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کشتارگردباد نرگس در برمه:
3
 78هزار نفر...

سازمان ملل :برای برمه پل
های امدادرسانی ایجاد شود

تازه ترین آمار مربوط به کشته شدگان گردباد نرگس
در برمه  78هزار نفر اعالم شده است .عالوه بر این56 ،
هزار نفر دیگر مفقود هستند.
این آمار تقریبا دو برابر آن چیزی است که پیشتر اعالم
شده بود .آمار قبلی دولت برمه حکایت از مرگ تقریبا
 38هزار و  500نفر و مفقود االثر بودن  27هزار و 838
نفر دیگر داشت.
صلیب سرخ بین المللی پنجاه میلیون دالر برای کمک
به آسیب دیدگان تقاضا کرده و هشدار داده که برمه با
یک فاجعه انسانی مواجه است.

تلفات زلزله چین می تواند
‘از  50هزار جتاوز کند’
3

ایران :مذاکرات
با آژانس انرژی
امتی سازنده بود
مقام��ات ایرانی مذاک��رات اخیر با
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی را
سازنده توصیف کرده و همچنین از
تحویل بسته پیشنهادی خود به
چین خبر داده اند.

یومالنکبه

جشن های 2500ساله
یا  1400ساله

دکترانصاری
پزشکی :ص22:

22
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

درازی منانده!
کنسرت بانگ مهر ضربانگ
مونتریال  31می
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جنگ و...

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص27 :

حسین باقرزاده
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Tel.: (514) 806-0060
TORONTO

برمیخیزد
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که اوباما
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مطرح
اوباما :راه می کند
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7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

خطر
جنـگ
ازحكومت
امام
زمـانی
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“دو مردم در
این سرزمین
عزیز زندگی
می کنند؛
یکی استقاللش
را جشــن
می گیرد
و دیگری درد
و خاطرات تلخ
این نکبت را به
یاد می آورد”.

آغاز بازی بزرگ در خاورمیانه؟

عل��ی اصغ��ر س��لطانیه ،نماین��ده
جمهوری اس�لامی در آژانس بین
المللی ،با اشاره به مذاکرات سه روزه
نمایندگان دو طرف در تهران گفت
که مباحث فنی و کارشناس��ی در
فضایی مثبت و س��ازنده دنبال شد
و این مذاکرات را نشانه “عزم تهران
برای تعامل ب��ا آژانس در چارچوب
تعهدات بین المللی” توصیف کرده
اس��ت .جمهوری اسالمی و آژانس
بین المللی انرژی اتمی در ماه اوت
سال گذشته به توافقی دست یافتند
که بر اساس آن ،ایران متعهد شد
برای رفع ابهامات باقی مانده
در مورد برنامه های اتمی
خود به به سئواالت آژانس
بین المللی پاسخ دهد.

MONTREAL

www.pars.ca

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

(514) 816-4080

Office:
Fax
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Cell
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داستان ما آوارگان دلسوخته
و گرگ های میش منای
داخل وخارج کشور و بقیه قضایا

پای درد دل پیر گدای خراسانی
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شنبه  24:مه

شروع برنامه پیر:
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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
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Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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 ...زیبارویان در کنار داشتی و انعام و

27

Ninous Givargiznia, BSc.

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

)
حکایتابوتراب:

بازداشت شش رهبر
بهایی در ایران
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تشت رسوائیت از بام
27
فروافتاده است!
پیام های شما
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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متدن سه هزار ساله
ابل انهدام نیست!
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

›}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
! ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ
…fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £
›¬ ® ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í

رشد فزاینده قیمت
 8مسکن و اقالم
ضروری در ایران

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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GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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Luciene
l'Allier

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

تلفات زلزله
چین می
تواند ‘از 50
هزار جتاوز
کند’

رس��انه های دولتی چین گزارش می
دهند که تلفات زمین لرزه ای که روز
دوشنبه بخش هایی از جنوب مرکزی
چین را ویران کرد ممکن است از 50
هزار نفر فراتر رود.
این خبر درحالی اعالم می ش��ود که
دولت پیش��تر تایید کرد آمار رسمی
کشته ها به  19هزار و  500نفر رسیده
است .همزمان جستجوی افرادی که
در زیر آوار به دام افتاده اند ادامه دارد.
رس��انه های چینی گزارش دادند که
حدود  10میلیون نفر در سراسر استان
سیچوان مستقیما از زلزله هفت و نه
دهم ریشتری آسیب دیده اند.
دولت چی��ن درحال اع��زام  30هزار

سازمان
ملل :برای
برمه پل های
امدادرسانی
ایجاد شود

سازمان ملل متحد هشدار داده است
که اگر عملیات گسترده امدادرسانی
آغاز نش��ود ،برمه با خطر “فاجعه ای
دیگر” مواجه خواهد شد.
بخ��ش کمک ه��ای انساندوس��تانه
سازمان ملل روز سه شنبه ( 13مه)،
خواس��تار ایجاد کریدورهای هوایی و
دریایی برای رساندن حجم بزرگی از
مواد امدادی به آسیب دیدگان توفان
نرگس در برمه شده است.
سازمان ملل گفت که فقط توانسته به
 20درصد از یک و نیم میلیون نفری
که ش��دیدا به کمک نیاز دارند امداد
برساند .بنا به آمار رسمی شمار کشته
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نیروی اضافی به سیچوان برای کمک
به  50هزار نفری اس��ت که از قبل در
تالش های امدادی شرکت داشته اند.
پکن می گوید کم��ک های خارجی
را خواهد پذیرفت و با س��فر تیم های
امدادی از ژاپن و حتی تایوان موافقت
کرده است.
خبرنگاران می گویند با بیرون کشیدن
قربانیان بیش��تر از زیر آوارها در ادامه
عملیات جستجو ،انتظار می رود شمار
تلفات حتی بیش از این افزایش یابد.
آمار تلفات تا روز چهارشنبه  14هزار و
 866نفر اعالم شده بود.
هن��وز افرادی زنده از زی��ر آوار بیرون
کشیده می شوند .یک دختر  11ساله
 68س��اعت پس از تخریب مدرس��ه

شدگان این سانحه طبیعی اکنون به
بیش از  34هزار نفر رسیده است.
دولت نظامی برم��ه همچنان با ورود
امدادگ��ران خارج��ی به این کش��ور
مخالفت می کند.
دریادار “سوئی تین” گفت که دولت
برمه به خاطر ارس��ال مواد امدادی از
آمریکا سپاسگزار است اما تاکید کرد
که نیازی به اعزام “امدادگران متبحر”
نیست.
یکی از گزارش��گران بی بی س��ی در
برمه می گوید کمک به طور محدود
به آس��یب دیدگان رس��یده است اما
امدادرسانی همچنان پراکنده است.
الیزابت بایرز ،سخنگوی بخش کمک
های انساندوستانه سازمان ملل هشدار
داده است که گروه های این سازمان
فقط موفق شده اند به  270هزار نفر
بازماندگان توفان نرگس کمک کنند
و بالغ بر  27هزار هشتصد نفر مفقود
االثرند.
او گفت“ :ما فقط کمی از تخریب ها
و فجایع را دیده ایم و اگر امدادرسانی
س��رعت نگیرد ما با خطر فاجعه ای

ای در یینگشیو از زیر آوار نجات پیدا
کرد.

جستجویمایوسانه

مایکل بریستو خبرنگار بی بی سی در
هانوانگ می گوید درحالی که امیدها
به یافتن زندگان هر ساعت کمرنگ تر
می ش��ود ،تیم های نجات و بستگان
قربانیان مایوس��انه به جستجو برای
یافتن بازماندگان ادامه می دهند.
وی م��ی گوید در می��ان ویرانه های
مدرس��ه راهنمایی دانگکی می توان
کتاب های درسی ،کیف های مدرسه،
تخته سیاه و دیگر نشانه های دردناک
دانش آموزانی که زیر آوار مانده اند را
دید.
ادامه در صفحه :
بزرگتر روبرو خواهیم شد”.
ب��ه گفته این مقام برنام��ه خوار و بار
جهانی س��ازمان ملل توانس��ته فقط
 361تن مواد غذایی را به برمه ارسال
و فقط  175تن را توزیع کند.
خانم بایرز در ادامه گفت“ :ما به شکلی
از پل بزرگ هوایی و دریایی نیاز داریم
تا مانند زمانی که با س��ونامی س��ال
 2004مواجه شدیم به بتوانیم به برمه
امدادرسانیکنیم.بهلحاظلجیستیکی
عملیات امدادرسانی برای توفان زدگان
برمه و سونامی مشابه است.
رهبران نظامی برمه م��واد امدادی را
پذیرفت��ه اند اما حاضر نب��وده اند که
کارشناس��ان خارج��ی در توزیع آنها
مشارکت داشته باشند.
س��ازمان های امدادرسانی می گویند
که بخش عم��ده ای از مواد غذایی و
تجهیزات به دست کسانی که به آنها
نیاز دارند نرس��یده است چون دولت
نظامی س��ازماندهی الزم برای انتقال
آنها را ندارند.
-----------------------------

"3"x5

حمیرا قاسم نژاد
مشاوره و درمان

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

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
وکیل دعاوی

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

hamid:آنان
514در امور حقوقی
منظور تسهیل
در پاسخ به درخواست هموطنان و به
659-7866
از اول ژانویه  2008هرگونه دفاع از دعاوی شما را در هر یک از مراجع قضایی
دادگستری ایران قبول می نماید.
دفتر ما زیر نظر آقای ضیاء نوروزی ،مستشار سابق دیوان عالی کشور ،با سابقه 38
سال کار قضائی و با همکاری وکالی مجرب دادگستری ،هرگونه طرح دعاوی شما را
در مونتریال به عهده می گیرد و در نتیجه هزینه رفت و آمد شما به ایران کاهش می یابد.
شما می توانید در همه موارد مخصوصا قوانین مدنی و جزائی ایران و همچنین دعاوی خانوادگی و
مسائل مربوط به مهاجرت در کانادا با ما مجان ًا مشاوره نمائید.
Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

Tel.: 514-989-9722

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

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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از ماست که بر ماست!...

اهل ایرامن...

حکایت:

آورده اند ابوتراب جاعل بن خرّار مونتریالی ،ملقب به «ابوکـَلک
کبکی» ،از اجلـّه ی اسارقه و اراذل و اوباش بودی و ایضاء قوّاد

روزگارم بد نیست.
تکه «مال»ی دارم،
خرده هوشی،
سر سوزن ذوقی.
مادری دارم ،بهتر از برگ درخت.
(پدری دارم که به حق تالی آرسن لوپن
است)
دوستانی  ،بهتر از آب روان.

نسوان زیبارو در کنار داشتی و انعام و اطعام بفور فرمودی

من بی شرم دراین وانفسا،
الی این شب بوها  ،پای آن کاج بلند.
روی آگاهی آب  ،روی قانون گیاه...
شاشیدم

بودی و در کالهبرداری استاد!

«ورساچی» در بر کردی ،مرسدس راندی

و «آزارو» بر رخسار و اندام همی مالیدی
از اُبنه ی خفیف در رجن بودی و نیز بند تنبانش شل؛

ازکیسهبیخبرانطمعکار!

و چون اندک زری در کیسه ی یتیمی بودی

اهل ایرانم.. .
پیشه ام کالشی است:
گاه گاهی کلکی می بافم
تله ای می کارم
بهر ته مانده ی سرمایه آن کودک معصوم
شما!

چون کـَلب هار بو کشیدی ،آن بیافتی
و به صیدش اقدام عاجل فرمودی...

عاقالن او را پرسیدند ی ترا چه شود که خلق بفریفتی

و زرشان ربودی و در چاک جعده گریختی؟
گفت مگر نشنیده ای که گفته اند:

گاهگاهی بیمه ای می سازم با دروغ،
می فروشم به شما
تا به آواز «سراب»ی که در آن زندانی است
دل چون آینه صاف شما ب
ی خبران تازه شود یران،

 --قطعـــه --

چوخردیدیسواریگیــــــــرجانا

که این فرصت فراهم نیست دائم

چو پر شد سینه ات از حسرت و آز

نگو جـــــــانا قویدست است ظالم

این بگفتی ،در راه همی رفتی و به ریش خلق همی خندیدی...
اقتباس از کتاب مستطاب حمارنامه،
تالیف ابوجهل گوس بن ط ّماع خاورانی

با اندکی تصرف و تلخیص

ب دارد
ا
ای خو
ه
ادر
ران بد
اهل ایرانم
م وشنفک
نسبمشاید
َ
ور
برسد.
شماها
شهر
در
فاحشه
زنی
به
زرگ!
.
.
.
و
داران ب
کالهبر
اهل ایرانم...

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

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

•
•
•
•

انواع سوسیس آلمانی منقلی

________________
* Arsène Lupin: famous fictional
“gentleman” thief in the Paris of 1912,
who is involved in several robberies,
falls for a beautiful Baroness...
in Iran his name is equivalent to
Kolaahbardar e khospous

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم

غذا آماده
برای
take
out

سیروس
یحیی آبادی

....

ع
جما
کلبه
م
و
ل
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 .....................................................................

Arsène
!Lupin

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

•

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

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...

آن هش��دار داده شده است.
در برابر این اخطارها دو نظر
دكتر حسین
غالب وجود داش��ته اس��ت.
یكی این كه رژی��م ایران با
باقرزاده
مهارت تمام سیاست خارجی
hbzadeh@btinternet.com
خ��ود را دنب��ال میكند و
از پس تهدیده��ای خارجی بر
 13مه 2008
میآید .مدافعان این نظر برآنند
آقای بوش این روزها در خاورمیانه در حال سفر كه جمهوری اس�لامی از چنان
است .پیش از حركت او گفته است كه «مسئله» حربهه��ای بازدارن��ده برخوردار
ایران كه از دید او «منشأ مشكالت خاورمیانه» است (از نیروهای آماده به فرمان
است موضوع اصلی گفتگوهای او با میزبانانش از در ع��راق و فلس��طین و لبنان
جمله در اسراییل ،عربستان و مصر خواهد بود .گرفته تا جوخههای تربیتشده
لحن مقامات آمریكایی و اسراییلی در باره رژیم انتح��اری كه میتوانن��د در هر
جمهوری اس�لامی در روزها و هفتههای اخیر كش��ور جهان فعال ش��وند) كه
تندتر شده اس��ت .از یكسو ،مقامات اسراییلی هیچ كش��وری به خ��ود اجازه
پیشبینیهای زمانی خود را برای رسیدن رژیم نمیدهد ب��ه ایران تعرض كند.
ایران به مرحله تولید سالح اتمی به سال جاری اینانهمچنین«موفقیتهای»تا
نزدیك كردهاند و از س��وی دیگر درگیریهای
____________________
ی جمهوری اس�لامی را ب��ه بحران
لبن��ان پا 
اگر حمله نظامی كشور ما را
جدیدی كشانده است .اكنون نه تنها غرب كه
تهدید میكند ،این خطر نه از
غالب همسایگان ایران و كشورهای منطقه هم
رد پای رژیم ایران را در بحرانهای مختلف این
برنامه غنیسازی هستهای یا
منطق از لبنان تا افغانستان میبینند و نسبت به
ماجراجوییهای نظامی رژیم در
آن انذار میدهند .خاورمیانه و بلكه بیش از هر چیز از
در برابر ،حكومت
خا من��ها ی  -حكومت امام زمانی بر سكان كشتی
ی میشود .با زوج
ا حمد ین��ژ ا د سیاست كشور ناش 
بیش از هر زمان
خامنهای-احمدینژاد  ،انتظار
دیگر به دس��ت
كاربرد عقالنیت در سیاستهای
امام زمان سپرده
داخلی و خارجی را منیتوان
شده اس��ت تا از
پس بحرانهای داشت  -واقعیت وحشتناكی كه حتا
ی جهان خارج نیز به سرعت آن را در
داخلی و خارج 
جمهوریاسالمی
مییابد.
____________________
برآید.
در ب��اره خط��ر
جن��گ و حمله
نظام��ی آمریكا/
اس��راییل سخن
بس��یار گفت��ه
شده اس��ت و از
جمل��ه راقم این
سطور در مقاطع
مختلف كه این
خطرتشدیدشده
نسبت به وقوع و
عواقب فاجعهبار
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كنون جمهوری اسالمی را كه توانسته عالرغم
ی س��ازمان ملل و
برقراری تحریمهای اقتصاد 
تهدیدهای نظامی غرب به كار خود ادامه دهد
و به جای قطع غنیس��ازی كه خواسته فوری
سازمان ملل است آن را توسعه دهد ،به عنوان
ی بر ادعای خود به كار میگیرند.
شاهد 
نظر دوم كه به «اطالعات» پشت پرده استناد
میكند معتقد اس��ت كه رژیم ایران به ضعف
ی آن در برابر
خ��ود آگاه اس��ت و مقاومته��ا 
غرب دلیلی جز گرفتن امتیاز بیش��تر ندارد .از

