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■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
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:هادی خرسندی در مونتریال

چشم انداز حتوالت در مصر
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 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها

تبدیل ارز

Tel.: 514-996-9692

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر
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msaghafi@miagesolutions.com
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متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345
Tel.:

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

30 >>

کاریکاتور

یحیی آبادی

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z®
ف: میامی1006کاشفی
لfd
سعید
ستارهوریدا
5
صرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
z I.P.M.
Tel.: (514)
:مشاور امالک
عندلیبی2178
انوشیروان
 دکترW. £¼` ®›ò5Star
Inc.938-7277(PARS)
Ste-Catherine

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا
کلینیکدندانپزشکیویلری

دندانپـزشککاغذچی
جـراح حمیدصدیق
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(514) 846-0221
Saeed (Sam) Kashefi

Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.
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 با سال ها جتـربه
زمان
اینک بهترین
Realtor since 1980, Montreal,
مونتریال
VA,DC,MD& S.
Florida برای سرمایه گذاری مشاور امالک در
United RealtySouth
Groupshore و
در امالک در فلوریداست
5550 Glades Rd #101 Boca Raton, FL
www.samkashefi.com  مسکونی و جتاری
Cell.:
Email:waterhousecmc@gmail.com
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
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آرایشفریباGESTION
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 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
Tel.: 514-270-0077
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
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Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca
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Clinique Dentaire Villeray:
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حمیدصدیقکاغذچی

Real Estate Broker
2178 Ste-Catherine W.Chrtrd.
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South 5Star
Shore, I.P.M. Inc.

Westmount، Qc H3Z 2A5
Maryam Khaleghi Unisex
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Cavendish
Real Estate Broker
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
Business Plan
Cell: (514) 928-5415
Cell: (514) 983-5415 www.christiesgreatestates.com
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Nun’simmobilier
Island agrée
,ND
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fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
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در محل

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

Info: 450-699-0311 (Mehdi)
:تهیه بلیت در محل های زیر

-Tapesh Digital: 6162 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 223-3336
-Chateaug Bagel
237 Saint Jean Baptiste, #106, Chateaguay
Tel.: (450) 699-0311
-Supermache Extra
67 Prince Arthur E.
Tel.:(514) 845-5751

 سه شنبه:
2012 زمان س
 ماه مار1
3

رقص و پایکوبی
با دی جی

و پریدن از روی
آتش همراه با آتش

عدازظهر
ب5 :اعت
از س نیمه شب
تا

... ترقه و،بازی
: پذیرائی
همراه با بوفه سرد
 ساندویچ،ساالد

:حمایت شده از طرف

-F.Farhat Lunetterie de Chateauguay
-Supermarche Extra
-Chateau Bagel
-Oxford Taxi
-Salon Guy Coiffure
-Voyages Sky Lawn Travel
-ProFusion Realty RF

،به علت محدودیت جا:توجه
.بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

،چای و قهوه
.. میوه و شیرینی و

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری
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OLYMPIA
RECEPTION HALLS

3855 Boul Saint-Jean
DDO., QC, H9G 1X2

514.996.9692

شبی زیبا و ب
قرعه یادماندنی،
ک
نفی شیجوایز
س،ب
ت رنامههای
فریحیو...
همراهب
اشادترین

دی ج
رقصی هایشهر
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سی ا
ز نیمه شب
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انتخابات
جملس نهم:
بازی در غیاب
همبازیهای
قدمیی

سه دهه همراهی ،رقابت و دشمنی
جناحهای مختلف سیاس��ی ایران
با اتفاقات پس از انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال  ۱۳۸۸شکلدیگری
به خود گرفت.در این شرایط نهمین
انتخابات مجل��س را میتوان پایان
"تعارف سیاسی" جناحهای سیاسی
دانست.
نهمین انتخابات مجلس شورای
اسالمی در ایران برای حکومت
اهمیت ویژهای دارد.
این اولین انتخابات پس از اعتراضات
خونین سال  ۱۳۸۸است .اعتراضاتی
که در پی برگزاری دهمین انتخابات
ریاست جمهوری در ایران آغاز شد و
تبعات آن همچنان بر فضای سیاسی
ایران سایه افکنده است.
شاید یکی از آثار اتفاقات سال ۱۳۸۸
صفبندی مشخصتر میان نیروهای
اصالحطلب و محافظهکاران میانهرو
از یک س��و و اصولگرای��ان و رهبر
جمهوری اس�لامی از س��وی دیگر
باشد.
س��ابقه ای��ن صفبندی ب��ه اولین
انتخاب��ات مجل��س پ��س از مرگ
آیتالل��ه خمین��ی ب��از میگردد.
انتخاباتی که به حذف نیروهای چپ
اسالمی موسوم به "پیرو خط امام"
منجر شد.


نظارتاستصوابی؛
ابزار حذف مخالفان

انتخابات مجل��س چهارم ،فروردین
ماه  ۱۳۷۱در حالی برگزار ش��د که
ش��ورای نگهبان منص��وب آیتالله
خامنهای با تفس��یر جدید از قانون
انتخابات ،نظارت اس��تصوابی را در
دستور کار قرار داد.
اعم��ال این نظ��ارت موجب حذف
نیروهای چپ اسالمی و نزدیک به
مجمع روحانیون مبارز شد .معدود
چهرهه��ای چ��پ اس�لامی تایید
صالحیت ش��ده نیز نتوانس��تند به
مجلس راه یابند.
محافظ��هکاران متش��کل از جامعه
روحانی��ت مبارز ،موتلفه اس�لامی،
جامع��ه مهندس��ین و چن��د گروه
کوچ��ک دیگر کنترل مجلس را در
اختیارگرفتند.

انتخابات مجلس پنجم؛
نظارت دوگانه

امسال
13بدر
درپـــــــــــــارکآنگرینیون

یک شنبه اول آوریل تپش514-233-3336 :

شرایطدر پنجمین انتخابات مجلس
پس از انقالب گرچه با دورهی پیش
از آن تفاوت عمدهای نداشت اما شاید
ظهور حزب کارگزاران سازندگی که
اکبر هاشمی رفسنجانی را در قامت
پدر معن��وی خود میدی��د آرایش
نیروها رادستخوش تغییر کرد.
هاش��می ک��ه به عن��وان یک��ی از
س��تونهای نیروهای محافظه کار
سنتی محسوب میشد با حمایت
از تش��کیل کارگزاران نشان داد که
در پی آغاز دورهای جدید در فضای
سیاسی ایران است.
محمد قوچانی ،روزنامه نگار ایرانی،
در کت��اب خ��ود ب��ا عن��وان "یقه
س��فیدها" ،از تشکیل کارگزاران به
عنوان ظهور "یقه سفیدهای حزب
اللهی" یاد میکند.
در ای��ن انتخاب��ات نی��ز برخ��ی از
کاندیداه��ای ش��اخص نزدیک به

مجمع روحانیون و اعضای سازمان
مجاهدی��ن انق�لاب اس�لامی رد
صالحیت شدند.
با این حال این جریان توانس��ت با
همراهی کارگزاران سازندگی اقلیت
نس��بتا موثری در مجلس تشکیل
دهد.
شاید بتوان گفت مجلس پنجم آغاز
بازگشت نیروهایی به مراکز تصمیم
گیری نظام سیاس��ی ایران شد که
چند س��ال بعد به عن��وان «اصالح
طلب» شناخته شدند.

مجلس ششم؛
مشارکت علیه نظارت

دوم خ��رداد  ۱۳۷۶نقط��ه عطفی
در تاریخ سیاس��ی نظام جمهوری
اسالمی است .با انتخاب غیرمنتظره
محمد خاتم��ی با نزدی��ک به ۲۰
میلیون رای" ،چپهای خط امامی"
ق��وه مجری��ه و به طور مش��خص
کابینهی دولت هفت��م را در اختیار
گرفتند .نهادی که در هش��ت سال
پیش از آن با فشار مجالس محافظه
کار چهارم و پنجم ،حمایت آیتالله
خامن��های و "همراه��ی ش��اید نه
چندان خود خواسته" اکبر هاشمی
رفسنجانی از "نیروهای چپ" خالی
شده بود.
خاتمی با ش��عار اصالح��ات ،تنش
زدایی با جامعه جهانی و تثبیت نظام
توانس��ت همراهی میلیونها نفر را
جلب کند .فضای نسبتا باز سیاسی و
بهار مطبوعات نیز مشارکت سیاسی
را افزایش داد.
به نظر میرس��ید ش��ورای نگهبان
تحت کنترل محافظه کاران نتواند
به آسانی نمایندگان اصالح طلب را
رد صالحیت کند .این در شرایطی
بود که جبهه مش��ارکت اسالمی با
محوریتدانشجویان پیرو خط امامی
کهدر تسخیر سفارت آمریکادخالت
داش��تند تشکیل ش��د و توانست با
ش��عار "ایران برای هم��ه ایرانیان"
ش��مار زیادی از شهروندان ایرانی و
خصوصا دانشجویان را با خود همراه
کند.
با آنکه شورای نگهبان چند چهرهی
سرش��ناس اص�لاح طلب��ان را رد
صالحیت ک��رد اما فض��ای جامعه
آنچنان سیاس��ی بود ک��ه اکثریت
کسانی که در لیست ائتالف اصالح
طلبان قرار گرفتن��د به مجلس راه
یافتند.
اما ش��ورای نگهبان با باطل کردن
 ۷۰۰ه��زار رای در ته��ران ب��رای
تغییر ترکیب کاندیداها تالش کرد.
ابطال آرا به تهران محدود نش��د و
دیگر ش��هرها را نیز در بر گرفت .به
این ترتیب اکثری��ت نیروهای ملی
مذهبی که مواضع نزدیکی به اصالح
طلبانداشتند ،از راهیابی به مجلس
بازماندند.

مجلسهفتم؛
حذف گسترده اصالح طلبان

ش��اید یکی از مهمتری��ن اتفاقات
تاریخ مجالس در جمهوری اسالمی
در پای��ان شش��مین دوره رخ داد.

هنگامی که شورای نگهبان اکثریت
نماین��دگان اص�لاح طلب مجلس
شش��م را رد صالحیت ک��رد ،این
نمایندگان ابتدا به تحصندر مجلس
دست زدند و پس از بیاثر بودن آن
دسته جمعی استعفا کردند.
اما حت��ی تهدی��د دولت ب��ه عدم
برگ��زاری انتخابات نی��ز موثر نبود.
ش��ورای نگهبان  ۳۶۰۰نف��ر را در
سراس��ر ایران رد صالحی��ت کرد.
حتی اسامی برخی نیروهای میانهرو
محافظهکار نیزدر میان رد صالحیت
شدگان دیده میشد.
احزاب مشارکت و مجاهدین انقالب
از ارایه لیس��ت انتخاباتی خودداری
کردند اما برخ��ی نیروهای نزدیک
به مجمع روحانیون مبارز و احزاب
کمتر ش��ناخته ش��ده به رقابت با
محافظه کاران پرداختند.
به گفت��ه محمد خاتم��ی ،رییس
جمهور وقت و مهدی کروبی ،رییس
مجلس ششم ،نتیجهی  ۱۹۰کرسی
مجل��س هفتم ،پی��ش از انتخابات
مشخص شده بود .نیروهای نزدیک
به اص�لاح طلبان تنها توانس��تند
نزدیک به  ۴۰کرس��ی را در اختیار
بگیرند و اقلیتی ضعیف را تشکیل
دهند.

مجلسهشتم؛
همچنان خالی از رقبای قدیمی

انتخابات مجل��س هفتم را میتوان
نقطه پای��ان "مماش��ات" با اصالح
طلب��ان و منتق��دان و تحمل آنان
توس��ط آیت الله خامنهای ،رهبری
جمهوری اسالمیدانست.
انتخاب��ات مجلس هش��تم تفاوت
چندانی با دوره پیش از آن نداشت:
رد صالحیت گسترده اصالحطلبان
و ع��دم مش��ارکت گروههای اصلی
اپوزیس��یون در انتخاب��ات مجلس.
همچون انتخاب��ات مجلس هفتم،
اقلیتی کوچک با عنوان فراکسیون
خط امام ش��کل گرفت که خالی از
چهرههای ش��اخص جریان اصالح
طلبی بود.
ب��ا این وجود اح��زاب اصلی اصالح
طل��ب و چهرهه��ای ش��اخص این
جریان از تحریم انتخابات خودداری
کردند .اما برخی گروههای کوچکتر
همچ��ون انتخاب��ات مجلس هفتم
در برخی شهرس��تانها مش��ارکت
داشتند.

انتخاباتنهم،
رفـرمخواهان
ایستگاه آخر ُ

میتوان پیش بینی کرد که خرداد
م��اه  ۱۳۸۸در تاری��خ سیاس��ی
جمهوری اس�لامی اهمیت ویژهای
یاب��د .دهمی��ن انتخابات ریاس��ت
جمهوری ایران ص��ف بندی میان
نیروهای سیاسی متن و حاشیه را پر
رنگتر کرد.
در جری��ان اعتراض��ات عمومی به
نتیج��ه انتخابات دهها تن توس��ط
نیروه��ای نظام��ی و ش��به نظامی
بسیج کشته و بسیاری از چهرههای
{>> ادامه در صفحه}32 :
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بهنامآفریدگار
عشق

به پیشواز نوروز بزرگ:
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ایران:

روز سهش��نبه  1فروردی��ن 1391
هجری شمسی
ساعت  8و  44دقیقه و  27ثانیه

مونتریال:

 20مارس  2012میالدی

Montreal: Tuesday, March
20, 2012 01:11:00 AM

NOTAIRE-NOTARY
خدماتماشامل:

مشاور امالک:

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

____________________

Me Negar Pishva, notaire

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


BA, LLB, DDN
Legal Advisor a& Notary

294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

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

>> برآورد رایگان

سرورصدر

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی  -جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

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

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

به مرکز آموزشی و تجاری،
ب کت سن لوک ،نزدیک
در قل
ی رسمی
و نو و  ۳ماه آشپز و مرب 
با تجهیزات کامل

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

Real State Broker
Email: minoo.eslami@century21.ca

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
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

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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











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

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






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

Masoud Nasr

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

law

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

5263، boul Cavendish،

Criminal
& penal

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

ازیون عالیdouble pizza :
اوک

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Fax: 514-849-5429
negar.pishva@notarius.net

خدمات حسابداری و دفترداری

cell: (514) 839-7978

مینو اسالمی

514-825-3170

محضردار

درخدمت هموطنان گرامی

مسکونی و جتاری

و کانادائی

نگار پیشوا

نسرینعینالهی

>>

عقد ایرانی

گره خواهیم زددل
ها را با عشق و زندگی
را با مهر

حلظه حتویل سال نو


مجری مراسم زیبای

سفرۀ
ع عقد
روس

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.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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و ا ّما آن اسکار تاریخ ساز....

به پیشواز نوروزی دیگر...
سین هشتم :سکار ِ
اصغر فرهادی!

یکاسکاروجبههگیریستایشگرانومخالفان

اس��کار فره��ادی موجب پ��ارهای
مرزبندیها شده است.
برخ��ی به فکر تدارک یک جش��ن
افتادهان��د ،گروهی س��اخته او را به
اپوزیس��یون ربط داده و در برابرش
سکوت کردهاند.
کیه��ان تهران ه��م با ض��د ایرانی
خواندن فیلم به استهزای اثر پرداخته
است.
محافل خبری ایران نوش��تهاند که
عدهای از اهالی رسانه و هنر در صدد
برپایی جشنی بزرگ برای تجلیل از
اصغر فرهادی هستند.
وبس��ایت فرارو اعالم کرده که این
جش��ن بدون حمایت دول��ت و تا
قبل از عید نوروز برگزار خواهد شد.
جزییات این مراس��م ،بهرغم انتشار
خبر آن در بسیاری سایتها ،هنوز
روشن نیست.
محم��د خاتم��ی ،ریی��س جمهور
پیشین ایراندر پیام تبریکی به اصغر
فرهادی ،موفقیت چش��مگیر وی و
همکاران فیلم جدایی نادر از سیمین
را ناشی از توانمندی و جایگاه واالی
سینمای اندیشمند و صاحب سبک
ایران دانسته اس��ت .خاتمی افزوده
که این حادثه نشانهای روشن بر آن
اس��ت که هنر بهطور عام و سینما

ی ایرانی هستیم!»
گیز

ما همه به طرز غ مان
«
بهط��ور خ��اص میتوان��د
موج��ب نزدیکی دله��ا و چیرگی
انسانیت و محبت بر خشونت شود
و گفتوگوی فرهنگها و تمدنها را
به جای تنش و درگیری بنشاند.
این در حالی اس��ت که وزیر ارشاد
جمهوری اسالمی در توجیه سکوت
خود در برابر کسب اسکار یک فیلم
ایران��ی و عدم ص��دور بیانی ه در این
زمینه گفته است« :رئیس سازمان
س��ینمای ایران و مسـئوالن بنیاد
سینمای فارابی و دوستان سینماگر
این کار را انجام دادهاند».
محمد حس��ینی همچنی��ن تاکید
کرده که ارشاد با صدور مجوز برای
این فیلمدر موفقیت آن سهمداشته
و دریافت پنج سیمرغ در فستیوال
فج��ر نیز در معرف��ی آن موثر بوده
است.
درحالیکه فیلم فرهادی در مراحل
ساخت خود با محدودیتهایی روبرو
بوده و بهطور موقت نیز توقیف شده
است.
آغاز ختریب فرهادی

همزم��ان با اظه��ارات
برخی مقامات رس��می،
رس��انههای نزدی��ک
ب��ه حکوم��ت ای��ران
تالشهائ��ی را ب��رای
کاستن از ارزش موفقیت
فرهادی آغاز کردهاند.
نادر فراس��تی ک��ه هر
هفتهدر برنامه تلویزیونی
«هفت» به نقد فیلمهای
ایران��ی میپ��ردازد ،ب��ا
صراحت اعالم کرده که
فیلم فرهادی نتیجه بند
دولتی امریکا و انگلیس و فرانسه روبرو
و بس��تهای سیاسی و
سیاستهای خصمانهغرب است که ش��د؟ گفتم این فیلم م��ردم ایران را
جدایی نادر از سیمین را هم متعلق ملتی عقب افت��اده ،دروغگو و حقهباز
معرفی میکند که بزرگترین آرزوی
به «اپوزیسیون نظام» میداند.
روزنامهکیهاننیز در ستون یادداشت آنه��ا زندگی کردن در آمریکا یا یک
روزانه و در قالب گفتوگوی روزانه کشور اروپایی است».
حسین شریعتمداری با خودش فیلم ش��ریعتمداری مدع��ی ش��ده ک��ه
دولتمردان اسراییلی قصد اکران دوباره
فرهادی را به سخره گرفته است:
«گفت این جدایی نادر از سیمین چه این فیلم را دارند:
ویژگیهایی داشت که اسکارگرفت «گفت خوب معلومه که چرا آب از لب
و با استقبال گس��ترده دولتمردان و لوچه اس��راییلیها راه افتاده و ذوق
کودکک��ش اس��راییل و مقام��ات زده ش��دهاند اما چرا برخی مسئوالن

اصغـر آقـا! مـراقـب باشید
از آن بـاال پایین نیفتید!
ف .م .سخن

ممک��ن اس��ت ب��ه
م��ن بگویی��د آد ِم
موقعنشناس��ی هستم؛
به ج��ای اینکه تبریک
بگویم و اظهار خوشحالی
کنم ،اخطار می دهم و
تخطئه می کنم .آنچه
می نویسم تخطئه و کم
ارزش نشان دادن جایزه
ای که نصیب س��ینما و
مردم ایران شد نیست،
امادر مورد موقعنشناسی
حق را به شما می دهم .نویسنده اگر

سر سفره 7سین امسال
ایرانیانسراسرجهان

 ۱۳۵۷داده ایم و همین کافی ست
تا از "بیموقعنویسی" نهراسیم.
اما تبریک به اصغر آقا و اسکاری که
به نام "ایران" ثبت ش��د .ترسم این
نویسنده است باید هم با موقع َو هم بود (و هست) که این اسکار نه به نام
بی موقع بنویس��د .برای او شرایط و "ایران" که به نام "جمهوری اسالمی
موقعیت تف��اوت نمی ایران" یا درست تر بگویم "حکومت
کند .او با م��وج مردم اسالمی مستقر در ایران" ثبت شود.
در مراس��م اسکار،
 ...ترسم این است این اسکار از "ایران" و "مردم
ایران" نام برده شد
نه به نام "ایران" که به نام
و این جای ش��کر
"حکومت اسالمی" ثبت شود!
دارد.
خوشحالی هم حق
ب��اال و پایین نمی رود .ما و مردم ایران است که در موقعیت
اصولی دارد و بر اساس های مختلف ورزشی و اجتماعی و
آن اصول می نویس��د .سیاس��ی بروز داده ایم .یعنی موقع
یک بار خسارت سنگین رفت��ن به ج��ام جهانی خوش��حال
"ب��ی موقع" ننوش��تن را در س��ال
{>> ادامه در صفحه}34 :

(مونتریال)

فرهنگی خودمان هم از این فیلم ضد
ایرانی تقدیر کردهاند؟ گفتم چه عرض
کنم! یارو میخواس��ت گردو بشکند.
گردو را گذاشته بود زیر پاش و بعد با
سنگ میزد توی سر خودش!»
همزم��ان غالمعلی رجای��ی ،یکی از
فرماندهان پیشین سپاه پاسداران در
وبالگ خود نوشته که این پیروزی را
شاخص خوبی برای شناخت دوستان
ملت ایران میداند.
{>> ادامه در صفحه}34 :

جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


•
•
•
•
•

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
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

514-996-9692
-------------------
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver



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



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

514-939-2700
2087 rue Guy
Metro: GUY

Email:

info@paivand.ca

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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

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

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

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

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس
یحییآبادی

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ 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 تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 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.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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آخرینتیرهایترکش!

شعـــر
شهر خورشید
اردالن سرفراز
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شهباز خنعی

باغبانیم و سرو میکاریم

Shshbaznakhai8@gmail.com

که قصد بش��ار اس��د و
سیدعلی خامنه ای برای
حاک��م ک��ردن رعب را
درهم شکسته و به
سخره گرفته اند،
نباید سر تعظیم و
تکریم فرود آورد؟
آی��ا نبای��د مردم
س��وریه را ک��ه
موفق شده اند

همسرایان و همسران بهار
ُ
اللهپرداز و سرو رفتاریم!
دوهفته دیگرمردم اس��توار،
ما نه از خا ک که خود خاکیم
دالور و مق��اوم س��وریه
سرو زانو نمیزند هرگز
ذات انسان و جان افالکیم!
درحالی س��الگرد رستاخیز
قامت عشق تا نخواهد شد
خود را برگزارخواهند کرد،
سنگسار و شکنجه و اعدام
ما بهاریم ما همه باغیم
که نه تنها دنیا را به شگفتی
بند بر پای ما نخواهد شد
اع سوریه
شعله ور ،شعله وار از داغیم!
واداش��ته و متوجه وجود و
مردم شج
آنکه از ما بهار را دزدید
حض��ور ملتی بزرگ ک��رده اند ،بلکه
زیر آوار دشنه و دشنام
رستاخیز
که از هم اکنون پریش��ان و درمانده که قانون اساسی جدید سوریه را روز
باغدرخون نشسته میخواهد!
عزم و اراده اس��توار
خم به ابروی ما نمیآید
ن سالگرد
خنستی
دلسوزی در "کارفروبسته" خود درجستجوی یکشنبه  26فوریه به همه پرسی می
خ��ود را نی��ز از
آنکه هم خون وهم قبیلهی ماست
برای جمعی مظلوم و توسری سوراخ موشی هس��تند تا بقیه عمر گذارد.
سرنوشتش شکستن خواهد بود یکسو بر حاکم ظالم
سر به هیچ آستان نمیساید
و جنایتکارخوی��ش و حامی��ان خ��ور را به س��تایش و احت��رام برای ذلت بار خود را با ع��ذاب وجدان در شبکه تلویزیوندولتی سوریه از میزان
آنکه ما را شکسته میخواهد
جنایتکارتر از خودش – والیت مطلقه دالوران��ی ظلم س��تیز و بنیاد ظالم آن بگذرانند و بزع��م خود ازمجازات باالی مش��ارکت مردم درهمه پرسی
شهرخورشید آشیانهی ماست
ما پیام آوران فرداییم
قانون اساس��ی خب��رداد ،اما به گفته
ُشعلهی خشمدر ترانهی ماست فقی��ه ،والدیمیرپوتی��ن ،تزارجدید براندازتبدیل کنند ،س��تود و از آنان جنایت هایشاندرامان بمانند.
قطره قطره ،تمامدریاییم
روسیه ،جمهوری به اصطالح خلقی درس ازخودگذش��تگی و آزادگ��ی این هفت��ه ،رژیم جنایتکار و فریبکار خبرنگار بی بی سی که از چند حوزه
آشتیناپذیرترازموج
بش��ار اس��د ک��ه از والی��ت مطلقه رأی گیریدیدن کرده ،شمار کمیدر
چی��ن و – ...و ازس��وی دیگر رهبران آموخت؟
راهی خانهایم و میدانیم
رفتنینیستیم!میآییم!
خان��ه از خصم نیس��ت خانهی ُمذبذب ،نان به نرخ روزخور و کاسبکار تردید نیس��ت که این "روزگارتلخ تر فقی��ه ،ف��زون بر پ��ول و اس��لحه و این همه پرسی شرکت کرده بودند.
دنی��ای به اصط�لاح آزاد و دموکرات از زهر" بر مردم س��وریه می گذرد و پاسدارسرکوبگر و تک تیرانداز ،خط و این همه پرسی نمایشی و فرمایشی،
ماست
ما بلندای قامت عشقیم
کرد
اعالم
گیرد،
می
نیز
مشاوره
ماند
می
جنایتکارانی
برای
روسیاهی
خوانیم
ی
م
و
ایم
ه
خان
راهی
اند.
کرده
تحمیل
عشقیم
مرزبانان ساحت
{>> ادامه در صفحه}24 :
خانه ازخضم نیست خانهی ماست درحالی که حکومت جنایتکار بش��ار
در مصاف شقایق و شمشیر
اسد گرفتار در دام خون های ناحقی
فاتحان قیامت عشقیم
همه جای جهان نشانهی ما
که به زمین ریخته دچارسرگیجه ای
آبی آسمان کرانهی ما
جنون آمیز شده و درجستجوی راهی
بیدریغ و هراس تردیدیم
بر درخت زمان و جان زمین
برای خروج از بن بست و نجات خود
ما در ذرههای خورشیدیم
ُ
ُ
ما
ی
ه
جوان
رویش
ل
گ
به
ل
گ
که
مردمی
کوبد،
دیوارمی
و
در
ب��ه
را
آبی آبهای دریا را
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS
روزانه دهها نفر از عزیزان شان قربانی
یک نفس سرکشیده ،نوشیدیم
ما بلندای قامت عشقیم
این جن��ون جنایتکارانه می ش��وند،
فاتحان قیامت عشقیم.
با پایداری ش��گفت انگیز خود درس
دامن و دستهای ایثاریم
مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی
و
اس��یر
های
ملت
به
بها
گران
هایی
بیداریم!
مادران ،همسران
با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
دربند حاکم��ان خودکامه می دهند
روبروی همه تبرداران
فرانکفورت۲۰۰۸ ....
خدماتکلینیک :لیزرتر
اپ
و ب��رای خود عزت و اعتبار و آبرو می
ی
y
p
ra
e
h
T
r
e
Las
خرند.
 رفع موهای زائد صورت و بدن،
توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه
روزش��نبه  25فوریه ،پس از چندین
 درمان آکنۀ مقاوم،
_______________
روز ب��ه توپ و خمپاره بس��تن مردم
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچک
700 Bord du Lac,
به لیست بلند ایمیل پیوند،
مص
ش��هرح
غیرنظام��ی و بی دفاع
ُ
 بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو Fillers
Dorval, Quebec H9S 2B8
و کش��ته ش��دن صدها نف��ر دراین
بپیوندید :اگر می خواهید از
 ختفیف دانشجوئی
Tel.:514-949-2116 / 514-639-1097
کش��تارهای وحش��یانه ،ب��ه گزارش
تارنمای"العربیه":
انتشار اینترنتی پیوند بصورت
«کمیت��ه هماهنگی انق�لاب مردم
منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
س��وریه اعالم کرد که برغم سرکوب
وحشیانه بشار اس��د علیه مخالفان،
خود را به ما ایمیل کنید:
روزجمعه  24فوری��ه  617تظاهرات
تنها محضردار فارسی زبان
درمناطق مختلف سوریه برگزار شد».
info@paivand.ca
آی��ا دربرابرمردم��ی چنین ش��جاع

Advanced Aesthetics

کلینیکاستتیکپیشرفته

NOTAIRE-NOTARY

>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی
Real Estate Broker

هب پیشواز نوروز...

فرارسیدن نوروز پیروز هب شما هموطنان ارجمند
مشاور امالک:مسکونی و
مسکنجتاری صمیماهن شادباش می گویم
• ارزیابی رایگان • تهیه وام

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 تغییر نام
½ ½ تایید امضا
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

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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www.paivand.ca

حمل و نقل پارس ماریتایم

بلخ!

دیوان
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

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
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی و
سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

اگرپرس��یده ش��ود ک��ه زیانب��ار و
پرخس��ارت ترین عملکرد حکومت
آخوندی درعمر  33ساله اش کدام
بوده ،چه پاسخ می دهید؟
 گروگان گیری کارکنان سفارت
امریکا و پیامدهای آن از جمله تجاوز
صدام حس��ین به کش��ور و بدنامی
درسطح بین المللی؟
 به درازا کشاندن بیهوده و نابخردانه
جنگ پس از بیرون راندن دش��من
متجاوز ازخاک ای��ران ،درحالی که
عراق و کش��ورهای عرب پشتیبان
آم��اده پرداخت خس��ارت های
جنگ بودند؟
 برق��راری فض��ای اختن��اق،
کشتارزندانیان سیاسی درسال
 1360و قتل عام هزاران زندانی
سیاسی درتابستان  1367درحالی
که بس��یاری از آن��ان بخش عمده
یا تم��ام دوران محکومیت خود را
گذرانده بودند؟
 تقلب و تبانی سید احمد خمینی
و علی اکبر هاشمی رفسنجانی در
مجلس خبرگان و بر مسند والیت
فقیه نشاندن سید علی خامنه ای؟
 تبدیل "والیت فقیه" به "والیت
مطلقهفقیه"؟
 رواج فساد فراگیر در اثر اشتهای
سیری ناپذیر هاشمی رفسنجانی و
فرزندان و وابستگانش به مال اندوزی
از راه ران��ت خ��واری و زدوبندهای
اقتصادی؟
 فریب��کاری و دغلب��ازی
"اصالح طلبان"؟
 خال��ی از مفه��وم و محتوا کردن
انتخابات و نهادهای انتخابی ازطریق
"نظارت استصوابی" شورای نگهبان؟
 بس��تن روزنامه های مس��تقل و
زندانی کردن نویسندگان و روزنامه
نویسان؟
 قتل های زنجیره ای نویسندگان
و روشنفکران؟
 اراده ولی مطلقه فقیه به یکدست
کردن حاکمیت؟
 تقلب گسترده حتی در انتخابات
مهندسی شده و فرمایشی؟
 سرکوب وحشیانه و جنایتکارانه
مردم خوش��باوری که پس از روبرو
ش��دن با تقلب خواستار به حساب
آمدن رأی خود شده بودند؟
 تقس��یم پس��ت ه��ای کلیدی
حکوم��ت بی��ن فرومای��ه و ناالیق
ترین افراد که بزرگترین هنرش��ان
مجیزگویی و چاپلوسی است؟
 کاهش سهم مشاع  50درصدی
ایران در دریای خزر به  11درصد؟
 برباد دادن س��رمایه های ملی با
بذل و بخش��ش آنها میان س��وریه،
حزب الل��ه لبنان ،حم��اس ،جهاد
اس�لامی و کش��ورهای افریق��ا و
امریکایجنوبی؟
 خیره سری و لجاجت در پرونده
هسته ای که کشور را به لبه پرتگاه
جنگی ویرانگ��ر و تحریم های فلج
کننده کشانده است؟
 ب��ی ارزش ک��ردن پ��ول ملی،
افزایش بیکاری و گرانی طاقت فرسا
و کمرشکن؟
 و ...و ...و ...و...؟
م��ن ضمن تأیید همه م��وارد باال و
آنهایی که ازقلم افت��اده اند ،عاملی
دیگررا زیانبار وپرخسارت تر از همه
اینها می دانم و براین باورم که همه
موارد ب��اال در واقع معلول های این
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ایران...اختالسبزرگ!

عاملهستند.
ای��ن عام��ل ویران��ی ،تباه��ی،
فرمانبرداری و آلودگی قوه قضاییه
حکومت آخوندی است.
همه موارد باال را یک بار دیگر مرور
کنی��د ،خواهید دید ک��ه درصورت
وج��ود یک قوه قضاییه مس��تقل و
دادگ��ر مردم می توانس��تند با پناه
بردن به آن از منافع و حقوق ملی و
فردی خود دفاع کنند.
ویرانی و تباهی قوه قضاییه را من از
خودم نساخته ام.
س��ال ها پیش ،آیت الله شاهرودی
عراقی ،رییس پیشین قوه قضاییه،
سلــف خود یک ویرانه
گفت که از َ
به عنوان قوه قضاییه تحویل گرفته
است.
ای��ن ویرانی و تباهی امروز به حدی
رسیده که قاضی القضات آن بدون

قوه قضاییه مطیع اوامر مقام
معظم رهبری است!
گروه سرمایه گذاری
امیرمنصور آریا تنها یکی
از پرشمار دزدان حکومت
آخوندی است که در
دعوای بین جناح ها
قربانی می شود تا بقیه
دزدان را پنهان کند.

شناخته ش��ده با زدوبند با روسای
ش��عبه برخی بانک ها ،پول هایی را
ب��رای مدت چند س��اعت در روز از
حساب بانک برداشت می کردند و
با این تنخواه رایگان ،سودهایی کالن
بدست می آوردند.
محسن رفیق دوست با حقه بازی و
فریب فاضل خداداد را که در امریکا
بود به ایران کشاند و دادگاه مربوطه
– که ریاست آن را محسنی اژه ای
دادستان کنونی کل کشور برعهده
داش��ت – او را به اعدام محکوم کرد
و مرتضی رفیق دوست عامل اصلی
سوء استفاده مالی نیز به حبس ابد
محکوم شد.
با اعدام فاضل خداداد ،مرتضی رفیق
دوست مسئول خرید فروشگاه های
زندان ها ش��د و در نتیجه تمام روز
را در خارج از زندان بس��رمی برد و
فقط مدتی شبها را در زندان می
خوابید .پ��س از چندی ،حتی
حفظ ظاهر هم الزم دیده نشد
و او عمال آزاد شد.
عین همین داستان چند ماهی
استدر ابعادی بزرگتر ،که بخشی از
آن می تواند ناشی از بی ارزش شدن
پول باش��د ،مردم را به خود سرگرم
کرده است.
اینداستان اختالسسههزارمیلیارد
تومانی نام دارد و این روزها نمایش
محاکم��ه عام�لان آن روی صحنه
است.
به جزییات ماجرا که دردس��ترس
همگان است نمی پردازم.
خیلی خالصه :یک گروه صنعتی و
سرمایه گذاری بنام "امیرمنصورآریا"
با زدوبند ب��ا چندین بانک ،ازجمله
بان��ک ه��ای ص��ادرات و مل��ی ،از
اعتباراتی که جمع مبلغ آنها به سه
هزار میلیون تومان می رس��د ،سوء
اس��تفاده کرده و دراین عملکرد از
حمایت های��ی دردولت ،مجلس و
بیت رهبری نیز برخودار بوده است.
در ای��ن رابطه ،پ��س از آن که مقام
معظم رهبری فرمان داد که رسانه
ها موضوع را ک��ش ندهند ،پرونده
ای  12ه��زار صفحه ای تش��کیل
ش��د و دادس��تان در کیفرخواستی
 320صفح��ه ای ب��رای مدیرعامل
گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا،
بنام مه آفرید امیر خسروی و  4نفر
دیگ��ر به عنوان مفس��د فی االرض
درخواس��ت مجازات اع��دام نمود و
بیس��ت و چن��د نفر دیگ��ر – غالبا
کارمندان شرکت– به عنوان شرکای
جرم محاکمه می شوند.
ب��ه دلیل ه��ای زیر ای��ن محاکمه
هم مانند "اخت�لاس  123میلیارد
تومانی"  16س��ال پیش دادگاهی
فرمایشی است که به قصد انحراف
افکار عمومی از واقعیت و الپوشانی
{>> ادامه در صفحه}34 :

آنکه شرم کند آشکارا می گوید که
قوه قضاییه مطیع اوامر مقام معظم
رهبری است!
درق��وه قضاییه ای با چنین ویژگی،
طبعا کار دادگری ،دادگاه و دادرسی
به شکل مضحکه و خیمه شب بازی
هاییدرمی آید که انساندرمی ماند
به آنها بخندد یا گریه کند.
ازجمله ف��رآورده های این کارخانه
بیدادس��ازی و ظلم پراکنی مبارزه
با فس��اد اس��ت که هر چند یکبار
به صورت نمایش��نامه ای نوشته و
کارگردان��ی می ش��ود و به صحنه
اجتماع می آید تا برای مدتی مردم
را س��رگرم کند و درست به خالف
ادعا آن��ان را از پی ب��ردن به عمق
واقعی فساد بازدارد و خاک به چشم
شان بپاشد.
خنستین منایشنامه از این نوع شانزده
سال پیش روی صحنه آمد.
درسال  ،1374نیمه دور دوم ریاست
جمهوری هاشمی رفسنجانی ،زمانی
که او و فرزندان و بستگانش با اشتها
و ولعی سیری ناپذیربه غارت منابع
ثروت و دریافت رشوه های کالن –
ازجمله  50میلیون دالر ازش��رکت
نفتی اس��تات اویل نروژ – مشغول
بودند ،سروصدای زیادی
در مورد مبارزه با فساد
و محاکم��ه و مج��ازات جلساتمشارکت
عامالن آن بپاخاست.
بیدادگاهی فرمایش��ی
برپاش��د که تا مدت ها
ذه��ن م��ردم را به خود
مش��غول ک��رد و به نام مونتریال

مسیحیان
فارسیزبان

دادگاه اختلاس 123
میلیارد تومانی مشهور

شد.
خالصه ماج��را این بود
که برادر محس��ن رفیق
دوس��ت ،وزی��ر س��پاه
پاسداران و رییس یکی
از بنیاده��ای پرث��روت،
با هم��کاری فردی بنام
فاضل خداداد که ساکن
کالیفرنی��ای ای��االت
متحده ب��ود ،با ترفندی

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:

نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886
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آژانس مسافرتی

ایران...

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

فرنازمعتمدی

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

½
½
½
½

نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

«اقتصاد دغدغه ایرانیان است،
نه صندوق رأی»
خبرگزاری رویت��رز در مقالهای که
روز  ۲۸فوریه ،نهم اسفندماه ،منتشر
کرده به بررس��ی وضعیت معیشتی
مردم ایراندر اثر سیاستهایدولت
و تحریمهای بینالمللی برای توقف
برنامه هس��تهای پرداخته و نتیجه
گرفته است که در شرایطی که فشار
ناش��ی از تحریمها و سیاس��تهای
دولت وضعیت اقتصادی مردم را تا
ح��د زیادی تنزل داده و مردم هنوز
خاطره انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۰۹رادر ذهندارند ،صحبت
از حضور پای صندوقهای رأی برای
بسیاری از ایرانیان بیمعناست.

