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

5252 De Maisonneuve W. Suite 101,
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,
www.jamshidtorabi.com
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،چین
املپیک
..و

 که به،به خارج از ایران شده است
اعتقاد این روزنامه تحریم ها را کم
.اثر ساخته است
5

10

دودیدگاه

4

!ایرانی ها حتریم را دور می زنند

چین و ایران
سردمدار
اعدام های
جهان هستند

جنگ سه تریلیون دالری

 این.سالیان اخیر در ایران کم سابقه بوده است
 زحمی داشته202  کش�ته و12 انفجار تا کنون
.است
3

به استقبال روز جهانی کار

گرامیداشت اول ماه می
18  ساعت، اول ماه می24
 والوآ:(مترو ژولیت) تقاطع انتاریو
25

BABAK  درWhere is

MEKIC

7

Afghanistan?
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 ماه می4

12

4
ذکرم

کنسرت بانگ مهر ضربانگ

زنان
صیب
ت
در
ایران

 ماه می31 در مونتریال

18
8

بحران قریب الوقوع به
دلیــــل افزایش بدون
وقفـه قیمت مواد غــذایی
...در جهان
12

25

18

گرامیداشت
:ایرانیکـــا

)

 جریده،الو
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General Sales Agent
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دکترانصاری
22: ص:پزشکی

MONTREAL

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

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

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

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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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

Luciene
l'Allier

23 : ص...شاهنامه

20:علیدوستی ص

TORONTO

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

دکترگلمحمدی

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
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

Ninous Givargiznia, BSc.
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Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

...موسیقیپاپ
بهزادقیامی
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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 می17 در مونتریال

Palais des congrès

Etiquette
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GESTION FINANCIERES EXACTE
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2

ایـــران و اسرائیل ‘دارای
’منفی تــرین وجهه جهانی

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

www.pars.ca

... سوزان و،حبیب

بزرگتریندزدیاقتصادیتاریخایران

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
15 گــــورنبشته
زنان تن فروش
فیلم مستند
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰ (ایرانç¿ffZ¬…£±Š)
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(514) 846-0221 äÀ ¯
(514) 806-0060
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 آوریل26Tel.:
:مونتریال
مسلم منصوری

IranAir

آیا امسال پایان خشکسالی
 ساله قهرمانی برای هاکی15
 کــانادین،بازان س�ه رنگ
the Glorious ،مونتری�ال
!خواهد بود؟
تب هاکی هم�ه مونتریال را
HABS فراگرفته و طرفداران
امیدوارن�د همانطـــور که
پاتری�ک روآ بزرگتریـــن
دروازه ب�ان تاریخ هاکی در
 بعن�وان دروازه1985 س�ال
،»ب�ان ج�وان و «رووک�ی
کاپ قهرمانی استانلی را به
 امسال،مونتریال هدیه کرد
 دروازه بان،نیز گاری پرایس
 س�اله کانادین20 رووک�ی و
کاپ را به این ش�هر تب زده
...به ارمغان بیاورد
!به امید آن روز

شنبه شب و در جریان مراسم هفتگی مذهبی
«کانون رهپویان وصال» در حس�ینیه ش�هدا
 انفجاری رخ داد ک�ه در نوع خود و در،ش�یراز

26

19

:از دروازه مریخ

!ی دریده ی پیوند

دو هفت��ه پس از آنکه خزانه داری
آمریکارسمادربارهمعاملهبابانکهای
ای��ران به موسس��ات مالی جهانی
 روزنامه فایننشال تایمز،هشدار داد

! زخمی202 ، کشته12 :انفجار شیراز

مرگ تو...“
”!نزدیک است

19

در گزارشی تحلیلی به این موضوع
پرداخته است که تحریمهای مالی
 چگونه باعث رواج یافتن،علیه ایران
نحوه های غیر رسمی تر انتقال پول

x£Å¥¿gz®Å`•

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

D.D.S.

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

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

Metro: CDN

Cell

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080
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خبر...

ده ها کشته در
سه انفجار مبب
در عراق
پلیس عراق می گوید انفجار بمب در
شهرهای بعقوبه ،رمادی و بغداد موجب
کش��ته شدن دس��ت کم هفتاد نفر و
زخمی شدن عده زیادی شده است.
انفجار بمب در شهر بعقوبه در یکصد
کیلومتری ش��مال بغداد ،حوالی ظهر
و هنگامی که م��ردم به ادارات دولتی
مراجعه می کردند یا مش��غول صرف
نهار بودند در خارج دادگاه اصلی شهر

 PAYVAND: Vol. 14 s No.836 s Avr. 15, 2008

در رخ داد و موجب کش��ته شدن 53
نفر و زخمی شدن پنجاه نفر نیز دیگر
شد.
پلیس می گوید چندین زن و کودک
نیز میان کشته شدگان و مجروحین
دیده می شوند.
در م��اه ه��ای اخی��ر زد و خوردهای
سنگینی بین شبه نظامیان مرتبط با
القاعده و نیروهای آمریکایی و عراقی
در بعقوبه که مرکز استان دیاله است
جریان داشت.
فرمانده��ان آمریکای��ی در عراق می
گوین��د القاعده پ��س از آنکه ازبخش
اعظم بغداد بیرون رانده ش��د ،فعالیت
خود را به اطراف بعقوبه منتقل کرد.
بمب دیگری نیز در رستورانی در شهر

رمادی در اس��تان انبار در غرب عراق
منفجر شد که به گفته پلیس ،در این
انفجار سیزده نفر کشته و چهارده نفر
مجروح شدند.
رم��ادی و اط��راف آن تاکنون یکی از
امنترین مناطق عراق بود.
یک نفر نیز در اثر بمبگذاری در بغداد
جان خود را از دست داد.
هنوز عامالن بمبگذاری ها ش��ناخته
نشده اند.
روز گذش��ته چهار فقره بمبگذاری در
ش��مال عراق ،در داخل و اطراف شهر
موصل اتفاق افتاد و در جریان یکی از
این انفجارها دوازده س��رباز کرد ارتش
عراق کشته شدند.

معاون وزیر
کشور :انفجار
شیراز عمدی
نبوده است!

با گذشت نزدیک دو روز از انفجار در
حسینیه شهدا شیراز ،هنوز دلیل این
انفجار اعالم نشده است.
با این حال عب��اس محتاج ،معاون
امنیتی  -انتظامی وزیر کشور ایران،
روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران
اعالم کرد“ :آنچه تا امروز به عنوان
نظر جمع بندی شورای عالی امنیت
کش��ور [درباره دالیل انفجار شیراز]
موجود است این است که شواهدی
مبنی بر دخالت عمدی در این ماجرا
وجود ندارد”.
البته آقای محتاج تاکید کرد هنوز
امالک مسکونی و جتاری
نتیجه نهایی در ای��ن مورد حاصل
نش��ده و احتماالت در این زمینه از
مشاورصدیق و کارآزموده
ماند.
نخواهند
دور
نظر











در وست آیلند و حومه مونتریال
ش��نبه ش��ب و در جریان مراس��م
هفتگی مذهبی «کان��ون رهپویان
وصال» در حسینیه ش��هدا شیراز،
انفجاری رخ داد ک��ه در نوع خود و
Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
در سالیان اخیر در ایران کم سابقه

نعیمهچنگیزی












Cell.: (514) 998-9147
اوکازیون عالی
کاندو ،یک خوابه
در ریوی یرا ،پی یر فون
بازسازیکامل:
 149900دالر

1-Bedroom
CONDO
1st floor
)Riviera (PFDS
$149,900
Totally Renovated













Agent Immobilier Affilié
EXITNaimeh
)Action Inc.(Naomi
Courtier
immobilier
Changizi
, B. agréé
Com
4781,
des Sources
Agentboul
Immobilier
Affilié
Pierrefonds,
QC 421-7888
H8Y 3C6












 Office
)Phone: (514
Phone:
Office
Fax:514-421-9111
(514) 421-7887
Fax: 514-421-9117
E-mail: info@exitaction.ca
naimehchan@gmail.com







بوده است.
این انفجار تا کنون  12کشته و 202
زحمی داشته است.
علی مویدی ،رئیس پلیس اس��تان
فارس ،نیز روز دوشنبه به خبرگزاری
نیمه رس��می مهر گف��ت“ :کمیته
بررسی نیروی انتظامی شواهد و آثار
بر جای مان��ده از محل حادثه را به
صورت دقیق بررسی کرده و تا این
لحظه نتیجه بررسی ها دال بر وجود
سهل انگاری در حسینیه است”.
در چن��د س��ال گذش��ته در محل
حس��ینیه ش��هدا نمایش��گاهی از
یادگارهای جنگ ایران و عراق برپا
بوده و در این نمایشگاه بعضی ادوات
نظامی نیز وجود داشته است.
همین مسئله موجب شده گمانه زنی
هایی درب��اره احتمال انفجار اتفاقی

مواد منفجره موجود در نمایش��گاه
مطرح شود.
این در حالی اس��ت که مس��ئوالن
کانون ره پوی��ان وصال تاکید دارند
این انفجار در اثر بمب گذاری صورت
گرفت��ه و ادع��ا کرده ان��د بعضی از
اعضای این کانون فردی را دیده اند
که قبل از انفجار کیفی را در انتهای
حسینیه گذاش��ته و از محل خارج
شده است.
هی��ات دو نف��ره ای از کمیس��یون
امنیت ملی مجلس ایران نیز راهی
شیراز شده و قرار است گزارش خود
را تا روز سه شنبه به این کمیسیون
ارائه دهد.


















)Mitra (Persia
Changizi, BA. Sc.

Agent Immobilier Affilié
ماست!
اصالت ریشه ماست،
پیشه Office
صداقت Phone:
(514) 426-4545

cel.: (514) 998-9147

(514) 426-4646

Office Fax:

cel.: (514) 814-1844









حسین
فلسفی

www.skylawn.net

B. Com
filié
4) 421-7888
4) 953-2031

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

حمیرا قاسم نژاد

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

مشاوره و درمان

 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

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

امیر

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

)Homeira (sedighe

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

8-1588 Ex.: 25

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

روانکاو

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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تبت ،چین ،املپیک و..
دیدگاه...

حو ا د ث
تبت و «اقیانوس
خرد»!!
تکرار مکرر شرارت ها
زیر چتر دموکراسی
ابوجعفر خدیر
(سن المبر)

بعد از انقالب ایران،
و س��رنگونی نظ��ام
س��لطنتی دس��ت
نشانده آمریکا بطریق
نافرمان��ی مدن��ی ،و همزمان
س��رنگونی ژنرال سوموزا ،افسر
تربیت شده س��یا در نیکاراگوا
به هم��ان ترتیب ،مقامات کاخ
س��فید به این نتیجه رسیدند
ک��ه در عصر رایان��ه ،ماهواره و
تحوالت حیرت انگیز در دنیای
ارتباطات و اطالع��ات و ارتقاء
آگاه��ی و تح��والت اجتماعی
در ش��رق ،دیگ��ر نم��ی توان
دیکتارتورهاییازقماشپینوشه
ها ،محمدرضاشاه ها ،لون نول
ه��ا و س��وهارتوها و موبوتوها
را حفظ و آنه��ا را بر مردم دنیا
تحمیل کرد.
بنابراین سیاس��ت دیگری را با
مقتضیات زمانی ابداع کردند.
اینسازماندهندگانکودتاهای
خونین و س��رنگون کنندگان
دولت ه��ای دموکرات مردمی،
همچون مصدق ،لومومبا ،آلنده،
س��وکارنو و ...این بار ماس��ک
دموکراس��ی بر چه��ره زدند و
اینجا و آنجا خ��ود را مدافعین

دموکراس��ی جا زدن��د؛ و حال
سعی دارند با انقالبات مخملی،
نارنجی ی��ا خیابانی ،حکومت
ه��ای مس��تقل و ناس��ازگار و
ناهمسو با سیاست های خود را
سرنگون کنند و دست نشانده
ه��ای ظاهرالصالح��ی از نوع
حمید کرزای را ،که نه پاگون به
قداره بر کمر دارند،
دوش و ن��ه ّ
به روی کار آورند.
با این ط��رح در اوکراین،
گرجس��تان و لهس��تان
وارد ش��ده ،و فعال موفق
هستند؛ هرچند که اوضاع
این کش��ورها ناهنجار و
نابسامان است و هر لحظه
ضد آنها رقم
امکان دارد بر ّ
خورد.
ای��ن مدعی��ان مالکیت جهان
در حال��ی که جنایات هولناک
ش��ان در زندان های مخفی و
آشکارشان بر مردم دنیا پوشیده
نیس��ت ،به مردم دنی��ا درس
اخالق و دفاع از حقوق بشر داده
و مخالفین خ��ود را محورهای
شرارت؛ و خود را پایگاه عدالت
جلوه می دهند.
درس��ت در همین راستاس��ت
ک��ه حوادثی از ن��وع تبت و یا
اختصاص  70میلیون دالر برای
تبلیغات واژگون سازی در ایران
و تأسیس رادیوفردا در پراگ و...
قابل فهم می شود.
چندیپیشدریانگون(رانگون)
پایتخ��ت میانم��ار (برمه) ،که
مکه معظم��ه و یا حوزه علمیه
بودائی��ان دنیا محس��وب می
شود و مرکز بت پرستان است،
بودائیان تارک دنیا (مانک ها)
را به خیابان ها کش��یدند تا به
دالئل دنیوی حکومت چپگرای
آنجا را سرنگون کنند.

و امروز نیز در شرائط برگزاری
مس��ابقات المپیک جهانی در
چین ،باز مانک ها را به خیابان
های «لهاس��ا» (پایتخت تبت)
آوردهاند تازیرپرچم دموکراسی،
با حمله و تجاوز به جان و مال
اقلیت های چینی ساکن تبت،
از جمله مس��لمانان اویگوری،
ب��ر علیه چی��ن خراب��کاری و
شانتاژ کنند و سیمای نیمچه
سوسیالیستی آن را تخریب و
در طوالنی مدت پایگاهی برای
خود بر علیه بزرگترین ابرقدرت
آینده دست و پا کنند.
در این رابطه تبلیغات سر تا پا
دروغ رسانه های غربی گواه بر
شرارت آنهاست.
 27ماه مارس خبرنگار شیرپاک
خ��ورده ای در تلویزیون کانادا
گوشه هایی از آن را افشا نمود.
او در یک جا صحنه ای را نشان
م��ی داد که گویا یک مانک در
شهر لهاسا توسط پلیس چینی
وحش��یانه مورد ضرب و شتم
قرار گرفته است و سپس نشانه
هایی را توضیح می داد که این
صحنه قبال در نپال اتفاق افتاده
و ربطی با وقایع تبت ندارد.
این خبرنگار همچنین صحنه
های دلخراش��ی را نشان میداد
که چگونه چین��ی های دیگر
نقاط س��اکن تبت مورد حمله
و تجاوز ق��رار دارند و پلیس از
خود شکیبایی نشان میدهد و
در غ��رب آن را وارونه به تصویر
می کشند.
اما ب��رای درک بهت��ر قضایای
تب��ت بای��د رهب��ری ای��ن به
اصطالح جنبش دموکراسی و
آزادیخواهی را بشناسیم.
ادامه در صفحه 29
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کدام کشورها
منافع روابط
اقتصادی با چین را
فدای دفاع
از حقوق بشر
خواهند کرد؟

وقایع یک ماهه اخیر در کشور اشغال شده
تبت ،تظاهرات راهب��ان بودایی و حرکت
ه��ای همزم��ان اعتراضی اغل��ب مردمی
طرفدار آزادی تبت از زیر س��لطه نظامی و
سیاسی چین در س��ایر کشورهای جهان
این س��وال را مطرح نموده ک��ه آیا چین
کمونیست سرانجام آماده پذیرفتن قوانین
احترام به حقوق بش��ر و آزادی های فردی
در تبت بخصوص و مردم چین بطور عموم
شده است ،یا خیر؟
شجاعت و ایستادگی تبتی ها و فریادهای
آنان و استقامت شان برای بازیابی ابتدایی
ترین حقوق انس��انی و آزادی کشورش��ان
قابل تحسین بوده و سیستم تبلیغاتی چین
را در مقابل مشکل بزرگی قرار داده است.
این��ک چین در صحنه بین المللی بعنوان
قدرتی اقتصادی و سیاسی که غیرقابل انکار
است ،حضور دارد و تاثیر سیاست های این
کشور در چهار گوشه جهان مشهود است
(حمایت از رژیم نظامی و سرکوبگر ژنرال ها
در میانمار ،برمه و در دارفور (سودان)) .اما
حضور بعنوان ابرقدرت جدید

انواع ساندویچ های سرد و گرم

انواع سوسیس آلمانی منقلی

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
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•

آژانس مسافرتی یونی گلوب

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ش هــر
نبه و ی
ناهـ کشنبه
ـ
آبگو ــار:
شت
گردن

اقتصادی و سیاس��ی بار س��نگین «دولت
مس��وول» بودن را نیز با خ��ود همراه می
آورد که حداقل آن احترام به قوانین حقوق
بش��ر و آزادی های فردی اس��ت .آیا چین
در مقابل اراده عمومی جهانی ایس��تادگی
خواهد نمود؟ آیا بار دیگر برای تنبیه راهبان
بودایی معترض و تظاهرکننده مبادرت به
دس��تگیری و
شکنجه ایشان،
___________ تخریب معابد
و اماکن مقدس
حسین صمیمی
ایشان و تبعید
___________
تبت��ی ه��ای
بیشتریخواهد
نمود؟
حق آزادانه تش��کیالت و
اجتماعات سیاسی ،ایجاد
اح��زاب ،راهپیمائی های
آرام و صل��ح جویانه برای
دسترس��ی ب��ه مطالبات
گروهی و ...از پیش پاافتاده
ترین حق��وق اجتماعی
و ف��ردی ش��هروندان در
کش��ورهای دموکراتیک
است.
با نگاهی به بیرون از این
کش��ورهای دموکراتیک
خواهیم دید که در س��ایر
ممال��ک جهان تا چه ان��دازه ای مردم زیر
فش��ار س��رکوبگرانه رژیم های توتالیتر از
همه نوعش بوده و چه مبارزه ی بی امانی
را فعاالن سیاسی برای دستیبابی به همان
ابتدایی ترین آزادی های فردی انجام داده و
چه هزینه های سنگینی را می پردازند.
در حالی که بودائیان سایر ممالک جهان و
توریست ها با دریافت ویزا قادر به دیدار از
سرزمین تبت هستند ،تبعیدیان تبتی که
پس از اشغال تبت توسط ارتش سرخ چین
در س��ال  1950به هند و نپ��ال رفته اند،
هیچگاه اجازه بازگشت به سرزمین مادری
و عبادت در اماکن مقدس خود را نخواهد
داشت و این در حالی است که دولت های
بزرگ که کوس دموکراسی و آزادی را می
زنند ،در قالب جمالت سیاس��ی و بطوری
که صدم��ه ای به روابط اقتص��ادی آنها و
چین ،تولیدکننده ی ارزانقیمت کاالهای
مصرفی آنان نزن��د ،در مقابل این اقدامات
سرکوبگرانه خاموش به نظاره ایستاده اند و
مردمان آزادی خواه در این کشورها مشعل
حمایت از راهبان بودایی را روش��ن کرده
و س��عی می کنند تا مشعل المپیک را در

حال گذر از کشورشان ،که از یونان (مهد و
زادگاه المپیک ،آنجا که فلسفه ا ش توسعه
آزادی و آزادگی و احترام به ارزش انس��انی
انسان است) حرکت و بسوی چین می رود،
خاموش گردانند.
شجاعت راهبان و سایر مردم تبت در لهاسا
(پایتخت) که با اس��تقامت ایس��تاده و از
دستگیری ،زندانی شدن ،شکنجه و حتی
مرگ نیز هراس��ی به خود راه نداده اند ،از
روش��نایی هر مش��عل المپیکی روشن تر
گردیده است.
آفریقای جنوبی پس از سه دهه زیر فشار
تحری��م های اقتص��ادی از پ��ای درآمد و
نژادپرستی به زباله دان تاریخ سپرده شد.
این��ک همزمان با ب��ازی ه��ای المپیک
تابس��تانی در پکن دریچه ای بازگردیده تا
جهان آزاد و مردمان آزایخواه به دولتمردان
چینی بگویند وقت آن رسیده که حداقل
آزادی های فردی به مردم تبت –و چین-
داده شود.
هزینه سروری اقتصادی و سیاسی ابرقدرت
ش��دن ،دس��ت کش��یدن از ش��یوه های
سرکوبگرانه مائوئیستی و استالینی است و
باید ارزش انسان بودن را به انسان ها بازپس
داد.
چین باید از الگوی هندوستان ،بزرگترین
دموکراس��ی جهان پیروی کند و علیرغم
ادعای��ش در م��ورد این که تبت بخش��ی
الینفک از چین بوده و خواهد بود و مسائل
آن را ام��ور داخل��ی می ان��گارد ،از حضور
گس��ترده نظامی خود در تبت کاسته و به
خواس��ته های مردم آن تن در دهد .وقایع
تبت و ماه های باقیمانده تا گشایش بازی
ها ی المپیک این موقعیت را بوجود آورده
تا بازی های پکن کامال سیاس��ی گردد و
فعاالن آزادی تبت امیدوارند تا با فشارهای
بین المللی بروی چی��ن ،نفس تازه ای در
کالبد حرکت استقالل طلبانه تبت دمیده
شود و دوران سخت اشغال نظامی آن بسر
آید.
می گویند سرمنش��اء هر آبش��اری «یک
قطره» آب است ،و سرمنشاء آزادی از «یک
فرد» نشأت میگیرد.
آزاداندیشان جهان در پی آنند که با فشار
خود بر روی پکن آبش��ار آزادی را در تبت
جاری سازند.
بای��د دید کدام کش��ورها در کنار مردمان
خود تا پایان این راه ایستادگی کرده ،منافع
اقتص��ادی را قربانی دف��اع از ارزش ها ی
انسانی و حقوق بشر خواهند کرد.

Voyages Lexus

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

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

نسرین پارسا

کیترینگجمال

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Cell.: 514-699-1760
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وفت

________________________________
1253 McGill College Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Tel.: (514) 397-9221

Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ایران و آمریکا...

ایرانی ها
حتریم را دور
می زنند!
دو هفت��ه پ��س از آنکه خزان��ه داری
آمریکا رسما درباره معامله با بانکهای
ایران به موسسات مالی جهانی هشدار
داد ،روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی
تحلیلی به این موضوع پرداخته است
که تحریمهای مالی علیه ایران ،چگونه
باعث رواج یافتن نحوه های غیر رسمی
تر انتقال پول به خارج از ایران ش��ده
است ،که به اعتقاد این روزنامه تحریم
ها را کم اثر ساخته است.
فایننش��ال تایمز گ��زارش را با روایت
نحوه کار “شهرام” ،یک مجری طرح
های ساختمانی ،آغاز می کند که برای
انتق��ال پول به دوبی ،جهت س��رمایه
گذاری در بخش مس��کن ،از سیستم
بانکی استفاده نمی کند.
ش��هرام به آنا فایفیل��د ،خبرنگار این
روزنامه می گوید که به توصیه صرافی
که با او کار می کند ،از فرستادن مبالغ
باالی  100ه��زار دالر در هر بار خود
داری می کند و حداکثر  40هزار دالر
یا  50هزار دالر پول را از طریق حواله
می فرستد.
شهرام می گوید:
“اگر بخواهم به آمریکا پول بفرستم یا
از آمریکا پول دریافت کنم ،این کار را از
طریق ترکیه انجام می دهم”.

حواله:

راه حلی به قدمت  13قرن
فایننشال تایمز می نویسد ایرانیان از
طریق بکارگیری روشی بر تحریمهای
آمریکا غلبه کرده ان��د که قدمت آن
به قرن هش��تم میالدی باز می گردد،
اما در دهه های اخیر کارگران مهاجر
جنوب آسیا و خاورمیانه بیشتر از آن
استفاده کرده اند.
این روزنام��ه چاپ لندن ،قابل اعتماد
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بودن حواله را موضوعی “جالب توجه”
می داند و می نویسد:
“ایران��ی ها ،پس از س��ه دهه تحمل
تحریم آمریکایی ها ،در دور زدن آنها
متبحر شده اند”.
راجر باالرد ،کارشناس بکارگیری حواله
در دانشگاه منچستر به فایننشال تایمز
می گوید:
“ب��ا ت�لاش آمری��کا ب��رای تحمیل
تحریمهای سختگیرانه تر ،بازار ایران
بدون حواله چگونه می توانس��ت کار
کند؟”
ای��ن روزنام��ه توضیح م��ی دهد که
نقدینگی منتقل شده از طریق حواله،
از طریق کارگران مشغول در کشورهای
صنعتی جهان تامین می شود که می
خواهند ب��رای خانواده های خود پول
بفرستند که آقای باالرد حجم این پول
را “س��االنه  100میلیارد دالر” برآورد
می کند.
او می گوید:
“ای��ن همه حاصل جهانی ش��دن در
دنیای اقتصاد است”.

حنوه انتقال پول
توسط حواله
فایننش��ال تایمز ب��رای توضیح نحوه
عملک��رد حواله و انتقال پول به خارج
از ایران ،مثالی را درمورد خرید کفش
از یک تولید کننده چینی مطرح می
کند.
این روزنامه می نویسد:
“آق��ای ال��ف ،وارد کننده کفش های
چینی ،در تهران با مراجعه به صرافی
خواستار انتقال  10هزار دالر می شود.
صراف ،با همکار خود در چین تماس
می گیرد که او نیز به بانک فروشنده
مراجعه کرده و پول را واریز می کند”.
فایننشال تایمز توضیح می دهد:
“در مرور زمان و با ادامه معامالت طلب
ها و بدهکاری های دو طرف یکدیگر را
خنثی می کنند و دو صراف با هم بی
حساب می شوند”.
این روزنامه می نویسد از آنجا که این
سیستم بر اس��اس “احترام متقابل و
توافق شرافتی” بنا شده ،اگر کسی در
معامله خیانت کند ،درواقع باعث اخراج

خود از سیستم شده است.
تایمز معتقد اس��ت این ش��یوه کار،
سرعت باالیی نیز دارد و بخاطر “فقدان
بوروکراسی” بسیار از انتقال پول توسط
بانک سریعتر است.

نقش دوبی

فایننش��ال تایمز بر نق��ش دوبی در
تضعی��ف تحریم تاکید می کند و می
نویسد:
“مسیر ارسال اکثر کاالهای خریداری
ش��ده از اروپا و آس��یا یا حتی آمریکا،
به دوبی تغییر داده ش��ده ،که به این
ترتیب تش��خیص اینک��ه مقصد کاال
ام��ارات متحده عربی اس��ت یا ایران،
غیرممکن می شود”.
ضمن اینکه برای انتقال پول به سیستم
مالی بین المللی ،معموال یک صراف در
ته��ران ،از طرق همکار خود در دوبی،
پول را به بانکی اماراتی واریز می کند و
سپس از آن طریق ،پول وارد سیستم
مالی بین المللی می شود.
خبرنگار این روزنامه از قول مدیر یک
صراف��ی در اطراف میدان فردوس��ی
تهران (با ذکر نام) می نویسد این دفتر
روزانه تا  100مورد انتقال پول به خارج
از ایران انجام می دهد که حدود نیمی
از این موارد ،مقصد دوبی است.
فایننش��ال تایمز به نقل از مدیر این
شرکت و همچنین “شهرام” ،مجری
طرح های ساختمانی در ایران و دوبی،
می نویس��د بانکهای دوبی تمایلی به
دانستن اینکه چه کسی پول را انتقال
داده ،یا اینکه پول از کجا به دست آمده
نشان نمی دهند.

آمریکا و دوبی

با این حال فایننشال تایمز می نویسد:
“اعتقاد بر آن اس��ت ک��ه مقام های
آمریکایی از اینکه بانکهای دوبی نقش
ایرانیان در مبادالت مالی را نادیده می
گیرند ،نگران هستند”.
این روزنامه خبر می دهد که بانکهای
اماراتی ،تحت فش��ار آمریکا ،از ترس
اینکه برخی ش��رکتها تنها برای عبور
از س��د تحریم تاسیس ش��ده باشند،

سختگیری بیشتری درباره ایرانی ها
انجام می دهند.
فایننشال تایمز از اظهارات مقام های
ایرانی اینطور نتیجه گیری می کند که
بیش از نیمی از بانکهای دوبی حاضر به
واگذاری اعتبار به شرکتهای مستقر در
تهراننیستند.
اما ،به نوشته فایننشال تایمز ،مشکل

اینجا اس��ت که “س��هولت اس��تفاده
از حوال��ه ،ب��ه انتقال دهن��دگان پول
اطمینان می دهد که هرچند رد یک
حواله احتماال ب��ه نقطه ای در خلیج
فارس ختم شود ،اما هیچگاه ،یا بسیار
به ن��درت ثابت می کند که مبدا پول
منابع ایرانی بوده اند”.

www.fkhatami.com

واکنش آمریکا

این روزنامه به استناد تجربه خبرنگارش
در تهران می نویسد هیچکدام از صرافی
ها در تهران مشکل و مخالفتی با انتقال
پول به خارج نداشتند ،هرچند تاکید
می کنند که پس از اعمال محدودیت
ها از س��وی آمریکا ،عمده مبادالت با
یورو انجام می شود.
ویکتور کومراس ،یک کارشناس پول
ش��ویی و تامی��ن هزینه گ��روه های
تروریستی در واشنگتن ،درباره واکنش
آمریکا به نظام ایجاد شده ،به فایننشال
تایمز می گوید:
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رستوران برای فروش در قلب مرکز شهر مونتریال

با به/نوسازی های متعدد و درآمد عالی

درآمد خالص 140 :هزار دالر در سال

“تنها در دو سال گذشته بوده که چند
کشور از جمله آمریکا ،به تدریج مسئله
نظام مند ساختن انتقال پول از طریق
حواله را جدی گرفته اند”.
او می گوید:
“این تحریم ها ،شرایط را برای تامین
هزینه های رژیم ایران و برنامه هسته
ای این کشور دشوار ساخته است”.
آقای گلیزر می گوید:
“راه ب��رای فرار کردن از تحریمها زیاد
است ،اما همین که سازمانهایی مثل
سپاه قدس مجبور شوند از نظام مالی
بین المللی خارج شوند و رو به استفاده
از نظ��ام های پر هزینه تر ،پر خطر تر
و نا کارآمد ت��ر بیاورند ،رویداد خوبی
است”.

Restaurant for sale in heart of
Montreal downtown. A lot of
renovation done in the restaurant, Excellent Revenu, Ideal for
an experienced or a new business owner. Net revenue is
$140,000.00 a year. (after all the
expenses) Contact

برای آگاهی بیشتر با جعفر قادری متاس بگیرید:

JAFAR QADERI
at 514- 999-0139

”for more detailed information

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

استفاده از

کارتهای اع

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

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

Montreal, QC H3H 1M2

Tel.: 514-937-5192

آموزشگاه رانندگی

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.

تئوری آموزش کامپیوتری

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت
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D
COOL chool
S
12hr driving

295.00
2hr driving
75.00

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

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

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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کالس های آموزش
کامپیــــوتر

توسط استاد مجرب
برای بزرگساالن
به زبان فارسی
-----------ویندوز ،اینترنت ،ایمیل و...
-----------شنبه ها ساعت13-16 :
در محل آتلیه
---------------

مبتدی

جهــان عرب...

لوله کشی پارس
 آب سرد و گرمشوفاژ PARS
 -فاضالب،

PLUMBING

 -تعویض تانک آبگرمکن

 با مجوز رمسی از دولت کبک -و با بیمه

برای آگاهی بیشتر با تلفن زیر آقای
قاضی متاس بگیرید:

InfoQuebec Inc

4738 Cote des Neiges

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

باقر

TEL.: 514-290-2959

احمدی نژاد،
نصراهلل و اسد
سه رهبر محبوب

یک نظرس��نجی انجام شده در چند
کش��ور عربی حاکی از آن اس��ت که
شیخ حس��ن نصرالله رهبر حزب الله
لبنان ( ۲۶درصد) ،بش��ار اسد رئیس
جمهور سوریه ( ۱۶درصد) و محمود
احمدی نژاد رئیس جمهور ایران (۱۰
درصد) به ترتیب سه رهبر محبوب در
جهان عرب هستند.
بررسی یاد ش��ده که توسط موسسه
زاگبی ،دانش��گاه مریلند و موسس��ه
تحقیقاتیبروکینگزدرواشنگتنانجام
شده نشان می دهد پس از آن نیکال
سرکوزی رئیس جمهور فرانسه ،معمر
قذافی رهبر لیبی و اس��امه بن الدن
رهبر گروه القاعده هر یک با  ۶درصد
محبوبیت در مرتبه بعدی قرار دارند.
این نظرسنجی حاکی از آن است که
محبوبیت چهار تن از این رهبران طی
دو س��ال گذشته افزایش یافته است:
شیخ حسن نصرالله  ۱۲درصد ،بشار
اسد  ۱۴درصد ،محمود احمدی نژاد
 ۶درصد و اسامه بن الدن  ۲درصد.
مطالعه مذکور در کشورهای عربستان
سعودی ،اردن ،لبنان ،امارات متحده
عربی ،مراکش ،مصر انجام شده است.
در ای��ن بررس��ی  ۴۶درصد گفته اند
ایران بدنبال اس��تفاده صل��ح آمیز از
انرژی اتمی است اما  ۳۹درصد اظهار
داش��ته اند هدف ایران تولید س�لاح
هسته ای است.
این در حالیس��ت که در سال ،۲۰۰۶
 ۵۱درصد معتقد بودند ایران بدنبال

پیوند

 -توجه -
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تولید س�لاح اتمی اس��ت و تنها ۲۷
درصد مقاصد اتمی این کشور را صلح
آمیز توصیف کرده بودند.
در مطالعه امسال  ۶۷درصد گفته اند
ایران حق دس��تیابی به انرژی هسته
ای دارد و فش��ارهای بین المللی باید
متوقف ش��ود و تنها  ۲۲درصد گفته
اند فشارهای جهانی برای توقف
برنامه های اتمی ایران باید ادامه
یابد.
چه��ل و چهار درصد از پاس��خ
دهن��دگان گفته اند دس��تیابی
ایران به س�لاح اتم��ی واقعه ای
مثبت برای خاورمیانه است۲۹ ،
درص��د آن را حادثه ای منفی خوانده
اند و  ۱۲درصد هم گفته اند اهمیتی
ندارد.
مقایسه پاس��خ های داده شده به این
سوال به تفکیک کش��ورها حاکی از
آن اس��ت که در عربس��تان سعودی
بیش��ترین حمایت ( ۷۳درصد) و در
امارات متحده عربی بیشترین مخالفت
( ۴۲درصد) با برنامه
ه��ای اتم��ی ایران
دیده می شود.
هشتاد و سه درصد
گفته اند دیدگاهی
منف��ی نس��بت به
آمریکا دارند .با این
وج��ود از دی��دگاه
اع��راب آمری��کا
بیش��ترین آزادی و
دمکراس��ی را برای
مردم خ��ود تامین
می کند.
اینمطالعههمچنین
حاکی از آن است که
فرانسه محبوبترین
کش��ور در جه��ان

ع��ر ب
محسوب
می شود.
پنجاه و
سه درصد از پاسخ دهندگان گفته اند
الجزیره اولین منبع خبری آنهاست.
این نظرسنجی در مارس  ۲۰۰۸انجام
شده و در آن  ۴۰۴۶نفر شــــرکت
کرده اند.

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان

پیوند

چنانچه مایلید از ف
های ورزشی و ت رزندان شما که در رشته
حص
کرده ،تشویق ش یلی موفق هستند ،یادی
ان
کن
یم با ما با تلفن -1335
9
 )514( 83تماس بگیرید.

حسن محبی

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
514-808-1940
Fax: 450-638-4507

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب
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هنــر...

به بهانه منایشگاه بابک ساالری
?Where is Afghanistan
در گالری  MEKICاز
 18آوریل  20 --ماه می
---------------------

 14افغان توسط
پلیس ایران کشته
شدند!
مقدمه:

در دام مرگ برای فرار از مرگ!

سال  2002برای مردم افغانستان ،سال بی
بارانی ،خشکسالی و بی غذایی بود .سقوط
طالبان« ،آزادی» افغانس��تان به دس��ت
نیروهای اتحاد به رهب��ری آمریکا ،وعده
بازس��ازی آن کشور ،مشکل بیکاری ،فقر
گسترده ،گرسنگی ،جابجایی و آواره گی
را نیز حل ننمود!
مردم افغانستان برای زنده ماندن ،کسب
مع��اش و فرار از س��ه ده��ه جنگ های
طوالنی ،همیش��ه چش��م به آن س��وی
مرزها داشته و دارند .ایران و پاکستان دو
کشور همسایه افغانستان و دارای مرزهای
طوالنی با آن کشور ،همواره مورد توجه
پناهجویان افغانی بوده است.
بی ش��ک روز  17مارس برای اسدالله و
خانواده اش و مردم قحطی زده «خوست
خان» که بخاطر بی آب و غذایی و زنده
ماندن قصد فرار به ایران را داشتند ،روز
دردناکی بود ،روزی که  14نفر از اهالی
«خوست خان» در ایالت نیمروز به کام
مرگ فرو رفتند!