دی��د اینان ،رژی��م در آخرین
لحظه ب��ا غرب كن��ار خواهد
آمد و با گرفتن امتیازهایی كه
مهمترین آن تضمی��ن ادامه
حیات خ��ود خواهد ب��ود در
برابر خواستهای غرب تسلیم
خواهد ش��د .مدعیان این نظر
در دفاع و توجیه نظر خود به
انعطافها و عقبنشینیهای
مقطع��ی رژیم ای��ران در برابر
واقعیته��ای اجتنابناپذی��ر
و از جمل��ه پذیرش قطعنامه
 598سازمان ملل برای پایان
بخش��یدن به جنگ ای��ران و
عراق استناد میكنند .این تحلیل بر این اصل
قرار گرفته اس��ت كه حفظ نظام مهمترین و
تعیینكنندهترین هدف س��ران رژیم اسالمی
اس��ت و آنان به تأمین آن به هر بهایی ،حتا به
قیمت به سر كشیدن جام زهر جدیدی هرچه
قدر هم تلخ و خفتبار تن خواهند داد .این نظر
با این تبصره تكمیل میش��ود ك��ه برای رژیم
هرگونه شكس��تی از این قبیل به راحتی قابل
توجیه است و مبلغان
آنبهسادگیمیتوانند
آن را ب��ه عن��وان یك
پیروزی به خورد مردم
(و دست كم هواداران
خود) بدهند.
نكته آخر چیزی است
كه رژیم این روزها به
وس��عت به كاربرد آن
مش��غول است .امروز،
به لطف رهبران رژیم،
همه میدانیم كه امام
زمان رش��ته ام��ور را
در كشور ما به دست
گرفت��ه و ب��ه رتق و
فت��ق آن میپ��ردازد.
ام��ام زمان ن��ه فقط
سیاستهای كشوری
و انتخاباتی و اقتصادی
و هس��تهای كشور ما
را رهبری میكند كه
حتا رسواییهای آقای

احمدینژاد در نیویورك را از جمله در دانشگاه
كلمبی��ا در س��ال گذش��ته ،كارگردانی كرده
اس��ت .این ادعاها اگرچه از س��وی بسیاری از
مقامات مذهبی حتا در بین جناحهای مختلف
حاكمیت مورد انتقاد ق��رار گرفته و برخی به
دلیل آنها خواهان استیضاح آقای احمدینژاد
ادامه در صفحه29 :
ی نشاندهنده آن است كه رژیم تا
ش��دهاند ،ول 
ی
چه حد تالش میكند كه از اعتقادات مذهب 
ی توجیه
م��ردم ب��را 
ضعفها ،شكستها و
به نام آفریدگار عشق
بحرانهایخودآفریده
بهرهب��رداری كن��د.
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
كارب��رد مذه��ب در
و زندگی را با مهر
سیاس��ت مهمترین
حرب��ه تحمی��ق
مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
جمهوری اسالمی از
لحظ��ه تأس��یس آن
بوده است .این حربه
لیلیصمیمی
اكنون ب��ا به خدمت
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
گرفتن ام��ام زمان به
حد نهایی خود رسیده
اس��ت  -حدی كه به

514-825-3170

www.fkhatami.com

d out if you are
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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
بی
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

خطر جنگ از حكومت امام
زمانی برمیخیزد

راحتی میتواند همچون تی��غ دو لبه آخرین
اعتب��ار جمه��وری اس�لامی را در بین جامعه
ی ایران از بین ببرد.
مذهب 
در هر صورت ،دو نظر یادشده فوق مشتركا به
این نتیجه میرسند كه خطر حمله نظامیغرب
ب��ه ایران واقعی نیس��ت و نبای��د آن را جدی
گرفت .ای��ن دو نظر همچنین نوعی عقالنیت
را در سیاس��ت خارج��ی جمهوری اس�لامی
فرض میگیرن��د .اگر این فرض به واقع نزدیك
میبود میشد امید داشت كه رهبران این نظام
در لحظه مناس��ب با تاكتیكهای حساب شده

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 گرم PARS -فاضالب ،شوفاژ

 -تعویض تانک آبگرمکن

PLUMBING

 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
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خاورمیانه...

بوش :ایران منشا مشکالت خاورمیانه است
بیبیسی :جورج بوش رئیس جمهور
آمریکا در آس��تانه سفر به خاورمیانه،
ایران را عامل مشکالت و بحران های
منطقه دانسته و همچنین برای کمک
به ارتش لبنان در برابر ش��به نظامیان
حزب الله ابراز آمادگی کرده است.
آقای بوش در مصاحبه با بخش عربی
تلویزیون بی بی سی با اشاره به ناآرامی
های اخیر در لبنان مشخصا به ارتباط
ایران با حزب الله اشاره کرد و گفت:
“حزب الله بدون ایران هیچ است .ایران
منشا بسیاری از مشکالت در خاورمیانه
است ،چه در حمایت مالی از حزب الله
و حماس ،چه در اقدامات این کشور در
قبال دمکراسی نوپای عراق”.
رئیس جمه��ور آمریکا اف��زود بخش
بزرگی از سفر او صرف این خواهد شد
که توجه مردم را نه فقط به لبنان بلکه
به ایران جلب کند.
وی گفت همه باید به یاد داشته باشند
که “ایران عامل بس��یاری از مشکالت
در خاورمیانه است”.
جورج ب��وش اذعان داش��ت که تمام
کش��ورها لزوما با مواضع آمریکا برای
فشار بر ایران و سوریه همراه نیستند
اما گفت ایران و سوریه دو مانع عمده
بر س��ر راه صلح و ثبات در خاورمیانه
هستند.
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت:
“من حقیقتا معتق��دم که خاورمیانه
جایی اس��ت که جهان بای��د زمان و
توجه زیادی ب��رای صرف کند و برای
اس��تقرار صلح و رف��اه در این منطقه
همت کند”.
وی تاکید کرد که “وقتی مردم به دقت
توجه می کنند نفوذ بی ثبات کننده
ایران و سوریه را در می یابند”.
دولت آق��ای بوش ایران و س��وریه را
به کمک به گ��روه های مخالف صلح
خاورمیانه و تالش برای بی ثبات کردن
عراق متهم می کند اما این دو کشور
اتهام های آمریکا را رد کرده و سیاست
های این کشور را عامل ناآرامی ها در
منطقه می دانند.
آقای بوش در پاسخ به این سوال که آیا
مذاکرات مستقیم با ایران و سوریه به
کاهش تنش ها منجر نمی شود گفت:
تهران و دمشق موضع او را می دانند و
جایی برای گفتگوی بیشتر نیست.

وی گفت در اوایل دوره ریاست
جمه��وری خود با اع��زام مقام
های ارشد آمریکایی به سوریه
به دولت آن کش��ور یادآور شد
که اگر خواه��ان روابط بهتر با
آمریکاس��ت باید از حمایت از
آنچه او “گروه ه��ای افراطی”
خواند دست بردارد اما پاسخی
از سوریه دریافت نکرد.
جورج بوش اظهار داش��ت اگر
ای��ران نی��ز خواه��ان رابطه با
آمریکاس��ت باید غنی س��ازی
اورانی��م را به نحو قابل تاییدی
متوق��ف کند تا به ای��ن ترتیب امکان
مذاک��ره در چهارچوب س��ازمان ملل
متحد وجود داشته باشد.

کمک به دولت لبنان

جامعه با ثبات
در لبنان وجود
ندارد.
مصاحبه با بی
ب��ی س��ی در
آستانه دومین
و احتم��اال
آخرین س��فر
جورج بوش به
خاورمیانه در
مقام ریاست
جمه��و ر ی
آمری��کا انجام

شد.
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد وضع
موجود بین اس��رائیل و فلسطینی ها
غیرقاب��ل قبول اس��ت و او تالش می
کند که تا پیش از پایان سال جاری دو
طرف به توافقی دست یابند.

جورج بوش همچنین گفت آماده است
ب��ه ارتش لبنان کمک کن��د تا بتواند
حزب الله لبنان را
خلع سالح کند.
وی جنبش حزب
الله را ،که از سوی
ای��ران و س��وریه
حمایت می شود،
متهم ک��رد علیه
مردم لبن��ان وارد
______________________
عمل شده است.
در جریان درگیری
ه��ای اخی��ر بین
______________________
حزب الله و حامیان
آخرین و تنها راه عملی
دولتلبنانتاکنون
حداق��ل  60نف��ر
فراگیری زبان فرانسه برای ایرانیان
کشته شده اند.
لبنان در روزهای تنها با  3 60ساعت آموزش فرصت های کاری و
زندگی خود را در مونترال چند برابر کنید.
اخی��ر ش��اهد
______________________
خش��ونت بارترین
درگیری بین گروه شنبه ها و یکشنبه ها << Conversation Club
های مختل��ف از
برای اطمینان خاطر می توانید با دانشجویان و
زمان پایان جنگ
فارغ التحصیالن ما مشورت نمائید.
داخلی پانزده ساله
این کشور در سال
فشرده – نیمه فشرده -شنبه ها
 1990محس��وب
______________________
می شود.
4055 St-Catherine W. # 106
آق��ای بوش گفت
Metro: Atwater
تا زمانی که حزب
CF60.MTL@gmail.com
الله مس��لح است،
امکان استقرار یک

Centre de

Francophonie 60

CF60

جتربــه ای نو و متفاوت
x

m

m

'514-661-1017

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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اسرائیل و آمریکا...

 ...امایی که اوباما
مطرح می کند

جورج بوش رئیس جمه��ور آمریکا ،برای
ش��رکت در مراس��م ش��صتمین سالگرد
تاسیس اسرائیل ،به این کشور سفر کرده
است.
این سفر در واقع فرصتی برای تاکید مجدد
ب��ر اس��تحکام روابط دو کش��ور آمریکا و
اسرائیل است.
آقای بوش یکی از حامیان قوی اس��رائیل
بوده اس��ت ،اما اکنون که وی در آس��تانه
پایان دوره ریاست جمهوری اش قرار دارد،
بحثی با تمرکز بر رقابت انتخاباتی باراک
اوباما در حال ش��کل گیری است که می
پرسد چه نوع دوستی باید میان آمریکا و
اسرائیل وجود داشته باشد.
پیش��تیبانی قاطع از اس��رائیل ،تاکنون از
خطوط اصلی سیاس��ت خارج��ی ایاالت
متحده آمریکا بوده است.
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ب��ا وجود
تم��ا م
صحبت هایی که در م��ورد قدرت و نفوذ
الب��ی یهودی ها در آمری��کا و تاثیر آن بر
جهتگیری سیاست های آن کشور وجود
دارد ،اما دوس��تی آمریکا و اسرائیل ،پایه و
اساسی مستحکم تر از این حرف وحدیث
ها دارد.

ارزش های آمریکایی

نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری
از آمریکایی ها ،دولت اسرائیل را به چشم
یک دموکراسی جوان به سبک غربی ،در
یک منطقه ناآرام می بینند؛ کش��وری که
دربر دارنده تمام ارزش های ایاالت متحده
آمریکاست.
اهمی��ت اس��تراتژیک اس��رائیل در دوره
جنگ س��رد و ادامه اهمیت ارتش کشور
به عنوان یک متحد نظامی در منطقه به
ش��دت متالطم خاورمیان��ه ،دالیل کافی
برای نزدیکی دو کش��ور آمریکا و اسرائیل
است .این نزدیکی ،در سفر سه روزه رئیس

با بیش از 24
سال سابقه

قاسم سرکانی

شـــریف
موسسه مالی

جمهور بوش به اسرائیل ،بیشتر نمود
خواهد یافت.
منتقدان ای��ن سیاس��تمدار جوان
سیاهپوست ،مسلماً با در نظرداشت
پیش��رفت های انتخاباتی او ،تالش
کرده اند که او را به هیچ عنوان یک
حامی سنتی اسراییل نشان ندهند.
سناتور اوباما این انتقادها را رد کرده و
استدالل کرده که او عمیقاً به وجود
یک اس��رائیل امن و با ثبات معتقد
است.

 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

دوست قوی اسرائیل با برخوردی منتقدانه!
با اینح��ال ،موضع آقای اوباما یک معمای
رابطه آمریکا و اسرائیل را برجسته می کند
و آن اینکه شما با دوست تان
که رفتاری دارد که ش��ما با
آن مخالفید ،چگونه برخورد
خواهید کرد.
دولت جورج بوش به خاطر
برخ��ی مس��ائل ،از جمل��ه
اقدامات اندک��ش در رابطه
با سختگیری های اسرائیل
در کرانه باخت��ری و ایجاد
شهرک های یهودی نشین،
مورد انتقاد قرار داشته است.
اکنون آق��ای اوبام��ا چراغ
س��بز نش��ان می دهد که
اگر او رئیس جمهور ش��ود،
دولتش همچنان دوس��ت
قوی اسرائیل خواهد بود ،اما
با برخوردی منتقدانه.
جانتان مارکوس
خبرنگار امور دیپلماتیک بی
بی سی

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

nge.com
www.sharifexcha

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

Jaleh Hafezi

ژاله حافظی

Cell.: (514) 207-9000

Affiliated real estate agent
Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac PointeClaire, QC H9R 4Z7
Off. : (514) 426-9595
Fax : 426-9596
Jhafezi@sutton.com

شیراز

کلینیک زیبایی و اسپای

رستوران

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

بامدیریت خدیجه سیاح

Metro Vendome.

 از بین بردن موهای زائدبا لیزر:
 لب باال هر بار 29 :دالر زیر بغل و خط بیکینی: 39دالر
 سینه و پشت آقایان: فیشال ،پاک سازی، 179دالر
ترتیمنت،
 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؛

انواع غذاهای ایرانی

با خانم دکتر
 مشاوره رایگان - پیلینگ برای جوش ها وکک مک صورت و چین و
چروک سطحی از  99دال ر

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

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما

514

Vendome:
Bus 105

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

•®}¬¿¥·›g£œ
Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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













































































Avocat-Lawyer




























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

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




E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Place-des-Arts

منایشگاه کتاب
امسال تهران:
غلبه کتابهای عامه
پسند و مذهبی
روز یکشنبه 11می نمایشگاه کتاب
تهران پایان یافت
نام ناش��ران برگزیده دو س��ه سال
اخیر نشان می دهد که در میانشان
از ناشران مهم و روشنفکری خبری
نیست و بیش تر گرایش به کتاب
های عامه پس��ند مذهب��ی وجود
دارد.
در غرفه های بس��یاری کتاب های
آش��پزی ،زناش��ویی و روابط زن و
م��رد ،کتاب های فال و کتاب های
ش��به عرفانی هندی ،چین��ی و ،...
کتاب هایی درباره تعیین جنسیت

زلزله چین
ادامه از صفحه :

کودکان و ...عرضه می ش��ود و این
غرفه ها به نحو چش��م گیری زیاد
هستند .این موضوع به نحوی چشم
گیر اس��ت که برخی از سایت های
اصولگرا مث��ل تابناک ه��م به آن
پرداخته اند.
ای��ن وضعیت در می��ان غرفه های
کتاب ه��ای ک��ودکان و نوجوانان
بیش تر به چشم می خورد و سالن
ک��ودک و نوجوان بیش تر ش��بیه
نمایشگاه عرضه محصوالت تزیینی
اس��ت و بیش از کتاب ،برچس��ب
و پازل و پوس��تر و اسباب بازی به
فروش می رود.
گرایش به انتشار کتاب های مذهبی
و هم چنین کتاب های عامه پسند
در میان ناش��ران کودک و نوجوان
هم زیاد ش��ده است .ناشران دولتی
هم که بیشتر فضای سالن کودک
و نوج��وان را در اختی��ار گرفته اند
بادی نیاز فوری
دارد.
و ز ا ر ت
بهداش��ت می
گوید ک��ه همچنین نیاز ب��ه دارو و
تجهیزات پیشرفته پزشکی افزایش
خواهد یافت چرا که بازماندگان برای
شکستگی استخوان ،جوارح صدمه
دی��ده و از کار افتادگی کلیه تحت
مداوا هستند.
بی��ش از  10هزار خدمه پزش��کی،
پلی��س و داوطلب به بخش بیچوان
که یکی از آسیب دیده ترین نواحی
استان سیچوان است اعزام شده اند.
از س��وی دیگر نف��رات ارتش چین
به طور گس��ترده در عملیات امداد
رسانی به زلزله زدگان شرکت دارند
و واحدهایی نیز برای تعمیر تعدادی
از سدهای واقع در مناطق زلزله زده
اعزام شده اند.
مقامات چینی گفته اند که ممکن
است زمین لرزه به بیش از چهارصد

بیش تر در نشر کتاب های مذهبی
و تبلیغی فعالیت دارند.
در بخش خارجی هم بیش ترین و
فعالترینناشران،ناشرانکشورهای
عرب��ی هس��تند و از کش��ورهای
اروپای��ی بیش تر نمایندگان ایرانی
ناشران ش��رکت کرده اند و امسال
از کشورهایی مثل آلمان و فرانسه
که در سال های گذشته جزو فعال
تری��ن ناش��ران بودند و ب��ا حضور
ناش��ران و مدیران نمایش��گاهی و
گاه نویس��ندگان ب��ه بخ��ش بازار
جهانی نمایش��گاه رونق می دادند،
خبری نیست و اگرچه رسما اعالم
نمی ش��ود ،اما به نظر می رسد که
اختالفات سیاس��ی ایران و غرب و
تحریم ها تاثیر خود را بر نمایشگاه
کتاب تهران گذاشته باشد.
سد کوچک و بزرگ آسیب وارد کرده
باش��د که باعث بروز نگرانی در مورد
احتم��ال آب گرفتگی برخی مناطق
شده است.