چکیدهای از مقاله رویترز را در ادامه
می خوانید.
ماههاس��ت که مردم ایران در حال
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت
اقتصادی ،سرکوب سیاسی و انزوای
بینالمللی به سر میبرند ودر همین
ح��ال مقام��ات رس��می جمهوری
اس�لامی به خواست شورای امنیت
سازمان ملل متحد برای فعالیتهای
حساس هستهای پاسخ رد دادهاند.
در ای��ن میان تنها چن��د روزی به
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی
توگو با مردم کوچه
باقی مانده ،گف 
و بازار نشان میدهد برای بسیاری از
آنها نتیجه نهایی این انتخابات و این
که کدام جریان سیاس��ی درنهایت
کرسیهای بیش��تری را از آن خود
خواهد کرد اهمیت چندانی ندارد،
چه وفاداران ب��ه آیتالله خامنهای،
رهبر جمهوری اسالمی ،مجلس را
فتح کنن��د و چه طرفداران محمود
احمدینژاد ،رئیس جمهور.
بیش��تر مردم همچن��ان از انتخاب
مج��دد احمدین��ژاد در انتخابات
ریاس��ت جمه��وری س��ال ۲۰۰۹
آزردهاند و میگویند رژیم نتایج آن
انتخابات را دس��تکاری کرده بود ،از
این رو گروههای مطرح اصالحطلب
این دور از انتخابات مجلس را تحریم
کردهاند.
علی محبی ،فروشنده پارچه در بازار
تهران ،با اش��اره به بیرونقی کسب
و کارش در روزهای اخیر میگوید:
«تصمیم ن��دارم در ای��ن انتخابات
ش��رکت کنم .چط��ور میتوانم در
��رف ورشکس��تگی
حالی که در ُش ُ
هستم به چیزدیگری فکر کنم؟»
این کاسب  ۴۸ساله در ادامه با اشاره
ب��ه دلیل کس��ادی دخلش توضیح
میدهد« :این هفته هیچ فروش��ی
نداشتهام .مردم حتی االن که شب
عید است هم پولی برای خرج کردن

ندارند».


اصالحات منفور

دالر حق��وق دریاف��ت میکند ،این
شهروند ایرانی  ۳۷ساله میگوید:

«قب�ض برق دریافتی ما س�ه برابر
ش�ده و این مبلغ ماهانه  ۳۸دالر
حتی برای پرداخت قبض برقمان
هم کافی نیست».

نویسنده رویترز در ادامه با اشاره به
طرح «هدفمندسازی یارانهها» که
توس��ط دولت محمود احمدینژاد
اجرا ش��د مینویس��د :احمدینژاد به نوش��ته وبس��ایتهای خبری
در س��ال  ۲۰۱۰می��زان یارانههای ایران��ی ،ه��زاران کارگر ش��اغل در
س��وخت و مواد غذای��ی را کاهش کارگاههای کوچک در کش��ور طی
داد ت��ا  ۱۰۰میلیارد دالر در بودجه ماههای گذش��ته به دلی��ل افزایش
دول��ت صرفهجویی کند و س��طح قیمت مواد خام و آب و برق ش��غل
آسیبپذیری کشوردر برابر تحریمها خود را از دست دادهاند.
و واردات س��وخت را تا حد ممکن تحریمه��ای اقتصادی ،ن��رخ باالی
پایی��ن آورد .منتق��دان میگویند ت��ورم و بیم بروز حمله نظامی علیه
این حرکت دولت تورم را به ش��دت کشور باعث نگرانی و ترس ایرانیان
افزای��ش داده و باع��ث ب��اال رفتن زیادی در سراسر کشور شده است.
پیوسته قیمتها شده است.
این در حالی است که رهبران ایران
تحریمه��ای بینالملل��ی و حذف همواره تأثی��ر اقتصادی تحریمها را
یارانهها بسیاری از ایرانیان را نسبت نفی کردهاند.
به بدتر ش��دن شرایط معیشتی در آمار بی��کاری در ایران رقمی حدود
آینده بیمناک کرده است.
 ۱۱درص��د اس��ت .در ای��ن میان
این در حالی است که ایاالت متحده منتقدان محمود احمدینژاد دولت
و اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی وی را متهم میکنند که آمار و ارقام
را علی��ه بخش مال��ی و نفتی ایران نادرست منتشر میکند .اجارهبهای
وضع کردهاند تا جمهوری اس�لامی امالک به شکل نجومی رشد یافته،
را نس��بت ب��ه توق��ف فعالیتهای ت��ورم حدود  ۲۱درصد تخمین زده
هستهایاش مجاب سازند.
میش��ود و خط فقر نیز  ۶۰۰دالر
اما بهرغم نارضایتی عمومیدر جامعه تعیین شده است.
ش��هری ایران نس��بت به وضعیت در چنی��ن ش��رایطی م��ردم ایران
اقتصادی کش��ور ،به نظر میرس��د آخرین باری که در سال  ۲۰۰۹پای
برخی از ایرانیان در نواحی روستایی صندوقهای رأی حاضر شدند را به
قصددارنددر انتخابات شرکت کنند .خاطر میآورن��د .زمانی که انتخاب
در این می��ان تجار و روحانیون ،که بحثانگیز و جنجال��ی احمدینژاد
در  ۱۳۵۷در س��قوط ش��اه ک��ه از به عنوان نتیج��ه آن دور انتخابات
پشتیبانی آمریکا بهره میبرد ،نقش اعالم شد و پیروزی رئیس جمهوری
کلیدی ایفا کردند ،در دوران بعد از کنون��ی هش��ت م��اه اعتراضهای
انتخابات سال  ۲۰۰۹به حاشیه رانده خش��ونتآمیز خیابان��ی را در پ��ی
شدهاند.
داشت.
دولت احمدین��ژاد از محل درآمد مقامهای ایران��ی جنبش اعتراضی
طرح هدفمندسازی یارانهها ماهانه را س��رکوب کردند ،ام��ا از آن زمان
 ۳۸دالر ب��ه هر فرد در خانوادههای تاکنون «بهار عربی» آسیبپذیری
طبقه کارگ��ر پرداخ��ت میکند و دولته��ا را در منطق��ه ب��ه تصویر
همی��ن مس��ئله مایه امی��دواری و کشیده اس��ت .نقطه مشترک این
خوشبینی اردوگاه احمدینژاد برای حرکتهای اعتراضی دشواریهای
پیروزی در انتخابات روز جمعه ۱۲ ،اقتص��ادی بود که تا نقطه انفجار بر
اسفندماه ،شده است.
مردم این کشورها فشار وارد آورد.
با این وجود قیم��ت اکثر کاالهای 
مصرفی در کش��ور افزایش یافته و حتریمها و اقتصاد
شرایط معیشتی بسیاری از ایرانیان تحریمه��ای جدی��د علی��ه برنامه
طبقهه��ای متوس��ط و پایینت��ر هس��تهای ایران در تاری��خ  ۳۱ماه
اقتصادی را با دشواری جدی مواجه دسامبر توس��ط باراک اوباما ،رئیس
کرده است .مردم میگویند قیمتها جمهوری ایاالت متحده ،مورد تأیید
به حدی افزای��ش یافته که مقادیر ق��رار گرفت .بر پای��ه این تحریمها،
نقدی پرداخت ش��ده توسط دولت هر مؤسس��های که با بانک مرکزی
نیز کفاف افزایش هزینههای باالی جمهوری اس�لامی معامله کند در
زندگی را نمیدهد.
نظام مالی آمریکا مورد تحریم قرار
محسن میرزایی کارمند دولت و پدر میگیرد،
دو فرزند است که ماهانه حدود ۶۰۰
{>> ادامه در صفحه}34 :

T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

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

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران

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

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage

برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

Montréal QC H2X 1A4

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

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

سواال
ت امتحان
رانند
گی کبک به

زبا
ن فارسی
رسید!

>>

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-0505

تئوری آموزش کامپیوتری

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

Driving School

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

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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مونتریال...

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ایرانتو :مونتری��ال در حالی

به عنوان بهترین شهر برای
حتصیالت دانش�گاهی در

کانادا انتخاب ش��ده که در
نظرسنجی های بین المللی
پایین تر از پاریس قرار گرفته
است.
پاری��س ،لندن و بوس��تون
آمری��کا به هم��راه مونترآل
در بین  10شهر اول جهان
هستند و تورنتو و ونکوور به
ترتیب رتبه های  26و  31را
از آن خود کرده اند.
ش��رکت بریتانیایی  QSکه
معموال رتبه بندی دانشگاه
ها را انجام می دهد ،این بار
به بررس��ی  50ش��هر جهان از نظر یک��ی از مطلوب تری��ن مقصدهای
ترکیب دانشجویی ،کیفیت زندگی ،دانش��جویی در میان  10شهر اول
امکانات اش��تغال و می��زان توانایی جه��ان ،پ��س از بوس��تون و برلین
دانشجویان در پرداخت هزینه های است و درحالی که شهریه دانشگاه
ه��ای غربی برای دانش��جویان بین
مربوطه پرداخته است.
جای گرفتن مونتریال در جمع  10الملل بسیار زیاد است ،دانشگاه های
شهر برتر دانشگاهی به برکت رتبه مونتریال توانسته اند خود را رقیبی
 17دانش��گاه مک گی��ل در میان برای دانش��گاه های پرآوازه آمریکا
بریتانیا و استرالیادرآورند.
بهتریندانشگاه های جهان است.
در وب س��ایت ش��رکت  QSآمده تورنتو با دارا بودن بیش از 100000
اس��ت" :مونتری��ال بدون ش��ک به دانشجو ،با اینکه رتبه خوبی از نظر
پایتخت فرهنگی کان��ادا و یکی از کیفیت زندگی کس��ب ک��رده ،اما
ش��هرهای قابل زندگ��ی در جهان بخاطر هزینه زیاد تحصیل و اقامت،
مبدل شده اس��ت .این شهر دارای در رده ه��ای پایین ت��ر قرار گرفته
ترکیب دانش��جویی خوب و هزینه است.
های متناسب و همچنین کیفیت همین امر ش��امل ونکوور هم شده
زندگی باالس��ت که بیش��تر آن را اس��ت .ونک��وور دارای رتبه چهارم
مدی��ون جایگاه ب��االی بین المللی جه��ان از نظ��ر کیفی��ت زندگ��ی
دانشجویی است ،امادر بین  50شهر
دانشگاه مک گیل است".
 QSهمچنین افزوده است مونتریال جهان رتبه هشتم از آخر را در زمینه

ظرفیتمحدود

هزین��ه های مربوطه کس��ب کرده
است.
پاری��س که ب��ه تنهای��ی  16مرکز
آم��وزش عالی را در این لیس��ت به
خود اختص��اص داده ،بخاط��ر دارا
بودن کمترین هزینه های تحصیلی
به نس��بت سایر شهرهای جهان در
رتبه های باال قرار گرفته است.
این اولین بار اس��ت که شرکت QS
به جمع آوری اطالعات و رتبه بندی
شهرهایدانشگاهی جهان پرداخته.
آن��ان در این تحقیق ش��هرهای با
جمعیت ب��االی  250ه��زار نفر یا
بیشتر ،با تعداددست کمدودانشگاه
را در نظر گرفته اند.
اضافه می شود متوسط شهریه
های دانش�گاه های کبک نصف
دانشگاه های انتاریو و بریتیش
کلمبیاست.

بر اساس آئین نامه جدید:

 وزی��ر مهاجرت اختی��ار خواهد
داشت بدون دخالت کمیته ای که
شامل کارشناسان حقوق بشری می
شود ،کشورها را از نظر امن بودن در
لیست مشخصی جایدهد ( .کمیته
مذکور عمال منحل می شود)
 متقاضیان مربوط به کشورهای
امن که تقاضایش��ان رد شود دیگر
ام��کان درخواس��ت تجدی��د نظر
نخواهندداشت.
 متقاضیان مربوط به کشورهای
امن باید دست کم یک سال تا ارائه
درخواس��ت جهت در نظر گرفتن
مالحظات انسان دوستانه نسبت به
امکان اقامت دائم آنها صبر
کنند.
این امر دش��واری هایی را
برای آن��ان ایجاد می کند
و حت��ی در خ�لال مدت
مذک��ور ممکن اس��ت از
کش��ور اخ��راج
شوند.


متقاضیان
ب��ه
مرب��وط
کش��ورهای ام��ن اج��ازه

( 10آوریل تا  23جون )2012

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

محل ثبت نام

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

سختگیریهایجدید پناهندگی؛انگشتنگاری
از مسافران به کانادا
ایرانتو :مقررات س��ختگیرانه جدید
در زمین��ه درخواس��ت پناهندگی
از کانادا که هن��وز به اجرا درنیامده
است ،انتقاد شدید احزاب مخالف را
نسبت به دادن قدرت و اختیار بیش
از حد ب��ه وزیر مهاجرت و در خطر
قرار گرفتن زندگی متقاضیان بدنبال
داشته است.
به گ��زارش  CBCآئین نامه C-31
که توسط جیسون کنی معرفی شد،
نسخه شدیدتر الیحه قبلی با عنوان
Balanced Refugee Reform Act
اس��ت که پیش از این توسط دولت
قبلی اقلیت محافظه کار ارائه شده،
ام��ا آن هم قرار اس��ت در  29جون
آینده باجرا درآید.
کِن��ی اب��راز امی��دواری ک��رده که
آئین نام��ه جدی��د نیز ب��زودی به
تصویب برسد و از پاییز سال آینده
اجرا شود.
آئین نام��ه جدی��د در واقع عملی
ک��ردن برنام��ه طوالن��ی م��دت
محافظه کاران برای انجام انگش��ت
نگاری و عکسبرداری از متقاضیان
برای
دریاف��ت ویزا

تـرم بهـاره:

Tel.: : 514-737-3642

مونترال بهترین شهر کانادا
برای حتصیل در دانشگاه

بازدید از کانادا می گردد.
این امر به وزیر مهاجرت اجازه می
دهد که تعیین کند کدام کشور ها
را در لیست مناطق امن جهان قرار
دهد.
کانادادر نظردارد تقاضای پناهندگی
از کشورهایی را که مشکالت ناچیز
سیاس��ی یا امنیتی دارند ،محدود
کند.
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خواهن��د داش��ت از دادگاه ف��درال
درخواس��ت بررس��ی مجدد پرونده
خود را بنمایند.
اما چنین کاری مانع اخراج آنها در
هنگام انتظار ب��رای تصمیم دادگاه
نمی گردد؛ بدان معنا که متقاضیان
رد شده قبل از صدور حکم دادگاه از
کشور اخراج می شوند.
آق��ای کنی در همی��ن رابطه افزود
کانادایی ها عالقه ای به پناهندگان
جعلی بویژه از کشورهایدمکراتیک
اروپایی ندارند .
کانادا در س��ال های اخیر بیش��تر
از آس��یا و آفریق��ا پناهندگان��ی از
کش��ورهای اروپایی پذیرفته است؛
بطوریکه  23درصد تقاضاهای سال
گذشته متعلق به اتباع اروپایی بوده
که در  95درصد آنها رد شده است.
نماینده حرب مخالف نئودمکرات با
انتقاد از الیحه مذکور گفت چنین
ط��رح هایی بار دیگ��ر قدرت بیش
از ان��دازه ای به وزیر مهاجرت برای
اعمال نظرات شخصی خود در امور
مهمی از این دست می بخشد.
این گزارش حاکیس��ت کشورهای
اروپای ش��رقی؛ نظیر مجارس��تان،
جمهوری چک ،لهس��تان و رومانی
ج��زو مناطق��ی هس��تند ک��ه در
طول سال های گذش��ته بر میزان
تقاضاهای پناهندگی از آنها افزوده
شده و کار بدان جا رسید که حتی
دول��ت تصمیم گرف��ت روادید آزاد
بین کانادا و جمهوری چک را برای
نظارت بیشتر بر رفت و آمد اتباع آن
کشور لغو کند.
مش��ابه همان اتفاق همزمان برای
مکزیک نیز بوقوع پیوست؛ بطوری
که قرار دادن آن کش��ور در لیست
امن ،خشم مکزیکی ها را به دنبال
داشته است.

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
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

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،ترکی،

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

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

در حالی که طی سال  2009آمریکا
تنه��ا  47متقاض��ی پناهندگی از
اروپای شرقی داشته ،این رقم برای
کانادا  4700نفر بود.
برخی کارشناس��ان موضوع تعیین
امن بودن یک کش��ور توسط وزیر
مهاجرت را خطرناک می دانند.
به اعتقاد آنها هر کشوری برای یک

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

عده امن و برای دیگران نا امن است
و نمی ت��وان یک دیدگاه کلی را در
این زمینه متصور شد.
مطابق مق��ررات جدید و آئین نامه
قبل��ی متقاضی��ان پناهندگ��ی از
کش��ورهای امن ،تنها  60روز برای
تکمیل م��دارک و اثب��ات ادعاهای
خود فرصت دارند که ممکن اس��ت

این زمان در آینده کمتر هم بشود.
در عین حال وزیر مهاجرت بخوبی
م��ی داند که دریافت مش��خصات
بیومتریک متقاضیان ویزای کانادا،
ضمن اینکه می تواند برای مسئوالن
مرزی مفید باشد ،تأثیر ناخوشایندی
در ام��ر تجارت و صنعت توریس��م
کشور خواهد گذاشت .
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کانادا>>:مروریبررسانهها...

ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

_______

نمایندگان حزب کنسرواتور کانادا قانون
ثبت تفنگ را لغو کردند


رئیس فدراسیون پلیس مونترال:
«از ف��ردا رد  60000اس��لحه در
جزیره مونترال گم خواهد شد .خنده
دار اس��ت که بعضی ها می گویند
جرائم س��ازمان یافته با سالح های
شکاری انجام نمی گیرند .متاسفانه
اغلب خشونت ها مربوط بهدعواهای
زناشوئی و خانوادگی هستند».

مدیر اجرائی پناهگاه ش��الوم برای
زنان:
«بسیار مایوس کننده است و دست
و بال ما را می بندد ،زیرا وقتی شما
با زنانی سروکار دارید که در معرض
خطرند ،یا مش��اهده می کنید که
هنوز هم در جامعه ما چه می گذرد،
الغای این قانون و بازگشت به عقب،
به جای محکمت��ر کردن آن ،باعث
نهایت تاس��ف است .این عمل یکی
دیگر از وس��ایل دفاع از زن��ان را از
دست ما می گیرد».

یکی از موسسان ائتالف برای کنترل
اسلحه:
«از اینک��ه با از بین رفتن این قانون
کشورماچه آینده ای خواهد داشت
احس��اس وحشتناکی به من دست
م��ی دهد .من در جامعه ای زندگی
خواهم کرد که در آن اسلحه کنترل
نمی ش��ود .ما جامع��ه ای خواهیم
داشت که از امنیت کمتری برخوردار
اس��ت .آنچه در انتظارش هس��تیم
آزادی بیش��تر برای داشتن تفنگ
است».

مدیر اجرائی انجم��ن جلوگیری از
خودکشی:
«تحقیقی که موسسه ملی بهداشت
عمومی کبک انجام داد نش��ان می
دهد که کنترل اس��لحه س��االنه از
 250مورد خودکش��ی و  50مورد
جنای��ت جلوگیری می کند .هرچه
اس��لحه بیشتر در دس��ترس باشد،
ش��انس مداخالت کمک رسانی در
زندگی اشخاص آسیب پذیر کمتر
است .با این ترتیب ،در معرض خطر
خودکش��ی های بیشتری خواهیم
بود».
این نقل قول ها نمونه هائی از درد
دل های اشخاصی است که به نوعی
مسئول حفظ جان آدم های آسیب
پذیرند ،از پلیس تا مسئوالن سازمان
های مختلف.
این ناله ها برای چیست؟
برای آن است که دولت کنسرواتور

کان��ادا قانون کنترل اس��لحه را لغو
کرده است.
به باور من آنچه مسلم است آنست
که اس��لحه یک وسیله ضد بشری
است ،چرا که برای آدم کشی ساخته
می شود.
بهانه هائی از قبیل:
محافظت از خود ،شکار ،دفاع ملی،
ه��وس و غیره چی��زی از خاصیت
ضدبشری اسلحه نمی کاهند و فقط
دارن��دگان آنرا خرس��ند می کنند.
پرداختن فلسفی به ماجرای اسلحه
نه کار من اس��ت و ن��ه در حد این
نوشته می گنجد.
عقالی اقوام ،چون نتوانسته اند جلو
ساخت و توزیع اس��لحه را بگیرند،
کوش��یده اند دس��ت ک��م کنترلی
روی آن بوج��ود بیاورند ،بگونه ای
که فقط مامورین مسئول دولت ها
حقداشته باشند سالح حمل کنند.
بگذریم از اینکه خ��ود آنان هم بی
خطا نبوده اند.
اما خداوندان اسلحه به این مختصر
هم رضایت نمیدهند و به هر وسیله
ایدست می زنند تا فروش بیشتری
داشته باشند.
جامعه اسلحه زده آمریکا نمونه ای
از حاصل همین ترفند هاست.
کانادا ،که در همسایگی آمریکاست،
مدت ها بدون قانون کنترل اسلحه
می زیس��ت ،و زیاد در معرض خطر
ناشی از اسلحه آزاد نبود.

ت��ا اینکه در روز  6دس��امبر س��ال
 ،1989مارک لپین ،یک مرد ظاهرا
بیمار ،با یک اسلحه اتوماتیک ،وارد
دانش��کده پلی تکنیک مونترال می
ش��ود و  14نفر دختر ج��وان را به
شکل فجیعی به قتل می رساند .گناه
این اطفال معصوم این بوده است که
زن بوده اند و خیال داشتند مهندس
بشوند،همین!
روایت کس��انی که در آن موقع در
مونت��رال بوده اند حاکی از آنس��ت
که این جنایت وحش��تناک جامعه
کان��ادا ،مخصوصا جامع��ه کبک ،را
تکان داده ب��ود و حاصل آن قانونی
شده بود برای کنترل اسلحه ،که به
همت حزب لیبرال کانادا به تصویب
پارلمان رسیده بود.
البته این قانون همه سالح هائی را
که در دست مردم بود کامال کنترل
نم��ی کرد ،بلکه هر کس که تفنگ
داشت می بایستی آن را به ثبت می
رسانید.
اما بنابر آنچه در نقل قول های آغاز
این نوش��ته آمده ،وجود قانون ثبت
اس��لحه چندان هم بی فایده نبوده
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اس��ت .دست کم اینست که پلیس
میدانست کدام اسلحهدر کجاست.
از زمان��ی که حزب کنس��رواتور ،به
رهبری استیون هارپر ،برای کسب
قدرت خی��ز برداش��ت ،در جریان
مبارزات انتخاباتی قول داده بود که
اگر به قدرت برسد ،قانون ثبت سالح
های بلند را لغو خواهد کرد.
در دوره ای ک��ه هارپر دولت اقلیت
را رهبری می کرد کوشیده بود این
ق��ول را عملی کند .ولی با مخالفت
اپوزیسیون مواجه شده بود.
اکن��ون که اکثریت پارلم��ان کانادا
در دس��ت کنسرواتورهاس��ت ،ب��ه
نوشته گازت ،ساعت  5و  57دقیقه
بعدازظهر  15فوریه ،پارلمان کانادا،
با اکثریت  159رای در مقابل 130
رای اپوزیسیون ،به لغو قانون کنترل
اسلحه رای داد.
تقریبا همه نمایندگان اپوزیس��یون
رای مخال��ف دادن��د ،بج��ز دو نفر
از ح��زب نی��و دموک��رات (.)NDP
البته این قانون جدید باید در س��نا
هم تایید ش��ود .با وج��ود اکثریت
سناتورهایکنسرواتور،مشکلیبرای
تصویب آن به نظر نمی رسد.
نتیجه؟
اکنون باید مقامات مسئول کنترل
اس��لحه تمام اطالعات مربوطه را از
کامپیوترهای خود حذف کنند.
ُطرفه آنکه ،کنسرواتورها ،بعد از به
تصویب رساندن الغای قانون کنترل
اسلحه ،یک کوکتل پارتی ،در یکی
از سالن های پارلمان برپا داشته و به
شادی و پایکوبی پرداختند.
به نوش��ته گازت ،سالن اجتماعات
مجلسنمایندگان،کهمحلبرگزاری
مهمانی بود ،از مخالفان سرس��خت
قانون کنترل اس��لحه پر بوده است.
ولی روزنامه ن��گاران و مردم عادی
حق شرکتدراین جشن را نداشتند.
آنچه اپوزیس��یون (اعم از فدرال یا
استانی) را بیشتر متعجب کرده و به
آن عکس العمل نشان داده اند لغو
قانون کنترل اس��لحه نیست ،بلکه
جشن و پایکوبی متعاقب آنست.
وزی��ر امنیت ملی کان��ادا می گوید
قانون لغو شده نه به جرائم پایان می
دهد و نه از جان کسی محافظت می
کند ،بلکه به مردم احساس امنیت
می بخش��د ،بجای آنکه یک تغییر
اساس��ی در قوانین مربوط به جرائم
ایجاد کند.
به عقیده آقای وزیر ،متاسفانه لیبرال
ها و نیودموکرات ها به یک مس��یر
طبیعی زندگی ص��ورت مجرمیت

سپاسگزاری

{>> ادامه در صفحه}34 :

آقای محمد رحیمیان سردبیر پیوند و همه دوستان عزیز پیوند در مونترال و ونکوور وجد ناشی از خواندن
کلمات دلنشین و زیبای شما ،که بی شک از مهر و محبت شما سرچشمه می گیرند ،وصف ناپذیر است.
از تمام صفاتی که برایم برشمردید و از همه آرزوهای خوبتان که برایم نثار داشته اید ،سپاسگزارم
و امیدوارم ،همچنان که شما آرزو کرده اید ،بتوانم خدماتی ،ولو هر قدر کوچک،
به هموطنان ایرانی ساکن کانادا انجام دهم.
شاد و سربلند باشید.

با احترام علی اشرف شادپور

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

پذیرش و ویزای دانشجوئی
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00
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کبــکوکانادا...

امیرکفشداران

گرایش مهاجران به مست استان های شرقی و غربی کانادا

ایرانت��و :مهاجرت به کان��ادا پدیده
جدیدی نیس��ت .در ح��ال حاضر
دست کم هفت میلیون نفر مهاجر
وجود دارد که حدود چهار میلیون
نفر آنان طی  20سال گذشته وارد
کشور شده اند.
اما آنچه اخیرا بش��دت تغییر کرده
است نحوه توزیع مهاجران در استان
ها مناطق مختلف است.
از س��ال  1991تا  2006انتاریو به
تنهایی  54.5درصد کل تازه واردین
را بخود جذب می کرد.
همزمان استان های شرقی سهمی
کمتر از یک درصد داشته اند.
در حالی ک��ه مجموع جمعیت آن
منطقه که به Maritime provinces
مش��هور هس��تند 5.5 ،درصد کل
جمعیت کانادا بوده است.
ساس��کچوان در غرب انتاریو نیز در
طول  15سال گذشته تنها توانسته
بود  0.6درصد از مهاجران را بخود
جذب کند.
اما در س��ال های اخیر اوضاع تغییر
کرده و غرب و ش��رق کانادا جایگاه
ویژه ای برای مهاجران پیدا کرده اند.
بطوری که در س��ال  2011حدود
 2.7درصد از کل مهاجران در استان
ه��ای ش��رقی و  2.9درصد آنها در
ساسکچوان سکنی گزیده اند.
از س�ال  2006ت�ا  2011ش�مار
مهاجران اس�تان جزیره پرنس
ادوارد شش برابر شده است.
طی پنج سال گذشته نیوبرانزویک
شاهد رش��د  42درصدی مهاجران
بوده و نیوفانلند نیز بوضوح بر تعداد
تازه واردین خود افزوده است.
از یک منظر گرایش تازه واردین به
اس��تان هایی به جز انتاریو ،کبک و
بریتیش کلمبیا اجتناب ناپذیر است.

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

خروج نس��ل ج��وان اس��تان های
کوچ��ک و حرکت آنها به س��مت
اس��تان های ب��زرگ ب��رای یافتن
کار و پیش��رفت ،باعث رشد تعداد
س��المندان در آن استان ها شده و
بدین ترتیب بازار کار مناسبی برای
مهاجران ایجاد گردیده است.
ب��ه همی��ن دلی��ل اس��تانی مثل
نیوبرانزویک بدون رشد اشتغال زایی
از سال  2007تاکنون توانسته است
میزان پذیرش مهاجر خود را از دهه
 1990تاکنون چهار برابر کند.
نی��روی کار مهاج��ر می بایس��ت
جایگزینبازنشستگانشوند.
البته وضعیتدر آلبرتا و ساسکچوان
متقاوت است.
آنه��ا بدنبال نیروی کار و متخصص
تازه نفس هس��تند تا پاس��خگوی
نیازهای اقتصاد در حال رشدش��ان
باشد.
افزایش تعداد تازه واردین در استان
های ش��رقی چالش های دیگری را
نیز بدنبالداشته است.
برای ی��ک دهه هزاران نف��ر در آن
منطقه در رقابت با یکدیگر بدنبال

کس��ب ش��رایط الزم برای دریافت
بیمه بیکاری ب��وده اند ،اما از میزان
سابقه کار مورد نیاز برخوردار نمی
شدند.
اکنون کارفرمایان ترجیح می دهند
از مهاج��ران اس��تفاده کنند چون
کارکنان محلی حاضر نیستند همه
سال را کار کنند.
کارکنان محلی گله مند هس��تند
که س��طح حق الزحم��ه دریافتی
آنها آنقدر نیس��ت ک��ه بخواهند از
مستمری مکمل فصلی بیمه بیکاری
دل کنده و به کار تمام وقت ساالنه
روی بیاورند.
برخ��ی از مردم منطق��ه ضمن رد
این دی��دگاه معتقدند بس��یاری از
مهاجرانی که به استان های کوچک
وارد م��ی ش��وند از تخصص الزم و
مورد ادعای خود برخوردار نیستند و
صرفا برای گذراندن  3سال اجباری
اقامت در آن استان های می مانند تا
بعدا به استان های بزرگ نقل مکان
کنند .بنابراین طبیعیست که حاضر
می شوند با هر نوع سطح درآمدی
مشغول بکار شوند.

دزدیفنجانهایمقواییکافیشاپتیمهورتونز
خباطر جایزه !

ایرانت��و :بدنبال توزیع لی��وان های
شانسی کافی شاپ زنجیره ای تیم
هورتونز ،اش��تیاق برای سرقت آنها
و بهره مند شدن از جوایز احتمالی
مربوطه شدت گرفته است.
در زیر لبه باالیی لیوان های مقوایی
که به س��مت بیرون خم شده ،نوع
جایزه خریدار قهوه یا نوشیدنی های
دیگر نگاش��ته ش��ده و فرد خوش
شانس ،پس از باز کردن آن قسمت
می تواند از محتوای آن آگاه شود.
اما ع��ده ای ترجیح می دهند قبل
از خرید قهوه و صرف هزینه ،لیوان

های خالی را
بدست آورده
و جوایز موجود
را از آن خود کنند.
در برخی شعبه ها که خریداران می
توانند ش��خصا قهوه خود را بریزند،
آنان چندین لیوان را بصورت تو در
تو استفاده می کنند و خیلی ها نیز
بدون آنکه قهوه ای تهیه کنند ،لیوان
های موجود را یکجا ،با خود می برند.
به همین دلیل صاحبان ش��عبه ها
مجبور شدند محل لیوان ها را تغییر
داده و به هر مشتری ،تنها یک عدد

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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

وکیل دعاوی

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

تحویلدهند.
حتی در یک ش��عبه در غرب اتاوا،
چند نفر با منح��رف کردن حواس
فروشنده ،تمامی لیوان های مغازه را
به سرقت بردند.
کافی شاپ تیم هورتونز که محبوب
ترین و پر ش��عبه ترین فروش��نده
نوشیدنی و شیرینی در کاناداست،
هر سال دو بار برای جذب یا حفظ
مش��تریان خ��ود ،اق��دام به چنین
مسابقه ای می کند.
یکیدیگر از مدیران شعبه های تیم
هورتونز به خبرن��گار آژانس QMI
گفت اخی��را یک نفر تالش کرده با
اس��تفاده از دیلم در انبار آنها را باز
کند و کارتن های حاوی لیوان های
را سرقت کند.
به گزارش مطبوعات در آوریل سال
 2010یک نفر در شهر چتم انتاریو،
حدود ساعت  10صبح ،با شکستن
در کناری وارد یک منزل شده و سه
عدد از این لیوان ها را با خود برد!
همه شعبه های تیم هورتونز مجهز
بهدوربین های مداربسته هستند که
نه تنها به خاطر جایزه های نوشته
ش��ده در لبه لیوان ها ،بلکه بخاطر
بهای زیاد خود لیوان های کاغذی،
از سرقت های احتمالی جلوگیری
کنند.
ش��رکت تیم هورتونز مدعی است
که حدود  47میلی��ون انواع جایزه
های بزرگ و کوچک در لیوان های
جدید در نظر گرفته که از هر شش
مشتری ،یک نفر برنده آنها می شود.

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،
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

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

Fax: 514-303-6522

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برایترمبهارینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
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کانادا...
انتشارحقایقی
جدید از بدرفتاری
با کودکان بومیان
کانادا

HAQUE
CONSULTANTS

ایرانتو :کمیته تحقیق و بررسی
طرح جداسازی کودکان بومیان
کانادا (که تا سال  ۱۹۷۰اجرا
می ش��د) جزئیات تازه ای از
بدرفتاری و آثار دراز مدت این
  بیشتر دانش آموزان اعزام شده به مدارس
طرح ب��ر جامعه بومیان کانادا 
منتشر کرد.
شبانه روزی به هنگام فارغ التحصیل شدن و
بنا بر گ��زارش  BBCبه نقل بازگشت به محل زندگی متوجه می شدند که ش��بانه روزی ب��رای کودکان
از این کمیته آثار سوء اجرای خانواده یا قوم آنها جابجا شده و یا دیگر شکل بومیان کان��ادا طرحی ارزیابی
ش��ده که موجب سوء رفتار با
طرح اعزام اجب��اری کودکان اجتماع های پیشین را نداشتند.
  بومی��ان کانادا ک��ه از چندین قبیله و قوم این کودکان آس��یب رساندن
بومیان به مدارس شبانه روزی 
انگلیس��ی زبان ،موجب پدید تشکیل می شوند ،اکثرا به زبان های منحصر به خانواده های آنها و تخریب
آمدن نس��لی آزرده و مستعد به فردی صحبت می کنند که از حروف الفبا و فرهنگ قبایل بومی کانادا شده
است.
بزهکاری شده است.
مهارت نوشتن برخوردار نیست.
  این زبان ها ک��ه اغلب گفتاری بودند تنها اکنون با گذش��ت بی��ش از ۴
از زمان شکل گیری کشوری 
تحت عن��وان کان��ادا در قرن از طریق آموزش س��ینه به سینه به کودکان دهه از تعطیل ش��دن آخرین
مدرسه شبانه روزی در کانادا،
نوزدهم می�لادی ،دولت این آموزش داده می شوند.
  مانند زبان ایناک تیت��ات ( )Inuktitutکه نس��ل های برجا مان��ده از آن
کش��ور در طرحی ک��ه برای 
"آشناکردن بومیان با فرهنگ زب��ان بومیان قبیله اینیویت ( )Inuitیا همان زماندر میان فقیرترین جوامع
کانادایی قرار دارند و اغلب آنها
م��درن" به اج��را در می آمد ،اسکیموهاست.
همچنان ترجیح می دهند که
ک��ودکان بومیان کان��ادا را از
در مناطق تح��ت اداره قبیله
خانواده و قبیله شان جدا می
کرد و آنها را در مدارس شبانه روزی گرفته اند  ۱۵۰هزار نفر برآورد شده خود  Reservesزندگی کنند.
دول��ت کان��ادا تاکنون بی��ش از دو
و نزد خانواده های سفید پوست به است.
در بخش��ی از این گزارش کودکانی میلی��ارد دالر غرامت به بازماندگان
فرزند خواندگی می فرستاد.
دهها ه��زار کودک بوم��ی کانادا از بوم��ی کانادایی را که از این مدارس مدارس شبانه روزی و خانواده های
میان صدها قبیله به چنین مدارسی فارغ التحصیل شده اند "کودکانی با آنها پرداخت کرده است.
اعزام شدند و تنها هنگامی کهدوران روح مرده و آزرده" توصیف شده اند .ه��م اکنون پرونده  ۲۵ه��زار نفر از
دبیرستان را به اتمام رساندند ،اجازه این گزارش همچنین نوجوانانی که این افراد توسط کمیته رسیدگی به
یافتند که به نزد قبیله و خانواده خود در دهه های گذشته از این مدارس این موضوع مورد بررسی قرار گرفته
مرخص می شدند را بسیار "مستعد و ضم��ن بازدید از  ۵۰۰قبیله بومی
بازگردند.
در گزارش جدید کمیته رسیدگی بزه��کاری اعتی��اد به ال��کل و مواد از  ۱۰۰کارمند س��ابق این مدارس
کنکاش به عمل آمده است.
به آثار این طرح تعداد دانش آموزانی مخدر" ارزیابی کرده است.
که در مدارس ش��بانه روزی تحت در گزارش جدید که روز  ۲۴فوریه
{>> ادامه در صفحه}30 :
نظر کلیساها مورد اذیت و آزار قرار منتش��ر ش��د اجرای طرح مدارس

بیشتربدانید:

ریاض حق
Riaz Haque









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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

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

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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روسیه:انتخابات4مارس...

روسها
از خواب

برخاستهاند؟

خیابان های مسکو و سایر شهرهای
روس��یه طی ماه های اخیر مملو از
جمعیت��ی بوده ک��ه خواهان تغییر
هس��تند و ابای��ی ه��م ندارن��د که
والدیمیر پوتین ،نخست وزیر فعلی
و دو دوره رئیس جمهوری پیشین
را به باد انتقاد بگیرند و از او بخواهند
که قدرت را ترک کند.
هنگامی که از چند ش��هروند روس
در مسکو درباره بازگشت والدیمیر
پوتین ،نخست وزیر فعلی به جایگاه
ریاست جمهوری به عنوان شخص
اول کشور س��ئوال کردم جوابی که
یکی از آنها داد قابل توجه بود.

او گفت که پوتین هیچگاه قدرت را
ترک نکرده بود ک�ه حاال بخواهد
دوباره به آن بازگردد!

