرام
محسن زکی وخانواده ها

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

. در شهر گرگان چشم به دنیا گشودند1293 دکتر نصرت الله عاملی در سال
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 به ایران برگشته و جزء اولین بنیانگزاران توسعه جراحی و 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
 چه از نظر چاپ مقاالت و کتب و یا سخن رانی در مجامع علمی،خود بجای گذاشته اند
.پزشکی داخلی و بین المللی
1389 پروفسور عاملی سال پیش روز دوم خرداد ماه
. کانادا به رحمت ایزدی پیوستند،در شهر تورنتو
یادشان گرامی باد

:دکترمحمدملکی

بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه مک گیل مونترال

DR. N. O. AMELI
M.B., CH.B. (HONS), CH.M. (BIRM), F.I.C.S., F.R.C.S. (E)
M.B., CH.B. (HONS), CH.M. (BIRM), F.I.C.S., F.R.C.S. (E)
DR. N. O. AMELI Passed away peacefully on Sunday, May 23, 2010 a few days
before his 97th birthday.
Dr. Ameli, was predeceased by his wife, Doris, and is survived by his three
children, Dr. F. Michael Ameli, Richard B. Ameli and Dr. Barbara C. Alexander,
eight grandchildren and seven great grandchildren. Dr. Ameli and his wife retired
to Canada over thirty years ago after a very successful career as a neurosurgeon in
Iran. He was born in 1913 in Gorgan, Iran and attended the Darolfanoon School
in Tehran. He received a university scholarship from the National Iranian Oil
Company after ranking first in the country. At Birmingham University, England,
he was awarded the Queens Scholarship for having the highest average marks in
the final medical exam. Upon receiving his medical degree, he returned to Iran
in 1937and practiced general surgery. He was appointed as surgeon and director
of one of the first children's hospitals in Tehran. He then returned to the UK
for specialized training and obtained both a Master of Surgery (Ch.M) and the
Fellowship of the Royal College of Surgeons (F.R.C.S.). He completed his training
in neurosurgery in 1950 at the Queen Elizabeth Hospital, University of Birmingham.
Returning to Tehran, he was appointed as an Associate Professor of Neurosurgery
and subsequently as Professor of Neurosurgery in 1957. He founded the Dariush
Kabir University Medical School Hospital in 1974 and was its first Dean. (This
hospital was, at the time, one of the leading medical teaching hospitals in the Middle
East.) He has been recognized as one of the founders of neurosurgery in Iran. He
established an international reputation in his chosen field, resulting in invitations to
become a visiting professor in Europe and North America. Over the years he was
invited to lecture at numerous medical institutions and published journal articles and
books, including his memoir, in Persian and English. He was a member of many
professional and scientific societies such as the Society of British Neurological
Surgeons, German Neurological Society, Fellow of the Royal Society of Medicine
(UK), American Society of Neurological Surgeons, Scandinavian Neurological
Society, Egyptian Neurosurgical Society and a Senior Member of the Canadian
Neurological Society. Throughout his life he had a wide-ranging interest in Middle
Eastern history and archeology. He was also an outstanding bridge player and avid
lawn bowler. He was very fond of his family and took great pride and interest in the
careers and activities of his children, grand children and great grand children.
He will be sadly missed.
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زندگی و سالمت....

آلرژی بهاری شروع می شود

 ذرات معلق در هوای شهرهایآلوده ای مثل تهران همواره
وجود دارند ،پس چرا این ذرات
موجب ایجاد آلرژی منیشوند؟

آلرژیهای بهاری هم با آمدن فصل
بهار ،در بین مردم فراگیر میشود.

آل��رژی ب��ه واكنشهای ش��دید و
غیرعادی سیستم ایمنی بدن نسبت
به ورود عوامل خارجی گفته میشود
كه عوارض گوناگونی را برای فرد ایجاد
میكند .این عوارض اگرچه در بیشتر
موارد مقطعی و زودگذر هستند ،ولی
در مواردی نیز واكنشهای ش��دید
بدن را س��بب میش��وند و تا مدت
طوالنی ادامه مییابند.
آلرژی بهاری معموال ب��ا آب ریزش
بینی و س��وزش چشم همراه است و
در برخی موارد همانند سرماخوردگی
حالت كرختی ایجاد میكند و فرد به
عطسههای مكرر مبتال میشود.
به گفته پزشكان ،حساسیت بهاری
میتواند به طور ناگهانی یا تدریجی
ایجاد شود و چند دقیقه تا چند ماه به
طولبینجامد.
آلرژی در بیشتر موارد زمینه ژنتیكی
دارد ،ول��ی عوامل محیطی نیز بر آن
موثرن��د .بنا بر باور پزش��كان درمان
آل��رژی به ش��ناخت دقی��ق عوامل
حساسیت زا نیاز دارد و به این منظور
باید آزمایشهای متعددی انجام شود.
پس از شناسایی این عوامل به بیمار
توصیه میش��ود كه حتیاالمكان از
این عوامل دوری كند.
البته در برخی م��وارد داروهای ضد

دارچنی

()Cinnamon

دارچی��ن از قدیماالی��ام در
دنیا بهكار میرفته اس��ت در
مصر حتی قبل از ساختمان
اهرام ثالثه مصر برای درمان
ام��راض مختلف��ه مص��رف
میشده است .اسم دارچین
 Cinnamonاز كلم��ه عربی
 Kinnamonمش��تق ش��ده
و در كت��اب مق��دس به آن

حساس��یت تجویز می گ��ردد و در
صورتی كه آلرژی خیلی شدید باشد،
تزریق آمپول هم انجام میشود.
گفتگ��وی زیر در ای��ن زمینه با یک
متخصص آس��م و آلرژی انجام شده
است.
 چرا بروز حساسیت در فصل بهاربیش از سایر فصلها دیده میشود؟

   ب��ه طور كلی  20ت��ا  30درصد

افراد جامعه ممكن است دچار آلرژی
شوند .این آلرژی میتواند به صورت
فصلی و یا دایمی باشد كه شیوع نوع
فصلی آن بیش از نوع دایمی اس��ت.
آلرژیهای فصلی ب��رای بروز نیاز به
یك عامل محرك دارند و فصل بهار كه
فصل گردهافش��انی و رویش گیاهان
مختلف است میتواند محرك خوبی
برای آن باشد.
 پس این مطلب صحیح است كهگرده گلها باعث بروز آلرژی در بهار
میشود؟

   بله ،البته باید به این نكته توجه

داشت كه كدام گردهها موجب بروز
آلرژی میشوند .بر خالف نظر عامه
م��ردم ،گلهایی مثل رز و س��رخ به
دلیل این كه گرده آنها بزرگ است،
كمتر در ایجاد آلرژی نقش دارند و در
مقابل ،گرده گلهای كوچك و گرده
درختان س��وزنی برگ مثل سرو در
ایجاد آلرژی بسیار موثرند.

۲

   برای پاسخ به این سوال ابتدا

باید دانست كه ماده حساسیتزا
باید دارای چه مشخصاتی باشد
ت��ا موجب ایج��اد آلرژی ش��ود.
مهمتری��ن ن��وع آل��رژی ،آلرژی
بینی اس��ت كه  25تا  30درصد
مبتالی��ان را دربرمیگیرد كه در
آن دس��تگاه تنفس��ی فوقانی یا
تحتانیدرگیر میشود.
ب��ه بیان علمی بای��د گفت برای
تحریك دس��تگاه تنفسی افرادی
كه مس��تعد آلرژی هستند ،یك ماده
آلرژن (حساس��یتزا) باید وزنی بین
 10تا  70دالتون داشته باشد و گرده
گیاهان به��اری در این دس��ته قرار
میگیرند.
 یعنی آالیندههای هوا در ایجادآلرژیهایفصلبهاربیتاثیرند؟

   نه ،آالیندهه��ای هوا نیز به نوبه

خود در این پدیده نقش دارند .طبق
نتایج تحقیقات انجام شده در كشور،
مش��خص شده اس��ت كه آالیندهها
میتوانند ش��كل آلرژنه��ا را تغییر
دهند و باعث حساسیتزایی بیشتر
آنهاشوند.
با بررس��ی میكروسكوپی گرده گیاه
سرو نقرهای مثال در تهران ،مشخص
شده است كه گرده این گیاهدر نواحی
آلودهتر شهر ،از لحاظ ظاهری تغییر
شكل می یابد و عالیم حساسیتزای
بیشتری از خود نشان میدهد.
 -آیا آلرژی درمان دارد؟

   اگر منظ��ور از این درمان ،عالج

و مداوای قطعی بیماری باش��د ،باید
گفت جز در موارد معدودی این امر
امكانپذیر نیس��ت ك��ه البته مدت
درمان این تعداد محدود نیز طوالنی
خواهد بود.
ب��روز آل��رژی در زمانهای مختلف
متفاوت اس��ت ،یعنی ممكن اس��ت
در ط��ول یك دوره زمانی به اوج خود
برس��د ،ولی در مقابل ممكن اس��ت

 .دارچین برای زیاد شدن
و بازیافتن نیروی جنسی
نیز بهكار میرود كلیه را گرم
میكن��د و ضعف كمر و پاها
را ازبین میبرد و كمخونی را
درمان میكند.
 .دارچی��ن بهترین دارو
ب��رای دردهای عضالنی
اس��ت و جدیداً در آمریكای
شمالی و كانادا كرمهائی به
بازار آمده كه دارای دارچین
اس��ت و برای رفع درد بهكار
میرود.
 .حتماً تا به حال متوجه
شدهاید كه بعد از خوردن
یك دون��ات دارچیندار همه
چیز را زیبا میبینید و چقدر
آرام هس��تید .این خاصیت
دارچین اس��ت زیرا دارچین
اث��ر آرامكنده و ش��ادكننده
دارد و از بسیاری از داروهای

اشاره ش��ده است و
در مراس��م مذهی
یهودی��ان ب��هكار
میرفت��ه اس��ت.
دارچی��ن پوس��ت
درختی اس��ت كه
ت��ا  ۱۰متر ریش��ه میكند
برگ این درخت سبز سیر و
دارای گلهای به رنگ سفید
میباشد.
پوس��ت این درخت را كنده
و معموالً پودر میكنند و در
غذا یا بهعنوان چ��ای از آن
استفادهمیكنند.

۳
۴

خواص داروئی

۱

دارچین رمز جوانی است و
مصرف روزانه آن انسان را
سالمت و جوان نگه میدارد.

چند س��ال به صورت خفته بماند و
بروز نكند.
در كل ریشهكنی آلرژی بسیار مشكل
است.
 پس چهطور میتوان با این پدیدهمقابلهكرد؟

   طبق بررس��یهای انجام ش��ده،

اولین و مهمترین قدمدر جلوگیری از
بروز آلرژی ،پیشگیری است.
برای این كار مناسبترین عمل ،دور
كردن فرد از عامل حساسیتزاست،
مث�لا اگ��ر فرد ب��ه گیاه��ی خاص
حساس��یت دارد ،بهتری��ن كار دور
كردن فرد از آن گیاه است.
ولی اگر این كار مقدور نبود ،میتوان
از ورود عامل حساس��یتزا به منزل
جلوگیری كرد ،مثال با بستن پنجرهها
و باال كش��یدن شیش��ه اتومبیل در
هنگام خروج از منزل میتوان تا حد
زیادی از بروز آلرژی جلوگیری كرد.
آگاه��ی از این نكته نیز بس��یار مهم
است كه ازدحام گردههای گیاهان در
دو مقطع زمانی بسیار زیاد است :یكی
س��اعت  10صبح و دیگری ساعت 5
بعد از ظهر.
افراد مس��تعد آل��رژی بای��د در این
س��اعات ،موارد بهداش��تی از قبیل
استفاده از ماسك را بیشتر مدنظر قرار
دهند.
 چه داروهایی برای درمان آلرژیوجود دارد؟

   معمولتری��ن داروهای��ی ك��ه

در ای��ن مورد اس��تفاده میش��وند
آنتیهیس��تامینها هس��تند كه در
واقع عالیم بالین��ی آلرژی را كاهش
میدهند ،ن��ه این ك��ه آن را درمان
كنند .از عوارض مهم اینداروها ایجاد
خوابآلودگی است.
داروه��ای دیگری كه ب��رای درمان
آل��رژی كارب��رد دارن��د ،داروه��ای
استروییدی هستند كه انواع قدیمی
آنها عوارض بس��یاری داشتند ،ولی
در ح��ال حاضر عوارض آنها بس��یار
كاهش یافته است .باید به این نكته
نیز توجه داشت كه مصرف داروهای
اس��تروییدی به ش��كل خوراكی یا
تزریقی ،بهصورت خودسرانه آثار بدی
را میتواند به دنبال داشته باشد .
   

آرامبخ��ش بهت��ر اس��ت .و
در حقیقت میت��وان گفت
دارچین والیوم گیاهی است
زیرا در دارچین مادهای است
بهنام  Cinnamodehydeكه
روی حیوان��ات و انس��ان اثر
آرامبخش دارد.
 .اث��ر مهم دیگر دارچین
پائین آوردن تب میباشد
و حت��ی ام��روزه دارچین را
بهص��ورت قرص و كپس��ول
درآوردهاند كه بهعنوان تببر
بهكار میرود .شما میتوانید
به آس��انی با نوش��یدن یك
فنج��ان چ��ای دارچین تب
را بهس��رعت پائین بیاورید.
دارچین رگها را باز میكند
و اثر خوبی در گردش خون
دارد.
 .دارچی��ن خاصی��ت
عجیب دیگ��ری دارد و

۵

۶

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

آن ق��وی ك��ردن مصونیت
بدن در مقابل امراض اس��ت
و حتی میتوان گفت كه اثر
پنی س��یلین و آنتی بیوتیك
را به مقدار زیادی درا اس��ت.
اگر حس كردید كه ضعیف
ش��دهاید و ممك��ن اس��ت
مریض شوید چای دارچین
را فرام��وش نكنی��د و حتی
اگر سرما خوردهاید یا ضعف
شدید چای دارچین بهترین
دارو است.
 .یك��ی از دانش��مندان
انگلیس��ی در كتابی كه
قرن نهم تالیف نمود ادعا كرد
ك��ه دارچین معده را تمیز و
آرام و قوی میكند .بنابراین
اگر ناراحتی معدهدارید حتماً
از دارچی��ن اس��تفاده كنید
دارچی��ن با این همه خواص
طعم بسیار خوبی دارد .حتی
اگر چای معمولی مینوشید
آن را ب��ا یك قطعه پوس��ت
دارچین بههم بزنید كه طعم
آن را بهت��ر كن��د .بیدلیل
نیس��ت ك��ه در گذش��ته
س��لمانیها كه در حقیقت
دكترهای طب قدیم بودند
به مش��تریهای خود چای
دارچین میدادند.

۷

مضرات

مضرات خاصی برای آن بیان
نشده است!

مدیریت
استرس
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اول اینکه از استرس
هایتانحرفبزنید:

ی��ک آدم صب��ور
ق��رص
د
هن
و
گی��ر بیاوری��د و
کل بدبختیه��ا
و جفتکهای��ی که از االغ زندگ��ی خوردهاید را با او
تقسیم کنید… بازگو کردن مشکالت ،وزن آنها را
کم می کند… عالوه بر آن معموال وقتی سفره دلتان
را جلو کسی باز میکنید ،او هم سفره خودش را برایتان
باز میکند و یحتمل میفهمید که شما در این دنیا ،تنها آدم
کتک خورده نیستید و این یعنی آرامش...


دوم اینکه فقط به زمان حال فکر کنید:

گذشتهتان و آیندهتان را خیلی جدی نگیرید… اصال پاپیچ خرابکاریها و
کوتاهیهایی که در گذشته در حق خودتان کردهاید ،نشوید.
همه همینطور بودهاند وانگش��ت فرو کردن در زخمهای قدیمی ،هیچ
فایدهای جز چرکی شدن آنها ندارد .آینده را هم که رسما باید به هیچ
کجایتان حساب نیاورید .ترس از حوادث و رخدادهای احتمالی ،حماقت
محض اس��ت… فکر هر چی��زی ،از خود آن چیز ،معموال س��ختتر و
دردناکتر است…

سوم اینکه به خودتان استراحت بدهید:

حاالمیگویم استراحت ،یکهو فکرتان نرود سمت یک ماه عشق و حال
وسط سواحل هاوایی… وسط همه گرفتاری ها واسترس ها و بدبختیها،
آدم می تواند به خودش یک مرخصی چند ساعته بدهد… کمی تنهایی،
کمی بچگی کردن ،کمی خریت یا هر چیز نامتعارفی که شاید دوست
داش��ته باش��ید… .که کمی از دنیای واقعی دورتان کند و خستگی را
بگیرد… مثل نهنگها که هر از چندگاهی به باالی آب میآیند و نفسی
تازه میکنند و
دوباره به زیر آب برمیگردند…

چهارم این که تنتان را بجنبانید:

نه منظورم فقط و قرو قنبیل نیست! ورزش قاتل استرس است… لزومی
هم ندارد که وقتی میگوییم ورزش ،خودتان را موظف کنید روزی هزار
بار وزنه یک تنی بزنید و به اندازه گوریل بازو دربیاورید…
از م��ن به ش��ما نصیحت… همچین که یک جفت��ک چارکش منظم
وخفیف در روز داشته باشید ،کلی موثر است…

پنجماینکهواقعبینباشید:

ش��ل کنید عضله المصب را! ما ملت ش��ریف ،بیشتر استرسمان بابت
چیزهایی است که کنترلی روی آنها نداریم…داستان مثل آمپول زدن
میماند… وقتی اصغر آمپولزن ،قرار است ماتحت مریض را نوازش کند،
حتما این کار را میکند و حاال اگر عضله آنجایت را بخواهی سفت کنی،
هیچ خاصیتی ندارد اال اینکه درد آمپول بیشتر میشود… گاهی مواقع
باید واقعبین بود و عضلههایت را شل کنی که دردش کمتر شود…

ششم اینکه زندگیتان ،میدان و مسابقه اسبدوانی نیست:

خودتانرادائمبادیگرانمقایسهنکنید…مقایسهکردنو“رقابتپیشگی”،
اس��ترسزا است… اینکه جاسم فوقلیس��انس دارد و من ندارم و قاسم
المبورگین��ی دارد و م��ن ندارم و عبود فالن دارد و من ندارم ،ش��ما را
دقیقا میکند همان اس��ب مسابقه که همه عمرش را بابت هویجِ سر
چوب ،دویده وبه هیچ کجا هم نرس��یده… زندگی مسخرهتر از چیزی
اس��ت که ش��ما فکرش رامیکنید… هیچ دونفری لزوما نباید مثل هم
باشند… خودتان باشید…

هفتم اینکه از مواجهه با عوامل “ترسزا” هراس نداشته باشید:

مثال ساده آن ،دندانپزشک است… وقتی دندان خراب دارید ،یک کله
پیش دکتر بروید و درس��تش کنید… نه اینکه مثل بز بترس��ید و یک
عمر را از ترس دندانپزش��ک ،بادرد آن بسازید و همه لقمههایتان را با
یکطرفتان بجوید… نیم ساعت جنگیدن با درد ،بهتر از یک عمر زندگی
با ترسِ درد است… ترس ،استرس میزاید.

هشتم اینکه خوب بخورید و بخوابید و شعارتان قبر بابای دنیا باشد:

آدمی کهدرست نخوابد و نخورد ،مغزشدرست کارنمیکند… مغز علیل
هم ،عادت دارد همه چیز را س��خت و مهلک نش��ان دهد… آدم وقتی
گرسنه و خسته است ،یک وزنه یک کیلویی را هم نمیتواند بلند کند،
چه برسد به یک فکر چند کیلویی…

نهماینکهبخندید:

همه مش��کل دارند… من دارم ،ش��ما هم دارید… همه بدبختی داریم،
گرفتاری داریم و این موضوع تابع محل جغرافیایی آدمها هم نیست…
یاد بگیرید بخندید… به ریش دنیا و مشکالت بخندید… به بدبختیها
بخندید… به من کهدو ساعت صرف نوشتن این موضوع کردم،بخندید…
به خودتان بخندید… دو بار اولش س��خت اس��ت… ام��ا کم کم عادت
میکنید و میبینید که رابطه خنده و گرفتاری ،مثل رابطه خیار است و
سوختگی پوست… درمانش نمیکند اما دردش را کم میکند…
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پزشکــی....

www.paivand.ca
Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

با مدرک مورد تایید "مرکز بین المللی آموزش ریکی"
• ریکی برای درمان بیماری های جسمی و روحی
• ریکی برای دفع سموم بدن
• ریکی برای حل مشکالت روزمره
• ریکی برای کاهش استرس
• ریکی برای Relaxation
و اگر می خواهید به عنوان یک درمانگر
Professional Reiki Therapist
فعالیتکنید،
آموزشدر شهرهای مونتریال،
اتاوا ،کبک سیتی و تورنتو با ما تماس بگیرید:

Syndrome des Jambe
sans repos

reikiwellnesscenter@gmail.com

سندروم

علل
در بیش��تر موارد علت آن مشخص
نیس��ت از نظ��ر فیزیول��وژی یک
اضطراب عصبی اس��ت ک��ه بر اثر
کمبود  Dopamineدر مغز و نخاع
می باشد چند عاملی که امکان دارد
باعث شود عبارتند از:
بیماری می تواند در چند نسل یک
خانواده دیده ش��ود که امکان ارثی
بودن آنرا تشدید می کند .بیشتر بر
اثر ارثی بودن در کودکی و نوجوانی
پیش می آید.
   کمبودآهن:


کمبود آه��ن میتوان��د روی تولید
 Dopramineاث��ر بگذارد حتی اگر
این کمبود باعث کم خونی نشود.
   بیماری ه��ای مزم��ن ،دیابت،

کم کاری کلیوی ،فیرومیالژی و پولی
آرتریت روماتوئید میتواند به تولید
بیماری کمک کند.
   بارداری ،می تواند تولید سندروم

بکند و یا سندروم را تشدید کند در
ص��ورت اول در دو هفته اول پس از
زایمان سندورمها از بین میرود.
   کمبود اسید فولیک (،)Vit B9

ویتامی��ن  B12و منیزیوم می تواند
کمک به تولید بیماری بکند.