?Where is Afghanistan

ش��اید گفتن این نکته که تقریبا هر شب
تع��دادی افغان بر س��ر مرزه��ای ایران،
پاکس��تان و افغانستان کشته
میش��وند ،مبالغه نباش��د! ولی
متاس��فانه خبر کش��ته شدن
افغان ها بر سر مرزها ،آنگاه که
«پروپاگاندا» نباش��د ،به شکل
محدودیدرمطبوعاتمنعکس
می شود .وب سایت بی بی سی
افغانس��تان در روز  9آوریل از
کشته ش��دن  14افغان توسط
پلیس ایران خبر می دهد:
«مقامات پلیس مرزی در شمال
غربی افغانستان از کشته شدن
 14ش��هروند افغان و بازداشت
ش��دن  15تن دیگر از س��وی
پلی��س ای��ران در یک منطقه
مرزی در داخل ایران خبر داده
اند».
نماینده کنس��ولگری ایران در
هرات این افراد را «قاچاقچیان
مواد مخدر و اش��رار مس��لح»
ک��ه در درگیری با پلیس ایران

در ایالت «نیم��روز» بوقوع
پیوس��ت .الزم به ی��ادآوری
اس��ت ک��ه تمام ت�لاش های م��ن برای
منعکس کردن ای��ن واقعه در مطبوعات
کانادا و آمریکا بی نتیجه ماند!

www.paivand.ca

(ایالت نیمروز) در یک س��اعتی زاهدان
وارد می شود .آن روز 16 ،مارس ،2002
گروه  25نفره مشغول استراحت و چای
نوشیدن هستند که مورد توجه دو فرد
ناش��ناس قرار می گیرند .افراد ناش��ناس
خ��ود را به عنوان «راهنما»ی عبور از مرز
معرفی و پیشنهاد انتقال آنها را به زاهدان
مطرح می نمایند .در عین حال برای جلب
اطمینان گروه ،دریافت دس��تمزد (*) به
آنسوی مرز و عبور «مطمئن» موکول می
کنند!
شبانگاه  16مارس ،شبی که به قتلگاه 14
افغان تبدیل شد ،کامیونی با سرعت شهر
زرنج را به سمت مرز ایران ترک می کند.
قاچاقچی بر خالف تصور پناهجویان ،در
 500متری مرز ایران و افغانستان ،جایی
که رودخانه «هلمند» جاریست ،کامیون
را متوقف می کند و از سرنشینان آن می
خواه��د که کامیون را ترک و به س��مت
رودخانه روانه شوند.
الزم به یادآوری ست که بخاطر بی بارانی
و خشکسالی چند سال گذشته ،رودخانه
«هلمند» به جز یکی «دو نقطه» از عمق
چندانی برخوردار نبوده است .اما قاچاقچی
یکی از همین دو نقطه «عمیق» را انتخاب
و در «تاریکی ش��ب» از قربانیان خود می
خواهد که از این مسیر عبور کنند و خود
نیز «با سرعت از آنجا» دور میشود.
ش��ب  16مارس  14 ،2002نفر افغان در
سکوت شب جان خود را از دست دادند.
پزش��ک «دکترهای بدون م��رز» امکان

یک کالبدشکافی
«پیش��رفته» را
بخاطر محدودیت
امکانات در محل غیرممکن و علت مرگ
را غرق شدن ارزیابی می کند.
در کن��ار علت مرگ س��واالتی
اساس��ی وج��ود داش��ت که با
خاکس��پاری «فوری» اجساد،
این پرسش ها که می توانست
پاس��خگوی علت واقعی مرگ
قربانیان باشد ،برای همیشه بی
جواب ماندند:
 وجود کف س��فید در گوش��هدهان
 اندازه متفاوت حدقه چش��مبعضی از قربانیان
 نحوه ی انجماد دس��ت هایقربانیان در فضا
 گرچه س��ازمان ملل قندهار،زرنج و دکترهای بدون مرز ،در
تحقیقاتخویشهیچگونهسند
محکمی برای ارزیابی این واقعه
به عنوان حادثه ای جنایتکارانه
ارائه نمی دهند ،اما طرح سواالت
باال می توانست زمینه ای برای
تحقیقات گسترده تری شوند.
بعدازظه��ر  17م��ارس 2002

منایشگاه و

خانه کتاب ایران

( MEKICخانه کتاب ایران) شما را
برای دیدن آثار هنرمند ایرانی

موسسه مالی

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange

بابک ساالری

دعوت می کند.
آثار این هنرمند صاحب سبک،
عکس هایست تکان دهنده از
افغانستان.
افتتاحیه :جمعه  ۱۸آوریل ۲۰۰۸
از ساعت  ۶تا  ۹شب.
نمایشگاه تا  ۲۰مه 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

در قبرس��تان اصلی شهر زرنج ،جایی که
گمنامان افغانی به خاک سپرده شدند،
مردم ناراضی فریاد می زدند:
گناه آنها فغانی بودن آنهاست!
این کار ،کار دولت ایران است!
___
بر گرفته از نوشته های پراکنده
سفرافغانستان
بابک ساالری
فوریه و مارس 2002
(بازنویسی 10 :آوریل )2008
_______________
(*) قاچاقچی از هر نفر تقاضای  25دالر
میکند معموال مق��داری از این مبلغ به
مام��وران گارد مرزی ایران پرداخت می
شود ،تا مانع ورود پناهجویان افغانی به
ایران نشوند.
- Photo: One of the bodies
of a group of border crossing, who were killed while
attempting to cross the border
to Iran. Corpses were found
with their hands oddly and
inexplicably stiffened mid-air
--------------------

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

Centre de

Francophonie 60

CF60

______________________

جتربــه ای نو و متفاوت
______________________

آخرین و تنها راه عملی
فراگیری زبان فرانسه برای ایرانیان

تنها با  3 x 60ساعت آموزش فرصت های کاری و
زندگی خود را در مونترال چند برابر کنید.
______________________
برای اطمینان خاطر می توانید با دانشجویان و
فارغ التحصیالن ما مشورت نمائید.

mفشرده – نیمه فشرده -شنبه ها m
______________________

4055 St-Catherine W. # 106
Metro: Atwater
CF60.MTL@gmail.com

'514-661-1017

شیراز
رستوران

مژده مژده گشایش یافت

کشته می شدند ،معرفی می نماید!
آقای صافی فرمان��ده پلیس مرزی هرات
احتمال قاچاقچی بودن این افراد را بعید
می داند و در مصاحبه با بی بی س��ی می
گوید:
«معموال قاچاقچی��ان ،مواد مخ��در را از
افغانستان به ایران منتقل می کنند ،نه از
ایران به افغانستان!»
حادثه کشته ش��دن  14افغان در شمال
غربی افغانستان توسط پلیس ایران ،زمینه
ای شد تا به واقعه مرگ دردناک  14افغان
در جن��وب غربی آن کش��ور ( 16مارس
 ،)2002که هیچ گونه بازتاب مطبوعاتی
نداشت ،بپردازم.
این حادثه همزمان با حضور من ،بعنوان
داوطلب سازمان «پزشکان دنیا –کانادا»

اس��دالله  25س��اله بعنوان تنه��ا نان آور
خانواده  7نفره اش ،مثل خیلی بی شمار
پناهجوی��ان افغان��ی برای مقابل��ه با فقر
گس��ترده و روزافزون خان��واده اش ،راهی
ایران می شود .اما دیری نمی پاید که خبر
گرسنگی خانواده اش را به او میدهند.
اسدالله با پولی که از کار ساختمانی پس
انداز کرده بود ،به روستای «خوست خان»
بازم��ی گردد تا به داد خانواده قحطی زده
اش برس��د .س��ه ماه بعد ،او که شرایط را
وخیم تر از همیشه می یابد ،چاره ای جز
ترک مجدد خانواده و عبور از مرز ایران را
پیش روی خود نمی بیند.
در س��فری طوالنی به هم��راه  24نفر از
اعضای فامیل و دوس��تانش از روس��تای
«خوست خان» ،س��رانجام به شهر زرنج

MEKIC
شـــریف
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پارسوماش سابق

انواع غذاهای ایرانی

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

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما

خورش های

5

سنتی
9
.9
only for
take out

گشایش:
ویژه

کباب کوبیده

7

.99

همه روزه

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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اقتصاد ایران...
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Maison de Voyages
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ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

•®}¬¿¥·›g£œ
Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

کنسرت بانگ مهر ضربانگ
در مونتریال  31ماه می

حبیب ،سوزان روشن  ....در مونتریال
 17می :پاله دوکنــــگره

بزرگترین دزدی
اقتصادی تاریخ
ایران

بهمن احمد امویی
رییس جمهوری در سه سال گذشته
همواره پرچم مبارزه با فساد را افراشته
نگاه داشته است.
او یكی ،دو سال پیش از روی كارآمدن
به عنوان رییس جمهور ،مبارزه با فساد
را سرلوحه كارهای خود قرار داده بود
اما در این مدت اتفاقاتی روی داده كه
نتیجه معكوس را در پی داشته است.
شعار مبارزه با فساد در عمل منجر به
گسترش و تعمیق آن به بدترین وضع
تاریخی ایران شده است:
 -۱بزرگترین دزدی اقتصادی تاریخ
ایران از سال  ۸۳تاكنون به دلیل چند
برابر شدن مطالبات معوق بانك ها به
وقوع پیوسته اس��ت .در این مدت با
ایجاد تسهیالت فراوان و آسان گیری
هایی كه توسط مقامات بانكی و دولتی
فراهم ش��د میزان مطالبات معوق از
۵۰۰ر ۳میلیارد تومان در پایان سال
 ۸۳به حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان
در پایان س��ال  ۸۶رس��ید .استفاده
كنندگان از این مطالبات معوق نظام
بانكی كه از توان چشمگیری هم برای
ف��رار از بازپرداخت آن ها برخوردارند،
مردم ع��ادی و آنهایی كه دولت نهم
داعیه دفاع و خدمت رسانی به آن ها
را دارد نیس��تند .در واقع سپرده های
قرض الحسنه ،اكنون بیش از هر زمان
دیگ��ری به جیب گ��روه های خاص
اجتماعی سرازیر شده است.
 -۲بررسی چگونگی تصمیم گیری
و تصمیم سازی درباره تعرفه واردات
گوشی تلفن همراه در یك سال گذشته
نشان می دهد ،می توان با برخوردهای
غیركارشناسی و تصمیم سازی های
شبهه ناك بیش از هزار میلیارد تومان
به جیب یك عده خاص منتقل كرد.
دو س��ال پیش در چنین روزهایی به
اصرار طهماس��بی ،وزیر وقت صنایع،
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از
چهار به  ۶۵درصد افزایش داد ،بهانه
هم طبق معمول دفاع از تولید داخل و

سرمایه گذاری بود.
در این مدت دوساله بیش
از  ۸/۵میلی��ون دس��تگاه
گوش��ی تلفن هم��راه به
صورت قاچاق وارد ش��د،
سیاس��ت دف��اع از تولید
داخل شكس��ت خ��ورد و
در نهایت تعرف��ه ها به 4
درصد سابق ،بازگشت .اما
نتیجهاینتصمیم:تشكیل
پرون��ده برای یكی ،دو نفر
در س��ازمان بازرسی كل
كشور كه از این رهگذر  ۷۵۰میلیارد
تومان عایدی داشتهاند؛ یكی ،دو نفری
كه آق��ای رییس جمه��ور به راحتی
می توانند آن ها را شناس��ایی كنند،
همین اتفاق هم درباره تصمیم مربوط
ب��ه كاهش تعرف��ه واردات تایر و فرار
واردكنندگان از پرداخت حقوق دولت،
افتاده است.
می توان به این فهرس��ت ،سیمان را
هم افزود كه هم اكن��ون حواله های
آن چهار برابر قیمت خریدوفروش می
شود.
 -۳در طول مدت ریاست جمهوری
آق��ای احمدی ن��ژاد حجم نقدینگی
دست كم  ۱۰۰درصد رشد داشته و از
 ۷۰هزار به بیش از  ۱۴۰هزار میلیارد
تومان رسیده است.
ای��ن اقدام منجر به افزایش تورم و در
نتیجه فش��ار بر طبقات آسیب پذیر
و ضعیف جامعه ش��ده است؛ اقدامی
كه به گفته حس��ن سبحانی یكی از
نمایندگان همس��و با خواس��ته های
دولت ،تعبیری ج��ز «ظلم به ملت»
برای آن نمی توان یافت.
فراموش نكنیم كه ظلم یكی از بزرگ
ترین فسادهای موجود است.
 -۴در تمام سه سال گذشته آقای
رییس جمهور ناتوانی خود و دولتش
را در مبارزه با فساد به گردن دیگران
انداخته كه به نظر می رسد موجوداتی
خیالی بیش نیستند.
در  ۴۰سال گذش��ته هیچ دولتی در
ایران تا به این حد مورد حمایت تمام
نهادها و اجزا و س��لول های حكومت
قرار نداش��ته اس��ت .دس��تگاه های
سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و نهادهای
مدنی و قضایی و مجلس تمام امكانات
خ��ود را در اختیار آن قرار داده اند اما
پس از این همه مدت ناگهان رییس

جمهوری می گوید:
«ه��زاران دس��ت مانع
برخورد او با فس��اد می
شوند» ،آیا این پذیرش
تلویحی گسترش فساد
در تمام ارگان های نظام
نیس��ت؟ آیا معنای این
ادعاهای پی در پی این
نیست كه دیگران به جز
رییس جمهوری فاسد
هستند و نمی گذارند او
با فساد مبارزه كند؟
آن «هزاران دست» اگر
در حكومت نیستند پس كجایند كه
چنینقدرتمندند؟
 -۵آی��ا رییس جمهوری كه تقریبا
ه��ر روز تریبون فراگیر مل��ی را برای
پخش سخنانش در اختیار دارد قادر
ب��ه نام ب��ردن از این هزاران دس��تی
كه مانع برخورد او با فس��اد هستند،
نیست .اگرچه پیش از این هم قرار بود
مفسدان اقتصادی نام برده شوند اما در
نهایت یكی ،دو كارمند گمرك به عنوان
متهم اصلی شناسایی شدند.
 -۶در س��ه س��ال اخی��ر اقداماتی
برای مبارزه با فس��اد توسط دولت به
پرچمداری شخص رییس جمهوری
صورت گرفته كه نباید آن ها را نادیده
گرفت.
فش��ار بر مدیران دستگاه های دولتی
برای نداشتن راننده ،نخریدن روزنامه
و استفاده از كشمش و توت خشك به
جای قن��د در ادارات به منظور صرفه
جویی ،حذف غذا در برخی از سازمان
ه��ا و ادارات ،پس گرفتن تلفن همراه
برخی از مدیران ،كاهش هزینه های
تبلیغاتی سازمان ها و نهادهای دولتی
و جلوگیری از چاپ سررسید و تقویم،
خ��وردن غذای س��اده و آوردن آن از
خانه به جای اس��تفاده از غذای نهاد
ریاست جمهوری ،كم كردن نیروهای
خدماتی ادارات ،كاهش و حذف اضافه
كاری ه��ا و جم��ع آوری فرش های
گرانقیمت در نهاد ریاست جمهوری و
استقبال از مهمانان رییس جمهوری
در س��اختمان های جنوب ش��هر به
جای رفتن به شمال شهر و استفاده از
مجموعه های كاخ سعدآباد.
از حق نگذریم و نمی گذریم؛
اما این كجا و آن كجا؟
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ایـــران...
رتبه ایران
در مبارزه با
موادمخدر

سرتیپ مهدی محمدی فرد ،معاون
حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی
ایران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری
اس�لامی ،ایران را موفق ترین کشور
جهان در مبارزه با موادمخدر خوانده
است.
وی در توضی��ح ای��ن “موفقیت” به
عملیات پلی��س ایران علی��ه قاچاق
موادمخدر اشاره کرده که به گفته وی،
ب��ه بهای جان  13ه��زار تن از نفرات
پلیس این کشور تمام شده است.
این مقام تأکی��د کرده که ایران عالوه
بر مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر ،در
پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان
نی��ز یکی از کش��ورهای موفق جهان
است و دیگر کشورهای دنیا در تصمیم
هایی که در مبارزه با موادمخدر اتخاذ
می کنند ،کارهای ایران را شاخص و
مبنا قرار می دهند.
سرتیپ محمدی فرد توضیح نداده که
با استناد به چه آمار و گزارشهایی ،ایران
را موفقترین کشور جهان در مبارزه با
موادمخدر می داند و اظه��ارات او در
ش��رایطی صورت می گیرد که شمار
معتادان و حجم قاچ��اق موادمخدر،
ایران را به یکی از آلوده ترین کشورهای
جهان به موادمخدر تبدیل کرده است.
همسایگی با افغانستان که عمده ترین
تولیدکننده موادمخدر افیونی (تریاک
و مش��تقات آن ،همچ��ون هروئین و
آموزش موسیقی

جواد داوری
514-484-6897

تریاکی که پلیس ایران کشف می کند
بیش از هر کشور دیگری است.
بنابر آمار س��ازمان مل��ل 71 ،درصد
موادمخدری که به دست پلیس ایران
می افتد از نوع تریاک اس��ت و ظرف
شش ماه نخست سال  2007میالدی،
 180تن تریاک در ایران کشف و ضبط
شده است.
در گزارش هیئت بین المللی کنترل
موادمخدر سازمان ملل از همکاریهای
بین المللی ایران در مبارزه با موادمخدر
و اعالم تعهد این کشور به سیاستهای
س��ازمان مل��ل در زمینه مب��ارزه با
موادمخدر تقدیر شده اما آمارهای ذکر
شده در این گزارش حاکی از افزایش
چش��مگیر قاچاق موادمخدر به ایران
از افغانستان و انتقال بخش عمده ای
از این م��واد از طریق ای��ران به دیگر
کشورهای جهان است.
ب��رای مثال در این گ��زارش آمده که
بیش از شصت درصد هروئینی که در
هنگ کنگ کشف می ش��ود از ایران
قاچاق شده است.
مقام��ات ایرانی دلیل عم��ده افزایش
قاچاق موادمخدر به ایران را باالرفتن
کش��ت خش��خاش در افغانستان می
دانند ،از شش سال پیش که حکومت
طالبان در افغانستان با حمله آمریکا و
متحدانش از میان برداشته شد ،تولید
موادمخدر در این کشور رو به افزایش
نهاده و طرحهای جلوگیری از کشت
خش��خاش در افغانس��تان به نتیجه
امیدوارکننده ای نیانجامیده است.
ای��ران ،افغانس��تان و بریتانی��ا برنامه
مش��ترکی را برای جلوگیری از تولید
موادمخدر در افغانس��تان و قاچاق آن
به ایران دنبال می کنند اما ایران بارها
از بریتانیا و نهادهای بین المللی انتقاد
کرده که به تعهدات خود در این زمینه
عمل نمی کنند.
مقامات ایرانی تهدید کرده اند که اگر
به این تعهدات عمل نشود همکاری با
دولتهای غربی و نهادهای بین المللی
را در مب��ارزه ب��ا موادمخدر قطع می
کنند که نتیجه آن به زیان کشورهای

 ایران ،یکی از آلودهترین کشورهای جهان به
موادمخدر
 ایران :شمار معتادانبیش از دو میلیون نفر
  %60هروئین کشفشده در هنگ کنگ از
ایران قاچاق شده است.
مورفین) در جهان اس��ت ،ایران را به
گذرگاه عمده قاچاق موادمخدر تبدیل
کرده و شمار معتادان در ایران نیز بیش
از دو میلیون نفر برآورد می شود.
اما آمار و معیار معینی در دست نیست
تا با اس��تناد به آن بتوان رتبه ایران را
در موفقیت در مبارزه با موادمخدر در
میان دیگر کشورهای جهان مشخص
کرد.
بنابر گزارش سالیانه هیئت بین المللی
کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد
( )UNINCBکه  31مارس منتش��ر
ش��د ،میزان مصرف تریاک و معتادان
به این ماده مخدر از تمام کش��ورهای
جهان باالتر اس��ت و حجم س��الیانه

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

تولید می شوند هش��دار داده شده و
آمده که باندهای بین المللی موادمخدر
اکنون سرمایه خود را روی تولید این
موادمخ��در در غ��رب آس��یا و آفریقا
متمرکز کرده اند.
در ای��ن گزارش همچنین از دولتهای
جهان انتقاد ش��ده که سرمایه و توان
خود را روی تعقیب مصرف کنندگان و
خرده فروشان موادمخدر متمرکز کرده
اند ،در حالی که باید س��راغ باندهای

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

غربی تمام خواهد شد که مقصد اصلی
قاچاق موادمخدر از ایرانند.
برخی از سیاستمداران بریتانیایی نیز به
نحوه همکاری کشورشان در مبارزه با
قاچاق موادمخدر انتقاد دارند.
اما نگرانی اصلی سازمان ملل متحد در
گزارش تازه ای که در مورد موادمخدر
منتشر کرده ،هروئین نیست ،در این
گزارش نسبت به انواع تازه موادمخدر
که از مواد شیمیایی و به شیوه صنعتی

ب��زرگ قاچاق و تولیدکنندگان عمده
موادمخدر بروند.
سازمان ملل در گزارش خود به دولتها
توصیه کرده که برای مس��دودکردن
دارایی قاچاقچیان عم��ده موادمخدر
تالش کنند و همزم��ان امکان ترک
اعتی��اد و بازپروری را ب��رای معتادان
بیشتر فراهم آورند.

HAQUE

در خدمت هموطنان گرامی
تصمیم از شما
فعالیت از ما

 PAYVAND: Vol. 14 s No.836 s Avr. 15, 2008

ÝŠ l£ f

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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De L'eglise

4216 Wellington, Suite 207

Verdun, Qc., H4G 1V9

Tel: (514) 362-0382
Commissionaire for Oaths
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مهاجرت....

آیا برای امور
مهاجرتی به
افراد حرفه ای
احتیاج است؟

این بار موضوع مهمی را انتخاب
کردم.
اغلب شما در تماس با من این سوال
را داش��تید که چه فرقی هست بین
این که ما خودمان فرم های مهاجرتی
را پر کرده و بفرس��تیم ی��ا این که از
خدمات یک نفر حرف��ه ای را در این
امور استفاده کنیم.
البته ممکن است که انتخاب شما این
باش��د که خودتان این مس��یر را طی
کنید .که مسلما می توانید با مراجعه
به وب س��ایت اداره مهاجرت کانادا به
کلی��ه فرم های الزم دسترس��ی پیدا
کنید .حال به چه دلیلی بعضی افراد
ترجیح می دهند که از خدمات حرفه
ای در امور مهاجرت اس��تفاده کنند،
این است:
مهم تر از همه پرهیز از اشتباهات است
و مش��کالت فنی در امور مهاجرتی،
دیرکردن در مسیر پرونده ،نگرانی ها
در این راه و ک ً
ال نداش��تن وقت کافی
جهت یادگیری و جمع آوری اطالعات
امور مهاجرتی ،و هر کسی بخواهد از
این اشتباهات پرهیز کند ،ترجیح می
دهد که از خدمات حرفه ای مشاوران
مهاجرت یا وکالی دادگستری یا دفاتر
رس��می ثبت اس��ناد کبک ،که همه
اعضای رسمی انجمن خود می باشند،
استفاده کند.
در این مسیر مشکالت فراوانی شاید
برایتان پیش بیاید:
از جمله نداش��تن امض��اء صحیح در
محل مورد نیاز
نداشت عکس با استانداردهای خواسته
شد از طرف اداره مهاجرت کانادا
نداش��تن مدارک مورد نیاز یا تنظیم
صحیح فرم های مربوطه یا هر دو
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نفر س��تا د ن
پرونده به نشانی صحیح به بخش های
مربوط��ه در مراکز داخل ی��ا خارج از
کشور ،یا نفرستادن پول کافی جهت
عوارض دولتی یا هر دو
حال یک مشاور رسمی مهاجرت چه
خدماتی به شما می تواند عرضه کند:
ما با آگاهی کامل م��دارک مورد نیاز
شما را تهیه می کنیم،
ع��وارض دولت��ی را
به ش��ما دقیقا اعالم
می کنیم ،ما مطلع
هس��تیم که کدام فرم
در مرحله اول و کدام فرم یا مدرک در
مراحل بعدی باید فرستاده شود .برای
اشخاصی که در استان کبک زندگی
میکنند یا تصمیم دارند در آینده در
این استان سکنا گزینند ،این رویه می
تواند بسیار پیچیده باشد ،زیرا تفاوت
فراوانی با عملکرد دولت فدرال دارا می
باشد.
هر ساله هزاران نفر تقاضای ویزای دائم
یا موقت از کش��ور کانادا را دارند ،که
هر یک از متقاضیان شرایط و وضعیت
خاص خود را دارد و می توان هر یک
از آنه��ا را در گروه خ��اص مهاجرتی
گنجاند که این امور می تواند بس��یار
پیچیده و مشکل باشد.در ضمن خط
مشی و میزان قبولی در اداره مهاجرت
دائم در حال تغییر و کامل شدن می
باشد؛ که فقط تعداد کمی می توانند
این مراحل را خود طی کرده و نیمی
از آنان نیز موفق به دریافت ویزا نمی
شوند.
ی��ک کارش��ناس رس��می در ام��ور
مهاجرت شما را مطمئن می کند که
پرونده ش��ما مراحل را بطور دقیق و
کام��ل طی می کند و آنان می توانند
تش��خیص بدهند که آیا شرایط الزم
جهت درخواست مهاجرت را دارید یا
خیر و این کارشناسان قادرند که کلیه
مدارک و پشتیبانی مدارک الزم جهت
امور مهاجرتی را به شما ارائه داده و یا
در مورد گزین��ش در ایالت کبک که
بسیار پیچیده اس��ت به چه مدارکی
احتیاج دارید.
هدف ما این اس��ت که شما را قدم به

حقوق بشر

ق��دم در این
راه راهنمایی
نم��وده و تا

چین و ایران
سردمدار اعدام های
جهان هستند

خودمان
و یا با کمک
حرفه ای؟!

م
س
ا
ل
ه
ا
ی
ن
است!

زمان دریافت ویزا در اختیار
شما باشیم و همچنین مواردی که در
زیر می آید
تصمیم گیری در این که متقاضی را
در چه گروه مهاجرتی قرار بدهیم.
برای کوتاه شد زمان راه خاصی را برای
شما انتخاب می کنیم.
تهیه و تسلیم نمودن کلیه مدارک الزم
و پشتیبانی از آنها در این مسیر
راهنمـــــــــــای��ی و مش��ورت
حض��وری و آماده نم��ودن متقاضی
جهت انجام مصاحبه ها
با تماس گرفت��ن دائ��م و در اختیار
گذاشتن آخرین اطالعات مهاجرتی در
مورد پرونده متقاضی
بع��د از موفقی��ت و ورود ب��ه کان��ادا
مشاورین رس��می می توانند در امور
اجتماعی مانن��د آگاهی مورد نیاز در
قوانین کانادا ،معرفی به حس��ابداران
رسمی ،راهنمایی در امور بانکی ،کمک
در امور ملکی ،یا جهت کاریابی شما را
راهنماییکنند.
ما به آخرین اطالعات در امور مهاجرتی
دسترس��ی داری��م و ما کارشناس��ان
رسمی ش��ما را از آخرین تحوالت در
اداره مهاج��رت کان��ادا آگاه خواهیم
نمود.
در ضمن استفاده از خدمات حرفه ای
این کارشناسان رسمی باعث رضایت
اداره مهاجرت شده و پرونده شما بدون
معطلی و اشتباه ادامه خواهد یافت.

عفو بین المل��ل اعالم کرده چین با  470فقره اعدام
در س��ال گذش��ته س��ردمدار مجازات مرگ در بین
کشورهای جهان است.
این سازمان حقوق بش��ر در گزارش ساالنه خود که
روز سه شنبه منتشر شد می افزاید ایران با  377فقره
مجازات اعدام در سال گذشته در رده دوم جای دارد.
این رقم شامل سنگسار مردی به جرم زنا می شود.
به گفته عفو بین الملل تعداد مجازات های اعدام در
ایران در مقایسه با سال پیش آن دو برابر شده است.
در عربستان س��عودی نیز مجازات اعدام با  39مورد
افزایش به  143فقره رسید.
آمریکا با  42فقره اعدام در مرتبه پنجم قرار دارد.
در گزارش یاد ش��ده آمده اس��ت این کمترین تعداد
مجازات اعدام در آمریکا طی  15سال گذشته است.
عفو بین الملل با اشاره به اینکه اصالحات انجام شده
در چین موجب کاهش تعداد مجازاتهای اعدام شده
می افزاید اما این کاهش ممکن است موقتی باشد.
تحلیلگران عفو بین الملل م��ی گویند دادگاه عالی
چین در حال بررسی مجدد همه پرونده های اعدام
است و این موجب تاخیر در اجرای بسیاری از احکام
شده است.
این س��ازمان حقوق بش��ر که مقر آن در لندن است
هشدار می دهد با پایان یافتن این بررسی ها ممکن
است تعداد اعدام ها مجددا افزایش یابد.
عفو بین الملل همچنین خاطرنش��ان می کند رقم
واقعی اعدام ها در چین ممکن اس��ت از  470باالتر
باشد.
گزارش یاد شده از ایران ،یمن و عربستان سعودی به
خاطر اعدام افراد زیر  18س��ال انتقاد می کند و می
افزاید در آوریل سال گذشته یک کودک  13ساله در
ایران اعدام شده است.

ادامه در صفحه22 :

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

عکــاسی ،ویدئو ،دی جی،
گل ،کیک و...
شیرین افشاری

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

Shirin Afshari

ماریا کتُنه

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843
sofre_aghd@yahoo.ca

مشاور مهاجرت به کانادا

www.sweetwedding.ca

CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
-----------------------------------------
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 -توجه بفرمائید -

از تاریخ  31فرورودین تا  9خرداد
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من با آشنایی با زبان شیرین فارسی
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در تهران در خدمت عزیزان شما خواهم بود:
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گزارش مونتریال

ششمین

پاراد نوروزی

با درود فراوان و سالم گرم به هموطنان و دوستان عزیز
شش��مین گردهمایی نوروزی پاراد نوروز مونتریال با حضور
هموطن��ان عزیز ،زیبا و پرش��کوه در روز  30مارس در محل
پالس دوکانادا انجام ش��د و بار دیگر ج��دا از تمام گرفتاری
های روزمره زندگی ساعاتی خوش هموطنان در کنار یکدیگر
نوروز را جش��ن گرفتند و
ش��ادباش نوروزی فضایی
گرم و دلنشینی بوجود آورد
که امیدواریم این راه و این
پیوستگی را سالیان طوالنی
و هر س��ال در آغ��از بهار و
نوروز بر پا سازیم.
سازمان پاراد نوروزی همه
س��اله ب��ا کم��ک و یاری
دوس��تان و داوطلب��ان به
موفقیت برگ��زاری پاراد و
گردهمایی نوروزی دس��ت
یافت��ه و امس��ال تجرب��ه
شیرین و موفقیت آمیزی را
در همکاری ب��ا مرکز فرهنگی اجتماعی ایرانیان ،خانه ایران
مونتریال در برگزاری جشن سالیانه تجربه نمودیم و در اینهاصمیمانه از خانه ایران تش��کر کرده ،دس��ت مریزاد گفت و
امیدواریم بتوانیم این گونه همکاری های فرهنگی –اجتماعی
را میان تمام گروه های و س��ازمان های موجود در مونتریال
گسترش دهیم .مسوولین این نهاد اجتماعی حداکثر همکاری
خود را در انجام هرچه بهتر جشن امسال بکار بردند و در اینجا
از خانم های دکتر مدیرروس��تا ،دکتر نیما مشعوف ،خاطره
رس��تمی مبتکر و مجری گروه زیبای هفت س��ین و آقایان
سارجانی ،دکتر بهزاد منصوری و حسین صمیمی یار و همکار
پاراد نوروز صمیمانه سپاسگزاریم.
در عین حال دوستان و عزیزان دیگری نیز هر یک به نحوی
در موفقیت این جشن س��هیم بوده اند که با ذکر نام ایشان
مراتب قدردانی و سپاسگزاری را تقدیم حضورشان می نماییم
و امیدواریم کمک های مادی و معنوی ایشان را در سال های
آینده نیز داشته باشیم .
ش��رکت پارس تورز که بلیت رفت و برگشت به ایران را اهدا
نمود.
شرکت فرش صحرا شرکت اسپاساحل ،آرایشگاه ریجنسی که
باقی جوایز اهدایی را تامین نمودند.
همچنین خانم توران ،رس��توران کپلی ،آقای سینا و شرکت
 Sweet Weddingکه جوایز دیگر و قسمتی از نیازمندی ها
را تامین نمودند.
دی.جی .کوالک و بهزاد قیامی چون هر سال با کمال سخاوت
و بزرگواری برنامه های موسیقی و اداره آن را به عهده داشت
که از او ممنونیم.
داوطلبین عزیزی نیز در تمام مدت جشن ما را یاری نمودند.
خانم رستمی و اس��کندانی و آقایان دادخواه ،صادقی ،آرمان
و امید رس��تمی ،س��بزعلی ،مختاری ،ثابت و فرزاد؛ از ایشان
سپاسگزاریم .و از آقای بابایی و همکاران شان با برنامه زیبای
دف زنی نیز ممنویم.
امیدواریم اگر بر اثر فراموشی نام عزیزانی از قلم افتاده باشد ،ما
را عفو نمایید و پوزش مان را بپذیرید.
در قرعه کشی جوایز بلیت ایران نصیب آقای منصور رشیدی
فرد ش��د .و همچنین آقای س�لامی برنده تلویزیون و خانم
غیاثوند برنده قالیچه و خانم پازوکی مهر برنده جایزه اس��پا
شدند؛ که مبارکشان باشد.
سایر جوایز نیز با قرعه کشی در اختیار برندگان قرار گرفت.
و در ح��ال حاضر بلیت های ش��ماره ،1708 ،1281 ،1289
1463 ،1477و 1479برنده جوایزی شده اند که باید ضمن
تماس تلفنی با پاراد نوروز به ما مراجعه کرده و جایزه خود را
دریافت دارند.
وضعیت مالی در سال جاری با توجه به حداکثر تالش برای
کاهش هزینه ها به شرح زیر به آگاهی عمومی می رسد:
کل درآمد از طریق فروش بلیت بخت آزمایی و کمک جمع
آوری شده  3250دالر
هزینه های برگزاری مراسم بجز هزینه دی.جی .که از طریق
کوالک هدیه شده و هزینه چاپ و مقدمات تزئین که از سوی
خانه ایران هدیه شده،
کل مبلغ  5000دالر می باشد و امیدواریم در هفته های آینده
با کمک صاحبان مشاغل عزیز ایرانی در مونتریال قادر باشیم
کمبودهای فعلی را که در حدود  1750دالر است جمع آوری
و تامین نماییم.
تجربه ی موفق شش سال گذشته باعث گردیده تا مسوولین
شهرداری مونتریال نظر موافق خود را با برگزاری پاراد بصورت
حرکت در خیابان های مرکز شهر اعالم دارند.
طبیعی است انجام چنین مهمی نیاز گسترده ای به همکاری
مس��تقیم و همه جانبه هموطنان و سازمان های فرهنگی و
اجتماعی در شهر مونتریال خواهد داشت.
تامین هزینه ی کارناوال نوروزی در حرکت ،مستقیما داشتن
تیمی مجرب که بتواند با بکارگیری روش های مارکتینگ به
این هدف دست یابد ،بستگی خواهد داشت.
در پی آن هستیم تا برنامه ریزی پاراد سال آتی را از هم اکنون
آغاز کنیم و بدینوسیله از تمام شما عزیزان و فعالین دعوت می
نماییم تا با تماس با مسوولین پاراد این حرکت بزرگ فرهنگی
را که نماد بیرونی حضور جامعه ایرانیان مونتریال در جامعه
بزرگ تر می باشد ،آغاز نمایید.

تلفن تماس مستقیم با ما  514-993-7085و یا از
طریق وب سایت پاراد می باشد:
www.paradenorouz.com
با آرزوی موفقیت:

سازمان پاراد نوروز مونتریال
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خانه ایــران...

سومین مجمع
عمومی

بعدازظهر یکش��نبه  13آوریل س��ومین
مجمع عمومی مرکز فرهنگ��ی ایرانیان
مونتریال ،خانه ایران در دانشگاه UQAM
با حضور بی��ش از  60نفر از اعضا و دیگر
عالقمندان به این پروژه تشکیل گردید.
در آغ��از هیات مدیره گ��زارش کاملی از
فعالیت های یک ساله خود را به حاضرین
ارائه نمود.
این گزارش شامل تشریح قسمت هایی از
اساسنامه سازمان که نسخه هایی از آن به
زبان های فارسی و انگلیسی نیز تهیه و در
اختیار حاضرین قرار داده شده بود ،نتایج
بررسی های انجام شده در مورد دو وظیفه
اصلی یعنی اولویت خرید مکان خانه ایران
از راه ه��ای متف��اوت و یا اجاره ی مکانی
بصورت موقت یک س��اله و ش��روع ارائه
خدمات اجتماعی و نحوه انتخابات هیات
مدیره بعدی بود.
موضوع محوری این بخش از برنامه به دو
قسمت تقسیم شده بود:
در بخش نخس��ت گزارش مبسوطی در
رابطه با پروژه خرید ارائه شد که در طول
آن حاضرین نیز پرسش هایی مطرح کرده
و بحث و تبادل نظر انجام گرفت.
در بخ��ش دوم یکی دیگ��ر از مدیران با
نگرش به تجربه یک سال گذشته و تماس
هایی با مردم ،مجموعه ای از فعالیت های
خدماتی را ،که می توان به جامعه ارائه داد،
مطرح و به آگاهی حاضرین رسید.
در هر دو بخش برآورد مالی هر یک از دو
الویت نیز ارائه داده شد .آنگاه گزارش مالی
س��ازمان ش��امل درآمدهای آن از طریق
جم��ع آوری حق عضویت ه��ا و هدایای
مال��ی عالقمن��دان و همچنین جش��ن
نوروزی و هزینه های یک ساله به آگاهی
حاضرین رسید.
ای��ن بخ��ش در پایان گ��زارش منعکس
است.
پس از پذیرایی و استراحت کوتاه ،قسمت
پرس��ش و پاسخ انجام گردید و حاضرین
پیش��نهادها و یا س��واالت خود را مطرح
حد امکان پاسخ
کرده و مسوولین نیز در ّ
های الزم را عرضه نمودند.
آنگاه از حاضرین خواسته شد تا با تعیین
اولویت فعالیت های یک سال آینده خطی
مشی و «ماندای»ی خانه را تعیین نمایند
و دو سوال مطرح شده ،یعنی خرید خانه
و یا اجاره یک مکان به رای گذاش��ته شد
که با رای اکثریت  38در برابر  15به هیات
مدیره بعدی ماموریت داده ش��د تا تمام

مونتریال

www.paivand.ca
در اینج��ا الزم میدانی��م ک��ه از زحمات
خستگی ناپذیر دکتر ماندانا مدیرروستا،
دکتر به��زاد منصوری ،دکتر اس��ماعیل
بهبودی و همچنین آقایان نادر زرکاری،
جمش��ید ترابی ،منوچهر مدیرروس��تا و
مجید جوانی ،اعضای هیات مدیره پیشین
که در یک سال گذشته در مسیر حرکت
خانه ایران فعالیت داشتند،
سپاسگزارینمائیم.
همچنین از روزنامه پیوند
و رادیو چکاوک که بدون
هیچگونه چشمداش��تی
وسیله ارتباطی ما با جامعه
بوده و هستند ،ممنونیم و
کمک های ایشان را ارج
میگذاریم و امیدواریم در
مسیر آینده از کمک های
دیگروسائلارتباطجمعی
موجود نیز برخوردار شویم
و آنه��ا نیز م��ا و در واقع
جامعه ایرانیان کبک را که
به این پروژه عالقمند بوده
و درآن س��هیم شده اند،
یاری دهند و پیشاپیش از
آنها بخاطر کمکی که به ما
خواهندنمود،سپاسگزاری
می نمائیم.
خانه ایران چش��م به راه
و آم��اده دریافت نظرها،
انتقادات و پیشنهادهای
هم��گان در چارچ��وب
دستیابی به هدف واالیی
ک��ه در راه آن پیش روی خود دارد،
می باشد.
-------------------

نی��روی خود را بر روی پروژه خرید مکان
خان��ه ایران متمرکز نموده و گزارش الزم
را مرحله به مرحله در اختیار همگان قرار
دهند.
هیات مدی��ره موظف گردید ت��ا با تهیه
برنامه گس��ترده جمع آوری کمک های
مالی ،تدوین و تصویب قراردادهای معتبر
قانونی بمنظور مشخص نمودن رابطه مالی
مابین دوستداران جامعه ایرانی که برای
تحقق این آرزوی بزرگ پیشقدم خواهند
ش��د با مرکز فرهنگی ایرانیان ،شناسایی
مکان یا اماکنی که جوابگوی خواسته های
مرکز باشد و همچنین تمام زوایای قانونی
مربوط��ه در ماه های آینده کمپین جمع
آوری پول را آغاز نماید.
مس��لما از تمام راه های ارتباطی موجود
فعالیت ه��ای بعدی ب��ه آگاهی همگان
خواهد رسید.
سپس ضمن انحالل هیات مدیره پیشین
و تش��کر از زحمات ایش��ان هیات مدیره
جدی��د ب��ا رای حاضرین و به ش��رح زیر
انتخابگردیدند:
خانم ها :منصوره پرهیزگار ،سحر مفیدی،
نیلوف��ر صدر ،نیم��ا مش��عوف و خاطره
رستمی؛
آقایان حسین صمیمی ،چنگیز سارجانی،
فرزان ثابت ،محمد خداویسی.
برابر اساس��نامه در مدت ی��ک ماه آینده
مدارک قانونی الزم ،که مش��خص کننده
اس��امی مدیران جدید می باش��د ،جهت
درج در دفتر ثبت ش��رکت های کبک به
سازمان ذینفع ارسال خواهد شد.
اولین جلس��ه هیات مدیره جدید نیز در
اسرع وقت به منظور انتخاب رئیس ،نایب
رئی��س ،منش��ی ،خزانه دار و مش��اورین
و مش��خص نمودن وظایف کمیته های  -درآم��د از جم��ع آوری ح��ق عضویت:
اجرایی تش��کیل خواهد شد و کماکان از  3100دال ر
طریق پنجره پیون��د و صدای چکاوک و  -درآم��د از جم��ع آوری هدای��ای مالی
سایر امکانات نتیجه فعالیت ها و اقدامات عالقمندان 4200 :دالر
به آگاهی شما عزیزان خواهد رسید.
 درآمد از جشن نوروزی 2200 :دالرامیدواریم که سایر وسائل ارتباط جمعی و  -هزینه ها در یک سال 770 :دالر
تمامی سازمان های فرهنگی و اجتماعی  -موجودی در حساب مرکز 8730 :دالر
موجود که س��ال های بس��یار طوالنی با
جدیت و از خود گذشته گی بار سنگین
حفظ و گس��ترش فرهنگ ایرانی را
بعهده داشته و کماکان فعالیت می
4721
نمایند ،هیات مدی��ره جدید خانه
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اکثریت و رای ایشان وابسته باشد،
به نتیجه نهایی خواهد رسید.

