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5252 De Maisonneuve W. Suite 101,
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,

d

www.jamshidtorabi.com
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شورایامنیت به حتریم ایران نزدیک میشود
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را با اجماع همچون دو قطعنامه
در حالی که شورای امنیت
س��ازمان ملل متحد پیش موضوع هستهای قبلی تصویب خواهد کرد یا خیر.
به نظر می رسد که اجماع در این
نویسقطعنامهجدیدتحریم
ایران:
زمان به سختی حاصل شود.
ها علیه ایران را بررسی می
کند ،تهران با فشار فزاینده انتظارپیشرفت برخی از  ۱۰عضو غیردائم شورای
امنیت از جمله آفریقای جنوبی،
ای روبروس��ت .جلس��ه مهمی نیست
اندون��زی و لیب��ی مخالف��ت ها
شورای امنیت سازمان ملل
ی��ا تردیدهایی را نس��بت به این
متحد روز چهارشنبه ۲۷
فوریه تشکیل شد تا اعضای آن مواضع قطعنامه یا تحریم های بیش��تر علیه ایران ابراز
خود را در برابر آخرین پیش نویس که کردهاند.
از سوی انگلیس و فرانسه ارائه شده ،بنظر می رس��د که لیب��ی در اصل با حمایت از
تحریم های بیشتر مشکل دارد و احتماال خواستار
هماهنگکنند.
(رای گیری در روز شنبه  1مارس مذاکرات بیشتر بعنوان بهترین راه برای بررسی
موضوع هسته ای ایران است.
انجام خواهد شد).
اما تحلیلگران می گویند که تحریم ها تنها می آفریق��ای جنوبی نس��بت ب��ه بند نظ��ارت بر
تواند به شکلی محدود به ایران آسیب وارد کند محمولههای ایران از جنبه حقوقی آن سئواالتی
و اهمیت واقعی آن به خاطر اقدام های تنبیهی را مطرح کرده و اندونزی هم نس��بت به آسیبی
واقعی نیست ،بلکه به سبب آن است که نشان که ب��ر همکاری ایران ب��ا آژانس بین
دهنده فشار سیاسی و دیپلماتیک از سوی جامعه المللی انرژی اتم��ی وارد خواهد کرد،
ابراز تردید کرده است.
بین المللی است.
اما در حالی که پنج عضو دائم ش��ورای امنیت آمریکا و دیگر اعضای ش��ورای امنیت
برای این تحریم های جدید به اجماع رسیدهاند ،خواستار آن هستند که این قطعنامه
س��ئوالی که مطرح می ش��ود این است که آیا با اجماع نظر تصویب ش��ود تا وحدت
احتماال شورای  ۱۵عضوی امنیت این قطعنامه جامع��ه بینالمللی و ان��زوای ایران را
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کلید خصوصی سازی
مدیکر زده شد
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Claude Castonguay

پشت کردن به شیخ روحانی
می شود موجب پشیمانی!!

Penser la santé à
deux vitesses

بوش:
مذاکره بدون پیش شرط با ایران اشتباه است
سیروس

کبک/کانادا :ص19:

ص4 :

یحیی آبادی

ع.ا .شادپور

شاهنامه ...ص23 :

علیدوستی ص20:

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

VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca
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دکترانصاری
پزشکی :ص22:
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Tel.: (514) 806-0060
(514) 806-0060
18Tel.:
Westminister
N. Suite 20

TORONTO

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

هشدار
اسرائیل
نسبت
بوقوع
‘هولوکاست’
در غزه
-4-
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داروهای ضد
21
افسردگی تاثیر
قطعی ندارد!

US

Primanry

مردم آمریکا
کدام را انتخاب
 9می کنند؟
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MONTREAL

www.pars.ca

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169
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خانه
ایران:
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روباه دفتر زده بود...
آدما رو پند واندرز میداد!

من ایرانیم پس...
دروغ منی گویم
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d
با قرعه کشی بلیت رفت و
برگشت به ایران  14مارس

2

بی بی بافت ،فرشی که بهار به ارمغـان
می آورد:
جمعه  7مارس 26
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.

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

مدیکر
دوالیه!
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دیدار پیوند با دکتر
سعیده (آرزو)خدیر
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca
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نقش
خامنهای
در زوال
جمهوری
اسالمی
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ارشنبه سوری های
چه
امسال 18 :مارس

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص27 :

Etiquette

نشان دهد.
اما برای رسیدن به
چنی��ن نتیجهای،
آنها بدون شک باید
با اعضای غیردائم بر سر برخی جزئیات قطعنامه
جدید تحریم ها رایزنی کنند .اگر این رایزنی ها
به شکست منجر شود ،آمریکا و دیگر کشورهای
غربی به احتمال
زیاد به پیش��برد
این قطعنامه در
این شورا با وجود
مخالف��ت یا رای
ممتن��ع برخ��ی
اعض��ای غیردائم
ادامه می دهند.

Tel.: (514) 731-1443
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon
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Luciene
l'Allier

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com
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ختفیف ویژه

دانشجویان

با کارت معتبر دانشگاه یا کاجل

از اول مارس
بلیتدانشجویی:
فقط 40دالر
(به تعداد محدود)

محل فروش بلیت:
تپش دیجیتال
فروشگاه سن لوران
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خبر...

مینشانیم”
ای��ن روزنامه میافزاید ،ارتش
سفر احمدینژاد
امریکا نمیداند آیا احمدی نژاد كامال در
جریان فعالیت شبكههای شیعه تحت
به عراق و واکنش
رهبری نیروی ق��دس قرار دارد یا خیر.
امریکا
مقامات امریكا همواره
قدرت
“ایران:
شیكاگوتریبیونجمعه
با جنجالآفرینی اعالم
 29فوریه نوشت سفر شماره یک جهان” كردهان��د ك��ه ای��ران
محم��ود احمدینژاد
مسئول خشونتهای
عراق اس��ت ،اما از این
ب��ه عنوان نخس��تین
رئیسجمهور اس�لامی ایران به عراق ،كه ایران را مستقیما مقصر قلمداد كنند
توجه جهان را به نق��ش ایران در عراق دوری کرده اند.
شیكاگو تریبیون ادامه داد ،به گفته “بابك
جلب خواهد کرد.
این نشریه افزود مقامات آمریكا این سفر بیاتی” استاد دانشگاه كالیفرنیا ،دولت
را به دقت زیر نظر خواهند داشت.
ایران بسیار مرموز است و از طریق شبكه
فیلیپ ریكر س��خنگوی سفارت امریكا ه��ای متعدد عمل م��ی كند به همین
هفت��ه جاری اع�لام ك��رد “ :امریكا به علت به نظر میرسد اطالع مستقیمی
نتیجه این دیدار و به آنچه احمدی نژاد از فعالیتهای سپاه قدس ندارد ،اگرچه
به عراقیها درباره نقش خود و دولتش غیر ممكن است كه رهبر ایران كه سپاه
در كمك به برقراری امنیت در این كشور قدس در سایه حمایتهای وی تشكیل
خواهد گفت ،عالقمند است”.
شد در جریان این عملیاتها نباشد.
احمدین��ژاد ب��ه تازگ��ی در بیان��ات مقامات امریكایی میگویند به نظر می
پیروزمندانه ای ،ایران را “قدرت شماره رسد هدف ایران ،تشكیل یک گروه شبه
نظامی منضبط شبیه حزب الله لبنان
یك جهان” اعالم كرد.
احمدین��ژاد به خان��واده های قربانیان در عراق است كه توسط سپاه قدس در
جنگ ایران و عراق گفت:
لبنان تشكیل شد و عماد مغنیه نقش
امروز نام ایران مشت محكمی بر دهان مهمی در تش��كیل این شبكه در عراق
قدرتها است و ما آنها را سر جای خود داشته است.

علیشیمیایی
اعدام می شود
شورای ریاستجمهوری عراق باصدور
بیانی��های اعالم ک��رد ،حک��م اعدام
علی حس��ن المجید معروف به علی
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شیمیایی تایید شده است.
واحدمرکزیخبر از بغداد گزارش داد،
شورای ریاست جمهوری عراق ،حکم
اعدام علی شیمیایی پسر عموی صدام
و یکی از س��ران رژیم س��ابق عراق را
که به مشارکت در جنایت علیه انفال
کردها محکوم شده بود ،تایید کرد.

متوسط قیمت
نفت خام ایران
در  11ماه حدود
 ۷۴دالر
در هر بشكـه
ن�وروز :برمبن�ای آم�ار و ارقام
كنون�ی در  11م�اه گذش�ته از
ابتدای سال حدود  62میلیارد
دالر نفت خام از كش�ور صادر
شده است.
متوسط قیمت نفت خام كشور
در این مدت حدود  74دالر در
هر بشكه بوده كه باالترین رقم
فروش نفت خام مربوط به بهمن
ماه در ح�دود كمی كمتر از 90
دالر در ه�ر بش�كه و كمترین
آن نی�ز حدود كمی بیش�تر از
 59دالر در هر بشكه مربوط به
فروردین ماه میباشد.
ط�ی  11ماه�ه گذش�ته بطور
متوسط روزانه حدود  2میلیون
و  500هزار بش�كه نفت خام از
كشور صادر شده است.

پیش از این شورای عالی قضایی دادگاه
عالی قضایی عراق س��ه تن از س��ران
رژیم سابق عراق را به اتهام مشارکت
در جنای��ت انفال علی��ه کردها که به
کشته ش��دن بیش از  100هزار کرد
عراقی در دهه هشتاد میالدی انجامید
به اعدام محکوم کرده بود.

هشدار
اسرائیل
نسبت
به وقوع
‘هولوکاست’
در غزه

رهبران اسرائیل هشدار داده اند که
در پی حمالت موشکی پیکارجویان
فلسطینی به شهر اشکلون ،ممکن
است دست به یک تهاجم گسترده
نظامی در غزه بزنند.
ماتان ویلن��ای ،مع��اون وزیر دفاع
اس��رائیل ،گف��ت پیکارجوی��ان
فلسطینی ممکن است باعث ایجاد

“یک هولوکاست بزرگ تر” در غزه
تحت کنترل حماس بشوند.
اس��رائیل می گوید این حمالت به
تالفی موشک پرانی حماس صورت
می گیرد.
حمالت هوایی اسرائیل طی دو روز
اخیر  30کشته بر جای گذاشته که
ش��ش کودک نیز در میان آنها بوده
اند.
خبرن��گاران م��ی گوین��د ک��ه
“هولوکاس��ت” واژه ای اس��ت ک��ه
اس��رائیلی ها ب��ه ن��درت از آن در
مورد مسائل غیر مرتبط با قتل عام
یهودیان توس��ط نازی ها در جریان
جنگ جهان��ی دوم ،اس��تفاده می
کنند.
در همین حال ،رییس کمیته دفاع
و امور خارجی پارلمان اسرائیل گفته
است نیروهای اسرائیلی باید دولت
حماس را در غزه سرنگون و مناطقی
را ک��ه از آنه��ا برای موش��ک پرانی
استفاده می شود ،تصرف کنند.

مصادف با  8مارس:

شالق برای یــک
فعال جنبش زنان

مرضیه مرتاضی لنگ��رودی از فعاالن
جنبش زنان از س��وی دادگاه انقالب
به شش ماه زندان و  10ضربه شالق

آژانس هواپیمایی اسکای الن
سفر به ایران:

امیر

9

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

اس��ت و آنه��ا تقاض��ای تجدید نظر
خواهند کرد.
فریده غیرت گفت امیدوار اس��ت این
حک��م در دادگاه تجدی��د نظر نقض
شود.

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

Psychotherapist
COPNN. Member

فارغ التحصیل از
دانشگاهکنکوردیا

وکیل دعاوی

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

امیرکفشداران

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

در پاسخ به درخواست هموطنان و به منظور تسهیل در امور حقوقی آنان
از اول ژانویه  2008هرگونه دفاع از دعاوی شما را در هر یک از مراجع قضایی
دادگستری ایران قبول می نماید.
دفتر ما زیر نظر آقای ضیاء نوروزی ،مستشار سابق دیوان عالی کشور ،با سابقه 38
سال کار قضائی و با همکاری وکالی مجرب دادگستری ،هرگونه طرح دعاوی شما را
در مونتریال به عهده می گیرد و در نتیجه هزینه رفت و آمد شما به ایران کاهش می یابد.
شما می توانید در همه موارد مخصوصا قوانین مدنی و جزائی ایران و همچنین دعاوی خانوادگی و
مسائل مربوط به مهاجرت در کانادا با ما مجان ًا مشاوره نمائید.
Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

آنان زنان را شالق می زنند

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

Phone: 514-38

Montreal:
Thursday,
March 20, 2008
12:48 AM

روانکاو

 Rنگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و
زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس ،سردرگمی و
مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت سالمت روح ،جان
و روان

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

به وقت مونتریال:

حسین
فلسفی

مشاوره و درمان

برا
ی آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

به وقت تهران:
پنج شنبه
اول فروردین 1387
( 2567ایرانی)
ساعت 18،9دقیقه،
 19ثانیه صبح

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حمیرا قاسم نژاد

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

سال حتویل 1387

محکوم شد.
فریده غی��رت وکیل خانم مرتاضی با
تایی��د این خبر به زمانه گفت که این
حکم از سوی دادگاه بدوی صادر شده
برای مدت دو سال به حالت تعلیقی

www.skylawn.net

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

به پیشواز نوروز بزرگ...

Tel.: 514-989-9722

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

12491 Gouin Blvd West
Pierrefonds, QC H8Z 1W3
Tel: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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کوبا :ادیو فیدل!...
فیدل ،قهرمان یا
ضد قهرمان،

ژیال بنی یعقوب
کم نیستند کسانی که هرگاه عکس
فیدل کاسترو ،رهبر انقالب کوبا را بر
بیانیه های گزارش��گران بدون مرز با
ای��ن زیر نویس دیده اند که او یکی از
دشمنان بزرگ آزادی بیان و مطبوعات
در جهان اس��ت ،چهره اشان را درهم
کشیده و گفته اند:
«کاش فیدل نی��ز همچون چه گوارا،
دوس��ت و همرزم انقالبی اش سال ها
قبل می مرد ،تا امروز به جای دشمن
آزادی ،یک قهرمان اس��طوره ای می
شد».
بسیارند کس��انی که فیدل را دوست
دارند ام��ا او را همچون چه گوارا یک
اسطوره می خواستند و نه فیدلی که
حتی برای بسیاری از انقالبی های دو
آتشه شکسته شد و او را امروز نه یک
آزادیخواه بزرگ که یک دیکتاتور می
نامند.
اما هنوز دوستدارانی دارد که او را زنده
می خواهند تا همچنان در دویس��ت
کیلومتری آمریکا به یک��ه تازی این
قدرت جهانی «ن��ه» بگوید و به همه
یادآوری کند که کشور چند میلیونی
اش را نیم قرن در برابر دشمنی های
بزرگ ترین قدرت جهان س��رپا نگه
داشته است.
او همچن��ان نم��اد انق�لاب در برابر

بازتاب...
از دوست
بپرسید چـرا
می شکند
_____________________
(مندرج در پیوند
 15فوریه )2008

_____________________
گزارش «دکتر امیر خدیر ،زیر نظر سازمان
ضد جاسوسی کانادا» در شماره پیشین
پیوند ،انگیزه ای ش��د تا کالم فرو خورده
خود را برای همشهریانم بازگو کنم.
پاس��خ دکتر خدیر به ادعاه��ای روزنامه
 Journal De Montréalدر پیون��د و
همچنی��ن در رادیو چکاوک مبس��وط و
کام��ل بود و هیچ نکت��ه مبهمی را باقی
نگذاشت.
همزمانی این مقال��ه همانطور که دکتر
خدیر اشاره کرده بود ،با اتفاقات منحصر
بفردی که در کبک در شرف وقوع است
(مهاجرستیزی و خصوصی سازی سیستم
درمانی) ،یک مهاج��ر آگاه و یک کبکی
مسئول را قطعا به فکر فرو می برد.
در قس��مت اول این نوشته سعی میکنم
موضوع نتایج حرکت به س��مت سیستم
درمان خصوصی انتفاعی را کمی با آمار و
نتایج تحقیقات موجود موشکافی کنم.
تغییر به سمت سیستم درمان خصوصی
انتفاعی گذشته از فشار اقتصادی بر دوش
طبقه متوس��ط و پائین جامع��ه ،از نظر
علمی قابل توجیه نیست.
تغییر به سیستم درمان خصوصی انتفاعی
همراه با رشد معنی دار در میزان مرگ و
میر در جامعه است(%95,1.020=RR( )1
 .)0.020=p ,1.038-1.003=CIبنابراین
در کانادا با آمار  108000مرگ ساالنه در
بیمارستان ،خصوصی و انتفاعی ساختن
سیستم درمانی باعث  2200مرگ اضافی
در س��ال خواهد شد .همچنین عوارض
ناش��ی از درمان در سیس��تم خصوصی
انتفاع��ی به مراتب بیش��تر از سیس��تم
درمانی غیر انتفاعی است .به عنوان مثال
همودیالیز در سیستم خصوصی انتفاعی
همراه با افزایش قابل توجه میزان مرگ
و می��ر میباش��د(%95 ,1.08=RR( )2
 .)0.0001<p ,1.13-1.04=CIاز نظ��ر
اقتصادی نیز سیس��تم درمان خصوصی
انتفاعی به مراتب گرانتر از سیستم درمان
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امپریالیسم شناخته می شود.
فی��دل کاس��ترو آزادیخواه باش��د یا
دیکتاتور ،اسطوره باشد یا ضدقهرمان
ویژگی هایی دارد که پس از نیم قرن
او را در میان بسیاری از رهبران جهان
منحصر به فرد می کند.
یک رهبر با س��خنرانی های طوالنی
چند س��اعته که هواداران��ش بارها با
اشتیاق و بدون خستگی به آن گوش
کرده اند .از سخنرانی های پرشور سه
– چهار ساعته گرفته تا هفت -هشت
ساعته.
نه فق��ط کوبایی هایی که از نزدیک و
بدون پلک زدن به س��خنان آتش��ین
اش گ��وش کرده ان��د او را یک رهبر
کاریزماتیک می نامن��د ،که برخی از
چهره های سرشناس جهان نیز بر این
باورند.
رهبری که دوس��تان و دشمنانش در
سراس��ر جهان او را به نام کوچک می
شناسند و یاد می کنند« :فیدل»
فی��دل در ج��ان به در ب��ردن از انواع
ترورهای پیچیده نیز بی نظیر است؛
سیگار برگ شاید معروف ترین نقشه
سازمان سیا باشد؛
اما پیچیده ترینش در میان  ۶۳۸نقشه
و عملیات برای از میان برداش��تن او
نبوده است.
او در جل��ب توج��ه ش��خصیت های
محب��وب جهان نی��ز در نوع خود کم
نظی��ر اس��ت ،از س��ینماگران مطرح
هالیوود تا قهرمانان درجه یک ورزشی

و نویس��ندگان پرآوازه جهان و حتی
شخصیت های مذهبی جهان مجذوب
او شده اند.
گابریل گارسیا مارکز ،چهره شاخص
ادبیات آمریکای التین که بسیاری را
در سراسر جهان با رمان ها و داستان
هایش مسحور کرده است ،خود شیفته
ش��خصیت فیدل اس��ت و بارها برای
دیدار او به هاوانا رفته است.
کشیش «فری بتو» ،کاتولیک مومن و
عمیقا معتقد به مسیحیت 23 ،ساعت
تمام با رهبر کمونیس��ت کوبا درباره
مذهب گفت وگو کرد تا ثابت کند که
فیدل رابطه خوبی با مذهب دارد.
در همین گفت و گوها بود که فیدل به
این کشیش سرشناس گفت:
«من در یک مناسبت جمله ای گفتم
که می توانم ام��روز نیز تکرار و تایید
کنم؛ کسی که به فقرا خیانت کند ،به
مسیح خیانت کرده است».
فری بتو در همی��ن گفت و گو آنقدر
تالش کرد تا باالخره جمله مستقیمی
از فی��دل در مخالف��ت ب��ا این جمله
معروف مارکس ک��ه «مذهب افیون
توده هاست» بگیرد.
فیدل ناامیدش نکرد و گفت:
«مذهب نه به خودی خود افیون است
و نه یک داروی ش��فابخش .این ربط
پیدا می کند به این که چه برخوردی
نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی و
مادی نوع بشر پیدا کند».
فیدل گرچه پنجاه سال شعار جامعه
سوسیالیستی داد ،اما در ایجاد چنین
جامعه ای توفیق نیافت.

بهزاد منصوری
 اگر کارتل های پزشکیو داروسازی بخواهند
قهرمانان عدالتخواهی را بی
آبرو کنند ،تعجبی نیست!
 امیر خدیر همواره درگیرمبارزه برای اعاده شغل
گروه پزشکان مهاجر حتصیل
کرده خارج از آمریکای
شمالی ،بوده است.
 در رده های باالیسیاست این مرز و بوم از
هموطنان مان حمایت کنیم!
دیگر  3.6میلی��ارد دالر خرج اضافی در
سال در کانادا.
درک علت این موضوع چندان مش��کل
نیس��ت ،چرا که هدف اصلی در سیستم
درمان خصوصی انتفاعی ،سود صاحبان
س��رمایه است .اما در سیستم درمان غیر
انتفاعی هدف اصلی حفظ جان و سالمتی
بیماران می باشد.
حلقه پنهان زنجیره بحثهای خصوصی
سازی سیستم درمانی این است که این
تغییر ب��رای صاحبان س��رمایه همراه با
س��ودهای میلیارد دالری خواهد بود .به
همین دلیل اس��ت که آنها دست به هر
کاری میزنند تا به هدف خود برسند.
کارشکنی در بهبود راندمان سرویس دهی
ساختار درمان غیر انتفاعی یکی از کارهایی
است که با موفقیت در طی سالهای اخیر
انجام شده است .به شکلی که مردم عادی
از وضعیت موجود خس��ته ش��وند ،تا به

از نامهی کاسترو در روزنامه «گراما»

--------------------با این همه توانس��ت مدلی خاص از
سوسیالیس��م را به نام کشورش ثبت
کند:

این جمله از
قلم کسی که نیم
قرن به قدرت
چسبیده بود کمی
«نچسب» است!

«سوسیالیسمکوبایی».

مدلی که هر چند سوسیالیست های
جهان سوسیالیسم را در آن نیافتند،
اما با تاکید بر روش های پیش��گیری
از بیم��اری ،کوبا را ب��ه یکی از موفق
ترین کش��ورها در مدیریت بهداشت
عموم��ی تبدیل ک��رد و بنا ب��ه آمار
سازمان بهداشت جهانی شاخص امید
به زندگی در مردان و زنان کوبایی برابر
با همان شاخص ها در ایاالت متحده
به ترتیب  ۷۵س��ال و  ۸۰سال است.
آمار مرگ و می��ر نوزادان در کوبا ۶/۵
در هر هزار نوزاد با کش��ور کانادا و در
میان ثروتمندترین کش��ورهای غربی
رقابت می کند.
کاس��ترو با کناره گیری اش از قدرت
هوادارانش را نه غمگین که شاد کرد.
آن ه��ا ای��ن اتف��اق را به فهرس��ت
افتخارهای رهبر محبوبشان افزوده اند:
او بر خالف بسیاری از رهبران جنبش
ه��ا و انق�لاب های جه��ان که فقط
مرگ می تواند آن ها را از قدرت جدا
کند ،با اراده خ��ود کنار رفت .یکی از

سیروس
یحیی آبادی

دوس��تدارانش هم با توج��ه به اوضاع
فعلی منطقه و جهان نوشت:
«فی��دل با میل خود کن��ار رفت و نه
مرگ و نه آمریکا او را از مسندش جدا
نکرد».
فیدل انقالبی باش��د یا شیفته قدرت،
قهرم��ان ی��ا ضدقهرمان ،مس��تبد یا
آزادیخواه ،عشق کاشته باشد یا نفرت،
هنوز برای کس��انی در سراسر جهان
تنها سیاستمداری است که بر مرگش
خواهندگریست.
او را آخرین بازمانده از نس��ل چریک

های آمریکای التین نامیده اند.
آخرین بازمانده باشد یا نباشد،
تنهاترین سوسیالیست جهان باشد یا
نباشد،
یک شخصیت دوران ساز است
که به قول پل رینولدز ،خبرنگار بی.بی.
سی:
«داستان زمان ماست :داستان جنبش
های انقالبی ،جنگ س��رد ،رویارویی
شرق و غرب ،تقابل شمال و جنوب ....
این همه در مقابل چشمان او آمده و
رفته است».

•

خدمات حسابداری لوئی

به بهانه گزارش ژورنال دو مونرآل
امیر خدیر حتت نظر سازمان ضد
جاسوسی کانادا...
غیر انتفاعی است()3
( Relative payment
%95 ,1.19=for care
,1.33 -1.07 =CI
 .)0.001=pب��ه بیان

 تنها سیاستمدار درجهان که بر مرگش
خواهند گریست!
 «کاش فیدل مثل چهسال ها پیش مرده بود!»

«وظیفه
اصلی من
این است
که به قدرت
نچسبم»!

کلیه امور حسابداری و مالیاتی ،مشاوره و ثبت شرکت ها
تهیه اظهارنامه مالیاتی شخصی و شرکت ها بصورت کامپیوتری
سرمایه گذاری و امور مهاجرت

محضاینکه
سیس��تم
د ر ما ن��ی
خصو ص��ی
انتفاع��ی به
عن��وان راه
حلی معجزه
آس��ا ارائ��ه
شود ،مردم با
آغوش باز پذیرای آن ش��وند .باید از خود
بپرسیم  ،چرا در حالیکه  800000نفر در
حال حاضر در کبک دسترسی به پزشک
خانواده ندارند ،سیستم پزشکی در سال
گذش��ته تصمیم گرفت ک��ه حدود 60
پست تخصصی پزشک خانواده را خالی
بگذارد و از  200پزشک مهاجر آماده برای
کار (کسانی که تمام امتحانات تخصصی را
پشت سر گذرانده اند) استفاده نکند.
سال گذشته نظام پزشکی در یک انعطاف
غیرمنتظره و با تبلیغات بسیار زیاد تصمیم
گرف��ت که اج��ازه کار موقت پزش��کان
تحصیل ک��رده خارج را پس از  5س��ال
تبدیل به اجازه کار دائم کند .این پزشکان
ب��دون هیچ نتیجه محسوس��ی ،دهه ها
برای رسیدن به این هدف جنگیده بودند.
حتی رئیس بیمارس��تان هایی در کبک
بودند و هستند که با اجازه موقت کار در
بیمارستان مشغول کارند.
چرا نظام پزشکی ناگهان تصمیم خود را
عوض کرد؟
یکی از احتماالتی که هیچ وقت توس��ط
نظام پزش��کی رد نشد ،این بود که اجازه
کار دائم به پزشکان این امکان را می دهد
که از مناطق دور افتاده به شهرهای بزرگ
بروند .در واقع این فک��ر در ذهن تداعی
می ش��ود که بیمارستان های خصوصی
“مجازی” از همین ح��اال در فکر جذب
پزش��کانی هستند که در آینده برای آنها
کار کنند .قدرت این کارتلها ی پزشکی
به حدی اس��ت که حتی نظام پزشکی را
هم به زانو درمی آورند و آنها را مجبور می
کنند که سیاست های خشک و قدیمی

ادامه در صفحه 30

تلفن با وقت قبلی

1255 Carre Phillip,
bureau 601,

Montreal, Quebec H3B 3G1

Cell..: (514) 652-7623

Tel.: (514) 733-9176

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

انواع چلوکباب های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...
only for take out

کباب کوبیده

7

.99

اسپشیال های هفته:

دوشنبه :قورمه سبزی
سه شنبه :ماهیچه
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنج شنبه :قورمه سبزی
جمعه :قیمه بادمجان
___________________
همراه با سوپ یا ساالد

ساندوی
چ کوبیده:
0
 4.5دالر
ساندو
یچ کتلت:
 4دالر

همه روزه

4

315-9858
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5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4



www.paivand.ca

dسالd 14شماره11 d 830اسفند1386

ایـــران...

دكتر حسین
باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com
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تضاده��ای درون حاكمیت جمهوری
اسالمی بر س��ر تصاحب صندلیهای
مجلس هش��تم روز به روز ش��دیدتر
میش��ود و به مرزهای آشتیناپذیری
نزدیك میگ��ردد .درگیریهای لفظی
و قلمی تندتر شده و عوامل دو طرف
ب��ا صراحت بیس��ابقهای به جان هم
افتادهاند .اظه��ارات جعفری فرمانده
س��پاه و حس��ن خمین��ی ،دو نه��اد
پرق��درت رژی��م را در برابر ه��م قرار
داده و طرفداران و ه��واداران آن را به
صفآرایی علیه یكدیگر واداشته است.
موضعگیریهاینسبتاصریحخامنهای
در دفاع از عملكرد هیئتهای اجرایی
و نظارت انتخابات ،خشم اصالحطلبان
مح��ذوف را برانگیخت��ه و آن��ان را به
واكنش واداشته است .رأیگیری 24
اس��فند میرود تا در تضادهای بین
جناحهای مختلف جمهوری اسالمی
فصل جدیدی بگشاید.
نزاعه��ای اخی��ر البته در ن��وع خود
بیسابقه نیست .س��اختار قدرت در
جمهوری اسالمی همواره صحنه نزاع
جناحهای مختلف آن بوده است كه
فارغ از مردم و از روی س��ر آنان برای
گرفتن س��هم خود از ق��درت رقابت
میكردهاند .در دهه اول انقالب ،این
نزاعها یك فصلالخطاب در هیئت آقای
خمینی داشت كه مورد پذیرش همه
جناحهای حاكمیت بود .او میتوانست
با وادار كردن شورای نگهبان به تغییر
تصمیمات��ش ،در دعواهای جناحی
حالت بیطرفی به خود بگیرد ،سپاه
پاسداران را فرمان دهد در اختالفات
سیاسی درون حاكمیت موضع نگیرد
و یا در برابر زیادهرویهای قوه مجریه،
مجلس را در رأس امور بنشاند .فرمان
و حكم و نظر او برای همه جناحهای
حاكمیت حجت بود و موقعیت او در
ی بود كه همه آنان قضاوت او
ش��رایط 
را میپذیرفتند اگرچه آن را نپسندند.
در براب��ر ،او تالش میك��رد كه فرای
ی درون حاكمیت
درگیریهای جناح 
عمل كند و تا آنجا كه امكان داشت
ی به آن بر حذر دارد.
خود را از آلودگ 
پس از م��رگ خمینی و جانش��ینی
آقای خامنهای ،نهاد رهبری جمهوری
اس�لامی قدرت معنوی خود را تا حد
زیادی از دست داد .خامنهای نه جذبه
(كاریزما) و اعتبار سیاس��ی و مذهبی
ی را داشت كه سخنش را همه
خمین 
وابستگان قدرت سمعا و طاعتا بپذیرند،
و نه (آن چنان كه بعدها تجربه نشان
داد) دارای پختگی و درایت سیاس��ی
خمینی ب��ود ك��ه بتواند خ��ود را از
صحنههای درگیری درون حاكمیت
دور نگه دارد و فرای آن اعتبار خود را
حفظ كند .او خیلی زود در گرداب این
درگیریها فرو رفت و با هر اقدام خود

مرکز خدمات ارزی
بانک بین املللی

بامدیریتبیژناحمدی

مرکز خدمات ارزی در مونترال
اولین

groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
یو
نر بیزنسی به نازلترین
خ
تا
 400دالر 10 :دالر
از 400
دالر به باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا ،در کمتر از چنددقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ دربجایی ارز
کمترین زمان
ی برای جا
تبار

کارتهای اع

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید
Metro: Guy

درآورد.
اعتب��ار حقوقی
والیت فقیه اگر
به قانون اساسی
جمه��و ر ی
اس�لامی است،
اعتب��ار حقیق��ی آن ،اما ،ب��ه نقش و
موقعیت آیتالله خمینی برمیگردد .او
از چنان موقعیت و اقتداری برخوردار
ب��ود كه فرامی��ن و احكامش ،حتا در
مورد جنایات ضد بشری قتلعامهای
وسیع زندانیان ،بدون چون و چرا اجرا
میش��د .طبیعتا پس از مرگ او ،هیچ
كس نمیتوانست این اقتدار مطلق را
حفظ كند .ولی كس��ی كه در جای او
نشسته است اگر میخواهد كمترین
اعتب��اری برای خود به دس��ت بیاورد
باید كه دس��ت كم احترام سلف خود
را حفظ كند و خود را پیرو راس��تین
او بنمایاند .خامن��های از این آزمایش
به صورت رسوایی ناموفق بیرون آمده
اس��ت ،و در دعوایی كه دست كم یك
روحانی حكومتی دیگر را از شدت تأثر
دقمرگ كرده و احساس��ات بسیاری
دیگر را برانگیخته ،سكوت پیشه كرده
اس��ت  -س��كوتی كه حتا اگر فردا به
مصلحت شكسته شود باز هم تعبیری
جز قرار گرفتن در برابر خمینی و تیشه
به ریشه اعتبار سیاسی و معنوی خود
زدن نخواهد داشت .خامنهای اكنون

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

نقش خامنهای در زوال جمهوری اسالمی

اس�لامی نیز جا افتاد .رعب و هیبت
خامنهای شكسته ش��ده و باب نقد و
اعتراض به او باز شده بود .روزنامههای
اصالحطلب به تلویح به نقد عملكرد او
میپرداختند .و در همین فضا بود كه
ی
دو سال بعد ،دانشجویان در خیابانها 
تهران ش��عارهای ضد خامنهای س��ر
دادن��د و برای چن��د روز صحنههایی
آفریدند كه هیچگاه در حیات خمینی
و علیه او قابل تصور نبود.
مقطع دوم خرداد نقطه هبوط خامنهای
از منزلگاه خمین��ی بود .از آن به بعد،
خامنهای یك سره در حال سقوط بوده
اس��ت و با هر حرك��ت و موضعگیری
خ��ود در مس��ایل و درگیریه��ای
سیاس��ی كش��ور بخش بیش��تری از
اعتبار و حیثیت خود را از دست داده
است .موضعگیریهای صریح او علیه
جناح اصالحطلب و مجلس ششم ،و
به خصوص «حك��م حكومتی» او در
جلوگی��ری از ط��رح و تصویب قانون
مطبوع��ات ،و نقش مس��تقیم او در
توقیف فلهای مطبوعات ،تقریبا تمامی
ی مانند
این جناح را (به استثنای افراد 
كروبی) ب��ه صف منتقدان و مخالفان
او رانده اس��ت .انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال  ۱۳۸۴نقطه عطف
قرار گرفنت خامنهای در برابر
دیگ��ری در این زمینه بود .دخالت
مردهریگ سیاسی خمینی
نهاد رهب��ری در این رأیگیری به
حدی رس��وا و آشكار بود كه فغان
اعتبار او را در بین وفادارترین
همه نامزدهای دیگ��ر را درآورد تا
نیروهای هوادار خمینی رو به
آنج��ا كه برخی از نزدیكترین افراد
زوال میبرد .همراه با این
ی
ی مانند هاشم 
به خامنهای و كسان 
روند ،اعتبار مهمترین ركن
رفسنجانی كه در باال بردن او سهمی
والیت
جمهوری اسالمی یعنی
تعیینكننده داشتهاند ،نیز لب به
فغان و اعتراض گشودند .خامنهای
فقیه رو به تضعیف میگذارد.
اكنون بخشی از جناح محافظهكار
اكنون پایههای معنوی این
را نیز به صف منتقدان و مخالفان
نظام از درون در حال متالشی
خود رانده بود.
شدن است  -و بزرگترین
اكنون و در آس��تانه رأیگیری ۲۴
كمككننده به این روند،
اسفند ،خامنهای همچنان و چهار
اس��به در سراشیبی س��لب اعتبار
شخص علی خامنهای است.
سیاس��ی خود میتازد و دشمنان
ت��ازهای ب��رای خ��ود میآفریند.
حمایت او از قلع و قمع ش��دیدی
در این زمینه بخشی از اعتبار و حرمت
سیاسی خود را از دست داد .به دنبال ك��ه هیئته��ای اجرای��ی و نظارت
این روند است كه او اكنون به حمایت انتخابات نس��بت به اصالحطلبان به
از افراطیتری��ن و خرافیترین جناح راه انداختهاند به اعتراضهای صریح و
درون حاكمیت تنزل یافته و سرنوشت علنی بیسابقهای علیه او منجر شده
خود را به سرنوش��ت این جناح پیوند است .مهمتر از آن ،سكوت پر معنای
زده است.
او در درگیریهای اخیر اس��ت كه به
موضعگیریهای جناحی خامنهای به دنبال اظهارات فرمانده سپاه مبنی بر
تدریج اعتبار او را در بین بخشهایی حمایت از اصولگرایان ،و نقد حس��ن
از حاكمی��ت و ه��وادران آنان كاهش خمینی با اش��اره به گفتههای جدش
داده اس��ت .اولینبار این موضعگیری در منع از ورود سپاهیان به اختالفات
در مقیاس بزرگ در جریان دوم خرداد درون حكومت��ی ،پیش آمده اس��ت.
ی
 ۱۳۷۶رخ داد .ه��واداری تلویحی او از خامنهای نه فقط این درایت سیاس 
ناطق ن��وری در آن هنگام نه فقط به را از خود نشان نداده است كه (حتا اگر
نفع خاتمی تمام شد و گروه زیادی از این امر مسبوق به سابقه نبود) رأسا در
ی این مورد دخالت كند و افسرمنصوب
رأیدهندگان را به حمایت از خاتم 
ی كشاند و بلكه خود را بر سر جایش بنشاند و بلكه از
ی صندوقهای رأ 
به پا 
حرمت سیاسی خامنهای را نیز تا حد باب احترام به سلف و ولینعمت خود
زیادی شكس��ت .این كه بخش عمده هم حاضر نشده است گفته او را به یاد
ی به خاتمی بغضا لمعاویه بوده است فرمانده س��پاه بیاورد و یا وقتی كسی
رأ 
و نه حبا لعلی ،تفسیری بود كه همه جا مانند حسن خمینی این كار را میكند
مطرح میشد و به عنوان یك واقعیت در آن را تأیید نماید .و این ش��اید پاشنه
ی باش��د كه باالخره او را از پای
ذهنیت بسیاری از هواداران جمهوری آشیل 

استفاده از
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1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621
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Tel.: 514-937-5192

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170
تیش��ه در دس��ت ،ب��ه زدن بن خود
پرداخته است.
پ��س از  ۲خرداد  ۷۶و  ۳تیر ۲۴ ،۸۴
اس��فند  ۸۶میرود ك��ه نقطه عطف
ی علی
دیگری را در سقوط اعتبار سیاس 
خامنهای در جمهوری اس�لامی رقم
زند .این رأیگیری بخش بزرگتری از
وفاداران به جمهوری اسالمی را به صف
معترضان و منتقدان خامنهای میراند
ی فقیه
و حیثیت و اعتبار سیاس��ی ول 
را به پایینتری��ن نقطه خود در طول
حیات جمهوری اس�لامی میرساند.
قرار گرفتن خامنهای در برابر مردهریگ
ی
سیاسی خمینی و نفی ضمنی یا عمل 
رهنموده��ای او ،اعتب��ار او را در بین
وفادارترین نیروه��ای هوادار خمینی

رو ب��ه زوال میب��رد .او البته میتواند
ی سپاه و بسیج مسلح
همچنان به نیرو 
خود حكم براند و مخالفان خود را هر
چه بیش��تر به حاش��یه براند و یا آنان
را حذف كند ،ولی ق��درت معنوی او
به ش��دت رو به تحلیل میرود .همراه
با ای��ن روند ،اعتب��ار مهمترین ركن
جمهوری اسالمی یعنی والیت فقیه
در بین هواداران و حامیان این نظام رو
به تضعیف میگذارد .اكنون پایههای
معنوی ای��ن نظ��ام از درون در حال
متالش��ی شدن اس��ت  -و بزرگترین
كمككننده به این روند ،شخص علی
خامنهای است

•

www.fkhatami.com
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 :Pierrefondsآپارتمان نوساز  2خوابه با گارانتی پنج سال با آسانسور و ورودی برای صندلی چرخدار طبقه سوم 175900 :دالر
 :Ile Bizardخانه  2+2خوابه با  2سرویس کامل ،با زمین بیش از  19000اسکورفیت در بهترین منطقه Ile Bizard
با زیرزمین تکمیل شده و استخر 449000 ...................................... :دالر
 349000دالر
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آموزشگاهرانندگی

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار
کتاب راهنمای رانندگی 2008
به فارسی و تمام رنگی
 هنگام نامنویسی در آموزشگاه بطور رایگاندر اختیار شما قرار می گیرد.

