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طاعون طمع؟!

Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022, (Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511
Mtl. QC. H3B 1H9
Peel
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آمریکا :القاعده و ایران عوامل اصلی تروریسم!
آن “همچن��ان بزرگترین تهدید
تروریستی” برای ایاالت متحده و
متحدان این کشور محسوب می
شوند.
ای��ن گ��زارش ،که بخ��ش های
مختلف آن به بررسی تروریسم در
مناطق و کشورهای مختلف جهان
اختصاص دارد ،م��ی افزاید که با
دسترس��ی القاعده به پناهگاهی
امن در مناطق قبیله نشین شمال
غرب پاکس��تان ،خطر این گروه

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی
شبکه القاعده را خطر اصلی علیه
غرب و ای��ران را فعالترین حامی
تروریسم در جهان معرفی کرده و
به مساله تروریسم در کشورهای
دیگ��ر از جمل��ه افغانس��تان و
تاجیکستان پرداخته است.
در گزارش وزارت خارجه پیرامون
فعالیت های تروریستی طی سال
گذش��ته ،آمده اس��ت که شبکه
القاع��ده و گروه ه��ای مرتبط با

بحران مواد غذایی در
جهان...

افزایش یافته است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا می
افزاید که پاکس��تان نیز از جمله
قربانیان اصلی تروریسم در سال
گذش��ته ب��ود و ش��مار حمالت
تروریس��تی در این کشور از 375
م��ورد در س��ال  2006ب��ه 887
مورد در سال  2007افزایش یافت
و شمار کشته ش��دگان این نوع
عملیات نیز از  335نفر به 1335
نفر رسید.

مرکز ملی مبارزه با تروریس��م در
آمریکا ،که در تدوین این گزارش
مشارکت داشته ،افزوده است که
بخش اعظم این حمالت در منطقه
قبیله ای ش��مال غرب پاکستان
روی داد که دولت پاکستان تسلط
کاملی بر آن ندارد.
صفحه3 :
ادامه در

دکترحمیداحمدی

ایران :تند بروید
شالق می خورید!

چشمهایش...
کنسـرت بانگ
مهر ضربانگ در
مونتریال  31می

هشداراوپکنسبتبهنفت
6
بشکه ای  200دالری!
بالی
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شاهنامه ...ص25 :

دکترگلمحمدی

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی

Etiquette

نوشابه

علیدوستی ص22:

£ 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
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دکترانصاری
پزشکی :ص24:
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z }fZ¬…£±Š
ایرانیکا:
“(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤
 4ماه می
12(514) 806-0060
Tel.:
TORONTO

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

 11ماه می

ایــران:

جغد جنگ
بار دیگر
چهره مرگبار
خود را نشان
میدهـد
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روز مادر گرامی باد
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حبیب ،سوزان و...
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افغانستان:
ماموریت شکست
خورده!

Palais des congrès

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

(514) 816-4080
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مصلحتدید من آنست که یاران همه کار
طـ ّره ی یاری گیرند!
بگذارند و َ
خـــم ُ

Iranian-born, Vancouver
raised, Richmond-Hill native
Samantha Tajik wins finalist
in this year’s Miss Universe
! Canada pageant
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IranAir

General Sales Agent

GESTION FINANCIERES EXACTE
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN

‹¬›ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£

Lasalle, South Shore,
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شهر تب زده مونتریال ،اینک در دلهره سقوط و حذف تیم
هاکی محبوب خود  HABSبه دس��ت تیمی که نش��انی از
مهارت و زیبایی هاکی ندارد ،بس��ر می برد .مجموعه ای از
موفقیت های از دس��ت رفته ،درخش��ش غریب دروازه بان
حریف و ش��انس ه��ای پیاپی تیم فیالدلفیا در س��ه بازی
پیشین دستمایه آن گردید تا افتخارآفرینان  Canadienدر
آس��تانه س��قوط و حذف قرار گیرند .اما تیم ما بارها از این
پرتگاه ها به سالمت جان بدر برده وبا شکست دادن حریف
به مراحل بعدی صعود نموده است ...ولی شهر همچنان در
تب هاکی می سوزد .ببینیم این بار چه می کند!

پری رویی و مه پیكر سمن بویی
و سیمین بر
عجب كز حسن رویت در جهان
غوغا نمیباشد !

Ninous Givargiznia, BSc.

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

 ...او هم باور دارد ،کانادین جام امسال را
می برد ،باور نمی کنید ،از خودش بپرسید!!

کارزار علیه سرطان »

سامانتاتاجیک

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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در مونتریال  17می

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

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

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com
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کنسرت
جدید
 16ماه می 2008

سیـری دردنیای فالمنکو
همراه هنرمندان مهمان از اسپانیا

جمعه  16ماه می 2008
از ساعت  8شب
در سالن پی یر مرکور
(سن دنی و مزونوو)
مترو :بری
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خبر...

خود کرده است.
وزارت خارج��ه آمری��کا می
افزاید ک��ه طالبان با دریافت
امکان��ات مالی از آن س��وی
مرز با پاکس��تان و همچنین
از طریق تجارت مواد مخدر
و آدم ربای��ی و باجگی��ری
توانسته اند امکانات نظامی
و فنی خود را تقویت کنند
و براساس آمار سازمان ملل،
در س��ال  2007ب��ه حدود
یکصد و چه��ل مورد بمب
گذاری انتحاری دست زدند
ک��ه تلفات س��نگینی را به
خصوص در میان شهروندان
غیرنظامی به بار آورد.
در این گ��زارش همچنین
آمده است که سازمان های
تروریستی ،گاه با همکاری
گ��روه ه��ای تبه��کار در
افغانستان،بهربودنخارجیان
و اخاذی مبادرت کرده اند در
حالیکه آموزگاران ،کارمندان
سازمان های امدادرسانی ،حتی دانش
آموزان ،ب��ه خصوص دان��ش آموزان
دخت��ر ،از هدف ه��ای اصلی حمالت
شورشیان بوده اند.
در م��ورد تاجیکس��تان ،در گ��زارش
وزارت خارجه آمریکا آمده اس��ت که
کمب��ود منابع مالی مان��ع از فعالیت
موثر نهادهای دولتی تاجیکستان ،به

آمریکا :القاعده و ایران عوامل اصلی تروریسم!
ادامه از روی جلد:

براساس گزارش وزارت خارجه آمریکا،
ش��بکه القاعده از مراک��ز خود در این
منطقه به س��ازماندهی و پیاده کردن
حمالت تروریستی در افغانستان نیز
دس��ت می زند و همچنین به برنامه
ریزی برای عضوگیری از سرتاسر جهان
و آموزش آنان مبادرت می ورزد.
وزارت خارجه آمریکا گفته اس��ت که
ش��بکه القاعده توانسته با برخورداری
از ای��ن امکانات ،بخش��ی از ظرفیت
عملیات��ی خود را بازس��ازی کند و به
شرایط قبل از حمالت یازدهم سپتامبر
سال  2001بازگرداند.
در این گزارش آمده اس��ت که فعاالن
القاع��ده همچنی��ن توانس��ته اند در
مناطقی در شرق آفریقا و شرق آسیا ،از
جمله جنوب فیلیپین و بخش هایی از
اندونزی ،مستقر شوند و از این مناطق
به فعالیت بپردازند.
ب��ه گفت��ه وزارت خارج��ه آمریکا ،با
وجود عملیات دولت های افغانستان
و پاکس��تان علیه القاعده ،رهبران این
شبکه در سال گذشته از امکان تحرک
بیش��تری برای برنامه ریزی و هدایت
حمالت تروریستی برخوردار شدند.

‘ایران فعالترین
حامی تروریسم’
گزارش س��االنه وزارت خارجه آمریکا
دولت ایران را مته��م می کند که در
س��ال گذش��ته همچن��ان فعاالنه از
گروه های تروریس��تی و عملیات آنها
در مناط��ق مختلف حمای��ت مالی و
تدارکاتی به عمل آورد.
در ای��ن گزارش بخش هایی از س��پاه
پاسداران متهم ش��ده اند که به طور
مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از
اقدامات تروریس��تی در منطقه دست
داش��ته اند و همچنان ب��ه گروه های
مختلفی که برای پیشبرد هدف های
خود به تروریس��م متوسل می شوند

کمک کرده اند.
بهگفتهوزارتخارجهآمریکا،جمهوری
اسالمی کمک هایی را در اختیار “گروه
های تروریست فلسطینی” ،حزب الله
لبنان ،شبه نظامیان مستقر در عراق
و نفرات طالبان در افغانستان قرار می
دهد.
گزارش وزارت خارجه آمریکا می افزاید
که “ایران با حمایت از گروه های درگیر
در فعالیت های خشونت آمیز ،مانند
حماس و حزب الل��ه ،تهدیدی علیه
ثبات منطقه و منافع ایاالت متحده در
خاورمیانه محسوب می شود و اقدامات
ایران روند استقرار دموکراسی در لبنان
را به مخاطره می اندازد”.
وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسالمی
را حام��ی اصلی گ��روه هایی معرفی
می کند که با رون��د صلح خاورمیانه
خصومت می ورزند و می نویس��د که
این کشور از نظر تبلیغاتی ،عملیاتی و
مالی “مشوق اقدامات تروریستی علیه
اسرائیل است”.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین
ایران را متهم می کند که با وجود تعهد
لفظی به ت�لاش برای کمک به ایجاد
ثب��ات در عراق ،به برخی از گروه های
عراقی ،که نیروهای ائتالف بین المللی
و نظامی��ان عراقی را هدف حمله قرار
می دهند ،از نظر تسلیحاتی ،آموزشی،
مالی کمک می کند.
وزارت خارجه آمریکا مشخصا نیروی
قدس سپاه پاسداران را متهم می کند
که به ارس��ال مواد منفجره پیشرفته،
تفنگ تک تیراندازی ،اسلحه خودکار
و خمپاره ب��ه گروه های تندرو عراقی
مب��ادرت ورزی��ده و در نتیجه ،باعث
مرگ هزاران تن از نیروهای ائتالف و
نظامیان عراقی شده است.
در این گزارش ،نیروی قدس به کمک
به عوامل ح��زب الله لبنان اعزامی به
عراق و نیروهای طالبان در افغانستان
نیز متهم شده و آمده است که در سال
گذشته ،شواهدی از ارسال تسلیحات
ایرانی برای این گروه ها به دست آمد.

وزارت خارجه آمریکا
جمهوری اس�لامی
را مته��م م��ی کند
از محاکم��ه اعضای
ارشد القاعده که در
بازداش��ت خود دارد
و انتشار اسامی آنان
خودداری می ورزد.

افغانستان،
تاجیکستان

گزارشوزارتخارجه
آمریکا بخشی را نیز
به شرایط کشورهای
آس��یای جنوب��ی و
مرک��زی ،از جمل��ه
افغانس��تان و تاجیکستان ،اختصاص
داده است.
در مقدمه این بخش س��خنان حامد
کرزی ،رئیس جمهور افغانس��تان ،در
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل چاپ
ش��ده که گفته اس��ت کش��ور وی از
قربانیان اصلی تروریسم بوده است در
حالیکه این پدیده هرگز منشا بومی در
افغانستان نداشته و ندارد.
وزارت خارجه آمریکا یادآور می شود
که دولت افغانستان برای ایجاد یک
نظام حکومتی باثبات ،دموکراتیک و
مداراگرا تالش می کند در حالیکه با
حمالت خشونت آمیز طالبان و گروه
های وابس��ته به آن علی��ه نیروهای
ائتالف و ش��هروندان غیرنظامی ،به
خصوص بمب گذاری های انتحاری
مواجه است.
در این گزارش ضمن اشاره به فعالیت
مشترک پاکستان و افغانستان برای
ریش��ه کن کردن عوامل اقتصادی و
اجتماعی رشد تروریسم ،آمده است
ک��ه در افغانس��تان برنام��ه ای برای
فراهم کردن زمینه صلح و آش��تی با
شورش��یان میانه رو به اجرا گذاشته
شده و تا کنون بیش از پنج هزار تن از
نفرات طالبان و سایر گروه ها را جلب

حسین
فلسفی

ارتش آمریکا روز 30آوریل ،با اعالم این
خبر که دو سرباز آمریکایی در حمالت
جداگانه در بغداد کشته شده اند ،آمار
تلفات نظامیان خ��ود در عراق در ماه
آوریل را باالترین آمار از ماه سپتامبر
 2007تاکنون اعالم کرد.

Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

Tel.: 514-989-9722

 -پژوهش پزشکی -

زیر نظر دکتر بهزاد منصوری

دانشگاه مک گیل

Have you had a
”“LAZY EYE
?since childhood
McGill Vision Research is
looking for study participants.
► Please call

Dr. Behzad
Mansouri:

 Ext. 35307و514-934-1934
or Email
@mcgillvisionresearch
gmail.com
for further information.

مشاوره و درمان

همچنین بی��ش از  2500نفر زخمی
شده اند.
نبرده��ای یک م��اه اخی��ر عمدتاً در
شهرک شیعه نش��ین صدر در حومه
شمال شرقی بغداد رخ داده است ،این
شهرک پایگاه سپاه مهدی ،نیروهای
وف��ادار به مقت��دی ص��در ،روحانی
تندروی شیعه عراقی است.
مسئوالن دو بیمارس��تان امام علی و
صدر در ش��هرک صدر می گویند که
برای رسیدگی به مجروحان با دشواری
های عدیده روبرو بوده اند.

روانکاو

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

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

Psychotherapist
COPNN. Member

فارغ التحصیل از
دانشگاهکنکوردیا

وکیل دعاوی

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.

با تیم چشــم
پزشکی مک گیل
متاس بگیرید

بنا بر آمار ارتش آمریکا ،شمار
کشته شدگان این نیروها در
ماه آوریل  46نفر بوده است.
نیروهای نظامی آمریکایی و
عراقی در حال حاضر سرگرم
نبردی س��نگین با گروههای
مسلح شیعه در خیابان های
بغدادند.
مس��ئوالن بیمارس��تانهای بغداد می
گوین��د تا کن��ون از م��رگ بیش از
چهارصد نفر در جریان نبرد میان افراد
مسلح ش��یعه و نظامیان آمریکایی و
عراقی مطلع شده اند .گفتنی است که

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

ازتنبلی چشم
رجن می برید؟

عراق :پرتلفات ترین ماه برای آمریکاییها در  7ماه اخیر

حمیرا قاسم نژاد

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

خصوص پاسداران مرزی ،در مقابله
با فعالیت گروه های تروریستی از
جمله رفت و آمد مرزی آنان می
شود.
این گزارش می افزاید که در صورت
ادامه این وضعیت ،تاجیکس��تان
می تواند به مکانی تبدیل ش��ود
که س��ازمان های تروریستی بین
المللی از آن برای س��ازمان دادن
به عملیات اعزام نف��رات خود به
افغانستان و پاکستان بهره برداری
خواهند کرد.
درموردسیاستدولتتاجیکستان،
در گ��زارش وزارت خارجه آمریکا
آمده است که “دولت تاجیکستان
پناهگاه امنی را برای تروریست ها
و سازمان های تروریستی فراهم
نکرده اما فض��ای فقر اقتصادی و
سیاس��ت س��رکوبگرانه دولت در
محدود کردن فعالیت های مذهبی
اسالمی شرایطی را ایجاد کرد که
تندروهای مذهبی توانستند از آن
به نفع خود بهره برداری کنند”.
در گ��زارش وزارت خارجه آمریکا
سوریه ،کوبا ،کره شمالی و سودان
نی��ز از جمله دول��ت های حامی
تروریسم معرفی شده اند.
--------------------------

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

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

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

امیرکفشداران

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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ایران هسته ای...

اف ،مع��اون
و ز یر خا ر ج��ه
جمهو ر ی
آذربایجان
ا ع�لا م
کرده و به
خبرنگاران
گفته بود که ش��رکت روسی
طرف قرارداد ب��ا ایران تمام
م��دارک الزم را در مورد این
تجهیزات هسته ای ارائه کرده
و “قضیه در سریعترین زمان

محموله امتی ایران از مرز آستارا گذشت
دولت جمه��وری آذربایجان
محموله تجهیزات هسته ای
را که از روسیه به مقصد ایران
فرس��تاده ش��ده و از  33روز
پیش در این جمهوری توقیف
ش��ده بود آزاد کرد و کامیون

حامل این محموله بعدازظهر
امروز (به وقت محلی) از مرز
آس��تارا عبور کرد و به خاک
ایران وارد شد.
آزادسازی این محموله را روز
گذشته(چهارشنبه،آرازعظیم
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حل می شود”.
دولت جمه��وری آذربایجان
دلی��ل توقیف ای��ن محموله
را احتم��ال مغایر بودن آن با
قطعنامه های شورای امنیت
سازمان ملل متحد در مورد
ممنوعی��ت ص��دور م��واد و
تجهیزات اتمی به ایران اعالم
کرده بود.
اما شرکت روسی اتم استروی
اکسپورت که پیمانکار ساخت
نیروگاه اتمی بوشهر در ایران
اس��ت اعالم کرد ک��ه این
تجهی��زات ب��ه منظور
کارب��رد در این نیروگاه
به ایران فرستاده شده
ب��وده ک��ه مغایرتی با
موازین بی��ن المللی و
قطعنامه های ش��ورای
امنیت ندارد.
ای��ن ش��رکت دولتی
روسیه ،دولت جمهوری
آذربایج��ان را مته��م
کرد که عمداً محموله
تجهیزات هسته ای به
مقصد ای��ران را توقیف
کرده است.
محموله توقیف ش��ده،
آن گونه که در گزارشها

آمده ،تجهیزات عایق گرمایی
م��ورد اس��تفاده در نیروگاه
اتمی بوده و ای��ران اعتراض
خود به توقیف آن را با احضار
سفیر جمهوری آذربایجان به
وزارت امورخارجه و تس��لیم
یادداش��ت اعتراضی به وی
ابراز کرده بود.
در مقابل ،گمرک جمهوری
آذربایجان اعالم کرده بود که
عبور چنین تجهیزاتی از این
جمهوری نیاز به مجوز ویژه
داشته است.
ش��رکت ات��م اس��تروی
اکسپورت پیشتر اعالم کرده
بود ک��ه توقی��ف تجهیزات
عایق گرمایی بر برنامه زمانی
تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر
اثر خواهد گذاشت.
قرارداد س��اخت این نیروگاه
در س��ال  1995میان ایران
و روسیه امضا شد و قرار بود
این نیروگاه تا سال  2000به
بهره برداری برسد ،اما تکمیل
این نیروگاه به دالئل مختلف
چندین بار ب��ه تأخیر افتاده
است.
-------------------

تبت،چین،املپیک
و داالیی الما...
روی جلد:

”shave
“to save
""Rasothon

ع
جما
کلبه
م
و
ل

یلدا مشعوف خدیر ،دانشجوی سال سوم کالج (دبیرستان)
انترناس��یونال سن لویی (الس��ال) ،به نشانه همبستگی با
مبتالیان به بیماری س��رطان و کمک به جامعه مبارزه با
سرطان موی خود را از ته می زند.
کمک های جمع آوری شده گروه یلدا به بنیاد ،LEUCAQ
جامعه مبارزه با لوکیمیا (سرطان خون) فرستاده می شود.
در مجموع  20نفر در س��ن لویی در این برنامه ش��رکت
کردند ( 16پسر -از جمله  3آموزگار -و  4دختر).
گفتنی اس��ت تاکنون مبلغ 12هزار دالر پول جمع ش��ده
است.
همچنین قرار است از موهای تراشیده شده در ساخت کاله
گیس استفاده شود.
با آرزوی موفقیت برای یلدا و همه برو بچه های غرورآفرین
و تالشگر ایرانی ،براوو یلدا جان!

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

•
•
•
•

غذا آماده
برای
take
out
انواع سوسیس آلمانی منقلی

The Mother’s Day holiday, as observed today
in the United States, celebrates motherhood
generally and the wonderful contributions of
mothers to society. It falls on the second Sunday of each May. It is the result of a campaign
by Anna Marie Jarvis (1864-1948), who,
following the death of her mother on May 9,
1905, devoted her life to establishing Mother’s
Day as a national, and later an international,
holiday.
In 2008, Mother’s Day occurs on May 11

•

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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

کیترینگجمال

روز مادر گرامی باد

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

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

 11ماه می

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم

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

سیروس
یحیی آبادی

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...

شبح جنگ به ایران بازگشته است؟

یا حمله نظامی به ایران را
تشدید میكرد .رژیم ایران
دكتر حسین
بر خالف خواست غرب و در همانجا اضافه شده بود كه گزارش
قطعنامههای سازمان ملل هیچ «تضمینی بر عدم شروع مجدد
باقرزاده
به فعالیت غنیسازی خود برنام��ه نظامی هس��تهای جمهوری
hbzadeh@btinternet.com
ادامه میداد و غرب رژیم اسالمی به دس��ت نمیدهد و بلكه بر
را مته��م میكرد كه ب��ه دنبال تهیه احتمال آن نیز انگشت میگذارد .یعنی
 22آوریل 2008
سالح هستهای است .گزارش یادشده برای غ��رب ،بهانه الزم ب��رای حمله
hbzadeh@btinternet.com
كه میگفت ایران از سال  ۲۰۰۳تالش نظام��ی به ایران گرچه در كوتاه مدت
پ��س از ی��ك فترت چند ماه��ه ،باز
مرغ��وای جغ��د جن��گ ب��ه گوش  -رابرت گیتس :رژیم ایران «با شتاب هرچه متامتر» در
میرسد.
پی دستیابی به مبب هستهای است!
مقام��ات آمریكای��ی در گرماگ��رم
مبارزات انتخاباتی در كشور خود ،و  -هیالری کلینتون« :ایران را نابود خواهیم كرد»!
افزایش درگیریهای نظامی در عراق - ،در رای گیری  24اسفند یك چهارم مردم شرکت کردند،
اتهامات جدیدی در مورد فعالیتهای این آمار آمریكایی ها را به این نتیجه رسانده است كه رژیم
ی هستهای جمهوری اسالمی
نظام 
را پیش كش��یدهاند ،نقش ایران در ایران حمایت مردم را از دست داده است.
مناقشات عراق و افغانستان و لبنان
را برجسته میكنند ،و بر گزینه نظامی برای دستیابی به سالح هستهای را به ممكن است فراهم نباشد میتواند بعدا
ی باز مطرح شود».
كنار نهاده است ،هم چون آب سرد 
همچنان تأكیِد میورزند.
ی آتش این فض��ای تبلیغاتی و اكنون این بهانه فراهم شده است.
در ای��ران ،و در فض��ای پ��س از ب��ر رو 
(رأیگیری)  ۲۴اسفند ،درگیری بین ریخته شد و شعلههای رو به گسترش در هفتههای اخیر زمزمههایی از سوی
جناحهایحكومتی و شخصیتهای آن را خاموش كرد .انتشار این گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد
ت��راز اول حاكمی��ت ب��ه ص��ورت گرچه در فعالیتهای هستهای رژیم مش��كوك بودن فعالیتهای هستهای
بیسابقهای شدت گرفته است .در عین ایران یا خواست جامعه بینالملل برای ایران و عدم امكان تضمین صلحآمیز
ی ایج��اد نكرد ،ولی بودن آن از س��وی آژانس مطرح شده
حال ،رجزخوانیهای آقای احمدینژاد توق��ف آن تغییر 
ی و نظامی حكومت علیه «موقتا» خطر حمل��ه نظامی غرب را ب��ود .ولی هیچ مقام رس��می غربی از
و سران سیاس 
هنگام انتش��ار گزارش یادش��ده فوق
غرب ادامه یافته و بهانههای جدیدی كاهش داد.
علیه ایران به دست جنگطلبان غربی دالیل این موقت بودن را بس��یاری از صریحا رژی��م ایران را به فعالیت برای
ناظران در همان موقع ابراز داشتند.
و اسراییلی داده است.
دس��تیابی به سالح هس��تهای متهم
در ش��رایطی ك��ه حاكمی��ت ای��ران از جمله ،نویسنده این سطور در همان نكرده بود.
پایگاههای مردمی خود را در رأیگیری هنگام تحت عن��وان «خطر جنگ از ای��ن تابو اكنون به وس��یله وزیر دفاع
 ۲۴اس��فند بیش از هر زمان از دست بین نرفته است»( )۱نوشت:
آمریكا شكسته شده است.
داده اس��ت ،و در عی��ن حال جهان را «با انتشار گزارش سازمانهای اطالعاتی آقای رابرت گیتس طی یك سخنرانی
ت پوینت
ی میخواند ،جغد مرگ آمریكا ،خطر حمله نظامی به ایران در در دانش��كده نظامی وس�� 
به مبارزهطلب 
بار دیگر چهره بیمآور خود را نش��ان كوتاه م��دت كاهش یافته ولی از بین نیویورك نه تنها صریحا مدعی ش��ده
نرفته است .بحرانهای خارجی رژیم تا اس��ت كه رژیم ایران در پی دستیابی
میدهد.
خطر جنگ و حمل��ه نظامی آمریكا /حد زیادی ناش��ی از هویت و ساختار به بمب هستهای اس��ت ،بلكه اضافه
ی نظام حاكم است ،و تنها با دموكراتیزه كرده است كه این كار «با شتاب هرچه
اسراییل به ایران كه از هنگام به رو 
كار آمدن آق��ای احمدینژاد افزایش ش��دن نظام حاكم بر ایران میتوان به تمامتر» صورت میگیرد.
یافته بود ،در آذر ماه گذشته با انتشار حل نهایی و قاطع آنها  -و استقرار صلح اظه��ارات این مقام ارش��د آمریكایی
گزارش سازمانهای اطالعاتی آمریكا پایدار  -امید بست».
را ،با تأكید و صراحت��ی كه او در این
به شدت كاهش یافت.
توضیحات مربوط ب��ه این كه چگونه باره به كار برده است ،نباید دست كم
ی هویت و ساختار نظام حاكم بحرانهای گرفت .آقای گیتس در زمره «باز»های
تا پیش از انتش��ار این گزارش ،فضا 
تبلیغاتی ح��ادی بر روابط بین آمریكا خارجی رژی��م را ایجاد میكند در آن حكومت بوش بشمار نمیرود.
و ایران س��ایه انداخته بود و اظهارات نوش��ته آمده اس��ت و لزومی به تكرار او یكی از اعضای «گروه مطالعه عراق»
بود كه در اواخر س��ال  ۲۰۰۶گزارش
مقامات دو كشور روز به روز خطر جنگ آنها در این جا نیست.

ادامه در صفحه30 :

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

www.fkhatami.com
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 :Pierrefondsخانه  1+3خوابه 5Split Level ،ساخت  ،1987با دو سرویس کامل family room ،بزرگ ،زیرزمین تکمیل،
 ،skylightشومینه و گاراژ 319000 :دالر
 :Pierrefondsرستوران مجهز با تمام وسائل الزمه برای  ،fast foodکباب ،پیتزا و بستنی؛ و آپارتمان  2خوابه ،در طبقه فوقانی
و زیرزمین بزرگ ،با بیش از 12هزار  SFزمین 449000 :دالر
 LAVALماشین شاپ ،با ماشین آالت فلزکاری ،جنب  269000 HWY440دالر

اید
ه آل برای
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زنس تازه

رستوران برای فروش در قلب مرکز شهر مونتریال

با به/نوسازی های متعدد و درآمد عالی

درآمد خالص 140 :هزار دالر در سال

مع��روف به «بیكر-هامیلت��ون» را در
انتقاد از سیاست خاورمیانهای حكومت
بوش منتشر كرد.
عالوه بر اظهارات آقای گیتس ،مسئله
ایران و كیفیت رفتار با آن در این روزها
یك��ی از موضوعات ح��اد مورد بحث
نامزدهای ریاس��ت جمه��وری آینده
آمریكا شده است.
آقای مككین ،نامزد جمهوریخواهان،
سیاستی مشابه سیاست آقای بوش
را در خاورمیانه به طور عام و ایران به
طور خاص تعقیب میكند .در مقابل،
هیالری كلینتون و ب��اراك اوباما كه
برای اح��راز نامزدی حزب دموكرات
ی دست زدهاند سعی
به رقابت شدید 
كردهاند با موضعگی��ری انتقادی از
سیاس��تهای بوش در عراق ،لحن
مالیمتری در مورد ایران و س��وریه به
كار گیرند.
در عی��ن حال ،ای��ن امر مان��ع از آن
نش��ده است كه وقتی سؤاالت مربوط
به برنامههای نظامی هس��تهای ایران
یا مواض��ع و عملكرد رژی��م ایران در
برابر اس��رائیل مطرح میش��ود اینان

موضعگیری حاد و ی��ا حتا خصمانه
ی تا آنجا
اتخاذ نكنند .این موضعگیر 
كشیده شده است كه خانم كلینتون
در برابر سؤال یك مصاحبهگر تلویزیونی
كه در صورت حمله نظامی رژیم ایران
به اسرائیل چه واكنشی نشان خواهد
داد ،وقیحانه میگوید كه «ایران را نابود
خواهیم كرد».
ی كه
این اظهارات ،آن هم از سوی كسان 
سیاست حكومت بوش در مورد عراق را
بهنقد

كش��یدهاند و چهرهای معت��دل تر از
نومحافظهكاران طراح حمله نظامی به
عراق را از خود به نمایش میگذارند،
صریحترین موضعگیریهایی است كه
علیه ایران و رژیم حاكم بر آن از آذرماه
گذشته تا به حال مطرح شده 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

آموزشگاهرانندگی

COOL

Driving
School

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

به فارسی و تمام رنگی
 هنگام نامنویسی در آموزشگاهبطور رایگان در 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

295.00
2hr driving
75.00

12hr driving

+ 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

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

اقتصادی...
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هشدار اوپک نسبت به نفت بشکه ای

 200دالر
سازمان کشورهای تولیدکننده نفت،
اوپک ،اخطار داده اس��ت که احتمال
ادامه س��یر صعودی به��ای نفت خام
و رس��یدن آن به بشکه ای  200دالر
وجود دارد.
شکیب خلیل رئیس اوپک افت ارزش
دالر را ک��ه بر جذابیت س��ایر دارایی
ها از جمله نفت نزد س��رمایه گذاران
خارج��ی می افزاید عام��ل این وضع
دانسته است.
وی درحالی اظه��ار نظر می کرد که
به��ای نفت با ثبت رک��وردی تازه به
 120دالر در بشکه نزدیک تر شد.
اعتصاب کارکنان یک پاالیشگاه نفتی
در بریتانیا که تولید در “دریای شمال”
را مختل کرد و عالوه بر آن مشکالت
عرضه در نیجریه به دلیل حمله به یک
خط لوله نفتی باعث افزایش مجدد بها
شد.
ش��رکت “بی پی” یک خط لوله مهم
دریای شمال را پس از آنکه کارکنان
پاالیشگاه گرینجمات در اسکاتلند طی
اعتصابی دو روزه دست از کار کشیدند
بست.
بسته شدن خط لوله “فورتیز” که یک
سوم تولید نفت بریتانیا از آن صورت
می گیرد ب��ه نگرانی درب��اره نقصان
عرضه دامن زد.
روز سه شنبه نفت خام سبک آمریکا
به  119دالر و  93سنت افزایش یافت
و در پایان معامالت روزانه  118دالر و
 79سنت تثبیت شد.
به این ترتیب این رقم از رکورد قبلی
 119دالر و  90سنت فراتر رفت.
خط لوله آمده از میادین نفتی فورتیز
که بی پ��ی آن را اداره می کند برای
فعالیت به بخار و الکتریسیته تولیدی
پاالیشگاه آینیوس در گرینجمات نیاز
دارد.
اعتصاب کارکنان این پاالیشگاه باعث
بسته شدن یا کاهش تولید نزدیک به
 70سکو در دریای شمال شده است
که افت تولید نفت به میزان  700هزار

دارایی هایی که ب��ه دالر معامله می
شود ،مانند نفت ،برای برخی سرمایه
گذاران نسبتا ارزان باشد.

بشکه در روز را به دنبال داشته است.
هرچند بی پی گفته است که می تواند
خط لوله را ظرف  24س��اعت پس از
پایان اعتصاب در روز
سه شنبه باز کند ،اما
بازگشت پاالیشگاه به
ظرفیت عادی هفته
ها طول می کشد.
مش��کل ت��ازه در
گرینجمات تازه ترین
عامل��ی اس��ت که به
ب��ازار تب آل��ود نفت
که ش��اهد رشد 25
درصدی بها در سال
جاری بوده است دامن
می زند.
حم�لات مک��رر به
تاسیس��ات نفتی در
نیجری��ه ،ضعف دالر
آمریکا و نگرانی های
210 St-Jacques
عمومی درباره کمبود
)(Lachine
عرضه مقابل تقاضای
جهان��ی جملگی به
Tel.: 514-366-1509
افزایش بها در س��ال
514-364-5075
جاری کم��ک کرده
514-247-1732
اند.
اوپک نیز نش��ان داده
514-808-1940
اس��ت ک��ه تمایل��ی
Fax: 450-638-4507
به افزایش س��همیه
کشورهایتولیدکننده
 210سنت ژاک غربی
برای مهار بها ندارد.
مترو واندوم :اتوبوس 90
اف��ت ارزش دالر نیز
به مست غرب
باع��ث ش��ده اس��ت

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان

Jaleh Hafezi

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

Fax : 426-9596

ç¶•£ŠäšZh
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Cel.: 514- 207-9000

Off. : (514) 426-9595
Jhafezi@sutton.com
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تهران...

مجازات شالق
برای رانندگان
متخلف در ایران

رانن��دگان ایرانی که با س��رعت غیرمجاز
جان خود و دیگران را به خطر بیندازند ،به
مجازات زندان از سه ماه تا یک سال و ۷۴
ضربه شالق محکوم خواهند شد.
س��رتیپ محمد رویانی��ان رئیس پلیس
راهنمای��ی و رانندگی ای��ران در گفتگو با
خبرنگاران گفت از نیمه اردیبهش��ت ماه
با رانندگان��ی که “تخلفات مخاطره آمیز”

مرتکب شوند به شدت برخورد
خواهد شد.
به گفته آقای رویانیان ،خودروهای رانندگان
متخلفی که با س��رعت غیرمجاز رانندگی
کنند و “حرکات آکروباتیک” انجام دهند،
برای یک هفته توقیف و به دادگاه معرفی
می شوند.
آنگون��ه که که رئیس پلی��س راهنمایی و
رانندگی ایران گفته ،متخلفان
رانندگی با اس��تناد ب��ه ماده
 ۶۱۸قانون مجازات اس�لامی
در دادگاه محاکم��ه و مجازات
خواهند شد.
این م��اده از قانون می گوید “
هر کس با هیاهو و جنجال یا
حرکات غیرمتعارف یا تعرض
به افراد موجب اخالل در نظم و
آسایش و آرامش عمومی گردد
ی��ا مردم را از کس��ب و کار باز
دارد به حبس از سه ماه تا یک
س��ال و تا  ۷۴ضربه شالق محکوم خواهد
شد”.

کنترل موتورسواران

بر اس��اس ای��ن برنامه ،با موتور س��یکلت
س��واران متخلفی که از پی��اده روها ،چراغ
قرمز و خیابان های ی��ک طرفه عبور می
کنند برخورد خواهد شد .اگر موتور سواری

Centre de

Francophonie 60
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این تخلف ها را داشته باشد ،موتور وی به
مدت سه ماه توقیف خواهد شد.
ب��ه گفته آقای رئیس پلی��س راهنمایی و
رانندگی ایران ،موتورس��یکلت باید پالک
داشته باشد و موتورسواران باید گواهینامه،
کارت موتور ،کاله ایمنی و بیمه نامه همراه
داشته باش��ند ،در غیراینصورت موتور آنها
توقیف خواهد شد.

تلفات تصادفات

آمار باالی تصادفات رانندگی در ایران یکی
از دالی��ل افزایش جریمه ه��ای رانندگی
است .بر اساس گزارش های پلیس در سال
گذش��ته  ۲۶۷۰۰نفر در حوادث رانندگی
ج��ان باختند و  ۲۱۳ه��زار و  ۶۰۰نفر نیز
زخمی شده اند.
این آمار البته در مقایس��ه با س��ال ۱۳۸۵
کاهش یافته است .در آن سال بیشتر از ۳۰
هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شده و
نزدیک به  ۲۸۵هزار نفر نیز زخمی ش��ده
بودند.
اما مشکل فقط نقص قوانین نیست؛ پلیس
معتقد است دادگاه ها از مجازات هایی مانند
توقیف و ابطال گواهینامه به صورت دائم و
موقت استفاده نمی کنند و همین مسئله
باعث افزایش تخلف ها می شود.
ایران در ردیف نخست حوادث مرگبار جاده
ای ق��رار دارد و برای کاه��ش این حوادث
برنام��ه های زیادی را اج��را کرده اما هنوز
وضعیت جاده در این کشور بحرانی و آمار

تصادفات بسیار باالست.
جاده ه��ای ناام��ن و غیر اس��تاندارد ،بی
احتیاطی رانندگان و خودروهای نامناسب
عمده ترین عوامل ح��وادث خونین جاده
ای در ایران به حس��اب م��ی آیند و دولت
نتوانسته به شکل قابل مالحظه ای از شمار
تصادفاتبکاهد.
در ایران نزدیک به ده میلیون خودرو وجود
دارد و ساالنه نیز حدود یک میلیون خودرو
به خودروهای موجود اضافه می ش��ود .بر
اس��اس گزارش ها ،روزانه بیش از سه هزار
خ��ودروی جدید وارد خیابان ه��ا و جاده
های ایران می شود که از این شمار ،حدود
 ۱۲۰۰دستگاه خودرو ،سهم تهران است.
در کنار افزایش شدید خودرو ،شبکه جاده
ای ایران توسعه نیافته و ازدحام و ترافیک
شهری و جاده ای به شدت در تمام کشور
به چشم می خورد.
درطولسالهایاخیرسختگیریهاوجریمه
های رانندگی افزایش پیدا کرده و جاده ها و
راه های جدید ساخته شده اما این اقدامات
کمک چندانی
ب��ه بهبود وضع
موج��ود نکرده
است.