گزارش مالی:

Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

majzachi@sutton.com

groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2

Mohammad Ajzachi
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کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

<

تلفن:

514-777-6421

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

عکس ها:
سومین نشست همگانی خانه ایران:
حسین صمیمی پشت میز خطابه
عکس های کوجک
(از راست به چپ) :دکترنیمامشعوف،
دکترامیر خدیر ،چنگیز سارجانی ،دکتر
بهزاد منصوری

سالن آرایش شهرزاد
 الکترولیز رنگ فیشیال فر مانیکور پدیکور کوتاه کرد ن مو اپیالسیون هایالیت ماکیاژ بند و ابروتاتوی دائمیبا ماساژ

G

آرایش
عروس برای
عکسبرداری

Unisex

Coiff. Shahrzad 1001 coup

6963 S
ُ herbrooke W.
جنب الیوال

<

H4B 1R1

NDG

(514) 489-6901

رستورانگیالن
انواع غ

Agent Immobilier Affilié

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

سومین مجمع عمومی خانه ایران
 13آوریل در دانشگاه کبک برگزار شد

اهای محلی گیالن
ذ

* †Cell: (514) 924-5055 ã¼±› wZz äÅÁ
…®x£½ Zf dfzò
‹® ¬ jz®• z
çœÂ¼±› z }f£¨† të›Z
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خورشت ها:
 باقالقاتوقمیرزاقاسمی ترش تره فسنجان(انار بیج)
 قورمه سبزیواویشگاه مرغ
 -و گوشت

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب
با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747
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گـــزارش:

نوروز مدرسه
دهخدا

جشن نوروز سال  1378خورشیدی
در مونتریال با کوشش و تالش هیات
مدیره مدرسه دهخدا ،در  22ماه مارس
 2008در س��الن ش��هرداری TMR
با استقبال پرش��ور و گرم هموطنان
فارسی زبان عزیز (بیش از  600نفر) با
زیبایی هرچه تمامتر برگزار شد.
جشن امسال با اجرای خوب دو نفر از
دانش آموزان مدرسه دهخدا
(عس��ل معتمدیان و آوا صمیمی) با
وج��ود برنامه های متن��وع و زیبایی
چون اجرای س��رود ای ایران ،دکلمه،
نواختن فلوت ،رق��ص زیبای محلی،

ورود حاجی فیروز و عمونوروز ،رقص
های زیبای گروه مخصوص مدرس��ه
دهخدا ،به سرپرستی خانم آرام بیات،
نواختن ویلن و قدردانی و س��پاس از
آم��وزگاران مدرس��ه دهخ��دا با نظم
بسیاری چشمگیری به انجام رسید.
در پای��ان مهمانان عزیز با همراهی با
آهنگ های ش��اد و خ��وب دی.جی.
کوالک به رقص و ش��ادی و پایکوبی
پرداختند.
در اینجا هیات مدیره مدرسه دهخدا
الزم می داند دوستانی عزیزی که به هر
نحوی در برپایی این مراسم از هر نوع
کمکی به مدرسه دریغ نکردند ،تشکر
و قدردانی خود را بعمل آورده ،دست
این عزیزان را به گرمی میفشارد.
در ضمن مدرسه دهخدا از کمک مالی
عزیزانی نیز بهره مند بود؛ با ذکر اسامی
این حامیان همیشگی نهایت سپاس را
از آنان داریم:
خانم ناهید گلناریان ،خانم هلن قربانی،

آقای حسین انصاری ،آقای جمشید
ترابی ،دکتر شریف نائینی ،کلبه عمو
جم��ال ،مهندس ن��ادر تهرانی ،آقای
آلکس ،آقای حمداله گلناریان و آقای
فیروزهمتیان
همچنی��ن از نش��ریه پیون��د بخاطر
همکاری با مدرسه سپاسگزاریم.
 گزارش مالی:برای آگاه��ی عزیزان هی��ات مدیره
مدرسه دهخدا بیالن مالی این جشن
را در اختیار میگذارد:

جمعیت دوستداران دانشنامه ایران  -ایرانیکا
با همیاری اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
واجنمن دوستداران زرتشت
برگزار می کنند:

ایرانیکـــا:

بزرگداشت  35سال تالش
در راه اعتالی فرهنگ و ادب
و هنر پارسی زبانان

هزینهمخارج

 6413.80دالر
درآمده حاصله:
 6527.25دالر

سخنرانان:

با سپاس وآرزوی بهروزی برای
همگان
هیات مدیره مدرسه دهخدا

دکترمحمداستعالمی

دکتر ضیاء الدین شادمان

موزیک ،گروه صوفی مونتریال

اجنمن دوستداران زرتشت
گــزارش جشن
چهارشنبه سوری
این انجمن جشن چهارشنبه سوری را
در س��المه  18مارس  2008در سالن
زیبای پاالس در الوال برگزار نمود
س��الن هر لحظه از عزیزان و فرزندان
ش��ان پر میش��د ،تا آنچه را که به نام
فرهنگ در مجموعه ای از آداب و رسوم
آن در ذهنیت ملی ما نهادینه شده را
جشن بگیریم و آن را چون اجدادمان
به نسل آینده خود انتقال دهیم.
اعالم برنامه ی جش��ن را یاور انجمن
آقای ابی درویشعلی بعهده داشتند.
این جشن با سرود ای ایران آغاز شد.
خان��م فریده جبلی فلس��فه برگزاری
این جشن را بیان نمودند .آقای دکتر
شریف گزارش کوتاهی از فعالیت های
انجمن را بیان نمودند .دی جی کوالک
با انتخاب آهنگ های شاد ایران جلوه
خاص خود را در فضای جشن بوجود
آورده بود.
حاجی فیروز این پیام آور شادی رقص
کنان در میان باشندگان نمایان شد و

با پخش شوکوالت و هدیه بین بچه ها،
شکوه خاص خود را داشت.
نوبت پریدن از روی آتش بود:
زردی من از تو سرخی تو از من...
آوایی که هم��ه خواندند و بارها تکرار
کردند بدین خواست که هر آنچه منفی
است را از جسم و روانمان دور سازیم و
در سال جدید با اندیشه مثبت جسم و
روان مان را سالم و شاد سازیم.
این انجمن بدینوسیله از آقای صادقی
برای تهیه سالن و آقای درویشعلی یاور
جش��ن های ما آقای ظاهر یاوری که
نق��ش حاجی فیروز را با عش��ق برای
ش��ادی فرزندان ما ایفا نمودند و آقای
سعید نازلو طراح پوسترهای انجمن و
خانم فریده جبلی و خانم فرح میثاقی
یاورهای این انجمن و تپش دیجیتال
آقای فرش��اد و فروش��گاه ماهی سن
لوران آقای محس��ن و ویدئوخورشید،
آقای ناظم��ی برای ف��روش بلیت ،و
یکایک شما عزیزان که با شرکت خود
در این جشن انجمن را مورد حمایت
و تش��ویق خود قرار دادید ،صمیمانه
سپاسگزاری می نماید.

گزارش جشن
زادروز زرتشت

ای��ن انجم��ن زادروز زرتش��ت را در
سالمه  29مارس  2008در رستوران
کازاگریک در وست آیلند برگزار نمود.
این جش��ن در جهت شناخت بیشتر
این فیلس��وف ایرانی ب��ود .او از بنیان
فکری انسان و برانگیختن اندیشه در
جهت رش��د و آگاه��ی درون ،و محو
س��اختن تیره گی های پندارمان در
روشنایی اندیش��ه مثبت و حاصلش
آرام��ش روانی که باالترین خوش��ی
هاست و از هماهنگی اندیشه و گفتار
و کردار ،که راستی است برمی خیزد،
سخن به میان آورد.
این جشن که با شام توام با سخنرانی
عزیزان عالقمند به فلسفه فکری این
مرد بزرگ ایرانی همراه بود ،با س��رود
همیش��ه جاودانه ای ایران آغاز ش��د،
آقای دکتر شریف ضمن خوشامدگویی
به باشندگان قس��متی از سرگذشت
زندگی زرتش��ت را بی��ان نمودند و به
معرفی س��خنرانان و اعض��ای هیات
مدیرهپرداختند.

بانک جهانی به جنگ گرانی
مواد غذایی می رود

(استاد نصر)

زمان :یکشنبه  4ماه می 2008

س��خنرانان ،آق��ای مرتضی
صفریدرموردفلسفهزرتشت
دانشگاهکنکوردیا
و نق��ش آن در جامع��ه ،آقای
خس��رو وزیری از سایت پوشه
1400 de Maisonneuve RM: N123
س��روده ای در مورد زرتش��ت،
خان��م نس��رین info.: 514-651-7955
نادرشاهی ،دیدگاه
در همیاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا
مترو :گایه��ای گوناگون با
ز ر تش��ت ،
مورد پیدایش
ساعت  5تا  8بعدازظهر

خانم ماندانا روشن شعر زیبایی را که
سروده بودند را دکلمه نمودند.
آقای مجید کفایی یکی از اشعارشان
را ب��ه نام س��روده ای برای زرتش��ت
خواندند.
آقای امیرفتاحی دکلمه زیبایی را برای
باشندگان اجرا نمودند.
این انجمن از یکایک شما عزیزان که
در جشن زادروز زرتشت شرکت نموده
و با س��خنرانی و اشعار خود آگاهی و
شادی باش��ندگان را فراهم آوردید و
انجمن را مورد تشویق و حمایت خود
قرار دادید ،بدینوسیله سپاسگزاری می
روابط عمومی
نماید.

استخدام

www.08tapesh.com
تپش پیشتاز در نوآوری!

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

کاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از
تپش دیجیتال تهیه کنید
 -ارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)

 -طراحی و تهیه وب سایت

 انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)... فروش جدیدترین کتاب های ایرانی تعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شماجنب سوپر اخوان

تبدیل سیستم های ویدیوئی
 ----سرویس دی.جی و--- ...

6162 Sherbrooke w.
Tel.: 514-223-3336

پگـاه

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:

قدیمی ترین کتاب فروشی
تورنتو
تازه های موسیقی و کتابهای
جدید
5513 Yonge St.
416-223-0850

(450) 226-5198
massie.bachmann@hotmail.com:P-apr01-15

رستوران کارون

تهیه سوخت از آن استفاده می شود ،به افزایش
قیمت مواد غذایی کمک کرده است.
در جری�ان اجالس ،وزیر یکی از کش�ورهای در
حال توسعه ،تولید سوخت های زیستی را یک
جنایت علیه بشریت توصیف کرد.

تپش دیجیتال

کتابفروشی

نا
هاربازار

t

فق0ط5ب 6/دالر
رای بردن

Ou
r Take-

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 2 :سیخ
(در طول هفت�ه) 7/50 .........................................................دالر
از دوشنبه  3مارس از ساعت  12تا 3بعدازظهر

در قلب NDG

قلیه
ماهی
با پلو

با نا
ن
ت
ا
ف
ت
و
ن
ت
ازه
خشخاشی

Only fo

چلو کباب کوبیده
چلو کباب چنجه
و کباب سلطانی
چل
چلو کباب برگ
جوجه کباب
با کیفیت استثنائی و
بهای مناسب
7400 Sherbrooke W

FR
DELIVEE
ERY

X

Elmhurst

بانک جهانی در ارتباط با سیاست غذایی جهانی،
برنامه جدیدی را تایید کرده است.
ای�ن برنامه در پی هش�دار رابرت زلیک ،رئیس
بان�ک جهانی مبنی بر یک بحران قریب الوقوع
به دلی�ل افزایش بدون وقفه قیمت مواد غذایی
است.
رابرت زلیک ،پیش بینی کرده که افزایش بهای
م�واد غذایی می تواند بی�ش از  ۱۰۰میلیون نفر
را در کش�ورهای فقیر دنیا در زیر خط فقر قرار
دهد.
آقای زلیک گفت کمک های اضطراری به شماری
از کش�ورها داده خواهد ش�د و ده میلیون دالر
اضافی در اختیار هائیتی قرار خواهد گرفت.
در آغ�از هفت�ه ج�اری چندین نف�ر در جریان
ش�ورش های مرتبط با کمبود م�واد غذایی ،در
هائیتیکشتهشدند.
طب�ق برنامه جدی�د ،وام ه�ای کش�اورزی به
کش�اورزان آفریقایی نیز تا سال آینده دو برابر
خواهد شد.
راب�رت زلیک گف�ت کش�ورهای ثروتمند باید
برای فراهم آوردن  500میلیون دالری که برنامه
جهانی غذای س�ازمان ملل به آن نیازمند است
سریعا دست به کار شوند.
کمیته وزرای دارایی و توسعه در بانک جهانی ،از
برنامه جدید این نهاد برای مقابله با بحران بین
المللی مواد غذایی استقبال کرده است.
موضوعی که در جلس�ه ساالنه بانک جهانی به
طور فزاینده ای بحث انگیز ش�ده بود ،مس�ئله
سوخت های زیستی بود.
مقامات بانک جهانی می گویند استفاده از زمین
های کشاورزی برای کشت محصوالتی که جهت
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Harley

St-Jacques

7421 Harley (514) 483-6990
Montreal, QC H4B 1L5
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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

جمعه شبهای
کتابخانهنیما
جمعه ها در کتابخانه نیما شعر،
موسیقی،فیلم،بحثوسخنرانی
همراه با هنرمندان و صاحب
نظران

جمعه  18آوریل:

سخنران :آقای کاوه دشتی
نمایش فیلم علی سنتوری و
نقدی بر این فیلم

جمعه 25آوریل

سخنران :آقای یوسف کبیری
برسی اختالفات ایران و امارات
متحده عربی بر سر جزائر تنب
بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی

جمعه  2:مه

سخنران :آقای جابر کلیبی
به مناسبت بزرگداشت اول ماه
مه ،روز جهانی کارگر
----------------------ازهمه اعضا ،دوستان ویاران
کتابخانه نیما و نیز همه
عالقمندان دعوت می کنیم با
شرکت فعال خود در برنامه های
ما  ،آنها را پر بارتر سازند.
هیئت اجرائیه کتابخانه نیما

MEKIC
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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 :
____________________

منایشگاه و

اجنمن دوستداران زرتشت

خانه کتاب ایران

و اجنمن ادبی

( MEKICخانه کتاب ایران) شما را
برای دیدن آثار هنرمند ایرانی

پیشیاره می کنند

بابک ساالری

نگاهی به سیر تاریخ باغ های ایران

دعوت می کند.
آثار این هنرمند صاحب سبک،
عکس هایست تکان دهنده از
افغانستان.
افتتاحیه :جمعه  ۱۸آوریل ۲۰۰۸
از ساعت  ۶تا  ۹شب.
نمایشگاه تا  ۲۰مه ادامه دارد.
-------------------Maison d’Edition
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h

خلقت تازه
در مسیح
بخش 1

(از سه بخش)
 مشکل ما با خدا، مشکل ما با شیطان، و مشکل ما با خودمانسه مشکل بزرگ ما با
ایمان به مسیح حل
میشود!
پس اگر کسی در مسیح باشد
خلقتی تازه است .چیزهای
کهنه درگذشت؛ هان ،همه
چیز تازه شده است!
امروز روزی است که خدا
میخواهد انسان را جنات
دهد.

h

زده است .از همین رو زیر غضب خدا
آشتی میدهد .او گناهان مردم را به
… ما میدانیم که تمام خلقت تا هم
قرار دارد.
اکنون از دردی همچون درد زایمان
حسابشان نمیگذارد .خدا برای این کار
بهایی گران پرداخته است .آیۀ ۲۱
مینالد» (رومیان :۸-۲۰.)۲۲
انسان امروز خود را با مشکالت
کالم خدا میگوید که انسان در وضع
اما خدا توسط اشعیا وعدۀ خلقتی نوین طبیعی خود و پیش از ایمان آوردن
در این باره میگوید:
بزرگی روبرو میبیند ،مشکالتی
«او کسی را که گناه را نشناخت ،در راه
را داد:
همچون جنگ ،تروریسم،
به مسیح در نافرمانیها و گناهان
ما گناه ساخت ،تا ما در وی پارسایی
«زیرا اینک من آسمانی جدید و زمینی خود مرده است و بنا به طبیعت خود
سالحهای هستهای ،بحران
خدا شویم».
جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین محکوم به غضب خداست (افسسیان
محیط زیست ،فروپاشی خانواده،
مسیح جایگزین ما شد .او که گناهی
:۲-۱۳؛ رومیان :۱ ۱۸به بعد).
بیماریهای مهلک مانند سرطان به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد
نداشت محکومیت و مجازات ما را
امروز ما گرفتار مشکالت گوناگونی
و ایدز ،افسردگی ،اضطراب ،فقر و گذشت» (اشعیا :۶۵.)۱۷
بر خود گرفت و در عوض پارسایی و
هستیم .ولی مشکلی که بیش از هر
این خلقت تازه خدا نیز مانند خلقت
غیره.
برائت خود را به ما بخشید .او گناهکار
مشکل دیگر نیاز به حل آن داریم،
ولی مشکلی که بیش از هر مشکل نخست بهواسطۀ مسیح که کالم
دیگر نیاز به حل آن داریم ،مشکل مجسم خداست ،انجام میشود .پولس مشکل ما با خداست! بدون حل مشکل محسوب شد تا ما پارسا شمرده
ما با خدا ،بسیاری دیگر از مشکالت ما شویم! خدا پسر خود را داد تا ما را با
ما با خداست! بدون حل مشکل ما در دوم قرنتیان :۵ ۱۷که در باال نقل
با خدا ،بسیاری دیگر از مشکالت شد ،اعالم میکند که خلقت تازۀ خدا نیز حل نخواهد شد ،زیرا تنها خداست خود آشتی دهد .او این پیام آشتی
را به واعظان انجیل سپرده است .آنها
در مسیح آغاز شده است .هر که به
ما نیز حل نخواهد شد ،زیرا تنها
که میتواند آنها را برای ما حل کند.
انسان امروز خود را با مشکالت بزرگی سفیران مسیح هستند و خدا از زبان
مسیح ایمان آورد و در مسیح قرار
خداست که میتواند آنها را برای ما
حل کند.
آنها همۀ جهانیان را به آشتی میخواند.
روبرو میبیند ،مشکالتی همچون
بگیرد خلقتی تازه میشود.
در خلقت نخست خدا ،آفرینش انسان جنگ ،تروریسم ،سالحهای هستهای ،آنها از جانب مسیح از همۀ انسانها
نقطۀ اوج خلقت بود .در خلقت تاز
بحران محیط زیست ،فروپاشی خانواده ،استدعا میکنند که با خدا آشتی کنند.
در این ایام پربرکت بهار که طبیعت از ۀ خدا ،آفرینش انسانی نو ،نقطۀ آغاز
بیماریهای مهلک مانند سرطان و
پولس سخن خود را با نقل آیهای از
ایدز ،افسردگی ،اضطراب ،فقر و غیره.
خلقت است .خدا نخست انسانی نو
نو زاده میشود و خلقتی تازه مییابد،
کتاب اشعیا به پایان میبرد که در آن
بجاست نگاهی به این موضوع بیندازیم میآفریند و سپس بهوسیلۀ این انسان اما ریشهایترین و خطرناکترین
خدا میگوید:
مشکل انسان که او را به سوی نابودی «در زمان لطف خود تو را اجابت کردم
که چرا عالوه بر جهان آفرینش ،خود
تازه ،همۀ خلقت را تازه میکند .از
و در روز نجات تو را مدد نمودم».
انسان نیز سخت نیازمند خلقتی تازه
سوق میدهد ،مشکل بیگانگی با خدا
همین روست که پولس میگوید:
و قرار داشتن زیر غضب اوست .اگر
«جهان خلقت با اشتیاق تمام منتظر
و بعد پولس ادامه میدهد:
است  -خلقتی که جز در مسیح و از
ظهور پسران خداست»  -منتظر اینکه این مشکل بنیادی حل شود ،اگر بین «هان ،اکنون زمان لطف خداست؛ هان،
میسر نیست.
طریق صلیب و قیام او ّ
امروز روز نجات است» ( دوم قرنتیان
در «آزادی پرجالل فرزندان خدا سهیم انسان و خدا آشتی برقرار شود ،آنگاه
کالم خدا میگوید:
خدا ما را در حل بسیاری از مشکالت :۶.)۲
شود» (رومیان :۸ ۱۹و .)۲۱
«اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتی
بله ،حقیقتاً امروز روزی است که خدا
درست همانطور که عامل خرابی انسان دیگر نیز یاری خواهد داد.
تازه است .چیزهای کهنه درگذشت؛
هان همه چیز تازه شده است» (دوم
بود ،عامل شفا و آزادی هم انسان است ،مژدۀ انجیل این است که خدا خودش میخواهد انسان را نجات دهد .اکنون
البته انسان تازه که در مسیح خلق
قرنتیان :۵.)۱۷
برای حل این بزرگترین مشکل انسان زمانی است که لطف خدا میتواند
قدم پیش گذاشته است .کالم خدا در شامل حال همه شود .حل این
کتابمقدس با شرح آفرینش خدا آغاز میشود.
بزرگترین مشکل بشر را نباید به فردا
در اثر سقوط انسان در گناه ،زندگی
ادامۀ آیهای که در آغاز مقاله نقل شد
میشود .خدا جهان را بهواسطۀ کالم
موکول کرد.
خود آفرید و او همه چیز را نیکو آفرید .او از ابعاد مختلف دچار خرابی و فساد به همین کار نجاتبخش خدا اشاره
این عبارت در پایان مراحل مختلف کار شده است.
امروز روزی است که خدا میخواهد ما
میکند:
را با خود آشتی دهد .هر کس این پیام
در این مقاله به سه مشکل عمدۀ انسان «اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتی
آفرینش تکرار شده است:
آشتی را بشنود و به آن پاسخ مثبت
که سبب میشود او به خلقتی تازه نیاز تازه است .چیزهای کهنه درگذشت؛
«و خدا دید که نیکوست» (پیدایش
دهد ،بیگانگی و دشمنی او با خدا
هان همه چیز تازه شده است .اینها
:۱.)۳۱ ،۲۵ ،۲۱ ،۱۸ ،۱۲ ،۱۰ ،۴
داشته باشد ،میپردازیم.
ولی آفرینش نیکوی خدا در اثر گناه
همه از خداست که بهواسطۀ مسیح ما پایان میپذیرد .هر که خون مسیح را
را با خود آشتی داده و خدمت آشتی
انسان به فساد و تباهی گرفتار آمد و
بهعنوان کفارۀ گناهان خود بپذیرد و
قلب خود را کام ً
ال تسلیم او کند ،هم
را به ما سپرده است .به دیگر سخن،
علت واقعی همۀ مصائب و مشکالت ما مشکل انسان با خدا
خدا در مسیح جهان را با خود آشتی
نیز همین است.
ۀ گناهانش آمرزیده میشود و بین او
بزرگترین مشکل انسان ،مشکل او با
میداد و گناهان مردم را به حسابشان و خدا صلح و آشتی برقرار میگردد .نه
کالم خدا میگوید که جهان خلقت در خود خداست! گناه باعث بیگانگی و
نمیگذاشت» (دوم قرنتیان :۵-۱۷ .)۱۹فقط این ،بلکه خدا او را بهعنوان فرزند
اثر دچار شدن به فساد درد میکشد و دشمنی بین انسان و خدا شده است
“اینها همه از خداست” .فقط خدا
چشمانتظار رهایی است:
عزیز خود میپذیرد و با او رابطۀ پدر
(رومیان :۵۱۰؛ :۸-۷ .)۸انسان بیش
به
نه
شد،
«خلقت تسلیم بطالت
میتوانست و میتواند مشکل انسان
فرزندی برقرار میکند.
از هر چیز دیگر ،به آشتی با خدا نیاز
ادامه دارد
خواست خود ،بلکه به ارادۀ او که آن را دارد .او با گناه خود به خدا ،به همنوع را با خودش حل کند ،و او بهواسط
ۀ مسیح این کار را انجام داده است.
تسلیم کرد ،با این امید که خود خلقت خود ،به خودش و به طبیعت لطمه
خدا در مسیح جهان را با خود
نیز از بند فساد رهایی خواهد یافت

h
h

خداوند محبت است
هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

514-999-5168

از ساعت  3/30بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Mont
Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت یک جلد کتاب مقدس
و فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
(بطور رایگان)
با تلفن زیر متاس بگیرید:

هر یکشنبه

Mary Anne
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ایران و آمریکا....
همکاری آمریکا با
اعراب در برابر نفوذ
ایران در عراق
رای��ان کروکر س��فیر آمریکا در بغ��داد خطاب به
کش��ورهای عرب گفته اس��ت که اگ��ر آنان نگران
نفوذ ایران در عراق هس��تند ،باید حضور سیاسی و
اقتصادی خود را در عراق گسترش دهند.
آق��ای کروکر از اینکه کش��ورهای ع��رب در بغداد
سفارتخانه ندارند و مقامهای ارشد آنها به عراق سفر
نمیکنند به طور تلویحی انتقاد کرده و این مساله را
سبب بسط نفوذ ایران در عراق دانست ه است.
گفته میشود رایان کروکر به همراه دیوید پتریوس،
فرمان��ده نظامیان آمریکا در عراق ،ب��ه زودی عازم
ریاض میش��وند تا رهبران عربستان سعودی را به
بازگشایی سفارتشان در بغداد تشویق کنند.
کشورهای عرب ،به رغم ناخشنودی از رژیم صدام
حسین ،دیکتاتور سابق عراق ،از سرنگونی آن توسط
ارتش آمریکا راضی به نظر نمیرس��ند و حاضر به
گس��ترش مناس��بات خود با دولت نوری المالکی
نخست وزیر شیعه عراق نیستند.
طبق گزارش برخی منابع خبری ،اعراب و در راس
آنها عربس��تان و اردن و مصر دولت آقای مالکی را
“دست نشانده” جمهوری اسالمی میدانند و نسبت
ب��ه نفوذ گس��ترده ایران در دولت عراق به ش��دت
ناخرسندند.
این در حالی اس��ت که آمریکا ضمن اذعان به نفوذ
ایران در عراق ،بخش��ی از این مساله را به “تحریم
خاموش” دولت آقای مالکی از س��وی کش��ورهای
متنفذ عرب نس��بت میدهد و ه��ر از گاهی برای
ترغیب آنان به حضور بیش��تر در عراق دس��ت به
اقداماتی میزند.
در حقیقت ،برخی از رهبران عرب ،گروههای شیعه
حاکم بر عراق را بیش از آنکه به ماهیت عربی عراق
وفادار بدانند ،آنان را به گرایشهای فرقهای مذهبی
متعهدمیدانند.
این نگاه سبب شده است تا رهبران عرب ،پیوندهای
دولت آقای مالکی با دولت ش��یعه ایران را بس��یار
مس��تحکم پندارند و به قصد فاصل��ه گرفتن آن از
جمهوری اسالمی ،روابط خود را با دولت تازه ظهور
عراق محدود نگه دارند.
نگاه آمریکا به دولت آقای مالکی اما مشابه نگاه اعراب
نیست .از نگاه آمریکا روابط نزدیک گروههای شیعه
حاکم ب��ر عراق به خصوص حزب الدعوه و مجلس
اعالی اس�لامی عراق با ایران ب��ه دالیل تاریخی و
مذهبی قابل درک اس��ت و اگر این روابط به ثبات
و اس��تقرار دولت آقای مالکی کمک کند ،میتواند
به عنوان بخشی از منافع مشروع ایران در عراق به
رسمیت شناخته شود.
با این حال ،آمریکا مدعی اس��ت که اعالم حمایت

____________
ایران به شدت ادعای آمریکا
مبنی بر حمایت از گروههای شیعه
مخالف دولت آقای مالکی را
رد میکند و در مقابل آمریکا را
به “دسیسه چینی” برای ختریب
روابط ایران و عراق متهم میکند
____________

ای��ران از دولت آقای مالک��ی “صادقانه”
نیس��ت و محافلی در داخل ایران به طور
پنهان میکوشند تا با حمایت از گروههای
شیعه رقیب دولت عراق ،این کشور را بی
ثبات کنند.
ایران به ش��دت ادع��ای آمریکا مبنی بر
حمایت از گروههای شیعه مخالف دولت
آق��ای مالکی را رد میکن��د و در مقابل
آمریکا را به “دسیسه چینی” برای تخریب
روابط ایران و عراق متهم میکند.
وزارت خارج��ه ای��ران ضم��ن ناکارآمد
خواندن سیاست های گذشته آمریکا در
عراق هشدار داده که “فرار (آمریکائیان)
از واقعیات و متهم کردن دیگر کش��ورها
راه مناس��بی برای خروج از گرداب عراق
نیست”.
در هر ح��ال ،دولت ج��رج بوش رئیس
جمهور آمریکا حمایت ایران از گروههای
ش��به نظامی ش��یعه به ویژه گروه تحت
رهب��ری مقتدی ص��در را زمینهای برای
فاصله گرفتن دولت نوری المالکی از ایران
میداند ،مسالهای که به زعم کاخ سفید
میتواند باعث نزدیکی اع��راب به دولت
شیعه عراق شود.
به نظر رهبران آمریکا ،دولت آقای مالکی
تنها بر مبنای گرایشهای مذهبی عمل
نمیکن��د ،بلکه این دول��ت برای تثبیت
حاکمیت خود بر عراق نی��ز اراده الزم را
دارد ،ارادهای ک��ه از دی��دگاه زمامداران
آمریکا ،س��رکوب گروههای شبه نظامی
ش��یعه ،عالقه به آشتی ملی با گروههای
س��نی ،دوری از ای��ران و نزدیک��ی ب��ه
کشورهای عرب متحد آمریکا را به دنبال
میآورد.
به نظر میرسد که اعالن جنگ سه هفته
پیش آقای مالکی به شبه نظامیان وابسته
به مقتدی صدر در بصره و تاکید اخیر وی
بر لزوم خلع سالح ارتش مهدی به عنوان
پیش شرط ش��رکت گروه آقای صدر در
انتخابات محلی پاییز آینده ،دولت آمریکا
را نس��بت به اراده دولت عراق برای بسط
حاکمیت خود بر مناطق ش��یعه نشین
عراق تا حدودی امیدوار کرده است.
هر چند که مقامهای آمریکایی عملکرد
ارت��ش عراق در مقابله با ش��به نظامیان
ارت��ش مهدی در بصره را ضعیف و بدون
برنام��ه ری��زی الزم ارزیاب��ی کردهاند اما
در عین حال ،قاطعی��ت آقای مالکی در
برخورد با شبه نظامیان شیعه را فرصتی
برای ایجاد ثبات در عراق دانستهاند.
ی هستند که جنگ در
آمریکاییها مدع 
بصره ،چشم آنان را بر روی میزان دخالت
و نفوذ ایران در مناطق جنوبی عراق گشوده
است.
طبق یک گزارش روزنامه واش��نگتن پست ،جنگ
بصره به آمریکا نشان داد که ایران همچنان به آموزش
و مس��لح کردن بخشی از نیروهای سپاه مهدی در
عراق به سالحهای پیشرفته ادامه میدهد.
این مس��اله در واقع فرصتی را برای آقای کروکر و
ژن��رال پتریوس فراهم کرد تا در گزارش اخیر خود
به کنگره آمریکا ،ایران را به عنوان عاملی مهمتر از
سازمان القاعده در جهت ایجاد ناامنی و شورش در
عراق معرفی کنند نکتهای که آقای بوش نیز آن را

تک��رار و تهدید کرد که اگر ایران به این رفتار خود
ادامه دهد ،آمریکا با آن برخورد میکند.
البت��ه آقای بوش تاکید کرد که قصد آغاز جنگ با
ایران را در ای��ن باره ندارد .او گفت که به طور یک
جانبه نمیتوان با این مس��اله برخورد کرد و نیاز به
یک اقدام چند جانبه وجود دارد.
از اظهارات آقای بوش میتوان چنین برداشت کرد
که آمریکا میکوشد متحدان خود در منطقه را برای
مقابله با نفوذ ایران در عراق بسیج کند ،نکتهای که
آقای کروکر در خطاب به کشورهای عرب به وضوح
بیشتری آن را بیان کرده است.

343•0•343

در هر حال ،معرفی کردن ایران به عنوان مس��بب
اصلی بیثباتی در عراق سیاس��ت تازهای است که
به نظر میرس��د دولت آمریکا برای نزدیک کردن
متحدان ع��رب خ��ود در منطقه به دول��ت آقای
مالکی در پیش گرفته است ،سیاستی که در جهت
استراتژی کلی تر آمریکا برای منزوی کردن کامل
ایران نیز قابل تفسیر است.
این در حالی است که ایران ضمن رد تمام اتهامهای
آمری��کا در زمینه دخالت در عراق ،برای جلوگیری
از درگی��ری بین گروههای ش��یعه در عراق تالش
میکند اما از آنجا که به نظر نمیرسد دولت آقای

مالکی دیگر قادر به تحمل گروههای مس��لح شبه
نظامی در قلمرو حاکمیت خود باشد ،بدون پذیرش
خلع سالح از سوی گروه مقتدی صدر ،برخورد بین
دو طرف اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
در چنان شرایطی ،کار ایران در عراق بغرنج و تصمیم
گیری در باره این مس��اله ب��رای رهبران جمهوری
اسالمی بسیار سخت خواهد شد.

احمد زیدآبادی

کارشناس امور ایران و خاورمیانه

) (514دابل پیتزا آماده فروش فرانچایز

یک فرصت استثنائی

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

در سراسر
تریال بزرگ
مون

)

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

514•867•6618

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

از سال 1991

SINCE
1991

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

ابوعلـیسینا

30% SOLD





CONDOMINIUMS

انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI
با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

937.1777







Tel. :
514 .

1801 maisonneuve O., suite 740

ocated at

L

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

Quality at an affordable price
Longueuil

ایـــران و
اسرائیل ‘دارای
منفیتــرین
وجهه جهانی’
یک نظر س��نجی انجام شده توسط
بی بی سی نشان می دهد که ایران و
اسرائیل به ترتیب دارای بدترین وجهه
در جهان هس��تند؛ اما نظر جهانیان
نسبت به آمریکا بهبود یافته است.
نتایج این نظرس��نجی ،ک��ه به طور

Rivage

Starting at

149 000$

Sales Office

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

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

سالیانه انجام می شود ،حاصل محاسبه
با بیش از  17هزار نفر در  34کش��ور
جهان در طول  3ماه منتهی به ژانویه
سال  2008است و نظر مثبت و منفی
پرسش شوندگان در مورد کشورهای
مختلف را منعکس می کند.
در نظر سنجی سال جاری 54 ،درصد
از پرسش شوندگان اظهار داشتند که
ای��ران دارای تاثیری منفی در جهان
اس��ت و  20درصد از آن��ان تاثیر این
کش��ور را مثبت ارزیابی کردند و بقیه
در این مورد نظری ابراز نداشتند.
اس��رائیل پ��س از ای��ران در رده دوم
کشورهای دارای تاثیر منفی در جهان

Taxes and rebates included
N

ارزیابی ش��ده هرچند در مقایس��ه با
سال گذشته ،که  57درصد از پرسش
شوندگان چنین نظری را ابراز داشته
بودند ،موقعیت این کشور با  52درصد
ارزیاب��ی منفی و  19درص��د ارزیابی
مثبت ،اندکی بهبود یافته است.
در نظر س��نجی س��ال ج��اری ،نظر
پرسش شوندگان نس��بت به آمریکا
در  11کشور از  23کشوری که سال
گذش��ته نیز مورد بررسی قرار گرفت
بهتر و در س��ه کش��ور کانادا ،لبنان و
مصر بدتر شده است.

مژ
دریافت ک ده مژده

انال
ه
ا
ی
ا
ی
ر
انی

بدو
ن
ن
ص
ب دی
(
از طریق
ا
ی
ن
ت
ر
ن
ت)

ش

www.blurivage.ca

www.truenorthproperties.com

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

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

حبیب ،سوزان و ...در مونتریال  17می

Palais des congrès
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Leasing

& Financing
With or Without Credit

6400-A St-Jacques W.
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Elegance


Leasing

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 
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Tel.: (514) 482-4500
(514) 482-8500

www.eleganceleasing .com
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Proble
No

300M

Chrysler

2006

$15900

84000 km
fully loaded,
leather, roof,
mag,
balance of factory
warranty.