Driving
School

برای خامن ها:
مربی خامن

275.00

292-8844

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book
--------------------------
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ا
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SPECIAL

تئوری آموزش کامپیوتری

 12س��اعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

COOL

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil
+ car for exam

00
.
5
7
________________________
Villa Maria

7370 Cote-Ste-Luc, # 118
Montreal, QC H4W 1P9
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دلسرد می کند .به نظر می رسد این
نوع مذاکره در مورد آن دو کشوری که
شما به آنها اشاره کردید اشتباه خواهد
بود”.
باراک اوباما گفته اس��ت مذاکره بدون
پیش ش��رط به معنای مذاکره بدون
آمادگی قبلی نیست و آمریکا با مذاکره
با این کشورها آنها را وادار به آزاد کردن
زندانیان سیاسی می کند.
اما جورج بوش نگران است که دست
دادن با رهبران ای��ران و کوبا بیش از
آنکه در جهت منافع آمریکا باشد برای
ته��ران و هاوانا مش��روعیت به همراه
آورد:
“نشستن بر سر میز و عکس گرفتن با
مستبدی مثل رائول کاسترو از منزلت
کش��ور ما کم و ب��ه او اضافه می کند.
او نف��ع زیادی از آن می برد چون می
گوید مرا ببینید از سوی رئیس جمهور
ایاالت متحده به رسمیت شناخته شده
ام .کس��ی که می گوید می خواهم به
او بگویم که
زندانیان را
ای نوبهار عاشقــــــان داری خبر از یار ما
آزاد کن��د،
ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغها
ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس
ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا
ای فتنه روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش
پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی
ای جویبار راستی از جـــــوی یار ماستی
بر سینهها سیناستی بر جانهایی جان فزا
ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش
ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را
غزلیات شمس

ماه تو خوش سال تو خوش ...

آمریکا محس��وب می ش��وند،
مذاکره خواهد کرد.
آقای اوباما می گوید نباید پیش شرطی
بوش :مذاکره
برای مذاکره تعیی��ن کرد و از مذاکره
در واکنش به گفته اوباما:
نباید هراسی داش��ت .البته او مقدمه
بدون پیش
چینی برای هرگونه گفتگو از این نوع
شرط با ایران
را الزم دانسته است.
اما جورج بوش ک��ه برخی از این
اشتباه است
گیجی و کشورها نظیر ایران را جزو “محور
ج��ورج ب��وش ،رئی��س آشفتگی ش��رارت” خوانده ،می گوید این
جمهور آمریکا ،با مذاکره
کار عواقب دراز مدت بدی در پی
سیاست
ب��دون پی��ش ش��رط با
دارد.
کش��ورهای ایران و کوبا خارجی آقای بوش ک��ه در یک کنفرانس
مخالفت کرده است.
خبری سخن می گفت در پاسخ
آمریکا؟
را
اظهارات
آقای بوش این
به سوالی درباره تماس مستقیم و
های
گفته
در واکنش به
بدون پیش ش��رط با ایران و کوبا
مقدماتی
انتخابات
نامزدهای
یک��ی از
چنین گفت:
باراک
سناتور
آمریکا،
جمهوری
ریاست
“م��ن به مردم ی��ادآوری می کنم که
است.
کرده
مطرح
اوباما،
تصمیم رئیس جمه��ور آمریکا برای
کس��ب
برای
تالش
در
که
اوباما
آقای
مذاکره با برخی چهره های بین المللی
انتخابات
در
دموکرات
ح��زب
نامزدی
می تواند به ش��دت مخرب باشد .این
ریاست جمهوری پیشتاز است گفته پی��ام بدی به متحدین م��ا می دهد.
اس��ت که در ص��ورت رئیس جمهور حاکی از گیجی و آش��فتگی سیاست
شدن با رهبران کشورهایی که دشمن خارجی ما خواهد بود .اصالح طلبان را

بر اساس این نظریه عمل می کند که
ش��ما تنها باید مستبدان را بپذیرید و
بعد آنها هم عمل می کنند”.
وی اف��زود“ :اما راهش این نیس��ت،
آنها اینطوری پاسخ نمی دهند .برای
همین هم من تصمیم معکوسی گرفته
و به مردم کوبا گفته ام که ما با ش��ما
هستیم ،ما با حکومت شما مذاکره نمی
کنیم و تحریم هایمان را تا زمانی که
ش��ما آزادی خود را کسب کنید ،نگه
می داریم”.
آق��ای بوش که کمتر از یک س��ال به
پایان ریاست جمهوری اش باقی مانده
در ای��ن کنفرانس خب��ری همچنین
گفت روس��یه از اهمیت زیادی برای
آمریکا برخوردار است و هر کسی که
جانشین او شود باید بداند که همکاری
مسکو برای مقابله با اشاعه سالح های
کش��تار جمعی و همینطور در مورد
مسئله ایران بسیار مهم است.
-----------------

کوچ بنفشهها …
در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشههای مهاجر
زیباست
در نیم روز روشن اسفند
وقتی بنفشهها را از سایههای سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
میهنسیارشان
در جعبههای کوچک چوبی
در گوشهی خیابان میآورند
جوی هزار زمزمه در من
میجوشد
ایکاش
ایکاش آدمی وطنش را
مثلبنفشهها
در جعبههای خاک
یک روز میتوانست
همراه خویش ببرد
هر کجا که خواست
در روشنای باران
در آفتاب پاک
----------------از زبان برگ -
محمدرضاشفیعیکدکنی
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2900 Lake (DDO) 

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac Pointe-Claire, QC H9R 4Z7

Fax : 426-9596
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Cel.: 514- 207-9000

Off. : (514) 426-9595
Jhafezi@sutton.com
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ایران :پیروزی هسته ای...

فصلی تازه در
پرونده امتی
گزارش تازه رئیس آژانس بین
المللی انرژی اتمی درباره فعالیت
اتمی ایران ،به صورتی بی سابقه
در این کشور مورد استقبال قرار
گرفته و پیروزی بزرگی قلمداد
ش��ده که رئیس جمهور آن را
به رهبر تبریک گفته ،سازمان
تبلیغات اس�لامی م��ردم را به
مس��اجد فراخوانده تا برایش به
شکرگزاری بپردازند و جناحهای
سیاسی به یکدیگر هشدار داده
اند که این “پیروزی” را به نفع
خود مصادره نکنند.
اما اطالق واژه پیروزی بزرگ به
نتیجه گ��زارش تازه آژانس بین
المللی ان��رژی اتمی چقدر واقع
بینانه است؟
جنبه مثبت گزارش این اس��ت
ک��ه تصریح کرده ک��ه ایران به
پرسشهایی که در مورد فعالیتهای
اتمی اش در گذشته مطرح بوده
پاسخ قانع کننده داده و فعالیت
اتم��ی کنونی اش نیز طی مدتی
ک��ه از گزارش قبلی گذش��ته ،از
مسیر مورد تأیید آژانس منحرف
نشده است.
مقامات جمهوری اس�لامی این
بخ��ش از گزارش آژانس را اثبات
کننده “حقانیت” کشورش��ان و
مهر تأیید آژانس بر صلح جویانه
بودن برنامه اتمی ایران می دانند.

استخدام

به چند نفر کارگر ساده
_________
آخر هفته ها
__________________
برای کار فرش
برای شعبه مونترال
نیازمندیم.

تلفن تماس در تورنتو:
(905) 747-0477

پیروزی
بزرگ؟!

بی تردید اگر زمانی فرابرسد که
آژانس بین المللی انرژی اتمی با
قاطعیت اع�لام کند که ایران به
دنبال دس��تیابی به سالح اتمی
نیس��ت ،اعطای عنوان “پیروزی
بزرگ” به چنین دستاوردی ،دور
از واقع بینی نخواهد بود.
اما بخشی از گزارش آژانس که به
برنامه های موشکی ایران پرداخته
و از احتمال ارتباط میان فعالیت
موشکی و اتمی این کشور سخن
ب��ه می��ان آورده ،چن��دان مورد

اعتن��ای
ر س��ا نه
ه��ا ی
ایرانی قرار نگرفته و در اظهارات
مقامات ایرانی نیز تنها اشاره ای
گذرا به آن شده است.
در ای��ن بخ��ش از گ��زارش
ب��ه مدارک��ی اش��اره ش��ده که
سرویسهای اطالعاتی در اختیار
آژان��س قرار داده ان��د و بنابر این
مدارک ،ایران در مراحل آزمایشی
و تحقیقاتی تولید کالهک هسته
ای برای موشکهای بالستیک قرار
دارد.
آژان��س این مدارک را به مقامات
ایرانی عرض��ه ک��رده و توضیح
خواسته است.
مقامات ایرانی بخشی از مدارک را
کام ً
ال ساختگی و بی اساس
خوانده و بخشی دیگر را بی
ربط دانسته اند.
ام��ا رئی��س آژان��س بین
المللی ان��رژی اتمی برپایه
همین م��دارک در گزارش
خود بصراحت ابراز نگرانی
کرده و نوش��ته است که با
پرسش��هایی که همچنان
برایش بی پاسخ مانده نمی تواند
صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران
را تأیید کند.
بدین ترتیب ،در حالی که تأیید
صری��ح و قاطع آژان��س بر صلح
جویانه بودن برنام��ه اتمی ایران
یکی از ش��روط اصل��ی آمریکا و
متحدانش برای حل اختالفاتشان
با جمهوری اسالمی است ،مقامات
ایرانی بر چه اساس��ی از پیروزی
بزرگ سخن می گویند و رسانه
های ایران��ی چگونه این گمان را

به ذهن م��ردم القا می کنند که
گویا مناقشه اتمی و همه تهدیدها
و نگرانیهایی که برای کشورشان
ایج��اد کرده ،حل و فصل ش��ده
است.
در حال��ی که “پی��روزی بزرگ”
در ایران جش��ن گرفته می شود،
تصوی��ب قطعنامه ت��ازه ای در
شورای امنیت برای افزودن بر بار
تحریمهای ای��ران در انتظار این
کشور است که گزارش تازه رئیس
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی
زمینه آن را مهیا کرده است.
در ای��ن گزارش ،مط��رح کردن
احتمال ارتباط میان برنامه های
نظام��ی و فعالیت اتم��ی ایران،
سرآغاز مرحله تازه ای در مناقشه
اتمی است.
طی چهار س��الی که از آغاز این
مناقشه می گذرد همه پرسشها
پیرامون گذش��ته فعالیت اتمی
ای��ران دور می زد ک��ه خود این
کش��ور نیز به پنهان ک��ردن آن
اذع��ان کرده بود اما اکنون که به
این پرسشها پاس��خ گفته شده،
مرحله کنونی فعالیت اتمی ایران
اس��ت که پرس��ش برانگیز شده
است.
چرخ��ه ای ک��ه از پرس��ش و
پاسخهای پی در پی پیش روی
ایران قرارگرفته چشم انداز چندان
امیدوار کننده ای نشان نمی دهد
و گویی هرگاه ایران تصور می کند
که ابهامه��ای مربوط به فعالیت
اتمی اش را رفع کرده ،پرسشنامه
تازه ای در برابرش قرار می گیرد و
دهلیز تازه ای از هزارتوی مناقشه
ای طاقت فرسا به رویش باز می
شود.

لوکه کشی پارس
 آب سرد و گرمشوفاژ PARS
 -فاضالب،

گش��وده ش��دن فصل تازه ای از
مناقشه اتمی و پرسشهای تازه در
مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در
برنامه اتمی این کشور ،با نخستین
آزمایش فضائی جمهوری اسالمی
همراه شده است.
این آزمایش موشکی شاهد تازه
ای برای آمریکا و متحدانش شده
تا آن را نش��ان دهنده عزم ایران
بر دستیابی به فناوری موشکهای
دوربرد قلمداد کنند و خطری که
از جانب ایران متوجه جهانیان می
شود را جدی تر جلوه دهند.
این آزمایش در شرایطی انجام شد
که در داخل ایران ،سیاستمدارانی
از جریانهای مختلف نس��بت به
اقدامات تحریک کننده ای که می
تواند س��وء ظن بیشتری نسبت
به کش��ور برانگیزد لب به انتقاد
گش��وده بودند و در خ��ارج نیز،
روسیه که چشم امید ایران برای
حل مسائلش در شورای امنیت به
یاری آن دوخته شده ،هشدار داد
که این گونه آزمایشهای موشکی
کمکی به حل مسائل ایران نمی
کند.
پرتاب نخس��تین موشک ایرانی
بسوی فضا نیز همچون گزارش
اخیر رئی��س آژانس بین المللی
ان��رژی اتمی ،با عن��وان پیروزی
بزرگ در ایران جشن گرفته شد،
پیروزیهای بیشتر و بزرگتری که
مقامات ایرانی سخن از وقوع آنها
در آینده می گویند نیز ،انتظار می
رود هریک با فشارهای بیشتری
بر ایران مقارن شوند.
-----------------------

WWW.PAIVAND.CA

 با مجوز رمسی از دولت کبک -و با بیمه
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دعوت به تظاهرات
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Elendale & Cote Ste-Catherine

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 223-6409

nge.com

www.sharifexcha

کالس های آموزش
کامپیــــوتر

توسط استاد مجرب
برای بزرگساالن
مبتدی
به زبان فارسی
-----------ویندوز ،اینترنت ،ایمیل و...
-----------شنبه ها ساعت13-16 :
در محل آتلیه
--------------برای آگاهی بیشتر با تلفن زیر آقای
قاضی متاس بگیرید:

Montreal, QC H3V 1G2
Tel.:(514) 737-7140
Cell.: (514) 963-5959
Metro: Cote des Neiges

 -تعویض تانک آبگرمکن

TEL.: 514-290-2959

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

InfoQuebec Inc

PLUMBING

باقر

شـــریف
موسسه مالی

4738 Cote des Neiges

bahrehMar01-15
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س��ازمانهای صلح جو و ضد جنگ ایالت کبک و کانادا در روز
ش��نبه  27اکتبر  2007تظاهرات عظیمی بر علیه جنگهای
افغانس��تان و عراق و نقش دولت های کانادا و آمریکا ترتیب
دادند.
در زمانی که دولت ایاالت متحده طبل آتش زای جنگ علیه
ایران را در رسانه های عمومی تا حد امکان می کوبد و مدام در
جهت تهدید بیشتر محاصره متعدد اقتصادی و نظامی و آوردن
انواع فشارهای تبلیغاتی به حیات و جامعه ایرانی و هموطنان
ما تالش می کند ،ما وظیفه خود میدانیم که دس��ت بدست
ه��م داده و یک صدا در مقابل تحمیل چنین زور و س��تیزه
گرایی ایستادگی کرده و پیوند با یاران هموطن خود در ایران
را فراموش نکنیم.
الزم به تذکر است که پس از  6سال جنگ در دو کشور عراق
و افغانستان چیزی جز بیخانمانی و فالکت و آوارگی نصیب
مردم ش��ان نش��ده و به همین دلیل است که اکثریت مردم
کانادا خواهان اتمام هر چه زودتر ماموریت نظامی کشورشان
در افغانستان هستند.
لذا از کلیه ایرانیان مقیم مونتریال ،علی الخصوص دانشجویان،
اساتید دانشگاه ها سازمان ها و انجمنهای عمومی و خصوصی
دعوت می ش��ود تا با حضور خ��ود در این راهپیمایی مراتب
انزجار خود را به هرگونه ستیز و صف آرایی علیه ایران ،ایرانی و
ایرانزمین نشان داده؛ و به گوش جهانیان برسانند که ایرانی هر
کجا هست ایران را از یاد نمیبرد.

چو ایران نباشد تن من مباد

استخدام
UNIGLOBE Voyages Lexus

est à la recherche d’un agent de voyages
spécialisé dans le marché de l’Iran.
- Salaire et rémunération à négocier.
- La préférence ira à un agent ayant déja
sa clientèle.
- Doit parler Français, Anglais et Perse.
________________________
Veuillez s’il vous plaît envoyer votre C.V.
par courriel à
info@uniglobelexus.com
’’et inscrire dans le sujet: “agent Iran
Ou par télécopieur au 514-397-2679, au
soins de Hubert Major
________________________

UNIGLOBE Voyages Lexus

is looking for a Specialized Travel Agent
in the Iranian market.
- Salary & Remuneration
to be negociated.
- Preference will go to an agent with its
own clientele.
& - Will need to speak french, English
Farsi.
- Please send your C.V. by e-mail to
info@uniglobelexus.com
’’include in sbject: ’’Iran Agent
Or by fax at 514-397-2679,
C/O Hubert Major

زمانراهپیمایی:

شنبه  15مارس ساعت  12:30بعدازظهر
محل:پارکدومینیون
(تقاطع رنه له وک و پیل)

Sat. March 15, 2008 @ 12:30
Place: Dominion Square
Rene-Levesque & Peel

---------------------------------سازمان ایرانیان ضد جنگ وابسته به

www.echecalaguerre.org
حامد حایری haeri@videotron.ca

___________________________
1253 McGill College, bureau 155,
Montréal, Québec, H3B 2Y5
tél : 514-397-9221, téléc : 514-397-2679,
info@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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قانون...
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1

اهمیت وصیت نامه در
کانادا

Avocat-Lawyer




























Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

Tel.: (514) 395-0522
Fax: (514) 395-0524




E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Place-des-Arts
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Groupe Sutton - Sur L’ Île Inc.
Courtier immobilier agréé
38 Place du Commerce
Île Des Soeurs H3E 1T8
Tél.: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

Epicerie Nouveau Main
قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

احلداد سابق
اکنون در
خدمت شما
هموطنان
گرامی

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 7روز هفته

انواع برنج ،حبوبات ،ترشیجات،
مرباجات میوه جات ،خشکبار،
آجیل و ..بسیــاری دیگر ...

همین امروز از مغازه ما دیدن کنید....

861-5681

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

1188 St-Laurent boul.
Montreal, QC H1A 1A1

St-Laurent

___________
از این شماره دوست جوان ،خوشفکر
و فعال م�ان ،مانی عالمه زاده ،وکیل
مجرب و درجه یک دادگستری و نیز
مهاجرت را به گش�ایش س�تونی در
حاشیه امور حقوقی مشخصا مربوط
ب�ه زندگی ما در مهاج�رت در کانادا
دعوت کرده ایم.
از او خواسته ایم برای شما خوانندگان
گرام�ی ،ب�ه زبانی س�اده ،چکیده و
نکته وار از مسائلی همچون ،مسائل
حقوق�ی مربوط به خان�واده ،وصیت
نامه ،ازدواج ،طالق ،ثبت شرکت ها،
ورشکس�تگی ،بیمه ،امور مربوط به
اجاره نشینی ،تملک ،خرید و فروش
خانه ،دادگاه های دعاوی کوچک،
و ...برایمان در این ستون قلم بزند
شما نیز می توانید در صورت تمایل
مش�کالت حقوق�ی خ�ود را در این
بخش با مانی در میان بگذارید.
 -----این شماره ------
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Tel.: (514) 861-5682
Fax: (514) 861-7018

در مقایسه با سیستم ایالتهای دیگر کانادا
آزادی تنظیم وصیتنامه از اهمیت باالیی
برخوردار بوده و در مرکز قوانین ارث کبک
پیش بینی ش��ده .در نتیجه یک فرد می
تواند آزادانه در مورد چگونگی انتقال اموال
خود پ��س از فوت تصمیم گیری کرده و
انتخ��اب کند که اموال خ��ود را برای چه
کسانی بر جای بگذارد.
اگر شخص (موصی) تصمیم بگیرد که فرد
یا افرادی از اعضا خان��واده خود را از ارث
محروم نماید این حق ب��رای او در قانون
کامال پیش بینی شده می باشد.
وصیت نامه به طور ساده به معنای اظهار
تمایل موصی محسوب می شود .موصی با
تنظیم وصیت نامه بیان می کند که تمایل
دارد تا بع��د از فوتش می��راث او چگونه
تقسیم شود.
امروز هر یک از خوانندگان این مقاله می
تواند تصمیم بگیرد تا وصیتنامه شخصی
خود را بر روی یک کاغذ تنظیم کند و این
کاغذ در حقیقت ازارزش و اعتبار قانونی
همسان با سایر انواع وصیت نامه از جمله
وصیت نامه در حضور شهود یا دفتر اسناد
رسمی بر خوردار خواهد بود.
هرچن��د که وصیت نامه خود نوش��ته به
دالیلی که در زیر شرح خواهم داد چندان
هم کارآمد نیست :اولین و مهمترین نکته
در تنظیم یک وصیت نامه محل نگهداری
آن می باشد .این سند مهم باید در مکانی
به دور از خطر آب و آتش و دسترسی افراد
دیگر نگهداری ش��ود .با نگهداری وصیت
نام��ه در یک مکان امن دسترس��ی افراد
دیگر را می توان به محدود و تا حدی غیر
ممکن ساخت و خطر مخدوش شدن را به

حداقل رساند .هرچند
که توجه به یک نکته ضروری است
و آن اینکه افراد نزدیک به خود را
از وجود یک وصیت نامه مطلع
سازید.
ایم��ن ترین نوع ی��ک وصیت
نامه ,وصیت نامه ایی اس��ت که در
دفتر اسناد رسمی تنظیم شده
باشد .به خاطر داشته باشید که
صاحب محضر در زمان تنظیم
س��ند کامال واقف به خواس��ته
حقیقی و راستین موصی باشد
و اطمینان حاصل کند که آنچه
که می نویس��د هم��ان چیزی
اس��ت که موصی م��ی خواهد.
همچنی��ن محض��ردار موظف
اس��ت که یک کپ��ی از وصیت
نام��ه را در دفتر خود نگهداری
کند تا بعد از فوت موصی تمامی
افراد ذیحق در وصیت نامه را از
وجودچنین سندی مطلع سازد.
این مکانیزمها وصیت نامه تنظیم شده در
دفتر اس��ناد رسمی را کارآمدترین و قابل
اعتمادترین وسیله در جهت حفظ میراث
موصی می کند.
از ش��رایط قانونی الزم برای تهیه وصیت
نامه داشتن  18سال سن قانونی می باشد.
شخص صغیر حق انتقال اموال خود را به
هیچ نحوی در یک وصیت نامه ندارد ,مگر
اشیا کم ارزش.
متاس��فانه بس��یاری از افراد وصیت نامه
از پیش تهیه ش��ده ای از خ��ود برجای
نمیگذارند و بعد از فوتشان سواالت زیادی
در مورد نحوه تقسیم میراث وی در بین
وراث پیش می آید .شاید مهمترین سوال
این باشد که در یک چنین مواردی تکلیف
چیس��ت ؟ در ایالت کبک و طبق قانون
مدنی این ایالت نح��وه انتقال و واگذاری
اموال ش��خص متوفی بدون وصیت نامه
در متن قانون پیش بینی شده ،و خانواده
در این بین از اهمیت باالی برخوردار می
باشد.
ب��ه عنوان مث��ال اگر متوف��ی هیچ گونه
وصیت نامه ای از خور برجای نگذاش��ته
باشد و یک همس��ر و چند فرزند داشته
باشد ،همسر وی یک سوم و جمع فرزندان
نیز دو سوم از میراث را به ارث میبرند .در
صورت نداشتن همسر تمام دارایی متوفی
به فرزندان وی میرسد .اگر هیچ فرزند و یا
فامیل نسبی متوفی از قبیل برادر ،خواهر
و یا والدین وی زنده نباشند تمام اموال وی
به همس��ر او می رسد .ولیکن اگر یکی از
والدین موصی زنده باشد به همراه همسر
وی ،دو س��وم از میراث او به همسر و یک
سوم نیز به والدین می رسد.
درآخ��ر ،اگر متوفی از هی��چ درجه ای از
نسب کسی را نداشته باشد ،تمامی اموال
او به دولت خواهد رسید.
نکته بسیار مهم در این بین توجه به این
نکته می باشد که در ایالت کبک همسران
( Common lawهمسرانی که برای مدتی
با ه��م زندگی کرده اند ولیکن با یکدیگر
ازدواجرسمیننمودهاند)طبققانونهمسر

محسوب
نم��ی شوند.
در نتیجه در این حالت
اگر یکی از طرفین بدون
داشتن وصیت نامه فوت
کند ،ط��رف دیگر جزو
وراث محس��وب نم��ی
شود.
ب��رای توضی��ح هر چه
بیش��تر ای��ن موض��وع
لطفا به مثال زیر توجه
نمایید:
محمد و نسرین دو فرد
 55و  45ساله هستند
که چندین س��ال است
که بدون ازدواج کردن با یکدیگر به طور
مشترک زندگی می کنند .این دو دارای
دو فرزند می باشند به نامهای سعید و رضا.
در اثر یک حادثه ناگوار ،محمد فوت می
کند بدون اینک��ه وصیت نامه ای از خود
برجای گذاشته باشد .تمام میراث وی به
فرزندان وی یعنی س��عید و رضا منتقل
می شود  .نس��رین با اینکه مادر فرزندان
محمد محسوب می شود و سالیان است
که با وی زندگی کرده هیچ حقی بر اموال
محمد ندارد.
تمامی ما می دانیم که در فرهنگ ایرانی،
مطرح کردن امور مربوط به فوت و تقسیم
ارث خود و یا عزیزانمان به ش��یوه ای تابو
درآمده و چندان پذیرفته شده نمی باشد.
ولیکن در حقیقت مطرح کردن این امور
خود نش��انی از عش��ق و عالق��ه به وراث
است.
همه ما می دانیم که مرگ امری اجتناب
ناپذیر است که به قول یک ضرب المثل
ایرانی شتری است که بر در خانه همه می
خوابد .پس چه خوب است با آماده سازی
کامل سفرمان به دنیای دیگر و در نتیجه
جلوگیری از مشکالت احتمالی که بعد از
مرگ بین وراث پیش می اید این عشق را
به آنها نشان داد.
درصورت داشتن هر نوع سوالی در زمینه
نح��وه تنظیم وصیت نام��ه و انتقال ارث
حتما با یک وکیل یا دفتر اس��ناد رسمی
تماسبگیرید.
___________________
برای متاس با مانی عالمه زاده:
عضو کانون وکالی ایالت کبک
www.solutionslegales.com
Me Mani allamehzadeh
T: 514.883.4656
m.allamehzadeh@solutionslegales.com
----------------------

Contract of Min. 1 year

آثار خسرو برهمندی
 10هزار لیتر بنزین؛
مهریه یک عروس تهرانی!
در ax
yearبه included) /
با حاد ش��دن مش��كل تهیه بنزین  ،یک تازه عروس دس��ت
ابتکاری عجیب زد و مهریه خود را  10هزار لیتر بنزین قرار داد.
Persian
Arts1st
Festival
no. for
payment
به گزارش البرز در دفترخانه ش��ماره  20تهران عقدی ثبت شد

که به خاطر عجیب بودن بیش از حد آن دهان حاضرین باز ماند.
دخت��ر تازه عروس مهریه خود را  10هزار لیتر بنزین قرار داد و
داماد عاشق نیز آن را پذیرفت.
یكی از مش��كالت جوانان ایرانی در زمین��ه ازدواج تهیه خرج و
مخارج عروسی و مكانی برای آغاز زندگی مشترك است .به تازگی
تهیه بنزین نیز به این موارد افزوده شده است.
ب��ا توجه به وضعیت تورم در ایران و گران ش��دن بنزین ،پیش
بینی می ش��ود كه این عروس خوشبخت بعد از مدتی كوتاهی
سود باالیی ببرد.
ارزش پولی این مهریه تقریبا معادل  15س��كه بهار آزادی است
ولی یافتن و تحویل چنین مهریه ای در تهران از پس هر كسی
بر نمی آید.

WWW.PAIVAND.CA

نیویورک

ای��ن هفته باخبر ش��دیم آثار
هنرمن��د برجس��ته ایران��ی
مقی��م مونتریال ،چه��ره نام
آش��نای کامیونیتی ما ،خسرو
برهمندی در موزه هنر کوئین
در نیویورک Queens Mus
seum of Art in New
 Yorkبه عرضه دید همگان
گذاشته خواهد شد.
اینآثاردربخشیازنمایشگاهی
بزرگ تحت عنوان Weaving the common thread
انجام می گیرد که به واکاوی تاثیر هنر معاصر ایرانی
در تبعید پس از انقالب اسالمی می پردازد.
گفتنی اس��ت که خسرو برهمندی شخصا به عنوان
تنها س��خنگوی هنرمندان ایرانی از سراسر کبک و
کان��ادا در ضیافت نوروزی نمایش��گاه نیویورک (15
مارس) حضور خواهد یافت.
برای خس��رو عزیز آرزوی موفقیت و بهروزی بیشتر
داریم .برای آگاهی بیش��تر به س��ایت زیر مراجعه
کنید:
www.persianartsfestival.org/
qmapr.pdf
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انتخابات آمریکا...

نگاهی به کاندیداهای
جمهوری خواه و
دموکرات انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا

بستگی مستقیم دارد.
اما به واقع آنچه سبب
محبوبی��ت کلینتون
شده است تالش های
ناموفق او برای تحقق
بیمۀ خدمات درمانی
برای هم��ه آمریکایی
هاست که به واقع یکی از جدی ترین
شعارهای او در مبارزات انتخاباتی هم
محسوب می ش��ود .او در سال  ۷۵با
بیل کلینتون ازدواج کرد و یک دختر
دارد .پیش از اینکه به عنوان بانوی اول
وارد کاخ س��فید شود به عنوان وکیل
دعاوی کار می کرد .هیالری کلینتون
امروز مخالف حضور نیروهای نظامی
آمریکا در عراق اس��ت و قول می دهد
اگر رئیس جمهور شود ،طی فقط ۶۰
روز ،نیروهای آمریکایی را به خانه باز
گرداند اما او به درخواست جرج بوش،
برای صدور اجازه حمله به عراق ،رای
مثبت داد .او مهمترین برتری اش بر
اوباما را تجربه زیاد خود در سیاس��ت
می داند که البته اوباما همواره در پاسخ
به او یادآور می شود که این سناتور با
تجربه به جنگ عراق رای مثبت داده
اس��ت و بنابراین تجربه او سبب نمی
ش��ود که در موقعیت های حس��اس
تصمیم درستی بگیرد.

رضانامداری

باشد تا صد سال دیگر هم در عراق
می مانیم” بارها از سوی نامزدهای
دموکرات به چالش کشیده شده
است .این روزها انتخاب مک کین
کامال قطعی شده و او تنها به
ن ،یا یک
پی��روزی در کمتر از  5ایالت
ش ،یک ز
ا کدام دیگر نی��از دارد تا به عنوان
بو
ک
ی
ر
شبیه به ؛مردم آم
نامزد جمهوری خواهان در
ه پوست
ی کنند؟
انتخابات ریاست جمهوری
سیا انتخاب م
را
شرکت کند.

انتخاب��ات درون��ی اح��زاب
دموکرات و جمهوری خ��واه آرام آرام
ب��ه آخرین مراحل خ��ود نزدیک می
شود .در حالی که در میان جمهوری
خواهان انتخاب جان مک کین قطعی
به نظر می رسد و مایک هاکابی تنها به
امید یک معجزه در رقابت باقی مانده
اس��ت ،رقابت در میان دموکرات ها به
اوج خود رسیده و هیالری کلینتون و
باراک اوباما با فاصله نزدیکی از یکدیگر
همچنان مش��غول مبارزات انتخاباتی
درون حزبی خویش هستند.
جان مک کین در  ۲۹آگوست ۱۹۳۶
در منطقه کانال پانام��ا بدنیا آمد .در
سال  ۵۸لیس��انس علوم را از آکادمی
نیروی دریایی دریافت کرد و در سال
 ۷۴کال��ج ملی جنگ را پش��ت س��ر
گذاشت .او از س��ال  ۵۸تا  ۸۱خلبان
نی��روی دریایی بود .در س��ال  ۸۶به
عنوان سناتور آریزونا انتخاب شد و از
آن پس هر دوره دوباره انتخاب ش��ده
است .در سال  ۶۵با اولین همسر خود
ازدواج کرده و پس از جدایی از وی در
سال  ۸۰با خانم سیندی هنزلی ازدواج
کرد .هفت فرزند دارد که از میان آنها
دو پس��ر و یک دختر از سنین خیلی
پایین به فرزندخواندگی پذیرفته شده
ان��د .مک کین به نوع��ی از قهرمانان
جنگ ویتنام محسوب می شود .وی
هنگام جنگ ویتنام اس��یر شد و پنج
س��ال در اسارت به سر برد .در جریان
رقابت های انتخاباتی مک کین همواره
به دفاع از سیاس��ت های جرج بوش
پرداخت��ه و این جمله او که “اگر الزم

دموکرات ها
اما از سوی دیگر رقابت انتخاباتی در
میان دموکرات ها به اوج خود نزدیک
می ش��ود .با برگزاری آخرین مناظره
تلویزیونی میان اوباما و کلینتون پیش
از انتخابات ایالت های اوهایو و تگزاس
به نظر می رس��د مناظره های این دو
کاندی��دا نیز دیگر از ژس��ت های بی
تفاوتی به یکدیگر فاصله گرفته است و
این دو باره��ا در مناظره آخر خویش
مواضع یکدیگر را به چالش کشیدند.
در این میان کلینتون در روزهای اخیر
با توجه به  11شکس��ت پیاپی پس از
انتخابات س��ه ش��نبه بزرگ بارها به
صورت مس��تقیم از اوباما انتقاد کرده
اس��ت و حتی گفته می ش��ود ستاد
انتخاباتی او عکس��ی از اوباما با لباس
قبایل محلی که در س��فرش به کنیا
گرفته ش��ده را پخش کرده است که
البته کلینتون این مسئله را در مناظره
روز  26فوری��ه خود ب��ا اوباما رد کرده
است.

اوباما

اما باراک اوباما در  ۴آگوس��ت ۱۹۶۱
در هونولولو (هاوایی) بدنیا آمد .در سال
 ۸۳لیس��انس و در سال  ۹۱از هاروارد
دکترای حقوق گرفت .او در سال ۱۹۹۲
با میشل روبینس��ون ازدواج کرد و دو
دختر دارد .پدر اوباما کنیایی و مسلمان
است اما اوباما خود را مسیحی دانسته
و از دوران کودکی به مدارس کاتولیک
رفته است .اوباما اولین بار با سخنرانی
در گردهمایی حزب دموکرات در سال
 ۲۰۰۴توجه بسیاری را در عرصه ملی
و بین المللی به خود جلب کرد .اوباما
از اولین منتقدان جنگ عراق بود و ماه
ها پیش از اشغال این کشور در مارس
 ۲۰۰۳ب��ا آن علنا مخالفت کرده بود.
آقای اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود
در ایالت آیووا در سپتامبر  ۲۰۰۷گفت
سیاس��تمداران دیگر چن��دان تالش
نکردند پی��ش از ای��ن جنگ موضع
آقای بوش را زیر سئوال ببرند .شعار او
“تغییر در واشنگتن” است که بسیاری

هیالری

هیالری رودهام کلینتون در  ۲۶اکتبر
 ۱۹۴۷در شیکاگو بدنیا آمد .در سال
 ۶۹از کالج ولس��لی لیسانس گرفت و
 ۴س��ال بعد دکترای حقوق خود را از
دانشگاه یل دریافت کرد .سال  ۲۰۰۰به
عنوان سناتور نیویورک انتخاب و چهار
س��ال بعد دوباره انتخاب ش��د .ایالتی
ک��ه انتخاب ش��دن در آن به حمایت
مس��تقیم البی های قدرتمند آمریکا

هادی اسالمی وطن

خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
مختلف در زمینه های:

سهام -وام مسکن -بیمه

Financial security advisor
Mutual fund representative
4,Westmount Square, Suite 250,
Westmount,Quebec,H3Z 2S6,
Tel.: 514-935-3520, Ext.:485
Fax: 514-935-2930 Cell.: 514-885-4368

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com

نیز مطرح شد حمایت برخی مسلمانان
افراطیوحتیدشمنانآمریکاهمچون
مورالس و چاوز از او است .اوباما در این
مناظره حمایت چنین کسانی از خود
را تقبیح و رد کرد.
در این میان به نظر می رسد ترکیب
جمعیتی ایالت های تگزاس و اوهایو
کار را ب��رای کلینت��ون راحت تر می
کند چرا که ای��ن دو ایالت جمعیتی
بیشتر اسپانیایی زبان دارند که تمایل
بیشتری به کلینتون نشان داده اند .از
سوی دیگر اوباما در آخرین انتخابات

•

پیام محبت

برای همزبانان مسیحی و مشتاقان شناخت خدا
افغانی و تاجیک و دیگر اقلیت های مقیم مونتریال
کلیساهای فارسی زبان مونتریال آغوش پرمهر عیسای مسیح
را به سوی شما بازنگهداشته

و از شما دعوت می نماید جهت همکاری روحانی

و خدمات اجتماعی به جمع ما پیوسته ،از امکاناتی که خداوند
برای ما در نظر گرفته ،کمال بهره را ببریم.

کشیش جالل عادل

?

)

514-999-5168

?

CONSULTANTS

Specialist in
Investment,
& insurance
mortgages

با سرمایه گذاری از طریق کمپانی معتبر
(IG (investors Group
درآمد سپرده خود را افزایش و گارانتی
کنید
(بخش عمده سرمایه گذاری شما،
شامل مالیات نخواهد شد)
بیمه عمر دائم یا ترم بیمه های مختلف
و ضروری با حداقل پس انداز روزانه
آینده ای درخشان برای خود و عزیزان
به ارمغان بیاورید.
تهیه وام مسکن همراهی با شما از
ابتدا تا به آخر با نازل ترین بهره بانکی
موجود
با تماس با من از مزایای کمک هزینه
دولتی  RESPبرای آینده فرزندان
دلبند خود بصورت رایگان بهره مند
خواهید شد.