شـــریف
موسسه مالی

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

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

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

nge.com

www.sharifexcha

با بیش از 24
سال سابقه

قاسم سرکانی

کاوه امیدوار
بی بی سی

www.monquebec2008.com

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.

QUÉBEC

mفشرده – نیمه فشرده -شنبه ها m
______________________

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

'514-661-1017

کلینیک زیبایی و اسپای

شیراز

گشایش یافت

1608-2008

رستوران

پارسوماش سابق

انواع غذاهای ایرانی

Tel.: (514) 772-5787 Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 482-2152
)(corner Cavendish

6584 Sherbrooke West

www.esthemedica.com

اسپشیال های ماه:

هر جلسه  70دالر
برای دست ها روی پاها
پهلو ها
سفت کردن پوست،
زدودن سلولیت
---------لیف ماساژ برای چین و
چروک صورت و گردن
با پیشرفته ترین متد و
بدون تزریق در خدمت
هموطنان
------------- از بین بردن موهای زائدبا لیزر:

انواع چلوکباب های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...

Metro Vendome.

 پیلینگ برای جوش ها وکک مک صورت و چین و
چروک سطحی از  99دال ر

 لب باال هر بار 29 :دالر زیر بغل و خط بیکینی: 39دالر
 سینه و پشت آقایان: فیشال ،پاک سازی، 179دالر
تریمنت،
 پا از زانو به پائین:ماساژ کامل بدن
 159دالر
---------- مانیکور ،پدیکور لیزر برای صورت و رگهای پا و پوست قرمز ® - ENDERMOLOGIE
از  99دال ر
® - LIPOMASSAGE
 بوتاکس برای تمام چین® - LIFMASSAGE
چروک صورت؛
با خانم دکتر
 -مشاوره رایگان -

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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بحران جهانی....

ç†®•£±›ÔœZhò

Maison de Voyages
fZg£… }£ b®œ ã ®¥Á… £… xZ®`` ` Z ä… £¿Ž ®¹
›®†®… Ô z® £… ,}f£¨† }£ \®•£±£Åœd ®Z® ä… ù£“ }£Á… z
xZgfZ Í¿Å– £… ç© ®¹† }£®¹•®ç £¿ÅˆZÂ }£Á¥˜®Ž äÅ¾˜ ÍÅ¾… jz(gz®˜) çœZ®Å¥²˜ z
…}Z®… y° z }£ÁT: (514) 842-8000
áÅ¤›Â†Z z á¥

علل افزایش بهای مواد غذایی چیست

•®}¬¿¥·›g£œ

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

در ستایش
زن بد حجاب

Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1
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پرویز مویدی
ای سرو استوار
ای دخت نو شکفتهی ایران زخمگین
مژدهرسان رهایی و خرمی
ای ریشه در نفس تند بامداد
بر تو درود باد.
بر تو درود باد
زیرا که تو
تن میزنی ز گورراههی تسلیم
فریاد میکشی که « :نه
من تن نمیدهم» .
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بر تو درود باد
زیرا که تو
یاسای جهل و جنون را
با تارهای نمایان گیسوان
پامالمیکنی
فردیت مدرن را
اثباتمیکنی.

« هشدار!
سردار لشگر نادانی و جنون!
بود و نمود سنت پوسیدهی قرون!
بر چهرهام تپانچه ( )۱بزن
بر پشت من بکوب با تازیانهی دو شاخهی دین
و ستمگری
وادار کن مرا به توبهنویسی
ام�ا من آن پرن�دهی آبینورد بالگش�ایام که
هیچگاه
سر خم نمیکنم».
«فردا دوباره
ز نو ،باز هم زنو
گیسوفشان و خرامان
پرواز میکنم
شور و نشاط و زندگی و مهر و عشق را
در کوه و کوی و برزن و شهر و سرایها

همانطور که در خبرها آمده سازمان
مل��ل متحد برنام��ه خ��ود در مورد
چگونگی مقابله با افزایش جهانی مواد
غذایی را اعالم کرده است.
این س��ازمان گروهی کاری تشکیل
داده است تا به مشکل رسیدگی کند
و گفت  200میلیون دالر برای تقویت
تولید اختصاص خواهد داد.
س��ازمان ملل همچنین از کش��ورها
خواست محدودیت های صادراتی بر
ذخایر غذایی که در واکنش به افزایش
بهای آذوقه اعمال ش��ده ب��ود را لغو
کنند.
اما واقعا چه چی��زی عامل اصلی باال
رفتن بهای مواد غذایی است؟
گروه��ی از دانش��مندان ممت��از روز
س��ه ش��نبه  29آوریل در گفتگو با
خبرنگاران تشریح کردند که به نظر
آنها چرا بهای خوار و بار متورم شده و
در دراز مدت برای کاستن از آن چه
می توان کرد.
نمی توان یک عامل واحد را مسبب
افزای��ش بهای غذا در س��طح جهان
دانس��ت  -اما اگر بت��وان چنین کرد
احتماال باید روی نفت و گاز انگشت
گذاشت.
این دیدگاه سه دانشمند ممتاز مواد
غذایی  -رابرت زیگل��ر ،خواکیم وان
بران و کارلوس سره  -است که در این
کنفرانس اظهار نظر کردند.
آنها می گویند که افزایش اخیر بهای
نفت و گاز از دو جهت تاثیری عمده
بر مواد غذایی گذاشته است.

منع صادرات محصوالت کش��اورزی
در درجه اول
باعث افزایش هزینه تولید مواد غذایی توس��ط برخی کشورها در واکنش به
این بحران ،خود از عوامل تشدید آن
شده است چرا که هزینه حمل
بوده است.
و نقل ،تولید کود و همچنین
آفت کش ها که از نفت و گاز علت عمده :و بع��د هم آن چیزی
که خواکیم وان بران به
تولید می شوند را افزایش داده نفت و گاز!
عنوان هراس مشاهده
است.
شده در بازارهای بین
از سوی دیگر
المللی غذا توصیف کرد
به افزایش تقاضا در بازار سوخت های
زیس��تی دامن زده اس��ت زیرا برخی وجود دارد.
کشورها تالش دارند سوخت های به به این ترتیب چه می توان کرد؟
دس��ت آمده از محصوالت کشاورزی دانشمندان  -همانطور که رسمشان
و گیاهی را جایگزین س��وخت های اس��ت  -انرژی زیادی ص��رف بهبود
تکنی��ک های تولید م��ی کنند  -اما
فسیلیکنند.
البته آش��کار است که عوامل دیگری آنه��ا اذعان کردند ک��ه هیچ راه حل
فوری برای مشکل کنونی در دسترس
هم وجود دارد.
این دانشمندان به هوای بد ،بیماری نیست.
و افزایش تقاضا برای گوشت تازه در
جهان اشاره کردند.
























































هر چند سالیان سال
شیخانمحتسب
(این راویان سوگ و مرگ و شهادت)
یا گزمگان شیخگمارده
با تازیانههای خشم و خشونت
بر گردههات کوفتند
رخسار زندگینشان ترا
با تیغ و آتش تزویر و ارتجاع
خستند و سوختند
اما تو همچنان
نستوه و سربلند بر پای ایستادهای.
هر روز و شب
پژواک تندپوی صدایت
در کوی و شهر و دشت و بیابان
این سان ندا دهد:
« من زیستشیوهی خود را
آهنگ و شعر و موسیقی و
رخت و راه را
خود بر گزیدهام

 PAYVAND: Vol. 14 Q No.838 Q May 01, 2008




























Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics






























فریادمیکنم
فردیت مدرن را
اثباتمیکنم».
ای سرو استوار
ای دخت بابک خونچهر ( )۲و سربلند
ای از ساللهی ستار ( )۳و طاهره ()۴
ای غنچهی نوید رهایی و رستگی
ای گیسویت نشان سرافرازی زنان
ای ریشه در نفس تند بامداد
بر تو درود باد.
اسفند ۱۳۸۶
--------------------------------- .۱تپانچه به معنای سیلی است.
 .۲بابک خرمدین « ،هنگامی که دس��ت راستش را
بریدن��د خون زخم بر رخ خود زد  ...و گفت :نگرانام
که خون از من برود و روی من زرد شود و پندارند که
از مرگ هراسانام».
 .۳ستار خان سردار ملی.
 .۴طاهره قرةالعین شیرزنی که نزدیک به  ۱۶۰سال
پیش برای نخس��تین بار در ای��ران حجاب از چهره
برگرفت.
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Lumineers Veneer
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1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Guy

www.clinique-arya.com
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کانادا در افغانستان

گاردین:
ماموریت شکست
خورده در
افغانستان

حمله مسلحانه به مراسمی با حضور
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان،
ش��مار زیادی از مقامات بلندپایه این
کش��ور و مهمانان خارج��ی از جمله
س��فیران آمری��کا و بریتانی��ا ،بازتاب
گس��ترده ای در روزنام��ه های چاپ
لندن ،از جمله گاردین داشته است.
روزنام��ه گاردین در س��رمقاله امروز
(دوشنبه) خود نوشته است اگر گلوله
ها و راکت هایی که با هدف ترور حامد
کرزی شلیک شد ،به هدف می رسید،
این امر می توانس��ت نشانه روشنی از
شکس��ت تالش های ناتو برای ثبات
افغانستان تلقی شود.
نویس��نده این مقاله ،با تاکید بر اینکه
شش سال پس از حمله نیروهای تحت
فرمان آمریکا به افغانس��تان ،وضعیت
این کش��ور ،روز به روز بدتر می شود،
می نویس��د مثالی از این واضح تر که

احمدی نژاد:
انتخاب اوباما و
کلینتون بعید است

اشغالگری اس��ت و آنها با مردم عراق
مواجهند”.
وی همچنی��ن اوضاع افغانس��تان را
پیچی��ده توصیف ک��رد و گفت که نا
امنی در این کشور به ایران آسیب می
رساند و جمهوری اسالمی “خواهان
دموکراسی و امنیت و صلح و ثبات در
این کشور است”.
وی حمایت خود را از روند سیاس��ی
افغانستان اعالم و ابراز امیدواری کرد
که این کش��ور با غلبه بر مش��کالت،
مس��یر س��ازندگی را به سرعت طی
کند.
ادامه در صفحه بعد

از آن کش��ور ،فقط این نبوده که آنها
راه مذاکره با طالبان را سد می کردند،
بلکه آن دو ،س��رگرم گفتگو با طالبان
بودند ،اما به نظر نویسنده ،نگرانی آقای
کرزی از این بوده که نمی توانس��ته از
این مذاکرات ،به نفع خود بهره برداری
کند.

گاردین می افزاید:
آقای ک��رزی ادعا می کن��د که تنها
فردی اس��ت که می تواند کشورش را
رهبری کند؛ ژنرال پرویز مش��رف نیز
چنین ادعایی می کرد ،اما دولت جدید
در اس�لام آباد ،نشان داد که همیشه،
یک جایگزین وجود دارد.

(514) 815-6234

بازیافت و جمع آوری ادوات فلزی

یخچال ،گاز و...

 -با و یا بدون قرارداد -

جتاری و مسکونی

در خدمت هموطنان گرامی
Recyclage de metal-containeur mobile,
4 camion a votre service,
Collecte de rebuts,
Residentiel & commercial
avec/sans contrat

)(514) 815-6234

نویس��نده ای��ن مقال��ه ،در پایان می
نویسد:
“بدون یک استراتژی روشن در مقابله
با شورشها ،که گفتگو با طالبان را نیز
دربر می گیرد ،و یک عملیات خارجی
مبتنی بر کمک ،افغانستان می تواند به
سرنوشت عراق دچار شود”.

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

هادی اسالمی وطن

در خدمت هموطنان گرامی
تصمیم از شما
فعالیت از ما

خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
مختلف در زمینه های:

Specialist in
Investment,
& insurance
mortgages

سهام -وام مسکن -بیمه

GO JUNK

محمود احم��دی نژاد ،رئیس جمهور
ای��ران در مصاحبه ای نظ��رات خود
را درباره مس��ائل داخل��ی و خارجی
از جمله حمالت یازدهم س��پتامبر،
کش��تار یهودیان در جن��گ جهانی
دوم (هولوکاست) و انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا ابراز کرده است.
بام��داد چهارش��نبه ،س��ی ام آوریل
(یازدهم اردیبهشت) ،محمود احمدی
نژاد و هیات همراه وی در پایان سفر به
کشورهای پاکستان ،سریالنکا و هند به
تهران بازگشتند اما آقای احمدی نژاد
پیش از عزیمت به تهران در نشستی
خب��ری در دهلی نو ،پایتخت هند به
سئواالت خبرنگاران پاسخ گفت.
در نشست خبری ،آقای احمدی نژاد
در مورد فش��ارهای خارجی بر ایران،
از جمله احتم��ال حمله نظامی برای
توقف فعالیت هس��ته ای این کشور
گف��ت ک��ه “تهدیده��ا را جدی می
گیریم اما محقق ش��دن آن را مطلقاً
قبول نداریم”.
وی گفت که “ملت ایران این ادعاها را
قبول ندارد چراکه دشمنان ملت ایران
نه توان حمله نظامی به ایران را دارند
و نه جرأت آن را”.
رئیس جمهور ایران گفت که کسانی
در آمری��کا مایل به اقدام نظامی علیه
ایران هستند اما قادر به چنین اقدامی
نیس��تند و افزود “کار آنها تمام شده
و باید هر چ��ه زودتر منطقه را ترک
کنند”.
آق��ای احم��دی نژاد به ق��درت های
خارجی توصیه کرد که داوطلبانه و با
حفظ آبرو منطقه را ترک گویند و اگر
چنین نکنند ،به گفته وی ،سرانجام با
ذلت و خواری مجبور به ترک منطقه
می ش��وند و گفت “بهترین دوستی
ما با آنها این اس��ت که بگوییم هرچه
زودتر از منطقه خارج شوند”.
رئیس جمهور ایران در این مصاحبه
ب��ه روابط ای��ن کش��ور و بریتانیا نیز
پرداخت.

انتقاد از عملک��رد نظامیان آمریکایی
شبه نظامیان مسلح به راکت ،خود را و بریتانیایی در کشورش ،گفته است
تا فاصله صدمتری جایگاه به ش��دت اقدام این نیروها به بازداش��ت ش��به
محافظت ش��ده مقامات ارشد دولتی ،نظامیان طالبان و طرفدران آنها ،تالش
جنگساالران س��ابق و دیپلمات های های دولت او برای راضی کردن طالبان
به کنار گذاشتن اسلحه
خارجی می رسانند؟
همانگونهکهروزنامهگاردین “افغانستان شان را ناکام می کند.
به باور س��رمقاله نویس
نوشته ،در این حمله ،دو نفر
روزنام��ه گاردی��ن،
که در فاصله حدود س��ی می تواند
انتقادهای پیاپی حامد
متری آقای کرزی نشسته
به سرنوشت کرزی از کشورهایی که
بودند ،کشته شدند.
او را به قدرت رس��انده
عراق دچار اند و بازگش��ت قوانین
حاکمیت ‘شبه
طالبانی به کش��ورش،
شود”.
طالبانی’
می توان��د انگیزه های
زیر
که
مقاله
نویسنده این
سیاس��ی داشته باشد و
خورده”
شکس��ت
“ماموریت
عنوان
آقای کرزی م��ی خواهد در انتخابات
هیچ
که
کند
می
تاکید
شده،
نوش��ته
آینده ،چهره ای مستقل تر و ملی گرا
برنامه یا وفاق جمعی ،در مورد چگونگی از خود نشان دهد.
ً
باثبات کردن افغانستان وجود ندارد.
رئیس جمهور افغانستان ظاهرا انتقاد
نظامی
به نوش��ته این روزنامه ،منابع
کرده است که شبه نظامیان طالبان،
کنند
می
آمریکا و بریتانیا ،آشکارا فکر
نباید مجبور به ترک افغانس��تان می
از
و
اس��ت
حامد کرزی رهبر ضعیفی
ش��دند؛ گاردی��ن در این م��ورد می
موثر
مقابله
کنار زدن مقامات فاسد و
نویسد طالبان هیچگاه مجبور به ترک
میل
بی
یا
ناتوان
با تجارت مواد مخدر
افغانستان نش��دند و به طور گسترده
است.
ای دیده می ش��وند“ ،ن��ه تنها در ده
معتبر
روزنامه
ای��ن
نویس��نده
نظر
به
درصد قلمرو تحت کنترل خودشان،
سال
کرزی
آقای
که
درحالی
انگلیسی،
بلک��ه در س��ی درصدی که توس��ط
آینده ،انتخابات ریاس��ت جمهوری و دولت افغانستان کنترل می شود هم
پس از آن انتخابات پارلمانی را درپیش هستند”.
روی دارد ،بیم آن می رود که کشورش،
در حال سقوط به ورطه حاکمیت شبه نفع کرزی از مذاکره با
طالبانی است.
سرمقاله نویس گاردین ،در این مورد ،به طالبان
تالش های وزارت اطالعات و فرهنگ نویس��نده گاردی��ن در ادامه به وجود
افغانستان برای بازداشتن شبکه های فس��اد اداری و ق��وم و خویش گرایی
آزاد تلویزیونی از ادامه پخش س��ریال در دولت افغانس��تان اشاره می کند و
های محبوب هندی اشاره می کند.
همچنین ابراز عقیده می کند که یکی
از دالیلی که آقای کرزی ،با ماموریت
انتقاد کرزی از دستگیری طالبان
پدی اش��داون در نمایندگی سازمان
با
ای
آقای کرزی اخی��راً در مصاحبه
ملل متحد در افغانستان مخالفت کرد
با
تایمز،
روزنامه آمریکای��ی نیویورک
و ی��ا دلیل اخراج دو دیپلمات اروپایی

وی ب��ا یادآوری بازداش��ت گروهی از
ملوان��ان بریتانیایی توس��ط نیروهای
ایرانی در خلیج فارس و سپس آزادی
آنان گف��ت “بعد از تج��اوز نیروهای
انگلیس��ی به آب های ایران در سال
گذشته ،آنها اعالم کردند که عالقمند
هس��تند دوران جدی��د در روبط دو
کش��ور را آغاز کنن��د” و اف��زود که
جمهوری اسالمی منتظر اقدام عملی
دولتبریتانیاست.
رئیس جمهور ایران در مورد اظهارات
مقامات بریتانیای��ی در مورد دخالت
جمهوری اسالمی در امور عراق ،گفت
که “مش��کل انگلیس��ی ها در عراق
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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

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

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
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از رجن فلسطین...

نوار غزه روی
آرامش
را میبیند؟ مذاکرات

بس در نوار غزه اعالم نکرده و در انتظار روابطشان با دولت عبری تیره خواهد
ارائه جزئیات طرح آتش بس از سوی ش��د و اوضاع خاورمیانه را پیچیدهتر
خواهد کرد.
مصر است.
ب��ه نظ��ر بر ای��ن اس��اس ،دولت اس��رائیل در
میرس��د موقعیتی نیس��ت که قادر به رد یک
ک��ه اگ��ر طرح آتش بس جامع باش��د ،اما این
مصریهادر مس��اله تا ح��دود زیادی ب��ه میزان
تال شهای جامعیت طرح آتش بس باز میگردد.
خود ب��رای ظاهرا اس��رائیل انتظار دارد که طرح
آت��ش بس به ش��لیک
محاصره اقتصادی نوار موش��کهای قس��ام به
غزه و حمالت پی در پی ش��هرکهای آن پایان
ده��د و در عی��ن حال،
نظامی اسرائیل ...مانع قاچاق سالح به نوار
غزه شود.
قاعدت��ا مص��ر میتواند
اعالم آتش بس درم��ورد جلوگیری از قاچاق س�لاح
بین اسرائیل و به ن��وار غزه تضمین الزم را بدهد ،اما
حماس به یک قطع شلیک موش��کها به اراده همه
ط��رح جامع و گروههای مسلح فلسطینی مستقر در
روش��ن دست نوار غزه بستگی دارد.
یابن��د ،دولت به نظ��ر میرس��د گروهه��ای مانند
اهود اولمرت نخس��ت وزیر اس��رائیل کمیتههای مقاومت مردمی آن اندازه
به حماس وفادار باشند که به تعهدات
نتواند به سادگی آن را رد کند.
دولت اسرائیل مدعی است که محاصره آن پایبند بمانند ،اما این منطق در باره
اقتصادی نوار غ��زه و حمالت پی در گروهی مانند جهاد اسالمی فلسطین
پ��ی نظامی به این منطق��ه ،به علت صدق نمیکند.
شلیک موشکهای قسام از نوار غزه به جهاد اسالمی که گفته میشود روابط
شهرک های اسرائیلی است و چنانچه نزدیکی با تهران دارد ،تا کنون عالمتی
این حمالت موشکی پایان یابد ،دلیلی مبنی بر تمایل خود برای اعالم آتش
برای محاصره و حمله وجود نخواهد بس با اس��رائیل نش��ان نداده است و
احتماال فقط تحت فشار مصر و حماس
داشت.
در واقع ،یک ط��رح آتش بس جامع حاضر به قبول این مساله خواهد شد.
از سوی حماس ،آزمونی برای کشف به هر ح��ال ،اگر مص��ر بتواند جهاد
نیات واقعی دولت آقای اولمرت خواهد اسالمی را به رعایت آتش بس متقاعد
بود .از همین رو ،اگر دولت اس��رائیل کند ،پیشرفت بزرگی در مسیر عملی
ط��رح آتش بس را نپذیرد ،از س��وی ش��دن آتش بس پدی��د خواهد آمد،
جامع��ه جهانی مس��ئول اوج گرفتن اما اگر در این مورد موفق نش��ود ،کار
خشونتها و بخصوص تلفات وارده به حماس در این زمینه مشکل خواهد
غیر نظامیان دو طرف شناخته خواهد شد.
چنانچه حماس از شلیک موشک به
شد.
افزون بر مورد فوق ،به نظر میرس��د خاک اسرائیل از طرف جهاد اسالمی
که دولت جورج بوش ،رئیس جمهور جلوگیری نکند ،طرح آتش بس قبل
آمریکا نیز کامال مایل اس��ت در نوار از آنکه وجود خارج��ی پیدا کند ،در
غزه آرامش حکمفرما ش��ود تا بدین نطفه خفه خواهد شد و اگر جلوگیری
وسیله زمینه شتاب گرفتن مذاکرات کند ،احتمال درگیری داخلی دیگری
صلح بین اسرائیل و دولت خودگردان بین جناحهای فلسطینی دور از انتظار
فلس��طین به رهبری محمود عباس نخواهد بود.
در هر ص��ورت ،اگر آت��ش بس بین
فراهم آید.
از این رو ،به احتمال زیاد ،آمریکا دولت اسرائیل و حماس اعالم شود و صورت
آق��ای اولمرت را تحت فش��ار خواهد عملی به خود گیرد ،در باره شکننده
گذاش��ت تا به آتش ب��س با حماس بودن آن نباید تردید داشت .در غیاب
تن در ده��د .نقش مصر در مذاکرات یک نی��روی قدرتمند ناظر بر رعایت
مربوط به آتش بس ،علت سومی است آتش بس ،هر کدام از دو طرف منازعه
که اس��رائیل را وادار به نرمش خواهد ه��ر گاه که الزم بدانن��د میتوانند با
کرد.
ایج��اد حادث��های ،اوض��اع را به خانه
مصر از مناقشه بین حماس و اسرائیل نخستبرگردانند.
در نوار غزه آسیب دیده و این مناقشه در واقع تنها حضور یک نیروی بیطرف
در مراحلی س��بب به خط��ر افتادن و در عین حال قدرتمند برای نظارت
امنیت ملی آن ش��ده اس��ت .به این بر اجرای آتش بس می تواند آرامش را
علت ،مصریها در پی فروکش دادن برای مدتی به نوار غزه برگرداند.
احمد زیدآبادی
بحران در نوار غزهاند و چنانچه اسرائیل
تحلیلگرمسایلخاورمیانه
به ابت��کار دیپلماتیک آنها برای اعالم
------------------------آتش بس با حماس بیاعتنایی کند،

قاهـره؛

دهها نماین��ده از گروههای مختلف
فلسطینی در قاهره گردهم آمدهاند ،تا
درباره اعالم آتش بس با اس��رائیل در
نوار غزه تصمیمگیری کنند.
کمیتههای مقاوم��ت مردمی ،جهاد
اسالمی فلسطین ،جبهه خلق و جبهه
دمکراتیک برای آزادی فلس��طین از
جمله گروههای کوچک فلس��طینی
هستند که برای دیدار با عمر سلیمان،
رئیس س��ازمان امنیت مصر به قاهره
س��فر کرده اند ت��ا ابع��اد آتش بس
احتمالی با اسرائیل را بررسی کنند.
پیش از این ،گروه حماس که کنترل
نوار غزه را در اختیار دارد ،با اعالم آتش
بس شش ماهه با اس��رائیل موافقت
کرده ،اما از آنجا که موفقیت هر گونه
آتش بس در نوار غزه به پایبندی همه
گروههای مس��لح فلس��طینی به آن
بستگی دارد ،نشست قاهره از اهمیت
خاصی برخوردار است.
واکن��ش دول��ت اس��رائیل در مقابل
آمادگی حماس برای اعالم آتش بس
تا کنون مثبت نبوده است .یک مقام
وزارت خارجه اسرائیل ،گروه حماس
را متهم کرده است که این سازمان در
پی فرصت برای مس��لح کردن دوباره
خود از طریق اعالم آتش بس است.
اه��ود باراک ،وزیر دفاع اس��رائیل نیز
در تازهتری��ن موضع گیری یک مقام
بلندپایه اس��رائیل در این باره تاکید
کرده است که زمان حاضر برای آتش
بس با حماس مناسب نیست .به گفته
آقای باراک ،اسرائیل در حال مقابله با
حماس است و در موقعیتی نیست که
بتواند در باره آرامش سخن بگوید.
طی روزهای اخیر درگیری بین ارتش
اس��رائیل و مبارزان فلسطینی در نوار
غزه افزایش یافته و بخصوص کشتار
چهار کودک فلس��طینی ب��ه همراه
مادرشان در ش��هر بیت حانون ،ابعاد
بینالمللی گستردهای یافته است.
با این حال ،دولت اسرائیل هنوز موضع
قطعی و نهایی خ��ود را در برابر آتش

انتخاباتآمریکا،
برجهای دوقلو و
هولوکاست

 -ادامه از صفحه پیش-

از محمود احمدی نژاد در مورد انتخابات
ریاس��ت جمهوری آمری��کا و پیش بینی
نتایج آن نیز سؤال شد.
وی گفت که گرچه مای��ل به دخالت در
امور داخلی کشورهای دیگر نیست ،اما فکر
می کند که مردم آمریکا در پی تغییرات
اساسی اند.
در پاسخ به احتمال انتخاب باراک اوباما،
داوطلب سیاهپوست نامزدی انتخابات از
حزب دموکرات ،آقای احمدی نژاد گفت
ک��ه “فکر نمی کنم که اجازه دهند اوباما
رئیس جمهور شود”.
وی در م��ورد احتمال انتخ��اب هیالری
کلینتون به ریاست جمهوری اظهار داشت
“رئیس جمهور ش��دن ی��ک خانم نیز در
کشوری که به تیراندازی و هفت تیرکشی
افتخار می کند ،ش��رایط را خیلی عوض
خواهد کرد ولی بعید به نظر می رسد”.
آقای احمدی نژاد در عین حال افزود “به
طور طبیعی انتخابات در آمریکا به سمت
خاص��ی هدایت می ش��ود ،البته برای ما
فرقی ندارد ،اما هر کسی که انتخاب شود،
آمریکا دیگر آمریکای گذش��ته نیست و
قدرت رو به افول است”.

رئیس جمه��ور ایران در بررس��ی اوضاع
جهان��ی ،وجود اخت�لاف طبقاتی و وقوع
جنگ از جمله جنگ عراق را یادآور ش��د
و در م��ورد علت بروز این ش��رایط گفت
ک��ه “تحت تس��لط قدرت ه��ای زورگو،
بش��ریت راه را گم کرده و از مسیری که
خداوند برای او ترسیم کرده ،منحرف شده
است”.
محمود احمدی ن��ژاد دیدگاه خود درباره
حمالت انتح��اری یازدهم س��پتامبر در
آمریکا را تکرار کرد و گفت “چند س��ال
قب��ل ،در حادثه ای مش��کوک ،برج های
دوقل��و در نیویورک فرو ریخ��ت و اعالم
کردند که سه هزار نفر در این حادثه کشته
شده اند اما اسامی آنها هیچگاه اعالم نشد
و عوامل اصلی این حادثه معرفی نشدند”.
وی اظهار داش��ت که پ��س از این حادثه
“افغانس��تان و ع��راق به بهانه مب��ارزه با
تروریسم اشغال گردید و میلیون ها انسان
بی گناه کشته و آواره شدند”.
آقای احمدی ن��ژاد نظرات خ��ود درباره
کش��تار یهودیان توس��ط حکومت نازی
در آلم��ان را نیز بازگ��و کرد و گفت “این
حادثه ما را به س��مت ماجرای دیگری به
نام هولوکاس��ت هدایت م��ی کند که در
جنگ دوم جهانی ،عده ای مدعی شدند
که در این جنگ افراد کش��ته شده اند اما
حساسیتی نسبت به دیگر کشته شدگان
این جنگ خانمانسوز نشان داده نشد”.
وی با مرتبط دانس��تن تاس��یس کشور
اسرائیل و ماجرای هولوکاست اظهار داشت
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که “به بهانه آن حادثه که هنوز هم اجازه
تحقیق و بررس��ی و واکاوی در آن را نمی
دهند ،یک سرزمین اشغال شد و شصت
سال اس��ت که مردم آن سرزمین تحت
اشغالند و بیش از پنج میلیون انسان آواره
و بی گناه در آوارگی به سر می برند”.
آق��ای احم��دی نژاد گفت ک��ه تمام این
حوادث نشان می دهد که مدیریت حاکم
بر جهان فاقد توانایی و تجربه الزم است و
افزود “این مدیریت می خواهد برای منافع
خود ،ملت ها را به قربانگاه ببرد و چاره کار
این است که انسان صالح بر جهان حاکم
شود”.

خط لوله انتقال گاز

یکی از موضوعاتی که در جریان سفر هیات
ایرانی به پاکستان و هند مورد مذاکره قرار
گرفت ،احداث خط لوله انتقال گاز ایران به
هند از طریق خاک پاکستان  -موسوم به
خط لوله صلح  -بود.
آق��ای احمدی نژاد گفت که دیدگاه های
س��ه کش��ور ایران ،هند و پاکس��تان در
مورد این طرح به هم نزدیک شده و ابراز
امیدواری ک��رد که توافق نهایی در آینده
نزدیک به دست آید.
رئیس جمهور ایران در جریان سفر خود به
منطقه ،از احتمال مشارکت چین در این
طرح نیز سخن گفته بود.
وی در توضی��ح این س��خنان خود گفت
ک��ه “در این باره در س��فر به پاکس��تان
پیشنهادی مطرح ش��د که ابعاد آن باید

سالن آرایش شهرزاد
 الکترولیز فیشیال مانیکور پدیکور اپیالسیون ماکیاژتاتوی دائمیبا ماساژ

 رنگ فر کوتاه کرد ن مو هایالیت -بند و ابرو

G

Unisex

Coiff. Shahrzad 1001 coup

آرایش
عروس برای
عکسبرداری

6963 S
ُ herbrooke W.
جنب الیوال

H4B 1R1

NDG

(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

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

امیر

9

88

8-15
Phone: 514-38
Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
ت
ماسبگیرید.

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

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

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

نعیمهچنگیزی

امالک مسکونی و جتاری
مشاورصدیق و کارآزموده
در وست آیلند و حومه مونتریال

Cell.: (514) 998-9147
اوکازیون عالی
کاندو ،یک خوابه
در ریوی یرا ،پی یر فون
بازسازیکامل:
 149900دالر
مورد بررسی قرار گیرد”.
تواف��ق اولیه برای اح��داث این خط لوله
در س��ال  1994به دست آمد اما به دلیل
اختالفات سیاسی هند و پاکستان و مسئله
تامین بی��ش از هفت میلیارد دالر هزینه
احداث خط لول��ه ،این توافقنامه هنوز به
مراحله اجرا نرسیده است.
برخ��ی ناظران می گوین��د احتماال ایران
امیدوار است با مش��ارکت دادن چین در
این طرح ،ضمن گسترش بازار فروش گاز
صادراتی خود در تأمین س��رمایه گذاری
الزم برای احداث این خط لوله از آن کشور
کمک بگیرد هرچند روابط چین و هند نیز
به طور س��نتی با سوء ظن متقابل همراه

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

























Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
Agent Immobilier Affilié
EXITNaimeh
)Action Inc.(Naomi

بوده است.
آقای احمدی نژاد در پاس��خ به س��ئوالی
در مورد رای هند در حمایت از قطعنامه
ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی
اتمی علیه ایران در سال  2005گفت که
“این موضوع به گذشته تعلق دارد و نگاه
ما در روابط با هند به آینده است” و افزود
که روابط دو کشور چنان عمیق است که
مسایل مقطعی آن را تحت تاثیر قرار نمی
دهد.
در مورد برنامه اتمی ایران ،محمود احمدی
نژاد تاکید کرد که همکاری این کشور با
آژانس بین المللی انرژی اتمی مسیر عادی
خ��ود را طی می کند و اف��زود که “البته

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

cel.: (514) 998-9147

قدرت های زورگو به طور دائم به سازمان
های بین المللی فشار وارد می کنند ،اما
باید بدانند که ای��ران از این مرحله عبور
کرده و آنان نمی توانند مانع پیشرفت ملت
ایران شوند”.
اشاره آقای احمدی نژاد به قطعنامه های
ش��ورای امنیت برای تعلیق غنی سازی
اورانیوم در ایران است در حالی که مقامات
جمهوری اسالمی گفته اند که با دستیابی
این کشور به فن آوری غنی سازی ،چنین
درخواس��تی موضوعیت خود را از دست
داده است.
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کانادا :مهاجرت
SPOUSAL
AND FAMILY
SPONSORSHIP
این ماه موضوع��ی را که من انتخاب
کردم درباره تکفل همس��ر و خانواده
می باشد
می باید اعتراف کنم همین طور که
در دفتر کارم در تهران نشس��ته ام،
دلم برای مونترال تنگ شده ،اما بعد
که به مونترال برمیگردم دلم برای
تهران تنگ می شود.
امروز سه شنبه س��وم اردیبهشت
می باشد و هوا در تهران عالیست و
چقدر لذت بخش است که در بیرون
زیر گرمای خورش��ید باشی که جای
همه شما عزیزان در اینجا خالیست ،به
خصوص بعد از زمستان سختی که ما
امسال در مونترال پشت سرگذاشتیم.
از تاریخ  18فوریه س��ال  2004وزیر
س��ابق تابعی��ت و مهاج��رت کانادا،
 ،JOE VOLPEسیاس��ت جدی��دی
را به منظور کمک و تس��هیل در امور
«کفالت» جهت همسران قانونی و یا
خانواده افراد تبعه یا ساکنان دائم کانادا
اعالم کرد.
برای تکف��ل همس��ر (SPOUSAL

تکفل
خانوادگی

:)SPONSORSHIP
احتیاجی نیس��ت که
درآمد س��االنه خود را
نش��ان دهید؛ تا زمان��ی که در
 12ماه گذشته از کمک های دولتی
استفاده نکرده باشید.
برای تکفل همسر باید نشان دهید که
قادر به حمایت مالی از همسرتان در
 3سال آینده خواهید بود ،و در مدت
این  3س��ال شما
مس��ئول مخارج
سالمتیهمسرتان
می باش��ید و اگر
همسر ش��ما نیاز
ب��ه کم��ک های
دولتی داشت شما
موظف می شوید
که مبلغ پرداخت
شده در این مدت را پس بدهید.
همچنین مدت زمان رسیدگی به این
جریان یکی از س��ریع تری��ن امور در
همه دسته بندی های مهاجرتی می
باشد ،به این دلیل که اداره تابعیت و
مهاجرت کانادا از اهمیت دوباره به هم
پیوستن زوجات در سریع ترین زمان
ممکن آگاه است ،و این موضوع شامل
هر دو برنامه مهاجرتی دولت فدرال و
برنامه پیمان رسمی کبک می باشد.