BUY or LEASE
FOR

$299.00 /month +tax

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

در خدمت شما از
1976 سال

با بهترین غذاهای

 دریایی و ایتالیایی،یونانی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

.آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

،بوی چوب و آتش
 کلبه های کوهی،بوی جاده چالوس
.دماوند ایران را به خاطر می آورد
-----------------------

Room for
400 people



E
PRINC
RE
ARTHU

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
،حتومانتریال می آئید

سری به زیباترین
خیابان
شهر ما و رستوران
گ
... ورمه گرگ بزنید

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

Located on one of Montreal’s
busier and animated pedestrian
streets, Prince-Arthur,
Le Gourmet Grec has been
welcoming customers into
their relaxed and casual setting
since 1976. Bring your own
beer/wine/cooler and enjoy a
delicious meal seated next to the
natural wood-burning fireplace
in the winter or, in summer, on
their outdoor terrace alongside
Prince-Arthur Street. Restaurant
Le Gourmet Grec boasts an
extensive menu featuring sea
food, fresh fish, veal and pasta.
Every meal is prepared with
healthy Mediterranean ingredients such as extra virgin olive
oil from Kalamata, sea water
salt organic oregano, Greek tea
and wine vinegar. Le Gourmet
Grec also offers a 2 for 1 special
valid throughout the week and,
applies to day and evening

D
E
V
O
R
P
P
A
PRE
































........Starting: 4.9%













........Starting: 6.9%

Jaguar
$19800

BUY or LEASE
FOR

$389.00 /month +tax

XJR

2004

75000km,
fully loaded, leather,
roof, mag, balance of
factory warranty.















































































































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
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فقط با بهای اجـاره

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Cell: (514) 969-2492
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5

صاحب خانه ی دخلواه شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

cottage
3 bedrooms
1990
319000 price

18 PAYVAND: Vol. 14 s No.836 s Avr. 15, 2008

cottage
3+2 bedrooms
1995
429000 price

نادر خاکسار
مشاور امالک:
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان در مونترال بزرگ پرداخت  %50هزینه محضر برای خریداران  %2تخفیف کمیسیون برای فروشندگان تهیه وام مسکن ،با هر درآمد و کمترین بهره -سرویس ویژه برای هموطنان عزیز

cottage
4+1 bedrooms
1993
699000 price

cottage
4 bedrooms
1994
499000 price
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کارنامهی  ۵ساله جنگ...

نقشهی اصلی این بود که کاری را که
بوش پدر ناتمام گذاش��ته بود ،یعنی
رفتن به بغداد و برکناری صدام حسین،
به دست بوش پسر به انجام برسد .تصور
ب��ر این بود که ارتش نیرومند آمریکا،
صدام را در زمان کوتاهی شکست داده
جای پای محکمی در عراق باز کرده و
زمام امور را بدست عراقیها میسپارد.
در اول می ۲۰۰۳دو ماه پس از جنگ
هم در یک صحنهی تاریخی ،پرزیدنت
بوش روی ناوگان نیروی دریایی ایستاد
و باالی سرش این شعار معروف دیده
شد:

«مأموریت به اجنام رسید»

(Mission Accomplished).

شکست صدام س��ادهترین بخش این
جنگبود.آنچهکهتئوریسینهاونقشه
س��ازان جنگ عراق به آن فکر نکرده
بودند این ب��ود که چه نیرویی پس از
صدام در عراق به قدرت میرسد .تصور
کوت��اه بینانه این بود ک��ه مردم عراق

شیرین
عبادی
به مرگ
تهدید شد
ش��یرین عبادی ،حقوق��دان ایرانی و
برنده جایزه صلح نوبل گفته است که
تهدیدهای جانی علیه او و خانواده اش
افزایش یافته است.
خانم عبادی به پلیس گفته است که
او یادداش��تی دریافت کرده که در آن

دست سربازان آمریکایی را میبوسند و
از اینکه آنها را از زندان یک دیکتاتور
بی رحم رها ساختهاند ،گل به پایشان
میریزند و با یک انتخابات ،دموکراسی
به عراق خواهد آمد .ش��اید تصور این
بود که م��ردم عراق با سپاس��گزاری
از نی��روی آزادی بخش خود دس��ت
دوستی به س��وی آمریکا و ارتش آن
دراز خواهن��د کرد .ول��ی این تصورها
توهمی بیش نبود .دیکتاتوری اقلیت
یعنی حکومت س��نی بر شیعه و کرد
تبدیل به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت
گردید .آمریکا هرگز دش��منی عمیق
بین ش��یعه و س��نی را در محاسبات
خود نیاورده ب��ود .برکناری صدام و از
هم پاشیدگی ارتش عراق ،به گروههای
«ملیشیا »چه شیعه و چه سنی و حتا
القاعده که تا آنزمان به عراق راه نیافته
بود ،اجازه داد به س��رعت رشد کرده
و تبدیل به نیروه��ای قدرتمندی در
عراق شوند .مقتدا صدر که فرمانروای
منطقهی فقیر نشین و متعصب جنوب
بغداد ،معروف به «صدر س��یتی» بود،
ارتش مهدی را بوجود آورد .حکیم با
کمکهای مالی و نظامی دولت ایران
«ملیشیای بدر» را تشکیل داد.
در ابتدا جنگ بین ش��یعه و سنی بود
و امروز جنگ به ش��یعه علیه ش��یعه
گسترش یافته است .در آغاز ششمین
س��الگرد جنگ عراق ،اقتصاد آمریکا
متزل��زل و دس��ت یافتن ب��ه هر نوع

راه حل��ی در ع��راق از
همیشه مش��کلتر به
نظر میرسد.

جنگ سه
تریلیون دالری

ش��واهد زیادی در دس��ت است
ک��ه رکود اقتص��ادی در آمریکا،
پائی��ن رفت��ن ارزش دالر و باال رفتن
قیمت نفت با جنگ عراق ارتباط پیدا
میکند.
در ای��ن زمینه اخی��راً دو کتاب مهم
به چاپ رس��یده اس��ت .کتابی به نام
«جنگ س��ه تریلیون دالری» (The
)Three Trillion Dollar War
که توس��ط یک برنده جایزه نوبل در
اقتصاد به نام «جوزف اِی استیگلیتز»
( )Joseph E. Stiglitzو یک پروفسور
دانش��گاههاروارد به ن��ام «لیندا جی
بیلمس» ( )Linda J. Bilmesنوشته
شده است.
این دو نویس��نده با مدارک و شواهد
زیادی نشان دادهاند که چگونه جنگ
و اش��غال عراق از نظر نیروی انسانی و
مالی برای آمریکا بهای بسیار سنگینی
داش��ته و تا نس��لها اث��رات آن باقی
خواهد بود.
کتاب دیگ��ری که توس��ط خبرنگار
وی��ژه روزنام��ه «گاردی��ن» به چاپ
رس��یده است «شکس��ت» ()Defeat
نام دارد .این نویس��نده که خود بارها
برای تهیهی گزارش��ات به عراق رفته
و در آنجا زندگی کرده ،معتقد اس��ت
که این اش��غال نظامی از ابتدا اشتباه
بود .نویس��ندگان این دو کتاب عمیقاً
منطقی را که بر اس��اس آن آمریکا به
جنگ رف��ت مورد انتقاد ق��رار داده و

تهدیدهایی علیه جان او مطرح ش��ده جهت اف��رادی که خواه��ان مرگ او
هستند ،خصومت شخصی با او ندارند و
است.
شیرین عبادی همچنین گفته است که تنها با باورهای او مخالف هستند.
در یادداشت دیگری ،او به داشتن رفتار خان��م عبادی که دو فرزن��د دارد ،این
اظهارات را در نامه ای به رئیس پلیس
غیر اسالمی ،متهم شده است.
تهران عنوان کرده است.
در یکی از این یادداشت ها آمده:
“ش��یرین عب��ادی مرگ ت��و نزدیک این حقوق��دان ایرانی گفت که یافتن
اف��رادی که این یادداش��ت ها را برای
است”.
در یک یادداش��ت دیگر ک��ه به امضا او بر جای گذاش��ته اند ،کار س��ختی
انجمن ضد بهایت رسیده ،نوشته شده :نخواهد بود.
“خانم ش��یرین عب��ادی به تو گفتیم خانم عب��ادی از فعاالن حقوق بش��ر
رفتار غیراس�لامی و منطب��ق با رفتار در ایران اس��ت و طی سال های اخیر
بهائی��ت خود را ترک ک��ن ولی تو به وکالت افرادی چون هاله اسفندیاری،
خوش رقصی برای خارجیان و بهائیان یکی از بازداشت شدگان دارای تابعیت
ادام��ه دادی دخترت را هم در این راه دوگانه را به عهده داشته است.
خانم عبادی چند سال پیش به همراه
وارد کردی”.
خان��م عبادی گفته اس��ت که تنها از شماری از حقوقدانان و وکالی مدافعی
قربانی��ان نق��ض حقوق بش��ر ،بدون که در س��ال های اخير عمدتا دفاع از
دریافت هزینه دفاع می کند .به همین پرونده های مطبوعاتی و سياسی را بر
عهده داشته اند ،از جمله عبدالفتاح
“...مرگ تو نزدیک است” س��لطانی ،محمد عل��ی دادخواه،
محمد ش��ريف و يوس��ف مواليی
امضا کانون مدافعان حقوق بشر را بنيان
نهاد.
اجنمن کان��ون مدافع��ان حقوق بش��ر به
ضد عنوان يکی از معتبر ترين سازمان
ه��ای ايرانی فعال در زمينه حقوق
بهایت بش��ر اگرچه در داخل ايران موفق
به دريافت مجوز و پروانه تاس��يس
نشده ،ولی هر از گاهی گزارشی را
درباره وضعيت حقوق بش��ر در اين
کشور ارائه کرده است.

Superb 20 years old 4
plex in NouveauBordeaux, close to
Adonis and Marché½Central (2 x 3½ + 4
)}+ 9½ {4 bedrooms
with backyard,
fireplace, 2 garage.

Large cottage in TMR
6 bedrooms + 3
bathrooms and big
backyard. Land: 7920
SF. Roof 2001,
solarium 2003,
fireplace. Very well
maintained.

698 000$

Plateau

 .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

0

ادامه در صفحه30 :

هیپنوتیزم

 .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

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.

Spacious and
charming condo
5+1 bdrm on 2
floors! Ideal for
professional or for
residential use.
!Near all services

405 000$ or
2800$/month

Mission! Accom
?plished

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود

Looking for all
kind of properties
residential and
commercial to
sell for qualified
and serious
buyers.

0

765 000$

نحوه عملیات را نابخردانه میدانند.
در کتاب «جنگ سه تریلیون دالری»،
نویسندگان پولهای هنگفتی را که در
زمینههای گوناگون خرج شده دنبال
کرده و برای اولین بار یک صورتحساب
کامل از جن��گ و اینکه این بودجهی
س��نگین از چه راههایی تأمین ش��ده
اس��ت اطالع��ات دقیق��ی در اختیار
خواننده گذاشتهاند .این کتاب میتواند
مالیات دهندگان آمریکایی را از خواب
بیدار ک��رده و آنها را متوجه کند که
چگونه  ۱۲بیلیون در ماه که در خارج
از مرزهای این کش��ور خرج میشود،
ارتباط مستقیم با وضع وخیم اقتصادی
در درون مرزها دارد.
این کتاب جنگ عراق را با جنگهای
قبلی آمریکا مقایس��ه ک��رده نتیجه
میگی��رد که مخارج جن��گ عراق تا
کن��ون بدون در نظ��ر گرفتن مخارج
مجروحی��ن جنگی که برای س��الها
ادامه خواهد یافت ،بیش از مبلغی است
که آمریکا در جنگ  ۱۲سالهی ویتنام
خرج کرد.
همچنی��ن دو برابر مخارج جنگ کره
است .مخارج تخمین زده در این کتاب
برای تا پایان س��ال  ۲۰۰۸است .این
جنگ یک تریلیون دالر به قروض ملی
آمریکا افزوده است.
قیمت نفت در فوری��ه  ۲۰۰۳قبل از
حملهی به عراق بشکهای  ۳۵دالر بود.
امروز به بش��کهای  ۱۱۰دالر رسیده و
در حال افزایش است .در این کتاب به
مشکل بسیار مهم مجروحین جنگی
اشاره میشود.
در طول  ۵سال گذشته که صدها هزار
سرباز و پرس��نل به عراق رفت و آمد
کردهاند امروزه در حدود  ۴۰۰هزار نفر

از این افراد به دالیل گوناگون
قادر ب��ه کار و ادامه زندگی
نیستند و تقاضای آنها برای
کمک از طرف دولت آمریکا
بی جواب مانده است.
هزاران سربازی که در عراق
و افغانستان خدمت کردهاند
به دالیل جراحات جسمی و
یا صدمات روحی برای همه
عمر نیاز به کم��ک دارند و
نسلهای آینده باید مخارج
این سربازان از جنگ برگشته
را به پردازند.
در ح��ال حاض��ر  ۲۵۰هزار
نیروی��ی که پ��س از چند
دوره خدمت در بخشهای
گوناگ��ون ارت��ش به جهت
فش��ارهای روحی ،از دست
دادن شنوایی ،دردهای
عضالنی و مش��کالتی
نظی��ر آن نمیتوانن��د
کار کنن��د نی��از ب��ه
کمکه��ای مال��ی،
پزشکی و روانپزشکی
دارند و بودجه کافی برای آنها
وج��ود ندارد .این در حالی اس��ت که
هنوز مأموران امنیتی خصوصی مانند
کمپانی «بلَک وات��ر» و «هالیبرتون»
دس��تمزدهای غیر قابل تص��وری در
عراق دریافت میکنند.
کتاب «جنگ س��ه تریلیون دالری»
حقایق تلخی را فاش میکند.
ب��رای مث��ال ب��ا اش��اره به بی س��رو
س��امانی جنگ عراق توضیح میدهد
که بس��یاری از زخمیه��ای از جنگ
برگش��ته ،صورتحس��ابهای وسائلی
را ک��ه در جنگ در اختیار داش��تهاند

دریافت کردهاند ،وسائلی مانند
دوربینه��ای وی��ژه ،لباسهای
جنگی که پس از مجروح شدن
در محل حادثه بجا گذاشته شده
است.
در ج��واب این س��ئوال که این
بودجهی سنگین از کجا تأمین
میش��ود ،کتاب «جنگ س��ه
تریلیون دالری» میگوید از دو
منبع:
یک��ی ق��رض از کش��ورها و
س��ازمانهای مالی با بهرههای
سنگین.
چهل درصد از قروض آمریکا به
چین اس��ت و همچنین برخی
کش��ورهای عربی و ثروتمند در
حوزه خلیج فارس؛
منب��ع دوم خزان��هی خال��ی
آمریکاس��ت ک��ه با چاپ
دالر قروض ملی آمریکا را
به  ۹تریلیون دالر رسانیده
است.
در نهای��ت جن��گ عراق و
رکود اقتص��ادی آمریکا در
بازار جهانی نیز مؤثر بوده و
به ویژه باال رفتن هزینه انرژی میتواند
در زندگی یکایک مردم آمریکا و سایر
نقاط دنیا تأثیر منفی داشته باشد.
نویسندگان کتاب «جنگ سه تریلیون
دالری» نتیجه گیری میکنند که از
نظر سیاسی نیز این جنگ با شکست
مواجه شده است.
آنها میگویند:
«ع��راق ب��ه سراش��یبی ی��ک جنگ
خانمانسوز میرود ،که در فساد و رشوه

جنگ  3تریلیون دالری

عــراق...

در آستانهی ششمین سال
حمله ،اشغال نظامی و جنگ
عراق ،آمریکا بیش از هر
زمان در گرداب این جنگ
فرو رفته و نه راه پیش دارد
و نه راه پس.
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علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120

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

Agent Immobilier affilié

Office: (514) 731-7575

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

Longueuil

Paradise only 20
min. from Dowtown
Mtl ! Superb split
3+1 bdrm. Near
school, shopping
center & regional
park. Option to rent
!! furnished

1700$/month

Saint-Hubert
)(Longueuil
Superb new

construction
commercial building
(2006) lodging the
''Dépanneur Martin''.
13 exterior garages.

475 000$

DOWNTOWN

Hairdressing and
beauty salon to
sale. Interior garage
included. Already
has loyal
customers.
** GOLDEN
** OCCASION

35 000$
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www.paivand.ca
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?Image is everything
طرز لباس پوشیدن و آرایش افراد
عالوه برشرایط آب و هوای منطقه
ای ک�م و بیش نش�اندهنده رتبه
اجتماعی  ،طبقه اقتصادی ،سالیق
شخصی و بافت فرهنگی میباشند.

تفاوته��ای
ظریف و دقیق اس��تفاده
کنی��د ن��ه از روش��های
زمخت و زننده.

پرهیز از
مسخرگی

در دنیای متغیر مد همراهی با این موج
چندان ساده نیست.
یک روش س��اده خوش لباسی نگاه به
ش��خصیتهای مورد عالقه تان و ایده
گرفتن از آنهاس��ت .از مد شدن شلوار
جین زیکو و گوشواره پاریس هیلتون،
تا رواج کاپشن احمدی نژاد و ...مواردی
ازاین ایده گرفتن ها هستند.
راه بهتر این است که با مطالعه مجالت
و گ��ردش در مراکز خرید لباس��های
طراح��ی ش��ده و آزمودن لباس��های
مختلف بر بدن خ��ود دریابید که چه
سبک ،طرح و رنگهایی بیشتر برازنده
شماهستند.
س��بک مناس��ب خود را بیابی��د و در
محدوده آن س��بک چند رنگ و طرح
گوناگون را انتخاب کنید.

اتیکت

کم��د خود
بپردازی��د به ذک��ر چند جنایت
نابخش��ودنی در دنی��ای خوش
پوشیمیپردازیم.
اگر در گذش��ته یا خدای ناکرده حال
به این گناهان آلوده بوده یا هس��تید
همین امش��ب توبه کرده موارد زیر را
در یک کیسه پالس��تیکی بزرگ فورا
به نزدیکترین مرکز اهدای لباس��های
مستعمل هدیه دهید.

هرگز با موارد زیر دیده
نشوید.

6750 St Jacques
 کاله کابوی (از مد افتاده است) (مگرMontreal, QC H4B 1V8
در موقع اسب سواری سبک وسترن نه
¯ ¯“ x£À‘Â¿ Í›¬‹ fd
(514) 485-5757
حتی موقع پرش یا درساژ)()1
 کاپش��ن های دارای نام دانشگاهها ولب��اس و ظاهرمان حت��ی بدون اینکه
مدارس و تیمهای ورزشی
بخواهیم ی��ا بدانیم حامل پیامهایی از
 جلیقه های رنگارنگسوی ما هستند .این پیامها میتوانند
 پلی ورهای کریس��مس (معموال بهبر اثر کم توجهی حمل بر ش��لختگی
رنگ سبز سیر)
و بی نظمی ش��وند و در صورت زیاده
 ه��ر چیزی که روی پیراهن از گردنروی حاکی از کمبودهای شخصیتی و
آویخته شود (غیر از کراوات پارچه ای)
خدای نکرده میل بیش از حد به خود
 شلوار پلیسه دار یا تا خوردهنمایی.
 هر چیزی که با اس��ید یا س��نگ پاشسته شده تا رنگ ببازد
هم لباس��ی با گروه ،صنف یا قش��ری
با بهترین جتربه و سرویس
 کراوات با پیراهن آستین کوتاه!خاص نش��اندهنده همبس��تگی ما با
 هر چیز توریایشان و جزییات این هم لباسی بیانگر
قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
 ش��لوار بریده ش��ده یا پاره و رش��تهموقعیت و رابطه ما با این جمع است.
آژانس هواپیمایی AMRO
برای آگاهی بیشتر
مثال خوب این مس��اله اونیفرم ارتش همیشه مناسب سن خود لباس رشته
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی
 شلوار تنگی که شکل اعضای بدن رااس��ت که پرس��نل هر نیرو ب��ا لباس بپوشید.
در مورد کلیه
سفر به ایران:
همرنگ همبس��تگی خ��ود را اعالن مرد چهل ساله ای که مثل یک نوجوان نشان دهد
نیازهایمسافرتی
تورنتو
از مونتریال ،اوتاوا،
میکنند ولی در عین حال عالیم روی اسکیتباز لباس میپوشد ،بویی از سلیقه  -جوراب ورزشی با کفش چرمی
خود با مشاور مجرب
لباسها نش��انه رسته و تخصص و رتبه نبرده و همراه با پیام «آزاداندیشی» و  -چکمه با شلوار کوتاه
متخصص در سفرهای حج و عمره
فارسی زبان تماس
ایشان در هر مجموعه است .با پوشیدن استفاده اش از آزادی های شخصی در  -کفشهای با کفی بسیار کلفت (لِژدار)
شمالی
آمریکای
بهترین نرخ به تمامی نقاط
بگیرید.
اونیف��رم فرد بی��ان می��دارد که “من لباس پوشیدن «سیگنال» های نادانی  -چیزهایی مثل زیر پیراهنی با عکس
بچ��ه خرس و “وینی د پو” و ش��ورت
مثل شما می اندیش��م و یکی از شما را نیز مخابره میکند.
مد و سلیقه برای همه سن و همه افراد “پینوکیو” برای آقایان
هستم”.
طرفداران تیمهای ورزشی با پوشیدن اس��ت ولی برای هر کس متناسب با  -پیژامه و کراوات!!
Ottawa
KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
-------لباس همرن��گ تیم خود را تش��ویق سن و رتبه و شخصیت خودش تعریف
Toronto
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
ES
AT
میکنند و سیاس��تمداران در س��طح میشود .اگرچه ممکن است لباسهای در ای��ن بخ��ش ب��ه دور ریختنی ها
Calgary
SWISS AIR, EMIR
RWAYS,
AI
IT
داخلی و بین المللی با تغییر لباس خود تن��گ به افراد الغر بیایند و نقاط قوت پرداختیم.
Vancouver
IRAN AIR, KUWA
DA,
NA
CA
(تپـل) را مورد در ش��ماره آینده به “کمد لباس یک
را به مخاطبین شان نزدیک میکنند..
New York
خانم های «ویتامینه» ُ
AUSTRIAN,AIR
C,
RO
MA
مثال در بازدی��د از یک کارخانه لباس تاکید قرار دهند ،اما حاصلی جز عذاب م��رد ام��روزی” و پ��س از آن به ذکر
Washington
ROYAL AIR
ساده یا حتی گاه لباس کار میپوشند راه رفتن و نفس کشیدن برای آقایان چند مارک معروف نه به منظور ترویج
Los Angeles
فرهنگی یا تبلیغ بلکه به منظور معرفی
و در دیدار با س��رمایه داران و مدیران چاق ندارند.
بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
San Diego
 Puzzleو
لباس ش��یک
کوتاه انتخاب
ratingراههای
)0.43گشاد،
Puzzleهمچنین پوشیدن لباس های
26جمع
 (Easy,در
difficultyک��راوات و
 ratingو ش��لوار و
 0.36)Miamiبا کت
25 (Easy,
difficulty
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...
هنرمندان و هنرپیشگان با تاکسیدو و اگرچه برای آقایان قد بلند و خانمهای مناسب خواهیم پرداخت.
Seattle
تا دیدار بعد
الغر عوارضی ندارند بر آقایان کوتاه قد و
پاپیون ظاهر میشوند.
Dallas
تاثیرگذاری 8
2
9
 7شاد و خوش چهره1باشید
“چهره و خانمهای تپل9چندان زیبا نمی نمایند.
از مثالهای ب��ارز
New Jersey
ریچارد نیکس��ون تاثیرخنستین3 7 ________________ 4 2 ...
مناظره بین 9
ظاهر” 8
6
( )1نوعی تمرین سوارکاریست که درآن
و جان اف کندی ب��رای کاندیداتوری
AMRO
TRAVEL
AMRO TRAVEL
ساعات کار :روزهای
عنوان اعضای یک تیم
اولیه اسب و سوار به 6
برداش��ت 2
ریاست 1جمهوری 4در سال  1960بود .به خاطر بس��پاریم که3 4
9
2
MONTREAL:
OTTAWA
هفته از ساعت 9
کندی با ظاهری جوان ،بشاش ،با تمدد اش��خاص از دیگران اغلب خاطره ای با همکاری ،آرامش ،فکر و دقت قدرت
11809, Pierrefonds Blvd.
1393 Carling Ave
تا  18شنبه ها :از
عم��ده ای از و 2زیبایی این دوست قدیمی بشر را به
اس��ت و بخش 8
صحنه ظاهر شد در مان��دگار 4
اعصاب و7آراسته در 4
8 Qc
PFDS.
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
ساعت  10صبح تا
حالی که نیکسون خسته و چروکیده این برداشت بر اثر نگاه به ظاهر شکل آزمایش میگذارند .دراین روش سوار و
Tel: (514) 421-0244
Tel.: (613) 792-1805
 3بعدازظهر
اسب از البال و باالی موانعی که از8پیش
طول مناظره عرق میگیرد5 .
میرسید و6در 7
 3 Fax: (514) 421-0326به5نظر 2
Fax: (613) 792-1808
بی توجهی به ظاهر به بهانه اینکه مد و تعبیه شده (و پارکور یا مسیر نام دارد)
میریخت.
travel@amrotravel.com
travelinfo@amrotravel.com
میگذرند و بر 5
بودند که ظاهر آرایی امور مادی و دنیوی هستند 8
شنوندگان رادیو معتقد 3
 6اکثر 9
مبنای راندمان کار7خود
نیکس��ون به مراتب بهتر از کندی به اغلب بهانه ای برای توجیه تنبلی ها و یعنی س��رعت باال و حداقل اصابت به
میگیرند8 .
امتیاز 3
نهایت میزان موانع 1
 3نکات 4پاسخ9گفته بود و باید برنده 5سهل انگاری هاست که در 5
قابل توجه است
موفقیت فرد را در برق��راری ارتباط با که معموال برخالف اس��بهای کورس
میشد.
ام��ا کس��انی ک��ه 4دیگران کاهش8میدهد3.تخصص ،حرفه سرعت و 4رودئو و 7
5
9
گاریکش که عمرشان
ای��ن برنام��ه را از و موقعی��ت اجتماعی و اقتصادی تان ب��ر اثر فش��ارهای جس��می و روحی
که کوتاهتر از حیوانات آزادس��ت 9
باش��د با ظاهری آراسته 8
تلویزی��ون 1دیده هرچه که 6
5 7
اسبهای
بودن��د اعتقاد منطبق و مورد تحس��ین عموم باشد درس��اژ به خاطر فعالیت سالم ورزشی
داش��تند ک��ه بیشتر میتوانید با جلب نظر و توجه آنها معتدل و فعالیت فکری و لذت حاصل
از کامیابی ها و اُنس ش��ان با صاحبان
کن��دی ب��ا به شما و خواسته هایتان بپردازید.
خود عمری طوالنی تر و شادابتر دارند.
ا خت�لا ف
زی��ادی از فکرش را هم نکنید!
نیکسو ن
برت��ری پیش از اینکه به خرید لباس
خود را مناس��ب ان��دام هایت��ان برای

AMRO

1-866-421-AMRO

آرش
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)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29

6

7

9
1
6

5

3

9

ثاب��ت کرده
شنیدن یا
بود .تفاوت در 4
دیدن و تاثیر اثر دیدن و ظاهر برتر
برنده
کندی بود که در7نهایت4او را 9
انتخابات و رییس جمهور امریکا
8 7
نمود1 .
باید توجه داشت کسی که متفاوت
میپوشد به دیگران 5
لباس 7
9
میگوید:
“من با شما فرق دارم”.
چنین پیام��ی دارید 3
اگر 2
ظاهری
متفاوت برای خود بسازید.،
 4کار را5با دقت و ظرافت
ولی ای��ن
انجام دهید ،نه این که با قیافه ای
ناهنجار8خود را انگشت نما کنید1.
حت��ی در متفاوت ب��ودن خود از

6

4
حل سودکو :وارونه در8صفحه بعد

)Puzzle 27 (Easy, difficulty rating 0.42
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گوناگون...

دور کمر پهن
کنند که دقیقا چرا داشتن
اضافه وزن در سنین پیری
‘خطر آلزایمر
بر ذهن اثر منفی می گذارد،
اما بس��یاری متخصصان بر
را افزایش می
ای��ن باورند که مش��کالت
دهد’
مرتبطی چون
س
ه برابر فش��ار خ��ون
تحقیق��ات ت��ازه در
ب��اال ،دیاب��ت و
آمریکا نش��ان داده
کلس��ترول باال
است خطر فراموشی
در سنین پیری برای کسانی ممک��ن اس��ت ب��ه ای��ن
که در دهه پنجم عمر دور بیماری دامن بزند.
کمر بزرگی دارند تقریبا سه تصور می شود قطر چربی
دور کم��ر تقریبا نش��انگر
برابر است.
چاق��ی از قب��ل ب��ه عنوان میزان حضور آن در اطراف
یکی از عوام��ل خطر برای ارگان های اصلی بدن ،مثل
آلزایمر شناخته می شد ،اما قلب ،باشد.
دانشمندان دریافتند حتی پژوهش��گران ش��رکت
کس��انی که وزنشان عادی خصوصی “کایزر پر َم ِننِته”،
اس��ت اگر شکمشان بزرگ یکی از بزرگترین ش��رکت
های بیمه
باشد با خطر ابتال
آمری��کا،
ب��ه آلزایمر مواجه
شش هزار
هستند.
و 583
با این حال مطالعه
فرد  40تا
تازه به روی 6500
 45ساله
نفر ک��ه نتایج آن
را انتخاب
در نشریه “عصب
ک��رده و
شناس��ی” چ��اپ
ش��ده ،دریافت که چاقی و چربی ش��کم آنها را اندازه
دور کمر په��ن ،خطرناک گرفتند.
تری��ن ترکیب برای ابتال به آنها این اف��راد رابرای چند
دهه تا پس از  70س��الگی
آلزایمر است.
برخی کارشناسان چاقی می زیر نظر داشتند تا وضعیت
گویند دور کم��ر راهنمای س�لامتی یا بیماری آنها را
خوب��ی ب��رای مش��کالت مشاهدهکنند.
سالمتی در آینده برای فرد معلوم ش��د که خطر ابتال
به آلزایم��ر برای  20درصد
است.
محققان آمریکایی با پیوند کس��انی که بزرگترین دور
زدن چاق��ی ب��ه بیم��اری کمر را داشتند  270درصد
فراموشی مزمن روشن نمی بیش از کس��انی ب��ود که
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‘حبس کربن’
در استرالیا

باریک ترین کمر را داشتند.
حتی کس��انی که بر اساس
محاسبات “ش��اخص وزن
بدن” وزنش��ان عادی بود،
در صورت داش��تن شکمی
بزرگ در مقایسه با شکمی
کوچک 90 ،درصد بیشتر با
خطر آلزایمر روبرو بودند.
ای��ن درحال��ی اس��ت که
کسانی که براساس محاسبه
“شاخص وزن بدن” اضافه
وزن داش��تند یا چاق بودند
اما شکمی بزرگ نداشتند،
با  80درصد خطر بیش��تر
آلزایمر روبرو بودند .اما این
خطر برای کس��انی که هم
چاق بودند و هم شکم بزرگ
داش��تند بیش از هرحالت
دیگر افزایش نشان داد.
داش��تن اضاف��ه وزن با دور
کمری ب��زرگ این خطر را
 230درص��د افزای��ش داد،
اما این خطر در کسانی که
دور کم��ری پهن داش��تند
و مبت�لا به “چاقی مفرط”
شناخته ش��دند نسبت به
افراد کمرباریک که وزنشان
ع��ادی ب��ود  360درص��د
افزایش نشان داد.
دکت��ر ِریچ��ال ویتم��ر
سرپرست تحقیقات گفت:
“این یک امر کامال شناخته
شده است که اضافه وزن در
میانسالی و سنین ورای آن،
عوامل خطرزای بیماری را
تشدید می کند”.

در می آورد و این مایع در مخازنی
در عمق زمین ذخیره می ش��ود.
ذ و ب
یخه��ا بهی گورستان
قطبی
گر ما یش کربن”
زمین در
نتیج��ه
افزایش گازهای گلخانه ای نسبت
داده شده است
بررس��ی های انجام شده در چند
سال اخیر پژوهشگران استرالیایی
را قانع کرده اس��ت که می توان
ح��دود یکصد هزار تن از این گاز
گلخانه ای را در مخازن ایجاد شده
انبار کرد.
زمین شناسان معتقدند که الیه
های سنگی ساختار زمین شناسی
ای��ن منطقه می تواند مانند توده
عظیمی از اسفنج گاز دی اکسید
کرب��ن را جذب کند و آن را برای
همیشه  -یا دست کم زمانی بسیار
طوالنی  -محبوس نگه دارد.
در عین ح��ال ،اج��را کنندگان
این طرح تاکید داش��ته اند که به
منظور اطمین��ان از کارآیی این
روش ،اث��رات آن را ب��ه دقت زیر
نظر خواهند داشت.
اصطالح حبس گاز دی اکس��ید
کربن به فرآیند جذب این گاز از
ه��وای اطراف کره زمین و انتقال
آن به خاک اطالق می شود و به
طور طبیعی توسط بیشتر گیاهان
صورت می گیرد.
گرچه اس��تفاده از سوخت های
فسیلی باعث ایجاد انواع دیگری
از گازهای گلخانه ای می ش��ود،
اما مقدار دی اکسید کربن تولید
شده در این فرآیند از سایر گازها
به مراتب بیشتر است.
ج��ذب گاز دی اکس��ید کربن از

استرالیا تاسیساتی را برای جذب و
ذخیره کردن گاز دی اکسید کربن
ناشی از سوخت های فسیلی  -که
اصطالحا “حبس کربن” خوانده
می شود  -راه اندازی کرده است.
ای��ن تاسیس��ات ک��ه در ایالت
ویکتوری��ا ،در جنوب اس��ترالیا،
ساخته شده تنها تسهیالت حبس
کربن در نیمکره جنوبی اس��ت و
با راه اندازی آن ،گاز دی اکس��ید
کربن تولید ش��ده توس��ط یک
نیروگاه برق در منطقه جذب و در
محفظه ای در عمق دو کیلومتری
زیر زمین انبار می شود.
به اعتقاد پژوهش��گران ،موفقیت
این ط��رح نمونه م��ی تواند گام
اول در اقدامات اساسی در زمینه
کاهش آثار گازه��ای گلخانه ای
تولید شده در استرالیا باشد.
در عی��ن ح��ال ،س��ازمان های
حفاظت از محیط زیست گفته اند
که در مورد مفید بودن این روش
برای مقابله با گازهای گلخانه ای
تردید دارند.
برخی از منتقدان ه��م در مورد
احتمال گریز کربن ذخیره شده
در این نوع مخازن در آینده ابراز
نگرانی کرده اند.
مخزن ایجاد شده در استرالیا که
“گورستان کربن” استرالیا خوانده
شده ،در یک میدان گازی قدیمی
در نزدیک شهرک وارنامبول ،در
غرب ش��هر ملبورن ،واقع ش��ده
است.
این تاسیس��ات گاز دی اکس��ید
کربن ایجاد شده توسط نیروگاه
برق را جذب کرده و به شکل مایع

هوا به طور طبیعی توسط گیاهان
دارای س��بزینه صورت می گیرد
اما رشد سریع استفاده از سوخت
های فسیلی در خالل دهه های
اخیر باعث شده است تا میزان این
گاز در جو به سرعت افزایش یابد.
به گفته پژوهشگران ،افزایش این
گاز و س��ایر گازه��ای گلخانه ای
مانن��د یک عای��ق حرارتی عمل
م��ی کند و با جلوگیری از انتقال
گرمای اضافی به خارج از جو ،به
گرم ش��دن آب و هوا  -گرمایش
زمین  -منجر شود.
گرمایش زمی��ن عامل تغییرات
نامطلوب��ی در وضعی��ت مناطق
مختلف زمین از جمله پدیده هایی
مانند گرما و سرمای غیر فصلی،
کمبود یا افزای��ش غیر عادی در
بارش باران و ذوب یخهای قطبی
دانسته شده است.
ت��ا ماه دس��امبر س��ال  2007و
روی کار آم��دن دول��ت جدیدی
در اس��ترالیا ،این کشور از امضای
پروتکل کیوت��و در مورد کاهش
گازه��ای گلخانه ای خ��ودداری
ورزیده بود ام��ا به تحقیقاتی در
مورد نحوه کاهش آثار این گازها
ادامه می داد.
دولت استرالیا از ماه مارس جاری
اجرای پروتکل کیوتو را آغاز کرده
است.

زمین...
روسیه خواستار
ممنوعیت پنج
ساله صید ماهی
خـاویار شد

سازمانفدرالشیالتروسیهخواستار
توقف پنج ساله صید ماهی خاویار در
دریای خزر شده و همزمان الیحه ای
به مجلس روسیه تسلیم کرده که در
صورت تصوی��ب ،صید ماهی خاویار
در روسیه در انحصار دولت درخواهد
آمد.
س��ازمان ش��یالت روس��یه هدف از
پیشنهاد منع پنج ساله صید ماهی
خاویار را جلوگیری از انقراض نس��ل
این گونه آبزی اعالم کرده ،قرار است
این پیشنهاد رسماً به دیگر کشورهای
ساحلی دریای خزر تسلیم شود.
این س��ازمان اعالم کرده که به دلیل
صید بی رویه ماهی استورژن که گونه
اصل��ی ماهی خاوی��ار دریای خزر به
شمار می رود.
روس��یه در سال گذش��ته میالدی
نتوانسته است حتی به اندازه سهم
پنجاه تنی که برای
 با هدفجلوگیری از سرطان
این کش��ور تعیین
 از مکمل هاش��ده بود از دریای
ی غذایی استفاده
نکنید
خزر ،خاویار به دست
ش
ت
 گو قرآورد.
مز کمتر مصرف کنید
در پ��ی فروپاش��ی
الکل کمتر بنوشید
 از ژامبوناتح��اد ش��وروی که
خوک و سایر گوشت
های فراور
انحص��ار دولتی صید
ی شده پرهیز کنید
 نوماه��ی خاوی��ار را در
شابه قنددار ننوشید
چهار کش��ور روس��یه،
بعد از  21سالگی ،ا
ضا
فه
وز
ن
قزاقستان ،ترکمنستان
پیدا نکنید
و جمهوری آذربایجان از
هر روز ورزش کنید
میان برداشت ،صید بی
به
 کودکان شیر مادر بدهید
رویه ماهی خاویار در این
کشورها آغاز شد ،تا آنجا
که نسل ماهی استورژن
در دریای خزر در خطر انقراض قرار
گرفته است.
خاویار که در واقع تخم ماهی استورژن
است ماده خوراکی بسیار گرانبهایی
است که درآمد حاصل از استحصال
آن در دری��ای خزر به س��الیانه یک
میلیارد دالر تخمین زده می شود.
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شهرهای بزرگ چراغ
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 -1حرف نـــــ��دا  -2بیم ،ترس  -3طینت و
سرش��ت  -4نویسنده کتاب یهودی سرگردان
 -5نویسنده کتاب بلندی های بادگیر  -6نامی
برای خانمها  -7دوست و محبوب  -8نت سوم
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 ::افقی

 -1اق��دام كردن ب��ه كارى /ندا دهنده غیبى /
سینمائى كه در آتش س��وخت  -۲شتردار /از
توابع ش��رقى اس��تان تهران  -۳آب منجمد /
نفس خس��ته  /امى  /كلمه خط��اب بى ادبانه
 -۴تك��ه پارچه كهن��ه  /قاضى  /قلب و مخزن
اس��رار  /واژگون -۵دوروئ��ى  /محصول صابون
 /عدد دایره  /خس��یس -۶نوازنده و خواننده /
حركت  /رؤساى قوم  -۷اثر لئوواالس آمریكائى/
سه كیلوگرم  /رده  /سراینده سایه عمر  -۸نام
دیگر سفیدرود  -۹مكافات عمل  /مادر  /عنصر
شیمیائى  /سقف و پوشش خانه  -۱۰نام كوچك
وان گ��وگ نقاش هلندى  /ملك رازى  /دریاچه
جن��وب تانزانیا  -۱۱از آالت موس��یقى قدیم /
خرس آسمانى  /دانه  /ضربه اى در فوتبال -۱۲
از اس��تان هاى ایران  /چهره  /بازار راكد  /دربار
سلطنتى  -۱۳باب روز  /میگو  /طاقچه قدیمى
 /نوعى حلوا  -۱۴اثر ادگار آلن پو  /س��رودهاى
حضرت داوود (ع)  -۱۵قسمت  /ماوراى چیزى
 /باستانى.
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 ::عمودی

 -1مجراى عبور س��یل  /از چاش��نى هاى غذا
 /س��تم  /حشره مزاحم تابستانى  -۲نام موقت
كرمانشاه  /اثر آنوره دوبالزاك نویسنده فرانسوى
 -۳مخف��ف اگ��ر  /چ��وب س��وزاندنى  /ایالت
هندوس��تان  /بادنجانش آفت ندارد  -۴ظرف
روغ��ن  /مرد مقدس و پ��اك  /مایه حیات  /راه
میانبر  -۵واحد مسابقه بوكس  /بیمارى زردى
 /فرمانده��ان و امرا  -۶هزار كیلوگرم  /صدمه /
س��رماى شدید  /چپ چشم  -۷ویرانه نشین /
گل بتونه  /عصاره گوجه فرنگى  /گل خوشبو -۸
نماینده یك كشور در كشور دیگرى  /شاعر قرن
شش��م و خالق حدیقه الحقیقة  /سبزى ساالد
 -۹نخ تابیده  /زدنى به سیگار  /دوستى  /زیبائى
و جمال  -۱۰مدخ��ل و درب  /درخت انگور /
آش  /باال آم��دن آب دریا  -۱۱ماه قمرى  /یار
لیلى  /خیاط  -۱۲حرف آخر در زبان انگلیسى/
الن��ه پرنده  /آماده كردن زمین براى كش��ت /
چ��راغ دریائى  -۱۳صریح  /درخت بلندقامت /
ظرف بزرگ خمیرگیرى  /نت س��وم موسیقى
 -۱۴دامنه كوه  /دیكتاتور خون آشام شوروى
و از رهبران روسى انقالب اكتبر (-۱۵ )۱۹۱۷
صفت سرو  /بخشنده  /بنیاد  /مرض جذام.