Hadi Islamivatan, B.Comm, B.A

جوانان س��رخورده از رون��د جاری در
عرصه سیاست را به خود جلب کرده
است .حدود  ۳۰هزار نفر در گردهمایی
حامیان او در کارولینای جنوبی شرکت
کردند که گفته می ش��ود بزرگترین
رویدادیس��ت که در مجموعه فعالیت
های انتخاباتی درون حزبی امسال رخ
داده است .به دلیل سیاه پوست بودن
و تبار مس��لمانش ،بس��یاری انتخاب
باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور را
بسیار دشوار می بینند .خصوصا آنکه
مسئله ای که حتی در مناظره اخیر او

در ایالت ویسکانس��ین توانست حتی
آرای اکثریت زنان سفیدپوست را نیز
از آن خود کند و این می تواند دلیلی
باشد بر آنکه نشان دهد هنوز نمی توان
با اطمین��ان از پیروزی یکی از این دو
بر دیگری صحب��ت نمود .به هر حال
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در
روز  4نوامب��ر  2008برگ��زار خواهد
شد و آن روز پایان دوران هشت ساله
حضور بوش به عنوان رییس جمهور
آمریکا محسوب می شود

HAQUE

در خدمت هموطنان گرامی
تصمیم از شما
فعالیت از ما
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Financial
planning
designed
to help you
!prosper now
- INVESTMENTS,
MORTGAGES,
INSURANCE, LOANS,
LINES OF CREDIT
- MAXIMIZING
CASH FLOW
- TAX SAVING
STRATEGIES
- INSURANCE
PROTECTION PLANS
INVESTMENT GROWTH
- PERMANENT, TERM
LIFE INSURANCE, UNIVERSAL LIFE, DISABILITY,
CRITICAL ILLNESS,
- LONG TERM CARE,
HEALTH AND DENTAL
INSURANCE
- FLEXIBEL MORTGAGE
SOLUTIONS
- EDUCATION FUNDING

Riaz Haque
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ایران کوتاه...

گزارش تازه آژانس
بین املللی انرژی
امتی

رئیس آژانس بی��ن المللی انرژی
اتمی در گزارش تازه خود در مورد
فعالیت اتمی ایران به شورای امنیت
سازمان ملل متحد اعالم کرد که
اگرچ��ه ایران بیش از گذش��ته به
آژانس امکان بازرسی از تأسیسات
اتمی خود را داده اما همکاری اش
با آژانس در حدی نبوده که ثابت
کند به دنبال دس��تیابی به سالح
اتمی نیست.
در گزارش آژانس که به رس��انه ها
درز کرده آمده ک��ه ایران نه تنها
به قطعنامه های پیش��ین شورای
امنیت در مورد توقف غنی سازی
اورانی��وم عمل نکرده بلکه نس��ل
جدیدی از دستگاههای سانتریفوژ
را در تأسیس��ات اتمی خود نصب
کرده ک��ه می تواند غنی س��ازی
اورانیوم را با سرعت بیشتری انجام

قاچاق فیلم
سنتوری و...

پس از گذش��ت ح��دود  7ماه از
عدم نمایش فیلم “س��نتوری”،
به کارگردانی داریوش مهرجویی
نسخ ه اصالح نشده این فیلم به
ط��ور غیر قانون��ی در خیابانها و
سایت های اینترنتی در دسترس
مردم قرار گرفت.
دی وی دی ب��ا کیفیت مطلوب
نسخهسانسورنشدهفیلمسنتوری
از هفت��ه پی��ش در خیابان های
شلوغ تهران توسط دستفروشانی
که س��ی دی و دی وی دی های
قاچاق می فروش��ند ،به فروش
می رس��د و این دستفروش��ان
می گویند که س��نتوری یکی از
پرفروش ترین فیلم های قاچاق

دهد.
در ای��ن گزارش همچنین تصریح
ش��ده که ایران نتوانسته است در
موعد مقرر به پرسش��هایی که در
مورد فعالیت اتمی اش برای آژانس
وجود دارد پاسخ گوید.
از جمله پرسشهایی که همچنان
بی پاسخ مانده ،ارتباط میان غنی
س��ازی اورانی��وم ،آزمای��ش روی
م��واد دارای قابلیت انفجاری باال و
همچنین برنامه موشکی در ایران
اس��ت ،بنابر گزارش آژانس ،یافته
ه��ای دس��تگاههای اطالعاتی از
وجود چنین ارتباطی حکایت می
کند.
باید دید با توجه به پیشنیه برنامه
هس��ته ای ای��ران ،تاکی��د دولت
جمهوری اسالمی مبنی بر برنامه
های صلح آمیز هس��ته ای ،رد آن
از س��وی ایاالت متح��ده و برخی
کش��ورهای اروپایی و اس��رائیل،
گ��زارش تازه آژانس بین المللی را
چگونه ارزیابی خواهد شد.
اس��ت و هیچ فیلم��ی این قدر
فروش نداشته است.
این در حالی اس��ت که داریوش
مهرجوی��ی در گف��ت و گ��و با
خبرگزاری های مختلف خریدن
این فیل��م را “دزدی” و “حرام”
عنوان کرده و از مردم خواس��ته
است که این فیلم را نخرند.
نس��خه قاچاق شده س��نتوری،
نس��خه ای کامل تر از نسخه ای
است که در جش��نواره بیست و
پنجم فیلم فجر ب��ه نمایش در
آمد.
برخی کارشناسان امور سینمایی
معتقدند موضوع قاچاق فیلم در
ایران ضربات بسیار مهلکی را به
بدنه س��ینمای این کش��ور وارد
کرده و می کند و الزم اس��ت با
تمام توان با آن مبارزه شود.

قصاص یک
متهم با شمشیر

خانواده مقتول و اعتراف متهم به
قتل و با انجام ش��ور قضات شعبه
 71دادگاه کیفری اس��تان تهران
ص��ادر ش��ده اس��ت .در ص��ورت
حکم قصاص یک جوان 19ساله که تایید ای��ن حکم در مراحل بعدی
در جریان یک نزاع خیابانی جوان دادرس��ی ،ای��ن جوان ب��ا ضربات
دیگری را با شمشیر به قتل رسانده شمشیر قصاص خواهد شد.
بود ،از س��وی قضات ش��عبه  71براساس قوانین جمهوری اسالمی
سرقت مسلحانه ،قاچاق انبوه
دادگاه کیفری اس��تان
ا
ی
ر
ا
مواد مخدر و قتل،
تهران صادر شد.
ن
:
د
ر سال
مج��ازات م��رگ
گ��زارش
ب��ه
6
8
3
1
(تا
کنون) دارد.
م��ی
بطعمو
ا
و
ر
ب
ی
شا
در س��ال 1386
دادس��رای عمومی اع ز  200نفر
دا
(تاکن��ون) بی��ش از
و انق�لاب ته��ران،
م شد هاند
“ش��اهین” جوان
 200نفر به جرمهای
گوناگون اعدام شدهاند
19سالهای اس��ت که به اتهام
قتل عمدی شخصی بهنام “علی” که اعدام  28تن از آنان در مالءعام
در ی��ك نزاع خیابان��ی ،به مرگ با انجام ش��ده است .س��ازمانهای
شمشیر محکوم شده است.
حقوقبش��ری نس��بت به افزایش
حکم اعدام این ج��وان صبح روز اعدامه��ا در ای��ران اب��راز نگرانی
سه شنبه  19فوریه به درخواست میکنند.

توان حرکتی
دختران ایرانی؛
معادل زنان  ۴۰ساله
فرانسوی

دست اندرکاران ورزش در ایران اعالم
کردند ،توان حرکتی دختران ایرانی
معادل زنان  40ساله فرانسوی است.
محمد علی آبادی ،رئیس س��ازمان
تربیت بدن��ی ایران با انتق��اد از کم
بودن س��رانه ورزش در ایران گفت،
یک تحقیق دانش��گاهی نشان داده
توان حرکتی دختران ایرانی معادل
توان حرکتی بانوان  37تا  40س��اله
فرانسوی است.
به گفت��ه آقای علی آبادی هر چقدر
زنان ضعیف باشند ،فرزندان و خانواده
های آنان نیز دچار ضعف خواهند بود
و نتیج��ه ،افزایش فرزندان و جوانان
ضعیف��ی خواهد ب��ود ک��ه در برابر
بیماری ها ،ناهنجاری های جسمی
و اعتیاد آسیب پذیرند.
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حذف چک پول از
چرخه اقتصادی ایران
بانک مرکزی ایران از حذف تدریجی چک
پول و جایگزینی اسکناس های درشت تر
خبر داد.
محمد قدس الهی ،مدیر نش��ر اسکناس
بانک مرکزی دلیل ای��ن کار را “كاهش
ضریب فزاینده و پایه پولی” و در نتیجه
كاهش تورم عنوان کرد.
آق��ای قدس الهی همچنین با اش��اره به
احس��اس نیاز برای چاپ اسكناس��های
 10هزار و  50هزار تومانی گفت س��رانه
استفاده از اسكناس توسط مردم در سال
گذش��ته  114برگ ب��وده اما به نظر می
رسد با حذف چک پول در سالهای آینده
سرانه اس��تفاده از اسكناس توسط مردم
باالتر رود.
او همچنین گفت ،ذخیره اسکناس بانک
مرکزی برای پایان س��ال جاری بیشتر از
سال های گذشته است.
دس��ت اندر کاران بانک مرکزی ایران به
مردم توصیه می کنند به جای استفاده از
اسكناس از دستگاههای كارتخوان مراكز
فروش اس��تفاده كنند تا هم نیاز خود را
به اس��كناس کاهش دهند و هم احتمال
رد و بدل شدن اسكناسهای جعلی را کم
کنند.

افزایش
شهرنشینی در
دنیا

ب�ر اس�اس گ�زارش س�ال ۲۰۰۷
صن�دوق جمعیت س�ازمان ملل
متحد،درسال ۲۰۰۸براینخستین
بار در تاریخ جهان بیش از نیمی از
مردم دنی�ا یعنی  ۳میلیارد و ۳۰۰
میلیون نفر در ش�هر ه�ا زندگی
خواهند کرد.
این گزارش پیش بینی کرده است
که تا  ۲۲سال دیگر جمعیت شهر
نشین دنیا به  ۵میلیارد نفر یعنی
حدود ۶۰درصد کل جمعیت جهان
می رسد.
بس�یاری از ش�هرهای جهان هم
اکنون هم با مشکالتی مانند فقر،
جنایت ،کمب�ود آب بهداش�تی،
تاسیس�ات فاضلاب و رش�د بی
رویه محله های فقیر نشین دست
به گریبانند ام�ا آنگونه که در این
گ�زارش آم�ده ،با رش�د جمعیت
شهرنش�ین در آین�ده احتم�ال
بروز مشکالتی هست که اینگونه
مش�کالت در برابر آنها رنگ می
بازند.
در تایی�د افزایش جمعیت ش�هر
نش�ین ایران نیز همین بس که به
گفته مقامات مس�ئول ،در س�ال
 ۱۳۷۵در ایران  ۲۵نقطه ش�هری
وجود داشته در حالیکه این تعداد
در سال  ۱۳۸۵به حدود  ۵۵نقطه
رسیده است.

افزایش میزان
چاقی در ایران

در اولین کنگره پیش��گیری و درمان
چاق��ی ک��ه در تهران
برگ��زار ش��د ،چاقی
ب��ه عن��وان یک��ی از
مشکالت بزرگ تغذیه
ای در ای��ران عنوان و
گفته شد که دو سوم
جمعیت شهری ایران
به نحوی دچار اضافه
وزن و چاقی هستند.
فره��اد حس��ین پناه،
دبیر علمی این کنگره
در این ب��اره گفت ،در
 10س��ال اخیر میزان
ش��یوع چاقی افزایش
یافت��ه و از ای��ن بین
میزان چاقی در خانم
ها به مراتب بیشتر از آقایان است.
کامران باقری لنکرانی ،وزیر بهداشت
و آموزش و پزش��کی ایران نیز چندی
پیش ،گفت��ه بود،
چاقی در چاق��ی در ای��ران
خامن ها
اپیدم��ی ش��ده و
بسیاربیشتر مش��کالت ناشی از
از آقایان! تغذیه نامناس��ب و
بدغذای��ی یک��ی از













چال��ش ه��ای
اصلی س�لامت
مردم است.
آق��ای لنکرانی
ه��م ش��یوع
افزای��ش وزن
را در خان��م ها
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درص��د عنوان 
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کرده بود .
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به گفت��ه وزیر 
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بهداشت ایران ،
من��ع توزی��ع
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نوش��ابه ه��ای 
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گازدار قندی در
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ادارات و کاهش

























استانداردمیزان 















اشباعاسیدهای 
چ��رب روغن
های جام��د از
جمله اقداماتی
است که دولت
ب��رای اص�لاح
عادات بد غذایی
کارشناسان تغذیه در سال های اخیر
مردم انج��ام داده
حاکی از افزایش توجه ش��ان به شیوه
است.
اما از س��وی دیگر نی��ز افزایش میزان تغذیه ،برنام��ه غذای��ی و اضافه وزن
مراجعه مردم ای��ران به متخصصان و احتمالیآنهاست.

Zarif Catering





















































پایتخت ایران
کجا باشد؟

نگرانی از وقوع زلزله احتمالی در تهران
باال گرفت و این موضوع مطرح ش��د
که در صورت وقوع زمین لرزه ش��دید
در ته��ران ،نه تنها س��ازه
ب��ه تازگی دو ب��اره بحث
های ش��هر ،بلکه ساختار
تغیی��ر پایتخت ای��ران ،نگرانی از
اداری و حکومت��ی کش��ور
مطرح شده.
وقوع زلز
ل
ه
نیز دس��تخوش اختالل می
ای��ن گرچ��ه موضوعی
شود و سازماندهی فعالیتهای
قدیمی است  ،اما هیچ گاه از حد حرف
امدادرسانی را هم دشوار می کند.
فراتر نرفته.
در آخرین تحول در این زمینه ،وزیر کار انتخاب تهران توسط آغا محمد خان
و امور اجتماعی ایران گفته اس��ت که قاجار در حدود  ۳۰۰س��ال قبل تنها
مسال ه انتقال پایتخت از نظر اقتصادی ،انگیزه سیاس��ی و نظامی داشته و اما
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی بسیار مهم ای��ن ده کوچک ییالقی دردامنه البرز
است و باید پایتخت به جایی در شعاع  ،اس��تطاعت تبدیل به شهری چنین
 ۲۰۰تا  ۲۵۰کیلومتری تهران  ،انتقال بزرگ را نداشته.
این شهر ش��لوغ با جمعیتی بیش از
یابد.
در پی وقوع زلزله ش��دید در شهر بم ۱۰ ،میلیون نفر در روز ،با مش��کالت

عدیده ای روبروس��ت و از طرف دیگر
 ،به دلیل نبود و کمبود امکانات شغلی
ورفاهی در سایر نقاط کشور ،بسیاری از
مردم به این شهر مهاجرت می کنند.
در همی��ن حال ،خبرگ��زاری ایرنا به
نقل از یک متخصص معماری نوشت
که انتقال پایتخت ای��ران از تهران به
شهرهای دیگر ،افزون بر ۴۰۰میلیارد
دالر به کشور خسارت وارد میکند.
کرامت زیاری گفت که انتقال پایتخت
ایران از تهران به بهانه زلزله خیز بودن
این شهر ،هیچ توجیه اقتصادی نخواهد
داشت.
انتقال پایتخت پیشتر در کشورهایی
مثل پاکستان و برزیل هم انجام شده
والبته نتایج آن قابل بررسی است.

اجنمن فرهنگی ایرانیان –
مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

Persian Cultural Association – National Capital Region

جشن شب چهارشنبه سوری
سه شنبه  18مارچ 2008
از ساعت  8:00تا  12:00شب

Tuesday, March 18, 2008 from 8:00 to 12:00 p.m.

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

Place: Nepean SportPlex
)(Hall A and B

)1701 Woodroffe Ave, (West of Ottawa
)(south of Huntclub on woodrffe

محل :سالن نپیین اسپورتس پلکس  1701خیابان وودروف،
آق��ای علی آبادی معتقد اس��ت که
دست اندرکاران باید هزینه ورزش را
در ایران کاهش دهند تا همه مردم
قادر به اس��تفاده از امکانات ورزشی
باشند.
این نخستین بار نیست که دست اندر
کاران امور ورزش��ی از کم تحرکی یا
وضعیت نامناس��ب ورزش جوانان و
نوجوانان به وی��ژه دخترها در ایران
خبر می دهند.
برخی کارشناس��ان امور ورزشی می
گویند ،به طور مرتب و منظم ورزش
ک��ردن باید به ص��ورت فرهنگ در
خانواده ها رواج پیدا کند و تا زمانی
ک��ه ورزش در زندگی مردم نهادینه
نشود ،تفاوت وضعیت جسمی ،از این
دست که در این تحقیق معلوم شده،
دور از انتظار نیست.

جنوب هانت کالب (جنوب غربی اتاوا)

با برپائی آتش و رقص و پایکوبی،

همراه بارقص های زیبای گروه خورشید خامن،
و دی جی شهریار
لطفا به

آدرس محل
برگزاری شب
چهارشنبه
سوری توجه
منایید!

ورودیه 10 :دالر (کودکان زیر ده سال ورودیه ندارند)

تهیه بلیت در محل جشن
تا زمانی که بلیط متام شود

)Admission: $10 (first come first served
)(children under 10 free

_______________________________

برای متاس با اجنمن فرهنگی

:تلفن )613( 232 - 5900:داخلی  444فکس )819( 595 - 1838 :آدرس صندوق بستی
Persian Cultural Association – National Capital Region
P.O. Box 36082, Ottawa, Ontario, K1Y 4V3
Email: Iranian.pca-ncr@sympatico.ca, Website Address:
http://www3.sympatico.ca/iranian.pca-ncr
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اكسپدیشن» در
ایستگاهتحقیقاتی
دانشجوی افتخارآفرین و صحرای مریخ در
جنوب یوتا حضور
موفق ایرانی مک گیل
خواهند یافت.
اینتیمازمحققانومهندسان
جوان به مدت دو هفته در یك
كپس��ول فضایی كه تالش
شده تا شرایط زندگی بر روی
یک سال پیش بود که انوشه انصاری
به عنوان اولین فضانورد ایرانی و اولین سیاره س��رخ در آن شبیه سازی
فضاگرد زن جهان به ایستگاه فضایی شود ،مستقر خواهند شد.
بینالمللی و پیادهروی فضایی او ،یک آنها در این ماموریت همچنین به
ایرانی دیگر هم می خواهد به فضا برود ،انجام آزمایشها و مطالعاتی روی
آن هم مریخ .البته از نوع مجازیاش .نمونههای آب و تجزیه و تحلیل
نس��یم كاوه مقدم ،دانشجوی جوان گازهای موجود در خاك كه شبیه
ایرانی دانشگاه مك گیل مونتریال خود به نمونه های مریخی هستند ،خواهند
را برای سفری شبیهس��ازی شده به پرداخت.
ای��ن مأموری��ت در واق��ع چهارمین
مریخ آماده می كند.
این س��فر مج��ازی البت��ه هیجان و مأموریت زمینی سازماندهی شده از
ماجراجوییهای یك سفر واقعی را ندارد ،سوی انجمن مریخی كانادا در منطقه
اما پوشیدن لباسهای فضایی ،خوردن یوتا است.
برنج آبزدایی ش��ده و تظاهر به بودن آنطور که نسیم عزیز می گوید ،برای
در س��یاره مریخ ،بخشی از یك تجربه او این ماموریت فرصتی مناسب برای
استثنایی هس��تند ،كه كاوه مقدم و هماهنگكردنوارتقایمهارتهایشان
میش��ل فاراگالی ،همكالس��ی او در در كنار سایر فضانوردان است.
دانشگاه مك گیل برای رسیدن زمان آنه��ا در این برنامه ب��رای زندگی ای
آماده می شوند كه ممكن است هرگز
آن دقیقه شماری می كنند.
نسیم کاوه مقدم دانشجوی  ۲۴ساله وارد آن نشوند.
ایرانی در دانشگاه مك گیل ،كه ریاست نس��یم كاوه مقدم كه در رشت متولد
بخش ارتباطات دانشجویی در مركز شده میگوید از همان كودكی ستاره
اكتشاف و پیش��رفت فضا در كانادا را ها و صورتهای فلكی را دوست داشته و
برعهده دارد ،قرار اس��ت برای شركت از  ۱۳سالگی همواره آرزو داشته است
در این سفر فضایی «مجازی» به مریخ كه روزی فضانورد شود:
به سالت لیك سیتی آمریكا سفر كند تا «سفر به فضای خارج از زمین آرزویی
در آنجا به شش كانادایی دیگر ملحق است كه از سالها پیش ،روزگاری كه
شود كه آنها هم برای ماموریت «دلتا از پش��ت لنزهای تلس��كوپ پدرم در

در رویای مریخ!!

سواحل دریای خزر در ایران به آسمان
خیره می شد».
کاوه مق��دم در مونتریال مكانیك می
خواند و از س��ال گذش��ته در آژانس
فضایی كانادا كارورزی می کند.
او در آنجا روی پروژه خود درباره آب و
هوای مریخ متمركز شده است.
کاوه مقدم از  ۱۲س��ال قبل به همراه
والدین اش به كان��ادا مهاجرت كرده
است.
او هم��ان زمان با آژانس فضایی كانادا
آشنا شد:
«از همان موقع روزی را تصور می کردم
که با یك راكت به فضا می روم».
برای نسیم ،و برای همه بروبچه های
سخت کوش و افتخارآفرین ایرانی در
مهاجرت صمیمانه آرزوی موفقیت و
پیروزی می کنیم.
(با سپاس از سرکار خانم مینو اللمی
برای ارسال این گزارش)

مركز اسالمی ایرانیان
210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
Fax: 450-638-4507

بنامخداونده
بخشندهمهربان

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُـنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
----------------------------------------Contact me in English, French, Italian or PERSIAN
-----------------------------------------

 kمهاجرت از طریق سرمایه گذاری
(فدرال ،کبک)

تجاری ،کارفرمائی ،حرفه و فن
تحصیالت و تجربه (تخصصی)
خویشاوندی و ازدواج

 kدریافت ویزا و متدید ویزاهای:
کار،دانشجوئی،توریستی
 kتقاضای شهروندی

 kپرونده های پناهندگی

 kتائید کلیه مدارک رمسی

k BUSINESS CATEGORY

رستوران گیالن

با انواع غذاهای محلی گیالن

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

 خورشت ها:باقالقاتوق
میرزاقاسمی
ترش تره
فس�نجان (انار
بیج)
قورمه سبزی
واویشگاه مرغ
و گوشت

کلچهاشنی ها
ک
ز باب
یتو
و
بادمجن پر رده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفی
ت استثنائی
وب
های مناسب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

514-807-8747

)(FEDERAL & QUEBEC
INVESTOR
ENTREPRENEUR
SELF EMPLOYED
INDEPENDENT CATEGORY
FAMILY & SPOUSAL SPONSORSHIP

VISA & VISA EXTENSIONS
FOR TOURIST, STUDENT
+ FOREIGN WORKER
HUMANITARIAN & COMPASSIONATE CASES
PARDONS
CITIZENSHIP
INLAND REFUGEE CLAIMS
PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM
)(PNP

k
k

k
k
k
k
k

اولین مشاوره رایگان خواهد بود
جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

980 St-Antoine W. Suite 308
)(X:Mansfield
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179

mariacottone@hotmail.com
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خانه ایــران...

مونتریال
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یکی بود یکی
نبود...

زیرگنبد کبود یه شهری بود به اسم
“شهرغصه”ها.
ّ
مردمانش همه خوب ،همه پاک و
بیزبون!
شهرغصه هم مثل هر جای دیگه
توی
ّ
هر کسی یه کاری داشت.
خراطی میکرد.
خر ّ
شتره نمدمالی میکرد،
کالغه

روباه دف
ت
ر
ز
د
ه
ب
ر
ود آدما
و پند واند
ر
ز
م

ی
د
ا
د!

¶HkhÀj Ô¾wnk

4721
Tel.: 514-951- owdon,
Sn
.
cc
Su
# 222

مدرسه دهخدا

C.P.
H3X 3T4
Montréal, Qc

Email:
treal
khanehiran.mon
@gmail.com
nmontreal.
www.khanehira
wordpress.com

کین!”
خیلی بام ّزه بودن مردمان
شهر ما یعنی کجا؟
شهرغصهها.
یعنی
ّ
شهرغصهها
توی
ّ
غصه نداشت
هیچ کسی ّ
یا اگه داشت،
اونقدی که “کینه”
غصه نداشت!
داشت ّ
ولی خوب با این
وجود طوطیه شعر
میگفت،
غصهها میگفت!
همش هم از غم و ّ
بعضی وقتا یه کاله فیلسوفی
میذاشت باالی سرش ،همه رو
محکوم می کرد.
به حساب خودش ،دردا رو چاره می
کرد!
نسخهی همه چیزو توی جیب
کوچیکش اینگاری داشت!
ولی خوب خبر نداشت که خودش
طفلکی یک کم مریضه.
تا خودش خوب نشه ،نمی تونه دردی
رو دوا کنه.
شایدم بدتر کنه،
سرفه کنه ،عطسه کنه،
همه رو مریض کنه!!
غصهها هر کسی یه کاری
توی شهر ّ
داشت.
مردمانش همه خوب و مهربون.
همه پاک و بی زبون!!
قصهی ما
باال رفتیم ماست بودّ ،
راست بود.
قصهی
بود،
پایین اومدیم دوغ
ّ
ما دروغ نبود.

بعد وقتی که کبابا آماده می شد ،همه
رو خودش می خورد!!
یه روزی تنگ غروب موشه اومد تو
شهر ما.
یعنی کجا؟
شهرغصهها.
یعنی تو
ّ
باال میرفت پایین می اومد میدید
هرکسی یه طوریه ،یه جاییه،
میمونه داشت چپ میرفت ،سگه
داشت راست میرفت.
فیله مونده بود اون وسط اصأل هیچ جا
نمیرفت.
نه با روباه کاری داشت نه با خر ،نه با
طوطی نه با سگ.
دلشو به همون چیزی که داشت
خوش می کرد.
سَـ َرکی باال می کرد
ا ّما نه ،بعضی وقتا َ
حسرت چیزای نداشته رو می خورد.
شهرغصهها فقط یه عیبی
موش
ّ
داشت .طفلکی عاشق شده بود.
عاشق یکی شدن.
دلش می خواست همه با هم خوب
باشن،
لباسفاخربپوشن،
عقال رو رو هم بذارن،
غصه رو نابود بکنن ،دود کنن ،هوا
ّ
کنن.
اما انگار سگه که راست میرفت،
میمونه که چپ میرفت،
عاشقی یادش رفته بود،
یا اگه یادش نرفتهبود ،یکی دوبار سر
کالس روباه نشسته بود!!
به موش می گفتند:
“آخه ِ
هرسکه میشه قلب باشه ،اونم
توشهر ما .ا ّما هرچی قلب شد دل
------نمی شه!”
ها،
ه
شهرغص
توی
ّ
اع
ضای خانه ی ایران به مانند همان
مهربون،
خوب،
همه
مردمانش
م
وش هایی هستند که برای آیندهای
چشمشون در انتظار مهمون.
بهتر وفراخور مهاجر ایرانی عاشقانه
از
تازه
اینقده خوب بودن ،هر کی
ت
الش میکنند.
اسم
یه
راه میرسید ،فکر میکردن
دل
شان به دل های پاکی چون دل شما
بیشتر نداره!
خ
وش است و دستانی یاری دهنده
باشه،
فیل
باشه،
موش
نمیکرد
فرق
و
فک
ری صادق تا دل کنار دل هم و
باشه.
االغ
باشه،
آدم
د
ست در دست هم و فکر کنار فکر هم
نبود،
روباهه
مثل
هرکی
را
هها را بپیمایند و چاله ها را ببینند وبا
هرکی مثل طوطیه نبود،
قدمی استوار پیش به رو روند.
هرکی واق واق نمی کرد،
بارق
هی امیدشان را از حمایت های
هرکی خریت نمیکرد،
فض
یل شهرشان می گیرند.
“خاله
اسمشو می ذاشتن
دل
شان با آن مردم 
یست که نه
سوسکه”!!!
درگ
یروتاب قدرتطلبی است ،نه درگیر
پای
بود
رفته
عمرشون
طفلکیها
منی
ّ تها و نه درگیر خصومت های
همین:
شخ
صی و سیاسی.
ی
ه
مای
و
شد
سوسکه
خاله
“کی
شهر
شان “شهراُمید” است
و
قص
ّ هشان ّ
قصهی دوستیها،
ورنه طوط 
ی
صف
تی
و
روبا

ه
صف
تی از
م
شکالت فرهنگی ما بوده است و قابل
انت
ظار.
به امید ریشهکنی آنها....

چهارشنبه

سـوری

CENTRE
NDG
 18مارس

رستوران کارون

چلو کبا
ب
ک
و
ب
ی
د
ه
چلو کب
اب چنجه
چلو کبا
ب
س
ل
ط
ا
ن
ی
چلو ک
باب برگ
ج
وجه کباب

قلیه
ماهی
با پلو

اسپشیال های مخصوص ماه
دوش�نبه :قیمه  6/50 .............................................................دالر
سه شنبه :عدس پلوگوشت 6/50 ...............................دالر
چهارشنبه :لوبیاپلومرغ 6/50 .......................................دالر
پنج شنبه :سبزی پلوماهی 6/50 ................................دالر
جمعه :قورمه سبزی 6/50 .............................................دالر
* چلوکباب کوبیده 3 :سیخ
(در طول هفت�ه) 7/50 .........................................................دالر
از دوشنبه  3مارس

از ساعت  12تا 3بعدازظهر

FREE

DELIV
ERY

7400 Sherbrooke W
Elmhurst

خبرچینیمیکرد.
روباه دفتر زده بود آدما رو پند واندرز
میداد!
یعنی خوب فکر میکرد پند میداد.
بعضی وقتها فحش میداد ،بعضی
وقتها قایم میشد ،جواب سرباال
میداد!
میمونه رقاصی میکرد.
سعی میکرد همه رو از خنده روده بر
کنه .ا ّما نمیکرد!
طوطیه شعر میگفت ،تو مجله چاپ
میکرد.
ا ّما راستش شعر شعر هم که نخیر.
بعضی وقتها هر چیزی میگفت!
یه چیزی که شبیه هیچ چیزی نبود؟!
یه چیزی بود هشت الهفت.
گاهی وقتها پول میگرفت ،دهن بقیه
میشد.
خرسه ر ّمالی میکرد فال میگرفت.
طالع همه رو از اسمشون و شغلشون
حدس میزد؟!
رمل و اسطرالبشو صبح به صبح پهن
میکرد،
شهرغصه رو حالجی
همهی مردم
ّ
می کرد.
بازار و پیشبینی میکرد.
فوت می کرد ،ورد میخوند ،دود
میکرد.
توی کار هرکسی که تازه می اومد یه
ذره فضولی میکرد.
ّ
پلنگه مغازهی کبابی داشت ،هر جا
میرسید به همه وعدهی یک سیخ
کباب مجانی میداد.
گوشتای تازه و خوب میآورد.
زیر ناخنهاشوبا پرمنگنات حسابی
ضدعفونیمیکرد.
آتش منقلشو تیز میکرد،
چشاشو ریز میکرد.
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تازه
خشخاشی

Harley
St-Jacques

483-6990
7421 Harley
)(514

Montreal, QC H4B 1L5

کیفیت استثنائی و
با
بهای مناسب

در قلب NDG

!jnHkÃ¶ tIQ Hn Án¼w ¾L¹{nI¿a
���

� ��

kh
oda

e
Écol

�� ������
��

Vieux-Longueuil

I

ra
eh
n ie
nne D

¼U pH ¸¶ Ájnp

Paradise only 20 min.
from Downtown
Montreal ! Superb
sunny split level 3+1
bdrm. Near school,
golf club, shopping
center and regional
park. Option to rent
!! fully furnished

1700$/month

¸¶ pH ¼U Âiow
»! ¾µÀ ÁHoM ·I«ÄHn j»n
o¿Ë pH k÷M 6 SøIw ^nI¶ 18 : ·I¶p

¶§Centre St-Paul: 4976 Notre-Dame West Tel.: 514-952-2165 : ·I
IµÃº Ô¾ºIhMIT¨ ÁnI§µÀ IM
www.dehkhodaschool.com

À
Hoµ
I: M ½ hoon

Dag
.
J
.
D

Spacious and
charming condo 5+1
bdrm on 2 floors! Very
sunny with lots of
visibility. Ideal for
professional or for
residential use. Near all
!services

405 000$ or
2800$/month.

Saint-Hubert
)(Longueuil

+DLUGUHVVLQJEHDXW\VDORQ

6XSHUEQHZ

WRVDOH,QWHULRUJDUDJH

FRQVWUXFWLRQFRPPHUFLDO

LQFOXGHG$OUHDG\KDVOR\DO

EXLOGLQJ  ORGJLQJ

FXVWRPHUV



.k{ILÃ¶ j¼]¼¶ ®d¶ nj ¾T{n xA » ½¼¿¤ ,ÁIa

Plateau Mont-Royal

 WKH '«SDQQHXU0DUWLQ

DOWNTOWN

*2/'(12&&$6,21

H[WHULRUJDUDJHV

 '21ಬ70,66,7

475 000$

35 000$

Agent Immobilier affilié

فرخنده بداغی

Office: (514) 731-7575

)Cell: (514) 562-SOLD (7653
Fax : (514) 731-8998

! NEW ! NEW ! NEW
Large cottage in TMR 6
bedrooms + 3 bathrooms and
big backyard. Land: 7920 SF. Roof 2001,
solarium 2003, fireplace. Very well
maintained. 698 000$
Superb 20 years old 4 plex in NouveauxBordeaux, close to Adonis and MarchéCentral (2 x 3½ + 4½ + 9½ {4 bedrooms}) with
backyard, fireplace, 2 garage.
765 000$

13

www.paivand.ca

dسالd 14شماره11 d 830اسفند1386

درشهر...
مدرسه دهخدا

کالس فارسی برای کودکان و
نوجوانان ایرانی و بزرگساالن
غیرایرانی
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تلفن514-886-4768 :

مدرسه فردوسی
Courtrai 4255
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

کالس های فارسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
----------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو هم صدا اتاوا
پخش زنده یکشنبه ها 9 :تا 11شب
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
97.9FM
Live from: 21:00-23:00

____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

تهیه و تنظیم اظهارنامه
مالیاتیشخصی

توسط یکی از اعضای آژانس مالیات بر
درآمد کانادا و کبک
با مشارکت مدرسه دهخدا،
انجمن زنان و کتابخانه نیما

با نرخ استثنائی

در خدمت هموطنان عزیز

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تلفن514-827-6364 :
____________________

گروه خیریه
پردیس
د رمونتریال با

خامن پروانه ابهری
متاس بگیرید:

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

MEKIC

)(514
784-0305

منایشگاه و

خانه کتاب ایران

آن سوی نیل

خانه ی کتاب ایران MEKICشما را
برای دیدن آثارهنرمندانی ازافریقای
شمالی و نیز دو هنرمند غیر افریقایی
که در ارتباط با این منطقه کار کرده
اند دعوت می کند.
افریقای شمالی به دلیل موقعیت
خاص جغرافهایی ،واقع بودن در
جنوب دریای مدیترانه و نزدیک
بودن به اروپا ،از فرهنگی بخصوص
برخوردار شده است ونیز به علت
استیالی چندین وچند ساله ی
فرانسه و انگلستان بر کشورهایش،
به نوعی تحت تاثیر فراوان فرهنگ
اروپایی قرار گرفته است که نتیجه
ی آن ،فرهنگی شده است نه بومی،
نه افریقایی ،نه عرب و نه اروپایی.
فرهنگی بخصوص ،چند گونه و
بسیار غنی.
این بار خانه ی کتاب ایران ،با گرد
آوردن آثاری چند از هنرمندان
افریقای شمالی در زمینه ی
نقاشی ،عکاسی ،سرامیک و ...و نیز با
حضوراین هنرمندان سعی کرده شما
را با گوشه ای از فرهنگ بسیارغنی
و مهجور این سوی از جهان بیشتر
آشنا کند.
از ساعت  ۶تا  ۱۰شب

منایشگاه تا ۳۰مارس
ادامه دارد
--------------------

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

کیترینگشیراز

پروانه قاسمی 7 ،مارس
استاد آزاد 14 ،مارس
جمعه  21مارس ،بمناسبت فراررسیدن
نوروز کتابخانه نیما تعطیل است.
جمعه  28مارس ،بررسی موسیقی
و ترانه در دوران پهلوی «قمرملوک
وزیری» ،سخنران حسین کوشفر

پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
(سرد و گرم)
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
یادبود ،ترحیم و...

اطالعیه کتابخانه نیما
به اعضاء

* سرویس رایگان تحویل غذا
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال

کتابخانه نیما در نظر دارد که شماره
گذاری های کتابهای خود را به سیستم
ساده تری که قابل استفاده برای همه
اعضاء باشد تغییر دهد .بدین منظور از
تمامی شما عزیزان خواهشمندیم که
کتابهای کتابخانه نیما را در مورد مقرر
ذکر شده به کتابخانه نیما مسترد کرده
تا در لیست شماره گذاری های جدید
منظور شود.
با تشکر هیئت اجرایی بنیاد فرهنگی
نیما

کتابخـــانهنیما
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بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

خدیجه و ناصر

Tel.: 514-688-3144
514-963-5179
450-688-6626

}g£
®£¼ÅœZ
Â`` Z` `é›£À²œZd
†```¾…£

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

www.iranica.com129.00
)(+tax

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
Sandwich

Board
†¾(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹

Canopy

مدرسه دهخدا

چهارشنبه

سـوری

NDG Centre
 18مارس

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

www.iranica.com
˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £`` ` ` ` ` ` ` `¼ÅœZ® Z é›£`` ` ` ` ` ` ` ` ` `À²œZd

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
nima_librarymontreal@yahoo.ca

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
9-7955 Fax: (514) 931-9234,
v£ ®¥œÂ› ã¹¾†Cell.:(514) 941-5220

www.iranica.com

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
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www.iranica.com
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Persian Cultural Association
National Capital Regions
P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

h

توکل به خدا در همه چیز...