F A M I L Y
:SPONSORSHIP
یعنی حمایت از مادر ،پدر ،مادربزرگ،
پدربزرگ می باشد و اگر شما خواهر
ی��ا برادری دارید که در س��ن زیر 22
سالگی به سر می برد و ازدواج ننموده
اند و هنوز به والدین شان وابسته اند
و یا چون هنوز در حال تحصیل تمام
وقت می باش��ند و وابسته به حمایت
مال��ی والدین خود می باش��ند و یا از
لحاظ مالی و نگهداری به خاطر ناتوانی
های جسمی یا روانی وابسته به یکی از
والدین خود می باشند.
اگ��ر خواهر یا برادر ش��ما با ش��رایط
ذکر شده در سن زیر  22سالگی می
باش��ند و به زودی به سن  22سالگی
می رسند ،بهترین کار این است که از
زمان فرستادن تقاضای مهاجرتی سن
آنها را مسدود کرده ،برای مثال اگر در
زمان فرآیند تکفل خانوادگی که تقریباً
حدود  4سال زمان می برد و سن آنان
از زیر  22س��الگی مسدود شده باشد
در زمان رسیدگی به پرونده حتی بعد
از چند سال همان سن زیر  22سالگی
محسوب می شوند.
ادامه در صفحه33 :

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

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
کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

تلفن:

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان

514-777-6421
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MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

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

•

 -توجه بفرمائید -

از تاریخ  31فرورودین تا  9خرداد
( 19آرویــل تا  1جون )
من با آشنایی با زبان شیرین فارسی
در تهران در خدمت عزیزان شما خواهم بود:

تلفن های متاس در تهران:
88458851
88458341
فکس88453523 :
(از ساعت  14:00تا )20:00

رستــوران
گورمه ِ
گـرگ
در خدمت شما از
سال 1976

•

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

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

mariacottone@hotmail.com

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
r
u
o
y
wine
/
r
e
be

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با بهترین غذاهای

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

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

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

Room for
400 people
درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

ب
ه مونتریال می آئید،

حت
ما سری به زیباترین
خیابان
شهر ما و رستوران
گ
مه
ور گرگ بزنید ...

E
PRINC
RE
ARTHU
180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com
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واشنگنت :بنیاد کودک ایران....

بنیاد کودک
ایــران و
جشن بهاری
__________
تینافرشادگهر
__________

دانش��جویان بودند که با خرید بلیط
اولین برنامه های بنیاد س��بب س��از
آوردن اولین ک��ودک بیمار به آمریکا
ش��دند .از آن روز ت��ا امروز  17س��ال
میگذرد و بنیاد تغییرات زیادی کرده
اما آنچه تغییر ناپذیر بوده عشق ما به
کودکانمان است.
به شب جشن همیاری برمی گردیم.
س��اعت  2بعدازظهر است و در سالن
ملون اودیتوریم جنب و جوش��ی بر
پاست.
میزهای گرد ش��ام با گل ه��ای تازه

رودی بختیلری بر عهده گرفته بودند
و در امتداد برنامه سخنرانی خانم نازی
افتخاری و پرنس��س یاسمین پهلوی
ادامه یافت که در پایان سخنرانی هر
دو نفر باهم ضمن تشکر از همه مبلغ
جمع شده تا آن زمان را با اشکی که
در چشمانش��ان حلقه زده بود یکصدا
اعالم کردند:
مبلغ  1200000دالر.
بع��د از ای��ن دقای��ق پرش��ور و پر از
احس��اس ،ش��هربانو فرح پهلوی لوح
افتخاری کورش کبیر را به نام سپاس

بنی�اد ک�ودک ای�ران اولی�ن
قدمه�ای خ�ود را ب�ا کم�ک
دانش�جویان ایرانی خ�ارج از
وطن گذاشت .آنهایی که شاید
ایران را حتی به درستی بخاطر
نم�ی آوردند اما دین خود را به
ایران و ایرانی ب�ودن فراموش
نکرده بودند.
روز دوشنبه 12آوریل ،جشن همیاری
توسط بنیانگذاران “بنیاد کودک ایران”
در ش��هر واشنگتن دی.سی .در سالن
با ش��کوه “ملون اودیتورم” با حضور
افتخاری شهربانو فرح و شاهزاده رضا
پهلوی برگزار شد.
«بنیاد کودک ایران» در س��ال 1991
با بنیانگذاری خانم ن��ازی افتخاری و
پرنسس یاس��مین پهلوی شروع بکار
کرد.
در نشس��تی که با خانم افتخاری در
واشنگتن در شب قبل از برنامه داشتیم
از او پرسیدیم انگیزه تان برای برداشتن
قدم اول چه بود؟
با لبخند همیشگی خود میگوید:
من به واس��طه شغلم آگاهی کامل به
سیس��تم درمانی آمری��کا دارم و اگر
چه سالهاس��ت از وطن دورم ،اما قلبم
آنجاس��ت و تصمی��م گرفت��م تا این
تجربی��ات را در راه بهبودی کودکان
بیمار و محتاج ایرانی قرار دهم.
اما اینکار تنهایی امکان پذیر نبود .به
دختر عمه ام پرنس��س یاس��مین که
در آن زمان دانشجوی رشته حقوق و
تازه عروس هم بود زنگ زدم و عقیده
ام را گفتم و او هم بس��یار اس��تقبال
کرد .و ای��ن چنین اولین همراهان ما

خوش��بوی بهاری و
شاخههایبیدمشک
تزیی��ن ش��ده و
کارکن��ان مش��غول
چیدن کتابچه های
خامن نازی افتخاری
راهنم��ای برنامه و
یک عدد عطر بیژن
برای هر نفر هستند.
آقای بیژن پاکزاد ،طراح مشهور مد ،از از آقای دکتر فیروز نادری (مس��ئول
بزرگ ترین همراهان آن شب هستند .سفر اکتشافات مریخ در ناسا) به ایشان
آخری��ن تدارکات صحنه و صدا هم بر عطا کردند.
همهمه این آمد و ش��د سهم خود را در ادامه آقای ستار ،خواننده معروف،
افزوده است .تا ساعاتی چند میهمانان قطعه را به مناس��بت حضور شهربانو
فرا می رس��ند و باید همه چیز مرتب اجرا کردند و سپس برنامه با «آکشن»
(ح��راج) ادامه یافت��ه و در نهایت بعد
باشد.
این برنامه از ماهها پیش روی تارنمای از صرف ش��ام برنام��ه با حضور موفق
بنی��اد ک��ودک ایران به نام «جش��ن هنرمند جوان ،شهریار ،تا پاسی از شب
بهاری» اعالم ش��ده بود تا افرادی که ادامه یافت.
مایل به همیاری هستند حضور پیدا بع��د از برنامه از خان��م افتخاری می
پرسم:
کنند.
مبلغ همیاری برای ش��ام و کوکتیل در هن��گام اعالم کم��ک های جمع
از نف��ری  50000دالر تا  5000دالر ش��ده صدایتان میلرزید ،چه احساس
داشتید؟
متغییربود.
«ام.س��ی( ».اجرای) برنام��ه را خانم با هیجان میگوید:

یک اتفاق نامتعارف و ...میمون!
سوء تفــاهم مدرسه دهخدا و پیوند

سهو تایپی و
دعوایی که
میرفت...
-ماجرا در  6پرده کوتاه-

 )1در پیوند متن اطالعیه به دفتر

حرفه ای با امکانات بسیار عظیم تر از
پیوند آماتور) همواره امکان اشتباه می
رود ،و در ش��ماره های بعدی توضیح
و پوزش و… هس��ت .اما در جامعه ما،
رسم بر آن است در پس پشت هر سهو
س��اده ،ما بوی هزار توطئه استشمام
میش��ود؛ و در امتداد هر درشتگویی،
ماه ها منازعه و دلزدگی و سرخوردگی
و دشمنی به همراه می آید.
 ....و م��ا خودمان را
آماده کرده بودیم...

 )6و بع�د آن
پیوند فکس و یا ایمیل میشود
متن آماده ش��ده ،یک نس��خه از آن حادث�ه غریب
برای فرد مسوول برای پروف فرستاده میم�ون پی�ش
میش��ود ،پروف کتبا تایید میش��ود ،آمد:

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

ایرانیکـــا:

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

دکترمحمداستعالمی

دکتر ضیاء الدین شادمان

موزیک ،گروه صوفی مونتریال
(استاد نصر)

زمان:
یکشنبه  4ماه می 2008
ساعت  5تا  8بعدازظهر

دانشگاهکنکوردیا
1400 de Maisonneuve RM: N123
info.: 514-651-7955
مترو :گای
با همیاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا

www.childrenofiran.org

رستوران کارون
t

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

فق0ط5ب 6/دالر
رای بردن

Ou
r Take-

درود بر شما،
بیژن جان..

تپش دیجیتال

نا
هاربازار

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

سپس اطالعیه چاپ میشود.
 )2در ش��ماره پیش پیوند ،هنگام
درج گزارش نوروزی مدرس��ه ایرانی
دهخ��دا (مونتریال) ،روش کار رعایت
نشد .گزارش در واپسین ساعات چاپ
نشریه ،بصورت تلفنی برای تایپست
خوانده شد ،زمان پروف و تایید نبود؛
عدد  6 ،8درج شد و شد آنچه همیشه
در شرایط اینچنینی می شود.
(نگاه کنید به توضیح ما :صفحه بعد)
 )3نیمه شب پس از چاپخش نشریه،
پیامی گران بر پیامگیر پیوند ثبت شد،
که در آن ،دوست «دهخدا»یی حرف
از س��وءتفاهم و توطئ��ه و… به میان
آورده بود.
 )4این یک الف س��ردبیر خسته،
خشم گرفت ،کف بر دهان آورد ،سخن
به گرانی گفت و کاس��ه ک��وزه های
همکاری های آینده را بر هم زد و...
 )5تا اینجای سناریو عادی است.
در هر رس��انه ای( ،حتی رسانه های

بیژنکمائی،مسوول
رواب��ط عموم��ی
مدرسه ،طی ایمیلی
از ما دلجویی کرد،
توضیحات��ی داد ،از
خود (و ما ،بدرستی)
انتقاد کرد ،بخشی
از مس��وولیت را به
گردن گرفت ،ما را
به صبر و همکاری
بیش��تر با مدرسه
تشویق کرد…
م��ا ب��ه پ��اس این
حرکت «تاریخی»
و مب��ارک(!) بیژن
جرع��ه ای بر خاک
می افشانیم ،دست
بیژن ج��ان کمائی
را ب��ه گرم��ی می
فشاریم ،و یادآوری
می کنی��م کارهای

فرهنگ��ی اجتماعی تنها با این نگاه و
این شیوه -مداراجویانه و ستیزه گرانه-
امکانپذیراست.
درود ب��ر هرکو در ای��ن وادی با قلبی
بزرگ با بردباری تالش می کند

همانطور که اعالم کردیم میزان کمک
های جمع ش��ده امش��ب از مجموع
تمام کمکهای  17سال گذشته بسیار
بیشتر بود؛ که البته باید گفت که این
را نه تنها مدیون همیاران هستیم ،بلکه
مدیون حضور ش��هربانو هستیم که با
حضور خود در این ش��ب زمینه ساز
حضور این همیاران ش��دند و زحمات
بی دریغ پرنس��س یاسمین که  4ماه
است برای برگزاری همچین شبی می
کوشند.
گرچه با این کمکها راهمان بازتر است
اما بار مسئولیتمان هم بسیار بیشتر.
این کمکها به کودکان بیماری است که
در ایران هس��تند و ما هم باید بیشتر
در خدمت به این کودکان بکوشیم .در
سال گذشته دو کودک بیمار از کرج و
تبریز داشتیم که هر دو سالم به آغوش
خانواده خود بازگشتند.
این بار مصمم تر و قوی تر به راهمان
ادامه می دهیم تا دس��ت کمک این
عزیزان را در دست بدن بیمار کودکی
قراردهیم تا لبخند ان کودک جوانه ای
دیگر در قلب همه ما بشکفد.
میگویم:
و آخرین صحبت شما برای خوانندگان
ما در کانادا چیست؟
لحظ��ه ای به فکر م��ی رود و بعد می
گوید:
بنیاد کودک ایران اولین قدمهای خود
را با کمک دانشجویان ایرانی خارج از
وطن گذاشت .آنهایی که شاید ایران را
حتی به درستی به خاطر نمی آوردند
اما دین خود را به ایران و ایرانی بودن
فراموش نکرده بودند .حرفم این است
که بیایید در هر جای دنیا که هستیم
ش��ما در کانادا ما اینجا همه دست در
دست هم ،دین مان را به کودکان ایران
مان ادا کنیم.
و امی��د به آن روز که دیگ��ر در ایران
کودک بیمار محتاجی نماند.
و در ضم��ن از ش��ما و همه دس��ت
اندر کاران بر پایی این چنین ش��بی
سپاسگزارم.
خانم افتخ��اری عزیز ما هم از ش��ما
سپاسگذاری می کنیم.
-----------------------*بنیاد کودک ایران

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

شنبهشبهای
کتابخانهنیمـا
اطالعیه تغییر ساعات
کار کتابخانه نیما

بدینوسیله به آگاهی اعضای گرامی
کتابخانهنیمامیرساند
که از تاریخ دوشنبه  5ماه می 2008
ساعات کتابخانه به قرار زیر است:
سه شنبه تا جمعه :از ساعت  5:30تا
 8:30بعدازظهر
شنبه شب ها :شامل برنامه های فوق
العاده بنیاد نیما
از ساعت  5:30تا نیمه شب
یکش�نبه ها و دوشنبه ها کتابخانه
تعطیلاست.

جمعه  2:مه

سخنران :آقای جابر کلیبی
به مناسبت بزرگداشت اول ماه
مه ،روز جهانی کارگر

شنبه  10:مه
خطنستعلیق

شنبه  17:مه

MEKIC
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رادیو هم صدا اتاوا

منایشگاه و

خانه کتاب ایران

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 :
____________________

رفع مشکالت
روحیجسمی
رفع مشکالت

روحی ،جسمی،

گشایشبخت
درمان بیماریهای ناشی از

انرژیهای بد و منفی

گزارش
انجمن دوستداران زرتشت چهل و سومین نشست خود را با همیاری انجمن
ادبی مونتریال در سالمه  27آوریل  2008د ر دانشگاه کنکوردیا برگزار نمود.
در این نشست ابتدا آقای دکتر شریف نائینی قسمتی از گات ها را که در
جهت راستی برای آرامش در زندگی بود ،خواندند و متذکر شدند ما پیرو ایده
ها و افکار این فیلسوف بزرگ ایرانی هستیم و ربطی به مذهب زرتشتی ندارد.
سپس سرکار خانم دارابی به معرفی و سوابق کاری سخنران پرداختند.
آقای مهندس مهدی غفوری سخنران این نشست در مورد سیر تاریخی باغ
های ایران و گذرشان به اروپا ،که بطرز جالبی تمامی باشندگان را در فضای
باغ هایی که از دو هزار سال پیش بوجود آمده بود و همچنین باغ های
تاریخی در نقاط مختلف ایران چون تهران ،شیراز ،کاشان ،اصفهان ،نیشابور و..
و قسمتی از طرح آن به اروپا که با تصاویر بسیار جالبی همراه بود ،به گشت و
گذاری تاریخی بردند.
این انجمن بدینوسیله از آقای مهندس غفوری که دعوت ما را در جهت
این سخنرانی پذیرفتند و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا آقای
شکوهی برای گرفتن سالن که انجمن را برای این نشست یاری دادند،
سپاسگزاری می نماید.
همچنین پوزش انجمن را از عزیزان سخنران آقای مرتضی صفری ،خانم
نسرین نادرشاهی ،آقای خسرو وزیری که در گزارش جشن زادروز زرتشت نام
شان به دالیلی که بر ما معلوم نیست،
چاپ نشده بود ،را بدینوسیله پذیرا باشید.

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

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

توضیح و پوزش

روابط عمومی

درشماره پیش ،در بخش گزارش
مالی جشن نوروز مدرسه دهخدا
سهوی پیش آمد (در رقم درآمد
حاصله ،عدد  8سهوا  6تایپ شده
بود )که بدینوسیله تصحیح میشود:

بیالن مالی نوروز
مدرسه دهخدا
هزینهمخارج
 6413.80دالر

همچنین

درآمده حاصله:

آموزشهیپنوتیزم

 8527.25دالر

سود:

توسط استاد حمید غواصی
تلفن تماس در کالیفرنیا:

 2113.45دالر

(818) 708-7278

پیوند

ghand4264552UPmai01/15

گروه خیریه پردیس
د رمونتریال با

خامن پروانه ابهری
متاس بگیرید:

}g£
®£¼ÅœZ
Â`` `Z`é›£À²œZd
†```¾…£

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

www.iranica.com129.00

(514) 784-0305

)(+tax

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

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

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

Canopy

پای درد دل پیرگدای خراسان

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

کتابخـــانهنیما

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

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

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

g
Awnin

شنبه  24:مه âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £`` ` ` ` ` ` ` `¼ÅœZ® Z é›£`` ` ` ` ` ` ` ` ` `À²œZd
بحث آزاد

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
9-7955 Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220
†¾v£ ®¥œÂ› ã¹

www.iranica.com

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf
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†¾(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹

www.iranica.com
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Persian Cultural Association
National Capital Regions
P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

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

h

h

رخیزانید و در جایهای آسمانی ،بر
و آزار خود در زندگی آنها ادامه ب
و اذیت
ست راست خود نشانید ،بس فراتر از
را “رئیس این جهان” و پولس او را
د
دهد.
هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت،
“خدای این عصر” میخواند (یوحنا
ژدۀ انجیل این است که وقتی کسی
م
و هر نامی که چه در این عصر و چه
۱۴۳۰:؛ دوم قرنتیان ۴.)۴:
به مسیح ایمان میآورد خلقتی تازه
عصر آینده ممکن است از آن کسی
ها
ت
یاس
ر
به
خدا
عالوه بر شیطان ،کالم
در
یشود که دیگر اسیر و بندۀ شیطان
انسان امروز خود را با مشکالت
و فوجهای روحانی شریر نیز م 
شود ،و همه چیز را زیر قدمهای او
و قدرتها
بزرگی روبرو میبیند ،مشکالتی
نیست.
.)۲۲-۲۰
یکند (افسسیان ۶.)۱۲:
یدایش نهاد» (افسسیان ۱ :

م
اره
اش
(پ
مار
بر
خدا
ری
همچون جنگ ،تروریسم،
بسیاری در داو
وقتی کسی به مسیح ایمان میآورد
طکردهای هستند
اینها فرشتگان سقو 
 ،)۱۵وعدۀ شکست نهایی شیطان را
سالحهای هستهای ،بحران
۳:
و در مسیح قرار میگیرد ،پیروزی
که بههمراه شیطان بر ضد خدا قیام
ده،
انوا
محیط زیست ،فروپاشی خ
تحت رهبری شیطان میبینند.
مسیح از آن او میشود .از همین رو
کردهاند و اکنون
خدا به مار میگوید که فرزند زن یعنی
بیماریهای مهلک مانند سرطان
کتابمقدس میگوید که خدا «ما را از
جهت نابودی خلقت خدا ،بخصوص
ی ،اضطراب ،فقر و در
سان سر او را خواهد کوبید ،که منظور
و ایدز ،افسردگ
ان
قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی
انسان ،فعالیت میکنند .همۀ نسل
کسی جز عیسای مسیح نیست .خدا
پسر عزیزش منتقل ساخته است»
شر که در گناه سقوط کرده و از خدا
غیره.
که بیش از هر مشکل ب
در مسیح سر شیطان را کوبیده است.
لی
شک
م
ولی
ین
دور شده است ،تحت حاکمیت ا
(کولسیان ۱.)۱۳:
پیروزی مسیح بر شیطان در تمام
کل
مش
یم،
دار
آن
حل
دیگر نیاز به
خدا ما را «با مسیح برخیزانید و در
نیروهای تاریکی زندگی میکند.
یشود ولی در مرگ
با خداست! بدون حل مشکل ما
ای تاریکی زندگی او آشکار م 
جایهای آسمانی با مسیح عیسی
ما
تأثیر و نفوذ شیطان و نیروه
و قیام او به اوج میرسد .مسیح در
خدا ،بسیاری دیگر از مشکالت
زندگی انسان شکلهای مختلفی به
با
.)۶-۴
سل او ،بر نشانید» (افسسیان  :۲
در
زندگی خود ،بر خالف آدم و ن
ما نیز حل نخواهد شد ،زیرا تنها
دعوت داریم با مسیح در جایی باالتر
را برای ما خود میگیرد.
وسههای شیطان پیروز شد .او ما
خداست که میتواند آنها
رئیس قدرت هوا مینامد همۀ وس
از همۀ ریاستها و قدرتهای شریر
کالم خدا او را
آوردن پادشاهی خدا به زندگی مردم،
با
حل کند.
که «در سرکشان عمل میکند»
حکومتکنیم!
قدرتهای تاریکی را از زندگی آنان
مسیح به پیروان خود این اقتدار را
.)۲-۱
(افسسیان  :۲
بیرون کرد و میکند .این آزادسازی در
بخشیده که ماران و عقربها و هم
یکند و به گناه

م
سه
او انسان را وسو
مرزش گناهان مردم ،احیای رابطۀ آنها
اند (پیدایش :۳-۱ ۵؛ متی :۴۱؛ آ
ۀ قدرت دشمن را پایمال کنند (لوقا
یکش
م
خدا ،اخراج ارواح پلید از زندگی آنها و
با
اول تسالونیکیان ۳.)۵:
ای جسمی آنها جلوهگر ۱۰.)۱۹:
را فریب میدهد شفای بیماریه
حق مسلم فرزندان خداست .آنها نه
مشکل انسان با شیطان
او با دروغهای خود ما
این
ود.
یشد و میش
م
نها دیگر نباید تحت حاکمیت و یا آزار
.)۳
هر چند بزرگترین مشکل انسان،
(یوحنا ۸۴۴:؛ دوم قرنتیان ۱۱:
ت
ولی این پیروزی مسیح در مرگ او بر
یا حتی نفوذ نیروهای تاریکی زندگی
یق
حقا
مشکل او با خداست ،ولی انسان
تا
کند
ی

م
او ذهن انسان را کور
و
 .)۴:۴صلیب به اوج خود رسید.
کنند ،بلکه خدا به آنها قدرت بخشیده
ارد.
الهی را درک نکند (دوم قرنتیان
مشکالت بزرگ دیگری هم د
الم خدا میگوید که مسیح با مرگ
ک
مانند مسیح این نیروها را از زندگی
ست
زیر
ا
را
نی
ما
یکی از این مشکالت ،دشم
و
کند
ی
او بر ما ادعا وارد م 
که
خود «ریاستها و قدرتها (یعنی
ان،
مردم بیرون برانند و ستمدیدگان
انس
شفه
دیرینه که از همان آغاز آفرینش
یدارد (مکا
محکومیت نگاه م 
نیروهای تاریکی) را خلع سالح کرده،
ین
کمر به نابودی او بسته است .ا
هوسیل ابلیس را رهایی بخشند.
۱۲.)۱۰:
آزار در نظر همگان رسوا ساخت و ب
البته مانند دیگر برکات بیشمار خدا
دشمن دیرینه کسی نیست جز شیطان او انسان را به درجات مختلف مورد
صلیب بر آنها پیروز شد» (کولسیان
ۀ
در مسیح ،آزادی کامل از آزار شیطان
قرار میدهد که این آزار گاه ب هصورت
و نیروهایش.
۳.)۱۶:
امری نیست که به یکباره و خود به
اهنجاریهای روحی و روانی جلوهگر
س
قد
م
ب
کتا
سوم
از همان باب
ن
مسیح با مرگ خود صاحب قدرت
بخش 2
خود در زندگی پیرو مسیح به ظهور
یبینیم که شیطان در سقوط انسان
میشود .حتی برخی از بیماریهای
م
رگ یعنی ابلیس را از اریکۀ قدرت به
م
برسد ،بلکه نیاز به آگاهی ،توکل و
و عصیان او نسبت به خدا نقش مهمی جسمی انسان ،نتیجۀ کار شیطان و
.)۱۴
:

۲
یان
بران
(ع
شید
ک
زیر
همکاری ما با خدا دارد .ولی جای
(از سه بخش)
داشته است .انسان با گوش سپردن به نیروهای اوست.
او الاقل به دو شکل این کار را کرد.
تردید نیست که خدا پیروزی را در
سه
سو
هب
سخنان شیطان و تن دادن به و
و باالخره شیطان از طریق مذا
ست اینکه مرگ بر صلیب ،بزرگترین
نخ
مسیح برای ما فراهم آورده است .اگر
کار
م
من
کم
او ،خود را در حاکمیت این دش
حا
یان
آدم
دروغین بر زندگی
واب “نه” از سوی مسیح به شیطان
ج
سان
حقایق رهاییبخش کالم را در این
ان
که
ست خدا این بود
قرار داد .خوا ِ
میشود.
 مشکل ما با خدا،بود.
صوص بدانیم ،از روح خدا پر باشیم،
راند
که
ب
کم
وید
ح
گ
هان
ی
م
ج
حت
بر
خدا
صرا
ه

از
ب
گی
س
قد
یند
م
نما
ب
خ
کتا
به
او حاضر شد با آن وضع دلخراش
 مشکل ما با شیطان،و با خدا زندگی کنیم ،این پیروزی از
دنیا در آن شریر لمیده است (اول
و از آن نگاهداری کند.
بمیرد ،ولی به ارزشها و روشهای
ولی انسان در نتیجۀ گناه و دور شدن
 و مشکل ما با خودمانهد .بدین معنا او شیطان آن ماست.
یوحنا ۵.)۱۹:
شیطانی تن ند
بخش پایانی در شماره آینده
از خدا حاکمیت خود را از دست داد و بنابراین ،علت بسیاری از مشکالت و
سه مشکل بزرگ ما با ایمان
را خلع سالح کرد و به زیر کشید.
صائب بشر همین اسارت او در چنگال
خود اسیر و بردۀ گناه و شیطان شد.
م
دوم اینکه او با برداشتن گناه جهان
به مسیح حل میشود!
بدین ترتیب ،انسان به جای اینکه
شیطان و نیروهای شیطانی است.
که به شیطان قدرت بخشیده بود ،این
نها ،حتی
بهعنوان نمایندۀ خدا ،اراده و پادشاهی متأسفانه بسیاری از انسا 
رت را از او سلب کرد .پیروزی صلیب
قد
مؤمنان به مسیح ،از وجود و یا میزان
او را بر جهان برقرار کند ،اکنون
در قیام و صعود مسیح کام ً
ال آشکار
عنوان برده و نماینده شیطان وسیلۀ
تأثیر این دشمن خارجی در زندگی
پس اگر کسی در مسیح باشد
به
شد .کتابمقدس میگوید که خدا با
خود غافلند ،و همین غفلت باعث
انجام اهداف و مقاصد اوست.
خلقتی تازه است .چیزهای کهنه
قدرت عظیم خود «او را از مردگان
یشود شیطان همچنان به حاکمیت
طان
شی
یح
مس
که
از همین روست
م
درگذشت؛ هان ،همه چیز تازه

خلقت تازه در
مسیح

h
h

شده است!

خداوند محبت است

امروز روزی است که خدا
میخواهد انسان را جنات دهد.

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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سینما...

کوری و مرجان
ساتراپی در
جشنواره کن

فیل��م “کوری” س��اخته فرنان��دو مریلس،
کارگردان برزیلی که بر اس��اس داستانی از

ژوزه ساراماگو ،نویسنده پرتغالی ساخته شده
در افتتاحیه جشنواره کن به نمایش در می
آید.
سازمان دهندگان جش��نواره کن گفته اند
که مرجان ساتراپی ،نویس��نده و کارگردان
پرسپولیس عضوی از هیات داوران جشنواره
کن امسال برای تعیین برنده نخل طالیی،
جایزه اصلی جشنواره است.
فرنان��دو مریلس کارگردان فیلم تحس��ین
شده “ش��هر خدا” است که در سال 2004
نامزد چهار جایزه اسکار شد .ژوزه ساراماگو
نویس��نده کتاب “کوری” در س��ال 1998
برنده جایزه نوبل شد.
جولیان مور در فیلم کوری نقش اصلی را ایفا
می کند .او در فیلم تنها کس��ی است که در
شهر قدرت بینایی دارد و بقیه اهالی شهر ،به
دلیل ناشناخته ای نابینا هستند.
سازمان دهندگان جشنواره کن گفته اند که
فیلم “دو عاش��ق” با بازی یواکین فونیکس
و گوئینیت پالترو و “میان دیوارها” ساخته
لوران کانته ،کارگردان فرانسوی نیز در بخش
رقابتی جشنواره کن شرکت می کنند.
ریاس��ت هی��ات داوران
بخ��ش نخ��ل طالیی
جش��نواره کن امس��ال
با ش��ون پ��ن ،بازیگر و
کارگ��ردان آمریکای��ی
است و سرجیو کاستلیتو
(بازیگ��ر و کارگ��ردان
ایتالیایی)،ناتالیپورتمن
(هنرپیش��ه آمریکایی)،
آلفونس��و ک��وارون
(کارگ��ردان مکزیکی)
و مرج��ان س��اتراپی
(نویس��نده -کارگردان
ا یر ا نی  -فر ا نس��و ی
پرسپولیس) و چهار نفر

دیگر در آن عضویت دارند.
فات��ح آکین ،کارگردان ترک تبار آلمانی نیز
جایزه بهترین فیلم بخشی را تقدیم می کند
که به دنبال نمایش استعدادهای نو است.
فیلم “بچه اشتباهی” آخرین ساخته کلینت
ایستوود ،چهره نامی هالیوود ،نیز در جشنواره
فیلم کن اکران می شود.
این فیلم که ببینده را به دهه بیست میالدی
می برد ،درباره زنی است که پسرش ربوده
شده است؛ آنجلینا جولی ،جان مالکوویچ
و ایمی رایان بازیگران این فیلم هستند.
از دیگر فیلم هایی که در جش��نواره بین
المللی کن اک��ران خواهند ش��د ،فیلم
“تیراندازی در پالرمو” ساخته ویم وندرس
و “چه” شرح حال چهارساعته چه گوارا
ساخته استیون سودربرگ است.
آخری��ن فیل��م از مجموع��ه فیلم های
“ایندیانا جونز” با بازی هریسون فورد نیز
در کن به نمایش در خواهد آمد.
ش��صت و یکمین جش��نواره کن از ۱۴
تا  ۲۵ماه مه در جنوب فرانس��ه برپا می
شود.
کوئینتین تارانتینو،ازجمله شرکتکنندگان
سرشناس این جشنواره ،در حاشیه جشنواره،
کالس های تخصصی آموزشی برای عالقه
مندان به رشته کارگردانی برگزار می کند.
پنه لوپه کروز ،وودی آلن ،بنیسیو دل تورو از
چهره های سرشناسی هستند که گفته می
شود در کن حضور خواهند یافت.
در بخش خارج از مسابقات ،وودی آلن آخرین
فیلم عشقی خود را با نام “ویکی کریستینا
بارسلون” که پنه لوپه کروز و خاویر باردم ،دو
بازیگر مشهور اسپانیایی در آن ایفای نقش
می کنند ،اکران خواهد کرد.
“کنگ فو پاندا” ،فیل��م کارتونی کمدی از
کمپانی آمریکایی “دریم وورکز” نیز در کن
نشان داده خواهد شد .آنجلینا جولی ،جک
بلک ،لوسی لو و داس��تین هافمن به جای
شخصیت های این فیلم کارتونی حرف می
زنند.
جشنواره بین المللی کن بعد از جوایز اسکار
مهم ترین رویداد س��ینمایی جهان قلمداد
می شود و هر ساله بالغ بر  ۳۳هزار نفر برای
مشارکت در برنامه های آن به جنوب فرانسه
سرازیر می شوند.
جشنواره سال  ۲۰۰۸در
مقایسه با سال های قبل،
تعدادکمتریچهره های
بزرگ سینمایی حضور
خواهند داشت .سازمان
دهندگان جش��نواره در
پاریس اعالم کردند که
اغلب این افراد به خاطر
ساختن فیلم های جدید
نخواهند توانست در این
رویداد سینمایی شرکت
کنند.

Magnificent split level family home,well kept,ready to
move in,3 bedrooms w/bathroom at 1st floor,Open concept
kitchen,Finished basement w/one
extra bedroom,bathroom and
lundry room.lot of renovations
with,beautiful back yard and above
ground swiming pool.Roof 2006.

Well known moving company in
town. Established clientele since
1997 when company was formed.
Activities 30% in Canada and 70%
in United States. Excellent business
with great potantial to grow.

نینوسگیورگیزنیا

Exclusive and Charming 5 Bedroom. Well Known
area for its Sense of community, safe, Quiet and
Recreational Facilities.Fully fanced yard with privet
inground heated concrete pool,SPA,Natural stone
B.B.Q screened-in porch,lovely Patio and garden.

Cell.: (514) 816-4080

مشاور امالک و مستغالت
مسکونی و جتاری
در سراسر آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکنکارآزموده و مجرب در امور بازاریابی
و مدیریت بین املللی

Prestigious Area:
Access to Water

____________________
Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
3535 St-Charles,
Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Office:
(514) 694-0840
Fax
)(514
694-4291
____________________
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Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

ocated at

L

(514) 685-6222

Rivage

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

Starting at

149 000$
Including 6 appliances

Taxes and rebates included

،انگلیسی
،فرانسه
اسپانیایی

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

Open week-ends
& evenings
Financing Available

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

Longueuil

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

مشاور امالک

Quality at an affordable price
Sales Office

16

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

www.truenorthproperties.com

www.blurivage.ca

 می17  در مونتریال... سوزان و،حبیب

Palais des congrès

کـــاجل زبان

ابوعلـیسینا
 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

Tel. :
514 .

937.1777

1801 maisonneuve O., suite 740

مژ
دریافت کانا ده مژده

ل ها
ی ایرانی

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش
ا
)ینترنت

یق

 کالس های آمادگی برا یTOEFL-IELTS-TFI امتحانات

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu
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Rosemont
great business
opportunity

Bldg.: 15 Units
+ 3 commerce,
Rev.:~96,000
Asking price: $860,000

www.paivand.ca























AZITA ZANDIAN:

Cell.: 514-814-7700

D
L
SO

Brossard

Montreal-Ouest
2-plex,

well maintained
2 x 5 ½,
garage, large bdrs,
hardwood flr, balcony,
large backyard,
close to all,
many quality
renovation,...

3 bdr condo in
great location
with garage,
floating flrs,
inground pool,
low condo fee
Asking price:
$160000

1387  اردیبهشت12 Z 838شمارهZ 14سالZ

3 bdr townhous
e
perfect conditi in
on, in
Roxboro , fin.
basem
Asking: $1790 ent
00

MIKE ALIPOOR:

Cel.: 514-991-7700
SOLID INVSET
IMMOBILIER
Chartered real
estate Broker

SIEGE SOCIAL
4660-B boul. Des Sources
DDO QC H8Y 3C4
Off. : (514) 421-0111
Fax: (514) 421-0112
azita.solidinvest
@videotron.ca

D
L
SO
Kirkland

4+1 bdr cottage
in kirkland Timerlea,
2 garage,
hardwood flrs,
huge lot, heat pump
and more....
Asking $389000

x

Asking: $409000

Ile-Perrot
6-plex,

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

$399000

Sainte Dorothee

Pierrefonds,

well located
3 bdr cottage
in great condition,
many updates,
close to all
Asking: $179000

(Laval)

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

Longueil

Pointe-Claire

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

6-plex, 2x31/2, 4x41/2
near all conveniences
recent renovation; new
window, door, etc.,
hardwood flrs, large
units, parkings ,
Rev;$35000 p/y

Asking price:
$ 399,000

Montreal nord

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

PFDS.

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

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

الکس پورقناد

در خدمت هموطنان گرامی
!LEX 0OURGHANNAD
#ONSEILLER EN VENTE DE VÏHICULES NEUFS ET USAGÏS
SERVICE OFFERT EN )RANIEN ANGLAIS ET FRANÎAIS

La Corolla
Corolla et
et la
la Matirx
Matirx 2009
2009
La
sont enfin
enfin arrives
arrives venez
venez les
les contempler
contempler
sont

RABAIS 3000$ et plus.

Camry 2007 SE neuve et avec peu
de kilomtrage.