چهار س��ال پیش پوتین چون نمی
توانست برای سومین بار پی در پی
در رقاب��ت های ریاس��ت جمهوری
شرکت کند ،از دمیتری مدودف که
طی سال های گذش��ته همواره در
کنارش بوده برای این سمت حمایت
کرد.
به گمان بس��یاری ،مدودف طی ۴
سال گذشته اگر چه رئیس جمهور
بود اما ای��ن والدیمیر والدیمیرویچ
پوتین ب��ود که قدرت اصل��ی را در
دست داشت.
والدیمیر پوتین که هوادارانش می
گویند ثبات و رف��اه را پس از دوره
ای بحران��ی ب��ه کش��ور بازگرداند،
"محبوب ترین" سیاستمدار روسیه
به ش��مار می رود ،اگرچه مخالفان

فراوانی ه��م دارد؛ مخالفانی مانند
ماتوی کریلوف ،فعال سیاس��ی و
وبالگ نویس  ۲۳س��اله که گفت
در صورتی که والدیمیر پوتین بار
دیگر به قدرت برسد ،کشور را ترک
خواهد کرد.
او طرفدار هیچ یک از کاندیداهای
انتخابات روز چهارم مارس نیست و
می گوید در روز انتخابات به کلیسا
خواهد رفت تا دعا کند.
البته تمام مخالف��ان آقای پوتین
قصد ندارند ت��ا در روز انتخابات به
کلیسابروند.
گ��روه زی��ادی از مخالف��ان م��ی
خواهن��د بر رون��د انتخابات نظارت
کنند و مصمم هس��تند تا از تکرار
آنچ��ه تقلب گس��ترده در انتخابات
پارلمانی دسامبر گذشته خوانده اند،
جلوگیریکنند.
به غیر از ناظران بین المللی ،هزاران
شهروند روس برای این امر ثبت نام
کرده اند.
آنها می گویند برای شمارش دقیق
آرا ،اطمینان اندکی به "سیس��تم"
دارند.
این افراد آموزش هایی در این زمینه
دیده اند و قرار اس��ت هر نوع تخلف
احتمالی را گزارش کنند.
طب��ق قانون در روس��یه ،ناظران بر
انتخابات یا باید از سوی کاندیداها و
احزاب معرفی ش��وند و یا به عنوان
خبرنگار بر رون��د انتخابات نظارت
کنند.
س��ازمان گالوس (به معن��ی رای و
صدا) از س��ال  ۲۰۰۰ب��رای دفاع از
رای شهروندان ،بر روند انتخابات در
این کش��ور نظارت می کند و البته
از سوی مقامات هم چندان تحمل
نمی شود.
ب��رای انتخابات روز یکش��نبه ،این
س��ازمان ه��زاران نفر را ب��ه عنوان
خبرنگاران س��ایت خود به صندوق
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نامنو یسی ترم بهاره
ه��ای رای اعزام می کن��د و از آنها
خواس��ته تا به دقت اوضاع را رصد
کرده و گزارش کنند.
بس��یاری از ناظرانی که برای اولین
بار آموزش دی��ده اند ،مانند ماتوی
کریل��وف ،از هیچ کدام از کاندیداها
حمایت نمی کنند .آنهادر هیچ یک
از کاندیداها ،فردی را نمی یابند که
بتوانند او را به عن��وان فرد ایده آل
معرفیکنند.
مخالفان و موافقان تقریبا مطمئن اند
که والدیمیر پوتین در انتخابات روز
یکشنبه پیروز خواهد شد.
ه��واداران آقای پوتین امیدوارند که
او با اکثریت قاطعی در این انتخابات
پیروز شود و برای شش سال دیگر
اداره کشور را به عهده بگیرد.
آنهای��ی ه��م که مخال��ف پوتین و
س��ایر رقبای او هستند می گویند
مردم طی م��اه های گذش��ته و با
تظاهرات خود نش��ان داده اند که از
خواب برخاسته اند و آقای پوتین به
رغ��م پیروزی احتمالی خود در این
انتخابات نخواهد توانست مانند قبل
کشور را اداره کند.

آرمن نرسسیان بیبیسی ،مسکو

کالسهایانگلیسیمقدماتی
تاریخنامنویسی
شروع کالس ها
شهریه

مدارک مورد نیاز

کالس های روزانه
کالس های شبانه
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ایران:سرکوباقلیتهایعقیدتی

تابویایرانی

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

اکران فیلم مستند

رضا عالمه زاده

 4مارس :کنکوردیا

علیـهدگـراندیشستیزی
مسعود نقره کار

رضا عالمهزاده با فیلم تابوی ایرانی

نش��ان میدهد بیمی از برچس��ب
خوردن و مورد انتقاد قرار گرفتن از
اینکه به سراغ "محرمات" می رود ،و
بی پروا مدافع حیات آزادانه محرمات
اس��ت ،ندارد .عالم��هزاده همراه با
فیلم مس��تند تابوی ایرانی وفاداری
به آزادی اندیش��ه و بیان ،و شهامت
هنرمندی ک��ه جس��ورانه حجاب
از چهره محرم��ات و ممنوعهها بر
میدارد را نیز به نمایش میگذارد.
پیشگفتار
«تابو» مفهوم یا پدیده ای اِکلتیک
وچند وجهی س��ت ،ک��ه در فیلم
مستند " تابوی ایرانی" یکی از وجوه
این مفهوم و پدیده به اس��تادی به
تصویر کشیده شده است.
در این فیلم تابو به عنوان "ممنوعیت
و خ��ط قرم��ز" ی با ق��درت دینی
(مذهب��ی) و اجتماع��ی و اخالقی
ای بی��ش از قدرت خ��ط قرمزها و
ممنوعیت های رای��ج و متداول در
جوامع امروزین ،مورد بررس��ی ای
روشنگرانه قرار گرفته است.
تابودر عرصه های گفتاری و کرداری
پدیده ای همزاد انس��ان اجتماعی
ست ،که به تقریب در تمامی جوامع
و فرهنگ ها وجود داشته است.
تابو بر بنیان مبانی فرهنگی و ارزشی
متفاوت ش��کل می گیرد و پدیدار
می ش��ود ،و پس از پیدائی بسته به
ش��رایط و زمان و م��کان ،روندها و
مسیرهای گونه گون طی می کند.
برخی بتدریج از میان می روند و یا
تضعیف می ش��وند ،برخی اما جان
س��ختانه به حیات ش��ان ادامه می
دهن��د .درحوزه های روانشناس��ی،
رفتار شناس��ی و جامعه ش��ناختی
دیدگاه های متع��دد و متفاوتی در
ب��اره عل��ل پیدائ��ی و زوال و تدوام
حیات ،و سود و زیان تابوها ی مثبت
( حفاظتی) و منفی مطرح شده اند.
تاریخ حدودا دو هزار و پانصد س��الۀ
میهنم��ان (و یا ب��ه اقوال��ی تاریخ
هفت هزار س��اله ی سرزمینمان)،
تاریخ پیدائی ِ انواع تابوها در عرصه
های محتلف زندگ��ی خانوادگی و
اجتماعی س��ت ،تابوهائی که حول
مفاهیم مختلف سیاس��ی ،مذهبی،
اخالقی ،جنسییتی ،قومی و ...پدید
آمده اند.
تاریخ اندیشه ها و باورها ،و فرهنگ
م��ا ،تاری��خ و فرهنگ ان��واع تابوها
س��ت ،که تاب��وی دگراندیش��ی در
زم��ره ی یک��ی از قدیم��ی ترین و
جان س��خت ترین آن ها می تواند
باشد .در جوامعی با ساختار و بافتار
دینی (مذهبی) ،و حضور یک دین
ومذهب غالب ودر آمیخته با قدرت
سیاسی ،تابویدگراندیشی عقیدتی
یادینی ( مذهبی) بیش ازدیگر انواع
تابوها رخ می نماید.

بهائیت ،تابوی ایرانی

تابوی دینی (مذهبی) ،در این معنا
که دین ومذهبی بدل به تابو شود،
در س��رزمین ما چه پیش از حمله

اعراب به ایران و اشغال سرزمین مان
و چه پس از آن به کرات دیده شده
است ،تابو هائی که در زمره ی جان
س��خت ترین و فاجعه آفرین ترین
تابوها نیز بوده اند ،تابوهائی که گاه
در معنای کفر و ناپاکی و نامقدسی
داغی بر پیکره ی یک دین یا مذهب
شده اند.
بهائی��ت در جامعه ی ما یک نمونه
اس��ت ،دیانتی که از هنگام پیدائی
اش تا ب��ه امروز در ای��ران به مثابه
ی�ک ممنوعه و خ�ط فرمز ،و یکی

از محرم�ات و پدیده های ضاله به
آن نگریس��ته ،و در باره اش نوشته
و گفته ،و با پیروان اش رفتار ش��ده
است .دروغ پردازی و توهم آفرینی
در باره بنیان های عقیدتی و نظری
این دین و نیز رفتار خشن و سبعانه
تا حد کش��تار پیروان این دیانت ،از
وحش��یانه ترین و غیرانسانی ترین
رفتارهادر تاریخ میهنمان است.
حکومت ه��ا ،جامعه روحانیت اهل
تشیع و بخش هایی از مردم اعمال
ّ
کنن��ده ی گفتاره��ا و رفت��ار های
غیرانسانی با پیروان این دیانت بوده
اند.
در این میانه نقش روحانیت شیعه
در بروز این حوداث نقشی کلیدی و
اساسی ست .روحانیت در شراکت با
حاکمیت سیاسی و یا در حکومت،
و نیز به عنوان نیروئی تاثیر گذار بر
اف��کار و رفتار بخش بزرگی از مردم
میهنمان مس��بب شکل گیری این
تابو ،و ستمی ست که بر پیروان این
دیانت رفته اس��ت .ریشه های این
دشمنی و س��تیز را جدا از اختالف
های عقیدتی و مذهبی ،در به خطر
افتادن رواب��ط و موقعیت اقتصادی
و صنفی روحانیون توس��ط بهائیت
نیزبایددید.بهائیتمخالفروحانیون
دی��ن فروش و کس��ب و کار و بهره
برداری اقتصادی این الیه اجتماعی
از طری��ق در آمدها یی با زیس��تی
انگل��ی ،از جمل��ه خم��س و زکات
وجزیه و ...بوده است .این ویژگی بر
کینه ورزی روحانیون نسبت به این
دین افزوده اس��ت .پ��اره ای نظرات
مترق��ی و تجددگرایانه ی اندیش��ه
های ب��اب و بهائیت را نیز به عنوان
عوامل تش��دید ممنوعیت و تحریم
های آشکار و پنهان این دیانت می
باید در نظر داش��ت .تابوی بهائیت
وبه طور کلی تابوهای دگراندیش��ی
اثبات گر این واقعیت اند که بسیاری
از تابوها ی منفی به عنوان فرایند و
قالب س��ازی هایی حسی وعاطفی
بیگان��ه با فکر و منطق و عقل اند ،و
خرد گریزاند.

فیلم تا بوی ایرانی

رنجی که اقلیت هایدینی (مذهبی)
از دگراندیش س��تیزی ب��رده اند به
ندرت به عرصه هنر راه برده اس��ت،
به ویژه به پرده ی سینما.
فق��دان و کمبود چنی��ن آثاری در
ای��ران و در حاکمی��ت حکوم��ت
اس�لامی قابل فهم است .اما نگاهی
به کارهای ساخته شده و آثار انتشار
یافته در خارج از کش��ور ،به ویژه در
عرصه سینما نش��ان می دهند در
این سی و سه سال تبعید و زندگی

تبعی��دی علیرغ��م وجود
ش��رایط نسبتا"مناسب و
امکانات الزم برای پرداختن
حسابداری
ب��ه ای��ن رن��ج تاریخی و
فرهنگی ،کارهای بایس��ته
و شایسته در این عرصه از
تعداد انگشتاندست تجاوز
منشی گری اداری
نکرده اند.
رضا عالم�ه زاده ،مطرح
تری��ن و یکی از پرکارترین
تبعیدی
کارگردان ه��ای
شروع بیزنس
درتازه ترین اثر ارزشمندش،
تابوی ایرانی ،جان س��خت
تری��ن و جنجال��ی ترین
همین امروز متاس بگیرید!
تابوی جامعه معاصر ایران
را با زبردستی ای ستایش
برانگیز به تصویر کش��یده
اس��ت ،اث��ری ک��ه اکنون
از اس��ناد روش��نگرانه و
گرانبهای تاریخ عدم تحمل
و دگراندیش س��تیزی در
میهنماناست.
عالمه زاده داغ دگراندیش
ستیزی ای را که گاه چون
تابوئی منف��ی و زیانبار بر
پیکره ی نه فقط یک دین
و مذه��ب که بر پیک��ر یک جامعه
زخم می نشاند ،به تصویری جاندار
و تاثی��ر گ��ذار بدل کرده اس��ت تا
نقشی در کاهش این پدیده ی شرم
کیفیت عالی ،بهای مناسب
س��از ایفا کند؛ پدیده ای که جامعه
گرائی،
روحانیت شیعه بر بستر فرقه
در قلب NDG
بنیادگرائی و شیفتگی و وابستگی به
>> ساعات کار:
قدرت مذهبی و سیاس��ی ،و منافع
صنفی اش ،سبب س��از اصلی اش
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
اس��ت ،ویژگی ای که بخش بزرگی
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
از جامع��ه ی مس��لمانان و ش��یعه
دوشنبه:تعطیل
___________________
های ایرانی را حتی از س��ایر جوامع
>> NDG:
مس��لمان جدا می کند و به عنوان
6925 Sherbrooke W.
عاملی هویت ساز به آن هویت داده
است.
Tel.: 514-894-8372
تابوی ایرانی پیام های ارزشمندی
دارد .فیلم سیمای کریه و سرشار از
بی عاطفگی و خشونت دگراندیش
ستیزیِ دینی را عریان می کند.
ناراس��تی و ناروائ��یِ تابوی بابیت و
بهائیت ،به عنوان یک نیروی دینی
و اجتماعی خطرناک و اسرار آمیزرا اقتصاد ایران :به گزارش خبرگزاری بنا ب��ر اعالم این موسس��ه ،حدود
ریانووستی ،س��ه میلیارد و یکصد چه��ل و چه��ار درص��د کاربران
نشان می دهد.
فیلم بانگ بلند این واقعیت اس��ت و پنجاه میلیون حس��اب کاربری اینترنت در آس��یا سکونت دارند و
که آزادی اندیش��ه و بیان شناخت برای  EMAILپست الکترونیکی چین با حضور چهارصد و هش��تاد
تابوها را سبب می شوند تا تابوهائی به ثبت رسیده است که این میزان و پنج میلیون کاربر در این کشور
که خود نق��ش عامل بروز و حضور یک و نیم برابر شمار کلی کاربران بیشترین ش��مار کاربران اینترنتی
سانس��ور و خودسانسوری هستند اینترنت اس��ت و بی��ش از هفتاد جهان را در خود جای داده است.
از میان برداش��ته شوند ،و نیز نشان درص��د نامهه��ای الکترونیکی را تنها سی و شش درصد شهروندان
می دهد که پادزه��ر ممنوعه ها و نامههایی تشکیل میدهند که بنا کش��ور چین که پرجمعیتترین
خط قرمزها که ابزار مبارزه با آزادی به درخواست کاربران ارسال نشده کشور جهان محسوب میشود به
اینترنتدسترسیدارند.
اندیش��ه وبیان و عاملی برای بروز و و جنبه تبلیغاتیدارد
تداوم سانسور و خود سانسوری اند
نیز فقط آزادی اندیشه و بیان و محو
سانسور ،و تالش پیگیر ِ فرهنگی و
دموکراتیک است.
دارد ،ویژگی ای که فیلم را گیرا تر و می دهند و پاس��خگوی پرسش ها
هستند .صحنه های درخشان فیلم
حمایت قانونی از دش��منی و ستیز تاثیر گذارتر کرده است.
با بهائیت ،نق��ش و اهمیتِ حیاتی دیالوگ ها و روایت های تکاندهنده برداری ،صداو حضور داریوش اقبالی
قوانی��ن دموکراتی��ک در جامعه را اند ،به ویژه آنچه روستائیان روستای و موسیقی اسفندیار منفردزاده نمونه
نشان می دهد.
هائی از این تالش اند ،تالش��ی که
" ایول" روایت می کنند.
این هم��ه را حکایت و روایت تلخ و عالم��ه زاده بهتری��ن گزین��ه ه��ا نقش و سهم درخشان و برجسته ی
دردناک روستائیان ساده ی " ایول" ،را نیزب��رای تاثی��ر بیش��تر این کار همه ی همکاران عالمه زاده ،به ویژه
رک و پوس��ت کنده ،ف��راروی ما و دس��تچین ک��رده اس��ت .بهترین تهیه کنندگان فیلم بیژن شاهمرادی
تاریخ عدم تحمل دگراندیش��ی در صاح��ب نظ��ران پیرام��ون دیانت و منصور تائید ،نیز در آن محسوس
میهنمان قرار میدهند.
بهائیت و ستمی که در طول تاریخ ،و چشمگیر است.
فیلم تابوی ایران��ی اگر چه فیلمی به ویژه از سوی حکومت اسالمی بر رضا عالمه زاده با تابوی ایرانی نشان
مستند است اما فضا و روالیداستانی پیروان این دین روا داشته شده نظر می دهد بیمی از برچس��ب خوردن

دیپلمحرفهایدر:

نان سنگک

شهریه رایگان!

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

شمـارکـاربراناینتـرنتدرجهـان

حدود بیست و سه درصد کاربران
اینترن��ت در کش��ورهای اروپایی
حضور دارند ،سیزده درصد کاربران
نیز از آمریکای شمالی و ده درصد
دیگر از کشورهای آمریکای التین
هستند.
در آفریقا ،خاورمیانه و استرالیا نیز به
ترتیب شش ،سه و یکدرصد کاربر
اینترنت وجود دارد .حدود نیمی از
کاربران اینترنت در جهان افراد زیر
بیست و پنج سال هستند.

و مورد انتقاد ق��رار گرفتن از اینکه
به س��راغ "محرمات" می رود ،و بی
پروا مدافع حیات آزادانه ی محرمات
اس��ت ،ندارد .عالم��ه زاده همراه با
فیلم مس��تند تابوی ایرانی وفاداری
به آزادی اندیش��ه و بیان ،و شهامت
هنرمندی که جس��ورانه حجاب از
چه��ره ی محرمات و ممنوعه ها بر
می دارد را نیز به نمایش می گذارد.
_________
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تجسممحبت

در عهدعتیق مجازات مرگ سنگسار بود
اما گاه اجس��اد بر درختی باقی میماندند
تا برای متخلفین هش��داری جدی باشد
(یوشع :۱۰ ، ۲۶تثنیه :۲۱-۲۲.)۲۳
یهودی��ان مرگ این اش��خاص را به مثابۀ
لعنت خدا بر زندگیش��ان میانگاش��تند
(غالطیان :۳ )۱۳و جسد آنها میبایست
پیش از غروب شب مدفون میشد (یوحنا
۱۹.)۳۱:
صلیب عیسی مطابق اشارات عهدجدید
یادآور هماندرختی است کهدر عهدعتیق
سمبل لعنت و حقارت بود
(اعمال :۵:۱۰ ،۳۰ ،۳۹اول پطرس :۲.)۲۴
تاری��خ گواه آن اس��ت ک��ه فینیقیها و
کارتاژه��ا مجازات اعدام ب��ا صلیب را گاه
اعمال میکردند ،اما این رومیان بودند که
کاربرد گستردۀ آن را باب کردند.
تنها ب��ردگان و بدترین جنایت��کاران به
صلیب کشیده میشدند.
مطابق سنت مس��یحی ،پطرس ،رسول
عیس��ی مسیح به ش��کل وارونه مصلوب
شد که این واقعه با شواهد تاریخی دیگر
همخوانیدارد.
رومیان به س��ه ش��کل دار (صلیب) به پا
میکردند.
یکی  Tشکل است که برخی بر این باورند
که سمبل یکی از خدایان بنام تموز است.
دیگ��ری  Xش��کل اس��ت ک��ه برخی از
حواریون مسیح را بر آن مصلوب کردند.
اما نوع متداول آن شکل است که گزارشات
اناجیل با آن مطابقت دارد
(متی :۲۷ ،۳۷مرقس :۱۵ ،۲۶لوقا :۲۳۳۸
و یوحنا :۱۹-۱۹.)۲۲
در آن روزگار پس از آن که اتهام مجرم ثابت
میشد ،ابتدا او را بهشدت شالق میزدند.
نوع شالق و سنگینی ضربات بهگونهای بود
که مجرم تا آس��تانۀ مرگ پیش میرفت.
س��پس او را مجبور میکردند که همانند
یک برده صلیب خود را تا محل اعدام که
همیش��ه خارج از ش��هر بود حمل کند و
جرم او را نیز در این سفر دردناک با صدای
بلند اعالم میکردند و همچنین بهصورت
مکتوب به همگان نشان میدادند.

مرگ صلیب نتیج��ۀ درد و رنج
او چنی�ن کرد تا آدمیان را از زیر بار
تدریج��ی بود .گاه برای تس��ریع
گناه نخستین آزاد سازد و ثابت کند
که بر مرگ نیز اقتدار دارد ،و نشان
م��رگ مجرم��ان ،پاه��ای آنها را  ...ما دلیل تجسم اوییم.
میشکس��تند (دو دزدی ک��ه با او ما را دوست داشت تا بدان حد که دهد که بدنش نوبر رستاخی ِز جمیع
مسیح مصلوب شدند) اما این امر بهخاطر نجاتمان در جسم انسانی آدمیان از مرگ ،و فسادناپذیر است
دربارۀ مس��یح رخ نداد ،زیرا که او به دنیا آمد و در هیأت انسانی ظاهر ...
پیشتر جان داده بود.
پ�س دو معج�زه همزم�ان صورت
شد ...
اما برای کسب اطمینان از مرگ و هیچکس قادر نبود فسادیافته را به گرفت:
برای اینکه بتوانند مطابق سنت یهود نافسادیتبدیلکند،جزخو ِدمنجی نخس�ت جمی�ع آدمیان ب�ا مرگ
جس�مانی خداوند مردن�د ،و دیگر
س��بت دفن کنند ،ک�ه در ابتدا هس�تی را از نیس�تی
ِ
جسد را قبل از َ
نیزهای در پهلوی او فرو کردند
آفرید.هیچکسنمیتوانستانسانی آنکه بهواس�طۀ اتحاد کلم�ه با این
(یوحنا :۱۹ ۳۱به بعد).
خداگون�ه بازآفریند مگر او که خو ْد مرگ ،ق�درت مرگ و فس�اد نابود
ِ
صورت خ�دای پدر ب�ود .هیچکس شد...
بدون شک مجازات اعدام با صلیب در نمیتوانست فناپذیر را جاودانی کند بامرگاوهمهازنامیراییوجاودانگی
شدن کلمه،
زمرۀ دردناکترین مرگهایی است که مگر خداوند ما عیس�ای مسیح که بهره یافتند ،و با انسان ِ
بهتصویردر میآید.
کائنات ،و خالق و
مش ّیت مقرر برای
خو ْد حیات و زندگی است.
ْ
اما اناجیل گ��زارش مفصلی از آن ارائه
سرورشان ،یعنی خو ِد کلمۀ خدا ،بر
بخش همگان آشکار شد .او انسان شد تا
نمیدهند و تنها ب��ه این عبارت «او را هیچکس جز «کلمه» ،که نظم ِ
مصلوب کردند» ،بسنده میکنند.
جه�ان و پس�ر یگان�ۀ پدر اس�ت ،ما آدمیان ،الهی شویم.
مطاب��ق انجیل متی :۲۷ ۳۴مس��یح از نمیتوانست در مورد پدر به انسانها خ�ود را در بدنی انس�انی آش�کار
س�اخت تا ما بتوانیم پدر نادیده را
نوش��یدن مایعی که ق��دری از درد او را بیاموزد و بتپرستی را براندازد.
حرمتی آدمیان را
میکاست پرهیز کرد؛ چرا که میخواست او ب�ه میان ما آمد زی�را کفارۀ گناه بشناس�یم ،و بی
ِ
هشیاری خود را تا به لحظۀ مرگ حفظ آدمیان باید پرداخت میش�د (زیرا تحمل ک�رد تا م�ا وارث نامیرایی و
جاودانگیشویم.
کند .همین امر او را کمک کرد تا به دزدی همه باید میمردند).
___________________
که با او مصلوب ش��ده بود ،تسلی بخشد و پس از آنکه الوهیتش را با اعمالش
تجسم کلمه ۴۲۰،۵۴،
و همچنین آن هفت گفت��ار پایانی را بر ظاهر ساخت ،معبد (یعنی بدن) خود
صلیب بیان کند.
را بهجای همۀ آدمیان ،چونان قربانی آتاناسیوس (از پدران کلیسا در قرن
چهارم میالد)
تسلیم مرگ کرد.
نویس��ندگان عهدجدی�د ن��ه از منظ��ر
باستانشناسی و یا تاریخی بلکه از نقطه
نظ��ر درک الهیاتی و نجاتشناس��انه به
صلیب عالقه نشان میدهند.
بهصورت خالصه صلیب را میتوان اجنیل
جنات دانست ،زیرا که عیسی مسیح برای
گناهان ما جان داد.
صلیب عامل آشتی خدا با بشرست
(دوم قرنتیان :۵.)۱۹
ای��دۀ برقراری صلح و آش��تیای که تمام
کائن��ات را در ب��ر میگیرد در رس��االت
افسسیان و کولسیان بهچشم میخورد.
صلیب دیوارهای جدایی نژادی و فرهنگی
را از میان برمیدارد (افسسیان :۲-۱۴.)۱۶
صلیب همچنین سمبل اتحاد ما با مسیح
اس��ت (دوم قرنتی��ان :۵ ،)۱۴اتحادی که
همۀ ابعاد زندگی ما را در بر میگیرد.
صلیب ب��رای مؤمنان به مس��یح طریق
زندگی است.

توجه :گشایش و آغاز به کار
کلیسای اجنیلی فرانسوی زبان:

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

خ
د
ا
و
ن
د
م
حبت است

Église évangelique Grace
روز شنبه  3مارس،
راس ساعت  4بعدازظهر،

در محل کلیسای مونتریال

مبشـر خدا،MARCO ،
ّ
با داشنت عطیه شفا
برای شما دعا خواهد کرد.
از عالقمندان به شرکت
در این جلسه روحانی
باغذای سرد ،شیرینی
و میوه پذیرایی خواهد شد.
____________________________
کشیش جالل عادل

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal

Mary Anne
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در شهــر
مدرسه دهخدا

مدرسه فردوسی

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.iranica.com
--------------------------

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

www.addhi.org

514-962-3565

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

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

www.cafelitt.ca

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

5206 DECARIE #3

7085 Cote-des-Neiges

خورشید خانوم

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

فرهنگسرایسینا

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

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
514-619-4648

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

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

IBNG

همبستگیبازرگانی
Info: 514-249-4684
------------------------

اجنمن ادبی مونتریال

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

KhodRahaGaran
.org

) 514-996-9692

برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

Tel. : 514-975-0665

530 Avenue Lafleur، LaSalle، QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

ساعات کار :دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

تپشتقدیممیکند:

برنامه های ورزشی
و تفــریحی

NTREAL.COM
O
M
H
S
E
P
A
.T
W
W
W

اولینپارتینوروزی
پس از سال تحویل!

  بدمینتون
  فوتسال

  والیبال
  پینگ پنگ 

حکم ،پوکر ،بیلیارد و...

دوستانه و مسابقه

-----------Contact email:
iran.montreal@yahoo.ca

سه شنبه شب
 20ماه مارس

شیرین و مهــم مثل زبان مادری!
مادران و پدران عزیز آیا می دانید که:
کودکان زبانی را که توسط عزیزانش صحبت
•
می شود راحت تر یاد می گیرد!
زبان مادری در ایجاد حس اعتماد به نفس و
•
شناخت هویت دانش آموز اهمیت بسزایی دارد!
تسلط به زبان مادری اساس توانایی کودک
•
در یادگیری است!
کودکی که به زبان مادری خود تسلط دارد
•
راح��ت تر زبان ه��ا و دروس دیگر را یاد می گیرد و این
مسئله بعد از ورود کودک به دوره سوم آموزش ( 7تا )9
بیشتر خود را نشان می دهد.

وجود افراد چن��د زبانه در یک جامعه باعث
•
پیشرفت آن جامعه می گردد.
تجربه نشان داده است که کودکانی که در کالس های
زبان مادری شرکت می کنند در درس های عادی خود
نیز موفقیت بیشتری کسب می کنند و کمتر با مشکل
مواجه می شوند و این مسئله در دوره سوم و چهارم (7
تا  9و  10تا  )12بسیار مشهود است.
فرص��ت را از دس��ت ندهید ،همین ام��روز اقدام کنید،
کودکاندلبندتان رادر مدارس فارسی زبان متنوع سطح
شهر مونتریال نامنویسی کنید.
موفق باشید.

گروه تئاتر صورتک برگزار می کند:

آتلیه آموزش بازیگری

کالس های تک درس

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه
انتشار دریافت کنید،

شما هم به MAILING LIST

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

اطــالعیه

مکان  :کتابخانه نیما

5206 Blvd. Decarie, Metro: Snowdon

شهریه برای عموم  125دالر – دانشجویان  95 :دالر

«آخرین شام ژاندارک»

ب��ا هنرجوی��ان این آتلی��ه روی « آخرین ش��ام
ژاندارک» نوشته « رجب محمدین» بطور همزمان
به منظور اجرای این نمایش تمرین خواهد شد.
به علت محدودیت ظرفیت پذیرش هنرجو ،هرچه
زودتر برای شرکت در این آتلیه ثبت نام کنید .
Tel.: 514-544-1298
facebook.com/sooratak

مدرسه فردوسی

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

Advertise with us

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان

بازیگر ،کارگردان و فارغ التحصیل
ممتاز رشته تئاتر
دانشکده هنرهایدراماتیک تهران
پذیرش هنرجو تا  19مارس
شنبه ها 3 :تا  5و سه شنبه ها:
 7تا  9بعد از ظهر

در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

>> گرافیک عالی

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

با :علی شریفیان

خودرهاگران

تیراژگسترده

مرکزهنرهایرزمیچینی

ACTING WORKSHOP

سازمانسیاسیفرهنگی

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1046  mar. 01, 2012
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در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

7085 Cote-des-Neiges

بزرگ ما بپیوندید:

Montreal, QC H3R 2M1

info@paivand.ca

Tel.: 514-962-3565
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WWW.GALAXIEROUGE.COM

 طراحی و چاپ بر روی لباس و انواع پیش بند ها کاله کیف لیوان
 چاپ بر روی پالک ماشین و طراحی انواع پوستر های تبلیغاتی و چاپ بر روی ماشین.
 طراحی و فروش جدیدترین میزهای کار به صورت آکواریوم
 میزهای آکواریوم با کیفیت بسیار عالی در سایز های متفاوت و با مدل های جدید مکانی پراز
جذابیت و آرامش برای شما به ارمغان می آورد.
__________________________
 اگر می خواهید خانه ای زیبا و متفاوت
داشته باشید سری به ما بزنید.
 میزهای آکواریوم برای دفاترکاری هتل ها
و سالن ها داخل و خارج ساختمان موجود می باشد.
 تک فروشی و عمده فروشی برای فرش گلیم
و انواع صنایع دستی ایرانی موجود می باشد.

__________________________

اتو کوروش
AUTO KOROSH

مختصص در تعمیرات و سرویس اتومبیل
  در خدمت ایرانیان گرامی
  با جتربه طوالنی

هم
جم
م
ط
نوروز رب همه و نان ار ند بارک با د

   تعمیراتانواعاتومبیل

   تعمیرات ترمز و جلوبندی

   تون آپ و تغویض روغن ،فیلتر و...

   روغن کاری زیر ماشن برای جلوگیری از زنگ زدگی

   فروش ،تعمیر ،و ....الستیک


New elegant and modern Aquarium coffee tables
Aquarium Office Tables Perfect for Environment
Custom-made designs are available on demand
Customize Printing are available on different material
Whole sale price is available for big quantity
____________________
Visit us at:
2144 BOULEVARD LAPINIERE
BROSSARD, QUEBEC, J4W 1L8
Tel.: (450) 656-8880
Fax: (450) 656-1324

سالنآرایشا وی

- AUTO REPAIR
- Brakes, Suspension
- Oil Change
- Rust Proofing
- Tires

______________________
5236 boul. Levesque O.
Chomedy, Laval H7W 2R9

Tel.: 450-682-6682
514-776-8832

معماریداخلی،دکوراسیونداخلی

مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به پی
ش
و
ا
ز
گرامی
هموطنان
در خدمت
ن
و
ر
وز
اسپ
ش
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
ی
ا
ل
ه
ا
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>>
جوایز مخ
ص
و
دائمی،
 فر و صاف کردن
ص
ن
و
 rch to end of Mayروزی
(فرناندا)
 میکاپ آرتیست
a
<<
M
ختفی
ف
و
ی
ژ
ه
مانیکور
اپیالسیون
 فیشال 
ب
رای دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب
Salon EVE

5393 Cote-Saint-Luc

متخصص
آرایش عروس

Montreal، QC، H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاه افغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

همه نوع
برجن های بامساتی
an
SELLA, Am at
40
پوندی42/99 :
TAHA
10پوندی8/99 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تا
زه رسیده)
10پوندی14/99 :

تازه ترین مواد غذای
ی
ا
فغ
ان
ی
و
ا
یر
ان
ی
بهت
رین و تازه ترین سب
زیجات ،میوه جات
و حبو
بات ،بنشن ،و...
انواع نان و شیرینی
های تازه افغانی،
هندی و ترکی

روزانه

3211 Boul. Taschereau

_________________

1555 Boul Provencher

Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

اسپشیال های ماه:

Brossard, QC J4W 1Z3

انواع کارت تلفن

Tel.:(450) 465-0499
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کافهصوفی

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

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا همه روزه
وایرلس اینتر نت
صبحانه
با غذاهای متنوع،
درصوفی
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آبگوشت

لی سنتی
عا
شنبهها:
ساعت 12
از

حلیم داغ عالی

ا :از ساعت  10صبح

یکشنبه ه

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما
-------

نهناهار

مخصو
ص
ص
و
ف
ی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

(لطفا برای اطالعات
بیشتر و رزرو جا با ما
تماسبگیرید)

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

_____________________
2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

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

خــدمــاتآرایــشــی
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620 -3622

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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عکس دیدنی!

شما بلیط تان را گرفته اید؟!
حضور گوگوش در مونتریال ،کنسرت بزرگ  14آوریل
در سالن بزرگ  PLace Des Artsموجی از انرژی و شور و اشتیاق
در جامعه ایرانی بپا کرده است.
به گفته آقای فرشاد فضلی در تپش دیجیتال،
بلیت های کنسرت بزرگ بسرعت نایاب می شود.
________________
عکس :یکی از پوسترهای بزرگ کنسرت گوگوش در کریدورهای شلوغ پالس دزار.

کلینیکدندانپزشکیآریا

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal، Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com












دکترعطاانصاری

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

جراح ارتوپدی
روانپزشک
بینی
و
حلق
گوش و
Clinic
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
destinaمتخصص زنان
- for all
s
جهاز هاضمه
n
tio
)nts
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

(podotherapist
)/foot specialist

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
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پارستورز

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

با 20سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

مونتریال،ونکوور

منایندهشرکتهایهواییمعتبرجهان
MONTREAL
FLY
Tel: 514-938-7277

ANY TIME،
!ANY WHERE

PAIVAND: Vol. 18  No.1046  mar. 01, 2012

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

VANCOUVER

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

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• مانیکور • پدیکور
• الکترولیز • فیشال

مشاور مجرب شما:

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran،
Mashhad، Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe، Caribbean، etc.
- Travel Insurance،
- Special Cruises، Hotel، Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W.، Suite 504
Montreal، Qc
)(Metro Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643
Cell: 514 834 2166
Fax: 514 868 1115
Email: maryagency@gmail.com

مهریصدوقی
   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

• جوان سازی پوست

با کریستال

Microdermabrasion

شیراز

خدماتآرایشی

رستوران

ج
ش
ن
ن
و
ر
و
سه شنب ز

ه
0
2
م
ا
ر
شام ن س
و
سبز روزی:
ی
پ
ل
و
م
ا
ه
و ..ی
.

شراب خود
را همراه
بیاورید!

LiLi

 ویژۀ بانوان
مکا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:

در خدمت
هموطنانگرامی

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

فروشگاه وطن

برای ر
زرو جا
و
اطالعا
ت
ب
ی
ش
تر
هم
ین امر
وز با ما
متاس
بگیرید

دلیوری :رایگان

خوشمزه ت
ر
ی
ن
ک
ب
ا
ب ها
و خور
ش ایرانی
در شیراز

514

آماده پذیرایی ازعروسی ،جشن
تولد و مهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

تازه ترین مواد غذایی افغانی و ایرانی در وطن
بهترین و تازه ترین گوشت حالل
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت
انواع نان و شیرینی های تازه

سرو همه روزه کباب

نا
ن بربری،
ن
ان خاصه
افغ
ر انی :همه
وزه گ
رم و تازه
_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900
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کتابخانهوبنیادنیما

زمان :شنبه  17مارس 2012
ساعت  7شب تا  1نیمه شب
 موسیقی زنده
 گروه برگ سبز

 به همراه رقص و شادی
 شام:
شامل ،سوپ ،ساالد ،قهوه ،دسر،
نوشابه و غذای گرم و خوشمزه
 بهای بلیت:

فقط  30دالر بزرگساالن
 15دالر خردساالن
__________________________
به علت محدودیت مکان،
لطفا بلیت خود را از قبل تهیه کنید.

آیدیDJ
ن

 محل فروش بلیت:
تپش دیجیتال و کتابخانه نیما

Monkland Grill Restaurant
6151 Monkland Ave NDG
)(Corner: Beaconsfield

fondation.nima@gmail.com

Tel.: 514-485-3652

سالن شکوهمند و زیبای المپیا

محلی زیبا و شکوهمند برای برگزاری جشن های شما
 مجالس عروسی ها
مجالس نامزدی ،برنامه های فرهنگی و اجتماعی
گردهمایی سمینارهای بیزنسی و بسیاری دیگر
 برای هر اکازیونی
 در اندازه های مختلف
 مناسب برای بودجه های گوناگون
 با منوی غذاهای بی نظیر
 با قیمت های استثنائی
سرویسیدرشانمشکلپسندایرانیان
 در قلب وست آیلند،
 20 دقیقه فاصله با مرکز شهر
 با پارکینگ وسیع رایگان
 از  1995در خدمت شما
_______________________
همین امروز برای آگاهی بیشتر و
رزرو برنامه های خود با ما تماس بگیرید:

OLYMPIA

RECEPTION HALLS

3855 Boul Saint-Jean

Dollard-Des-Ormeaux QC, H9G 1X2

514.626.6000

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

رستورانیـاس
www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

اسپشیالهای
روزانه (ناهار)

ی
سالنآراش

سه شنبه :زرشک پلو با مرغ
چهارشنبه :چلوکباب کوبیده
Korean Hair Salon
for New Korean Style
Korean, Japanese and Chinese Stylists
for perm and color.
- Cosult for the damaged hair.
- Nail arts and Make up
در خدمت جامعه
for wedding
ایرانیانمونتریال
& party is available.

ویدا:

خصص
مت عروس
آرایش و ابرو
ن ،بند
ناخ

پنج شنبه :خورش قیمه
جمعه :باقالپلو با گوشت
_____________________
 -از ساعت 11/30تا 3بعدازظهر

. 99

لطفابرایتسریعسفارشخودازقبلتلفنکنید.-توجه:اسپشیالهافقطمخصوصروزهایسهشبهتاجمعه

س نوروز پیرو !ز
ب

زیپلوم
ا
ه
ی
س
ف
ی
د
با کو

از  15م

کو سبزی!