«
اگر کسی از
آب و
روح مولود
عنوان یک «من» وجود
نگردد،
مم
ک
ن
داشته باشد .عیسی می
گوی��د که ما باید خود را
نیست که دا
خ
ل
انکار کنیم .یک مسیحی
پی��ش از مرگ می میرد.
ملکوت خدا
سپس توسط
شود»
طبیع��ت الهی

(یوحنا )5 :3
عیس��ی نمی گوید که اگر
کسی از مرحله تولد دوباره
عبور نکن��د ،در ملکوت
آس��مانی نخواهد بود .او
می گوید که چنین کسی
ممکن نیس��ت که داخل شود .یک ماده
معدنی نمی تواند وارد حوزه موجودات زنده
گردد مگر آنکه توس��ط آنها جذب شود .یک
گیاه نمی تواند یک حیوان شود .اگر حیوانی
گیاه را بخورد ،گیاه جزوی از بدن او می شود.
یک حیوان نیز نمی تواند بَ َدل به انسان شود.
انسان به قلمرو برتری تعلق دارد .حیوان فقط
زمانی جزئی از بدن انسان می گردد که توسط
انسان خورده شود.
لذا یک انسان نمی تواند از طریق اعمال خود
فرزند خدا شود .فاصله میان یک فرزند خدا و
یک انسان خیلی عظیم تر از فاصله میان یک
انس��ان و یک میمون است ،چرا که انسان و
میمون هر دو مخلوق هستند ،حال آنکه فرزند
خدا شریک طبیعت الهی است .انسانها نمی
توانند از طریق تالشهایش��ان وارثین ملکوت
شوند .ایشان بواسطه محبت همه گیر کلیسا
به درون آن جذب می شوند.
آنگاه انس��ان بای��د بمیرد ،یعنی ب��رای دنیا
و قوانی��ن آن و برای گن��اه بمیرد .او نباید به

ستش خدا چیست؟
ر

پ

جذب می گردد
و بَ َدل ب��ا فرزند
خدا می شود .تولد
دوباره بدین صورت اتفاق می افتد.
بمیرید تا زنده باش��ید .کس��ی که
مرده است نسبت به صداهای انسانی
اطراف خود وقوف ندارد و به آنچه که
روی می دهد ،عالقه مند نیست.
ما حتی بع��د از تولد دوب��اره نیز به
قس��می انس��ان باقی می مانیم و در
این جهان زندگی می کنیم .اما از یک
حریم باطنی برخورداری��م که در آن
برای هیجانات ،سرگرمی ها ،و مشقات
ای��ن جهان مرده ایم .اگ��ر فرزند خدا،
همان مش��غله های قدیمی را داش��ته
باش��د ،شبیه به جسدی خواهد بود که
در خانه نگاه داشته اند ،جسدی که فقط
تعفن را می پراکندم.
ب��رای تمام دیگر ام��ور مذهبی اهمیت
چندانی قائل نش��وید .از نو مولود شدن
مهم ترین امر است.

h

«و
هر آنچه با
ایمان به دعا
طلب کنید
خواهید یافت».

(متی )22 :21
به نظر میرس��د که این آیه به طرز نمایانی با
تجربه ما در تضاد است .هیچ انسانی ،هر چه را
که در دعا از خدا طلبیده است ،نیافته است.
ب��ه عقیده من ،م��ا این س��خن خداوند را بد
فهمی��ده ایم .معموال در دعا آنچ��ه را که آرزو
داریم ابراز نکرده ،بلکه آن چیزی را تقاضا می
کنیم که پیش از زانو زدن در دعا آرزو داش��ته
ایم .در مورد متحقق ش��دن این تقاضاها ،به ما
وعده داده نشده است .عیسی در مورد آرزوهایی
صحبت می کند که به هن��گام دعا به ذهنتان
خطور می کنند.
اگر دعا به راستی ایستادن در مقابل ابهت مجید
خدا ،تعظیم به او ،و گفتگوی با او باشد ،و اگر در
آغوشمستیآورشخودرافراموشکنید،هیچیک
از امیالی که پیش از آن لحظه داشته اید ،نقشی در
دعانخواهندداشت.تنهامحبتباقیمیماندمحبت
در قبال خدا و محبت برای نجات ابدی دیگران .این

hh
تبارک خواهم گفت.
تم
در هر وق ما بر زبان من خواهد
تسبیح او دائ
ود».
ب برای او سرود بخوانیم:
باید
«برای خداوند سرود
مزمور 13 :6
زیرا که به من احسان
خواهم خواند
نموده است».

د.
داوند ،جالل ،حرمت و قدرت ،خواهد ش س��تش همانا واکنش
ده تمام بنابر این پر
ای خ
اران به خدا و به کاری
نن
ری
آف
تو
را
زی
ت،
س
تو
برازنده
یز به مثبت ایماند
چ
رای ایشان انجام داده
موجودات هس��تی و همه نبض اس��ت که او ب
بوجود آمد .پرستش،
ش کتاب مقدس ،این
ده تو
ست
ارا ی مس��یحی است چرا که هر است .پر شخص خدا را بپرستد
��ده تا نیس��ت که
دگ
ن چیزی دریافت دارد،
زن ومن به خدا آفریده ش
فرد م
قآ
جزء سوم:
تا از طری س��بب است که فقط
د.
این است که پرستش
کن
ش
پرست
ن
ای
به
زء
گناه موجب ویرانی پرستش گردید بلکه وار پرستش می باشد.
سومین ج ساسات به خدا یا اجرای
که بش��ر از خدا سزا
ح
س��بب ش��د
اش��تیاق قلبی من این اس��ت که فقط ابراز ا تلف پرستش نیست،
در کلیسا باعث اش��کال مخ
زیرا گناه گردد و ارتباطش با او
خدایش جدا
جلسات پرستش ما
ست که به عقل و اراده
بلکه «امری ا
د.
خشنودی خدا گرد
می شود».
قطع شود .به واس��طه مس��یح،
لهی
کت��اب مقدس باره��ا در خصوص نیز مربوط انسان را سوی اسرار
دار داده است پرستش فکر
اما فدیه ا قعی را بار دیگر برقرار
ش
وا
پرستش نادرست ه
ت می کند و ایماندار را
پرس��تش واس��طه عهد نوین در
دای
و این امر ما را تش��ویق می کند تا اله��ی ه یبت الهی رودررو می
به
درک موضوع با صفات پر ه
داش��ت .خون مس��یح است که
�ه
ش ایماندار را به توبه و
توجه��ی جدی ب�
ناه��کاران می توانند
ست
گ
پرس��تش از دیدگاه کتاب مقدس کند ،پر اراده خدا فرا می خواند
ار دیگ��ر با حم��د به
اطاع��ت از
��
ت به خدای ابدی که
ب
یند .داشته باشیم.
دع��ا ،دعای
اس
حضور خداون��د بیا
و واکنشی سطه شخص مسیح و
پرستش خواهد بود .خدا هرگز
وا
مانگونه که فرش��تگان
جزاء اساسی پرستش
خود را به ساخته است .خدا روح
از دادن روح عمیق تر پرس��تش به هر
ه
ار
آس��مان خداون��د را
ا
کسی که آن را طلب کند ،امتناع نمی
عتی��ق و عهد جدی��د برای کار او آشک که او را پرستش کند،
در
تایش و پرستش می عه��د
اگونی اس��ت و هر
ورزد.
��
ون
س
مات گ
روح و راستی بپرستد.
کاترین قدیس در اواخر عمرش چنین
کنند ،انس��ان های مومن پرستش خدا از کل ی تمام این باید به
ی کنند وقت
گفت« :خدایا ،می دانی که در تمام این
به خدا باید دعا و پرستش استفاده م ار هم قرار می دهیم،
مدت س��ی و پنج س��ال هیچ چیز از تو
رد قبول خداوند کلمات را کن
مثرات پرستش
م که پرستش در
واقعی و مو
تقاضا نکرده ام» در چنین حالت روحی،
سبب می شود که در
را در خان��ه مقرر ش��ده او ،متوجه می ش��وی �ه جزء اساسی پرستش خدا
هر چه را که بخواهید ،به شما عطا خواهد
کلیسا کتاب مقدس از س�
کننده ثمرات حاصل
مان
ش
شد .هر آنچه که باشد ،بدون محدودیت.
قلب پرست نان فراوان می توانیم
که همانا ساخت دایت روح تشکیل شده است.
شود .با اطمی
می باش��د ،ب��ا ه
عروس در غزل غزلهای سلیمان می گوید:
ستش مسیح مرهمی
خداوند این پرستش را
«من مریض عشقم»
جزء خنست :ستش بگوئیم که پر
پاک
خست این است که پر
رای قلب های نیازمند.
آسایی
معجزه
شفای
یا
وی طالب هیچ دارو
ش
ست
پر
ن
د.
زء
ضه کنن
ج
تب
نیست .مرتا و مریم به عیسی پیغام فرستادند
به او عر دن فرمانروائی حالتی قلبی است .پرستش یعنی اس خداوندمان با شما باد.
س و احترام فیض
سی
که ایلعازر بیمار است .ایشان از او نخواستند
نشان فرار ستش وظیفه ینکه در قلب خود با تر
او است .لذا پر
که بیاید و بر او دست بگذارد .در رفیع ترین
چرا که ا ضور خدا سجده کنیم.
سیحی اس��ت،
در ح
سطوح ایمان ،تمامی امیال متوقف می شوند،
جزء دوم:
هر م ن به هنگام پرستش
چنین
به جزء میل وحدت صمیمانه تر با او.
ارا
د
ایمان
ده ایم تا در حضور او
میلی و چنین دعایی مستجاب خواهد شد.
است که این امید خود را ابراز ما دعوت ش��
ش لبهای خود را بکار
چقدر وحش��تناک م��ی بود اگر خ��دا تمام
دا فرمانروائی
تای
می دارند ک��ه خ اعدالتی به برای س�� ��ور « 34 :1خداوند را
شدن
چیزهایی را که پیش از دعا و غوطه ور
خواهد ک��رد و هر ن
ببری��م .مزم
می
ابراز
در این حالت طالب آن بودیم و در دعا
خت سلطنت او آورده
حضور ت
کردیم ،به ما می داد.

h

شکسپیر چنین نوشته است:
«ما بی خبران از خود ،اغلب زیان خود را گدایی
می کنیم،
و قدرتهای خردمند ،برای خیریت ما آن را از ما دریغ
می کنند،
لذا ،نفع ما در محو شدن دعاهایمان می باشد».

h
خداوند محبت است
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یک فرصت استثنائی
دابل پیتزا آماده فروش فرانچایز
E
C
N
I
S 91
19

اینک
ب
ا
5
2ر
در حال ستوران
 برنده توسعهجایز
مصرف کنن ه وِ یژه
کبک :ده گان
2007

در سراسر
مونتریال بزرگ

 Pرستوران با آمادگی کامل
 Pکارآموزی کامل
 Pمجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفته
 Pتنها یک شماره تلفن برای متامی فروشگاه ها

)

514•867•6618

Email: franchise@doublepizza.ca
www.doublepizza.ca

از سال 1991

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $4.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $4.00 ............................................................
ساندویچ ترکی $4.00 .................................................................
ساندویچ الویه $4.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $4.00 ................................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

انواع سوسیس آلمانی منقلی

جناب آقای حسین ولوی ،جناب آقای مهرداد خلخالی
از حادثه تاسف بار کاری شما دوستان گرامی آگاه شدم.

من نیز به سهم خود برای شما آرزوی تندرستی هرچه زودتر دارم.

جمشید ترابی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

غذا آماده
برای tak
eo
ut

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
به
ن
اهــ
ـ
ـ
ا
ر
:
آبگوش
ت
گ
ر
دن

کیترینگجمال
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کاجل زبان

ابوعلـیسینا

CONDOMINIUMS

 اسپانیایی، فرانسه،انگلیسی

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

D
irectly connected to

Rivage

 کالس های آمادگی برا یTOEFL-IELTS-TFI امتحانات

Tel. :
514 .

937.1777

مشاور امالک

M to F : 12 pm to 7 pm
S-S : 12 pm to 5 pm
T (450) 651-5732
F (450) 651-6906

Including 6 appliances
N

C O N S T R U C T I O N

Starting at
$ 155,000 for 1 Bedroom
$ 213,000 for 2 Bedrooms

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

Taxes and rebates included
www.truenorthproperties.com

www.blurivage.ca

با قرعه کشی
بلیت رفت و
برگشت به ایران

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

Longueuil

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

1801 maisonneuve O., suite 740

Quality at an affordable price
Sales Office

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی

ششمین کارناوال نـــوروزی
ایرانیان مونتریال
 خانه ایران--- سازمان پاراد نوروز
2008  مارس30 یکشنبه

مژ
دریافت ک ده مژده

ها
ی ایرانی

انال

ش

بدو
ن
ن
ص
ب دی
ا
)ینترنت

(
از طریق
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AZITA ZANDIAN: Cel.: 514-814-7700
MIKE ALIPOOR: Cel.: 514-991-7700
SOLID INVSET IMMOBILIER
Char tered real estate br oker

Montreal-Ouest
2-plex,

well maintained
2-plex ,
2 5 ½,
2 garage, large bdrs,
hardwood flr, balcony,
large backyard,
close to all,
many quality
renovation,...
Asking: $409000

SIEGE SOCIAL
4660-B boul. Des Sources
















DDO QC H8Y 3C4
Off. : (514) 421-0111
Fax: (514) 421-0112
































































6-plex,

3 bedroom bungalow
in quiet family
location, lots of new
renovation,
private backyard,
hardwood flr,
large lot ~5000,
Asking $174000

Great business
opportunity,
6 x 4 1/2 Rentd;
new windows,
new fibre-glasses
balconies,
tenants pay heat, elec.
gross Rev: ~$35000
Asking: $424900

Restaurant Le
Gourmet Grec
اینک خوشمزه ترین چلوکباب شهر را با ما
:نوش جان کنید

PFDS.

3-plex
in great location,
many updates,
close to all
4 parkings,
large backyard,
all rented (all 4 1/2)
Asking $374900

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ
در خدمت شما از
1976 سال

، برگ، کوبیده،سلطانی

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

 دریایی و،با بهترین غذاهای یونانی
ایتالیاییوکبابها
اکنون با بهترین غذاهای لذیذ ایرانی
با قیمت و کیفیت باور نکردنی

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

.آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

،بوی چوب و آتش
 کلبه های کوهی،بوی جاده چالوس
. ایران را به خاطر می آورد،دماوند
----------------------مدیریت این رستوران بافرا رسیدن
زمستان سرد غذاهای فصلی به
.لیست غذاها اضافه کرده است

:اسپشیال ماه

Room for

400 people

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

Tel.: (514) 849-1335
Fax: (514) 849-0648

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com

PFDS.

Sainte Dorothee

well maintained 3+1 bdr
cottage in perfect
location, near
highway 13 &all
services, private
backyard with nice
garden, lots of
renovation,
Asking $224900

(Laval)

Magnificent custom
built 6+1 bdr cottage ,
Quality construction,
gourmet kit. with
granite counters, great
for entertaining, ....
Asking: $1,499,000

PFDS.

Ile-Per rot

PFDS,

E
PRINC
RE
ARTHU

17

 زرشک پلو مخصوص آشپز،خرچنگ
، آبگوشت روی هیزم، قرمه سبزی،ما
،(کباب ترش) باقالی پلو با ماهیچه
جوجه،کبابسلطانی،میرزاقاسمی
 سوالکی، شش کباب،کباب
انواع دسرهای ایرانی و چای خوش
عطر الهیجان آماده پذیرایی از
.هموطنان عزیز می باشد
.لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

حتما سری به زیباترین خیابان شهر ما
... و رستوران گورمه گرگ بزنید

3+2 bdr split level,
newer windows,
updates kit.,
F/pl,
InGr. pool,
hardwood flrs,
heat pump, A/C near
all services,
large & corner lot,
Asking price:
$319000,
Rental: $1500

Pointe-Claire

Montreal nor d

large & bright 4 bdr
split level,
large corner lot,
garage, updated doors
& windows, furnace
&driveway 2003,
Asking $259000

4-plex, detached, many
renovation 2 41/2, 1 61/2
& 1 31/2
all rented,
tot annual rev: $36300,
great investment!
Asking $499000















































































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Omid Kiarash, D.M.D., M.S.D., Dip. Perio.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

vpp00007.qxd
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HIGH SCHOOL OF MONTREAL
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

FINANCEMENT MAISON

: انگلیسی مقدماتی

2008 مارس:اطالعات نامنویسی
2008
2008

20

2008
2008

،19
27

31 ،27
،3

366$/MOIS*

609$/MOIS*

روزانه

:تاریخنامنویسی

،18 ،17 مارس
،26 ،25 مارس
 صبح11  تا9

		

NAVIGATION,
TV/DVD, CAMÉRA

1
INFINITI QX56 LTÉE AWD 2005, 75 000 km, automatique, tout équipé,
7 passagers, cuir, toit ouvrant, jantes alum., navigation, TV/DVD,
caméra, balance de garantie complète du manufacturier, 36 900$ ou
609$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9302

:زمان نامنویسی

389$/MOIS*

NAVIGATION

2

NISSAN MURANO SE AWD 2004, 55 000 km, autom., 4 portes, tout
équipé, cuir, toit ouvrant, jantes alum., chargeur 6 CD, balance de
garantie du manufacturier, condition AAA, 23 500$ ou 366$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9301

213$/MOIS*

AWD

3

BMW X3 AWD 2004, 64 000 km, automatique Tiptronic, tout
équipé, a/c, CD, jantes alum., cuir, sièges chauffants, balance de garantie BMW complète, 23 400$ ou 359$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9312

165$/MOIS*

شبانه

:تاریخنامنویسی

،26 ،25 مارس
،2 ،1 آوریل
 بعدازظهر7  تا5

		

:زمان نامنویسی

. نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود:توجه
.حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است

AWD

4
LAND ROVER FREELANDER SE AWD 2004, 56 000 km, 6 cyl.,
automatique, 4 portes, tout équipé, cuir, toit ouvrant, jantes aluminium, a/c, CD, rég. de vit., 14 500$ ou 213$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443. Unité #9303

5
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITÉE 4X4 2001, 105 000 km,
automatique, 4 portes, a/c, jantes alum., cuir, toit ouvrant, sièges électriques et chauffants, fin. disp., garantie et inspection incluses, 9 500$ ou
165$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9308

SPORT
3.6L

6
CADILLAC CTS SPORT 2007, 19000 km, 3.6L, autom. Tiptronic, 4 portes,
tout équipée, cuir, jantes alum. 18”, a/c, sièges électriques et chauffants,
chargeur 6 CD, bal. de garantie complète du manufacturier, comme neuve,
27 900$, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9304

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE
211$/MOIS*

439$/MOIS*

313$/MOIS*

:مدارک مورد نیاز

:متولدینکبک
:متولدینکانادا
:متولدین خارج از کانادا

)) شناسنامه کبک (نسخه کامل1
) شناسنامه1

) مدارک مهاجرت کانادا و کبک1
) کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا2
)) شناسنامه کانادا (اگر دارید3

		
		
		

7
MERCEDES-BENZ S500V 2001, 139 000 km, autom., 4 portes, tout
équipée, a/c, gr. élect., cuir, toit ouvrant, CD, capteur de pluie, alarme,
jantes alum., miroirs et sièges élect., sièges chauffants à mémoire,
phares xénon, superbe véhicule, 23 900$ ou 439$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9306

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

8

NISSAN MAXIMA SE 2004, 86000 km, autom., Tiptronic, 4 portes,
tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, dém. à distance, bal. de gar. du manufacturier, 14390$ ou 211$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9300

305$/MOIS*

9
JAGUAR XJ8 2004, 75 000 km, autom., 4 portes, tout équipée,
cuir, toit ouvrant, a/c, CD, sièges élect. chauffants, jantes al., balance de garantie du manufacturier A à Z, 19 900$ ou 313$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9310

237$/MOIS*

روزانه و شبانه:کالس های انگلیسی مقدماتی

310$/MOIS*

		
:روزانه

2008
27  تا جون31 مارس
 بعدازظهر12:30  صبح تا8:30 :دوشنبه تا جمعه

		

		
:شبانه

2008
26  تا جون7 آوریل
 بعدازظهر9:30  تا5:30 :دوشنبه تا پنجشنبه

		

 پرداخت شود-و نقدا-  دالر باید تماما120 :شهریه
. شهریه شامل کتاب می شود. برای کالس های روزانه و شبانه__________________________________
 شمالی55  اتوبوس: غربی و مترو سن لوران144  اتوبوس،مترو شربروک

Website: www.hsmontreal.com

10

ACURA 3.2 TL 2004, 112 000 km, autom. Tiptronic, 4 portes,
tout éq., a/c, chargeur 6 CD, toit ouvrant, cuir, jantes alum.,
phares au xénon, 19 500$ ou 305$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443. Unité #9311

11
TOYOTA CAMRY LE 2007, 58 000 km, automatique, 4 portes, tout
équipée, groupe élect., a/c, CD, balance de garantie du manufacturier A à Z, 17850$ ou 237$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443. Unité #9314

189$/MOIS*

229$/MOIS*

13
HONDA ACCORD V6 2005, 130 000 km, autom., 2 portes,
tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, sièges
élect. chauffants, 13 900$ ou 189$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443. Unité #9309
T

12
INFINITI G35 2003, 105 000 km, automatique Tiptronic, 4 portes,
tout équipée, cuir, jantes alum., chargeur 6 CD, sièges élect. chauffants, 15 500$ ou 310$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
Unité #9313

97$/MOIS*

14

VOLKSWAGEN JETTA GLS 2003, 65 000 km, automatique,
4 portes, tout équipée, a/c, gr. électrique, jantes alum., CD, toit
ouvrant, alarme, cuir, miroirs élect., sièges chauffants, 12900$ ou
229$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9307

15
KIA SPECTRA LS 2003, 83 000 km, automatique, 4 portes, tout
équipée, a/c, lecteur CD, vitres élect., démarreur à distance,
4 900$ ou 97$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
Unité #9305

Sur certains véhicules, contactez-nous pour plus de détails. *Financement avec 2 000$ de comptant, taxes en sus.

1 , 2e et 3e CHANCES AU CRÉDIT
re

امیرسام

با سال ها جتربه در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
 هزینه محضر برای خریداران%100 پرداخت
* روز30 تضمین فرو ش خانه شما در کمتر از

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

Cell.: 514-702-2309
LACHINE

O
S
in 14 days

BUNGALOW
DETACHED 3+2
BEDROOM,FINISHED
BASEMENT ,2 INDOOR
GARAGES,SWIMMING POOL
LOT 10000 SQUARE FEET.
ASKING PRICE 189,000.00$

COTE-ST-LUC

216,000.00$

PINCOURT

PINCOURT

4PEX VARY WELL LOCATED AND
RENOVATED.10 MINUTES FROM
DOWNTOWN AND 2 MINUTES
FROM ST-LOUIS LAKE.
ASKING PRICE 419,000,00$.

D
L

DETACHED SPLIT LEVEL,4
BEDROOM,INDOOR GARAGE
ASKING 219,900.00$

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

به مدیریت حمید پازوکی مهر

ILE DES SOUERS

2 BEDROOM CONDO WITH INDOOR
GARAGE AND SWIMMING POOL
ASKING PRICE 239,000.00$

LASALLE

5PLEX , GREAT LOCATION, ANNUAL REVENUE 33,480.00$
ASKING PRICE 399,000.00$

CAVENDISH AND KILDARE
2 BEDROOM PENT-HOUSE
APARTEMENT
INDOOR GARAGE, INDOOR
POOL, SAUNA AND GYM
ASKING PRICE 179,000.00$

.(*) برای آگاهی از شرایط تماس بگیرید
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

سیستمبهداشت
و درمان و کمیته
کاستونگه

از چند سال پیش به دالیل گوناگون از
جمله ازدیاد جمعیت با ورود مهاجرین،
تعداد باالی جمعیت سالمندان و گاهی

ب��رای تعیی��ن علت
اصل��ی کمبودها زحمت
زیادی الزم نبود .آنها عبارتند از کمبود
پزشک ،پرستار و سایر پرسنل بهداشت
و درم��ان .این قبیل افراد برای کس��ب
درآمد بیش��تر به آمریکا می روند و در
آنجا با شرایط بهتری مشغول به کار می
شوند .در نتیجه معلوم می شود که علت
اصلی نارس��ائی ها کمبود و ضعف بنیه
مالی است.
بعد از ماهها مطالعه و بررس��ی ،کمیته
کاستونگه ،گزارش خود را منتشر کرد
که ب��ا کوهی از اظهار نظرهای موافق و
مخالف و اعتراضات روبرو ش��د .گزارش
ضمن اشاره به یک سلسله واقعیت های
تلخ ،ش��امل پیش��نهاداتی است که در
نظر اول ش��اید در نظر آخر هم چندان
خوشایندنیستند.
اولین واقعیت تلخ اینست که کاستونگه،
که او را پدر و بنیانگزار سیستم بهداشت
همگانی می نامند معتقد است که این
سیستمدیگربهتنهائیجوابگوینیازهای
بهداشت و درمان نیست و پیشنهاد می
کند که یک سیستم خصوصی موازی
با آن هم باید وجود داش��ته باش��د .در
ای��ن مورد او دول��ت را ترغیب می کند
که سیستم بیمه بهداشت و درمان در
کبک را اصالح کرده و اجازه
دهد برای خدمات درمانی که
فعال در حال اجراست ،بیمه
خصوصی هم فروخته شود.
او همچنین پیشنهاد می کند
به پزش��کان اجازه داده شود
که همزمان به دو گونه دولتی
و خصوصی حتی با استفاده
از وسایل بیمارستان طبابت
کنند .به عقیده کاس��تونگه ،درصورت
ل��زوم بعضی هزینه های کمتر ضروری
بیمارس��تانی ،از جمل��ه هزین��ه غذای
بیماران از بودجه حذف شود.

Claude
Castonguay:
Penser la
santé à deux
vitesses

مد یر ی��ت
ن��ه چن��دان
کا ر آ م��د ،
بهداش��ت و
درم��ان وضع
بدی پیدا کرده اس��ت .ازدحام در سالن
های اورژانس ،نوبت های طوالنی برای
اعم��ال جراح��ی و بعضی آزمایش��ات
اختصاصی ،کمبود پزشک در کلینیک
های س��رپائی ،مش��کالت زیادی برای
م��ردم ایجاد ک��رده اس��ت .گاهی باید
ساعتها در کلینیک های سرپائی منتظر
ماند تا تنها پزش��ک حاضر در سرویس
را مالقات کرد .کمبود یا نبود پزش��ک
خان��واده ه��م یکی دیگر از مش��کالت
اساسی مردم است.
البته این در حالی اس��ت که در بعضی
از بیمارس��تان ها کماکان کار درمان و
مراقبت های پزش��کی با نظم و ترتیب
ادامه دارد و مالقات های از پیش تعیین
شده در آنها و همچنین در کلینیک های
سرپائی نسبتا بخوبی انجام می شود.
چند ماه پیش دولت کبک کمیته ای را
به ریاست یکی از وزیران سابق بهداشت
و درمان به نام کلود کاستونگه ،تعیین
کرد .این کمیته موظ��ف بود که علت
اصلی این کمبودها را یافته و برای حل
آنها راه هایی را پیشنهاد کند.

سایر پیشنهادات گزارش
کاستونگه از این قرارند:

 پرداخ�ت  25دالر ب�رای ه�ر نوب�تمالقات با دکتر.
(س�المندان ک�ودکان و بی بضاعت ها
معاف شوند).
 افزای�ش  25درصد به ح�ق بیمه بهمنظور پرداخت کلیه هزینه های طرح
پیشنهادی
 افزایش ی�ک درصد به مالیات خرید QSTمبل�غ حاصل از موارد  1و  3برای
متعادل کردن بودجه بهداشت و درمان
صرف خواهد شد.
 ب�ه منظور تامی�ن پزش�ک خانوادهب�رای هر ی�ک از کبکی ه�ا در مدت
 5سال آینده کس�انی که به کلینیک
های پزشک خانواده مراجعه می کنند

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی
در کنترل رفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل
و فعالیت کردن
 .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی های
بی دلیل

 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه
و ضعف روحیه
 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
 .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب

 .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
 .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن و
یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیره
و دهها مورد دیگر

ساالنه  100دالر بپردازند.
 به بخش خصوصی اجازه داده شود کهبیمارستان های خصوصی دایر کنند.
 پوش�ش بیم�ه درمان�ی خصوص�یگسترش داده شود.
 پرون�ده ه�ای پزش�کی اش�خاصکامپیوتریزهشود.
البت�ه اینکار زمان م�ی خواهد و چند
پیشنهاد دیگر که به عقیده کاستونگه،
در بهبود خدمات بیمارستان ها و مراکز
درمانی موثر خواهند بود.

مسلم اس��ت که انتشار گزارشی چنین
تکان دهنده نمی توانست بی سروصدا
باشد.
اولی��ن صدای مخالف از س��وی فیلیپ
کوئیار ،وزیر بهداشت و درمان کبک بلند
شد .وی از پیشنهادات اصلی این گزارش
فاصله می گیرد و می گوید دولت اجازه
نخواهد داد که پزشکان یک نقل و انتقال
دو سویه بین بخش دولتی و خصوصی
انجام دهند .او همچنین گسترش بیمه
خصوصی درمان��ی را هم رد می کند و
پرداخ��ت  25دالر را ه��م قابل مطالعه
و بررس��ی می داند .وی مخصوصا می
گوید دولت لیبرال انتخاب ش��ده است
که مالی��ات ها را کاهش دهد ،نه اینکه
افزایش دهد .با ای��ن حال ،او گزارش را
بکلی رد نمی کند .کوئی��ار از این فکر
کاستونگه ،که در عرض پنج سال کبکی
ها باید پزش��ک خانواده داشته باشند،
استقبال می کند ولی با پرداخت 100
دالر چندان موافق نیست.
به نوشته گازت  20فوریه« ،اینکه دولت
کبک کل��ود کاس��تونگه را مامور تهیه
چنین گزارش��ی می کن��د و بالفاصله
هم از آن فاصله می گیرد قدری سوال
برانگیز است .دولت از قبل اطالع داشته
است که کاستونگه ،نظر خود را در مورد
سیستم بهداش��ت و درمان تغییر داده
اس��ت .وی بعد از خدم��ات دولتی یک
ش��غل پر درآمد در صنعت بیمه داشته
است و درس��ت یکسال بعد در گزارش
خود پرداخ��ت  25دالر حق ویزیت را
پیشنهاد می کند».
مقاله در ادامه می گوید« :کوئیار توصیه
ها ریش��ه ای کاس��تونگه ،را رد کرده و
خود را یک میان��ه رو قلمداد می کند.
این در حالی است که دولت وی ،بیش
از دولت های پیشین به سوی خصوصی
سازی بهداشت و درمان گرائیده است.
همین دو ماه پیش ب��ود که قانون 33
وی فروش بیمه خصوص��ی درمانی را
مجاز می شمارد و بعضی اعمال جراحی
بدست بخش خصوصی را هم به همین
ترتیب».
اما ای��ن را هم باید گف��ت از روزی که
ژان شاره ،قدرت را بدست گرفته است،
برای تمدید ساعات کار اتاقهای عمل و

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120
Fax. 450 - 689 - 1051
Email:
ga_salimi @hotmail.com

برای اولین بار یک فرصت استثنایی

آموزش مهمترین اسرار علمی و کالسیکی هیپنوتیزم با پیشرفته
ترین سبک برای عالقمندان به این علم شگفت انگیز.
دانش پژوهان با فراگیری این علم و گذراندن دوره های دیگر
هیپنوتیزم به دریافت مدرک رسمی یکی از بزرگترین انجمن های
هیپنوتیزمنائل
می گردند.
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علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120

Fax. 450 - 689 - 1051
Email: ga_salimi @hotmail.com

گزارش کلود گاستونگی

همچنین برای خرید
وس��ایل پیش��رفته
پزشکی س��رمایه گذاری زیاد کرده که
اثرات آن کامال مشهود است.
جوهره اصلی گزارش کاس��تونگه ،این
است که «سیستم همگانی بهداشت و
درمان از نظر مالی قابل دوام نیست ».در
صفحه  37گزارش وی چنین آمده است:
«مطالعات نش��ان می ده��د که هزینه
سیستم همگانی بهداشت و درمان در
ده سال آینده ساالنه  5/8درصد افزایش
خواهد یافت .در صورتی که درآمد دولت
تنها  3/9درصد ب��اال خواهد رفت .این
بدان معناست که در سال  2018دولت
از این بابت  7میلیارد دالر کسر بودجه
خواهد داشت ».این آن چیزی است که
کاستونگه هشدار می دهد.
اما این پیش بینی ها برمبنای محاسباتی
اس��ت که بوس��یله دپارتمان امور مالی
کبک انجام ش��ده است که از چگونگی
انج��ام آنها اطالع درس��تی در دس��ت
نیست .به همین دلیل بعضی آگاهان و
کارشناسان این نتیجه گیری ها از اعداد
و ارق��ام را قبول ندارند و می گویند اگر
به گونه ای دیگر ب��ا اعداد و ارقام روبرو
شویم ،نتیجه دیگری بدست می آید.
درمورد موضع گیری نسبتا مخالف دولت
در برابر این گزارش هم بعضی ها عقیده
دارند به دست آوردن دل رای دهندگان
را هم نباید فراموش کرد.
این هم گفتنی اس��ت ک��ه در کمیته
کاس��تونگه ،نمایندگان اح��زاب  PQو
 ADQهم حضور داش��ته ان��د .بعد از
انتشار گزارش اظهار نظر قطعی از سوی
 PQش��نیده نشده اس��ت فقط یکی از
س��خنگویان آن حزب با برخی از موارد
جنجال برانگیز گزارش مخالفت کرده
است .اما رهبر  ،ADQکه بنا
به نوش��ته الپرس  22فوریه،
قسمت عمده پیش��نهادات
گ��زارش از س��وی آن حزب
گنجانیده شده است .از مدتها
پیشخواهانتغییراتاساسی
در سیستم بهداشت و درمان
ب��وده و طرف��دار خصوصی
س��ازی ،حداقل بخشی از آن
است.
ماریو دومون ،از اینکه کوئیار،
ب��ا بخش��ی از پیش��نهادات
گزارش مخالفت کرده ،او را به
باد انتقاد گرفته است .دومون،
کوئیار را به مخالفت با تغییرات
در سیس��تم بهداشت متهم
کرده و تقاضای برکناری وی
از وزارت بهداش��ت را نموده
است

•

م��ن در دانش��گاه مونترال
 chumو در مرک��ز
درم��ان ،دپارتم��ان
اورژانس پزشکی کار
می کنم.

کلید خصوصی سازی
مدیکر زده شد
دیدار پیوند با دکتر
سعیده (آرزو)
خدیر پزشک
بخش اورژانس
بیمارستان روزمون
 سالم دکتر عزیزبا سپاس از این که وقت تان
را در اختیار ما میگذارید
خواهش می کن�م برای آن
دسته از خوانندگان ما که با
نام و کارنامه شما و
کمت�ر آش�نایند ،کم�ی از
خودتانبگوئید.
 تخصص اصلی من پزش��کیخانواده اس��ت ،اما از زمانی که
ف��ارغ التحصیل ش��دم ،تمرکز
کاری ام را ب��رروی پزش��کی
اورژانس گذاشته ام.
من از دانشگاه مونترال در سال
 1998فارغ التحصیل ش��دم و
عض��و انجمن پزش��کان حامی
دسترسی به بهداشت در کبک
و عض��و هیات مدی��ره انجمن
پزشکان کانادایی حامی مدیکر
هستم.

 خانم دکتر کمی از تاریخچهمدیکربگویید.
دو الیه ش�دن (خصوصی و
همگانی) مدیکر به سود و به
زیان کیست؟
آیا خصوصی کردن مدیکر،
همه مش�کالت را در کبک
حل خواهد کرد؟
 ابت��دا بای��د بگویم ک��ه کلودکاستونگی ،پدر مدیکر نیست.
ش��اید بهت��ر باش��د او را «پدر
خوان��ده» مدیک��ر بنامی��م .او
توس��ط حزب لیبرال به عنوان
وزیر بهداش��ت در سال 1970
معرفی شد و موظف شد مدیکر
را به کبک بی��اورد .در آن زمان
ما  10سال عقب تر از بسیاری
از اس��تانهای کانادا در برقراری
سیس��تم مدیک��ر بودیم .حتی
در آن زمان کاس��تونگی سعی
کرد مدیک��ر را محدود کند ،به
عن��وان مثال با مجاز دانس��تن
ایجاد صورتحساب های تکراری
توسط پزش��کان .یک حرکت
مردمی و اجتماعی بزرگ او را از
انجام این طرح بازداشت و باعث
ادامه در صفحه22 :
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پس از دانستن ضرورت معلومات
کلی در باره مشاهیر هنری جهان
برای مشارکت در گفتگوهای غیر
کاری و دوستانه با دیگران ،قرار شد
نگاه کوتاهی به چندتن از مشهورترین
این نامها داشته باشیم.
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AMRO

م.رضا علیدوستی

لئوناردو داوینچی:

به کشیدن صحنه های زیبای طبیعت
فرانسه و ترسیم زندگی طبقه متوسط
فرانسه شهرت دارد.
آثار او به راحتی با توجه به اس��تفاده
اش از رنگ های مالیم از جمله بنفش
و سبز و آبی و نارنجی قابل شناسایی
اند.
عالق��ه او به نور طبیعی فض��ای آزاد
باعث شده جلوه های متعددی از یک
صحنه را در نورهای مختلف طول روز
ترسیم کند.
از آثار او “سوسن
های آبی” ،سری
“انب��وه کاه” و
“زن ها در باغ” را
میتوان نام برد.

 1452 -تا --- 1519در محله ای نزدیک فلورنس ایتالیا به
دنیا آمد .نقاش��ی را به طور حرفه ای
آموخت و با سفر به سراسر ایتالیا خود
را به عنوان استادی برجسته به همگان
شناس��اند .آثار او الهام بخش نسلی از
هنرمن��دان از جمله میکالنژ ،بوچلی
و رافائل بود .نابغه ای راس��تین بود و
ابداعات زیادی از جمله طرحی برای
ماشین پرنده داشت.
معروف ترین آثار او “مونالیزا (لبخند
ژکوند)” و “شام آخر” میباشند.

میکالنژ:

با بهترین جتربه و سرویس

1-866-421-AMRO

قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور مجرب
فارسی زبان تماس
بگیرید.

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

آرش

KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
ES
AT
SWISS AIR, EMIR
RWAYS,
AI
IT
IRAN AIR, KUWA
DA,
NA
CA
AUSTRIAN,AIR
C,
RO
MA
ROYAL AIR

Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

AMRO TRAVEL

OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

ساعات کار :روزهای
هفته از ساعت 9
تا  18شنبه ها :از
ساعت  10صبح تا
 3بعدازظهر

AMRO TRAVEL

MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

La Maison
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ونسان
ونگو 7
1

 1606-تا -- 1669نقاش
رامبرانت ،مش��هورترین
6
هلندی ،در شهر لیدن به دنیا
 1853-تاآمد .استفاده او از نور و سایه و
رنگهای گ��رم و توانایی اش در 9 8
-- 1890
نق��اش مع��روف
نمایش حی��ات از ویژگی های
کش��یده
آثار اوست.
 7و زجر 4
هلندی ک��ه در
صدها تابلو از جمله حدود صد
طول زندگی خود
تابل��و از چهره خودش ترس��یم 3
کرده ،در سالهای اخیر کشف شده که تنها یک تابلو فروخت در شهر گروت
بس��یاری از آثار منسوب به او در واقع زوندرت به دنیا آمد .سی و چند سال
 5داشت که به پاریس رفت تا7با 9
برادرش
کار شاگردانش بوده.
از قوی ترین آثار او “گشت شبانه” و تئو ،ک��ه دالل آثار هنری بود ،زندگی
هنرمندان
“توبه پسر اسرافکار” میباشند.
 4کند .در آنجا با 6بس��یاری 2
مشهور زمان خود از نزدیک آشنا شد .
سپس به جنوب فرانسه رفت و در آنجا
کلود مونه
آثار مشهوری چون “شب پرستاره”،
“گلهای آفتابگردان”“ ،اتاق خوابی در
 1840-تا --1926نقاشبزرگامپرسیونیستپاریسیکه آرلس” را کشید.