 ::افقی

 -1پسران  -5خنده رو  -9جار و جنجال -10
تیر انداخت��ن  -12گالبی  -13احول ،کج بین
 -14فهم و ادارک  -15درون دهان  -17علوفه
ستوران  -19سخن آهسته زیر لب که مفهوم
نباشد  -21غالم و بنده  -22جانور عظیم دریائی
 -24طرف و جانب  -25زن و فرزند  -26بانوی
نویسنده کتاب دزیره  -28نویسنده کتاب خانه
هفت ش��یروانی  -30ضمیر غایب  -31مفقود
 -32نویسنده کتاب سرنوشت یک انسان -36
شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی صاحب اثر
ملکه هندی  -40وسیله خود بینی  -41لیکن
 -43ماس��ک  -44کلمه ندا ب��رای آگاهانیدن
 -45شمشیر جوهردار  -47گوارا  -48بیماری
 -49نام دیگر طلق  -50دوستی  -52تپه -53
ماه دوم بهار  -55سلول  -57خنک کننده هوا
 -58شماره.

موس��یقی  -9زهر کش��نده  -11دوباره کاری
 -12همدم  -16نهنگ  -18س��اعت قدیمی
 -20نفس  -21از پهلوانان شاهنامه  -23بندری
در جنوب ایران  -25از خلفای راش��دین -27
خانه ای کوچک در میان کش��تزار  -29حرف
شرط  -32گواه  -33آواره  -34رودی در شمال
سیبری  -35نویس��نده کتاب خشم و هیاهو
 -36نویسنده و طبیعیدان انگلیسی صاحب اثر
اصل ان��واع از راه انتخاب طبیعی  -37گریبان
 -38ش��اعر کمدی الهی  -39مرد هوش��یار و
شریف  -42ضمیر جمع  -45ذرت بو داده -46
سخن  -49یکس��اعت از شبانه روز  -51پایان
 -54طالیه اعداد  -56پائین و زیر .

طی برنامه ای هماهنگ که “ساعتی
ب��رای زمین” نام گرفت ،ش��هرهای
بزرگ در نق��اط مختلف جهان برای
برجسته تر کردن تبعات تغییر شرایط
جوی کره زمین ،یک ساعت چراغها را
خاموش کردند.
بانکوک ،مانیل ،بوداپست ،کوپنهاگ،
دابلین ،لندن ،شیکاگو ،تورنتو ،و سان
فرانسیس��کو نیز از جمله  27شهری
بودند که در س��اعت  8شب به وقت
محلی ،چراغها را خاموش کردند.
ای��ن برنام��ه اولین بار س��ال قبل در
سیدنی آغاز ش��د ،با این حال برخی
منتق��دان از آن انتق��اد ک��رده اند و
معتقدند تاثیر چندانی نخواهد داشت.
دفتر موسسه صندوق جهانی طبیعت
( )WWFدر تایلند نیز اعالم کرد این
خاموشی جمعی باعث صرفه جویی در
الکتریسیته به میزان  73.34مگاوات
ش��د که تولید آن به ایجاد  45.8تن
دی اکسید کربن منجر می شد.

عمو

کلبه جمال

عمرًا اگه لنگه شو پیدا کنی!
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

 پیشگیری:(کبک)

اگر حتی بدون داش��تن بیم��اری آمادگی برای
فشار پائین دارید در فصل گرما آب و نمک کافی
مصرف کنید ،مخصوصا اگر ورزش می کنید.
ورزش بر روی فش��ار پائین اث��ر ندارد ولی برای
فش��ار باال مفید اس��ت چکار کنیم اگر
شخصی که فشار پائین دارد دچار غش
و بیهوشی نشود.
بس��یاری از مردم تصور می کنند که باید
سر بیمار ار بلند کنند این اشتباه بزرگی است
برعکس باید پاهای بیمار را بلند کرد که خون
را به مغز برس��اند اگ��ر حالت غش
بزودی بر طرف نشد احتماال بر اثر
فشار پائین نیست و باید بالفاصله
آمبوالنس خبر کرد.

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

فشار
خون

پائین...

فشار خون پائین وقتی تولید می شود که حجم
خون گردش کنن��ده در اعضاء کمتر از معمول
اس��ت و مقدار خونی که به مغز میرس��د کافی
نیست.
فشار خون به سه عامل بستگی دارد:
 تلمبه زدن قلب حجم خون در عروق حالت عروق(نرمی و سختی و سالمتی آن)
فشار خون طبیعی  120/80و فشار باال 140/90
و فش��ار خون پائین  x( 100/xهر عددی باشد)
حساب می شود.

علل فشار خون پائین

معموال فشار خون در حالت نشسته گرفته می
شود در حالی که فشار پائین در حالت ایستاده
دس��ت می دهد همین طور به دالیل روانی در
مطب دکتر فشار خون باال می رود بنابر این فشار
خون دقیقا بدس��ت نمی آید .همین طور عالئم
فشار پائین مشابه عالئم خستگی مزمن نگرانی
و پائین بودن قند خون می باشد .هنگام پائین
بودن فشار بدن مانند اینکه مقدار زیادی خون
ریزی کرده عمل می کند و سیس��تم دفاعی را
خبر کرده باعث عالئم زیر می شود.

خون در اندام
تحتانی جمع شده.

 -برخی داروها:

مانند داروهای ضد فشار
خون باال ،یا ادرار آورها
و یا داروهای گش��اد
کننده عروق

 -پیری:

در نزد اشخاص مسن جدار
عروق س��خت می شود و
معموال بع��د از غذا برای
هضم و جذب غذا مقدار
زی��ادی خون به داخل
حف��ره ش��کمی رفته
باعث فشار پائین می
شود.

چه موقع باید به
پزشک مراجعه کرد:

 -علل ارثی:

 بیماری قند در مدت طوالنی باعث میشود کهاعصابی که حجم عروق را کنترل میکنند خوب
کار نکرده و در نتیجه وضع گردش خون را بهم
بزنند.
 بعض��ی از ام��راض سیس��تم عصب��ی مانندپارکینسون

چند راهنمائی:
 -غذاهای شور و پر نمک.

نمک همانقدر که برای فش��ار باال بد است برای
فشار پائین الزم است .آبهای معدنی مخصوصا با
سدیم زیاد مفید هستند.

 -نوشیدن زیاد،

حجم خون را زیاد می کند.

 -مصرف نکردن الکل.

 ضربان سریع قلب درد در عضلات و پش�ت ،غدد فوقکلیوی شدیدا تحریک شده
 سریع از تخت خود بلند نشوید،حاالت
در
و
 حالت ته�وع ،اس�تفراغزیرا باعث رکود سریع فشار خون میشود و ممکن
شدیدبیهوشی
است باعث غش کردن بشود .قبل از برخاستن
الکل عروق را ش��ل و گشاد میکند و در نتیجه
حجم خون کم می شود.

علل:

 از دست دادن خونبر اثر خونریزی حاد یا مزمن،
یکی از مهمترین علل که شخص کم خون دچار
حالت غش (بیهوشی) میشود.
 کم آبی بدن:بر اثر استفراغ ،اسهال ،گرمای زیاد ،ورزش های
طوالنی بدون نوشیدن مایعات الزم (دو ماراتن)
 واریس:نزد شخصی که دچار واریس (گشادی وریدهای پا
معموال)استحجمخونکممیشودزیراوریدهای
شل شده قادر نیس��تند خون را بطور کامل به
باال برانند و چنین شخصی اگر نیم ساعت سرپا
بایستد حدود یک لیتر خون کم می آورد .زیرا این

ابراز شرمساری
پاپ از رسوایی
جنسیکشیشان
پاپ بندیکت شانزدهم ،رهبر کاتولیک
های جه��ان که عازم آمریکا ش��ده،
از رس��وایی مرب��وط به آزار جنس��ی
کودکان توسط برخی کشیش ها ابراز
شرمساری کرد.
بندیکت شانزدهم پیش از اولین سفر
خود ب��ه آمریکا از زم��ان انتخاب به
عنوان رهبر کاتولیک های جهان ،این
اظهارات را بیان کرد.

با چند حرکت عضالت را گرم کرده بعد از چند
لحظه لب تخت خود بنشینید .حرکات عضالنی
فشار را زیاد می کند و باعث می شود که شخص
سرگیجهنگیرد.

 -پوشیدن جوراب واریس،

مخصوصا اگر مدت طوالنی سر پا می ایستد.
 اگ��ر بیش از  60س��ال دارید بعد از غذا کمیبخوابید .هضم و ج��ذب غذا مقدار زیادی خون
را به حفره شکمی می کشد و اگر در این هنگام
فعالیت بدنی داشته باشید امکان رسیدن خون
الزم به مغز کم می ش��ود و تولید حاالت فشار
پائین دست می دهد.
 حرکت دادن انگشتان پا و ماساژ عضالت ساقپا برای کسانی که مجبور سر پا کار کنند مفید
است.

رهب��ر کاتولیک های جهان گفت که
نخواهد گذاشت ،آزاردهندگان جنسی
کودکان ،به کسوت کشیشی در آیند.
او گفت که کلیسای کاتولیک هر آن
چ��ه را که در ت��وان دارد ،برای التیام
دادن آس��یبی که این کشیشان وارد
کرده اند ،انجام می دهد.
طی سال های اخیر ،کلیسای کاتولیک
آمریکا درگیر چندین رسوایی مربوط
ب��ه آزار جنس��ی ک��ودکان توس��ط
روحانیون بوده و این کلیسا برای حل
این ماجراها تا کنون حدود دو میلیارد
دالر غرامت پرداخت کرده است.
پاپ بندیکت ش��انزدهم قرار است با
جورج بوش ،رئی��س جمهور آمریکا
دی��دار کن��د و در نیوی��ورک در مقر

 اگر احساس سرگیجه و ضعف در حالت ایستادهدارید و یا وقتی که خوابیده اید و یا نشسته اید و
هنگامی که می ایستد این حاالت به شما دست
میدهد.
 اگر بعد از غذا دچار این حاالت می شوید. اگر بعد از ایستادن طوالنی یا بی حرکت بودنطوالنی حالت غش به شما دست می دهد.

خامن ها توجه بیشتری به این
بخشبفرمایند:
آم��ار دقیق وجود ندارد ول��ی احتماال از هر 20
نفر انس��ان بالغ یک نفر مبتالست و اکثرا خانم
هستند .مقابل هر  60زن مبتال  2مرد مبتال می
ش��ود .خونریزی ماهانه یکی از علل آنست .باید
توجه داشت که فشار پائین برای اطفال طبیعی
است.
پزشک شما فشار شما را در حالت ایستاده اندازه
گیری می کند و پس از آن فشار  24ساعته شما
با دستگاهی که شما باید حمل کنید اندازه گیری
می کند .همچنین وضعیت قلب ش��ما و حجم
خون و مقدار چند هورمون شما را آزمایش می
کن��د .بعد بیمار را روی تخت در حالت خوابیده
به تخت بسته می شود و تخت به حالت ایستاده
در می آید .بیماری که از فشار پائین رنج می برد
پس از  5دقیقه بیهوش می شود.

درمان:

برعکس فش��ار باال فشار پائین طول عمر را کم
نمی کند ولی باعث زحمت می ش��ود .پزشک
شما داروهائی را تجویز می کند که حجم خون را
زیاد می کند یعنی نمک بیشتری را در بدن نگه
می دارد .یا رگها را تنگ نگه می دارد در حاالت
شدید از چند دارو استفاده می کند.

تا شماره آینده بر قرار و شاد باشید

پاپ در

ممانعت از فروپاشی خانواده
س��ازمان مل��ل متح��د
نیویورک
های آنهاست.
سخنرانیکند.
پاپ بندیکت ش��انزدهم در
رئیس جمهور آمریکا در
مورد مس��ایلی چون سقط
اقدامی غیر معمول از پاپ بندیکت
ش��انزدهم در فرودگاه نظامی اندروز جنی��ن ،ازدواج همجن��س گراه��ا و
در خارج از واشنگتن استقبال خواهد تحقیقات س��لولی ب��ا رئیس جمهور
آمریکا هم عقیده اس��ت اما در مورد
کرد.
ی��ک چهارم آمریکای��ی ها کاتولیک مجازات اع��دام و جنگ ع��راق ،با او
هستند و با ورود مداوم التین تبارها ،تفاوت های بنیادین دارد.
جمعیت کلیسای کاتولیک نیز رو به قرار است رهبر کاتولیک های جهان
در یک اس��تادیوم بیسبال و در مکان
افزایش است.
او قرار است در حین گفتگوهای خود با ب��رج های فرو ریخت��ه مرکز تجارت
رئیس جمهور آمریکا در مورد مهاجران جهانی مراسم مذهبی انجام دهد.
اسپانیایی زبان در آمریکا گفتگو کند .پاپ بندیکت شانزدهم فردا چهارشنبه
این مهاجران بیشتر کاتولیک هستند  16آرویل  81ساله می شود.
و پاپ ب��ه دنبال یافت��ن راهی برای

آشنایی کامل داریم
مهاجرت :ماریا کتنه...
ما موقعیت اس��تراتژیک
را می سنجیم و مطمئن
ادامه از صفحه10:
ترین راه را به س��ود شما انتخاب می
کنیم.
ما از اش��تباهات عامیانه که بسیار هم
بعضی افراد نیز می پرسند:
که کلیه فرم ها در اینترنت بطور رایگان برای متقاضی گران تمام می ش��ود،
پرهیز می کنیم و باعث آرامش خاطر
در اختیار ماست
بهتر است ما خود اقدام نموده و باعث شما می شویم.
ما اطالعات کلی در مورد نحوه گذراندن
صرفه جویی در پول و زمان بشویم.
در حقیق��ت بای��د ع��رض کنم یک وضعیت پرونده شما تهیه می کنیم
کارشناس باتجربه شغلش بیشر از فرم به کلیه سواالت در مورد پرونده شما
جوابگو خواهیم بود.
پرکردن و یا تهیه مدارک می باشد.
ما به متقاضی مشاوره می دهیم که راه ما مشکالت درگیری با مامورین اداره
مهاج��رت چه در داخ��ل و چه خارج
صحیح را انتخاب کند
ما با فرمول ها و شرایط اداره مهاجرت کشور را حل می کنیم.

تا صدور ویزا ،ما از ش��روع تا به نتیجه
رسیدن پرونده در خدمت شما خواهیم
بود
ب��ا نظم و پی در پی قرار دادن مدارک
کمک می کنیم که مامورین مهاجرت
به پرونده ش��ما به راحتی و س��ادگی
رسیدگی نموده و خود سعی داریم که
آبروی ش��غلی خود را در نزد این افراد
همواره پاک نگه داریم.
بای��د توج��ه داش��ته باش��ید حتی
کوچکترین اش��تباه سهوی هم باعث
کند ش��دن یا حتی رد ش��دن روال
پرونده شما خواهد شد که ضررهایی
نیز در پی خواهید داشت ،مگر این که
خودتان با مسائل مهاجرتی روزانه در
تماس باش��ید و مطمئن باشید که با
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میراث فرهنگی...

نــــــــوروز
باستانی

عید همبستگی ملی
حتقیق و نگارش:

دکتر حسن گل محمدی (مونتریال)

 -بخش - 3

واقعا چه چیزهایی در مراسم
این عید نوروز وجود دارد و
ما تاکنون یا به آنها خوب فکر
نکرده ایم و یا از کنارشان بی
توجه گذشته ایم.
آنگاه که سال تحویل می
گردد ،یکی از افراد خانواده
که خوش قدم و موفق است
به بیرون از خانه رفته و با
سبزه و آب به داخل خانه
قدم می گذارد و به چهار
گوشه منزل آب می پاشد و
به همه شادباش می گوید.
این فرد باید دارای قدمی
سبک و خوش شانس و
مثبت باشد ،چون اولین
کسی است که در سال جدید
به داخل خانه آمده و به
همراه خود خوبی و سالمتی
آورده است.

خنچه نوروزی و سفره
هفت سین

این خنچه که در آن هفت
سین نیز چیده می شود،
معموال چند ساعت مانده به
زمان تحویل سال آماده می
گردد و در جایی مخصوص
و بلند چیده می شود .خنچه
نوروزی را در روی پارچه ای
زیبا و نقش دار می چینند و
بهترین و نفیس ترین بشقاب
ها ،گل آب پاش ها ،شمعدان
ها و کاسه ها را در روی آن
قرار می دهند.
خنچه نوروزی و سفره هفت
سین بر پایه عدد مقدس
هفت بنا نهاده شده است.
انتخاب این عدد به این علت
است که عدد هفت در آئین
مذهبی ایرانیان باستان دارای
تقدس خاصی است .در این
آئین هفت مرحله وجود
دارد تا انسان به مقام معنوی
و آسمانی برسد .همچنین
مدارک و مستنداتی که
برای استفاده از عدد هفت
می توان ذکر کرد ،هفت
امشاسپندان مقدس به شرح
زیر است:
اهورا مزدا به معنی سرور دانا،
هومن یعنی اندیشه نیک،
اردیبهشت به مفهوم پاکی
و راستی ،شهریور به عنوان
شهریاری بخت یار با کشوری
آباد و جاویدان ،سپندار مزد
نشانه عشق و پارسایی ،خرداد
عالمت رسایی و کمال و
امرداد نگهبان گیاهان.
سفره هفت سین شامل
حداقل هفت خوراکی خاص
است که عبارتند از:

موارد پیچیده مواجه نخواهید شد.
من ش��اهد بوده ام که اف��رادی دچار
اشتباهاتی شدند و باعث از دست دادن
پول و وقت بوده ،فق��ط برای این که
نخواس��تند از تجربیات حرفه ای یک
مشاور رسمی استفاده کنند و موقعیت
های خوبی را از دست دادند .مثال فقط
با تغییراتی در وضعیت زندگی شخصی
خود نظیر تغییر آدرس منزل یا شماره
تلفن یا داراشدن فرزند جدید یا شرایط
پیش آم��ده در ازدواج یا طالق و این
لیست همین طور ادامه دارد.
مش��اوران رس��می مهاجرت به کانادا
( )CSICب��رای ادامه کار خود و حفظ
عضویتدرانجمنحرفهایکارشناسان
ام��ور مهاجرتی موظف به جمع آوری

شادابی

گل بیدمشک:

سیب:

نماد بهار ،تغییر ،زیبایی،
طبیعت

نماد زیبایی ،تندرستی،
باروری و زایش

آب و سکه:

مسنو:

ظرفی پر از آب که در آن
سکه می اندازند و پس از
تحویل سال به عنوان دشت
کردن از داخل آب (نماد
پاکی و برکت) هر کسی یک
سکه بر می دارد.

نماد فراوانی ،برکت ،روزی

سنجد:

نماد عشق ،دلباختگی،
زایندگی

سبزه:

نماد سرسبزی ،شادابی،
زیبایی ،پیوند با طبیعت

سیر:

نماد چاشنی ،طب و سالمتی،
محرک شادی

مساق:

نماد رنگ ،طلوع خورشید،
زیبایی

سکه:

نماد دارایی ،برکت ،روزی،
بی نیازی
البته چیزهای دیگری هم
که با حرف سین آغاز می
شوند قابل استفاده هستند
که می توان به برخی از آنها
اشاره کرد:

سرکه:

سنبل:

نماد زیبایی ،شادابی ،رشد

سپند:

نماد تغییر ،رفع ناراحتی،
سالمتی
همچنین در روی خنچه
نوروزی اقالم دیگری هم
گذاشته می شود که برخی از
آنها به شرح زیر است:

کتاب:

کتاب مقدس دینی ،دیوان
حافظ ،شاهنامه ،نماد
خردمندی،بینش

نان:

یک گرده نان با مقداری پنیر،
نماد برکت ،روزی

شمعدان:

دو عدد شمعدان زیبا با شمع
های روشن ،نماد روشنایی،
فروغ ،خورشید

ختم مرغ:

تخم مرغ رنگ کرده ،نماد
باروری ،محصول ،آفرینش،
زیبایی

آئینه:

نماد روشنایی ،صداقت ،پاکی

آب و ماهی قرمز:
شیرینی و آجیل:

گالب و گالب پاش:

امتیازات هستند ( )CPDاین مشاوران
با شرکت در سمینارها و دیگر فعالیت
های اجتماعی می بایست هر ساله به
جمع آوری این امتیازات اقدام نموده ،با
شرکت در این سمینارها به جدیدترین
اطالعات در امور مهاجرتی دس��تیابی
یافته ،در ضمن دائم در حال آموزش
و یادگیری در امور مهاجرت می باشند
و با جم��ع آوری این اطالعات امکان
همکاری ب��ا اداره مهاجرت و تابعیت
کانادا و پناهندگ��ی و مرزبانان کانادا
فراهم می شود.
به هر حال هدف این صنف این است
که متقاضیان را در مسیر مطمئن و با
شانس بیشتر هدایت نموده و امیدوارم
این نوشته به حد کافی به افرادی که

یکی از مراسم بسیار مطلوب
ایام نوروز ،دید و بازدید از
یکدیگر است .این مراسم
تا روز  12فروردین ادامه
دارد .معموال در صبح روز
اول عید کوچکترها به منزل
بزرگترهای نزدیک مانند
پدربزرگ و مادر بزرگ ،پدر
و مادر ،پدر و مادرزن ،پدر و
مادرشوهر ،عمه ،عمو ،خاله
و دایی می روند .بازدید از
اقوام دورتر از دوستان و
آشنایان در روزهای بعد انجام
می گیرد .یکی از مراسم
بسیار خوب دید و بازدید
رفع کدورت و عید دیدنی
از افرادی است که با آنها
در طول سال دشمنی یا
قهری پیش آمده است .هر
دیداری در نوروز باید متقابال
بازدید آن صورت پذیرد تا
رشته مودت و نزدیکی بیشتر
پیوسته شود .هنگام بازدید از
میهمانان توسط صاحب خانه
پذیرایی بعمل می آید و بازار
بوسیدن هم ،گل گفتن و گل
شنفتن ،عیدی دادن و عیدی
گرفتن بسیار داغ است.

 مسافرت هاینوروزی

در ظرفی زیبا ،نماد حیات،
زندگی ،مرگ ستیزی

نماد بوی خوش ،تمیزی،

رسم بر آن است که اولین
وعده غذای روز اول عید را
به صورت خاص می پزند.
سبزی پلو با ماهی ،کوکو
سبزی و آش از غذاهای
معمول در این روز است.
البته غذاهای دیگری را نیز
می پزند که بستگی به باور
و فرهنگ هر منطقه تفاوت
دارد .در هر حال اولین سفره
غذای سال نو باید سنگین و
رنگین بوده و نشان دهنده
فراوانی و برکت در طول سال
جدید باشد.

 -دید و باز دید

نماد شکیبایی ،طول عمر،
تغییر

نماد برکت ،روزی ،انرژی،
شیرین کامی

 غذاهای روزاول عید

با توجه به تعطیلی مدارس
و موسسات آموزشی در ایام
نوروز فرصت بسیار خوبی
برای خانواده ها
پیش می آید که

شخصا به تش��کیل پرونده مهاجرتی
خویش اقدام میکنند و یا با کارشناسان
حرفه ای کار می کنند ،توانسته باشم
مفید واقع شوم.
در پایان ،باز س��ال خوبی را برای فرد
فرد شما آرزومندم و از روزنامه محترم
پیوند بخاطر این فرصت اس��تثنایی
کمال تش��کر را دارم و امی��دوارم که
همیشه دل تان شاد و لب تان خندان
باد.

ماریا کتنه
مشاور مهاجرت به کانادا

mariacottone@hotmail.
com
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

فرمانروایی
اشکانیان
س��خنگوی دهقان چنی��ن گوید که

پس از پیمان اس��کندر هر گوشه ای
از سرزمین ایران به دست یکی اداره
می شد و آن را «ملوک طوایف» می
گفتند.
براین منوال روزگار دویس��ت س��ال
گذشت که گویی اندر جهان (ایران)
شاهی نبود .اسکندر چنین اندیشه ای
را گزید تا اینکه کشور روم آباد بماند و
ایران به آنجا حمله نکند.
آنگاه اسکندر رنجور شد و چون دانست
که مرگ وی فرا رسیده است ،نامه ای
به مادر نوشت و او را از بیماری و مرگ
خویش آگهی داد و به شکیبایی اش
خواند .چون اسکندر بمرد ،تابوتش را
به اسکندریه آوردند و سپاهش سخت
پراکنده و پریشان شد.
دارا فرمانروای ایرانی ،پس��ری داشت
ساس��ان نام .از ساسان کودکی خرد
ب��ه جای ماند که او را نیر هم نام پدر
خواندن��د .در زمان حکومت ملکوک
الطوایفی ،پارس بدست فردی به نام
بابک اداره می ش��د .ساس��ان در نزد
بابک به چوپان��ی روزگار می گذراند.
شبی بابک به خواب دید که خورشید
از سر ساسان می تابد و همه جهان را
روشنی می بخشد .شب دیگر باز در
خواب دید که ساس��ان بر پیل سپید
آراسته ای سوار است و همه مردمان
کش��ور در برابر او سر فرود می آورند
و او را س��تایش می کنند .شب سوم
در خواب دید که س��ه آتش مقدس
که در سه آتشکده بزرگ ایران جای
داش��تند ،همه در خانه ساس��ان می
درخشند و به سراسر جهان فروغ می
فرستند .بابک از این خوابها به شگفت
آمد و خواب گزاران و بخردان گفتند
که چنین کس��ی خود یا فرزندش به
فرمانروایی خواهد رسید.
بابک ،ساسان را عزیز داشت و دختر

بیضاییفیلم
جدیدش را
کلید زد

بهرام بیضایی سرانجام با اعالم اسامی
عوامل فیلم جدی��دش ،فیلم “وقتی
همه خوابیم” را کلید زد.
فیلمبرداری این فیلم به زودی شروع
خواهد شد.
بهرامبیضاییکه قراربود تولید فیلمش
را زمس��تان سال گذش��ته آغاز کند،
فیلمبرداری را از هفته اول اردیبهشت
آغاز خواهد کرد.
بیضایی ک��ه در این فیلم نقش تهیه
کننده و کارگردان را دارد ،مش��غول
آخرین مراحل پیش تولید اس��ت و
س��اخت دکورهای فیلم نیز به پایان

www.paivand.ca

Persian Histo
ry
FOR

تاریخ اسا
طیری ایران باستان

خو د
را ب��ه او داد و از ای��ن ازدواج
فرزن��دی به دنی��ا آمد که او
را اردش��یر نام نهادند .چون
آوازه پهلوان��ی اردش��یر ب��ه
اردوان پادش��اه اشکانی رسید ،او را به
دربار فراخواند و گرامی داشت .روزی
اردوان با اردشیر و شاهزادگان به شکار
رفته بودند .اردشیر در شکار گورخر،
از خود رشادت بی نظیری نشان داد
که موجب حس��ادت فرزندان اردوان
گردید و چون بی پروایی کرد ،اردوان
بر او خشم گرفت.
در درب��ار اردوان دخترکی بود خوب
روی و پ��ر آزرم که از همه زنان دربار
ن��زد اردوان گرامی تر ب��ود .یک روز
اردشیر در ستورگاه نشسته بود و نای
می زد و سرود می خواند .دخترک از
آنجا می گذشت چشمش به اردشیر
افتاد و فریفته او شد و نزد او خرامید.
در ای��ن زم��ان بابک بم��رد و اردوان
بهمن پسر خود را به فرمانروایی فارس
فرستاد .اردش��یر از اینکه جای نیای
خود را به او نداده اند ،سخت برآشفت
و بر آن شد که با کنیزک بگریزد .آنها
دو اسب خوب زین کردن و از آنجا به
سوی پارس فرار نمودند.
بامدادان که اردوان از فرار اردش��یر و
کنیزک آگاه شد ،از پی آنان بتاخت و
چون بدیشان نرسید پسرش بهمن را
از کار اردشیر آگاه کرد و فرمان داد که
در پارس او را دستگیر سازند.
اردشیر را بزرگانی چند از مردم پارس
که از اردوان آزرده بودند و آزاد مردی
به نام «بناک» با ش��ش فرزند خود و
س��پاهی گران که در فرمان داشت،
یاری دادند تا سرانجام بر اردوان پیروز
شد و او را با دو پسرش بکشت و بدین
ترتیب سلس��له اشکانیان را منقرض
کرد.

فرمانرواییساسانیان

اردشیر پس از آنکه اردوان را شکست
داد ،دخت��ر وی را به زنی گرفت و در
بغداد به تخت فرمانروایی نشس��ت.
دخت��ر اردوان به تحری��ک برادرانش
درصدد کشتن اردشیر با جام زهرآلود
برآمد ،ولی اردشیر با کمک فرشته ای
که نگهبان آتشکده پارس بود ،از مرگ
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در روزگار انیرانی:
شاهنامه به بیان ساده

نجا ت
یا ف��ت .
اردش��یر
فرمان قتل او را صادر کرد.
ام��ا چون باردار ب��ود ،وزیر
فرمان او را به کار نبس��ت.
دخت��ر اردوان در پنهان��ی
پسری به دنیا آورد که او را
شاپور نام نهادند و در هفت
سالگی هنگامی که اردشیر
در غم نداش��تن جانشین
افس��رده حال بود ،او را به
پدر معرفی کردند.
روزی شاپور فرزند اردشیر که جوانی
دلیر و نیرومند شده بود به شکار رفت.
از آنجا که تقدیر ای��زدی در کار بود،
پس از نخجیر با دختر مهرک از پیمان
شکنان قبلی پدرش آشنا شد و او را
به زنی گرفت.
پس از چندی دختر مهرک پسری به
دنیا آورد که او را اورمزد نام نهادند.

کارنامه اردشیر بابکان

اردشیر بابکان از روی خرد و اندیشه
حکوم��ت می ک��رد .وی آئینی نیکو
نه��اد و مهر و داد را بنیان گذاش��ت.
هنرمن��دان را خلعت م��ی داد و نیاز
آنها را برآورده می ک��رد .در دیوان او
کارشناسان بودند و کارها را به دست
افراد بی اطالع واگذار نمی کرد .دبیران
خوش خط و نویسندگان چیره دست
را چون جان دوس��ت داشت و آنها را
آگاه ب��ه نهان خود می ش��مرد و می
گفت نباید که م��ردم را به گنج دنیا
فروخت چون این سرای سه پنج برای
کسی پایدار نمی ماند.
در کارنامه او آمده است:
همه ب��ه دنبال راس��تی و فرزانه گی
باش��ید و از خود آز و دیوانگی را دور
نمائید .هر ماه به افراد کم بضاعت درم
بخش��ش کن ،ولی آدم بد اندیش را
چیزی مده .اگر کش��ور را از روی داد
آباد نگ��ه داری ،تو هم از این آبادی و
دادپروری دل ش��اد خواهی بود .اگر
کسی یزدان پرس��ت است به دارایی
دیگران دست درازی نمی کند .پشت
کردن به دش��من روزگار را سخت و
ناراحت می کند و اگر تو پیروز شدی

رسیده است.
در فهرست عوامل فیلم که اعالم شده
است ،تعدادی از همکاران بیضایی در
نمایش افرا نیز حضور دارند .افش��ین
هاش��می که از بازیگران نمایش افرا
بود ،در گ��روه کارگردانی حضور دارد
و محمد رضایی راد که در کارگردانی
افرا بیضایی را یاری کرده بود در این
فیلم نقش کوتاهی را بازی خواهد کرد
که اولین تجربه بازیگری او خواهد بود.
مژده شمسایی همسر بیضایی و بازیگر
افرا نیز در این فیلم نقش مهمی دارد.
در میان عوامل فیلم از علیرضا داوود
نژاد کارگردان سینمای ایران می توان
یاد کرد که همراه پس��رش به عنوان
مجری طرح معرفی شده است.
در گ��روه کارگردانی به جز افش��ین
هاشمی ،علی صمیمی ،محسن قرائی،
رضا سخایی و س��امان خادم حضور
دارند.

در می��ان بازیگ��ران فیل��م نی��ز
بازیگران��ی از طیف های مختلف
حضور دارند .از بازیگران سینمای
تجاری مانند حسام نواب صفوی
تا س��حر دولتش��اهی از بازیگران
تلویزیون حضور دارند ،اما از همه
جالب تر بازی سیروس تسلیمی
برادر سوس��ن تس��لیمی و تهیه
کننده سینمای ایران است.
مژدهشمسایی،علیرضاجاللیتبار،
حس��ام ن��واب صفوی ،ش��قایق
فراهانی ،س��حر دولتشاهی ،سید
مهرداد ضیایی ،میرطاهر مظلومی،
حس��ین محب اه��ری ،امیرکاوه
آهنین جان ،سیروس تسلیمی ،بابک
بیات ،رضا دیلم��ی ،محمد اطهری،
محم��د رضایی راد ،هادی س��روری،
حامد محمدی و مهدی تارخ بازیگران
این فیلم را تشکیل می دهند.
درباره داستان فیلم اطالعی داده نشده

معمول بوده ،کوسه بر نشستن می باشد.
حکایت آن چنان است که در زمان
گذشته در نخستین روز بهار (گاهی هم
در اول اسفند ماه) برای تفنن و طنز
مرد کوسه ای که بر االغی نشسته و
کالغی در دست داشت بیرون می آمد و
با بادبزنی خود را باد می زد و تداعی آن
این بود که گرما فرا رسیده و زمستان و
سرما رخت بر بسته است .وی در مسیر
حرکت خود از مردم عیدی دریافت
می کرد.

در روزهای اول سال نو ،در گذشته ای نه
چندان دور ،نوجوانان و جوانان کپه کپه
جمع می شدند و به تخم مرغ بازی می
پرداختند .آنها تخم مرغ هایی را که اکثرا
عیدی گرفته بودند در دست نگه داشته
و دیگری با تخم مرغ خود به سر تخم
مرغ طرف مقابل می زد و هر که تخم
مرغش شکسته می شد می باخت و می
بایست تخم مرغ شکسته را به دیگری
واگذار کند.
همچنین در ایام نوروز انواع بازی های
مختلف و مراسم ورزشی مانند بازیهای
شاه و وزیر ،کبریت باری ،کشتی گیری،
اسب سواری ،الک دولک و ...برقرار بود

خون ریزی مکن
بویژه اگر دش��من بد
کنش در ح��ال گریز
باش��د .هنگام پیروزی
یزدان را شکرگزار باش
که او راهنمای تو بوده
اس��ت .به زیردستان
اذی��ت و آزار مرس��ان
و این را ب��دان که در
گیتی به جز نام نیک و
سرانجام خوب چیزی

باقی نمی ماند.
پنج نکته که همچون پنج گنج است
به شما می گویم که استفاده آن از هر
تاج و گنجی بهتر می باشد.
اول آن که به یزدان پاک اعتقاد داشته
باشید و بدانید که جز خدای پاک چیز
دیگری وجود ندارد.
دوم آن که هیچ��گاه دانش و علم را
کوچک مش��مارید ،اگر فرد معمولی
هستید و یا اینکه پادشاهید.
سوم آنکه بدانید که هرگز سخن پیش
مرد دانا کهنه و قدیمی نمی شود.
چه��ارم آنکه ترس از گناه از هر دار و
بند و چاه مهم تر است.
پنجم آن که م��ردم عیب جو پیش
کسان آبرویی ندارند.
این پندهای مرا گوش دارید که شما
را س��ودمند است .گردن آز و طمع را
بشکن .پیش زنان رازی را برمال مکن.
هیچگاه از آموختن غافل مش��و .اگر
خواهان آنی که جان و روان خودت را
کمال بخشی .دل مردم ما شاد باد و از
داد ما هم گیتی آباد باد.

فرمانروایی شاپور

چون اردشیر بابکان به هفتاد و هشت
سالگی رسید ،بیمار شد .دانست که
زمان مرگ��ش نزدیک اس��ت .آنگاه
شاپور را فرا خواند و به او اندرزها داد و
گفت سه چیز تخت پادشاهی را برباد
خواهد داد.
اول ظلم و بی دادگری ،دوم آنکه بی
مایه ای را بر مردم هنرمند برتر بدانی.
س��وم آنکه گنج و مال دنیا را دوست
داشته باش��ی و کوشش کنی که آن

“وقتی
همه
خوابیم”

اس��ت ،ام��ا بیضایی
پی��ش از این گفت��ه بود که
“خالصه داس��تان خطی برای آن در
نظ��ر نگرفته ام ،اما باید بگویم در دل
این فیلمنامه ژانرهای مختلفی مثل
ژانر اجتماعی جا می گیرد و مضمون

را بیفزائی.
این مطالب را که گفت ،برای همیشه
خاموش ش��د .چون ش��اپور بر تخت
نشس��ت خردمندان و بزرگان فرزانه
گرد او جمع شدند.
در زمان فرمانروایی شاپور میان ایران
و روم جن��گ در گرفت و به پیروزی
ایرانیان منجر شد .شاپور سی سال و
دو ماه حکومت کرد و پس از فوت او
پسرش اورمزد به فرمانروایی رسید.