ار
س در یاس

9

tax includ.

$

_________________

دوشنبه تعطیل است
)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
مترو:واندوم ،اتوبوس ( 90یک بلوک غرب مترو)
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ایران:درامتدادتحریمها...
بزرگترین منتقل کننده پول نفت ایران رابطه خود را
با این کشور قطع کرد
بی بی س��ی :گزارش ه��ا حاکی از
آن اس��ت که "بانک اس�لامی نور"
در امارات که بخش عمده مبادالت
ارزی مرب��وط به صادرات نفت ایران
را انجام می داد ،در اثر تحریم های
آمریکا رابطه خود ب��ا ایران را قطع
کرده است.
سخنگوی این بانک به رویترز گفته
اس��ت" :هنگامی که در ماه دسامبر
سال  ۲۰۱۱مطلع شدیم که تحریم
های یکجانبه آمریکا قرار اس��ت بر
تع��دادی از بانک های ایرانی اعمال
ش��ود ،به عنوان اقدامی پیشگیرانه
تصمیم گرفتی��م روابط کاری خود
را ب��ا بانک های ایرانی که در امارات
اجازه کار دارند قطع کنیم".
روزنام��ه آمریکای��ی وال اس��تریت
ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشته
است که این بانک ،بزرگترین مسیر
انتقال پول ارز ناشی از فروش نفت
توسط ایران است.
به نوش��ته این روزنام��ه حدود ۶۰
درصد از کل پولی که ایران از طریق
صادرات نفت به دس��ت می آورد ،از

طریق این بانک منتقل می شد که
در سال های اخیر چیزی حدود ۵۰
میلیارد دالر در سال بود.
دولت آمریکا اعالم کرده اس��ت که
علیه موسس��ات مالی ک��ه با بانک
مرکزی ایران مبادله داشته باشند،
مجازات هایی اعمال می کند.
بر اس��اس گفته س��خنگوی بانک
اسالمی نور ،به نظر می رسد که این
بانک حدود دو ماه و نیم پیش روابط
کاری خ��ود را با بان��ک های ایرانی
قطع کرده است.
در آن زم��ان محمدرض��ا رحیمی،
معاون اول رئی��س جمهوری ایران
بدون اش��اره به جزئی��ات ،به دولت
امارات متحده عربی هشدار داده بود
و از حاکم دوبی خواسته بود که در
مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کند.
رئیس هیأت مدیره بانک اس�لامی
نور ،پسر امیر دوبی است.
فش��ار تحریم های بی��ن المللی و
تحری��م های یک جانب��ه آمریکا و
اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه های
اخیر افزایش یافته است.

بانک مرکزی ایران مشمول تحریم
های اتحادیه اروپا است و آمریکا هم
ب��ه زودی تحریم این بان��ک را آغاز
خواهد کرد.
عالوه بر ای��ن اتحادیه اروپا تصمیم
گرفته است که خرید نفت خام را از
ایران متوقف کند.
بعضی دیگر از خریداران عمده نفت
ایران ،از جمله ژاپن و کره جنوبی هم
گفته اند که در پاسخ به درخواست
ه��ای دولت آمری��کا ،در پی یافتن
راهی برای کاهش واردات نفت خام
از ایران هستند.
ای��ران می گوید که از تحریم خرید
نفت توس��ط اتحادی��ه اروپا متضرر
نمی شود و تحت فشار تحریم ها ،از
مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.
قدرت ه��ای غربی ای��ران را متهم
می کنند که در پی دس��ت یافتن
به توانایی تولید س�لاح اتمی است،
ام��ا ایران می گوید که هدف برنامه
اتمی اش تولید انرژی و فعالیت های
علمی و پزشکی است.

همــــــدردی
آقای منوچهر قربانیان ،خامن فهیمه مسیعیگهر
(قربانیان) و فرزندان عزیز
با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر آقای قربانیان،
ما هم در غم شما شریک هستیم.

خانواده شادپور

همـدردی

جناب آقای منوچهر قربانیان،
سرکار خامن مسیعی گهر ،خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن پدر و عزیز گرانقدرتان،

شادروان جناب آقای محمد قربانیان
در ایران ،با شما عزیزان سهیم هستیم
و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

دوستان شما در همبستگی
بازرگانان ایرانی IBNG

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES
Call:
Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

سوریه :آخرین تیر ترکش
باتحریم مخالفان حکومت بشار اسد
روبرو شده بود.
به گزارش "العربیه":
«دولت س��وریه روزیکش��نبه بیش
از  14میلیون نف��ر را درحالی برای
ش��رکت درهمه پرس��ی سراسری
قانون اساس��ی جدید فراخواند که
چندین منطقه در این کشور شاهد
گلوله باران گسترده بود».
در قانون اساس��ی جدید به "آزادی
احزاب" اش��اره شده و ماده  8قانون
اساس��ی فعلی که ح��زب بعث به
عنوان رهبری کش��وربوده و رییس
جمهوری از آن انتخاب می شد ،لغو
شده است .بنابرقانون اساسی جدید،
که ترفن��دی برای فری��ب و گمراه
کردن مردم است ،رییس جمهوری
دارای اختیارات وسیعی است و تمام
وزیران توسط وی انتخاب می شوند.
اوهمچنین می تواند بعضی از قوانین
تصویب شده درمجلس را رد یا لغو
کند.
دراین قانون دوره ریاست جمهوری
 7س��ال تعیی��ن ش��ده و ریی��س
جمهوری می تواند  2دوره انتخاب
شود .درصورت تصویب این قانون،
بش��ار اس��د که دوره فعلی ریاست
جمهوری اش درسال  2014پایان
می یاب��د ،می تواند تاس��ال 2028
دراین سمت باقی بماند!
برگزاری خیمه شب بازی مسخره و
فرمایشی همه پرسی بیش از هر چیز
دیگر نشانگر سردرگمی و پریشانی
حکومتی است که مانند غریقی که
برای نجات خ��ود به هرچیزی می
آویزد ،ق��درت تفکر و تعقل خود را
کامال از دست داده است.
روزدوش��نبه  27فوریه ،به گزارش

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
;Mechanic garage $79,000 includes all equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
;Old Mtl pub/resto, best location $645,000
  
;Busy Pizzeria with good lease in Laval $140,000
  
Libanese franchise restaurant,
Longueuil, Mall location, $195,000.

همـدردی

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

>> ادامه از صفحه7 :

خبرگزاری فرانس��ه ،وزارت کش��ور
سوریه مدعی ش��د که بیش از 89
درصد مردم به قانون اساسی جدید
این کش��ور رأی موافق دادند .این
درحالی است که همه پرسی سوریه
با اعتراض اپوزیس��یون این کشور و
تمسخر کشورهای غربی مواجه شده
و اتحادیه اروپا روز  27فوریه تحریم
ها علیه دمشق را تشدید کرده است.
برغ��م ای��ن نمایش مس��خره و بی
خاصی��ت ،مقاوم��ت جانان��ه مردم
شجاع سوریه موجب تغییرات عمیق
درموضع گیری نسبت به حکومت
بشار اسد شده است.
روز جمع��ه  24فوری��ه هی�لاری
کلینت��ون ،وزیرامورخارجه امریکا،
درکنفرانس "دوس��تان سوریه" که
درتونس برگزار شد گفت:
«بش��ار اس��د بخاطر نادیده گرفتن
درخواست های بین المللی و ادامه
س��رکوب معترضان س��وری ،بهای
س��نگینی پرداخت خواه��د کرد.
تردیدی وجود ندارد که در س��وریه
بزودی تحوالت��ی روی می دهد که
براثرآن کش��تار و خونریزی متوقف
خواهد شد».
شجاعت مردم سوریه و سرسختی
آنان در پیگیری خواس��ته هایشان
حتی نطق باراک اوباما را هم بازکرد.
به گزارش "رادیو آلمان":
«باراک اوباما ضمن هش��داری تند
به حکومت س��وریه از بش��ار اس��د
خواست هرچه زودتر از قدرت کناره
گیری کند .امریکا و متحدانش برای
توقف کش��تارمردم بی گناه سوریه
ازهروسیله ای بهره خواهند گرفت...
این امرضروری است که تشکلی بین
المللی بوجود آید و به بش��ار اس��د

پیامی آشکاردهد که زمان رفتنش
فرارسیده است».
تنه��ا وزیر ام��ور خارج��ه و رییس
جمهوری امریکا نیس��تند که مردم
شجاع س��وریه آنها را وادار به تغییر
موضع کرده اند.
امساعی�ل هنیه ،س��رکرده حماس
در نوار غزه و جیره خوار مس��تمری
بگی��ر والیت مطلقه فقی��ه ،که دو
هفت��ه پیش درتهران بر س��ر مبلغ
مواجب دریافت��ی چانه می زد ،هم
تغییرموضعداده است.
به گزارش "رادیوآلمان" اودر اجتماع
هزاران نفر در مصر از جنبش مردم
س��وریه حمایت کرد .وی مخالفان
رژیم اس��د را قهرمانان��ی خواند که
برای دستیابی به آزادی و اصالحات
در کشورشان مبارزه می کنند.
در تکمیل اظهارات اسماعیل هنیه،
صالح ال برداویل ،عضو ارشد حماس
هم تأکید کرد:
«قلب مردم فلسطین برای هرقطره
خونی که درسوریه ریخته می شود،
جریحه دار می ش��ود .ما هرگز به
خاطر مالحظات سیاس��ی چشمان
خود را در برابر رویدادهای س��وریه
نخواهیمبست».
ب��ان ک��ی م��ون ،دبی��رکل آرام و
الکپش��ت-رفتار س��ازمان ملل هم
سرانجام تصمیم گرفت که از مرحله
اب��راز "نگرانی" و "انزج��ار" درمورد
کشتارهای روزمره سوریه فراتر رود
و دست به اقدام عملی بزند.
اقدامدیرهنگام بان کی مون تأییدی
بر ای��ن موضع هوش��مندانه مردم
سوریه است که باید روی استواری
اراده خود تکیه کنند و به نهادهایی
مانند سازمان ملل دلبستگی و امید

24

جناب آقای منوچهر قربانیان،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز ضایعه تاسف بار از دست رفتن بزرگوارتان،

شادروان جناب آقای محمد قربانیان
را در ایران تسلیت گفته،

برایتان آرزوی صبر و بردباری داریم.

بیژن احمدی و دوستان شما در
UNION MONDIALE

همـــــــــــــدردی
جناب آقای منوچهر قربانیان،
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت پدر بزرگوارتان
با شما شریکیم و برای همه سوگواران آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

واهی نداشته باشند.
خبرگزاری روس��ی "ریانووس��تی"
گزارش داده است که:
«بان کی مون دبیرکل سازمان ملل
متحد "کوفی عنان" دبیرکل قبلی
این س��ازمان را به س��مت نماینده
ویژه س��ازمان ملل و اتحادیه عرب
درسوریه منصوب کرد».
در بیانیه مشترکی که کوفی عنان و
نبیل العربی ،دبیرکل اتحادیه عرب
منتشرکرده اند گفته شده:

«کوفی عنان برای قطع خشونت و
جلوگیری از نقض حقوق بش��ر در
سوریه و همچنین حل و فصل صلح
آمیز بحران س��وریه فعالیت خواهد
کرد» .تعیین کوفی عنان که کارنامه
درخشانی از سال هایدبیرکلی خود
درس��ازمان ملل ندارد و بسیاری از
ناکارآمدی های کنونی این سازمان
ناش��ی از دوران اوس��ت ،ازس��وی
بان کی مون حاکی از نابس��امانی و
آش��فتگی اس��ت که براین سازمان

عریض و طویل اما کم خاصیت حکم
می راند.
س��الگرد رس��تاخیز مردم شجاع و
درخور احترام سوریهدرحالی نزدیک
می شود که بش��ار اسد جنایتکار و
حامیان جنایتکارترش هراس��ان و
وحشت زده آخرین تیرهای ترکش
خود را به هرسو می افکنند!
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همدردی

سپاسگزاری

با کمال تاسف و تاثر درگذشت تالم انگیز

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر و پدر بزرگ و پدر همسر فداکار،
عزیزدلبندمان

شادروان جناب آقای محمد قربانیان

در ایران را به جناب آقای منوچهر قربانیان ،سرکار خانم سمیعی گهر،
ستاره ،مجیر و میثاق عزیز و همچنین به کلیه دوستان و خانواده های
سوگوار تسلیت می گوییم.
امید که ما را در این سوگ بزرگ سهیم و شریک بدانید.
____________________________
خانواده های هاشمی پور ،پرندوش و کاوه (خضر )GIT
کارکنان  ،ELITE FOREXکارکنان فروشگاه فردوس
و کارکنان FruziShling

همدردی
جناب آقای منوچهر قربانیان،
سرکار خامن مسیعی گهر،
خامن ستاره ،آقایان مجیر و میثاق عزیز

زنده یادجناب آقای
محمدقربانیان

در ایران و مونتریال با دیدار و حضور گرم و
مهربانخود
درمجلسیادبود،همچنین
با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات
و از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک،
ایمیل ،ارسال کارت و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،ما را ببخشید.

خانواده قربانیان ،مسیعی گهر

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر و پدربزرگ گرانقدرتان
در ایران ،با شما عزیزان شریکیم

و برای شما و فردفرد وابستگان سوگوار
صمیمانه آرزوی صبر و بردباری داریم.

نادر خاکسار و خانواده

همدردی
جناب قربانیان وخانواده های وابسته

پذیرش بخش های ناگوار و ناباور در فرایند هستی مان ،انسان را به
درک و شناخت درستی های زندگی و در نهایت آرامش رهنمون می
سازد .از دست دادن پدربا تمامی عشق ومهربانی هایش سخت است،
ا ّما می پذیریم .مارا همراه خود بدانید،
دیرزیوی وشادی شما وتمامی بستگان آن روان شاد را خواستاریم.

عفت دارابی ،مهندس ناصر صادقیان ،دکتر شریف نائینی ،مهدی
رفعت پناه ،علیرضا فروتن فرد ،ابراهیم درویشعلی ،رضانژاد،
مهندس نادر کاکاوند و فرانک اسدیان
اجنمن دوستداران زرتشت

همدردی
همسر ارجمند و مهربامن،
خامن مینا مغزی،
عزیزان سوگوار

کالمی نمی یابم که ژرفای اندوه ات را
در این غربت سرد و طوالنی تسال دهد...
با تو صمیمانه در اندوه از دست رفتن پدر فرهیخته ،فداکار و مهربانت

زنده یاد جناب آقای امیر قلی مغزی

صمیمانهشریکم
و برای دل بی قرارت ،آرامش آرزو می کنیم.

فریبرز گرائیلی

ه
مـدردی

کدبان منوچهر قربانیان

خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت پدر دلبندتان
با شما شریکیم و برای متامی سوگواران آرامش و
تندرستیآرزومیکنیم.

دکتر شریف نائینی و خانواده

همــــــدردی
سرکار خامن مینا مغزی ،دوست دیرین جناب
فریبرز گرائیلی،خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه ،درگذشت پدر و پدر همسر ارجمندتان

زنده یاد جناب آقای امیر قلی مغزی گرامی
این انسان فرهنگی ،فرهیخته و نیکو کار را درایران
به شما عزیزان و خانواده های محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

محمد رحیمیان و دیگر دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور،
فرشاد فضلی و همه دوستان شما در تپش دیجیتال
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زندگیوسالمت...

 12قدم
تاموفقیت
در همه
مراحل
زندگی

همهچیزبهطرزتفکرشمابستگیدارد!

بلند کرده و باعث می شود شبها
تا دیرقت بیدار بمانید ،همین است
که به شما هیجان میدهد و باعث
میش��ود تالش و تمرکز بیشتری
داشته باشید.


متمرکز شدن روی چیزهایی
ک��ه در زندگی می خواهید
اختصاصدهید.
خودت��ان را طوری تجس��م
کنی��د که ان��گار ب��ه آنچه
میخواهیدرسیدهاید.بخاطر
زندگی که دارید و افرادی که
در آن هستند ،خدا را شکر
کنید.
چه احساسی دارید؟

 .5در مقیاس  1تا ،10
خودتان را از نظر سالمت
ارزیابی کنید

( 1ضعیفتری��ن وضعی��ت
سالمت و  10سالمت ایدآل).
یکی از راهها برای داش��تن
سالمت ایدآل ،انرژی خوب،
ذهن متمرک��ز و طولعمر
این اس��ت که از موادغذایی
طبیعی در رژیمغذایی خود
اس��تفاده کنی��د .غذاهای
فراوردهای ،پرقند و چرب و
استفاده نبردن از همه انواع
موادغذای��ی موج��ب زوال
سالمتی شما خواهد شد.
بدن ما از  %70آب تشکیل
شده است .آیا در روز حداقل
 8لی��وان آب مینوش��ید تا
آنچه اس��تفاده ک��رده و از
دست میدهید را جایگزین
کنید؟
کدام عادات تان باعث تقویت
سالمتی تان و کدام عادات تان
موجب تخریب آن میشود؟


م��ا در مس��یر زندگ��ی ه��ر روز با
چالشهای زیادی روبهرو میشویم و
روش برخورد ما با این چالشهاست
که باعث میش��ود کسی باشیم که
امروز هستیم—اینکه موفق باشیم
 .6در مقیاس  1تا ،10
یا نه.
وضعیت تناسباندام تان را
در این مقاله  12قدم برای رسیدن  .2لیستی  5نفره از مهمترین
ارزیابی کنید
ب��ه موفقیت در همه ابعاد زندگی را افراد زندگی تان تهیه کنید.
( 1ضعیفتری��ن وضعی��ت
به ش��ما معرفی میکنیم و در کنار آنهایی که تاثیری مستقیم بر طرز
تناسباندام و  10تناسباندام
آن س��واالتی از شما میپرسیم که فکر ش��ما دارند (بچهها به حساب
ایدآل).
امیدواریم صادقانه به آن پاسخ دهید نمیآیند).
زیرا با صداقت اس��ت که میتوانید آیا این افراد زندگی دارند که دوست اینکه چهار مرتبه در هفته به مدت
 30دقیقه یک نوع ورزش و فعالیت
راهتان را به س��وی موفقیت واقعی داریدداشته باشید؟
پیدا کنید.
آیا دوس��ت دارید درآمد ساالنهای فیزیکی انجام دهید موجب س��الم
و متناس��ب نگه داش��تن بدن شما
همانند آنهاداشته باشید؟
همه ما با ارزشهای متفاوتی بزرگ آیا ارزشهای یکسانی با آنها دارید؟ خواه��د ش��د (بعد از اینک��ه اضافه
ش��دهایم و بخاطر این ارزشها که آنها سهمی در زندگی شما دارند یا وزنتان را از بین برده یا کمبود وزنتان
را جبران کردید).
ب��ر انتخابهایی که ه��ر روز داریم از زندگی تان دور هستند؟
ورزش منظ��م برای گ��ردش خون،
اثر میگ��ذارد ،عادات متفاوتی پیدا 
.3اهداف تان برای هفته آینده،
کردهایم.
انتقال اکسیژن در خون ،حفظ بافت
تاثیرات دوران کودکی و نوجوانی ما  30روز آینده 60 ،روز آینده،
عضالنی ،سالم ماندن اندامهای بدن
بخش عظیمی از زندگی امروز ما را  90روز آینده ،یک سال آینده و  5و عملکرد مغزی و طولعمر ضروری
سال آینده را یادداشت کنید.
تعیینمیکند.
اس��ت .اضافه وزن یا کمب��ود وزن
به باور ما س��طح درآمد امروز شما اه��داف تان باید هم��ه عرصههای دارید؟ اندام ایدآل ش��ما چه فرم و
مس��تقیماً با پنج فردی که از همه زندگیتان را شامل شود ،مثلدرآمد ،شکلیدارد؟
به ش��ما نزدیکتر هستند و تاثیری روابط ،کار /حرفه /پیش��ه ،س��بک چق��در به چنی��ن اندام��ی نزدیک
مستقیم بر شما دارند مرتبط است ،زندگی ،س��رگرمیها ،اس��تراحت ،هستید؟
همینطور میزان اعتمادبهنفس شما .مسافرت ،و از این قبیل .نباید چیزی برای اینک��ه بدنتان را ب��ه آن اندام
در زیر  12نکتهای را بیان میکنیم را نادیده بگیری��د .این خیلی مهم ای��دآل نزدی��ک کنید چ��ه کاری
میتوانید امروز انجامدهید؟
ک��ه باور داریم موفقی��ت را در همه است.
عرصهه��ای زندگ��ی ش��ما ایجاد ت��ا جایی ک��ه میتوانی��د دقیق و 
میکند ،البته به شرطی که به اندازه جزئینگر باشید .وضعیت و موقعیت  )7لیستی از  10چیزی که در
کافی صادق و فعال باشید و تغییراتی کنونی تان را فراموش کنید .اینکهدر خودتان دوست دارید تهیه کنید.
که بع��د از خواندن این مقاله به آن چه کاری هستید یا میزاندرآمدتان حاال لیستی از  10ویژگی از خودتان
میرسید را در خود ایجاد کنید.
چقدر اس��ت .فکر کنید همه پولی که تصور میکنید موجب عقب نگه
بد نیس��ت ک��ه چن��د ورق کاغذ و را که الزم داری��د ،در اختیار دارید ،داشتن شما در زندگی میشود مثل
خودکار کنار دس��ت خود داش��ته حاال زندگی که دوست دارید را طرح تنبلی ،غرور بیجا ،نداش��تن حس
باش��ید تا پاس��خهایتان را روی آن کنید.
مس��ئولیتپذیری ،نداشتن تمرکز،
بنویسید.
چقدر ب��ه چنین زندگ��ی نزدیک مدیریت زمانی ضعیف ،تهیه کنید.

هستید؟
ای��ن ویژگ��ی چطور به ش��ما برای
 .1چرا میخواهید موفق باشید؟
ب��رای ام��کانپذیر ک��ردن چنین رسیدن به یک زندگی بهتر کمک
در این قس��مت باید کام� ً
لا دقیق زندگی به چه چیزی نیاز دارید؟
میکنند؟
باشید .منظورمان پاسخهای عمومی 
چطور موجب عقب نگهداشتن شما
و کلی مثل بیرون آمدن از بدهیها .4 ،هر روز  15-30دقیقه برای
میشوند؟
داشتن زمان بیش��تر با خانواده ،به جتسم اهداف تان کنار بگذارید.
برای تبدیل این خصوصیات منفی
دست آوردن پول بیشتر ،باال بردن یکی از بهترین عادات بیش��تر زنان به مثبت چه میتوانید بکنید؟
و مردان موفق جهان تجسم فکری برای تبدیل ویژگیهای منفی خود
کیفیت زندگی خود نیست.
ب��ه مثبت به خودتان ق��ول دهید.
باید برای این س��وال پاسخی دقیق است.
داشته باش��ید زیرا همین است که باید هر روز زمانی را به خالی کردن دقت کنید که بخاطرداشتن چنین
شما را ساعت  5صبح از رختخواب ذهنت��ان از مش��غلههای فکری و خصوصیاتی خودتان را س��رزنش
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استرس چه تاثیری بر
اندامهای مختلف بدن دارد؟
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نکنید اما نقش آنها رادر
سایر عوارض اس��ترس روی دهان
زندگیتان ارزیابی کرده
و برای تغییر آنها تالش اس��ترس و اضطراب وقت��ی از حد ش��امل دندان قروچه ،قفل ش��دن
طبیعی بیش��تر ش��ود ،برای تمام فك ،خشكیدهان ،مشكالت بلعی و
کنید.
انس��انها آزار دهنده است و به این لكنت زبان هستند.


 )8هر روز از نظر ذهنی خاطر توصیه میشود
روی خودتان کار کنید .اگر در كارهای پی در پی و با شتاب  -عض�لات :ب��دن درد و درده��ای
بزرگترین دش��من شما ،روزانه دچار این حالت میش��وید با عضالنی از معمولترین ش��كایات
ذهنتان اس��ت .معموالً به احساس��ی مثبت یك نفس عمیق ناش��ی از اس��ترس بوی��ژه در بین
هر چه که فکر کنید ،اتفاق بكشید و حس ناخوشایند استرس كارمن��دان ادارات اس��ت .دردهای
میافت��د ،ازاین��رو عاقالنه را با بازدم خ��ود از وجودتان خارج اسپاس��می از ش��ایعترین عوارض
اس��ترس روی عضالت هستند كه
است که ذهنتان را با افکار كنید.
مثب��ت و اعتمادبهنفس پر بدن ما مثل یك رادار استرس عمل برطرف كردن آنها نیاز به استراحت
کنید .هرچه فراوانی و رزق میكن��د و وقتی اس��ترس از بین و تغذی��ه مناس��ب دارد كه گاهی
زندگی پرمشغله حتی اجازه این كار
بیشتریدر زندگیتانداشته میرود بدن ما آزاد میشود.
باشید ،باز هم مقدار بیشتری در مقالهای كهدر سایت كامن سنس را هم به ما نمیدهد .بعالوه دردهای
از آن را به سمت خود جذب منتشر شده ،به اختصار به بررسی مفصل��ی ،ضعف عضالن��ی و عدم
میکنید اما اگر ذهن تان مملو پیامدهای اس��ترس روی اندامهای تعادل ماهیچ��های از دیگر عوارض
از نداشتهها و کمبودها باشد مختلف بدن پرداخته شده است كه استرس بر عضالت بدن هستند.

میتوانی��د ح��دس بزنید که نخستین آنها موهای شما هستند؛
 قلب و ریه :اس��ترس موجب بروزچه چیزی انتظارتان را خواهد 
کش��ید .ثابت ش��ده است که  -مو :استرس میتواند موجب ریزش بیماریهای قلبی و فشار خون باال
میشود .آسم و مشكالت تنفسی نیز
قانون جذب یکی از مهمترین مو یا سفید شدن تارهای مو شود.
عوارض استرس روی ریه هستند.
کلیدهای دستیابی به ثروت در 
همه عرصههای زندگی میباشد - .مغز :استرس از عوامل مهم ایجاد 
سردردها ،بی خوابی ،كابوس دیدن - ،مج��اری گوارش��ی :مش��كالت
پس در آن استاد شوید!
اعتمادبهنف��س زمانی میآید که افسردگی ،اضطراب ،نوسانات خلقی معدهای ،تحریك پذیر روده و زخمها
برای خودتان و دیگران ارزشمند و رفتارهای تنش��ی است كه البته گوارشی از مهمترین اثرات نامطلوب
شوید .این ارزش با تبدیل شدن به این موارد تنها اندكی از پیامدهای استرس بر بدن هستند.
بهترین حالتی که میتوانید باشید استرس روی مغز هستند .استرس 
به دست میآید .دانش ابزاری است همچنین موجب احساس سبكیدر  -پوست :استرس هم چنین میتواند
که قدرت الزم برای تبدیل ش��دن سر ،سرگیجه ،دشواری در تمركز و موجب ب��روز بیماریهای پوس��تی
نظیر اگزما و پس��وریازیس ش��ود.
به آنچه میخواهید در زندگی را به پراكندگی افكار میشود.
عالوه ب��ر اینها تعریق زیاد،خارش،
ش��ما میدهد .میدانید در ذهنتان 
 ده��ان :گاه��ی اوق��ات زخمهای ایج��اد بثورات جل��دی و عفونتهاچه گفتگویی در جریان است؟
ه��ر روز چه پیامهای��ی به خودتان دردناكی كهدردهان ایجاد میشوند از پیامده��ای افزایش اس��ترس و
به دلیل نوع تغذیه نیس��تند بلكه اضطرابهستند.
میرسانید؟

میتوانند ناش��ی از استرس باشند.
منفی هستند یا مثبت؟

که برای آن پول خرج میکنید را
 )9یک دفترچه روزانه داشته
بخواهی��د و خودتان را با آنهایی که
بررسی کنید،
باشید.
در راهی مشابه شما هستند مطابق
وقتی نتوانید برنامه داش��ته باشید ،چه به صورت نقدی ،چکی ،اعتباری ،کنید .هیچ وقت دست از یاد گرفتن
سودی ...وقت آن رسیده که بفهمید برندارید .م��ا در جهانی زندگی می
برنامهتان شکست خواهد بود.
همه ما  24س��اعت در ش��بانهروز واقع��اً پولت��ان کجا م��یرود .همه کنیم که مدام در حال تغییر است.
داریم .تفاوت افراد موفق و غیرموفق صورتحسابها و فیشهایتان را نگه یک��ی از بزرگترین اش��تباهاتی که
کسی ممکن است مرتکب شود این
این اس��ت که افراد موفق میدانند دارید.
چطور از زمانشان به بهترین شکل عادات خرج کردنتان را یادداش��ت است که فکر کند میتواند به تنهایی
موفق شود.
استفاده کنند .سعی کنید اول روی کنید.
فعالیتهای درآم��دزا تمرکز کنید بیشتر پولتان را کجا خرج میکنید؟ 
و بقیه تعهداتتان را ح��ول آن قرار چقدردر ماه بابت بدهیها یا قسطها  )12هیچوقت ،هیچوقت ،هیچوقت
دست نکشید!
پرداختمیکنید؟
دهید.
را
باید
که
مقداری
آن
از
بیش��تر
آیا
آن
در
که
هایی
ت
فعالی
شناس��ایی
پشتکار رمز کار است.
خوب هس��تید و خوب نیستید هم برای چیزی خرج میکنید یا برای
میتواند مفید باشد.
چیز دیگ��ری به ان��دازه کافی پول ممکن اس��ت روزهایی به هر دلیل
همه چی�ز را در دفترچه روزانهتان اختصاصنمیدهید؟
دوست داشته باش��ید که از تالش

دست بکشید.
یادداشتکنید:
مثل ساعت خواب ،صبحانه ،ورزش )11 ،برای خودتان الگو در نظر
اسیر آن نشوید!
زمان مخصوص خان��واده ،قرارهای بگیرید.
اگر با خودتان صادق باش��ید و همه
مالقات ،زمان کار ،زمان درس ،زمان ن��ام  5نفری که برای موفقیتش��ان مراحلی که در باال ذکر شد را تمرین
تماشای تلویزیون ،و از این قبیل .با همیشه آنها را تحسین میکنید را کنید ،مطمئن باش��ید ک��ه موفق
بررسی و دنبال کردن همه کارهایی یادداشت کنید ،حال موفقیتشان در خواهید شد!

که انجام میدهید میتوانید بفهمید هر زمینهای که باش��د .الزم نیست
ک��ه کجاها وقت تلف میکنید .بعد ای��ن افراد ی��ا گروهه��ا را از نزدیک
میتوانید دوباره روی برنامهتان کار بشناسید یا حتی زنده باشند.
کنید.
با خودتان متعهد شوید که با این افراد
آیا زمانهایی هست که بتوانید کار قرار بگذارید (اگ��ر آنها را از نزدیک
مفیدتری در آن انجام دهید؟
میشناس��ید) ت��ا بتوانی��د درمورد
آیا انجام کاری در ساعت دیگری از رازهای موفقیتش��ان از آنها س��وال
روز میتواند کمک کند؟
کنید .ب��رای آنهایی که از نزدیک با
نانوائى با سابقه طوالنى
آیا زودت��ر بیدار ش��دن از خواب یا آنها آش��نایی نداری��د میتوانید در
و بازار گسترده در سطح شهر
دیرتر خوابیدن در شب مفید است؟ اینترنت یا کتابها تحقیق کنید.
به فروش مى رسد
حس��اب
بهترین زمان کارایی شما چه زمان میتوانید از این افراد برای
تلفناطالعات:
است؟
کردن بیشتر روی خودتان استفاده
کنی��د ،از اش��تباهات آنه��ا درس 514-937-2585

 )10به مدت یک هفته هر چیزی
بگیرید ،از آنها توصیه و پیش��نهاد

نانوایی

برای فروش

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

نگاه
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www.paivand.ca
ترافيك مهر ،جان بر لبمان نكند!
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زندگیوسالمت...

مریم واديپور

No.1046
مهرmar. ،
01, 2012
PAIVAND: Vol. 18 
نكند!
 لبمان
جان بر
ترافيك

هنوز نيمه دوم ش��هريور آغاز نش��ده ،كابوس ترافيك مهر لرزه به اندام
هنوز نيمه دوم ش��هريور آغاز نش��ده ،كابوس ترافيك مهر لرزه به اندام
پايتختنش��ينان انداخته اس��ت« .افزايش 25درصدي ترافيك همزمان با
پايتختنش��ينان انداخته اس��ت« .افزايش 25درصدي ترافيك همزمان با
بازگشايي مدارس» كام بسياري را تلخ كرده است.
بازگشايي مدارس» كام بسياري را تلخ كرده است.
البته گويا اين ش��لوغيها فقط محدود به بازگش��ايي مدارس نميشود،
مدارس 6نمي
محدود به
ش��لوغيها فقط
گويا اين
البته
شود2011،
سپتامبر
بازگش��ايي1432
 7 1390شوال
15شهريور ماه
سه شنبه
4881
 7شوال  6 1432سپتامبر  2011سال هفدهم شماره
بلكه بازگشايي مدارس مقدماتي دارد كه مهيا كردن آنها هم موج ترافيك
بلكه بازگشايي مدارس مقدماتي دارد كه مهيا كردن آنها هم موج ترافيك
را ب��ه اواخر ش��هريور خواهد كش��اند .اين حرفهاي تك��راري ملكه ذهن
را ب��ه اواخر ش��هريور خواهد كش��اند .اين حرفهاي تك��راري ملكه ذهن
بس��ياري شده است و ديگر همه ميدانيم با باز شدن مدارس قفل ترافيك
بس��ياري شده است و ديگر همه ميدانيم با باز شدن مدارس قفل ترافيك
تهران هم بس��ته خواهد ش��د ،اما دري��غ از كمي توج��ه و رعايت اصول و
تهران هم بس��ته خواهد ش��د ،اما دري��غ از كمي توج��ه و رعايت اصول و
مقرراتي كه همواره بر آن تأكيد ميشود.
مقرراتي كه همواره بر آن تأكيد ميشود.
بارزتري��ن اين بيتوجهيها به خ��ود ما برميگردد كه همان اس��تفاده
بارزتري��ن اين بيتوجهيها به خ��ود ما برميگردد كه همان اس��تفاده
نكردن از خودروهاي ش��خصي و احترام به حقوق ديگران در بهرهمندي از
نكردن از خودروهاي ش��خصي و احترام به حقوق ديگران در بهرهمندي از
نباید در تیم باشم".
خدمات حمل و نقل عمومي است.
خدمات حمل و نقل عمومي است.
با وجود توصيههايي كه همواره از س��وي مسئوالن راهنمايي و رانندگي
با وجود توصيههايي كه همواره از س��وي مسئوالن راهنمايي و رانندگي
بگویید:
كشور در جلوگيري از تردد خودروهاي تكسرنشين بويژه در ايام پرترافيك
كشور در جلوگيري از تردد خودروهاي تكسرنشين بويژه در ايام پرترافيك
"من با س��وال ک��ردن از مربیم
همانند مهرماه ميشود ،اما باز شاهديم كه بويژه والدين محصان با وجود
همانند مهرماه ميشود ،اما باز شاهديم كه بويژه والدين محصان با وجود
برای اینکه به من نش��ان دهد
هم��ه امكاناتي كه ب��راي بهرهمندي فرزندان آنها از س��رويسهاي مدارس
هم��ه امكاناتي كه ب��راي بهرهمندي فرزندان آنها از س��رويسهاي مدارس
چطور میتوان��م آن حرکتم را
فراهم ش��ده است ،اما باز فرزندانش��ان را با خودروهاي شخصي به مدارس
فراهم ش��ده است ،اما باز فرزندانش��ان را با خودروهاي شخصي به مدارس
تقویت کنم ،به او نشان میدهم
ميآورند.
ميآورند.
توقفهاي هر چند كوتاه جلوي وروديهاي مدارس كه در همه نقاط
توقفهاي هر چند كوتاه جلوي وروديهاي مدارس كه در همه نقاط
ک��ه چقدر ب��ه تیم��م متعهد
اعم از كوچه ،خيابان و گاه مس��يرهاي كمت��ردد پراكندهاند ،نه فقط به
اعم از كوچه ،خيابان و گاه مس��يرهاي كمت��ردد پراكندهاند ،نه فقط به
هستم--و چقدر سخت تمرین
ترافيك دامن زده ،بلكه سختيهايي را براي تردد ساير دانشآموزان هم
ترافيك دامن زده ،بلكه سختيهايي را براي تردد ساير دانشآموزان هم
کردهام".
فراهم ميكند .اگر والدين به جاي خودروهاي شخصي از سرويسهايي
فراهم ميكند .اگر والدين به جاي خودروهاي شخصي از سرويسهايي