چهارشنبه

 1881 -تا -- 1973چه بسا مؤثرترین و معروف ترین نقاش
قرن بیستم در ماالگای اسپانیا به دنیا

7

کمال امللک
4

 1848-تا -- 1939کمال الملکمحمد غفاری هم عصر
برخی مشاهیر نامبرده7نقاش 6
برجسته
ایران عزیز است که در کاشان متولد و
نیشابور فوت شد و2در کنار مقبره
در8
عطار مدفون است .در هجده سالگی
نقاش دربار ناصرالدین6ش��اه شد .در
س��ال  1896از جان��ب درب��ار برای
تحصیل هنر به اروپا رفت .در بازگشت
بس��یار مورد8حس��ادت قرار گرفت و
ناگزیر به بهانه حج به کربال گریخت.
در آنج��ا آثار معروف��ی نظیر “فالگیر
بغداد”“ ،زرگر بغدادی و شاگردش”،
“میدان کربال” و “عرب خفته” ( هم
ارز ایرانی دوشیزگان آوینون!) را خلق
کرد.
ادامه دارد...

Work-OUT
4-ur
!BRAIN
)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44

سـوری

حل سودکو :وارونه در صفحه بعد

پابلوپیکاسو

 1841-تا -- 1919در لیم��وژ فرانس��ه ب��ه دنی��ا آم��د.
امپرسیونیس��ت بود اما برعکس مونه آمد .پیکاس��و در زندگی خود دوران
بیشتر به نقاشی چهرها عالقه داشت های گوناگونی داش��ت .در دوران آبی
و اغل��ب تصویر همس��ر و فرزندانش رنگ از  1901تا  1904فقط با سایه
را می کشید .نقاش��ی های او بیشتر های آبی کار میکرد .سپس به ترسیم
بازتاب های درخش��نده ای از زندگی کارمندان سیرک پرداخت که به دوران
.)1906
( 1904تا
معروف است
ratingهای “رز”
)0.33ها و پ��ارک
خانوادگ��ی در ب��اغ
Puzzle
34 (Easy,
difficulty
در  ”1907دوشیزگان آوینیون” اولین
پاریس بود.
همچنین مطالعات ف��راوان او از پیکر اثر کوبیسم را خلق کرد که پیکر پنج
س��ی
محسوب بانوی برهنه را 9نمایش میدهد4.
برهنه زنان از آثار دیدنی او 1
سال بعد اثر “گوئرنیکا” که یک تابلوی
میشوند.
“تاب”“ ،میهمانی ناهار در کشتی” و صریح ضد جنگ است را ترسیم نمود
رنوآر که2به مش��هورترین اثر پدر 8
مجموعه “آبتنی5کن��ان” از آثار 3
نقاش��ی
مدرن تبدیل شد.
می باشند.

رامبرانت ون رین

HOW TO PLAY: A
Sudoku is a number grid.
The aim of the game is to
fill in the missing numbers.
The big grid is split into
nine mini-grids. There
)are 9 rows (left to right
and 9 columns (running
down). In every row,
column and mini-grid
you must have each of the
numbers 1,2,3,4,5,6,7,8
and 9 -in any order- but not
repeated. Good luck.

او در دوران زندگ��ی خ��ود از بیماری
روانی رنج می ب��رد و با این حال آثار
زیادی با رنگ های آبی و س��بز و زرد
از خود برجای گذاشت .در نهایت نیز
بر اثر همان دیوانگ��ی جان خود را با
اسلحه کمری گرفت.
آثار او امروزه اکپرسیونیست محسوب
می شوند.

پیر آگوست
رنوآر

 1475-تا -- 1564نام ایتالیایی او مایکل آنجلو (میکائیل
مل��ک) بوناروتی ب��ود .او در کاپریس
به دنیا آمد و یکی از برجس��ته ترین
هنرمندان تاریخ ش��د .آث��ار اصلی او
نقاشی های فراوان مذهبی به سفارش
کلیس��ای کاتولیک و مجسمه های
مرمریست.
او همچنی��ن ش��اعری توانمن��د و
آرشیتکتی (معمار) زبردست بود و در
دوران زندگیش به شهرت رسید.
از مش��هورترین آث��ارش نقاش��یهای
فورس��کو (نوعی نقاشی روی گچ ) در
سرسرای سیس��تین ،آخرین قضاوت
(قیامت) ،و مجسمه های حضرت داود
و پی یتا را می تون نام برد.

 18مارس
پاالس
اجنمن زرتشت

…äÀÅ²Åˆ v£ 20 gZ ÕÅ… £
xZfÂ¥f Í ® ¬› fd
•®(ãÅ²Åˆ w£Å‹) ç êÂ› dZg

ual
x
e
S
o
r
t
Me

هنروفرهنگ 2اتیکت

Countertops, Tiles,
Stairs, Fireplace
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www.canadagranite.com

Lionel Groulx

20 PAYVAND: Vol. 14 s No.830 s Mar. 01, 2008

6

5

3

7

5
2

6

4
2

9

4

3

1

5

9

7

8

4

7

2

1

8

4

1

9
2

8
8

4

6

!re/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:39 2006 GMT. Enjoy

21

dسالd 14شماره11 d 830اسفند1386

گوناگون...

داروهای ضد
افسردگی
تاثیر قطعی
ندارد!
بررسی های تازه نشان
می دهد که قرص های
ضد افس��ردگی مانند
پ��روزاک ،که ب��رای میلیون ها نفر
در سراس��ر جهان تجویز می شود،
در اکثر موارد ممکن اس��ت بی اثر
باشند.
تیمیمرکبازپژوهشگرانکانادایی،
بریتانیایی و آمریکایی نتیجه گیری
کرده اند که بیشتر کسانی که دچار
عارضه افس��ردگی هس��تند ،بدون
خوردن دارو هم ممکن است بهبود
یابند.
این پژوهش��گران می گویند حتی
در مورد افرادی که دچار افسردگی
ش��دید هس��تند نیز نمی ت��وان با
قاطعیتگفتکهاستفادهازداروهای
ضد افسردگی در بهبود بیمار موثر
خواهد بود.
ش��رکت ه��ای
دارویی سازنده
ق��رص ه��ای
ضد افس��ردگی

پروزاک و نیز سروکسات ،می گویند
یافته های این پژوهشگران را قبول
ندارند.
در س��ال ه��ای
اخیر از عوارض
جانبی داروهای
ضد افس��ردگی
ابراز نگرانی شده
است و در برخی
کش��ورها مانند
بریتانیا استفادهبیشتر از روان درمانی
برای معالجه عارضه افس��ردگی مد
نظر قرار گرفته است.
آلن جانسون وزیر بهداشت بریتانیا
اعالم کرده که در طی س��ه س��ال
آینده س��ه هزار و  600روان درمان
گر ،در انگلس��تان آموزش خواهند
دید تا بیماران دسترسی بیشتری به
روان درمانی از طریق گفتگو داشته
باشند.
برخی از مقامات پزشکی بریتانیا این
روش درمان را موثرتر از استفاده از
دارو می دانند.
مقامات پزشکی بریتانیا به بیماران
توصیه می کنند ک��ه قبل از قطع
داروهای تجویز
ش��ده حتم��ا
ب��ا پزش��ک
معا لجش��ا ن
مشورت کنند.
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خامن ها این غذاها فراموش تان نشود!

مراقب روابط زناشویی خود باشید

ماست های کم چرب را باید حداقل هفته
ای  3تا  5وعده مصرف کنید ،چون تاثیر
ماست در سالمت افراد از روزی است که
انس��ان به فکر حفظ سالمتی خود افتاد.
ماس��ت خطر ابتال به س��رطان سینه و
عفونت های تناسلی در خانم ها را کاهش
می دهد ،همچنین مش��کالت ناشی از
س��ندرم روده تحریک پذی��ر و التهابات
دستگاه گوارش را رفع می کند.
ماهی های آزاد و ساردین را باید ماهیانه
 2تا  3بار مصرف کنید .ماهی های چرب
شما را در مقابل بیماری هائی مثل:
بیم��اری ه��ای قلب��ی ،س��کته مغزی،
افسردگی ،فش��ار خون ،درد مفاصل و...
محافظت می کند .ماهی ها همچنین نیاز
شما به دو نوع قابل پذیرش امگا  3در بدن
را تامین می کنند.

زنان برای حفظ و ارتقای س�لامت خود،
باید ماست کم چربی و ماهی های چرب
را وارد رژیم غذائی شان کنند.

ناآگاهی در
مورد عالئم
حمالت قلبی

تنها از هر چهار نفر یک
نفر عالئم هشداردهنده
حمله قلبی را میدانند.
کارشناس�ان بهداشتی
در مراک�ز کنت�رل و
پیش�گیری بیماریه�ا
میگویند اغل�ب مردم
نمیدانند که اولین کاری که

به گفته متخصصان
راز دوام ازدواج،
ارتباط است و اکنون
به این نتیجه رسیده
اند که ارتباط کلید
زندگی طوالنی نیز
هست.
تحقیق��ی که روی
زوج ها انجام شده
نشان داده آن هایی که آزادانه احساسات خود را بیان می کنند
نسبت به آن هایی که نسبت به این قضیه بی میل اند ،بیشتر
عمر می کنند.
زوج های��ی که عصبانیت و ناراحتی خ��ود را بروز نمی دهند،
زودتر می میرند.
به گفته یکی از محققان دانشگاه میشیگان ،بدترین کار ممکن
این است که زوجین عصبانیت خود را بروز ندهند و مدام راجع
به آن فکر کنند و این کار برای طول عمر بسیار مضر است .در
تحقیقی که این محققان روی  192زوج طی  17س��ال انجام
دادند ،مش��خص شد که  14درصد از زوج ها افرادی بودند که
خشم خود را بروز نمی دانند و در حل مشکالت یکدیگر ناتوان
بودند و در زمان حل مشکل تنها با یکدیگر جدال می کردند.
عالوه بر در نظر گرفتن بیماری قلبی و مصرف دخانیات ،زوج
هایی که احساسات و خشم خود را بروز نمی دادند زودتر از زوج
های دیگر جان خود را از دست دادند.

هنگام حمله قلبی باید انجام
ن زدن ب�ه اورژانس
داد تلف� 
است.
نش�انههای هش�داردهنده
حمله قلبی از جمله ش�امل
تنگنف�س؛ درد در قفس�ه
سینه ،بازو یا شانه؛ احساس
ضع�ف؛ احس�اس ناراحت�ی
در ف�ک ،گ�ردن ی�ا پش�ت
میشوند.

روش جدید درمان
سردردهای میگرنی

ششمینکارناوالنوروزیایرانیانمونتریال

سازمان پاراد نوروز  ----خانه ایران

پژوهشگران از روشی جدید
برای درمان سردردهای
میگرنی خبر دادند.
در این شیوه جدید درمانی
كه شیوه تحریك مستقیم
مغز با برق نامیده می شود
 ،پزشكان به شیوه خاصی ،
برق با ولتاژ ضعیف را به مدت
بیست دقیقه طی پنج روز به
سر بیمار ارسال و به این ترتیب ،درد
را به طور كامل برطرف می كنند.
به گفته پزشكان  ،این شیوه درمانی
 ،برخالف داروهای مسكن هیچ
گونه عوارض جانبی ندارد و اگر
نتایج استفاده از آن در بررسی
های تكمیلی موفقیت آمیز باشد ،
میلیون ها انسان را برای همیشه از
سردردهای میگرنی نجات خواهد
داد.

یکشنبه  30مارس 2008

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

مصرف موز در درمان
الغری وکم خونی
موثراست

 ::عمودی

 24 -1س��اعت – مجنون و
عق��ل باخته  -2چ��رک بدن
– پدرمردگان – بخت آزمائی
 -3اش��اره ب��ه دور – جان��ور
جنگلی – جزئ��ی از جامه –
گل خوش��بو  -4جست و جو
کن��ان – آجر نصفه  -مظهر
اس��تقامت  -5الف��ت گرفتن
– آسمانی – چست و چاالک
 -6پایدار – کشور خجسته –
تیز و قاطع  -7حرف خوردنی
– از جه��ات اربعه – ش��هر و
بندری در استرالیا  -8بیماری
– کس��ی که در ن��از و نعمت
بزرگ شده – موجود خیالی
 -9بازدارن��دگان – پارچ��ه
ابریش��می رنگین – س��وره

راه حل سودوکوی این شماره

2
4
5
1
6
3
9
7
8

3
1
7
8
9
4
2
6
5

9
8
6
7
5
2
1
3
4

8
6
2
4
3
9
5
1
7

4
3
1
5
2
7
8
9
6

7
5
9
6
8
1
4
2
3

1
7
3
9
4
8
6
5
2

6
9
4
2
7
5
3
8
1

5
2
8
3
1
6
7
4
9

5
2
8
7
4
1
9
6
3

)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44

3
9
6
8

1
2
7
6

8
5
4
1

5
3
8
2

7
6
2
5

4
1
9
3

9
7
5
4

6
8
1
7

2
4
3
9

7
4
3
9
6
5
2
8
1

9
6
1
2
3
8
5
7
4

2
8
9
3
1
7
4
5
6

1
7
4
5
8
6
3
9
2

6
3
5
4
9
2
7
1
8

3
9
6
8
5
4
1
2
7

8
5
2
1
7
3
6
4
9

4
1
7
6
2
9
8
3
5

4
5
3
1
8
2
9
7
6

)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22

5
1
3
9

9
7
8
2

6
2
4
1

4
9
7
8

3
5
6
7

1
8
2
5

8
3
1
4

2
4
5
6

7
6
9
3

8
1
7
5
9
6
3
4
2

6
2
9
7
4
3
1
5
8

3
7
4
6
2
1
8
9
5

2
9
8
4
5
7
6
3
1

5
6
1
8
3
9
4
2
7

7
8
5
3
1
4
2
6
9

9

3

4

2

6

9

2

6

7

5

8

7

5

8

1

4

3

)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33

8
3
9
6

4
7
1
3

6
5
2
4

1
4
8
7

7
2
6
8

5
9
3
1

9
8
7
2

3

2

6

1

4

5

5

9

 ::عمودی

1

 -1کتابی از ش��روود آندرسن نویسنده بزرگ
ش��ده نوزده��م – دروازه بان معروف تیم ملی
برزی��ل  -2گل خوش��بوی باغچ��ه ای – زین
س��از – مالل و خفگی  -3به هم فخز ورزیدن
 خوش��گذران – مقابل درون  -4چهار ش��اخخرمن به باد ده – کافی – خوشرو و شادمان –
بهشت  -5نفس سوزناک – پهلوان شاهنامه –
از شخصیتهای معماری ایتالیا در قرن پانزدهم
 -6آبونمان مجله – دیبا – گذشتن  -7ضعف
و ناتوانی – نامتناسب – پرستار بچه  -8کنجد
کوبیده – س��ردار دلیر اشکانی – پسر مازنی
 -9از جنس ساز ش��اکی – چابکی – شهری
در اس��تان مرکزی  -10واحد سطح – کشور
آسیائی – دلخور شدن  -11مخترع و فیزیکدان
فرانسوی سده هجدهم – میوه رسیده – ضمیر
جمع  -12سود حرام – کنایه از چشم معشوق
– ضمیر عربی – زندان  -13کمک – خراب و
ویران – شهری مذهبی در عراق  -14شهری
در ایتالیا – زین و برگ اسب – خانقاه  -15تازه
به مال و منال رس��یده – دومین ش��هر بزرگ
اندونزی.

 – 1اصی��ل و نجیب – طبق
اص��ل  93مجلس ش��ورای
اسالمی بدون وجود این شورا
اعتبار قانونی ندارد  -2مابین
– خویش��اوندان – روزانه -3
ماد رعرب – صفت بهش��ت
– آب انگلیس��ی – ح��رف
همراهی  -4روش��نائی اندک
– فراموشکار – فیلگوش -5
سرگشته و حیران – مفت و
رایگان – انگور خشکیده -6
گیاه خورشتی – جان کندن
– شایسته و س��زاوار  -7چله
کمان – نزدیک بین – مالک
روس��تا  -8ب��ه دنی��ا آوردن
– شهرت – کافی  -9بدهکار
– کم وناچیز – س��نگدل 10
مقابل کیفی – فلز گلوله – از
همس��ران پیامبر  -11جامه
بلند – هوشیار – آوای اسب
 -12کالم ش��گفتی و تعجب
– قس��متی از تخ��م م��رغ
– شهر انار  -13عالمت جمع

– ساحل – درخشنده – نت
شش��م  -14درخت پر شاخ
و برگ – قلب ق��رآن – قوم
اتیال  -15یاوه س��را – اثری از
الکساندر دوما

!Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:41 2006 GMT. Enjoy

 ::افقی

 -1برافروختگی – شاعر غزلسرای یونانی سده
پنجم و شش��م قبل از میالد  -2قوه حافظه –
تخت و اورنگ – قلعه  -3راستی و درستی – از
شعرای ایرانی قرن پنجم و خالق گرشاسب نامه
– پرنده ای کوچک و خوش آواز  -4گنجشک
– ریسمان – حرف جمع فارسی – تازه و جدید
ترکی  -5رفاقت – فیلسوف یونانی قبل از میالد
و بنیانگذار مذهب رواقی – پایه  -6معاون هیتلر
– پرده و پوش��ش – نوع��ی لباس مردانه بلند
 -7پرهیزگاری – اثری از آنتوان سنت اگزوپری
نویسنده شاهزاده کوچولو – ورزش خشن -8
شتابان – طبقه زحمتکش – ویروس تنفسی
که اخیرا ش��ایع شده اس��ت  -9کارگر کشتی
– تمایز اندامها در انس��ان در ای��ن دوره انجام
میشود – نام پسر شاپور پادشاه ساسانی -10
ش��هری در بلژیک – شان و مقام – ظرف فرو
رفته  -11صدمه – نخجیر – ا زتوابع مثلثاتی
 -12گم��ان – عنصر ش��یمیائی – بازدارنده
– حیوان مسابقه  -13جویای شغل – شهری
در فرانس��ه – گندمگون  -14فوتبالیست تیم
چلسی – عنوان زنان در دربار شاهان قدیمی
– تنهائی  -15موجودات عجیب و افس��انه ای
باستان – کشوری در امریکای مرکزی.

 ::افقی

بان��وان  -10غمگین – فریاد
عدالت – پیغامها و نوشته ها
 -11دنیا – ثالثه اش در مصر
اس��ت – ابزار خودبینی -12
خورش��ید – هدای��ت کننده
 از اقوام باستانی  -13شهریدر اس��تان کرمان – سزاوارتر
– روستا – کالم چوپان -14
شبه جزیره اروپائی  -یکی از
جمهوریها که بعد از فروپاشی
شوروی تشکیل شد – پرچم
 -15گیاهان��ی ک��ه فاقد گل
هستند – نام دیگر شونیز

موز به علت دارا بودن قند زیاد برای مبتالیان
به مرض قند مضر است و نباید در خوردن
آن افراط کرد.
موز به دلیل داش��تن پتاس��یم زی��اد ،ضد
سرطان بوده و غذای خوبی برای ماهیچهها
میباشد.
موز ملین بوده و در درمان اس��هال ،ضعف
بدن و تامین رشد و تعادل سیستم اعصاب
مفید است .برای درمان ضعف بدن ،میتوان
موز را با عسل مصرف كرد.
موز خونساز است ،بنابراین توصیه میشود،
اش��خاص الغر و ک��م خون م��وز بخورند.
همچنین تقویت کننده معده و درمان کننده
زخم معده و روده است.
گ��رد موز داروی خوبی ب��رای پایین آوردن
کلسترول است .ش��یره گلهای موز درمان
کننده اس��هال خونی و
جوش��انده آن اث��ر قطع
خونریزی دارد.
موز انرژی زی��ادی دارد
و ب��ه عل��ت ن��رم بودن
آن غ��ذای خوب��ی برای
کودکان و اشخاص مسن
میباشد.
موزنفخ آور اس��ت و زیاد
خ��وردن آن خصوصا در
افراد س��رد مزاج ،تولید
گاز معده میکند .برای
رفع این عارضه باید پس
از خوردن آن ،کمی نمک
مصرف كرد.
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تغذیه با فیبر کم:

ش��وند ک��ه ای��ن جدارها
ملتهب بش��وند و مصرف
اس��یدهای چرب  EPAو
 DHAباعث فرو نشستن
اسید و التهاب می شوند.
بیش از  60درصد مغز ما را
مواد چربی مخصوصا امگا
 3تشکیل میدهد .این اسید چرب
اثر مهم��ی در درمان افس��ردگی،
کمی حافظ��ه ،کمبود توج��ه و یا
فعالیت های بیش از حد ()TDAH
همچنین روپوش سلولهای عصبی و
تماس آنها با هم همین طور سلولهای
بینائی دارد (دید در شب را زیاد می
کند).
 EPAباعث کم شدن التهاب ،فشار
خون ،افسردگی ،تنگی عروق و تری
گلیسرید می شود.
ام��گا 6ها در م��واد غذائ��ی موجود
هستند و احتیاجی به مصرف اضافی
آنها نیس��ت و اگر زیاد از حد مصرف
شوند ،تولید التهاب سلولی می کنند.

اگر آناتومی روده طبیعی باش��د
اولین مرحله باید رژیم و عادات
دکتر عطا انصاری (کبک)
غذائی را عوض کرد .اکثر کسانی
ب��ه
Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
که در آمریکای ش��مالی زندگی
 Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.ای��ن واقعیت نش��ان
میکنن��د باندازه کاف��ی فیبر در
عکس
یبوست مشکل دفع مدفوع است
میدهدکهآنهابیماری
غذایشان نیست و باید حدود 25
ک��ه معموال در نواح��ی رکتوم و ا لعم��ل
را از محی��ط و وضع
گرم فیبر در غذای روزانه باش��د
طبیعی
کولون سیگموئید (قبل از رکتوم)
زندگی به ارث برده اند ،نه از ُکد ژنتیک.
(میوه -سبزی -گندم کامل مثل
گیر میکن��د و باعث تولید مقدار بد نت��ا ن
س��ریال  All Branی��ا نان کامل
زیادی گاز میشود و مدفوع جمع توجه کنید.
فیبر مصرف کنید
* سلولهای سرطانی با شکر
ر و د ه قه��وه ای) آنها بان��دازه کافی نیز
تخلی��ه
شده تولید درد میکند.
* سازمان بهداشت جهانی در یکی از بولتن تغذیه می شوند.
است که مایعات نمی نوشند  4تا  6لیوان
بنظر بعضی ها یبوس��ت موقعی ه��ا عملی
ه��ا پس بزرگ مایع��ات در روز از واجبات
اس��ت که مدفوع سخت باشد و معموال صبح
ه��ای خبری اعالم میدارد که مصرف  x 600چهل درصد س��رطانها بر روی محیط
دفع آن به س��ختی انجام گیرد .از بیدار ش��دن از خ��واب انجام است .برای افراد مسن که باندازه
گرم س��بزی و میوه در روز م��ی تواند  31ملتهب رشد می کنند.
ح��اال میتواند با درد توام باش��د میگی��رد .در نزد بعض��ی ها بوی کافی فیبر نمی خورند فیبرهای
درصد بیماریهای قلب��ی عروقی -حمالت  xدر یک بدن س��الم یک میلیون سلول
یا نه نباش��د .بنظر متخصصین قهوه یا خ��ود قهوه یا آب پرتقال حالل در آب مانندMatamucil :
قلبی (س��کته قلبی)  19درصد ،س��رطان س��رطانی و یا غده های کوچک وجود دارد
دیگری یبوست موقعی است که صبح باعث تحریک عصبی شده و یا  Prodiemتجویز می شود.
معده  19درصد و سرطان ریه را  20درصد که توس��ط سیستم دفاعی بدن از بین می
کاهش دهد.
عمل دفع حداقل دوبار در هفته و بای��د که روده ها خالی ش��وند.
روند.
 30 xدقیقه راه رفتن شش بار در هفته،
انجام بگیرد ولی یبوست در عمل ولی بعضی ها به این مسئله توجه کمبود حرکات بدنی و
این
که
ش��وند
می
باعث
نک��رده
است.
دفع
ناراحتی
یا
راحتی
نزد خانم های درمان ش��ده سرطان سینه،
ورزش ،زیادی آهن و
دخانیات ممنوع
یبوست ارثی نیس��ت ولی دیده رفلکس از بین برود.
سبب می شود که  50درصد کمتر بیماری
میش��ود که س��وابق خانوادگی بهرحال می شود این رفلکس را مصرف بعضی داروها:
* یک مطالعه پزش��کی ثابت می کند که بازگردد.
برای جلوگیری از مبتال ش��دن به سرطان
بیشتر در خانم ها دیده می شود دوباره بدس��ت آورد .کمی زودتر پزشکبهافرادکمحرکتپیشنهاد
مقدار مصرف امگا :3
باید وزن اضافی بدن مصرف گوشت قرمز،
بلند ش��ده یک روزنامه (پیوند!) ورزش های الزمه طبق سن می
تا آقایان.
مصرف ش��کر را کم کرده دخانیات را ترک
به توالت ببرید یا حتی قهوه خود کند و وضع تغذیه را مطالعه کرده
 xمصرف روزانه  1/5تا  2گرم (-3م
کرده و مصرف سبزی و میوه را زیاد کرده و
را همراه ببرید کمی بنش��ینید و و اگر ب��ر اثر زیادی آهن و یا دارو
کپسول)
عوامل زیر در یبوست
ورزش را فراموش نکنیم.
صبر داشته باشید بعد از چند روز باشد آنرا تنظیم نموده و اگر حالت
 xبیماران قلبی ،دیابتی و کم کردن
شوند:
می
دیده
بیمار به طبیعی برنگشت دستور
رفلکس باز خواهد گشت.
تری گلیس��یرید  2/5تا  5گرم در روز
ملین و مسهل میدهد.
 xاحساس ناراحتی شکمی در نزد بچه ها این مس��ئله بسیار
( 4-8کپسول)
ّ
سرطــان:
 xبرای کمک ب��ه مفاصل و التهاب (نفخ ،درد یا حال��ت باد کردگی مهم اس��ت چ��ون در اکثر موارد البته با س��اده ترین مثل شیاف
غذای خوب نمی خورند و ترجیح گلیسیرین و یا شیر منیزی شروع
شکم).
 2/5تا  7گرم در روز
ارثی یا محیطی
 xب��رای کمک به تمرکز افکار و ضد  xبعضی مواقع وجود هموروئید میدهن��د ک��ه بازی کنن��د تا به میکند چون مسهل های قوی تر
* ع��ده ای از دانش��مندان (البته نه همه)
باعث می شوند که روده ها معتاد
(بواسیر) و وجود خون در مدفوع طبیعت بدنشان جواب بدهند.
افسردگی  2/5تا  3گرم در روز
معتقدند که سرطان ارثی نیست ،بلکه بر اثر
شده و به تنبلی عادت کنند.
 xب��رای کمک به درمان مش��کالت (اکثرا بر اثر هموروئید و بندرت بر
حرکــات بدنی
شیوه زندگی ما بوجود می آید.
همی��ن طور میش��ود از مواد نرم
مصرف کنندگان کانادائی و آمریکائی (و ما مغ��زی ،روانی (پارکینس��ون ،آلزایمر ،اثر سرطان کولون)
که
هائی
بچه
یک پژوهش پزشکی بر روی
 xمق��داری حرکات بدنی برای کننده مدفوع اس��تفاده کرد که
ایرانیان مقیم) دچار کمبود اسیدهای چرب اسکلروز ،روان درمانی)  5تا  10گرم در
دارای
ش��وند،
در خانواده دیگری بزرگ می
فعالیت روده ه��ا الزم و ضروری عمل دفع را راحت تر انجام شود
امگا  3هستیم .تمام سلولهای بدن ما حاوی روز
عــلل:
همان
ب��ه
ش��دن
همان بدشانس��ی مبتال
ولی آنها را هم نباید زیاد مصرف
است.
---------------------مقدار مهمی از اسیدهای چرب هستند که
می
خود
غیرواقعی
سرطان های پدر و مادر
 xفیبر و مایعات بیش��تر میل کرد چون باعث عادت می شود.
 xکمبود فیبر در اغذیه
باعث میشوند جدار س��لولها با هم تماس
شوند.
 xکمب��ود ح��رکات بدن��ی و کنید .مایعات بیش��تر (آب میوه
داشته باشند و کمبود این اسیدها باعث می
ورزش
مخصوصا) و فیبر بصورت طبیعی سندروم روده های
 xاسترس (اکثر موارد استرس( ،س��بزی ها و میوه ها) یا بصورت
حرکات دودی روده ها را کم می داروئی ( )Prodiem, Metamucilملتهب:
دکتر آرزو خدیر :سیستم بهداشتی درمانی...
میل کنید وگرنه باعث میشود که تغذی��ه درس��ت (مش��ورت ب��ا
کند).
کش��ورهایی ک��ه با ه��دف بهبود
متخصص تغذیه) و مایعات کافی
یبوست بیشتر بشود.
 xتغییر مکان ،منزل و کار
دسترس��ی به سیستم پزشکی ،از
ادامه از صفحه19:
 xوجود مقدار زیاد آهن در مواد  xمواظب تغذیه فرزندان خود و مخصوصا فیبرها باعث آرامش
سیستم خصوصی استفاده کردند،
بیمه برنامه هایی را می فروش��ند .بیمه
باش��ید که باندازه کافی فیبر در نس��بی در عالم��ات ناگ��وار این
غذائی
ش��د مدیکر بشکلی که ما االن آن را می تکراری برای خدمات درمانی و بیمارستانی نشان دادند که:
سندروم می شوند.
 xبعضی داروها مانند داروهای غذایشان باشد.
شناسیم ایجاد شود.
دسترسی به بهداشت کاهش
ممنوع بوده و کماکان است .پزشکان می -1
روان درمانی ،زیادی فشار خون x ،اگر داروئی مصرف میکنید که عمل جراحی:
او به مدت  3سال وزیر بهداشت بود .پیش توانند بپذیرند و یا نپذیرند که بخشی از یافت.
داروهای ضد درد و حاوی کدئین باعث یبوست ش��ود (قرص های اگر هیچ معالجه ای قادر نشد رفع
هزین��ه ها به کل��ی افزایش
از پای��ان موعد وزارتش ،او اس��تعفا داد و هزینه ها توسط مدیکر پوشش داده شود-2 .
 xبعضی بیماریها مانند سندروم ضد افس��ردگی) با پزش��ک خود مش��کل را بکند احتیاج به عمل
در گزارش��ش علت استعفایش را فزونی کمتر از  %0/5پزشکان در این استان این یافت.
جراحی خواهد بود.
کولون ملتهب ،س��ندروم کولون مشورت کنید.
مخارج زندگی اش بر درآمدش به عنوان مسأله را نپذیرفته اند.
نابرابری افزایش یافت.
-3
وزیر عنوان کرد.
حتی ب��رای مع��دودی افراد
پزشکان نمی توانند حق الزحمه خدمات -4
تنبل که نصف روده را در بربگیرند اگر مشکل روده تنبل باشد باید سرطان روده:
امتحانات دیگری انجام داد.
و همچنین سرطان روده
صراحتا این مشکل در مقایسه با اهمیت جانب��ی درخواس��ت کنن��د ،هرچند در ثروتمن��د که می توانس��تند هزینه های
معالجات س��ریعا انجام می شود
تاریخی وظیفه اش ،دلیل بسیار ضعیفی سالهای اخیر این کار را آغاز کرده اند .آنها سیستم خصوصی را پرداخت کنند ،این
(عم��ل جراح��ی ،رادی��و تراپی،
سیستم آنها را در معرض درمانهایی قرار
به شکل غیرقانونی این کار را می کنند.
بود.
درمان:
چند راهنمائی
شیمی درمانی و غیره)
او پیش از وزارتش و پس از استعفا به عنوان اگ��ر مریض ه��ا این مس��ئله را به دولت م��ی داد که به آنها نیاز نداش��تند و می
مشاور ارشد مالی و آماری موسسات بانکی گزارش کنن��د ،می توانند پ��ول خود را توانست بالقوه خطرناک باشد.
بازپس بگیرند ،چون این کار خالف قانون تمام شواهد و حقایق به موازات این واقعیت
و بیمه ای به مدت  50سال کار کرد.
ها هس��تند .مدیر بیمارس��تان Jewish
آشکارا او هنوز منافع کمپانی های بزرگ بهداشت کانادا است.
بنابراین در مجموع سیس��تم درمانی ما  ،دکت��ر الب��از ( )Elbazخط��اب به اتاق
بیمه و مالی را نمایندگی می کند.
اما نام پدر مدیکر را برای خود برگزیده تا براساس ارزش های مهم برای کانادایی ها بازرگانی مونترال گفت که انتظار بازگشت
سود از سرمایه گذاری در بخش درمانی،
از این طریق در چشم مردم اعتبار کسب بنا شده است.
در س��طح جهانی ،این سیستم به خوبی مخالف هنر و فلسفه درمان است.
کند.
پدر واقعی مدیکر ،تامی داگالس ،است .او کار می کند و از آن به عنوان یک سیستم نکته جال��ب توجه دیگر این اس��ت که
سیس��تم جاری ما مزایای واضحی برای
چند سال گذشته از طرف بخش انگلیسی کارآمد یاد می شود.
زب��ان کان��ادا به عن��وان محب��وب ترین از سال  ،1996دولت از تعداد پرستاران و صنع��ت م��ا دارد و باعث می ش��ود که
پزشکان بشدت کاست و  7بیمارستان را بتوانی��م حالتی رقابتی با آمریکا داش��ته
شخصیت برگزیده شد.
باشیم .چرا که در آمریکا هزینه های بیمه
اصل اساس��ی مدیکر آن اس��ت که تمام تنها در منطقه مونترال بست.
سخنــــــرانی:
کانادایی ها باید به سرویس درمانی بدون این مسئله در دسترسی مردم به سیستم جهت پوشش درمانی کارگران ،حتی در
هی��چ مانع مالی ای دسترس��ی داش��ته بهداشتی درمانی به شدت مشکل ایجاد ارزانترین برنامه ها ،بسیار باالست.
کرد .این مسئله ،در عین داشتن بودجه مسئله ای را که گروه ما برای حل مشکل
باشند.
سخنران:
این ارزشی است که به شکلی اساسی در زی��ادی و کاهش مالیات اثر فاجعه آوری دسترسی به خدمات درمانی در سیستم
هویت ما به عنوان کانادایی تاثیر می گذارد داشت .درحال حاضر مدافعین خصوصی درمانی فعلی م��ان حمایت می کند ،راه
و ارزش های جامعه ما را شکل می دهد .سازی و تجاری س��ازی سیستم درمانی حلی دولتی و مردمی است.
من معتقدم که مدیکر یکی از علل اصلی از این وضعیت سوءاس��تفاده می کنند تا ما یک گروه پزشکان از تمام تخصص ها
___________________________
و محققین و روسای دانشگاه ها هستیم
آرامش اجتماعی است“ .در واقع همسایه موقعیت خود را بهبود دهند.
ها نمی خواهد کله همدیگر را بکنند چون آنها نمی توانس��تند چنی��ن کاری را در که در مورد شواهد علمی راه حل مشکل
زمان :یکشنبه  9ماه مارس 2008
یکی می تواند فرزند و یا عزیزش را بهتر از شرایطی که دسترسی به سیستم پزشکی دسترسی به سیس��تم پزشکی در کبک
مکان :دانشگاه کنکوردیا
از ساعت  6تا  8بعدازظهر
برای همه ش��کل معقولی داشت ،انجام تحقیق کرده ایم و راه حل های بسیاری
دیگری درمان کند”.
1455 de Maisonneuve RM: 520
بیمه مدیکر تنها  %70هزینه های درمانی دهند .آنها مدعی هس��تند که خصوصی را به دولت به مش��کل گزارش به مجلس
info.: 514-369-7955, Ext 120
ما را تش��کیل می دهد .بیمه مدیکر تنها س��ازی بودجه و پول بیشتری را با خود کبک و وزیر بهداش��ت ارائ��ه داده ایم .ما
هزینه های مراقبت بیمارستانی و مشاوره ب��ه همراه می آورد .بنابر این دسترس��ی در پاییز امسال همایش��ی را جهت آگاه
پزش��کی را ش��امل می ش��ود .ما این را به خدمات پزش��کی و همچنین کیفیت سازی همکارانی که در امر پزشکی بسیار
انتخاب کردیم چ��را که این نوع مراقبت ای��ن خدمات را افزایش می دهد .گزارش متبحر هستند ،اما با وضعیت کلی سیستم
های درمانی مس��تقیما زندگ��ی مردم را کاس��تونگی ،تبلور تمامی نقطه نظرهای آشنایی ندارند ،ترتیب خواهیم داد.
ه��دف م��ا در هفت��ه و ماهه��ای آینده
طرفداران خصوصی سازی است.
تحت تاثیر قرار می دهد.
 %30باقیمان��ده هزینه ه��ا را ما در حال هرچن��د ،مطالعات جدی سیس��تمهای هش��داردادن به همکاران مان در مورد از
حاض��ر از جیب خود پرداخت می کنیم ،درمان��ی خالف این ادعاها را نش��ان داده دست دادن استقاللشان است چنانچه آنها
مث��ل هزینه ه��ای دارو ،دندانپزش��کی ،اس��ت .یکی از آنها ش��امل یک تحقیق مجبور شوند با بخش خصوصی و شرکت
فیزیوتراپی ،نازایی ،عینک ،مشاوره روانی مقایسه ای مهم است که توسط یک گروه های بیمه وارد معامله و کار شوند.
شما
از
لیب��رال نوین انجام گرف��ت و آنها نتیجه  -خانم دکتر با سپاس فراوان
و بسیاری دیگر.
گای
مترو:
با همیاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا
---------------------------برای این گونه س��رویس ها شرکت های گرفتند که:
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اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
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پیرامون گوهر راستی

دکتر جاوید موسوی

23

تاریخ ایران 12
dسالd 14شماره11 d 830اسفند1386

برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر

کشنت اسفندیار سیمرغ را

این بار هم اسفندیار بر گردونه شیر
سوار شد و سیمرغ با دیدن گردونه از
کوه پایین آمد تا آن را نابود کند.
اسفندیار شمشیر از نیام بر کشید و
دو ب��ال و پر س��یمرغ را قطع کرد و
سیمرغ پس از چند حرکت با چنگ
و منقار ،از بین رفت.
چون سپاهیان اس��فندیار به جسد
سیمرغ رسیدند از جثه آن در شگفت
شدند.
پس از کشته شدن سیمرغ بچه های
او وحشت زده از کوه گریختند .آنگاه
اسفندیار عازم گذشتن از خوان ششم
گردید و گرگسار به او گفت در خوان
ششم تو و سپاهیانت گرفتار برف و
سرمای شدید و آنگاه بیابانی از ریگ
و گرما در پیش خواهی داشت.