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

کنسرت بانگ مهر ضربانگ
در مونتریال  31ماه می

the Shield of Athena

خبرنگار بی بی سی می گوید انتظار
زجرآور یکی از مادران کثیر هراسانی
که در بیرون مدرسه منتظر بوده اند
را شاهد بوده اس��ت  -این مادر پس
از شناسایی جسد پسرش درحالی که
اشک می ریخت از حال رفت.
در مدرس��ه متوس��طه جویوی��ان
در نزدیک��ی دوجیانگی��ان در 50
کیلومتری کانون زلزله ،پدر و مادرها
می کوشیدند  900کودکی را که زیرا
آوار مانده اند بیابند.
دولت چین با ص��دور اطالعیه ای از
مردم خواسته است با اهدای وسایلی
مانند بیل به عملیات نجات زیر آوار
ماندگان یاری رسانند.
پکن همچنین می گوید به وسایلی
همچون پتک ،جرثقیل و قایق های
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رشد فزاینده
قیمت مسکن و
اقالم ضروری
در ایران

که همواره از س��وی دولت و
سیاس��تهای آن داشتهاند
و ظ��رف چن��د س��ال اخیر
سیاستهای خارجی کشور
نیز به آن اضافه ش��ده ،رونق
چندانی ندارد.
بس��یاری از تولیدکنندگان،
نبود سیاس��تهای حمایتی
دولت در بخشهای مالیاتی،
واردات مواد اولیه و سیاست
واردات کاال را از جمل��ه
عواملی میدانند که ریسک
فعالیتهای تولیدی در ایران
را افزایش داده و به جای آن،
فعالیتهای دالل��ی را رونق
داده است.
هادی حقش��ناس ،نماینده

تورم در ایران همواره س��یر صعودی
داش��ته و دو رقمی بوده است؛ اما در
سالهای اخیر به دلیل افزایش حجم
نقدینگی تورم س��یر صعودی بیشتر
به خود گرفته اس��ت .به گفته هادی
حقش��ناس ،عض��و کمیس��یو ن
اقتص��ادی مجلس،
تن
ها
م
“حج��م نقدینگی
س
ک
ن
ظ
ر
ف سه سال
کشور در پایان
سال اخیر از
ر
ش
د
ه��زار
۱۵۰ ،۸۶
۳۰۰
د
ر
ص
د
ی
و هیچ مقامی پاس��خگوی اشتباهات
بوده
تومان
میلیارد
ب
ر
خ
و
ر
دار بوده است.
زیانبارش نیست ،همه موجب بیثباتی
که موجب تورم و
میشود”.
گرانیه��ای اخیر
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ،در
شده و امس��ال نیز با شدت بیشتری
ادامه خواهد داشت”.
بندر انزلی و عضو فراکس��یون اقلیت ادامه تاکید میکند:
ی مدت،
“بعد از  ۳۰سال بازنشسته مون کردن .مجلس هفتم در این مورد می گوید“ :ادامه بیثباتیه��ا در طوالن 
نگفتن آدم بازنشس��ته ،س��فرهاش با “سیاس��ت واردات ،از جمل��ه موجب کاهش و س��لب اعتماد مردم
 ۳۰۰هزار تومن پهن و جمع نمیشه .سیاس��تهایی اس��ت ک��ه در کوتاه نسبت به دولت میشود .این روند در
شکم س��یر کنیم یا خرج دانشجو و مدت حالل کاهش نقدینگی است و ادامه منجر به کاه��ش اعتماد میان
بچه مدرسهای بدیم؟” رانندگی آژانس در بلندمدت موجب تضعیف و مرگ خود مردم نیز میشود که نتیجه آن،
کاهش «سرمایه اجتماعی» در جامعه
و مسافرکش��ی میان س��رویسها در واحدهای تولیدی میشود”.
نهایت برای مرد  ۶۳ساله ۷۰۰ ،هزار فروشنده لوازم یدکی در چراغ برق نیز است”.
تومان به اضافه درآمد بازنشستگیاش در این مورد چنین نظر می دهد:
راهح��ل کوتاه مدت کنترل نقدینگی
ب��ه همراه دارد ”.این پول جواب “ ۴۰۰سرتاس��ر بازار را جنسهای چینی و تورم فعلی ،به اعتقاد حقش��ناس،
هزار تومن اجاره خونه رو نمیده .چه گرفت��ه .ارزون و خوش��گل .اص�لا به واردات اس��ت و در طوالنی مدت نیز
برس��ه به خرید گوش��ت کیلویی  ۱۰قیافهاش نمییاد که ای��ن قدر ارزون تقویت بخشه��ای تولیدی؛ اما آقای
رنانی معتقد است که اکنون دولت با
باشه”.
هزار تومن”.
دولت نرخ تورم را در بهار سال  ۱۰ ،۸۶به هر مغازهای در بازار ،فرق نمیکند کنترل نقدینگی نیز نمیتواند تورم را
درصد اعالم کرد که این رقم طی سال کدام بازار و چه جنس��ی ،از دستمال کنترل کند ”:به علت کاهش ش��دید
به تدریج افزایش یافت و در فروردین سفره و گلسر تا وسایل برقی و یدکی اعتماد عمومی و “سرمایه اجتماعی”،
ماه امس��ال ب��ه  ۱۹.۵درصد رس��ید .ماشین ،سر بزنی ،جوابی این چنینی از حتی اگر نقدینگی هم کنترل ش��ود،
طهماسب مظاهری ،رییس کل بانک فروشنده میشنوی همراه با تعجب از :موت��ور تورم به این س��رعت خاموش
مرکزی ”،اجرایسیاستهایانقباضی “چه میکنن این چینی ها! همه بازار نمیش��ود .برای کنترل تورم ،نیاز به
س��طح مناس��بی از اعتماد عمومی و
را یکی از مهمترین عوامل کنترل تورم را گرفتن”.
اعالم کرده ،چ��ه در غیر این صورت  ....طی دو تا س��ه س��ال اخی��ر ،روند سرمایه اجتماعی داریم .و این امر نیز
ای��ن رقم از م��رز  ۲۰درصد هم عبور افزایش قیمتها ش��کل متفاوتی به نیاز به دوره بلندی از ثبات سیاسی و
خود گرفته و رش��د آن بینظیر بوده اقتصادی و بازس��ازی چهره مخدوش
میکرد”.
شده دولت در نزد جامعه دارد”.
دکتر محسن رنانی ،عضو هیات علمی است.
دانشگاه اصفهان ،رابطه رشد نقدینگی تنها مسکن ظرف س��ه سال اخیر از سال  ،۸۷آخرین سال فعالیت دولت
ب��ا تورم را به ارتباط اتومبیل با بنزین رش��د  ۳۰۰درصدی برخ��وردار بوده نهم اس��ت و این دول��ت برای حفظ
موقعیت خود در دور بعدی انتخابات
است.
تشبیهمیکند:
“هیچ اتومبیلی بدون بنزین روش��ن این افزایش قیمتها به حدی بوده که نیازمند بهبود ش��رایط فعلی اس��ت.
نخواهد شد؛ اما میزان سرعت آن پس با وجود تقاضای  ۱۰میلیونی در بخش ش��رایطی که بیش��ترین فش��ار را به
از آن که روش��ن ش��د و حرکت کرد ،مس��کن ،اکنون به دلیل پایین بودن اکثریت جامعه وارد میکند.
بس��تگی به انتخاب دنده ما دارد .هر قدرت خرید مردم ،بازار مسکن راکد
بهنازجاللیپور
روزنامه نگار در تهران
چه دنده باالتر باشد ،سرعت اتومبیل و متوقف باقی مانده است.
بیش��تر میش��ود .موتور تورم نیز با مجلس هفتم ،پیش از این در خصوص
وضعی��ت اقتصادی کش��ور و افزایش
افزایش نقدینگی روشن میشود”.
وی ،در عی��ن حال تاکید میکند که قیمتها چند ب��ار تذکراتی به دولت
افزایش نقدینگی تنها عامل تورم دوره داده بود؛ اما وضعیت
گران��ی در فروردین
اخیر نبوده است:
“س��رعت افزای��ش تورم ب��ه عوامل ماه ب��ه حدی بود که
متعددی بستگی دارد که مهم ترین طرح استیضاح وزیر
آنها بی ثباتیهای سیاسی و اقتصادی بازرگانی به دلیل عدم
است .البته تورم ریشههای روانی هم کنت��رل قیمته��ا و
دارد که این عوامل یکدیگر را تقویت تنظیم بازار و واردات
میکنند .در ایران عالوه بر رشد باالی بیرویه مطرح شد.
نقدینگی ،بیثباتی سیاسی و در نتیجه دکتر رنان��ی ،دولت
آن بیثباتی اقتصادی باال موجب شده را عام��ل اصلی تورم،
مردم ه��م به لحاظ روانی احس��اس بیثبات��ی اقتصادی
کنند وضعیت آینده ،روش��ن نیست .و سیاس��ی و جهش
مجموعه این عوامل تورم شدیدی را نقدینگی در کش��ور
ایجاد کرده است”.
میداند:
عوامل روانی و احساس ترس ،موجب “وقت��ی دول��ت
ش��ده که بازار به شدت متغیر باشد .تصمیمات اقتصادی
صاحب یک سوپرمارکت در این مورد مک��رر و پیدرپ��ی
210 St-Jacques
می گوید:
میگیرد ،وزرا و سایر
)(Lachine
“صاحبخون��ه کرای��ه رو میب��ره مقاماتش دایم��اً در
ب��اال ،ما ه��م روغن و برن��ج رو گرون حال تغییر و تعویض
Tel.: 514-366-1509
میفروشیم”.
هس��تند ،تنشهای
514-364-5075
عملکردخودسرانهدرافزایشقیمتها ،سیاس��یاش با خارج
یکی از تاثیرات روانی تورم است.
دامن��هدار میش��ود،
514-247-1732
یکی
براس��اس معادالت اقتص��ادی،
و
مبهم
های
ت
سیاس
514-808-1940
از بهتری��ن راهها ب��رای کنترل حجم کلی اتخ��اذ میکند،
Fax: 450-638-4507
نقدینگی ،هدایت سرمایهها به سوی وعدهه��ای بیعمل
بخ��ش تولید اس��ت که ب��ا توجه به میده��د ،قوانی��ن را
 210سنت ژاک غربی
نرخ ب��یکاری  ۱۵.۴۱درصدی ایران ،ناقص اج��را میکند،
مترو واندوم :اتوبوس 90
مراج��ع متع��دد
بهترین راه حل است.
بخش تولی��د در ای��ران به خصوص سیاس��تگذاری و
به مست غرب
بخ 
ش خصوصی به دلیل مش��کالتی تصمیمگی��ری دارد

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان



www.paivand.ca

سال 14شماره 26  840اردیبهشت 1387

خاورمیانه...

www.gam.ca

آغاز بازی بزرگ؟!

جمهور جدی��د لبنان،
سیاست رسانهای خود
را علیه ایران تهاجمی
 سعودیها خواهان تشکیلک��رده و مطبوع��ات
جبههای علیه ایران در میان
فرامنطقهای منتس��ب
ب��ه خاندان س��عودی،
ب هستند
کشورهای عر 
گزارشه��ای متعددی
درباره نفوذ منفی ایران
در جهان عرب انتش��ار
 اسرائیل میکوشد ایراندادهاند.
مقابله نظامی حزبالله
را به عنوان دشمن مشترک
با دولت آقای سینیوره
اعراب و اسرائیل معرفی کند
اما س��بب ش��ده است
که عربس��تان سعودی
احتیاط و مخفی کاری
سعود الفیصل ،وزیر خارجه عربستان در روابط خود با ایران را کنار بگذارد و
سعودی طی یک کنفرانس مطبوعاتی به طور علنی نقش جمهوری اسالمی
در ریاض ،نسبت به آنچه که حمایت در لبنان را به چالش بگیرد.
ای��ران از «کودت��ا» در لبن��ان نامید ،در حقیقت ،اختالف ایران و عربستان
هشدار داد و تاکید کرد که این مساله در مورد لبنان ،بخش��ی از بازی کالن
بر روابط ایران با کشورهای عرب تاثیر تری است که در منطقه خاورمیانه در
جریان است.
خواهد گذاشت.
منظور آقای فیصل از «کودتا» درگیری اعراب متح��د آمریکا در خاورمیانه بر
مسلحانه نیروهای حزبالله با حامیان این باورند که ایران با استفاده از خالء
دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان قدرت ناش��ی از سرنگونی رژیم صدام
حسین در عراق توسط ارتش آمریکا
در چند روز اخیر است.
عربستان س��عودی مهمترین حامی و احساس��ات ناش��ی از ادامه اشغال
دولت آقای سینیوره در بین کشورهای سرزمینهای عربی توسط اسرائیل در
عرب اس��ت در حال��ی که ای��ران از بین مسلمانان منطقه ،نفوذ خود را در
خاورمیانه گس��ترش داده و در صدد
حزباللهپشتیبانیمیکند.
در واقع هر کدام از دو کش��ور ،تالش اس��ت که با اس��تفاده از این نفوذ ،بر
میکنند تا متحدان خود را در لبنان منطقه مسلط شود و نظم مورد دلخواه
تقویت کنند و از همین رو ،درگیری خود را بر اعراب تحمیل کند.
بین حزبالله و دولت آقای سینیوره ،ب��ه همین علت ،کش��ورهای میانهرو
عمال حامیان آن��ان را رو در روی هم عرب ،گسترش رابطه با دولت شیعه
عراق را به فاصل��ه گرفتن آن از ایران
قرار داده است.
با آنکه سیاس��ت رسمی دولت ایران ،مش��روط کردهاند و با ارائه یک ابتکار
حفظ و گس��ترش رابطه با عربستان صلح به اسرائیل ،خواهان حل نهایی
اس��ت ،ام��ا رس��انههای نزدی��ک به مناقش��ه فلسطین هس��تند تا بدین
حکومت ،به خصوص از زمانی که عماد وس��یله زمینهه��ای نفوذ ای��ران در
مغنیه ،فرمانده امنیتی حزبالله لبنان کشورهای عربی از بین برود.
ب��ه طرز مرموزی در دمش��ق به قتل ای��ران به نوب��ه خود ،ه��ر گونه نفوذ
رس��ید ،تبلیغات جهت داری را علیه منفی در دنیای عرب را رد میکند و
زمامداران سعودی به راه انداختهاند و حمایت خود از گروههای ستیزه جوی
بعضا این کشور را به دست داشتن در فلسطینی و حزبالله لبنان را اقدامی
قتل آقای مغنیه و همراهی مخفیانه با در جهت دفاع از منافع اعراب در مقابل
اسرائیل معرفی میکند.
اسرائیل متهم کردهاند.
در مقابل ،عربس��تان نیز ک��ه دارای منطق ای��ران در حمایت از گروههای
سیاس��ت خارجی به شدت محافظه فلسطینی و لبنانی ،مورد قبول اعراب
کارانه و محتاطانهای اس��ت و عموما قرار نگرفت��ه و ظاهرا هر چه زمان به
سعی میکند اختالفهای پنهان خود پیش میرود ،آنان نس��بت به اهداف
با سایر کشورها را علنی نکند ،از زمان واقعی ایران بیشتر ظنین میشوند.
به بن بست رس��یدن انتخاب رئیس آنچه به این مساله در روزهای اخیر به

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

GO JUNK

دیگر نیازی به کرایه کانتینر موبایل ندارید
فقط با ما متاس بگیرید و خود را از هرگونه
وسیله بالاستفاده از جمله چوب ،آهن ،و
غیره دور سازید.