مطمئن براي تردد فرزندان خود اس��تفاده كنند ،نه فقط راحتي بيشتر
مطمئن براي تردد فرزندان خود اس��تفاده كنند ،نه فقط راحتي بيشتر
شایسته
اینکه
تصور
:2
مانع
آنه��ا را فراهم ،بلكه كم��ك بزرگي هم به كاهش ب��ار ترافيك پايتخت
آنه��ا را فراهم ،بلكه كم��ك بزرگي هم به كاهش ب��ار ترافيك پايتخت
كردهان��د ،چ��ه اين كه خود آنها ه��م از اين ترافي��ك در امان نخواهند
كردهان��د ،چ��ه اين كه خود آنها ه��م از اين ترافي��ك در امان نخواهند
کمک یا حمایت دیگران نیستید
ماند!
ماند!
ِ
است.
فرد
آن
د
خو
مشکل
که
چیزهایی
خیلی
شاید
دارد.
نیاز
کمک
به
وقتی
اوقات
ی
بعض
کمک
همه آدمها هرازگاهی به
از س��وي ديگ��ر ب��ا فرهنگس��ازي ميتوان آن دس��ته از اف��رادي كه با
از س��وي ديگ��ر ب��ا فرهنگس��ازي ميتوان آن دس��ته از اف��رادي كه با
بگویید:
خودتان
به
بتواند
است
افتاده
اتفاق
من
برای
کنیم.
درخواست
باید
داریم،
کنند.
ی
دیگ��ران نی��از پی��دا م
خودروهاي تك سرنش��ين تردد ميكنند را دست كم همزمان با بازگشايي
خودروهاي تك سرنش��ين تردد ميكنند را دست كم همزمان با بازگشايي
من ن��ه
نقلب��ه
حمل وکتی
مجاب كرد از وس��ايل"اگ��ر
م��دارس،کند".
هیچکسنمیتواند-ونباید-همه به او هم کمک
بهترین رویکرد این اس��ت که
م��دارس ،مجاب كرد از وس��ايل حمل و نقل عمومي به��ره ببرند .البته در
گفت ،البته در
به��ره ببرند.
عمومي
مي��ان نبايد از نكته مهم توس��عه ناوگان حمل و نق��ل عمومي غافل
درخواستمان را رک و اي��ن
عمومي غافل
ناوگان حمل و
نق��ل برای
آمادگی الزم
توس��عهاست
اي��ن مي��ان نبايد از نكته مهم ممکن
مستقیم
کاره��ا را به تنهایی انجام دهد.
ال بگوییم :ماند .پرواضح اس��ت كه شلوغي مترو ،اتوبوس و ساير وسايل نقليه عمومي
نقليه عمومي
ساير وسايل
اتوبوس و
پرواضح
بیان کنیم ،مث ً
تجربیاتش را
درمورد
مترو،زدن
شلوغيحرف
اس��تازكهآنها
خواهید
ماند.که می
قبول کمک دیگران دوستیها اما کسانی
نقش تعيين كنندهاي در منصرف ش��دن افراد جامعه در بهرهمندي از اين
نقش تعيين كنندهاي در منصرف ش��دن افراد جامعه در بهرهمندي از اين
خدماترا به
و روابط ش��ما را تقویت خواهد کمک بگیرید
دارد.دقت انتخاب نداشته است .اگر بیادبی کرد" ،من با این مسئله مشکل
دارم ،دارد.
خدمات
ً
ن��اوگاندرد
بخشاصال به
شوم که
متوجه م
کرد .هرکس��ی وقت��ی بفهمد کنید.
حمل و می
نقلتونی کمکم کنی؟" هر چند اكنون پيش��رفتهاي بس��ياري در بخش ن��اوگان حمل و نقل
ی در
بس��ياري
هر چند اكنون پيش��رفتهاي
حجم استفاده كنندگانمثاز ً
بگویید :ش��هري پايتخت داشتهايم ،اما با توجه به حجم استفاده كنندگان از
ال به جای اینکه درون
توجه به
داشتهايم ،اما با
پايتخت
درون وش��هري
خورد".
دوستی نمی
ت��ان
مش��کالت
میتواند از دوستی حمایت کند احساس��ات
ناوگان ،بايد توجه بيشتري به توسعه آن كرد و بويژه در ايام پرترددي
پرتردديیترسم دوستانم اين
بيشتري به
درمی��انتوجه
ناوگان ،بايد
احساس خوبی پیدا خواهد کرد .را با اين
بگذارید
کس��انی
خوششان
توسعه آن كرد و بويژه در ايام "م
چون مهر ماه ،با افزايش ش��مار خودروهاي عمومي ،امكان بهرهمندي عده
چون مهر ماه ،با افزايش ش��مار خودروهاي عمومي ،امكان بهرهمندي عده
مث ً
که خ��وب به حرفهای ش��ما مانع  :3حرف نزدن برای
ال به جای اینکه بگویید:
پخت خانگی
رفتار از افراد را از اين امكانات فراهم كرد.
نیاد که بش��نوند نامزدمبيشتري
بيشتري از افراد را از اين امكانات فراهم كرد.
کمک
درخواست
ارزش
ده��د و
کتکم
نظر ميرسد نكته مهمي كه در اين مواقع فراموش ميشود ،توجه به
تندی ب��ا من داش��ته و به
مهمي كه در اين مواقع فراموش ميشود ،توجه به
برایت��اننكته
نظر ميرسد
"خیلی دوست دارم بدانم کتی گوش به
مس��ائلفقط
کسی که
باشد—نه
درونيبهكردن مس��ائل فرهنگي مهمي چون استفاده از حمل و نقل عمومي
نقل عمومي
استفاده از
مهمي
كردن
چطور با ط�لاق والدینش کنار قائل دروني
زده—فکر میکنند که من
حمل وکافی
ان��دازه
چونه��ا به
یوقت
فرهنگي گاه
شانس هستید که کسانی توصیهها و نصیحتها آنهابه جاي
باشد.
سرنشين
ی تك
خودروهاي
میآید اما او دوستان زیادی دارد قضاوت مبهیجاي
کند یا
کند ،انتقاد م
گوشخودروهاي تك سرنشين باشد.از  10صبح
خوش
متأس��فانه در مواجهه با مسائلي چون ترافيك بويژه در ايام شلوغ مانند
متأس��فانه در مواجهه با مسائلي چون ترافيك بويژه در ايام شلوغ مانند
و س��رش شلوغ است .مطمئنم متهمتانمیکند.
ندادم .و نمیخوام که مامانم را
باشید
داش��ته
زندگیتان
در
را
اعياد ،تعطيات يا بازگش��ايي م��دارس ،تصميمگيريها دقيقه نود صورت
اعياد ،تعطيات يا بازگش��ايي م��دارس ،تصميمگيريها دقيقه نود صورت
توانیم
اوقات م
همین
خواهیدريزي هم
برای من وقت ندارد".
وابس��تهمی
چیزهایی ک��ه
گي��رد ،در حال��ي كه حل اين مش��كات وابس��ته ب��ه برنامهريزيهاي
هاي نگران کنم .به خاطرمي
ب��ه برنامه
کهمش��كات
حدسحل اين
حال��ي كه
یدر
گي��رد،
بیشتر مي
چطور
واکن��ش
بزنیم که
این مس��ئله را پیش خودم
بگویید:
قب��ل از
بینن��د و
طول را م
نگه بلندمدت و در طول س��ال اس��ت .مس��ئلهاي ك��ه حتي لحظهاي
فرهنگي
اینک��هلحظهاي
ك��ه حتي
مس��ئلهاي
س��الیاس��ت.
افرادو در
بلندمدت
فرهنگي
نميتوان از آن غافل ماند!
م��وارد ماند!
اما ازدرآن غافل
بود.توان
"از کتی میپرس��م برای حرف خواه��دنمي
نادر ،درخواس��ت کمک کنی��د ،به میدارم".
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کمک گرفتن از دیگران
برای گذر از موانع زندگی

وقتی با مشکلی دست و پنجه
نرم میکنیم ،طبیعی است که
ازدیگران کمک بخواهیم.
کمک کردن به همدیگر بخش
مهمی از یک رابطه خوب است.
کمک گرفت��ن س��اده به نظر
میرس��د اما همیشه هم انجام
آن آسان نیست .بعضی وقتها
خودمان بدون اینکه بدانیم سد
راه خودمان میشویم.
بعضی باورها و طرزتفکرهادیدن
فرصتهای کم��ک دیگران را
برای ما سخت میکند.
در زی��ر به نمونههایی از بعضی
از ای��ن رفتاره��ا و نگرشه��ا
اشاره میکنیم و ایدههایی هم
برای کنار گذاش��تن آنها عنوان
میکنیم.
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مژده مژده

بهترینحلیم

مانع  :1باور اینکه نیاز به کمک
دیگران نشانه ضعف است

داغ شهر
در توپولی

پذیري اجتماعي با افزایش ساعات كاري مفيد

نيسترفع تكليف نيست
تكليففقط
م كار،

کمک گرفت��ن نش��انه بلوغ و
اعتمادبهنفس شماست .کمک
شنبه ها و یکشنبه ها
گرفتن نش��انه قدرت است نه
ضعف .این یعنی شما میدانید
به چه چیزی نیاز دارید و برای
تلفن رزرو:
رس��یدن ب��ه آن و گرفتن آن
514-523-9494
ترسی ندارید.
مث ً
بگویید:
اینکه
ال به جای
همچنین
"دوس��ت ندارم مربی ام متوجه زدن ب��ا من وق��ت دارد یا نه و بعضی غافلگیرمان میکنند .اگر کمکتانمیآیند.
بهترین پیتزا و همبرگر
یکخاطر
شرح برای��ش توضی��ح میدهم که کسی نادیدهتان گرفت ،به
حرکتدوضعف
یکدر آن
ش��ود که
معم��والً والدین یا
اف��راد
{>> ادامه در صفحه}29 :
شرح
ای��ندو
جدول با
جدول با
نیست.
اید
ه
کرد
شما
که
کاری
اهمیت
برایم
طرزفکرش
چقدر
دیگه
کنه
فکر
ممکنه
دارم چون
اما
هستند.
نزدیکتان
دوستان
1849
Maisonneuve
سپس
 deکرده و
مداد حل
Estشرح ابتدا یکی از شرحها را با
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو
سپس
دارای دو
روزنامهحل کرده و
را با مداد
جدول
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها
جدول روزنامه

4881

با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

4881

با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

وعادیعادي
ویژهويژهجدول
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________

افقي:
 -1حي��رت ك��ردن از ديدن چيزي
عجيب – فرمانده كشتي
2
 -2انعكاس صدا – ضدعفونيكننده
3
– حرف سوم يوناني
 -3ميوه كال – س��رگرد قديم – از 4
اشكال هندسي
 -4باالتر از سرگرد – سبك جامه و 5
آرايش – خرگوش
6
 -5خ��اف پي��ش – شكس��ت در
7
ورزش – بچه پرنده – بزرگ
8
 -6وبا – بذر ،هسته – انديشهها
 -7نوع��ي دوشان��داز – ان��گل 9
ايجادكننده بيماري گال – از اعداد
10
ترتيبي
 -8كش��وري در اروپا – مقابل شوخ 11
– خطاب بيادبانه
12
 -9ويرايش – از نقاط ديدني استان
13
خراسان جنوبي – خالص
 -10پرنده گش��وده! – نشان افتخار 14
– شش عرب
15
 -11صحنه نمايش – ماه ميادي –
جمع امين – نوعي رنگ مو
 -8س��ريع – گفتوگوي شكوهآميز –
 -12يكي از دو جنس – يار خوش! – كلمه تصديق
واحد غيررسمي پول ايران
 -9تي��ره و تار – پايدار ،هميش��گي –
 -13نوعي گل خوش��بو – هزاردستان جمع شبح
– خوش قد و قامت
 -10يازده! – وزني در طافروش��ي –
 -14خجالتي – هر سي روز يك بار – قاعده ،شيوه – قايق موتوري
كشت به اميد باران
 -11پله و رتبه – توهين ،بياحترامي
 -15تازه س��اخته شده – از القاب امام – كاه فرنگي
زمان(عج) ،به اي��ن معني كه حكومت  -12يكتا – پاسخ منفي – قاضي
اله��ي بر هم��ه خايق ،به دس��ت آن  -13توبهكننده – پيشپرداخت – حد
حضرت تحقق خواهد يافت
وسط چند چيز
عمودي:
 -14حك��م – برادر دروغين كمبوجيه
 -1فدايي – دس��تگاهي برقي كه براي – مركز فيليپين
خن��ك ك��ردن آب آش��اميدني به كار  -15بيوقت و بيجا – فرمان اداري
ميرود
حل جدول عادی شماره 4880
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خدمات ارزی

514-844-4492

افقي -7 15 14 13 :برچس��ب
12 11 10 9 8
خسيس
 -1حي��رت ك��ردن از ديدن ماده
چيزي– 1
عجيب – فرمانده كشتي  -8اسباب2ورزش – جاده ،طريق – از
 -2انعكاس صدا – ضدعفونيكننده
پادشاهان ساساني
3
– حرف سوم يوناني
هس��ته – در زم��ان حاضر – امر
-9
 -3ميوه كال – س��رگرد قديمبه – از
روفتن 4
اشكال هندسي
تصدي��ق بيادب – مثل و مانند
 -10و 5
جامه
سبك
–
سرگرد
 -4باالتر از
– نظير
خرگوش
آرايش –
6
 -11ديروز – رسمكننده – پولدوست
 -5خ��اف پي��ش – شكس��ت در
– آزاده 7
ورزش – بچه پرنده – بزرگ
آتشدان – فشفشه – خباز
-12
8
 -6وبا – بذر ،هسته – انديشهها
ان��گلآبگير – س��وره بنياس��رائيل –
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9
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شوخ 11
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12
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 -9ويرايش – از نقاط ديدني سنت
13
عمودي:
خراسان جنوبي – خالص
كوروش – مدعيالعموم
 -10پرنده گش��وده! – نشان -1
مادر 14
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-10كتاب
 -5چرك زخم –
ماهي فروش
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 -5پسوند دال بر زمان – اسب سركش  -8زاپاس – هزار س��ال پس
مرده چند چيز
حضرت تحقق خواهد يافت معين – كالبد وسط
عمودي:وحده
– گريزان – ضمير متكلم
 -14حك��م – برادر دروغين كمبوجيه
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نجوم – جواب
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>>حل در جدول
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8برچس��ب – تركي��ب دو يا چند
ماده – خسيس
 -8اسباب ورزش – جاده ،طريق – از
پادشاهان ساساني
 -9هس��ته – در زم��ان حاضر – امر
به روفتن
 -10تصدي��ق بيادب – مثل و مانند
– نظير
 -11ديروز – رسمكننده – پولدوست
– آزاده
 -12آتشدان – فشفشه – خباز
 -13آبگير – س��وره بنياس��رائيل –
پاسخ داده شده
 -14س��خت نيس��ت – ش��هري در
استان كرمان – مگر
 -15كشوري در قاره سياه – پايتخت
سنت لوسيا
عمودي:
 -1مادر كوروش – مدعيالعموم
 -2پلو خور اس��ت اگر نو باشد – فقر
– خميازه
 -3داستان كريستوفر فرانك – يكتا
افقي:
 - 1گياه��ي طبي ش��بيه زردچوبه – – سخن و حرف
 -4پيم��ان نظامي آس��يايي – طريق
ورم پلك چشم
 -2اندوهگي��ن – هن��ر گوشن��واز – ميانبر – فيلم داريوش فرهنگ
 -5چرك زخم – كتاب ديني يهوديان
ماهي فروش
 -3بيب��اك – از نامه��اي دختران – – سبيل
 -6صدا – نوع��ي ماهي – ورم عفوني
محدودهاي شامل چند شهر
 -4آئين خداپرستي – صدمه – مردان – از ويتامينها
 -7فراموشي – بازسازي – انديشهها
عرب
 -5پسوند دال بر زمان – اسب سركش  -8زاپاس – هزار س��ال پس از تاريخ
معين – كالبد مرده
– گريزان – ضمير متكلم وحده
 -9ثبات – ج��ار و جنجال – نگهبان
 -6نام گاگارين – علم نجوم – جواب
مزرعه
هاي
 -10ب��ا ي��ك پ��ا رفتن –
حل جدول ويژه شماره 4880
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کلینیک مدیکال آلفامدیک

که کاتشین های چای از پیشرفت
سلول های س��رطانی در بعضی از
اعضاء مانند پس��تان ،ری��ه ،مری ،مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده
که نوشیدن  3-2فنجان چای سبز علم��ی تجربه و
پروستات ،کبد و پوست می شود.
است.
نشده
ثابت
مطالعات
متاسفانه تا اکتبر 2010
سرطان
به
شدن
دچار
امکان
هفته
در
ارتوپـدی
کلینیکی کافی بر روی انسان انجام مری را ک��م می کند؛ مخصوصا در
نزد خانم ها و این امکان کم ش��دن 
نشده.
ساختکفیهایطبی
کنتراندیکاسیون

یا مصرف بیشتر چای باال می رود.
 CONTREانواع کفش های طبی ،جوراب واریسپیشگیری از بعضی سرطان ها
نتیجه این مطالعات در یک مطالعه
>> سرطان پروستات:
کلینیکی ب��ر روی افرادی که دچار  INDICATIONSمچبند،زانوبند،کرستهایطبی
رابطه بین پیش��گیری از س��رطان زخم های نزدیک سرطانی بودند و طب��ق وزارت
داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
پروس��تات و مص��رف چای س��بز روزی  5میلی گرم عصاره چای سبز بهداش��ت کانادا
مصرف ک��رده بودند پس از  11ماه کس��انی ک��ه از 1253 Rue Guy >> Metro: Guy
مشکل است ثابت شود.
بعضی مطالع��ات نش��ان داده که هیچ گونه بهبودی حاصل نشده بود بیم��اری ه��ای
مصرف چای س��بز باعث کم شدن مورد قبول واقع نشد.
کبد ی��ا دردهای
شکمی رنج می
امکان دچار ش��دن به این سرطان
ش��ده اس��ت و مطالعات کلینیکی >> سرطان آندومتر:
برنامه های پزشکی
برند و یا دچار یرقان یا دارای
در س��ال  2009ی��ک مطالع��ه ادرار خیلی پر رنگ هستند،
هنوز زیاد نیست.
دکتر عطا انصاری
چای
عصاره
مصرف
از
قبل
دچار
که
افرادی
روی
مطالعات ب��ر
مصرف
بین
رابطه
اپیدمیولوژی��ک
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
هایپرتروفی بنین پروستات بودند و چای س��بز و کم شدن امکان مبتال سبز با پزشک خود مشورت
امکان داشت که به سرطان منتهی شدن به س��رطان آندومتر را نشان کنند همین طور خانم هائی
که باردار هس��تند و یا شیر
شود ،روزانه  600میلی گرم کاتشین داد.
در تلویزیون میهن به مدیریت
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت
چای سبز به مدت یکسال دریافت محققین این مطالعه در نظر دارند م��ی دهند و یا اف��رادی که
کردند و بعد از یکسال تعداد سرطان که باید مطالعات بیشتریدر این باره دچار کمبود آهن هستنددر
www.mihantv.com
تش��خیص داده ش��ده در آنها فقط انجام شود و مقدار مصرف چای سبز نزد چند نفر مصرف عصاره
چای س��بز ایجاد مش��کالت
3درصد بوده در صورتی که این رقم در روز هنوز مشخص نیست.
کبدی کرده.
در گروه «شاهد»  30درصد بود.
ح��اوی ض��د MONOAMINE
>> کم شدن فشار خون:

 OXYDASEهستند اثر بگذارد.
هشدار (:)1
در طب س��نتی چینی چای س��بز عوارض ثانوی ناخواسته:
>> سرطان پستان:
مطالعات برای پیشگیری از سرطان برای کم شدن فشار خون بکار می به علت داشتن کافئین ممکن است فروش عص��اره چای س��بز مارک
GREEN LITE POLYPHENO
پس��تان و مصرف چای س��بز فقط رود .مطالعات کلینیکی نشان داده باعث بی خوابی بشود.
مطالع��ات اپیدمیولوژیک ب��وده و که چای سبز برای پائین آوردن فشار واکن��ش با مکم��ل ه��ا و داروهای که به عن��وان محصول الغر کننده
عرضه می ش��ود در کان��ادا ممنوع
پیشنهاد می کنند که مصرف چای خون س��رخ رگی در نزد افرادی که گیاهی تا به حال دیده نشده.
سبز می تواند امکان دچار شدن به از چاقی رنج می برند و همین طور با داروها:
است.
سرطان سینه را کم کرده و بازگشت افرادی که دارای س�لامتی هستند چای س��بز به علت داش��تن مقدار هشدار (:)2
بیماری را کنترل کند.
موثر ب��وده ولی مطالع��ات دیگری قابل توجهی ویتامی��ن  Kاگر زیاد ای��ن برنامه ب��رای باالب��ردن دانش
برای این مسئله باید  3تا  5فنجان نش��ان داده که برای درمان فش��ار مصرف شود ممکن است بر روی آثار شماست و چند درمانی ندارد.
( CNMADIN) WARFARINEهشدار (:)3
خون بی اثر بوده است.
چای سبز نوشید.
نوش��یدن بیشتر تاثیر پیشگیری را در طب س��نتی چینی چای س��بز اثر منفی بگذارد .این دارو برای رقیق این مقاله حاوی مطالعات تا س��ال
بیشتر می کند.
برای درمان ناراحتی های دس��تگاه شدن خون بکار می رود.
2010دست و اگر مطالعات جدیدتر
ت��ا اکتب��ر  2010هی��چ پژوه��ش گوارش ،تقویت حافظه ،ازدیاد ادرار  -چای سبز می تواند باعث کم شدن نظر دیگری دارند بنده بی اطالعم.
کلینیکی این مطالعات را ثابت نکرده و گردش خون و س��ریع کردن دفع جذب اسید فولیک بشود.

است.
الکل و سایر مواد سمی بدن بکار می  -کافئی��ن چای س��بز م��ی تواند
رود .ولی هیچ ک��دام این ها از نظر روی داروه��ای آنتی دیپرس��ور که
>> سرطان مری:

درمان کلیه
مشکال ت
پا

Tel.: (514) 933-8383

برای س��ایر چربی های خون فقط
یک مطالعه کلینیکی نش��ان داده
که چای س��بز و کاتش�ین های آن
باع��ث باالرفتن مقدار کلس��ترول
خوب ( )HDLو کم ش��دن میزان
تری گلیسیرید شده ،ولی مطالعات
دیگری چنین چیزی را ثابت نکرده.
در س��ال  2006ب��ه عل��ت نبودن
مطالعات علمی کافی FDA ،قبول
نکرده که مصرف چای سبز می تواند
از مبتال شدن به بیماری های قلبی
عروقی جلوگیری کند.

کم کردن وزن

طبق یک مطالعه بزرگ که نتایج آن
در سال  2010چاپ شده چای سبز
مخصوصا کاتشین ها و کافئین که
در آن وجود دارد می تواند باعث الغر
شدن و کمک به کنترل وزن بکند،
به شرطی که همراه با رژیم متعادل
باشد .همچنین در نزد افرادی که از
چاقی رنج می برن��د مصرف روزانه

شیرینی
سـرو

عصاره چای سبز که حاوی  580تا
 710میلی گرم کاتش��ین ها و 40
تا  110میلی گرم کافئین می باشد
باعث کم شدن تمام وزن بدن ،الغر
شدن و کم ش��دن اندازه دور شکم
می شود.
مطالع��ات دیگری نش��ان داده که
مصرف عصاره چای سبز باعث باال
رفتن مصرف انرژی و تقویت تخریب
چربی های جمع ش��ده در بدن می
شود کهدر نتیجه کمک به کم شدن
وزن بدن می کند.

چای سبز و سرطان

آثار چای س��بز برای پیش��گیری از
سرطان باعث شده که دانشمندان
توجه زیادی به آن داشته باشند.
ای��ن توج��ه ب��ر اث��ر مطالع��ات
اپیدمیولوژی��ک که نش��ان داده که
چای سبزدر عدم تولید و پیشگیری
بعضی سرطان ها موثر است ،پیش
آمده.
مطالعات بر روی حیوانات نشان داده

Mihan TV

برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

بابهترینشیرینیها

معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

برای سفارش جزئی و کلی
با شماره ها ،ایمیل و تارمنای
زیرمتاسبگیرید:

دکترپرویزقدیریان

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
ونکورر
لس آجنلس

Tel.: 905-709-2788
Tel.: 604-825-3603
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2174
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net

زانو

درد



علل زانودرد چیست؟

زانو درد بس��ته به س��ن افراد
علل مختلف��ی دارد .به طور
کلی زانودردها به دو دس��ته
تقسیم می شوند:
یکی آنهایی ک��ه علل ثانویه
دارند ،مثال ف��ردی که دچار
شکستگی زانو شده است.
در یکس��ری افراد هم زانودرد
علت اولیه دارد ،مانند افرادی
که الته��اب مفصل (آرتریت)
زانو شده اند و غضروف مفصل زانوی
آنها تخریب شده است.

چه افرادی دچار درد زانو می
شوند؟

اصوال بر اساس سن بیمار که در چه
س��نی از زانودرد شکایت می کند،
افراد به دو دسته تقسیم می شوند:
 )1یکی اف��راد جوانی که معموال از
لحاظ ورزشی و تحرک بدنی فعال
هستند و از درد جلوی زانو شکایت
می کنند و درد آنها بیش��تر موقع

دارید؟

THREE SEEDS

درد زان��و از جمل��ه دردهایی
اس��ت که بیم��ار را وادار می
سازد به پزشک مراجعه کند.
ب��ا نوع زندگی و فعالیت های
اجتماع��ی در جامعه امروزی
ش��مار این گون��ه بیماری ها
رو به فزونی گذاش��ته است.
زانودرد عل��ل گوناگونی دارد
و درمان های متفاوتی را می
طلبد.

وقت��ی درد زانو ب��ه صورت
مزمن در می آید زانو ورم می
کند .برخی از بیماری ها باعث
ورم و التهاب زانوها می شوند.
صدمات زانو در ابتدا باعث ورم
زانو می ش��ود که خود سبب
صدمات بیشتر خواهد شد و
این روند همچنان ادامه پیدا
می کند تا ب��ه صورت مزمن
درمی آید.
با محافظت های پزشکی می
ت��وان این چرخ��ه معیوب را
شکست و صدمات آتی بافت
های زانو را به حداقل رساند.
محافظت از زانو در مقابل بروز
برخی از دردها بسیار مشکل
است ،ولی می توان با رعایت
چند اصل مهم احتمال صدمه
به زانوها را به حداقل کاهش
داد:
 برای کاهش بیماری های
زانو مث��ل (اس��تئوآرتریت)،
اگر چاق هس��تید ،باید الغر
شوید .با الغر شدن چه در کارهای
روزمره و چه در قدم زدن ،فشار روی
زانوهایتان کاهش می یابد.
کاهش وزن صدم��ات احتمالی به
رباط ه��ا و تاندون ها را کاهش می
دهد.
 اگر ب��ه درد مزمن زانو مبتال
هستید ،به شنا و یا ورزش های آبی
بپردازید .وقتی ب��دن در آب غوطه
ور می شود ،از وزن بدن کاسته می
ش��ود .در نتیجه وزن بدن به زانوها
فشار وارد نمی کند.

نشست و برخاست ایجاد می شود،
به خصوص هنگامی که به کوه می
روند و از کوه پایین می آیند ،و یا از
پله باال و پایین می روند از درد زانو
شکایت می کنند.
 )2دسته دوم هم افرادی هستند که
در سنین کهنسالی هستند و بیشتر
تخریب غضروف مفصل زانو در این
افراد است که موجب درد می شود
که منجر به آرتروز می گردد.

چطور درد زانو را تسکین دهیم؟
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بهریشزندگیبخندید!

استرس راناكاوتكنید!

بخوانیم و حتما عمل کنیم که
به همین سادگی تغییری
بزرگ را تجربه خواهیم
کرد.

مثل نهنگها که هر
از چندگاهی به
ب��االی آب
میآ ین��د
و نفس��ی
ت��ا ز ه



اول اینکه از استرس
هایتان حرف بزنید

ی��ک آدم صب��ور و
دهنقرص ،گیر بیاورید و
کل بدبختیها و جفتکهایی
که از "االغ زندگی" خوردهاید
را با او تقسیم کنید…
بازگو کردن مشکالت،
وزن آنه��ا را ک��م
میکن��د… ع�لاوه بر
آن معم��وال وقت��ی
س��فره دلت��ان ر ا
جلو کس��ی باز
میکنی��د ،اوهم
سفره خودش را برایتان
باز میکن��د و یحتمل
می فهمید که شما در این دنیا ،تنها
آدم کتک خورده نیس��تید ...و این
یعنی آرامش..


دوم اینکه فقط به زمان حال فکر
کنید

گذش��تهتان و آیندهت��ان را خیلی
جدی نگیرید…
اص�لا پاپی��چ خراب��کاری ه��ا و
کوتاهیهایی که در گذشته در حق
خودتان کردهاید ،نشوید.
همه همینطور بودهاند و انگشت فرو
کردن در زخمه��ای قدیمی ،هیچ
فای��دهای جز چرکی تر ش��دن آنها
ندارد.
آینده را هم که رس��ما باید به هیچ
کجایتان حساب نیاورید.
ت��رس از ح��وادث و رخداده��ای
احتمالی ،حماقت محض است..
فکر هر چی��زی ،از خ��ود آن چیز
معموال سختتر ودردناکتر است…

سوم این که به خودتان استراحت
بدهید:

حاالمیگوی��م اس��تراحت ،یکه��و
فکرتان نرود به سمت یک ماه عشق
و ح��ال وس��ط س��واحل هاوایی…!
وس��ط همه گرفتاریها واسترسها و
بدبختیهاتون!
آدم میتواند خیلی ش��یک به خود،
مرخصی چند ساعته بدهد…
کمی تنهای��ی ،کمی بچگی کردن،
کمی خریت!! یا هر چیز نامتعارفی
که شاید دوست داشته باشید ...که
کمی از دنیای واقعی دورتان کند و
خستگی را بگیرد…

 اگر به استخر دسترسی ندارید
و ی��ا عالقه ای ب��ه ورزش های آبی
نداری��د ،به ورزش های��ی بپردازید
که باعث کشش بدن و ماهیچه ها
شوند.
ورزش هایی چون بسکتبال ،تنیس
و دویدن را کم انجام دهید.
اگر با این گونه ورزش ها درد زانوی
شما تشدید شد ،حتماً آن را محدود
کنید.
به بدن تان توجه کنید .اگر احساس
کردی��د برخی از حرکات ورزش��ی
به ش��ما صدمه وارد م��ی کند ،نوع
ورزشتان را تغییردهید.
 خودتان را با فعالیت زیاد خسته
نکنید ،بلک��ه در اولی��ن فرصت به

ندارم و قاسم المبورگینی دارد و من
ندارم و حسن فالن دارد و من ندارم،
ش��ما را دقیقا میکند همان اسب
مس��ابقه که همه عم��رش را بابت
هویج ِ س��ر چوب ،دویده وبه هیچ
کجا هم نرسیده…
زندگی مسخرهتر از چیزی است که
شما فکرش رامیکنید…
هی��چ دونفری لزوما نباید مثل هم
باشند… خودتان باشید…

هفتم اینکه از مواجهه با
عوامل "ترسزا" هراس
نداشتهباشید:

آن،

و دوباره


میکنند
ب��ه زی��ر آب
برمیگردند…

چهارم اینکه تنتان را بجنبانید
ورزش قاتل استرس است...

لزومی هم ندارد که وقتی میگوییم
ورزش ،خودت��ان را موظ��ف کنید
روزی هزار بار وزنه یک تنی بزنید و
به اندازه گوریل بازو دربیاورید…
همچین که ی��ک جفتک چارکش
منظم وخفیف در روز داشته باشید،
کلی موثر اس!…
از من به شما نصیحت…

پنجم اینکه واقعبین باشید:

ما ملت شریف ،بیشتر استرس مان
بابت چیزهایی است که کنترلی روی
آنها نداریم…
داستان ،مثل آمپول زدن میماند…
وقت��ی اصغر آمپولزن ،قرار اس��ت
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
بیشترمیشود…
گاهی مواق��ع باید واقعبی��ن بود و
عضلهها را شل کرد که دردش کمتر
شود!…

ششم اینکه زندگیتان ،میدان و
مسابقه اسبدوانی نیست

خو دت��ان را دائ��م ب��ا دیگ��ران
مقایس��ه نکنید… مقایس��ه کردن
و"رقابتپیشگی" ،استرسزا است…
اینکه عباس فوقلیسانسدارد و من
اس��تراحت بپردازید .گوش به زنگ
باش��ید ،زیرا بیش��تر صدمات بدنی
زمان��ی اتف��اق می افتد که انس��ان
خسته است.
 از زانوهایتان محافظت به عمل
آورید .پوشیدن زانوبند هنگام ورزش
شما را از برخی صدمات مصون نگه
می دارد.

مراقبت خانگی از زانو درد

درد زانویی که ش��ما را از راه رفتن
باز میدارد ،باید بوسیله پزشک مورد
بررسی قرار گیرد.
این توصیهها به تسکین درد جزئی
زانو کمک می کنند:
استراحت دادن :
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مث��ال س��اده
دندانپزشک است…
وقتی دن��دان خ��راب دارید،
یک کل��ه پیش دکتر بروید
ودرستش کنید… نه اینکه
مثل بز بترسید و یک عمر
را از ترس دندانپزشک ،با درد آن
بس��ازید و همه لقمههایتان را با
یکطرفتانبجوید…
نیم ساعت جنگیدن با درد ،بهتر از
یک عمر زندگی با ترسِ درد است…
ترس ،استرس می زاید.


هشتم اینکه خوب بخورید و
بخوابید و شعارتان "گور بابای دنیا
" باشد:

آدمی که درس��ت نخوابد و نخورد،
مغزشدرست کارنمیکند…
مغز علیل هم ،عادت دارد همه چیز
را سخت و مهلک نشان دهد…
آدم وقتی گرسنه و خسته است ،یک
وزنه یک کیلوی��ی را هم نمیتواند
بلند کند ،چه برسد به یک فکر چند
کیلویی…!!بازگو کردن مش��کالت،
وزن آنها را کم میکند…

نهم اینکه بخندید:

همه مشکلدارند…
من دارم ،ش��ما ه��م دارید… همه
بدبختی داریم ،گرفتاری داریم و این
موضوع تابع محل جغرافیایی آدمها
هم نیست…
یاد بگیرید بخندید… به ریش دنیا و
مشکالتبخندید…
به بدبختیه��ا بخندید… به من که
دو ساعت صرف نوشتن این موضوع
کردم ،بخندید…
به خودتان بخندید…
دو بار اولش سخت است ،اما 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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دکتربهمنفصیحپور

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
Métro Laurier
جنب Montreal، QC H2J 1J7

Tel.: (514) 267-3454

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

Travailleuse sociale M. Sc
  خدمات الزم برای تازه مهاجران در بدو ورود به کانادا

Membre de l’Ordre Professionnel
  بیمه های خصوصی ودانشجویی و تصادفات کار

Des Travailleurs Sociaux du Québec
consultante interculturelle
   CCST, CAVAC, IVACپذیرفته می شود

Couverture des assurances privées &étudiants
مالیاتی
اظهارنامه
برای
شده
تایید
و
رسمی
رسید
  صدور

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

Tel.: 514-690-1798

  6900 Decarie Boulevard, Suite3210 Montreal, Quebec H3X 2T8 
Metro: Namur
pourati-soraya@hotmail.com
کامال محرمانه
با تعیین وقت قبلی

>> کمک گرفنت از دیگران...
بگویید:
"به دوستانم میگویم که حق با آنها
بوده و اینکه نگران رفتارهای نامزدم
هستم .از آنها میخوام کمکم کنند
که بفهمم چطور به والدینم اطالع
دهم و چه بکنم".


مانع  :4صبر کردن برای اینکه یک
نفر دیگر قدم اول را بردارد

همیشه برای آدمها راحت نیست که
بفهمند ما به کمک نیازداریم .ممکن
اس��ت یک ماس��ک آدم خوشحال
به صورتمان زده باش��یم و با کسی
درمورد مش��کالتمان حرف نزنیم.
صبر نکنید تا یک نفر دیگر متوجه
مشکل شما شود و به کمکتان بیاید.
خودتاندرخواست کمک کنید.
مث ً
ال به جای اینکه بگویید:
کاش مریم درم��ورد زخمهای روی
پاه��ام میپرس��ید تا میتونس��تم
درمورد خودآزاری که کردم برای او
حرف بزنم .میدونم او به این مسئله
ش��ک داره ،اما ش��اید اص ً
ال برایش
اهمیتی نداره!"
بگویید:

>> ادامه از صفحه27 :

"من ب��ه مریم میگم که چه اتفاقی
برام افتاده و از او کمک میخوام".

مانع  :5زود ناامید شدن

اگر کمک دیگران نتوانس��ت آنچه
که میخواهیم را فوراً برایمان فراهم
کند ،ممکن اس��ت ناامید ش��وید.
اما کمک گرفتن نیازمند پش��تکار
و تالش مداوم اس��ت .ممکن است
مجبور ش��وید چن��د مرتبه تالش
کنید.
مث ً
ال به جای اینکه بگویید:
"فکر میکنی مش��اور دانشگاه فوراً
بفهمه که چه چیزی برای من بهتره!
اون همه این تجربهها رو داشته اما
االن که با او حرف زدم فکر کنم فقط
وقتم رو حروم کردم!"
بگویید:
"اولین جلسه مالقات من با مشاور
دانش��گاه کمی ناامیدکننده بود اما
احتماالً زمان میبرد که با شخصیت
من آش��نا شود .چند مرتبه دیگه با
او جلس��ه میگذارم و بعد تصمیم
میگیرم .خودم هم س��عی میکنم
بهت��ر و با زب��ان واضحت��ر درمورد
انتظاراتی که از او دارم حرف بزنم".

چرا کمک خواسنت مهم است؟

هیچکس نمیتواند مش��کالتش را
به تنهایی تحمل کند .کس��انی که
ما را باور دارند به ما یادآور میشوند
ک��ه ما تواناییه��ای الزم را داریم و
هستند کس��انیکه دوستمان دارند.
اما بعضیاوقات الزم است خودمان
ب��رای کمک خواس��تن پ��ا پیش
بگذاریم .دوستان و خانوادهمان ما را
دوست دارند اما همیشه نمیتوانند
متوجه نیازهای ما شوند ،مخصوصاً
اگر ماس��ک یک آدم ش��جاع را به
چهرهمان زده باشیم.
ازآنجا که ممکن است کمک گرفتن
از دیگران برایتان دشوار باشد ،سعی
کنی��د خودتان همیش��ه به کمک
دیگران بروید .کمک کردن و کمک
گرفتن از دیگران مهارتهای خیلی
مفی��دی را در زندگی به ما آموزش
میده��د .باعث می ش��ود بتوانیم
خصوصی��ات اخالقی ه��م را بهتر
بشناس��یم و همدیگر را بهتر درک
کنیم .
KidsPersia.com

!take it easy! good luck


اس��تراحت در من��زل از مهم ترین
اصول درمان است.

زان ویتان را باال نگه دارید.

میتوانید زانوهایتان را با گذاشتن
بالش در زیر آنه��ا باال نگه دارید ،یا
بالشی را بیندو زانویتان قراردهید.
قراردادن زانو در س��طحی بلندتر از
بدن باعث می ش��ود نیروی جاذبه
زمین ،مایعات جمع ش��ده در بافت
صدمهدیده را کاهشداده،در نتیجه
ورم نیز کمتر شده و خستگی را از ما
دور می سازد.
بسنت زانوها:

بستن زانوها به دو دلیل مفید است:
ه��م ورم را کاهش م��ی دهد و هم
مکانیسم زانو را به نظم در می آورد.

به پیشواز نوروز بزرگ...

تپش برگزار می کند :اولین جشن نوروز پس از سال حتویل
در سالن رزبال :سه شنبه  20مارس

514-233-3336

از «بری��س» یا بانداژ زانو اس��تفاده
کنید.
استفاده از داروها:

اگر شما به زخم معده ،بیماری کلیه
و بیماری های خونی مبتال نیستید،
داروهای ضد التهابی در این مورد به
شما کمک های فراوانی می کند.

از داروه��ای مس��کن معمول مانند
استامینوفن یا ایبوپروفن برای کمک
به تسکین درد و ورم استفاده کنید.
ی دردناکتان فشار
روی زانو 
نیاورید

و از انداخت��ن وزن روی آن پرهیز
کنید.

با کیسه یخ زانو را به طور مکرر
کمپرس سرد کنید.