bخوان ششم
گذشنت اسفندیار از برف

در خوان شش��م از ابری تاریک برف
بارید و باد شدیدی وزیدن گرفت.
سه روز و سه شب برف بارید و ناچار
اسفندیار با سپاه خود گفت:
همه باید ب��ه درگاه ی��زدان نیایش
کنید .آنگاه سپاهیان به دعا و نیایش
پرداختند تا اینکه باد خوشی وزید و
ابرها را با خود برد .اس��فندیار بدین
ترتیب از خوان ششم هم با سپاه به
سالمت گذشت.

bخوان هفتم

FOR

تاریخ اسا
طیری ایران باستان
گذشنت
اسفندیار از رود و
کشنت گرگسار

دکترحسن گل محمدی

 bخوان پنجم
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اس��فندیار در خوان هفتم به دریائی
بزرگ رسید و با گرگسار تندی کرد
که چرا به او دروغ گفته بود که پس از
گذشتن از برف گرفتار بی آبی خواهد
شد .گرگسار گفت :من از تو جز رنج
و عذاب چیزی نمی بینم پس برای
ت��و دلیلی ندارد که ج��ز بال و گزند
بخواهم.
آنگاه اس��فندیار به او گفت چنانچه
از هفت خوان س��الم بگ��ذرم ،به تو
و خاندان تو آس��یبی نمی رس��انم.
گرگسار از گفتار خود پوزش طلبید.
به دستور اسفندیار مشک ها را پر از
باد کردند و سپاه از رود گذشت.
چون س��پاه ب��ه نزدی��ک رویین دژ
رسید ،به فرمان اسفندیار گرگسار را
از بند باز کردند و اسفندیار به او گفت
به انتقام خون لهراسب و فرشیدورد،
ارجاسب و کهرم را سر بریده و زن و
فرزندانشان را اسیر خواهم کرد.
از ش��نیدن ای��ن س��خن گرگس��ار
خشمگین شد و دیگر بار به اسفندیار
تندی کرد و اسفندیار با تیغ هندی او
را دو نیم کرد.

bرفنت اسفندیار یار
به رویین دژ به جامه
بازرگانان

اسفندیار در لباس بازرگانان به رویین
دژ رفت تا از وضع س��پاه ارجاس��ب
باخبر شود .اتفاقا در آن دژ دو خواهر
خود را که اسیر ارجاسب شده بودند،
در حالی که س��بو بر دوش شان بود
دید .آنها اسفندیار را نشناختند ولی

فهمیدند که ایرانی است به
او گفتند از ایران و گشتاسب
چه خبر داری؟ ما دخترهای پادشاه
ایران هس��تیم که برهنه سرو پا آب
کشی می کنیم ولی پدر و بستگان ما
شاد و خوبند.
آنگاه اسفندیار خود را به آنها معرفی
کرد و گفت چند روزی آرام باش��ید
م��ن برای جنگ و آزاد کردن ش��ما
آمده ام.
اسفندیار شبانگاه آتشی بر باالی دژ
بر افروخت و پشوتن با مشاهده این
عالمت فهمید که او عالمت حمله به
دژ را می دهد آنگاه س��پاه اسفندیار
به دژ حمله کرد و او با گرز به جنگ
ارجاس��ب رفت و از طرفی ارجاسب
با س��پاه عظیم خود ع��ازم مقابله با
سپاه اس��فندیار شد و جنگی شدید
درگرفت.
در این جنگ ترخان از سپاه ارجاسب
به دست نوش آذر از سپاه اسفندیار
کشته شد.

bکشته شدن ارجاسب
به دست اسفندیار

چون شب فرا رسید اسفندیار جامه
رزم پوشید و به درگاه ارجاسب حمله
ور شد .در این هنگام هما و به آفرید
خواهران اس��فندیار ن��زد او آمدند و
ارجاس��ب از خواب بیدار شد و آماده
کارزار با اسفندیار گردید و اسفندیار
به او حمله ور شد و چندین زخم بر
بدنش زد و سرش را از تن جدا کرد.

bکشنت اسفندیار
که ُرم را

پ��س از آنکه ارجاس��ب به دس��ت

در روزگار انیرانی:
شاهنامه به بیان ساده

اگر رس��تم را کشته یا دست بسته
نزد من بیاوری پادش��اهی را به تو
خواهم داد.
اسفندیار عزم جنگ با رستم را کرد
و هر چه رس��تم ع��ذر و بهانه
آورد و ش��انه از زی��ر بار جنگ
خالی کردو گفت تو ش��اهزاده
ای و م��ن با تو نم��ی جنگم،
اسفندیار زیر بار نرفت .در آغاز
جنگ اسفندیار نژاد رستم را
نکوهش ک��رد و گفت :من از
موبدان ش��نیدم که جد تو از
دیو زاده ش��ده و نژاد درستی
ن��داری ولی من و نیاکان من
همه شاه بوده اند.

bپاسخ رستم به
اسفندیار و ستایش
کردن رستم نژاد
خود را

اسفندیار کشته شد ،کهرم آماده نبرد
با اسفندیار گردید.
کهرم با سپاه خود از پشت سر بر سپاه
ایران حمله کرد و اسفندیار کمرگاه او
را گرفت و بلندش کرد و او را بر زمین
زد و کشت.
اس��فندیار پ��س از کش��تن کهرم
فرماندهان ب��زرگ ت��وران زمین را
ب��دار آویخت و آنچنان که گفته بود
خواه��ران خود را نجات داد و ش��هر
توران را به آتش کشید.
اسفندیار پس از این پیروزی به نزد
پدر بازگشت.

bbbb

داستان رستم و اسفندیار
چون اس��فندیار پادشاهی ایران را از
گشتاس��ب پدر خود می خواس��ت،
گشتاسب برای از بین بردن اسفندیار،
موانع��ی پیش پای او می گذاش��ت.
اس��فندیار همیش��ه ای��ن موانع را
پیروزمندان��ه از س��ر راه خود برمی
داشت .سرانجام گشتاسب به او گفت

آنگاه رس��تم جواب اسفندیار
را داد و ب��ه او گف��ت س��خن
های دل ناپذیر مگوی چون شاه جز
راستی نباید به زبان آورد .نیاکان من
از جمشید نژاد دارند و پادشاهی شما
از ماس��ت .و مادر من دختر مهراب
شاه است و نامورتر از نژاد ما نیست.

bخودستاییاسفندیار
نزد رستم

چون اسفندیار این سخن ها را شنید
گفت :من کمر از برای دین بس��تم
و بت پرس��تان را از زمین برداشتم،
نژاد من از گشتاس��ب است و پشت
ما از لُهراسب ،پیشینه ما به کیقباد و
فریدون می رسد .مادر من دختر
قیصر روم است و ما دارای نژادی با
فر و اصیل هستیم.
ادامه دارد

www.dehkhodaschool.com
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را پاس

بد ا ر یـ��م

ϥΎҨί Ϯ̴Α έήο ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ΘδҨΎΑ Ϯ̴Α Εέϭήο ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘδҨΎΑ Ϯ̴Α ̵έϭήο ̵ΎΟ ϪΑ
ϒόο ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧϮΗΎϧ - ̶Θδγ Ϯ̴Α
ϒϴόο ̵ΎΟ ϪΑ
ήϏϻ - ϥϮΗΎϧ Ϯ̴Α
Ϫ̰ϧ ϦϤο ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̰ϧ ήΑ ϥϭΰϓ Ϯ̴Α
ΪϴҨΎΗ ϦϤο ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩήϤη ΖγέΩ ήΑ ϥϭΰϓ Ϯ̴Α
ΖγϮϴ̡ Ϯ̴Α ϪϤϴϤο ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΰΑ Ϯ̴Α ΖϓΎϴο ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϗΎσ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϧ - ΏΎΗ - ϥϮΗ Ϯ̴Α
ΖΨΑ Ϯ̴Α ϊϟΎσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϔҨΎσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήϴΗ - βҨϭ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ϪϧΎΧ ΥΎΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎΧΰ̢η
̵ΰ̢η Ϯ̴Α ̶ΧΎΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘΨ̡ Ϯ̴Α ΦΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪҨΎ̡ ήΑ Ϯ̴Α ϖΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨΑ ϪϘΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨΑ ϪΘγΩ Ϯ̴Α
̮ηΰ̡ Ϯ̴Α ΐϴΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎδϧ ΖόϴΒσ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϣΩ Ζηήγ Ϯ̴Α
ίήσ ̵ΎΟ ϪΑ
(ϭίήΗ ΪϨϧΎϤϫ) ίήΗ Ϯ̴Α
ϩΪη Ωήσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪη ϩΪϧέ Ϯ̴Α
ϩϮϴη Ϯ̴Α ίήσ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϨϴΑ Ϯ̴Α ή̰ϔΗ ίήσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϭήϴ̡ Ϯ̴Α έΪϓήσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϭήϴ̡ Ϯ̴Α ϥέΪϓήσ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴϓήσ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯγ ϭΩ ήϫ Ϯ̴Α
ϩϮϴη Ϯ̴Α ϪϘҨήσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΰϣ Ϯ̴Α Ϣόσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎϔσ - Ϟϔσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̯ΩϮ̯ - ̭ΩϮ̯ Ϯ̴Α
έί Ϯ̴Α ϼσ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̳έί Ϯ̴Α εϭήϓϼσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨέί Ϯ̴Α ̶Ҩϼσ ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎΘϓ ωϮϠσ ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎΘϓ ϥΪϣήΑ Ϯ̴Α
ζϣέ Ϯ̴Α ϪϨϴϧ΄Ϥσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤδҨέ Ϯ̴Α ΏΎϨσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥήϬΗ Ϯ̴Α ϥήϬσ ̵ΎΟ ϪΑ
αϮσ ̵ΎΟ ϪΑ
(ήϬη ϡΎϧ) αϮΗ Ϯ̴Α
ίέΩ Ϯ̴Α ϝϮσ ̵ΎΟ ϪΑ
ΦҨέΎΗ ϝϮσ ̵ΎΟ ϪΑ
ΦҨέΎΗ ̵ίέΩ Ϯ̴Α
ίέΩ Ϯ̴Α ϞҨϮσ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ̶σ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩϮϤϴ̡ Ϯ̴Α
ϥΎ̳Ϊϧή̡ Ϯ̴Α έϮϴσ ̵ΎΟ ϪΑ
- ή̴ϤΘγ Ϯ̴Α ϢϟΎχ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̳ΩΪϴΑ
ϪϧΎϤϟΎχ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫϧή̴ϤΘγ Ϯ̴Α
ΎϤϧ Ϯ̴Α ήϫΎχ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη ήϫΎχ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη έΪҨΪ̡ Ϯ̴Α
˱ήϫΎχ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΪϴ̡ Ϫ̯ ϥΎδϧ Ϯ̴Α
ζҨΎΠϨ̳ Ϯ̴Α Ζϴϓήχ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΪϴΑ - ϢΘγ Ϯ̴Α ϢϠχ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̰ҨέΎΗ Ϯ̴Α ΕΎϤϠχ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ Ϯ̴Α Ϧχ ̵ΎΟ ϪΑ
ίϭήϤϴϧ Ϯ̴Α ήϬχ ̵ΎΟ ϪΑ
ζҨΪϴ̡ Ϯ̴Α έϮϬχ ̵ΎΟ ϪΑ
̮ϧΎΑ ήΑΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΩή̡ΩϮΧ Ϯ̴Α
έά̴ϫέ Ϯ̴Α ήΑΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϧΎϣέΩ Ϯ̴Α ΰΟΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϮΧ Ϯ̴Α ΕΩΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΩή̯ ΕΩΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢΘϓή̳ ϮΧ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ΕΩΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘϓή̳ ϮΧ Ϯ̴Α
ϝΩΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
جابر کلیبی

پاسخ عملی به این
سوال که در مقابل
انتخابات چه باید
کرد؟ نیاز

عملی با رژیم جمهوری اسالمی است ،تنها می
تواند بحث��ی را در میان نیروهای مترقی برای
شناخت مشکالت و موانعی دامن زند که بر سر
راه خروج جریانات کمونیست و سوسیالیست از
ضعف و انزوای کنونی قرار دارد .
بنا بر ای��ن ،قبل از هر چیز بای��د دریافت که
ضعف و بی عملی نیروهای انقالبی از کجاست،
دالیل آن را تش��ریح نمود و ب��رای رفع آن ها
اقدام کرد .آنچه مربوط به مبارزه مردم ،زحمت
کشان ،کارگران ،دانشجویان ،معلمان ،زنان،
جوانان و  ،...در ایران می شود،
این مب��ارزه از نظر عملی و در
اش��کال مختلف جری��ان دارد.
جریانات و تمایالت کمونیستی
و سوسیالیس��تی در داخل نیز
کوش��ش می کنند مش��کالت
س��ازمانی و سیاس��ی خود را در
نبرد سیال طبقاتی پاس��خ گویند و ما شاهد
بحث ها و مبارزات سیاسی -ایدئولوژیک آن ها
در رابطه با مسایل اجتماعی -طبقاتی جامعه
هستیم .مشکل اساسی اما ،در خارج از کشور،
نیروهای مدعی کمونیسم است (اگر بتوان به
جریانات ضعیف و منفرد خارج ،عنوان “نیرو”
اطالق نمود؟) که طی این سال های سیاه هیچ
ابتکاری در مبارزه ضد رژیمی از خود نش��ان
نداده اند .این نیروها بطور کلی در صحنه مبارزه
غایب اند و در پراکندگی ،تشتت سیاسی و بی
برنامگی کامل بسر می برند .عجیب این است
که با وجود آگاهی به وضعیت خویش ،نه هیچ
تالشی برای برون رفت از پراکندگی و انفعال از
خود نشان نمی دهند بلکه همه کوشش ها در
این زمینه را به شکست کشانده اند .در نتیجه
تناسب منطقی میان آنچه در ایران می گذرد
با واقعیت موجود در خارج برقرار نیس��ت و به
همان نس��بت که جنبش عمومی مردم ایران
با وجود تش��دید ترور و سرکوب از حرکت باز
نایستاده است و افتان و خیزان در جستجوی
راه��ی برای مقابل��ه جدی با رژیم اس��ت ،در
عوض اپوزیسیون ضد رژیم در خارج ،منفعل
و فاقد هرگونه نقش فعال در صحنه سیاس��ی
ایران اس��ت .این وضعیت پس از گذشت 29
س��ال از سلطه س��رکوب و دیکتاتوری عریان
در ایران مس��اله اپوزیس��یون را -که آیا اصوالً
چنین اپوزیسیونی در برابر رژیم اسالمی وجود
سیاسی و عملی دارد؟ به زیر سوال برده است.
اپوزیس��یون ای��ران در تم��ام مراحل تکوین
جمهوری اسالمی اساساً هیچگاه نقش تعیین
کننده ای در صحنه سیاسی جامعه بازی نکرده
است و همواره به دنبال صحنه سازی ها ،رقابت
ها ،تناقضات داخلی رژیم ،بویژه تاکتیک های
گمراه کننده ی آن سرگردان بوده است .رژیم
وارد جنگ با عراق شد ،اپوزیسیون باید موضع
خود را در مقاب��ل آن تعیین می کرد! در این
میان چه بس��ا جریانات مدعی کمونیس��م به
“دفاع از میهن اس�لامی” پرداختند و به بهانه
های مختلف ،به دنبال رژیم افتادند .اش��غال
سفارت امریکا در تهران نیز تاکتیک دیگر رژیم
در کشیدن برخی جریانات “چپ” بسوی خود

به نیروی
مادی دارد!

ب�ا س�پاس از
گزارش�گران در
طرح ب�ه موقع
بح�ث در مورد
انتخاب�ات در
ایران،
مساله انتخابات در جمهوری اسالمی از همان
ابتدای تشکیل این رژیم چیزی جز یک نمایش
مبتذل نبوده است .اساساً هیچ ارگان و مرجعی
در این نظ��ام ضد مردمی از کمترین خصلت
دموکراتیک و انسانی برخوردار نیست و همه
چی��ز آن تهی از ارزش های اجتماعی اس��ت.
وجود ارگان خودس��ری چون شورای نگهبان
برای کنترل “صالحیت” کاندیداها ،انتخابات
را به بدتری��ن نوع “انتصاب��ات” تبدیل کرده
است .از این رو ،همانطور که گزارشگران عنوان
کرده است “ساده ترین روش ممکن” تحریم
انتخابات” اس��ت .اما این س��اده ترین راه که
توسط نیروهای مخالف تاکنون به عنوان تنها
تاکتیک علیه انتخابات در رژیم اسالمی اتخاذ
شده است نمی تواند تاثیری در روند انتخابات و
مبارزات اجتماعی علیه رژیم خودکامه بگذارد.
مخالفت با انتخابات و فراخواندن مردم به عدم
شرکت در آن زمانی جدی و موثر است که به
عنوان یک تاکتیک ،همراه باشد با یک مبارزه
عملی و ب��ا برنامه علیه کلیت رژیم! درس��ت
فقدان مبارزه عملی و نبود برنامه ی مشخص
سیاسی است که نیروهای اپوزیسیون در خارج،
بویژه بخش سوسیالیست و کمونیست آن -که
در واق��ع و بنا به تعریف باید آلترناتیو انقالبی
رژیم باشند را ،نه تنها در مورد انتخابات بلکه در
برابر همه ی تاکتیک ها و اعمال رژیم طی 29
سالی که از به قدرت رسیدن آن گذشته است،
پاسیو کرده است .نویسنده با استفاده از طرح
سوال گزارشگران مایل است بیشتر به مقام و
موقعیت جریانات کمونیست و سوسیالیست
در اپوزیسیون ضد جمهوری اسالمی بپردازد،
آن نیروهای��ی که در واقع باید حامل تغییرات
اساسی در جامعه باشند!
وضعیت غم انگیز اپوزیسیون به روشنی در طرح
سوال گزارشگران ترسیم شده است  :چه باید
کرد؟ واقعاً با این وضعیت نابسامان اپوزیسیون
و ضعف مفرط جریانات سیاسی ،چه باید کرد؟
به بیان مش��خص تر از کجا بای��د آغاز کرد؟
طرح این س��وال ها ،در شرایطی که می دانیم
اپوزیسیون فاقد توان الزم برای مقابله سیاسی و

گزارش میتینگ احتاد
سوسیالیستی در دفاع
از دانشجویان زندانی
در ایران ،جلوی
درب ورودی دانشگاه
مک گیل مونترال

میتینگ از ساعت  12ظهر تا  2بعد از
ظهر روز  8فوریه با برگزاری نمایشگاه
عک��س از جنای��ات رژیم اس�لامی،
مبارزات کارگران ،دانش��جویان ،زنان
و  ،...و پخش اعالمیه به زبان فرانس��ه
زیر عن��وان “آزادی فوری و بدون قید
و شرط دانشجویان زندانی!” و “جان
دانش��جویان زندانی در خطر است!”
در توضیح ش��رایط حاکم بر جامعه و
مبارزات دانشجویان دانشگاه های ایران
جری��ان یافت .حدود یک هفته پیش
از  8فوریه ،یک سلس��له گفتگوهای
رادیوی��ی در روزهای پنجش��نبه 17
ژانوی��ه در رادی��وی  Centre Villeو
جمع��ه  25ژانوی��ه در رادیو(CKUT
در زمینه اوضاع ایران ،مس��اله جنگ
و جنبش های اجتماعی ،بویژه اشاره
به جنبش دانش��جویی و نقش آن در
مبارزات اجتماعی ،جنبش کارگری و
 ،...توس��ط اتحاد سوسیالیستی انجام
گرفته ب��ود .این برنامه ها در بس��یج
نیروهای مترق��ی در مونت��رال برای
ش��رکت در این میتینگ موثر بود .در
روز جمع��ه  8فوریه ،پس از میتینگ
نیز گفتگوی رادیویی یک س��اعته در

مورد جنبش دانشجویی ،دستگیری
دانش��جویان و ضرورت دفاع از آن ها
و خواس��ت آزادی فوری و بدون قید و
شرط دانشجویان زندانی انجام گرفت.
ش��رکت نیروهای انقالب��ی کانادایی،
بویژه حزب کمونیست انقالبی کانادا،
در این میتینگ چش��م گیر بود .طی
 2س��اعت حضور فعال اعضای اتحاد
سوسیالیستیباشرکتایرانیانمخالف
رژیم ،مس��ایل ایران ب��ه مقیاس قابل
توجهی باطالع دانشجویان و کسانی
که با دیدن نمایشگاه عکس و گرفتن
اعالمیه پرسش هایی در مورد اوضاع
ایران داشتند ،رسید .بسیاری با دیدن
تصاویر تکان دهنده از اعدام ها ،شکنجه
ها و سرکوب های وحشیانه ی جنبش
های اجتماعی ،کارگران ،دانشجویان،
معلمان ،زنان و ،...می پرسیدند که در
این زمینه از آن ها چه کمکی ساخته
است؟ و به این وسیله همبستگی خود
را با مبارزات زحمت کشان ایران علیه
رژیم جمه��وری اس�لامی اعالم می
کردند.
******

انقالب بهمن
شکست خورد،
زنده باد انقالب!

بهمن ماه یا آور دو حادثه ی
مهم در تاریخ ایران است.

 19بهمن س��ال  1349آغ��از مبارزه
مسلحانه علیه رژیم شاه توسط چریک
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بود ،انتخاب��ات دوم خ��رداد  1376و انتخاب
خاتمی بازهم ع��ده ای را به دنبال جمهوری
اسالمی کشاند .نقش عبادی ها و گنجی ها در
تجزیه اپوزیسیون کم اهمیت نبوده است و ،...
تازه ترین و البته نه آخرین! تلفات اپوزیسیون
پیوس��تن برخی جریانات سیاس��ی به جرگه
“مدافعان میهن اسالمی” در رابطه با تنش ها
میان جمهوری اسالمی با ایاالت متحده امریکا
بر سر تکنولوژی اتمی بود.
در ای��ن دوران طوالن��ی  29س��اله حاکمیت
جمهوری اس�لامی ،به ندرت م��ی توان یک
جریان سیاس��ی را یافت که از این زیر و بم ها
سالم و با یک سیاست معقول و انقالبی بیرون
آمده باش��د .اگر هم معدود افراد و گروه های
سیاسی چپ ،تا حدودی موضع درست علیه
رژیم اتخاذ کرده باش��ند ،ب��ا این همه فقدان
برنامه عمل��ی مبارزه برای س��ازماندهی توان
انقالبی جامعه ،بویژه عدم تکیه بر آمادگی بالقوه
ای که در میان نیروهای اصلی جامعه ،کارگران
و زحمت کش��ان همواره و جود دارد ،آن ها را
نیز به انفعال کشانده است.
برخی این وضعیت را معلول قرار گرفتن اجباری
جریانات سیاسی در خارج از ایران که موجب
قطع ارتباط مادی و سیاسی آن ها با جامعه ی
متحول ایران شده است ،می دانند ولی به باور
نویسنده چنین استداللی ساده لوحانه و غیر
منطقی اس��ت ،زیرا سیاست و مبارزه طبقاتی
داخل و خارج نمی شناسد و هر عقل سلیمی
می داند که نمی توان با یک رژیم بربر و تا مغز
اس��تخوان ارتجاعی ،فریبکار و ضد مردمی به
تنهایی و بدون ابزار الزم مبارزه کرد.
یکی از این مس��ایل و شاید مهمترین آن ها،
مس��اله پراکندگی و انفراد جریانات سیاس��ی
کمونیست و سوسیالیست است که این خود
محصول بینش حاکم بر این جریانات اس��ت.
در این دوران  29س��اله س��رکوب و ترور ،کم
نیستند کوشش ها و روندهایی که برای سامان
دادن به یک اپوزیس��یون چپ ،سوسیالیستی
و کمونیس��تی انج��ام گرفته ول��ی نتیجه ای
جز پراکندگی بیش��تر ببار نیاورده است .این
نش��ان می دهد که اپوزیس��یونی که نام خود
را سوسیالیس��ت نهاده ولی نمی تواند خود را
در یک ساختار وسیع اجتماعی سازمان دهد،
هنوز اجتماعی نش��ده اس��ت .زیرا هر کدام از
اجزاء این اپوزیسیون به دنبال مصالح و منافع
س��ازمان خود هس��تند و از رفتن به پای یک
مبارزه سیاسی -اجتماعی وسیع واهمه دارند.
آن ها به خوبی می دانند که روند عینی مبارزه
طبقاتی با نظرات و تفکرات سنتی و عقب مانده
آن ها ،چه در زمینه روابط س��ازمانی و چه در
وجه برنامه و اهداف سیاسی ،در تناقض کامل
عمومی عملی
اس��ت .هر بار که وارد یک روند
ِ
برای مبارزه با جمهوری اس�لامی ش��ده اند،
انفعال ،ضعف سیاسی و عقب ماندگی سازمانی
خویش را به نمایش گذاشته اند .از این رو همه
ی روندهای سامان یابی مشترک را برای حفظ
منافع گروهی خود به بن بست کشانده اند.
واقعیت این است که پس از تحوالت سیاسی و

های فدایی خل��ق و بهمن ماه 1357
قیام مردم ایران علیه نظام س��لطنتی
است .گرچه دست آوردهای قیام ضد
سلطنتی زحمت کشان ایران توسط
دارو دسته خمینی و تشکیل حاکمیت
مس��تبد اس�لامی لگدمال گردید و
دیکتاتوری ش��اه در ابعادی وسیعتر و
با مضمونی خش��ن تر در قالب رژیم
اسالمی ادامه یافت و پس از شکست
جنبش انقالبی توده های مردم ،یک
ضد انقالب افسار گسیخته و ارتجاعی
بر جامعه ،سلطه سیاه خود را گستراند،
با این همه دست آوردهای دموکراتیک
و مردمی قیام هنوز در حافظه تاریخی
نیروهای اجتماعی زنده اند و خود را در
مبارزات کارگران ،معلمان ،دانشجویان،
زنان و خلق های در بند ایران بیان می
کنند.
*******

درگیری مردم و
نیروی انتظامی در
آریاشهر
شنبه 4 ،اسفند 1386
ادوارنیوز :میدان آریاشهر تهران عصر
شنبه شاهد تجمع و درگیری مردم با
گشت ویژه ارشاد و پلیس ضد شورش
بوده است.
بنا به گفته شاهدان عینی در ساعت
 19ش��نبه نیروی انتظامی در تالش
برای بازداش��ت یک دخت��ر به دلیل
مناس��ب نبودن حجاب ،با وی درگیر
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ایدئولوژیک که در مقیاس جهانی در مبارزه ی
طبقاتی رخ داده است ،بویژه پس از فروپاشی
ش��وروی و شکس��ت کامل تفسیر
روسی از مارکسیسم ،بسیاری گروه
ها و افراد در درون جریانات سنتی،
روند رها شدن از جزم گرایی و دنباله
روی کورکورانه از تزها و روابط غیر
سوسیالیستی و در یک کالم استبداد
حاکم بر روابط درون سازمانی را آغاز
ک��رده اند .منتها گرای��ش غالب در
این روندها  ،گرایش به عدم اعتقاد
به سازماندهی سیاس��ی است .این
افراد هنوز نوع سازماندهی مناسب
با رش��د فکری خود و ض��رورت های
مبارزه طبقاتی را نیافته اند .با این همه اگر قرار
است آلترناتیو سیاس��ی -سازمانی برای پایان
دادن به پراکندگی کنونی در خارج از کش��ور
را ت��دارک ببینیم ،ناگزیر باید روی این بخش
وسیع و از نظر کمی و کیفی با اهمیت ،حساب
کنیم .و سرانجام ،برای پاسخگویی عملی به چه
باید کرد؟ باید نیروی مادی در اختیار داش��ت
و تا زمانی که نیروی های سیاس��ی در خارج
از کشور پراکنده و از نظر سیاسی ضعیف اند،
پاس��خ ها تنها می توانند پاسخ های سیاسی
بدون نتیجه ی عملی باشند .بدون تردید اما،
رش��د مبارزه طبقاتی در ایران و فراهم شدن
چش��م اندازهای سوسیالیس��تی در مقیاس
جهانی ،م��ی تواند امیدهای نو ،س��ازماندهی
های مناسب و تاکتیک های در خورد شرایط
کنونی در خارج از کشور را نیز بپروراند .تا آن
زمان کوشش عناصر و جریانات کمونیست و
سوسیالیس��ت کمک به تحقق چنین روندی
است .آلترناتیو واقعی در مقابل رژیم جمهوری
اس�لامی در چنین روندی است که خود را در
روند وحدت و انس��جام جریانات کمونیست و
سوسیالیست متحقق خواهد کرد .در آن زمان
می توان متحدانه و در یک صف بندی وسیع
و سراس��ری عالوه بر تحریم انتخابات دس��ت
ب��ه اقدامات متنوعی در خارج از کش��ور علیه
جمهوری اسالمی زد و ضرورت سرنگونی آن را
در افکار عمومی جهان ،بویژه در میان کارگران
و نیروهای انقالبی مطرح ساخت.
در ایران نیز با سازماندهی اعتراضات عمومی،
اعتص��اب ها ،حمله به مراکز مهم و حس��اس
رژیم ،استفاده از اشکال موثر و متناسب مبارزه
برای مختل کردن انتخابات ،نشان داد که این
رژی��م و انتخابات آن مورد پذیرش مردم ایران
نیس��ت و به این ترتیب در جهت سازماندهی
قدرت دوگانه ،یعنی قدرت زحمت کشان گام
برداش��ت .طی این روند اس��ت که توده های
مردم از طری��ق خود س��ازماندهی ،ابزار الزم
جهت سرنگونی رژیم و آلترناتیو پس از آن را
تدارک خواهند دید.
18فوریه2008
djaber_ka@yahoo.ca
منبع  :سایت گزارشگران

ش��ده و به دلیل مقاومت دختر جوان
با ضرب و شتم وی را به داخل ماشین
هدایت می کنند ،زخمی شده دختر و
خون آلوده ش��دن صورت وی موجب
درگیری پس��ر هم��راه او ب��ا نیروی
انتظامی می ش��ود .مام��وران نیروی
انتظامی در اقدامی تحقیر آمیز پس��ر
معترض را به داخل سطل زباله در برابر
پاساژ گلدیس می اندازند که به دنبال
این موضوع مردم به سوی آنها هجوم
آورده و با پلیس درگیر می شوند.
در ادامه مردم حاضر در محل با تجمع
و به اتش کشیدن سطلهای زباله اقدام
به سر دادن شعار می کنند.
گفته می ش��ود برخی شعارهای سر
داده شده حاوی مضامین توهین آمیز
نسبت به مسئولین بوده است.
پلیس ضد ش��ورش نیز ب��ا حضور در
محل اقدام به بستن درب اصلی پاساژ
گلدیس می کند به گونه ای که تعداد
زیادی از مردم داخل این مرکز خرید
محبوس می شوند.
ش��اهدان عینی همچنی��ن از حضور
بسیار گس��ترده واحدهای پلیس ضد
شورش و پلیس موتور سوار خبر می
دهند.
پلیس در ادامه ب��ه تمامی واحدهای
تجاری این منطقه دس��تور تعطیلی
داده است
گفته می شود در درگیری های شنبه
ش��ب در آریاش��هر دس��تکم  10نفر
بازداشت شده اند.
--------------------

بیانیه اعالم موجودیت

گرامی باد  8مارس
روز جهــانی زن

 8مارس امس��ال را زنان مبارزه ایران در ش��رایطی برگزار
می کنند که رژیم زن س��تیز جمهوری اسالمی بر شدت
اقدامات سرکوب گرانه
علیه زن��ان و مردان
مب��ارزی ک��ه برای
احقاق حقوق پایمال
شده خود مبارزه می
کنند ،افزوده است.
بدون تردید امس��ال
نیز زن��ان مبارز ایران
با برگزاری پرش��کوه
روز جهان��ی زن،
نش��ان خواهن��د داد
که تشدید ترور و اختناق و به زندان انداختن فعاالن زن،
کشتار دختران دانشجو در زیر شکنجه و ،...نه تنها خللی
در اراده آن ها برای کسب حقوق خویش وارد نکرده ،بلکه
آن ها بیش از پیش مصمم هستند در همسویی با مبارزات
اجتماعی دیگر ،در جهت ایجاد جامعه ای دموکراتیک و
انس��انی که اس��اس آن تامین حقوق کامل زنان است ،به
مبارزه خود ادامه دهند.
__________________________________
فرخنده باد  8مارس روز جهانی زن!
گسترده تر باد مبارزات زنان ایران
در جهت احقاق حقوق انسانی خود!
زنده باد همبستگی و اتحاد جنبش های اجتماعی
در جهت سرنگونی رژیم مستبد اسالمی!

به استقبال اول ماه مه
روزجهـــــانی
کارگــر برویم!
اول ماه مه روز جهان�ی کارگران در مونترال
امس�ال نیز با شرکت نیروهای انقالبی تحت
شعار “ضد س�رمایه داری و مستقل” برگزار
خواهد شد.
اتحادسوسیالیستیایرانیان-مونترالکهخود
یکی از ش�رکت کنندگان در کمیته تدارک
تظاهرات اول ماه مه اس�ت ،امس�ال خواهد
کوش�ید با طرح وضعیت کارگ�ران و زحمت
کش�ان ایران در جمهوری اسالمی ،مبارزات
توده های زحمت کش کارگر ،معلم ،دانشجو،
زن�ان و  ،...اف�کار عمومی ،بوی�ژه کارگران و
زحمت کشان کشور کانادا را در جریان ترور و
سرکوبافسارگسیختهایکههماکنونعلیه
کارگران ،دانش�جویان و  ،...اعمال می شود،
قرار دهد و از این طریق همبستگی نیروهای
مترقی و انقالبی را با مبارزات زحمت کشان
ایران دامن زند.
ما همه را به ش�رکت در این تظاهرات دعوت
می کنیم .مح�ل و زمان تظاهرات بعداً اعالم
خواهد شد.

دانشجویانسوسیالیست
دانشگاه های سراسـر
ایران
مادانشجویانسوسیالیستدانشگاههای
سراس��ر ایران با اعالم موجودیت خود
در جهت پیشبرد اهداف و استراتژی
سوسیالیس��تی و کارگری برای برون
رفت از وض��ع فالکتبار موجود حاکم
بر جامعه و رسیدن به جامعه انسانی،
فعالیت و مبارزه خواهیم کرد .اگرچه
نظام سرمایداری اسالمی ایران درصدد
س��رکوب و مرعوب ک��ردن جنبش
آزادیخواهانه و سوسیالیستی حاضر در
صحنه سیاسی ایران است ،اما ما برای
پ��س زدن تعرض نظام هار س��رمایه،
همراه و همصدا با دانشجویان آزادیخواه
و برابری طلب و تمام دانشجویان چپ
و کمونیس��ت ،کارگران و زنان و همه
مردم آزادیخواه ایران به پا خواسته و با
تمام قوا برای آزادی رفقای دانشجوی
در بند و همچنین فعالین کارگری و
زنان و همه زندانیان سیاسی خواهیم
کوشید و از هر اقدامی برای آزادی آنها
کوتاهی نخواهیم کرد.
م��ا از هم��ه دانش��جویان آزادیخواه
میخواهیم با پیوستن به صفوف جنبش
آزادیخواهی و سوسیالیس��تی همگام
و متحد با جنبش کارگری و جنبش
زنان در جهت به تحقق رساندن اهداف
انسانی خود مبارزه کنیم.

م��ا دانش��جویان سوسیالیس��ت
دانشگاههای سراس��ر ایران در اولین
فرصت جهت گیری و استراتژی خود
را در بیانیه ای اعالم خواهیم کرد.

)1دانشجویانسوسیالیستدانشکده
فنی باهنر شیراز
 )2دانشگاه پیام نور نوراباد ممسنی
 )3دانشگاه پیام نور شیراز
 )4دانشگاه خامنه ای بوشهر
 )5دانشگاه پیام نور بوشهر
 )6دانشگاه صدرا شیراز
 )7دانشکده ادبیات شیراز
 )8دانشکده سما شیراز
 )9دانشگاه پیام نور خوانسار
 )10آموزشکده دختران شیراز (مرکز
آموزش عالی دختران شیراز)
 )11دانشگاه دولتی مرودشت
 )12دانشگاه فنی مرودشت
 )13دانشگاه آزاد مرودشت
 )14دانشگاه ملی آباده
 )15آموزشکده آباده

مرگ بر نظام سرمایه داری و
طبقاتی
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد سوسیالیسم
دانشجویانسوسیالیست
دانشگاههای سراسر ایران
*********

نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده
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دوستان عزیز پیوند سالم

در حاش��یه درج گزارش امیر خدیر
 ESPIONNEمی خواستم از طرف ما
به ایشان تبریک بگوئید!!...
ظاهرا امیر خدیر این روزها آنقدرها در
حیطه سیاسی اجتماعی این مرز و بوم
دارای «اهمیت» شده که برای خراب
ک��ردن او به این ش��یوه ه��ای نخ نما
متوسل می شوند ،تبلوئیدها را سراغ
آرشیو سازمان جاسوسی بفرستند و...
راستش ما منتظر این چنین حرکتی
بودیم فقط نمی دانستیم کی؟!...
دیگ��ر این که چ��ه ُحس��ن تصادف
جالبی اس��ت بین مصاحبه ارزشمند
میتراروشن با رونالد کینگ (الپرس)
و خط قرمز نشریات در کانادا ...پیشنهاد
میکن��م ای��ن مطل��ب را در ارتباط با
گزارش ژورنال دو باره بخوانید.
علیصدیقی
------------------------

الو پیوند

www.paivand.ca
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نسیم بصورت غیرمستقیم با این کارش
همه ظل��م و خفقانی را که جمهوری
اسالمی بر سر زنان ایران آورده است،
صحه میگذارد...

شهال الف (مونتریال)
---------------

کالهبرداری بله
اما...