پیشرفتبیماری
سندروم با پیش��رفت سن شدیدتر
می ش��ود ولی ش��خص می تواند با
تعویض عادات زندگی به خوبی آنرا
کنترل کند باید در نظر داش��ت که
سندروم پاهای بیقرار امکان مبتال

Reiki Wellness Center
آموزش ریکی ()Reiki

دکترعطاانصاری(کبک)

س��ندروم پاهای بیق��رار -یا
بیقراری شبانه پاها یا سندروم
س��اق پای بی استراحت یک
اضط��راب عصبی اس��ت که
باعث می شود ساق پا احتیاج
غیر قابل کنت��رل به حرکت
داشتهداشته باشند.
این احتیاج باعث ناراحتی هائی
در اندام تحتانی می شود .مانند
مور مور شدن ،سوزش ،احساس
داغی پا که ش��دت آنها در همه
یکساننیست.
این حس های ناخواسته بیشتر
در هنگام اس��تراحت و یا عدم
تحرک بیش می آید و می تواند
اس��تراحت کردن یا شرکت در
یک جلسه و یا مسافرت هوائی
را بسیار سخت کند.
چ��ون س��مپتوم ها در عصر و
شب ش��دیدتر می شوند باعث
بی خوابی مزمن میشود بطوری که
شخص در طول روز خسته و خواب
آلود باش��د و کیفیت زندگی بکلی
ناجور شود.
بعضی افراد هنگام بیداری احساس
می کنند کهدر تمام شب راهپیمائی
کرده اند.
این سندروم در بین  6تا  15درصد
افراد بالغ دیده می شود و در حدود
 40درصد افراد قبل از  20س��الگی
ش��روع و در باقی افراد بع��د از 50
سالگی و در نزد افراد جوان براحتی
با س��ندروم هاپیرآکتیویته اشتباه
می شود.
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پاهـای

بیقرار
شدن به بیماری پارکینسون را زیاد
نمی کند با اینکه پارکینس��ون هم
یک شکل کمبوددوپامین می باشد.

تشخیص
برای تش��خیص ،پزشک میخواهد
بداند که سمپتومها چگونه و از کی
شروع شده ،شخص چه بیماریهایی
داشته و چه داروهایی مصرف کرده.
آیا در فامیل او کس��ی مبتال بوده،
بعض��ی آزمایش��ات خ��ون مانند
میزان  ،Ferritineکمبود ویتامینها
و آزمایش��ات برای عض�لات الزم
می شود.
احتم��ال دارد پزش��ک بخواه��د
شخص را به متخصصی که میتواند
پلی گراف کیفیت خواب شبانه را در
مرکز مطالعه خواب ،تجزیه و تحلیل
کند ،معرفی کند.

عالئم
طب��ق International Restless
 Legs Syndromeبای��د  4مرحله
زیر وجود داشته باشد:
   احتیاج به حرکت دادن س��اق

پا همراه و گاهی تولید ش��ده بر اثر
احساسات ناخواستهدر ساق پا مانند
مور مور ش��دن ،احس��اس سوزش
مثل فروکردن سوزن ،خارش ،درد
و غیره.
   احتیاج به حرکتدادندر هنگام

استراحت شخص معموالً در حالت
نشسته یا خوابیده بوجود میاید و یا
شدیدتر می شود.
   س��ندرومها عصر و شب شدید

ش��ده و صبح زود از بین می رود (یا
خیلی کم می شود).
با حرکت دادن پاها مانند راه رفتن،
نرمش کردن ،تا کردن زانوها و ماساژ
دادن آرامش برقرار میشود.
   بای��د ب��ه خاط��ر داش��ت که

س��مپتومها پریودیک هستند و از
چن��د دقیقه تا چند س��اعت طول
میکشند.
   س��ندرومها همراه با بی خوابی

مزمن اس��ت که باعث خس��تگی
شدید روزانه می شود.
   هنگام شب س��ندرومها همراه

ح��رکات ناخواس��ته ش��خص در

514-569-9014

ریکی
()Reiki
چیست؟

ساق پاها است که علت آن هنوز
مشخصنیست.
این حرکات  10تا  60ثانیه طول ریکی ی��ک تکنیک ژاپنی
می کشد که باعث خواب سبک اس��ت ک��ه ب��رای کاهش
شخص میش��ود .با کرامپ های اس��ترس ،دس��تیابی ب��ه
ش��بانه که دردناک می باش��ند آرام��ش ،و در نتیجه برای
اشتباهنشوند.
دستیابی به سالمتی روحی
س��ندورمها معموالً در هر دو پا و جسمی مورد استفاده قرار
دیده می ش��ود ولی امکان اینکه میگیرد.
فقط یک پا مبتال شود هست.
این روش را دکتر میکائو اوسویی در
   بعضی وقتها بازوها نیز مبتال اوایل دهه  1900دوباره کشف کرد.

ریکی انتقال انرژی از طریقدست ها
میشوند.
میباشد.
افرادیکهامکانمبتالشدن
و چنین تکنیک هایی از هزاران سال
پیش تجربه شده است.
دارند
ریکی تکنیکی بس��یار س��اده و در
   افرادی که یکی از اعضای فامیل عین حال قدرتمند است که همه به

آسانی می توانند آن را فرا گیرند.
دچار سندروم پاهای بیقرار است.
    16تا  19درصد خانم های باردار

مخصوصاً در س��ه ماه آخر بارداری واژه ریکی
رنج می برند.
ای��ن واژه از الفب��ای کانجی ژاپنی
   افرادی ک��ه دچ��ار بیماریهای می  آی��د و از دو قس��مت "ری" و

مزمن هس��تند مانن��د دیابت ،کم "کی" تشکیل شده است
کاری کلیوی فیبرومیالژی و س��ایر
بیماریهایمزمن.
   فیبرومیالژی و سایر بیماریهای

مزمن
عوامل��ی ک��ه ممکن اس��ت تولید
ریسک بکنند مشخص نیست ولی کردن کیفیت زندگی بیمار هست
بعضی عوامل می توانند باعث حمله که می تواند داروئی باشد.
بیماری در بیمار و یا شدید شدن آن
بشوندمانند
درمان علل
   کافئین

پزشک سعی می کند که علت را پیدا
   الکل

و درمان کن��د مث ً
ال در کمبود آهن
   سیگار

مکملهای آه��ن دار تجویز می کند.
   استرس و خستگی

   بعض�ی داروها مانن�د آنتی همینطور در کمبود اسید فولیک و

دپرسورها و گش�ادکننده های یا ویتامی��ن  ،B12اگر داروئی باعث
سمپتوم هاست پزشک می تواند آن
برنش.
را با داروی دیگری تعویض کند اگر
بدکاری کلیه ها عامل بیماریس��ت
پیشگیری
سمپتومها بادیالیز و یا پیوند کلیه از
بعلت اینکه علل سمپتوم های پاهای بین می روند.
بیقرار مشخص نیس��ت هیچگونه
پیش��گیری فع ً
ال امکان ن��دارد ولی عادات زندگی
بعلتاینکه
   کمبود بعضی مواد غذایی امکان در مواقع��ی ک��ه س��مپتومها کم و

تولی��د بیماری را دارن��د باید اغذیه یا قاب��ل تحمل هس��تند و زندگی
شامل آهن اسید فولیک ،ویتامین روزانه بیمار را بهم می ریزند شخص
 B12و منیزی��وم در تغذی��ه روزانه می توان��د بعضی از عادات زندگی را
تغییر داده و از میزان شدت یا تکرار
باشند.
   ورزش مرت��ب روزانه باعث بهتر سمپتوم ها بکاهد.

خوابی��دن می ش��ود ورزش زیادی
شدید
هم ممکن است سمپتومها را
داروها
کند.
اگر بی خوابی وضع کارهای روزانه را
خراب کند یعنی دو شب یا بیشتر
درمان های داروئی
طول بکش��د پزش��ک می تواند از
بعض��ی اش��خاص می ترس��ند به داروهای مختلفی استفاده کند که
پزشک مراجعه کنند یا فکر میکنند هیچکدام روی سندرومها اثر ندارند
س��مپتومها اهمیت زیاد ندارند و یا ولی می تواند کیفیت خواب بیمار را
بهتر کند و شدت حرکات غیر قابل
امکاندرمان نیست.
بهر حال ام��کان پیدا کردن علت و کنترل را در مدت شب کمتر کند.
درمان آن هست و راههای مختلفی داروهای ضد پارکینسون که میزان
نیز برای آرامش س��مپتومها و بهتر دوپامین را بیشتر می کنند ،به مقدار

ری  :آگاهی معنوی

ری به معنای کل (آگاهی الهی) که
در همه جا حضور دارد می باشد وبه
معنای خ��رد برتر یا آگاهی معنوی
است .این خردی است که از سوی
خداون��د ی��ا ضمیر برت��ر می آید و
آگاهی الهی اس��ت که همه چیز را
می داند .این آگاهی الهی هر انسان را
کامال می شناسد،دلیل تمام مسائل
و مش��کالت را می دان��د و می داند
چگونه تمام آنها را شفا بخشد.
کی :انرژی زندگی

کی انرژی زندگی یا نیروی حیات ،یا
نیروی حیات کل است.
ان��رژی نامریی اس��ت که ب��ه تمام

خیلی کمتر از بیماری پارکینسون
اولینداروئی هستند که بکار میروند.
خواب آورها کمک به بهتر خوابیدن و
آرامش سمپتومهادر شب می کنند.
داروهای ضد درد نارکوتیک ،بر روی
مغز و نخاع اثر می گذارند.
در مواقع��ی ک��ه ح��رکات واقع��اً
نمی گذارند شخص بخوابد داروهای
ضد صرع باعث می شوند که اعصابی
که باعث حرکات عضالت می شوند
آرام بگیرند.

چند راهنمائی
وقتی س��مپتومها حاضر هس��تند
راهنمائی های زیر می تواند آرامش
فوری ولی موقت تولید کنند.
   حرکات دادن پاها

   کش�یدن عضالت با توس�ط

نرمش
   تا کردن زانوها

   ماساژ دادن پاها

   گرفتن حمام گرم

   ب�کار بردن متن�اوب گرما و

سرما روی عضالت
   اس�تفاده از یک داروی ضد

درد غی�ر اس�تروئیدی مانن�د
ادویل ،Motrin ،آسپیرین.
اگر شخص مجبور است مدتی زیادی
بنش��یند (مث ً
ال در اتومبیل) حواس
خود را به چیز دیگری متمرکز کند.
طب مکمل
اگر کمب��ود ویتامی��ن  ،B12آهن
و اس��ید فولی��ک وج��ود دارد از
مکمل های آن استفاده کند.
بعض��ی ناتوروپات ه��ا پیش��نهاد
می کنند یک مکمل منیزیوم قبل از

موج��ودات زن��ده حیات
میبخشد.
هر موجودی تا وقتی زنده
اس��ت انرژی حیاتی دارد
ک��ه در درون و اطراف آن
در گردش است؛ و زمانی
که می میرد ،انرژی حیات
او را ترک می کند .اگر کی
کم باشد و یا اختاللی در
جریان آن باش��د بیشتر
نس��بت به بیم��اری آس��یب پذیر
هستید.
انرژی زندگی حتت هدایت معنوی

در ریکی آگاهی الهی که ری نامیده
می ش��ود ،انرژی رندگی را که کی
نامیده می ش��ود؛ هدایت می کند.
از ای��ن رو ریک��ی را می توان انرژی
زندگی تحت هدایت معنوی تعریف
کرد ،که تفسیر کاملی از واژه ریکی
است .این بردلش��ت به تجربه اکثر
افراد از ریکی بسیار نزدیک است؛
"ریکی خود را با آگاهیش هدایت
میکند؛ وبه هدایت درمانگر نیازی
ندارد".

خواب میل شود که حرکات غیرقابل
کنترل را در شب کمتر کند.
دو مطالعه نشان می دهد که حتی
اگر کمبود منیزیوم هم نباشد مکمل
منیزیوم کمی آرامش می دهد.
اکوپرسورتکنیکیشبیهطبسوزنی
اس��ت که کمک به رفع سمپتومها
می کن��د ک��ه روی نق��اط مختلف
مریدین ها با انگشت فشار میدهد.
تکنیکهای آرامش دهنده :کلینیک
مای��و در ای��االت متح��ده ی��وگا و
مدیتاس��یون را برای رفع اس��ترس
تجویز می کنند و پیشنهاد می کند
که بیمار یاد بگیرد چگونه تانسیون
را از روی عضالت و اعصاب بر دارد تا
شب راحت بخوابد و Restless legs
 syndrome Foundationپیشنهاد
می کن��د که ای��ن تکنیک ها بطور
روزانه و مرتب انجام شود.
همیشه تندرست و برقرار باشید

www.
mihantv.com
دکتر
عطاانصاری
درتلویزیون
میهن:
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زندگی دیجیتالی :لبخند بزنید!
آه از سونامی بی پایان
امییل های خریخواهانه

ـــــــــــــــــــــــ
اگه خوندن این نوشته رو
به  235تا از دوستاتون
توصیه نکنید تا فردا ساعت 5
بعدازظهریهکوهانپشمالو
در میارین!!
ـــــــــــــــــــــــ
عمر مثل برق و باد می گذرد..
 ...این روزا کماکان ایمیل های آموزشی
که دوستان میفرستن س��رازیره ...به
لطف این ایمیل ها زندگی من دیگه
مثل سابق نیست.
حقیقتش تغییراتی در اثر این ایمیل
هادر من ایجاد شده که حس عجیبی
راجع بهش دارم...
اوال تمام مرض های من با پیاز و هویج
و گالبی و سیر و زنجبیل و جوشونده
های پوس��ت گردو و بقیه علف های
مختلف که چی برای چه مرضی خوبه
درمان شده!
یا هنوز هم برام پیغام میاد که جلوی
زیر آب رفتن پاسارگاد رو هرجوری که
میتونمبگیرم!...
گاهی با خواهش و درخواس��ت امضا
طومار و گاهی ه��م با عذاب وجدان،
فح��ش و فضیحت به��م میگن که
ب��ی وطنی که مقبره یک��ی از اجداد
بزرگوارت به خاطر افتتاح سد توسط
دولت مه��رورز داره زیر آب میره و تو
نشس��تی تو خونه ات ...به بی غیرتی
متهمهستم!
یاخلیج فارس را عرب ها خوردن و تو
به گوگل چیزی بنویس...
به خیالشون من مدیر گوگلم!
دیگه یه لقمه راحت تو رس��توران از
گلوم پایی��ن نمیره ،چون دوس��تان
عکس هرچی جون��ور و کثافاتی که
توی بشقاب های نیمه خورده و سوپ
ها و رس��توران ها پیدا ش��ده رو ،برام
فرس��تادن و تمام ماشین های حمل
گوش��ت را در حال حمل گربه های
بی صاحاب پوست کنده در چین که
بجای گوش��ت های کم یاب به دنیا
صادر میشه می بینم.
ب��دون اینکه جایی س��فر کنم تمام
مناظر ممالک و شهرهای مختلفدنیا
و حتا کهکشان ها را از حفظم!
هرچی مایعات دستش��ویی می خرم

مرگ بن الدن...
مقاله ای از فریدزکریا که س��ه سال
پی��ش – ماه می  – 2008با عنوان
"تنها چیزی که باید از آن ترسید"
منتشرشده آگاهی های مناسبی در
این مورد می دهد« :در پژوهش��ی
که توسط موسس��ه "اینتل سنتر"
انجام گرفت و نتایج آن در اواس��ط
سال  2007منتش��ر شد ،حمالت
مهم القاعده طی 10س��ال گذشته
مورد بررس��ی قرارگرفته است .این
پژوهش اش��اره می کن��د که تعداد
حمالت نیروهای القاعده نسبت به
سال  ،2004که بیش��ترین میزان
آنرا شاهد بودیم 65 ،درصد و تلفات
ناشی از این حمالت نیز حدود 90
درصد کاهش یافته است».
اگر این پژوهش قطعیت داش��ت و
گ��زارش های دیگر آنرا نقض و نفی
نمی کردند ،می توانست مایه خوش
بینی و امیدواری باشد.
شوربختانه چنین نیس��ت و مقاله
فرید زکریا به گزارش های دیگری
نیز اشاره می کند که جای کمتری
برای خوش بینی باقی می گذارند ،از
جمله این که« :مرکز ملّی مبارزه با
تروریسم ( ،)NCTCنهادی وابسته به
دولت امریکا ،که مسئولیت بررسی و

به س��رعت ب��رق و باد تموم میش��ه
چون نسبت کثافت های روی کیبرد
و دس��تگیره در تاکسی و اسکناس و
بند کفش و قوطی کنسرو رو با داخل
توالت برام مقایس��ه و تا دقت  3رقم
اعشار فرستاده شده و همگی چندین
برابر لیسیدن کف توالت ،ضرر داشته!
آدرس تمام مجام��ع مهم جهانی رو
حفظ شدم و با همشون مکاتبه دارم
چون بارها ازش��ون درخواست کردم
که مراسم ختنه سورون یا عید نوروز
را آیین جهانی اعالم کنند و هر چی
دهات تو ایران استدر یونسکو بعنوان
میراث فرهنگی بشریت ثبت بشه!
البته هنوز امیدوارم که توی برنامه ای
که یکی از ایمیل ها میگفت صددرصد
حقیق��ت داره با فرس��تادن ایمیل به
 2500نفر از دوس��تام مبلغی معادل
 657 273دالر درآمد مفت و مسلم
نصیبمبشه!
دیگه تمام حرفای پائولو کویلو و مارکِز
و دکترش��ریعتی و چارل��ی چاپلین
و دکتر حس��ابی و گابریل باتیستوتا
رو راج��ع به زیبای��ی زندگی و خوب
ب��ودن ونصایح مش��فقانه ک��ه فکر و
غصه گذش��ته را نخورم و و و ...حوله
گرم و زیبایی چش��مای دختربچه ها
از حفظم!...
دیگه نم��ی تونم با خی��ال راحت از
س��وپر مارکت خرید کنم چون تمام
محصوالت غذایی ساخت چین است
که با ایمیل نشون میدن چه جوری تو
چه کثافت دونی به زور دارن با تلمبه
تو دهان مرغ و بوقلمون به جای غذا
اشغالمیچپانند!..
به لطف دوس��تان ،من دیگه نمیتونم
نوش��یدنی های گازدار بخورم ،چون
نصف بیشترشون جرم های توالت رو
فورا تو خودشون حل میکنن!
پفک که ب��ه هیچ عنوان ،چون موقع
آتیش گرفتن ازشدود سفید عجیبی
متصاعد میشه و همچنین هیچ آبی
که تو بطری یخچال باشه را نمیتونم
بنوش��م چ��ون هفت جور س��رطان
مختلفمیاره!!
در عین حال از مایکرویو هم برای گرم
کردن غذا نمیتونم استفاده کنم چون
گلدونی که با آب یکبار گرم شده در
مایکروویو آب داده ش��ده بود 3 ،روزه
پالسید!
و از همه بدتر امواج موبایله که اگه پنج

تاش با هم رو موقع زنگ زدن ،جمع
کنی یه تخم شتر مرغ رو  30ثانیه ای
می پزه دیگه من که جای خود داره!...
با آگاهی که در اثر این ایمیل ها پیدا
کرده ام ،دیگه تمام مدتی که س��وار
اتومبیلم هستم مراقب اطرافم که مبادا
یه روانی با یه تفنگ آب پاش که توش
اسید سولفوریک ریخته بیاد سراغم!
یا قوطی خالی پشت ماشینم ببنده و
تا راه میوفتم و نگه میدارم که ببینم
چه صدایی هست یکی میپره پشت
رل و ماشین منو میدزده!! یا تو پمپ
بنزین دستگیره پمپ  ،سوزن آغشته
به میکرب ایدز نداشته باشه!!
دیگ��ه نمیتونم به ش��ماره هایی که
نمیشناسم و روی صفحه موبایلم ظاهر
میشه جواب بدم چون ممکنه در اثر
مکالمه با اونا بعدا" برام قبضی بیاد که
میگه من  2ماه تم��وم با جاماییکا و
اوگاندا حرف زدم!
دیگه به راحتی نمیشه با ویزا چیزی
خرید چون از روی لباست با دوربین
مخصوص میتونن��د ش��ماره ویزاتو
عکس بگیرن یا اگر باکمپیوتر خرید
کنی که واویال!
مسواکم رو توی پذیرایی نگه میدارم
چون استفاده از سیفون باعث میشه
ذرات ری��ز مدفوع تا  6متر در اطراف
پراکنده شن!!
هیچ رو ان��داز ارزون قیمتی نمیخرم
چون ممکنه م��واد اولیه اش کاندوم
های مصرف ش��ده ی��ک دهکده در
شمال شرقی چین باشه!
به خاطر نصیح��ت عالمانه ایمیل ها
که بر مبنای تحقیقات یک دانشمند
آلمان��ی که در پ��رو تحقیق میکرده
ارسال ش��ده بود 5 ،هفته تمام سعی
کردم از عصاره آبلیمو و سیر و گشنیز
که س��ه روز در آفتاب و س��ه روز در
س��ایه مونده بود به جای ناهار و شام
اس��تفاده کنم تا پوستم شفاف شه و
تمام چاکراه ها و س��وراخای بدنم باز
شه ،اما این فقط باعث شد تا عمر دارم
دیگه چیزی که بو و مزه این سه تا رو
بده ،نخورم!
دیگه ب��ه هیچ عنوان در هیچ دریایی
شنا نمیکنم چون حجم مدفوع و ادرار
نهنگ ها و کوسه ها در هر نوبت ،برام
ارسال شده!
راستش اگه خوندن این نوشته رو به
 235تا از دوستاتون توصیه نکنید
تا فردا س�اعت  5بع�د از ظهر یه
کوهان پشمالو در میارین که فقط با
عمل جراحی قابل برداشنت خواهد
بود....دیگه خود دانید!