( 1-888-780-3103


RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC

(' 0
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به مدیریت حمید پازوکی مهر

586$/mois*

398$/mois*

balance de
garantie

1

jagUar vanden plas 2005, 56 000 km, automatique, toit
ouvrant, DVD, navigation, 3 écrans TV, balance de garantie du
manufacturier, 35 900$ ou 586$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443. Unité #031

2

volvo xc90 2005, 59 000 km, autom., tout équipée, a/c,
CD, cuir, toit ouvrant, jantes alum., sièges élect. et chauffants,
etc., bal. de gar. du manufacturier de A à Z, 25 400$ ou 398$/
mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #032

339$/mois*

jantes alUm.
s #5)2

419$/mois*

3
mercedes-benz s500v 2001, 139 000 km, autom., 4 portes, tout équipée, a/c,
gr. élect., cuir, toit ouvrant, CD, capteur de pluie, alarme, jantes alum., miroirs et
sièges élect., sièges chauffants à mémoire, phares xénon, superbe véhicule,
22 900$ ou 419$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9306

257$/mois*

balance de
garantie

4

acUra 3.2 tl 2004, 40 000 km, tout équipée, a/c, groupe
électrique, régulateur de vitesse, jantes aluminium, cuir,
18 900$ ou 339$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
Unité #299

247$/mois*

balance de
garantie

5

volvo s40 2005, 75 000 km, autom., alarme, a/c, jantes
alum., CD, toit ouvrant, groupe électriques, etc., balance de
garantie du manufacturier de A à Z, 16 900$ ou 257$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Untié #033

6

mazda6 gs familiale 2006, 33 000 km, V6, tout équipée,
alarme, a/c, jantes aluminium, CD, groupe électrique, etc.,
balance de garantie, 16 500$ ou 247$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443. Unité #247

Véhicules garantis et inspection incluse
176$/mois*

290$/mois*

4matic

spécial de la semaine

7

275$/mois*

8

mercedes-benz e320 4matic 2002, 103000 km, automatique, mazda3 2004, 79 000 km, autom., a/c, CD, alarme, jantes
tout équipée, alarme, a/c, groupe électrique, jantes aluminium, toit
ouvrant, cuir, sièges mémoire, etc., 16500$ ou 290$/mois*, au aluminium, etc., balance de garantie, 10 400$ ou 176$/
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #169
mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #034

275$/mois*

tUrbo

11

12

lexUs gs 300 2000, 120 000 km, automatique, tout équipée, volvo s60 2,5t tUrbo t5 2004, 102 000 km, tout équipée,
alarme, a/c, jantes aluminium, groupe électrique, cuir, sièges a/c, CD, jantes aluminium, cuir, sièges électriques et chaufchauffants, toit ouvrant, xénon, sièges mémoire, 14 900$ ou fants, toit ouvrant, etc., 14 500$ ou 249$/mois*, au
308$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #149 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #037

231$/mois*

255$/mois*

13

volvo s40 1.9t sport 2004, 85 000 km, tout éq., alarme, a/c,
CD, cuir, jantes aluminium, sièges électriques et chauffants, toit
ouvrant, aileron, etc., 13 900$ ou 231$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443. Unité #038

1re,

249$/mois*

#5)2 s 4/)4 /562!.4

10

t sur

9
volvo v70 2,5t awd familiale tUrbo 2004, 85 000 km,
tout équipée, alarme, a/c, jantes alum., CD, sièges élect. et
chauffants, toit ouvrant, aileron, etc., 15 900$ ou 275$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #035

308$/mois*

nissan maxima se 2004, 90000 km, automatique, a/c,
chargeur CD, rég. de vit., cuir, jantes alum., sièges mémoire
chauffants et élect., toit ouvrant, etc., bal. de gar., 15 900$ ou
275$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #036

1.9t

awd
tUrbo

financement bancaire et maison

financement maison

78$/mois*

14

15

jagUar s-type 3.0 2001, 85 000 km, 3.0L, autom.,
4 portes, groupe élect., chargeur 6 CD, jantes alum., a/c, cuir,
toit ouvrant, sièges élect. chauffants, 12 500$ ou 255$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #015

nissan sentra 1.8 2004, 77 000 km, manuelle, 5 vitesses,
4 portes, tout équipée, a/c, lecteur CD, balance de garantie du
manufacturier, 6 500$ ou 78$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443. Unité #039

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

2e et 3e chances au crédit
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مربای بهار نارجن از آمل
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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ایران :روزجهانی کارگر...

‘می سوزیم و می سازیم’

پیرمرد با دس��تان پینه بس��ته در
گوشه ای از خانه محقری که در آن
همس��ر و چهار فرزند او زندگی می
کنند به پشتی تکیه داده و در حالی
که چای او سرد شده به دیوار روبرو
خیره شده است.
اول ماه نزدیک است و زمان پرداخت
اجاره خانه بازهم بسرعت برق و باد
از راه رسید.
او که به س��ختی می تواند فقط از
پس پرداخت کرایه خانه برآید ،این
روزه��ا باید دختر خود را روانه خانه
بخت کند و تامین جهیزیه دختر هم
به غصه های او اضافه شده است.
او کارگری است که تازه اخراج شده
و در این س��ن و س��ال تازه باید با
مشکالت دست و پنجه نرم کند.
در سالهای اخیر و بویژه پس از روی
کار آم��دن دولت نهم بس��یاری از
کارگران با مشکالت جدی معیشتی
روبرو شده اند.
ورشکس��تگی بعض��ی از کارخانجات
و اخراج گس��ترده کارگ��ران در ایران
باعث شده این قش��ر از جامعه ایران،
در زندگی روزمره با مش��کالتی جدی
مواجه شوند.
البته کم نیس��تند کارگرانی که برای
ماهها،حقوقیازکارفرمایخوددریافت
نک��رده اند و با توجه ب��ه موج فزاینده
تورم در ایران درآمد این کارگران کفاف
زندگی آنها را نمی دهد.
به گفته منابع رس��می در حال حاضر
حداقل دستمزد کارگران ایرانی ۱۸۳
هزار تومان تعیین شده و در بسیاری
موارد با احتساب مزایا حداکثر به ۲۳۰
هزار تومان می رسد .این در حالی است
که به گفته کارشناسان اجاره خانه در
تهران و مراکز استانها در ایران به طور
متوس��ط در سال گذشته حدود ۳۰۰
هزار تومان بود.
البته نبود بیمه مناسب درمانی و تامین
اجتماعی و قراردادهای کوتاه مدت هم
از دیگر دغدغه ه��ای کارگران ایرانی
است.
در حالیک��ه ع��ده ای از کارشناس��ان
اقتص��ادی علت تش��دید مش��کالت
کارگ��ران را پایین ب��ودن قیمت مواد
اولیه وارداتی می دانند که قدرت رقابت
تولید کنندگان داخلی را سلب کرده
است ،بعضی دیگر این مشکالت را بر
آمده از سیاستهای نامناسب اقتصادی
دول��ت محمود احمدی ن��ژاد ،رییس
جمهوری ایران دانسته اند.
علی حق ،خبرنگار ام��ور کارگری در
ایران می گوید “ :مجموعه سیاستهای
اقتص��ادی دولت محمود احمدی نژاد
قواعد علم روز اقتصاد در
اصول و
که با




دنیا منطبق نیست ،وضعیت کارگران




بحرانی تر ش��دن تولید در
بس��وی
را
کشور س��وق داده اس��ت و بر همین
اساس نه تنها امنیت شغلی کارگران
در سال جاری بیشتر به خطر افتاده و
شمار واحدهای تولیدی که دچار رکود
یا تعطیلی شده اند بیشتر شده ،بلکه

در این تحصن  ۱۴۰کارگر توسط
نیروهای امنیتی بازداش��ت شدند
و پس از س��پردن تعهد مبنی بر
عدم ش��رکت در چنین تحصن
هایی در آینده ،آزاد شدند.
تش��دید اقدام��ات امنیتی علیه
تشکل های مس��تقل کارگری
در حالی صورت م��ی گیرد که
به گفته اس��ماعیل محمد ولی،
روزنام��ه نگار مس��ائل کارگری
در ایران اقدام��ات دولت نهم به
ریاس��ت محمود احم��دی نژاد
در جه��ت افزایش تصدی گری
دولت بوده است و برخالف منافع
کارگران عمل کرده است.

امسال پیش از روز جهانی کارگر
مقامات امنیتی ایران به فعاالن
کارگری و خانواده های آنها برای
برگزاری مراسم اول ماه مه هشدار
دادند.
شیث امانی فعال کارگری در کردستان
که برای جابجایی سند وثیقه خود به
دادگاه مراجعه کرده ب��ود بدون ابالغ
قبلی و در آستانه روز جهانی کارگر با
اجرایی شدن حکمش از سوی مراجع
قضایی دستگیر و روانه زندان مرکزی
سنندج شد.
همچنین صدها تن از نیروهای امنیتی
از برگ��زاری تجمع فعاالن مس��تقل

Cell.: 514-702-2309
4. Compeletely
furnished 2 bedroom condo in
donwtown. Walking distance to
Metro. 10 minutes
to McGill and
Concordia. Asking
1300$/month

Superb 20 years old 4
plex in NouveauBordeaux, close to
Adonis and MarchéCentral (2 x 3½ + 4½ +
9½ {4 bedrooms}) with
backyard, fireplace, 2
garage.

کارگ��ری و خانواده هایش��ان در روز
شش��م اردیبهشت و در آس��تانه روز
جهانی کارگر در پارک چیتگر تهران
ممانعتکردند.
افزایش فش��ار ب��رای جلوگی��ری از
تجمعات مستقل کارگری در اول ماه
مه در حالی صورت می گیرد که رسانه
های امور کارگری نیز از این فشارها بی
نصیب نمانده اند.
در حالی که خبرگزاری کار ایران ،ایلنا،
که تنها خبرگ��زاری منعکس کننده
اخبار کارگری بود ،سال گذشته توسط
نهادهای دولتی فیلتر ش��د ،امس��ال

2.Nun’s Island,
Super Split-level
4 1/2 condo with
indoor garage,
very sunny,perfect
location
asking 258,000$

در آس��تانه روز جهانی کارگر نش��ریه
کارگ��ری “راه آینده” هم با ش��کایت
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از
انتشار آخرین شماره و ویژه نامه خود
بازماند.
علیرضا س��قفی خراس��انی س��ردبیر
ماهنامه راه آینده می گوید جلوگیری
از چ��اپ این نش��ریه در آس��تانه روز
جهان��ی کارگر با زمینه س��ازی قبلی
انجام شده است.
تالش برای اخذ مجوز برگزاری مراسم
اول ماه مه در حالی در جوامع کارگری
در جری��ان ب��ود که بس��یاری از این

درخواستها پیش از روز جهانی کارگر با
پاسخ منفی مقامات امنیتی و انتظامی
ایران همراه بود.
س��ال گذش��ته در جریان این مراسم
بوی��ژه در ته��ران ،ه��زاران کارگر به
راهپیمایی پرداختند و در شعارهایی
دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل
بی توجهی به مشکالت کارگران مورد
انتقاد قرار دادند.
سیامک قاسمی (بی.بی.سی).

nocturnes

کاری گروهی با
تلفیقیازهنرهای
نقاشی ٫موسیقی٫
رقص و ویدئو
 -هنرمنــدان -

هزینه گزاف اعتراضات
صنفی

ش��اید نقطه اتکای کارگ��ران برای
دفاع از حقوق قانونی آنها تشکلهای
مستقل کارگری و سندیکاها باشد که
البتهتشکیلچنیننهادهایمستقلی
برای کارگران بی هزینه نبوده است.
منص��ور اس��انلو ،رهبر س��ندیکای
اتوبوسرانی ش��رکت واحد ،به دلیل
اعتراض��ات صنفی در س��ال  ۸۴هم
اکنون دوره محکومیت  ۵ساله خود
را در زندان اوین طی می کند.
ه��ر چند محم��ود صالح��ی ،فعال
کارگری در کردس��تان که به دلیل
شرکت در مراسم روز کارگر در سال
گذشته دستگیر شده بود آزاد شد ،اما
 ۱۱نف��ر از همکاران آقای صالحی با
حکم شالق مواجه شدند.
در فروردین ماه سال جاری نیز نیروی
انتظامی ای��ران ،اعتص��اب کارگران
متحصن در کارخانه الس��تیک البرز
را که حدود  ۸م��اه حقوقی دریافت
نکرده بودند ،برهم زد و به آنها حمله
کرد.

3.Nun’s Island
Super bright 4 1/2
corner unit on top
floor. Panoramic
view. 2 indoor
garages.
Asking 255,000$.

1. WOW!.. 4Plex
in lasalle. graet
investment. anual
income 20800$.
Don’t miss it.
Hurry up, won’t
last.ASKING
299,000$

Éclats

خسروبرهمندی:نقاشی
شونیتسئو
نیکوالکالویا
ضیاء طبسیان :موسیقی
ژانویو ال :رقص
شاهین پرهامی :ویدئو

Khosro Berahmandi,
Shuni Tsou, Geneviève La,
Ziya Tabassian, Nicolas
Caloia, Shahin Parhami
Dans le cadre du Festival
Accès Asie

- - du 1er au 3 mai- -

du jeudi au samedi à 20h
3680 Jeanne-Mance,
Info: (514) 982-1812
Billetterie: (514) 982-3386

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

Superb sunny 2plex with
bachelor on a quiet
street in NouveauBordeaux near Bois-DeBoulogne cegep and
Adonis market. Double
garage and wood
fireplace.

454 900$

0

 .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

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.

Plateau

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

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

برای اولین بار یک فرصت استثنایی

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

0



با سال ها جتربه در خرید
و فروش امالک در مونتریال و حومه
پرداخت  %100هزینه محضر برای خریداران

Le MAI présente :







765 000$

امیرسام

جلوگیری از مراسم
روز جهانی کارگر

در عرصه معاش کارگری هم به لحاظ
رش��د نرخ تورم و کاهش قدرت خرید
مردم وضع معیشتی کارگران با خطر
جدی روبرو شده است”.
از سوی دیگر خصوصی سازی بسیاری
از صنایع در ایران و موج فزاینده بیکاری
و اخراج کارگران باعث شده که آنها از
مطالبه حقوق اولیه خ��ود خودداری
کنند و به حداقل بسنده کنند.
علیرضا سقفی خراسانی ،دبیر کانون
دفاع از حقوق کارگران ،می گوید این
ش��رایط به رعب و وحشت در میان
جوامع کارگری در ای��ران دامن زده
است.
به گفته وی قراردادهای موقت و اهرم
اخراج کارگران توسط کارفرما باعث
شده که کارگران از ایجاد تشکلهای
مستقل کارگری برای احقاق حقوق
قانونی خود ترس داشته باشند.
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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

Ville Mont-Royal

Large cottage 6
& bdrms + 3 bthrms
big backyard.
Land: 7920 SF. Roof
2001, solarium 2003,
fireplace. Very well
maintained.

698 000$

Saint-Hubert
)(Longueuil

RENTALS:
Ahuntsic:

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

NDG:

Superb new

475 000$

3½ near Adonis
market and BoisDe-Boulogne. 650$
1½ (17th floor) near
Concordia
university. 630$
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برای بازدید از منایشگاه جدید
Countertops, Tiles,
 کابینت ،گرانیت و سرامیک -Stairs,بگیرید.
Fireplaceمن متاس
و کارگاه جدیدمان با

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب
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)(514
996-2725
(514) 485-5757
Atelier Su Mesura
6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

با بهترین جتربه و سرویس

1-866-421-AMRO

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

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

سفر به ایران:

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

آرش

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

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

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

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

)(514
996-2725

__________
رضاعلیدوستی
__________

 -1گرچه
“تن آدمی شریف است به جان
آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان
آدمیت”
بازبایدباجراتگفتکهآشنایی
با مد ها و روشهای خوش لباسی
از کلیدهای کارگشای ارتباط با
دیگران و در نتیجه ابزاری موثر
در پیش�برد کارها ،محبوبیت،
و ایج�اد احساس�ی مثبت در
دیگ�ران هنگام دیدار با ما می
باشند.

AMRO

AMRO TRAVEL

هنروفرهنگ
مد روز و شیک پوشی...

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

AMRO TRAVEL

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

Z®±…£`` ¤˜xZfÂ`` `¥f

تر بی�ت
صحیح به ما
9
می آموزد که
هرگزنباید
افرادبه 6
ظاه�ر
قضاوتکنیم
و نگ�ران 2
قض�ا و ت
دیگ�ران در
8
باره خود باشیم اما باید بدانیم
که ظاهر ما ویتری�ن و تابلوی
وجود ما در دید سایرین است
و خواه نا خواه پیوس�ته پیامی
را از م�ا به اطرافیانمان مخابره
میکند.
تفاخ�ر و پُ�ز دادن و ژس�ت
گرفتن ب�ا لب�اس و اتومبیل و
دارایی ها پیامی جز تهی فکر
بودن و سطحی نگری ندارند اما
نیز
آشفتگی ظاهر و بدلباسی 7
معرف چیزی جز ش�لختگی و
بیتوجهینمیباشند.

-2مردمانگستانمثلحکیمانه
ای دارند که میگوید:
“من آنقدر ثروتمند نیستم که
جنس ارزان بخرم!”
و در زب�ان غن�ی فارس�ی نیز
میگوییم:
“ه�ر چی�ز ارزانی ب�ی علت و
ه�ر چی�ز گرانی ب�ی حکمت
)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29
نیست”.
حل سودکو :وارونه در صفحه بعد

3
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Lionel Groulx
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4

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

1
9
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De Kebab

4
7

6
La Maison
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عیسی وقتی در مجلس یکی
از پی�روان ثروتمن�دش بود و
مریم مجدلیه که گویا از مراوده
با م�ردان روزگار میگذراند
اگرچ�ه همیش�ه م�وارد
وارد ش�د .ی�اران عیس�ا
اس�تثنایی مغایر این مثلها
برآشفتند و خواستند او را
پی�دا م�ی ش�وند ام�ا اگ�ر
بیرون برانن�د ولی او اصرار
کالهم�ان را قاضی کنیم در
ورزی�د که هدی�ه ای برای
میابیم که در بیش�تر موارد
حضرت عیسا آورده .اجازه
یک
خرید از فروشگاه های
یافت نزدیک شود و شیشه
دالری در امری�کا و کان�ادا
عطری را که تنها س�رمایه
یا بس�یاری از حراجی های
اش بود شکست و همه عطر
کوچه برل�ن ته�ران و بازار
را بر سر مسیح خالی کرد.
رضای مش�هد و ک�وی ولی
عیسا فرمود من هدیه ات را
عصرتبریزبیشترارزشوقت
پذیرفتم و خداوند بازگشت
گذراندن و سرگرمی دارند تا
تو را به دامان پاک خویش
تهیه ما یحتاج و صرفه جویی
ب�ا آغوش ب�از اس�تقبال کرد.
اقتصادی دراز مدت.
صاحب خانه که مبلغ هنگفتی
خ�رج آن جلس�ه (مثل هیات
اگ�ر چه همه
-3
Puzzle
خودمان)26
(Easy,
rating
)0.36
آزرده
کرده بود
difficultyهای
ثر و تمن�د ا ن ش�د و اعتراض کرد که چگونه
خسیس نیستند هدیه ناقابل زنی با این همه بار
ول�ی اف�راد فوق گناه 2پذیرفته 8
ش�د اما سخنی
الع�اده مقتص�د از اینهم�ه هزینه ه�ای من به
زی�ادی ب�ا
نیامد .جوابش این بود که
ثروت میان9
ان�دوزی8
پ�س
تو اگر چه بس�یار خرج کردی
اندازه�ای زیادی اما جزی�ی کوچک از ثروتت را
9کن�ار 1
میگذارند 4.گذاش�تی و پایان این جلس�ه
در ای�ن می�ان روزی نو با مش�تریان و اعتبار
همیشه7میبینیم
بیشتری برایت خواهد بود .این
4
ثروتمندانیکهبراثرکارآفرینی زن هدی�ه ای کوچ�ک داد اما
و فکر باز؛ نه ناخن
هدیه همه آنچه او داش�ت
خش�کی و 6آن
7
2
5 3
مش�ت بس�ته به دارایی های بود و این بازگش�ت شکسته و
زیادی دس�ت یافته اند خرید شرمگینهیچنتیجهمالیبرای
متناسب (در او نداشت3 .
لباس مناس�ب و 9
6
مقابل افراطی) را نوعی سرمایه
داستان
هزینه 9 .جدا از نتایج ظریف این 5
میدانند نه 4
گذاری 3
برای اه�ل دل ،م�ی بینیم در
 -4توج�ه به ظاه�ر و لباس در حکایت زندگی هر دو انسانی
4
5
9
ن�گاه اول به نظر امری مغایر با ک�ه بیش از هزار س�ال قبل از
معنویت و دین�داری می آید .میان مردم رفته اند ولی امروزه
توجه در گفتار گذشتگان به ما بیشترین 1
5
پیروان را دارند عطر
نش�ان میدهد که بنیانگذاران و آرایش نیز نقش داشته اند.
مذاهب خود به خوبی از تاثیر پ�س از ذکر این چهار نکته در
ظاهر آراسته با خبر بوده اند و از قس�مت بعد ب�ه بعضی اصول
آن در مسیر ترویج آیین شان کلی خوشپوش�ی و م�د روز و
بهره می جسته اند .درگقتارها معرفیبرخیمارکهایشناخته
آمده ک�ه گرانقیمت ترین قلم شدهمیپردازیم.
فهرس�ت خرید پیامبر اسالم
عطریات بوده و دوست و دشمن
تا دیدار دیگر
هریک به س�لیقه و با تفسیر
خ�ود این نکت�ه را تایید کرده
اند .همچنین آمده که حضرت

?Image is everything

•®ßÀÅ z ÍÀÅ…£˜ Ì³œ z jz

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را وسیله
www.canadagranite.com
}£ä¤šیابیم
خود می
ای برای
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اتیکت
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گوناگون...
نوشابه
چه بالیی
سرما
میآورد

ما نوشابه خور ترین ملت
جهان هستیم ؟! سرانه
مصرف نوشابه های گاز
دار در ایران  42لیتر
اس��ت ؛ این در حالی
اس��ت كه میانگین
مصرف نوشابه های
گازدار در دنی��ا برای
ه��ر ف��رد  10لیتر
است .در بیست سال
اخیر مصرف نوشابه
در ای��ران حدود %15
افزایش داش��ته است
 .و ای��ن رش��د برای
مص��رف لبنی��ات
 %0.1بوده اس��ت و
سرانه مصرف لبنیات
در ایران یك سوم استاندارد جهانی
است.
ش��اید برایتان جالب باشد بدانید
پس از نوشیدن نوشابه چه اتفاقاتی
در بدن شما می افتد .

 10دقیقه بعد :

 10الی  12قاش��ق چایی خوری
ش��كر وارد بدنتان می شود .می
دانید با خوردن این حجم ش��كر
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ما ن

وشابه
بلوكه می كند.
كافئی��ن هم در
دچ��ار تهوع نمی ش��وید ؟ خور تر
ی
ن
نقش یك داروی
چون اسید فسفریك
طعم مل
ت جهان ادرار آور ب��ه دفع
آن را می گیرد و شیرینی
هر چه س��ریعتر
اش را خنثی می كند.
هستیم
؟! امالح و مواد معدنی
 20دقیقه بعد :
كم��ك م��ی كند و
قند خونتان باال می رود و منجر مقدار زیادی آب  ،س��دیم و دیگر
به ترش��ح ناگهانی و یك جای الكترولی��ت ها هم از دس��ت می
انسولین می ش��ود .كبدتان رود.
شروع می كند به تبدیل قند
به چربی تا قند خونتان بیش كمی بعد تر :
آن غوغایی ك��ه در بدنتان ایجاد
از این باال نرود.
شده بود فروكش می كند و نوبت
 40دقیقه بعد :
به افت قند خون می رسد .در این
حاال دیگر جذب كافئین حالت یا حس��اس و تحریك
كامل ش��ده و مردمك پذیر می شوید و یا كرخت
چشمتان گش��اد می و بی حال.
ش��ود  ،فش��ار خونتان و آیا می دانید
باال می رود و در پاسخ
به ای��ن حالت كبدتان …
قند را به داخل جریان ما نوش��ابه خور ترین ملت
خ��ون ره��ا م��ی كند .جهان هس��تیم ؟! س��رانه
گیرنده ه��ای آدرنوزین مصرف نوشابه های گاز دار
مغز بلوكه می شوند تا از در ایران  42لیتر است ؛ این
احساس خواب آلودگی در حالی است كه میانگین
مصرف نوشابه های گازدار در دنیا
جلوگیریكنند.
برای هر فرد  10لیتر است.
 45دقیقه بعد :
در بیست سال اخیر مصرف نوشابه
ترشح دومپامین افزایش پیدا می در ایران حدود  %15افزایش داشته
كند و مراك��ز خاصی در مغز ،كه اس��ت  .و این رش��د برای مصرف
حالت سرخوشی ایجاد می كنند ،لبنیات  %0.1بوده اس��ت و سرانه
تحریك می شوند .مشابه اثر مصرف مصرف لبنیات در ایران یك سوم
استاندارد جهانی است.
هروئین !
یك س��وم مرگ میره��ا در ایران
 60دقیقه بعد :
مرب��وط به بیماری ه��ای قلبی و
اسید فسفریك موجود در نوشابه ،عروقی اس��ت كه یك��ی از عوامل
داخل روده كوچك ،به كلس��یم  ،اصلی بروز آن تغذیه غلط است.
منیزیم و روی می چسبد و آنها را

مرد آبسنت

آن استاکول ،سردبیر مجله ادوکیت می
گوی��د چندان هم بی محابا س��راغ این
موضوع نرفته است.
به گفته خانم اس��تاکول پیش از انتشار
مقاله مصور آقای بیتی از او خواسته شده
آدرس و ش��ماره تماس پزشک خود را
به این نش��ریه بدهد و پس از تماس با
ماه ژوییه امسال تامس بیتی  34ساله ،پزشک صدق ادعای او تایید شده است.
مردی از اورگان آمریکا ،برای همسرش در عین حال تامس با شرکت در شوی
نانس��ی بیتی یک دختر به دنیا خواهد پرطرفدار اپرا وینفری اج��ازه داد مردم
آمریکا از طریق سونوگرافی صدای قلب
آورد!
گبج کننده است اما کلید حل معما در دخترش را بشنوند.
او گفت اشتیاق به بچه دار شدن حسی
دانش پزشکی است.
تامس که در حال حاضر بر اساس قانون زنانه یا مردانه نیست بلکه نیازی انسانی
مرد است و او نیز خود را محق بارداری و این
هویت��ی مردان��ه دارد و
نیاز می بیند.
محسوب میش��ود ده
نانسی همسر تامس می گوید بعد
از به دنیا آمدن دخترشان ،تامس
اپرا وین
فری کم��اکان پ��در و او همچنان مادر
خواهد بود و هیچ جابجایی در نقش
دو نفر ایجاد نمی شود.
به گفته نانسی بیتی ،خود او کار تلقیح را
با استفاده از اسپرم های خریداری شده
از بانک اسپرم در رحم تامس انجام داده
است.
پزشک تامس می گوید
ب��ارداری کامال طبیعی
سال پیش زن بوده و به دلیل غلبه هویت است.
مردانه درونش نهایتا پس از مشورت با تامس و نانسی تا کمتر
از سه ماه دیگر صاحب
پزشک ها تغیر جنسیت می دهد.
اما تفاوت این کار با نمونه های مش��ابه اولین فرزن��د خود می
چنین تغییر جنس��یتی این اس��ت که شوند و همزمان برخی از
تامس رحمش را دس��ت نخورده باقی متخصصان پزشکی و یا
صاحب نظران اجتماعی
گذاشته است.
همین تصمیم به او کمک کرده که امروز گرم بحث درباره درست
پدری باش��د که برای  9ماه و نه بیشتر ،یاغل��ط ب��ودن چنین
تجربه ای هستند.
مادر بودن را تجربه می کند.
قطعا کسانی که ماجرای تامس را برای
اولین بار منتشر کردند نیز توقع ناباوری
مردم را داشته اند.

آمریکایی ،پدر و
مادر در یک بدن

در شوی

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
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)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44

3

الغری در
راه است

دانشمندان استرالیایی می گویند کشف
کرده اند چگونه می توانند به مردم کمک
کنند بدون نیاز به دنبال کردن رژیم غذایی
مخصوص کاهش وزن ،الغر شوند.
محققان “موسسه هاوارد فورلی” ملبورن
کشف کرده اند که اگر سلول های چربی
موش را دستکاری کنند می توانند سرعت
سوخت و ساز بدنش را افزایش دهند.
محقق��ان بعد از خارج ک��ردن یک آنزیم
خاص از س��لول های چربی موش متوجه
ش��دند که با این که میزان مصرف غذایی
او مانند س��ایر موش هاس��ت ،اما کالری
بیشتری می سوزاند و وزنش کمتر از بقیه
افزایش یافته است.
این کش��ف تازه ممکن اس��ت راه را برای
داروهایی هموار کند که با استفاده از آنها
می توان چربی های
اضافی بدن را سوزاند
و همچنین با بیماری
قند مبارزه کرد.
بناب��ه ای��ن تحقیق
اس��ترالیایی ،م��وش
هایی که آنزیم “آ سی
ای��ی” (angiotensin
converting
 ،)enzymeاز س��لول
های چربی آنها حذف
ش��ده بود ،ب��ه طور
میانگین بیست درصد
س��بک ت��ر از موش
ع��ادی ب��وده و بالغ
ب��ر  60درصد کمتر
چربی داشته اند.
ظاهرا باال رفتن س��رعت س��وخت و ساز
همچنین باعث شده است که فرایند قند
سریع تر شود و بیماری قند در بدن موش
ایجاد نشود.
البته قابل ذکر اس��ت ک��ه در حال حاضر
داروهای فش��ار خونی به فروش می رسد
که فعالیت آنزیم “آ سی آیی” را مختل و
محدود می کند اما تحقیقی که در استرالیا
صورت گرفته ممکن است کمک کند که
قرص های الغری جدیدی تولید شود.
سوال اصلی این است که آیا نتیجه کشف
جدید در مورد انسان ها نیز صدق می کند
یا نه.
دکتر ایان کمپبل ،از مدیران موسسه خیریه
“مس��ائل مربوط به وزن بدن” (Weight
 ،)Concernگفت که تحقیق استرالیایی ها
“جالب” است اما این آزمایش روی موش
ها صورت گرفته است نه انسان ها.
او همچنین گف��ت که با این که داروهای
کاهش دهنده فعالیت آ س��ی ایی به طور
گسترده برای درمان فشار خون باال مصرف
شده اس��ت ،اما هیچ مدرکی وجود ندارد
که حت��ی در دزهای باال این داروها باعث
الغری در انسان ها می شود.
افزون بر این با این که مصرف این داروها
مضر نیس��ت اما احتمال عوارض جانبی
مانند آسیب به کلیه ها وجود دارد.
دکت��ر کمپبل گف��ت“ :این وع��ده که با
خ��وردن داروی��ی آدم بتواند هرچه دلش
خواست غذا بخورد و وزنش هم باال نرود،
تقریبا غیرواقعی است”.
او افزود“ :همه ش��واهدی که ما در دست
داریم نشان می دهد که هیچ راهی بهتر از
یک رژیم غذایی سالم و ورزش ،چه با و چه
بدون داروهای الغری ،کار ساز نیست”.
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راه حل سودوکوی این شماره

 -1قش��ون  -2از استانهای س��ر سبز شمالی
 -3راندن آدم مزاحم  -4قرض  -5ش��کاف -6
مایه حی��ات  -7تورم وری��د  -8روزی دهنده
 -10ج��اده  -11فلز گلوله  -14زعفران  -15از
پسوند هاست  -18واحد پول ایتالیا  -20بستان
 -21بچه گوسفند  -22گمراه  -24شهری در
آلمان  -26دوام دار  -27بخشش  -28مورچه
 -30پشیمانی  -32حقیر شمردن  -33نقض و
بدی  -35نژاد روس  -37غذای ظهر  -39شغل
 -40لغزیدن و لغ��زش  -42نوعی غذای آبدار
 -43گش��ودن  -45وسیله نوشتن  -46مژه بر
آن روئیده  -47انبار گندم  -49پیامبر قوم عاد
 -50زن��گ کاروان  -51پیمانه  -52ترس -54
لرزان��ک میوه  -55مش��ورت  -56خواب -58
مرکز اس��تان گیالن  -60زگیل  -61پزشک و
دانش��مند ایرانی  -62عدل  -64مرزبان -66
همس��ایگی  -68کوچه  -70کالبد  -73صنم
 -75حرف فاصله .
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 -1کنایه از کسی که بیهوده گراست  -5قاضی
 -9مبارزه  -11فدائی میهن  -12خاندان -13
بدور زمین میگردد  -15از سالحهای باستانی
در جنگ  -16عالمت مفعولی  -17سرسرا -19
گریخت��ن  -21هر فصل از کتاب  -22تنگی و
سختی  -23پدر بزرگ  -25تله  -27از لبنیات
 -28مردم  -29طناب  -31از سالحهای سرد
قدیم  -33انجام کارهای جراحی  -34صدا و آواز
 -36نام  -37سد اسوان بر این رود بسته شده
است  -38ساکت و خاموش شده  -40چشمه
 -41ناگزیر  -43فانوس دریائی  -44گرمسیر
 -46روی انداز پش��می  -47گوسفند شاخدار
 -48تقویت رادیوئی  -50جامه درویشی -51
دفترچه بغلی  -53تاالب -55
بلدرچین  -56با نوش آید -57
خورشید  -59ظرف آبکشی از
چاه  -61مجلس شیوخ -62
دولتها  -63شبنم وژاله  -65با
واج م��ی اید  -67طالیه اعداد
 -68دهن  -69جوانه ربزه های
پنبه  -71سطح  -72فانی و از
میان رفته  -74کمربند فرضی
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 -1پرچانگی  -2اس��ب چاپار  -3جامه -4

9

 ::عمودی

3

 -1خانه ییالقی  -5ظرف پذیرائی  -9ویرانی
 -10تصاویر  -12ضمیر اول شخص مفرد
 -13دارائ��ی  -14ح��رارت و گرما  -15تیر
پیکاندار  -17غروب کننده  -19لیس��ت و
فهرست  -21عقاب سیاه  -22رسم کننده
 -24ش��یر بیش��ه  -25ارام یافتن از اندوه
 -26اثری از ولتر  -28کتابی از سامرس��ت
موام  -30دریا  -31واحد سطح  -32کنابی
از ناتائیل هاث��ورن  -36اث��ری از موریس
مترلینگ  -40خطا و بزه  -41عدسی که در
دوربین و چشم کار میگذارند  -43سازمان
فضائی امریکا  -44ش��تر کشتن  -45ثابت
ش��ده با دلیل  -47گوس��فند جنگی -48
کوهی در ش��مال غرب ته��ران  -49هدایا
 -50از آالت زه��ی موس��یقی  -52خاک
کوزه گری  -53بندری در اس��تان گیالن
 -55خدائی  -57خالص ش��ده  -58به راه
راست بودن .

1

 ::افقی

کتاب حماس��ی هومر  -5کتاب دیگری از
ولتر  -6چرم خام که دباغی نشده  -7شهری
در مازندران  -8کلمه انتخاب  -9سوس��ک
س��یاه و بدب��و  -11ش��بها  -12واحد پول
آلمان  -16شیوا و رسا  -18گودال و مغاک
 -20پای��ه  -21در مثل باالتر از آن بس��یار
است  -23از شهرهای زیارتی عربستان -25
پایتخت ایران  -27خجستگی  -29مخزن
بنزین خودرو  -32چماق زرین قدیمی -33
خمیدگی  -34شکاف وسیع در کوه و زیر
زمین  -35اثری از ویلیام فالکنر  -36کتابی
از ژرژ آرنو که به فیلم هم تبدیل شده -37
فانوس دریائ��ی  -38دربند بودن  -39نرخ
ثاب��ت دولتی  -42یادداش��ت  -45به زیور
آراس��ته ش��ده  -46ناچار
 -49کتابی از آندره
ژید  -51شایسته
 -54جنس مذکر
 -56ناپس��ند و
زشت .

::افقی

دور زمین  -76صلح  -77فریبنده .

داروی جدید

 با هدفجلوگیری از سرطان
 از مکمل های غذایی استفاده
نکنید
 گوشت قرمز کمتر مصرف کنید
الکل کمتر بنوشید
از
ژ
 امبونخوک و سایر گوشت
های فراور
ی شده پرهیز کنید
 نوشابه قنددار ننوشید
عد
 ب از 21سالگی ،اضافه وزن
پیدا نکنید
هر روز ورزش کنید
به
ک
ود
کا
ن شیر مادر بدهید
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری
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تر و تازه
كاهــــو

(کبک)

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

در آمریکای ش�مالی تقریبا
ی�ک نفر در بین بیس�ت نفر
مبتلا می ش�ود و س�ومین
عامل مرگ قبل از س�رطان
ریه و سینه می باشد.
دیابت در مصر  1500سال قبل
از میالد و در یونان صد سال
قبل از میالد ش�ناخته شده
بوده است.

انواع
دیابت

دو نوع دیابت وجود دارد:

 -1دیابت محتاج به انسولین که
به آن دیابت جوانان نیز می گویند
(که در بی��ن کودکان نیز دیده می
شود) و تعداد مبتالیان کمتر از نوع
دوم است.
 -2دیابت غیرمحتاج به انسولین
که بنام دیابت بزرگس��االن مشهور
است.
مبتالیان ن��وع اول معموال کمتر از
 30س��ال دارند و الغر هس��تند و
مبتالیان نوع دوم بیش از  40سال
دارند و سنگین وزن هستند .طبق
آمار ش��ش درصد مردم دنیا از این
بیماری رنج می برند.