در روز اول هر ساعت برای  15دقیقه
روی زانو کیسه یخ بگذارید .پس از
روز اول ،دس��ت کم چهار با در روز
روی زانو یخ بگذارید.
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بس��مه قاص��م الجباری��ن و
جبارالقاصمین و باز بالعکس.
مراسم اسکار دیشب که مصادف
با شهادت حضرت علی اصغر بود
ابتدا با سرود پرطنین انجزه انجزه
آغاز ش��د .سپس اصغر فرهادی
به اتفاق دختر ،پس��ر ،دائی ،عمه عبادی جایزۀ نوبل گرفت من هرچه
و خاله و پس��رخالۀ خود در حالیکه از دهن��م درآمد راجع به بیخودی و
ش��عار «مرگ بر اسرائیل» سر داده بی ارزشی آن جایزه گفتم ،ولی آن
بودن��د روی صحنه آمدن��د .در این ایام چون داشتم میرفتم سوریه زیر
موقع پیمان مع��ادی بازیگر نقش تابوت حافظ اس��د را بگیرم فرصت
مقابل سیمین ،یک پرچم اسرائیل را نشد بیشتر بگویم ،اما االن میگویم
که آتش زده بود دور سالن گرداند .برعکس ،جایزۀ اسکار آقای فرهادی
زیبائی مراس��م آنجا بود که در این خیلی برای همۀ ما علی الخصوص
موق��ع لی�لا حاتم��ی بازیگر نقش مقام معظم رهبری ارزشمند است
مقابل نادر کلید چراغ های س��الن و همانطور که من پارسال هم گفتم
پانصدهزار نفری را زده و در حالیکه اگر به رهبری ظلم شده همۀ ما ،از
سالن در تاریکی مطلق فرو رفته بود بزرگ و کوچک ،زندانی و آزاد شده،
گردش پرچم آتش گرفتۀ اسرائیل شکنجه دیده و داغدار ،باید از ایشان
درخشش��ی چش��مگیر داش��ت و معذرتبخواهیم.
حاضران متوجه شدند که آستر آن 
نیز پرچم آمریکا میباشد .به محض جتلیل از تالش های امتی
روش��ن شدن چراغ ها تیم اسرائیل در ای��ن موقع اصغر فرهادی عکس
ب��ه اتفاق کارگ��ردان و فیلمبردار و یکی از دانش��مندان اتم��ی ایران را
بازیکنان و مربی و کاپیتان و نیمکت که قرار اس��ت به زودی ترور ش��ود
نشین ها سالن را ترک کردند.
سر دست گرفته و با فریاد «میکشم

میکشم هرکه برادرم کشت» هفت
حضور ش��اعران جوان فلس��طینی دور روی سن چرخید و با دست دگر
بر روی صحن��ه ،اتفاق غیرمنتظرۀ مقداری اورانیوم که در جیب داشت
مراسمدیشب بود که گفتند تا زمانی غنی نمود.
که ش��عرهائی را که در وصف مقام 
معظم رهبری گفته اند قرائت نکنند ،لیال حامتی
نمیروند.
لیال حاتمی بازیگر نقش سیمین در
یکی از شاعران فلسطینیدر حالیکه حال��ی که یک ردا و ش��وال و عبای
به تصویر مقام معظم رهبری که با سرتاسر س��یاه به تن داشت پشت
پروژکتور مخصوص به دیوار افتاده میکروفن قرار گرفت و در بارۀ اولین
بود اشاره میکرد چنین خواند:
دی��دارش با اصغر فره��ادی چنین
ن��ت لوطی( .تو لوطی گفت:
نت لوطی ،اَ َ
اَ َ
هستی ،تو لوطی هستی)
«اون روز م��ن از قس��مت خواهران
اِنّی طوطیِ ،انّی طوطی( .من طوطی میامدم بی��رون که دیدم یکنفر که
هستم)
یک پاکت ب��زرگ دس��تش بود از
ً
اهدنا المواجبو ف��ی القوطی( .لطفا قسمت برادران رفت تو .حدس زدم
مواجب ما را توی قوطی بریزید).
باید اصغر فرهادی باشه .واستادم تا
در این موقع یکی از برادران پاسدار بیاد بیرون .ازش پرس��یدم درست
که خود را به هیئت فلس��طینی ها حدس زدم؟ گفت بعله .درسته .اون
درآورده ب��ود قوطی ب��زرگ اعانه را پاکتی که دس��تم بود یک نسخه از
خدمت تصویر مقام رهبری برد.
س��ناریوی جدیدم ب��ود .امیدوارم

حضرت قبول کن��ه .بعد گفت من
خامتی چه گفت؟
به چاه جمکران اعتقاد دارم( ».گریه
در ای��ن موق��ع آنتون��ی کوئین که امان نمیدهد به ادامه)
برگزاری مراس��م را به عهده داشت 
حجت االسالم والمسلمین خاتمی هاشمی چه گفت؟
را به روی صحن��ه خواند .پرزیدنت حجت االسالم هاشمی رفسنجانی
خاتمی که غافلگیر ش��ده بود پس در این مراس��م فق��ط با زمزمۀ یک
از اینکه عبای��ش را از روی صندلی آهنگ فولکلوریک حضورداشت:
به سر و دوشش کشید ،در حالیکه رهبرم رهبر خونه خرابم کرد (۲بار)
خیلی بدحجاب به نظر میرس��ید ،رو آتیش انداخت بی س��یخ کبابم
پش��ت میکروف��ن رس��ید و گفت :کرد ...
بس��مه تعاال .بنام خدا و رس��ول و 
ائمه و با یاد س��رباز فداکار اس�لام آنتونی کوئین چه گفت؟
شهید الجوردی ،وقتی خانم شیرین در این مراسم آنتونی کوئین به عنوان
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

تنها بازماندۀ نسل قبل سینماگران،
س�لام و ارادت خ��ود را ب��ه رهبر
جمهوری اس�لامی ابراز داشته و
گف��ت ( ....چی؟ ُم��رده؟ آنتونین
کوئین ُم��رده .پس کیو بگ��م؟ ...
آهان)در این موقع لئونار۲دیکاپریو
پشت میکروفن آمد و لزوم شرکت
مردم در انتخابات را یادآوری نمود.


وست آیلند

گزارش
مکتبی
مراسم
اسکار!

هادی خرسندی
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

پیام اصغر فرهادی

وقتی س��اندرا بوالک میخواس��ت
جایزۀ اس��کار را به دس��ت فرهادی
بدهد ،فرهادی بجای گرفتن جایزه،
کت خود را درآورده به س��وئی پرت
کرده به ش��دت مشغول سینه زدن
ش��د .اما وقتی چشمش به عریانی
پشت دکولتۀ ساندرا افتاد ،به زنجیر
زدن پرداخت.
فره��ادی پ��س از س��ینه زن��ی و
زنجیرزنی مفصل ،جایزۀ اس��کار را
گرفته سر دست بلند نمود و گفت
«بسم الله الرحمان الرحیم .و شهید
نظ��ر میکند به وجه الل��ه .من این
جای��زه را از رهبرمعظ��م جمهوری
اس�لامی دارم و در واقع کارگردان
اصلی فیلم ایشان هستند .خصوصاً
آن صحنه ای که سیمین میخواست
خودش را از ماش��ین ن��ادر بیرون
بیندازد ،من تحت تأثیر صحنه ای
که رهبر معظم از قطار پائین پریده
بودند که نماز بخوانند ،قرار داشتم.
چندین بار این را با صدای خودشان
گوش کردم ،اما چون خوف داشتم
صحنه کمدی شود و سؤتفاهماتی
پیش بیاید ،به سیمین گفتم اص ً
ال از
ماشین بیرون نپرد».
وی در پایان به انگلیسی گفت این
جایزه را به برادر «کانتریس��التی»
تقدی��م میکن��م( .منظ��ور او برادر
ده نمکی بوده)

مریل استریپ مسلمان شد

بومیان کانادا...:

در ای��ن موقع مریل اس��تریپ که
  
نقش خان��م تاچر را ب��ازی کرده با 
حجاب اس�لامی کامل روی صحنه 'طرحی برای متمدن کردن'
آمد و اعالم کرد که تحت تبلیغات در دو قرن گذشته ۱۵۰هزار دانش
و ارش��ادات حجت االس�لامه «الرا آموز در مدارس تحت نظر کلیساها
بوث» ،خواه��رزن تونی بلر ،به دین مورد آزار قرار گرفته اند
مبین اسالم مش��رف شده و از فردا طرح جداس��ازی اجباری کودکان
در پرس -تی وی مشغول کار شده و سرخپوستان کانادا و آمریکا در ابتدا
به صیغۀ جرج گالوی درخواهد آمد .به منظور فراهم کردن زمینه تعامل

بیش��تر و یکپارچه ک��ردن جوامع
سردار فیروزآبادی
سفید پوست و بومیان این کشورها
در پای��ان مراس��م ک��ه ب��ا صلوات به اجرا گذاشته شد.
دستجمعی حاضران همراه بود گفته هکتور النگوین وزیر خدمات عمومی
شد که س��ردار فیروزآبادی فرمانده کانادا در سال  ۱۸۸۳و به هنگام آغاز
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی این طرح گفته بود:
خارج از سالن مراسم ،با خبرنگاران "به منظور آموزش صحیح کودکان
گفتگ��و ک��رده و از اینک��ه درهای ما باید آنها را از خانواده ش��ان جدا
ورودی س��الن را مناسب سایزهای کنیم .برخی ممکن است این کار را
مختلف مهمانان نساخته اند انتقاد نپسندند اما برای متمدن کردن آنها
چاره ای دیگر نداریم".
نمود.
 دولت فدرال کانادا  ۱۰س��ال پیش
رسما اعالم کرد کهدر مدارس شبانه

>> ادامه از صفحه13 :
روزی ش��امل این ط��رح بدرفتاری
جس��می و جنس��ی در س��طحی
گسترده صورت گرفته است.
بسیاری از دانش آموزان مورد تنبیه
بدن��ی قرار گرفته بودن��د از دیدار با
اعضای خانواده ش��ان محروم شده
بودن��د و از صحبت ک��ردن به زبان
مادری و انجام رس��وم و آیین های
خود محروم شده بودند.
روز  ۲۴فوریه مورای سینکلر رئیس
کمیته بررس��ی آثار مدارس شبانه
روزی در مراسم ارایه گزارش جدید
این کمیته گفت:
"معموال ی��ک قبیله و دهکده همه
با هم در تربیت و بزرگ کردن یک
کودک بومی نقش داشتند اما دولت
کان��ادا (در آن زمان) یک کودک را
از دهکده و آغوش خانواده و قومش
جدا کرده و به منطقه ای دور دست
می فرستاد و آنجا هم همان اتفاقاتی
برای یک کودک می افتاد که برای

هر کودک دور از خانه و کاشانه روی
می دهد".
در گزارش جدید ای��ن کمیته آثار
بر جای مانده از این مدارس ش��بانه
روزی بر فرهنگ زبان و تاریخ بومیان
کانادا علت وارد شدن آسیب جدی
به رابطه میان اق��وام بومی کانادا و
سفید پوستان ارزیابی شده است.
در پایان این گزارش پیشنهاد شده
است که با گس��ترش آموزش برای
آش��تی میان بومیان و جامعه امروز
کانادایی اقدام شود.
اکن��ون بی��ش از چه��ار میلی��ون
سرخپوس��ت در کانادا زندگی می
کنند و در س��الهای اخیر نرخ رشد
جمعیت آنها افزایش یافته است.
اما جوامع بومی این کشور همچنان
در میان فقیرتری��ن اجتماع ها و با
ضریب باالی بزهکاری اعتیاد به الکل
  
و مواد اعتیاد آور قرار دارند .
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
جدایی نادر از سیمین

جدایی نادر از سیمین برای من
فیلم نبود ...
مادر های نگران را در لیال حاتمی
میدیدم ...
جدایی نادر از سیمین...
که می فهمیدند کوپن ها برای
تصویری حقیقی از اجتماعی
فرزندش آینده نمی آورند...
بود
پدرهای تک بعدی را در پیمان
که در سنت دست و پا میزند
معادی...
مبادا
که بر سر هر دو راهی از قدرتش
مدرنیته تمامدلبستگی هایش
استفاده می کرد...
را انکار کند...
کودکی هایم را در تِرمه ...که
به این فیلم ،ایستاده احترام
باهوش بود و ساکت ....درد را می
میگذارم...
فهمید..
بابت ظرافتی که در بیان
اما آنقدر صلح طلب بود که چیزی
حقیقت های ظریف
به رویش نمی آورد
اجتماع من داشت...
جدائی نادر از سیمین
به مادرش احتیاج داشت اما عاشق و دردم آمد...
پدرش بود...
دردم آمد وقتی
اکران مونترال در سینماهای
و تازه ،چپ های زندگی را از راست فهمیدم
AMC Forum, Beaubien,
تشخیصمیداد
دیدن این فیلم در
Ex-centris, Quartier Latin
و از پدر نیاموخته بود ،سر دوراهی
آمریکا برای بچه
از دوم مارس در سینماهای سراسر کبک
که رسیدی ،راه راست ،همیشه
های زیر  13سال
راست نیست!
ممنوع شده...
گاهی باید به چپ زد...
حق دارند...
در چشم های ساره بیات ،شوش و حق دارند نخواهند کودک های
کنند باید هزار ترسِ نابالغ را
راه آهن را واضح میدیدم...
آزادیخواه شان مفهوم دو راهی را
بگذرانند
در شهاب حسینی یک سنتیِ
بفهمند
سیمین را بیاور همین حوالی...
سرخورده می شدم ...
حق دارند نگذارند فرزندان شان در ما خوب فهمیده ایم دوراهی ها
یک مرد که هنوز پیازِ آبگوشتش را تختخواب بترسد از آن روی پدر
هیچوقت از عدالت بویی نمی برند...
با مشت له میکند،
میخواهندکودکانشان،کودکی
ما خوب فهمیده ایم جهان سومی
یک نفر که تمام دنیا حقش را
کنند ،نه اینکه شبیه نسل ما
بودن یعنی شب و روزت پر از اتفاق
خورده اند ،اما دستش به حق
در تنهایی شان به دردهای پدر و
باشد
کسی نمی رسید تا ببیند از پس
مادر فکر کنند
اتفاقی که محکوم است از یکی
خوردنش بر می آید یا نه!
حق دارند برای اجتماع شان آزاده
ظالم بسازد حتی اگر آزارش به
جدایی نادر از سیمین ،تقابل سنت تربیتکنند...
مورچه هم نرسیده
حق دارند...
و از یکی مظلوم...
و مدرنیته خواهی در نقطه ای به
هر جای این قصه را نگاه میکنم
سیمین را بیاور...
اسم تقدیر بود
می بینم
ایران پر از "ترمه" هایی ست که
وقتی که یک چالش ،سیاه را به
کودکی هایمان نسبت به آنچه حق ترجیح می دهند مادرشان آزاد
روی سفید می آورد...
زنی در اعتقادتش آنقدر گم بود که مان بود ادا نشد
باشد
حتی اگر شب کسی برایشان الالیی
عقلش برای شستن یک پیر مرد
آقای فرهادی
محبوبشان را نخواند
بهانه ی شرعی می خواست...
این فیلم ،اسکارِ نمایش فرهنگ
ایران پر از بچه هایی ست که پا در
پدری آنقدر در پدرش گم بود که از ِ ایرانی در عصر آدم-کوکی ها را
کفش بزرگان کردن،
زنش تنها کاست های شجریان به
گرفته
آن اسکار را هم نمی گرفت ،اتفاقی لذت بچگی شان بود....
جا مانده بود؛
_________________
دختری آنقدر در فاصله ی پدر و
نمی افتد
هومن شریفی
مادر گم شده بود
بگذار به پای درد هایمان خودمان
که نمیدانست برای پیدا شدن باید بسوزیم...
دست کدام را بگیرد...
آنها تا بخواهند نسلِ ما را درک
و کارگری ،آنقدر سر خورده بود
که کسی باور نمی کرد او هم
به قرآن اعتقاد دارد...

یادبانو عاملتاج کالنتری (جزنی) را گرامی می داریم!

اطالع پیدا کردیم متاسفانه که بانو
عاملتاج کالنتری (جزنی) مادر زنده
یاد بیژن جزنی و خواهر زنده یادان
منوچهر و مشعوف (سعید) کالنتری
روز شنبه  ۲۲بهمن  ۱٣۹۰در تهران در
گذشت.

م��ادر در ط��ول
زندگ��ی طوالنیش
()۱٣۹۰--۱٣۰۰
زندگ��ی پرف��راز و
نش��یبی را از س��ر
گذراند.
پ��س از ف��رار
همس��رش ب��ه
ش��وروی س��ابق با
فرزندانش به منزل
پدری برگش��ت و
پس از چن��دی با
پیروی و تحت تاثیر
ج ّو غالب خان��واده اش که همگی از
فعالین حزب توده بودند ،به تشکیالت
زن��ان حزب پیوس��ت و ب��ا جدیت و
پشتکار به انجام وظایف تشکیالتی از
پخش روزنامه ،شرکت در گردهمایی
ها ،جمع آوری امضا از مردم برای حق
ش��رکت زنان در انتخابات ،آموزش و
تش��ویق زنان در حوزه سوادآموزی و
بهداشت تا کمک به تشکیل تعاونی
تولی��د و همچنین ترغی��ب آنان به
تش��کل های صنفی سیاس��ی خود،
مانند اتحادیه زنان زحمتکش (مادر
مس��ول بخش زنان ش��رق تهران و

کارخانه چیت سازی بود) و همکاری
در ش��ورای مادران و هواداران صلح و
حمایت از ک��ودکان از جمله فعالیت
های تمام نشدنی او بود.
بع��د از کودتای  ۲٨مرداد و یورش به
سازمان ها ،سازمان
زن��ان و کمیت��ه
ه��ای وابس��ته به
آن ه��م زیر ضرب
رفت ،مادر شرایط
س��خت مخف��ی
ش��دن ،ب��ی پولی
و خانه بدوش��ی را
تجربه کرد و سعی
ک��رد ارتباطش را
با بقایای س��ازمان
زنان ادامه دهد.
در س��ال ۱٣٣٣
دس��تگیر ش��د و
چون اسم مستعار داده بود ،از مالقات
و دریاف��ت لباس و امکانات از خانواده
محروم بود با تهیه شناسنامه جعلی
بعد از  ۶ماه آزاد شد.
م��ادر همواره در طول زندانی ش��دن
های متعدد بیژن ،که از شانزده سالگی
آغاز شد ،برای خبر گرفتن از سالمتی،
دیدار و رساندن اندک وسایل ممکن
با رژیم پهلوی دست و پنجه نرم می
کرد و در تالش بود.
در  ۲س��ال آخر زندان��ی بودن بیژن،
س��اواک بیرحمانه مادر را از دیدار با
بیژن محروم ک��رد ،زیرا که در خارج

از ایران برای حقوق حقه پس��رش به
سازمانهای حقوق بش��ری مراجعه و
دادخواهی کرده بود.
بع��د از کش��تن بیژن و مش��عوف و
همرزمانش��ان و ادعای در حین فرار
کشته ش��دن ش��ان ،مادر در افشای
جنایت واقع شده ازپا ننشست.
در ای��ران ب��ا مراجع��ه ب��ه مقامات
دادس��تانی ارتش و ساواک جنایتکار
و دروغگو ناامید نشد و ترس به خود
راه ن��داد و در خارج ایران در افش��ای
حرکات ددمنشانه رژیم از پا ننشست.
در سال  ۱٣۶۰مادر دستگیر شد و در
آن فضای دهشت بار  ۱۰ماه در ۲۰۹
و بند  ۲۴۰اوین زندانی ش��د و زمانی
که بازج��وی جالد ش��عبه  ،۶حامد
تهدیدش کرد تا مجب��ورش کند به
مصاحبهتلویزیونی،باخونسردیگفت
نه پسرم را توانستند به مصاحبه وادار
کنند ونه تو می توانی من را به اینکار
وادار کن��ی؛ هر کار می خواهی بکن!
سرانجام بعد از یک حمله قلبی سخت
مادر را پشت زندان اوین رها کردند.
یادش را گرامی میداریم به پاس این
ک��ه زنی بود که نخواس��ت در حصار
خانه و زندگی س��نتی اکثر زنان هم
عص��رش اس��یر بماند و ت�لاش کرد
در صف زنان مبارز برای رس��یدن به
حقوق مس��اوی پایدار بمان��د و راه را
برای زنان مبارز نسلهای بعد هموار تر
و راه وارتر نماید مادر و هم رزمانشان
راه گشای آیندگان بودند .

جلسه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه 5فوریه  10:30 --- 2012صبح تا  1/30بعدازظهر ---
به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

بنیادپژوهشهایزنان

بیست و سومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای بین الملی
زنان ایران در ماه ژوئن  2012در شهر بوستون (ایاالت

متحده) برگزار خواهد شد .فرصتی بسیار ارزنده برای
آش��نائی با فعالین جنبش زنان ایران از سراسر جهان.
برای نامنویسی به سایت زیر مراجعه نمائید:
www.iwsf.org
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ازنازی بپرس!...

دلم برای پاکی دفتر نقاشی و گم
شدن در آن
خورشید همیشه خندان ،آسمان
همیشه آبی
زمین همیشه سبز و کوههای
همیشه قهوه ای
دلم برای خط کشی کناردفتر مشق
با خودکار مشکی و قرمز
برای پاککن های جوهری و تراش
های فلزی
برای گونیا و نقاله و پرگار و
جامدادی
دلم برای تخته پاککن و گچ های
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به همه خوبان
م

تقدی

رنگی کنار تخته
برای اولین زنگ مدرسه
برای واکسن اول
دبستان
برای سر صف ایستادن
ها
برای خواندن سرود ایران
دلم برای مبصر شدن،
برای از خوب از بد
دلم برای ضربدر و ستاره
دلم برای ترس از سوال معلم
کارت صد آفرین
ِ
بیستداخلدفتر با خودکار قرمز
و جاکتابی زیر میزها ،
جانگذاشتن کتاب ودفتر
دلم برای لیوانهای آبی که فلوت
داشت
دلم برای زنگ تفریح
برای عمو زنجیر باف بازی کردن ها
برای لیلی کردن
دلم برای خداخدا کردن برای
نیامدنمعلم
برای اردو رفتن

برای تمرین های حل نکرده و
اضطراب آن
دلم برای روزنامه دیواری درست
کردن
برای تزئین کالس
برای دوستی هایی که قد عرض
حیاط مدرسه بود
برای خنده های معلم و عصبانیتش
برای کارنامه ....نمره انضباط
برای ُمهر قبولی خرداد
دلم برای خودم
دلم برای دغدغه و آرزو هایم
سیال کودکیم
دلم برای صمیمیت ّ
تنگ شده
نمی دانم کدام روز در پشت کدام
حصار بلند کودکی ام را جا گذاشتم
کسی آن سوی حصار نیست
کودکی ام را دوباره به طرفم پرتاب
کند؟

جمالتبیادماندنی
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تصور
می کنم این بهترین
آن
ها
...
دو
س
توصیف
ت هستند
دو ی ست که تا کنون از

ست شنیده ام
یک دوست واقعی
همانندپدر
دوستان
میکند سختگیرسرزنشت
 ......تو را دوست می
دارند
ه
ما
نن
د
ما
اما
معشوق تو نیستند
مثل ی در غم تو را می خورد
ک خوا
مراقب تو هستند
هر سر به سرت می
گذارد
ا
ما از اقوام تو نیستند
مث
ل
ی
آن
ک
ب
ها
را
آ
در
آزارت (!) می
ماده اند تا در درد تو
دهد!
شریکبشوند
و
آ
خر
ا
اما
ینکه بیشتر از یک
آنها بستگان خونی
تو
نی
س
تن
د
مع
شو
ق دوستت می دارد

 بهوقت تولد انسان باید بر او
گریست نه به هنگام مرگاش
(مونتسکیو)
 هر اندازه هم كه آیندگان،
نویسنده ای را بزرگ و ستودنی
و آموزنده بیابند باز هم در زمان
حیاتشدر چشم معاصران ،ضعیف
و زبون و بی مزه می آی
(آرتور شوپنهاور)

 فرق انسان و سگ در آن است كه  ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای
اگر به سگی غذا بدهی  ،هرگز تو را كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته
باشید بسیار خوشبخت خواهید
گاز نخواهد گرفت
(تولستوی) شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛
فیلسوف از آب در می آیید! و این
هر دو برای هر مردی خوب است
 من از عشق بدم می آید  ،برای
(سقراط)
اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را
فراموش کردم
(مارک تواین)  عشق  ،سپیده دم ازدواج است و
ازدواج شامگاه عشق
(بالزاک)
 سالی یكبار به جایی برو كه پیش
تر هرگز در آن جا نبوده ای
(داالیی الما)  همه می خواهند بشریت را عوض
كنند ،ولی افسوس هیچ كس در
این اندیشه نیست كه خود را عوض
 با زمین مهربان باش!
(داالیی الما) كند
(تولستوی)
 موسیقی ،صدای خداست
(بوعلیسینا)

یه سروكار داشته.
ن قض
زیاد با ای دم به خودم گفتم
له بو
 30سا پدر بپرسم نظرش
ت از
بدنیس موضوع چیه هرچی
درباره این
كه بودم گفتم زیاد
یراهن از ما بیشتر
 14ساله
باشه چند تا پ
تحویل نگیرم اون
مو
در
.
پ
ره
ی
دا
حرفها
خیلی تجربه
 ما از جنس رویاهایمان هستیم
بودم فكر می كردم
پاره كرده و دم مونده بودم پدر
.
ه
ُ
كه
لـ
م
(شکسیپیر)
 40ساله كه ش
 4ساله ی رو می تونه انجام
خیلی ا ّ شدم دیدم خیلی
ار
كه
بر
ك
له
پدرم هر
پس این همه كار
چطوری از
 16سا ی كنه گفتم باز اون
روزی مجنون از
رو
ی
س
به
م
جر
ت
جا
ت
ح
ده
در
بده.
صی
ش
چق
ن
میاد؟ چقدر عاقله،
مردم روسبه اعتقادی ندارم.
خصی
بودم فكر می كردم
مفتی گیر آ ُورده .
که در حال نم
از
ب
و
د
عب
كه
ور
له
ک
سا
ش
ر
گو
5
ــــــــ
د مرد
چیزها رو می دونه.
ه شدم وای خدای
داره.
هوش ما ریاکارانه ،توأم با تقلب ،نمازش را شکس
شدم  ...حاضر بودم
پدرم خیلی
 18ساله ك
هیستریکال و عامیانه است .اگر من در حال رازو ت و گفت :مردک
بودم فكر می كردم
من باز گیر داده به رفتار و گفتار  45ساله كه دم كه پدر برگرده تا چخوف و ماکسیم
نیاز
له كه
مردم از سرکوب مینالند ،باید
با خدای خویش
همه چیز رو ب
بودم!
 6سا مه پدرها باهوشتر.
ور
ط
ن
می
ه
م
دن
یز
شی
هاش دربارة همه چ
مه و لباس پو
ه
گورکی
توجهداشته باشند که آنها
دم گیر می ده عجب من بتونم با
پدرم از شدم ،گفتم پدرم ه
مجنون با لب
خن
د
گ
شو
ف
آ
به
كه
در
ت:
ی
ق
 8ساله
م
ه
ود
ك
ن
خ
س
بی
حرف بزنم ! اما افسو
عاشق
چخوف و ماکسیم گورکی با
هستند که سرکوبگران را دامان دختری
ه
ه.
ون
ست
د
م
ی
و
م
ت
د
ن
و
م
ش
را
ه
ه!
ی
ن
رو
ری
م
روزگا
چیز
ستم ...خیلی چیزها
دیدم!...تو
خود پروراندهاند".
هم دوست بودند .اما چخوف
دم با خودم گفتم
ه بودم پناه بر خدا
ندون
عاشق خد
 10ساله كه ش
ك
له
سا
2
1
ایی و مرا دیدی؟!
درم بچه بود همه
یاد گرفت!
بیجهت نیست که چخوف
با عقاید انقالبی گورکی
س كننده ای از رده
اون موقع ها كه پ
بابا بطرز مأیو
ازش اون هست و تو هم
میانهای نداشت و خشونت را را ما در ایران آنقدر خوب
ال فرق داشت.
حاال اگه
ً
چیز با حاال كام
خارجه
هستی یه ُخرده...
میشناسیم که گویی یک نویسنده
رد میکرد .او در نامهای به
د
ای
ب
ب
ه
خ
ك
!
دم
م
فت
دی
گ
دم
دم
ی جمله رو متوم
له كه ش
كه ش
هر جوری میخوا
12ساله هیچیدر این مورد
معاصرایرانیست.
گورکی نوشت:
 25سا م ،زیرا پدر چیزهای
در
س
پر
ازش ب
طبیعیه ،پ گه پیرتر از اونه كه
ن موضوع می دونه
"من به هوش و ذکاوت
کن!
نمی دونه ...دی
كمی درباره ای
ی هاش یادش بیاد.
بچگ
Tapeshmontreal.com

بابا سالم!با

 عشق و عاشقی هر چند لطیف و
پر احساس ابراز گردد باز هم ریشه
در شهوت دارد و بس
(شوپنهاور)

هم حرف بزنیم؟

تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

ایران :انتخابات...
سرشناس سیاس��ی ،فعاالن مدنی
و دانش��جویی و روزنامهنگاران روانه
زندان شدند.
اع�لام انحالل احزاب مش��ارکت و
مجاهدی��ن انقالب ،جلوگی��ری از
فعالیت احزاب کارگ��زاران ،اعتماد
ملی و ائتالف اصالح طلبان با فشار
بر اعضا و تهدید به بازداش��ت ،این
گروهها را در موقعیت جدید قرار داد.
گرچ��ه پی��ش از ای��ن چهرههای
شاخص اصولگرایان و حامیان رهبر
جمهوری اس�لامی از جمله احمد
جنتی،دبیر شورای نگهبان ،صراحتا
گفته بودن��د که از حض��ور برخی
چهرهه��ای اصالحطل��ب در عرصه
سیاسی ایران جلوگیری خواهند کرد
اما این س��خنان این بار با صراحت
بیشتری عنوان شد.
پ��س از آنکه محم��د خاتمی برای
حضور در انتخابات شرایط حداقلی
را اع�لام نم��ود ،احم��د جنتی در
خطبهه��ای نماز جمع��ه صراحتا
اعالم کرد که "نظام سیاس��ی" نیاز
و عالقهای ب��ه حضور اصالحطلبان
ندارد.


پایان سه دهه همزیستی سیاسی

اصالحطلب��ان بر خ�لاف دورههای
پیشن ،این بار از ثبت نامدر انتخابات
خودداری کردند .جبهه مش��ارکت،
سازمان مجاهدین انقالب ،نیروهای

>> ادامه از صفحه4 :
ملی مذهبی و ش��ورای هماهنگی
راه سبز امید در بیانیههای جداگانه
از ش��هروندان خواس��تهاند ک��ه در
انتخابات شرکت نکنند.
چهرههای ش��اخص سیاس��ی این
جریان همچون محمد خاتمی نظر
مشابهی را عنوان کردهاند .همچنین
مه��دی کروبی که در حصر خانگی
به س��ر میبرد به همسرش فاطمه
کروبی گفته است که با شرایط فعلی
این انتخابات آزاد و سالم نخواهد بود.
اصالحطلبان در دورههای گذش��ته
در هر شرایطی س��عی کردند خود
را در عرص��ه سیاس��ی ایران حفظ
کنن��د .اما این باربه ج��ای رقابت با
محافظهکارانی که بیشترین قدرت
خود را از نهادهای انتصابی زیر نظر
رهبری جمهوری اسالمی میگیرند
و خواس��تههای آیتالل��ه خامنهای
را اج��را میکنن��د ،راه��ی ت��ازه را
برگزیدهاند.
ای��ن جریان سیاس��ی ب��ا صراحت
بیش��تری از ع��دم مش��ارکت در
انتخابات سخن میگوید و با دعوت
شهروندان به "مشارکت منفی" ،از
هم اکنون مجلس نهم را "فرمایشی
وبی اثر" میخواند.
صراحتی که ش��اید بیشتر مدیون
عملکرد رهبر جمهوری اسالمی در
ع��دم انعطاف پذی��ری در برابر این
جریان سیاسی ،س��رکوب خونین

مخالف��ان در جری��ان اعتراضات
مس��المتآمیز چند سال اخیر و
ناشی از فشار افکار عمومی است.

این دوران را ش�اید بتوان پایان
س�ه دهه پر فراز و نش�یب برای
اصالحطلبانامروزیدانست.

دوران��ی که ب��رای ای��ن نیروها با
نزدیک��ی ب��ه آیتالل��ه خمینی و
ماجراجوییهای دانش��جویان پیرو
خط امام آغاز شد ،به عزلت سیاسی
آنان در نخستین سالهای رهبری
آیتالله خامنهای انجامید و سپس
سالهای پر کشمکش اصالحات را
در پی داشت.
در این شرایط بخشی از اصالحطلبان
ناامیدانه از پایان پروژه رفرمخواهی
میگوین��د بدون آنک��ه بدیلی ارائه
کنن��د .در میان ای��ن جریان هنوز
هم افرادی هس��تند ک��ه امیدوارند
فش��ارهای بین الملل��ی و وضعیت
نامناسب داخلی آیتالله خامنهای
را مج��اب کند که میدان بازی را به
آنها بسپارد.
اما گروه س��ومی نی��ز در حال نیرو
گرفتن هس��تند و صدایشان بیش
از گذشته شنیده میشود .جریانی
که معتقد اس��ت باید طرحی نو در
انداخت و نظام سیاس��ی ای��ران را
دستخوش تغییرات بنیادین کرد.
مهدی محسنی (دویچه وله)

نها به پانصدمنی
کارتونی سیمپسو 
ه

جمموع
قسمت رسید!
�مت از

سیمپسو 
نهادرپانصدمین
ق
سمت این مجموعه با
جول
یان آسانژ ،موسس
ای
س ت ویکی لیکس
همسایهم 
یشوند!

ش پانصدمی��ن قس�
پخ��
نها
کارتونی سیمپس��و 
مجموعه
شنبه گذش��ته ،رکورد
یک
در روز در تاریخ مجموع ههای
یسابقهای
ب
تلویزیونی بوده است.
کارتون رمان
پانصدمین قسمت این
س معاص��ر در ای��ن
در
ی��
�ه روز  ۱۹فوری��ه پخش ش��د ،نو عه کارتون��ی به جای
ک�
حلهای مجمو
ده سیمپس��ون ب��ه م
تهای خود حرف
ه ش��خصی 
نوا
خا
ید و در آنجا با همسای
ریب تبع
وسس زدهاند.
غ شان جولیان آسانژ ،م
مجموع��ه از کارتون
جدید
کمتر با آنها س��ر و کار
شوند .اولی��ن
ی
ویکی لیکس آشنا م 
"تاکن��ون
سیمپسوندردسامبر
ت
سای
ده
نوا
که تلویزیونی فاکس اعالم کرد خا  ۱۹۸۹می�لادی در آمریکا داشته اند".
شب
رطرفدار که شخصیت
که برای س��ال
ک سال بعد از آن هم
تون پ
آقای آسانژ مجبور شد
پخش شد و ی
که
این کار ن ب��ارت ،هومر ،مارج
جای شخصیت خود در
های اصلی آ
تانیا به نمایش درآمد.
صحبت به
اکنان ش��هر کوچک
ری
ب
در
ن
ن ،صدایش را در لند
س��ت و سه فصل از این و دیگ��ر س��
این کارت��و
تا کنون بی
لد هستند ،بیش از ۲۲
مدی پخش شده است.
پرینگ فی
ضبط کند.
ی انیمیشن ک
یشود
فصل اس ت که نمایش داده م 
موضوع بازداشت خانگ
دو
اس
ت
ل
سا
اخ
س
داد
رار
علت این
چنین ق
 ۲۴جایزه اِمی دریافت
ی آس��انژ به اتهام آزار جنس��ی هم این مجموعه بس��ته شده و بی��ش از
یا و به دیگر از
آقا
داد قس��م های این
دستگاه قضایی بریتان
ت.
اس��ت که تع
ط
وس
ت د .کرده اس ل پی��ش نتیج��ه یک
ت
دگاهی در سوئد بوده
چن��د س��ا
را به  ۵۵۹خواهد رسان
درخواست دا
ن را مجموعه
در آمریکا نش��ان داد
امی که آقای آسانژ آ
نها ،نظرس��نجی
ینگ ،خالق سیمپسو 
است؛ اته
مت گرون
یها در ب��اره خانواده
که نویس��ندگان این ک��ه آمریکای 
یکند.
گفته اس��ت
رد م 
اطالعات بیشتریدارند
تهای مشهور
همچنان قص ههایی برای سیمپسون
پیش از این شخصی 
وزیر مجموعه
ن متمم قانون اساسی
ست
ند که بیش��تر آنها درباره تا درباره اولی
دیگری چون تونی بلر ،نخ رمند گفتن دار
که
بریتانیا ،بنکسی ،هن
ود
ب��
آمریکا.
تهایی خواهد
ن
ن ،ش��خصی 
پیشی واری و توماس پینچو
نقاشی دی
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بیست و پنجمین نامۀنوریزاد به آقا:

خودسوزیآیتاهللهایایران

به ن��ام خدایی که هم��هی ما آیت
اوییم
سالم به محضر رهبرگرامی حضرت
آیتاللهخامنهای
م��ن در ای��ن تنگن��ای فرصتی که
همهی ما گرفت��ار آنیم ،میخواهم
دیگرانی از جنس خودت��ان را و نه
شما را مخاطب قرار دهم .درست در
اوضاع و احوالی که ما و شما غربال
به دست ،نمایندگان راستین مردم
را پس راندهایم و نمایندگان دلخواه
یا نمایندگان ب��یروح و بیتپش را
برگزیدهایم! و درست در شرایطی که
حداقل پانزده میلیون مردم معترض
تماشاگر این خیمه شب بازی ملی
مایند! ش��ما را بخدایی که دوستدار
و بندهی اویید ،این همه انش��قاق را
بر این مرد ِم آرزو به دل مپس��ندید.
ش��ما را بخدایی که همهی اطوار ما
در معرض و منظر اوست ،یک نگاه
نگران به این تنگنای ملی بیاندازید.
ش��ما در دو قدم��ی نیکبختی ،به
بخش وس��یعی از مردم ایران پشت
کردهاید .ش��ما در جوار خود خدا به
حقوق حداقل پانزده میلیون صاحب
رأی بیاعتنا ماندهاید .این جفاکاری،
خ��دای میدان��د که ب��ه فرداهای
مطلوب��ی ک��ه مدعی آنی��د منجر
نخواهد ش��د .س��خن از حق است.
حقهای پایمال مردمی که ارادهی
حقوق خود را به امانت به ش��خص
شما سپردهاند.
شما در جایگاه خود جلوس فرمایید
و به غوغای من گوش دل بسپرید.
ب��اور بفرمایید م��ن در حیرتم که
چرا آی��ت اللههای ای��ران عمامه از
س��ر نمیگیرند و پای برهنه فریاد
وا اس�لاما س��ر نمیدهند و پیش
چش��م مردم دنیا خ��ود را به آتش
نمیکش��ند؟ آیتاللههای ایران به
کدامین معجزه دل بسته اند تا مگر
آن معجزه از آسمان خدا به زیر آید
و غبار غلیظی را که در این ملک بر
سر اس�لام و قرآن و خدا و پیغمبر
و معارف دینی نشس��ته ،پاکسازی
کند؟
متاس��فانه میدانم که آیتاللههای
ایران به آبروی خود بهای بیشتری
قائلند تا آبروی اسالم .چرا که اگر به
این مهم باور داشتند ،یک تغییری
در رف��ت و آمد معم��ول خود پدید
میآوردن��د .این روزها آی��ا آبرویی
ب��رای مس��لمانی ما مانده اس��ت؟
به ج��رات میتوان گفت :ن��ه! ما با
چنان کیاس��تی ،و با اتخاذ آنچنان
رویههای منحصر بفردی ،و با گسیل
عربدههای کفن پوش به در خانهی
مراج��ع وعالمان بظاه��ر کج رفتار،
به ج��رات و ش��هامت و زبان و قلم
و فت��اوای آنان قفل بس��تهایم و راه
هرگونه تحرک معترضانه را برآنان
بستهایم که مگر خود سوزی آنان به
کارآید و کاری بکند.
ما به اس��م اس�لام در این سالهای
پس ازانقالب آدم کشتهایم و اموال
مردم��ان خود را غ��ارت کردهایم و
زندانهای خ��ود را از مردم معترض
پُر کردهایم و به اس��م اسالم برجهل
مردمان خیمه افراشتهایم و به اسم
اسالم برسراس�لام و مردم و تاریخ
خاک افش��اندهایم .آیتاللههای ما
به کدام افق خی��ره ماندهاند تا مگر
فرصتی پدید آید و این غبار نفرت و
انزجار از اسالم روفته گردد؟ من اما
یک توفان سراغدارم که میتواند این
نجاسات را از سر و روی اسالم بروبد
و چهرهی آلودهاش را خواستنی کند.
و آن :خود سوزی آیت اللههای ایران
است.