م  .و آشنا

>> ادامه از صفحه23 :
مطالعه حمالت تروریستی را برعهده
دارد ،طی گزارشی اعالم کرده که از
سال  2005تا  2006شاهد افزایش
 41درص��دی حمالت تروریس��تی
بوده ایم و این روند صعودی در سال
 2007نیز ادامه داشته است»« .یک
سازمان دولتی دیگر بنام "موسسه
پیشگیری از تروریس��م" ()MIPT
گزارش داده است که شمار کشته
شدگان ناشی از حمالت تروریستی
بین س��ال های  1998ت��ا ،2006
هرسال  450درصد افزایش داشته
است».
«گزارش س�� ّومی نیز ک��ه با عنوان
"مطالعه تروریس��م و عکس العمل
دربرابر آن" ( )STARTتوسط دولت
ایاالت متحده منتشرش��ده ،آماری
معادل  75درصد افزایش در س��ال
 – 2004آخری��ن آمار این گزارش
مربوط به این سال است – را نشان
می دهد».
فری��د زکری��ا در ادام��ه مقاله خود
توضیح می دهد که بنابر پژوهشی
که "دانش��گاه سیمون فریزر کانادا"
انجامداده،دلیل این تفاوت و تناقض
ه��ای آماری این اس��ت ک��ه تعداد
قربانیان غیرنظامی در درگیری های
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افغانستان و عراق در  3گزارش اخیر
جزء تلفات تروریس��تی به حساب
آمده اند و نتیج��ه گیری می کند:
«درصورتی که عراق را به حس��اب
نیاوریم ،به ای��ن نتیجه گیری می
رس��یم که تروریس��م طی  5سال
گذشته سیر نزولی داشته است».
مفهوم مخالف این کفته این اس��ت
که اگر عراق به حساب آید ،تروریسم
در مدت  5سال سیر صعودیداشته
و معلوم نیس��ت درحالی که عراق
صحن��ه خونین تری��ن رویدادهای
تروریس��تی بوده ،چرا باید به ذهن
کسی خطور کند که آنرا به حساب
نیاورد؟!
اگرچه جای توضی��ح دلیل این که
چرا تلفات عراق نباید به حساب آید
خالی اس��ت ،ا ّما براین نکته تأکید
ش��ده که« :در ه��ردو پژوهش ارائه
شده توس��ط "مطالعه تروریسم" و
"موسسه پیش��گیری از تروریسم"،
آم��ار تلفات ب��دون عراق ،از س��ال
 2001تاکن��ون ،بیش از  40درصد
کاهش داشته است».
مورد امیدوار کننده نظرسنجی است
که در س��ال  2007توس��ط شبکه
های تلویزیون��ی  ABCو  BBCدر

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

در حاشیه کنسرت گروه آراز
هرچه از دوست می رسد...
در حاشیه ی ماجراهای قلم اندازی یک
فقره گزارش نویس

در شماره ای که گذشت،در حاشیه
کنس��رت گروه آراز و حضورزیبای
رحیم شهریاری در مونتریال ،این
قل��م بازیگوش مرتک��ب یک فقره
گزارش ناقاب��ل  100کلمه ای (در
صفحه  )37شد که با خود موجی
واکنش به دفتر پیوند آورد.
قبل از همه ،یکی دو «فارس»اللهی
دوآتش��ه (ناش��ناس!) تلفنی دیوار
مبال بر سر این قلم خراب کردند،
که اخیرا ایران فروشی می کنی و
تمامیت ارض��ی ایران را بخطر می
اندازی و قس علیهذا!!
در آغاز نوشته حضور پرشور رحیم
ش��هریاری را با انرژی هس��ته ای
مقایسه کرده بودم ،دوستانی بر من

الدن
شکــار بن ِ
«هیرو» به روایت
علی اصغر ،سرباز
امام زمان مونتریال
علی اصغرخان محمدی (س��رباز این روزها
سرشناس امام زمان مونتریال) ،این شماره
هم ،مثل همه ی شماره های دور و نزدیک
دیگ��ر ،ما از ترهات بی نظیر خود بی نصب
نگذاش��ت و «مقال��ه» ای در  11صفح��ه
دس��تنویس در حاشیه ی ش��کار بن الدن
به دس��ت آمریکائیان در خاک پاکستان برا
ی ما فرس��تاد ...و صدالبته پیامد ارسال ،از
صبح تا نماشام ،وقت و بیوقت ،ساعت اداری
و ویکن��د و ...و ...بی وقف��ه تلفن زد :که ای
سردبیر نابکار مبادا قصد کنی مطلب مرا ،به
آن دلیل که با خط و ربط نش��ریه همخوان
نیست (و خزعبالتی از این دست!) و یا این
که با دیدگاه های «نورمال» (متعارف) شهر
هم سنگ نیس��ت ،به سطل زباله بسپاری
و بدتر از آن ،مبادا که قیچی سانس��ور را با
نوشته من آشنا کنی و چه و چه...
هرچه در گوش مبارکش��ان خواندیم ،افاقه
نکرد ،س��رانجام پس از کشتی گرفتن های
نیمه ش��بانه با خود س��رانجام به ِشق دوم
سناریوی «مبادا»ی علی اصغر تن دادیم و
بخش کوتاهی از نوشته طوالنی او را ،همراه
با ایمیل و تلفن��ش ،در زیر به نظرتان می
رسانیم.
لطفا اگر پس از خواندن نوش��ته دل و دماغ
داش��تید ،مراتب امر را به اطالع ش��خص

افغانس��تان و پاکس��تان انجام شده
است .نتیجه این نظرسنجی نشان
م��ی دهد ک��ه« :حمایت م��ردم از
مبارزین جهادی در افغانس��تان به
 1درص��د رس��یده و در ایالت های
شمالی پاکستان نیز ،جایی که پایگاه
های القاعده قراردارند ،حمایت ها از
بن الدن از  70درصد در ماه آگوست
 2007به  4درصد در ژانویه 2008
رسیده است».
اگر نتیجه این نظرس��نجی درست
باشد ،آنگاه شاید بتوان امیدوار بود
که کش��ته ش��دن بن الدن گامی

بانگ زدند ،که این سنجش بسیار
بی ربط و نش��انه ی کج س��لیقه
گی است؛ انرژی زیبای هنری چه
سنخیتی با ویرانگری انرژی هسته
ای دارد؟
سپس همسر مهربانم را (با وامی از
آل احم��د) «عهد و عیال» خطاب
کرده بودم ،مدافعان َسره نویسی و
همچنین فمینیست های ارجمند
شهر سخت بر من شوریدند که به
ترتیب (اول) این لفظ عربی است و
(دوم) بسیار ضد زن!
سپس از س��ر شوخ طبعی نوشتم
ش��هریاری ف��ارس ها را «دس��ت
انداخت»! که ب��ر برخی فارس ها
گران آمد!

ایش��ان و نه تحریریه مغضوب پیوند ابالغ
بفرمایید :تا چه قبول افتد و چه...

به نام خدا

 ...اولی��ن روز از ماه می ،یعنی
روز جهان��ی کارگران زحمت
ک��ش روز عملی��ات حمل��ه
ناجوانمردانه  Geanimoبه مقر
 Jackpotدر خاک پاکس��تان،
منجر به شهادت «جک پات» و
یکی از فرزندانش گردید .مرگ
ج��ک پات باعث خوش��حالی
دولت آمریکا ،اروپا ،و آن دولت
های (منطقه خلیج فارس که
برای پیدا کردن مقر جک پات
همکاری کرده بودند) گردید.
آمریکا و نوکرانش گمان باطل
م��ی کنند که با مرگ ب��ن الدن همه چیز
تمام می ش��ود و بعد از این همه بندگان و
مسلمانان حقیقی س��ر به سجده شیطان
فریبکار و جنایتکار خواهند گشت .در اخبار
بی.بی.سی شنیدم خبرنگار آن کانال از یک
ش��خصیت برجسته در پاکستان سوال می
کرد نظ��رش را در مورد مرگ بن الدن .آن
شخص پاکس��تانی به خبرنگار بی.بی.سی
پاسخ داد:
بن الدن یک فرد بیش نبود .مهم این است
که عقیده و تفکرش در بین مردم باقی ماند.
آن ش��خص اضافه کرد :اوس��اما تا آخرین
لحظه مرگش تس��لیم آمریکا نش��د و این
درس را برای طرفدارانش بجای گذاش��ت.
او می گفت بن الدن برای مردم پاکس��تان
و افغانستان و بیشترین نقاط آفریقا ،آسیا و
اروپا یک «هیرو» باقی ماند .به قول «حسن
صباح» تازه شروع شد.
به گفت��ه ی حض��رت آیت الل��ه خمینی

مثبت در مسیر درست باشد و این
با "امن تر شدن جهان" یا "پیروزی
بزرگ" فاصله و تفاوت بسیار دارد.
جهان تنها زمانی امن تر خواهد شد
و پیروزی بزرگ زمانی بدست خواهد
آمد که از حجم فزاینده بیعدالتی در
دنیا کاسته شود و کیست که نداند
سیاست های زیاده طلبانه و سلطه
جویانه امریکا و کشورهای اتحادیه
اروپا بنیان های اصلی این بیعدالتی
ها را تش��کیل می دهند .به عنوان
مثال ،تازمانی که امریکا که کمتر از
 5درصد جمعیت دنیا را دارد ،بیش

ام��ا در این می��ان ،لفظ «ش��وخ
چش��می» را -به غل��ط -در جای
«شوخ طبعی» آوردم ،که دوستان
اه��ل ادب «تلفن��ا» و «ایملیا» (با
مهربان��ی) تذکر دادند که ش��وخ
چشم :به معنای گستاخ ،بی ادب و
بی حیا است.
بعد گفتم ...بگذرم!
ای��ن همه گفتم تا به غی��ر از اقرار
(ش��جاعانه) به بضاع��ت ُمزجات
این قلم ،به این موضوع نیز اش��اره
ای داشته باش��م که واکنش های
شما – کج تاب و مهرورزانه اش به
کنار -برای ما بسیار ارجمند است،
وقتی چوب انار بر می دارید و سهو
و خطاهایمان را گوش��زد میکنید
کور شوم اگر دروغ بگویم -بر سرما منت م��ی گذارید ...پس در این
مهم تعلل نکنید! چشم براه محبت
های شمائیم! (عجالتا ،م.ر) .

«رضوان اله علیه» هر چه ما مسلمان ها را
بکشید ،بیشتر و استوارتر می شویم .آمریکا
از مسلمانان «سیلی» خورده و کمر به قتل
مس��لمین جهان بسته اس��ت .جهان این
روزها ش��اهد حوادثی بزرگ
مانند :جشن و عروسی ،عزا و
عزاداری ،قتل و جنایت ،تجاوز
و تهاجم و از طرفیدیگر حمله
حیرت آور و هولناک بوسیله
سه عنصر اصلی از چهار عمل
اصلی  ACTکننده یعنی آب
و آتش و باد می باشد .همگی
دیدیم حمله وحشیانه دولت
انگلستان ،آمریکا و متعهدانش
به خاک لیبی و قتل عام مردم
بی پناه آن کشور را.
هر بار که آمریکای («مدرن» و
طرفدار «درجه اول» حقوق بشر) و نوکرانش
دستش��ان به خون بندگان خدا آلوده می
ش��ود ،حمله و انتقام نیروهای غیبی یعنی
گردبادهای غضبناک و ویرانگر و زلزله های
هول انگیز ،و باران های س��یل آسا و خانه
خراب کن ،گریبانگیر آمریکا و نوکرانش می
شود.
همانگونه که دیدیم ،در ماه آوریل  325گرد
باد مرگبار شهرهای آمریکای «تجاوزگر» را
یکی پس از دیگری با خاک یکسان کرد و
اقتصاد ویران شده آن را ویرانتر کرد.
حق نگهدارتان

علیاصغرمحمدی

514-891-7029
@aliasgharmohamadi
hotmail.com

از  35درصد مواد غذایی و  30درصد
سوخت دنیا را مصرف می کند و این
را حق خود می پندارد ،چگونه می
توان از عدالت سخن گفت؟!
جه��ان امن تر و پی��روزی نهایی بر
تروریسم درگرو کاستن از بیعدالتی
هایی اس��ت که ریش��ه تروریسم را
تغذیه می کنند و تا زمانی که چنین
نباشد و نشود بین کشتن بن الدن
و پیروزی بر تروریسم فاصله بسیار
خواهد بود!

30

اختالط
 سال  18شماره  25  1006اردیبهشت 1390
www.paivand.ca
!PAIVAND:
 Vol. 18  No.1006  mai. 15, 2011می کنیم
هر
که
پناهی گزیده است
خو
اه
د
گو بیا ،هر
Email: pirekhorasani@yahoo.ca Tel.: 514-884-2106
چه خواهد گو بگو هرکس برای خویش ث الیوت ترودو» ایم!
کبر و ناز و حاجب
و
ما در پنـاه «وار
در
با
ن
در
ای
ن
درگاه نیست

در کشکول...پیر خراسانی

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

منوچهرسخائی

در سوگ و با یاد هنرمندی فرهنگ
مدار و غیرمتند

ح��دود دو هفت��ه قب��ل
"منوچه��ر س��خائی" مبارز
سیاس��ی و خواننده و نوازنده
مش��هوروروزنامه نگارقدیمی
میهنمان که صدای دلنشین
اش ی��ادآور خاطرات خوش
دوران نوجوان��ی و جوان��ی
بس��یاری ازه��م نس�لان ما
بود پ��س از گذران��دن یک
دوره نسبتاً طوالنی بیماری،
درگذشت ودوس��تدارانش را داغدار
کرد.
یک��ی از ایرانیان سرش��ناس جمله
جالبیدارد بدین مضمون که "ایران
کش�ور بهترین و بدترین فرزندان
خداوند است!"

بن الدن

رحلتجانگداسوز!

پ��س از حمله برق آس��ای
کماندوه��ای آمریکائ��ی به
مخفیگاه "اسامه بن الدن"در حومه
پایتخت پاکستان و قتل وی و اعالم
این نکته مهم وحیاتی که آمریکائی
ها جنازه آن مجاهد شهید اسالم را
پس از انجام تش��ریفات مذهبی به
خاک (ببخش��ید به کام کوسه ها)
س��پرده اند ،به شدت نگران شدیم
چون این کفار حربی با عدم معرفی
روحانی مامور انجام تشریفات کفن
و دفن ،تکلیف ش��رعی س��نگینی
بر دوش مس��لمین نهاده اند زیرا با

بشار اسد
خدای جدید
بنا بر گ��زارش "العربیه" یک منبع
مسئول در جنبش صدر تاکید کرد:
آی��ت الله خامن��ه ای
رهبرجمهوری اسالمی
ای��ران در ی��ک دی��دار
محرمانه که نمایندگانی
از جنب��ش صدر نیز در
آن حضور داش��ته اند،
ب��ه واح��د های س��پاه
پاس��داران و حزب الله
لبنان دستور داده است
تا با "دش�منان خدا در سوریه" وارد
نبرد شوند!
منظور رهب��ر معظم مس��لمین و
مستضعفین جهان از دشمنان خدا
در س��وریه مردم مب��ارز و به جان
آمده این کش��ور (یعنی دش��منان
رژیم فاس��د "اس��د") می باشد؛ به
عبارت دیگر از فحوای کالم معظم
له این طور استنباط می شود که این
دراز و دی�لاق بی مصرف جنایتکار
("بشاراسد") خدای جدید است!

غذای خوشمزه و مقوی

به گزارش "ش��مال نیوز" چند روز
قبل در غ��ذای یک��ی از کارمندان
مجلس شورای اسالمی "کِرم" پیدا
شده است!
خدمت این کارمند محترم و س��ایر
همکارانش عرض می کنیم که مبادا
یک وقت فکر کنند که این موضوع
تقصیر شرکتی است که غذای مورد
نی��از آن ها را تهی��ه می کند چون
معموالً کرم و ش��پش و س��ایر این
گون��ه موج��ودات در اماکن کثیف
رشد و نمو می کنند ،بنابراین علت
اصلی می تواند کثیف بودن محیط
کار آن ها باش��د؛ البت��ه نه کثافت
ظاهری که ب��ا آب و صابون و مواد
ش��وینده و ضد عفونی
کنند به س��ادگی قابل
تمیز کردن است ،منظور
ما کثافت فکری و ذاتی
جبلی کسانی است که
و ّ
در آن محل رفت و آمد
می کنند مثل الریجانی
ه��ا و احم��دی ن��ژاد و
س��ایر آخوند های معمم
و مکال و بخصوص رئیس کل قبیله
آدمخواران!؟

اوخ اوخ نه نه!

چند ماه قبل یکی ازدوستان عزیز ما
که تصمیم داشت اتومبیلی بخرد به
ما تلفن کرد و گفت :آیا شخص قابل
اعتمادی را می شناسیم که بتواند به
او کمک کند؟ ما هم نام س��ه چهار
تا از افراد و موسس��اتی را که در این
رشته فعالیت می کنند به او گفتیم

فرمودید گاهًا
زبان را رعایت کنید!

هرازگاهیدیده و شنیده می شود
که بعضی از ایرانیان (حتا کسانی
که عنوان استادی زبان و ادبیات
فارس��ی را هم یدک می کشند)
کلمه زیب��ای فارس��ی "گاه" را
همراه "تنوین" عربی و به صورت
"گاهاً" ب��ه کار می برند و این به
مانند آن می ماند ...آی ما کفری
می شویم ،دوستان ،شما را بخدا
زبان را رعایت کنید!
ویروس جدیدی در مونتریال
ایرانی

حکومت امام زمانی

مانده ایم معطل

ش��خص م��ا در ماج��رای اخیر
اخت�لاف بین حض��رت آیت اله
العظمی امام خامنه ای و جناب
پرزیدن��ت احمدی نژاد بر س��ر
برکناری یا ابقای "حیدر مصلحی"
وزیر اطالع��ات از مق��ام وزارت،
حیران و سرگردان مانده ایم که
طرف کدام یک را بگیریم؟
چ��ون اول��ی رهبر مس��لمین و
مس��تضعفین جه��ان اس��ت و
مخالفت با ایشان باعث می شود
که عیال ما به ما حرام و نامحرم
شود!!
از طرف��ی مخالف��ت ب��ا رئیس
جمه��وری محب��وب و چه��ل
میلیونی تائید شده از سوی امام
زمان (عج) هم موجب می شود
که داخل معصیت شده و آخرت
خودمان را به باد دهیم!
در نهایت فکر کردی��م که برای
حل این مش��کل ،بهتر است هر
ی��ک از ای��ن دو نفر بزن��د و پدر
صاح��ب طرف دیگر را در آورد تا
بدین ترتیب هم شیعیان مومن
و والیت مداری مانند ما تکلیف
خودشان را بدانند و هم هفتاد و
اندی میلیون مردم ایران از ش��ر
این موجودات به یکباره آس��وده
شوند ونفسی به راحتی بکشند!؟

بگذار امشب بخوامب !

با صدای منوچهر

روز روشن میره باز شب میرسه
غم میاد به هر دری سر میزنه
مگه میشه چشامو هم بزارم
وقتی غم قلبمو خنجر میزنه
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
نمیدونی که شبا چی میگذره
چشمای دنیایی رو خواب میبره
غم تو شب تو دلم جون میگیره
خوابو از چشمای پر اب میبره
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
چشمه ی چشمای تو دریای اب
چشمای خسته مندنبال خواب
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
روز روشن میره باز شب میرسه
غم میاد به هر دری سر میزنه
مگه میشه چشامو هم بزارم
وقتی غم قلبمو خنجر میزنه
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم

شتر دو کوهانه
برابر گزارش شهود عینی ،اخیرا
ع��ده ای از نجبای اراذل و اوباش
در مدینه منوره مونتریال و حومه
به فرماندهی پسرک نابالغ هفتاد
وچند س��اله ای ،اقدام به کندن خودتی!
پوسترهای مربوط به برخی برنامه م��دت ه��ای مدی��د مقام��ات
ها و کنسرت ها غیره را ...از در و آمریکائی خطاب به سران کشور
دیوار فروشگاههای ایرانی و افغان جعلی پاکستان زمزمه می کردند
و پ��اره کردن آن ه��ا و انداختن که تروریست معروف "اسامه بن
الدن" باید جائی در آن کش��ور
شان به سطل زباله می کنند!
اس��مش راهرچه م��ی خواهید مخفی شده باش��د و پاکستانی
ها که خودش��ان را خیلی زرنگ آشکاربه حق حاکمیتدولت پاکستان می
بگذاری��د :رقابت ،کین��ه ورزی ،و طرف را ابله تصور کرده بودند ،باش��د ،به این می ماند که آمریکائی ها به
و ...ام��ا ش��خص م��ا هرچه فکر این موض��وع را انکار می کردند ،سردمداران کشورپاکستان گفته اند:
کردیم علت دش��منی این گروه
عمو جان خر خودتی!
با فعالیت های فرهنگی و هنری به نظر ما حمله ناگهانی و بدون
شاد و آزاد و سربلند باشید پیرگدای خراسانی
جامعه ایرانیان مقیم مونتریال را خبر «سیل» (کماندو)های ویژه
به تاریخ شنبه چهاردهم می الدبل الحرام سال
آمریکائی به مقر اقامت "بن الدن"
نتوانستیمپیداکنیم؟!
 2011ولفری دربدری
و قت��ل اوکه درحقیق��ت تجاوز
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

ش��خص ما صالحیت اظهار نظر در
باره این موضوع که این فرزندان بچه
های مادر و پدرش��ان هس��تند و یا
فرزندان خداوند را نداریم؟
ولی با این گفته ایشان کام ً
ال موافقیم
چون ایران عزیز ما هم کورش کبیر
را در دامان خود پرورانده است و هم
ش��اه سلطان حسین صفوی را ،هم
کریم خان زند و امیرکبیر و زنده یاد
دکتر مصدق را داشته و هم صادق
خلخال��ی و احمدی نژاد وس��عید
مرتضوی را ،هم شاهد رشد و نمو گور
به گور شده متحجر و مرتجعی مانند
"مجلس��ی" بوده وهم ش��خصیتی
مانند زن��ده یاد "احمدکس��روی"؛
در مورد هنرمندانش هم به همین
شکل ،هم رادمردی مانند "منوچهر
س��خائی" را که همه دوران زندگی
اش را در خدم��ت فرهن��گ و هنر
این مرز و بوم و مبارزه با عمله جات
ظلم سپری کرده و در ضمن سراسر
عم��ر پربارش را ب��ا مناعت طبع و
قناعت گذرانده اس��ت را دارد؛ و هم
آن جرثومه فس��اد را که پس از 20
س��ال که به کمک همین مردم از
زن��دان جانیان حاکم ب��ر ایران آزاد
شد ،در اولین برخورد با هموطنانش
"پاسپورت خرچنگ نشان اسالمی
اش" را به آن ها نش��ان داد و گفت:
افتخ��ار می کند که ب��ا آن از ایران
خارج ش��ده و مثل آن ها در پوست
گوسفند کشور را ترک نکرده است!؟
و بع��د هم بالفاصله ش��روع کرد به
خالی کردن جی��ب هموطنانش با
بلیط های کنسرت چند صد دالری
و امروز هم که نفت چراغ صدا و قیافه
منحوس اش ته کشیده به دریوزگی
به آستان جانشینان خلفای عثمانی
و ش��یوخ جالد و مرتجع سرزمین
های جنوب خلیج ف��ارس رفته تا
شاید چند دالری بیشتر بر ثروتش
بیفزاید بدون این که به فکر مردم و
میهن اش باشد شاید خیال می کند
که این ثروت را می تواند با خودش
به گور ببرد!؟
نن��گ و نفرین ب��ر دومی و
ی��اد اولی یعن��ی "منوچهر
س��خائی" همواره در خاطر
مردم و میهن زنده باد.