علت بیماری

علت بیماری در هر دو نوع آن است
که بدن بیمار قادر نیس��ت به اندازه
کافی انس��ولین تهیه کند و یا قادر
نیس��ت از انسولین تهیه شده بطور
کامل استفاده کند.
در نوع اول بیماری ،بدن قادر نیست
انسولین تهیه کند و عالئم بیماری

وقتی به ظهور میرسد که 70
درصد س��لولهای لوزالمعده
(پانکراس) که انسولین تهیه
می کنند از بین رفته باشند.
در ن��وع دوم بیم��اری ،بدن
بیمار انسولین تهیه می کند
ولی بعلل مختلف نمی تواند
از آن استفاده کند و یا با آن
مقابله می کند.

عالئم بیماری
نوع اول:

هر کسی در هر سنی میتواند مبتال
شود و عالئم آن عبارتند از:
 تکرر ادرار تشنگی شدید خستگی و بدخلقی الغر ش��دن (از دست دادن وزنبدن)

اگر معالجه انجام نگیرد عالئم
زیر اضافه می شود.

 الغر شدن بیشتر استفراغاستــن در ادرار
 وجود ُ اغماءدانشمندان فکر می کنند که بیمار
پس از ماهها و یا س��ال ها متوجه
بیماری می شود که به غیر از تزریق
انسولینچارهدیگرینیست.بیماری
در بین پسرها بیشتر دیده می شود
و در ن��زد ده درصد بیماران یکی از
والدین دیابتیک می باشد.

نوع دوم:

 75ت��ا  90درص��د مبتالی��ان به
بیماری قند در ای��ن نوع دیده می
شود و شامل افراد  40سال به باال و
چاق می شود .بیمار می تواند مبتال
باشد بدون آنکه بداند معموال آقایان
دارای ش��کم ب��زرگ و خانم ها در
ناحیه باالتنه چاق می شوند.

عالئم بیماری:

خستگی
 تکرر ادرار (چند بار در شب) تشنگی شدید و احتیاج به نوشیدنزیاد با هر وعده غذا
 اشکال در بینائیاین نوع دیابت م��ی تواند ارثی هم
باشد.

دیابت خامن های حامله
 4درصد خانم های حامله دچار این
نوع دیابت می شوند که با آزمایش
خ��ون در هفته بیس��تم حاملگی
مشخص می ش��ود .نوزاد مبتالیان
بزرگتر از معمول است و امکان دارد
پس از تولد به هیپوگلیسمی دچار
شود.
 40درصد خانم هائی که در حاملگی
دچار دیابت می ش��ود بع��دا دچار
دیابت نوع دوم خواهند شد.

عوارض بیماری دیابت

 )1هیپوگلیسمی

هر شخص بیمار عوارض مخصوص
خ��ودش را دارد ولی بطور عمومی
حاالت زیر پیش می آید.
 احساس ضعف گرسنگی احساس گرما و چسبناک بودن بدخلقیای��ن ح��االت ب��ا خ��وردن چن��د
بیس��کوئیت یا یک لیوان آب میوه
برطرف می شود.

‘اعتراف’
مرد اتریشی
به داشنت
هفت فرزند
با دخترش

با آمدن كاهو سر سفره ها در فصل بهار
و تابس��تان آیا تا به حال از خود سوال
كرده اید كه این س��بزی خوش��مزه و
پرمص��رف چ��ه خواصی دارد؟آی��ا تا به
ح��ال فكر كرده اید كه چرا بس��یاری از
افراد چاق برای الغر ش��دن ،هر روز یك
بشقاب بزرگ س��االد میخورند و كاهو
یكی از سبزیهای ساالدشان را تشكیل
میدهد؟
اگربخواهیمكمیدربارهتاریخچهآشنایی
انسان با این سبزی برایتان بگوییم ،باید
اینگون��ه آغاز كنیم كه این س��بزی در
حدود  2500سال پیش توسط ایرانیان
باس��تان مص��رف میش��ده و تاكنون
محبوبیت خود را از دست نداده است.
برای كسانی كه از كمبود اهن رنج میبرند
بسیار توصیه میش��ود چرا كه سرشار از
ویتامین و آهن اس��ت .متخصصان می
گویند كه كاهو ویتامین های «آ» و «ب»
و «ث» دارد و خونساز است .این سبزی
سرش��ار از امالح آهن ،كلسیم ،منیزیم،
منگنز ،روی ،سدیم و مس است.
این امالح به ویژه منگنز و روی از سفید
شدن و ریزش مو جلوگیری می كند.
حتی برای آفتاب سوختگی مفید بوده،
قرمزی ناش��ی از آن را در سطح پوست
كاهش می دهد.

)2هایپرگلیسمی

مقدار زیاد قند در خون باعث حالت
تهوع و تشنگی زیاد و ادرار بیش از
حد و بعد احتماال کمبود آب در بدن
و س��پس دردهای شکمی و تنفس
سریع که میتواند به اغماء و بستری
شدن ختم شود .عوارض و مشکالت
بیماری پس از مدت طوالنی مریضی
و اغلب کنترل نشده
 بیماری های قلبی عروقی -ضخیمشدن جدار عروق
 سختی مفاصل صدمه زدن به سیستم عصبی واعصاب
 صدمه زدن به چشم حتی ممکناست به کوری بیانجامد
 صدمه به کلیه هاباید اضافه کنم که بعضی از داروها
مانند استروئیدها و داروهای ُمدر می
توانند تولید دیابت کنند همین طور
بعضی از بیماری ها مانند غده های
مغزی یا ضربات ش��دید وارد شده
به جمجمه ی��ا بیماری هائی مانند
سندروم کوش��ینک و اکرومگالی،
بیماری نوع دوم درمان
نمی شود ولی با تغذیه
صحیح قاب��ل کنترل
است.

تاثیر میوه و سبزی در
كاسنت از خطر حمله
قلبی

پژوهش��گران می گویند رژی��م غذایی
سرشار از میوه ها و سبزی ها خطر حمله
های قلبی را كاهش می دهد.
به گزارش شبکه خبر و به نوشته شماره
ام��روز روزنام��ه “تایم��ز آو ایندیا” در
اینترنت ،پژوهشگران “دانشكده سیمونز
بوس��تون” ،در بررسی بیس��ت و چهار
ساله ای در آمریكا موفق شدند اطالعاتی

تن تان نیازمند به
ناز طبیبان مباد
تا شماره آینده خدا
نگهدار

یک مرد  73س��اله
اتریش��ی به حبس
دخترش ب��رای 24
س��ال در زیرزمین
خانه و داشتن هفت
بچ��ه از او اعت��راف
کرده است.
پلی��س گف��ت که
ج��وزف فریت��زل
همچنی��ن اعتراف
کرده که جسد یکی
از بچه ه��ا را که در
خان��ه ای در ش��هر
کوچک آمستتن ،در  130کیلومتری
غرب وین ،جان باخت سوزانده است.
آقای فریتزل به دادگاه منتقل ش��ده
و همزمان مقام ها سرگرم رسیدگی
به نیازهای جس��می و روحی زن که
الیزابت در اکنون  42س��ال دارد و شش فرزند
او هستند.
سال 1984
عکس ه��ای زیرزمی��ن خانه متهم
ناپدید شد آشکارکننده شبکه ای پنهان از اتاقک

های کوچک بی پنجره
است که دیوارهای آن
صداگیرهستند.
دادستان ها می گویند
ک��ه انتظار م��ی رود
آقای فریت��زل پس از
حضور در دادگاه تحت
بازداشت قرار گیرد.
الیزاب��ت روز  28اوت
 1984در س��ن 18
س��الگی ناپدید ش��د
زمانی که  -بر اس��اس
شهادت او به پلیس -
پدرش او را به زیرزمین خانه کشید و
پس از دادن قرص خواب آور حبسش
کرد.
الیزابت وادار به نوشتن نامه ای شد که
در آن وانمود شده بود از خانه گریخته
است.
فرانتس پالزر ،رئیس دایره امور جنایی
بخش جنوب��ی اتریش گفت که آقای
فریتزل به سوءاستفاده مکرر جنسی

در

از دخت��رش
دوران حبس اعتراف کرده است.
آق��ای پالزر گفت ج��وزف فریتزل به
محققان گفته که الیزابت هفت فرزند
ب��ه دنیا آورده اما یکی از آنها فورا پس
از تولد درگذش��ته و او جسد را داخل
دستگاه زباله سوزی ساختمان انداخته
است.
پلیس در کنفرانسی خبری گفت بچه
های بازمانده اکنون  5تا  19سال دارند.
سه نفر از بچه ها در داخل زیرزمین با
مادرشان نگاهداری می شدند و هرگز
رنگ آفتاب را ندیده اند.
به گفته بازرس��ان ،س��ه کودکی که
توسط پدر و مادر بزرگشان بزرگ شده
اند در بدو تولد به همراه نامه ای که در
آن آمده بود الیزابت نمی تواند از آن ها
مراقبت کند ،به پدر و مادر بزرگشان
واگذار شده بودند .نامه را ظاهرا الیزابت
به اجبار پدرش نوشته است.
رزماری همسر جوزف فریتزل که هفت
فرزن��د از او دارد ظاه��را از این جرایم

ادعایی خبر نداشته است.
ماجرا در ماه جاری زمانی فاش شد که
بزرگترین فرزند الیزابت ،کرستین 19
ساله که پسر است ،به شدت بیمار شد
و به بیمارستان برده شد.
پیامی توسط بیمارستان که در آن از
مادر کرس��تین درخواست می شد به
بیمارس��تان مراجعه کند از تلویزیون
محلی پخش شد و الیزابت با دیدن آن
به پدرش تمنا کرد به او اجازه دهد به
بیمارستانبرود.
بالفاصله پس از آن پلیس آقای فریتزل
را دستگیر کرد و کلیه فرزندان را تحت
مراقبت خود قرار داد.
حدود دو سال پیش هم پلیس اتریش
دختر نوجوانی به نام ناتاشا کامپوش را
پیدا کرد که حدود هشت سال در زیر
زمین خانه ای در حوالی وین ،پایتخت
اتریش ،توس��ط م��ردی ک��ه او را در
کودکی ربوده بود زندانی شده بود.
خانم کامپوش که اکنون  20سال دارد
پیشنهاد کمک به قربانیان این حادثه

برای
سال نو آماده کرده بود
می پوش��ید و تنها وارد
کاخ می شد .آنگاه یکی از
افراد که به خوش قدمی
و نیکی ش��ناخته شده
بود وارد کاخ می گردید.
س��پس باالتری��ن مقام
مذهبی (موبد موب��دان) با کتاب مقدس،
ظرف آب و س��که های طال ،شمشیر ،تیر
و کمان ،قلم ،مرک��ب و گل در حالی که
زیر لب دعایی را زمزمه می کرد به داخل
کاخ می آمد .پس از موبد موبدان ماموران
حکومت و بزرگان مملکت در صفی منظم
به حضور شاه می رسیدند و هدایای خود
را تقدیم او می کردند و فرارسیدن سال نو
را تبریک می گفتند .شاه هدایای ارزشمند

و نفیس را به خزانه می فرس��تاد و بقیه را
مابین حاضرین تقسیم می کرد.
در ای��ن ایام ،کاخ تخت جمش��ید به نحو
بس��یار زیبای��ی تزئین می ش��د ،حدود
بیس��ت روز مانده به نوروز ،دوازده ستون
با آجرهای گلی در محوطه کاخ بر پا می
کردن��د و دوازده نوع دانه گیاه مختلف بر
باالی هر یک از آنها می کاش��تند تا سبز
شود .در روز ششم که روز تولد زرتشت و
نوروز بزرگ بود گیاهان تازه روئیده شده بر
باالی ستونها را برداشته و در کف کاخ می
گذاشتند و در روز سیزده فروردین آنها را
جمع کرده و به چمن و باغ می انداختند.
بررسی های تاریخی و اجتماعی نشان می
دهد که ن��وروز حتی پس از حمله اعراب
ب��ه ایران نیز از رونق نیفتاد و همه س��اله
برگ��زار می گردید .با توج��ه به اینکه در
دوران خلفای عرب اکثر کارهای دیوانی و
اداره مملکت در دست وزیران ایرانی بود ،با

کوشش و برنامه ریزی های ایرانیان خلفای
عرب بسیاری از مظاهر و فرهنگ ایرانی از
حمله برگزاری مراسم نوروز را پذیرفته و
در آن مشارکت می کردند.
برمکیان ،وزرای خلفای عباسی در بغداد
که فرهنگ و آئین های ایرانی را در قلمرو
حکوم��ت رواج می دادند ،حتی خلیفه را
تش��ویق می کردند که در مراس��م نوروز
لباس عربی را کنار گذاشته و لباس ایرانی
بپوشد.
نکته قابل توجه این است که مراسم نوروز
در ط��ول تاریخ در خارج از مرزهای ایران
نیز برگزار می گردید .بطوری که در زمان
حکومت قبطیان و حتی فاطمیان در مصر
در جش��ن نوروز همه گروهها شرکت می
کردند .حکومت نیز در این جشن حضور
فعال داش��ت و به کارکنان خود و خانواده
آنها در ایام نوروز لباس نو ،پول نقد ،انواع
میوه می داد .این مراس��م که چندین روز

طول می کش��ید ،م��ردم در کوچه ها و
خیابانها آتش می افروختند و به عیش و
شادمانی می پرداختند .پیشه وران محل
کس��ب و کار خ��ود را تزئین می کردند و
آوازخوان��ان در کاخ ه��ا ب��ه آواز خوانی و
شادی می پرداختند .اکنون نیز در بسیاری
از کشورهای عربی ایام نوروز جشن گرفته
می شود.

میراث فرهنگی...

نوروزباستانی

 -بخش پایانی-

عید همبستگی ملی
حتقیق و نگارش:

دکتر حسن گل محمدی

پارتیان و ساسانیان نیز نوروز را با مراسم و
تشریفات خاصی جشن می گرفتند .صبح
روز اول سال ش��اه لباس ویژه خود را که

برگزاری مراسم نوروز در
کشورهای دیگر

مراس��م عید نوروز و آغاز سال نو نه تنها
از دیر باز تاکنون در سرزمین ایران برگزار
گردیده است ،بلکه هم اکنون در بسیاری
از کشورهای دیگر نیز این مراسم انجام می
گیرد در زیر به بعضی از این کشورها اشاره
می گردد:

برگزاری نوروز توسط
ایرانیان خارج از کشور

تعدادی از پزش��كان معتقدند كه كاهو
خاصی��ت خنك كننده دارد تش��نگی را
برطرف می كند.
افرادی كه تشویش و نگرانی و دلهره دارند
حتم��ا مصرف روزانه كاه��و را در برنامه
غذائی خود بگنجانند چرا كه تحقیقات
نشان داده كاهو مسكن اعصاب و بهترین
دارو برای بیماران عصبی است ،همچنین
برای آرامش اعصاب و رفع خستگی و بی
خوابی مفید است.
جالب است بدانید كه مصریان قدیم به
كاهو «گیاه بارور» می گفتند و از آن برای
درمان ناباروی و باالبردن توان جنس��ی
استفادهمیكردند.
كاهو فش��ار خون را تنظی��م می كند و
خ��وردن مرتب آن از ب��روز بیماریهای
قلبی -عروقی و سكته جلوگیری میكند
.
در درمان یبوست مؤثر است .كاهو اشتها
را تحریك می كند .خوردن كاهو با كمی
سركه و ادویه پیش از غذا ـ با تحریك غدد
دستگاه گوارش و ترشح اسید معده ـ به
هضم غذا كمك می كند.

درباره تاثیر مصرف سبزی ها بر كاهش
خطر حمله قلبی به دست آورند.
به گفته این پژوهشگران ،مصرف روزانه
میوه و سبزی با متعادلكردن سطح جذب
چربی در ب��دن ،خطر حمله قلبی را در
افراد25 ،درصد كاهش می دهد.
بررسی این پژوهشگران نشان داد رژیم
غذایی كم كلس��ترول و سرشار از فیبر،
باعث افزایش آنتی اكسیدان ها در بدن
و در نتیجه باال رفتن مقاومت سلول ها
در برابر ملكول های موسوم به “رادیكال
های آزاد” می شود.

را کرده است.
وی به یک رادیو اتریش��ی گفت“ :می
توانم تصور کنم که پشت سر گذاشتن
این وضع چقدر ب��رای مادر بچه ها و
همچنین برای همس��ر مجرم دشوار
است”.
----------------------

استخدام

House keeping
compayny R&F

این کمپانی به تعدادی خانم و یا آقا
برای انجام کارهای خانه:

House keeping

(باآشنایی مختصر با زبان انگلیسی
و یا فرانسه) نیازمند است .لطفا با
شماره های زیر تماس بگیرید:
(514) 655-7672
(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

ایرانیان خارج از کش��ور همه ساله مراسم
عید ن��وروز را با ش��کوه هرچه تمامتر در
کش��ورهای محل س��کونت خ��ود مانند
آمریکا ،کانادا و اروپا برگزار می نمایند.
در این مراس��م عالوه بر گرامی داشتن و
انجام آئین ها و سنت های باستانی مرسوم
از گذش��ته ،دید و بازدید عمومی و جمع
ش��دن و کنار یکدیگر قرار گرفتن توام با
شادی و سرور صورت می گیرد که موجب
نش��اط و همبس��تگی مل��ی و قومی می
گردد.

نوروز در افغانستان

با توجه به اشتراک های زبانی و فرهنگی
بسیار زیاد کشور ایران با افغانستان ،نوروز
در این کشور مخصوصا در نقاط همجوار با
ایران با شکوه برگزار می گردد .در روزهای
اول سال دشت های زیبای بل��خ و
مخصوصا مزار ش��ریف به
طرز با شکوهی از گل سرخ
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

نوروز در تاجیکستان

نوروز در آذربایجان

در جمه��وری آذربایج��ان نوروز
یکی از جشن های بزرگ مردمی
محسوب می گردد .مردم به علت
اعتقاد به مراس��م و آئین نوروزی
آن را با شکوه فراوان و با خواندن
ترانه های شاد برگزار می کنند.
آنها پیش از رسیدن نوروز لباس

تاریخ اسا
طیری ایران باستان

دس��تور ب��ه
کشتنش داد.

چون هفت��اد و اندی از
عمر ش��اپور گذش��ت،
وی اردش��یر برادر خود
را ولیعهد ک��رد تا پس
از آنکه پسر خردسالش
«ش��اپور» بزرگ ش��د،
فرمانروای��ی ب��دو ب��از
گرداند .اردشیر مدت ده
س��ال حکومت کرد و آنگاه که شاپور
سوم شایستگی و لیاقت حکومت پیدا
کرد ،تاج و تخت را به او سپرد.

ش��اپور دوم در دوره حکومت خود به
غسانیان هجوم برد و طائر فرمانروای
آنجا را بکشت .وی در این نبرد فرمان
داد که هر کجا تازی ببینند دو دست
و دو کتف��ش را برگیرند ،از این روی
اعراب او را «ذواالکتاف» نامیدند.
پس از چندی شاپور به دست قیصر
روم گرفتار ش��د ولی با همداستانی
نگهبانان از بند رست و به ایران آمد.
آنگاه لش��کر به روم کشید و قیصر را
شکست س��ختی داد و او را دستگیر
کرد و به بند کشید.
پس از آنکه شاپور پنجاه سال سلطنت
ک��رد ،مانی نقاش نزد او آمد و دعوی
پیامبرینمود.
آنگاه فرمود که موبدان با مانی سخن
گفتند و چ��ون وی در بیان درماند،

نوروز در تاجیکستان بعنوان یک
عی��د ملی و اج��دادی تلقی می
گردد و از آن اس��تقبال زیاد می
شود .مردم در ایام نوروز خانه ها
را پ��اک و تمیز ک��رده و کهنگی
و کثیف��ی را از آنه��ا می زدایند.
پختن ش��یرینی های مخصوص
و غذاه��ای متن��وع و انجام دید
و بازدی��د و برگزاری مس��ابقات
مختلف و بازکردن درب و پنجره
برای وارد شدن هوای نوروزی به
داخ��ل خانه از مراس��م نوروز در
تاجیکستاناست.

FOR

فرمانروایی
اردشیر نیکوکار

فرمانروایی شاپور
اورمزد ملقب به
ذواالکتاف

آراسته می شود.
از آئین ها و رسوم
مردم افغانس��تان
در ن��وروز می ت��وان به
شستش��وی فرش ه��ای خانه و
زدودن گرد و غبار پیش از آمدن
نوروز و انجام مس��ابقات مختلف
ورزشی و رقابتی نام برد.

Persian Histo
ry

فرمانروایی شاپور سوم

ش��اپور سوم پس از پنج سال و چهار
ماه فرمانروایی درگذشت.

فرمانروایی بهرام چهارم

بهرام چهارم پس��ر ش��اپور سوم پس
از چهارده س��ال سلطنت فوت کرد و
برادر کوچکترش یزدگرد (بزه گر) به
جای او بر تخت نشست.

فرمانروایی یزد گرد
(بزه گر)

مدت سلطنت یزدگرد سی سال بود.
وی با ایرانیان رفتار خوبی نداش��ت.
یزدگرد برای تربیت فرزندش بهرام از
روم و چین و هند و عرب دانشمندان
را خواس��ت و آنگاه از میان آنان منذر

نو خریده ،خانه و منزل را س��ر و
س��امان داده و به استقبال نوروز
می روند .از مراس��م زیبای مردم
آذربایجان پختن سمنو ،آویختن
کاله پوس��تی به دره��ا و آویزان
کردن کیسه از دریچه ها به داخل
خانه ها ب��رای دریافت عیدی در
ایام نوروز است.

 نوروزدرقزاقستان

نوروز برای مردم قزاقستان بسیار
عید مقدس اس��ت و اگر در این
ای��ام باران و برف بب��ارد آن را به
فال نیک می گیرند .مردم لباس
نو به تن می کنند و به شادمانی
می پردازند .دی��د و بازدید اقوام
و بس��تگان در این ایام و مالیدن
شانه هایشان به هم از مراسم عید
نوروز می باش��د .در این ایام انواع
مسابقات مختلف مابین جوانان
برگزار می ش��ود که می توان به
مسابقه شعر و شاعری در روز اول
نوروز اشاره کرد.

نوروز در ترکمنستان

ن��وروز در ترکمنس��تان بعنوان
یک عید بزرگ در جهت احیای
آداب و رسوم گذشته برگزار می
ش��ود .مردم در این ایام غذاهای
مخصوص می پزند و به جشن و
شادی می پردازند .مسابقه اسب

و نعمان را
برگزید.
پ��س از
چن��د ی
یزدگرد بوس��یله اسبش کشته شد و
بزرگان کش��ور یکی از شاهزادگان را
که خسرو نام داشت بر تخت سلطنت
نش��اندند .بهرام که از مرگ پدر آگاه
ش��د با سی هزار س��وار به ایران روی
نهاد .بزرگان ایران زمین تاج سلطنت
را میان دو شیر درنده گذاشتند ،تا هر
کس با رشادت آن را برگیرد بر تخت
نشیند .بهرام ش��یران را کشت و تاج
برگرفت و بر سر نهاد.

فرمانروایی بهرام گور
دوره فرمانروایی بهرام گور شصت و سه
سال بود .در زمان حکومت او خاقان
چین به ایران لشکر کشید ولی بهرام با
ترفندی که بر او زد با شش هزار سوار
به آذر آبادگان رهسپار شد و آنگاه از
بی راهه تا نزدیک مرو رفت و در آنجا
بر خاقان تاخت و او را گرفتار ساخت و
بستـد و به ایران بازگشت.
باژ ُ
شنگـل پادشاه هند که از باژ گزاران
ُ
بهرام گور بود ،از وی س��رپیچی کرد.
بهرام با چند تن از افراد به هندوستان
رفت و در آنجا هنرها نمود و رشادت
ها نشان داد .شنگل فریفته وی گشت
و دخترش را به زنی به او داد .پس از
چندی نیز شنگل با دیگر پادشاهان
به ای��ران آمدند و از به��رام هدیه ها
گرفتند.
بهرام گور چون مرگ خود را نزدیک
دید ،بزرگان را خواست و تاج و تخت

فرمانروایی یزدگرد پسر
بهرام گور

یزدگرد پس از پدر بر تخت سلطنت
نشست و هیجده سال حکومت کرد.

فرمانروایی هرمز پسر
یزدگرد

بعد از یزدگرد ،هرمز پس��ر کوچک و
خردمند یزدگرد به س��لطنت رسید،
ولی پس از یک سال برادر بزرگترش
پیروز بر او چیره شد.

فرمانروایی پیروز پسر
یزدگرد

پیروز مدت یازده سال حکومت کرد.
در هفت سال اول سلطنت او قحطی
و خشکسالی کشور را فرا گرفت .وی
خراج را به مردم بخشید و فرمان داد
که توانگران به بینوایان کمک کنند .او
شهرهای پیروز رام (ری) و بادان پیروز
(اردبیل) را آباد کرد .پیروز را دو پسر
ب��ه نام های قباد و بالش بود که اولی
در جنگ با ترکان اسیر گشت و خود
پیروز نیز در این جنگ کشته شد.

فرمانروایی بالش پسر
پیروز

بالش پس از کش��ته شدن پدرش به
تخت سلطنت نشست .وی مدت پنج
س��ال و دو ماه حکومت کرد .در این
مدت یکی از بزرگان ایران زمین به نام
سوفرای ،به خونخواهی پیروز به توران
زمین لشکر کش��ید .خشنواز حاکم

دوانی یکی از مراس��م این جشن نوروز در کشورهای
بش��مار می رود .دید و بازدید از
یکدیگر در میان مردم بسیار رواج عربی

دارد.

نوروز در قیرقیزستان

ن��وروز در قیرقیزس��تان در اول
فروردین هر س��ال برگ��زار می
گردد .پس از فروپاش��ی شوروی
سابق این مراس��م با شکوهتر از
س��الهای قبل صورت می گیرد.
محل اجرای مراس��م ن��وروز در
میدان های بزرگ شهر می باشد.
پختن غذاهای ن��وروزی و انجام
مسابقات مختلف از دیگر مراسم
در ایام نوروز است.

نوروز در پاکستان و
هندوستان

نوروز در پاکستان و هندوستان با
خانه تکانی و پاکیزه کردن محیط
زندگ��ی و تهیه لباس نو و پختن
انواع شیرینی آغاز می گردد.
پاکستانی ها در ایام نوروز از گفتن
کلمات نامناسب پرهیز می کنند
و با ایجاد شور و شادی و خواندن
اشعار نوروزی به استقبال بهار می
روند.
نوروز در هندوستان بویژه در میان
زرتشتیان هند با شکوه و مراسم
خاصی برگزار می شود .آنها پیام
نوروز را ش��ادی ،امنیت ،صلح و
آشتی می دانند.

در بس��یاری از کشورهای عربی
و بویژه کش��ورهای مجاور ایران
مانند امارات متحده عربی (دبی)،
کویت و بحرین با توجه به اینکه
تعداد قابل توجهی از ایرانیان در
این مناطق سکونت دارند ،مراسم
نوروز با شور و شادی فراوان و در
چند روز اول س��ال نو برگزار می
گردد.

***

همانط��وری که مالحظه گردید،
عی��د ن��وروز باس��تانی ،عی��د
همبس��تگی ملی و عید تغییر و
تحول در س��اختار فکر و زندگی
مردم تلقی می گردد.
این عید شور و نشاط و امیدواری
را جانش��ین ی��اس و ناامیدی در
ذهن و اندیشه انسان ها می کند و
هم زمان با شور و غوغا در طبیعت
و زایش دوباره آن ،پیام شاد بودن،
مثبت بودن و هدف داش��تن در
زندگی را اشاعه می دهد.
پیامی که در وجود انسانها حرکت
به سوی آینده بهتر ،شادی برای
باالبردن کیفیت زندگی و از همه
مهمت��ر ایجاد انگی��زه که همان
عشق به زندگی و هم نوع است را
در دلها بوجود می آورد.

1افزایش سود شرکت های بی پی و شل

به لطف افزایش بهای نفت که اکنون
به آستانه بشکه ای  120دالر رسیده
است ،سود شرکت های بزرگ نفتی
بی پی و رویال داچ شل در سه ماهه
نخست سال از حد انتظار فراتر رفته
است.
سود ش��رکت ش��ل در این مدت 7

س��لطنت را به فرزندش یزدگرد
سپرد.

میلیارد و  800میلیون دالر ثبت شد
درحالی که این رقم در سال گذشته
 6میلیارد و  900میلیون دالر بود.
و س��ود بی پی (بریتیش پترولیوم)
رقیب ش��ل نیز  48درص��د افزایش
یاف��ت و از  4/4میلیارد دالر در س��ه
ماهه نخست سال  2007به  6میلیارد
و  588میلیون دالر در مدت مش��ابه
سال جاری رسید.
در ماه ژانویه شرکت انگلیسی-هلندی
شل سود ساالنه خود برای  2007را
 27میلیارد و  56میلیون دالر گزارش
داد که در میان کمپانی ها ثبت شده
در بریتانیا یک رکورد محس��وب می
شود.

در پ��ی گزارش
س��ود بی پی و
ش��ل ،سهام هر
ی��ک از آنها در
روز سه شنبه به
میزان بیش از 5
درص��د در بازار
لن��دن افزایش
یافت.
این خبر درحالی منتشر می شود که
نگرانی در مورد بهای بنزین در هر دو
سوی اقیانوس اطلس درحال افزایش
است.
در بریتانیا میانگین بهای بنزین اکنون
به  110پنس نزدیک شده که معادل

25 PAYVAND: Vol. 14 Q No.838 Q May 01, 2008

در
ا روزگار
ن
شا یرانی:
هنام
هبه آن س��رزمین
بیا
ن
س
ا
د
ه
جمله اسیران
را آزاد کرد.

فرمانروایی قباد پسر
پیروز

مدت فرمانروایی قباد چهل و سه سال
بود .در ای��ام او کارهای فرمانروایی را
وزیرش سوفرای انجام می داد.
بر اثر بدگویی اطرافیان به مرور زمان
قباد نسبت به سوفرای بدگمان شد تا
این که س��رانجام او را کشت .این کار
موجب خشم ایرانیان گردید تا اینکه
قباد را بند بر پ��ای نهادند و برادرش
جاماسب را به تخت نشاندند.
قباد به هم��راه رزمهر فرزند خردمند
سوفرای که بند از پای او برگرفته بود،
شبانگاه به سرزمین هیتالیان گریخت.
در اه��واز قباد با دخت��ر دهقانی که
نژادش به فریدون می پیوست ازدواج
کرد.
قباد با کمک حاکم هیتالیان به سوی
تیسفون لشکر کشید و دوباره بر تخت
سلطنت نشس��ت .او پس��ری به نام
کسری داشت.
در دوره س��لطنت قب��اد ،مزدک که
مدعی آیین��ی نو بود ظهور کرد .ولی
کس��ری پس��ر قباد او و پیروانش را
بکش��ت .از کارهای مه��م قباد ایجاد
شهر مداین بود.
ادامه دارد

در حقیق��ت چه چی��زی بهتر از
عش��ق می تواند رضایت مادی و
معنوی از گذران عمر و س��پری
کردن زندگی را در روی این کره
خاکی میسر سازد؟
این��ک نیز شایس��ته اس��ت این
موض��وع را با س��روده ای درباره
عشق به پایان ببریم:
ای که مایوس از همه رویی به
سوی عشق رو کن
قبله دلهاست اینجا هر چه
خواهی آرزو کن
ت��ا دل��ی آت��ش نگی��رد حرف
جانسوزینگوید
حال ما را گر تو خواهی از گفته
ما جستجو کن
چرخ کجرو نیست تو کج بینی ای
دور از حقیقت
گر جهان را جمله نکوخواهی برو
خود را نکو کن
_____________
منابع و مراجع برای
عالقمندان و مطالعه بیشتر
خوانندگان گرامی و عالقمند برای
مطالعه بیشتر می توانند به منابع
زیر مراجعه نمایند:
 -1ش��اهنامه حکیم ابوالقاس��م
فردوسی ،به کوشش دکتر سید
محمد دبیرسیاقی ،انتشارات :علی
اکبر علمی ،1361 ،تهران
 -2گزیده ش��اهنامه فردوسی به

 4پوند و  99پنس در گالن (4/55
لیتر) است.
به گزارش وزارت انرژی
آمری��کا ،کش��وری که
مالیات س��وخت در آن
پایین تر است ،میانگین
به��ای بنزی��ن در این
کش��ور اکنون سه دالر
و  60س��نت در گالن
آمریکایی ( 3/79لیتر)
عرضه می شود.
افزایش بها تا حدودی
ناشی از اعتصاب کارگران پاالیشگاه
گرینجمات در اسکاتلند بود که عرضه
نف��ت را مختل ک��رد و باعث توقف
بخ��ش اعظم تولید س��وخت دریای
شمال بریتانیا شد .این اعتصاب روز
سه شنبه پایان یافت.
برخی ایستگاه های عرضه سوخت در

پس از تحمل
شکس��ت از در
آش��تی درآمد و
ایران از جمله قباد

نظم و نثر ،ب��ه اهتمام و نگارش:
حس��ن گل محمدی ،انتشارات
اطلس ،1371 ،تهران
 -3آثار الباقیه عن القرون الحالیه،
ابوریحان بیرون��ی ،ترجمه اکبر
داناسرش��ت ،انتشارات امیرکبیر،
 ،1368تهران
 -4گاهش��ماری و جش��ن های
ایران باستان ،تالیف :هاشم رضی،
انتشارات بهجت ،1371 ،تهران
-5تاری��خ ن��وروز و گاهش��ماری
ایران ،تالیف :عبدالعظیم رضایی،
انتشارات زر ،1379 ،تهران
 -6آئین ها و جش��ن های کهن
در ایران امروز ،تالیف محمود روح
االمینی ،انتش��ارات آگه،1376 ،
تهران
 -7ن��وروز نامه ،حکیم عمر خیام
نیش��ابوری ،انتش��ارات طهوری،
 ،1354تهران
 -8تاریخ اجتماعی ایران ،تالیف
مرتض��ی راون��دی ،انتش��ارات
امیرکبیر ،1356 ،تهران
 -9زندگ��ی ایرانی��ان در خ�لال
روزگاران ،تالیف مرتضی راوندی،
انتشارات امیرکبیر ،1352 ،تهران
 -10مجالت می��راث فرهنگی،
دوره های مختلف ،سازمان میراث
فرهنگی و جهانگردی ایرانی
تورنتو -کانادا
نوروز 1387

اسکاتلند و شمال انگلستان اقدام به
سهمیه بندی بنزین کردند یا قیمت
ها را باال بردند.
بهای نفت از م��اه ژانویه تاکنون ،که
مرز  100دالر در بشکه را شکست ،به
طور منظم درحال افزایش بوده است.
این هفته کارتل نفتی اوپک هش��دار
داد ک��ه بهای نفت ممکن اس��ت به
بشکه ای  200دالر برسد.
روز دوش��نبه بهای نفت خام آمریکا
به رکورد تازه  119دالر و  93س��نت
رس��ید .بها درحالی افزایش یافت که
مبادل��ه کنندگان اختالل ناش��ی از
اعتصاب در گرینجمات و مش��کالت
عرضه در نیجریه در پی حمله به یک
خط لوله را زیر نظر داشتند.
با این حال بهای نفت روز سه شنبه
در بازارهای آس��یا به  117دالر و 64
سنت کاهش یافت.