بامدیریت ایرانی حامد:

شدت دامن زده ،استفاده حزبالله
لبنان از سالح خود در درگیریهای
داخلی لبنان است.
پیش از این رهبران حزبالله تاکید
میکردند که سالحهای خود را برای
مقابله با اسرائیل میخواهند و هرگز
آن را در مناقشات سیاسی داخلی به
کار نخواهند گرف��ت .این موضوع به
ایران کمک میکرد تا در مقابل اعراب
سیاس��ت خود را صرفا سیاستی ضد
اسرائیلی اعالم کند.
مقابله نظامی حزبالله با دولت مورد
حمایت کشورهای عرب اما ایران را در
براب��ر اعراب در موقعیت بغرنجی قرار
داده است.
هر چند که صف��وف اعراب در مقابل
ایران هنوز متحد نیس��ت ،اما به نظر
میرسد که سعودیها خواهان تشکیل
جبههای علیه ایران در بین کشورهای
عرب هستند.
ظاهرا ت�لاش عربس��تان در جریان
کنفرانس اخی��ر وزیران خارجه عرب
در قاهره برای موضع گیری اجماعی
علیه ایران و حزبالله به نتیجه نرسید
و از همین رو ،سعود الفیصل مجبور به
اعالم موضع یکجانبه علیه ایران شد.
به نظر میرس��د که سعودیها برای
وادار ساختن ایران به تغییر سیاست
خ��ود در لبن��ان و به ط��ور کلی در
خاورمیانه ،مسائل داخلی لبنان را به
اختالفهای فرق��های ارتباط دهند.
گر چه به نظر نمیرس��د که ماهیت
درگیریهای جاری لبنان فرقه گرایانه
باشد ،اما شیعه بودن حزبالله و سنی
بودن نخس��ت وزیر لبن��ان ،میتواند
زمینهای ب��رای معرفی درگیریها به
عنوان اقدامی فرقه گرایانه فراهم آورد.
در ای��ن می��ان اما نق��ش قدرتهای
فرامنطقهای مانند آمریکا و همینطور
اسرائیل نیز در روابط ایران و اعراب در
حال پررنگ شدن است.
اعراب محافظه کار که تاکنون نسبت
ب��ه سیاس��ت آمری��کا در خاورمیانه
تردیدهایی داش��تند ،این��ک به طور
فزایندهای دست کم با بخشی از این
سیاست که علیه نفوذ منطقهای ایران
به کار افتاده ،هماهنگ میشوند.

و اسرائیل

اس��رائیل نیز که همیش��ه بزرگترین
دشمن اعراب معرفی شده ،از مدتها
پیش میکوش��د تا ایران را به عنوان
دش��من مش��ترک اعراب و اسرائیل
معرف��ی کند .به نظر میرس��د وقایع
لبن��ان ،برخی از کش��ورهای عرب را
تا ان��دازهای متقاعد کرده اس��ت که
نفوذ ایران در منطقه ،خطرناک تر از
اسرائیل است و این موضوع میتواند
اعراب و اس��رائیل را در صف واحدی
علیه ایران قرار دهد.
در مجموع چنین به نظر میرسد که با
وقایع لبنان ،بازی بزرگ در خاورمیانه
آغاز ش��ده اس��ت ،این ب��ازی ممکن
اس��ت به یک بیثباتی گس��ترده و یا
سازشهای تاریخی منجر شود.
احمد زیدآبادی
کارشناس امور ایران و خاورمیانه
-------------------------

قابل توجه تعمیرکاران
ساختمانی

از جمله گاز ،یخچال ،خشک کن و…

www.gamvacations.ca

)(514) 815-6234

دوست یابی

Match-making

آژانس آشنایی و دوست یابی
www.matchmakeragent.com

(514) 683-2936
farkhondehPmay/july

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

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

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

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

5375 Pare Suite 100
Montreal, Qc H4P1P7
Fax: 514-344-5452
Email:arash@gam.ca

آرش

تماسبگیرید.

ختفیف ویژه برای دانشجویان

پارس
رستوران

انواعفستفود
حالل

پیتزا ،همبرگر ،چیز برگر ،استیک
انواع پستا:
اسپاگتی ،الزانیا و...

4123 Verdun

Verdun

(Verdun) Qc

دلیوری :رایگان

˜çŽ£ºœzçŠZ®‘}£Áë
…®xê£`` ` `±™f¯… }Z
(514) 938-8066

 -صبحانه-

در ضمن در فصل تابستان با انواع
آبمیوه های طبیعی
و خنک ،هویج بستنی،
معجون،کیک
و چای و قهوه
آماده پذیرایی
از شما دوستان
گرامیهستیم

670-8400
514

منایشگاه آثار نقاشی حمیرا مرتضوی در وست مونت
تا  23ماه می

(514) 815-6234

جمع آوری هر گونه آهن آالت

 PAYVAND: Vol. 14  No.840  May 15, 2008

10

سال 14شماره 26  840اردیبهشت 1387

www.paivand.ca

از رجن فلسطین...
فلسطینیان
سالگرد
‘روز نکبت’
را برگزار
کردند

همزمان با جش��ن و سرور اسرائیلیان
به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس
اسرائیل ،فلس��طینیان روز پنجشنبه
( 15م��ه) ،با برگ��زاری تظاه��رات و
تجمع��ات اعتراض��ی از س��الگرد این
رویداد به عنوان سالگرد “نکبت” (یوم
النکبه) ،یاد کرده اند.
محم��ود عب��اس ،رئیس تش��کیالت
خودگردان فلس��طینی ،در سخنانی
که به همین مناسبت ایراد کرد ،گفت
مصمم اس��ت ک��ه به اش��غال اراضی
فلسطینیان به دست اسرائیلیان پایان
دهد و دستان خود را با صلح به سمت
اسرائیلیان دراز کرده است.
آقای عباس بار دیگر از اسرائیل مصرانه
خواست تا شهرک س��ازی های خود
را در کران��ه باختری رود اردن متوقف
کند.
رئیستشکیالتخودگردانفلسطینی
ضمن اش��اره به “درد و عذاب” مردم
فلس��طینی در نطقی که از تلویزیون
پخش می شد ،گفت:
“دو مردم در این سرزمین عزیز زندگی
می کنند  -یکی استقاللش را جشن
می گی��رد و دیگر درد و خاطرات تلخ
این نکبت را به یاد می آورد”.
محم��ود عب��اس اف��زود ک��ه مردم
فلسطینی “با وظیفه غیرممکن زنده
نگه داش��تن نام فلسطین مواجه بوده
اند .ما یادبود این روز را برگزار کرده ایم
نه به این دلیل که خود را تسلی دهیم
بلکه به ای��ن دلیل که تقالی طوالنی
م��دت و پرابهت مردم فلس��طینی را

بوش:
احمدینژاد
میخواهد
خاورمیانه را به
قرون وسطی
برگرداند

یادآوری کنیم که زخم هایشان ،دردها
و رنجهایش��ان آنها را از برخاس��تن از
خاکستر مانند پرنده ققنوس منصرف
نکرده است”.
در ن��وار غزه ،گروه حماس ،که کنترل
ای��ن منطق��ه را در دس��ت دارد ،از
فلسطینیان خواست تا در اعتراض به
ادامه محاصره غزه توس��ط اسرائیل به
سمت گذرگاه مرزی “ارز” راهپیمایی
کنند.
در س��ایر نق��اط اراضی فلس��طینی،
فلسطینیان ضمن برگزاری تجمعات
و تظاه��رات اعتراضی  21هزار و 915
بادکنک سیاه رنگ را به مناسبت تعداد
روزهایی که از تاسیس اسرائیل گذشته
است در هوا رها کردند.
الیم مقبول ،گزارش��گر بی بی س��ی
در رام الل��ه ،م��ی گوی��د ع��ده ای از
تظاهرکنندگان قباله یا کلید خانه های
خود را که از سال  1948نگه داشته اند
با خود همراه داشته اند.
در ش��هر غزه گروه پیکارجوی جهاد
اسالمی تظاهراتی را با شرکت پانصد
دان��ش آموز که لب��اس نظامی به تن
داشتند ،سازماندهی کرده است.
گروهی از فلسطینیان به سمت پاسگاه
های بازرسی اسرائیل در کرانه باختری
راهپیمایی کردند و در مقر تشکیالت
خودگردان فلس��طینی در رام الله نیز
تظاهراتی برپا بوده است.
رخدادهای امروز در اراضی فلسطینی
در حالی ص��ورت گرفته ک��ه جورج
بوش ،رئیس جمه��ور آمریکا ،دومین
روز دیدارش از منطقه را س��پری می
کند .آقای بوش برای شرکت در جشن
های ش��صت سالگی اسرائیل و دنبال
کردن روند مذاکرات صلح به اسرائیل
سفر کرده است.
رئیس جمهور آمریکا امروز به مناسبت
جش��ن های اس��رائیلیان در کنست،
پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد.
او ضمن تاکید بر موضع آمریکا در قبال
جنبش اسالم گرای حماس و این که
دولتش حاضر نیس��ت با ای��ن گروه
مذاکره کند ،به پارلمان اسرائیل گفت
که جه��ان در جنگ اهریمن و خوبی
گرفتار است.

جورج بوش ،رئیس جمهور آمریکا ،در
دومین روز از سفر خود به اسرائیل در
کنست ،پارلمان این کشور ،سخنرانی
کرد.
جورج بوش در س��خنرانی خود که در
چارچوب جش��ن های شصت سالگی
اع�لام اس��تقالل اس��رائیل و بع��د از
س��خنرانی اهود اولمرت ،نخست وزیر
اس��رائیل انجام شد ،گفت اتحاد دولت
های آمریکا و اسرائیل ناگسستنی است
و دوس��تی آنها عمیق ت��ر از هر گونه
قراردادی است .او گفت آمریکا به این
که نزدیک ترین دوس��ت اسرائیل
است افتخار می کند.
آقای بوش همچنین درباره برنامه
هس��ته ای ای��ران گف��ت آمریکا و
اس��رائیل در مخالفت با دس��تیابی
ایران به سالح هسته ای در کنار هم
ایستاده اند.
او گفت“ :اگر ما به اصلی ترین حامی
تروریسم در جهان اجازه دهیم که به
مرگبارترین سالح جهان دست پیدا
کند ،به نس��ل های آینده خیانتی
نابخشودنی کرده ایم”.
آقای ب��وش گفت“ :رئیس جمهور
ای��ران با اع�لام این که اس��رائیل
باید از روی نقش��ه محو شود ،آرزو
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او گفت مذاکره با تروریست ها و افراط
گرایان احمقانه و بی ثمر است.
آقای بوش گفت که اسرائیل و آمریکا
باید به گذشته خود افتخار کنند.
اهود اولمرت ،نخس��ت وزیر اسرائیل،
نیز گفت که آمریکا هنگام تاس��یس
کشور اس��رائیل و در دهه های بعد از
آن حمایت اساسی دیپلماتیک و مالی
خود را در اختیار این کش��ور قرار داده
است.
آقای بوش گف��ت“ :آمریکا از این که
بهترین دوس��ت و متحد اسرائیل در
جهان است ،افتخار می کند”.
کاتیا آدلر ،گزارشگر بی بی سی در بیت
المقدس می گوید ،در حالی که آقای
بوش اس��رائیل را مورد س��تایش قرار
داده است ،بسیاری از فلسطینیان این
کشور می گویند اسرائیل برای سرکوب
پیکارجویان فلسطینی مردم بیگناه را
مورد آزار و تنبیه دس��ته جمعی قرار
داده است.
در جریان درگیری های سال -1948
که نهایتا منجر به تاسیس اسرائیل شد
 بیش از هفتصد هزار فلسطینی یا ازمحل زندگی خود گریختند یا وادار به
ترک آن شدند.
ش��ش دهه پس از تاسیس اسرائیل،
فلسطینیان همچنان به دنبال تاسیس
کشوری مستقل برای خود هستند.
سرنوشت پناهندگان  1948و فرزندان
و ن��وادگان آنه��ا ،ک��ه در اردوگاه ها
و ش��هرک های پراکن��ده در منطقه
خاورمیانه زندگی می کنند ،همچنان
یکی از بغرنج ترین نکات در گفتگوهای
صلح به شمار می رود.
فلسطینیان سالهاست که تاکید دارند
حق معنوی و قانونی این اراضی متعلق
به آنهاست ،ادعایی که از سوی سازمان
ملل متحد نیز پشتیبانی شده است.
اما برای اس��رائیلیان بازگشت بیش از
 4میلیون فلسطینی به این اراضی به
معنای پایان هویت یهودی است ،کاری
که به گفته گزارشگر بی بی سی آنها
آماده پذیرفتن آن نیستند.
آقای بوش در سفر اخیرش به منطقه
ب��ار دیگر تک��رار کرده که ب��ه نظر او
اسرائیلیان و فلس��طینیان می توانند
همانطور که در کنفرانس آناپولیس
آمری��کا وع��ده دادند ،ب��ه توافقی
دست یابند که تا پایان سال جاری
میالدی منجر به تشکیل یک کشور
فلسطینیشود.
اما گزارش��گران می گویند غلیرغم
سفرهای پی در پی کاندولیزا رایس،
وزیر خارج��ه آمریکا ،به خاورمیانه،
برای پیگی��ری نتایج کنفرانس ماه
نوامبر در آناپولیس ،تعداد کمی در
این منطقه به پیشرفتی ملموس در
گفتگوهاامیدوارهستند.
-------------------------

دارد خاورمیان��ه را ب��ه قرون وس��طی
برگرداند”.
آق��ای بوش گفت“ :ملت ها حق دارند
از خ��ود دفاع کنن��د و بنابراین هرگز
نباید ملتی را مجبور کرد که با قاتالنی
که قصد ناب��ودی اش را دارند ،مذاکره
کند”.
آق��ای بوش همچنین گفت“ :القاعده،
حزب الله و حماس شکس��ت خواهند
خورد ،و مس��لمانان در سراسر منطقه
ب��ه پوچ بودن دیدگاه تروریس��ت ها و
ناعادالنه بودن هدفش��ان پی خواهند
برد”.
او گفت مایه ش��رم است که قطعنامه
هایی که سازمان ملل متحد به تناوب
در محکومیت وضعیت حقوق بشر در
آنچه او آزادترین کشور خاورمیانه خواند
صادر می کند ،بیشتر از قطعنامه هایی
است که علیه هر کشور دیگری در دنیا
صادر می کند.
آقای بوش همچنین پیش بینی کرد
که وقتی اسرائیلی ها صد و بیستمین
سالگرد تاس��یس کشورشان را جشن
می گیرند ،فلسطینیان کشوری را که
مدت ها آرزویش را داش��ته اند و حق
آنهاست ،خواهند داشت.
بوش در پایان سخنان خود گفت“ :در

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

طول شش دهه اخیر مردم یهود دولتی
تشکیل داده اند که آن خاخام فروتن به
آن افتخار خواهد کرد .شما جامعه ای
مدرن در ارض موعود ایجاد کرده اید،
نوری در میان ملتها که میراث ابراهیم،
اس��حاق و یعقوب را گرامی می دارد .و
شما دموکراسی توانمندی ایجاد کرده
اید که همیشه پابرجا خواهد ماند و می
تواند همیشه روی آمریکا حساب کند.
خدا نگهدار شما”.
پیش از س��خنرانی آقای ب��وش ،اهود

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













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

Courtier
immobilier
Changizi
, B. agréé
Com
4781,
des Sources
Agentboul
Immobilier
Affilié
Pierrefonds,
QC 421-7888
H8Y 3C6






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

اولمرت در س��خنانی گفت خود را به
محقق کردن طرح جورج بوش مبنی
بر ایجاد دولت مس��تقل فلسطینی در
کنار اسرائیل متعهد می داند و هنگامی
که به توافق دست پیدا کنند ،پارلمان
و مردم اسرائیل از آن حمایت خواهند
کرد.
این سخنان اولمرت با اعتراض بعضی
نمایندگان روبرو شد و دو نفر از آنها در
اعتراض به این سخنان ،جلسه کنست
را ترک کردند.

cel.: (514) 998-9147

------

رستوران شیراز
باغذاهای
خوشمزه
و با
کیفیت عالی
------
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گیتس خواستار متاس
غیررمسی با ایران
شد

راب�رت گیتس ،وزیر دفاع آمریکا ،خواس�تار
افزایش تماس های غیر رسمی بین آن کشور
و ایران شد.
آق�ای گیت�س در س�خنانی ک�ه در آکادم�ی
آمریکایی دیپلماسی ایراد کرد اینگونه تماس ها را
برای فراهم آوردن زمینه گفتگوهای سازنده بین
دو کشور در بلند مدت مفید توصیف کرد و افزود
که باید امکان آن را ایجاد کرد که شمار بیشتری از
شهروندانایرانیوآمریکاییازکشورهاییکدیگر
دیدن کنند.
آکادمی آمریکایی دیپلماسی یک نهاد تحقیقاتی و
مشورتی خصوصی و غیر حزبی آمریکایی است که
اعضای آن را کسانی تشکیل می دهند که قبال در
زمینه روابط خارجی ایاالت متحده فعالیت داشته
اند.
راب�رت گیتس که در س�ال های قبل از کوش�ش
برای برقراری تماس بین دولت های آمریکا و ایران
حمای�ت کرده بود به ش�دت گرفت�ن مواضع ضد
آمریکایی جمهوری اسالمی پس از انتخاب محمود
احمدی نژاد به ریاست جمهوری اشاره کرد.
وی موضعگیری آقای احمدی نژاد را “بسیار مبهم
و منفی” توصیف ک�رد و گفت که در حال حاضر،
شرایط برای تماس های رسمی مساعد نیست.
وزیر دفاع آمریکا گفت “نظر شخصی من این است

که باید مسیرهایی خارج از چارچوب دولت را مورد
توجه قرار دهیم و رفت و آمد شهروندان عادی را
افزایش دهیم----------------------------- ”.