آس��یبها و آث��ار مخ��وف
کالهبرداریه��ای خارقالع��ادهی
اس�لامی م��ا را ،با هی��چ توصیه و
توجیهی نمیت��وان روفت مگر این
که آیتاللههای ای��ران در اعتراض
ب��ه خفتی که اس�لام در این ملک
دچار آن ش��ده اس��ت ،خ��ود را به
آتش بکش��ند .اگ��ر آیتاللههای ما
به آن جه��ان و ایس��تادن در برابر
خدا معتقدند که میدانم معتقدند،
و قب��ول دارند که س��کوت آنان در
قبال مفس��دهها و ظلمهای جاری
این نظام ،قطعا به حس��اب آنان نیز
گذارده میشود ،خود سوزی خویش
را بهترین و خداییتری��ن راه برای
برون رفت این س��رزمین از آغوش
زش��تیها و نفرتها و بن بس��تها
خواهند یافت.
آیتاللهه��ای م��ا میتوانند یک به
یک و یا چند به چند ،دور از چشم
کفنپوش��ان و لباسش��خصیها و
طالب استخدامی و ماموران معذور،
خود را به آتش بکشند ،و پیش از آن،
جلوی دوربینهای سادهای که همه
جا یافت میشود ،به مردم بگویند که
چرا دست به این کار زدهاند.
گرچ��ه ب��ا اولین خودس��وزی یک
آیتالل��ه ،دس��تگاههای اس�لامی
اطالعات��ی ما ممکن اس��ت همهی
آیتاللهها را در یک جا جمع کنند
و کبریت و بنزین را از دسترس آنان
دور سازند ،اما میشود پیش از اقدام
به خود سوزی،در گوشهای به غیبت
و انزوا خزید و ناگهان با انتشار خبر
و فیلم خود سوزی به پهنهی فهم و
عالقه و استقبال مردمان پای نهاد.
م�ن با اطمین�ان میگویم که
خودس�وزی آیتاهلله�ای ما
کمتری�ن هزینهای اس�ت که
میش�ود ب�رای خالص�ی از
بختکی که به اس�م اسلام بر
گلوی اسلام و مردم مسلمان
تیغ میکش�د ،متقبل شد .این
خودسوزیها میتوانند موجی
از س��رزندگی ب��ه ج��ان جامعهی
افسرده و روبه موت ما بدوانند و روح
تازهای به جسم این مردهی متحرک
بدمند.
مباد آیتاللههای ما و طرفداران آنان،
س��خن مرا به طنز و مطایبه تفسیر
کنند و از ذات این پیش��نها ِد بدیع،
توهین واسائهی ادب مستفاد آرند؟
نخیر ،اگر آیت اللههای ما تن به آتش
اختیاری این دنیا نسپارند ،آتش آن
دنیا چشم به راهشان است.
آیتاللهه��ای م��ا بر قت��ل وغارت
و آس��یب م��ردم خویش س��کوت
ک��رده اند و با همین س��کوت یا با
اعتراضهای نیم بند و بیضرر خود،
دست حاکمیت را ودست عملههای
آنان را در رواج کاریترین زخمها بر
پیکردین ودنیای مردم واگشودهاند.
آیتاللهه��ای ما اگر خود را به آتش
نکش��ند ،باید جنازهی اس�لام را به
دوش بکش��ند .و بای��د ه��ر روز با
تماش��ای مردمی که پرچم نفرت از
اسالم برمیافرازند ،هزار بار بمیرند و
زنده شوند.
سن خودسوزی آیتاللههای ما به
ُح ِ
این است که چهار ستون حاکمیت
را به ل��رزه در م��یآورد و آن را فرو
میریزد و عالوه بر زنده کردن اسال ِم
افس��رده در این ملک ،از خسارتها
و کش��تارها و ش��ورشها و هرج و
مرجهای بع��دی جلو میگیرد .من
به این مهم باور دارم که تنها چیزی
که میتواند جلوی اسلحهی برادران
قاچاقچی را بگی��رد و در میان آنان
موجی از تردید و شکاف ایجاد کند،

همین خود سوزی آیتاللههای ایران
است.
هشتاد ،نه ،هشت آیتالله اگر خود را
به آتش بکشند ،هم از کشته شدن
هشتاد هزار نفر مردم معترضی که
خواه ناخواه بدان سو خیز برداشتهاند،
جلوگیری میکنند ،و هم نام خود
را تا ابد بر تارک مجاهدان راس��تین
اس�لام و انس��انیت ثب��ت و ضبط
خواهند نمود ،و هم چهرهی تازهای
از دی��ن خدا ب��ه جهانی��ان عرضه
خواهند کرد .که:
در ایران ،این تنها مردم نیستند که
برای رهایی ازچنبرههای ظلم هزینه
میپردازند ،بل آیت اللههای ایران نیز
پا به پای مردم معترض ،از جان خود
در میگذرند و با بذل جان خویش،
س��نگها را از پیش پای کشورشان
برمیچینند.
رهبرگرامی
هم ش��ما ه��م م��ا میدانی��م که
آیتاللههای ما برای آنکه خود را از
خودسوزی معاف کنند ،هزار دلیل
ش��رعی متوس��ل میش��وند .باکی
نیس��ت .من خ��ود مگ��ر آیت خدا
نیستم؟
من بجای هم�هی آیتاهللها
خودم را به آتش میکشم.
ش��اید پی��ران و جوان��ان از
جانگذشتهای نیز مرادر این حرکت
آتش��ین همراهی کنند .نهضتی از
خودس��وزی .و شاید کس��ی نیز به
راهی که من مینمایم ،درنیفتد .مرا
اما با دیگران کاری نیست .احساس
و باورم براین اس��ت ک��ه برای بیدار
کردن خفتگانی ک��ه در حاکمیت
همه کارهاند ،باید آتش افروخت .با
هیزم تن خود .بله ،من به زودی خود
را به آتش خواهم کشید.
تا شاید آتش�ی که عنقریب از
دالرهای نفتی و اس�لحهها و
فربگی جماعتی از پاسداران ما
زبانه میکشد ،فرو کشد.
مندر لهیب آتشی که مرا میسوزاند
بر سر همهی نمایندگانی که چربی
و ش��یرینی جل��وس ب��ر صندلی
نمایندگی را به غارت نشس��تهاند،
فریاد خواهم زد:ای همهی شمایانی
که با تن س��پردن به غوغای فریب،
بر سر مردم معترض سرزمین خود
پای نهادید و بیاعتنا به حاجتهای
قانونی آنان پای به مجلس گذاردید،
سیر از شیر این شتر بنوشید که فردا
– بسیار زود – خواهیددانست آنچه
خوردهاید ،جز خون نبوده است!
رهبرگرامی
نگارش نامههای پیوس��تهی من به
جناب ش��ما پایان یافت .تا مگر به
ضرورتی – و اگر مرا عمری بود – باز
با شما سخن بگویم .تمنای من از شما
این است که مبادا خیرخواهیهای
مرا به دشمنی تفسیر فرمایید .من
چشم به نیکفرجامی چشمدارم .من
برای مردم ایران فرداهایی سرشار از
نیکبختی آرزومندم .پس جوهرهی
کالم مرا جز به خیرخواهی بر نیاورید.
نمیدانم در همین نزدیکیها خواب
جناب حجة االس�لام والمسلمین
طائب ب��رای من و خانوادهام چگونه
تعبیر خواهد ش��د .اما چ��را به وی
نگویم:
آن کسانی از ش��ما خوف میورزند
ک��ه به جان خود بهایی بدهند .این
جان من .از ابزارها و زندانهای مخوف
شما چه برمیآید آنجا که من ارادهی
مرگ خود را خود به دست گرفتهام؟
هیچ به این اندیشیدهاید که من اگر
یکی دوبار بر در خانهای کوفته بودم
حتماً یکی س��ر بدر میآورد و در به
رویم میگشود؟

بنام یگانه کارگردان جهانیان
ستایش و سپاس کارگردانی را که میلیون
ها س��ال می باش��د که بر همه موجودات در
این باغ وحش زمین کارگردانی می کند و در
س��اختن این فیلم کوتاه زندگی از هیچ کس
کمک کاری ،فکری و مالی نگرفته است و در
نوشتن این س��ناریو و فیلمبرداری و طراحی
لباس ،رنگ آمیزی ،دکورشن صحنه و گریم
کردن بازیگرانش دست نیاز بطرف هیچکس
دراز نکرده است؛
او کارگردانی می باشد مهربان که از نقش تک
تک بازیگرانش بخوبی آگاه است.
_______________
با سالم خدمت ش��ما خوانندگان پیوند در
شهر مونترال و سراسر کانادا.
قبل از هرچیز فرارسیدن سال نو را پیشاپیش
به همه شما ایرانیان عزیز و با ایمان در سراسر
جهان مخصوصا شهر مونترال تبریک و تهنیت
گفته و آرزوی س��الی پربار برای فرد فرد شما
عزیزان را از کارگردان مهربان خواهانم.


اسکار فرهادی

امروز  26فوریه نگاهی به کانال  ABCانداختم
که داشت برنامه جایزه اسکار را نشان میداد.
با اینکه به یقین می دانم مرکز فساد و شاهراه
اصلی فریب و گمراه کردن مردم در سراس��ر
جهان همین هالیوود و اس��کار می باش��د اما
کنجکاو ش��دم که این برنامه فری��ب اندود را
دنبال کنم.
از ساعت هشت تا هش��ت و نیم شب در باره
لباس هنرپیش��ه ها ،در باره بهترین موزیک
و بهترین فیلمهای س��ال گذشته با بعضی از
کارگردانها و اشخاص معروف صحبت کرد .در
س��اعت یادشده ،مجری برنامه شروع کرد به
معرفی کردن بهترین کارگردانها و هنرپیشه
هایی که کارش��ان در فریب دادن انس��ان ها
موفقیت آمیزتر بوده ،جایزه اسکار بدهند.
جالب این جا بود که از میان چند فیلمی که از
کشورهای کانادا (مونتریال) ،اسرائیل ،بلژیک،
لهس��تان و ایران انتخاب ش��ده بود(!) جایزه
اسکار نصیب کارگردان ایرانی ،اصغر فرهادی
فیلم «جدایی نادر از سیمین» شد.
ش��اید همه ش��ما ایرانیان از این واقعه بسیار
خوشحال و برایتان افتخار آمیز باشد ،چرا که
یک کارگردان ایرانی در برنامه اس��کار جایزه
گرفته است.
اما این حقیر آن چنان سرشکس��ته ش��ده و
تاس��فی عمیق در وجودم احس��اس کردم ،و
دیگر دنباله برنامه را ادامه ندادم و به گوشه ای
پناه بردم ،که یعنی چه؟!
حتما می خواهید بدانید چرا؟
بدون شک و تردید که این صحنه سازی و یک
چراغ سبز از جانب آمریکای فریبکار به ایران
اسالمی می باشد.
مخصوصا که اصغرآقا کارگردان نیز ،در مقابل
چش��م های یک میلیارد بیننده ،از آمریکا و
اسرائیل خواهش کرد که به ایران اسالمی اما
کهن حمله نکنند.
اصغرآقاشیرمادرتحاللتباشد.حتمامقامات
ارشد مملکت ایران اسالمی تا نماز صبح بیدار
نشسته بودند تا این افتخار بیادماندنی را تماشا
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کنند و به

یکدیگرتبریکبگویند.
ما ایرانیان شهر مونترال نیز ،به شما
دست اندرکاران و گردانندگان این
فیلم تبریک م��ی گوییم.آفرین و
صدآفرین که بعد از س��ی و چهار
س��ال نام ایرانی را در برنامه جایزه
اسکارزنده کردید و آبروی ریخته
شده را جمع آوری کردید.
امی��دوارم که کارگردان اصلی ،که
هم��ان قاصم الجبارین می باش��د،
بزودی به شما زحمت کشان در این امر خیر
جایزه اسکاریدیگرعنایت فرماید.
به اعتقاد من این ش��اهکاری ک��ه در روز 26
فوریه مشاهده کردید دست آورد تالش شبانه
روزی برادرمان اس��فندیار رحیم مشائی می
باشد که ملت ایران را در این موقعیت خطیر
جهان شاد فرمودند.
قضا دستی ست که پنج انگشت دارد
چو خواهد از کسی کامی برآرد
دو بر چشمش نهد دو بر الله گوش
یکی بر لب نهد گوید که خاموش

درس�ت در زمانی که مردم بی پناه س�وریه
بدس�ت مزدوران حکومت فاشیس�ت اسد،
جنایت�کار قرن ،بخاک و خون کش�یده می
شوند ،و در افغانستان عده ای مسلمان بخاطر

سوزاندن قرآن (بدست سربازان نادان)در خون
خود می غلتند ،و در کش��ور ایران اس�لامی
که جماعتی بس��یار در خرید مایحتاج روزانه
خود عاجز مانده اند ،و جمعی که سر گرسنه
به بالین م��ی گذارند ،به اصغرآقا بخاطر فیلم
جدایی جایزه اسکار می دهند!
وه که انسان چه موجود عجیبی می باشد.
چه زیبا گفت سعدی
برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت
که خدا در ازل از اهل بهشتم نسرشت
یک پنی از عالم هستی نتوان برد پس چرا گول
یک اسکار هالیوود خورد.
پس ای مردم مس��لمان ای��ران و ای ایرانیان
خارج از کشور بیایید پناه ببریم به آن کارگردان
مهربان ک��ه از نقش حکومت های جهان ،در
به بازی گرفتن و گمراه کردن مردم بدرستی
آگاه است .آنچه را که اکنون می خوانید بخاطر
بسپارید و بدانید کهدر عصر ما پیشوایان از سه
گروه خارج نیستند.
اول دانشمندانی که به نور علم خویش مردم را
هدایت می کنند و از تاریکیها نجات میدهند.
دوم دان��ش آموزانی که پا به پای علمای عالم
راه زندگی را به پایان می رسانند و سر انجام به
سرمنزل مقصود می رسند و
سوم حیرت زدگانی که مانند حشرات سست
عنصر و بیدس��ت و پا به هر ط��رف که امواج
نسیم دامن می کشد ،حمله می کنند و مردم
را به گمراهی می کشانند.
نه ،اینها برای حفظ اسرار الهی الیق نیستند،
اینان شایسته سروری و سلطنت نخواهند بود،
آدمی��ت ندارند تا آدمیان از آنها اطاعت کنند.
دی��ن ندارند که امانت و مال و گوهر و ناموس
بدیشان سپرده شود .به این طایفه اگر اسرار
حقیقتدر میان گذاشته شود ،به امانت خیانت
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جمهوریاسالمی!

کرده و فرشته
علم در قربانگاهی بس آلوده و پست
قربانی کنند .اما! گروهی که پاکدل
و ستوده سیرت اند و در هر عصری
که باش��د با کمی عده و قلت عدد
در زوای��ای پیچیده جهان همچون
ستارگان آس��مانی می درخشند،
همیش��ه دلخس��ته و سر شکسته
اند .روحی توانا و استخوانی محکم
دارند که پنجه س��تمکاران روزگار
حریفشان نیست.آنها ستونهای کوه
طاقت را در هم می شکنند.
آری ،آنها هم��ان طرفداران با وفای کارگردان
اصل��ی می باش��ند ،آنها مرد پی��کارو حریف
نبردند ،آنها با عده کم خود همیش��ه پیروز و
با سر شکس��ته خویش درمان دل بینوایان و
پشتیبان تهیدستان مستمند خواهند بود.
این پرهی��زگاران خوش کیش و پاک دین ،با
دست طاهر خود بر سینه تبهکاران می زنند و
زمام امور را به دست خواهند گرفت.
از آنچه غرب و غرب زدگان می ترس��ند ،آنها
هراس��ی بخود راه نمی دهن��د و آنچه را که
دیگران دش��وار می گیرن��د ،در نظر آنان بس
سهل و آسان جلوه می کند .روح پاکشان مانند
شاهباز آسمان پیما دم به دم به عالم باال اوج
می گیرد ،اگر چه جس��م آنها در زمین به کار
و فعالیت مشغول است .آری اینها هستند که
ودایع پروردگار که به گنجور آفرینش سپرده
شده اند.
آن کارگردان بی همت��ا بر بازیگرانش که بی
آالیش و معصومند ،نعمتی بزرگ و بی منتها
ارزانی داش��ته که آن عصمت و عفت ایش��ان
است.
صدهزار جایزه اسکار این فریبکاران برایشان به
پشیزی ارزش ندارد.
اما باید دانس��ت که تبهکاران و درندگان که
به صورت بشاراالسد گوساله پرست در میان
جامعه افتاده و با قیافه های متین و آرام خود
جهانی را بلع می کنند ،خون مشتی بینوا را تا
به آخرین قطره به حلق خود می ریزند.
اینان مستحق هرگونه س��رزنش و توهین و
سزاوار س��خت ترین انواع مجازات و کیفرند،
بلکه ترحم بر این پلنگان تیزدنداندر حقیقت
ستمکاری بر گوسفندان مسکین می باشد.
پس ای کس��ی که بندگانت از ظلم و س��تم
دولتها به دامن تو پناه می برند ،ای کسی که از
پدر دلسوزتر و از مادر مهربانتری،
ای کارگردان��ی که از پایان این فیلم هولناک
زندگی آگاهی ،امید اس��ت بندگانت را از شر
این کارگردانهای فریبکار زمین رهایی بخشی.
هرگز چنین اندیشه مکنید و مطمئن باشید
این کارگردان اعظم الشان را نمی توان فریب
داد.
با تشکر از همه شما خوانندگان فارسی زباندر
آمریکایشمالی

علی اصغر محمدی

و جمعی از پیروان راه حق
مونترال  26فوریه 2012
چرخ بر هم زنم گر غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
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Tel.: 514-223-3336
اما شما نمیدانم چرا به این همه در
کوفتنهای من اعتنایی نفرمودید.
باکی نیست .گرچه پاسخ شما برای
من بس��یار مغتنم ب��ود اما بیایید و
الاقل این یک تقاض��ای مرا نادیده
مگیرید .کدام تقاضا؟
ب��ه وزیراطالعات و ریی��س ادارهی
اطالعات سپاه بفرمایید پنجدستگاه
کامپیوت��ر م��را و دوربینهای مرا و
حافظهه��ای کامپیوتری مرا و اقالم
دیگری را که از دوس��ال ونیم پیش
از من ربودهاند ب��ه من بازبگردانند.
دوس��ت دارم پی��ش از آنکه خود را
به آتش بکش��م چشمم به تماشای
اموال شخصیام روش��نایی بگیرد.
بخداوندی خدا اگر من این شکایت را

look for

6162 Sherbrooke w.

به پیشگاه یک حاکم نسل اندر نسل
کافر میبردم نهایتاً یک پاس��خکی
به س��مت من پرت��اب مینمود .در
شگفتم که چرا شما به تقاضای مکرر
این کمترین به��ا نمیدهید .دزدان
اطالع��ات و دزدان س��پاه این همه
مدت اس��ت که ابزار کار مرا بردهاند.
چه میش��د اگر یک تشری بر سر
فرومایگان اطالعات و سپاه فرو بارید
و آنان را ب��ه خبط و خطای قانونی
و شرعیش��ان متذکر میش��دید؟
این که :دزدی ،دزدی اس��ت .چه از
جان��ب محمدرضا رحیمی و صادق
محصولی و احمدینژاد باش��د چه
برادران سپاهی و اطالعاتی.
من اما به نوش��تنهای خ��ود ادامه

میدهم .رو به مردم .رو به نمایندگان
نمایشی مجلس .رو به قاضیالقضاتی
که تجربهی یک بازپرسی ساده در
پروندهی او نیست .رو به جوانان .رو
به سپاهیان و بسیجیان .رو به همهی
آنانی که مظلومند و چشم به راه یک
عنایت مختصر سر به آسمان دارند.
رو به فردا .فردایی که برای درخشش
ما پای میکوبد .رو به بش��ار اسدی
که رفتنی است .رو به خیزشی که به
سمت ما خیز برداشته است .والسالم

یازدهم اسفندماه سال نود
با احترام و ادب :محمد نوری زاد
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اسکار اصغر فرهادی...
اتفاقی که بعضی را در حالت روحی
س��ختی ق��رار داده ک��ه تبریک یا
سکوت برایشان پرهزینه خواهد بود:
«خدا میداند اگر این اتفاقدر عرصه
سیاسی هنری غیر سبز میافتاد،در
این مملکت چهها که نمیشد!»
تبریک کروبی به فرهادی

محمدتق��ی کروب��ی فرزند مهدی
کروبی در س��ایت ش��خصی خود
پیام تبریکی از سوی خود و پدرش
خطاب به اصغر فرهادی و همکاران
او نوشته اس��ت« :این موفقیت بی
سابقه در عرصه هنر و سینما ،ملتی
را که ش��وربختانه بدنبال حاکمیت
چکمه پوشان بر اقتصاد ،سیاست،
علوم و فن��آوری ،ورزش و فرهنگ،
ش��ادی و موفقیت از آنان س��تانده
شده ،خرسند و سربلند ساخت».
محمدتقی کروبی خطاب به فرهادی
تاکی��د کرده که «بر خالف آنان که
زمینه تحقیر و توهین ب��ه ایران و
ایران��ی را در دانش��گاه کلمبیا رقم
زدند و در بازگش��ت از آن بهعنوان
فتحالفتوح یاد کردند ،این بار شما با
اثر و س��خن خود ای��ران را در راس

شدیم ،موقع دریافت جایزه ی صلح
نوبل خوشحال شدیم ،موقع دیدن
تعداد رای دهندگان س��بز و بعد از
آن ،مشاهده ی سه میلیون جمعیت
معت��رض و متی��ن در خیابان های
تهران خوشحال شدیم.
می دانی�م و می دانی�د که این
خوشحالی ها کوتاه مدت است.
تزریق شادی موقت است به پیکره ی
جامعه ای بیمار و شدیداً افسرده.
همین هم غنیمت اس��ت و موجب
خرسندی .اما نویسنده ،مثل مردم
نیست که فقط ش��ادی را ببیند و
گمان کند دوران نامالیمات به سر
آمده اس��ت و ریشه ی بدبختی ها
کنده ش��ده است .ریشه ها و شاخه
های سرطانی که بر جان ملت ایران
افتاده هم چنان پا برجاست .بر آن
چشم نمی توان بست حتی در شب
دریافت جایزه اسکار.
و شما آقای فرهادی ،امروز در آن باال
جای گرفته اید .حق و ناحق اش را
نمی دانم .در فیلم شما البد چیزی
بوده است که توجه این همه منتقد
و فیلم شناس خارجی و داخلی را به
خود جلب کرده است .من روزگاری
اس��کار ایران را اسکار واقعی خواهم
دانست که آکادمی ،جایزه را به یک
فیلم کمدی ایرانی بدهد! کارگردانی
که چنین فیلمی بس��ازد و اس��کار
بگیرد واقعا هنرمند است .قصد من
در اینجا ارزیابی کار ش��ما نیست
و پس��ند خودم را هم دخالت نمی
دهم .اگر در مورد نوبل بتوان گفت
"سیاس��یکاری" در کار اس��ت ،در
مورد اس��کار دشوار بتوان گفت این
مسئلهدخالتدارد.
البته عقل س��لیم بزرگان س��ینما
که فیلم ه��ا را می بینند و انتخاب
می کنند ،بی ش��ک تح��ت تاثیر

اخبار رسانههای جهانی قرار دادید و
موجب فخر شدید».
وی در پایان نوش��ته که خواس��ته
قلب��یاش آن ب��ود ک��ه بتواند پیام
مستقیم پدرش را به فرهادی اعالم
کند« :اما تداوم محرومیت ایشان از
حقوق اولیه ی��ک زندانی مانع این
مهم شد».
«ما همه به طرز غمانگیزی ایرانی
هستیم»

یادداش��ت محمد قائد روزنامهنگار
و منتقد اجتماعی در مورد اس��کار
گرفتن فیل��م فرهادی نیز خواندنی
اس��ت .او در این یادداش��ت که در
نشریه شرق منتشر شده مینویسد:
«دو دهه پیش گفته ش��د از صد و
پنجاه مش��اور اعطای جایزه نوبل،
یک نفر هم نام احمد شاملو را طرح
کردهاس��ت .بیدرنگ بوقهایی در
داخله به ص��دا در آمد که پس البد
او کاری خالف حق و حقیقت کرده
وگرن��ه چرا باید نوبل بگیرد؟ و حاال
تعجبی ندارد که بکوش��ند اسکار را
در چش��م خالیق کم اهمیت جلوه

دهند .ما همه به ط��رز غمانگیزی
ایرانیهستیم».
قائد در ادامه آورده که در سینمای
ایرانیحرفهای«فرسفی/عرفونی»
مث��ل خاک ه قندی اس��ت که روی
برخی ش��یرینیها میپاشند .زیاد
خوش خوراک نیست اما باالخره از
هیچ بهتر است:
«برای من برجستهترین جنبه فیلم
جدایی ن��ادر از س��یمین ،دیالوگ
عالی آن بود .ثبت ش��یوه صحبت و
استدالل و لحن و تا حد بسیار ،طرز
تلفظ آدمهای ایرانی طبقه متوسط
شهرنش��ین مدرس��ه رفته در این
زمان».
او نتیج��ه گرفت��ه حتم��ا داوران
بزرگ اسکار اش��ارههای تلویحی و
غیرصریح رواب��ط در فیلمفرهادی
را درک کردهاند و بههمین س��بب
ه��م س��ناریوی فیل��م را ب��ه رغم
محدودیتها س��تودهاند« :انسانها
به اتفاق فکر میکنند و به نتایجی
مشابه میرسند .چه در اسکار و چه
در موارد دیگر».


>> ادامه از صفحه6 :

رویدادهای جاری س��ت و شاید در
ناخودآگاه خود ،دنب��ال راهی برای
پیش گیری از بروز جنگ جهانگیر
می گردند و آن را به نحوی پیدا می
کنند.
مثل نوبلی که به آقای اوباما داده شد
به خاطر صلح��ی که بانی اش نبود
ولی در اصل با دادن این جایزه از او
خواسته شد که بانی اش باشد.
امروز اصغر آقا شما در اوج هستید.
اوج ،فوای��د بس��یار دارد و مضرات
بس��یار .یکی از مضرات ،س��قوط و
عواقب وخیم آن است .کسی که از
ارتفاع یک متری سقوط کند شاید
طوریش نشود اما کسی که از هزار
متری س��قوط کند نابود می شود.
شما امروز در هزار متری قرار گرفته
اید و باید مراقب باش��ید که سقوط
نکنید .س��قوط ب��ه دامن حکومت
اسالمی فاجعه انگیز است .آن ها در
ابتدا ش��ما را نفی خواهند کرد؛ بعد
در موردتان س��کوت خواهند کرد؛
بعد ش��ما را تحریف خواهند کرد؛
بعد تئوریسین هایش��ان دست به
کار خواهند ش��د و تالش خواهند
ک��رد که ش��ما را مال خ��ود کنند.
زورشان هم زیاد است؛ خیلی زیادتر
از سینماگران جهان که برای جعفر
پناهی نتوانستند کاری کنند.
امروز شما در این جایگاه خطرناک

قرار گرفته اید .اینجادیگر تاکتیک
دس��ت در جیب کردن برای دست
ن��دادن ب��ا آنجلینا جولی کارس��از
نخواه��د بود .نم��ی توانی��د با این
تاکتیک های ساده ،در میانه بمانید.
حکومت شما را دائم ُهل خواهد داد.
یا باید این طرفی شوید یا آن طرفی.
سعی کنید در وسط بمانید ولی اگر
قرار بر افتادن تان است سعی کنید
به طرف ملت بیفتید .به طرف ملت

ایران :انتخابات یا اقتصاد...
اقدام��ی که پرداخت پ��ول در برابر
نفت ایران را برای کشورهای خریدار
این منبع اصلی درآمد کشور تقریباً
غیرممکن ساخته است.
اتحادیه اروپا نیز ،که س��ال گذشته
در مجموع حدود یک پنجم از ۲.۶
میلیون بش��که نفت روزانه ایران را
خریداری میکرد ،اعالم کرده که از
یکم ماه ژوئیه س��ال جاری میالدی
خرید نفت خ��ام ای��ران را متوقف
خواهد نم��ود .دیگر کش��ورها هم
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اصغرآقا ،مراقب باشید!...

PAIVAND: Vol. 18  No.1046  mar. 01, 2012

افتادن هم خطر دارد .ممکن است
مثل پناهی نتیجه ی افتادن ،حبس
و سکوت باشد یا مثل حاتمی ها به
آتش کشیده شدن سینما نیاگارا.

ش�ما امروز ب�ه هر دلیل ب�ه اوج
رسیدهاید .کاری نداریم که زمینه

های فیلمس��ازی ش��ما را دستگاه
های حکومتی آماده کرده اند .کاری
نداریم کهدر ایران ،فیلمساز مستقل
جایش یا گوشه ی منزل اش است،
یا کنج زندان و اگر این ها را نخواهد،
باید به خ��ارج از کش��ور مهاجرت
کند و گل نداده پژمرده شود .کاری
نداریم که در ایران بی اذن حکومت
کار هنری که مخاطب زیاد داش��ته
باش��د نمی توان کرد؛ کار هنری در
این حالت ،تبدیل به کار سیاسی می
شود که آن هم انجام اش به اجازه ی
حکومت نیاز دارد .دیدید سرنوشت
دو نفری را که در عالم سیاست ایران
از باتالق حکومت بی��رون آمدند و
به اوج پر کشیدند .اوجی که جایزه
نداش��ت و حبس خانگی داش��ت.
مهندس موس��وی و آقای کروبی را
م��ی گویم .آن ها تا به امروز به رغم
تمام فشارها در اوج مانده اند و باعث
امیدواری مردم ش��ده اند .شما هم
در عرصه ی هنر سعی کنید در اوج
بمانید و باعث امیدواری مردم شوید.
ش��ادی های جای��زه گرفتن موقت
اس��ت و این امیدواری هاس��ت که
پایدار است .مبادا مردم را با سقوط
تان ناامید کنید.
دریافت اس��کار را به ش��ما مجدداً
تبریک می گویم و برای تان بهترین
ها را آرزو می کنم.


>> ادامه از صفحه9 :

رفتهرفته به تحریمه��ای آمریکا و
اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی
میپیوندند.
نف��ت  ۶۰درصد از اقتص��اد ایران را
تشکیل میدهد و تهران برای تأمین
هزینه  ۷۴میلیون جمعیت کش��ور
و تزری��ق یارانهها ب��رای پایین نگاه
داش��تن قیمت کاالهای اساسی به
درآمد ناش��ی از فروش نفت وابسته
است.
قیم��ت ن��ان ،محص��والت لبنی،

س��بزیجات و سوخت پخت و پز در
دو ماه گذشته افزایش یافتهاند.
این همه ب��ه رقیب��ان احمدینژاد
کم��ک ک��رده اس��ت تا ب��ا تمرکز
روی سیاس��تهای اقتص��ادی وی،
که مخالفان مس��بب نابهسامانیها
میدانن��د ،ب��رای کس��ب آرای
رأیدهندگان تالش کنند.
___________________
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کنگره بزرگ
Century21
و موفقیت مشاورین
امالک ایرانی
مونتریال
Mrs. Amir Sam, Parviz Ghaemie,
ش��رکت ام�لاک ،Century 21ب��ا Ninous Giveragisnia, Ms. Minoo Eslami,
داش��تن ۸۰۰۰شعبه در  ۷۴کشور )Behrooz Agha babakhani (mortgage broker from Imeris

جهان بزرگترین شرکت امالک در
سراسر دنیا است.
این شرکت دارای حدود ۱۴۳۰۰۰
مش��اور امالک در سراس��ر جهان
میباشد.
اولین شرکت Century 21در کانادا
در س��ال  ۱۹۷۵در ونکوور تاسیس
شد.
این ش��رکت نشست ساالنه خود را
بن��ام  Kick off Century21در
همه استانها و در ماه فوریه و مارس
بر گزار میکند.
امسال،در استان کبک این نشست
یک روزه در Palais des Congres
مونت��رال در تاریخ  ۲۴فوریه ۲۰۱۲
بر گزار شد.
ی از موفقترین
همه س��اله از یک�� 
مش��اورین امالک در دنی��ا دعوت
به عمل میآید تا در این نشس��ت
ینماید.
سخنران 
همچنین حاضران در این نشست از

آخرین دست آوردهای تکنولوژی و
ی که به بازاریابی و فروش
روشهای 
امالک کمک مینماید آشنا میشوند.
در پای��ان نیز از مش��اورین امالکی
که در در طول یک س��ال گذش��ته
ی از لحاظ تعداد فروش
عملکرد خوب 
و کمیس��یون دریافت��ی از خود بر
جای گذاشته و بیشترین فروش را
انجام داده اند بر اس��اس معیارهای
مخص��وص  Century21تقدیر به
عمل آمده و لوح افتخار داده میشود
که این معیارها بر قرار زیر میباشند:
به مشاورینی که
از  ۶۵۰۰۰ت��ا  ۱۰۰۰۰۰دالر
کمیس��یون دریافت کرده باش��ند
جایزه ،SilverMaster
از  ۱۰۰۰۰۰ت��ا  ۱۳۰۰۰۰دالر
،Master Ruby،
از  ۱۳۰۰۰۰ت��ا  ۱۶۰۰۰۰دالر

کانادا :الغای ثبت تفنگ...
بخشیده اند.
معلوم نیس��ت منظور آقای وزیر از
مسیر طبیعی زندگیداشتن اسلحه
بدون کنترل است یا چیز دیگر.
نیکول ترمل ،رهبر موقت  NDPمی
گوید:
کنس��رواتورها ،با برگزاری کوکتیل
پارتی برای لغو قانون ثبت اس��لحه،
تکبر خود را به نمایش گذاشتند .از
رهبر موقت ح��زب لیبرال باب ری
هم نقل قول شده است که «جشن
نامناسب کنسرواتورها به این معنا
نیست که همه کانادائی ها با کشتن
قانون ثبت اس��لحه موافقند .هرچه
بیشتر جش��ن بر پا کنند ،همانقدر
هم از آن دسته از کانادائی هائی که
با سیاس��ت های این دولت موافق
نیستند فاصله خواهند گرفت».
تع��دادی از وزیران و رهبران احزاب
در کب��ک ه��م ،بی��ش از آن که از
الغای قانون انتقاد کنند ،از جشن و
پایکوبی متعاقب آن متاسف هستند

شهباز ...

 Master Emeraldو
از  ۱۶۰۰۰۰ت��ا  ۱۹۰۰۰۰دالر
 Master Diamondو
از  ۱۹۰۰۰۰دالر ب��ه ب��اال جای��زه
 Centurionداده میشود.
امس��ال تعدادی از مشاورین امالک
ایران�� 
ی ش��هرمان که در ش��رکت
 Century21مش��غول به فعالیت
هس��تند ،در ای��ن نشس��ت حضور
داش��تند که در بین آنها امیر سام،
مدی��ر عامل دفاتر ام�لاک Immo
 Plus Century21موفق به دریافت
جایزه  Master Diamondگردید.
خانم مینو اس�لامی نیز به دریافت
جایزه  Master Rubyنائل آمد.
برای ایندوستان پیروزی و موفقیت
های بیشتر آرزومندیم.


>> ادامه از صفحه11 :

و آن را عم��ل مطلوب و قابل قبولی
نمیدانند.
از جمله خان��م ماروا رهب��ر پارتی
کبکوا ،ضمن انتقاد از این عمل ،نام
های  14قربانی حادثه پلی تکنیک را
در مجمع ملی کبک قرائت کرده اند.
در حال��ی که کنس��رواتورها الغای
قانون ثبت اس��لحه را اجرای وعده
انتخاباتی خود می دانند و جش��ن
مربوطه را توجیه می کنند ،والدین
قربانیان پلی تکنیک بشدت اظهار
تاسف و ناامیدی می کنند.
روزنام��ه الپ��رس هم ب��ه موضوع
بی توجه نب��وده و ضمن اش��ارات
انتقادآمیز به جش��ن کنسرواتورها،
مخصوص��ا از این لح��اظ که هزینه
آن از بودجه عمومی پرداخت شده
است ،از خانم سوزان الپالنت ادوارد،
م��ادر آن ماری ک��ه از قربانیان پلی
تکنیک است ،نقل قول کرده است
که می گوید:

منی توامن تصور کنم که آنان با پول
مالیات من جش�ن بگیرند و بر گور
دخترمنبرقصند».

گذش��ته از ماجرای اسلحه ،کشتار،
قان��ون و جش��ن و غی��ره ،موضوع
دیگری که در جریان این امر جالب
توجه است این است که هیچ کدام
از اشخاص چه موافق و چه مخالف،
از رهب��ر حزب مخالف تا مادری که
جگرگوشه اش قربانی اسلحه شده
است ،یک کلمه خشن ،دور از ادب و
نزاکت و توهین آمیز بر زبان نیاورده
اند ،ضمن آنکه انتقاد یا تحسین خود
را نیز بیان داشته اند.
این یکی از جلوه های دموکراس��ی
طبـق طالئی از
است .دموکراسی در َ
آسمان نزول نمی کند؛ باید آن را یاد
گرفت ،تمرین کرد و دموکرات شد
تا دموکراسی بپاید و ببالد.