پـارسی
را پاس

بد ا ر یـ��م

̶ϧϮϨ̯ Ϯ̴Α ̶Ϡόϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮΒϧ Ϯ̴Α ϥΪϘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΪϧ -̶ΘγΪϴϬΗ Ϯ̴Α
ΎϬϨΗ Ϯ̴Α ςϘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γΎϨη ϦҨΩ Ϯ̴Α
ΖγΪϴϬΗ Ϯ̴Α ήϴϘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
αΎϨη ϦҨΩ Ϯ̴Α ϪϴϘϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΑΎϣΩ Ϯ̴Α ̮γϼϓ ̵ΎΟ ϪΑ
άϠϓ ̵ΎΟ ϪΑ
β̡ - ϦҨήΑΎϨΑ Ϯ̴Α
ϥΎ̰ϴ̡ Ϯ̴Α ζϠϓ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ΕϮϓ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωήϣ - Ζηά̳έΩ Ϯ̴Α
̲ϧέΩ ̶Α Ϯ̴Α έϮϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩΎόϟ ϕϮϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩίΪϧ ̶Α Ϯ̴Α
ϪϣΎϧήΑ ϕϮϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧήΑήϓ Ϯ̴Α
̶ҨϻΎΑ Ϯ̴Α ̶ϧΎϗϮϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪθҨΪϧ Ϯ̴Α ή̰ϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΩ έΩ Ϯ̴Α έϮϔϟ ̶ϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϞΜϤϟ ̶ϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧϮϤϧ ̵ήΑ Ϯ̴Α
ϊϗϮϟ ̶ϓ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θγέ ϪΑ Ϯ̴Α
Ϫδϔϧ ̶ϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮΧ ̵ΩϮΧ ϪΑ Ϯ̴Α
Ϫ̳ήΑ Ϯ̴Α ζϴϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪҨϻΎ̡ Ϯ̴Α ήΘϠϴϓ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎΠϧ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΪη Ϯ̴Α
̶ϨϴΑ ζϴ̡ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩή̯ ̶ϨϴΑ ζϴ̡ Ϯ̴Α
ϞϣΎΗ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩή̯ ̲ϧέΩ Ϯ̴Α
ϪΟϮΗ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴ̴Ϥθ̩ Ϯ̴Α
αήΘγΩ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓΎҨ ΖγΩ Ϯ̴Α
Ζγ ή̯Ϋ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ ̶ϨΘϔ̳ Ϯ̴Α
ΩέΪϧ έ ΎϤη ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζδϴϧ ϥΎΗέϭΰγ Ϯ̴Α
ϝϮΒϗ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓήҨά̡ Ϯ̴Α
ΖϤδϗ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̡ ζΨΑ Ϯ̴Α
ϪόϟΎτϣ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΪϧϮΧ Ϯ̴Α
έΎϬϣ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΪηέΎϬϣ Ϯ̴Α
ϝήΘϨ̯ ϞΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΪηέΎϬϣ Ϯ̴Α
ΎϣΎϣ Ϯ̴Α ϪϠΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϤδϗ ΖϴϠΑΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήҨά̡ ζΨΑ Ϯ̴Α
ϞΗΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζ̰ϣΩ Ϯ̴Α
ϪҨέΎΟΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΟΎϗ - ϥΎҨέΎΟΎϗ Ϯ̴Α
ΎϧϮΗ Ϯ̴Α έΩΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶οΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭΩ - αέΩΩ Ϯ̴Α
ήΘγ Ϯ̴Α ήσΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϭέΎ̯ Ϯ̴Α ϪϠϓΎϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϩήϴΗ Ϯ̴Α ϞҨΎΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮ̳ Ϯ̴Α ήΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘγήΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘγέϮ̳ Ϯ̴Α
έΎΒϧ ξΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΒϧ Ϊϴγέ Ϯ̴Α
Ϊϴγέ Ϯ̴Α ξΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϴ̡ Ϯ̴Α ϞΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΘθϴ̡ Ϯ̴Α ϼΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴθϴ̡ Ϯ̴Α ̶ϠΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶ϣ ϝϮΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡήҨά̡ ̶ϣ Ϯ̴Α
Ζηί Ϯ̴Α ϴΒϗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΘθ̯ Ϯ̴Α ϡΎϋ ϞΘϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϢϠϋ Ϊϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηήϓήΑήγ Ϯ̴Α
ϮΒγ Ϯ̴Α ΡΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
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همدردی
خانواده محترم سالمی

همدردی
گرگین جان
خامن و آقای سالمی
شروین خوب و مهربان از جمع ما به جایی هزاران بار بهتر
سفر کرد .خاطرات شیرین او را گرامی می داریم.
قلب ما و دعای خیر ما در این روزهای سخت و غمـــگین
با شما عزیزان است.
سپهر و سینا صفری ،تندر ،آذرخش ،شهسان و مهسان شریف
نائینی ،سهیل و ستاره صمیمی ،امیرعلی و سارا امینی و
سباستیان ،آرین و ارژنگ تیموریان

به خامن کلینتون می
گویم که“ :آیا شما
با میلیون ها مردم
بیگناه ایران می
خواهید همان کاری
را بکنید که آقای
احمدی نژاد می
خواهد با مردم بیگناه
اسراییل بکند”

خانواده های فرحی ،بیگلری،
کریمی ،منکی

خانواده محترم سالمی،
دوستان و وابستگان سوگوار

ما نیز در اندوه درگذشت دردناک شروین نازنین و عزیز دلبندتان
با شما صمیمانه همدردیم و برایتـــــــــان آرزوی آرامش داریم.

زهره ،ندیم ،سینا و محمدرحیمیان

خامن کلینتون من رای ام را از شما پس گرفتم!

_______________

شکوه میرزادگی
_______________

یک��ی از آرزوهایی که از اولین س��ال
های جوانی با م��ن راه آمده این بوده
ک��ه من هم ،مثل مردمان س��رزمین
های پیش��رفته دنیا ،بتوانم بروم پای
صندوق رای؛ اما نه از آن صندوق های
مارگیری که در سرزمین خودمان می
گذارن��د و هر که را که بخواهند از آن
در می آورند.
و چنین بود که تا همین چند س��ال
پیش هیچ وقت این شانس را نداشتم
که لذت رای دادن را بچش��م .دلم می
خواست وقتی رای می دهم مطمئن
باشم که رای من معنا و مفهوم و ارزشی
دارد و آنقدر مهم اس��ت که کس��ی را
یارای دست درازی به آن نیست.
و وقتی باالخره در سرزمینی دیگر حق
رای پیدا کردم ،س��رزمینی که وطن
دوم من شد ،با شور و شوق اولین رای
زندگ��ی ام را دادم .و م��ی دانم که در
اینجا ،با همه ی ایرادهایی که ممکن
است در سیستم سیاسی یا اقتصادی
آن وجود داشته باشد ،کسی نمی تواند
حق مرا ،رای مرا ،اندیش��ه مرا ،انسان
بودن مرا ،از من بگیرد .می دانم که ،بد
و خوب ،به هر که رای بدهم همان از
صندوق بیرون می آید و آن که تقلبی
کند مجرم است و می شود تعقیبش
کرد.
می دانم که در این سرزمین می توانم

با اندوهی جانگداز و قلب هایی آکنده از تاثر،
درگذشت نازنین عزیزتان ،شروین مهربان را
به شما تسلیت عرض نموده،
صبر و شکیبایی برایتان آرزومندیم.

های جهانی می توانند بر آن اثر داشته
باشند.
دلیل دیگر باوری اس��ت که به برابری
زن و م��رد دارم و البته که برایم مهم
اس��ت که اکن��ون زنی برای بدس��ت
آوردن باالترین مقام بزرگترین کشور
جهان وارد مبارزه ای انتخاباتی ش��ده
است.
اگرچه که س��ال هاس��ت زنان در این
کشور ممنوعیتی قانونی برای رسیدن
به این مقام را نداشته اند اما نه جامعه
ی آمری��کا از نظ��ر فرهنگ��ی چنین
آمادگ��ی را برای پذی��رش زن در این
مقام داشته و نه زنی توانسته بوده است
که لیاقت ها و شایستگی های خود را
به عنوان یک انسان مساوی با مرد به
نمایش بگذارد.
و البته دالیلی دیگر هم هست...
و به همه ی این دالیل ،در این چند ماه
گذشته ،در حد توان خودم ،به عنوان
ی��ک رای دهنده ،تالش زیادی
برای موفقی��ت خانم کلینتون
در دوره ی «پی��ش انتخابات»
کرده ام.
خوشحال بودم که وقتی آقای
اوباما می گوید ب��ا دولت ایران
مذاکره م��ی کند ،خانم کلینتون می
گوید حاضر نیست با دولتی غیرمسئول
و غیرمشروع مذاکره کند؛
و خوش��حال بودم که خانم کلینتون
نس��بت به ایرانی ها نظر مثبت دارد و
حس��اب ملت و دولت ما را از هم جدا
می کند.
رفتارها و گفتارهای خانم کلینتون به
من می گفت که که او از تبار س��وزان
بی آنتونی و لوسی استون و آن گروه از
زنان آمریکایی است که نقشی اساسی
در برابری زنان و مردان در کل جهان
بازی کرده اند؛
فکر می ک��ردم که او از ادامه ی زنانی
چون الیزابت کدی اس��تنتون اس��ت
که زندگ��ی اش را برای رفع برچیدن
ب��رده داری و رفع تبعیض های نژادی
گذاشت.
زنانی چون سافرج ها که چندین سال
متمادی پشت در کاخ سفید نشستند

امحاء
ایران!

حت��ی مقابل رییس
جمهوری بایستم و با
غرور بگویم:
«آقا ،خانم ،شما رای
مرا نخواهی داشت».
و می دانم که همین یک رای ،از همین
یک انس��ان کوچک بی زر و زور برای
آن آقا یا خانم بسیار مهم است.
افزون ب��ر این ،از آنجا که می دانم هر
حرکت و تغییر سیاسی در کشورهای
بزرگ اثراتی غیر قابل انکار بر کل جهان
و به خصوص بر زندگی مردمان محروم
کش��ورهای ب��ی آزادی و بی حقوقی
چون سرزمین ما دارد ،همیشه سعی
ک��رده ام که (با عقل و درک خودم) و
با توجه به این نوع اثرات در رای دادن
ها شرکت کنم.
ام��ا انتخابات ای��ن دوره ی ریاس��ت
جمه��وری آمریکا برای من به دالیلی
اهمیتی بیش��تر از گذشته هم دارد و
فکر کرده ام که باید به شکلی جدی در
آن شرکت کنم .یکی از این دالیل ،به
زادگاه و سرزمین محبوب من مربوط
می شود که در بدترین شرایط تاریخی
خود به سر می برد و تغییرات سیاست

تا به برابری و آزادی برس��ند ،فکر می
کردم که او می خواهد به زنانی که در
روزهای جنگ دوم جهانی در خیابان
های آمریکا راه افتادند و گفتند «ما نمی
گذاریم بچه هایم��ان به جنگ روند»
پاسخی درست دهد و ادامه دهنده راه
زن بزرگی چون بلوا الک وود باش��د.
زنی که چون او حقوقدان بود ،و با یک
عمر تالش برای صلح «لباسی تازه ای
بر تن دادگستری آمریکا کرد»
اما متاس��فم که ح��اال می بینم خانم
کلینتون هم شاخ و شانه کش شده اند
و ،به سبک قلدرهای بی خبر از درک
و اهمی��ت و ارزش انس��ان ،در مقابل
چشم میلیون ها بییننده ی تلویزیونی
از محو کردن کشوری از روی صفحه
ی جهان سخن می گویند ـ کشوری
که تنها جرمش داشتن حکومتی غیر
مشروع و ظالم است ـ بی آن که به این
معادله ی ساده ی ساده توجه کنند که
حساب ما ایرانی ها از دولت و حکومت
مان جدا است؛
و اگ��ر رهبر و رییس جمه��وری و یا
مجلس انتصابی موجود نیز اعالم کنند
که با کشوری مثل اسراییل یا هر کشور
دیگری س��ر جنگ دارند ربطی به ما
پیدا نمی کند.
و همین معادله ی ساده به ما می گوید
که من و ما و جهان نمی توانیم حساب
دولت ها و ملت هایی چون انگلیس و
فرانسه و آلمان و آمریکا و امثال این ها
را از هم جدا کنم.
چ��ون دولت های آن ه��ا ،خوب و یا
بد ،هر چه باش��ند نتیجه ی مستقیم
خواست مردمانشان ،یا حداقل خواست
اکثریت مردمانشان ،هستند .دولت آنها
نتیجه ی همین رای هایی است که به
صندوق ها ریخته می شود.
اما در کش��ور من دولت انتخاب مردم
نیست و به درستی می شود و بایستی
که ای��ن دو را از هم ج��دا کرد و این
حداقل چیزی است که من ،به عنوان
یک انسان ،از یک سیاستمدار در یک
کشور پیش��رفته توقع دارم که درک
کند.
و ب��رای همین اس��ت که پیش��نهاد

مذاکره با دولت ای��ران از طرف اوباما،
این کاندیدای دیگر حزب دموکرات ،را
نیز ناعادالنه ،و ناشی از عدم شناخت و
درک می بینم؛
چرا که ای��ن مذاکره ای با نمایندگان
یک کش��ور نخواهد ب��ود و مذاکره با
افرادی است که برای بود و نبود فقط
خودشان حرف می زنند و تصمیم می
گیرند.
و عجیب اس��ت که این دو حقوقدان
نامزد ریاست جمهوری هر دو دارند با
مردم زادگاه من چنین می کنند.
ام��روز باالخره تصمی��م گرفتم که به
خانم کلینتون بگویم:
«من خودم را به دو دلیل مدیون برخی
از کشورهای اروپایی و کشور شما می
دانم.
یکی به خاطر این که سال های سال
زندگی در این کشورها مفهوم آزادی و
حقوق بشر را ،نه در کالم که در عمل،
به م��ن آموخت و دیگ��ر این که این
شناخت به من کمک کرد که بیشتر
و عمیق تر متوجه فرهنگ خردمدار و
زیبای سرزمین خودم بشوم؛ فرهنگی
که بزرگترین رهبر سیاسی آن ،کورش
بزرگ ،ق��رن های قرن قب��ل از همه
ی مصلحان جه��ان از همین آزادی و
حقوق بشر گفته است.
و به دلیل همین ش��ناخت است که
اکنون به شما می گویم که:
متاسفم خانم ،من در انتخابات به شما
رای نخواهم داد .همانطور که به همراه
دیگرتان آقای اوباما ،به دلیل خواست
مذاکره اش با دولت های زورگو و ظالم
رای نخواهم داد».
دوس��تانم ،آن ه��ا که طرف��دار خانم
کلینتون هستند به من می گویند:
«این حرف ها برای انتخابات اس��ت،
البته که خانم کلینتون چنین آدمی
نیست».
و من می گویم:
«ما در زمانه ای زندگی می کنیم که
گفتن چنین چیزهایی هم باید جرم
شناخته شود .چگونه می شود کسی
اعالم آمادگی برای کشتن میلیون ها
میلیون انسان بکند و بگوییم به خاطر

انتخاب��ات بوده و یا به هر دلیل دیگر؟
جایی که پای انس��ان که سهل است،
پای هر جانداری در میان است گفتن
چنین س��خنانی شوخی بردار نیست
ک��ه آن را به دلیل ی��ا دالیلی نادیده
بگیریم».
به خانم کلینتون می گویم که:
«آیا ش��ما با میلیون ه��ا مردم بیگناه
ایران می خواهید همان کاری را بکنید
ک��ه آقای احمدی ن��ژاد می خواهد با
مردم بیگناه اسراییل بکند».
به خانم کلینتون م��ی گویم« :خانم
کلینتون من انتظار داشتم که شما به
رای دهندگان آمریکایی تان بگویید:
“چه رییس جمهور آمریکا بشوم و چه
نشوم ،به عنوان یک حقوقدان ،تالش
می کنم قوانینی را به سازمان ملل ارائه
دهم که روسای کشورهایی را که می
خواهند جنگ بیافروزند ،و یا روسای
کشورهایی را که می خواهند بخشی
از مردم جهان را در فش��ار و شکنجه
و اع��دام قرار دهند و ی��ا آزادی را که
چون هوا الزمه ی زندگی انسان امروز
است به بهانه های سیاسی یا مذهبی
از او بگیرند ،و یا ام��وال و ثروت های
ملی آن ها را تصاحب یا ویران کنند،
به عنوان جنایتکارانی علیه بشریت در
دادگاه های بین المللی محاکمه کرده
و با برکناری ش��ان شر آن ها را از سر
بشریت کم کنند».
انتظار داشتم می گفتید « :تالش می
کنم قوانینی انسانی را به سازمان ملل
بقبوالنم که حتی اعمال کسانی را که،
به هر دلیل اقتصادی یا سیاسی ،می
خواهند با روسای کشورهایی که برآمده
از رای مردم سرزمینشان نیستند ،وارد
مذاکره و معامله شوند جرم شناخته و
رفتار آن ها را غیر قانونی اعالم کنند».
«بله ،متاسفم خانم کلینتون .من ،به
عنوان یک رای دهن��ده ،در این دوره
رای��ی ندارم که به ش��ما یا رقیب تان
بدهم .و از این بابت شما رای مرا و رای
همه ی کس��انی را که چون من می
اندیش��ند از دست داده اید .برای شما
متاسفم».
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هوشنگ جان ،گیتی خامن
و گرگین عزیز
با رفتن شروین قلب های ما نیز شکست
و این اندوه جانکاه را برای همیشه با خود
خواهیم داشت.
پذیرای صمیمانه ترین تسلیت های ما بوده،
در این اندوه بزرگ شریک مان بدانید.

همدردی

صبر و شکیبایی برایتان آرزومندیم.

خانواده های صفری ،تیموریان ،شریف
نائینی ،صمیمی ،اویسی ،رستمی،
امینی،درویشعلی
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ناگه خبرآمد که آن جام شکست...
درگذشت

با قلب هایی شکسته و آکنده از اندوهی بس گران،
در گذشت فرزند جوان و دلبندمان

زنده یاد شروین سالمی
را ،که نیمه شب  29آوریل در آرامش
و در حلقه خویشان و یارانش،
به دیار دیگر شتافت ،به آگاهی دوستان می رسانیم.
مراسم یادبود عزیز از دست رفته مان در تاریخ
روز یکشنبه  4ماه می  2008از ساعت  4تا  6بعدازظهر
در محل :کین و فترلی به نشانی:

Kane & Fetterly:
5301 Decarie blvd

(X:Isabella) Tel (514) 481-5301

برگزار خواهد شد.
حضور دوستان تسلی بخش خاطر بازماندگان خواهد بود.

همدردی

خانواده های سالمی،
فضلی ،موسوی ،مشیری
___________________________
تلفن:
514-951-4721

خانواده محترم سالمی
درگذشت فرزند دلبند و عزیزتان،

زنده یاد شروین سالمی

را صمیمانه تسلیت عرض نموده،
برایتان صبر و شکیبایی آرزو می نمائیم.

مهندس نینوس گیورگیزنیا ،یحیائی،
رفعت پناه ،سارجانی

همدردی
بزرگ خانواده نصیبی

زنده یاد زهرا نصیبی

مادری مهربان،
با روحی سترگ و در اندامی کوچک

اشتیـاق زبانزدش به زندگی
در اوج شوق و
ِ
یکشنبه 30،فروردین

 در سن  101سالگی -در مونتریال درگذشت...

جناب آقای هوشنگ سالمی،
خانواده محترم سالمی

دوستان و یاران شما در تیم بسکتبال ایرانیان،
درگذشت جانگداز فرزند دلبندتان را
به شما و خانواده عزیزتان تسلیت عرض منوده،
برایتان صبر و شکیبایی آرزو می منایند.

اعضای تیم بسکتبال ایرانیان مونتریال

خانواده های
شکرایی ،حامتی ،بخشی،
مشعوف ،زین العابدینی،
حسنعلیزاده »Godoy« ،و خدیر

در سوگ او با فرزندانش فرشته ،پژمان ،مریم و ستاره
همدردهستند.

یادش گرامی ،روانش شاد باد
خانواده های ارجمند شکرایی ،خدیر ،حامتی ،بخشی
ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیز خاندان تان با شما همدردیم.

دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

28

www.paivand.ca

ZسالZ 14شماره 12 Z 838اردیبهشت 1387

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

خدیجه مقدم:
به من گفتند
می خواهیم
چوب الی
چرخ کمپین
بگذاریم!

پس از آزادی خدیجه مقدم از اعضای
کمیته م�ادران کمپین یک میلیون
امض�ا ،مادران صلح و فعال زیس�ت
محیطی و جامعه مدنی ،او را همچنان
فع�ال و با ای�ده های ف�راوان دیدم
که پرتلاش تر از قبل ب�رای آزادی
زندانیان زن می کوشد.گفتگوی مرا
با او می خوانید:

و ی��ادگار آن دوره از
فعالیت ماست .شورای زنان
کارگر تش��کیل دادیم ،نشریه هم
داشتیم ولی بیشتر به مسائل و مشکالت
زنان کارگر در محی��ط کار می پرداختیم
و ب��ه حقوق زنان و قان��ون ،توجه چندانی
نداشتیم و با این امید که عدالت اجتماعی
برقرار خواهد شد و زنان هم به حق و حقوق
خود خواهند رسید.البته همیشه مراسم 8
مارس برگزار کرده ایم و به شکل محفلی
 25سال بدون وقفه نشست داشته ایم و به
مسائل روز که زنان با آن درگیر هستند پرداخته ایم

مقدم ت��ا آنجا که ما اطالع داریم فعالیتهای
 خانم ّبرابرخواخواهانه شما در کمپین تنها بخشی از فعالیت
هایی اجتماعی و مس��المت آمیزی اس��ت که از
_________________
گذشته تا کنون دنبال کرده اید ،لطفا در مورد سایر
فعالیتهای خود هم توضیح دهید؟
 “...دست درازی به بچه های به خاطر اینکه س��ن و س��ال من از شما بیشتراس��ت ،فعالیت هایم هم کمی از ش��ما جوان ها ما موقوف!”
بیشتر به نظر می آید ،نه اینکه ،زن خیلی فعالی  -صد سال پیش زنانی مثل ما
باشم .من در خانواده ای به دنیا آمده ام که همیشه که می خواستند اولین مدارس
به مس��ائل اجتماعی و سیاس��ی و بیشتر صنفی
توجه خاصی می شده .پدرم و عموهایم از فعالین دخترانه را تاسیس کنند ،تکفیر
جنبش کارگری بوده اند و از بچگی متاسفانه طعم شدند!
تلخ بی عدالتی را چشیده ام و عزیزترین
نزدیکان  -گاهی بچه ها ما را با مادران
ام در زندان های شاه برای ابتدایی ترین خواسته
هایشان کشته شده اند .آنها در واقع به من و امثال خودشان که زیادی سرویس می
من یاد دادند که اوال بی عدالتی وجود دارد و برای دهند اشتباه می گیرند!
به دست آوردن حق و حقوق مان باید با شیوه های
_________________کمپین
مسالمت آمیز و نه قهر آمیز مبارزه کنیم ،حتی اگر
یک
جان مان را در راه عدالتخواهی از دست بدهیم.در
واقع من فقط به زندگی شرافتمندانه و غرورآمیز
میلیون
پدرو مادرم ادامه داده ام و با توجه به نیازهای جامعه و اطالعات خودمان را باال برده ایم تا
امروز در حوزه های کودکان ،محیط زیست ،اشتغال اینکه امروز بیشترین فعالیت مان در امضا
زنان ،حمایت از دختران بی پناه و توسعه تعاونی های کمپین شده است.
کمپین واقعا همه زندگی من شده ،چون با اهداف و
زنان هم فعالیت هایی داشته ام.
روش هایش کامال موافقم ،من اصوال با حرکت های
 چطور شد که به فعالیت در حوزۀ زنان رو آوردید؟ مردمی ،همیشه موافقم .باید حرکت کرد ،شعار دادنشما در یکی از نوشته هایتان گفته اید«کمپین هم و ح��رف زدن و کنج خانه مان��دن و یا در کتابخانه
ۀ زندگی من شده» می خواهم بدانم چرا و چه وقت خواندن و نوش��تن بدون ارتباط با مردم و یا چش��م
به قدرت داش��تن و کار سیاسی کردن ،بدون تالش
جنبش زنان تا این حد برایتان مهم و حیاتی شد؟
 همیشه برای من مسائل زنان مهم بوده .یادم هست برای بهبود وضعیت زندگی مردم و ندیدن مس��ائلبع��د از پیروزی انقالب در س��ازمان آب که کار می قابل لمس را قبول ندارم.
کردم ،مهد کودک ایجاد کردیم که االن هم هس��ت در کمپین هدف مشخص است و هر کسی می تواند
به شیوه خودش با مردم گفتگو کند و
مردم را تشویق به مشارکت کند ،این
برای توس��عه کشورمان از هر جهت
ص��دور این حک��م در حالی
مهم اس��ت .وقتی م��ردم بی تفاوت
اس��ت که هی��چ گونه دلیل
نباشند ،خالقیت ها بروز می کند و
و مدرک محکمه پس��ندی
در بقیه حوزه ها هم موفقیت بیشتر
برای انتس��اب اتهامات وارده
خواهد بود حت��ی در حفظ محیط
به موکلم وجود نداشته و از
زیست ،صلح ،کارآفرینی ،تعاون و...
طرفی ایشان درباره اتهامات
ای��ن را هم اضافه کن��م از زمانی که
اجتماع غیرقانونی و تبانی به
___________
فعالی��ن جنبش زنان تحت نام “هم
قصد برهم زدن امنیت کشور
حکم دادگاه نسرین
اندیشی” گرد هم آمدیم ،فعالیت در
افضلی ،روزنامهنگار و بی گناه شناخته شده است.
حوزه زنان برایم جدی تر شد که بعد،
فعال حقوق زنان ابالغ از طرف��ی موکلم ب��ه عنوان
تجمع  22خرداد  85و  86و بعد تر،
روزنامه نگار در جلوی دادگاه
شد
هم حرکت کمپین شروع شد و من
حاضر شده بود تا در جریان
_________________
در کمپی��ن به قول دوس��تانم ذوب
پس از دستگیری موکلم که رسیدگی به محاکمه  ۵نفر از
شدم.
در تاریخ  ۱۳اس��فند  ۱۳۸۵زنان شرکت کننده در تجمع
توسط پلیس امنیت تهران ،میدان هفت تیر قرار بگیرد.
 یکی از فعالیتهای مهم در کمپینصورت پذیرف��ت پروندهای نسرین افضلی ،در تاریخ ۱۳
فعالیت کمیته مادران است که شما
علیه ایشان در معاونت امنیت اسفند  ۱۳۸۵به دنبال حضور
هم عضو آن هستید ،نقش این کمیته
دادس��رای انقالب تشکیل و مقابل دادگاه انقالب به همراه
را در پیشبرد اهداف کمپین چگونه
اتهام��ات اجتماع غیرقانونی
ارزیابی می کنید ؟ فکر می کنید
و تبانی به قص��د برهم زدن
مادران��ی که با کمپی��ن همراه و
امنیت کشور ،اخالل در نظم
همگام شده اند چه خصوصیاتی
عموم��ی و تمرد از دس��تور
دارند که جذب این حرکت شده
پلیس به وی تفهیم ش��د و
اند؟
در نهای��ت معاون��ت امنیت
 خیلی ممنون که فعالیت کمیتهدادس��رای ته��ران مبادرت
مادران را یکی از فعالیت های مهم
ب��ه صدور ق��رار مجرمیت و
در کمپین می دانید .راستش من
کیفرخواستنمودند.
از اینکه سه نسل در کنار هم داریم
پس از صدور کیفرخواس��ت
کار می کنیم خیلی لذت می برم
پروندهجهترسیدگیماهوی
و ب��اور کنید با همه فش��اری که
به ش��عبه  ۱۳دادگاه انقالب
از نظر تنظیم وق��ت ،برای انجام
ارجاع گردی��د .در تاریخ ۲۲
دادن سایر مسئولیت هایم به من
اسفند ۱۳۸۶جلسه محاکمه
وارد می ش��ود احساس می کنم
– البت��ه در رون��دی غی��ر
دوباره جوان ش��ده ام .فکر می کنم
قانونی و بدون حضور معاون سی و دو نفر دیگر دستگیر
سایر مادران عضو کمیته هم همین
دادستان – تشکیل و موکلم ش��ده و به مدت سه روز در
احساس را دارند.
نسبت به اتهامات مندرج در بن��د  ۲۰۹زندان اوین و یک
به عقیده من ،کمیته مادران تا کنون
کیفرخواس��ت از خود دفاع روز در بن��د عموم��ی زندان
نقش بسیار مثبتی در پیشبرد اهداف
نمود ک��ه دادگاه ایش��ان را زنان در بازداشت به سر برده
کمپین داش��ته .وقتی خانواده های
نسبت به اتهام اخالل در نظم و س��پس با قرار کفالت آزاد
بچه ه��ای کمپین ،م��ی بینند که
عمومی مستند به ماده  ۶۱۸شده بود.
مادران هم هم��ان فعالیت فرزندان
قانون مجازات اسالمی به  ۶چ��ون حك��م صادر ش��ده
آنه��ا را انجام می دهند ،جدی تر به
ماه حبس و ده ضربه شالق برخالف قانون و ناعادالنه می
این حرکت نگاه می کنند و اطمینان
محکوم کرد که مجازاتهای باشد در مهلت مقرر قانونی
بیشتری پیدا می کنند و کمتر نگران
یاد ش��ده به استناد ماده  ۲۵اعتراضمینمایم.
بچه هایشان می شوند حتی خودشان
قان��ون مجازات اس�لامی به
محمد مصطفایی وكیل
هم عضو کمپین و کمیته مادران می
مدافع نسرین افضلی
مدت دو سال تعلیق گردید.
شوند ،چون من این موضوع را به عینه

حبس و شالق
برای یک فعال
حقوق زنان

نوشینکشاورزنیا

دیده ام ،می گویم ،فکر نکنید من برای مادران اعتبار
بیشتری از جوانان قائل هستم ،این فرهنگ ماست
که همیشه فکر می کنیم بزرگتر ها اشتباه نمی کنند
در حالی که اصال این طور نیست .در کمپین ،اوایل،
جوان ها دانش شان را در اختیار ما قرار می دادند و
ما تجربه مان را ،ولی حاال خوشبختانه جوانها تجربه
ش��ان هم با این حرکت مردمی خیلی از ما بیش��تر
شده است.
از طرفی در جذب افراد جامعه به کمپین و حمایت
از اعض��اء در مقابل نه��اد های حکومتی هم کمیته
م��ادران تاثیر خوبی دارد .وقتی زنانی ،در حرکتی با
نقش مادری خود جلو می آیند به عقیده من یعنی:
“ما س��ال های سال است به خواسته های برحقمان
نرس��یده ایم و خواسته های مشترکی با فرزندانمان
داری��م و دیگر اینکه دس��ت درازی به بچه های ما
موقوف!”
 تصوی��ری که ما تاکنون از م��ادر در جنبش هایاجتماعی داشته ایم تصویری حاشیه ای بوده یعنی
نق��ش مادر را تنها در رابطه با فرزند زندانی و تالش
ب��رای آزادی او می دیدیم فک��ر می کنید کمپین
یک میلیون امضا و اقدام��ات کمیته مادران چه در
تاثیری در برجسته کردن نقش کنشگری مادران در
حرکتهای اجتماعی داشته؟
 فعالی��ت مادران در کمپین به ص��ورت یک گروهمنسجم ،کلیشه ای را که تا کنون از مادر ساخته اند
از بین می برد ،همه فکر می کنند مادر فقط باید ایثار
کند و خ��ودش را فدای فرزندش بکند در حالی که
مادر کمپینی ،هم ،حق خودش را ،طلب می کند و
هم حق دخترانش را و وقتی برای دادخواهی می رود
التماس نمی کند ،بلکه با غرور از حقوق شهروندی
دفاع می کند.
حاال ممکن است خودش هم به زندان بیافتد .اعضا
کمیته مادران لزوما همه مادر نیستند و حتی برخی
ازدواج هم نکرده ان��د .ولی مادری اجتماعی خود را
پذیرفته اند.
 یکی از تجربیاتی که در جنبشهای اجتماعی دربارهحضور افراد از سنین مختلف داریم نوعی اقتدارگرایی
مبتنی بر سن است که معموال با تقویت سلسله مراتب
همراه بوده شما با توجه به سیطره نگاه برابرخواهانه
جنسیتی در کمپین ،رابطۀ میان نسل جوان و مادران
فعال دراین حرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 من این اقتدارگرایی مبتنی بر س��ن که با تقویتسلسله مراتب همراه بوده را ،در  NGOهای مختلف
خیل��ی دیده ام ولی در کمپین هنوز ندیده ام و فکر
می کنم دو دلیل دارد.
یکی اینکه کمپین یک حرکت افقی و سیال است و
درباره این حسن کمپین خیلی صحبت شده.
دوم اینکه ایده کمپین از طرف جوان ها مطرح شده
و جوانها اغلب در مطالعات زنان ،باسواد تر از مادران
هستند .البته امیدوارم این بار اقتدار گرایی از طرف
جوان ها بوجود نیاید .من در کمیته مادران هم گفته
ام که ما باید خیلی هش��یار باشیم و مواظب باشیم
جوان ها به صورت ابزاری از ما استفاده نکنند و فکر
نکنند که ما فقط برای خدمت به آنها کمیته مادران
را تشکیل داده ایم .ما هم مثل آنان به دنبال حق و
حقوق خودمان هستیم و عالوه بر آن سپر بالیشان
ه��م در مواقع خطر می ش��ویم و پیگیر برنامه های
رف��ع خطر .چون گاهی پیش می آید که بچه ها ،ما
را با مادران خودش��ان که متاسفانه ،زیادی سرویس
می دهند اشتباه می گیرند و مثال می پرسند کمیته
مادران می توانند برای فالن نشس��ت غذا بپزند که
خیلی زود متوجه شان می کنیم که می توانیم همه
ب��ا هم این کار را انجام دهیم .این برخوردها بس��یار
آموزنده است.هم برای ما ،هم برای جوانها.
 در م��ادران صلح هم ما همکاری نس��لی از مادرانجوان با مادران مس��ن تر را شاهدیم به نظر شما در
این حرکت هم توانسته اید از تجربه ناخوشایند اقتدار
مبتنی بر سن فاصله بگیرید؟ در اینجا چه عوامل یا
اقداماتی را در پرهیز از سلسله مراتب عمودی قدرت
موثر می دانید؟
 در مادران صلح هم اقتدار مبتنی بر سن وجود نداردو اگر اقتداری هم هس��ت مبتنی بر سابقه فعالیت و
تجربه اس��ت که آگاهانه با آن برخورد می شود .در
واقع م��ا در همه جا داریم تمرین دموکراس��ی می
کنیم .دوست داریم آدم های دموکراتی باشیم ولی
تربیت م��ان با
ادامه در صفحه30:
اعتقاد و آرزوی
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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

TOP
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koolock@videotron.ca
پویا
ی
 -١مهربون نباشم کامران و هومن
w
w
w.koolo
 -٢من اگهزگارم سعیدشایسته
ck.com
این خانم در  -٣من سا
وجوشى در ساخت
لیال فروهر
اللهزارن��و ب��ود .ما رفتیم  -٤مگه میشه
و پرداخت ترانه هاى
مهدی اسدی
(دی جی کوالک)
		
آنجا و این خانم نشست و با  -٥یالله
نوآوران��ه پدید آمده بود.
514-594-4214
پویا
		
ناصر رستگارنژاد از جمله ترانه سرایان او مشغول صحبت شد .دیدم  -٦مادر
مهدی مقدم و نریمان
		
زم
 -٧عزی
بهزاد قیامی
جوان ب��ود و در کن��ار پرویز وكیلى ،اینها دوت��ا همش دارند باهم
فرزان
 -٨کارت درست نیست
س��یروس آرین پور و نوذر پرنگ وارد یواش��کی حرف میزنند .من
شهریار
میدان ش��ده بود .اولین ترانه او به نام بلند شدم آمدم توی بالکن و  -٩گندمک
حمیدرضاگلشن
 -١٠دل سپرده
“ ش��بهای میگون “ و با صدای لیلی ایستادم و به اللهزار نگاه کردم.