و تزئین سفره عقد

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

sofre_aghd@yahoo.ca

www.sweetwedding.ca

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»

HOLY

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

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

<

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

514-777-6421

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

ماریا کتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

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

 -توجه بفرمائید -

Shirin Afshari

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843

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

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

کلیه خدمات عروسی

کلیسای شاهراه مقدس

تلفن:
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•

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
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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

به م
حتومانتریال می آئید،

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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www.paivand.ca

انتخابات آمریکا...
جنجال ادامه
مبارزهکلینتون
و اوباما برای
دموکراتها

‘
موهبت یا
مصیبت’

حزب دموک��رات آمریکا،
در حال حاضر ،از داشتن
موهبت دو نامزد متفاوت
در رقابت های مقدماتی
انتخاباتریاستجمهوری
این کشور برخوردار است.
اما این دو ،برای دس��ت
یافتن ب��ه نامزدی نهایی
حزب در انتخابات اکتبر
آینده ،با همدیگر مبارزه
می کنند.
اکنون این سوال مطرح است که چه
زمانی ای��ن “موهبت” به “مصیبت”
تبدیل خواهد ش��د؟ به عبارت دیگر،
آیا ن��زاع داخلی ح��زب ،بیش از حد
طوالنی نشده اس��ت؟ و آیا این نزاع،
آغازی برای از دس��ت رفتن ش��انس
پیروزی دموکرات ها در پیکارگاه اصلی
(انتخابات ماه اکتبر) خواهد بود؟
سناتور هیالری کلینتون ،از نخستین
روزهای فص��ل جدید رقاب��ت ها ،از

رای همایش های حزبی
اکنون به نظر می رسد تقاضاها برای
خروج سناتور کلینتون از روند مبارزات
مقدماتی ،در حال افزایش است.
از آنجای��ی ک��ه نه خان��م کلینتون و
نه رقیبش ب��اراک اوباما ،نمی توانند
حدنص��اب الزم ( ۲۰۲۵رای حزبی)
برای نام��زدی نهایی حزب دموکرات
را بدست آورند ،ادامه مبارزه انتخاباتی
خانم کلینت��ون بر این امید اس��توار
است که او بتواند از طریق کسب رای
نمایندگان ارش��د در همایش حزبی،
نام��زدی نهایی در انتخابات ریاس��ت
جمه��وری آمری��کا را
بدست آورد.
نمایندگان ارش��د که
ش��مار آنان ب��ه حدود
هشتصد نفر می رسد
ش��امل دموکراته��ای
عض��و کنگره و س��ایر
نهادهای فدرال و ایالتی
و منتخبین شعبه های
حزبی اس��ت ک��ه در
همایش حزب شرکت
می کنند و می توانند
به تش��خیص خ��ود و
ب��دون توجه به نتیجه
رای گیری در انتخابات
مقدماتی ب��ه داوطلب
م��ورد نظر خ��ود رای
دهند.
اما تمام شواهد حاکی
از این اس��ت
ک��ه آرای
نماین��دگان
ارش��د نی��ز
ممکن است
نصیب باراک
اوباما شود.
مب��ا ر ز ا ت
س��خت
ا نتخا با ت��ی
س��نا تو ر
کلینت��و ن
اکن��ون در
سر ا ش��یبی
قرار گرفته و
ادامه مب��ارزه او با باراک اوباما ،ممکن
است به طور جدی ،به ضرر دموکراتها
تمام شود .هرچه این جدال ادامه یابد،
ش��انس این حزب برای برنده ش��دن
درانتخابات ماه اکتب��ر آینده آمریکا،
کمتر می شود.
جاناتان مارکوس
خبرنگار امور دیپلماتیک بی بی سی
--------------

___________________
“تنها یک نفر هست که می داند و درک می
کند که اکنون زمان یک رهبری جسورانه در
آمریکاست ...و آن باراک اوباماست”.
___________________

جان ادواردز یکی از رقبای سابق کسب
نام��زدی حزب دموکرات در انتخابات
ریاس��ت جمهوری ،از نامزدی باراک
اوباما حمایت کرده است.
وی روز چهارش��نبه در میشیگان در
کنار سناتور اوباما ظاهر شد و گفت که
به عقیده او آقای اوباما مردی است که

می تواند سرمنشاء تغییری پایدار باشد
که آمریکا به آن نیاز دارد.
این سناتور سابق کارولینای شمالی در
ماه ژانویه از رقابت های داخلی حزب
دموکرات کنار کشید.
خبرنگاران م��ی گویند اق��دام آقای
ادواردز ش��انس پی��روزی هی�لاری
کلینتون ،تنها رقیب باقی مانده آقای
اوباما را ،علیرغم پیروزی چشمگیر او
در روز سه شنبه در ویرجینیای غربی
حتی کمرنگ تر می کند.
جان ادواردز به جمع ه��وادران اوباما
در شهر “گراند راپیدز” در میشیگان
گفت“ :رای دهندگان حزب دموکرات
در آمریکا انتخابشان را کرده اند ،من
همهمینطور”.
“تنها یک نفر هس��ت که می داند و
درک می کند که اکن��ون زمان یک
رهبری جسورانه در آمریکاست ...و آن
باراک اوباماست”.
آقای ادواردز درباره نیاز به کمک به فقرا
و ایجاد یک نظام بهداشتی بهتر سخن
گفت و اعالم کرد که س��ناتور اوباما از
ابت��کار عمل تازه او برای مبارزه با فقر
 که ادعا می کند ظرف ده سال فقر رادر آمریکا به نصف کاهش خواهد داد
 پشتیبانی کرده است.وی پیشتر در سخنان خود با تجلیل
از “پش��تکار ،قوت و ع��زم” هیالری
کلینتون گفت که او عمیقا به طبقه
کارگر آمریکا اهمیت می دهد.
خبرن��گاران می گویند زم��ان اعالم
تصمیم جان ادواردز مهم است ،چون
درس��ت در روزی انجام می شود که
خانم کلینتون پی��روزی بزرگ خود
در ویرجینی��ای غرب��ی را که عمدتا
ناش��ی از حمایت رای دهندگان فقیر
سفیدپوس��ت بود  -هم��ان گروهی
که ج��ان ادواردز با آنه��ا همدردی و
همفکری نش��ان می داد  -جشن می
گرفت.
‘فاصله زیاد تا خط پایان’
س��ناتور اوبام��ا و س��ناتور کلینتون
بالفاصل��ه پس از کن��اره گیری آقای
ادواردز از رقابت ها به ش��دت س��عی
داشته اند حمایت وی را جلب کنند.
ام��ا تی��م مبارزاتی خان��م کلینتون
بالفاصله پس از انتش��ار خبر تصمیم
آقای ادواردز در روز چهارشنبه ،اهمیت
آن را کم دانست.
تری مک آلیف مدیر اردوی مبارزاتی
خانم کلینتون در بیانیه ای گفت:
“ما برای جان ادواردز احترام قائلیم ،اما
همانطور که رای دهندگان ویرجینیای
غربی دیشب نشان دادند ،این رقابت
ها هنوز فاصله زی��ادی تا خط پایان
دارد”.
ب��ه رغ��م شکس��ت ب��اراک اوباما در
ویرجینیای غربی در روز سه شنبه13
ماه می ،او همچن��ان در رقابت های
مقدماتی برای به دست آوردن نامزدی
ریاس��ت جمهوری حزب دموکرات از
خانم کلینتون جلو است.
آقای اوباما از نظر تعداد ایالت هایی که
در آنها پیروز ش��ده است ،تعداد آرای
به دست آمده ،کرسی های به دست
آورده در گردهمای��ی مل��ی حزب
دموکراتوتعدادنمایندگانانتصابی
شرکت کننده در این گردهمایی که
از او اعالم حمایت کرده اند ،نسبت به
خانم کلینتون برتری دارد.
یک��ی دیگر از برتری های آقای اوباما
نسبت به خانم کلینتون برخورداری از
منابع مالی بیشتر است.
س��تاد انتخاباتی هی�لاری کلینتون
بیست میلیون دالر بدهی دارد.
خانم کلینتون و آق��ای اوباما برای به
دست آوردن نامزدی حزب دموکرات
ب��ه  2025کرس��ی از هی��ات ه��ای
نمایندگی ایالت ها به گردهمایی ملی
این حزب که در پایان اوت برگزار می
شود ،نیاز دارند.
هیچ ک��دام از این دو کاندیدا تاکنون
موفق به کسب این رقم نشده اند و به
حمایت نمایندگان غیرانتخابی برای به
دست آوردن آن نیاز دارند.
مرحله بعدی انتخابات مقدماتی حزبی
هفته آینده در ایالت ه��ای اورگان و
کانزاس برگزار می شود.

سازمان ملل :به کشتار
غیرنظامیان افغان پایان دهید
نماینده ویژه ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد
خواس��تار اقدامات جدی جوانب درگیر در افغانس��تان با
هدف جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در این کشور شده
است.
فلیپ الیس��تون می گوید هرچند جلوگیری از تلفات
غیرنظامیان ممکن است اما ،سال گذشته صدها تن از
غیرنظامیان از سوی نیروهای دولتی افغان و مخالفان آنها
کشته شده اند.
در سال جاری آقای الیستون همچنین از
فعاالن حقوق بشر خواست
 500غیرنظامی که برای جلوگیری از تلفات
غیرنظامیان ب��ا مخالفان
در مبباران
دولت افغانس��تان گفتگو
کنند.
های هوایی
گزارشگر ویژه حقوق بشر
س��ازمان مل��ل متحد در
و حمالت
دوازده روز گذشته با هدف
انتحاری در
بررسی تلفات غیرنظامیان
افغانستانکشته ب��ه ش��ماری از والی��ات
افغانستان سفر کرده است.
او می گوی��د در این مدت
شده اند.
ب��ا مقامات ارش��د دولتی،
فرمانده��ان نیروه��ای
خارجی ،فعاالن حقوق بشر
و بازماندگان قربانیان درگیری های نظامی در افغانستان
دیدار کرده است.
آقای الیس��تون باور دارد که افزون بر مخالفان مس��لح
دولت ،نیروهای خارجی مس��تقر در افغانس��تان نیز در
کشتار غیرنظامیان دست دارند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد در سال جاری پانصد
غیرنظام��ی در بمباران های هوایی و حمالت انتحاری در
افغانستان کشته شده اند.
او می گوید“ :نتایج بررس��ی های ما نش��ان می دهد که
پلی��س ،نیروهای خارجی و به ویژه طالبان ،عامالن اصلی
کشتارغیرنظامیانهستند”.

تپش دیجیتال

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

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

Mohammad Ajzachi

Agent Immobilier Affilié
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فق0ط5ب 6/دالر
رای بردن
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r Take-

اسپشیال های مخصوص ماه

دوش�نبه :قیمه  6/50 .............................................................دالر
سه شنبه :عدس پلوگوشت 6/50 ...............................دالر
چهارشنبه :لوبیاپلومرغ 6/50 .......................................دالر
پنج شنبه :سبزی پلوماهی 6/50 ................................دالر
جمعه :قورمه سبزی 6/50 .............................................دالر
* چلوکباب کوبیده 2 :سیخ
(در طول هفت�ه) 7/50 .........................................................دالر
از دوشنبه  3مارس از ساعت  12تا 3بعدازظهر

در قلب NDG
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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
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Elmhurst

رقیب هم حزب خود س��ناتور باراک
اوباما عقب تر بوده است .آقای اوباما ،در
این اواخر ،با مشکالتی روبرو شده که
یک مورد آن ،جنجالی است که بر سر
اظهارات کشیش سابقش ایجاد شد.
ماه گذش��ته ،انتش��ار بخش هایی از
س��خنرانی های تند جرمای��ا رایت -
کشیش کلیسایی که آقای اوباما در آن
عضویت داشت  -باعث بروز انتقادهای
شدیدی از این نامزد انتخابات آمریکا
شد .این کش��یش ،چند سال پیش،
از آنچه برخورد متفاوت دولت آمریکا
با سیاهپوس��تان می دانس��ت انتقاد
کرده و حمالت یازده سپتامبر را نیز،
نتیجه تعرض آمریکا به کش��ورهای
دیگر خوانده بود .آقای اوباما سخنان
کشیش سابق خود را “تفرقه برانگیز و
مخرب” خواند.
بنابراین ،مبارزه انتخاباتی شب گذشته
(سه ش��نبه) در ایالت های ایندیانا و
کارولینایشمالی،فرصتیبرایسناتور
کلینتون بود تا با اقتدار بیش��تری به
مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهد.

ادواردز
از نامزدی
اوباما
حمایت
کرد
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درشهر...
مدرسه دهخدا

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

رادیو هم صدا اتاوا

Courtrai 4255
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

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

کالس های فارسی

توسط یکی از اعضای آژانس مالیات بر
درآمد کانادا و کبک

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
کتابخانه نیما میرس�اند که از تاریخ
دوش�نبه  5ماه می  2008س�اعات
کتابخان�ه به ق�رار زیرتغیی�ر کرده
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.

شنبه  17:مه
بحث آزاد

شنبه  24:مه

پای درد دل پیرگدای خراسان

شنبه  31:مه

خط نستعلیق :رضا نیک خواه
----------------------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
--------------------------

آموزش دف

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف)
(514) 485-0739
(514) 993-0739
Babai,will pay akavan: oct-nov:80

خانه کتاب ایران

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
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
همچنین

آموزشهیپنوتیزم

توسط استاد حمید غواصی
تلفن تماس در کالیفرنیا:

بزرگداشت
سی و پنج
سالگی
دانشنامه
ایرانیکا در
مونتریال

منایشگاه و

پخش زنده یکشنبه ها 9 :تا 11شب

تلفن514-886-4768 :

مدرسه فردوسی

MEKIC
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علیگلستانه

این بار  MEKICکارهای علی
گلستانه  ،نقاش بزرگ و مشهور
ایرانی را از ایران به مونترآل آورده
است .نام علی گلستانه چندین
نسل از ایرانیان ،نامی آشناست و
یادآور نقاشی هایی بسیار قوی ،زیبا
و ستایش برانگیز .با دیدن این کارها
 ،چشم نوازش می بیند و دل غنج
می زند!...