عدم شناخت روحانی مربوطه و این
که آیا اص ً
ال ایشان صالحیت الزم و
«پرمیت» معتبر از مقامات باال برای
انجام چنین مراسمی را داشته است
یا نه ،این توهم پیش می آید که نکند
به علت همان عدم صالحیت شیخ
مزبور اکن��ون جناب
"اس��امه" ب��ه عل��ت
اشکال در ویزای ورود،
پش��ت درب ورودی
بهش��ت برین معطل
مانده و ماموران بخش
حراست بارگاه الهی از
ورود ایشان ممانعت
به عمل آورده باشند
و همچنین امیدواریم
که کوس��ه های ناجوانمرد میزبان
به هنگام بلع آن حضرت به قسمت
هائی از آناتومی آن شهید بزرگوار که
برای انجام فرائض مذهبی بخصوص
مواضعی که در رابطه با امور مربوط
به حوریان بهش��تی م��ورد نیاز می
باش��د ،آس��یب ج��دی وارد نکرده
باشند!
آمین یا رب العالمین

و او با شنیدن هر یک از آن اسامی
گفت:
اوخ اوخ نه نه!!
چن��د روز بعد تلفن کردیم و ضمن
س�لام و علیک و احوالپرسی به او
گفتیم :اگر هنوز اتومبیل نخریدی
سری بزن به "آقای الکس پورقناد"
در شرکت "" Alix Toyota
گفت :تو ایشان را میشناسی و با او
معامله ای کرده ای؟
گفتی��م :ن��ه! گفت پس چط��ور او
را معرف��ی می کن��ی؟ نکند حق و
حسابی در کار است؟
گفتیم :ن��ه ،فقط از دو س��ه نفر از
هموطنانمان که با ایش��ان معامله
کرده اند تعریفش را شنیده ایم می
گویند از دیگر همکارانش چند آب
شسته تر است!؟
گفت :پ��س تو خودت با او صحبت
کن و به من خبر بده.
گفتیم:چشم!
روز بعد به آقای الکس تلفن کردیم و
موضوع را با ایشاندر میان گذاشتیم
او وقتی نام دوس��ت ما را ش��نید با
تعجب گفت :آن آقا خودش حداقل
هفته ای یک��ی دو بار با من تلفنی
صحبت می کند چرا خودش به من
مراجعه نکرده و ترا فرستاده است؟
گفتیم :آقای الکس م��ی دانی این
دوست ما آدم محتاطی است
و هن��گام مراجعه به جاهای
خطرناکی مانند محضر شما
آقای��ان " " Car dealersاول
م��ا را م��ی فرس��تد و وقتی
مطمئن ش��د که بالئی سر
ما نیام��ده و خطری متوجه
ج��ان و بخص��وص جیب و
کیف ما نشده و به سالمت از
مهلکه بیرون آمده ایم ،آنوقت
خودش مراجعه می کند!
بگذریم پس از دو سه روز آن دوست
رفت و از آقای الکس اتومبیلی خرید
و بعداً هم به ما گفت که از خریدی
که کرده راضی بوده است و ما نفسی
به راحتی کشیدیم.
دو س��ه هفته قب��ل روزی نگاهی
به س��ر و وضع و ح��رکات و اطوار
"یاقوت" عتیقه زیر پایمان انداختیم
و به س��هولت دریافتی��م که ظاهراً
مث��ل وجود ش��ریف خودمان بوی
الرحمان��ش بلن��د ش��ده و همین
روزهاس��ت که تلنگ��ش در برود و
عمرش را بدهد به مرسدس بنز شما
و دس��ت مان را توی حن��ا بگذارد؛
بنابراین شال و کاله کردیم و رفتیم
خدمت آقای الک��س و در بدو ورود
ب��ه او گفتی��م با توجه ب��ه انتخاب
ه��ای فراوان��ی که در این ش��هر و
مملکت داریم ولی به خاطر رضایت
مشتریانش ما هم به او مراجعه کرده
ایم و دلمان می خواهد که خیرمان
به هموطنمان برسد؛ گرچه مقدارش
اندک باشد و توقعداریم که هوایمان
را داش��ته باش��د و کاله تنگ تری
س��رمان بگذارد!؟ چون هم فقیریم
و هم پر حرف و ه��م بچه پررو!؟ و
ریش و قیچی را هم میدهیمدست
خودش.
و ب��ه ای��ن ترتیب ما ه��م صاحب
اتومبیل دیگری ش��دیم البته هنوز
فقط یکی از آینه های بغل آن مال
ما و بقیه اش مال ش��رکت "تویوتا"
است چون فقط فع ً
ال یک قسط اش
را پرداخته ایم!
بعد هم با مش��ورت ب��ا اهل فن و
مقایسه قیمت مشابه همان اتومبیل
در س��ایر ش��عبات TOYOTA
دریافتیم که انصافاً این هموطنمان
مالحظه ما را تا جائی که توانس��ته
کرده است.
هم الکس و ه��م همکارانش را آدم
های خ��وب و درس��تکار و مودبی
تشخیص دادیم؛ راجع به سرویس
بعد از فروش این ش��رکت هم (که
موضوع بسیار مهمی است) به محض
استفاده برایتان خواهیم نوشت.
ب��رای نوش��تن این مطل��ب هم به

حضرت عباس قسم می خوریم
که نه سفارش��ی به ما شده و نه
پولی دریاف��ت کرده ایم خودتان
که اخالق سگ مادستتان هست
و سر و وضع و حال و روزمان هم
نش��ان می دهد که اهل تعویض
ش��رافتمان با پول نیستیم ،فقط
خواس��تیم تجربیات خودمان در
رابطه با آن عده از هموطنان امین
مان که با آن ها معامله و س��ر و
کار داش��ته ایم را با شما درمیان
بگذاریم تا ش��اید در صورت نیاز
کمکی به شما عزیزان هموطنمان
هم شده باشد .والسالم.
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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زنان...

www.paivand.ca

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

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

«انقالب زنان سعودی» جرقه ای
برای شورش علیه دژ مردساالری
جهان زن :در عربس��تان س��عودی
همزمان با گشایش مراکز انتخاباتی
از روز  23آوری��ل ب��رای ثب��ت
ن��ام رایدهن��دگان در انتخاب��ات
ش��هرداریها و مناطق این کشور،
گروه��ی از زن��ان نیز ب��ا حضور در
این مراکز خواس��تار مش��ارکت در
رایگیری وداشتن حق رای شدهاند.
ام��ا همان طور ک��ه انتظار میرفت
ماموران دولتی این زنان معترض را
متفرق کردهاند.
زنان در عربستان حق انتخاب کردن
یا انتخاب شدن ،حتی در انتخاباتی
محلی ،را ندارند.
ولی حض��ور اعتراضی آنها در مراکز
ثب��ت نام نم��ادی از تاکی��د آنها بر
داشتن حقوق برابر بود.
این اولین اقدام علنی گروه جدیدی
است به نام «انقالب زنان سعودی»،
گروه��ی که هدف آن پای��ان دادن
ب��ه نابراب��ری در حق��وق زن و مرد
و تبعیض گس��ترده علی��ه زنان در
عربستان سعودی است.
ه��دف اصلی مب��ارزات ای��ن گروه
پایان دادن به قوانین و س��نتهایی
اس��ت که کنترل تم��ام عرصههای
زندگ��ی خانوادگی و اجتماعی را به
مردان س��پرده و بر اساس آن زنان
این کشور برای کار ،سفر ،تحصیل،
ازدواج و حت��ی مراجعه به پزش��ک
و برخورداری از خدمات پزش��کی و
درمانی به اج��ازه فرد ذکور خانواده
یعنی همسر ،پدر ،برادر یا پسر خود
نیازدارند.
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گروه «انقالب زنان س��عودی» ابتدا
به ص��ورت یک صفحه در ش��بکه
اجتماعی فیسب��وک فعالیت خود
را در ماه فوریه گذش��ته آغاز کرد ،و
مبتکر آن نوحه ال سلیمان۲۸ ،ساله،
اس��ت که میگوید ای��ن صفحه را
برای بحث و تب��ادل نظر بین زنان
راهاندازی کرده است.
نوحه ال س��لیمان میگوی��د« :کار
س��ادهای نب��ود ،بهخص��وص که از
کلم��ه «انقالب» اس��تفاده کردهام.
ولی من به جایی رس��یده بودم که
دیگر نمیتوانس��تم در برابر فشار و
تبعیضهای ه��ر روزه در مورد زنان
س��اکت بمانم .در گذشته برقراری
تماس با افرادی که دیدگاه مشابهی
دارند کار دش��واری بود ،ولی اکنون
با اس��تفاده از شبکههای اجتماعی
چنین تماسهایی سادهتر است».
به گزارش  ،CNNصفحه فیسبوک
«انق�لاب زنان س��عودی» تاکنون
حدود سه هزار پیام مثبت دریافت
کرده و گروهی از این زنان توانستهاند
برای همفکری در مورد اقدامات خود
با یکدیگر مالقات کنند.
نوحه ال س��لیمان میگوی��د« :ما
برای پیشبرد اهداف خود هر کاری
خواهیم کرد .ما مستقیما به پادشاه
مراجعه خواهیم کرد .ما مبارزه برای
حقوق خود را متوقف نخواهیم کرد،
چون زمان برای این تغییر فرا رسیده
اس��ت .زنان باید اجازه و حق داشته
باش��ند که برای اعم��ال و نیازهای
خود تصمیم بگیرند .وضعیت بسیار

اسفبار است و هیچ چیزی در این
کشور اصالح نمیشود».
گ��روه «انقالب زنان س��عودی» در
اولین اقدام علنی خود در شهرهای
مختلف از جمله ریاض ،جده ،دمام
و خبار ب��ه مراکز ثبت نام انتخابات
مراجعه کرده و خواس��تار ثبت نام
شدند.
این دومین باری است که انتخابات
شهرداریها و مناطق عربستان در
تاریخ این کشور برگزار میشود.
در همین حال کمیسیون انتخابات
عربستان سعودی اعالم کرده است
که به دلیل عدم آمادگی و تدارکات
الزم ب��رای جدا نگاه داش��تن زنان
از م��ردان آنها نمیتوانن��د در این
رایگیری شرکت کنند.
س��یانان در م��ورد زنان��ی که به
کمپی��ن «انقالب زنان س��عودی»
پیوس��تهاند مینویس��د اکث��ر آنها
زنانی تحصیلکرده هستند ،ولی با
توجه به فشارهای سیاسی و سنن
پدرس��االرانه حاکم در این کش��ور
مدت زیادی طول کشید تا بتوانند
به یکدیگر اعتماد ک��رده و با دادن
نام و مش��خصات اصلی خود زمینه
را برای اولی��ن مالقاتهای جمعی
فراهم کنند.
به نظر میرسد که این کمپین زنان
عربستان توانس��ته است در سطح
کشورهای منطقه حمایتدیگران را
به خود جلب کند .در همین زمینه
یک فعال حقوق زنان و وبالگنویس
در کوی��ت ب��ا تهی��ه گزارش��ی از
خواستها و اقدامات زنان سعودی
و ترجمه آن به چندین زبان توانست
ب��ه انعکاس خبری ای��ن فعالیتها
کمک کند .او این گ��زارش را برای
نهاده��ای بینالمللی مدافع حقوق
بشر نیز ارسال کرده است.
معدود فعالین باسابقه برابری زنان
در عربس��تان س��عودی میگویند
که زنان در این کش��ور درست مثل
کاال و مل��ک در مالکیت مردان قرار
دارند و به همین دلیل بس��یاری از
زنان سعودی از مشارکت علنی در
فعالیتهای مربوط به برابری حقوق
زن میهراسند .

عکسی دیدنی از کالس درس استاد شفیعی کدکنی

دکرت حممدرضا شفیعی کدکنی در سال  ۱۳۱۸درخبش کدکن شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ،چشم
به جهان گشود .شفیعی کدکنی دورههای دبستان و دبریستان را در مشهد گذراند و چندی نیز به فراگریی زبان و
ادبیات عرب ،کالم و اصول سرپی
درس معلم ار بود زمزمه محبتی
کرد .او مدرک کارشناس��ی خود را
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را در رش��تٔه زبان و ادبیات پارسی از
دانشگاه فردوسی و مدرک دکرتی
را نیز در همنی رش��ته از دانش��گاه
تهران گرفت.
او از مجله دوستان نزدیک مهدی
اخوان ثالث ش��اعر خراس��انی به
مشار میرود و دلبستگی خود را به
اشعار وی پنهان منیکرد.
دکرت حممدرضا ش��فیعی کدکنی،
پنجشنبه  ۵شهریور  ۱۳۸۸تهران را
به مقصد آمریکا ترک کرد .او برای
استفاده از یک فرصت مطالعاتی به
دانشگاه پرینستون رفت و پس از نزدیک به  9ماه دوری از وطن به ایران بازگشت و پس از بازگشت به ایران بر
سر کرسی تدریس خود در دانشگاه تهران حاضر شد.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

ماهی سیاه
کوچولو باالی
داررفت تا"معلم
آزادی"ملتش
مباند...

 9می  2010فرزاد کمانگر...

فرشید آذرنیوش

وقت��ی تقوی��م تحوالت
سیاس��ی کردستان را ورق
بزنی��م به نامهای��ی برمی
خوریم ک��ه با خودش��ان
معناهایی از صلح و آزادگی
و یادهایی از انس��انیت و استقامت
را بهم��راه دارد ،نامهای��ی که لقای است .فرزاد صدای
ماندنهای اجباری و تن فروش��ی مدنی��ت ک��رد و
زمان :یکشنبه  5ماه ژوئن
عقیده را به عطای طنابهای دار و کردس��تان در دل
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---گلولههای آتشین بخشیدهاند .ورق کوه و دشت بود.
به همه شما خوشامد می گوییم.
به ورق تاریخ آن سرزمین حکایاتی س��خت اس��ت
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
است از ایستادگی و زخم خوردگی ب��اورش ،مواقع��ی
Tel.: 514-619-4648
م��ردان و زنانش ،مردان و زنانی که هست که انسان از
دولتمردانش ب��س ناجوانمرداند و درک حت��ی تصور
چنین انس��انی که
بنده قدرت و تفنگ و خشونت.
چه کسی هولوکاست کردستان در برآمده از نامهربانیها و قساوتهای
حاکمان بوده و در کالس بیرحمی
حلبچه را فراموش خواهد کرد!
در یک لحظه و پرپر ش��دن  ۵۰۰۰و عصبانی��ت بازجوی��ان و صاحبان پیامی که «پیام زندگی» است،
هزار انسان بیدفاع ،مگر نه این بود قدرت نشانده شده و ندای مهر سر پیامی که سرشار از آفرینش است و
پیامی که یادآور سرزندگی کودکانی
که همه ارادههای قانونی و انسانی و میدهد ،سخت عاجز است.
دینی ،جنگ افروزی و انسان کشی معلم آزادهای که تاریخ سرزمینش اس��ت که در حیاط مدرس��ه فرزاد
س��الهای سال به وجود چنین نامی بازی میکنند.
را مردود میدانست!
ن
خونی
ق
افتخار
اش،
های
ور
در
نهفته
بیستم
قرن
که
نبود
مگر قرار بر این
فرزاد در س�لولهای تنگ و تاریک
خواهد کرد.
پایانی باشد بر باروت و سالح!
از مظلومیته�ای زنان جامعهاش
بس��یار گفتند و نوش��تند که قرن قلمدار اندیشه و حقیقتی که به نسل میگوید ،او در نامهای به نازنیناش
بیس��تم ،قرن تدفین انفال و کشتار من و ما آموخت که بجای عشق به غم زنان س�رزمیناش را نیز بازگو
خواهد بود و زمانه سپردن تانکها قدرت این قدرت عشق است که به میکند و از نگاهه�ای غیرت آلود
و ادوات جنگی به موزههای تاریخ و سان مبارزه ،قدرت حاکمان شهر و مردانهمینالد.
خیال!
ش��رع را به سخره میگیرد .آنجایی فرزاد در خلوتهای تنگ و تاریک
هنوز سرخی خونهایدهه پنجاه و ک��ه فرزاد به جای گرفتن انگش��ت هوای برابری به س��رش میزند و از
ش��صت که ب��ر روی در و دیوار این اشاره به سوی شاگردان،در کنارشان قانونهای تبعیض آلود و زن ستیز
سرزمین ریخته شده ،چشم انسان مینشیند و انگش��تانش را در رنگ کشورش از سوی حاکمانش به آنان
نوین را سخت به نگاههای غم انگیز فرو کرده و نقاشی میکشد.
تحمیل میگوید و مینالد.
فرا میخواند .خونهایی که همچنان فرزاد از اصول راه رفتن گذر میکند او از پشت دیوارهای بلند به کمپین
بر دل و داغ ملت سنگینی میکند .و به کودکان س��رزمینش پ��رواز و ی�ک میلیون امض�ا ب��رای برابری

ملتی که فرزاد کمانگر را به هستی دویدن را می
آم��وزد ،همان هنگام میپیوندد تا تحمل هزاران سال درد
هدیه داد و فرزادی که برای ملتش که فرزاد در اوج س��تم و ش��کنجه و رنج نابرابریه��ای زن بودن و زن
ک��ه نالههایش در میان صدای بلند ماندن را پاس بدارد و مرهمی باشد
سراسر اندیشه بود و صلح.
ف��رزاد ،همان نامی که بازخوانی قران گم میشد و از بلندای بر غصه زنانگی در این مرز و بوم.

ف��رزاد ،آری
آهنگ خوش کودکان کردس��تان دیوارهای حاکمان ،نوشتههایش از فرزاد ب��ا چکمههای فاشیس��تها
است ،همانی که ترجیع بنددردها و بهارانهها و پ��رواز میگوید ،نه تنها س��ربازان گمنام والی��ت از پلههای
غمها و محرومیتهای ملتش ،عصیان سم خش��ونت را از ملتش میآالید سیاه و آغشته به خون فرود میآید
گلوله قلم ،همه اما همچنان غصه زن��ان و کودکان
کودکانههای کوه و دشت کردستان ،بلکه با تیرصل��ح و ٔ
او فری��ادی ب��ود از جنس اندیش��ه قدرت و هیبت حاکمان زندانبانش معصوم سرزمینش را بازگو میکند
وقلم در بلندای انسانیت و مدنیت ،را در هم میشکند و رهایی ملتش ت��ا تاریخ زندهای ب��رای آیندگانش
نامههایش را ک��ه بخوانی این فقط را نوی��د میدهد .ف��رزاد را به زندان باشد.
اشک نیس��ت که نصیبت میشود ،افکندن��د ت��ا بی��ن او و مردمش و تاریخی که فرزاد کمانگر میکوشید
نواهایی از آزادگی و انس��ان دوستی کودکان سرزمینش فاصلهای باشد تا تا ش��ادی و زندگی دوباره را به آن
گوشهای��ت را ن��وازش میدهد و ابدیت تا بلندای تاریخ و تحجر ،فرزاد هدیه ده��د .تاریخ س��رزمینی که
روحت را با واژه های آهنگین و قافیه آنقدر از گرسنگی و ستم رفتگی بر برگهایش پر اس��ت از خون و درد
دار میآراید ،لطافت و شیوایی نهفته ملت و کودکان دیارش در عذاب بود و ناوطن��ی ملتش ،تاریخی که پر از
در قلم و روح نوش��تههایش انسان که دیگر روبرو ش��دن با مرگ و دار اش��کهای مادران فرزند مرده و در
نسل سومی را س��خت به مبارزه و برایش سخت نبود ،ماهیهای سیاه سوگ مانده است .و اما همه این االم
کوچولوی فرزاد ،که راه دریا را نیک آنقدر روح و جان فرزاد را درنوردید
عصیان فرا میخواند.
مب��ارزه و عصیانی که فرزاد خود ،با از وی فرا گرفتهاند ،پیام رسان صلح ک��ه وی حت��ی داس��تان زندگی و
وجود آن همه فش��ار و شکنجه به و آزادگ��ی فرزاد در سراس��ر گیتی بقایی را که با قلم و واژههایش معنا
آن پایبن��د ماند و اقت��دار حاکمان بودهاند و خواهند بود؛
بخشیده بود و ملت و کودکانش را
س��رزمیناش را به س��خره گرفت ،پیامی که نه از مرگ میگوید و نه از با کوتاهی عمرش و عظمت نگاهش
آنچ��ه برای��ش مه��م ب��ود رهایی درد و اندوه،
با آن آش��تی داده بود ،خ��ود آن را
فرام��وش میکن��د و تن
سرزمین و بازگشت زندگی
خویش را ب��ه طنابهای
و عشق و خندههای دوباره
استبداد و روح خویش را به
بر لبهای بیرنگ کودکان
تاریخ سرزمینش میسپارد
است ،کودکانی که چندین لیال قبادی
سال است که با بوی باروت
تا س��ند دیگری باش��د بر
و خش��ونت ،ف��رار ،گریز ،گنجشک زار و خسته تنها رو بوم نشسته
ناجوانم��ردی حاکم��ان و
مرگ و کش��تار هم بستر غم تو چشای خیسش بال و پرش شکسته
غای��ت مظلومیت ملتش،
بی آشیون و لونه مونده بی آب و دونه
تا حقیقتی باش��د بر بقای
شدهاند.
بارونه
منتظر
ناودون
گلوی
خشکه
نهض��ت زندگ��ی و امید و
و اما فرزاد که سلولهایش
از همی��ن ب��اروت و دود از تو حیاط از پنجره داد میزنم از حنجره
مبارزه ،و تا صدایی باش��د
خش��م پدرخواندهه��ای ...گنجیشکک اشی مشی رو بوم خونمون نشین از آواز خوش صلح و آزادی
سرزمیناش شکل گرفته
و برابری برای مردمان این
گربه ما رحم نداره آبرو و شرم نداره
ٔ
خاک و آیندگان تاریخ.
بود از جنس دیگری است .با سیبیالی چربش با اون زبون نرمش
ماهی سیاه کوچولو باالی
او نس��بت به محیطی که یه وقت دیدی خرت کرد
در آن متحمل درد و رنج
دار رفت تا "معلم آزادی"
چادر مرگ سرت کرد...
شده بود به شدت مهربان
ملتشبماند....