ناصر
رستگارنژاد

در دنیای موس��یقی ،عالوه بر
خوانندگان که طبیعتا به دلیل
اج��رای نهایی کارهای هنری
مورد س��تایش قرار میگیرند،
هنرمن��دان بس��یاری نیز در
پش��ت صحنه حض��ور دارند
که کماکان ب��ه دالیلی از یاد
میروند.
در این بخش دوست دارم شما
را با ناصر رستگار نژاد یکی از
اولین ترانه س��ازان موسیقی
پ��اپ ایران آش��نا کنم که به
دلیل کناره گیریش از دنیای
موس��یقی پ��س از «انقالب»
س��ال  ١٣٥٧شمسی در ایران ،کمتر
نام برده میشود.
ناصر رس��تگار نژاد یکی از شاعران و
آهنگسازان قدیمی ایران است که در
حال حاضرمقیم آمریکاست .شاید اسم
او برای شما آشنا نباشد ولی مطمئنم
که دست کم بعضی از سروده هایش
به گوش بس��یاری از ش��ما دوستان
آشناست.
ترانههایی چون “رقیب” و “مهتاب”
با صدای ویگن“ ،ش��ب بود بیابان بود
زمستان بود” با صدای فریدون فرخزاد
و “دختر گل فروش” با صدای الهه نه
تنها آشنایند ،بلکه مسلما خاطره انگیز
نیزهستند.
رس��تگار نژاد که  ٦٨س��ال دارد کار
ترانهس��رایی را در سن هفده سالگی
آغاز کرد و در سن  ٢١سالگی همکاری
خ��ود را با رادیو ایران آغاز نمود و این
درس��ت زمانى بود كه تصنیف هاى
قدیمى پوست مى انداختند و جنب

قوانلو که در آن زمان با نام هنری غزال
می خواند اجرا شد.
رستگار نژاد که خود را کاشف هنری
زن��ده ی��اد ویگن میدان��د ،آهنگهای
بس��یاری ب��رای او
ساخته و از دوستان
او نیز به ش��مار می
آمد .او از دوس��تان
خانوادگی زنده یاد
بانو پ��وران هم بود
و آهنگهای��ی چون
“ش��انه” از ساخته
های او هستند.
عالوه بر ترانه سرایی
برای خوانندگان ،در
س��اختن آهنگهای
مت��ن فیلمه��ا هم
فعالی��ت داش��ت و
ب��رای مث��ال آهنگهای فیلم “ش��ب
نش��ینی در جهنم” و “روزنه امید” از
ساخته های این هنرمند میباشند.
تنها کار موزیکی او در خارج از کشور
ب��رای خانمی ب��ه نام ش��هال بود که
ب��ه دلیل خرج زی��اد و عدم همکاری
کمپانی ه��ای تولیدی لوس آنجلس،
موفقیت زیادی نداشت و باعث کناره
گیری دوباره او از ترانه سازی شد.
او در مصاحب��ه ای در جواب س��والی
که درباره ترانه مورد عالقه اش ش��د،
گفت:
“برخالف آن همه ترانههای محبوب و
مشهور ،مثل مهتاب ،جان تو ،جان او
یا رقیب ،من خودم ترانه ای را بیش از
همه دوس��ت دارم که از آن خاطرهی
عجیبی هم دارم .یک روز جمعه یکی
از هنرمندان من را برداشت برد خانهی
یک خانمی که دوس��تش بود .در آن
موقع هم البته مزدوج بود ،ولی خوب
با این خانم سر و سری داشت .خانهی

یک مرتب��ه نمیدان��م به چه
دلیلی یک انگیزهای شد برایم
و رفتم کاغ��ذ و مداد گرفتم و
نشستم و ترانهای ساختم بنام “بخاطر
تو” و خودم شخصا این ترانهام را بیش
از همه دوس��ت دارم ول��ی با نهایت
تاسف شهرت آن به اندازه آنهای دیگر
نبود ،ولی برای خودم این تران ه خیلی
ارزش دارد و شعرش این است:
دیدی ای تنها امیدم 			
آنچه که گفتی شنیدم
			
با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم
دیدی ای آرام جانم 			
تاکنون وصلت ندیدم
		
گر به من مهری نداری
می دهی از چه نویدم؟
		
یا وفا کن یا جوابم کن
بعد از این کمتر عتابم کن
سرخوش و مست از شرابم کن 		
همچو دوران گذشته
		
تا به کی در فکر شور و شر؟
تا به کی در فکر سیم و زر؟
		
لحظه ای در خاطرت آور
عهد و پیمان گذشته
			

ای امید زندگانی
تا به کی نامهربانی؟
		
گو چه کردم من که دیگر
قدر عشقم را ندانی؟ “
البته زندگی خصوصی خواننده و شاعر
به من ربطی ندارد ولی وقتی شعر این
آهنگ رستگار نژاد را میخوانم بنظرم
میرسد که رستگار نژاد از زبان همسر
آن هنرمند این شعر را نوشته!
نظر شما چیست؟
-----------------

٢٥٠

ُامین

سالگردتولد
موتزارت
سال آینده ،جهان هنر ٢٥٠مین
سالگرد تولد ولفگانگ آمادئوس
موت��زارت موس��یقی دان نامی
اتریشی را جشن می گیرد.
از هم اکنون رسانه های گروهی
به استقبال زادروز این آهنگساز
بزرگ اتریش��ی میرون��د که از
قدرتمن��د ترین خالق��ان هنر
موسیقی شناخته شده است.
در سراس��ر جه��ان مراس��م و
جش��نهای بی ش��ماری برای
بزرگداشت این آهنگساز اعالم
شده است.
موت��زارت روز  ۲۷ژانویه ۱۷۵۶
در زالتزبورگ متولد شد و تنها
 ۳۶سال عمر کرد .استعداد بی
نظیر او در موسیقی از نخستین
س��الهای کودکی دیده میشد.
معروف است که در سه سالگی
به خوبی پیانو می نواخت و در
پنج سالگی آهنگ می ساخت.
پدرش لئوپولد قطعات کوچک
او را که بیشتر در قالب مینوئت
بودن��د ،یادداش��ت م��ی کرد.
مینوئت (  Minuetیا )Menuet
قطعه های مخصوص رقص در
موسیقی کالسیک هستند که
در آن دوران بس��یار پرطرفدار
بود و ریشه آن از کشور فرانسه
است .در شش سالگی با سازهای
ویولن و پیانو به همراهی خواهر
بزرگترش ماریا آنا برای اشراف
و درباریان اروپا برنامه اجرا می
کرد .او س��ه سمفونی اول خود
را در س��ن هشت س��الگی در
لندن نوش��ت و آنجا بود که با
یوهان کریستیان باخ جوانترین
پس��ر آهنگس��از بزرگ ،یوهان
سباس��تیان باخ ،آشنا و دوست
شد.
موت��زارت پس از س��ال ۱۷۶۷
چند بار از زالتزب��ورگ به وین
رف��ت و موس��یقی س��رزنده و
شورانگیز خود را به درباریان و
مردم موسیقی دوست این شهر
عرضه نمود و مهارت خود را در
نوازندگی نشان داد .او با شیرین
کاری هایش حیرت و تحسین
هم��گان را بر م��ی انگیخت .با
چشمان بسته ،پشت به پیانو یا
از زیر آن و یا در حال بازی ساز
می نواخت.
به دلیل روابط بدش با درباریان
اتریش ،تصمی��م گرفت بخت
خود را در سایر دربارهای اروپا
امتحان کند .از آنجا که پدرش
بیمار بود ،ولفگان��گ به همراه
مادرش س��فر تازه ای را به دور
اروپا آغاز کرد .ولی پس از مرگ
م��ادرش در س��ال  ۱۷۷۸در
پاریس ،به زالتزبورگ بازگشت
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و با وجود بیزاری اش از فضای
درب��ار و از ناچاری ،به همکاری
با کنسرت اسقف نشین اتریش
ادامه داد .در اواسط سال ،١٧٨١
کاخ نشینان سالزبورگ پس از
اجرای اپ��رای “ایدومنئو” او در
مونیخ که نخس��تین اثربزرگ

ارکستری او بود ،به “خدمت”
او به طرزی فجیع و اهانت آمیز
پایان دادند .او به شهر وین رفت
و پس از سالها درگیری با ارکستر
دربار وین ،در اوقات فراغت برای
مردم عادی و دوستداران واقعی
موسیقی آهنگ می ساخت.
موتزارت باوجود مخالفت شدید
پدرش ،با کونستانس وبر ازدواج
کرد .همس��ر او روی هم رفته
زنی ساده و عامی بود که دوست
داش��ت تمام اوقات خ��ود را به
تفریح و خوشی بگذراند .آنها با
مهمانی های ش��لوغ و دوستان
بیشمارش��ان ،زندگی زناشویی
خوبی آغاز کردند و صاحب دو
فرزند ش��دند .یکی از دوستان
صمیمی او آهنگس��از پر آوازه
یوزف هایدن بود که در س��ال
 ۱۷۸۴او را به محافل فراماسون
برده و مسبب پیوستن موتزارت
به این سازمان ش��د که در آن
زمان جمعیتی پیش��رو با ایده
های بشردوستانه به شمار می
رفت.
بیشتر کارشناسان عقیده دارند
که موتزارت در س��ه سال آخر
زندگی بهتری��ن و کامل ترین
آثار خود را خلق کرده است که
از بافت ساده ملودی های ناب
تا هارمونی های چندصدایی و
پیچ در پیچ تشکیل شده است.
موت��زارت در آخری��ن روزهای
زندگی س��رگرم تصنیف یکی
از زیباتری��ن آثار خ��ود بود که
س��رانجام ناتمام مان��د .رکویم
( )Requiemکه به موسیقی در
س��وگ مردگان معروف شد تا
آخرین دم حیات او را مشغول
کرد که عمال آهنگی ش��د در
س��وگ خودش .او پس از چند
روز بیماری تب آلود س��اعتی
پس از نیمه شب پنجم دسامبر
 ١٧٩١درگذشت و در مراسمی
س��اده و محقر در شهر وین به
خاک سپرده شد.

خانه ایران:
سقفی برای
ارتقاء همبستگی

طنـــــز
خرسندی

قصهای دارم که نورمن ویز ُدم
پرسه میزد در خیابانهای قم
قاضی شرعش بدیدی توی راه
خنده زد از دیدن او قاه قاه
خوب چون خندید و با او حال کرد
پیش مردم زود قیل و قال کرد
گفت :این ملعون سفیر خنده است
داعی از دیدار او شرمنده است
او به جای گریهآموزی به خلق
میفرستد خنده تا اعماق حلق
کرد باید این جوانک را ادب
تا نیارد خنده ،مردم را به لب
کرد باید این جوان را روبراه
تا که بعد از این نخندد قاه قاه
«کرد باید  ،»......گفت نورمن ای عمو!
لطف کرده «کرد باید» هی نگو
چونکه من از «کرد باید» گفتنت
میشوم زهره ترک جان ننهت
گفت قاضی های نورمن ویزدوما!
گریه باید داد یاد مردما
چونکه خنداندی خالیق قاه قاه
صبح تا شب کردهای کلی گناه
باید اکنون خلق را گریان کنی
تا گناه خنده را جبران کنی
پس بیا تا ما مسلمانت کنیم
بینیاز از انگلستانت کنیم
میشوی آخوند در اُمالقُرا
روضهخوانی نیز آموزم ترا
گر تو باشی نوحهخوان و روضهخوان
کی دهی از گریه مردم را امان
در عوض ماشین و کاخ و صیغهجات
میدهیمت عینهو نقل و نبات
گفت نورمن «یس ولی آی ماست گو
چونکه ویسکی میخورم با آبجو!»
«واقعاً خیلی خری تو ،یس پیلیز
من ندارم عشق اسالم عزیز»
گفت قاضی :ختنه کردن ساده است
لنگ و تیغ و پنبهاش آماده است!
گفت نورمن «اوووخ آی دونت الیک دیس
فوق فوقش یک کمی آن را بلیس!»
«قطع کردن ،ختنه کردن ،اووه نو
گفتم آی دونت الیک دیس ،آی ماست گو»
گفت قاضی :چونکه مختون میشوی
از دیار کفر بیرون میشوی
میشوی وارد به اسالم مبین
بگذری با عزت از کنکور دین
ختنه دارد یک ثوابی خود به خود
حج اکبر کرد هرکس ختنه شد!
گفت نورمن «پینسام اسمال بو
جان قاضی قد چسمثقال بو»
«ارزش خنته ندارد ای جناب
گنده هایش بیشتر دارد ثواب!»
«گنده مال آنتــونی کوئین بدی
ختنهی آن افتخار دین بدی!»
«مال چارلتون هستون ار دیدی شما
بر فالن بنده خندیدی شما»
«مال من مثل خودم مستضعف است
کوچک و بیمایه و بی مصرف است»
داد زد نورمن که «آی دونت وانت ،نو!»
پاســـــــداران آمدند اما جلو
آمبوالنسی ناگهان گردید عیان
بازگشت آژیرکش ،نورمن در آن
نیمساعت بعد نورمن روی تخت
دست و پا میزد فغان میکرد سخت
گفت قاضی :جیغ تو بیهوده است
رسم ختنه از پیمبر بوده است
سنت است این ،بایدش اجرا نمود
پس نباید بر سرش دعوا نمود
های ای دالک! حمله ،تیغ تیز!
زود چیزش را ببر ،خونش بریز!
سوی نورمن چون که آن جانی شتافت
ناگهان سقف اتاق از هم شکافت
گشت پیدا آن میان روح امام
گفت« :خاکم بر سر و بر این نظام»
سوی قاضی کرد رو ،با توپ پر
گفت« :چیز انگلیسی را نبر!»
«هست یارو انگلــــیسی ،لندنی
نیست دول انگلیسی کندنی!»
«جمع کن این کار و این اندیشه را
پس نزن بر ریشهی خود تیشه را!
تیغ نحست را بکن فوری غالف
نان خود آجر مکن ،با این خالف!»
گفت قاضی :چشم ،بودم بی حواس
میکنم الساعه نورمن را خالص
دستمــــــالیباشدمابریشمی
حال میمالم به اطرافش همی!
گفت :نورمن« :پس چرا استاپ شد؟
قلبتان اینجور در تاپ تاپ شد؟»
«پس چرا دالکه یکهو زد به چاک؟
پس چرا افتاده تیغش روی خاک؟»
«قلب من هم داره تیک تیک میزنه
یکنفر داره منو میک میزنه !» .....
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ایران:شبح جنگ....
ادامه از صفحه :

انتش��ار گزارش س��ازمانهای
اطالعاتی آمریكا در زمانی صورت
گرفت كه مقدم��ات رأیگیری
سرتاسری  24اسفند آماده میشد.
انتخابات پارلمانی در هر كش��وری
ی
یك��ی از بزرگترین وقایع سیاس�� 
آن كشور بش��مار میرود و معموال
نقشی تعیینكننده در سیاستهای
داخلی و خارج��ی آن ایفا میكند.
از این رو ،و پس از انتش��ار گزارش
یادش��ده ،كامال منطقی و ضروری
بود كه سیاستگزاران آمریكایی به
انتظار این رأیگیری بنشینند و تا
مشخص شدن س��رانجام آن از هر
اظهار نظر خاص��ی در مورد روابط
خود با ایران خودداری كنند.
فضای پس از انتشار گزارش ،فرصت
مناس��بی برای مقامات آمریكایی
فراه��م آورده ب��ود ك��ه هرگون��ه
موضعگیری صری��ح در باره جنگ
ی��ا صلح با ایران را تا معلوم ش��دن
نتایج رأیگیری دوره جدید مجلس
ش��ورای اس�لامی ایران به تعویق
بیندازند.
واكنوننتایجاینرأیگیریمشخص
شده اس��ت :تصفیه هرچه وسیعتر
داوطلبان ش��ركت در انتخابات به
شمول بسیاری از اصالحطلبان و حتا
اصولگرایان؛ شركت كمتر از نیمی از
مردم در سراسر كشور و كمی بیش
از ی��ك چهارم در تهران (بر اس��اس
آمار رسمی كه مستقال تأیید نشده
است)؛ و س��رانجام این رأیگیری،
ی كه س��ران آن یكدیگر را
حكومت 
علنا و رسما به قانونشكنی و افترا و
قاچاق متهم میكنند و رسواییهای
همدیگر را در بوق و سرنا میدمند.
اینرأیگیری،ظاهراسیاستگزاران
آمریكایی را به این نتیجه رس��انده
است كه رژیم ایران بیش از هر زمان
ی
دیگ��ر از پایگاه اجتماعی خود ته 
شده و حمایت مردم را از دست داده
اس��ت .عالوه بر این ،درگیریهای
مفتضحانه بین سران رژیم باید به
جهانیان نشان داده باشد كه حس
همبستگی عناصر رژیم با یكدیگر
نیز به شدت نزول كرده است و این
همبس��تگی در زیر فشار شكننده
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Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732































خواهد بود.
رأیگی��ری  ۲۴اس��فند فرصت��ی
اس��تثنایی برای رژی��م جمهوری
اس�لامی فراه��م آورده ب��ود تا اگر
بخواهد با اتخاذ سیاس��تی مناسب
پایگاه اجتماعی خود را گس��ترش
ده��د و در براب��ر خط��ر خارج��ی
پشتوانهای مردمی فراهم آورد.
رژیم ،اما ،از این فرصت نه تنها سود
نبرد و بلكه با اتخاذ سیاستی به غایت
انحصارطلبانه و كوتهنظرانه بسیاری
از حامی��ان خ��ود را نیز از دس��ت
داد .اكنون رژی��م بیش از هر زمان
در برابر فش��ار خارج��ی ضربهپذیر
شده است .بدون تردید ،حمالت و
اتهامات س��ران رژیم علیه یكدیگر
این ضربهپذیری را تش��دید خواهد
كرد .برای سیاستگزاران آمریكایی
و اس��رائیلی هیچ چی��ز راحتتر از
برخورد با رژیمی كه پایگاه مردمی
خود را از دست داده و در بین خود
نیز به «همنوعخواری» (كانیبالیزم)
كشانده شده است وجود ندارد.
اكنون ب��رای افروختن آتش جنگ
علی��ه ایران ،زمان بیش از هر موقع
دیگر برای جنگطلبان غربی (اعم از
آمریكا و اسرائیل) مساعد شده است.
شبح جنگ پس از چهار ماه به ایران
بازگش��ته اس��ت  -و این بازگشت
را بای��د برآیند مس��تقیم كیفیت
رأیگیری  ۲۴اسفند دانست.

کالس های رایگان

فرانسوی
ویژه مهاجرین

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
بگیرید:
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نامزد های
جایزه روزی
روزگاری
اعالم شد
نامزدهای جای��زه “روزی
روزگاری” در دو بخ��ش
داستان های ایرانی و غیر
ایرانی اعالم شد.
در بخش ایرانی کتاب های
“آن گوش��ه دنج س��مت
چپ” نوشته مهدی ربی،
“گوساله سرگردان” نوشته
مجید قیص��ری و “مردی
که گورش گم شد” نوشته
حافظ خیاوی ب��ه عنوان
نامزد این جای��زه معرفی
شدند.
در بخش غی��ر ایرانی نیز
کتاب های “اپرای شناور”
ج��ان ب��ارت ب��ا ترجمه
سهیل سمی“ ،بائودولینو”
امبرتواکو ب��ا ترجمه رضا
علی��زاده و “دم را دریاب”
نوشته س��ال بلو با ترجمه
بابک تبرای��ی نامزد جایزه
شدند.
جای��زه روزی روزگاری ،
امس��ال با چن��د تغییر و
تح��ول با کم��ی تاخیر به
مترجمان و مولفان برگزیده
اهدا خواهد شد و قرار است
از به��رام بیضایی و جمال
میرصادقی تقدیر کند .این
جایزه در بخش رمان برنده
ای معرفی نخواهد کرد.
طبق اساسنام ه جایزه ادبی

کنسـرت بانگ
مهر ضربانگ در
مونتریال  31می












Tel.: (514) 485-6000
تالش آنها بوده اس��ت .حاال شما هم
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 2900چوب الی چرخ کمپین نگذارید که تا
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icsow@yahoo.com
صد س��ال هم این ماجرا طول بکشد.

ادامه از صفحه28 :
من نسبت داده اند به من 
تفهیم کردند بگذارید بیست سال دیگر نوه های ما


















نتایج این حرکت برخوردار شوند .اما
از
فقط










تبلیغ




ولی در دادگاه تجدیدنظر
سبحانی با تمسخر و بداخالقی
آقای
ماه
دو
به
مان تفاوت دارد .من خیلی به آموزش علیه نظ��ام جرم من بود














که

















دادگاه بیرون کرد.
از
مرا
در
ش��دم
محکوم
خودمان و تمرین دموکراسی ،اعتقاد زن��دان قابل خرید
حالیکه در پنل اقتصاد و West
4976در بازجویی ب��ا مامورین وزارت
Notre-Dameوقتی
محیط زیست
دارم و مطمئن هس��تم می توانیم در
کن��ار هم این فرهن��گ را رواج دهیم از ایران آقایان دکتر رئیس دانا و دکتر اطالعات ،آنها گفتند که ما با کمپین















علوی تبار هم بودند وآنها تبرئه شدند .مش��کلی نداریم گفتم پس چرا بنا به
باشیم.
صادق
کمی
باید
فقط
همه ج��ا ما زنها مجریم ،فکر کنید  8گفته قاضی چ��وب الی چرخش می













 هم��ه ما ب��ا توجه به اخب��ار مطرح سال پیش  300هزار تومان پرداخت گذارید؟ که پاسخی ندادند.











ش��ده کمابیش)(514در جریان بازداشت و کردم برای اینک��ه گفته ام جنگل ها من فکر می کنم واقعا ایش��ان درست
گفته اند م��ی خواهند جلوی حرکت
931-9-931می
292-8844ایم .اما می تخریب
دستگیری شما قرار گرفته
شوندTél:.
)(514
برابری خواهی را بگیرند غافل از آنکه
خواهیم از زبان خودتان شرح ماجرای
 فکر می کنم شما چهل و پنجمین هر چق��در چ��وب الی چرخ کمپیندستگیری و بازداشت را بشنویم.
 پلیس امنیت برای دس��تگیری من نفری هس��تید ک��ه در کمپین یک بگذارند این جنبش به حرکت خود باپرونده سازی کرده است .به این شکل میلیون امض��ا به خاط��ر فعالیتهای سرعت بیشتری ادامه خواهد داد.
که  5احضاریه در پرونده من گذاشته مسالمت جویانه تان بازداشت شدید به
که من هرگز آنها را رویت و امضا نکرده نظر شما هدف از این بازداشتها آن هم  -در بازداشت اخیر با رفتاری ناشایست
و غیرمحترمانه با ش��ما برخورد کرده
ام برای اینکه بتواند از دادستانی حکم در این حجم وسیع چیست؟ا
ورود به خانه را بگیرد و مرا دس��تگیر  -اتفاقا من این سوال را از آقای سبحانی ،اند در خبرها هم خواندیم که ش��ما و
کن��د .هنگام ورود ب��ه خانه هم بدون قاضی پرونده ام ،پرس��یدم و ایش��ان وکالیتان به این نحوه برخورد اعتراض
نشان دادن کارت شناسایی و حکم می صراحت��ا اعالم کردند که می خواهیم ک��رده اید .فکر می کنید هدف از این
خواستند مرا ببرند که مقاومت کردم .چوب الی چرخ کمپین بگذاریم ،من نوع برخورد با شهروندان چیست؟
در جواب گفتم صد سال پیش زنانی  -ایج��اد رعب و وحش��ت .و خاموش
 آیا قبل از این هم سابقه دستگیری و مثل ما که می خواستند اولین مدارس کردن صداهای حق طلبانه !دخترانه را تاسیس کنند طرد شدند،
بازجوییداشتید؟
 من س��ابقه بازجویی قبال هم داشته تکفیر شدند و کتک خوردند ،بعضی  -به نظر می رس��د در تمامی مواردیام در م��ورد برگ��زاری  8مارس ،برای از روحانیون مدرسه را حرام کردند ،در که ش��ما را مورد بازداشت و بازجویی
کمپین و فعالیت های محیط زیستی حالی که بعضی دیگر موافق تاسیس قرار گرفته اید اینطور توجیه شده که
حتی .مثال برای شرکت در کنفرانس آن بودن��د .زنان��ی که قصد تاس��یس در خانه تان با اعضا و دوستان کمپینی
برلین و ب��ه خاطر س��خنرانی در آن مدرسه داشتند خودشان با سواد بودند خ��ود دی��دار کرده اید و جلس��اتی را
کنفرانس که در زمینه اقتصاد و محیط و در منزل تحصیل کرده بودند اما می برگ��زار کرده اید؟ آی��ا اگر باز هم قرار
زیس��ت بود و اصال هم سیاسی نبود ،خواستند بقیه زنان نیز از حق تحصیل باشد جلسه ای با فعالین کمپین داشته
باشید خود را محق می دانید که این
بارها و بارها بازجویی شدم و در دادگاه برخوردار شوند.
اول جالب است که همین سه اتهامی حاال اگر من ،دختر من و دختر ش��ما دیدارها را در منزل شخصی تان برگزار
را ک��ه به خاطر فعالیت در کمپین به در دانشگاه تحصیل کرده ایم ،نتیجه کنید؟
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the Shield of Athena

البته گویندگان این اظهارات اضافه
میكنند كه ب��ا یك جنگ دیگر در
خاورمیان��ه مخالفن��د و با توجه به
تجرب��ه فاجعهبار حمله ب��ه عراق
س��ودای حمله به ایران را در س��ر
نمیپرورانند.
از جمل��ه ،آقای گیت��س در همان
سخنرانیمیگوید:
«یک جن��گ دیگ��ر در خاورمیانه
آخرین چیزی اس��ت ک��ه ما به آن
نیاز داریم و این امر می تواند عواقب
فاجعه آوری به همراه داشته باشد».
و فراموش نمیكند كه اضافه كند:
«به دلیل سیاست های بر هم زننده
ثبات که رژیم ایران در پی گرفته و
خطری که می تواند یک ایران اتمی
داشته باشد ،گزینه نظامی علیه این
کشور همچنان بر روی میز است».
به عبارت دیگر ،الزم نیست كه رژیم
ایران به اسرائیل حمله كند تا خانم
كلینتون به خ��ود اجازه دهد ایران
را نابود كند ،و بلكه بنا به اظهارات
آقای گیتس تنها سیاستهای فعلی
رژی��م ایران و «خط��ر» ایران اتمی
ب��رای كاربرد گزین��ه نظامی كافی
خواهد بود.
یعنیكهدكترین«حملهپیشگیرانه»
آقای بوش كه توجیهكننده حمله
نظامی ب��ه ع��راق ب��ود همچنان
تعیینكنن��ده سیاس��ت خارجی
آمریكا در خاورمیانه است.
ی این كار البته حكومت آمریكا
برا 
نیاز دارد كه ش��واهد و دالیل كافی
برای مقاصد نظامی هستهای ایران
در دس��ت داشته باشد .این شواهد
را نی��ز ادعاهای رژیم ایران در مورد
ت غنیسازی همراه با
افزایش فعالی 
آزمایش موشكهای دوربرد با قابلیت
حمل كالهكه��ای هس��تهای در
اختیار مقامات غربی قرار داده است
و رجزخوانیه��ای آقایان خامنهای
و احمدین��ژاد نیز م��واد الزم برای
قانع كردن اف��كار عمومی جهانی

و ب��ه خصوص آمریكاییان را فراهم
میكند.
«تشكیكات» اخیر آقای احمدینژاد
در مورد حادثه  ۱۱سپتامبر نیویورك
حربه دیگ��ری به دس��ت مقامات
ی میدهد تا به هنگام لزوم
آمریكای 
افكار عموم��ی آمریكاییان را علیه
ایران بشورانند.
ی كه میماند این است كه چرا
نكتها 
اكنون ،یعنی چهار ماه پس از انتشار
گزارشسازمانهایاطالعاتیآمریكا
كه آب سردی بر روی آتش تبلیغات
جنگ ریخت ،این اظهارات صریح و
تهدیدكننده مطرح میشود.
در فاصله این چند ماه اتفاق مهمی
در آمریكا پیش نیامده است.
در ای��ران نی��ز در سیاس��تهای
هس��تهای و خارج��ی رژیم تغییر
خاصی رخ نداده است.
بنا ب��ر این ،چرا حاال و در این برهه
زمانی؟
چ��را مثال در دو ماه یا یك ماه پیش
ادعاهای صریحی از قبیل آن چه كه
آقای گیتس اكنون مطرح میكند
و ی��ا موضعگیریه��ای حادی كه
خانم كلینتون پیش كشیده است از
مقامات آمریكایی شنیده نمیشد؟
در این فاصله كوتاه چه واقعهای رخ
داده است كه ناگهان فضای سیاسی
حاكم ب��ر روابط ای��ران و آمریكا را
تحت تأثیر قرار داده و شبح جنگ را
ی رفته
كه در آذرماه گذشته به كنار 
ب��ود دو باره بر حیات و سرنوش��ت
مردم و كشور ما بازگردانده است؟
در واقع ،تنها اتف��اق مهمی كه در
این فاصله رخ داده است ،رأیگیری
 ۲۴اسفند برای دوره جدید مجلس
شورای اسالمی بود.
اینرأیگیریالبتهیكمسئلهداخلی
ایران بوده است و ظاهرا به سیاست
ی ندارد .ولی
خارجی رژیم ارتباط�� 
میتوان قاطعانه گفت كه این واقعه
در تغییر فضای سیاس��ی حاكم بر
روابط خارجی ایران و بازگشت شبح
جنگ نقش داشته است.
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 چرا که نه .بر اساس کدام ماده قانونیمن محق نیستم ؟
 با توجه به اینکه در دستگیری اخیرش��ما از طرف سه نهاد دادگاه انقالب،
وزارت اطالعات و پلیس امنیت مورد
بازداش��ت و بازجویی قرار گرفته اید،
لطف��ا ب��رای خوانندگان م��ا توضیح
دهید ک��ه چه برخوردی با ش��ما در
این بازجویی ها شده و محور سواالت
پرسیده شده چه بوده؟
 م��ن کال  5بار م��ورد بازجویی قرارگرفتم .دو بار در دادگاه انقالب توسط
بازپ��رس پرون��ده و بازج��وی وزارت
اطالع��ات ،یک ب��ار در پلیس امنیت
عشرت آباد و دور بار هم در بازداشتگاه
وزرا توسط مامورن پلیس امنیت.
واقعا  5بازجویی طی یک هفته و در ان
شرایط خیلی سخت است .برخورد ها
متفاوت بود .بدترین برخورد را متاسفانه
قاضی پرونده با من داشت و توهین و
تحقیر و تهدید بس��یار کرد که من به
ماموری��ن وزارت اطالعات هم گفتم و
دیدی��د که من را یک هفته نمی دانم
قانونی بود یا نه به بازداش��تگاه موقت
فرستاد که همه سارقین و قاچاقچیان
م��واد مخدر را آنجا می آوردند و فقط
یک شب نگه می داشتند و بعد آنها را
به زندان می بردند ولی مرا یک هفته در
محیطی بسیار آلوده نگه داشتند .البته
اگر ایدز و هپاتیت نگیرم خوشحالم که
موقعیت آنجا را دیدم و در تالشم برای
راه اندازی آزمایشگاه ایدز و هپاتیت به
کمک دوستان پزشک ام.
یک سال است که آزمایشگاه بازداشتگاه
وزرا تعطی��ل ش��ده.و کال هیچگون��ه
امکاناتی در اختیار پرس��نل آنجا قرار
ن��دارد به طوریکه خود زنان پلیس در

روزی روزگاری ،در صورتی
که در یک سال ،تعداد آثار
بهرهمند از ش��رایط عینی
ش��رکت در جایزه ،در هر
یک از رشتههای آن ،کمتر
از  ۲۴عنوان باشد و دبیر بر
اساس آرا دریافتی از داوران
به این نتیجه برسد
که ش��رایط برای
رقابت سالم میان
آثار آن رشته برقرار
نیست ،به پیشنهاد
دبی��ر و موافق��ت
اکثری��ت مطل��ق
داوران ،جای��زه در
آن س��ال برای آن
رشته خاصبرگزار
نخواهد شد.
دبیرخانهاینجایزه
اعالم کرده با توجه
به اینکه تعداد
ر ما نه��ا ی
ایران��ی واجد
شرایط که در
س��ال ۱۳۸۶
نش��ر یافتهاند
و وارد ب��ازار
کتاب شدهاند
ب��ه ای��ن حد
نصاب نرسیده
و بنابرای��ن ش��رایط الزم
ب��رای رقابت س��الم برقرار
نیس��ت ،به پیشنهاد دبیر
و موافق��ت اکثریت قریب
بهاتف��اق داوران و اعضای
هیات امنای جایزه ،دومین
دوره جایزه روزی روزگاری
در رشت ه رمان ایرانی هیچ
جایزه ای نخواهد داش��ت
 .در ای��ن بیانی��ه اظه��ار
امیدواری شده است که در

سال ”۱۳۸۷عوامل عمده
بازدارنده ارتقاء کمی نشر
ک��ه هم��گان از آن اطالع
دارن د مرتفع شود”.
دبیرخان��ه ای��ن جای��زه
همچنین برای تعیین اثر
داس��تانی منتخب کتاب

فروش��ان و
منتخبنخبگان
غیر نویس��نده
اق��دام ب��ه
نظرسنجی کرد
و رم��ان جدید
خالد حس��ینی“ ،هزاران
خورشید تابان” با ترجم ه
مه��دی غبرای��ی بهعنوان
توصی ه اول کتابفروش��ان
برای داستانخوانی و “ها
ک��ردن” نوش��ته پیم��ان
هوش��مندزاده بهعن��وان
انتخ��اب اول نخب��گان
غیرنویس��نده برگزی��ده
شدند.

حبیب ،سوزان و...
در مونتریال  17می

Palais des congrès
گفتگوهایی که با هم در مورد بهداشت
آنجا داش��تیم می گفتند ش��اید شما
بتوانید صدای ما را به گوش مسئوالن
برس��انید ،ما که هر چق��در گزارش و
درخواست می نویس��یم جواب نمی
گیریم .حتی وسایل کمک های اولیه
که در هر خانه ای االن وجود دارد مثل
درجه تب ،باند ،گاز استریل ،دستگاه
فشار خون ،حتی ظروف یکبار مصرف و
قاشق به اندازه کافی در این بازداشتگاه
وجود نداشت .باور کنید جانماز و مهر
نم��از هم که بعض��ی از متهمین می
خواستند برای بازداشتی ها نداشتند.
متاسفانه جان زنان پلیس زحمتکشی
ک��ه در آنجا خدمت می کنند و رفتار
بسیار خوبی هم با متهمین دارند عالوه
بر بازداشتی ها ،در خطر است.
محور س��واالت ابتدا درب��اره کمپین
و فعالی��ت های ما ب��ود .بعد به مرکز
فرهنگی ،کانون مدافعان حقوق بشر،
مش��ارکت ،فعاالن خارج کش��ور.هم
رس��ید .می توانستم بفهمم در بیرون
چه کسانی یا گروه هایی از من حمایت
می کنند چون بالفاصله در مورد آنها
سوال می شد.
 ما شنیده ایم در مورد آقای اسانلو هماز شما سواالتی را پرسیده اند آیا به غیر
از جنبش س��ندیکایی در مورد دیگر
جنبشهای مس��المت آمیز اجتماعی
هم مورد بازجویی قرار گرفتید؟ اصوال
تحلیل شما از این پرسشها چیست؟
 در مورد آقای اُس��انلو از من سوالینکردند .فقط در بازجویی های کتبی
دلی��ل رفتن مرا به منزل آقای اس��الو
پرسیدند ،من هم واقعیت را گفتم که با
مادرشان و همسر و خواهرشان دوست
هستم و فکر می کنم وظیفه دارم که

برای دیدن مادری که پسر زحتمکش
اش در زندان اس��ت حتم��ا بروم .من
امس��ال به خاطر پرستاری از همسرم
ک��ه عمل جراحی کرده بود اصال عید
دیدنی جایی نرفتم ولی وظیفه خودم
دانستم که با چند تن از مادران صلح
و خانم شیرین عبادی به منزل آقای
اسانلو -شادروان دکتر زهرا بنی یعقوب
و احس��ان منصوری بروم و همدردی،
حداقل کاری اس��ت که برای مادران
این عزیزان می شود کرد .ولی تحلیل
من از اینگونه نگرانی ها ی حکومت،
همبس��تگی و اتح��اد جنب��ش های
اجتماعی ،با هم است و این همبستگی
وجود دارد ،و هر روز هم بیش��تر می
ش��ود این یک واقعیت است ،باید این
را بپذیرند و اینقدر نیرو صرف نکنند.
ببینی��د ب��رای آزادی من چه طیفی،
طومار امضا کرده اند ،مقاله نوشته اند،
ش��عر گفته اند ،اعتراض کرده اند؟ از
دانشجویان گرفته تا زنان و کارگران و
دانشگاهیان و هنرمندان و نویسندگان
و ...تازه هر کس به دیدن من می آید
گله می کند که دوستان شما در عرض
یک ساعت این امضاها را جمع کردند
و بعدا هم اسم ما را اضافه نکردند .این
یعنی چی ؟این یعنی یک همبستگی
خودجوش که امیدوارم هر روز بیشتر
شود.
در پایان می خواهم از همه کسانی که
برای آزادی من تالش کردند و با نوشته
ها و مصاحبه های خود به من عشق
رساندند تشکر کنم و بگویم امیدوارم
الیق این همه محبت باشم.
--------------------------
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کارهایساختمانی

-- کلی و جزئی--

) 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

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326
paid til nov1:60

قابل توجه خامن ها

996-9692

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

فال قهوه و ورق

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

استخدام

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم
514-483-6990

Saeedrazzaghi@bellnet.cawillpayAkavan:mar15apr01

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

www.nationaldrivingschool.ca

aliwillpayzakimar01,15

استخدام
Cafe Depot

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

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

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

استخدام

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه
514-807-8747
restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

استخدام

678-6451

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

solimaniHarly:oct01,15willpay

استخدام

(514) 363-9262

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)









514

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

9311570nader

ahmadmehdizadehPD120may01





استخدام

تــــاتو
TATOO

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

و خدمات آرایشی

سوپراخــوان

ghafuri:pays$10/month

استخدام

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

جویای همکاری

1 راننده گواهینامه پایه
 سال تجربه5 با
در مونتریال و استان کبک
آماده همکاری تیمی
در امور حمل و نقل سراسری
 کانادا و آمریکاLong Distance
)(مهران
(514) 795-9194
Pd-apr15ak

جویای همخانه
 برای،به یک نفر دخترخانم

3 1/2 همخانگی در یک آپارتمان

 جنب مترو کنکوردیا،درمرکز شهر
.(سن مارک و مزونوو) نیازمندم
 سیگاری نباشید؛ سگ:توجه
.وحیوان دیگری نداشته باشید
►  دالر400 ◄ به مبلغ

رفع مشکالت
روحیجسمی

514-485-4744
514-620-5551

، جسمی،روحی

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

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

به یک خانم فارسی زبان
 و، همصحبتی،برای نگهداری
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

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

کلیه خدمات آرایشی

514-999-4161

استخدام

باتخفیف ویژه برای هموطنان

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

آموزش رقص ایـرانی وعربی

(514) 961-2591
maryamUPmai01/15

رفع مشکالت

گشایشبخت
درمان بیماریهای ناشی از

انرژیهای بد و منفی
همچنین

آموزشهیپنوتیزم

توسط استاد حمید غواصی
:تلفن تماس در کالیفرنیا

(818) 708-7278
ghand4264552UPmai01/15

آموزش دف

 فروش دف:شروع کالس های دف

در مدرسه وست آیلند
تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
)(ردیف و تصنیف

(514)
(514)

485-0739
993-0739



































































































































































































 



























Babai,paid akavan: oct-nov:80

استخدام

ودرخانه کارکنید



















 Tel.
Tel
























College, University) 








College, 
University)









tutoring






(High-School,

ما
 دالر3000 هی
درآم
!د داشته باشید

tutoring







(High-School,























































































































 


As part of our expansion
program,our company is
looking for part time Work
from home account managers and sales representatives, it pays a minimum of
$3000 a month +benefits
and takes only little of
your time.
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paid to end of July

paid to end of July

استخدام

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است
514-933-0-933

شهریاربخشی
















آموزشگاه رانندگی







fromJuly15

jan08LeilLesanipd120








































Pdjune08

کالس های رایگان

فرانسوی











ویژه مهاجرین





Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
:بگیرید
(514) 274 8117
Apr15may01













































پرستارساملندان

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی
514-624-5609
514-889-3243

 از،باتجربه و دارای دیپلم
سالمندانشمادلسوزانه
.نگهداری می کنم
514-487-9186

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

callMsghafari-ok

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

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




تدریس ریاضیات

- Requirements:

Should be a computer Literate. 2-3 hours access to
the internet weekly. Must
be Honest and Loyal. Must
be Efficient and Dedicated.
If you are interested and
need more information,
Contact
Michael J Sloan,Email:
mjsloan03@aol.com


































 
















































 







 

























زاده
رحیم































WWW.irmath.com





































514-688-5789

متـرجم
مترجم رسمی دادگستری
رضانوشادجمال
دعوتنامه
،مدارک
کلیه
ترجمه


























 مهاجرت






 امور پناهندگی و،رسمی
ع
























م
جما
کلبه
و




















 
514-575-7080




























 514-730-7462
ل
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ناسیــونال

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

www.paivand.ca

the Shield of Athena
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مــادری مهربان

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













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








514-768-9485
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 W. Tel.: 514-484-8072

















6107
Sherbooke
رمسی
ترجمه











































































NDG




PHOTOGRAPHY






















مدارک
و
اسناد
رسمی
ترجمه
514-583-9619
PROFESSIONAL

















1625
Maisonneuve
W.




























 514-683-0707
Suite: 308
Guy
سروران
نغمه




















Zarif




























 
 Tel.:
مترجم رسمی و عضو انجمن
(514)
937-2888

















مترجمانکبک
Catering
4



























514-889-8765
8

























TATOO
5301
QUEEN
MARY (Decarie


)
از مبتدی تا پیشرفته


































SNOWDON










یابی
عیب
و
 تعمیر

































کردن
اسمبل
 ارتقا ومحمودایزدی














































 کامپیوتر
عضوجامعهمترجمینکبک












































pc card 

ویندوز
انواع
 نصب

















دعوتنامه و تصدیق امضاء
514-624-7581

!عمرًا اگه لنگه شو پیدا کنی
davood

کامپیوتر
آموزش
























مترجم رمسی











































































Pd:jun08

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
































































ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین
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 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال







(514) 333-7309
AKHAVAN
514-294-8242
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

VHS

DVD 



�
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Tel.: 514-745-0318
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Cell.: 514-246-8486
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Fax: 514-745-1136

سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille

1731 Oxford (X: Grenet)
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سیروس
































 هفته
درمان بیماری ها با هیپنوتیـزم
عقد و
سفره
تزئین






















































نامزدی
میز




علی سلیمی







514-333-7309




















































1731
Oxford
(X:Grenet)
























514-979-2120
�




















 Ville-St-Laurent





Shirin
Afshari




















514-485-7009
Cell.:
514.993.6843 (514)805-3696

. پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد:توجه






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000












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!