فرمانروایی اورمزد

دوره فرمانروایی اورمزد یک س��ال و
دو ماه بود و پس از مرگ وی پسرش
بهرام به حکومت رسید.

فرمانروایی بهرام
اورمزد

پس از فوت اورمزد ،پسرش بهرام به
تخت پادش��اهی نشست و مدت سه
س��ال و سه ماه و س��ه روز حکومت
کرد.

فرمانروایی بهرام بهرام

بهرام پسر بهرام مدت نوزده سال با داد
و دانش ملک راند و آنگاه بمرد.

فرمانروایی بهرام
بهرامیان

به��رام بهرامیان پس از آنکه به تخت
نشس��ت ،پس از چه��ار ماه حکومت
فوت کرد.

فرمانروایی نرسی بهرام

پس از فوت بهرام بهرامیان فرزندش
نرس��ی به حکومت رسید و مدت نه
سال سلطنت کرد.

فرمانروایی اورمزد
نرسی

دوره فرمانروای اورمزد نرسی نه سال
ب��ود و پ��س از م��رگ وی ،فرزندش
شاپور ملقب به ش��اپور ذواالکتاف به
سلطنترسید.

شماره آینده

فرمانروایی شاپور ذواالکتاف
فراگیری دارد که می تواند هر ژانر را
در برگیرد”.
اگ��ر همه چیز به خوبی پیش برود
و بیضایی بتواند فیلمش را بسازد،
س��ومین فیلمش از س��ال ۱۳۷۰
خواهد ب��ود .آخرین فیلم بیضایی
“سگ کشی” بود که در نخستین
سال های بعد از دوم خرداد ساخته
شد.
بهرام بیضایی پس از سک گشی
دیگر نتوانس��ت فیلمی بسازد
تا اوایل س��ال گذشته که برای
ساختن “لبه پرتگاه” خبرساز شد
و با معرفی بازیگران کار را ش��روع
ک��رد ،اما به خاطر اختالفاتی که با
تهیه کننده پیدا کرد ،فیلم متوقف
ش��د .قرار بود در آن فیلم محمدرضا
گلزار ،مهران مدیری ،مژده شمسایی و
نگار فروزنده نقش های اصلی را بازی
کنند.

حبیب ،سوزان و ...در مونتریال  17می Palais des congrès

به مسافرت نوروزی
بروند .در سالهای اخیر
این موضوع به صورت
یکی از برنامه ریزیهای ایام نوروز درآمده
است بطوری که افراد زیادی از شهرهای
مختلف به نقاط خوش آب و هوای
کشور ایران سفر می کنند .اما این سفرها
نیز خالی از مراسم عید نوروز نیست.
در مسافرت هم مردم به دید و بازدید
عید می روند و یکدیگر را به شام و نهار
دعوت می نمایند و همراه خود سفره
هفت سین ،سبزه و شیرینی برمی دارند.

 -کوسه برنشسنت

یکی از مراسمی که در گذشته بیشتر

 ختم مرغ بازی وبرگزاری مراسم ورزشی

که هنوز هم پاره ای از آنها در نقاط
مختلف ایران انجام می شود.

 مراسم نوروز در طول تاریخاز بررسی های مختلف چنین نتیجه
گرفته می شود که نوروز در طول
تاریخ با تغییر و تحوالت در مراسم،
در سرزمین ایران و منطقه تحت نفوذ
فرهنگ ایرانی ،برگزار می شده است.
در زمان هخامنشیان ،نوروز به شیوه و
مراسمی بسیار با شکوه و طوالنی برگزار
می گردید .مراسم اصلی این جشن در
کاخ تخت جمشید بود .در این مراسم
نمایندگان کشورهای تحت سلطه ایران

بهترین فرآورده های سرزمین خود را
برای شاه ایران بعنوان عیدی ،هدیه می
آوردند.
به استناد نوشته های مورخین بابلی
و یونانی ،شاهان هخامنشی در طول
جشن نوروز در ایوان کاخ خود نشسته
و نمایندگانی از استانهای گوناگون که
پیشکش هایی نفیس همراه خود برای
شاه آورده بودند ،می پذیرفتند ،آنگاه
در حضور مدعوین شاه برای آنها آرزوی
سالمتی ،برکت و سالی پر باران و پر
محصول از درگاه خداوند می کرد.
بخش پایانی در شماره آینده

پـارسی
را پاس

بد ا ر یـ��م

Ϯ̴Α ϞδϏ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯη ϭ Ζδη
ϩϭΪϧ - ϢϏ Ϯ̴Α ϪμϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΪϨ̳ ϭ ϮΟ Ϯ̴Α ΕϼϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩήΑ Ϯ̴Α ϡϼϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϪΒϠϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη ϩήϴ̩ Ϯ̴Α
ΖγέΩΎϧ Ϯ̴Α ςϠϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴΘϠϏ Ϯ̴Α ϥΪϴτϠϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎ̴̩ Ϯ̴Α φϴϠϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϟΎ̴̩ Ϯ̴Α ΖψϠϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΟ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̡Ύϧ ϡΎΠϧ Ϯ̴Α
ωΎΟέ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̡Ύϧ Ζθ̳ήΑ Ϯ̴Α
ϑΎτόϧ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̡Ύϧ ζϣήϧ Ϯ̴Α
έϭΎΑ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩή̰ϧέϭΎΑ Ϯ̴Α
ζθΨΑ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩϮθΨΑΎϧ Ϯ̴Α
ϥΎϴΑ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϔ̳Ύϧ Ϯ̴Α
ϞϤΤΗ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓΎΘϧήΑ Ϯ̴Α
̭έΩ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓΎϴϧέΩ Ϯ̴Α
αήΘγΩ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓΎϴϧ ΖγΩ Ϯ̴Α
Ϯϔϋ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩϮθΨΑΎϧ Ϯ̴Α
ϢϬϓ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓΎϴϧέΩ Ϯ̴Α
ΖϤδϗ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̡Ύϧ ζΨΑ Ϯ̴Α
ϪδҨΎϘϣ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̡Ύϧ ζΠϨγ Ϯ̴Α
ϝήΘϨ̯ ϞΑΎϗ ήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘΨϴδ̳ έΎϬϣ Ϯ̴Α
ϮϨϴΑ Ϯ̴Α ϪϓήϣήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧ̰ϤϣήϴϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΪηΎϧ-̶ϧΪθϧ Ϯ̴Α
ίϭήϴ̡ Ϯ̴Α ϥΪϣ ϖΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη
ΪϨϣίϭήϴ̡ Ϯ̴Α ΗΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̢γϭέ Ϯ̴Α ϪθΣΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γέΎ̡ Ϯ̴Α ̶γέΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎΒϟ ύέΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΩ ϩΩϮγ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ϞϴμΤΘϟ ύέΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘΧϮϣ ζϧΩ
ϩΎΒΗ Ϯ̴Α ΪγΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘϓή̳ ϪϠλΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη έϭΩ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ̶ϠϴϣΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΩϮϧΎΧ
έά̳Ωϭί Ϯ̴Α ̶ϧΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨήΧ έϮΘ̯Ύϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨήΧ ̱ήΑ Ϯ̴Α
έΎ̴ϧέϭΩ Ϯ̴Α β̯Ύϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪҨΎϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩϮϫ - ΩϮγ Ϯ̴Α
ήϔχ ΎҨ Θϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίϭήϴ̡ Ϯ̴Α
ΏϮη Ϯ̴Α ϪϨΘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̶ηΎΤϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨϮ̳ΰγΎϧ
ζΤϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎϨηΩ - ΰγΎϧ Ϯ̴Α
ί ΰҨή̳ Ϯ̴Α ί έήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰҨή̳ Ϯ̴Α έήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϥΎϣήϓ Ϯ̴Α Ϧϴϣήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴθϧήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖΧΩή̡ΩϮΧ Ϯ̴Α
Ωή̯ νήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖηΪϨ̡ Ϯ̴Α
ϩέΎΘΧΎγ Ϯ̴Α ϝϮϣήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϣΎδΑ Ϯ̴Α βϧΎ̯ήϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϫΎΒΗ Ϯ̴Α ΩΎδϓ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̯ή̡ Ϯ̴Α ϝΎόϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎҨϮ̡-έΎ̯ή̡ Ϯ̴Α ϝΎόϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϴϟΎόϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΒϨΟ ϭ έΎ̯ - Ϯ̡Ύ̰Η Ϯ̴Α
ϩ̫ϭέΎ̯ Ϯ̴Α Ϟόϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̮ϨҨ Ϣϫ Ϯ̴Α ˱ϼόϓ ̵ΎΟ ϪΑ
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گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران جهان

ترجمه فارسی فراخوان برای شرکت در تظاهرات اول
ماه مه که توسط بیش از 20سازمان و گروه سیاسی
کانادایی و خارجی ،از جمله اتحاد سوسیالیس��تی
ایرانیان -مونترال امضاء شده است
پنجش��نبه اول م��اه م��ه ،روز جهان��ی کارگران و
ستمدیدگان تمام جهان!
دیدار در س��اعت  ،18حرکت تظاهرات ساعت 18
و  30دقیق��ه در تقاطع خیابان  Ontarioو Valois
Montréal

سرمایه داری
علت فقر ماست!
خشم خــودمان را
ابــراز کنیم!

همه جا در جه��ان ،اول ماه مه کارگران ،بیکاران و
ستمدیدگان علیه مذلت ،فقر و بی عدالتی تظاهرات
می کنند .تظاهرات علیه سرمایه داری بیاد اعتصاب
کارگران ش��یکاگو در س��ال  1886که به ش��دت
سرکوب ش��د ،انجام می گیرد و ما در مونترال نیز
به تظاهرات می پردازیم .اگر به سرمایه داری پایان
دهیم ،جهان می تواند و باید بهتر باش��د! سرمایه
اقتصادی مبتنی بر کسب
داری یک نظام اجتماعی و
ِ
سود هرچه بیشتر در مدت زمان هرچه کمتر است
که برای تحقق آن از هیچ چیز رویگردان نیس��ت!
الجرم باید کسی این سود را تامین کند .متفکران
راست ،سخنگویان آنهایی که منافعشان توسط این
نظام تأمین می ش��ود ،دائماً ادعا می کنند که این
نظ��ام “یک نظام کمتر مضر” اس��ت و نباید جار و
جنجال به پا کرد زیرا وضعیت طی  100سال اخیر
بهتر ش��ده اس��ت و غیره .آری این ها همه درست
است ...زیرا وضع برای آن ها ،یعنی برای یک اقلیت
کوچک خیلی بهتر شده است! این ها همان کسانی
هس��تند که به ما می گویند شما باندازه کافی کار
نمی کنید و از ما می خواهند که کمربندها را سفت
تر کنیم .می خواهند همه چیز را خصوصی ساخته،
برنامه های اجتماعی را قطع نمایند و زمانی که دیگر
به ما احتی��اج ندارند ،ما را به خیابان ها بیاندازند و
هنگامی که بخواهیم از حقوقمان دفاع کنیم ما را
سرکوب می کنند.
سرمایه داری با چهره انس��انی وجود ندارد! از بین
بردن امکان کار توسط سرمایه داری را نمی توان از
طریق خو ِد سرمایه داری ترمیم کرد  ...برای جبران
زیان ها باید نظام را تغییر داد .ما به اندازه ی کافی
مواد غذایی برای این که  10میلیارد انس��ان بطور
شایسته زندگی کنند ،تولید می کنیم .اما ،طبق نظر
سازمان ملل متحد 2 ،میلیارد از  6,7میلیارد انسان
از سوء تغذیه رنج می برند  ...به جای مبارزه با علت
های نا امیدی انسان ها ،آن ها را با اسلحه و جنگ
تهدید می کنند.
س��رمایه داری یعنی جنگ .هزینه های سالیانه ی
نظامی در فاصله س��ال ه��ای  1997تا 37 ،2006
در صد افزایش یافته ان��د و به  1204میلیارد دالر
رسیده اند(بنا بر انستیتوی بین المللی پژوهش برای
صلح در اس��تکهلم) .منباب مقایسه یادآوری کنیم
که تمام قرض های خارجی همه کشورهای جنوب
 1100میلیارد دالر اس��ت .توده های مردم از این
جنایت امپریالیست ها رنج می برند .حتا در این جا،
در کانادا خلقهای اُتوش��ون قربانی یک نسل کشی
توسط دولت استعمارگر کانادا شده اند.
علت این همه دیوانگی چیست؟ سرانجام کی پایان
تخیل است که بخواهیم به
خواهد یافت؟ آیا این یک ّ
حرکت خورد کننده ی سرمایه داری پایان دهیم؟
تخیل کنندگان بیشتر کسانی هستند که تصور می
ّ
کنن��د این وضعیت می تواند ب��رای دوران طوالنی
دیگری ادامه یابد ...
چند ص��د میلیون انس��انی که در غ��رب “طبقه

اعالم موجودیت جمعی
از دانش آموزان
سوسیالیستتبریز

تاریخ به ما م��ی آموزد که رهایی از بند ظلم و
استثمار و ستم در تمامی صور آن جز با وحدت
توده های تحت س��تم و مبارزه بر عله تمامیت
سیستم استثمار و تبعیض امکانپذیر نیست.اما
به زعم ما صرف رسیدن به این نتیجه نمی تواند
گرهی از موانع موجود در مسیر مبارزان راه خلق
بگشاید.چرا که مبارزه بر عیله سیستمی است که
تمامی زندگی،رفتارها،فعالیتها و حتی اندیشه ی
توده ها را در کنترل خود گرفته است و در این
راه تنها آگاهی داشتن از وضعیت کافی نیست.
همانطور که مارکس به ما آموخته است“ :این
آگاهی انسانها نیست که زندگی اجتماعی آنها
را تعیین میکند،بلکه برعکس،زندگی اجتماعی
انهاست که آگاهیش��ان را تعین می بخشد”،...
پس هیچ چیز به شک واقعی دگرگون نخواهد
ش��د مگر آنکه س��از و کار اجتماعی موجود از
ریش��ه دگرگون گردد و مبارزه در راستای این
دگرگونی نیازمند متش��کل ش��دن و فعالیت

ϥή̳έΎ̯ ̶ϠϠϤϟ ϦϴΑ ίϭέ
ϥΎϬΟ ϥΎ̳ΪϳΪϤΘγ ϭ
متوسط” را تش��کیل می دهند از یک رفاه نسبی
برخوردارند ،این اما به بهای از خود بیگانگی شگفت
آوری در زندگی آنهاس��ت .دیگران ،یعنی اکثریت
عظیم ساکنان کره زمین از فقر و مذلت رنج می برند
 ...این جا ،در مونترال زندگی روزانه هزاران انس��ان
یک عذاب واقعی اس��ت .م��ا در جامعه ای زندگی
نمی کنیم که هر کس بتواند پاسخی برای نیازهای
خود بیابد  ...از اینهم بدتر به آرزوهای خود برس��د.
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اکثریت عظیم
مردم در خدمت یک اقلیت کوچک قرار دارد .این
است سرمایه داری! تفاوت های زبان ،رنگ ،مذهب،
همه و همه تنها بهانه ای هستند برای توجیه تفرقه،
دامن زدن به تشنج و کشیدن مرزها .زنان همواره
قربانی س��تم ویژه ای بنام مرد ساالری هستند .در
جنوب کودکان به کار گرفته می شوند و به جنگ
اعزام می گردند .زندگی نبایستی چنین باشد!
اقتصاد سرمایه داری در انباشت بی پایان سود خود
بیش از همیشه منابع کره زمین را غارت می کند.
زیان هایی که از این طریق وارد می ش��وند التیام
ناپذیرند  ...یک نظر علمی تایید شده در مورد عواقب
تخریب و ویران سازی محیط زیست به ما هشدار
می دهد .می توان گوش ناش��نوا داش��ت اما شیوه
زندگی ما به کره کوچک زمین پش��ت کرده است.
با آتش بازی می ش��ود! این بی چیزان هستند که
الجرم بهای آن را می پردازند .بحران محیط زیست
موجب کمبود و نایابی وس��یع خواهد ش��د و این
توجیهی برای جنگ های جدید اس��ت  ...در حالی
که تکامل بیس��ابقه ی تکنولوژی و رشد دانش در
هم��ه زمینه ها می تواند از این ضایعات جلوگیری
نماید .همبستگی انسانی از ما می خواهد که شیوه
زندگی خود را تماماً تغییر دهیم و به زندگی برپایه
سود ،کیش فردگرایی و مصرف به هر قیمتی ،پایان
دهیم .ما به اندازه کافی از بی نوایی ،فقر ،بی عدالتی
و تبعیض برخورداریم .این تنها ما هس��تیم که می
توانیم دنیا را تغییر دهیم!
باید علیه این نظام شورید! باید به خیابان ها ریخت،
متحد شد ،سازمان یافت و دنیا را تغییر داد تا زندگی
بهتر شود!
انقالب تنها راه حل است! برای همین است که ما در
اول ماه مه به تظاهرات می پردازیم .در این زمینه با
اطرافیان خود صحبت کنید!
Anarkhia, Apatrides
anonyms,Association irrationnelle
pour un Québec libertaire,Carrefour
Québec-Cuba,Cellule rouge de
Drummondville,Centre d’appui
aux Philippines, Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes,
Comité des sans-emploi Montréalcentre,Comité pour un Secours rouge
canadien, La Pointe libertaire,L’Or
ganisation populaire de défense des
droits sociaux (OPDS),Parti communiste révolutionnaire,Personne
n’est illégal – Montréal,PINAY
(Organisation des femmes philippines à Montréal),Solidarité sans
frontières,Union Locale de Montréal
-NEFAC-,Unité socialiste des Irani…enns à Montréal
*****

دوش��ادوش مبارزانی اس��ت که ای��ن ضرورت
تاریخی را دریافته اند.
و اکن��ون ای��ن صدای اعالم حض��ور جمعی از
«دانش آموزان سوسیالیس��ت دبیرس��تانهای
تبریز» اس��ت که به صفوف رفق��ا و یاران خود
در سراسر کشور(خصوصا س��ایر دانش آموزان
و دانش��جویان) می پیوندی��م و بر علیه ظلم و
استثمار در تمامی گونه های آن :از ستم و تضاد
شدید طبقاتی گرفته تا ستم جنسیتی و ستم
ملی-قومی اعالم مبارزه می کنیم.ما گام دراین
راه می نهیم که پرچم مبارزه ی دانش��گاه فردا
در دس��تان ماست و نسل پشت سر ما پای در
جای ما خواهد گذاشت.ما نه ادعای نمایندگی
داریم و نه ادعای پیش��تازی چرا که از حضور و
فعالیت سایر رفقای تبریز(در دانشگاه ها و خارج
از آن) نیک آگاهیم و خود را دوش��ادوش آنان
و در کنار تمامی مبارزان سوسیالیس��ت ایران
می دانیم.و ای��ن تنها صدای بخش کوچکی از
مبارزان راستین خلق در دیار نابدل ها،دهقانی
ها و بهرنگی هاست.

جمعی از دانش آموزان تبریز
فروردین 1387
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انوشه آزادبر ،بعنوان
نایب رئیس احتادیه
ملی دانشجویان
انگلیس انتخاب شد!
 ۲۰فروردين  9 ( ۱۳۸۷آوریل ) 2008

در تاریخ  ٢آوریل کنفرانس ساالنه اتحادیه
ملی دانشجویان ( * )NUSبا شرکت بیشتر
از  ١٠٠٠نماینده از دانشگاهها و کالجهای
اصلی نقاط انگلستان ،اسکاتلند
و ول��ز با اکثریتی قریب به اتفاق
دانش��جوی فعال ایرانی ،انوشه
آزادب��ر را بعن��وان نایب رئیس
افتخاری  NUSانتخاب نمودند.
کنفرانس س��االنه اتحادیه ملی
دانش��جویان یک یا چند نایب
رئیس افتخ��اری را جهت اعالم
همبس��تگی ب��ا مب��ارزه برای
آزادی و براب��ری در اقصی نقاط
جه��ان انتخاب می کن��د .این
منتخبین برای چهار س��ال این
عنوان را خواهند داش��ت .س��ال گذشته
نمایندگان کنفرانس رهبر زندانی کارگران
اتوبوسرانی تهران ،منصور اسانلو را برگزیده
بودند .کمپین “آم��وزش و پرورش برای
فروش نیس��ت” ( ،)ENSک��ه گروهی از
سوسیالیستهای متشکل در  NUSاست،
کاندیداتوری انوش��ه را سازماندهی کرده
بودند .یک��ی از اعضای ENSبه نام Darcy
 ،Leighنماین��ده کنفران��س از دانش��گاه
ادینبورگ با س��خنانی نامزدی انوش��ه را
چنین اعالم نمود:
“کنفرانس سال گذشته ما منصور اسانلو،
رهبر اتحادیه کارگران اتوبوسرانی را بعنوان
نایب رئیس افتخاری انتخاب کرد .امسال
ما بار دیگر می توانیم همبستگی خویش
را ب��ا کارگ��ران و دانش��جویان در ایران با
انتخاب انوش��ه آزادبر اعالم کنیم .انوشه
دانشجوی دانشگاه تهران می باشد .او یکی
از  ٥٠فعال دانشجویی است که در دسامبر
سال گذش��ته به دلیل برگزاری تجمعات
اعتراضی بر علیه رژیم سرکوبگر و وحشی
ایران و خطر جنگی امپریالیستی در ایران
بازداش��ت گردی��ده بود .همانند بیش��تر
آنهایی که بازداش��ت ش��ده بودند ،انوشه
یک سوسیالیست اس��ت ،فعالی در گروه
دانش��جویان آزادیخواه و برابری طلب که
سعی بر برقراری ارتباط جنبش دانشجویی

با جنبش کارگران و زنان را دارد.
خواهران و ب��رادران ما در ایران در مقابل
رژیمی قرار گرفته اند که فعالین اتحادیه
های کارگری و دانش��جویان را زندانی و
شکنجه می کند ،رژیمی که همجنس
گراه��ا را اع��دام می کن��د ،رژیمی که در
قانون آن زن “نصف” یک مرد ارزش دارد
و رژیمی که اقلیتهای قومی و مذهبی و هر
کسی را که بر علیه جنایت هایش سخن
بگوید مجازات می کند.
آنها ،دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب،
همچنی��ن در مقاب��ل خط��ر تحریمهای
اقتصادی ،بمباران و
تهاجمتوسطقویترین
ماش��ین جنگی دنیا
قرار دارند .در حالی
که انوش��ه و دیگران
آزاد ش��ده اند ،چهار
دانشجوی دیگر هنوز
در اسارت هستند.
اگرهمبس��تگی بین
المللیبرایشماجدی
است ،اگر ضدیت با
جنگ برایتان جدی
اس��ت ،اگر آزادی و دمکراسی در دانشگاه
و جامعه برایتان جدی هستند ،انوشه آزادبر
را بعنوان نایب رئیس افتخاریمان انتخاب
کنید.
این انتخاب سیاست  NUSرا در ضدیت با
جنگ ،با پشتیبانی از کارگران ،دانشجویان،
زنان و دیگر جنبش��های دمکراسی خواه
از پایی��ن را به هم پیوند م��ی زندENS .
برای اجرای این سیاست بطور جدی اقدام
خواهد نمود”.
___________________

*درباره احتادیه ملی
دانشجویان : NUS

 NUSبزرگتری��ن اتحادیه دانش��جویان و
دانش آموختگان در انگلستان ،اسکاتلند،
ول��ز و ایرلن��د ش��مالی می باش��د که در
تمامی دانشگاهها و کالجها حضور موثری
دارد NUS .نمایندگی بیشتر از  7میلیون
دانشجو را بر عهده دارد و یکی از بزرگترین
اتحادیه های دانش��جویی در سرتاسر دنیا
می باشد.
وبسایتNUS :
http://www.nusonline.co.uk

آزادی محمود صاحلی

ایستاده ام!

جنبش
کارگری به دنبال تحقق خواسته ها و مطالبات
اولیه و انس��انی ب��وده و من نیز در این راس��تا
فعالیتهایم را برای
دف��اع از حق��وق
کارگران و پیشبرد
اه��داف کارگری
ادامه می دهم.
“محمود صالحی”
فعال کارگری در
کردستان دو روز
پ��س از آزادی از
زندان به خبرنگار
دسترنج گفت:
جنبش کارگری بدنبال تحقق خواس��ته ها و
مطالبات اولیه و انسانی کارگران بوده و فعالیت
من نیز در این راستا از دو ده گذشته تا کنون با
وجود مشکل آفرینی ها ،در جهت همین اهداف
و آرمانهای کارگری تداوم داشته است.
او با اش��اره به اینکه دس��تگیری وی در جهت
همین تحرکات حق خواهانه بوده است گفت:
بعد تحمل بک س��ال حب��س ،پرونده دیگری
به اتهام ارس��ال پیام به مناس��بت روز دانشجو
تشکیل ش��د که نتیجه آن بازجوئی در شعبه
یکم دادگاه س��نندج و ص��دور قرار وثیقه 40
میلیون تومانی برای آزادی بود.
وی تاکید کرد :محدودیت های اینگونه تاثیری
روی فعالیتهایم در دف��اع از حقوق کارگران و
پیگیری مطالبات دیرینه کارگران کشور نداشته
و نخواهد داشت.
بنابراین گزارش “محم��د عبدی پور” از دیگر
فعاالن کارگری کردس��تان به دسترنج گفت:
آزادی محمود صالحی پیروزی و ش��ادی برای
جامعه کارگری بود و امیدوارم از این پس بدور از
آسیب های اینچنینی در فضائی بدون تنش در
جهت بیان مشکالت و پیگیری حقوق کارگران
تالش کنیم .گفتنی اس��ت “محمود صالحی”
فعال کارگری روز یکش��نبه  ۱۸فروردین ماه با
قرار وثیقه  40میلیون تومانی از زندان مرکزی
سنندج آزاد ش��د و با آزادی او جامعه کارگری
کردستان با پخش شیرینی در خیابان ها این
روز را جشن گرفتند.
منبع/http://jamal68.blogfa.com :
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خامن ها !UT

جریده
دریده و
دروغ

-O
CHILL

وآقایان
همشهری ،دوباره
نگاه کنید
و لبخند بزنید!

کالبدشکــافییک
دروغ ()13

درج خبر انصاری ها در راه مریخ
(دروغ  )13در شماره پیش پیوند،
موجی از واکنش های متفاوت را با
خود بر پیامگیر پیوند آوار کرد.
دوستانی خندیدند (نگاه کنید به
صفحه ی نامه ها) و خوانندگانی
نیز موضوع را سخت جدی گرفتند
و با ترکه انار بر پشت ما زدند که
دست از تفرقه و مرافعه های بی
پایه برداریم و بفکر «مصلحت»
کامیونیتیباشیم.
«دروغ» ،همچنین واکنش مطایبه
آمیز شخص «رهبر بالمنازع» را
برانگیخت؛ ساعتی پس از پخش
نشریه ،جناب انصاری ،با پیامی،
صفرای درون را – پیچیده در لفاف
طنز ،در پیامگیر پیوند (در باال) ثبت
کرد.
ما سرضرب تلفنی ،برای جناب
انصاری توضیحاتی دادیم؛
تا چه قبول افتد و چه…
اما ذی ً
ال جهت روشنگری اذهان
خوانندگان توضیح واضحاتی چند
ضروری می نماید:
همانگونه که گواهید در پیوند ،همه
ساله دروغ سیزده درج میشود.
این دروغ ها گاه لوس و بی اثر؛
گاه مثل سال پیش -کشف جسد
«پیر» -شدیداً خشن ،گاه اشک انگیز
همچون سراب «خانه ایران»؛ اما در
واکـنشنده بوده است!
همه حال ُ
بی نیاز از توضیح است که این
دروغ های سیزده ،به مثابه مطایبه،
تنها به هدف آوردن لبخند بر لبان
خوانندگان است ،هیچگاه ربطی به
دوستی و دشمنی ،تسویه حساب
شخصی و ..نداشته و ندارد.
خواننده ای می پرسید چرا انصاری؟
توضیح دادیم به دلیل «مطرحیت»
و چون «طنزخورد» ایشان َملس
تر است.
به لیستی از افراد «مطرح»
کامیونیتی رجوع شان دادیم که قرار
بود ُمهر «دروغ» بر نام ایشان بخورد:
بهرام ناصری -بازار (کی؟!)
نادرزرکاری -بنیاد (سالخورده!)
نوروزی -تلویزیون (سپری شده!)

هشدار درباره
ارتباط ورزش با
سرطــــان

13

خسروشمیرانی
رادیو (سال بعد!)سن
دکتر شریف -انجمن (مالحظه ّ
و سال و غیرو)
فرشاد  -تپش (احتمال آتش زدن
روزنامه وجود داشت!)
حسین صمیمی «-خانه» (آخی
ی ی ،جانی!)
و...
حق داد که انتخاب انصاری پربیراهه
نبوده است( .نگاه کنید به سیاهه
بلند رزومه بلندباالی او ،در دروغ
)!13
سپس توضیح بیشتر دادیم ،همانگونه
که کاریکارتوریست های جرائد ،مثال
در کانادا با چهره کاریکاتورطلب،
برایان مالرونی (چانه) و ژان کراتین
(دهان) و ...کارشان سکه بود،
بروبچه های پیوند نیز همواره حضور
امپراتوری انصاری را منبع الهام
و سرچشمه پربرکت طنازی می
دانند… و موضوع ربطی به شیشه
خرده و رقابت های رسانه ای و قس
علیهذا ندارد.
(به مویتان قسم!)
(تازه این نخستین بار نبود.
خوانندگان عزیز ،کاریکاتور معروف
پیوند را از همکار پیشین هنوز در
خاطر دارند:
حضرت «لردبارون» در کت شلوار
5هزار دالری آرمانی با سوراخی در
جوراب!)
و آنگاه نتیجه گرفتیم رهبر بالمناز ِع
ایرانیان کانادا می بایستی از این بابت
حقگذار گام های مداوم پیوند در راه
مطرح کردن نام ،حضور و یادآوری
فعالیت های ایشان باشند ،نه گله
مند!
باری دوستان ،کار طنز ،گیر دادن به
قدرت است؛ سوزنی بر بادکنک پر
باد دیکتاتوری و یکه تازی؛ بارومتر
بردباری و تواضع؛ آنتی تز فیس و
افاده است .به فرد کار ندارد .با قدرت
شوخی می کند مبادا امر بر کسی
مشتبه شود کدخدایی علی آباد
افتخار است؛ ما همه تنها خدمتگزار
ساده ای بیش نیستیم!
و بعد نکته ی دیگری را یادآوری
کردیم.
ما -پیوند« -سیاستمدار» نیستیم.
دنبال رای نمی گردیم.
ما ،دوستان ،خبرچینیم و قلم انداز.
نمی دانیم «مصلحت» جامعه کدام
است .ما کارمان را ،همیشه با عشق
و احترام -و هرازگاهی با کف دستی
شیطنت -انجام می دهیم.
هدف آن است به سهم کوچک

امراض عمده می شود.
محقق��ان بریتانیای��ی
گفتن��د ک��ه نتایج به
دست آمده از آزمایشات
در آمریکا ممکن است
به کش��ف درمان های
محققان مرکز پزشکی دانشگاه دوک جدید برای س��رطان
بریتانیا می گویند با این که تحقیقی پروستات منجر شود.
در آمریکا نش��ان داده ورزش ممکن تیم محقق دانش��گاه
اس��ت باعث رشد تومورهای سرطان دوک در آزمایش��ی
پروستات شود ،آنها به بیماران توصیه مس��تقل از تحقیقات
می کنن��د ک��ه از ورزش صرف نظر در آمریکا ،پنجاه تومور
پروس��تات با منش��اء
نکنند.
در تحقیقی که اخیرا در آمریکا صورت انسانی را در موش های
گرفت تومورهای سرطان پروستات در آزمایشی کاشتند و نیمی از موش ها
موش های آزمایشگاهی که روی چرخ را در قفس های��ی کوچک نگهداری
کردند (ت��ا امکان ورزش
ورزش گذاشته شده بودند ،با دو
نداش��ته باش��ند) و
برابر سرعت رشد کرده است.
س
ر
طان
به نیم��ی دیگر این
محقق��ان گفتند که احتماال
ام��کان را دادن��د که
سریع تر شدن جریان خون پروستات
روزانه به طور میانگین
در بدن موش و نتیجتا بهبود
روی چ��رخ ورزش نیم
خون رسانی به تومورها باعث شده که
تومور رش��د سریع تری داشته باشد .مایل بدوند.
با این حال ،محقق��ان بریتانیایی به دکتر لی جونز ،یکی از محققان گفت:
بیماران گفتند به ورزش کردن ادامه “تحقیق ما نیز نشان داد که سرعت
دهند چون عدم تح��رک باعث بروز رشد سلول های س��رطانی در میان

آقای رحیمیان سالم!
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آقای انصاری هستم
م
 ...باالخ�ره بع�د از دتی جریده
دریده شما را به عرض مبارک ما
رساندند!
من از دم
در
وازه
ی
کره مریخ زنگ
میزنم،
ویزا
به
من
ندا
دند ،گفتند
قیافه
من
ع�ا
دی
ا
س�
ت...
از
من
خواس
تند
ی
ک نفر را معرفی کنم
که قی
افه
اش
بی
شتر شبیه مریخی
ها با
ش�
د...
من
هم
هی
چکس جز
ش
�ما
و
اقعا
به
نظ
�رم
نیا
مد.
ب
رای
شما
دع
وتن
امه می فرستند شما
هم مهم�ان همان انوش�ه خانم
ه
ستید! اگر هم نشد ،درک! من
خودم خرجت را میدهم...
روزتان خوش!

خودمان در
این یک بند انگشت نشریه ،سکوت
را بشکنیم .نگذاریم در این دور و بر
کسی به خواب برود .و جدا معتقدیم
هیچ چیز و هیچ کس مقدس نیست.
(باور کنید سرانگشتی ادویه برای
ذائقه بد نیست ،کسی را نمی کشد.
آخر همیشه که شیربرنج وارفته و
فِرنی که نمی شود خورد ،یک ذره
«چیلی» هم بد نیست!)
و بعد ،چند ریزه پاسخ به چندین
پرسش (خرده شیشه) دار تلفنی:
 نخیر ،انوشه خانوم« ،کازین»حسینآقانیستند-واقعاً!
 نخیر ،پرواز  18آوریل دروغ 13است؛ پایه تنها در رذالت تحریریه
پیوند دارد و نه در هیچ واقعیت
علمی و غیرعلمی دیگر!
 کلیه ی القابی که با اِطناب در«دروغ» ،به جناب انصاری «الصاق»
شده است ،از سر ِصدق است ،کور
شویم اگر دروغ بگوییم!
انصاری «فضاگرد» ،به
 کلمهِ
معنای انصاری «در هپروت» نمی
باشد! مفهوم مریخ و فضاگردی ،تنها
استعاره ای در پیوست با بلندپروازی
و  Megalomaniaاست؛ و نیز این
موضوع آنگونه که در پیام آقای
انصاری آمده ،ربطی به هیبت ایشان
ندارد!
بخدا!
(آخر کدام مریخی ورساچی می
پوشد ...البته مگر آن که بخواهد
چیزی بفروشد!)
 ایستگاه «سوپوز» (به مفهومُمجامعت) اشکال تایپی بوده ،و اصل
کلمه« ،سویوز» ،ایستگاه فضایی
معروف روسیه می باشد… پوزش
تایپیست را بپذیرید.
.................
اما گذشته از همه این ها ،خانم
ها و آقایان ،پیشنهاد می کنیم،
یک قدم از واقعیت دور شویم،
لبخند بزنیم .در این وانفسا
مفید است .همین!
با عشق و احترام و کمی...
عجالتا م.ر.

موش های ورزشکار در مقایسه
با موش های بی تحرک تقریبا
دو برابر می شود”.
اما او گفت ک��ه ورزش ممکن
است به درمان کمک کند چون
باعث می ش��ود خون رسانی و
همراه آن مواد داروئی راحت تر
به س��لول های سرطانی برسد.
اص��وال خون رس��انی ب��ه غدد
سرطانی خوب نیس��ت و مواد
دارویی داخل خ��ون به میزان
کافی به تومورها نمی رسند.
دکتر اس��تیون فریدلند ،یکی
دیگر از محققان دانشگاه دوک،
گف��ت که نبای��د فرام��وش کرد که
شرایط آزمایشگاهی با شرایط داخل
بدن انس��ان تفاوت زیادی دارد و باید
محتاطانه نتیجه این گونه آزمایش ها
را تفسیر کرد.
او گفت“ :موش ها تحت درمان برای
سرطان پروستات نبودند .تومورهایی
که در بدن آنها کاشته شده بود از نوع
پیشرفته بود و بعد از آن هم به خاطر
آزمایش ،این تومورها به حال خود رها
شدند .بیماران معموال چنین شرایطی
ندارند”.

همدردی

دوست ارجمند و فرهیخته

جناب دکتر کاظم ودیعی

مصیب وارده ،درگذشت برادر ارجمندتان،

شادروان علی اصغر ودیعی

تسلیت گفته ،برای جنابعالی تندرستی و بهروزی آرزومندم.

حسینپورشفیعی

جناب آقای دکتر کاظم ودیعی

در اندوه از دست رفتن برادر عزیزت با شما و سایر
بازماندگانصمیمانههمدردیم.

دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

دهمین جشنواره جهانی ادبیات مونتریال
Blue Met

دهمین جشنواره جهانی ادبیات
در مونتریال
از 30آوریل تا  4ماه می
در محل هتل دلتا

10th Blue Metropolis
Montreal International
Literary Festival
April 30-May 4,2008
DELTA CENTRE-VILLE Hotel:
777 University St.
)(Metro: Square-Victoria
TICKETS WILL BE ON SALE
Telephone
Admission Network
514-790-1245 / 1-800-361-4595

On Line
www.bluemetropolis.org/festival/
programme
In Person
All Admission outlets and at the
Salle Pierre Mercure, 300 boulevard de Maisonneuve Est, Métro
Berri UQAM, Monday to Saturday
from 10a.m. to 6p.m.
At the Festival Ticket Office (Delta
Centre-Ville Hotel).
FESTIVAL PASSPORTS: YOUR
!BEST BUY
6-coupon passport for $25
6 coupons worth $5 each,
which you can exchange at the
Pierre-Mercure kiosk or at the
Festival ticket office for tickets to
Festival events (a saving of $5).
12-coupon passport for $48
12 coupons worth $5 each
(a saving of $12).

your own
discoveries.
This 10th festival is itself a
milestone. We
will be catching our breath
by the side of
the road, looking back over
the ground we
have covered
and surveying
the next rise in
the road.

Arab
Literary
Prize

Blue Metropolis
Literary Foundation has created
a new literary
prize which is
bestowed on an
author attending
the Blue Metropolis Montreal
International
Literary Festival.
The Blue Metropolis Arab Literary
Prize will be
awarded annually for a lifetime
of substantial
literary achievement by an Arab
writer working in
any genre (poetry,
fiction, etc.) in
Arabic or another
language. The
winner will be
chosen by a jury
appointed by
Blue Metropolis
Foundation and
chaired by the
Artistic Director.