جلسه اجنمن زنان

چادر مرگ!
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دوخت انواع
اتاق
پذیرایی،
وسائل
شب dو پرده
لباس
Î
لوازمE� t� ÆbM��� œ«d
کلیه�« Ê
خوابUL�،
�eO� —dC� � sO�Ë« ÊU?�U?M?�—U?� œU?I?�?�« t?� Æœ—U?L� v� sJ�� t�u�d� v��Ëœ ÈU� ÁÅU~��œ dO�«b� t� ULOI
اندازه گیری در منزل
مختلف
البسه
آشپزخانه،
Æb�U� v� ◊U
��� ULOLB� Êb� v�«d�« U� b�— v� d�U� U� sJ�� Â«Ë X�«œdÄ X�UO� v~M�ULوRیاôË
 Êشما
دفتر
و بسیاری دیگر...
وقت
اسرع
در
  

عالیb�U� Áb?� vMO� g?،
باکیفیتOÄ È
«“ �U� o�« t?� ÊbO�— Ë Ë U?{U?I?� ¨t{d� tMO�“ —œ X�Ëœ ÈU� X�UO� ¨b�œ v� ÊU?A� UIO?I�� d~?�œ Èu
  با قیمت مناسب

بهای—«نازل�??U?� v??Öb??�“ È«d?� t
gO� v�uJ�� b�«Ë p� XLO� —œ sO�“ rرانی��d??� q?�«b??� v� t� X�« vK�«u� s�d�LN� “« ¨sJ�� l�“uبه??�?v
استخدام
Tel.: 514-473-4380
آموزشانگلیسی
∞∂ O�“ È—«cÖ«Ë X?�UO� ÆX?�« b�—œای? sدام
�ÆbM� b�¬—U� «— sJ�� Â«Ë X�«œdÄ b�«u
اسبابکشی)�?—u?C??� U??� ¨ Áb
??r
علت �??�«d
«�??(O??A?�ÅÁ—Uبه??v?M
آپارتمان یک خوابه بزرگ double pizza
ستخ
514-512-8015
مجید محمدی
Bilingual
وتمیز در قلب NDG
!
د
È
U
?N
?�
�
U
?O
�
s
�
?d
�
?A
?O
�
s
?O
�
s
�
«
—
œ
?U
�
«
—
«
“
Ë
Ê
??u
??â
?L
�
??v
�
«
??d
�
«
È
?U
??N
�
??U
?~
??�
�
œ
ÈœU??B??�??�« È“U?�œ«“¬ ¨r??A??� X??�Ëœا Ëکنی
لیسانس زبان و ادبیات
Call-Center Operators
(حتی برای  6ماه)
به چند اپراتور تلفنی
� Ë b�¬—œ r� ÈUN�ËdÖ t�u �� b�U � v��UL� ∑∞ “« gO� Ë— s�« “« Ë Áœu� È“U?� v�uB
دانشگاه—Ë X?OL� È«d?�ÆÆÆ Ë sJ�?� —«“Ë ¨v�U?Ö
انگلیسیtاز �“U
اجاره یک ماه رایگان
سابقه
10سال
شیراز ،با
مسلط به فرانسوی و
ماهانه  795دالر
رستوران
دائم
تدریسÈU
فروش~N�?�UO� d
دپانوربرای?�œ —U
�?�� t� Æb�U� ÊU?�¬ lH� Ê«“U?� Áu?�?�« t?� v?�?�Ëœ ÈU?� s?O?�“ b
تاتوی—«
انگلیسیÊUO{UI?�� t� U�b� tz«—« vA�?� XO
زبان �HO
انگلیسی نیازمندیم.
Tel.: 514-347-2560
در ناحیه وست
ریاضیـات
ایران
انجمن
سابق
مدرس
هموطنانیÂکه�b
U~ L� È
U��«— —œ X�Ëœ Èœd?� sO?�“ È—«c?Ö«Ë Ê¬ V�U?F?�� Ë —«c
بادرآمدÈ
طراحی“
U� q�«ô Ë bOAsecondaire
دبیرستان�� Èd
�AO?� X
قصد�uN� Ë rE� t{d� —«“U� U� Ê
چشمو
ابرو،
عالی
  دوره
Tel.: 514-343-4725
قابل توجه
و آمریکا ( کانون زبان)
فرانسوی
زبان
به
  

با
بیشتر
اطالعات
برای
Ext.2247
تاتوی دائم
Æb� Ÿu
(مکالمه¨s،O
بیزنس�“ XLO� ‰
گذاریOدر¨sیک�d�M
سرمایه��“ t
� � v� d � � œ q
لب«¨با «“
خط�— U
�t � U � V
خواندنU� È« tIOK� È—«cÖ X
گرامرLO� ،
بگیرید :استخـدام
  توسط فوق لیسانس از فرانسه
تماس
شماره زیر
خوب و مطمئن را دارند:
خامن
توسط
نوشتن)
¬�?�œ t?� U�ö?�« s�d
ژان�? È˛uو� �U
متروu?M
نزدیکی�?J
دپانورLدر?Ë v�U
�?�U� `?�UB?� s�« —œ Áb? �¬ XRenovation
مونتریالÈ“U?� sL�« U?� eO� U?N
تکنیک�¬ U?� œ
در� t?�Ëو—Uپلیd� Ã
انگلیسیœd
?Ö Ë X
double p izza Tel.:
514-755-8838
  ب�ا بی�ش از 10س�ال س�ابقه

سطوح مختلف ،آموزش
(514) 685-4777
سال
45
از
بیش
با
تالون،
پیتزامیکر
نفر
یک
به
بیشu?K D� ¨‰œ
تخصص�Uدرvارائه��UF
سابقه—و �{U I
«“U� t� ÊbODry-Cleaning
Ë sJ?�� —«“Ë “« ’u?B
�— eO� È“U?�dN?�Construction
سعیدیان�)ÂUÖ p� ¨d� t�UHBM
(رامین «—«tz
تدریسË œu
زبان� � pK� d
گروهیAO
خصوصی»و � Ë
استخدام
باتجربه مسلط به
)(Fairview
زبان فرانسوی برای
انگلیسی¨Ê،
معروف“«u� ÈUN�Ë
آبجوهای® ·b
�Ë300نوع� ÈUN
ساختمانی�t� u~��UÄ ÊU�u� œ—UOKOازdÖ
’ �b � Ë — « e
� U B� � « “ « v
Æb�u � p�œe� —514-931-2231
کمکuA� vÖb�“U � ·«b
ویراش و��« t
امور
آم�وزش

ایرانی
ب
خرید!

خیاطی

لیـــال

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

نیازمندیهای

tanjo1380@yahoo.com mai-sep'11Pd

برای اجاره

فــروش

تدریس
azmay15-baheri-soudmandUP

az15mai heidary.ca@gmail.com UP

خشکشویی

azfeb1sendinvup

az15novashkanakhavanUP
noushintilmai2010paid

کلیه امورخشکشویی
در نگارش مقاالت و پایان
و دست ساز و سایر اقالم
کلیهامورساختمانی
همراه باترمیم لباس
دپانور،
متعارف
دانشگاهی
های
نامه
ش�یرینیپزی
بیزنسبرایفروش
مدرنترین
تجهیزات و
Ëœکلیه
 È«—«œبا
میشود �Õd�Ëœ q� t� q�UL
پذیرفته�—u
—œ ÆX�« åÁó�Ë
Ë ÈœU�ò
�Õd
با نازل ترین قیمت�t�U�“Ë— ‰Ëb
«�Ê«dسریع
سرویس عالی،
سیستمهایحفاظتی،
شیرینی های
و
کیک
قیمت
نازلترین
 «b��«514-887-5195و…
Tel.:
438-764-3904
ساختمانÆb�“«œdá� ÂËœ
همراه�tبا�Õd� q
�¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá
�Ë Áœd
�vJبا«“ �œ«b� U� «— UN�d
درآمدعالی،
�qدلیوری،
سرویس
خانگی و دسر
در وست آیلند
بعلت پروژه خرید پمپ بنزین،
بیزنس فروش لوازم
پذیرش سفارش
در خدمت هموطنان گرامی
بدون واسطه بفروش میرسد.
به میزان محدود
Áó�Ë
�‰Ëb
اتومبیل ،در مرکز شهر
995 boul St-Jean
دالر
80000
بیزنس:
قیمت
خانم فریده
سال
چندین
مونتریال ،با
ª
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موجودی
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باتجربه
پیتزامیکر
یک
به
دو قطعه قالی بسیار نفیس
اجناس
عالوه
به
) (Pointe Claire
«�∫vI
Tel.: 514-562-5420
سابقه و مشتری دائمی
(مینیموم دو سال تجربه)
حدود
کال
(اینونتوری)،
تبریز ،شش متری و سه
Tel
514
694-7036
مبتدی
از
آموزش
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¢
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©



¸




½




لطفا�“« v?L?K?O?� ≠ rK
بیشتر—œ
اطالعاتÈ«Åt
برای�—œ ≠±
120000دالر
برای کار درمرکز شهر
گل
متری ،چله ابریشم و
تا پیشرفته
تلفن�Uزیر تماس
با شماره
�ZO� ”öJO� v�UL�dM
�ËË ÊU
نیازمندیم.
رسد:
ابریشم بفروش می
Tel.:
514-277-5926
 تعمیر و عیب یابی
بگیرید:
Tel.: 514-266-1355
�≠ ”U���«® v�UJ�d�¬ d�UF
�d~�“U
 نصب انواع ویندوز
کار درناحیه ریوسود
نیازمندیم.
Tel.: 450-461-9555

noushintilmai2010paid

Õd� Ë

≥≥∂µ

azmai1

azmai15salimi

استخدام

±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ FOR
≤ SALE
±
خدماتکامپیوتر

AKHAVAN
FOOD

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

تدریسموسیقی

�?± ÂU
تدریس پیانو ،ارگ،
≤ Â«b
تئوری موسیقی و
ترجمهرمسی
·d
هارمونیکالسیک
و
اسناد
رسمی
ª











پیشرفته
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ترجمه
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¦
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≥ 514-952-7400
آپارمتان
اجاره
تا
مبتدی

Pieces
D'auto
Monk
��©Èd�LOKO� XA� ≠ Ádمدارک و تنظیم
 ویروس زدایی
931-5404
مطابق با برنامه اکول
-
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¢
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¢



)(514

©


¸



½



ویروسوهانصب 
دو خوابه5+1/2پذیرایی تایپ فارس�ی
رسمی
دعوتنامه
بهترین آنتی
¥ ≠s
5753ËBoul
موزیکشولیک
�È“«dO� —œ«d� ≠ X�UN
ÊU�UÄMonk
≤≠
دارالترجمهرمسی
¬»
 طراحی صفحات وب
نغمه سروران
Montreal, QC, H4E 3H2
(مک گیل)
به بهای عالی (آرش)
بلوارکاوندیش
¬�g
≠
شرکتی و شخصی
µ
عضو
و
رسمی
مترجم
 تخفیف به هموطنان
یکتـا
Tel: 514-574-7915
تلفنتماس:
 افزایش سرعت سیستم
انجمن¬�?�?v
≥≠ �≠ XO�«dÖ ≠ öI� Ë vF
~?q
مترجمان کبک
ایرانی  کارشناسی
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
akhosravi53
نرم
نصب
و
آموزش

Tel.:
514-290-2959
∂
تاروت
فال
مترجمرسمی،عضوجامعه
و مشاوره رایگان در
�È«d?� t?� Ád?�«œÅrO� qJ� t� Ã—b
@gmail.com
514-889-8765
افزارهای دخلواه شما
? ¨ÁUقفل و کلیدسازی
مترجمان رسمی کبک و ایران،
انتخاب و خرید ساز)
ÈdOÖÅها“«œË—Åv� —U�Åt� t�Ë
ویژهÁ
«�“«b
www.systemexpert.ca
∑
مترجم رسمی دادگستری
کودک
از
پرستاری
خامن
514-660-0440
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
Èu
514-294-8242
رمسی
مترجم
�@M
≠
�t�U
«��»U
≠
UÄ
�uC
≠
¥
LOCKSMITH
خدماتکامپیوتر،
ومدارک مطابق با استانداردهای
شما
دلبنـــد
∏
U� X
با سابقه چندین ساله
مورد قبول
کیمیا‰bM�Ë— Ë
توسط≠ �UMO�U
��X
دانشگاهها و ارگانهای تدریس ریاضیات
حسابــداری
محمودایزدی
درسراسرمونتریالبزرگ
دولتی کبک و کانادا
توسطخامنایرانی
(514)Ë699-1380
خدمات
�≠ Êœd� X�ö� ≠ t�U
‰eM� ≠µ
 πمسکونی
 ترجمه رسمی مدارک
عضوجامعه مترجمین کبک
ÊU?Ö
و فیــزیک
و گــرافیک
پزشکانمطابقبااستانداردهای
تجاری
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
�X�d
Ë
«�v�Ëe
Tel.:514-549-5757
کامپیوتری
نصب
تعمیر
و
یابی
عیب
 PCRCو MCC
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
∞ ±اتومبیل
توس�طمهندس
هرگونه سخت افزار و نرم
ادارات و سازمان های  تنظیمدعوتنامه رسمی
—œتائید
تضمین
«��ÊU
ی�ÈdN� ≠ «c
vM�UÇ
≠
∂
High
Securtiy
?p
اینترنتی
و
یران
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
ایالتی و فدرال
 گواهی امضاء و کپی برابر
الکترونی�ک
Locks:
±±
�≠ ÊU��œdدام
�v�uM� Ád� e�d
زدایی
ویروس
رسانی
شبکه

ا
≠b
Tel.: 514-745-0318
اصل
در قلب مرکز شهر
MULTI LOCK
(آرش کشوری)
خ


و نصب ضدویروس بازگرداندن
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
Cell.: 514-246-8486
ها
خامن
توجه
قابل
ت
�≠ U?�ÅVO�¬ Ë U�b
∑≠ اس
مونتریال
≤ ±برترین سرویس،

>> کلیه مقاطع:
مفروضاتازدست رفته:
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
“ ≠ qOÖید!
 نازلترین بها
��s
...
مربوطه
� Ëd�¬Åvکن
College,University

514-224-0-224













افزار:
آموزش هرگونه نرم

قهوه
فال



1010
Sherbrooke
شهریاربخشی

High-Shool

≥±


موموخواهان:





—œ
�VBM
�V�U
≠
¬–—È
—bÄ
≠
∏


¯

طراحی
پیشرفت،
تا
ازمبتدی







 


 ≠È
خصوصی 

W. Suite
1800
با سابقه tutoring




وبسایت :شرکت و

®
رسمی،
دعوتنامه




درخدمت هموطنان گرامی
Downtown
Office:


��VO
�Ê«uO
≠
v�U�—œ
�ÈËdO

¯








±¥
درمدارس مونترال و

تبدیل فیلم و عکس های شما

°
استخدام


 و ورق

Tel./Fax:
514-439-8501
ÈUJ

®
ساعته
24
سرویس

مدارک 

� ≠ Ê«u�« ÈuKترجمه































́³
گرافیک
طراحی
DVD
روی









تدریس در موسسات
�v�bO�u
�v�—U
≠
π

²
West
Island
Office:


±
کافـه
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Tel.:
514-999-4341
�?b




مالیاتی:
های
فرم
تنظیم


 514-624-5609
 514-624-7581

±µ
کنکورتهران

Tel./Fax:
اخوان
 سوپر











‘“—Ë
—œ
«�?v??�ö?D
�?≠ s?�d?O
 توسط شادی 


















خصوصی و شرکت




Fatima.meghdadi@gmail.com

azoct1'10

arashghaffarzadeh@yahoo.com azavr15up

azavr01up

jalilh2001@yahoo.com azap15

azmai15salimi

azmai01sadrfree

Pd:jan'10

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09



azfev11Pd









azavr11Pd mitrafeizi78@yahoo.com










DATA RECOVERY
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Pizzaria
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for
sale
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Tel.:
514-762-6774
�s
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*درصورتعدمرضایت



بهترینسرویس
__________
 >> جهت شعبات 1و 2در
�‰U��u

́³
جلسهاولرایگانمیباشد.

²
بهترینقیمت
�XM�“ ≠ ÂU~L�(514)Ë Á«dL

678-6451
4155 Verdun
 NDGو وست آیلند به چند





{V�U� dOL
≠
Êœ«œ
≠
∞±


ثبت نام :با ظرفیت محدود

_________________
«�X
“���ÊU
g��U�dÖ
 اتاوا
سرویس
514-830-5757
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)Galt





ª





















¹


º

»




¼
























½













¦










¦



½








نفر Cashierو کارگر ساده


2070
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Ê«d~�œ
�tB
Ë
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≠
t�U�œ«Å
v
�
—«�Êb
≠
±±
¬�VO
Ë
�t�b
≠ È“U
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آمدهرروزه به اوتاوا
رفت و
است.
نیازمند
Maisonneuve



514-827-6329



�t��UI� Ë ÈdOÖÅÁ“«b�« ≠ ÈœU
≤⁄ö� È«b�ÅrO� ≠ g�U�“¬ Ë ÊU���« ≠ Áb�d� ¯d� ≠ X�Ä rA�d�« ≠±
از مونتریال:
رفت:

PHOTOGRAPHY


لطفا به شعبات اخوان



¥



ª


«
514-620-3255
درقلب مرکزشهر
PROFESSIONAL
«�d
�q�UI� ≠ d��UOÄ ≠ UD� Ë v
Tel.:
514
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≥È—«bMÄ Ë v�uÖ ≠ ÈeOÇ “« sOF� b� ≠ „—«b� ≠±
>>  7صبح <<
مراجعهکنید:


≠ «�œU� q�UI� ≠ bOH� d
با سال ها سابقه
Ê«b�d� Ë ÊUÖ—e� ≠ dO� ·b� ≠ —«u�Åt�dÇËœ v�œ“ ≠±¥
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا


514-485-4744


























ثابت،
مشتری
بیزنسی،






£



¨




¥
dL��� Ë vÄÅ—œÅvÄ ≠ »«d

















µ



pO�ULKá�œ
≠ v�UM�œ«ó� ≠±µ


در مرکزخرید قدیمی و


>>  5بعدازظهر <<
514-620-5551



�b�bM�Åv� V�« s�“ t
£

ª






³







بهای عالی و
به
پرتردد،

استخدام

�∫ÈœuL
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مناسب
بسیار
شرایط



¡—b�U�J�« “« v�U��«œ ≠±
بهیکپیتزامیکرباتجربه
 هرطرف 15 :دالر




g�U�¬ Ë g�«—¬ t�U� ≠ v�Ë— ·ËdF� ÁbM��u� sOJ�uÄ
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فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

جویای همخانه

)(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

جزئی و کلی

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

رستورانپیتزایی
 در محل خوب
 با بیزنس عالی
 با  13سال سابقه
بفروشمیرسد:
 لطفا متقاضیان جدی
تماسبگیرند:
514-690-9619
azapr15davoodP

514-769-4075

شیرینی
سـرو

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

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

Microrepair
1924 St Regis,

(Dorval) H9P 1H6

خشکشویی

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

Nettoyeurs
EXPRESS

استخدام

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

info@microrepair.ca
UPazmar15saeid@microrepair.ca

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

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

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

Tel.: 514-996-9692

از
ایرانی
ب
خرید!

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند درج
کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

خدمات
ساختمانی

احمـد

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

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

paivandmtl@gmail.com

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

بهنامآفریدگارعشق

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

ربماون لوا زا میرم

ازدواج

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

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 .....................
نانس��ی معلمی 929-6362 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................

اجنمن ها و سازمانها

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

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

مراکز پخش پیوند

لیلیصمیمی

514-825-3170

مرکز شهر مونتریال:

Distributed Free

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است

& all Major Cities

®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی

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

حسابداریومالیاتی

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

گرافیک و طراحی

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

دیش و ساتالیت

المپی��ک 935-3300 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی

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

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

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

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

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

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

دندانپزشک

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

دندانسازی (البراتوار)

ترجمه

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

دکت��ر بیت��ا 999-2482 .........................

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

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

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

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

گل فروشی

تعمیراتساختمان

داروخانه

تدریس رقص

514-996-9692

نغمه سروران 889-8765 .............................

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

تدریس خصوصی

MONTRÉAL QC H4B 1L8

صوف��ی 989-8383 ........................................
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

خشکشویی

تبلیغات

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

•
•

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

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

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
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مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

PAYVAND

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

514-962-5630

آرایشـــــگاه

TORONTO

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:

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

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

تـورونتو

با پیوند همکاری کنید

CARWASH

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

azfeb1up

س�فر روزانه به

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

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

نگهداری کودکان

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

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

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

خنواهیم جامعه
کوچکمان
ضعیف شود؛
کامیونیتیمان را
تقویت کنیم!

(هر طرف)

TV repair

استخدام

هوای هم را داریم!

بها و سرویس عالی

azfeb1sendinvup

2011هیروفاتP? bobymoradian

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

double pizza

Tel.:514-573-4477

سینابطحایی

پرستارساملندان

استخدام

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

Resto for sale

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

azmai012011heidary.ca@gmail.com

tilMar'10P

ساختمانی

فروش رستوران

جزئیات در شماره آینده

Tel.: 514-347-2560

514-585-6178

تعمیرات

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

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

azmai012011

استخدام

Bijan

برای اجاره

az15fev11factrd-vic

جویای بازیگر

TAILLEUR

azmai012011>>kiana_aa@yahoo.com

Tel.: 514-904-1028

www.paivand.ca

زیباییدربرازندگیاست

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

مونتریال ایرانی:
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عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـال

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل

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

ویدیو

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

محضر

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

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

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

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

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

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

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

عموجم��ال 484-8072 .............................

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

رستــوران

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

مهاجرت

موسیقی (جشن ها)

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

34

 سال  18شماره  25  1006اردیبهشت 1390

www.paivand.ca

در شهر...
نویسندگان ما در ایران با هزاران دشواری جدی
روبرو هستند ،ا گر قرار باشد ما هم کتابشان را خنرمی،
آیا به سانسور دوباره آنها کمک نکردهامی؟!