جمعه  23ماه مه ،

گشایش نمایشگاه علی گلستانه
است -و نیز اولین سال تولد
. MEKIC
مرکز فرهنگی و گالری  MEKICبا
خوشحالی و افتخار از شما دعوت می
کند که جمعه  23ماه مه از ساعت
 ۶بعدازظهر در افتتاح نمایشگاه علی
گلستانه و در اولین جشن سالگرد
تولد  MEKICبا یاران MEKIC
همراه باشید.
----------------------

نمایشگاه عکس های افغانستان

بابک ساالری

به همت جمعیت دوس��تداران
دانش��نامه ای��ران ،انجمن ادبی
مونتریال و انجمن دوس��تداران
زرتشت ،روز یکشنبه 4ماه می در
محل دانشگاه کنکوردیا نشست
بزرگداش��تی به مناس��بت سی
و پنجمین س��الگرد آغاز به کار
دانشنامه ایرانیکا برای قدردانی
از کوش��ش های دکتر احسان
یارشاطر برگزار شد .این جلسه
همزمان با کش��ورهای مختلف
به این مناسبت برگزار گردیده
است .در نشست مونتریال ،استاد
محمد اس��تعالمی و آقای دکتر
سید ضیاءالدن شادمان سخنانی
در بزرگداش��ت ایرانی��کا ای��راد
کردند .همچنین گروه موسیقی
صوفی از مونتریال قطعاتی زیبا
اجرا کرد.
ایرانیکا از دیروز تا امروز

کار دانشنامه ایرانیکا سی و پنج
سال پیش در ایران آغاز شد.
این دانشنامه ابتدا به زبان فارسی
و با سرمایه گذاری بنگاه ترجمه
و نش��ر کتاب در ایران و پس از
انق�لاب به زبان انگلیس��ی و با
کمک بنیاد علوم انسانی آمریکا
(ابتدا به کوش��ش روتلج ـ ناشر
انگلیسی و س��پس در دانشگاه
کلمبیا) منتشر شد.
دکتر احسان یارشاطر ،بنیانگذار
ایرانیکا در گفته ها و نوشته های
متعدد به دش��واری هایی اشاره
کرده است که هرکدام به تنهایی
می توانس��ته س��د راه انتش��ار
ایرانیکا شود.
مهمتری��ن ای��ن دش��واری ها
گرفتاری ه��ای مالی بود که به
کوش��ش دکتر یارشاطر و دیگر
دس��ت ان��درکاران و فرهن��گ
دوستان ایرانی و غیر ایرانی ،به
ویژه با یاری بنیاد علوم انس��انی
آمری��کا روز به روز کمتر ش��ده
است.
دانش��نامه ایرانیکا ت��ا کنون در
س��یزده جلد و هر جلد هشت
یا ش��ش جزوه ،منتشر شده و
چهاردهمین جل��د آن در چند
ماه آینده منتشر خواهد شد.
تا کنون بیش از هزار و چهارصد
نفر از پژوهشگران تاریخ تمدن و
فرهنگ ایرانی با ایرانیکا همکاری
کرده ان��د .قریب  ۹۰درصد این
پژوهشگران غیر ایرانی هستند.
ایرانی��کا مطال��ب گوناگونی را

در بر می گیرد .تاریخ ،باس��تان
شناس��ی ،جغرافی��ا ،ادبی��ات و
هنر ،فلس��فه ،عرفان ،موسیقی،
مردم شناسی ،اقتصاد ،پزشکی
و بهداش��ت ،اساطیر و فولکلور،
ش��رح حال مردان و زنان بزرگ
و توصیف شهرها ،کوه ها ،رودها
و حیوانات و نباتات از جمله این
مطالب است.
مطالب ایرانیکا تنها شامل ایران
نیست بلکه کش��ورها و مردمی
را دربرمی گیرد “که به یکی از
زبانهای ایرانی سخن گفته اند و
می گویند”.
کار دکتر یارشاطر و همکارانش
فقط محدود ب��ه ایرانیکا و زبان
انگلیسی نیست ،بلکه ادامه چاپ
انتقادی ش��اهنامه به کوش��ش
پروفسور خالقی مطلق ،کلیات
عبید زاکانی به کوشش “محمد
جعفر محجوب” و برخی دیگر از
آثار گرانقدر ادبیات فارسی است
که یا منتشر شده و یا در دست
تهیه و انتشار است.
ی��ادآوری میش��ود انجم��ن
دوستداران ایرانیکا در مونتریال،
هم��ه س��اله در خصوص جمع
آوری کمک ه��ای مالی جهت
یاری به تداوم ایرانیکا می کوشد.
اگر شما هم عالقمندید به این
مهم یاری رسانید همین امروز
ب��ا آقای محمد فاض��ل با تلفن
زیر تم��اس بگیری��د .اطالعات
مربوطه را در پائین همین صفحه
بخوانید.

کماکان 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

(818) 708-7278
ghand4264552UPmai01/15

گروه خیریه پردیس
د رمونتریال با

خامن پروانه ابهری
متاس بگیرید:

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

129.00

(514) 784-0305

)(+tax

Sandwich

}g£

†``Â`` ` ` `¾…£

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

Canopy

Board

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

x£ÅœZ® Zç½À`®•ã¿¨œZ
›®˜¯ )ä¥±…Zz Ý‘£``À› z (Zz£``†zZ

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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کشیش جالل عادل

(اول پطرس ۱.)۳:
به دنیا میآید فرزند
یکند.
ست که او را خراب م 
سان تازهای که در ما
ا
ان
ن
��ا
س
ان
ت
تر
بمقدس میگوید ف
عبد روحالقدس است.

تا
ک
رابی محیط خدا و م
ول��ی
اه نیست ،بلکه به جای
��ت و همین باعث خ
ن انسان دیگر اسیر گن
س
ا
ب
ت بزرگی روبرو خرا
مذاهب و مکاتب ای
رکت خدا در زندگی او
مروز خود را با مشکال
یش��ود .خیل��ی از
لعنت ناشی از گناه ،ب
روریسم ،او هم م 
انسان ا
راه نج��ات را در تغییر
ی طبیعت مسیح که
ت
گ،
مشکالتیهمچونجن
یشود .شیرین
ی،
اع
م
جت
ا
د،
و
به تغییر جاری م 
ط زیست ،فک��ری
میبین
ره ی روح مینامد در
جو میکنند .آنها قادر
هستهای ،بحران محی
کالم خ��دا آن را ثم��
ست
ی
ها
ج
سال ح
ط
ی مهلک مانند محی
اما مسیح به این دنیا
یکند .البته
�روع به نشو و نما م 
ها
ی

ار
م
د.
بی
تن
ه،
س
اد
نی
نو
فروپاشی خا
��ان
کسی وجود او ش�
و خود به خود انجام
ز ،افس��ردگی ،اضطراب ،فقر و درون انس سان را تبدیل کند .اگر
ن تبدیل به یکب��اره
د
ان
بخش  3سرطان و ای
ن
آمد تا درو
یشود .انسان ای
یروزی بر شیطان نیاز

م
زه
تا
ی
در مسیح باشد خلقت
یشود بلکه مانند پ
غیره.
او قلبی تازه و نم 
ش از هر مش��کل دیگر
ار کردن تحت هدایت
ی تازه نی��از دارد .نیاز
بی
به آگاهی ،توکل و رفت
که
ی
کل
��
ش
د
م
ول
(پایانی) ولی
ما با خداست! به ت
و مسیح آمد تا چنین
ل
شک
م
م،
ت.
ری
دا
��
ن
س
آ
گر از سرشتی تازه ا
روح خدا دارد.
نیاز به حل ل ما با خدا ،بسیاری دی
ی را امکانپذیر سازد.
شک
بدون حل م
شد ،زیرا تنها چیز
یدهد.
عمل پیوند انجام م 
د
اه
خو
ن
ل
ح
دا ،مش��کالت ما نیز
ن کار را با
ردن میوه نتیج هگیری
 مشکل ما با خسیح باشد خلقتی تازه
که میتواند آنه��ا را برای ما حل خدا ای هایی که برای شیرین ک
پس اگر کس��ی در م
ت
ار
��
ک
س
از
دا
ی
طان ،خ
یک
هند این است که تکه
درگذشت؛ هان ،همه
 مشکل ما با شیی درختی انجام مید
است .چیزهای کهنه
.
د
کن
ش��یرین را در جایی
شکل ما با خودمان
ی کوچکی از درختی
چیز تازه شده است!
ومیزنند .در اثر این پیوند،
ایمان به مسیح حل
ناسب به آن پیوند م 
سه مشکل بزرگ ما با
ن
ما
ای
با
م
ما
یشود .خدا هم
گ
سه مشکل بزر
دش
درخت اول شیرین م 
یشود! مشکل انسان با خو ش��ر در گناه میوه ی
یشود:
ود ما را تبدیل م 
به مسیح حل م 
لب
که طبیع��ت تلخ وج
کالم خدا میگوید که نس�� تباهی شده برای این
ود یعنی پسر یگانه ی
کرده و گرفتار فساد و
کند تکهای از وجود خ
مشکل ما با خدا،
س��قوط
ن
خ
س
م
دی
ق
ت
انی
س
یزند.
ان
شکل ما با شیطان،
و
ن

سا
م
خود را به ما پیوند
د است .پولس از ان
م
تأثیر امی��ال فریبنده
کسی در مسیح باش
ت
��
پس اگر
ح
میگوی��د که ت
کل ما با خودمان.
و مش
نه
در دو مرحله اجنام
که
ی
یدهد،
ها
یز
ما را با خود آشتی م 
چ
دستخوش فساد است
خلقتی تازه است.
 )۲۲او این کار را
خدا در مس��یح
(افسسیان ۴:
ه
از
ت شیطان و نیروهای
ت
یز
چ
مه
درگذشت؛ هان ،ه
د .میدهد.
در مسیح ما را از اسار
یکن
ت ذهن خود رفتار م 
سیح طبیعت گناهآلود
!
ت
س
ا
ه
د
این انسان در بطال
ش
یکند ،و در م
ت جهالتی مرحلۀ خنست
عیس��ی او آزاد م 
عل
را تبدیل نموده ،در ما
ه

ب
و
ت
ود
س
ا
خ
ده
یز
ش
خ
ک
تا
خدا در زندگی ،مرگ و رس��
عقل او تاری
طکرده ی ما
م ،پس��ر و س��قو 
تدلی اوست از حیات
ری
م
م

ح
خ
ر
س
در
ی
دا
وز روزی است که خدا که نتیجه
ساسیتی در تاری��خ رخ داد .خ
انسانی نو میآفریند.
امر
اس��ت .او چون هر ح
ت پیوند زد .او بخشی
نون این کار را در من
ده
ری
تا
.
یخواه��د ه ماک
ش
د
اف
ب
ور
ه
ت
د
د
خ
به
ت
در
جنا
به
را

هر
یخواهد انسان را
خود
با خود یگانه خدا م
ست ،خود را یکسره در
ماکن��ون زمان لطف
م 
ت را به خود گرفت و
را از دس��ت داده ا
و ش��ما انجام دهد .ه
ری
��
نه
ش
صا
ب
از
است ،چندان که حری
ط روح تقدیس کرد و
وز روز نجات است .اگر
هرزگی رها کرده
س��اخت .او آن را توس
خداس��ت؛ همین امر
شهای آن پیروز
ی خدا را در مس��یح
د.
الی
آ
ی
دست به هر ناپاکی م
س هها و گرای 
هن��وز این خلقت تازه
(افسسیان ۴ :
 .)۱۹-۱۷بر همه ی وسو سان را با خود بر صلیب
است نزد او به گناهان
افی
است .از ش��د .و در آخر آن ان
ها و گناهان خود مرده
صلوب کرد .سپس در تجربه نکردهاید ،ک دگی خود را کام ً
ال به
ی
او در نافرمان 
ست هها رد و در آنجا با خود م
خود اعتراف کنید و زن
ب
یکند و خوا
گان ،انسان و انسانیتی
دا این کار عظیم را در

م
ی
رو
پی
ود
خ
هوای نفس
از مرد
او بس��پارید تا روح خ
رستاخیز عیسی گر اسیر و برده ی گناه
به مسیح ایمان دارید
یآورد
و افکار آن را به جا م 
 .)۳-۱تازه خلق ش��د که دی
شما انجام دهد .و اگر
(افسسیان ۲ :
ت تازه ی خدا در مسیح
یخواهید خلق
ت

ی
م
ج
س
 .)۵-۴ولی
شکل یا مشکالت خار
نی
دگی شما رشد کند و به
(افسسیان ۲ :
تنها م
بیش از گذشته در زن
از
ج
ار
مشکل ما تر اوقات مش��کل را خ
زندگی خود را بار دیگر
نیست .ما بیش
یتوانید
ظهور برسد ،م 
ش��کل را در دیگران
م
دو
رید و عهد تازهای با او
لۀ
ح
مر
م
یجوییم.
خودمان م 
یدهد .وقتی به مسیح هطور کامل به او بسپا
رایط اقتصادی ،در ن پیوند در ما رخ م 
دس ب
نزدیک شوید و بیشتر
ش
ای
در
ه،
مع
یبینیم ،در جا
م ،خدا توس��ط روحالق
بندید که بیشتر به او
م
یبینیم .حا 
یآوری
سیح ب
ل ایم��ان م 

ما را از روح خود لبریز
م
ار
بک
ح
صا
یا
د
یزند و ما را در م
رزن
ف
با او وقت بگذرانید تا ش
یا
سر
م
ه
ل ج��دی درونی سیح را به ما پیوند م 
ی فزونتر به ش��باهت
�ک
م
ش�
م
ح
ک
�ی
ی
س�
ار
فت
م
آنکه ما گر
با این کار ،هر آنچه بر
کرده ،از جالل به جالل
یدهد.
طکرده و گناهآلود قرار م 
م و آن طبیعت سقو 
و
گ
مر
در
ما
مسیح تبدیل نماید.
یشود.
هستی
شت شامل حال ما م 
_______________
ت .مشکل ما حتی تنها غضب خدا یا گذ
م .بشریت کهنه ی ما با
ما اس
یشوی
ت .مشکل چنانکه مسیح قیام او سهیم م 
پایان
یز او انسانی تازه در ما
س
نی
قهر شیطان
ستاخ
د ریش��ه ی خراب درخت وجود ما و او م 
یمیرد و با ر ته پطرس ،ما بهواسطه
میگوی
یشود .به گف
و مریض ما هم هست .این خرابی خلق م 
قلب فاسد
دی تازه پیدا میکنیم
ی قیام او تول
یشود.
ت موجب مرگ ما م 
در نهای
سان پاک است .محیط
به ما گفتهاند فترت ان

خلقت تازه در
مسیح

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

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

514-999-5168

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

Mont
Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
ST-DENIS

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

هر یکشنبه

Mary Anne
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!!Just for laugh festival
برخی از جمالت
قصارمسئولین
محترم کشور طی
سال ۸۶
وبالگ تقویم تبعید

 آیتالله جوادی آملی“ :دانش��مندان
فیزیک ،شیمی ،بارانشناسی و زمین شناسی
بدون پسوند اسالمی نفهمند”.
 حسنی ،امام جمعه ارومیه“ :اگر فرد
مشرکی را وقتی فهمیدیم که واقعاً مشرک
شده ،باید او رابسوزانیم؛ اگر با گلوله هم بود
اشکالی ندارد”.
 امام جمعه شیراز“ :گرانی خانه باعث
ش��د جوان پاک ما به جای مسکن ،دوست
دختر و دوست پسر بگیرند”.
 ش��کوفه گلخو ،رییس دانشگاه الزهرا:
“بدحجاب��ی زنان موجب فعال ش��دن غده
هیپوفیز مردان در تولید مثل میشود”.
 قرائتی“ :ما آخوندها همیشه مثل گاز
اشک آور عمل می کنیم؛ فقط بلدیم گریه
مردم را در آوریم”.
 احم��دی ن��ژاد“ :ما یک کش��ور آزاد
هستیم”.
 س��ید حسین مرعشی“ :احمدی نژاد
نه فقط معجزه هزاره سوم ،که معجزه هزاره
چهارم هم هست”.
 امام جمع��ه تبریز“ :علت زلزله اخیر
تبریز ،اظهارات اعلمی نماینده تبریز در مورد
سیدالشهدابود”.
 آیت الله خزعلی“ :حجاب موجب باال
رفتن معدل دانشجویان میشود”.
 احمدی نژاد“ :در ایران همجنس��گرا
نداریم”.
 آی��ت الله امین��ی ،ام��ام جمعه قم:
“سنگسار باید علنی باشد”.
 احمدی نژاد“ :ایران قدرت اول جهان
است”.
 آیت الله حسنی“ :اگر مومنین غسل
جمعه را انجام ندهند مشکالت کمبود گاز
مرتفع می شود”.
 وزیر مسکن“ :ساکنان شهرهای بزرگ
امیدی به خانه دار شدن نداشته باشند”.
 وزارت اطالعات“ :سنجابهای جاسوس
در مرز دستگیر شدند”.
 احمدی نژاد :نفت را س��ر سفره مردم
می آوریم … ،بعد از انتخابات“ :نفت خوردنی
نیست که سر سفره ها بیاوریم”.
 س��ردار رادان“ :قرار گرفتن چکمه بر
روی ش��لوار به دلیل نشان دادن بخشی از
برجس��تگی بدن از مصادیق ش��رع است و
تبرج به حساب می آید”.