?Blue Met

The world’s first multilingual literary festival – and
the best 5-day literary party
there is. In 2007, Blue Met
gathered some 290 writers,
literary translators, musicians, actors, journalists
and publishers from Quebec and from all around
the world for five days of
literary events in English,
French,Spanish and other
languages.

The Theme of
Blue Met 2008:
On The Road
Writers have always traveled, whether the writer be
Dante or Cervantes, Samuel
Johnson, Jules Verne or
Proust. They may walk or
run, cycle, row, sail, fly,
blast off – or use any one of
hundreds of other possible
vehicles. Or they may sit
quietly, day after day, in a
room.
Because they write about
the places they have been
– whether in memory or
in their imagination, they
allow the rest of us a way
of traveling too, guiding us
through regions, galaxies,
eras, cultures and states of
mind, strange or familiar
or some combination of the
two.
Collective nouns are among
the most vivid words in
language. there are exaltations of larks and schools
of fish, a pride of lions and
a pandemonium of parrots.
Why not a Blue Metropolis
of writers? Here you will
find more trips, more kinds
of trips than are dreamed of
by the tourist industry. We
promise that you will make
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

سعیده اسدی

مصاحبه اول:
اضطراب به جای
امنیت
سن19 :
تحصیالت :دانشجوی صنایع
پوشش :مانتو شلوار
نوع برخورد :تذکر

داستان:

جلوی پاساز تیراژه با مادرم بودیم،
یک خانم چادری اومد جلو بعد از
اینکه سرتاپای منو برانداز کرد گفت:
شالتو محکم ببند!
شالمو محکم کردم.
گفت:محکمتر!
مامانم گفت:
دیگه مگه چشه؟
خانومه گفت:
ما هم وظیفه مون اینه که کنترل
کنیم که بعدا مشکلی برای خودشون
پیش نیاد هرچند که وظیفه شما
هم هست.
 چه احساسی داشتی وقتی تذکردادند؟
حرصم در اومد ،چون بیخودی گیر
داد.
 قبل از برخورد با مامورین چطورلباس می پوشیدی؟ حاال چطور؟
اصال فرقی نکرده چون مطمئن بودم
که مشکلی ندارم.
 قبل از برخورد مامورین چقدربیرون از خانه بودی؟ حاال چقدر؟
فرقی نکرده است.
 قبل از برخورد چقدر احساسامنیت میکردی؟ حاال چقدر؟
احساس امنیتم کمتر شده ،به
طوریکه هروقت به ظاهرم مطمئنم
هم منتظرم که بهم گیر بدهند.
 االن وقتی ماشین گشت ارشادیا مامورین پلیس را می بینی ،چه
احساسی بهت دست می دهد؟
یک کم می ترسم و اول دستم به
سمت روسریم می رود.
 این قضیه چه تاثیری در رابطه بااطرافیانش وبه خصوص خانواده ات
گذاشته؟ آیا به درگیری با خانواده
منجر شده؟ آیا محدودیتهای او را در
خانه بیشتر کرده؟
نه چون مادرم با من بود و متوجه
شد که تذکرشون خیلی بیجا بود.
 آیا در اطرافیان خود کسانی را سراغداری که با ترفندهایی توانسته اند از
بازداشت خود جلوگیری کنند؟
اکثرا با مامورها بحث میکنن که
قانعشون کنند که ولشان کنند.
 آیا فکر می کنی طرح نیرویانتظامی موفق بوده است؟
نه ،چون بیشتر ازآن که امنیت آدم
رو باال ببره اضطراب آدمو باال می بره.

مصاحبه دوم:
با این وضعیت جامعه
رو به گند میکشی
پس به همه مربوطه!
سن18 :
تحصیالت:دیپلم
شهر :تهران
نوع پوشش :مانتو شلوار
نوع برخورد :بازداشت
(یکبار به مدت  2-3ساعت)

داستان:

www.paivand.ca

به خاطر مانتو چسبان و شال باریک
بهم گیر دادن.
منم گفتم خانواده ام با پوشش من
مشکلی ندارند ،فکر نکنم به کسی
مربوط باشه.
یه خانومی بهم گفت:
با این وضعیت جامعه رو به گند
میکشی پس به همه مربوطه.

چهار

رفتم.
به گشتی ها که
رسیدم سعی
کردم بی تفاوت
از کنارشون رد بشم که
صدام زدند.
گفتند به خاطر مانتو کوتاه
و یکی دو سانتی از پام که
دیده می شه باید سوار
بشم.
گفتم کار واجب دارم.
گفتند :ماشین اینجا
هست ،زنگ بزنید براتون
لباس بیارند بعد میتونید
برید.
ولی بردنمون بازداشتگاه.

کوتاه
ذ
ک
ر
م
ص
ی
بت
بعد که به زور سوارم کردن و
ایستادیم تا ماشین پر شد ،گفتن
زنگ بزنین براتون مانتو و کارت
شناساییبیارن.
خالصه برامون پرونده درست کردن
و مانتومم ازم گرفتن .بعد هم یه
جایی یه چیزی رو امضا کرد که نمی
دونم چی بود.
 چه احساسی داشتی وقتی تذکردادند ؟
عصبانی بودم.
 قبل از برخورد با مامورین چطورلباس می پوشیدی؟حاال چطور؟
رفتم همون مغازه و یه مانتو عین
همون خریدم!
 قبل از برخورد مامورین چقدربیرون از خانه بودی؟حاال چقدر؟
به یه اندازه.
 قبل از برخورد چقدر احساسامنیت میکردی؟حاال چقدر؟
احساس امنیتم که کمتر شده ولی
دلیل نمی شه بیرون نروم.
 االن وقتی ماشین گشت ارشادیا مامورین پلیس را می بینی چه
احساسی بهت دست می دهد؟
یه جورایی می ترسم ،دیگه حوصله
درد سر ندارم.
 این قضیه چه تاثیری در رابطه بااطرافیانش وبه خصوص خانواده ات
گذاشته؟
مادرم چیزی نگفت ولی پدرم گفت
یه بار دیگه بگیرنت نمیام بیرون
بیارمت.
 چه روش یا روشهایی برایبازداشت نشدن به کار گرفتی؟
یه کم داد بیداد کردم که نمی کردم
بهتر بود.
 آیا کسی را سراغ داری که باترفندهایی توانسته از بازداشت خود
جلوگیریکند؟
دوست خواهرم ادای کر و الل هارو
در آورده ،ولش کرده اند.
 اگر یک بار دیگر در شرایطبازداشت قرار بگیری چه می کنی؟
کاری نمیشه کرد به زور آدمو سوار
می کنند.
 آیا فکر می کنی طرح نیرویانتظامی موفق بوده است؟
نه مثال نمونه اش من و دوستام وضع
پوششمون هیچ فرقی نکرده.

مصاحبه سوم:
می ترسم و ازشون
بدم می آد!
سن22 :
تحصیالت:لیسانسفیزیک
شهر :تهران
پوشش :مانتو شلوار
نوع برخورد:
بازداشت
( 3-4ساعت)

داستان:

میدان ونک رو به سمت باال می

 چه احساسیداشتی وقتی سوار
ماشین گشت
بردنت؟
اول ناراحت
نبودم ولی وقتی دیدم
یکی دو نفر دارند گریه
می کنند من هم ناراحت

شدم.
 قبل از برخورد با مامورین چطورلباس می پوشیدی؟ حاال چطور؟
تغییر چندانی نکرده فقط سعی می
کنم دیگر شلوار کوتاه نپوشم.
 قبل از برخورد مامورین چقدربیرون از خانه بودی؟ حاال چقدر؟
هیچ فرقی نکرده ،از کارم که نمی
تونم بزنم.
 قبل از برخورد چقدر احساسامنیت می کردی؟ حاال چقدر؟
دیگه واقعا احساس امنیت نمی کنم
طوری که حتی یه پلیس عادی یا
سرباز می بینم هم ته دلم یه کم می
ترسم.
 االن وقتی ماشین گشت ارشادیا مامورین پلیس را میبیند چه
احساسی بهت دست می دهد؟
می ترسم و ازشون بدم می آد.
 این قضیه چه تاثیری در رابطه بااطرافیان وبه خصوص خانواده ات
گذاشته؟ آیا به درگیری با خانواده
منجر شده؟آیا محدودیتهای تو را در
خانه بیشتر کرده؟
از آن روز هروقت می خوام از خانه
بیرون بیام ،مادرم سفارش می کنه
که لباس مناسبتری بپوشم .ازطرفی
خونواده م نگرانند که به خاطر این
سو سابقه نتونم شاغل بشم.
 چه روش یا روشهایی برایبازداشت نشدن به کار گرفتی؟
کلی خواهش تمنا کردم.
 اگر بار دیگر در شرایط بازداشتقرار بگیری چه می کنی؟
شاید بیشتر اصرار کنم که ولم کنند.
 آیا فکر می کنی طرح نیرویانتظامی موفق بوده است؟
نه ،چون با کم شدن سختگیریها
همه به وضعیت سابق برگشتند.

مصاحبه چهارم:
خیلی چیزا از دست
می ره...
سن26 :
تحصیالت :فوق لیسانس فیزیوتراپی
شهر :تهران
شغل:فیزیوتراپیست
نوع پوشش :مانتو شلوار
نوع برخورد :تذکر

داستان:

سوار ماشین بودم از سر کار برمی
گشتم.
از کنار ماشین گشت که رد شدم یه
آقایی اشاره کرد که نگه دار.
در حالی که همینطور بهم اشاره می
کرد گفت:
شالت داشت از سرت می افتاد ،یقه
مانتوتم زیادی بازه.
فکر کنم میخواستند دستگیرم کنند
چون ون پیششون نبود موفق نشدند.
با بیسیم گفت:
گشت 3موقعیت خودتو اعالم کن.
منم با عذرخواهی سر و تهش رو هم
آوردم.

 چه احساسیداشتی وقتی
تذکر دادن یا
سوار ماشین گشت
بردنت؟
و اقعا حس می کردم تحقیر شدم
وقتی آن آقا به خودش اجازه داد
اونجوری به آدم نگاه کنه و راجع به
ظاهرم اظهار نظر کنه.
 قبل از برخورد با مامورین چطورلباس می پوشیدی؟حاال چطور؟
یه کم بیشتر رعایت می کنم.
 قبل از برخورد مامورین چقدربیرون از خانه بودی؟حاال چقدر؟
فرقی نمیکنه .من سر کار میرم.
 قبل از برخورد چقدر احساسامنیت می کردی؟حاال چقدر؟
مسلما حس امنیت آدم کم می شه.
 االن وقتی ماشین گشت ارشادیا مامورین پلیس را می بینی چه
احساسی بهت دست می دهد؟
هیچی .از شخص مامور که نمیشه
شاکی شد .مشکل از جای دیگر
است.
 این قضیه چه تاثیری در رابطه بااطرافیانش وبه خصوص خانواده ات
گذاشته؟
چیزی به شوهرم نگفتم چون
حساسیتش زیاد می شد .مخصوصا
که هر از گاه می گفت بیشتر مراقب
پوششت باش که به خاطر پلیس
گشت مشکلی برات ایجاد نشه.
 چه روش یا روشهایی برایبازداشت نشدن به کار گرفتی؟
عذر خواهی کردم و گفتم سعی می
کنم بیشتر رعایت کنم
 آیا در اطرافیان خود کسی را سراغداری را که با ترفندهایی توانسته از
بازداشت خود جلوگیری کنند؟
دروغ گفته اند ،مثال گفته اند مادرم
بیمارستان است یا. . . .
 اگر بار دیگر در شرایط بازداشتقرار بگیری چه می کنی؟
سعی میکنم با زبون خوش دست به
سرشون کنم چون حوصله دردسر
ندارم.
 آیا فکر می کنی طرح نیرویانتظامی موفق بوده است؟
نمی دانم .ولی حتی اگراین طرح
باعث بشه عرف پوشش در جامعه
تغییر کنه در عوضش خیلی چیزای
دیگه از دست میره مثال حس اعتماد
به نیروی انتظامی و حس امنیت در
اجتماع و...
---------

هدیه  250هزار
دالری یک فمینیست
ایرانی به انسیتیو
مطالعات زنان
دانشگاه تورنتو
هدیه  250هزار دالری پروفسور حامد
شهیدیان ،بنا به وصیت او همزمان با روز
جهانی زن در مارچ ۲۰۰۸ -به انستیتوی
مطالعات زنان دانشگاه تورنتو اهدا شد.
مرکز مطالعات زنان دانشگاه تورنتو در
اوایل ده��ه ی  70به عنوان یک برنامه
کوچک برای لیسانس تاسیس شد اما
در ح��ال حاضر به عن��وان بزرگترین و
پیش��رفته ترین مرکز تعلیم و پژوهش
آکادمیک فمینیستی در کانادا شناخته
می ش��ود .دکتر حامد شهيديان استاد
جامعه شناسی دانشگاه ايلينوی آمريکا،
در اکتبر  2005پس از ابتال به بيماری
سرطان در مونترال درگذشت.
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خدمات خانوادگی

Shield of Athena
یک نشست اطال ع رسانی
و تبادل نظرپیرامون:

مسائل خانوادگی و قوانین کانادا

همراه باحضور مشاوران اجتماعی و دیگر متخصصان
برگزارکننده  :سرویس خانوادگی آتنا

زمان :شنبه 3ماه می ۳تا  ۵بعد ازظهر
___________________________
محل برگزاری :مرکز زنان افغانی
3565 Jarry Est # 304
متروSaint-Michel :
اتوبوس۶۷شمال تقاطع جری با سنت میشل
تلفن:

)Tel.: (514) 274-8117 (R.S.V.P
info: (514) 593-5507
________________________
The shield of Athena is a community organization
that offers services to women and children in difficulty. Its goal is to provide ethno-cultural groups
with information in their language of origin, on the
Canadian law and resources.

تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای
افراد کم درآمد

برای اطالعات بیشتـــــــــــــــر با شماره زیر تماس حاصل نمایید
Tel: (514) 844 - 9731
Cell: (514) 583 - 1570

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  4می

 10:30 ---------صبح ----------به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

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

مبناسبت بیستمین سالگرد
كشتار تابستان ٦٧

 ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨
مونترال  -كانادا

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...

www.paivand.ca

dسالd 14شماره27 d 836فروردین1387

koolock@videotron.ca

www.koolock.com

هس��تند .یکی از اس��تادان
(دی جی کوالک)
نامی موس��یقی کالسیک
514-594-4214
که استاد دانشکده موسیقی
جولی��ارد در نیویورک نیز
بهزاد قیامی
میباشد،بهزادرنجبراناست
که سمفونی “ هفت خوان
یک سال گذشت
“ خ��ود را در روزه��ای  ٢٩و ٣١
دوستان ،مدت یک سال است که مارس ،همراه با ارکستر سمفونیک
ستون موسیقی را در نشریه پیوند فیالدلفیا دراین شهر اجرا کرد .این
آغاز ک��رده ام و امیدوارم تا کنون سمفونی با الهام از داستان هفت
این س��تون مورد عالقه همه شما خوان ش��اهنامه فردوسی آفریده
عزیزان بوده .از توجه شما دوستان ش��ده اس��ت .بهزاد در گفتگویی
خیل��ی متش��کرم .مخصوص��ا از ضمن اشاره به اینکه این برنامه از
آقای علیدوستی ،نویسنده ستون دو سال پیش تدارک دیده شده،
پر طرف��دار “ پنجره دوس��تی “ اظهار داشت “ :من  ٣-٢سال قبل،
نشریه پیوند متشکرم که با اشاره در جشنواره س��اراتوگا ،آهنگساز
به اس��م من و س��تون موسیقی ،میهم��ان ارکس��تر س��مفونیک
مرا مفتخر کردن��د .میخواهم در فیالدلفی��ا ب��ودم که تع��دادی از
اینجا از دوس��تان عزی��ز خواننده قطعات من در آنجا اجرا شدند؛ از
ستون موسیقی بخاطر اشتباهاتی جمله کنسرتوی ویلن و همچنین
که گهگاه در داخل س��تون دیده یک قطع��هی بزرگ ارکس��تری
میشود هم پوزش بطلبم .واقعاً چه که بمناس��بت چهلمین سالگرد
زمان زودگذر س��ت .انگار همین تاسیس آن فستیوال ساخته شده
دیروز بود که پس از مشورتی کوتاه بود .متعاقب آن برنامه ،ارکس��تر
با آقای رحیمیان ،سردبیر نشریه سمفونیک فیالدلفیا اظهار عالقه
پیوند ،ستون موسیقی پاپ متولد کرد که یکی دیگر از قطعات من
شد .با آرزوی سالمتی و موفقیت را اج��را کند که نتیجه آن اجرای
در سال نو برای ش��ما ،سال دوم هفت خوان بود”.
ستون موسیقی را با دو بیتی زیر از کاره��ای هنری رنجبران بس��یار
شاعر بزرگ دوران صفوی ،وحشی ب��ی نظیر و آمیخته از موس��یقی
بافقی ،ش��روع میکنم که نشانگر کالس��یک غربی و نمون��ه هایی
آرزوی هر انس��ان و وحشت او از از موس��یقی ای��ران هس��تند که
از بهترین قطعه های موس��یقی
زمان زودگذر ست:
کالسیک دوران نو در سراسر دنیا
اکسیر حیات جاودانم بفرست
کام دل و آرزوی جانم بفرست شناخته ش��ده اند .رنجبران برای
آن مای��ع که س��رمایهی عیش و کارهای هنری خود جوایز هنری
زیادی نیز دریافت کرده اس��ت .او
		
طرب است
آنم بفرست و در زمانم بفرست در سال  ٢٠٠٦نیز کاندید دریافت
جایزه گرمی ()Grammy Award
Persian
برای قطعه هنری
هفتخوان رستم در  Trilogyشد.
به��زاد رنجب��ران در س��ال
ارکسترفیالدلفیا
١٩٥٥می�لادی در ش��هر تهران
متول��د ش��د .در س��ن ٩
همچ��ون هم��ه رش��ته
س��الگی تحصیالت خود
ه��ای هن��ری و علم��ی
را در هنرس��تان موسیقی
دنیای امروزی ،در دنیای
تهران شروع کرد .در سال
موسیقی کالسیک غربی
 ١٩٧٤میالدی به آمریکا
معاصر نی��ز اس��تادان و
رفت و در دانشگاه ایندیانا،
ب��زرگان ایران��ی االصل،
دکترای موسیقی دریافت
مایه افتخار جامعه ایرانی

درگذشتهگان...

کرد .بهزاد رنجبران جزو استادان
موسس��ه جولی��ارد ()Juilliard
میباشد که یکی از بهترین موسسه
های موس��یقی ،رقص و تئاتر در
جهان است .کارهای او همواره در
بسیاری از مراکز هنری دنیا اجرا
میشوند.

گوگوش و ٧٠٠٠
شنونده در دوبی
چهارشنبه هفتم فروردین ،تعداد
بیش��ماری از جوانان ،میانساالن
و كهنس��االن ایران��ی در پش��ت
دره��ای محوطه هفت هزار نفری
مدیا س��يتی در غرب دوبی صف
کشیدند تا شانس دیدن خواننده
محبوبش��ان گو گوش را از دست
ندهند .هر لحظه بر شمار جمعيت
افزوده میش��د تا اينكه مسئوالن
برگ��زاری كنس��رت اعالم
كردند که ديگر بليت برای
فروش باقی نمانده اس��ت.
پس از ش��روع برنامه ،مردم
در خواندن اشعار با گوگوش
همراهی میکردند .بيش از
دو ساعت آواز خوانی و رقص
برای كس��ی مثل گوگوش،
كه خ��ودش در هم��ان لحظه به
مردم گفت که  ٥٤سال سن دارد،
نیز توانفرساس��ت .اما هيچگونه
نش��انهای از خس��تگی بر چهره
گوگوش ديده نمیشد .جمعيت
دوستداران گوگوش فقط به جهان
زبان فارس��ی محدود نمیشد و از
دیگر ملیتها بخصوص اعراب دوبی
هم در كنس��رت حضور داشتند.
بلی��ط ورودی  ١١٠٠درهم��ی
كنس��رت نوروزی گوگوش (برابر
با  ٣٠٠دالر کانادا) بیس��ابقه بود
و یکی از گرانترين كنسرتها در
دوبی در سالهای گذشته بود .چند
هفته پیش ،كنسرت سلين ديون
در دوبی برگزار ش��د كه باالترين
قيمت بليط آن  ٩٥٠درهم (برابر
با  ٢٦٠دالر کانادا) بود.

و اما آلبوم جدید

TOP
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پویا
ی
 -١مهربون نباشم کامران و هومن
 -٢من اگهزگارم سعیدشایسته
 -٣من سا
لیال فروهر
 -٤مگه میشه
مهدی اسدی
		
 -٥یالله
پویا
		
در
 -٦ما
مهدی مقدم و نریمان
		
 -٧عزیزم
 -٨کارت درست نیست فرزان
شهریار
 -٩گندمک
حمیدرضاگلشن
 -١٠دل سپرده

مهرداد

گوگوش و

این آلبوم جدید ،نتیجه همکاری
این دو هنرمند میباشد که شامل
چند آهنگ جدید و چند میکس
قدیمی س��ت .اش��عار آهنگهای
جدید این آلبوم با چاشنی سیاسی
و در ارتب��اط با جامعه ایران بعد از
«انقالب» س��ال  ١٣٥٧هستند و
بسیار جنجالی .البته نوای صدای
زیبای این دو هنرمند ،آرایش��ی
وی��ژه ب��ه این
آلبوم میدهد.

آهنگهای
مورد عالقه
من در این
آلبوم:

پیاده رو،
شک میکنم،
شب سپید،

بوسه های

جنگل  ٦و ٨
اجرای هنری**** :
اشعار*** :
قوه تجاری*** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد*:

و حال بشنویم از
گروه مونترالی
Simple Plan

سه آلبوم ،هفت
میلیون سی دی
فروخته ش��ده و
میلیونها دانلود،
نتیجه فعالیت بی
توق��ف این گروه

10

پاپ و
پا نک

فرانس��وی زبان س��اکن مونترال
است که از س��ال  ٢٠٠٤تا کنون
ب��ا آهنگه��ای خ��ود در10 Top
آهنگه��ای آمری��کا و اروپا حضور
داش��ته اند .دو نفر از اعضای این
گروه در س��ال  ١٩٩٥و در دوران
نوجوانی با دوس��تان خود گروهی
بنام  Resetرا تشکیل داده بودند
که پس از چند س��ال همکاری و
اجرای کنسرت در صحنه موزیک
آلترناتیو ( ،)Alternativeدر سال
 ،١٩٩٨بدلیل عدم موفقیت زیاد
از هم پاشیده شد .در سال ٢٠٠٠
این دو دوست صمیمیComeau ،
 Chuckو  ،Bouvier Pierreب��ا
همکاری دوس��تانی جدید به نام
Desrosiers David، Lefebvre
 Sebastienو  Stinco Jeffگ��روه
 Simple Planرا تشکیل دادند و
در س��ال  ٢٠٠٢اولین آلبوم خود
را به بازار وارد کردند که در صحنه
های آلترناتیو بس��یار موفق بود.
در س��ال  ،٢٠٠٤آلب��وم دوم آنها
به بازار آمد و آهنگه��ای آن وارد
لیس��ت بهترین آهنگهای پاپ و
راک شد .آلبوم سوم این گروه در
اواخ��ر ماه ژانویه به بازار آمد که از
طرف کارشناسان موسیقی پاپ و
راک یکی از بهترین آلبومهای سال
شناخته شده اس��ت .اعضای این
گروه گرچه برای اجرای کنسرتهای
مختلف به سراسر جهان مسافرت
میکنند ولی هنوز مقیم مونترال
هس��تند و شاید همسایه شما در
وست آیلند هم باشند.

پروین او اگ��ر چه پیش از کیانوش
دولتآبادی ،هم ش��عر کودک س��روده
و در س��ال ه��ای اخیر،
مثین باغچه بان
بود ،اما وقتی کیانوش شعر
“چهره
عنوان
با
را
کتابی
شعر
شاعر
و
مولف
ثمین باغچه بان آهنگساز،
کودک را هم در کنار فعالیت
مورد
در
پ��درم”
از
هایی
در
قلبی
مترجم ایرانی بر اثر عارضه
کودک های دیگر ادبی اش برگزید
پدر
زندگ��ی
و
فعالی��ت
استانبولدرگذشت.
و با خود راه و رس��م تازه ای
بان،
باغچه
جب��ار
خود،
درگذشت
های
س��ال
در
ثمین باغچ��ه بان
را وارد ادبی��ات کودک کرد،
۱۱۰۰
محدود
تی��راژ
در
آوازخوان
همسر
گذشته به همراه
پروین دولت آبادی ش��اعر دولت آبادی در شعرهایش
رساند.
چاپ
به
نس��خه
در
فرزندش
و
خود
و اهل موسیقی
نام آش��نای ک��ودکان ایران از این راه و رس��م تازه تاثیر
نام
با
ب��ان
باغچه
جب��ار
کرد.
می
زندگی
استانبول
صبح سه شنبه  27فروردین پذیرفت.
عس��گرزاده،
جبار
اصلی
تهران
در
۱۳۰۶
سال
در
بان
باغچه
ثمین
او و کیان��وش از جمل��ه
درگذشت.
همچنین
و
ه��ا
الل
و
کر
آم��وزگار
اولین
هنرستان
دیپلم
گرفتن
از
پس
و
آمد
دنیا
به
پروین که  ۸۴سال داشت از ش��اعرانی بودند که ش��عر
فارسی
الفبای
آموزش
جدید
نظام
بنیانگذار
ممتاز
ش��اگرد
عنوان
به
،

موس��یقی
عالی
پیشگامان شعر کودک ایران کودکان را از زبان نصیحتی
هنرستان برای ادامه تحصیل به ترکیه اعزام در ایران بود.
محسوب می شود و نامش در و پن��د و ان��درزی رایج دور
“رنگین
آلب��وم
بان
باغچه
اث��ر
مهمترین
شد.
کنار نام محمود دولت آبادی کردند و شعرهایی برای لذت
همکاری
با
که
است
کودکان
برای
کمان”
و
ترجمه
به
همچنین
ب��ان
باغچه
مرحوم
و عباس یمینی شریف قرار بردن بچه ها سرودند.
نگارش نیز می پرداخت .داس��تان هایی از همس��رش ئولین ،مرحوم داوید و مرحوم دارد ،اما از نظر قوت ادبی به پروی��ن دول��ت آب��ادی در
عزیز نسین و یاشار کمال نویسندگان ترک بهجت قصری ضبط شد و فروش آن تا به محمود کیانوش نزدیک تر ش��عرهایش نی��ز حضوری
مادران��ه دارد و از ن��گاه یک
زبان را برای نخستین بار به فارسی برگرداند امروز در فروشگاه های موسیقی ادامه دارد .است.
مادر شعر گفته است.
او با توجه به تسلطش
حضرت موسی در فیلم
پس از بازی لوتر کینگ و جنبش “حقوق ب��ه ادبی��ات که��ن،
«بن هور»
بود.
1960
دهه
در
مدنی”
فیل��م
در
“ده فرمان” ظاهر شد.
شعرش با این که کمی
درگذشت
بیشتر شهرت چارلتون
علم��ی  -وی همچنین رئیس “اتحادیه رن��گ کهنگ��ی دارد،
هنرپیشه
هستون،
چارلتون
و
س��ینما”
هنرپبش��گان
تخیل��ی
بازی
خاطر
به
هستون
اما بر خالف بس��یاری
84
در
آمریکای��ی
مش��هور
بود.
آمریکایی
فیلم
انستیتوی
ه
ر
س��یا
“
و
تاریخی
های
فیلم
در
از ش��اعران ک��ودک و
س��الگی در بورل��ی هیلز در ایفای نقش شخصیت
میمون ها” چارلت��ون هس��تون رئیس نوجوان از زبان و بیانی
کالیفرنیا درگذشته است.
در اواخ��ر تش��ریفاتی البی اس��لحه در
های
داس��تان های رئ
ی
س
ال
اصلی
چارلتون هستون که نام
دهه  1960آمری��کا بود و برای س��ال ها
است.
تورات
ب
ی
ا
س
بود،
کارتر،
اش جان چارل��ز
که بس��یار عن��وان رئیس”انجمن ملی
ماندنی
یاد
به
از
یکی
لــحه
مو فقی��ت تفنگ” آمریکا را داشت.
قبل از ورود به جهان سینما ترین ب��ازی های
آمیز بود ،چارلز در س��ال  2003وی به علت
س��ه س��ال در نیروی هوایی او ،ایف��ای نقش بن هور
آمریکا خدمت کرد.
است .مس��ابقه عرابه سواری هستون دوباره به تئاتر روی بیماری از این سمت استعفا
داد.
در سال  1952پس از مدتی او در این فیلم از صحنه های آورد.
اگرچه چارلز هس��تون برای یک س��ال قبل از این کناره
کار در تئاتره��ای برادوی در فراموش نشدنی است.
نیویورک ،در فیلم “بزرگترین چارلتون هستون همچنین س��الیان دراز از آرمان هایی گی��ری ،چارلتون هس��تون
نمایش روی کره زمین” بازی در نقش حضرت موسی ،ال که به طور س��نتی محافظه فاش کرده بود که به بیماری
کرد.
سید و میکل آنژ ظاهر شده کاران��ه بود حمایت می کرد ،آلزایم��ر ( فراموش��ی) مبتال
او یک��ی از طرفداران مارتین شده است.
چهار س��ال بع��د او در نقش است.

طنـــــز
خرسندی

کنسرت موسیقی اصیل

جمعه شب رفتم به کنسرت اصیل
جات خالی جا به جا من کف زدم
اولش آنجا که آن آوازخوان
گفت:«مستم ساقیا» من کف زدم
بعد وقتی ناله کرد و گفت« :های
من فتادم در بال» من کف زدم
بعد وقتی زیر لب سربسته گفت:
«درد ما شد بی دوا» من کف زدم
هرکجا میزد کنایه بر رژیم
با دلی درد آشنا من کف زدم
خوش گرفتم نکتهها را مثل برق
بعد با جوش و جال من کف زدم
هرکجا که دیگران کف میزدند
بیتظاهر ،بیریا من کف زدم
من همه عمرم مبارز بودهام
بي هراس از خط قرمز بودهام
لژنشین بودم ،ورودی هم گران
با بلیت پربها من کف زد م
ساعتم بند طالیش پاره شد
بسکه با بند طال من کف زدم
چون شما ناراضی و مستضعفی
همچنين جای شما من کف زدم
ضد آخوند و رژیم حاضرم
َ
در همه کنسرتها من کف زدم
خستگی در راه میهن ننگ ماست
پرتوان و پرقوا من کف زدم
راضیم از خود که بر این سرزمین
دین خود کردم ادا ،من کف زدم
راهپیمائی که امکانش نبود
گود رفته توی جا من کف زدم
این حکومت پوستش باشد کلفت
قد صد تا کودتا من کف زد م
ّ
جان هادی باز اگر کنسرت هست
رفت باید کف زد و کوبید دست

_________
انفجـار شیراز...
ستوانکلمبوي
اسالمي به بازار آمد!
مواظب شعور خود باشيد

محکم برخوردار است.
او که دارای دکتری آموزش
پیش دبستانی از آمریکا بود،
مجموعه های زیادی را برای
کودکان منتشر کرد که از آن
ق
جمله می توان به “بر قای 
ابرها”“ ،ش��وراب”“ ،هالل
نقرهسا”“ ،آتش و آب”“ ،باز
میآید پرستو نغمهخوان”،
“گنجش��ک و وزغ“ ،ش��هر
س��نگ”“ ،در بلورین جام ه
انگ��ور” و “جمجمک برگ
خزان” اشاره کرد.
از نمونه ش��عرهای او برای
کودکان می توان به این شعر
اشاره کرد:
پروانه رنگ رنگ زیبا باز آمده
ای به خانه ما
در گوش��ه پنجره نشینی تا
باغ قشنگ را ببینی
مهمان قش��نگ رنگ رنگم
همبازی کوچک قشنگم
امروز که غنچ��ه های زیبا
لبخند زند به صورت ما
من می کنم این دریچه را باز
پروانه من در آ به پرواز

خانه ایران:
سقفی برای
ارتقاء همبستگی

« - 6.........بيان دالئل ارائه شده ......تا حدودی
نشان از کم توجهی گويندگان اين داليل به شعور
مخاطبان دارد.
 - 7گمانه زنی برای عامالن اين حادثه ،اگر آن
را همچون محافل رسمی اتفاقی ندانيم ،بايد
اولويت اصلی و دغدغه اساسی همه باشد .دامنه
وسيعی از نيروهايی همچون نيروهای القاعده (با
توجه به ماهيت اين نيروها) ،وهابيون (با توجه به
سخنرانی های موجود در اين مرکز در رابطه با
وهابيت و حرکت های اخير وهابيون) ،طرفداران
انديشه بهائيت (با توجه به برخوردهايی که در
شيراز اخيراً نسبت به آنها شده بود و جلسات
اين مرکز در مقابله با بهائيت) ،عمال وابسته
به سازمان مجاهدين خلق (با توجه به ماهيت
تروريستی اين سازمان) و برخی نيروهای وابسته
(که در ناامنی مردم ،احساس امنيت می کنند)
می توانند از جمله گزينه های احتمالی عامالن
وقوع اين حادثه باشند».
(گويا :جميله کديور  -اعتماد)
ستوان کلمبو  -جميله خانوم .ببخشينها ،به خاطر
شعور مخاطبان که خودتون گفتيد ،اين گمانهزنيها
را هم اضافه کنين :بعضي افراد کنجکاو (با توجه به
اينکه ميخواهند ببينند بمب چگونه منفجر ميشود)،
چند تن از زندانيان گوانتانامو (با توجه به اينکه دنبال
بهانهاند تا از زندان آمريکا آزاد شده و به عنوان مظنون
به ايران آورده شوند) ،تعميرکاران و فروشندگان مصالح
ساختماني (با توجه به اينکه باألخره سود مرمت مسجد
به يکي از آنان ميرسد) ،عدهاي از فروشندگان “آش
کارده” (با توجه به اينکه ميخواهند مردم به خيابان
بريزند و احتماالً فروش آنها باالتر برود) ،که حاال که
مجبور به گمانهزني هستيد ،و نميخواهيد مستقيماً
انگشت روي بهائيهاي بي پناه بگذاريد ،قدري شلوغتر
گمانهبزنيد.
جاني دالر  -سرکار خانم جميله کديور .لطفاً دست هاي
اين ستوان کلمبو را باز کنيد .من ضامن.
ستوان کلمبو  -راستي ميگه .از وقتي دستامو از پشتي
بستين نميتونم طهارتي بگيرم!

28 PAYVAND: Vol. 14 s No.836 s Avr. 15, 2008

www.paivand.ca

) تخفیف رنگ%50  نقاشی ساختمان (با-

 و پالسترgyproc  نصب-

 نرده های چوبی و فلزی، سرامیک-

 نصب و تعویض درهای چوبی نصب کابینت آشپزخانه و حمام تکمیل زیرزمین-  نصب هاردوود) با قیمت مناسب (احمد--(514) 298-1393
(514) 265-0973

-------  دابل پیتزا-----به دو نفر پیتزامیکر باتجربه
آشنا به زبان انگلیسی و فرانسه
)Closing (برای
----  تمام وقت و نیمه وقت---برای منطقه السال
.فورانیازمندیم
aliwillpayzakimar01,15

استخدام
Cafe Depot

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326

قابل توجه خامن ها

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

استخدام

به یک راننده با ماشین سواری
برای دلیوری غذا در ناحیه
 وردان و ویل امارد،مرکزشهر
.نیازمندیم
--  با شرائط خوب،تمام وقت-(514) 830-1840

(514)

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم
514-483-6990
solimaniHarly:oct01,15willpay

Saeedrazzaghi@bellnet.cawillpayAkavan:mar15apr01

استخدام

به یک نفر آشپـــز

-----  با یک سال سابقه---آشنا به زبان انگلیسی و یا فرانسه
برای کار در رستوران پیتزائی
-- با شرائط خوب و حقوق مکفی-.فورانیازمندیم
)(*داشتن رفرانس ضروری است
(514) 830-1840
SaeddRazaghiwilpayAkavan:Mar15Apr01

ناسیــونال

آموزشگاه رانندگی

www.nationaldrivingschool.ca

تــــاتو
TATOO

Yazdanparast-P-Ak

و خدمات آرایشی
ghafuri:pays$10/month

استخدام













زبان فرانسه










































































تدریس خصوصی زبان فرانسه
تدریس ریاضیات و فیزیک






























 






































تدریس خصوصی




































































کالس های رایگان

Tel.: 514-991-8636
514-574-8911

 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه
SalimiPd:may15

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
:بگیرید

تدریس زیست شناسی و
زمین شناسی
در سطح دبیرستان و کالج
توسط استاد باتجربه
(514) 342-1810

(514) 274 8117

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

Apr15may01



































 از،باتجربه و دارای دیپلم


















دلسوزانه
شما
سالمندان
































.کنم
می
نگهداری














































514-487-9186
callMsghafari-ok

آرزو تحویلداری یکتا

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

مترجم رسمی دادگستری

514-624-5609
514-889-3243

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد










پرستارساملندان





































مترجم رمسی

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی

باتخفیف ویژه برای هموطنان




























(514) 984-8944

















(514) 476-2075

شهریاربخشی

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072













-----  با بهترین قیمت----)ترجمــه (شفاهی
 * سرویس

- -  سال سابقه تدریس15 - دکترکیوانفرداد
keyvanfardad: Apr01

514-485-4744
514-620-5551

آموزش رقص ایـرانی وعربی






High





















و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
School

ویژه مهاجرین

جهت شعبات یک و دو خود
در ان دی جی و وست آیلند
 وCashier به چندین نفر
کارگر ساده فورا نیازمند
 لطفا همین امروز به.است
:شعبات اخوان مراجعه کنید

به یک نفر خانم آشپز
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم















































 فرانسه
زبان
آموزش
لیسانس
 توسط فوق




College,
University,

فرانسوی

کلیه خدمات آرایشی

514-999-4161

Mehrnoosh

تدریس خصوصی

سوپراخــوان

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























 Tel.: 514-850-0460
514-969-5222

















































 
paid to end of July

استخدام

استخدام













زبان
تدریس

mar15apr01PdAk

restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

678-6451




Pdjune08
paidtoendofDec2006

College, University) 















































tutoring 






(High-School,














































 















 
paid to end of July

514-807-8747

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

WWW.irmath.com

University) 








Tel.: 514-688-5789
514-688-5789


















 College,
tutoring 






(High-School,



















 Tel.








فرانسه









خانم
توسط
و
انگلیسی



































بــاتجربه
و
تحصیلکرده
































 

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

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها


زاده
رحیم

































 Tel.


