گفتگوی پیوند با مهدی شهرستانی،
مدیر کتابفروشی و مرکز فرهنگی زاگرس

اگ�ر هنوز ندیده اید ،این بار که از ضلع آفتابگی�ر بلوار دکاری (روبری
کتابخانه نیما) عبور می کنید ،با دیدن ویترین پروپیمان کتابفروشی
ایرانی ش�گفت زده خواهید ش�د ،و این پرس�ش از ذه�ن تان خواهد
گذشت که همت کیست؛ از کجا و چگونه...
کتابفروشی و کتابخانه زاگرس در جامعه کوچک ایرانیان مونتریال به
لحاظ گستره ی فعالیت شگفت انگیز می نماید .صفحه در شهر پیوند را
( )17را نگاه کنید ،هر شماره بخشی از فعالیت های «زاگرس» ها را درج
میشود ،دوستانی که از دور و نزدیک در حیطه های فرهنگی و اجتماعی
کامیونیتی ما دستی داشته اند ،نیک می دانند که از عهده برآمدن حتی
کسری از کارنامه ی فعالیت های این «مرکز» فرهنگی اجتماعی کار هر
کسی نیست و همتی سخت واال می طلبد.
و همین کارنامه در م�اه های آغازین تولد «زاگرس» ،به برخی حرف و
حدیث ها در محافلی دامن زده است.
این هفته در س�تون پرسه در شهر ،به سراغ آقای مهدی شهرستانی،
مدیر کتابفروش�ی زاگرس می رویم ،سر میز چای ،از او قول میگیریم
بی رودربایستی حرف بزنیم و او –شگفتا! -می پذیرد.
شهرستانی را یکی دو بار قبال در محافل مختلف دیده بودم ،برخالف
گستره و پهنه ی پهلوانی کارهایش ،ریزه نقش است ،محجوب و سربزیر
صورتی اس�تخوانی با ته ریشی ،همیش�ه لبخند می زند ،پیرهن گل
بهی به تن دارد با پولیوری گشادتر از قامتش ،اندکی رنگ پریده است،
وجنات و نگاهش بی آرامش اس�ت؛ ب�ه آدمی می ماند که بیش از حد
دوندگی می کند ،انگار بار سنگینی را که بر شانه دارد از توان قامتش
بیرون است« ،جان»ش را خمانده...
مثل همیشه قرار بود دیدارمان کوتاه و صحبت مان تلگرافی باشد ،اما
نشد! که با در نظر گرفتن کارنامه «زاگرس» منطقی است.
حال و حوصله اگر داشتید نظرتان را برایمان بنویسید.
با همت آقای خس��رو نوش��ادروان،
آق�ای مهدی شهرس�تانی عزیز ،و جلس��ات درس حاف��ظ و مثنوی
با سلام و س�پاس از ای�ن که در توس��ط آقای دکتر محمد استعالمی
میان اینهمه مش�غله ،به ما وقت و کالسهای فلسفه توسط آقای دکتر
دادید ،خواهش می کنم برای آن عطا هودشتیان و ...و ...البته همانطور
دس�ته از خوانندگان�ی که هنوز که می بینید هر ک��دام از این برنامه
علیرغم حضور گسترده زاگرس ها مسوول و مجری خاص خودش را
در کامیونیتی ،با ش�ما و کارهای دارد.
ش�ما کمتر آش�نایند ،مختصری تا بحال موفق شدیم نزدیک به 2000
از خودتان و کارنامه کتابفروشی جلد کتاب را روی سایت برای فروش
آنالین آماده کنیم .کار سختی است.
زاگرسبگویید.
میدانید اس��کن از روی جلد ،گرفتن

   مهدی شهرستانی :زاگرس از  28وزن جهت ارس��ال ،نوشتن نام کتاب
می  2010فعالیت خ��ودش را بطور و نویسنده و مترجم و «شابک» و نوع
رسمی با کمک خانم نازنین لشکری جلد و قطع کتاب و چند فاکتور دیگر
شروع کرد .البته قبل از آن تاریخ هم نیاز است تا بشود کتابی را آنالین برای
چند ماهی زمان بُرد برای تهیه کتاب فروش عرضه کرد.
و فیش برداری و بازسازی و تعمیرات کتابخانه هست و کتابفروشی ..البته به
و قفسه بندی کتابفروشی.
مرکز پخش همداریم تبدیل میشویم.
در آغاز با فروش کتاب شروع کردیم با بعضی از کتابفروشی های شهرهای
و از همان ابتدا هم ش��روع کردیم به دیگر در کانادا هم در ارتباطیم ...داریم
اس��کن کتابها تا آماده بش��ویم برای س��عی می کنیم یک ش��بکه کتاب
فروش آنالین.
خارج از کشور داشته باشیم و همگی
سپس بخش کتابخانه را با پیشنهاد به عنوانهای کتابفروش��ی های دیگر
آقای اردشیر قهاری راه اندازی کردیم .دسترس��ی داشته باشیم تا زمانی که
سپس بخش جلساتدرس و شاهنامه مش��تری کتابی خواست و ما نداشته
خوانی با همت خانم آزاده احسانی و باشیم ،فوری بتوانیم آن را تهیه کنیم.
کالسهای هنری متعدد با همت آقای
مکاری و خانم حیدری ،کالس��های  -آق�ای شهرس�تانی پذیرفت�ه
آموزشی با همت آقای نوعی ،کالسهای بودی�د در ای�ن گفتگو ب�از و بی
کامپیوت��ر با همت آقای ش��اکری و رودربایستی حرف بزنیم! یکی از
کالسهای تقویتی و زبان با همت آقای پرسش هایی که با حضور نسبتا
اس�لامی و بخش��های دیگر همچون ناگهانی زاگرس مطرح ش�د ،این
کالس��های موسیقی و انتش��اراتی و بود که در جامعه کوچک ایرانیان
گالری ،قصه خوانی ،داس��تان نویسی مونتریال ،تخصیص ساختمانی به
کودک ،کارگاه داستاننویسی با همت کتابفروش�ی آنهم با ابعاد زاگرس
آقای مهدی مرعشی ،انجمن مهاجران ( 70ه�زار جل�د کت�اب وغیره)

منایی از آغاز زاگرس
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غریب م�ی نماید .آیا
جامعه ما توان حمایت
از چنین کتابفروشی و
مرکز فرهنگی دارد؟
کمی از آم�ار زاگرس
بگویید.

   س��ؤال ش��ما چند
بخشدارد ،سعیمیکنم
به تم��ام بخشهای آن
جواب بدهم.

  هیچ حمایتی نه تنها از

دولت ایران ،بلکه از هیچ
دولتی حتی دولت کبک و
کانادا هم منی شوم
  یکی از خواستهای ما از

مردم خنبه خودمان این است
که حمایت کنند؛ اینجا دنبال
اختالفهانباشند
  از اهداف انتشارات ما،

معرفی آثار ارزشمند نسل
جوان و نوپای ایرانی به
جامعه فرهنگی ایران است
راستش حق با شماست .جامعه ایرانی
مونترال توان حمایت خیلی بیشتر از
اینها را ه��م دارد ،اما به آن اندازه یی
که جامعه افغ��ان و تاجیکی حمایت
ی متأس��فانه
میکن��د ،جامع��ه ایران 
حمایتنمیکند.

شاید به این دلیل که نه اینجا و نه در
ایران کتاب و فرهنگ در سبد خرید
ما جا ندارد .ما عادت نداریم برای
فرهنگپولبدهیم.

البته این را ه��م باید منصفانه اضافه
ی از
کن��م که حمای��ت جامع��ه ایران 
زاگرس روز به روز دارد بیشتر میشود.
اینجا هم همانط��ور که میدانید ما
فقط کتابخانه نیس��تیم .کتابفروشی
هم هس��تیم یعنی فقط کتاب امانت
نمی دهیم .کتاب هم می فروش��یم
و از هرکت��اب ،یک عنوان برای امانت
هست و چند جلد دیگر برای فروش
اما ...بگذریم.
آمار خواس��ته بودید از منابع مالی و
کارمند و  ...بای��د بگویم زاگرس یک
کارمن��د دارد ک��ه آن ه��م خود من
هستم!
فکر میکنید آنقدر درآمد داریم که
بتوانیم پول کارمند هم بدهیم؟!
البته همینجا این را هم بگویم که به
آینده امیدوارم و امیدوارم روزی برسد
که بتوانیم چندتا کارمند هم ماداشته
باشیم و یک جوری اشتغال زایی کنیم
در مونترال و برای جامعه ایرانی.
منابع مالی هم کامال شخصیست.

هزینه اجاره این دو طبقه (هم کف و
زیر زمین) و ب��رق و اینترنت و تلفن
ماهیانه  3000دالر است....
 ببخش�ید گفتید اجاره؟!گفته می شود شما صاحب
ساختمانهستید!

   نخی��ر! به غل��ط و تحقیق
ناشده «گفته میشود» متاسفانه
این فرهنگ شایعه سازی های
بی پایه گاه بسیار ظالمانه باعث
س��وءتفاهم ه��ای مخرب می
شود...
عرض می ک��ردم ،هزینه اجاره
دو طبقه این ساختمان با برق و
اینترنت و تلفن ماهیانه 3000
دالر اس��ت ...با توجه به اجاره
سالن اجتماعات 40 ،درصدی
که از کالس��های موس��یقی و
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کتابفروشی و کتابخانه زاگرس

info@zagros.ca

514-489-8686

هن��ری و تقویتی
و آموزشی و زبان
و غیره به زاگرس
میرسد و با توجه
ب��ه گرفت��ن حق
رد
عضوی��ت
کتابخانه و فروش
کت��اب و فروش
آنالی��ن و فروش
لباسهای سنتی
و صنایع دستی یکی از
که م��ورد عالقه
ش��دید کبکیها گردهمایی
است ...امیدواریم های فرهنگی
تا چند ماه دیگر زاگرس
بتوانیم سر به سر
بشویم و دخل و
خرج برابر بش��ود
که فک��ر میکنم ب��ه آن
مرحله نزدیکیم .مطمئن هس��تم به
سود دهی هم می رسیم.
در ضمنداریم با مراکز پخش کتابهای
فرانسه و انگلیسی به توافق میرسیم
که بخشی از کتابخانه را هم اختصاص
به کتابهای فرانسه و انگلیسی بدهیم.
این کار در آغاز کارمان غیر ممکن بود
مهدی شهرستانی با
و قبول نمیکردند .در واقع بهتر است
استاد شفیعی کدکنی
بگویم اعتماد نمیکردند ،اما االن که
مدتی از فعالیتهایمان گذشته و حجم
برنام��ه هامان را دیدند ،برای آنها هم خارج از کش�ور بحثی هست که
جالب بوده و دارند اعتماد میکنند و می گوید محتوای این فعالیت ها
به شیوه اعتباری قرار است آن بخش آنطور نباش�د که ب�رای دوری از
«سیاسی» شدن و محافظه کارانه
را هم راه اندازی کنیم.
عمل کردن ،به گونه ای کار کنیم
آیا زاگرس سازمانی غیرانتفاعی ک�ه انگار در کش�ور م�ا آزادی و
شکوفاییفرهنگیهست،
است؟
  زاگرس یک کتابفروشی شخصی مثال پرس�یده می ش�ود چگونه

اس��ت که نزد س��ازمان شرکت های می ش�ود در حوزه ی نشر کتاب
دولت کبک به ثبت رسیده ...و گزارش فعالی�ت کنیم و به ای�ن موضوع
اش�اره نکنیم که وزارت ارش�اد
سالیانه هم ارائه می کنیم.
ب�ه گون�ه ای سیس�تماتیک ب�ا
 این پرسش من شاید برای شما ممی�زی وحش�تناک مب�ارزه یآزارنده باش�د ،اما اج�ازه بدهید ش�دیدی را علیه ناش�ران سالها
ش�جاعانه حرف هامان را بزنیم؛ ب�راه انداخته اس�ت؛ اینکه ایران
پرس�یده میش�ودآیا زاگ�رس با «بزرگترین زندان روزنامه نگاران
س�فارت جمهوری اسلامی در در خاورمیان�ه» لق�ب گرفت�ه
اوتاوا ارتب�اط دارد؛ آیا از س�وی اس�ت؛ اینک�ه آزادی بی�ان برای
نویسندگان و هنرمندان در ایران،
دولت حمایت می شود؟
  ش��ما هر پرسش��ی دارید راحت هزینه های بسیار سنگین دارد.

بپرسید ...ما از «محاسبه» باک نداریم! 
   در مورد سانس��ور در کش��ورمان
ارتب��اط زاگرس با س��فارت ایران در هم پرس��یده اید که کسی نیست که
اوتاوا این است که تا حاال یک بار هم بخواهد منکر این قضیه بش��ود .خود
به آنجا نرفته و حتی نمیدانم سردر «ارش��اد» رس��ماً ناش��ران را موظف
دیوار سفارت چه شکلی است .کاری ک��رده که کتابه��ا را قب��ل از ارائه به
ه��م ندارم که ب��ه آن جا بروم و هیچ ارشاد خودشان سانسور کنند! یعنی
حمایتی نه تنها از دولت ایران ،بلکه از خودش��ان هم اذع��ان دارند به وجود
هیچ دولتی حتی دولت کبک و کانادا سانسور و دارند رشدش میدهند.
ام��ا از س��وی دیگر ه��م نمیتوانیم
هم نمی شوم...
مطمئن باشید اگر از جایی حمایت می خودمان را محروم کنیم از کتابهایی
ش��دم حداقل یک کارمند میگرفتم که در ایران و با آن ش��رایط س��خت
که پذیرایی از جلسات و کالسهای درمیآید.
متع��دد را انجام بده��د و من مجبور ب��ه فالن ناش��ر در ایران و از س��وی
حکوم��ت ای��ران گفت��ه میش��ود:
نباشم یک تنه همه کار را بگردانم.
با ای��ن همه برنامه ،اعم از جلس��ات غیرخودی و سانسور میشود.
درس ،شاهنامه خوانی ،فلسفه ،حافظ ،اینجا هم که ما ازشان کتاب نمیگیریم
مثنوی ،کالسهای موسیقی و هنری چون ُمهر ارشاد را دارند!
و تقویتی ،شب شعر و کارگاه داستان شما بگویید ناشر چه کند؟
نویس��ی و انجمن مهاجران ،فعالیت بله درس��ت اس��ت :نویس��ندگان ما
های نشر و چاپ و برنامه های سایت و در ایران با هزاران هزار س��ختی روبه
غیره .هر شب بخش «ادمین» سایت رو هس��تند ،اما اگر قرار باشد ما هم
را میبین��م و فروش ه��ای آنالین را کتابش��ان را نخری��م و نخوانیم آیا به
یادداشت می کنم .کتابها را در جعبه رنج آنها و سانس��ور دوباره آنها کمک
میگذارم ،صبح میبرم پست .اسکن نکردهایم؟
می کنم از رس��ید ،و برای مش��تری آیا ما هم با خط زدن اسمشان همان
ایمیل میزنم .این کار هر شب و صبح کار دولت را تأیید نکرده ایم؟
زو ِد من است .و اسکن از روی کتابها آیا نویسندگان و مترجمان و ناشران
برای ف��روش آنالی��ن و گرفتن وزن باید بروند مث ً
ال س��یگار بفروش��ند تا
کتاب و آبلود روی سایت برای فروش شأنشان حفظ شود و کسی برایشان
حرفدرنیاورد؟
و  ...و...
فکر میکنم تا همین جا کافی باشد! آیا مث ً
ال در زمان حافظ سانسور نبوده؟
به هرحال خودتان که می دانید یک بروید مقدمه حافظ ش��یراز شاملو را
بخوانید تا ببینید در دوران حافظ چه
نفر آدم چقدر انرژی دارد.
خبر بوده .بعید است اگر تیغ سانسور
 تقریب�ا تمامی کتاب ها از ایران ب��ه تنه حافظ نخورده باش��د و هربارمی آید ،و تمامی از فیلتر وزارت شعری از او را در تنور نسوزانده باشند.
ارشادگذشتهاست.معیارگزینش به هرحال برخورد با ناشر و نویسندهای
که در ایران کتاب درمیآورد من را یاد
کتاب در کتابخانه چگونه است؟
در مورد فعالی�ت های فرهنگی ،زمانی میاندازد که سعیدی سیرجانی
ادب�ی و هن�ری در جوامع ایرانی و محمد مختاری ب��ه این طرف آب
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بخشی از کارنامه
زاگرس

جلسات درس حافظ
جلسات درس مثنوی
جلسات درس شاهنامه
جلسات درس فلسفه
کارگاه داستان نویسی
میزگرد ادبی  -معرفی شخصیت
های فرهنگ�ی ایرانی به زبان
فرانسه و انگلیسی
برگزاری جشن های ملی
انجمنمهاجران
شب شعر
قصه خوانی
آماده سازی دانش آموزان برای
ورود به مدارس بین المللی
آماده سازی برای اجرای پروژه
ه�ای تحصیل�ی دبس�تانی و
دبیرستانی
کالسهایتقویتی
کالس�های المپی�اد ه�ای بین
المللیعلمی
کالسهایموسیقی
کالس�های آموزش موس�یقی
کودک  -اُرف
برگزاری کنس�رتهای آموزشی
هنرجویانموسیقی
کارگاه داستان نویسی کودک
آموزش تئوری موسیقی
کالس�های هن�ری  :طراح�ی،
نقاش�ی ،مینیات�ور ،مع�رق،
تهذیب،خوشنویسی
برگزاری نمایش�گاه هنری آثار
دانشآموختگان
آموزش فارسی به کودکان و غیر
فارسی زبانان
آموزش زبان انگلیسی و فرانسه
به بزرگساالن
کالسهایکامپیوتری
آموزش کامپیوتر و اینترنت به
بزرگساالن
کارگاهسکوریتهکامپیوتر
آم�اده س�ازی ب�رای آزم�ون
ستیزنشیبی
کالس یوگا

آمدند و خارجنشینان به آنها گفتند
مزدور حکومت ،صرفاً به این دلیل که
ویزا و پاسورت گرفته بودند!
بعد مش��خص ش��د و دیدیم چه بر
سرشان آمد و نمی دانم آقایان در این
طرف چقدر شرمنده شدند و آیا اصال
شرمنده شدند.
بگذریم .یک نکته دیگر هم این است
که ناش��ران ایرانی به ما که س��رمایه
نداریم و از جیب خرج می کنیم کتاب
را با چک مدت دار میفروشند.
از ناش��ران ایرانی خارج از کشور هم
هرکس��ی با این ش��رایط به ما کتاب
داده آوردهای��م .البته ش��ما کتابهایی
می بینید که در ایران ممنوعه است
و م��ا داریم .اما کتابی اگر باش��د که
حساس��یت خاص��ی روی آن باش��د
و باع��ث بش��ود بخش عم��ده ای از
مراجعان زاگرس اعتراض کنند ،قطعا
ما روی آن سرمایهگذاری نمی کنیم.
و آن هم فقط و فقط در حوزهی دین
اس��ت .مهم هم نیست توهین به چه
مذهبی باشد.
اگ��ر کتابی مث�لا به دیان��ت بهایی
اعتراض کرده باش��د ...نه این که نقد
{>> ادامه در صفحه بعد}35 :
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ایران :در قلب تاریکی....

روایتی جدید از وقوع جتاوزهای جنسی
در زندان رجایی شهر

زیبایی در چهره داش��ته باشد و
جمعی از خانواده های زندانیان
از زمان روی کار آمدن محمود
احیانا زوریدر بازو نداشته باشد و
رجایی ش��هر ،اخیرا بر مبنای
اطالعاتی که در جریان مالقات احمدی نژاد به نهادهای بین املللی یا پول خوبی در حسابش نداشته
با بستگان زندانی خود بهدست اجازه بازدید از زندان های ایران باشد که باج بدهد به دیگران ،به
زور در س��الن های مختلف و هر
آورده اند ،به بیان نکات جدیدی
داده نشده است
ش��ب در یک ات��اق گردانده می
در مورد رواج جرایم جنسی در
شود و هر مفعولی صاحبی دارد و
این بازداشتگاه پرداخته اند.
از این بابت پولی به دست میآورد و
س��ایت جرس ،نزدیک به مخالفان می کند.
دولت ایران ،چهارش��نبه ۱۱مه به در یکی از نقل قول های منتشر شده بعد از چند وقت هم او را به دیگری
"نقل قول مستقیم" اظهارات برخی در ج��رس به نق��ل از خانواده های می فروشد".
از نزدیکان این زندانیان پرداخته که زندانیان رجایی شهر تصریح شده :در ادامه نامه ذکر ش��ده بود" :طبق
در بخش��ی از آن آمده است که "در "بارها و بارها مش��اهده شده است مش��اهده یک زندانی سیاس��ی ،به
هواخوری زندان ،آنها که پر زورترند که زندانیان جرایم سنگین ،کاندوم ی��ک ج��وان در طول یک ش��ب ۷
بدونهیچپنهانکاریروابطجنسی دستشانگرفته اند و در هواخوری مرتبه تجاوز ش��ده اس��ت و وقتی
به دنبال طعمه جنس��ی برای خود صبح به زندانبان شکایت می کند به
میخواهند".
انفرادی (یا به گفته مسئولین زندان
در واکنش��ی جداگانه ،دو روز پیش بوده اند".
ه��م نامه مه��دی محمودیان عضو در ادامه این نقل قول آمده اس��ت :سوئیت) منتقل میشود ،بدون اینکه
زندان��ی جبه��ه مش��ارکت به آیت "اگر زندانی کم زور باشد یا مسئولین هیچک��دام از متجاوزین حتی مورد
الله خامنه ای انتش��ار یافت که در زندان هوایش را نداش��ته باش��ند ،سوال واقع شوند".
نحوه رفتار ب��ا زندانیان در ایران ،در
قس��متی از آن ،با هش��دار در مورد مطمئنا مورد تجاوز واقع می شود.
رواج تجاوز جنسی در میان زندانیان این در حالی اس��ت که نگهبانان و س��ال های اخیر و به وی��ژه بعد از
عادی رجایی شهر ،ذکر شده بود که سربازان وقتی کاندوم رادردست این انتخابات ریاس��ت جمهوری خرداد
"در بندهای مختلف این زندان ،عمل زندانیان خطرناک میبینند ،هیچ گاه  ،۱۳۸۸از سوی بسیاری از نهادهای
لواط به صورت امری معمولی و قابل عکسالعملی نشان نمیدهند؛ چرا بین الملل��ی مورد انتقاد قرار گرفته
که در اصل خودشان آن را در اختیار است.
پذیرش در آمده است".
حکومت ای��ران ،از زم��ان روی کار
رجایی شهر بازداشتگاهی است که زندانیها قرار میدهند".
آمدن محمود احم��دی نژاد حاضر
در اصل برای زندانی کردن "مجرمان
نشده به نهادهای بین المللی اجازه
خطرن��اک" مانند مرتکبان به قتل" ،هفت بار جتاوز در یک شب"
تج��اوز یا س��رقت مس��لحانه مورد در نام��ه ای ک��ه چن��د روز پیش بازدید از زندان های این کش��ور را
استفاده قرار می گیرد ،اما حکومت در همین ارتب��اط از جانب مهدی بدهد.
ایران عده ای از زندانیان سیاس��ی و محمودیان منتشر شد ،آمده بود:
عقیدتی را نیزدر این زندان نگهداری "در این زندان هر کس��ی که کمی

کتابفروشی زاگرس...