«من بس�یار عصبانی هس�تم .من

>> ادامه از صفحه8 :

عم��ق فس��اد فراگی��ر در حکومت
آخوندی برگزار می شود:
♦
 )1با آن که اطالق جرم به عملکرد
گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا
نادرست نیست ،اما چنین کارهایی
بطور روزم��ره درحکومت آخوندی
جری��ان دارد و مص��داق این زبانزد
اس��ت که« :گرحکم شود که مست
گیرن��د درش��هر هرآنچه هس��ت
گیرند».
♦
 )2مبلغ س��ه هزار میلیارد تومان با
آنک��ه رقمی نجوم��ی و معادل یک
ماه یارانه نقدی پرداختی به بیش از
 70میلیون ایرانی اس��ت ،اما بخش
کوچکی از مطالبات بالوصول بانک
ها را تشکیل می دهد.
درحال حاض��ر بانک های حکومت
آخوندی بی��ش از  50هزار میلیارد
تومان مطالبات وصول نشده دارند
که غالبا بدوندریافت وثیقه کافی به

عمال و وابستگان حکومت پرداخت
ش��ده و بانک ها را با ورشکستگی
اعالم نشده مواجه ساخته اند.
س��ه هزار میلیارد توم��ان موضوع
اخت�لاس – که بی��ش از مطالبات
دیگر امکان وصول آن هست – تنها
 6درص��د کل مطالب��ات بالوصول
بانک ها را تشکیل می دهد.
♦
 )3عامل اصلی و انگیزه رواج س��وء
اس��تفاده های��ی ازاین ن��وع ،اقدام
خالف قانون و مجرمانه چندس��ال
پیش سیدعلی خامنه ای است که
با دس��تآویز "تعیین سیاست های
کل��ی نظام" و خ��ارج از چهارچوب
اختیارات قانون��ی خود ،ثروت های
ملی کش��ور را در مع��رض غارت و
چپ��اول دزدانی ک��ه دور اورا گرفته
اند ،قرارداد و گروه س��رمایه گذاری
امیرمنص��ور آریا تنها یک��ی از این
دزدان است که در دعوای بین جناح
های حکوم��ت آخوندی قربانی می

ش��ود تا بقیه دزدان و غارتگران را با
برپاکردن پرده غبار ازنظرها پنهان
کند.
اگر قوه قضایی��ه حکومت آخوندی
سالم و مستقل بود – که نیست –
نخستین کسی که باید به محاکمه
کش��یده می شد و در جایگاه متهم
ردیف اول قرارمی گرفت ،ش��خص
س��ید علی خامن��ه ای اس��ت که
با عملک��رد مجرمانه خ��ود زمینه
اختالس سه هزارمیلیارد تومانی را
فراهم کرده است.
ترفند نشاندن معلول به جای علت،
ترفندی ش��ناخته ش��ده است که
هدف ازآن رهانیدن سیدعلی خامنه
ای از مجازات است.
درحکومتی که دادگس��تری آن تا
اعماق وجودش فاسد است ،ادعای
مبارزه با فس��اد یادآور داستان های
دیوان بلخ است!
♦
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Ottawa, February 16, 2012:
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smuggling operations.
“Our Government is sending a clear
message that our doors are open to
those who play by the rules, including legitimate refugees. However,
we will crack down on those who
endanger human lives and threaten
the integrity of our borders,” said
Minister Kenney. “Human smuggling
is a despicable crime and Canadians
think it's unacceptable for criminals
to abuse Canada's immigration system for financial gain.”
Mandatory detention remains for
people who enter Canada as part of
a designated smuggling event. But
once the identity of a claimant has
been established and a refugee claim
is approved, individuals would be
released from detention.
The final component of the new legislation would give the Minister the
authority to make it mandatory for
visa applicants to provide biometric
data (i.e., fingerprints, photograph)
to visit Canada. Documents can be
forged or stolen, whereas biometric data provide greater certainty,
confirming the identity of applicants
when they apply.
“Biometrics will be an important new
tool to help protect the safety and
security of Canadians by reducing
identity fraud and identity theft,”
said Minister Kenney. “As fraudsters
become more sophisticated, biometrics will improve our ability to keep
violent criminals and those who pose
a threat to Canada out. In short, biometrics will strengthen the integrity
of Canada’s immigration system
while helping facilitate legitimate
travel.”
These measures would put us in line
with international partners such as
the United Kingdom, the European
Union, Australia, and the United
States. This would help prevent
known criminals, failed refugee
claimants and deportees from using
a fake identity to obtain a visa. The
use of biometrics would also bolster
Canada’s existing measures to facilitate legitimate travel by providing a
fast and reliable tool for confirming
identity.
ll these reforms are aimed at deterring abuse of Canada’s generous immigration and refugee system.
With these proposed measures, the
integrity of Canada’s immigration
programs and the safety and security
of Canadians will be protected.
“To maintain the support of Canadians for our generous immigration and refugee systems, we must
demonstrate that Canada has a fair,
well-managed system that does not
tolerate queue jumping,” concluded
Minister Kenney.
The above information can be found
on the Citizenship and Immigration
Canada website.
hey, happy PRE-NOROOZ!!
Stay healthy keep safe, and make
sure laughter is in your everyday
life! 
___________
Maria Cottone

A

Certified Canadian Immigration Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

کاندو می خ
!مراقبباشید

و الزم االجراس��ت ی��ک ش��به
دستمزد خود را به مقدار زیادی
.باال خواهند برد
وی پیشنهاد میکند که اگر قرار
اس��ت که این امر اجرا شود ابتدا
باید که دس��تمزد آرشیتکتها
.ثابت بماند
 صاحب نظردیگری،از طرفدیگر
ت از
 با بازرس��ی روزمره آرشیتک
روند س��اخت و ساز کامال موافق
.است
او معتقد اس��ت که قوانین کبک
باید که در این مورد طوری باشد
که از خریداران در مقابل بس��از
بفروشها حمایت کامل به عمل
.آورد
 وزیر،در ارتب��اط با همین ام��ر
دادگستری اس��تان کبک آقای
 روزJean Marc Fournier
 فوریه اعالم نمود که۱۹ یکشنبه
دولت کبک قصد دارد که با مردم
درباره قوانین موجود بر س��اخت
و س��از کاندومینیومها در کبک
.مشورت نماید
وی گفت که دولت قصد دارد که
قوانین جدی��دی را در این مورد
وض��ع نماید ام��ا اول میخواهد
که نظر و پیش��نهادات مردم در
 وی همچنین.این مورد را بداند
 تعداد،۲۰۱۶ میافزاید ک��ه تا س��ال
 خواهد۲۶۶۰۰۰ کاندومینیومها ب��ه
.رسید
سال گذش��ته تعداد کاندومینیومهای
ساخته ش��ده از خانههای تک واحدی
.بیشتر بوده است
اما خریداران کاندومینیومهای نوساز با
 که،مشکالت بیشتری مواجه بوده اند
ی از طرف
 ی از آنها نبودن تضمین کاف
 یک
ش��رکت س��ازنده برای پیش پرداخت
خری��داران ای��ن ن��وع کاندومینیومها
.میباشد
 شهر استان کبک۲ این جلس��ات در
بر گزار میش��ود و شرکت در آن برای
ی در شهر کبک
  یک.عموم آزاد اس��ت
 مارس و دیگری۱۶  و۱۵ در روزه��ای
۳۰  و۲۹ در ش��هر مونترال در روزهای
. آوریل۱۳ مارس و
این جلس��ات توس��ط هی��ات ویژهای
Christine Gagnon ب��ه سرپرس��تی
Francois Desoriers (محض��ردار) و
(اقتص��اد دان) ب��ر گزار میش��ود که
پیشنهادات مفید و سازنده مردم را در
تابستان امسال به وزیر دادگستری ارائه
.خواهندداد
ب��رای ثبت نام جهت ش��رکت در این
جلسات میتوانید به تار نمای زیر رجوع
.کنید

ی از این اف��راد آنقدر
 ��بعض
باه��وش ب��وده اند ک��ه با
ی ک��ه دارای
 ش��رکتهای
تجربه در ای��ن امر بوده اند
%۸۰ به شراکت بپردازند؛ اما
ی اقدام به این
 این افراد به تنهای
.امر نموده اند
ی که این
 بنا بر این تاثی��ر منف
 بس��از و بفروشهای ب
ی تجربه
ی را نیز
 (که درص��د قابل توجه
شامل میشوند) در بازار امالک
دارند باعث شده اند که درصدی
از خری��داران نس��بت به خرید
کاندومینیوم نوس��از و صاحب
.خانه شدن بدبین شوند
نکته قابل توجه و تاسف باردیگر
این اس��ت که قان��ون کبک در
.همه موارد یکسان نیست
مث�لا اگ��ر ش��ما خان��ه ت��ک
واحدی مس��کونی نوساز و یا کا
ندومینیوم��ی خریداری نمایید
ک��ه در س��اختمانی ح��د اکثر
 طبق، طبقه بنا ش��ده باش��د۴
قان��ون س��ازنده آن باید مبلغ
پیشپرداخت ش��ما را تا سقف
 دالر و همچنی��ن در۳۹۰۰۰
hidden( برابر عی��وب پنه��ان
.) ضمانت نمایدdeffects
اما این نوع گارانتی که توس��ط
APCHQ
habitation du quebec' provinciale'
des construsteurs d Association
ACQ (association de la و ی��ا
) ارائ��هconstruction du quebec
 در م��ورد کاندومینیومهای،میش��ود
واق��ع در برجه��ا و ی��ا آنهای��ی که از
س��اختمانهای صنعتی به مسکونی
. الزماالجرا نمیباشد،تبدیل شده اند
طبق نظر متخصصین و صاحب نظران
 پیشپرداخت خریداران تمام،ام�لاک
انواع امالک نوس��از باید توسط شرکت
س��ازنده بیم�� ه و تضمی��ن ش��ود؛ به
ی که شهرداری مونترال
 خصوص زمان
بس��از و بفروشها را تش��ویق میکند
تا با س��اختن برجهای بلند و یا تبدیل
ی و متروکهدر سطح
 کارخانههای قدیم
 از زمین حد اکثر،شهر به کاندومینیوم
اس��تفاده را ببرند (و هم چنین در آمد
بیش��تری بابت گرفتن مالیات نصیب
)!شهرداریها بشود
از طرف دیگر بساز و بفروشها هشدار
میدهن��د ک��ه پیش��نهاداتی از قبیل
گارانتی کردن تمام انواع امالک نوساز
و یا اس��تخدام آرشیتکت برای نظارت
 باعث،روزمره بر پروس��ه ساخت و ساز
باال رفتن هزینههای ساخت و بالطبع
افزای��ش قیم��ت کاندومینی��وم برای
.خریدار خواهد شد
ی از برج سازان معروف شهر مونترال
 یک
بر این نظر اس��ت که اگر آرشیتکتها
بدانند که نظ��ارت روزمره آنها بر ر َوند
پروسه ساخت و ساز به صورت قانونی

Crumbling Condos

egislation to protect the integrity
of Canada’s immigration system
was introduced today by Citizenship,
Immigration and Multiculturalism
Minister Jason Kenney.
The proposed measures include
further reforms to the asylum system
to make it faster and fairer, measures
to address human smuggling, and
the authority to make it mandatory to
provide biometric data with a temporary resident visa application.
“Canadians take great pride in the
generosity and compassion of our immigration and refugee programs.
But they have no tolerance for those
who abuse our generosity and seek to
take unfair advantage of our country,” said Minister Kenney.
The new bill, Protecting Canada's
Immigration System Act, proposes
changes that build on reforms to the
asylum system passed in June 2010
as part of the Balanced Refugee
Reform Act.
The proposed measures would provide faster protection to those who
genuinely need refuge, and faster
removal for those who don’t.
In particular, refugee claimants from
generally non-refugee-producing
countries such as most of those in
the European Union (EU) would be
processed, on average, in 45 days
compared to more than 1,000 days
under the current system, or 171 days
under the Balanced Refugee Reform
Act.
“It has become clear that there are
gaps in the Balanced Refugee Reform
Act and we need stronger measures
that are closer to the original refugee
bill we tabled back in March 2010,”
said Minister Kenney.
“Canada receives more refugee
claims from Europe than from Africa
or Asia. Last year alone, 23% of all
refugee claims made in Canada were
made by nationals from the EU.
That’s up from 14% the previous
year. This growing trend threatens the
integrity of our immigration system.”
In recent years over 95% of EU
claims were withdrawn, abandoned
or rejected.
If that trend continues, that means
that the unfounded claims from the
5,800 EU nationals who sought
asylum last year will cost Canadian
taxpayers nearly $170 million.
“Too many tax dollars are spent on
bogus refugees. We need to send a
message to those who would abuse
Canada’s generous asylum system
that if you are not in need of protection, you will be sent home quickly,”
added Minister Kenney.
With the Balanced Refugee Reform
Act and today’s legislation, the
provinces and territories are expected
to save in the range of $1.65 billion
over five years in social assistance
and education costs.
Most of the provisions in the former Preventing Human Smugglers
from Abusing Canada’s Immigration System Act (Bill C-4) have also
been included in this new bill, with
one modification. Minors under the
age of 16 would be exempt from the
detention proposals designed to deal
with all mass arrivals from human

L
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شاد و سربلند باشید
برگرفته از روزنامه گازت مونترال

کاندومینیومهای نوس��از از
ی و یا س��رمایه
 نظ��ر زندگ
گذاری قابل اطمینان به نظر
 اما همیشه باید،میرس��ند
قب��ل از خرید آنها برای این
س��والها جواب دقیق پیدا
:نماییم
ش��رکت س��ازنده پ��روژه
کیست؟
آی��ا پی��ش پرداخت ش��ما
محفوظ و ایمن است؟
آی��ا کیفی��ت کاری که قرار
است س��اخته شود تضمین
...شده میباشد؟ و
انجمن حمای��ت از خریداران
کبک هن��وز قوانین خ��ود را
با توس��عه کاندومینیومها در
مونترال وفق نداده است اما به
زودی ش��اهد تغییراتی در این قوانین
.خواهیم بود
 پایین بودن نرخ،در دو سال گذش��ته
بهره وام مس��کن و ثبات تقریبی بازار
کار منجر به به جا گذاشتن رکورد در
ساخت و ساز و فروش کاندومینیوم در
شهرهای بزرگ کانادا همچون مونترال
.و تورنتو شده است
canada  آمار و ارق��ام۲۰۱۰ در س��ال
 نش��ان میدهد که مونترالReal net
سومین شهر از لحاظ شروع پروژههای
جدید کاندومینیوم سازی در آمریکای
.شمالیمیباشد
در ای��ن میان ه��ر از گاهی داس��تان
خریداران این نوع امالک که به دنبال
اقامه دعوا برای پس گرفتن پول پیش
پرداخت و یا تحویل امالک نوس��از با
کیفیتی پایین تر از آنچ��ه در قرارداد
 به سرتیتر روزنامههای کبک،اولیه بوده
.تبدیل شده است

ی از این مشکالت بر میگردد به
 ��بخش
ی که مربوط به ساخت
 اینکه قانونهای
و س��از امالک نوساز میباشند در همه
موارد تضمین پیش پرداخت خریداران
و یا بر حذر داش��تن بساز و بفروشها
از دادن اطالع��ات غلط و ناقص در باره
پروژهشان (مثل مبلغ شارژ ماهیانه) را
.شامل نمیشود
 بس��از و بفروشها نیز،از ط��رف دیگر
.نگرانیهای مخصوص به خود را دارند
آنها از این بی��م دارند که وضع قوانین
س��خت تر در س��اخت و س��از امالک
مسکونی باعث باالرفتن هزینههای آنها
ش��ده و به نوبه خود آنه��ا این افزایش
هزینه را بر روی قیمت کاندومینیومها
اعم��ال خواهند کرد ک��ه باعث پایین
آمدن قدرت خرید و رکود بازار امالک
.میشود
هیچ یک از افراد صاحب نظر در زمینه
ساخت و س��از امالک نمیداند که در
ص��ورت وض��ع این قوانی��ن (تضمین
) چ��ه مقدار افزایش...پیشپرداخت و
هزین��ه در س��اخت امالک ب��ه وجود
.خواهد آمد
در حال حاضر بساز و بفروشها تقریبا
 دالر بابت گارانتی۱۰۰۰ مبلغی برابر با
.اجباری امالک نوساز میپردازند

نکت�ه قابل توجه دیگ�ر در خرید
 ش�ناخت دقیق از،این نوع امالک
.شرکت سازنده پروژه میباشد
در سال های اخیر به دلیل توسعه بازار
 تجار و کاسبان،ساخت و س��از امالک
زیادی که هیچ تجربهای در امر ساخت
و ساز نداش��ته اند به این صنعت روی
.آورده اند
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از آن باش��د كه تصور ميش��ود .نمونههايي از اين دس��ت را به تدريج در
مجموعههاي تلويزيوني ش��اهد هس��تيم؛ از دست دادن عزيزاني چون پدر
و مادر ،به باد رفتن دارايي كه با زحمت طي س��الها به دس��ت آمده بود،
حرمتهايي كه شكسته ميشود و  ...جايگزيني ندارد.
www.paivand.ca
البته پايان قصه خوش اس��ت و همچنان همه ش��اد و
ميبيني��م ك��ه
info@paivand.ca
راض��ي در كن��ار يكديگر به زندگي ادامه ميدهند ،بدون آن كه نش��اني از
«هزينه»ها به چشم بيايد!
گرچه براس��اس باوره��ا و اعتقاداتمان آموختهايم كه در هر خوش��ي و
forهمپاي يكديگرند ،اما
آس��اني،
ناخوش��ي حكمتي نهفته اس��ت و سختي و
SALE
نبايد سرانجام تقريباً خوش را بر هر اتفاق ديگري غالب دانست.
رستوران معروف ،با  32سال سابقه کار در قلب
تأثير اش��تباههاي خودمان و ديگران باقي ميمان��د ،كما اينكه انتظار
مرکز مسکونی و تجاری السیته ،با دکوراسیون
داريم با تالشهاي بعدي اين اثرات را آن گونه كه بايد ،هدايت كنيم .شايد
زیبا ،تجهیزات کامل ،و بسیاری دیگر...
تا حدي هم موفق باش��يم ،اما پايان ماجرا هم هميشه آن قدر نميارزد كه
برای اطالعات بیشتر با تلفن و یا ایمیل زیر
بتوان به آن تكيه كرد.
بگیرید:
تماس
بس��ياري در همين فراز و فرودهاي روزگار ،روز گذراندهاند و اگر گوش
A very
well
known
with
years
باشيم،
داش��ته
 restaurentآن
عواقب و نتايج
بينا32براي
ش��نوا براي تجربيات و چش��م
in business well decorated fully equiped
كردهايم.
سود
آپارمتان
معاوضه
best location in a residential and commercial
موارد هم الزم است از درايت شخصي و البته كمي دورانديشي
اكثر
در
آپارتمان برای معاوضه
and office complex is up for sale. For more
اسپانیا
دبی و
در تهران،
از
يا
هس��تيم
تجربه
بي
اصطالح
به
و
جوان
كند
نمي
فرقي
كنيم؛
اس��تفاده
information please call or E-mail us:
بامرتبه
ايدرازمونتریال
ملکی
دنياديدگي ،برخوردارMax_Jahangiri@hotmail.com.
اس��ت زیركه هر كسي صالح كارش را خود بهتر ميداند .از كجا و
معروف
بیشتر با شماره
برای اطالعات
بگیریداين باور به دوران ما رس��يده است ،آن جايي اهميت دارد كه
تماسچرا
چطور و
(514) 910-6643
لطفا متقاضیان جدی تماس بگیرند.
با ديد مثبت به آن نگاه كنيم.
سنجيدن پيامدهاي اعمالمان حتي در حد مرزهاي نه چندان گسترده
برازندگی
زیبایی
استهر كس برعهده خودمان است ،چراكه بهاي درستي يا
بيش از
در دنيا،
همين
بپردازيم.برایفروش
آرایشگاه
هم خود بايد
نادرستياش را
TAILLEUR
Le salon
coiffureوde
باي��د دوباره
ه��اي عجوالنه را
واكنش
تصميمگيريه��اي تكبع��دي
کامپیوتر
تعمیرات
فكرسابقه
«ديروز»سال
  با 56

کاری،داشتيم و طورو لپ
تاپشد،
ديگري
ديگري
بازنگري كنيم .شايد براي
عالی،
وموقعیت
درمحل
  

برايمانویندوز
حاال هم روي «فردا» حسابي باز كنيم كه بهترين نتيجه را  نصب
دارد.وبا
  با مشتری ثابت،

برنامه هایجانبی
درخدمت شما با بیش از 30سال
خداوند
درگاه
به
توبه
امكان
همچون
بازيابي
   و
جديد جبران
فرصت
تجربهكه
آن
ریوسود
به
مکان
نقل
دلیل
به

و آنتی ویروس
انواع لباس
 تعمیر
__________________
باسفارش فرصت قبلي ديگر نيست.
مهياست ،اما
 بازیابی اطالعات از دست
هموارهمردانه 
های زنانه و
به مبلغ20 :هزار دالر
خدمات
__________________مادي مي رفته و
متخصص در
شخصی 
سایربازيابي
پردازيم كه
چرم از اندوختههاي معنوي و
مقابلش
حتي در
پوست
نمي و
(514) 660-4856
بفروشبامی رسد:
«بيشتر» بهدست آوردن توان رقابت
«دوباره» به دست آوردن
شود.
 تخفیف ویــژه برای هموطنان برای اطالعات بیشتر لطفا باشماره
ندارد .گرامی
تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)

ایران
ی
 Tel.: 514-996-9692اکازیونعالیفروشرستوران
بخری
د
!
RESTO

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

ماندهاست

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

(514) 844-1879

مدرسهفارسیزبان

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

کامپیوتر

Bijan

azmar012011

514-419-1039
514-686-7684
استاتیک
1231 Ste-Catherine W.
Montreal, QC, H4B 2M5
Suite 304
ول با دو شرح
farzaneganmontreal@yahoo.ca
رفوکارفرش
الکترولیز
Tel.:
)(514
775-6508
انواعها را با مداد حل کرده و سپس
ختصصی شرح
ابتدا یکی از
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
 4882جدول روزنامه
تعمیرات
ویلن
آموزش
لیــزر
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
فرش دستباف توسط
تــدریسویلن
MARIE ROSE
و ایرانی کالسیک
ایرانی
متخصصويژه
جدول
جدول عادي
 Renovationآموزشگیتار
Maryam&Roe
مبتدی و پیشرفته
514-487-9105
azfev2012Up

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Construction
1
ساختمانی
امور
1

2

3

4

4-884-2106
!pirbrossard
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نانوایی
برای فروش
نانوائى با سابقه طوالنى
و بازار گسترده
در سطح شهر
به فروش مى رسد
تلفناطالعات:

514-937-2585

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
و تدریس زبان فارسی
برای کودکان و همچنین
بزرگساالن غیرفارسی زبان
 مبتدی تا پیشرفته

>> در ریوسود

450.907.3960
farshad UP azfev12

gbaa4@hotmail.com

azfev'12Up

فرزانگـان

پـاپ
5

برقی ،کارکرد 000
کیلومتر >> 900

6

سیامک :با 16سال سابقه
آموزش موسیقی
) -7 15 14 13 12(438نوعي جواه��ر -ضد هزينه -كالم
11887-6160
10 9 8
تدریس خصوصی
azfev1paid2

7

فروش باررستوران

رستوران بار پرتغالی
در قلب  NDGدر موقعیت عالی،
با پرمیت کامل رستوران وبارو...

Bar/ Restaurant Portugues
B.B.Q. Style in NDG.
Very well located in street,
Beautiful ambiance fully bar
licence, restaurant license outdoor terrasse in Summer,
Ideal for business person or
family business.
For more info please contact:

(438) 936-0998
moe7150@yahoo.ca azfev1-4issUP

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan12unpaid

تاتوی دائم

36

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
Mechanic garage $79,000 includes all
;equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
Old Mtl pub/resto, best location
;$645,000
  
Busy Pizzeria with good lease in Laval
;$140,000
  
Libanese franchise restaurant,
Longueuil, Mall location, $195,000.
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

استخدام

رستورانکبابسرا

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-933-0-933

دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان
رسمی کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

استخدام

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

514-660-3150
azmar15

تدریسریاضیات

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

514-931-2231
noushintilmai2010paid

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن
شیپ و ارائه خدمات مربوطه

1010 Sherbrooke W.

استخدام

خشکشویی شیک

به یک نفر کارمند برای
انجام امور خشکشویی
آشنا به زبان فرانسوی
در ناحیه مونتریال شرقی
نیازمند یم.
Tel.: 514-750-0574

دروست آیلند (سیاوش )
مغرور
هه
بعدامور ساختمانی
��ان ميوه دار-کلیه
فرانسه
زبان
(514) 867-1756
مردم
گروه
واحد-
شخص-
خود
-8
4491 St-Charles
2
-9فرانسه)
(فارغ التحصیل کشور
اط��راف-
هي��أت -كنارهه��ا و
ترین قیمت
نازل
ش��هر وسيعبااستان
(SPA
)CONCEPT
انـجام امور آشپزی
فیزیک
و
ریـاضی
+
3
ديده
زيان
Tel.: 514-833-1519
514-887-5195
حرفــــه ای
Cell: 514-730-7462
دانشگاه)
ش��هر
ضربه س��ر -دندانس��از-
(ازدبیرستان تا-10
(514) 685-4777
Tel.:
514-694-3735
فريق��ا -آراس��ته و 4
TRANSPORT
COMPANY
چند روز در هفته
گيالن
و
کارمنددوزبانه
یک
به
514-803-1845
مترجم رمسی
>> در منزل شما
شآواز -حرف ندا5 -
 -11رخوت -مخالف -خم بزرگ
دارای گواهینامه رانندگی
تدریس ریاضیات
استخدام
(خامن سالی)
آرایشگرنام
مؤسسه انتشاراتي -بافنده-
خدمات -12
برای انجام امور داخل و
ك گور
رضانوشادجمال
به یک کارگر 6ساده برای کار
کامپیوتر،
(514) 754-4592
و فیــزیک
مترجم رسمی و عضوجامعه
خاطرهحتویلدارییکتا
بیروندفتر
نهانزا
دانه
حاتم-
قبيله
گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
و
ك��ردن
خوار
ي-
باجتربه
ویل سن 7
مترجمان
حسابداری/گرافیک
عضو جامعه مترجمان رسمی
لوران نیازمندیم.
نارفيق
زدني
تنها-
مرغابي-
-13
کبکدعوتنامه و توسط مهندس
في
وقت
متام
بصـورت
ترجمه رسمی کلیه مدارک،
(بامشتـــری)
کبک و ایران
عیب یابی و تعمیر  نصب
قابلتوجهخامنها
برای اطالعات 8بیشتر با شماره
ك��ودك-
صندل��ي چرخ��دار
-14
تائیدترجمه
بدشگون-
درسالن شهرزاد
الکترونیک
هرگونه سخت افزار و نرم
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
اكنون-تماس بگیرید:
زیر
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-575-7080
میشود
همکاری
به
دعوت
سماروغ
چوپان-
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
ترجمه
به
مربوط
خدمات
9
(آرش کشوری)
Tel.: 514-509-8377
Tel.: 514-892-5433
ویروس زدایی
(514) 675-0694
)(514از
228-1111هايي
نوعي از آش -به س��لول
شبکه رسانی-15 
منسوب به آخرت-
>> کلیه مقاطع:
بازگرداندن

ضدویروس
نصب
و
(514) 489-6901
10
(438) 390-0694
كه
شود
مي
گفته
پرس��لولي
جانوران
ورق
و
College،University
مفروضاتازدست رفته:
شهریاربخشی
انی
ایرانی
DATAسري كروموزوم ميباشند و
 RECOVERYدو
داراي
ر
High-Shool
��اكت -پس��تاندار 11
دعوتنامهرسمی،
با ای ـار
افزار:
نرم
آموزش هرگونه
مترجم رمسی
با سابقه  tutoringدرمدارس
اصطالح ديپلوئيد ميباشند
به
يا
استخدام
گس
توسط شادی
ـ
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
12
ترجمه مدارک
ک ید!
مونترال و تدریس در موسسات
عمودي:
نغمه سروران
وبسایت :شرکت و خصوصی
طبق
پادش��اه-
تر
کنید!
ن
(514) 678-6451
ک
کنکور تهران
514-624-5609
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
عکس-های شما
هر گونه ش��كنجه 13
جلد
دو
كتابي در
پائي��ن حوض-
تبدیل فیلم و 1
ها
خامن
ویژه
ترجمهوتأییدترجمه
روی  DVDطراحی گرافیک
*درصورتعدمرضایتجلسه
514-889-3243
ميرزا ص��ادق وقايعنگار مروزي در
تنظیم فرم های از
رسمی اسناد و مدارک،
و يا كسب اطالع14 ...
مالیاتی:
اولرایگانمیباشد.
PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
بهترین
خصوصی و شرکت 
شاه
فتحعلي
 20سال سلطنت
شرح
کیمیا
توسط
ثبت نام :با ظرفیت محدود
مترجم رمسی
15
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
-2قیمت
سرویس بهترین
since
آزمون دانشگاه -ظرف -بدكار
ل -حالتي از ماده-
تأییدامضاء
(514) 699-1380
514-830-5757
90
19
ترين
شايع
از
يكي
بيمار-
درودگر-
-3
مونترال
شهر
مرکز
محل:
خواهر
افقي:
محمودایزدی
514-827-6329
نزدیکمترومک-گیل
 -8ن��ان آبگوش��تي -حيوان عس��لي - 1 -كاردان فن��ي و داراي تخص��ص شكايتهاي بيماريها
ه -آزمايش -مردود
Location: Downtown
عضوجامعه مترجمین کبک
514-620-3255
علم��ي -واح��د توان در دس��تگاه  -4 SIناگهاني -فرشته -سودن -خوراك
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
دن -فرض -باغوحش همين حاال
near McGill Metro
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تقويتي گياه
 -9ضرباهن��گ -گ��روه نوازندگاني كه وات
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
كه
مخفف
يافتن-
رهاي��ي
موس��يقي ،قطعات  -2كمد -شاعر منجم -آواره و دربدر  -5دريغا-
appointment
ایالتی و فدرال
ایرانی
مرك��ز مراكش -عضو
Maryگوناگ��ون
)(X Decarieبا اب��زار
5301 Queen
Tel.: 514-745-0318
استخدام
514-889-8765
 -3آهنگ��ر ش��اهنامه -پرن��دهاي از او
فردوسي
آرامگاه
نوازند-
مي
موسيقي
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
nsarvaran@hotmail.com
کنید!
Cell.: 514-246-8486
غیرفوری رده  Apteryxكه زيس��تگاه آن در  -6گل منجم��د -م��اچ -صن��دوق
موزيك
 ديوانگ��ي-جنگلي -بوي
،-10هزار
درنده فوری و
ميليون-دائمی
کارت اقامت
زنی وpc car
سیتی
متحد
ملل
كودكان
ماندگيو خانوادگی) ،فارغ التحصیلی نيوزلند است -پولدوست
به نام خداوند بخشنده مهربان
 عکس پرتره (فردی
چني��ن نام��ي هرگ��ز فرام��وش
رستوران-7شیراز
اس��ت-
تله,ماه��ي -تي��ر پيكان��دار -آرام
-4
سپاسگزار
بچه-
سطح-
واحد
نوار -11
CD
به
موزیک
پولتبدیل
و ش��به 
S
Hi8 Mini DV, VH
به DVD
نميش��ود -ش��هري در اس��تان
خودماني -گوارا
ها – گله
سمبل
وزغ-
ايران-
كوير
-12
 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم
محال و بختياري -چوب باريك
 -5نشانه اس��م مصدر -آساني -جمع چهار
514-485-2929
 -13فقر و بيچيزي -بالنگ -فالگير
ويولننوازي
هرم��ان لي��گ برت��ر  -14نيك��و روي -پرن��ده كوچ��ك يا رئيس
 -6جملگ��ي ،كل -ش��امي -از حروف  -8نش��انهها و معجزهها -قس��متي از
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استخدام

azmai15salimi

azaug15akvUp

آشپـزی

pirazjun1

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

AZ MAR 01 2012

aznov15`11alijaaniup

noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

azsep152011free

فال قهوه

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581



Uazjune12011

azsept'11

فال تاروت

Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز

azfev11Pd

arman:toendofFeb2011>P

514-488-7121

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

مرکزاسالمی
ایرانیان

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

997 Decarie،

(514) 336-5666

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

2370
 39دالر

514

37

 سال  18شماره  11  1046اسفند 1390

www.paivand.ca

Le monde de la langue française

ATENA ZAKERIN

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

>> با بهترین قیمت ها

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884

www.itptravelinc.com

استخدام

به یک نفر برای مدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.

Cherche personne avec
ou sans experience pour
gerance location suites
appartements hotel
pres de centre ville a
montreal a courte ou
longue duree,logement
est offert plus salaire et
prime.

Tel: 438-992-9482

Cell: 514-649-0109
itp.atena@yahoo.ca

استخدام

به یک نفر
کارگرساده ،دارای
گواهینامهرانندگی،
برای انجام کارهای
ساختمانی در مرکز
شهر نیازمندیم.
___________
 مزایا :حقوق مکفی
 +آپارتمان برای زندگی
Tel: 438-992-9482

هرگونهتعمیراتداخلی
ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

514-812-5662

fazelazoct15

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

azfev2012 sam.soudmand@yahoo.com june01-2010UPmrs soudmand

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد
سابق زبان انگلیسیدانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان TOEFL
خواندن و بحث در مورد
و IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
کتاب هایدانشگاهی
نوشتن مقاالتدانشگاهی

اجــاره

اموراستــاتیک
اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف ،باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

Tel.: 514-481-6765

tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

اجارهآپارمتان تدریسگیتار

azsep15akhpaidfor2

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379
azjune15

514-371-7700

آموزشگیتار

azoct1zarijabri

استخدام

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

AKHAVAN FOOD

رضارضـائی

به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

514-585-6178

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

tilMar'10P

آموزش سنتور

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

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
پارس.ت��ورز 938-7277 ............................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

آموزش رانندگی

آری��ا 621-0505 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

استخدام

رستوران یاس

به چند ویترس و یک کارگر
ساده برای کار در رستوران
یاسنیازمندیم.

سفرتورونتو
TORONTO
بها و سرویس عالی

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

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

514-483-0303

صــرافی5
ستاره

جای شما در این صفحه
خالی است!

5200 De La Savane،

با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-342-3000

info@paivand.ca

سفر روزانه به

تـورونتو
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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

شی��خ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
989-2229 ................................................ GIT
شریف223-6408..............................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
انصاری،همایون898-1590...........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
معلمی،نانسی929-6362................................
هودفر،فئودا 433-2703..................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111 .......................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
249-4684 ..................................... IBNG

بیمه و مشاور مالی

Distributed Free

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

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

حسابداریومالیاتی

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

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

حمل و نقل بین املللی

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

حمل و نقل

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

خشکشویی

پزشک

تابلوسازی
تاکسی

& all Major Cities

Ottawa، Toronto، Vancouver

صوفی 989-8383 ..........................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
پرسپولی��س 439-4321 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

داروخانه

سروی��ن 562-6453 .................................

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

بی��ژن 419-1039 ...........................................

شیرینی پزی

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

لوئیزداداشزاده288-4864............................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهری��ار 624-5609 ....................

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

فـرش

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

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 212-6858 .........................................

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

تدریس رقص
ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

خیاطی (آلتریشن)

دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،
765 GREENWOOD Rd.،
W. Vancouver، B.C.، V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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
برای ما بنویسید اما...

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره ش
ما در این لیست نیس

ت؟

گان پیوند )

اطلس 485-8585 ............................................

تدریس خصوصی

MONTRÉAL QC H4B 1L8

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

تبلیغات

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و،1
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود:
-----------------------الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

نیـازمنـدی هـای پیوند
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 609-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................



 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر 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؟...

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

رفت و آمد هرروزه

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

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

رفت و آمد هرروزه

TORONTO

PAIVAND

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

||Bazar Du Tapis

2178 Ste-Catherine W.

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

آرایشـــــگاه

نیازمنــدیها

قالیشوییبازارفرش

514 585 - 2345
514 846--0221

www.paivand.ca

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شه��رزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با خانم مینا طیرانی تماس حاصل فرمایید .
زمان :دوشنبه تا پنج شنبه ها :از ساعت  15:30تا  19و شنبه ها :از ساعت  10تا 14
نشانی4915 A, Bld St. Charles Pierrefonds H9H 3E4 :
Tel.: 514-961-4579

eveazjuly15UP

آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ وروشن تازه بازسازی
شده درمنطقه NDG
شامل یخچال و Stove
و دارای  Fanدر حمام و
آشپزخانه (منصور)
 750دالر درماه
514-655-5609

MMUNITY

موسسه  Le Monde De La Langue Françaiseبه منظورتقویت و آموزش زبان فرانسه
دانش آموزان و بزرگساالن آغاز به کار کرد :
  کالس های آماده سازی برای امتحانات ورودی به

  کالس های تقویتی برای ارتقایدرک و فهم

مطالب ،نحوه صحیح خواندن و نگارش به زبان فرانسه مدارسخصوصی
  موسسه Le Monde De La Langue Française

و همچنین غنی سازیدامنه لغاتدانش آموزاندر
هماهنگباریتمیادگیریعزیزاندانشآموز،برنامه
سطوحمختلف
  کالس های کمکدرسی برای انجام تکالیف مدرسه ریزی الزم را انجام میدهد

  در پایان هر ماه ارزیابی کاملی از پیشرفتدانش

و رفع اشکال
  کالس های آماده سازی برای انتقالدانش آموزان از آموزان به عمل می آید.

  کالس های بزرگساالن نیز به طور نیمه خصوصی

دورههایتطبیقی
دایرهستند.
() welcome class- Classe d’accueil
به مدارس عادی فرانسه زبان
  ارزیابی اولیه به صورت رایگان انجام خواهد شد.


azfev2012 sam.soudmand@yahoo.com june01-2010UPmrs soudmand

تعمیراتساختمان

PARTICIPATE in our
CO

موسسه زبان فرانسه

آژانــسمسـافرتی

I.T.P Travel
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کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کاجل زبان

کنکورد 418-8505...........................................

کتابفروشی

زاگرس 489-8686............................................

کلیسا

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

گاراژ (درب)

249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

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

ویدیو

271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

محضر

فـال

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

کامپیوتر

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

کارواش

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

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................
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ارائه ای از تپش:

ارائه ای از تپش:
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www.tapeshmontreal.com

سه شنبه
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مسابقات هیجان انگیز رقص ،قرعه کشی و...
در سالن جشن های «رزبول»
در قلب NDG

DJ

های

شهر!

در

کآنگرینیون
پار

13بدر

نحسی13رابامابدرکنید!

جوجه کباب ،آش رشته داغ و...
ک شنبه اول آوریل
ی

Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

نبش سن ژاک و کاوندیش

(مترو :واندوم ،اتوبوس )90
>> با پارکینگ بزرگ رایگان

 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران آزاد
>> ورودی 10 :دالر
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد
 به علت محدودیت جا،
توجه :به  40نفر اول
در پارتی ،دستبند نفیس
بلیت خود را همین امروز
3رنگ «ایران آزاد»
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
514-223-3336

رقص و پایکوبی ،شور

هدیه می شود...

کشی،
ه

ص ،قرع

نگیز رق
ا

ی و...
باز

همراه با شادترین

DJ

 یک روز زیبا (و شاید گرم!) دیگر
در کنار هم >> با یاد ایران آزاد

>> ورودی برای همگان رایگان

>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد

تلفناطالعاتتپشدیجیتال:

های

شهر!

514-223-3336

انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

،شادباشیم!
م

قصیم،بنوشی
بر

هیجان
سابقات
م

(مترو)Angrignon :
>> با پارکینگ بزرگ

و نورو  ...همبستگی

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Tel.: 514-996-9692

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

کافهپرشیا

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond

Tel.: (514) 489-8484

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ
)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

عباسشفیعی

بهروزآقاباباخانی

گوگو دش
ر

مونتریال

Tel.: (514) 806-0060

سالنآرایشفریبا
Unisex

تپش بزگزار می کند 13:بدر امسال،
با هم در پارک انگرینیون
>> یکشنبه  1آوریل
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 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
و...
 فر
 Cut: man/women
 color، perm، highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
)(men، woman
 manicure
 tatto for eyebrow،
lips، eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

3363 Cavendish

(514) 487-0800

عینک فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

وست آیلند

NDG

از هم اکنون

به پیشواز نوروز بزرگ

کلیه اقالم نوروزی
در سوپراخوان:
 NDGو وست آیلند

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

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

قهوه ادنا
ADNA

سبزه نوروزی

را فراموش نکنید:

لیمو شیرین عالی !

www.akhavanfood.com

.99/lb

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 

ماش ،گندم و عدس
فیس بوک
تو
ایمیل و تکس ش کنید!
 .را فرامو
و..
ک

تهایتبری
کار
خوان

نفیسا
ریک نوروز
رین راه تب
بهت