(514) 620-4334

این کمپانی به تعدادی خانم و یا آقا
برای انجام کارهای خانه:

House keeping

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.:
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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.

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

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

(514) 409-6363

(باآشنایی مختصر با زبان انگلیسی
و یا فرانسه) نیازمند است .لطفا با
شماره های زیر تماس بگیرید:
(514) 655-7672
(514) 677-4726

lauramai1UPakva
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کـارواش
















برایفروش
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خدمات

































































































کارواش برای فروش در ناحیه
Montreal North
لطفا با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:

House keeping
compayny R&F

House keeping

Sin

Head Office Montreal:
T: (514) 996-9692
F: (514) 422-8996
Toronto Office:
(647) 429-0030
Vancouver Office:
(604) 921-IRAN

Em
ail: Payvand@videotron.ca

Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1

Published by: PAYVAND Advertising: PAYVAND
Editor: M. Rahimian Tech.Ass.: S. Rezai, H. Harandi
)Distribution: Amir (Eastern Canada
Vancouver: Ramin Mahjouri Photo: S.A. Reza Beladi

(514) 382-0181
arashakbari/may01up/tapesh

ویژه منازل مسکونی و دفاتر
تجاری:کمک برای بسته بندی
لطفا با
(امور حمل و نقل)
شماره های زیر تماس بگیرید:

4plex ForSale
فور پلکس برای فروش
در بهترین نقطه شامدی (الوال)
با 43هزار دالر درآمد ساالنه

(514) 655-7672
(514) 677-4726

و فروش وسائل خانه
MOVING SALE

farkhondehPmay/july

ازتنبلی چشم
رجن می برید؟

مهاجرت...
ادامه از صفحه11:

 -به دلیل مهاجرت به ایران -

در شروع کار ،ش��ما و خویشاوندان
تحت تکفل شما باید یک توافقنامه یا
قرارداد تکفل را امضاء کنید که شما
را متعهد می س��ازد اگر الزم باشد از
آنها حمایت مالی کنید.
همچنین این توافقنامه توضیح می
دهد که فردی که ساکن دائمی کانادا
می ش��ود باید برای حمایت مالی از
خود هر تالشی را بکند.
درضمن اینکه فرزندان وابس��ته زیر
 22س��الگی نباید ای��ن توافقنامه را
امضاء کنند.
باید متذکر ش��وم کفالت همس��ر با
کفالتخویشاوندانبهطورمحسوسی
با هم تفاوت هایی دارند.
بطور مثال اگر شما دارای یک فامیل
چه��ار نفره می باش��ید ،باید هزینه
زندگی خودتان را بعالوه تعداد افرادی
را که کفالتشان را متعهد می شوید
(بطور مثال پدر و مادر) بر هزینه های
خود اضافه نمائید.
یعنی در مجموع شما می باید از نظر
مادی قادر باشید که مسئولیت هزینه
شش نفر را (با استانداردهای کانادا)
متعهدبشوید.
توجه داش��ته باشید که همسر شما
می تواند با ش��ما در این ش��رایط و
مسئولیت های مادی شریک شده و
درآمد هردوتان را به حساب بیاورید.
این درصورت نیاز و احتیاج به نشان
دادن درآمدهای بیشتر است.
شما باید برای تدارک امکانات مالی
برای خویشاوندان و هر فامیل واجد
شرایط همراهشان برای یک دوره سه
تا ده ساله ،متناسب با سن و نسبت
فامیلی آنها با شما تعهد دهید و این

تمامی وسائل خانگی از اجاق گاز
و یخچال سایدبای ساید ویرپول و
لباسشویی و خشک کن تا تی وی
پالسمای پاناسونیک  50اینچ  2007و
فرش های ایرانی و وسائل اتاق خواب
بچه مارک ایتالیا Pali

با تیم چشــم
پزشکی مک گیل
متاس بگیرید

 -پژوهش پزشکی -

زیر نظر دکتر بهزاد منصوری

دانشگاه مک گیل

Have you had a
”“LAZY EYE
?since childhood
McGill Vision Research is
looking for study participants.
► Please call

Dr. Behzad
Mansouri:

 Ext. 35307و514-934-1934
or Email
@mcgillvisionresearch
gmail.com
for further information.

 -و همچنین اتومبیل مزداتربیوت -- 2006 SUV

و بسیاری دیگر ...بفروش می رسد:
تلفن اطالعات (سعید)
(514) 290-6660
mar15apr01PdAk

استخدام
به چند سکرتر (ترجیح ًا خانم)
آشنا به زبان های فرانسوی،
انگلیسی و فارسی
و کامپیوتر (ورد ،اکسل و)...
باحقوق کافی در کمپانی
بازاریابی ()Distribution-Aly
نیازمندیم .آقای حکیم
(514) 699-2259

استخدام

آدیوویدئو کبک

به چند نفر فروشنده زن یا مرد
باجتربه در امور الکترونیکی
 -متام وقت و یا پاره وقت --فورا نیازمندیم:
 آشنا به زبان های فارسی،فرانسه و انگلیسی
 وقت شناس ،عالقمند به کاربا مردم و بااتیکت
 آماده کار در آخرهفته ها و شب ها لطفا رزومه خود را همراه بیاورید.Audio Video Quebec est à la recherche
d’un vendeur(euse) avec expérience en
électronique.
- Temps plein ou partiel.
- Doit être disponible soir
et fin de semaine.
- Doit parler farsi, français et anglais.
- Apparence soignée, ponctuel et amiable.
- Apporter C.V. si possible
_______________

Contacter :

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

hakimDec01,15willpayakavn

دوره زمانی از
تاریخ��ی که
آنها ساکنان دائمی کانادا می شوند،
آغاز می شود.
اگر شما در استان کبک زندگی می
کنید ،باید بعد از این که اداره تابعیت
و مهاجرت کانادا با شما بعنوان یک
کفیل موافق��ت کرد ،باید ب��ه اداره
مهاجرت کبک برای موارد مورد نیاز
کفالت مراجعه بفرمائید و فرم های
مهاجرتی را پرکنید و موافقت آنان را
نیز کسب نمائید.
به ی��اد داش��ته باش��ید ک��ه همه
درخواست های تکفل برای سکونت
دائ��م چه از طریق تکفل همس��ر یا
خانواده یا دیگر جریان ها ،باید از راه
بررسی های پزشکی ،کیفری و سوء
سابقه انجام شود.
و همچنین ش��ما اگر در گذش��ته
مس��ئولیت تکف��ل فامیل خ��ود را
بعهده گرفته بودی��د و قادر به انجام
تعهدات خود نش��ده باشید ،مجدداً
نمی توانید تکفل افراد دیگر فامیل
را متعهد بشوید و اگر شما به عللی
نتوانستید شرایط مقرر در قراردادتان
را با اداره مهاجرت کانادا انجام دهید،
دیگر واجد شرایط برای تکفل مجدد
نخواهید بود.
م��ن این مقاله را با فرس��تادن درود
فراوان به یکایک ش��ما عزی��زان از
سرزمین زیبایتان و با تشکر از روزنامه
محترم پیوند به پایان می برم و امید
دارم روزگاری خوش با س�لامتی و
امنیت در پیش داشته باشد و همیشه
دلتان شاد و لبتان خندان باد.

توجه:
پیوند
ماریا کتنه
مسوولیتی
مشاور امور مهاجرتی کانادا
در برابر
@MARIACOTTONE
محتوای
HOTMAIL.COM
آگهی های
مندرج
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ندارد.
















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










































Tel.: (514) 485-6000

خانه





















Construction
ایران:
Cyrus Inc.
____________
امورساختمانیسیروس

Line of Credit 





































 Credit Card 





































)2900 Lake (DDO
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icsow@yahoo.com












برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

House keeping
compayny R&F

به یک نفر پیتزامیکر
 -با تجربه --برای کار در ناحیه شاتوگی
فورانیازمندیم.
لطفا با شماره زیر
تماس بگیرید( :لورا)

PIZZA MAKER

شانس اول را به
آنان بدهید!

NITY

استخدام

www.paivand.ca

-996-9692

نیازمنــدیها

PARTICIPATE
inCOMMU

استخدام

www.paivand.ca

514

33
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4976 Notre-Dame West







































General
Contractor













سقفی برای
COOL
-
Basement
Finishing
















292-8844
- Bathroom & kitchen
)(514

ارتقاء همبستگی








 



















Tél: (514) 931-9-931

Remodeling
- Fire and Water Damage

- Insurance Claims

514-951-4721

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

(514) 651-8826

نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده

34

www.paivand.ca

ZسالZ 14شماره 12 Z 838اردیبهشت 1387

جای زخم

خنجر «دوست»
توضیح:
همانگونه که آگاهید در س��ه چهار هفته
گذشته زلزله چند ریشتری بزرگی جامعه
ایرانی مونتری��ال را از بن بر خود لرزاند و
آتشفش��انی از خش��م و حیرت از خود بر
جای گذاشت.
پسلرزه ها کماکان ادامه دارد و ابعاد آن هر
روز گسترده تر وعمیق تر میشود.
صحبت از دستکم  4مورد فروپاشی حس
اعتماد و امید در جامعه کوچک ماست .اما
در این میان آسیب یک مورد بسیار مخرب
تر و ویرانگر تر از بقیه بود.
طی سالیان دراز گروه نسبتا معتنابهی از
هموطنان ما از اقش��ار ،حیطه ها و سنین
گوناگ��ون ،پول هایی (از چن��د ده هزار تا
چند صدهزار دالر به هدف گرفتن سود)
ن��زد فردی ،تقریبا تماما ب��دون وثیقه ،به
امانت گذاشته اند.
فرد «س��رمایه گذار» این��ک در میان ما
نیس��ت .بخش اعظم این پول -ظاهرا -از
میان رفته است .دس��ت صاحبان پول از

زمینو
آسمان کوتاه مانده است .بازار
شایعه به شدت داغ است .خشم و نفرین
همچون آتشفش��ان در میان جامعه می
جوشد .کسی راه حل عاجلی ندارد.
در این می��ان حس اعتماد در میان آحاد
جامعه ایرانی مونتری��ال در وضعیتی بی
پیشینه ضربه دیده است.
بس��یاری از جزئیات مورد یادشده دقیقا
مشخص نیست .امکانات ما در امر تحقیقات
بسیار محدود است .بویژه (در امور حساس
حقوقی) موارد یادشده هنوز به دادگاه راه
نیافته ،از صحت و سقم شایعات فراوان در
متن و حاشیه موارد تخلف ارزیابی دقیق
در دست نیس��ت .در این شماره از آوردن
نام این فرد به دلی��ل آن که پرونده های
دع��اوی مال��ی در دادگاه به نتیجه نهایی
نرسیده است ،خودداری می کنیم
 در دو هفته گذشته پیام های تلفن هایزیادی به دفتر پیوند رسیده است؛ بخش
بزرگ��ی از این پیام ها ب��ه دلیل آن که با
شناسنامه پیوند در تعارض قرار دارد ،بازتاب
نمی یابد .یکی دو نوشته ی زیر جمع بندی
حسبیاعتمادیعمیقپیشآمده
کوچکیاز ّ

 متام و کمال  -پیوند را و بسیاری مسائل مربوطبه کامیونیتی مان را روی سایت بخوانید:

قانون و خودمان به داد ما نخواهد
رسید…
در کامیونیتی است.
در ش��ماره ه��ای آینده
موضوع خواهیم نوشت.
----------------------

در ســـــوگ آن
آهوی رمیده!

الو،
 آقا باورش برای من بسیار سخت است،مگر می ش��ود ...پس از ده پانزده سال که
جامعه ایرانیان مونتریال داشت آرام آرام از
آب و گِل بیرون می آمد ،روی پای خودش
می ایس��تاد در درون خ��ودش به اعتماد
برسد ،این بحران اعتباری که پیش آمده
ما را تا مدت ها عقب می اندازد .هر چه را
رشته بودیم پنبه کرد…
 الو رحیمیان عزیز ...و دیگ��ر این که وقتی ما به این کش��ور
آمدیم یک شعار «قانون»ی نظر مرا خیلی
به خود جلب کرد :که در برابر قانون همه
بیگناهن��د ،مگر آن که عک��س آن ثابت
شود ...خیانت آقای ....به من باوراند همه
مادر بخطا و مادر  ...اند،
مگر عکسش ثابت شود!
نفرین بر طمع بی پایان
 ال��و… ،آدم ه��ای کالهب��ردار همه جاهستند ،درس مهم آن است که همه جا
و در هم��ه حالت مواظ��ب کاله خودمان
باشیم ،برای این که آخر کار هیچکس جز

در مونتریــــال>>  17می

عص��ر روز جمع��ه  25آوریل مراس��م ش��ب
همبس��تگی با زندانیان و دانشجویان سیاسی،
در پی فراخوان ایرج جنتی عطایی ،ترانهسرای
نامدار ایران ،در مرکز آموزش��ی کارگران سوئد
 ABFدر استکهلم برگزار شد.
برنام ه شب همبستگی با زندانیان سیاسی در
استکهلم با حضور بیش از  ۲۶۰نفر ایرانی ،با آواز
شمیم ،خواننده ساکن استکهلم آغاز شد.
این خواننده ،ترانه نخست خود« ،سنگسار» را
به یاد همکالسی خود که سالها پیش سنگسار
شده بود ،تقدیم به همه کسانی کرد که در طول
تاریخ به این شیوه سنگسار شدهاند .نام ترانه دوم
شمیم« ،کودک فقر» بود.
«ش��یرین مهربُ��د» ،آوازه خ��وان ایرانی مقیم
مونتریال ،خواننده بعدی بود که در این شب به
اجرای برنامه پرداخت .وی از زندانیان سیاسی
دهه ش��صت بوده که که نخستین آلبوم خود
را با نام «اوج غریب یک صدا» در س��ال ۲۰۰۶
منتشر کرده است.
شیرین دو ترانه «یگانگی» و «الالیی» را برای
حاضران در جلس��ه خواند .ترانهس��رای این دو
آهنگ «ش��هریار دادور» ،ش��اعر و ترانهسرای
ساکن اس��تکهلم است و آهنگس��از آنها نیز
زندهیاد «بابک بیات» اس��ت که توسط پسر او
«بامداد بیات» تنظیم شده است.
خانم مهرب��د پیش
از اج��رای تران��ه
«یگانگی» ،با اشاره به
زندانیان سیاسی دهه
شصت گفت:
«بدتری��ن قس��مت
زندان ،بیش از درد و
شکنجه ،جدایی بود.
زمانی ک��ه بچهها را
برای اعدام میبردند.
تص��ور کنی��د ک��ه
دوستتان را در زندان
دارن��د میبرند برای

...دش��من از دور نشانه می رود و همیشه
ممکن است تیرش به خطا برود؛ دوست
اما ،از اعتماد تو سوء استفاده می کند ،به
خانه ات می آید ،طپانچه را درس��ت روی
قلبت می گذارد ،و وقتی تو و زن و بچه ات
دارید لبخند می زنید و با او نان سفره تان
را شریک می شوید ،شلیک می کند...
امضاء محفوظ

--- -------

نفرین به تو
نفرین به من!

تو نامردی
الشخوری...
مرا به خاک سیاه نشاندی
تو و آن طمع سیری ناپذیرت
تو و آن زبان کثیف بازاریابت
که به جز پول به هیچ چیز دیگر
نمیاندیشد
آینده فرزندان بهترین دوستت
(همان که عموجان می خواندیشان)
زندگی همسر بهترین دوستت
(همان که خواهر خود می خواندی)

اعدام و شما چه حالتی دارید؟ خیلیها خسته
شدهاند از تکرار این حرفها ،اما من وظیفه خود
میدانم آنقدر این حرفها را تکرار کنم تا دیگر
این اتفاق نیفتد.
امش��ب را با یاد همه کس��انی میخوانم که در
بند کنار هم بودیم و لحظههای سختی را با هم
گذراندیم .قصد نوحهسرایی برای آنها را ندارم.
چون آنها با اعتقاداتشان اعدام شدند .همچنین
میخوانم برای بچههای دربن��د اکنون ،با این
امید که روزی برس��د که دیگر کسی بهخاطر
اعتقاداتش در زندان نباشد».
وی که کار خود را متعلق به نسلی میداند که
روایتش برای جوانان هنوز ناگفته مانده است،
پی��ش از خواندن ترانه «الالیی» ،آن را به همه
مادرانی تقدیم کرد که ناچار ش��دند به دالیلی
چون جنگ ناخواسته و اعتقادات سیاسیشان
از فرزندانشان جدا شوند.
وی گف��ت« :خیلی از بچهه��ا در زندان همراه
مادرانشان بودند .حداقل سه تا از آنها را بهخاطر
دارم .لحظههایی که میخواس��تند از مادرشان
جدا ش��وند ،بس��یار تکاندهنده بود .الالیی را
میخوانم برای آن بچهها که حاال بزرگ شدهاند
و دوس��ت دارم آنها بدانند ما چه گذش��تهای
داشتیم».
در بخش نخس��ت برنامه ش��ب همبستگی با
زندانیانودانشجویانسیاسیدراستکهلم«،یاور
استوار»« ،ش��هریار دادور»« ،اکبر ذوالقرنین»
و «رباب محب» که همگی س��اکن اس��تکهلم
هستند به شعرخوانی پرداختند .شهریار دادور و
اکبر ذوالقرنین ،ترانهسرا نیز هستند.
در بخ��ش دوم برنامه «اب��ی» ،هنرمند پرآوازه
ساکن سوئد ،پیش از اینکه ترانه «سیاهپوشها»
را بخواند ،گفت:
«خوشحال هستم در کنار کسانی هستم که با
دست خالی صدای اعتراض خود را به جهانیان
میرس��انند و امیدوارم من هم سهمی هرچند
کوچک در این قضیه داشته باشم».
وی پ��س از اجرای ترانه س��یاهپوشها ،از ایرج
جنتی عطایی تحت عنوان «اسطوره ترانهسرایی
نوین ایران» دعوت کرد تا برای شعرخوانی روی
صحنهبیاید.
ای��رج جنتی عطایی،
ابت��دا ش��عر «به من
چ��ه» را که با صدای
بیژن مرتضوی خوانده
و منتشر شده است،
ب��رای حاض��ران در
جلس��ه خواند و پس
از آن دو ش��عر «یاور
همیش��ه موم��ن»
و«پ��ل» را نی��ز برای
حاضران در جلس��ه
قرائت کرد.
برگرفت��ه و خالص��ه
شده :رادیوزمانه

Palais des congrès
قابل توجه
مهاجرین و
پناهندگان:
دلیل وجود الیحه

C-50

چه تاثیرى بر زندگی
شما و كامیونیتى شما
خواهد داشت؟
چگونه مى توانیم جلوى
آن را بگیریم؟

الیحه  C-50چیست؟

دول��ت محافظ��ه كار كان��ادا در تالش
اس��ت تا تغیی��رات اساس��ى از طریق
پیشنهاد “الیحه اجرا بودجه” 50-C
در قوانین مهاج��رت كانادا ایجاد كند.
(قانون محافظت مهاجرین و پناهندگان
the Immigration and Refugee
 )Protection Actای��ن الیحه به وزیر
مهاجرت اجازه خواهد داد كه :
• مستبدانه و بدلخواه پرونده مهاجرت
را رد كند ،حت��ى اگر متقاضى تمامى
ضواب��ط و معیارهاى مورد نظ��ر اداره
مهاجرت را دارا باشد؛
• من��ع و محدودی��ت س��همیه براى
مهاجرت به كانادا براى متقاضیانى كه
در رده و لیست خاصى قرار مى گیرند
و یا كشور مبدآشان جزو لیست خاصى
قرار دارد
• كنترل مطلق در ترتیب روند پرونده
ها؛
• برگرداندن و یا بدور انداختن تقاضاى
ویزا بدون هیچ امكانى براى باز گشائى
و مرور پرونده در دادگاه.

معناى الیحه C-
 50براى مهاجرین و

پناهندگان؟

با محروم كردن افراد براى مهاجرت به
كانادا بر مبناى كش��ور مبدآشان  ،این
قانون بوضوح سیاست نژادپرستانه اى
را در كانادا باز تولید مى كند ،سیاستى
مانن��د قانون  ١٩٢٣مبن��ى بر اخراج و
محروم س��ازى اتباع چین ب��راى ورود

به كانادا ،دس��تور در مجل��س ١٩١١
ممنوعیت ورود تمامى انس��انهاى كه
متعلق به نژاد سیاه هستند ،و باز قانون
 ١٩٢٣مح��روم ك��ردن ه��ر مهاجرى
ب��راى ورود به كان��ادا از
نژاد آسیایى ،یا سیاست
“هیچى هم زیادیست”
این حكم شامل یهودیانى
مى شد كه از اشغال اروپا
بدست نازى  -فاشیست
در دوران جن��گ جهانى
دوم فرار مى كردند.
با تصوی��ب الیحه 50-C
 ،مردمى كه ظاهرآ بدرد
بازار كانادا نمى خورند ،به
س��ادگى راه ورودشان به
كانادا بسته خواهد شد .و به وضوح مهم
ترین تاثیر این قانون بر وضعیت مردم
فقی��ر ،پیران ،بچه ها ،افراد با مش��كل
سالمتى ،معلولین ،افراد غیر متخصص
(كه طبیعتا بیشترشان زنانند) و كاركران
خواهد داشت.

چه باید كرد؟

در مجمع��ى براى هماهنگى
و تعیین استراتژى به ما ملحق
شوید.

زمان :پنجشنبه  ٦مه

ساعت  ٦:٣٠بعدازظهر

ن
مكـــــــا :

Cote des Neiges Intercultural Library:
6767 Cote des Neiges
(Metro: Cote des Nei)ges, Bus 165

________
• مهدك��ودك و ترجمه به زبان
هاى مختلف موجود است.
• براى اطالت بیشتر با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید:
)٥١٤( ٨٤٨-٧٥٨٣

...talk of the Town

را به بازی
گرفتی...
وقتی شنیدی همه پس اندازم
را از ایران آوردم
آمدی بو کشیدی
با کت و شلوار گرانقیمت ات
با ماشینی که همیشه برق می زد
با موبایلی که با ادای و اصول
همیشه تظاهر به رونق بیزنس می کرد
از صبح تا شام زبان ریختی
مرا به ناهار و شام و مهمان کردی..
با دروغ های پر زرق و برقت
مرا خام کردی
پولم را دزدیدی..
نه ،این بیزنیس نیست،
این ،راهزنی است
تو می دانستی...
تو می دانستی آن پول پس انداز سی
سال زندگی خانواده من است
من و خانواده کوچکم
تو زورت به بانک نرسید ،کمر دوستان،
هموطنانت ،تازه واردها ،بی پناه ها ،را
شکستی!
تو به قربانیانت رحم نمی کنی
تو ،نفرین به تو...
با همه دروغ هایت
من ،نفرین به من
بخاطرحماقتم!
وقتی به سراغ من آمدی
می دانستی در بحران هستم
می دانستی زمین خورده ام
می دانستی امیدم را از دست داده ام
می دانستی ،اما برایت مهم نبود
تو فقط آن چندرغاز پس انداز سالیان مرا
می دیدی

مجمع عمومى

شیرین مهربد خواننده
مونتریالی
در کنار ابی و جنتی
عطایی
در شب همبستگی
بازندانیانسیاسی

 -الو رحیمیان عزیز

میدانی فرق خیانت دشمن و
دوست چیست؟

www.paivand.ca

حبیب ،سوزان روشن و محمد
گزارش

وای از دست
دوست!

بازهم بر این

آه ای امید گمشده!

Allo
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دروغ  13و
پراکندگی در
جامعه ما

الو ،آقای رحیمیان عزیز
نوش��ته س��راپا مالح��ت ش��ما
(کالبدش��کافی دروغ  -13شماره
 15آوری��ل) را خواندم ،خندیدم و
بعد ....سخت افسوس خوردم!
حرف و حدیث فراوان اس��ت ،اما
فق��ط نظرتان را ب��ه یک موضوع
جلب می کنم ،وقتی شوخ طبعی
ه��ا و طنازی ها به پایان رس��ید،
آنچ��ه می ماند ای��ن واقعیت تلخ
در کامیونیتی ماس��ت که هر روز
پراکنده ت��ر و چندپاره تر و دورتر
می ش��ویم و نیروهای اندک مان
به جای آن که جایی جمع ش��ود
و مسائل و مشکالت اساسی مان
را حل کنیم ،علیه یکدیگر خنثی
می شود...
با آرزوی موفقیت

شیربرجن یا چیلی ی
!HABS

در جمع هاکی اللهی ها ،صحبت از
شیربرنج یا چیلی دروغ  13پیوند
ش��د ،در دفاع از «شیطنت»های
رسانه ای ،دوستی میگفت مثل این
است ش��ما از «هبز» و «بروئینز»
بخواهید مثل بازنشسته ها بازی
کنند ،چ��ه بازی کس��الت آوری
می ش��ود! ش��ما را بخدا بگذارید
بچه ها بازی ش��ان را بکنند ،یکی
دو تا بادمجان زیر چشم کسی را
نکشته! رامین
...ال��و ،اج��از بدهی��د ای��ن را هم
یادآوری کنم ،آنها که «دیوارشان
کج است» ،هیچوقت به مریخ نمی
رسند ،و ممکن است سر از «ثریا»
دربیاورند! زری ،کت سنت لوک
-------------------------

"من پسرخاله امیر
نیستم!"

شهرام گلچین (پیوند:یکم آوریل)
....م��ن هم پس��رخاله امیر خدیر
نیستم ،او حتی اسم مرا نمی داند!
بدون این که از مواضع سیاسی و
فعالیت های گذش��ته و اکنون او
بخواهم دفاع کنم ،می خواس��تم
این نکته را شهادت بدهم که امیر
طی س��ال های حض��ور خود در
کامیونیتیایرانیانمونتریالدرخفا
و در سکوت تا آنجا که در توانش
بوده در نهایت معرفت و انسانیت به

رنج
من و بچه های من برایت مهم نبود...
....
من تا آخر دنیا دنبالت خواهم آمد
در هر کوچه پسکوچه
برگرد ،نگاه کن
مرا ،سایه ی مرا ،می بینی
ما رهایت نمی کنیم...
نه ،انتقام نیست،
نه ،بخاطر پول نیست،
بخاطر آن تحقیری است
که دروغ های تو در روح من سرریز کرد...
خواب و آرامشم را گرفت
اعتماد را در ما کشت
تو و زبان فریبکار تو
تو «بیزنس» کن
کسی را برادر و خواهر خودت نخوان
تو «بیزنس» کن
پسران مرا عموجان نخوان...
زن مرا خواهر صدا نزن..
تو ...مادرفاکر ،نفرین به تو...
من ،نفرین به من
که فریب زبان چرب تو را خوردم...
من ،کنار همه قربانیان زبان پلیدت
شانه به شانه ات خواهیم آمد
تا اندکی از بار تحقیر دروغ هایت کاسته
شود...
تو ،تف برتو
من ،مرگ بر من..
امضاء محفوظ

بسیاری
کمک کرده اس��ت…
من خود یک��ی از این آدم ها بوده
ام و ممنون او…
«عباس»
----------------

آقا من شکارم
از…

 ....ش��ما هم حتما ای��ن موضوع
برایتان پیش آم��ده :طرف تلفن
می زند ،با شما کار مهم دارد .بعد
در همان چند ثانیه اول کسی می
آید روی خطش ،به شما می گوید
فالنی گوشی را نگه دار!! می رود.
ما نفهمیدیم ،این دیگر چه جورش
است؟! کاش آقای علیدوستی این
موضوع را بنویسد.
نازنین الف.
--------------------------

مساله مالیات در
کانادا و آدیت

در این فصل دردناک (!!) مالیاتی
که هر که به ش��کلی احس��اس
گزیدگ��ی می کن��د ،و این روزها
ک��ه اداره مالیات کب��ک و کانادا
چپ و راس��ت مل��ت را «آدیت»
(حسابرس��ی) می کنند ،جریمه
های سنگین و وصول حساب های
قدیمی و عقب مانده با بهره های
باال و… حتی گاهی در موارد جدی
تر زندان و… خواس��تم به بعضی
خوانندگان تذکر بدهید قبل از آن
منار را بدزدند ،بفکر چاه باشند…
هموطنی که س��االنه 9هزار دالر
اظه��ار نامه مالیات��ی پر می کند،
ام��ا  4س��اختمان دارد ،در خانه
900ه��زار دالر زندگی می کند،
بچه هایش به مدرس��ه خصوصی
میروند و همس��رش مرسدس نو
دارد… دی��ر یا زود خ��ودش را به
هچل می اندازد.
دوستان دزدی از سیستم مالیاتی
کان��ادا ،بر عکس وط��ن قدیمی،
دردسرساز باشد
راستی فکر نکنید همه مسوولیت
به گردن حس��ابدارتان اس��ت ،از
این امام��زاده ها انتظ��ار معجزه
نداشته باشید ،دس��ت آخر خود
شما مسوولیت پاسخگویی به اداره
مالیاتهستید
خودتان را قوانین مالیات این مرز
و بوم آش��نا کنید ،بعد به جنگ و
یا به فری��ب آنها بروید ،آنها وقتی
«گیر» می دهند ،معموال ساده راه
نمی کنند!
ع .مجاور (یک سوخته پیشین!)
--------------------

www.paivand.ca
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متخصص خرید و فروش امالک

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

G. Veulet Ramazanpour
Chartered Real Estate Agent

38 Place du Commerce # 280

gramazanpour@sutton.com

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010 Fax: (514) 769-7030

Cell.: (514) 815-6344

Lachine

‘Manoir du Lac’ Lachine
Beautiful European Style
Condo 1 min walk to Lac
St Louis and parks
2004 Construction
$175,000

Downtown Rental

$850.00, studio with big
balcony
hydro, fridge, stove
washer/dryer included.
close to Guy & Atwater
Metro

Masoud Nasr

Agent Immobilier Affilié
mnasr@sutton.com

Downtown

‘Elgin’ Corner unit, 2
Level Condo
2 + 2 Bedroom, 1480 SF
$329,000

Laval Ouest

Beautiful, Charming Love
Nest Home
Many renovations,
2 min. walk to
Water and parks
$199,000

Nun’s Island

Gorgeous Waterfront
Penthouse
Breathtaking view of
Downtown & River
Roof Top Terrasse

Downtown

‘Village Du Musee’ 2006
construction 2 studios/lofts,
2 kitchens,2 bathrooms, 2
balconies, 2 entrances.
concrete building
$299,000

Cell.: (514) 571-6592

Pierrefonds

Very spacious, 3 bedroom
condo, 2 washrooms, 1615
sq.ft., 2006 construction
Price : $228,000

Downtown

Vacant lot, 2600 sq.ft.,
commercial & residential
zoning, A1 location, great
opportunity
Price: $500,000

N.D.G.

Lower Duplex, finished
basement, garage, hard
wood floors, 3 bedroom, 2
washrooms
Price : $339,000

Nun’s Island

River view, 1565 sq.ft., 2
bedroom condo, 2 washrooms, 2006 construction,
open space concept
Price : $489,000

May Special

x
a
T
No ecial
Sp

-  با مدیریت ایرانی در خدمت هموطنان گرامی به باال1997  ماهه به باال برای اتومبیل های6 ضمانت
 اتومبیل با قیمت های مناسب100 بیش از

1999 Acura 3.2TL,
217km, $6995, fully
loaded, Leather, Sunroof, A/C, Electric
windows & mirrors,
Semi-Automatic
----------------1998 Mercedes
ML320, 161km,
$9995, Electric windows & mirrirs, A/C,
Sunroof, Leather,
Remote control,
Luxury car
----------------2003 Chevrolet
Venture, 169km,
$4495, full options,7
passengers,capitan
seats, A/C, perfect
mechanic

1999 Dodge Durango, 205km, $4995,
fully loaded, Electric
windows & mirrirs,
A/C, CD Player,
Great condition
-----------------

2003 Honda
Civic, 169km, $6995,
Power doors, Remote
control, A/C, Excellent mechanics, no
rust, Automatic
-----------------

2002 Mazda MPV,
211km, $4995, Electric
Windows & Mirrors,
Remote starter, 7
passenger, Automatic,
Clean paint
-----------------

2000 Dodge Carvan,
169km, $3995, Fully
loaded, CD, A/C,
Very Clean, 7 Passengers

2004 Chevrolet Aveo,
108km, $5995, Fully
equiped, Remote
Control, A/C, CD &
MP3 player, Perfect
condition

1999 Toyota Camry,
199km, $6495, Power
doors, Windows &
Mirrors, Remote
starter, excellent condition, A/C
-----------------

! حتما با ما مشاوره منائید،قبل از هرگونه خرید اتومبیل

)

Stud
Disco ent
unt

2499 Boul. Curé Labelle,

Laval H7T 1R3

(450) 505-3555 (514) 515-1888
(514) 998-9950
E-mail: daytodaycar@hotmail.com

www.daytodaycar.com

2002 Ford Taurus,
116km, $5495, Fully
loaded, A/C, Remote
control, Automatic,
Excelent mechanic,
Very Clean
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Cell: (514) 924-5055 











 




































































































































Mohammad Ajzachi
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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













Agent Immobilier Affilié












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

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

majzachi@sutton.com














AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

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

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com

















































New Style
New Brand Names
For the New Millennium
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644
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www.akhavanfood.com
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