ال��و آقا ،م��ن در ش��ماره قب��ل پیام
هموطن��ی را خواندم ک��ه میگفت در
مقابل تبهکاری دیگران سکوت نکنید،
این درس��ت ،اما خیلی مهم است که
آدم ب��ه این موضوع هم توجه کند که
چ��ه کاری کالهبرداری و حقه بازی و
تضییعحقوق...
مثال اگر شخصی با فرد دیگری بیزنسی
را ش��راکتی راه انداخته اند ،بعد به هر
دلیل آن بیزنس کار نکرده و ورشکست
ش��ده ،نمی شود ش��ریکی دیگری را
کالهبرداربخواند..
 ...هموطنان (بخصوص تازه
واردان) ب��ا کس��ب و کار در
کانادا آشنایی زیادی ندارند،
بیزنس های مختلف راه می
اندازند ،بعد متاسفانه در این
راه مال و منال ش��ان را می
ا
ین یارو رو
بازند )،بعد هر که را از راه می
ت
از و گو
شتون رسد ،متهم به کالهبرداری و
دربیارین!
دروغگویی و خنجر از پشت
زدن و غیرو می کنند.
دائم الگوش!
هموطن وست آیلندی

حاال که با دس��ت نگه
داشتن تلفن همراه کنار
گوش هنگام رانندگی
ممن��وع ش��ده تعداد
زی��ادی “هندزفری” و
“بلوتوث” خواهیم دید.
اگه میشه به هموطنها
بگی��د غی��ر از هنگام
رانندگی ی��ا در خلوت
وقتی حضوری با کسی
حرف میزنند این یارو رو
از تو گوششون دربیارند!!
الزم نیس��ت مثل بچه کوچولوها که
اس��باب بازی تازه میخرند “بلوتوث”
تو گوششون باشه و یک جمله با اون
حرف بزنند یک جمله با کسی که در
حضورشند! یک خط در میون هم بگن
“نه با شما نبودم! چرا با شما بودم
با ایشون نبودم!”
پنج دقیقه فکر کنید و قیافه کسانی رو
که “دائم الگوشیند” رو به یاد بیارید.
یکی از دیگری مضحکتر و ندیدبدیدتر!
پس مواظب باش��یم جو نگیردمان و
احس��اس خلبانی نکنیم تا مثل آنها
نشویم.
یک دوست وهموطن
----------------

روسری خامن نسیم یوسفی

ایمیل :دوس��تان عزیز پیوند باخسته
نباشید
 ...دی��روز ایمی��ل رس��یدن دوچرخه
سواران پرهمت ایرانی را به
ویرجینیا می دیدیم ،از یک
طرف بر این همه همت و
تالش آفرین گفت��م و ...از
طرف دیگر دلم س��خت از
روسری خانم نسیم یوسفی
گرفت ،آخر او بخواهد و یا
نخواهد در این پروژه بزرگ
به عنوان سمبل زن ایرانی
پش��ت دوربین ها و بر صفحه روزنامه
حاضر می ش��ود ،اگر نمیخواندحرف
سیاس��ی بزند ،انتخاب اوست اما این
روسری  choiceش��خصی او نیست،

ضیافت نوروزی
خانه ایران

بیزنس با
ایرانیان :عیب می

جمله بگفتی ،هنرش
نیز...

 ....هفت��ه پی��ش دس��ته عینک من
شکست .چون زاپاس نداشتم ،با چسب
اسکاچ به دسته را موقتا ترمیم کردم و
به عینک فروشی نزدیک خانه رفتم.
خانمی گفت این عین��ک بایدعوض
شود ،نس��خه دکتر باید بیاورم و فریم
تازه بخرم که یک هفته طول می کشد!
عصبی و ناراحت به توصیه دوستی به
عینک فروش�ی فرحت در ان دی
ج��ی رفتم .آنجا جوان خوش تیپ  ،با
رویی گشاده قول داد راهی بجوید ،سه
س��اعت بعد وقتی به محل بازگشتم،
عینک قدیمی با دو دسته جدید تمیز
و بسته بندی شده آماده بود.
هزینه را جویا شدم ،با مهربانی گفت:
هزینه ندارد!! ...اصرار کردم،
بازهم با همان گش��اده رویی
پاسخ نه شنیدم.
جوان خ��وش تیپ ،نریمان
ایرانخواه ن��ام دارد و فرزند
بزرگ جوان ایرانخواه ،چهره
مهربان و آش��نای کامیونتی
ماس��ت .ای��ن را از این نظر
با خوانن��دگان در میان می
گذارم که بارها می شنویم کار کردن
با ایرانیان مش��کالت خودش را دارد؛
درس��ت اما بسیاری اوقات هم مزایای
خودش را دارد!

و شاد جش��ن بگیرم .در کنار سفره
هفت سین از جشن پر شکوه نوروز
س��خن گویم .از اینکه چگونه سفره
هفت سین را با نیت سالی پر بار
و خوش چیده ،تخم مرغ
«ورود بچه
های زیر  10سال رنگ کرده و با لباس نو به
عشق گرفتن عیدی به عید
در جشن نوروزی
ممن
و
ع
»
دیدنی ،به فرزندم بیاموزم و
این نهال تازه کانادائی را با
سنت کشور پدر و مادرش
بعنوان ی��ک ایرانی ک��ه مدتی از
ایران دور هستیم ،سعی کردم رسم آشنا کنم.
و رس��ومات ایرانی و کشورمان را به با کم��ال تعجب امس��ال در آگهی
فرزندانم که در کانادا متولد شدند ،یاد «انجمن ایرانیان» (منظور خانه ایران
دهم با اش��تیاق در انتظار نوروز .این است) درج شد که ورود اطفال حتی
جشن پر شکوه ما ایرانیان بودم و هر متاسفانه در جش��ن پر نشاط نوروز
زمان که چشمم به روزنامه ای فارسی تامل بچه های هموطن زیر  10سال
زبان میافتد با شوق آن را ورق زده و خود را که در جهت ادامه آش��نایی
دنبال پیام جشن های نوروزی بوده این تازه نهاالن با آداب و سن ماست
تا در اسرع وقت بلیت تهیه کرده ،به ندارند.
اتفاق خانواده ام به پیش��واز بهار روم و آنچه پیداس��ت این حضار محترم
و آن را با ش��کوه در کنار دوستان و هرگز فرزندان  10سال به پایین در
هموطنانم در محیط��ی خانوادگی منزل نداشته و اگر غیر از این بوده،
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من ایرانیم پس...

نوروز و خانه ایران...

پاراد نوروز
گردهمایی نوروز

ضیافت نوروز خانه ایران

میخوانن��د و
میش��نوند ،چ��ه
خانهی ایران در نظر دارد به مناسبت سال نو
س��هل و راح��ت
هموطنان عزیز:
میتوانن��د از قید
و به منظور تجدید دیدار با هموطنان مهمانی ئی را
همانطور که درشمارهی پیشین پیوند مکان خارج شوند،
در روز جمعه  21ماه مارس
اش��اره کردیم ،امس��ال خانه ایران به فرس��نگها س��فر
در سالن پذیرائی میهمانی ها
مصمم کنند و یک راست
دعوت مس��ؤولین پاراد نوروز ّ
است همکاری همهجانبه و گستردهای بروند پیش حافظ
در «وست آیلند» برگزار کند.
را در ارتب��اط با برنامه ریزی ،تدارکات و سعدی و موالنا.
همانطور که قبأل ذکر گردیده است،
الوآقای پیوند
و اجرای این مراسم کهن فرهنگی با بادکنک های سه
م��ن م��دت هاس��ت س��تون آقای
بهای هر بلیط  55دالر میباشد
برگزارکنندگان پاراد نوروز داشتهباشد .رن��گ ،خندههای
علیدوستی را در بخش اتیکت دنبال
(این بها شامل یک ساعت پذیرایی با
لب��ان،
از آنجایی که یکی از اهداف اصلی خانه روی
میکن��م و از طرفی هم همیش��ه به
کوکتیل با  10نوع اُردور
ایران ،گسترش و ارتقا فرهنگ ایرانی تبریکهای س��ال
هموطنان مطنطن��ی در میان ایرانی
است  ،امیدواریم این همکاری بتواند ،ن��و حت��ی ب��رای
و سپس پذیرایی با شام:
برمیخورم که همیشه حرف وحدیث
نقش��ی ارزنده در راس��تای این هدف چند س��اعتی هم
 5غذا همراه با
شان پُر است از ادعاهای بزرگ ایرانی
که ش��ده همگی
داشته باشد.
بودن و چنین و چنان و...
شراب و نوشابه های غیرالکلی
پاراد نوروز از دو جهت میتواند نقشی ایرانی��ان را به هم
آق��ای
ب��رای
پیش��نهادی داش��تم
همراه با موزیک  DJو رقص و پایکوبی
بس��یار مثبت در بین ایرانی��ان و در نزدی��ک میکند.
علیدوس��تی ک��ه در م��ورد اتیکت
می باشد
تعاملشان با جامعهی کانادایی-کبکی گویی یک روح اند
ایرانی بودن هم بنویسند...
______________________
در صدها بدن.
ایفا کند:
و یا بهتر ....بسرایند!!
ش��ادی ،ش��ادی
توجه :با توجه به مهمانیهای سال نوی امسال
من اینجا می خواستم یک استفاده
آنکه
خنست
کردندستهجمعی
مدرسهی دهخدا و وست آیلند که هر ساله برای بچهها
از س��خن مش��هور دکارت (م��ن
ن��وروز و اس��تقبال از به��ار یک��ی از آفتاب��ی را میماند
وبا زیبایی وتنوع هرچه تمامتر برگزار میشود ،و با توجه
فکر میکن��م ،پس هس��تم) (Rene
به محدودیت مکانی ،بر آن بودیم که این مهمانی را به
جشنهای ایرانیست که از گذر تاریخ که بر هرچه هست
و
 ،Decartesفیلس��وف ،ریاضی��دان
بزرگترها اختصاص دهیم.
و تاراج فرهنگی در امان مانده اس��ت .و خواه��د بود می
یک
فیزیکدان بزرگ عصر رنسانس)
لیک�ن بنا بدرخواس�ت های متع�دد ،عالقهمندان
برگ بر برگ صفحات تاریخ ما گواهی تابد و روح یخزدهی
مهم
شعار ساده اما بس��یار سخت و
اکنون میتوانند فرزندان خود را نیز به همراه بیاورند
میدهد که نوروز باستانی از کهنترین بزرگانهمان را ذوب
اینجا طرح کنم:
و تنها باید مبلغ پایهای را به سالن پذیرایی به ازای
و عزیزترین سنتهای ایرانیان است .میکند تا به قالب
هر صندلی  40دالر بپردازند.
من ایرانی ام،
هنوز ک��ه هنوز اس��ت ایران��ی فرق روح بچهگان��هی
نمیکن��د از چه دین و یا فرقهای ،هر پرش��عفی درآورد
پس دروغ منی گویم:
است؟
کجا باش��د ،چه در مرکز پایتخت چه که یکپارچه ذوق
به همسرم ،پس��رم ،دخترم ،شریکم،
چرا نباید تصور کنیم روزی نام ایرانی
در روس��تایی در دوردس��ت ،چه در است و شور زندگی.
دوستم ،هموطنم ،مش��تری ام ،اداره
تگزاس و یا در پاریس ،نوروز را با جان ش��ادی دستهجمعی از مواهبی است یادآور سنت زیبای نوروز باشد؟
مالیات ،اداره ولفر ،اداره مهاجرت ،به
کرات مس��لماً تا زمانی که خودمان زیبایی
و روحش جش��ن میگیرد .س��فرهی که در س��رزمین مادری هم به ّ
همسایه ام و...
هفتسینش را حتی شده در نعلبکی از آن بی بهرهمانده بودهایم .امیدواریم های فرهنگی مان را با شکوه هر چه
فکر کنید ،این لیست می تواند بسیار
و ی��ا ظرف یکبار مصرف میچیند و یکایک ش��ما را در پاراد نوروز امسال تم��ام تر جلوه ندهی��م ،نمیتوانیم از
طوالنی شود.
روز نو و سال نو را خوشآمد میگوید .مالقات کنیم تا با هم به پیشواز نوروز دیگران انتظار شناختن ما و فرهنگ
خیلی ساده است که ما همیشه همه
هنوز که هنوز اس��ت حتی در غربت زیبایمانبرویم.
ما را آنگونه که بایسته و شایست ه است
بدی ها ،فس��اد و تبه��کاری ها را به
داشته باشیم.
“ب��وی خ��وش اسکناس��های ن��وی
جمهوری اسالمی نسبت می دهیم،
وتا زمانی که همبستگی مان را با
پدربزرگ” را که با دستان چروکیده
اما بیائی��م و از همین حرکت بظاهر
عمل مان نشان ندهیم ،زبان گله
ساده شروع کنیم ،سعی کنیم کمتر ومهربانش به کوچکترها عیدی میداد برای این که «دید
ه»
ش
وی
م
گشودن و سخن راندن از تضییع
از یادش نرفتهاست؛
دروغ بگوئیم ...آیا مردش (یا زن اش!!)
حق ایرانی اگر مضر نباشد ،حداقل
هنوز که هنوز است حرف مادربزرگ
هستید؟!  .....یک عاشق ایران
به خاطرش مانده است که میگفت :دوم آنکه
بیفایده خواهد بود.
“نوروز فق��ط خانهتکانی خانههایمان در جامع��هی چند فرهنگ��ی کانادا ،ب��رای اینکه در جامع��هی کانادایی-
یک هموطن مغرور! نیست.دلها و ذهن هایمان را هم باید کارناوال ن��وروزی میتواند به یکی از کبکی «شنیده»شویم،
بارزترین نمادهای فرهنگی ما ایرانیان برای این که «دیده» شویم،
خانه تکانی کنیم”.
نخس��ت باید از خودمان آغاز کنیم و
زن ها چه میخواهند ...چه فامیلها که در س��ال نو به بهانهی تبدیل شود.
الو آقای رحیمیان
عیددیدنی آشتی نکرده بودند .ایرانی عید نوروزما بهدلیل مصادف بودنش با چه آغازی زیباتر ودلنش��ینتر از آغاز
 ...ما توضیح برنامه گذار «میری» (زنها حتی در قطب ش��مال هم نوروزش جان گرفتن دوبارهی زمین از ویژگی بهار و سال نو.
چه می خواهند) را خواندیم .نامه مدیر را مث��ل گلدان��ی میگ��ذارد ب��االی خاصی برخوردار است.
برنامه پُرست از کلماتی مثل دست
طاقچهاش ،گاه با قطرات اشک و گاه با چ��را نبای��د فکر کنیم ک��ه روزی در به تومیبالیم ای نوروز دیرپایمان،
نشانده ،کوته نظر و کوته بین ،گفتار و عشق و شورش آن را آبیاری و پاسداری مدارس کبک در روز سال نو همانند بوی زندگانی میدهی تو،
کردار نابخردانه و ...و ...ظاهرا ما به این میکند .این مظهر همبس��تگی ،چه “جش��ن س��نتی ایرلندی ه��ا” ،به صلح و آزادگی.
ساده و چه زیبا میتواند دلها و آدمها را کودکان ریش��هی این جشن ایرانی را با احترام و سپاس،
آقا یک چیزی هم بدهکار شده ایم...
بیاموزند و به مناسبتش لحظاتی را
برنامه دو بار کنسل شده ،هزار مشکل به هم نزدیک کند،
وقتی که با هم س��رود “ای ایران” را جشنبگیرند.
برای خریداران بلیت پیش آمده،
ببوسیم؟!..
حاال باید دست تان را هم
هایمان
ه
ریش
با
مگر
ما
ت
ی
هو
دهند؛
ی
م
سر
ّ
ک��ه در جهت هرچه
گره نخورده از هم هی عزیزانی
ب��ا
را
کامش��ان
ک��ه
وقت��ی
مدیریتی
بی
واقعیت این است که این
کردن کارناوال نوروزی
باشکوهتر برگزار
شیرین
نو
سال
های
شیرینی
دیگر
گذار
کنسرت
ها حیثیت چهار تا
نهادی دارند و یا تمایل
ط��رح و یا پیش��
514-951-4721 n,
.:
el
برنامه
از
بعد
دهد...
را هم به باد می
کنند؛
ی
م
T
do
هیی درخور این جشن
. Snow
دارند با اجرای برنام
C.P. # 222 Succ
ایرانی
آوازه��ای
ک��ه
وقتی
در
حاال
از
میری،
و
اندی
کریسمس
4
3T
ای��ن کارناوال کمک
H3X
نگی
Montréal, Qc
را در فضای ش��هری که نه
هربرنامه ای باید مواظب
ب��ه غنای فره یخواهیم آن را با ما و
Email:
نه م
هوایش یادآور ایران است ،نه
کنسل شدن باشیم.
کنند ،صمیما یر انتفاعی پاراد نوروز
treal
یا عزیزان سازمان غ
khanehiran.mon
ن .مستشارزاده
معماریش و نه رنگ چهرهی
@gmail.com
د.
مردمانش ،با صدای بلند و
(مونتریال)
در میان بگذارن ظرات شما هستیم.
nmontreal.
مشتاق شنیدن ن
www.khanehira
هموطنانش
دوش
دوش��ا
om

دروغ

منی گویم

راخوان به همیاری
ف

wordpress.c

جشن بهار را در چهار دیواری منزل
با افراد نزدیک خانواده جشن گرفتند
تا اینکه فرزند دلبندشان به سن 11
س��الگی برس��د و بعد از آن درهای
مجالس خانوادگی ایرانی را به روی
خود باز دیدند.
حض��ار محترم انجم��ن ایرانیان ،ما
پدر و مادرها که س��نی از ما گذشته
و ب��ه نوروز آش��نایی داریم .ولی چه
خوب می ب��ود که فرزندان ما با این
کهن جشن پر ش��ور ما ،در محیط
خانوادگی چون محفل ش��ما آشنا
می شدند و جای تاسف دارد که در
برابر ملیت ه��ای دیگر ما ایرانیان را
اینگونه به زنجیرهای از هم گسیخته
می نامند.
ن��وروز به هر ایرانی که فرزند زیر 10
سال دارد مبارک باد

مینو الملی
(مونتریال)

دوستان گرامی

جناب آقای حسین ولوی (پاشا الکتریک)
جناب آقای مهرداد خلخالی
حادثه تاسف بار شما در حین کار ما را غمزده و متاسف کرد.
آرزو داریم هر چه زودتر دوران نقاهت تان بسر آید،
و بار دیگر شما را تندرست ،پرانرژی و موفق ببینیم.
از سوی همه دوستان شما

منصور نصر (نش الکتریک) و کارکنان پاشا الکتریک
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جایگاهتثبیت
شده زنان ایرانی
در ادبیات
داستانی معاصر
جایگاه تثبیت شده زنان ایرانی در
ادبیات داستانی معاصر
زنان نویس��نده ،در طول چند دهه،
توانس��تهاند موقعی��ت خ��ود را در
عرص��ه ادبی��ات ایران ،ب��ه جایگاه
تثبیتشدهایبرسانند.
در دهه چهل شمسی که دوران
شکوفایی ادبیات ایران به شمار
میرود ،فقط  ۲۵نویس��نده زن
فعال بودند.
در آن س��الها ،به ازای هر زن،
پن��ج نویس��نده مرد داس��تان
مینوشتند .حسن میرعابدینی،
پژوهش��گر ادبیات داستانی در
ایران میگوید ،در سالهای اخیر
زنان به طور چشمگیری پیشرفت
کردهاند به طوری که اکنون به ازای
دو نویسنده زن ،سه نویسنده مرد،
در حوزه ادبیات فعال هستند.
در دهه های هفتاد و هش��تاد ،زنان
زیادی پا به عرصه داس��تان نویسی
ایران گذاش��تند و تی��راژ برخی از
نوشته های آنها گاه به بیش از ۱۰۰
هزار نسخه رسیده است.
اما این رش��د تنه��ا افزایش کمی
آثار زنان نیس��ت .فرزانه طاهری ،از
مسئوالن برگزاری جایزه ادبی بنیاد
گلش��یری اعتقاد دارد که کیفیت
برخی از داس��تانهای زنان ،باعث
ش��ده تا این پیش��رفت ،در جوایز
مختلف ادبی هم دیده شود.
زنان نویسنده ،بسیاری از جوایز ادبی
برگزار ش��ده در س��الهای اخیر را
در پرونده داستاننویسی خود ثبت
کردهاند.

روایتهای داستانی از
طبقه متوسط ایران

مدیا کاشیگر ،نویسنده ایرانی تأکید
دارد که پرداختن به طبقه متوسط
اجتماعی ایران ،باعث شده است که
مخاطبان به داستانهای آنان توجه
خاصی داش��ته باشند .در حالی که
بیش از این ،طبقه متوسط ایران در
ادبیات داستانی ،برجسته نبودند.

زنان ایرانی در چند س��ال نخست
پ��س از انقالب ،فعالی��ت جدی در
حوزههای اجتماعی نداشتند.

گلی ترقی ،نویس��نده ایرانی مقیم
فرانس��ه معتقد است که زنان از آن
فضای بس��ته به تنگ آمده بودند و
ادبیات ،بهترین فرصت بود تا از آن
حجاب بیرون آیند و خود را مطرح
کنند.
آنان ب��ه کتاب و کاغ��ذ و قلم پناه
بردند .فرزانه طاهری میگوید“ :زنان
خانهنشین ،احساس کردند که نیاز
دارند حرف هایشان را بزنند .حقوقی
را از دست داده بودند که اهمیتش
در آن زمان درک نمیشد .آنان نیاز
داشتند که با صدای بلند حرفشان
را بزنند”.

تولد  ۳۷۰نویسنده زن
در  ۱۰سال

ب��ر اس��اس یافتهه��ای حس��ن
میرعابدینی ،در سالهای  ۱۳۷۰تا
 ،۱۳۸۰حدود  ۳۷۰زن نخس��تین
اثر خود را منتشر کردند .این میزان،
 ۱۳برابر دهه قبل از آن است.
او از س��الهای آغازین نویسندگی
زنان میگوید“ :تا س��ال  ۱۳۱۰که
داستاننویس��ی ای��ران در مراحل
نخست اس��ت ،مردان کمی در این
عرص��ه قلم میزنند و نام هیچ زنی
در تاریخ داستاننویسی نیامده است.
از  ۱۳۱۰تا  ۲ ،۱۳۲۰زن داس��تان
نوشتهاند ،ایراندخت و زهرا خانلری.
البته در این دوره ،فاطمه سیاح در
زمینه نقد ادبی فعال است و بهعنوان
نخستینزنایرانیبرکرسیاستادی
دانشگاه تهران نشسته است”.
“ش��رایط  ۸۶س��ال پیش ،با امروز
قابل مقایسه نیست”
مدیکا کاشیگر توضیح میدهد که
جامعه ایرانی آماده میشود تا زنان
را در تم��ام بخشهای اجتماعی و
سیاس��ی ،بپذیرد .حض��ور زنان به
ط��ور کلی در ده��ه اخیر پررنگتر
از گذشته ش��ده است .با این وجود
به نظر میآید که ادبیات داستانی،
موفقترین حوزهای است که زنان به
سمت آن قدم برداشتهاند.
ندا سانیچ (بی بی سی)

اجرای رقص بی بی بافت
زمان ۷ :جمعه مارس
۲۰۰۸
ساعت  ۷شب
جا :سالن
Marie gérin Lajoie
دانشگاه UQAM
متروBerri UQAM :
__________
بهای بلیت ۲۵ :دالر
دانشجو  ۲۰دالر

بی ب
ی
ب
ا
ف
ت
،
بهار به ارم فرشی که
غان
می آورد
...آمدن

نوروز و بهار ،در گرو
بافته شدن فرش...

امسال به مناس��بت بزرگداشت روز
زن ،گ��روه رق��ص خورش��ید خانم،
دعوت انجمن زنان ایرانی مونتریال را
پذیرفته و رقص زیبای «بی بی بافت»
را در تاری��خ  ۷مارس به روی صحنه
می برد.
طرح این رقص توسط آرام بیات ،هنر
مند فعال شهرمان بر اساس زندگی
ایل بختی��اری و بافت فرش تنظیم
شده است.
بی بی بافت نام فرش معروفی است
که توسط زنان ایل بختیاری بافته می
شود وخامه های س��فید آن از انار و
گل شقایق وهر آنچه که در طبیعت
است رنگ میگیرند تا به تاروپود فرش
جانببخشند.
طراحی این رقص بر اس��اس افسانه
ای که��ن از آمدن بهار ،که هم زمان
با بزرگترین جشن ایرانیان ،نوروزاست
می باشد.
در قص��ه بی بی بافت آم��دن بهار و
نوروز در گرو بافته شدن فرشی است
که زن های بختیاری باید آن را ببافند
وزیر پای بهار بیندازنند.
در ب��ی ب��ی باف��ت ،ب��ا ش��انه های
س��ازندگی ،گره های عشق و امیدی
که توسط دستان زنان ایل بر دار قالی
نشانده شده است ،گرد هم آورده می
شوند تا نوید بخش روزهای روشنی
باشند برای دل های گرفته از سرمای
زمس��تان و جوانه های سبزی برای
زمین سوخته شان.
بی بی بافت ،تصویر تقدیر مردمانی

بازی).
در بعض��ی قطعه
ها از اصل حرکات
اس��ت که خ��ود،
رق��ص ه��ای
آن را رق��م میزنند
بختیاری استفاده
و زنان��ی که مرثیه
آرام بیات
ش��ده و در بعضی
نمی خوانند و می
بن��ا ب��ر موضوع
خواهند سهم اول
داستان حرکت بر
عاشقیباشند.
پایه رقص های بختیاری ساخته شده
در رقص بی بی بافت س��عی ش��ده است.
است ،فراز هایی از زندگی و فرهنگ در قطعاتی نیز رقص کالسیک ایرانی
مردم بختیاری از تولد تا مرگ در روند اجرا می شود .موسیقی این رقص با
بافتن فرش با حرکات بدن رقصندگان اس��تفاده از آثار متفاوت توسط آرام
بیات میکس و ادیت شده است.
به نمایش درآید.
قدم ها و حرکات این رقص بر اساس
رقص های بختیاری که قرن ها قدمت این رقص با بیش از یک سال تمرین
دارند طراحی شده است (رقص های توسط دوازده نفر از رقصندگان گروه
مجس��مه ،یه لمبه ،سه پای و چوب خورش��ید خانم در تاری��ح  ۷مارس،

دوستان ارجمند

آقای حسین ولوی

(پاشا الکتریک)

آقای مهرداد خلخالی

خبر شنیدن حادثه ای که هنگام کار برای شما رخ
داد و منجر به بستری شدن تان در بیمارستان
گردید ،ما و دیگر دوستان را بسیار نگران کرد.
آرزو داریم هر چه زودتر سالمت و تندرستی خود
را بازیابید و شما را دوباره موفق و پیروز در کنار
خودببینیم.
حسن هرندی ،محمد رحیمیان و خانواده

فراخوان
“ش�ب از س�تارگان روشن است” /بامن به دش�ت شقایق /بامن به
آسمان پر ستاره /بامن به گلزار خاوران /بامن به گلزار ایران بیا

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

مبناسبت بیستمین سالگرد
كشتار تابستان ٦٧

زمان :یکشنبه  2مارس ۲۰۰8

 ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨

 10:30 ---------صبح ----------به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

مونترال  -كانادا

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

شادی امین
در کنفرانس
روز جهانی
زن در
مونتریال

نوزدهمین کنفرانس بین املللی
بنیاد پژوهش ها ی زنان ایران

نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی
Call for Papers

The Essential Needs of the Iranian Woman Today

The 19th International Annual Conference of
the Iranian Women’s Studies Foundation

July 4-6, 2008

Wheeler Auditorium
University of California, Berkeley
Deadline for submission : February 15, 2008
___________________________

Contact Information

www.iwsf.org
Email: iwsf2008@yahoo.com
Telephone: 1-408-317-2240
Mailing Address:
IWSF P.O.Box 16102 Oakland, CA 94610 USA

س��اعت ۷
شب در سالن Marie gérin Lajoie
دانشگاه  UQAMبه اجرا در خواهد
آمد.
دکتر ش��هین منش��ی پور ،شاعر و
استاد مردم شناسی دانشگاه راچستر
نیویورک ،ک��ه خود اولی��ن میزبان
اجرای بی بی بافت در نیویورک بوده
است ،نیز در این شب به صورت کوتاه
به زندگی ایل همراه با نمایش ویدیو
خواهد پرداخت.
انجمن زنان ایران��ی مونتریال وگروه
رقص خورشید خانم همه هم وطنان
عزیز را به تماش��ای ای��ن رقص زیبا
دعوت می کند
به امید دیدار همه شما

با قرعه کشی
بلیت رفت
و برگشت به
ایران
____
بلیت:
تپش
سن لوران

كشتار فرزندان ایران در زندانهاى جمهورى اسالمى فاجعه ایست
غیرانسانى و فراموش نشدنى .به منظور بررسى آنچه را كه بر ما
گذشته و مى گذرد و بمناسبت بیستمین سالگرد كشتار زندانیان
سیاسى تابستان  ٦٧در تالشیم،

مسینارى سه روزه

در رابطه با بررسى هنر و ادبیات مقاومت در زندان

از  ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨

در مونترال برگزارى كنیم.
____________________________
“كمیته یادمان كش��تار دهه  ”٦٠ضمن دعوت ازعالقه مندان براى
ش��رکت در بحث و تبادل نظر دراین یادمان ،از کلیه ی پژوهشگران،
هنرمندان ،فیلم س��ازان و فعالینی که درای��ن زمینه كار کرده اند
دعوت مى كند که خالصه اى از کار خود را همراه با شرح حال كوتاهى
از خود و نشانى كامل (شماره تلفن ،فكس و اى-میل) حداكثر تا تاریخ
اول مه  ٢٠٠٨براى كمیته ارسال دارند .پس از بررسى كارهاى دریافت
شده تصمیم نهائى تا اول ژوئن  ٢٠٠٨به داوطلبین اعالم خواهد شد.
____________________________
عالقمندان مى توانند با آدرس اىمیل زیر با ما تماس بگیرند:

setaregan67@gmail.com
“كمیته یادمان كشتار دهه ”٦٠

موزیک...

koolock@videotron.ca

www.koolock.
com

که در آستانه دروازه
(دی جی کوالک)
ه��ای جمهوری اس�لامی اجرا
514-594-4214
میشد ،بشنوند .گوگوش پس از
بهزاد قیامی
 ۷سال بار دیگر کنسرت بزرگی
را در دوبی ترتی��ب داده که در
تاریخ  ۲۶مارچ در سالن مجلل
 Dubai Media Cityبرگزار خواهد
شد.
برخ�لاف کنس��رتهای چند س��ال
گذشته گوگوش ،مهرداد آسمانی در
کنسرت ها و برنامه
این کنس��رت با گوگوش همراهی
نخواهد داشت.
های عید نوروز در
بلیط ه��ای این کنس��رت،
مونترال
چون ب��ار گذش��ته ،از ۵۵
امسال نیز همچون سالهای گذشته دالر (ایستاده) تا  ۳۵۰دالر
برنامه های متعددی در شهر خودمان و بطور آزاد ت��ا  ۱۳۰۰دالر
مونت��رال (و الوال) نیز اجرا خواهند تخمین زده شده اند.
شد که امیدوارم همه دوستان در این ع�لاوه بر کنس��رت گوگوش،
برنامه ها شرکت کنند و سال  ۱۳۸۷کنس��رتهای دیگری ه��م در ایام
عید در دوبی برگزار خواهند شد .در
شمسی را با خوشی آغاز نمایند.
س��ه ش��نبه  ۱۸ماه مارچ میتوانید تاریخ  ۲۵مارچ نیز  ۱۳۸۷ابی ،نوید
در برنام��ه هایی که از طرف انجمن و امید ،هنگامه ،افش��ین و شادمهر
دوستداران زرتشت و مدرسه دهخدا عقیلی کنس��رت ب��زرگ دیگری را
در نظر گرفته شده اند شرکت کنید .برگزار خواهند نمود.
م��دارس ایرانی مونترال برنامه های
شادمهر عقیلی قصد
خود را در  ۲۲مارچ (مدرسه دهخدا)
و در  ۲۹مارچ (مدرسه وست آیلند) دارد به ایران بازگردد
به گزارش اختصاصی مجله موسیقی
برگزار خواهند.
کنسرت مجلل منصور و معین نیز ایرانی��ان ،ش��ادمهر عقیل��ی قصد
روز  ۱۴ماه مارچ در سالن  Le Parcبازگشت به ایران را دارد.
شاهد سالمی ،شاعر و خواننده جوان
در الوال برگزار خواهد شد.

کنسرت گوگوش
در دوبی

در س��ال  ،۲۰۰۱ه��زاران نف��ر از
هموطنان ما در ایران به دوبی سفر
کردن��د تا پس از  ۲۲س��ال صدای
بی نظیر گوگوش را در کنس��رت او

سلین دیون تور
بـــزرگ خود
را در دُبی ادامه
خواهد داد

سلین دیون ،خواننده مشهور کبک ،به قولی
که به نلسون مندال داده بود عمل کرد و تور
جدید خود را در کشور آفریقای جنوبی آغاز
نمود.
سلین در مصاحبه ای گفت:
“ دو س��ال پیش ،آقای نلس��ون مندال از من
دع��وت کرد تا در آفریقای جنوبی هم برنامه

www.paivand.ca
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استفاده شده است.
آهنگه��ای مورد عالقه م��ن در این
آلبوم:
شب انتظار ،گل بی بهار و رمیده.
اجرای هنری**** :
اشعار**** :
قوه تجاری**** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد*** :

10

كشور كه سه سال با شادمهر در كانادا
هم خانه بوده اس��ت ،اعالم كرد که
شادمهر عقیلی قصد بازگشت
به ای��ران را دارد  .وی در
ادامه سخنانش گفت
شادمهر قصد دارد با
فرستادن درخواست
نامه ای به مسئوالن
كشور اجازه ورود خود
به ایران را دریافت كند و
برای همیشه در ایران ماندنی
شود.
شاهد س��المی خاطر نشان كرد كه
ش��ادمهر این خبر را در كنس��رت
خ��ود در دبی كه در تاریخ  ۲۵مارچ
به مناس��بت عید نوروز سال ۱۳۸۷
برگ��زار خواهد ش��د ،رس��ما اعالم
خواهد كرد.
ش��ادمهر ،یک��ی از پرطرفدارترین
خوانندگان ایرانی در بین نوجوانان
و جوان��ان داخل و خ��ارج از ایران،
اولین آلبوم خود را با نام مس��افر در
س��ال  ۱۳۸۷به بازار داد كه فروش
چشمگیریداشت.
وی ب��ا آهنگ یاس به اوج ش��هرت
رسید .بعد از مس��افر ،آلبوم دهاتی
را روانه ب��ازار کرد كه م��ورد توجه
موسیقی دوس��تان بس��یاری قرار
گرفت.
ش��ادمهر عل��ی رغم تالش بس��یار
نتوانست مجوز آلبوم آدم و حوا را در
سال  ۱۳۸۰دریافت كند و سر انجام

اجرا کنم .متاس��فانه ،در آن زمان ،قرارداد 5
ساله من در ش��هر الس وگاس اجازه عملی
ش��دن این کار را نداد و من به ایش��ان قول
شخصی دادم که در اولین فرصت کنسرتی در
این کشور برگذار کنم“ .
گفتنی است دیون پرفروش ترین خواننده زن
در آفریقای جنوبی ست و به همین دلیل وی
 ۹کنس��رت در شهرهای مختلف این کشور
برگزار خواهد نمود.
دومین کش��وری که سلین برای کنسرتهای
خ��ود در نظر دیده ،کش��ور ام��ارات متحده
عربی س��ت که مسلما با استقبال بسیاری از
هموطنان ایرانی ما مواجه خواهد بود.
او بعد از پایان دادن به کنس��رتهای خود در
آس��یا و اروپا به آمریکای ش��مالی باز خواهد

در س��ال  ۱۳۸۱به كانادا مهاجرت
كرد.

آلبوم جدید شکیال

دوس��تان آماده باشید
ک��ه در دو م��اه آین��ده
آلبومه��ای بس��یاری
وارد بازار خواهند ش��د.
ب��ه عید ن��وروز نزدیک
ش��ده ایم و طبق روال
هر س��ال ،بس��یاری از
هنرمن��دان تهرانجلس
آلبومهای خود را در این
زمان وارد بازار میکنند.
ش��کیال هنرمند پر طرف��دار ما نیز
هفته گذشته بعد از چند سال آلبوم
جدیدی را ب��ه بازار عرضه کرد .این
آلبوم ،همچ��ون آلبومه��ای قبلی
ش��کیال ،ش��امل آهنگهای مالیم و
بسیار زیبائی ست که نشانگر سبک
زیبای این هنرمند عزیز ماست .آلبوم
جدید شکیال ش��امل  ۷آهنگ می
باشد .در این آلبوم از اشعار مولوی،
فروغ فرخزاد ،فریدون مشیری و هدا

گش��ت .کنسرتهای او در مونترال در ماه اوت
اجرا خواهند ش��د و آخرین کنس��رت او ۳۰

وقتی زنان چندین دههی پیش برای حقوق و
شرایط برابر کار ،برای حق رأی و برای صلح و
مخالفت با جنگ حول و حوش چنین روزی
تظاهرات میکردند ،چهکسی تصورش را میکرد
 8مارس مبدل به روزی مثل روز ولنتاین و یا روز
مادر شود که مردان را تلویحاً وادار به خرید هدیه
و یا حداقل شاخهی گلی کند...
وقتی که به خیابان میروی ،وقتی که در مهمانی
ها شرکت میکنی ،وقتی که پای صحبت
مردان و زنان مینشینی ،هنوز تفاوت آشکاری را
احساس میکنی.
با خودت میگویی:
درست است ،هنوز خیلی راه مانده ،هنوز خیلی
حقوق از زنان گرفته شده ،هنوز تبعیض آشکار و
نهان کم نیست،
ا ّما،
در آن کنج خلوت ،همان لحظاتی که نه کسی
حقی را از او گرفته ،نه زوری باالی سرش هست
و نه دستی بر گلویش،
چرا ساکت است؟
چرا فکر نمی کند؟

چرانمیآفریند؟
چرا ترجیح میدهد ساعتها وقتش را به خرید و
دیدن ویترین فروشگاهها بگذراند؟
چرا در جامعهاش اینقدر خاموش وبیتأثیراست؟
به کمد کفشهایش که نگاه میکنی ،سه قفسهای
پر میشود .به کتابخانهاش که می نگری ،تک و
توک کتابی را میبینی گرد وغبار گرفته.
نه از سیاست خوشش می آید ،نه از هنر و نه از
علم.
همهی مارکهای معروف لباسها را در عوض موبه
مو حفظ است.
از جدیدترین مد مزون های مختلف آگاه است.
ماهی دو بار به آرایشگاه میرود و در فکر اینست
که هروقت فرصتی دست داد چربیهای زایدش
را بردارد .وقتی که پای صحبتش می نشینی ،به
زحمت میتوانی چیزی که ارزش فکر کردن و
گوش دادن داشته باشد بشنوی.
میتوانی حواست را بدهی جای دیگر و ساعتها
در برابر صحبت های بیوقفهاش مخاطب ساکت
وبیدردسری باشی.

به فکر اینست که همیشه هدیهای دریافت کند،
روز زن ،روز ولنتاین ،روز مادر ،گویی همیشه
منتظر دوست داشته شدن میماند ،بی آنکه
ذرهای عشق بورزد .همیشه منتظر دستی یاری
دهنده است ،بیآنکه دستی یاری دهنده باشد.
به اخبار گوش میکنم.
از اینکه آرزوی اکثر دختران ،سوپرمدل شدن
است ،دلم میگیرد...
“درد در رگانم میپیچد”.
با خود میگویم:
نه هشت مارس نمیخواهم،
نه روز زن ،نه جشن
و نه بزرگداشت...
در عوض ای کاش میتوانستم آن روح ناب و
اصیل زنانهشان را از چنگال تبلیغات و تجارت و
تلقینات جامع ه و رسانههای مردانه برهانم.
“ایکاش میتوانستم
یک لحظه ایکاش میتوانستم
برشانههایخودبنشانم
این دختران بیشمار را
گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند
که «خورشید واقعی» کجاست”.