Salon Coiffure Zara

7187 Newman

 الهام ،س��خنگوی (وقت) دولت“ :نفت
را سر س��فره مردم نمی آوریم ،بوی بد می
دهد”.
 مسئولین نیروی انتظامی در مالقات با
یک گروه از وزارت کشور آلمان آمادگی خود
را ب��رای تامین امنیت بازیهای جام جهانی
(در آلمان) اعالم کردند.
 اس��ماعیل طط��ری ،نماینده س��ابق
کرمانشاه“ :آلمانی ها اگر بشر بودند یک زن
رقاص رئیسشان نمی شد”.
 احم��دی نژاد ” :اینها  .به اندازه بزغاله
هم از دنیا فهم و شعور ندارند”.
 علی الریجانی در جریان رسیدگی به
پرونده هس��ته ای ایران“ :با شکالت راضی
نمی شویم”.
 الله افتخاری ،نماینده مجلس شورای
اسالمی“ :در س��رزمین اسالمی نباید یک
مریض زن بدست نامحرم مداوا شود”.
 شکراله عطارزاده ،نماینده مجلس هفتم:
“کوندالیزا رایس ی��ک پیر دختر امریکایی
ولگرد اس��ت که ناکامی های جنس��ی وی
موجب عقده شده است”.
 سخنگوی دولت ،پس از تصویب الیحه
بودجه“ :دولت مسئول گرانیهای سال آینده
نخواهد بود”.
 وزیر کشور (در مورد انتخابات) ” :آنقدر
که به فکر آفتابه لگن هستیم به فکر تقویت
محتوای برنامه ها نیستیم”.
 احمدی ن��ژاد“ :امریکا به ایران حمله
نمی کند چون من مهندس��م و مسائل را
تحلیل می کنم”.
 احمدی نژاد“ :یه دختر بچه دو ساله …
زبونشنون اسپانیولیه  ..یه نیگاه کرد به من،
گفت“ :این محموده  ،این محموده”.
 احمدی نژاد“ :یکی از ش��خصیتهای
شرق آسیا ،از مسئولین درجه یک اومد به
دیدن ما ..خالصه حرفش این بود که اومده
بود زنبیلش رو بذاره تو صف بگه ما مشتری
شماهستیم”.
 احم��دی ن��ژاد“ :دختر  ۱۶س��اله ای
در خونه ش��ون انرژی هس��ته ای را کشف
کرده”.
 حجت االس�لام و المس��لمین مهدی
پور ،محقق و پژوهشگر مهدویت“ :رواج بی
بندو ب��اری در یک جامعه باعث بروز زلزله
می گردد”.

 الکترولیز
فیشیال
 مانیکور پدیکور
 اپیالسیون
 ماکیاژ
تاتوی دائمی
با ماساژ
 رنگ
 فر
 کوتاه کرد ن مو
 هایالیت
-بند و ابرو

Montreal, QC

(514) 366-6556

Salon Coiffure

ZARA
سالن آرایش زارا
با  2شعبه

درخدمت هموطنان گرامی

Salon Coiffure Zara

3657 rue Hochelaga
Montreal, QC H1W 1J2

(514) 522-5252

www.paivand.ca
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تأکید اوباما بر دیپلماسی مستقیم در قبال ایران

باراک اوباما ،نامزد ریاس��ت جمهوری
آمریکا روز پنجش��نبه با متهم کردن
جرج بوش به «سیاس��ی کردن بیش
از اندازه» سیاست خارجی ،بار دیگر بر
استفاده از دیپلماسی مستقیم در قبال
ایران تأکید کرد.
بر پایه خبری از فرانسپرس ،اوباما در
صحبتهای روز پنجشنبه خود اظهار
داشت« :در عوض لحن شدید و عمل
نکردنها ،م��ا باید کاری را بکنیم که
کندی ،نیکسون و ریگان کردند ،یعنی
از تمامی اجزای قدرت آمریکا ،از جمله
دیپلماسیشدید،اصولمدارومستقیم
در مواجهه با کشورهایی مانند ایران و
سوریه استفاده کنیم».
ب��اراک اوباما ،س��ناتور ایالت ایلینوی
آمریکا ،در ماه آوریل گذشته خواهان
مذاکره مس��تقیم با تهران شد و ماه
ژوئیه گذشته در جریان یک مناظره
ریاستجمهوری حزب دموکرات نیز
گفتهبود که حاضر اس��ت مذاکراتی
بدون قید و ش��رط ب��ا مقامات ایران،
س��وریه ،کره ش��مالی ،ونزوئال و کوبا

انجام دهد.
سخنان تازه اوباما
در م��ورد دنب��ال
کردن «دیپلماسی
مستقیم» با ایران
و دیگر کشورها در
پاس��خ به اظهارات
ت��ازه ب��وش در
سخنرانی او خطاب
به پارلمان اسرائیل
بیان شدهاست.
جرج ب��وش ،رئیس
جمه��وری آمریکا ،در س��خنان روز
پنجش��نبه خود در اس��رائیل گفت:
«بعضی ظاهراً معتقدن��د که ما باید
با تروریس��تها و افراطگران مذاکره
کنیم .گویی استدالل نبوغآمیز تازهای
میشود آورد که آنان بپذیرند تا کنون
کام ً
ال در اشتباه بودهاند».
جرج بوش تمای��ل اوباما به مذاکره با
ایران را «امتیاز دادن به تروریستها»
نامید و اظهار داشت« :وظیفه ما این
است که این عمل را با نام درست آن

دکتر علی شفیعی

یعنی راحتطلبی دروغین
و امتیاز دادن بنامیم».
او در ادامه این راهبرد را با
امتیاز دادن بریتانیا در دهه
 ۱۹۳۰به رژیم آلمان نازی
مقایسه کرد.
باراک اوباما در پاس��خ به
این س��خنان جرج بوش
همچنی��ن اف��زود« :مایه
تأس��ف اس��ت ک��ه جرج
ب��وش از یک س��خنرانی
در پارلم��ان اس��رائیل و از
شصتمین سالگرد استقالل اسرائیل
برای ی��ک حمله دروغین سیاس��ی
استفادهمیکند».
-------------------

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

- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

L

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

Longueuil

Open week-ends
& evenings
Financing Available

________________________
4531 Boul Des Sources

Rivage

Quality at an affordable price

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

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

CONDOMINIUMS

پیامد صحبت باراک اوباما ،وزارت دفاع
آمریكا روز جمع��ه 16ماه می اعالم

افتتاح مطب در وست آیلند

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه

30% SOLD

اقتص��ادی و نظام��ی احس��اس كند
كه رفت��ار خود را تغیی��ر دهد ،هیچ
چش��ماندازی برای مذاک��ره متصور
نیست».
م��ورل تاكید ك��رد« :دخالت نظامی
گزینه مطرح است ولی ما تاكنون آن
را انتخاب نكردیم».
------------------------------

وزارت دفاع آمریکا،
مذاکره با ایران را
رد کرد

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

كرد« :آمری��كا در تالش برای
ترغی��ب ایران به می��ز مذاكره
نیست ،بلكه برای افزایش اعمال
فشار بر ایران ،جهت تغییر رفتار
این كشور تالش میکند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه« ،جف
مورل» سخنگوی وزارت دفاع آمریكا
در كنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن
گفت« :تنها پیشنهادی كه میتوان به

ایران ارائه داد ،كاهش فش��ار بر ایران،
آن هم در صورتی است كه آنها رفتار
خود را تغییر دهند و برنامه هستهای
خ��ود را كنار گذاش��ته و به بیثبات
كردن منطقه پایان دهند».
س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا وجود
هر گونه افق و دورنمای روش��ن برای
مذاكره با ایران را رد كرد و گفت« :تا
زمانی كه ایران چنان فشار دیپلماتیك،

ocated at
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Starting at

149 000$

Sales Office

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

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

Including 6 appliances

Taxes and rebates included
N

www.blurivage.ca

www.truenorthproperties.com

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.



















































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics
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Rapid Orthodontics 
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Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

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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6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

www.paivand.ca

www.eleganceleasing .com

(2nd floor) 







Tel.:

482-4500








Leasing

:روی سایت ما بجویید
را از

اینک بزرگتر از همیشه
با مدیریت الکس پورقناد

Leasing &
Financing
With or

Without
Credit
















D
E
V
O
R
P
-AP
E
PR















فرانسوی وانگلیسی،به زبان فارسی
!LEX 0OURGHANNAD
#ONSEILLER EN VENTE DE VÏHICULES NEUFS ET USAGÏS
SERVICE OFFERT EN )RANIEN ANGLAIS ET FRANÎAIS

قیمت ها ی ویژه برای هموطنان گرامی

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

2009 3000$
کامــــری
RABAIS
et plus.

Camry 2007
neuve et4avec peu
LE SE
سلینــدر
de kilomtrage.

 دالر23500 از

( 1-888-780-3103
RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC










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

در خدمت هموطنان گرامی
____________________
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Elegance
اتومبیل دخلواه خود

(514)
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At “Bachmann Custom
Poker Tables” we design and
engineer lifetime investments
in fine gaming furniture. We
spare nothing when it comes
to utilising the best materials
and quality components from
around the world.
As unique as your custom
request may be, we aim to
comply. Whether you select
one of our luxurious 8 player
60” dia. round designs, one of
our 10 player “Texas Holdem”
oval style tables, or have a
unique design idea of your
own, you can rest assured that
our reputation and integrity
will go into every crucial step.
We guarantee it.
At Bachmann we offer only
the finest selection of specialty
and exotic woods. Our team
boasts in excess of 100 years
of wood working experience
and our craftsmanship is second to none.
To compliment your selection
of wood and stain, Bachmann
offers over 15 colors of suited
speed cloth playing surfaces.
As an alternative, 20 colors of
our special gaming suede are
also available to provide that

Bachmann Custom

Poker Tables

1112 Tomkins Farm Cr.
Greely Ontario K4P 1M5

Tel: 613-822-8650
info@bachmanntables.com

Prestigious Area:
Access to Water

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.

____________________
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
____________________

www.paivand.ca
extra elegant velvety feel to
your new table.
To further enhance your
creative desires, custom logos,
personal designs or your
favorite sports team crest can
be added to the playing felt.
Embroidery and dye sublimation represent the 2 available
means of logo application.
At “Bachmann Custom Poker
Tables”, we strive to achieve
the individuality in design and
quality that you deserve. We
take the guesswork out of the
equation and provide that allimportant confidence through
our personalized service.
As the focal point of your
games room, a “Bachmann
Custom Poker Table” will truly
impress your friends, family
and playing partners who come
over and play.
By selecting Bachmann for a
complimentary quotation we
are confident you will enjoy
your custom table within
weeks..

میز پوکر باکمن

...نفیس ترین و زیبا ترین
کار دست استــادان فن

Bachmann Custom

Poker Tables

www.bachmanntables.com

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.

Cell.: (514) 816-4080

نینوسگیورگیزنیا

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

نادر خاکسار

:مشاور امالک
مسکونی و جتاری

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

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

! صاحب خانه ی دخلواه شوید،فقط با بهای اجاره
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 پیش از فروشStaging مشاور رایگان جهت بازسازی و
بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

Cell.: (514) 969-2492

D
L

Point Claire
3 bedrooms
water front
$390000

D.D.O.

2 bedrooms
Townhouse
$170000

Ile Bizard

4 bedrooms
New Construction
$ 5300000

O
S

Cote-ste-Luc

Downtown

1 bedroom
$162000

Condo

Condo

18

Ville Marie
2 Bedroom
$270000

19
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ایران وانتخابات آمریکا...

متدن سه هزار ساله قابل انهدام نیست

ح
یبرن��دهجایزهصل 
نعباد 
ش��یری 
ل ۲۰۰۳باانتقا دازسخنان
لدرسا 
نوب 
ص
ندرخصو 
یکلینتو 
یهیالر 
جنجال 
ی
لحمل هاتم 
نب هاسرایی 
اینک هاگ رایرا 
طآمریکانابو دخواه دش د
کن دتوس�� 
ناس��تثنا
نزنا 
یدرمیا 
گفت:”هیالر 

ننی ز
یازمردا 
یرو دک هحت 
ب هشمارم 
بت راست”.
گطل 
جن 
قبش ردرگفتگو با روزدر
لحقو 
نفعا 
ای 
ن
نپیش��گاما 
حاینک هچرازنا 
توضی�� 
نصدم ه
حهستن دافزود“ :بیشتری 
صل 
ن
یبرن دچراشوهرا 
نم 
گرازنا 
ازجن 
یدهن د و
تم 
نخو دراازدس 
وپس��را 
ن
یگیرن د. بنابرای 
مور دتج��اوزقرارم 
ح
نصل 
یجها 
ندرهم هج��ا 
نوع��ازنا 
ی
بهستند.اماازآنجاک ههرقانون 
طل 
ی
استثناخو دراه مدار دگاهماب هزنان 
گ
یجن 
یخوری مک�� هازه رمرد 
برم 
طل 
بت رهستند”.
یکر دکه “خان م
یامیدوار 
یاب��راز 
و 
ی
یران هازرو 
نحرف�� 
نچنی 
کلینتو 

اعتقا دبلک هصرفابرای
یاز
یعدها 
بآرا 
کس�� 
نکشورش زده
افراطبو 
ی
باش��د”“ :اگ�� رازرو 
اعتقا دگفت هباش�� دک ه
ی
یک هخطر 
درصورت�� 
ل شو د
متوج ه اس��رایی 
نرامنهد مخواه د
ای��را 
کر دبای دبگوی ممتاسف م
ی
نب�� هجا 
کز 
ک هی�� 
ی
یم 
گو ویران 
حب هجن 
یوصل 
سازندگ 
یگوی م
نم 
خایشا 
اندیش دودرپاس�� 
یبا
ن وبافرهنگ 
تای��را 
یباقدم 
ملت 
ن
نویرا 
لتمد 
شازس��ه هزارس��ا 
بی 
شدن 
ینیست”.
یادام هداد“ :ش��ای د
نعب��اد 
ش��یری 
یبتوانن دچن دنقط ه
یجنگ 
هواپیماها 
نمنهد م
لخان مکلینتو 
نراب هقو 
ازایرا 
ی
نس�� ههزارسال هرانم 
کنن داماتمد 

محمدرضاشفیعیکدکنی
 3شعر

در باد های
امشب و هر
شب

ب
این باد های هر شب و امش 
این باد آسیایی این باد مشتری
وا می کنند پنجره ها را به

توان دمنهد مکرد”.
ل ۲۰۰۳
لدرسا 
حنوب 
برندهجایزهصل 
نودیگ ر
یب هکلینتو 
بو 
تک هجوا 
گف 
یعلی ه
تتند 
ناظهارا 
یک هچنی 
افراد 
ن
خم 
ناست“ :پاس 
یکنن دچنی 
نم 
ایرا 
نک هدایما
یمانن دخان مکلینتو 
ب هافراد 
لرابهان هحمل ه
یاسرایی 
سازویران 
تر 
ن
تک هایرا 
ناس 
یکنن دای 
نم 
ب هایرا 
گ
شبزر 
نکورو 
یاززما 
ازدیربازیعن 
ن
فیهودیا 
یمعرو 
یازپناهگاهها 
یک 
نها
نقر 
ندرایرا 
بودهاس��ت .یهودیا 
ی
ییک 
یکردهاند .حت 
شزندگ 
درآرام 
ن
فیهودیا 
یمعرو 
تگاهه��ا 
از عباد 
نرابای دباس ه
نواق عاست .ایرا 
درایرا 
تقراردا د
نمور دقضاو 
هزارسابق هتمد 
لاخیرو بلک هدو-
یسا 
طباس 
 ون هفق 
ن
یکارآمد 
لاخیرش-بع دازرو 
سه سا 
ینژاد...”
محمو داحمد 
خب ه
قبش�� ردرپاس�� 
لحقو 
نفعا 
ای 
نسابق ه
لک هباتوج هب هچنی 
نسوا 
ای 
ن
لدار دک هایرا 
یآیااساس��ااحتم��ا 
ا 
لحمل هکند؟ گفت:
بخواه دب هاسرایی 
ناعال منک��ردهقص د
تای��را 
“حکوم 
ناصو ال
لرادارد  .ایرا 
حمل هب هاسرایی 
ننبوده
ییهودیا 
یبرا 
کشورمتخاصم 
نبهان هب ه
یازسخنا 
طبرخ 
اس��ت .فق 
نرا
یده دتاآ 
نم 
نایرا 
تدشمنا 
دس 
ی
یسخنان 
یکنن دبرا 
بهان هودستاویز 
نمطر حکرده
نظی رآنچ هخان مکلینتو 
اند”.
(برگرفته از روزآنالین)