: بفروش می رسد...و بسیاری دیگر
)تلفن اطالعات (سعید
(514) 290-6660

the Shield of Athena

استخدام

 با وقت قبلی-- توسط شادی

 و همچنین اتومبیل مزدا--- 2006 SUV تربیوت

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار















996-9692

فال قهوه و ورق


















ریاضیات
تدریس


























 














Babai,paid akavan: oct-nov:80

تمامی وسائل خانگی از اجاق گاز
و یخچال سایدبای ساید ویرپول و
لباسشویی و خشک کن تا تی وی
 و2007  اینچ50 پالسمای پاناسونیک
فرش های ایرانی و وسائل اتاق خواب
Pali بچه مارک ایتالیا

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

paid til nov1:60


















(514)
485-0739

















(514) 993-0739

-  به دلیل مهاجرت به ایران-

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)









514

(514) 363-9262

MOVING SALE

دف
آموزش































 شروع کالس
 فروش دف:های دف



































فور پلکس برای فروش











در مدرسه وست آیلند
)در بهترین نقطه شامدی (الوال





















نوازی
گروه
های
کالس
تشکیل

































 هزار دالر درآمد ساالنه43با
آموزش آواز اصیل ایرانی





























)تصنیف
(ردیف و

و فروش وسائل خانه












 

9311570nader

ahmadmehdizadehPD120may01





4plex ForSale

West Island

-- کلی و جزئی--

استخدام

West Island

کارهایساختمانی

28

1387فروردین27 d 836شمارهd 14سالd

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

متـرجم

مــادری مهربان

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

514-768-9485

514-730-7462
514-624-7581

رضانوشادجمال































 






جواد داوری









ع
م
جما
کلبه
و






























ل
ترجمه رمسی











fromJuly15

jan08LeilLesanipd120

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

پیشگویی و آینده نگری
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 W. Tel.: 514-484-8072 

















6107
Sherbooke
















































ترجمه رسمی اسناد و مدارک





















NDG


























سروران
نغمه
514-583-9619




















4
8


1625
Maisonneuve
W.













Suite: 308
Guy

davood





























 
Tel.:
(514)
937-2888





















































عمرًا اگه
لنگه شو پ514-683-0707
یدا
کن
!ی

























مترجم رسمی و عضو انجمن




















مترجمانکبک


















کامپیوتر
آموزش
























514-889-8765



























Pd:jun08

TATOO
از مبتدی تا پیشرفته




















یابی
عیب
و
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نیازمنــدیها
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
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی 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

فـروش
اکازیون
فـــرش
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
با قیمت های بسیار مناسب
بفرو ش می رسد
Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

& Astrologist

Spiritual Advisor
امتحان کنید!

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

ما رازدار
شما هستیم!

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:
(514) 620-4334

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

امورساختمانیسیروس

Construction

Cyrus Inc.
____________
General Contractor

PAYVAND

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver
Montreal Main Office:
1819 Maisonv. W.,
Montreal, Quebec H3H 1K1
Mailing Address:
Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

Tel.:
514-996-9692

Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca
هفته گی Vancouver:

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

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

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

 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.

- Basement Finishing
- Bathroom & kitchen
Remodeling
- Fire and Water Damage

- Insurance Claims

____________________
R.B.Q. Lic. 8270-1566-18
Member APECQ
_______________________

(514) 651-8826

جویای همکاری

راننده گواهینامه پایه 1
با  5سال تجربه
در مونتریال و استان کبک
آماده همکاری تیمی
در امور حمل و نقل سراسری
 Long Distanceکانادا و آمریکا
(مهران)
(514) 795-9194
Pd-apr15ak

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:
(450) 226-5198
massie.bachmann@hotmail.com:P-apr01-15

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

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 ،ماهی سن لوران،
رستوران گیالن ،کارون ،کوپلی2:و،1
پرسپولیس ،فرحت ،ایو ،دنیا ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
شاتوبریان ،صادق ،پاسیفیک ،مین ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپرضو  ،ماهی
سیروس ،عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی و...
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

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟
NDG Community Council
Tél: 514-484-1471

املپیک :چین و تبت...
ادامه از صفحه :
رهبری به اصطالح معنوی  9میلیون مردم
تبت یا در حقیقت مشتی مانک با شخصی
است به نام «داالیی الما» که به زبان تبتی
«اقیانوس خرد» معنا می دهد.
او در س��ال  1935به دنی��ا آمد و «تنزین
گیاتس��و» نام گرفت و چون  3ساله شده
حلول روح داالئی الم��ای  13در کالبد او
انجام شد و به نام و مقام داالئی المای 14
دست یافت و در قصر توپاال (کاخ زمستانی
هزار اتاقه) سکنا گزید.
او از ارکان س��ه گانه ق��درت در حاکمیت
دولت ،فئودال ها و موناس��تر -بشمار میرفت که همه ی تبت (کوه ها ،دشت ها و
آب ها) را صاحب بود.
طبقه حاکمه و وابستگان به آن پنج درصد
جامعه را تش��کیل می دادند و  95درصد
دیگر رعی��ت و برده آنها بودند که به جان
و مال و ناموس شان تسلط کامل داشتند،
رعیت به منزله ش��یئی ممل��وک که می
توانس��ت مورد خرید و فروش و معاوضه و
بخشش قرار گیرد.
اتح��اد دولت ،خان ها و موناس��تر قدرتی
ماف��وق و مقدس به حس��اب می آمد که
کسی را توان سرپیچی از فرامین آن نبود.
خطاکار و نافرمان بشدت مورد عقوبت قرار
میگرفت ،گوش ها و دست و پای او را می
بریدند و یا چش��مانش را از حدقه در می
آوردند.
با انقالب چین و ورود ارتش سرخ انقالبی
به تبت در سال  ،1949دست و بال قدرت
حاکمه بس��ته و به انفعال کشیده شد ،اما
چون دولت انقالبی چین در س��ال 1956
دست به تقسیم اراضی و امالک فئودال ها
زد ،آنها شورش مسلحانه را به کمک سیا
سازمان دادند.
باالخره در س��ال  1959از هم پاشیدند و
داالئی الما به هندوستان فرار کرد و از آن
به بعد به ابزار سیاسی و تبلیغاتی غرب بر
علیه کمونیسم بدل گشت.
او که برادر و خواهر و وابس��تگان خود را
در باندی به نام دولت در تبعید گرد آورده
اس��ت ،امروزه در نقش مدافع حقوق بشر
ایفای وظیفه می کن��د و هرچند یک بار
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“من دل
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‘در ایران
زودتر
پیر می شوی
اما نازت را
بیشتر می
کشند!’

در آلم��ان زنگ خط��ر فقر در
دوره س��المندی و بازنشستگی
به صدا در آمده اس��ت .در چند
روز گذشته نه تنها نمایندگان
سازمانهای کلیسایی آلمان در
این خصوص به دولت این کشور
هش��دار داده اند بلکه “میش��ائیل
زومر” ،رئیس سندیکاهای آلمان نیز
روز دوش��نبه در مصاحبه ای اعالم
کرد که نسل سالمند کنونی المان،
آخرین نس��لی اس��ت که از شرایط
خوبی در ای��ن دوره از زندگی خود
برخوردار است.
ام��ا آنچه در آلمان ب��ه موضوع روز
تبدل ش��ده تنها منحص��ر به این
کشور و آلمانی ها نیست؛ فقر ممکن
است گریبانگیر هر سالمند شهروند
اتحادی��ه اروپا ،از جمل��ه مهاجران
ساکن این منطقه شود.

پیری در غربت
با افزایش فقر در میان س��المندان
در اروپ��ا ،مهاجرین هم در پیری در
شرایط دشواری قرار می گیرند.
ایرانیان میانس��الی ک��ه کمی پس
از انق�لاب به کش��ورهای خارجی
مهاجرت کرده اند ،اکنون س��نین
س��الخوردگی خود را پش��ت س��ر
می گذارند .ش��مار زی��ادی از آنها
فرصت نیافتند که با درآمد ش��غلی
و پرداخت بیمه بیکاری برای دوران

س��الخوردگی خ��ود
سرمایه ای بیاندوزند.
مشکل دیگر سالمندان مهاجر ایرانی
نپذیرفتن و کنار نیآمدن با شرایطی
است که با آن درگیر هستند .تصور
آنها از زندگی س��الخوردگی نوعی
اس��ت که آنرا در ایران دیده بودند.
عدم امکان نگهداری از سالخوردگان
در خانه و یا مراقبت دائم از س��وی
فرزندان نیاز آنها به امکانات دولتی را
افزایش داده است.
این امکانات که برای مثال در آلمان
به ش��کل انجام خدمات از س��وی
مراکز کلیسایی و یا مراکز خدمات
دولتی یا خصوصی است همواره آن
چیزی نیست که خواست سالمندان
مهاجر ایرانی س��اکن این کشور را
تامین کند.
“م��ن دلم نم��ی خواهد ب��ه خانه
سالمندان بروم اوال برای اینکه آنجا
خانه آخر اس��ت و همینکه به آنجا
ب��روم چند وقت دیگ��ر می میرم و
دوم اینکه من در آنجا دق می کنم.
نمی توان��م با هیچکس حرف بزنم.
بچه هایم که در نقاط مختلف دنیا
پراکنده هس��تند و دخترم هم که
اینجاس��ت نمی خواهد یا شاید هم
نمی تواند از من نگهداری کند”.
اینه��ا را “زهرا” می گوید که بیش
از  ۲۰سال اس��ت در آلمان زندگی
می کند.

ندانسنت زبان

این جمع اضافه شده اند .مشکل
من این اس��ت که ع��ده ای از آنها
مسلمانانی هستند که دلشان نمی
خواهد ب��ه دالیل مذهبی کس��ی
به خانه ش��ان برود و در زندگیشان
دخالت کند”.
او در ادام��ه م��ی افزاید“ :مش��کل
عمده مسئله ندانستن زبان است که
برقراری ارتباط با آنها را مشکل می
کند .ایرانیان به خصوص تمایل دارند
که یک هموطنش��ان به سراغشان
برود”.
با افزایش عمر مهاج��رت در میان
ایرانیان ،پیری در غربت به موضوع
تازه ای تبدیل می شود که با توجه
به گستردگی مهاجرت در سال های
بعد از انقالب و نبود تجربه ای از این
دست ،باید راه چاره تازه ای برای آن
یافت.
گروهی از س��المندان ایرانی که هر
هفته در یک مرکز فرهنگی جمع می
ش��وند از خوشی ها و آالم پیری در
غربت چنین می گویند“ :در غربت
پیری سخت تر است .امکانات رفاهی
از ایران بیشتر است اما همدلی کمتر
اس��ت .در ای��ران آدم زودتر پیر می
شود ولی خوب ناز آدم را بیشتر می
کشند .در ایران پیرها برای خودشان
ارج و قربی دارند ولی اینجا کس��ی
آدم را تحویل نمی گیرد”.
یکی از ایرانیان ساکن خارج کشور
که به فکر کمک به سالمندان بوده،
“غزاله شفیعی” است که در پاریس
دفتر خدماتی برای س��المندان دائر
کرده است“ :در فرانسه هم موضوع
فقر در میان سالمندان از موضوعات
مطرح است و دولت به دنبال یافتن
راه حل هایی در این زمینه بوده .در
فرانسه ۲۵هزار نفر باالی صد سال
زندگی می کنند و با افزایش تعداد
پیران نیاز به نیرو و سازمانهایی که به
آنها کمک کنند بیشتر می شود”.
خانم شفیعی می افزاید“ :در میان
پیران ایرانی که تح��ت مراقبت ما
هستند ،برخورد با وضعشان متفاوت
است .عده ای از این خدمات قدردانی
می کنند و گروهی دیگر با توجه به
موقعیت اجتماعی ،مالی خود آنرا در
شان خود نمی دانند”.
هشداری به وضعیت پیران در آینده
و فقری که زندگی سالخوردگی آنها
را تهدید می کند ،نگرانی بیشتری را
متوجه وضعیت مهاجرین می کند
که به هرحال معموال در مقایس��ه
با ش��هروندان اروپای��ی از امکانات
اجتماعی کمتری برخوردار هست
ناهید کشاورز ( کلن)

راه حل دیگ��ر غیر از رفتن به خانه
س��المندان اس��تفاده از خدم��ات
موسساتی اس��ت که در خانه ها به
پیران رس��یگی می کنند .فرم این
خدمات با توجه به وضعیت جسمی
سالمندان متفاوت است از سرزدن
هفت��ه ای یکبار ت��ا روزی چند بار
متغییراست.
“آنا ماریا” فیلیپنی
است و سالها در دفتر
به دیدار شخصیت هایی از قبیل
خدمات کلیس��ایی
تونی بلر ،جرج بوش ،س��ارکوزی
ب��ه
کاریت��اس
و ...از این قماش می شتابد تا رهنمودهای
سالمندان یاری می
جدید را دریافت دارد.
رساند .او می گوید:
می دانیم که داالیی الما لقبی اس��ت که
“بیشتر کسانی که
آلتان خان (خان مغول) در سال  1578به
من به آنها رسیدگی
رئیس قبیله ژلوپا اعطاء کرد .این لقب به
ک��رده ام مهاجرین
رؤسای قبلی و بعدی نیز منتقل گردید که
بوده ان��د و ایرانیان
به معنای حلول روح بودا در کالبد آنهاست
زی��ادی به خصوص
که از هر یک به جانشین بعدی انتقال می
در سالهای اخیر به
یابد.
داالی��ی الماها تا  1720خ��راج گذار یا به
معنای دیگر باج گیران تبت بودند و از آن
تاریخ به بعد به نمایندگی امپراتوران چین
ارتقاءیافتند.
حاال سوال اینجاست که این همه سروصدا
علـم دموکراسی و خودمختاری
در غرب زیر َ
برای تبت نه میلیون نفری ،که  700سال
جزء خاک جدائی ناپذیر چین بوده است،
آن هم به رهبری شخصیتی که نماد کهنه
به چند نفر فروشنده زن یا مرد
پرستی ،فئودالیسم و خرافات است ،برای
باجتربه در امور الکترونیکی
چیست؟
 -متام وقت و یا پاره وقت --آیا جز این اس��ت که رف��اه و مصرف لجام
فورا نیازمندیم:
گسیخته در غرب ،با صنایع نظامی کالن
وابس��ته به آن گره خورده اس��ت که فقط
 آشنا به زبان های فارسی،در فضای بحرانی و جنگی بحرکت درمی
فرانسه و انگلیسی
آید و بهترین وسیله است که هم با فروش
 وقت شناس ،عالقمند به کارو هم با تخریب س��اخت و سازهای مجدد
با مردم و بااتیکت
و قرارداده��ای هنگفت پ��ول های نفتی
 آماده کار در آخرهفته ها و شب هاو غیرنفتی را به جیب خداوندان س��رمایه
برگرداند؟
 لطفا رزومه خود را همراه بیاورید.این دشمنی با خواست و آرزوهای دیرینه
Audio Video Quebec est à la recherche
بیش از یک میلیارد انسان چینی ،صورت
d’un vendeur(euse) avec expérience en
می گیرد که بی صبرانه در انتظار برگزاری
électronique.
هرچه باشکوه تر مسابقات المپیک بسر می
- Temps plein ou partiel.
برند.
- Doit être disponible soir
خاصه این یقه دریدن ها برای حقوق بشر
et fin de semaine.
حیرت انگیز می شود که همزمان خود در
- Doit parler farsi, français et anglais.
کنگو و سومالی مشغول فجایعی هستند
- Apparence soignée, ponctuel et amiable.
که طی چهار سال اخیر  4میلیون کشته
- Apporter C.V. si possible
و صدها هزار آواره به جای گذاشته است...
_______________
و مطبوعات بی ش��رمانه در این خصوص
ساکت مانده اند.
Contacter :

استخدام

آدیوویدئو کبک

Sylvie Audet (450) 691-8801
46 St-Jean-Baptiste
Chateauguay
sylvie@audiovideoquebec.com

...talk of the Town
بازتابی بر نامه
دروغ
آقای رحیمیان
خجالتبکشید!
13
الو آقای رحیمیان عزیز..

شما را بخدا دست بردارید ،ما چگونه
می توانیم به ش��ما بگوییم این جنگ
های بی��ن افراد در جامعه ایرانی اصال
زیبا و برازنده شما نیست!

سهیال الف.

قربان دستت ،بگو من
را هم ببرند!

جناب سردبیر به دنبال سفر انصاری ها
به فضا خواستم ،به عرض برسانم که
بنده یک انصاری تک و تنها و دورافتاده
ای هستم که مخلص همه انصاری ها،
مخصوصا انوشه خانم هستم و متاسفانه
خدمت هیچ یک از انصاری های دیگر
ارادت ندارم و آنها را نمی شناسم.
ش��ما که آدم مهمی هستی ،محض
رضای خدا بیا و پارتی ما بش��و و بگو
مرا هم ببرند.
قول می دهم مزاحمتی برای کس��ی
ایجاد نکن��م و تا خود ُک��ره ی مریخ
اللمونی بگیریم.

قربان شما ،یک انصاری
زمینی و مریخی آینده

درباره خبـــر سفر
انصــاری ها به مریخ

 ....همراهی آقای انصاری با انوشه خانم
در این س��فر باعث می شود که کلیه
گناهان ایشان بخشیده شود و پس از
زیارت مریخ انوشه خانم از پل صراط
که از مو باریک تر و از شمش��یر تیزتر
اس��ت ،براحتی عبور فرم��وده و وارد
بهشت بشوند و از لذائذ آن لذت ببرند
که جبران زجر سفر بشود....

پرویز

حقیر فقیر س��راپا تقصیر پیرمرد کم
خوابی هستم.
دیش��ب از س��اعت 1و نیم تا  3صبح
چند بار سایت پیوند را نگاه کردم ،هنوز
تاخیر داشت .فکر کردم شاید شخصی
ی��ا کمپانی ثروتمن��دی آن را خریده
چون به نظر بنده می بایست سه روز
پیش بروز میشد.
به هرحال س��اعت  8صبح به زیارت
کپ��ی الکترونیک پیوند نائل ش��ده،
لبخندی بر لبان مان ظاهر شد که در
صفحه آخر به تلخی گرائید.
هموطنی بخاطر گزارش اشتباه سال
تحویل فرموده بودند که رحیمیان باید
خجالتبکشد.
(س��اعت تحویل س��ال را پیوند ،مثل
همه رسانه های دیگر حتما از اینترنت
گرفته و به دلیل جلوکشیدن زودهنگام
یک س��اعت امس��ال این سهو پیش
آمده بود).
این مساله مرا بیاد داستانی از حضرت
مسیح انداخت.
گویند روزی حضرت مسیح با حواریون
از محلی می گذشتند به جسد سگی
م��رده برمی خورن��د .هر کس چیزی
می گوید از کثافت و بوی بد و منظره
زشت.
حضرت مسیح می فرمایند ببینید چه
دن��دان های س��فیدی دارد و زیر نور
خورشید می درخشد!
هموطن عزیز من ،خواننده قدیمی ،در
این مدت یک دندان سفید درخشان
در پیوند ندیدی که اینطور حمله می
کنی؟
آیا حاضری ماهی ی��ک دالر از جیب
مبارک هزینه کنی تا رحیمیان بتواند
یک نفر را استخدام کند تا به اشتباهات
برسد.
اگ��ر خیلی ناراحتی ش��ما هم به این
«فالیر» نگاه نکن .من به جای شما آن
را دو بار می خوانم.

بهتر است در این
دیار غربت دست هم را بگیریم و یار
یکدیگر باشیم تا به هم چنگ و دندان
نشان دهیم.
شاد باشید

عطا انصاری ،کبک سیتی

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

اندازه مهم است که خواند ن
و نوشتن فارسی.
ب��ه امید به��روزی و تداوم
کارهای با ارزش ما

Allo

منصورپرهیزگار

-----------------(پیام های پرشماری در بروز برخی
مشکالت در برنامه  13بدر امسال
در مونتری�ال داش�تیم .تلفن زیر
بس�یاری از این پیام ه�ا را جمع
بندیمیکند).

خانه ایران
سپاس از هیات مدیره
حنسی 13بدر امسال
خانه ایران
به جان ما ماند
بدینوس��یله الزم می دان��م از هیئت

مدیره خانه ایران ب��رای زحماتی که
ب��ا امکان��ات کم برای همبس��تگی و
گردهمایی هموطن��ان ایرانی زحمت
فراوان کشیده و می کشند از جمله در
مورد جشن نوروزی بسیار عالی و کم
نظیر و همچنین ششمین پاراد نوروزی
ک��ه تمامی ایرانیان را غرق ش��ادی و
غرور کردند ،بخصوص از جناب آقای
صمیمی و خانواده رس��تمی (خاطره
عزیز) با قلبی آکنده از عشق و دوستی
تقدیر و تشکر بنمایم.
با سپاس از پیوند
به امید بهروزی و آینده بهتر

م .پرهیزگار

( 8آوریل )2008

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

تشکر از هموطن
بااستعداد ایرانی
آقای علیدوستی عزیز
مدت زیادی است که نوشته های شما
را در پیوند می خوانم .واقعا از داشتن
هموطنی چون شما به خود می بالم و
بعنوان یک فرهنگی (آموزگار) از این
که نوشته های شما کمک فراوانی به
ما و فرزندان ما می کند ،سپاسگزاری
می کنم.
ب��ر این ب��اورم که گفت��ه و اطالعات
فرهنگی و اجتماعی و هنری که شما
در ستون خود می ارائه میکنید ،همان

س��تاره بیافتد ،این جنگ با س��ه
جنگ سه تریلیون دالری...
تریلیون دالر مخارج ،کشته شدن
و مجروح شدن هزاران آمریکایی
هیچ ارزشی نداشته است .این یعنی بازگشت
ادامه از صفحه19:
دیکتاتوری به عراق».
خواری تنها باالتر از سومالیا میتواند باشد».
ژنرال «مک کفری» در پاسخ گفت:
در م��ورد آوردن دموکراس��ی به خ��اور میانه،
«س��ناتور ،این یک واقعیت اس��ت .ما باید به
نویسندگان این کتاب معتقدند که «حتا هدف
پذیریم که «مالکی»« ،توماس جفرسون» عراق
برقراری ثبات در عراق غیر قابل دسترس��ی به نیس��ت .دولت پرزیدنت بوش فع ً
ال میخواهد
نظر میرسد».
فقط زمان بخرد و کار مهمی در عراق نخواهد
نویسندهی کتاب «شکست» معتقد است که
کرد و این مش��کل را به رئیس جمهور بعدی
«روزی که بوش تصمیم به اشغال نظامی گرفت
میس��پارد .ولی در عراق راه حل نظامی وجود
آن روز ،شکست را تضمین کرد».
ندارد و در کوتاه مدت راه حل سیاسی نیز کار
این نویسنده همچنین میگوید «تکبر موجب
برد نخواهد داشت».
شد که اش��غال گران تماس��ی با مردم عادی
ژنرال «مک کفری» ادامه داد:
نداشته باش��ند در حالی که ترس به کشتار و
«مردم از پلیس و نیروی نظامی عراقی که قرار
نابودی مردم بی گناه انجامید».
است آنها را محافظت کند میترسند .جوانان
عراقی هم بدس��ت «ملیش��یا» و هم بدس��ت
مالکی «توماس حفرسون»
مأموران امنیتی کشته میشوند .در این میان
نیروی نظامی آمریکا نیز بخشی از این مشکل
نیست!
اس��ت .مردم عراق نیاز به ایجاد یک سیس��تم
در این چند هفته اخیر در حالی که برخوردهای
اقتص��ادی دارن��د و آنها کار ،ش��غل و درآمد
خونینی بین «ارتش مهدی» به رهبری مقتدا
میخواهند».
الص��در و نیروی انتظامی عراق و ارتش آمریکا
سناتور «مناندز» در انتقاد از سیاستهای فعلی
در گرفته است ،کنگرهی آمریکا نیز سرنوشت
در عراق گفت:
عراق و نقش آمریکا را در این کش��ور بار دیگر
«این جنگ ،آینده اقتصادی و امنیتی آمریکا را
مورد بحث و گفتگو قرار داده است.
بخطر انداخته است .آیا ما باید در کنار نشسته و
ژنراله��ای بازنشس��ته ارتش ،کارشناس��ان
بگذاریم دولت پرزیدنت بوش هر چه میخواهد
خاورمیانه و همچنین ژنرال «پترائوس» فرمانده
انجام دهد .من در س��فرهایم به کش��ورهای
ق��وای آمریکایی و «کراکر» س��فیر آمریکا در
خاورمیان��ه دیدم که چگونه رهب��ران مصر و
عراق در مقابل کنگره حاضر شده و به سئواالت
عربستان و اردن نگران آینده منطقه هستند.
سناتورها پاسخ گفتند.
صحبت از جنگ داخلی در عراق اس��ت ،ولی
ژن��رال «مک کف��ری» ( )Mc Caffreyکه در
بودن یا نبودن م��ا در عراق میتواند به جنگ
عراق نیز خدمت کرده و هم اکنون بازنشسته
داخلی بیانجام��د« .صدر» میخواهد آیت الله
است نظریات جالبی ارائه داد.
بعدی عراق ش��ود .ما باید بتوانیم کاری انجام
او گف��ت« :واقعیت در عراق ق��درت نظامی و
دهیم».
«ملیشیا» است .حکومت فعلی کاری نمیتواند
ژنرال «اودم» ( )William Odomکه از مخالفان
بکند و در نهایت ش��اید یک ژنرال دو س��تاره
جنگ بوده است گفت:
بتواند در عراق س��ر کار بیای��د و امنیت را در
«کنگره آمریکا ق��درت دارد که پول جنگ را
کشور بوجود آورد .چیزی که برای مردم عراق
قطع کند .پیام از کنگرهی آمریکا از هر دو حزب
اهمیت زیادی دارد».
باید این باشد که زمان خروج است».
سناتور دموکرات «مناندز» ( )Menandezکه از
در گزارشی که ژنرال «پترائوس» ،فرمانده قوای
این تئوری بسیار متعجب شده بود گفت:
آمریکا به کنگره داد ،درس��ت خالف این نظر
«اگ��ر عراق در نهایت به دس��ت یک ژنرال دو

پاراد نوروز
بزرگان
کامیونیتی
کجایند؟!

دوستان عزیز پیوند امسال با هزار امید
و آرزو ( ...به��ار در راه )...و با وس��ائل
کامل ،اطالعیه سیزده را لبیک گفتیم
و با دوس��تان و خویشان به محل بی
ور لیک (مونتریال) شتافتیم .اما حال
و هوای س��یزده اصال پی��دا نبود ،هوا
سرد و جمعیت پراکنده و بدتر از همه
از صدای موزیک و ش��ر و شور آنطور
که در اطالعیه آمده بود ،خبری نبود...
کاش هماهنگی و برنامه ریزی بهتری
می شد.

پیوند:

هموطن شما

در تماسی با دس��ت اندرکاران برنامه
سیزده بدر امسال گرفتیم ،آنان نیز به
مشکالت پیش آمده ،حجم بی پیشینه
برف روی زمین ،باد و سرما و ...اذعان
داشتند.
در مورد موزیک توضیح داده شد برغم
آن ک��ه همه هماهنگی ب��ا دی .جی.
انجام شده و وسائل و تجهیزات کامل
از قبل تدارک دیده شده بود ،متاسفانه
در آخرین ساعات ،شهرداری مونتریال
از ص��دور مجوز موزیک س��ر باز زد و
کمیته چاره ای ندید جز آن که برنامه
پخش موزیک و رقص را لغو کند.
دراینتماس،کمیتهازکلیههموطنانی
که در این برنامه به انحاء گوناگون از آنها
حمایت کردند ،صمیمانه سپاسگزاری
کرده ،بابت بروز برخی دش��واری های
پیش آمده در برنامه پوزش خوست.
-----------------

بود.
پیشنهاد وی این است که نیروی نظامی آمریکا
در ع��راق تا جوالی ب��ه  ۱۴۰هزار تقلیل یابد
و س��پس  ۴۵روز صبر کنند ت��ا بتوانند برای
قدمهای بعدی با توجه به شرایط عراق در آن
زمان تصمیم گیری شود .این تعداد حتا بیش
از نیرویی اس��ت که  ۵سال پیش آمریکا وارد
عراق شد.
دالیل��ی را که «پترائ��وس» و «کراکر» به
کنگ��ره ارائه دادند که چ��را آمریکا باید با
 ۱۴۰ه��زار نیرو در ع��راق باقی بماند ،این
بود :جلوگیری از بازگش��ت و رشد القاعده
در عراق و مقابله با ایران که در امور داخلی
عراق دخالت نکند.
«کراکر» سفیر آمریکا در عراق با پافشاری
سناتور «بایدن» باالخره اقرار کرد که قرار
است معاهدهای بین دولت عراق و آمریکا
امضاء ش��ود که اجازهی داشتن یک پایگاه
دائم��ی نظیر آنچه در ژاپ��ن ،آلمان و کره
جنوبی وجود دارد در عراق بوجود بیاید و
برای این کار نیازی به اجازه کنگره نیست.
سناتور «کاردین» در جواب گفت سفارت
آمریکا در عراق بهتر اس��ت بدون اطالع و
اج��ازه کنگره چنین معاه��دهای را امضاء
نکند.
پنج س��ال پس از جنگ و اش��غال نظامی
عراق ،در حالی که برخوردهای ش��دیدی
بین «ملیش��یا»های شیعه آغاز شده است
و همزمان با انتخابات ریاس��ت جمهوری
آمریکا ،به نظر میرسد به دالیلی که برای
هیچ انس��ان منطقی قابل قبول نیس��ت
کش��تار ،خرابی ،آوارگی و درد و رنج برای
سالها ادامه خواهد داشت.
به قول یکی از مفس��رین سیاس��ی ،ژنرال
چه��ار س��تاره آمریکا «پترائ��وس» ،که با
مداله��ا و تزیین��ات روی یونیفورمش در
مقابل کنگره نشس��ته بود برق ستارههای
روی ش��انهاش چشم را میزد .ولی پیامش
این که با بیلیونها دالر پول و قیمت بسیار
زیاد جان انس��انها ،جنگی را میرانند که
هرگز برندهای نخواهد داشت.
پرزیدنت بوش با تجلیل از خدمات ارتش
امریکا و ژن��رال «پترائوس» اعالم کرد که

محمد رجالی

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

قلقلـــک

دوستان عزیز پیوند

 ...آیا خیاالت م��ن بود ،یا در کارناوال
نوروزی امس��ال در مرکز شهر ،جای
بس��یاری از بزرگان کامیونیتی خالی
بود ،جای هنرمن��دان خالی بود ،فکر
م��ی کردم ،ب��زرگان هرچن��د دعوا و
تضاد باهم داش��ته باشند ،وقتی نوبت
به حضور ایرانیان در میان غیرایرانیان
برسد ،موقتا تضادها را کنار می گذارند،
و ب��رای نمایش غرور ای��ران و میراث
فرهنگی ایران به جامعه بزرگتر قبل از
همه می شتابند ،دلم گرفت....
بی خود نیس��ت ما ب��ه هیچ جا نمی
رس��یم ،نگاه کنید مثال ب��ه کارناوال
ایرلن��دی ها ،راس��تی آیا آنه��ا درون
خودش��ان مشکل و تضاد ندارند ،فرق
آنها این اس��ت ،وقتی پای غرور و نام
میراث فرهنگی ش��ان در میان است،
دعوامرافعه را کنار میگذارند و زیر یک
نام و پرچم کنار هم قرار می گیرند...
حیف ،ب��زرگان قوم ما از ارتقاء میراث
فرهنگ در مهاجرت فقط بخش شعار
آن را بیاد میآورند!

علی

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

تبریک نوروزی
فـله ای
الکترونیکی ّ

 ...آی ماشکاریم از این تبریکات ایمیلی
فلـه ای  ...Bulkنوروزی
ّ
آقا گوشی را بردارید ،بگذارید صدایتان
را بشنویم...
ارادتمند،حسن
-----------------

الو پیوند

 ....راس��تی این آق��ای علی اصغر را
چ��کار کردید ...ش��ما را بخدا بگویید
برگردد ،بنویسد ،ما یه ذره حال کنیم...
اگر مساله مالی است ،ما حاضریم خرج
صفحه را بدهیم!

بودج��ه جنگ که  ۱۰۸بیلیون دالر در س��ال
است باید تصویب شود ،زیرا دو تهدید بزرگ در
این قرن برای امریکا وجود دارد که یکی القاعده
و دیگری ایران اس��ت .بیرون آم��دن از عراق
پیروزی القاعده و موفقیت ایران در گس��ترش
نف��وذش در منطقه اس��ت و در نهایت حمله
مجدد تروریسم در داخل خاک امریکا.

حضرت سردبیر ،محض اطالع عرض
می ش��ود ک��ه «میک جگ��ر» متولد
 1943اس��ت ،نه تاریخ درج شده در
پیوند (صفح��ه اتیک��ت) ...اگر تصور
س��ن ما
می کنید ک��ه با زیاد کردن ّ
پیرمردها ،بزودی از ش��ر ما راحت می
شوید ،اشتباه می کنید.
راستی تاریخ خورش��یدی روی جلد
ش��ماره پیش پیوند سه روز «عجله»
داش��ت؛ لطفا دس��تور بفرمائید دقت
بیشتری مبذول بدارند!!

فضول محله

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

PAIVAND
!& Internet

!Mobarake! che ajab

Belakhare internet ra be
rasmiat shenakhtid.
!mamnoon
Hadi (Khorsandi) London
ps. Doroughe sizdah
?nabashe

------------------Dear Mr. Rahimian
I congratulate you on setting up Paviand on line and
this helps people like me
far from old beloved city to
get information about social
activities of Iranian community in Montréal.
Thanks Esmail,
Boston
------------------Hi there,
... I think the idea of distributing Paivand in form
of PDF from your site was
long overdue, and a great
idea...
Abby, Montreal
--------------------

پنج سال پس از جنگ ،رئیس جمهور امریکا
هم��ان منطق قبلی را برای ادامه جنگ به کار
میب��رد و کنگره امریکا نی��ز در نهایت بودجه
سنگین جنگ را تصویب خواهد کرد.
----------------------------

www.paivand.ca
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Head Office Montreal:
T: (514) 996-9692
F: (514) 422-8996
Toronto Office:
(647) 429-0030
Vancouver Office:
(604) 921-IRAN
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ail: Payvand@videotron.ca

Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
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28 APPT’S CONDO STYLE,

MONTREAL WEST

DETACHED
2PLEX 3+1 BDR
WITH 2 1/2 ROOM BACHELOR
537,000$

Firouz Hemmatiyan

Agent Immobilier Affilié
Bur.: 514-364-3315
Fax: 364-3649
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan @sutton.com
www.sutton.com

مشاور کارآزموده شما
در امور مستغالت در سراسر مونتریال

PAYVAND: Vol. 14 s No.836 s Avr. 15, 2008

ROSEMONT

& REVENUE PROPERTY, TOTALLY RENOVATED
REDONE AS CONDO TYPE, SUPERIOR QUALITY
CONSTRUCTION, CLOSE TO METRO (ROSEMONT), ROOF TOP TERRACE, SAUNA AND
EXERCISE ROOM,
A REAL JEWEL
REVENUE 252,000$ ASKING 3,300,000$

DOWNTOWN

LOCATION LOCATION
3PLEX
PRICED TO SELL
489,000$

ST LAMBERT

VERDUN

6PLEX
REVENUE 38000$
ASKING PRICE 405,000$

3 CONDO 2BDR,
VIEW OF MONTREAL AND
GOLF, SAUNA, PISCINE INTERIEURE, GYM,
PRICE 165,000$

BUSINESS FOR SALE

فیروزهمتیان

IN DOWNTOWN STORE BESIDE
HOTEL AND APARTMENTS
BUILDING
THIS STORE HAS ALL:
MIX OF SMALL COFFEE SHOP
AND SERVEING FOOD
ASKING PRICE: 89,000$

گیتس:
احتمال
رویارویی
نظامی با
ایران کم
است
راب��رت گیتس ،وزیر دف��اع آمریکا،
احتم��ال رویارویی نظامی آمریکا با
ایران به خاطر آن چه دولت آمریکا
دخالت ه��ای ای��ران در عراق می
خواند را بسیار کم دانسته است.
راب��رت گی��س روز یکش��نبه (۱۳
آوریل) این س��خنان را در مصاحبه
با ش��بکه تلویزیونی “سی بی اس”
آمریکا بیان کرد.
برخی از ناظران هشدار داده اند که
ادامه حضور ارتش آمریکا در عراق،
احتمال برخورد نظام��ی آمریکا با
ایران را افزایش می دهد.
اما رابرت گیت��س گفت“ :فکر می
کنم احتم��ال لغزش ما به س��وی
رویارویی با ایران خیلی کم است .ما
نگران دخالت های ایران در جنوب
عراق و تسلیحاتی که ایران به عراق
ارسال می کند هستیم .اما معتقدم
رون��دی ک��ه در قبال ای��ران پیش
گرفته ایم به سمت درستی هدایت

LOCATED IN SHOPPING MALL,
LOW RENT 899$
ALL INCLUDED.
PRICE 29900$

NDG

REVENUE PROPERTY
8PLEX
REVENUE 52000$
Asking Price:
649,900$

Cell: 514-827-6364

می شود”.
ایران بارها این اتهام های مقام های
آمریکایی را بی اس��اس دانسته و بر
اهمیت برقراری ثبات در عراق تاکید
کرده است.
اما به گفته رابرت گیتس ،درگیری
های اخیر بین نیروهای دولت عراق
و شبه نظامیان شیعه سپاه مهدی،
مداخله ایران در عراق را برای دولت
عراق آشکار کرده است.
استفن هدلی ،مش��اور امنیت ملی
رئی��س جمه��ور آمریکا ،ه��م روز
یکشنبه سخنانی مشابه درباره ایران
بیان کرد.
او در مصاحبه با شبکه خبری فاکس
آمریکا ،بار دیگر ایران را به حمایت
نظامی و مالی از شبه نظامیان شیعه
در جنوب عراق متهم کرد.
به گفته اس��تفن هدل��ی ،افزایش
نیروهای نظامی آمریکا در عراق ،از
گسترش درگیری های فرقه ای در
عراق جلوگیری کرده و به تضعیف
القاعده در این کش��ور منجر شده
است.
اما به گفته وی ،دولت ایران همچنان
به ش��دت در جنوب عراق از ش��به
نظامیان شیعه حمایت می کند.
جورج بوش ،رئیس جمهور آمریکا،
اخیرا عراق را نقطه تالقی دو تهدید
ایران و ش��بکه القاعده علیه آمریکا
و متحدان��ش در خاورمیانه خوانده
است.
دولت ای��ران با رد این اتهام ،آمریکا
را به تجاوز نظامی و بی ثبات کردن
عراق و خاورمیانه متهم می کند.

COFFEE SHOP IN LACHINE,

VERDUN

6PLEX
REVENUE 49,000$
TOTALLY RENOVATED
520,000$.

BROSSARD

O SECTION COTTAGE,
IN-GROUND POOL, 3BDR,
GARAGE, BIG FAMILY ROOM,
FIRE-PLACE, HEAT PUMP, CENTRAL A/C.
ASKING PRICE: 375,000$.

www.paivand.ca
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Cell: (514) 924-5055






















































































Mohammad Ajzachi
pg.2

























Agent Immobilier Affilié

Nader

Khaksar











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

AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS












Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2

majzachi@sutton.com





















































































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




































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644













Agent Immobilier Affilié

www.akhavanfood.com
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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750 gr.
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15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