قیصر که در س��ال  ۲۰۰۴با آهنگ
“الت” ش��هرت پی��دا ک��رد ،هفته
گذشته سومین آلبوم خود را به بازار
داد .این آلب��وم ،همچون آلبومهای
قبل��ی قیص��ر،
ش��امل آهنگ
های��ی ش��اد
میباش��د ک��ه
مشابه آهنگهای
آلبومهای قبلی
او هس��تند و
سعی به ساختن
آهنگهای مشابه
ب��ه آهن��گ “
الت “ دارد (آهن��گ “ اتوبوس “ در
آلب��وم د ّوم و آهنگ “ کالس باال “
در آلبوم جدیدش) .بنظر میرسد که
به او تهمت الت بودن هم زده شده
چون در آهنگ “ کالس باال “ ،الت
بودن را برای شنونده تفسیر میکند.
فکر میکنم قیصر آدم الت را با لوطی
قاطی کرده باشد .قضاوت با شنونده
و بس.
آهنگه��ای مورد عالقه م��ن در این
آلبوم:
حله و کالس باال.
اجرای هنری*** :
اشعار** :
قوه تجاری*** :
کیفیت تکنیکی*** :
زیبایی هنری جلد** :

ژانوی��ه  ۲۰۰۹در  Fort Lauderdaleبرگذار
خواهد شد.
یادآوردنی اس��ت کنس��رت بزرگ او در بل
سنتر مونتریال به دلیل استقبال بیش از حد
تا  2سپتامبر  9بار تکرار خواهد شد.
شر ش��رخرهای بازارسیاه
اگر توانس��تید از ّ
سوپرمدرن کانادا که این روزها بلیت کنسرت
ه��ای معروف را با برنام��ه های کامپیوتری
پیشرفته پیش خرید می کنند ،رها شوید و
بلیت پیدا کنید یادی هم از ما بکنید!
بلیت کنس��رت های س��لین این روزها در
مونتریال در بازار س��یاه تا سقف  3000دالر
خرید و فروش می شود.

 ---به بهانهی هشتم مارس ----این دختران
بیشمار را...

آلبوم جدید قیصر

م.سرشار ،مونترال

توضیحات:
( )1مال یا مکتبخانه چی افراد با
سوادی بودند که در قدیم به کودکان
درس میدادند و با چوب فلک و لطایف
الحیل کارشان را پیش میبردند .سوء
استفاده و زرنگیهای این مکتبخانه
داران مشهوراست تا جایی که در امثال
وحکم فارسی “مالخور” به امانتی
گفته میشود که بازگردانده نشود .به
همین جهت عوام الناس به افراد غیر
روحانی همه ادیان که در پوشش لباس
مقدس به فریب مردم میپردازند “مال”
میگویند که خوشبختانه این افراد
معموال شناسایی ،خلع لباس و مجازات
میشوند.
( )2گویا این همان کالغ کتاب درسی
کالس دوم است که روباه مکار با
تشویق او به باز کردن دهان برای آواز
خواندن پنیرش را دزدید.
( )3احرام لباس سفیدیست که
حاجیانمیپوشند.
( )4نبید آب انگوریست که ازان شراب
میسازند.
( )5اشاره به استحباب خضاب یا حنا
بستن ریش دارد.
( )6کالغ به پرنده صابون دزد معروف
است.
( )7کالغها معموال بر درختان بلندی
چون چنار آشیانه میسازند.
( )8اشاره به روایت ”:الناس کلهم
هلکاء والعلماء باقون” است یعنی هم
ۀ مردم هالک میشوند ولی دانشمندان
(که تفسیر به دانشمندان دینی شده
است) باقی میمانند.
( )9شیخ یعنی پیرمرد و بزرگ

« 1تیر» و
 2نشان!
ک شاگرد فلک زده
شعر از ی
ب خانه (مونتریال)
مکت

“زاغکی قالب پنیری دید
به دهان برگرفت و زود پرید”
بر درختی نشست در جایی
که از آن میگذشت مالیی ()1
یادش آمد ز حیلۀ روباه ()2
بود این بارعالم و آگاه
با خودش گفت زاغک هشیار
نرهانم پنیر از منقار
گر بگوید ز حسن بال و پرم
هرگز این مکر و حیله را نخرم
ور ستاید مقام رنگ سیاه
نفریبد مرا چو آن روباه
ور بپرسد ز فضل و آوازم
بر سراپاش فضله اندازم
چون نظر کرد دید محجوب است
چهره اش دلنشین و محبوب است
صورتی داشت پاک و نورانی
چشم و ابرو چنان که میدانی
جبه اش چون حریر زیبا بود
وجناتش عجب فریبا بود
آمد آمد نشست پای درخت
گفت صدشکر از خدای درخت
گفت بر دشمنان دین لعنت
بر سالطین و غاصبین لعنت
بر شهیدان و شاهدین صلوات
ای عزادار شاه دین صلوات
اجرتان باد ای سیه پوشان
حور و ج ّنات و چشمۀ جوشان
در محرم سواد رخت سیاه
زرهی می شود ز تیر گناه
در هزاران روایت و خبر است
که دوای نحوست صفراست
در ربیع و جمادی و رجب است
فضل این رنگ تیره بوالعجب است
لیک هرگز به ماه ذیحجه
مومن حق نمیزند ضجه
ماه احرام ( )3ماه خوشبختی است
فصل پایان غصه و سختی است
خلق رخت سپید میپوشند
شهد و شیر و نبید ( )4مینوشند
هر که در ماه حج سیه پوش است
تنگ با اهرمن هماغوش است
قلب شیطان سیاه و تاریک است
خانه اش لوله های باریک است
معده و مقعد سیه پوشان
پر شود در جهنمی جوشان
مستحب ریش سرخ ( )5و انبوه است
تخم مرغ و پنیر مکروه است
آن جماعت که دزد صابونند ()6
تا ابد رو سیاه و محزونند
هرکسی بر چنار خانه کند ()7
یار در دوزخش روانه کند
ایها الناس فصل حج آمد
فصل پاکوبی و فرج آمد
چون شنید این مواعذ موزون
کرد احساس آتشی ز درون
زار و افسرده گشت زاغ و حزین
بال بگشود و جست روی زمین
دل شکسته ،دو دیده گریان بود
از گناهان خود پشیمان بود
گفت مال سجود باید کرد
پاک و طاهر وجود باید کرد
بنگر ایدوست قبله آنسوی است
نوشداروی تو در آن کوی است
تا که مقعد رهاند از نیران
خسته و زار و تائب و حیران
روی بر قبله پشت بر مال
گشت آن زاغ ساده دل دال
دید مال گرفته تدبیرش
شادمان گشت و راست شد تیرش
کرد فورا به لحن یک قاری
صیغۀ محرمیتی جاری
چون فرو شد خلیفه در بغداد
زاغ از درد روده زد فریاد

“طعمه افتاد چون دهان بگشود”
شیخک آرام طعمه را بربود

***********
حکمت این حکایت این باشد
هرکه دانا به علم دین باشد
میزند دو نشان به هر پیکان
می نشاند به سینه و دل و جان
در دو عالم برنده روحانیست ()8
باقیست او جهان همه فانیست
پشت کردن به شیخ ( )9روحانی
میشودموجبپشیمانی

-- کلی و جزئی--

 نقاش ساختمان) تخفیف رنگ%50 (با
 و پالسترgyp-Rock  نصب-

 نرده های چوبی و فلزی، سرامیک-

 نصب و تعویض درهای چوبی نصب کابینت آشپزخانه و حمام تکمیل زیرزمین-  نصب هاردوود-

------  با قیمت مناسب----(514) 265-0973
(514) 298-1393

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت










نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326

فال قهوه و ورق

 با وقت قبلی-- توسط شادی
شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
(514)

678-6451

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

کالس های ابتدائی توسط
دبیرباسابقهتــــدریس
در مدارس

استخدام

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم

514-814-2075
Jan15,AkavanwillPay

استخدام

514-483-6990
solimaniHarly:oct01,15willpay

به یک راننده با ماشین سواری
برای دلیوری غذا در ناحیه
 وردان و ویل امارد،مرکزشهر
.نیازمندیم
--  با شرائط خوب،تمام وقت--

تــــاتو
TATOO

ارائه خدمات آرایش دائم
 لب، چشم،ابرو
 کیفیت باال و طبیعی،بهداشتی

(514) 830-1840
SaeddRazaghiwillpayAkavan:feb01,15

استخدام

و خدمات آرایشی

استخدام

به یک نفر خانم آشپز
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072

SaeddRazaghiwilpayAkavan:feb15mar01














استخدام
Cafe Depot



























 

















ریاضیات
تدریس








































































(High-School,






















 tutoring






































 
































تدریس








 

زبان











































 














 

































 
خانم
توسط
فرانسه
و
انگلیسی
















 Tel.


















 Tel.:
514-969-5222












بــاتجربه
و
تحصیلکرده













paid:June08L

.لطفا حضوری مراجعه کنید
---- باشرایط و حقوق عالی-----

:تلفن تماس در تورنتو
bahrehMar01-15

JYazdanparast:willpayAkavan


























زیست







شناسی و
تدریس
















 
خصوصی
تدریس
















































































 
شناسی
زمین




























 





















فرانسه
زبان








و



















 
کالج
دبیرستان
سطح
در

پیشگویی و آینده نگری
 شمع و آینه، کارت،فال قهوه
:)با تعیین وقت قبلی (فلور

514-807-8747
restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

استخدام









































































فرانسه
زبان
خصوصی
تدریس
باتجربه
استاد
توسط


























توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
(514) 342-1810

514-708-2959
514-489-4021

استخدام

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

paidahavan: sep 15

Cashier به یک خانم برای کار
NDG درمیوه فروشی واقع در
.نیازمندیم
مسلط به زبان فرانسویt

------

رستوران گیالن

سوپراخوان برای شعبه دوم
خود در وست آیلند به چند نفر
 و کارگر ساده نیازمندCashier
 لطفا روزمه خود را به شماره.است
:زیر فکس کنید
514-485-7009

(514) 489-6589
ali-nassirianwillpaidtimhorton:feb01,15

کلیه خدمات آرایشی
با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

،باغذاهای شمالی
خوشمزه و
باکیفیتعالی
------

استخــدام

باتخفیف ویژه برای هموطنان

استخدام

به یک نفر تکنیسین برای کار در
داروخانه در شرق مونتـــریال
:فورانیازمندیم
________________
 تسلط بر زبان فرانسوی:توجه
.ضروری است
______________________
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر
:فکس و یا ایمیل کنید

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

آموزش رقص ایـرانی وعربی
Tel.: 514-991-8636
514-574-8911

به یک نفر جهت کارهای
جنرال در فروشگاه سن
.لوراننیازمندیم
-----------------------با محسن زکی تماس بگیرید
514-369-3474







































































استخدام



















































)به چند سکرتر (ترجیح ًا خانم



































،فرانسوی
های
زبان
به
آشنا




























فارسی
و
انگلیسی


















)...و
اکسل
،(ورد
کامپیوتر
و




































کمپانی
در
کافی
باحقوق
)Distribution-Aly( بازاریابی
 آقای حکیم.نیازمندیم
(514) 699-2259
hakimDec01,15willpayakavn

استخدام

مترجم رمسی

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

آرزو تحویلداری یکتا

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

514-933-0-933

مترجم رسمی دادگستری

،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط

نغمه سروران




























514-889-8765


























TATOO
از مبتدی تا پیشرفته




















یابی
عیب
و
 تعمیر















کردن
اسمبل
 ارتقا و









 کامپیوتر
ویندوز
انواع
 نصب

















مترجم رمسی

آموزش موسیقی

جواد داوری









514-567-1797
514-624-7581

Zarif
Catering

paidtojune08

514-484-6897

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















5301
QUEEN
MARY (Decarie


)














SNOWDON










































































































pc card 




















































محمودایزدی














عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین




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
















 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال
VHS

DVD 



�


































(514) 333-7309
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08
















feb01,15willpayAkavan




















انجمن
عضو
و
رسمی
مترجم
کبک
مترجمان


















کامپیوتر
آموزش
























514-294-8242
AKHAVAN

SalimiPAIDrose:tomay15





















ع
م
جما
کلبه
و
ل

 ویــروس زداییو نصب انواع آنتی ویروس
 طراحی صفحات وب نصب سیستم های شبکه آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواهشما





























پلیس
و
مهاجرت
اداره
،
دادگاه
جهت













(514)
984-8944

Tel.: (514) 363-4444

شهریاربخشی

1625 De Maisonneuve W., Suite: 401
Montreal, Qc





























برای کار در ناحیـــه السال
.فورانیازمندیم
منوچهــــر

ZANDFeb15,mar01 514-240-9473




و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
-----  قیمت
 با بهترین----)* سرویس ترجمــه (شفاهی

به یک نفر راننده و پیتزامیکر

FAX: 514-282-1973
maridrami@hotmail.com

davood

Tel.: (514) 937-2888














 
514-850-0460

(905) 747-0477

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه

paid to end of July

Mehrnoosh

paid to end of July




































































































__________________________________




















 ترجمه رمسی










 






________________________________









 W. Tel.: 514-484-8072 

















6107
Sherbooke





































































مدارک
NDGاسناد و





رسمی
ترجمه






















514-583-9619




















4
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Tel.

paidtoendofDec2006

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

عمرًا اگه












 
لنگه شو پ514-683-0707
یدا
کن
!ی










































 
































WWW.irmath.com
College, University) 








College,514-688-5789
University) 








tutoring 






(High-School,

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
)در مرکزشهر مونتریال (متروگای
.نیازمندیم

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی

































 






514-624-5609









514-889-3243
fromJuly15




Babai,will paid akavan: oct-nov:80


514-688-5789
رحیم زاده


















 Tel.:

استخدام
استخدام

ghafuri:pays$10/month

(514) 830-1840

aliwillpayzakimar01,15

jan08LeilLesanipaid$120

514-999-4161

به یک نفر خانم
 و، همصحبتی،برای نگهداری
همچنین انجام کارهای شخصی
بانو سالمند(در مرکزشهر) فورا
.نیازمندیم

(514) 363-9262

(514) 485-0739

























(514) 993-0739








قابل توجه خامن ها

تدریس خصوصی

به چند نفر کارگر ساده
_________
آخر هفته ها
__________________
برای کار فرش
برای شعبه مونترال
.نیازمندیم

استخدام

paid til nov1:60

996-9692

تشکیل کالس های گروه نوازی



























































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش

























)تصنیف
و
(ردیف






ش دف





 فرو





























9311570nader

فال قهوه وکارت

514

استخدام

-------  دابل پیتزا-----به دو نفر پیتزامیکر باتجربه
آشنا به زبان انگلیسی و فرانسه
)Closing (برای
----  تمام وقت و نیمه وقت---برای منطقه السال
.فورانیازمندیم

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)

ahmadmehdizadehwilpay120Akavan:tilmay01





استخدام

1386اسفند11 d 830شمارهd 14سالd

West Island

کارهایساختمانی

28









دف
آموزش































www.paivand.ca
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....................................................










Tel.: 514-745-0318



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


























Cell.: 514-246-8486




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

















Fax: 514-745-1136




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














سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille

1731 Oxford (X: Grenet)

تــــاتو





..........
































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









































ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش

















سیروس













TATOO

درمان بیماری ها




















 هفته
با هیپنوتیـزم
به روش کامال بهداشتی
عقد و
سفره
تزئین

























و جلوه طبیعی





























نامزدی
میز




علی سلیمی







514-333-7309




















































1731
Oxford
(X:Grenet)
























514-482-0981
514-979-2120
�




















 Ville-St-Laurent
514-581-8707





Shirin
Afshari




















514-485-7009
Cell.:
514.993.6843 (514)805-3696
shorehNajafi:$180todec07paid90$

... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران






(CIVIL)






































































































Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732































Tel.: (514) 485-6000
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dسالd 14شماره11 d 830اسفند1386

نیازمنــدیها

ما چه می گوید؟

شانس اول را به
آنان بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
استخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوست ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای می
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چیزی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

جای شما در این
صفحه است...

با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

استخدام

به یک خانم فارسی زبان
برای نگهداری ،همصحبتی ،و
همچنین انجام کارهای شخصی
بانو سالمند(در منطقه وست آیلند
مونتریال) بصورت نیمه وقت
فـــورا نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره
زیر تماس بگیرید:
(514) 226-5198
massie.bachmann@hotmail.com:mar01,15

اجاره آپارمتان

آپارتمان  3ونیم ،در ناحیه النگی
 --نزدیک مرکزخرید و مترو ---شامل همه (شوفاژ ،برق ،آب گرم)
 +یخچال و گاز و...
 530دالر
 ----یک ماه رایگان -------(514) 895-4448
carrusocoiff:mar01,15

پرستارساملندان
باتجربه و دارای دیپلم ،از
سالمندانشمادلسوزانه
نگهداری می کنم.
514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

ستاره بخت ش

PAYVAND
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 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
و عکس های فرستاده باز گردانده نمی
شود - .نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
 پیوند جویای دیدگاه های متفاوت ومخالف با نوشته های چاپ شده است.
 پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانیو نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
 نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است. -استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

یادآوری:کوتاه زیباتر است

هن��وز برغم یادآوری های مکرر ،نوش��تارهایی
دریافت می کنیم ،که هرچند ارزشمند ،بسیار
طوالنی اند .پیوند نش��ریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500تا ماکزیمم 1000
کلمه بیشتر نشود.
 ترجیحا نوشتارهای خود را با مایکروسافت وردفارسی تایپ ،سپس ایمیل کنید.

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ویدئوخورشید،
ماهی سن لوران ،رستوران گیالن ،کارون،
کوپلی2:و ،1پارسوماش ،پرسپولیس ،فرحت،
دنیا،یو-ان-سات،اتوکلیفتون،جمشیدترابی،
فتوشاپ ،المیزان ،نور  ،آذین ،شاتوبریان ،صادق،
پاسیفیک ،مین ،متروپولیس ،پارس تورز ،خضر،
کبابسرا ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپرضو  ،ماهی
سیروس ،عمروتراول ،پیتزاداود ،ماهی ایمان،
رستوران تهران و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس  ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
ایرانی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

مــادری مهربان

از سالمندان و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)
نگهداری می کند.

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

514-768-9485

متـرجم

رضانوشادجمال

ترجمه کلیه مدارک ،دعوتنامه
رسمی ،امور پناهندگی و مهاجرت
514-575-7080

www.paivand.ca
هگل را مثل پسر خاله هایم می شناسم.
انتخابات ایران و هزار
مارکس را بلعیده ام و با س��هراب زندگی
مساله ریزودرشت دیگر:
ک��رده ام .من
ف��روغ را نفس
م��ی کش��م.
متولدین
رنگ ارغوانی
اخوان ،افق صبحگاه من است.
فروردین:
ا نتخا با ت جهان ب��رای من به ان��دازه ی یک توپ
اگ��ر نام��زد
شده اید و صالحیت شما تائید شده است ،تنیس اس��ت؛ آن را در مشت دارم؛ آن را
ماه خوبی در پیش خواهید داش��ت .پول باال و پایین می اندازم؛ با آن بازی می کنم.
خوبی کسب خواهید کرد .از همین االن من از آنارشیسم به سوسیالیسم رسیدم و
برای خرید اتومبیل و خانه ی جدید برنامه از بستر سوسیال دمکراسی ،به لیبرالیسم
ریزی کنید ۲۴ .اس��فند روز سرنوش��ت ناب دست یافتم .برای من آن چه در ایران
سازی برای شما خواهد بود .اسامی شما می گذرد انترسان نیست؛
برای امضا به دست امام زمان (عج) رسیده انترسان برای من جهان است.
مسیر زندگی من از گورستان پرالشز می
است.
گذرد.
متولدین اردی بهشت:
اگر تائید صالحیت نش��ده اید زور زیادی کتاب های هدایت را خورده ام .از نهیلیسم
نزنید .خودتان را بکشید ،تائید صالحیت و پوچی به راز خوشبختی که همان کسب
نخواهید ش��د .پس بروید دنبال زندگی اسکناس است رسیده ام .البته این مسیر
تان .اعتراض نکنید بهتر اس��ت .اگر می را آسان نپیموده ام .موانع بسیاری را پشت
خواهید س��رتان س�لامت بماند سکوت سر گذاش��ته ام .بزرگ ترین مانع ،همان
افکار ایده آلیستی گذشته ام بود که موفق
اختیارکنید.
شدم آن ها را به زباله دان بریزم.
متولدین خرداد:
اوضاع تان قمر در عقرب اس��ت .کسانی اما اکن��ون مانع دیگری در مقابلم س��ر
که روز تولدشان دوم خرداد است ،شدیدا برکش��یده که برای از میان برداشتن اش
مراقب خود باش��ند .بعضی چش��م های از شما راهنمایی می خواهم.
خ��ون آلود ،متولدین دوم خرداد را مانند من همس��ری داش��تم س��بز تر از برگ
مار می بینند که باید سرشان را به سنگ درخت.
کوبید .شما با س��اده نگری کودکانه ای او به اندازه ی پ��ر های صداقت آبی بود.
سعی می کنید موضوع را شوخی بگیرید وقتی ک��ه من تفک��ر می ک��ردم ،او در
اما طرف مقابل تان اصال با ش��ما شوخی آشپزخانه به فکر شکم من بود .وقتی که
ندارد .پیش بینی می شود متولدین این من اندیشه می ورزیدم ،او در حال حمل
ماه ،چند روزی غر بزنند و شکایت کنند ِ ،کیس��ه های س��نگین خرید از بقالی به
من��زل بود .من ِخ َرد محض را تنها وقتی
بعد در الک سکوت فرو روند.
او در سکوت اتاقش ،مجله ی خانواده ی
متولدین تیر:
مراقب فرزندان تان باشید .ممکن است تیر سبز ورق می زد و سعی می کرد پاورچین
از هفت تیری در برود و به آن ها بخورد .پاورچی��ن راه برود تا س��کوت پروانه ای
اگر زن هستید و می خواهید مانتو بخرید محیط زندگی من نشکند ،به دست می
به می��دان هفتِ تیر نروید .اگر جمعیت آوردم.
معترضی دیدید از آن ها دور شوید چون من در جست و جوی اندیشه های واالی
ساعدی گاه گداری پیکی می زدم؛
ممکن است سرتان با باتون بشکند.
گاه گداری به یاد ش��انه های خس��ته ی
متولدین مرداد:
به گذش��ته فکر نکنید .عدد  ۲۸اگر چه بامداد که خلق بی شماری را بر روی خود
شوم است ولی به آن فکر نکنید .به جای حمل کرده بود دودی می گرفتم.
آن به روزی که فرمان مشروطیت صادر اما روزی که آمدم پا در جای پای ابراهیم
گلستان بگذارم ،زن احمق ام شورید.
شد فکر کنید.
مرانفهمید.
شهریور:
متولدین
بزرگی اندیشه ی مرا درک نکرد.
به یاد درس هایی که در آن تجدید آورده
االغ ،دیگ��ر س��کوت نک��رد؛ دیگر مجله
بودید می افتی��د .به یاد تک ماده کردن.
ی خانواده ی س��بز ورق نزد .واقعا قرآن
ب��ه یاد میدان ژاله .به یاد نزدیک ش��دن
راست گفته است که زن ها نصف مردها
اول مهر و شروع سال تحصیلی .غمگین
هستند.
نباش��ید .این روزها دیگ��ر تکرار نخواهد
من اگر بودم می گفتم یک چهارم.
شد.
اصال آن فیلس��وف بزرگ اسالمی راست
مهر:
متولدین
گفته اس��ت که زن ها از جنس انس��ان
برای رای دادن عجله نکنید .ش��یوه های نیستند ،بل که حیوان اند .من به فرموده
مختلفی برای انتخاب نمایندگان وجود ی س��وره ی نس��اء این زن ابله را گرفتم
دارد .می توانید نوش��تن اسامی را از اول سیر زدم.
لیس��تی که به َد ِر ح��وزه ی رای گیری گفتم هوی! یابو علفی! چته این طور َعر
چس��بانده ش��ده آغاز کنید .اگر از آخر می زنی؟
لیست هم آغاز کنید فرقی نمی کند .تمام اکبیری از فداکاری هایش می گفت.
نمایندگان را قبال شورای نگهبان انتخاب از زحماتی که برای رفاه من کشیده بود.
کرده است.
به او گفتم من کلفت نمی خواستم.
آبان:
متولدین
من زنی می خواس��تم که ش��عر نوین را
اگر س��لطنت طلب باشید و روز تولدتان ببلعد .با شعر بخوابد و با شعر بیدار شود.
چهارم یا نهم آبان باشد ،خوشحالید .اگر برای این که حرف خودم را به او بفهمانم،
حزب اللهی باشید و تاریخ تولدتان در این توی سرش زدم بل که از خواب غفلت و
روزها باشد ،غمگینید.
جهل بیدار شود؛ اما نشد.
متولدین آذر:
خاک بر سر از من طالق می خواهد ولی
دانشجویان متولد این ماه احساس خوبی من برای این که او مهریه اش را ببخشد
نس��بت به روسای جمهور آمریکا ندارند .حاض��ر به ط�لاق دادن اش نمی ش��وم.
احس��اس می کنید اگر اعت��راض کنید اکنون من مانده ام و این زن سلیطه .گفتم
گلوله خواهید خورد .سینه چاکان حیدر و از شما راهنمایی بخواهم .می فرمایید چه
الهام علی اف احساس دلشوره و ناراحتی کنم؟
خواهند کرد.

29 PAYVAND: Vol. 14 s No.830 s Mar. 01, 2008

www.

paivand.

ca

متولدین دی:

دختران متولد این ماه احس��اس دوگانه
ای نس��بت به حجاب خواهند داش��ت.
آن ها که دوس��ت دارند چادر سر کنند،
احساس ناراحتی خواهند کرد .آن ها که
دوست دارند بی حجاب باشند ،احساس
خوشحالی خواهند کرد.

متولدینبهمن:

شما به هر حال انقالبی هستید .اگر پیش
از س��ال  ۵۷به دنیا آمده باش��ید ،دچار
انقالب سفید شده اید .اگر بعد از سال ۵۷
به دنیا آمده باشید ،دچار انقالب اسالمی
ش��ده اید .در هر دو صورت احساس می
کنید باید در راهپیمایی شرکت کنید و
مشت محکم به این و آن بزنید.
متولدیناسفند:
متولدین  ۲۴اس��فند احساس��ی مرکب
از قدرت رضاخانی و بدبینی نس��بت به
صندوق های رای خواهند داش��ت .سوم
اسفندی ها بی هیچ دلیل خاصی تصویر
ایران پیما و میهن تور در ذهن شان نقش
خواهد بست.
-------------

گرامی باد روز
زن ...احمق!

مردی روشنفکر و امروزی هستم.
هزاران جلد کتاب مطالعه کرده ام .کانت و
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پاسخ:

آقای روشنفـــکر عزیز

قبول کنید که اش��تباه ک��رده اید .قبول
کنید که تند رفته اید.
رفیق عزیز!
می گذاش��تید زن تان آشپزی اش را می
کرد و مجله اش را می خواند .ش��ما هم
می رفتید بیرون –مثال پهلوی رفقا -آن
کار دیگ��ر می کردید .اصال یک آپارتمان
مجردی برای برافراشتن پرچم اندیشگی
تان اجاره می کردید .حاال فکر کرده اید
که با این وضع ،آن بانویی که شعر را می
خورد و با ش��اعر می خوابد از ش��ما چه
َ
توقعات مالی خواهد داشت؟
اگر ُمتْعه ش��ود چه میزان مهریه خواهد
خواست؟
اگر به عقد دائم تان در آید ،پا به آشپزخانه
خواهد گذاشت؟
آخر این همه کان��ت و هگل خواندن به
خورد اگر با چاشنی سیاست
چه درد می َ
ماکیاولی همراه نباش��د؟ از شما که اهل
کتاب و اندیشگی هستید بعید است این
قدر خ��ام و نپخته عمل کنید .من جای
ش��ما باشم ،این آتشفش��ان را به لطایف
الحی��ل آرام م��ی کن��م و او را مجددا به
آشپزخانه برمی گردانم .زندگی باید کرد
برادر! زندگی!
بخشی از کشکول گویا ()۲۸
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مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟
NDG Community Council
Tél: 514-484-1471
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که ایشان به مجلس کبک راه یابد.
از خوانندگان پیوند می پرسم ،هر چند رای
ما بخصوص در حوزه های انتخابی خاص،
مثل  Mercierش��اید چندان تاثیری در
سرنوشت انتخابات بعدی نداشته باشد ،ما
در مورد معدود هموطنان ایرانی -کانادایی
مان که در صحنه سیاست بصورت فعال
تاثیرگذار هستند چه باید بکنیم؟
اگر از من حقیر بپرسید می گویم به برنامه
های کاندیداه��ای ایرانی تبار و یا مهاجر
توجه کنید ،ش��اید آن چیزی را میگویند
که ش��ما میخواهی��د .یا اگ��ر در منطقه
خود ف��ردی را از حزب مورد عالقه تان با
برنامه های خ��اص مورد نظرتان ندارید و
در عین حال مشکل خاصی هم با برنامه
های کاندیداهای ایرانی -کانادایی ندارید،
از هموطنان مان حمایت کنید و بگذارید
جامع��ه کوچک م��ا در کب��ک بتواند از
شیرینی موفقیت و مزایای حضور فردی
که با مش��کالت ما آشناست ،در رده های
باالی سیاس��ت به��ره مند
ش��ود ،حال ای��ن هموطن
از هر حزب (محافظه کار،
لیبرال ،کبک سولیدر،PQ ،
س��بز و یا  ،)ADQرنگ و
قومی باشد.

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

1) A systematic review and
meta-analysis of studies comparing mortality rate of private
for-profit and non-for profit
hospitals. Deveroux PJ, et al.,
CMJA 2002
2) Comparison of mortality
between private for-profit and
non-for profit Haemodialysis
center, Deveroux PJ, et al.,
CMAJ 2004
3) Payment for care at private
for-profit and non-for-profit
hospitals, a systematic review
and meta-analysis, Deveroux
PJ, et al., CMAJ 2004

“ )4حرفی از روی وفا واگفتمی”،
نكاتی درباره سخنان دكتر خدیر در گفتگو
با اعتبار .ماهنانه اعتبار ،شماره نهم •

























هر کس به طریقی دل ما
می شکند
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شان تداعی می کنند .مردم به کبک فعال هستند .به طور مشخص دکتر حزبی اس��ت که طرفدار منافع مهاجرین
خوبی میتوانند با افزایش آگاهی امیر خدیر یکی از کس��انی بود که شانس و طبقه متوس��ط ،ک��ه در برگیرنده اکثر
دکترامیر خدیر و...
مهاجرین است ،می باشد .در شرایط فعلی
و شناخت خود ،از این دام قرن ورود به مجلس کبک را داشت.
سوال من از نویسنده این است که کجای کبک که احزاب در مهاجرستیزی با هم به
 21-20برهند.
ادامه از صفحه:
تعجب من بیشتر از مهاجرین تحصیلکرده برنامه حزبی ایش��ان کمک به پزش��کان رقابت پرداخته اند ،حضور یک سیاستمدار
اندیشمند ایرانی تبار و حامی مهاجرین در
ای است که با هزار فلسفه بافی ثابت می مهاجر را دیکته میکند؟
شان را تغییر دهند.
مجلس کبک خالی است .تنها دکتر خدیر
در ای��ن میدان جنگ پ��ول و قدرت عده کنند که باید “بر شاخی نشست و بُن آن پاسخ آن است که هیچ کجا.
تنها ش��ناخت عمیق دکتر امیر خدیر از نیست که در انتخابات بطور فعال شرکت
کمی هس��تند که خالف جهت رودخانه را برید”.
“منفعت طلبی” و برای عدالت اجتماعی مثال چندی پیش از سوی یکی از همین مشکالت مهاجرین و حس عدالتخواهی میکند .ما ایرانی تبارهای��ی داریم که در
بخصوص برای مهاجرین ،شنا می کنند و دسته از مهاجرین 4این نظریه مطرح شد باعث درگیر ش��دن در این موضوع شده طبقات مختلف سیاس��ت کانادا (فدرال،
ش��هرداری) از حزبهای مختلف (محافظه
که مهاجرین نباید به صرف پیشینه مشابه ،است.
طبیعتا بهای آن را هم می پردازند.
از افرادی همچون دکتر امیر خدیر حمایت درست به همین دلیل حضور هر ایرانی و کار NDP ،و لیبرال) در انتخابات شرکت
گفت��ن این مطالب مرا به نکت��ه دوم این کنند ،چرا که ایش��ان به ه��ر حال عضو هر مهاجر در طبقات باالی سیاست به نفع میکنند .کمترین وظیف��ه ،کمک به این
عزیزان برای موفقیت در انتخابات اس��ت.
حزبی رس��می است و در نهایت از اهداف جامه ایرانی و جامعه مهاجر است.
نوشتار می رساند که
یکی از کسانی که همواره در مبارزه گروه حزب خ��ود حمایت خواهد ک��رد (مثل در عین حال در شرایط فعلی کبک و کانادا نه اینکه پیشا پیش حسابهای کاسبکارانه
انتخاب ما محدود به چند کاندیدا و چند م��ان را باز کنیم و چرتک��ه بیاندازیم که
پزشکان تحصیل کرده خارج از آمریکای جدایی کبک) تا منافع مهاجرین.
آقای گودرزی منفعتش برای ما بیش��تر
حزب مشخص است.
شمالی ،از جمله پزشکان ایرانی ،در کنار در قسمتی از آن نوشته میخوانیم:
ِ
آنها بوده ،دکتر امیر خدیر است .همچنین “ اما در پاسخ اینكه حضور یا عدم حضور اگر نویس��نده از کیس��ه خود کاندیدایی است یا خانم شقایقی .یا آنکه به کل بزنیم
یکی از کس��انی که بخاطر منافع مردم با ایشان (دکتر خدیر) چه تاثیری بر آینده بیرون بی��اورد که هم مهاجر باش��د ،هم زیر کاس��ه مردم که “دیگی که برای من
انتفاعی کردن سیس��تم درمانی به شدت جامعه ایرانی��ان مونت��رال دارد میگویم ایرانی و هم موسس حزب ایرانی مهاجر که نجوشه ،می خام سر سگ توش بجوشه”.
هیچ .نه در برنامه حزب ایشان جایی برای تمام اولویتهای حزبش بر اساس نیازهای
مبارزه میکند ،ایشان است.
اگر کارتلهای سرمایه داری نهایت تالش مهاجرین پیشبینی شده است ،نه ایشان جامعه محترم ایرانی مونترال پایه گذاری با توجه به این مس��ائل ب��ه نکته ابتدای
خ��ود را بکنن��د تا در جهت منافعش��ان به عن��وان اینكه ایرانیان��د به مجلس راه شده باش��د وهم اینکه س��رش به تنش نوشته ام بازمی گردم که در مبارزه ما برای
قهرمانان عدال��ت خواهی اجتماعی را بی خواهند یافت و نه ساز و كار قانونی وجود بیارزد ،میشود گفت ایرادهای او به دکتر برقراری حقوق برابر و معقول برای پزشکان
خارجی یکی از تنها کسانی که همواره در
آبرو کنند و تا حد ممکن موقعیت سیاسی -دارد كه نماینده مجلسی به حیث وابسته خدیر جای بحث دارد.
اجتماعی آنان را به خطر بیاندازند ،تعجبی بودنش به اقلیتی بتواند برای آن اقلیت كار در انتخابات قبلی ،رقیب اصلی دکتر خدیر کن��ار ما بود (و هس��ت) ،دکتر خدیر بود.
در منطق��ه  Mercierاز حزب  PQبود که گذشته از احساس مسئولیت ایشان نسبت
نیست .آنها با استفاده از مطبوعات وابسته ،ویژهای انجام دهد”.4
به جامعه ای که بنا به شرایط زمانه از خانه
زی��رک و غیر مس��ئول خود قس��متی از در ش��رایط وی��ژه کبک و جامع��ه ایرانی متاسفانه انتخاب هم شد.
حقیقت را نشان مردم می دهند و با پس مونترال نیازی به کلی گویی نیست ،چون صاحب مقاله به این مسئله دقت نکرد که پدری دور افتاده اند ،آنچه حضور ایشان را
و پیش کردن جمل��ه ها و کلمه ها آنچه تعداد مح��دودی از ایرانی -کانادائی های اگر او انگشت بر ابهام سخنان دکتر خدیر در این مبارزه بسیار موثر می کند آشنایی
را خود م��ی خواهند در ذهن خوانندگان مونترال به طور جدی در صحنه سیاسی در مورد مس��أله جدایی ح��زب  Québecعمیق ایشان با مسائل ،مشکالت و سابقه
میگ��ذارد ،علمی و دانشگاهی پزشکان تحصیل کرده
solidaire
کاندیدای رقیب او از حزبی خارج است که این شناخت در یافتن راه
اس��ت که به کلی خواهان حلی برای این مشکل هم به دولت کبک و
)(CIVIL

هم به ما کمک می کند .مسلما به همین
جدایی کبک است



































































در باقی موارد هم بطور کلی ش��کل آشنایی عمیق ایش��ان با فرهنگ
ح��زب  Québec solidaireایرانی و جامعه ایرانی مونترال راهگش��ای













Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
به نس��بت س��ایر اح��زاب ،بسیاری از مشکالت ما خواهد بود ،زمانی
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ششمینکارناوالنوروزیایرانیانمونتریال
دوستان و هم میهنان گرامی

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

همبسته باشیم تا رویت شویم!

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

سازمان پاراد نوروز با همکاری خانه ایران برگزار می کند

یکشنبه  30مارس 2008
sixth annual parade

از 1
1
ص
ب
ح
در م
ح
ل
پ
الس
د
وکانادا

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

روز یکشنبه  30مارس 2008
از  11صبح
در محل پالس دوکانادا

فرارسیدن سال نوی 1387
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهند گرفت.

شما هم به ما بیپوندید:

پ
ی
ر
و
ز
ی
م
ا
د
ر همب
س
ت
گ
ی
م
ا
س
ت!

فراخوا
ن
ب
ه
ه
ن
ر
مندان

از نوازند
که عال گان و هنر
م
ن
دا
ن
گ
قمن
رامی
ج
د به ارائه ه
ب مع بزرگ ایرانیان پا نر خود در
اش
راد
ند،تقاضا می شود نوروز می
ب
ا
م
ا
ت
م
اس
بگیرند:
با هم
ایرانی تالش کنی
م
ت
ا
ح
ض
گست ان را در میان کاناد ور نوروزی
ائ
رد
ه تر و شکوهمندتر ی ها هرچه
ب
ر
گ
زا
ر
کنیم.

سازمان فرهنگی و غیرانتفاعی پاراد نوروز و سازمان
فرهنگی و غیرانتفاعی خانه ایران:

Tel.: 514-585-1867
Tel.: 514-944-7085
khanehiran.montreal@gmail.com
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Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996
Tel.: 514-996-9692
Email: Paivand@videotron.ca
Toronto Tel.: 647-429-0030















5655 Sherbrooke W.

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
Nader
Khaksar

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

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

www.paivand.ca






























































































Hossein Torabi
(M. Arch.)



















�














































































































































































D













 DV 














 





















 











 













 

























Affiliated Real
Estate Agent
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Cell: (514) 969-2492

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5

Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

Affiliated Real Estate Agent
Courtier immobilier agréé
4000 SAINT-JEAN BOUL. #2000

514-684-0118 (Fax)
514-684-1141 (Office)
torabi@royallepage.ca
www.sellwestisland.ca

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086









































2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644
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www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests

NDG

www.akhavanfood.com
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New Style
New Brand Names
For the New Millennium






















































 

































































6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744

 














































































15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