باشد ،فقط فحاشی کرده باشد ...قطعاً
این کتاب جایی در کتابخانه ما ندارد...
چون از نظر ما هرکسی با هر تفکری
آزاد است و ما باید یاد بگیریم در کنار
هم و با تحمل هم زندگی کنیم.
یکی ازدالیلی که نشر زاگرس کار خود
را آغاز کرده فراهم کردن مجالی است
برای نویسندگانی کهدر این سوی آب
می نویسند و امکان نشر کارهاشان را
ندارند .همانطور که می دانید اینجا
دیگر از سانس��ور خبری نیست و می
توان از این بابت به راحتی کار کرد.
 در امت�داد همی�ن بح�ث ،ب�هاین موضوع اش�اره می ش�ود که
گاه ب�رای خفه ک�ردن صداهای
اعتراضی علیهسرکوبوسیاست
ضدفرهنگی جمهوری اسلامی،
بهترین راه آن است که آنقدر فضا
از فعالیت های «بیخطر» فرهنگی
پرکنیم ک�ه دیگر ج�ا و فضایی
برای اص�ل ماجرا ،یعنی مبارزه با
دیکتاتورینماند!

   به نظر من جا برای همه هس��ت.
چه ب��رای آنان که م��ی خواهند کار
سیاسی کنند و چه برای آنان که می
خواهن��د کار فرهنگی کنند و به نظر
من هیچ کدام هم ج��ای آن یکی را
تنگ نمی کند!
 آقای شهرس�تانی ،نسبت شماب�ا «شهرس�تانی»های معروف،
شهردار پیشین تهران و وزیر نفت
عراق چیست؟

   مهن��دس ج��واد شهرس��تانی
پس��رعموی پدرم می باشند؛ دکتر
حسین شهرس��تانی وزیر نفت دولت
مام طالبانی ،ایش��ان هم پسر عموی
پدرم هستند.
 نسبت شما با «دارالحکمه»؟
   و اما نسبت من با دارالحکمه .این

>> ادامه از صفحه34 :
مرکز ب��ا ن��ام Canadian House of
 wisdomبه ثبت رس��یده .بعضی از
ایرانیان و افغانیان خانه ِخرد کانادا می
نامندش و عربها دارالحکمه .گرداننده
اش پدر من هستند که بعد از انقالب
فقط چند ماه را در ایران بودهاند .باقی
را در کشورهای عربی و خارج از ایران
گذراندهاند .با پی��روان و علمای تمام
دیانت ها هم ارتباط دارند .ش��یعه و
س��نی و یهودی و زرتشتی و بهایی و
مسیحی هم برایشان مطرح نیست.
البته از خودش��ان اگر بپرس��ید بهتر
اس��ت .و بد نیس��ت اگر سری هم به
آنجا بزنید و مقایسه کنید آنجا را که
با سرمایه ش��خصی اداره می شود با
جاهای دیگری که با س��رمایه فالن و
فالن اداره می ش��وند .بروید و ببینید
که آن جا هم کارمند ندارد! فقط پدرم
ی هم
هس��تند و برادرم! البته اساتید 
هستند که در ارائه دروس دوره های
فش��رده ،سهامدارهستند و متناسب
با تعداد افرادی که ثبت نام میکنند،
سهم میبرند.
 ارتب�اط و تم�اس ش�ما با دیگرمراک�ز فرهنگ�ی همگ�ون مثل
بنیاد فرهنگی نیما چگونه است؟
زاگرس ،مکی�ک و کتابخانه نیما
هم�ه کار فرهنگ�ی و کتاب می
کنند ...راستی کار شما به شکلی
کپی کردن فعالیت های یکدیگر
نیست ،و لذا در جامعه ی کوچک
ما هرز رفتن ان�رژی ها و کارآیی
نیست؟

   در م��ورد ارتب��اط با س��ایر مراکز
فرهنگی مونترال ما س��عی میکنیم
ارتباط خوبی داش��ته باشیم .عزیزانی
ب��ه زاگرس مراجعه می کنند که می
گویند توس��ط نیما و ی��ا مکیک و یا
سینا با ما آشنا شده اند .خو ِد من هم،
مراجع��ان را در موارد مختلف به این
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مراکز و مراکز دیگر ارجاع داده و می
ده��م و در معرفی این مراکز کوتاهی
نمی کن��م .به عن��وان آخرین نمونه
جمعه  22آوریل بعد از کالس فلسفه
آقای دکتر هودشتیان به اتفاق ایشان
و جمعی از دوستان همه با هم رفتیم
به کتابخانه نیما و در جشن رونمایی
کت��اب تاریخ زن س��تیزی ش��رکت
کردیم .منتی نیس��ت و وظیفه است.
اگر ما ایرانی ها زیر بال و پر خودمان
را نگیریم و مدام بخواهیم شایعه پشت
س��ر هم ردی��ف کنی��م از غریبه چه
انتظاریداشته باشیم.
درم��ورد «کپی»ک��ردن کار ه��م
پرس��یدید ،نه! اگر یک ناش��ر بیاید و
کنار یک ناش��ر دیگر نش��ر بزند این
کپی کردن است؟ مثل این که در یک
محله دو جراح قلب باش��د .هرکسی
ح��ق دارد در زمینهای که میخواهد
فعالیت کند و این به معنای انحصاری
شدن هر فعالیت نیست.
 آیا زاگرس در ش�هرهای دیگر،غیر از مونتریال شعبه دارد؟

   خیر
 خواس�ت های شما از جامعه یایرانیانمونتریالچیست؟

   خوشبختانه مردم نش��ان دادهاند
که حمایت میکنند .ما این حمایت
را در شکلهای مختلف و با استقبال
م��ردم از برنامه ه��ای خودمان دیده
ای��م و واقعاً ممنون م��ردم خوبمان و
مهاجران عزیز هستیم .اما واقعیت این
است که در کشور خودمان که حدود
 70میلیون یا بیش��تر جمعیت دارد،
تیراژ کتاب معروف ترین نویسنده مگر
چقدر است؟ بیش��تر از دوهزار یا سه
هزار جلد؟ حاال شما بیایید و نسبت
ببندید بین جمعیت هفتاد ملیونی و
دو هزار جلد کتاب و جامعه تقریبا 20

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
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شما این مطلب را خنوانید!

حتریریه ی ماهنامه بازار؟!
این زبان شایسته جامعه ما
نیست!

در ش��ماره پس��انوروزی ماهنامه بازار ،نوشته کوتاهی
تحت عنوان «اشک تمساح پیوند» به امضای «تحریریه
بازار» ،درج ش��ده است ،که تالش دارد (خرده) نوشته
ای از پیر گدای خراسانی (در بخش «در کشکول پیر»،
پیوند شماره 998؛ تحت عنوان بازار و زنان «دربند»)
را به هیات تحریریه پیوند -و نه آقای کرباسفروش��ان-
منتسبکند.
شگفتا؛ ستون «کشکول پیر» تنها صفحه ای است که
عکس نویسنده ی آن ،همراه با تلفن شخصی  +ایمیل
وی آن بر پیشانی صفحه ُمهر شده است.
پیرخراسانی از آغاز به شکلی اغراق شده ای همواره بر
این موضوع تاکید داشته است ،این صفحه در شفافیت
کامل ،مستقل و به نام و نشانی شخص او طراحی شود،
و همیشه خود او مسوول مستقیم نوشته های خویش
است و همواره پاسخگو.
اما در حاش��یه ی نوشته «تحریریه بازار» ذکر یکی دو
نکته بعضا تکراری ضروری است:
 )1ای��ن نوش��ته به هیات تحریریه ب��ازار مهر خورده
است .اما هرچه گشتیم نشانی از تحریریه نیافتیم .خانم
محبوبه صدریا چند سالی استدر ایران به سر می برند،
و آق��ای بهرام ناصری (ام .با )....تاکنون نوش��ته ای به
امضای ایشان جایی رویت نشده است .چه خوب است
این سنت «از تاریکی به روشنایی» سنگ پرانی کردن،
منسوخ شود و نویسنده واقعی با کفدستی شجاعت با
نام خود دست به قلم ببرد.
 )2در همین پرانتز دس��ت مریزادی برای «نویسنده»
داریم که حقیقتا در امر زهرفش��انی و گل آلودن آب
استعدادی درخشان از خود بروز داده است .بین السطور
نوش��ته کوتاه وی ،به جز دروغ بزرگ انتساب مطلب،
سراسر مشحون است از یک ارقه گی بدخیم و رذالتی
کارکشته؛ نوشته ،کار قلبی کینه جو ،ذهنیتی سالخورده

امیرسام

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

هزارنفری فارسی زبان ما و مشتاقانی
ک��ه به اینجا و س��ایر مراکز فرهنگی
میروند .یکی از خواستهای ما از مردم
نخبه خودمان این اس��ت که حمایت
کنند .اینجادنبال اختالفها نباشند.در
برنامه ها مشارکت کنند .شما ببینید
مث ً
ال چینی تبارانی را که در هرجای
دنیا هس��تند .ببینید چط��ور از هم
حمایت میکنند .م��ا هم باید همین
طور باش��یم که البته من باید باز هم
بگویم که ممنون مردمی هس��تم که
به م��ا اعتماد کردهان��د و باعث رونق
روزافزون زاگرس هستند .نکته دیگر
و درواقع انتظار دیگر ما این است که
انتقاد کنیم ،س��ؤال کنیم اما شایعه
درست نکنیم ،تحقیر نکنیم ،پرونده
س��ازی نکنیم .همان کارهایی را که
زش��ت میدانیم و بعض��ی هامان به
خاطر فرار از این زش��تی ها به اینجا
آمدهایم را تکرار نکنیم .موفقیت دیگر
ایرانیان را موفقیت خودمان بدانیم .و

و س��پری شده با روانی جامانده در سالهای نوجوانی
تشبث به یکی دو
عقل است .ذهنیتی ضد مدارا که با ّ
فحش ادیبانه (مغلوط) ،شتابزده هرز قلمی میکند و می
انگارد «دشمن» را خلع سالح کرده ،ختم غائله را می
چیند ،آسوده و خشنود به سوراخ خود بر می گردد.
 )3متـــن «زنان دربند »...نوشته ی «پیر» خراسان،
بی س��لیقه و با شتابزده گی نوشته ش��ده است ،زبان
«پیرخراسانی» در این نوشته ،به باور ما ،در خور جامعه
ی ما نیست؛ اما هرچه هست نوشته ی او و مسوولیت
او است؛ مربوط دانستن آن به قلمی دیگر ،تنها گویای
ذهنیتی است که خود تاریک نشین است و از شجاعت
بویی نبرده است.
 )4ام��ا ه��دف من از آوردن این مقدمه آن اس��ت باز
به تکرار ،همچون گذش��ته این موض��وع را خاضعانه
یاددآوری کنم ،دوس��تان «واقعیت»ی جدی تر از ما،
«شخص»ما ،روزنامه و ستون و بیزنس ما وجود دارد.
ما ،دس��ت کم بخش بزرگی از ما ،رانده ی دیکتاتوری
مذهبی مخوفی هس��تیم که هر روز در جهت ویرانی
ایران قدمی تازه بر می دارد.
گه گاه چه خوب اس��ت قدمی به عق��ب برداریم این
تصویر بزرگ را باز ببینیم ،و یادمان باش��د زمانی که
این یک کف دست انرژی را با خاک پاشیدن به چشم
و چنگ کش��یدن به صورت یکدیگر به هدر می بریم،
در تحلیل نهایی ،به سهم خود آب در آسیاب جمهوری
جهل و جنون جنایتی می ریزیم که نه تنها هستی ما
را در ایران هر روز تهدید می کند ،بلکه جهان را نیز به
سوی بازی خطرناکی می کشاند.
با این همه معضالت اساس��ی و جدی پیش رو ،بیایید
دست کمدر زبانی کهدر گفتگو با یکدیگر استفاده می
کنیم ،تجدید نظر کنیم .یک باردیگر نگاه کنید ما همه
در یک قایق نشسته ایم ،ما ،دشمن و «انکار» یکدیگر
نیس��تیم؛ در این وادی هر کو قلبش برای سرنوش��ت
وطن بتپد (که به باور من همه ی ما این گونه ایم) باید
پیش از «خود» به سرنوشت جمع بیاندیشد ،دست از
تالفی و کینه بشوید( .با احترام م ر)

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

همینجا هم این را بگویم که زاگرس
آماده هرگونه همکاری با سایر مراکز
فرهنگیدر مونترال است.
اما یک نکته هم با اجازه ش��ما اضافه
کنم :واقعیت این است که قیمتهای
زاگرس واقعاً مقطوع است .شما فقط
به هزینه ای که هر کتاب برای ما برمی
دارد نگاه کنید .باور کنید قیمتهای ما
مقطوع اس��ت .پس خواه��ش من از
جامعه شریف ایرانی این است که :لطفاً
چانهنزنید!(باخنده)
 از برنام�ه ه�ای آین�ده زاگرسبگویید.

   همپ��ای برنامهه��ای دیگری که
داریم و ش��ما همهجا در موردش می
بینی��د و می خوانید و می ش��نوید،
مدتی اس��ت فعالیت نشر آغاز شده و
بزودی فعالیتش بیش��تر میشود .ما
نش��ر زاگرس را داریم که برای کمک
به نشر کتب نویسندگان شناخته شده

و نویسندگان جوان در حوزه فرهنگ
و ادبی��ات ایرانی ،هنر ،رمان ،ش��عر و
برخی زمینه ه��ا ی دیگر پدید آمده
است .نویسندگان جوانی هستند که
آثار قوی و تاثیرگ��ذاری دارند ،اما به
علت جوان بودن ناش��ناخته هستند.
مخصوصا اگر این نویسندگان جوان
در خارج از ایران فعالیت کنند ،بیشتر
برای جامعه فرهنگی ناش��ناخته اند.
یکی از اهداف انتش��ارات ما ،معرفی
آثارارزشمند این نسل جوان و نوپای
ایرانی به جامعه فرهنگی ایران است.
یکی از آرزوهای من این بوده است که
نهادی باشد که از نوشته های جوانان
حمایت کند و با هزینه ای مناسب در
خور وضعیت مالی آنان ،نوشته هایشان
را چاپ کند .اکنون ،این آرزویدیرینه
به سرانجام رسیده است.
 -با سپاس از شما
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!
nadime rahimain
nadime93@yahoo.com

Programme de l’expérience québécoise (PEQ)

•
•

The PEQ goal is to rapidly issue
a CSQ to workers and graduates
who apply for it and meet
certain requirements.
A CSQ is also issued, where
applicable, to their spouse or
de facto spouse and dependent
children included in their
application.
If you meet the eligibility
conditions for both Québec
graduates and temporary
workers (for example, if you
hold a post-graduation work
permit and have held a skilled
job in Québec for at least
12 months), you can choose
between applying for your CSQ
as a graduate or a worker.
Eligibility conditions under the
PEQ are different for temporary
workers and Québec graduates.
he Quebec Experience
Program, not as difficult
as the Regular Quebec Skilled
Worker Program.
The Quebec Experience
Program also called Programme
de l’experience quebecoise
(PEQ – Quebec Experience
Program will receive priority
treatment of 20 days or less. To
allow for rapid processing of
applications under the PEQ, it is
important to submit a complete
file, an incomplete file will be
returned.
Unlike the regular selection
program for skilled workers,
the PEQ does not use a system
that attributes points based on
different assessment factors nor
a threshold for acceptance.
You must satisfy each
requirement of the PEQ to
obtain a Quebec Selection
Certificate (CSQ) Certificat de
Selection de Quebec.
If one or more requirements are
not met, the certificate cannot be

T
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issued. On the other hand, your
spouse and children (if any),
has no selection requirement
to satisfy, unlike the Regular
Quebec Program.
Under the PEQ, you will not be
called for an interview. Your
application will be processed
solely based on your file.
This assumes that your file is
complete and accompanied
with the required supporting
documents.
Assuming that you have not
provided the required supporting
items within the allotted time
frame, your file will be closed
without further notice. If you
do not fulfill the requirements
of the PEQ or if the documents
provided are judged insufficient,
your application will be refused
and you will receive a letter
inviting you to submit a new
application under the regular
selection program for skilled
workers in Quebec. You may
submit a new application under
the regular Quebec Program
for skilled workers without
paying additional fees as long
as it does not include any new
person and it is received within
90 days after the date of the
letter of invitation from Quebec
Immigration stating that you do
not meet the requirements under
the PEQ.
The PEQ is only for individuals
who have obtained a Quebec
Diploma, or is in the process of
doing so, and have a knowledge
of oral French.
Types of diploma eligible
for the Programme de
l’expérience québécoise (PEQ)
Québec diplomas eligible for
the PEQ are:
a Diplôme d’études
professionnelles (DEP –
Diploma of Vocational Studies)
involving 1,800 hours or more
of study;
a DEP followed by an ASP
totaling a minimum of 1,800
hours;
a Diplôme d’études
collégiales techniques (DEC
– Diploma of College Studies,
technical training);

•
•
•

•

a Bachelor’s degree,
university undergraduate;
a Master’s degree, MBA;
a doctorate.
To be eligible, these diplomas
must have been obtained:
after February 13, 2008;
from a Québec university
or an educational institution
recognized by the Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du
Sport;
following a full-time study
program in a Québec
institution located in Québec.
Your Québec diploma is not
eligible for the PEQ if it attests
to a study program that was
taken more than 50% outside
Québec.
You must have an intermediate
knowledge of oral French to
be eligible for the PEQ. The
intermediate level corresponds
to Level B1 of the Common
European Framework of
Reference.
If you followed your study
program entirely in French in
Québec and present the diploma
and academic transcripts that
prove this, you automatically
satisfy this condition.
Otherwise, you will have to
present a standarized French
test recognized by the Ministère
de l’Immigration et des
Communautés culturelles:
The above information can
be found on the Quebec
Immigration website.
The PEQ is a great program
for international students who
have or are studying in Quebec
or temporary workers who are
working or have worked in
Quebec, the processing time is
quick, the processing time for
the PEQ does not include the
Federal processing time, Federal
still needs to check for Medical
and Security.
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....

WHO IS COOL,
WHO IS NOT
I think,
I
therefore

immigrant!

Québec experience program
The PEQ is an
accelerated selection program
for skilled workers which came
into effect on February 14, 2010.
It was especially designed for:
temporary workers who hold
a skilled job in Québec;
foreign students who
graduated in Québec or are
studying towards graduation.
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n today’s North
American way of life,
our capitalistic leaders have
found a way to manufacture
a new definition of cool.
With the power of media,
they have force-fed the people of our society what should
or should not be done, what is hot what is cool; what is
sociably acceptable and what can turn someone into an
outcast.
Let us go back a few decades into the past. Because the
media was not as powerful and,
frankly, as annoying as it is today, there was
a time when the definition of cool was being
educated and politically active.
There was a time when the younger generation
of the population would go out on the streets
and protest against war and fight for peace;
There was a time when women of all walks of
life demanded more rights, more freedom, and equality; There was a
time when listening to or even playing sophisticated music was cool;
when writing gave you respect; when reading books would make you
the coolest person on the block.
And then, suddenly, it seems “cool” has changed its definition
completely. Nowadays, if you are smarter than the majority of the
group, you will have the word “nerd” or “geek” tattooed on your
forehead.
Nowadays, if you do not wear the same exact clothes or worship the
same brands as the rest of the group, you will be shunned away.
Nowadays, if you do not listen to the same pimps who write demeaning
lyrics about how “[He] like the way you f…rt with that b…oty on
[him]! (Hey!)”, or the same “sluts”, who, on prime time TV, erotically
prance around half naked on the screen making little girls think that it’s
perfectly okay for a dude to use her as a sex toy; then you are nothing
but a loser.
If you read for fun, you are a loser. If you write for fun, you are a nerd.
If you are not part of a street gang, you are a loser. If you do not use
the words “like”, “um” and “whatever” a few hundred times in every
sentence you utter (followed by a question mark in the end), you are a
loser. If you get involved in politics and vote, instead of “clubbing”, you
are a loser.
If you show you are disgusted with wars, by the environmental crisis, by
human rights violations, by global poverty, by the hyper-sexualization of
media, by the obesity epidemic, by WALL STREET greed, homophobia,
racism, sexism, by the lies your government has set upon you… if you
fight against a system you don’t believe, then my dear friend, you are
simply a freaking loser.
So here is a shout out to all my fellow losers of the world:
My dear losers, whether society likes it or not, it is because of us losers
that the world has not yet sunk into oblivion.
We need more losers who worship celebrities like Sean Penn for helping
Haitians during their time of need, like Angelina Jolie who went to
Darfur to bring hope to the women who were raped and tortured, like
Natalie Portman who believes that education is more important than
fame and glory and who is a crusader for abused animals.
We need more “losers” who listen to System of a Down, Rise Against,
Rage against the Machine, Immortal Technique, Ray Charles, Stevie
Wonder, Billie Holiday, Pearl Jam, Nujabes, Bob Marley, Mozart,
Chopin or any other artists, who fight against oppressive governments,
who write lyrics with meaning and imagery, who do not compare
women to objects, who create a variety of melodies and use a variety of
instruments to create beautiful music.
We need more “losers” who have posters or screen savers of NGO's like
Amnesty International and Médecins du Monde, and revolutionaries,
civil rights crusaders, of people who have truly made a positive impact
on society like Martin Luther King, Ghandi, Aung San Suu Kyi , Che
Guevara, Angela Davis, Mumia Abu-Jamal, David Suzuki, Noam
Chomsky… unlike Prince William and his new damsel in distress, who
have done nothing except strut their royalties around and gobbled up the
world media. We need losers who read books and watch films that do
not have confused teenagers with vampire boyfriends being chased by
some muscular wolf boy with trust issues.
My dear losers, we need you to wake the rest of society from their
slumber inside the Matrix. Our politicians are lying, our Earth is dying,
our children are getting fatter and unhealthier, our brothers and sisters
are jailed, tortured, hung or stoned for nothing. Our brains will turn to
mush and we will become slaves of our capitalist leaders if we do not
wake the masses, if we do not change our lifestyles, if we ignore our
problems and constantly turn to a virtual escape route.
To quote one of my favorite bands, my dear losers, we must “Fudge
the System!”

I am not cool!

Fellow
LOSERS of
the world
UNITE!
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سرنوشت دیکتارتورها و خامنه ای ...

حساب داری
یا حساب سازی
the line when
the government
discovers the error
ZAND
you and not the
‘Accountant’ will
be the one who will have to pay
the back taxes as well as the hefty
penalties that the government can
charge on unpaid taxes.

If you thought all you had to do
was pay the taxes and the penalties
you are surely mistaken.
Once you are audited and are
unable to prove the validity of
your returns you will automatically
become extremely more likely to
be audited in the future.
This means that for several years
you will most likely have to spend
considerable amount of money
and effort answering government
auditors even if by that time your
accounting records are being kept
correctly.
This brings me to the title of this
article:

حساب داری یا حساب سازی

perfectly describes this situation
there is nothing clever or good
about an ‘Accountant’ that makes
up numbers for the government for
a short term gain.
’In the long run any ‘Accountant
practicing their trade in this
manner will surely be faced with
numerous clients whose businesses
are put in danger because of their
negligence.
My advice to everyone is to
look closely at the educational
and practical experience of any
Accountant before they actually
decide on which Accountant to
use. The accounting practices of
your business is one of the most
important aspects of any successful
business, so when choosing your
accountant make sure that he or
 and not aحســــابدار she be a

.حساب ساز
n conclusion, proper accounting
practices is not only a matter of
concern because for tax issues it
is also extremely important since
only proper records can truly show
the owner how his or her business
is doing. You would be surprised
how many clients come to my
office without any knowledge of
!how profitable their business is
It is extremely important for you to
take these issues into consideration
before choosing an Accountant.

I
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n this month’s article I want
to talk about an issue that
comes up often when I meet new
clients, an issue that poses a great
danger to any business owner
here in Canada. The issue is the
importance of proper accounting
practices when dealing with
both Revenue Canada and
Revenue Quebec. It has come to
my attention that allot of people
’and even some ‘Accountants
are quite unfamiliar with proper
accounting practices and the
long term implications of
providing the government with
false or misleading information.
I have put Accountants in
quotation marks simply because
there is no law that says you
have to be properly trained
to practice accounting. This
means that there are numerous
‘Accountants’ advertising their
services that are neither qualified
nor trained sufficiently to properly
help and guide their clients in
dealing with government tax
authorities. Unfortunately I have
seen more than a few clients,
whose lives have been seriously
affected by the negligence of some
of these ‘Accountants’.
The biggest problem with
accounting as whole is the fact you
don’t necessarily see the effects
of proper accounting practices
until three or four years have
passed. This is due to the fact that
the Canadian tax system is based
on self-assessment. This simply
means that the government will not
require proof for the information
provided on your tax return.
This however does not mean they
can’t ask for proof later on once
you get audited.
On average less than 5% of the
population gets audited a year. This
is a small number and is the main
reason why it takes so long for
negligent accounting practices to
surface.
Now if you look at a five year span
25% (5 Years of 5%) of businesses
would have been audited, so you
have a 1 in 4 chance of getting
audited in five years.
This is the main reason why
many ‘Accountants’ can
practice the trade for several
years before any issues arise and
clients start realising that they
are going be heavily penalised
by the government for improper
reporting.

O

ne of the most dangerous
practices I have seen is the
practice of fraudulently declaring
non-existent expenses in order to
decrease taxable income.
I am always shocked when I hear
how many ‘accountants’ actually
!do this
Unfortunately what they don’t
tell their clients is that ultimately
it is them who is responsible for
the information the accountant
provides to the government.
This means that five years down

تیلوردر زندان و البشیر هنوز حاكم سودان
است ،اما هر دو در زندانی خودساخته به
س��ر میبرند ،یكی در یك سلول كوچك و
دیگری در سلولی بزرگتر به نام سودان.
دهه
عل��ی خامنهای با جنایاتی كه در دو ٔ
گذش��ته انج��ام داده ،باالخص قتلهای
زنجیرهای روش��نفكران و نویس��ندگان
و فعاالن سیاس��ی (تا ح��دود  ۲۵۰نفر)،
كش��تار بی��ش از ص��د نف��ر در جنبش
اعتراضی سبز ،اعدام صدها مخالف رژیم
بدون طی مراحل قانونی در زندان ،و نیز
مش��اركت در قتلهای مخالفان سیاسی
دهه ش��صت ،پروندهای قطور دارد كه
در ٔ
ش��ورای امنیت سازمان ملل میتواند آن
را ب��ه دادگاه بینالمللی كیف��ری ارجاع
دهد .این كار هنگامی انجام خواهد ش��د
كه فشار سیاسی در داخل در حد چالش
جدی حكومت افزایش پیدا كند و اعضای
دائمی شورای امنیت یك بدیل قابل اعتماد
(دولت در س��ایهای كه آمادٔه همكاری با
نهادهای بینالمللی باش��د) ب��رای آیندٔه
سیاسی ایران در نظر داشته باشند .رفتار
مجموعه اپوزیس��یون جمهوری اسالمی
ٔ
هنوز این اطمینان را برای این اعضا ایجاد
نكرده است.
   میلوشویچ ،پول پوت و پینوشه


با توجه به س��ن باال ،خامنهای در صورت
محاكمه و زندانی ش��دن در زندان جان
خواهد داد.
میلوشویچ ،دیكتاتور صربستان ،در سال
 ۲۰۰۶در زندان مرد.
پول پ��وت ،دیكتات��ور كامب��وج ،پس از
براندازی و بازداش��ت در حالی كه منتظر

برای آنکه از اکثریت یافتن نیروهای لیبرال
جلوگیری کند ،به سپاه چراغ سبز نشان
داد و با یک بی بصیرتی دیگر عمال سپاه را
وارد فعالیت های سیاسی کرد.
در آن زمان ،فرمانده کل سپاه در توجیه
دخالت س��پاه در امر انتخابات گفت« :ما
باید به صحنه بیاییم و با رأی خود نگذاریم
لیب��رال ها ولو یک نف��ر اینها به مجلس
بروند و بخواهند برای ملّت و کشور مشکل
درست کنند».
(روزنامه کیهان تهران،
 29فروردین .)1375
پژوهشگر و نویسنده ای بنام بهروز خلیق،
در نوشتاری ارزشمند و مشروح با عنوان:
"موقعیت سپاه پاس��داران و روحانیت در
ساخت قدرت "...می نویسد:
«س��پاه بادرنظرگرفتن نقشش در جنگ
ایران و عراق و سرکوب مخالفین و با توجه
به فداکاری نیروهایشدرجنگ و قربانیانی
که در دفاع از کشور از دست داده خود را
صاحب انقالب بهمن میداند .فرماندهان
س��پاه بارها از فس��اد در درون روحانیت،
ثروت ان��دوزی آق��ازاده ه��ا و از ناتوانی
روحانیت در اداره کش��ور شکوه کرده اند
و نارضایتی خود را ب��ه اطالع خامنه ای
رسانده اند .فرماندهان سپاه خودشان را
متدیّن تر از آقازاده ها و متع ّهد تر از فقها
نسبت به اس�لام و انقالب می دانند و بر
لیاقت و شایستگی سپاه برای اداره کشور
تأکیددارند».
نویسنده مزبور پس از تحلیلی واقع بینانه
از باف��ت و س��اختار واقعی قدرت ،چنین
جمع بندی می کند:
« )1س��پاه به یک کارتل بی رقیب در
کشور تبدیل شده است.
بخ��ش خصوصی قادر به رقابت با س��پاه
نیست.
 )2 سپاه و بورژوازی نظامی و امنیتی
دارند و از
در ساخت قدرت حضور
قدرت سیاسی برای ثروت اندوزی بیشتر
بهره می گیرند.
 )3 س��پاه با کس��ب موقعیت ویژه در
اقتصاد کش��ور ،در تصمیم گی��ری ها و
سیاست گذاری های اقتصادی نقش ایفا
می کند.
 )4 س��پاه جدا از دول��ت دارای منبع
درآمد است و این امر به آن اجازه می دهد
که در رابطه با دولت از اس��تقالل نسبی

>> ادامه از صفحه14 :

محاكمه بود از دنیا رفت.
پینوشه ،دیكتاتور ش��یلی ،نیز در زندان
اف��كار عمومی قرار داش��ت ،اما علیرغم
پروندههای بس��یار و ق��رار گرفتن تحت
پیگرد قانونی بیرون از زندان جان سپرد.
خامنهای احتماال خود ،سرنوشت پینوشه
را ترجی��ح میده��د ،ام��ا در دوران پس
از س��قوط ،حتی با انقالب��ی آرام و بدون
خش��ونت ،اگر در كشور بماند به سختی
میتواند از چنگ قانون بگریزد.
مطلق��ه والیت فقیه و
با توجه به قدرت
ٔ
سبك مدیریت ُخرد خامنهای ،او مستقیما
همه جنایات رژیم مشاركت داشته یا
در ٔ
حداقل متهم ردیف اول است.
ای��ن س��ناریو با ف��رض زندانی ش��دن و
تحت تعقیب واقع ش��دن دیكتاتور و نه
قت��ل و خونریزی به نفع مردم و گذار به
دموكراسی است.

   مالعمر و اسامه بن الدن


ای��ن دو در هم��كاری ب��ا یكدیگر دولت
طالبان در افغانستان را اداره میكردند:
یكی نماین��دٔه خدا ب��ر روی زمین بود و
احكام ش��ریعت را اجرا میكرد و دیگری
منابع مالی برای جنگ آن با اتحاد شمال
و پرداخت به كاركنان دولت اس�لامی را
فراهم میآورد.
در اث��ر بلندپ��روازی و تص��ور برانداختن
امپراتوری آمریكا هر دو پس از شكس��ت
نظامی به زندگی پنهان روی آوردند.
خانواده بن الدن در سراسر جهان پراكنده
اس��ت .گرچه ده س��ال طول كشید ،در
نهای��ت اس��امه ب��ه دس��ت كماندوهای
آمریكایی شكار شد و مالعمر و الظواهری

چالش مستمر (شهباز خنعی) ...
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در فهرست شكارهای بعدی قرار دارند.
خامنهای هم نمایندٔه خدا بر روی زمین
است و هم دشمنی تمامناشدنی با غرب
دارد (تركیب اسامه و مالعمر) .به شیرهای
نفت نیز متصل اس��ت (مث��ل بن الدن).
كافی اس��ت ب��ا توجه به از دس��ت دادن
باتجربه خود در حكومتداری
مش��اوران
ٔ
یكی از بلندپروازیهای وی (مثل داستان
اتمی) او را مستقیما در برابر قدرت نظامی
غرب قرار دهد .در این حال باید با برخی
از اعض��ای خانواده به كوهه��ا پناه برد یا
زندگی مخفی در یكی از شهرهای ایران
را برگزیند تا درنهایت توسط «دشمن»
خارجی یا مخالف داخل��ی كه آن قدر از
آنها هراس داشته شكار شود .این سناریو
همانند سناریوی قذافی و صدام برای ایران
و مردمش بسیار سهمگین است.
با توجه به فقدان روندها و جهتگیریهای
مشخصدر ساختار سیاسی ایران و فردی
و محفل��ی و تصادفی ب��ودن تصمیمات
در جمهوری اس�لامی ،پیشبینی آیندٔه
سیاس��ی این كشور بس��یار دشوار است.
ممكن اس��ت حكومت خامنهای تا پایان
عمر وی ت��داوم پیدا كند و در عین حال
ممكن اس��ت همین فردا ی��ا تا چند ماه
آینده س��قوط كن��د .حكومت جمهوری
اس�لامی بر اس��اس توازن قدرتی كه در
سطح بینالمللی و در داخل كشور وجود
دارد فعال بر س��ر كار مانده اس��ت ،اما با
كوچكترین عاملی كه این توازن را بر هم
زند پایههای لرزانش متزلزلتر شده و همه
چیز فرو خواهد ریخت .

>> ادامه از صفحه7 :

برخوردار گردد و قدرت مانور نس��بت به
دولت داشته باشد.
 )5 شیوه عمل سپاه و فرماندهان آن
در انباشت ثروت ،همانند باندهای مافیایی
است .می توان گفت که باند مالی-نظامی
ای شکل گرفته است که رقبای خود را با
توسل به تهدید و زور کنار می زند».
ّ
در این نوشتار تحلیلی که حدود چهارسال
پیش ،نیمه دوره ا ّول ریاس��ت جمهوری
احمدی نژاد ،منتشرشده ،نویسنده چنین
نتیجه گیری می کند:
«س��پاه جدا از روحانیت با مشکل کسب
مش��روعیت برای بدس��ت گی��ری تمام
قدرت مواجه است ...بین سپاه و روحانیت
درحال حاضر مبارزه بر سر قدرت جریان
دارد .سپاه درجهت تضعیف موقعیت خود
حرکت می کن��د و روحانیت تالش می
کند که موقعیت خود را حفظ کند».
در طول  4سال گذش��ته و بویژه پس از
 22خرداد  ،1388رویدادهای بس��یاری
دوطرف معادله رابطه ی سپاه و روحانیت
و در رأس آن والیت فقیه را دگرگون کرده
اند.
اگر  4س��ال پیش س��پاه برای داش��تن
مش��روعیت خود را ناگزی��ر از پیروی از
والیت فقیه می دید ،امروز با بدنامی و بی
سیدعلی خامنه ای برای
آبرویی هایی که ّ
خود و منصب والیت فقیه خریده ،سپاه
خواه و ناخواه در برابر این پرسش قرارمی
گیرد که درحالی که روزبروز از نیازش به
این مقام مزاحم و دس��ت و پا گیر کاسته
می شود و در حالی که ولی فقیه به جای
یا ِر شاطر تبدیل به با ِر خاطر می شود ،به
موجهی سپاه باید سرنوشت خود
چهدلیل ّ
را با آن گره بزند؟!
این نکته نیزدرخور اشاره است که سپاه به
خالف آنچه که در تبلیغات رسمی وانمود
می ش��ود ،یک واحد منسجم و همگون
نیست.
در رأس هرم س��ازمانی سپاه ،فرماندهان
س��یدعلی خامنه ای قرار
ارشد منصوب ّ
دارند که بنا بر اعتقاد یا برای حفظ مقام
خود ناگزیر از او حمایت می کنند.
گ��روه د ّوم فرمانده��ان رده های میانی
هستند که به دلیل بازگذاشتن دستشان
در چپ��اول و مال ان��دوزی ،نیمچه تعلّق
خاطری نسبت به ولی مطلقه فقیهدارند.
روی وفاداری این گروه نمی توان ش��رط

بندی کرد زیرا پس از بی نیازی مالی ،به
این نتیجه گیری طبیعی می رس��ند که
قدرت��ی که خامنه ای می کوش��د با یاوه
های صدم��ن یک غازی چون نمایندگی
خدا و امام زمان بر روی زمین در انحصار
خود نگهدارد و با م ّنت اندکی از مزایای آنرا
ب��ه صورت قطره چکانی به آنها بدهد ،در
واقع متعلق به و ناشی از خود ایشان است.
تمردآمیز احمدی نژاد با خامنه
درگیری ّ
ای ،نمونه و نش��انه ای از رسیدن به این
نتیجه گیری است.
می ماند بدنه اصلی و درواقع کادر اجرایی
س��پاه پاس��داران که خواس��ت و سلیقه
سیاسی آنان کم و بیش با برآیند خواست
و س��لیقه مردم خوانای��ی دارد .در همه
انتخابات د ّوم خرداد  1376و پس از آن،
گرایش آراء ح��وزه های رأی گیری واقع
در مناطق سازمانی سپاه پاسداران بسیار
معدل گرای��ش آراء مردم نزدیک بوده
به ّ
سیدعلی خامنه ای به عنوان
که
آنچه
و با
ّ
نامزد اصلح توصیه کرده اختالف فاحش
داشته است.
تداوم وفاداری و فرمانبرداری فرماندهان
سیدعلی
ارشد و انتصابی سپاه پاسداران به ّ
خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا ،بیش
از آن که وابسته به "والیت پذیری" اینان
باش��د ،وابسته به ترکیب و آرایش نیروها
در رده های میانی و پایینی س��پاه است
و هرزمان که تف ّوق شکننده موجود برهم
بخ��ورد ،می توان و باید منتظر دگرگونی
های بنیادین در س��اختار س��پاه و حتی
موجودیت نظام بود.
روز دوش��نبه  19اردیبهش��ت ،روزنام��ه
"جوان" وابسته به سپاه پاسداران نوشت:
«تیم محمود احمدی نژاد پس از شکست
مقاب��ل رهب��ر جمهوری اس�لامی طرح
چالش مستمر رادر برابر علی خامنه ایدر
دستور کار خود قرارداده است» .روزنامه
"جوان" سپس با تأیید وجود ابرهای تیره
ای که آس��مان "والیت" را توفانی کرده،
می افزاید:
«این اقدام جریان انحرافی بستر "فتنه" ای
بزرگتر است که در آینده علیه جمهوری
اسالمی به اجرا گذاشته خواهد شد .تیم
احمدی نژاد قص��د دارد آقای خامنه ای
را مجب��ور کند ب��رای حفظ مصلحت بار
دیگر از حکم حکومتی جهت اصالح امور
استفاده کند» .
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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)

بلیت

دان
:شجویی
 دالر20
(با ا
رائه کارت
د
)انشجویی

(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
514-884-2106 :در ریوسود
)(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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(limited only by oppintment)
C2504M
Premium & sport
48 months
18000km /year
0 cash down
489.00 + taxs
per month
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B200 base model
48 months
18000 KM/year
0 cash down
375.00 + taxs
per month
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Special for the
Leasing Offer

GLK base model
48 months
18000 km/year
0 cash down
569.00 + taxs
per month

New and
Pre-owned
cars

در خدمت هموطنان گرامی

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

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

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

www.silverstar.ca

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

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

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

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

READY TO EAT

READY TO EAT

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

4 Chicken Kebabs Poulet
2 Tomatoes/Tomates
2 Pitas

PRÊT À MANGER

EGGPLANTS

PRÊT À MANGER

Take out only
Pour emporter seulement

Take out only
Pour emporter seulement

AUBERGINES
Pr. de/of Ontario

Take out only
Pour emporter seulement

NECTARINES

ARTICHOKES

PEACHES

PINEAPPLES

425 g

قیمـت

ROMA TOMATOES
TOMATES ROMA
$2.18 kg

PECHES
$2.18 kg

SALADE DE COUCOUS
16 oz.

SPECIAL

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

SEEDLESS WHOLE
WATERMELON

ANANAS
Size/Grandeur 6

MELON D’EAU ENTIER SANS PEPINS
¢

Take out only
Pour emporter seulement

BALADI CHEESE

FROMAGE BALADI

PISTACHIOS, ROASTED
& UNSALTED

JAHAN BROWN, WHITE OR
SELLA BASMATI RICE

PISTACHES, RÔTIES, NON-SALÉES

RIZ BASMATI BRUN, BLANC OU SELLA
4 kg

ALMONDS, ROASTED &
UNSALTED

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES

SPECIAL
COUSCOUS SALAD

LAITUE ICEBERG

کی

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

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

JUMBO ICEBERG LETTUCE

ARTICHAUTS
Size/Grandeur 18

$2.8 kg

فیت عالی

مناسب

Take out only
Pour emporter seulement

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

SUNICH MANGO JUICE
JUS DE MANGUES
1L

MARINATED LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$
8

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
3

Halal
Halal

Halal

ABBASZADEH
SAFFRON
SAFRAN
1g

AMANDES, RÔTIES, NON-SALÉES

CARDAMOM SEEDS

LEBANESE GREEN
OLIVES

CERISES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
700 g

JAHAN EARL GREY TEA
THÉ EARL GREY
250 g

MARINATED FILET
MIGNON

GROUND CHICKEN

POULET HACHÉ

FILET MIGNON MARINÉ

Halal
Halal
GRAINES DE CARDAMOM

OLIVES VERTES LIBANAISES

TUBA ROSE WATER
EAU DE ROSES
500 ml

SUNBEC SALT

SEL DE TABLE
1 kg

Halal
Halal

GRAIN FED CHICKEN
BREASTS

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ
.

POITRINES DE POULET DE GRAIN
.

Halal
Halal

ASTRO PLAIN YOGURT

YOGURT NATURE ASTRO
1%, 2%, 3.25%
750 g

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

PAIN AKHAVAN BARBARI
500 g

MOROCCAN BLACK
OLIVES
OLIVES NOIRES

CHOOPAN YOGURT SODA
Regular or Mint
BOISSON AU YOGOURT
Original ou Menthe
473 ml

Halal

PHYLLO DOUGH

GRAIN FED CHICKEN LEGS

PÂTE PHYLLO

CUISSES DE POULET DE GRAIN

Halal
Halal
Halal

ST-CHARLES
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

CAVENDISH

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

See stores for more specials

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

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

BLVD.
PIERRFONDS
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 جوالی8 جمعه
سالن ژزو

دالر30  و35 :بلیت
دالر20 :دانشجویی
:فروش بلیت
:تپش دیجیتال
514-223-3336

 Mailing Address:

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

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

روز7
هفته

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

مجرب ما

رین

در خدم

NTREAL

Hemmatiyan
obilier Affilié
514-827-6364
15 Fax: 364-3649
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D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار
 2550 Lapiniere (Brossard)

Tel.: (450) 676-9550
 398, boul. Curé-Labelle, Laval

LAVAL
2شعبه

Tel.: 450-934-7744

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

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

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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
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Metro: Guy Cond

مشاو
ه
ه
ل
ا
ی و£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜
 مهر،میر
ا
:ت شما

(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 

پارستورز

‰

Å¥¿gz®Å`•

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

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

MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

_____________________
1200 de Bleury, Montréal
*Métro Place des Arts
(sortie de Bleury)
Tél.: (514) 861-4378

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

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

کلینیکمدیکالآلفامدیک

TOURS & TRAVEL INC.

‰ ÍÁ‰

since3
199

www.paivand.ca

Email: paivandmtl@gmail.com

MOKHTABE WITH
ROODAKI ENSEMBLE
LIVE IN CONCERT
IN MONTREAL
کنسرتموسیقیسنتی
همراه گروه رودکی
به رهبری
ملیحهسعیدی
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-996-9692

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