بر سر چوبه ی دا ر
روی ت و
و فصل را دوباره ورق می زنن 
د به کچا رفت کجا؟
ب
در باد های هر شب و امش 
به کجا می رود آ ه
چهچهه گنجشک بر ساقه
از بهر این هیوال
ن ی با د
این الشه ی بزک شده در بارا 
آسمان ایا
گوری به عمق چند هزاران
این امانت ها را
ل
سا 
در یک دقیقه حفر خواهد شد باز پس خواهد داد؟
ب
این باد های هر شب و امش 
با کیمیای عشق و با سیمیای
مستی
سنجی ز آب و آتش ترکیب
د
می کنن 
روزنامه های محلی را
باز می گردم با دست تهی
د
تعقیب می کنن 
نه پرستویی با من نه خدایی
ن و
نه سبویی آوا ز
ت
دست هایم خالی س 
هیچ صحرایی این گونه
سترون آیا
آن صداها به کجا رفت
د
صداهایبلن 
خواب دیده ست
کسی؟
گریه ها قهقهه ها
گاه می گویم
آن امانت ها را
غم این نیست که دستانم
آسمان آیا پس خواهد داد؟
ت
خالی س 
پس چرا حافظ گفت
کاسه ی چشمم لبریز رهایی
آسمان بار امانت نتوانست
ت
س 
کشید
ج
نعره های حال 

تسلی


بارامانت

مژ
دریافت کان ده مژده

ال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش
یق ا
ینترنت)

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

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

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

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

برای اولین بار یک فرصت استثنایی

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

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120

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

Affiliated Real Estate Agent

Office: (514) 731-7575

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

0

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.

765 000$

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

DOWNTOWN

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

35 000$

Saint-Hubert
)(Longueuil
Superb new

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

475 000$

RENTALS:
Outremont:

2 x 5½ good for
students or
professionals near
metro Outremont
850$/month
or
renovated for
925$/month

RENTALS:
Ahuntsic:

3½ near Adonis
market and BoisDe-Boulogne. 650$

NDG:

1½ (17th floor) near
Concordia
university. 630$

20
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برای بازدید از منایشگاه جدید
Countertops, Tiles,
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)(514
996-2725
(514) 485-5757
Atelier Su Mesura
6750 St Jacques

 7نقطه از
بدن آقایان
كه خامن ها
به آن توجه
می كنند...

Montreal, QC H4B 1V8

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس

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

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

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

AMRO TRAVEL

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

AMRO TRAVEL

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

در این مورد چه كنید:

تص��ور كنید :برنامه مالقات ش��ما به
خوبی پیش رفته اس��ت ،و او شما را
ب��رای ص��رف آخرین نوش��یدنی به
منزلش دعوت كرده .ش��ما وارد می
ش��وید ،كفش هایت��ان را از پا در می
اورید و ان��گاه عطر جوراب هایتان در
تمام فض��ای اتاق پخش می ش��ود.
امیدوارید كه او متوجه نشود؟
آرزوی خوبی اس��ت ،ام��ا باید بدانید
زمان��ی كه نوبت به موارد بهداش��تی
و نگه��داری از بدن می رس��د ،خانم
ها متوجه همه چیز می ش��وند .و از
آنجایی كه بیشترین میزان توجه آنها
در انتخاب همسر مناسب به مواردی
نظی��ر بو ،و بهداش��ت بر م��ی گردد،
جوراب های كثیف و یا ناخن های نا
مرتب می توانند به راحتی رابطه شما
دو نفر را بر هم زنند.
در این قس��می لیستی از اعضایی كه
آقایون معموال به این دلیل كه تصور
می كنند خانم ها به آن قس��مت ها
اهمیت نمی دهند ،آنها را تمیز نكرده و
مراقبت های الزم را در موردشان انجام
نمی دهند ،را برایتان آورده ایم.
امیدواریم پس از مطالعه لیست زیر،
جزء افرادی باش��ید ك��ه از این نقاط
مراقبت كافی می كنند و اهمیت آن
را می دانند.

1-866-421-AMRO

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

و بهداشت شخصی شما را در اختیار
او قرار می دهند .پس اجازه ندهید تا
ناخن های چرك و كثیف شما را از دور
خارج كنند.

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

 -1ابرو

او انتظار ندارد كه ابروهای شما همانند
خودش كام�لا دارای فرم باش��د ،اما
ابروهای پر و در هم و بر هم نیز ،چیزی
نیست كه او انتظار دیدنش را داشته
باشد.

Z®±…£`` ¤˜xZfÂ`` `¥f

در این مورد چه كنید:

اگر ش��ما جز آن دس��ته از مردهایی
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De Kebab
9

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1
2
(514) 933-0-933

در این مورد چه كنید:

خانم ها به وس��یله كرم ه��ای نرم و
مرطوب كننده با خش��كی پوست در
س��رما مبارزه می كنند ،آقایون اغلب
این كار را انجام نمی دهند .الزم نیست
موشك هوا كنید؛ فقط یك قوطی نرم
كننده (ترجیحا ب��دون بو) خریداری
كنی��د و آن را مرتبا بر روی پوس��ت
خود بمالید تا خشكی ها از بین بروند.
افرادی كه پوس��ت های چربی دارند،
بای��د نمونه های��ی را خریداری كنند
كه بدون روغن ( )oil freeباش��ند ،به
این ترتیب مشكل تان به آسانی حل
خواهد شد.

 -4پا

ترك پا ،ق��ارچ های موضعی ،ناخن ها
بلند انگش��ت های پا ،و ب��وی بد آن
م��ی تواند به راحت��ی او را از برقراری
رابطه با شما منصرف كند .متاسفانه
زمانی كه شما كفش هایتان را در می
آورید اولین چیزی كه یك خانم به آن
توجه می كند ،همین موارد هستند.
اگر نتوانید از این قسمت پنهان بدن
خود به خوبی مراقبت كنید ،او ممكن
است تصور می كند كه توانایی مراقبت
و نگهداری از س��ایر اعضای مخفی را
نیز ندارید.
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در این قسمت یك راهنمای ساده وجود
دارد كه باید آن را اجرا كنید:
زمانی ك��ه موهای گ��وش و یا بینی
آنقدر بزرگ شده باشند كه از سوراخ
ها بیرون بزنند ،باید نس��بت به كوتاه
كردن آنها اقدام كنید.

 -6دندان

لبخندی با دندان های درخشان تحت
هر شرایطی همه چیز را به نفع شما بر
م��ی گرداند .دندان های لكه دار ،زرد،
و پ�لاك دار او را به راحتی به س��مت
دیگری منحرف میكند.

در این مورد چه كنید:

اگر مش��كالت دندان هایتان بیش از
اندازه حاد ش��ده باید ،نزد دندانپزشك
بروید؛ ام��ا اگر هنوز ب��ه این مرحله
نرسیده اید ،بهتر است یك خمیر دندان
سفید كننده و دهان شویه خریداری
كنید .البته باید اشاره كنم كه استفاده
كردن از آنها را نیز از یاد نبرید.

 -7كمر

كمر شما بر انگیزاننده ترین نقطه بدن
تان است ،البته نه زمانی كه پر است از
جوش و موهای زائد!

در این مورد چه كنید:

اگر مش��كل ش��ما جوش های غرور
اس��ت ،از كرم و یا لوس��یون های پاك
كننده استفاده كنید .در مورد موها هم
اگر مقدار آنها كم باش��د اصال مسئله
ای نیست ،تا به حال كمی مو هیچ را
اذی��ت نكرده اما اگر مقدار آن بیش از
حد نرمال است باید به سالن زیبایی
بروید و آنها را اپیالسیون كنید .
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در این مورد چه می كنید:

Work-OUT
4-ur
!BRAIN
Puzzle 29 (Easy, difficulty rating
)0.37
بینی/
 -5موی

6

7

من موی گ��وش و بینی یك مرد را با
س��بیل های بلند و نمایان یك خانم
برابر می دانم .ی��ك خانم برای از بین
بردن سبیل ها ،آنها را موم می اندازد،
دكولوره می كند و هر كار دیگری كه
از دس��تش بر آید در این زمینه انجام
می دهد.
آیا ش��ما نیز نباید همین كار را انجام
دهید؟

اگر پودرها و پمادهای روی میز جواب
نمی دهند باید با یك پزش��ك در این
مورد مشورت كنید.

6

دستان شما نقطه ای هستند كه
 9مطالب بسیاری در مورد نظافت
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هیچ خانمی نمی تواند از لمس كردن
پوس��ت لطیف و صاف اجتناب كند.
آیا این دلیل كافی نیس��ت تا شما را
ترغیب به داش��تن پوس��تی لطیف و
شاداب نماید؟

 -2ناخن
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حل سودکو :وارونه در صفحه بعد
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 -3پوست

هس��تید كه ابروهای پری دارند ،باید در این مورد چه كنید:

درست كاری را انجام دهید كه خانم ها
انجام می دهند :ابروهایتان را بردارید.
فقط كافی اس��ت موهای بین دو ابرو
را بردارید (فقط موهایی كه وسط دو
)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40
ابرو ق��رار دارند) .البته اگر قصد دارید
موهای بیشتری را بردارید ،بهتر
است نزد یك آرایشگر بروید تا او
6
این كار را برایتان2انجام دهد.
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الزم نیست هر هفته مانیكور كنید تا
ناخن هایتان فرم داشته باشند ،بلكه
فق��ط كافیس��ت از داروخانه یك عدد
سوهان خریداری نمایید و سختی ها و
لبه های تیز آنرا صاف كنید .هیچ خانم
دوست ندارد ،كسی او را با ناخن های
بد فرم و ناصاف در آغوش بگیرد.

گوش
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گوناگون...

چای برای مغز
مفید است

دانش��مندان س��نگاپوری ط��ی
مطالعات خ��ود در زمینه تاثیرات
چ��ای روی فعالیته��ای مغزی
دریافتهاند كه چای برای مغز مفید
است.
این دانش��مندان اعالم كردند كه
نوشیدن حتی یك فنجان چای در
روز با كاهش سرعت تحلیل رفتن
سلولهای مغزی و نیز هوشیار نگه
داشتن مغز تا سنین سالخوردگی
برای مغز مفید است.
چای نوشیدنی ارزان و غیر سمی
اس��ت كه به میزان بسیار زیادی
مصرف میشود.
دانشمندان این دانشگاه دریافتند
كه كاتچینز یك تركیب طبیعی در
چای است كه از سلولهای مغزی
در برابر پروتئین آس��یب رسان به
مغز محافظت ك��رده و در نتیجه
توان ادراكی مغز را حفظ میكند.
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گفتن��ی اس��ت ك��ه پروتئی��ن
آسیبرس��ان به مغز طی گذشت
س��الهای عمر اف��راد در مغز آنها
ساخته میشود.
همچنین كافئین موجود در چای
برخ�لاف كافئین قه��وه ،حاوی
پروتئین طبیعی موسوم
به تیآنین است كه اثرات
جانبی معمول كافئین از
قبیل افزایش فشار خون،
س��ردردها و خستگی را
خنثیمیكند.

منک را
چگونه
مصرف كنیم

نمك  ،این بلورهای سفید مكعبی
بس��یار ریز موج��ود در طبیعت با
همه خواصی كه در آن وجود دارد،
اگر به طور صحیح و به اندازه از آن
استفاده نشود عوارض نامطلوبی را
بر سالمت انسانها میگذارد.
ناخالصی هایی ك��ه با نمك همراه
اس��ت میتوان��د به ب��روز عوارض
نامطلوب در دستگاه گوارش ،كلیه،
كبد و ریه منجر ش��ده و حتی در
م��وارد حاد مان��ع از جذب آهن و
مسمومیت شود.كارشناسان تغذیه
تاكید میكنن��د كه حداكثر نمك
مصرفی هر فرد روزانه دو تا س��ه

در سیب  ۱۲عامل
ضد سرطان
وجود دارد

گرم باش��د و از پنج گ��رم در روز
تجاوز نكند و حتما از نمك تصفیه
شده ید دار استفاده شود.
نمك نام متداول كلرور سدیم است
و ش��اید بتوان گفت این بلورهای
ش��ورمزه یكی از نخس��تین مواد
نگهدارندهای است كه بشر آن را
به دلیل خواص ض��د میكروبی و
جلو گیر ی
از فساد و
ب��ه دلیل
بهبودطعم
از دیر باز به
مواد غذایی
خود افزوده
است.
نم��ك در
طبیعت به
دو ص��ورت
محل��ول در
آب و جامد (
معادن نمك)
موجود است .هنگام استخراج نمك
از آبهای شور و معادن ،ناخالصیهایی
وارد آن میشود كه برای سالمتی
انسان مضر است.
یك��ی از راهه��ای مناس��ب برای
جلوگی��ری از ورود این مواد به
داخل غذاهای مصرفی را استفاده
از نمك تصفیه شده است.
در هن��گام خری��د ،هم��واره به
تاریخ مصرف نمك و وجود پروانه
ساخت از وزارت بهداشت و قید
عبارت تصفیه ش��ده روی بسته
بندی باید دقت كرد.

دانشمندان آمریكایی  ۱۲تركیب را
در پوست سیب شناسایی كردهاند
كه سلولهای سرطانی را در محیط
آزمایشگاهی از بین میبرند.
رویهای لیو مجری این تحقیقات
از دانش��گاه سم شناسی محیطی
و تطبیقی دانش��گاه كورنل گفت
چندین تركیب را شناسایی كردیم
كه مانع از تكثیر سلولهای سرطانی
كب��د ،کولون و س��ینه انس��انی
میش��وند و احتماال ت��ا حدودی
عامل خاصیت ضد سرطانی تمامی
سیبهاهستند.
وی معتقد است روزانه مصرف پنج
تا  ۱۲وعده انواع مختلف از میوهها
و س��بزیجات ،اقدام مناسبی برای
كاهش خطر ابتال به بیماریهای
مزمن از جمله سرطان و همچنین
تامین نیازه��ای غذایی الزم برای
حفظ سالمتی است.

كم خوابی بر
رویتصمیم
گیری اثر دارد

با هم صحبت كنید
تا باهوش تر شوید
تحقیقات نش��ان م��ی دهد یكی
از پیامدهای خوش��ایند گپ زدن
افزایش توانایی مغز است.
به گ��زارش هل��ث دی ،محققان
آمریكای��ی دریافت��ه اند صحبت
كردن با یكدیگر به مدت  10دقیقه
در روز عملكرد ذهنی و حافظه را
بهبود می بخشد.
بهگفتهاینمحققانبرقراریارتباط
اجتماعی مانند سایر انواع تمرینات
ذهن��ی ب��رای افزای��ش حافظه و
عملكرد هوشی موثر است.
بر این اساس هرچه میزان ارتباط
اجتماعی افراد با هم بیشتر باشد
عملكرد شناختی آنها بهتر خواهد
بود.
رابطه اجتماعی شامل مالقات هم و
یا تماس تلفنی با بستگان  ،دوستان
و هسایگان اس��ت بنابراین روابط
دوس��تانه نیز م��ی تواند همچون
روش��های تقویت ذهن مانند حل
ج��دول به ارتق��ای عملكرد ذهن
كمك كند

تحقیقات نشان می دهد ،كم خوابیدن
باعث می شود افراد در موقعیت های
سخت و دشوار به خوبی تصمیم گیری
نكنند.
زمانی كه كمبود خواب در فردی وجود
دارد به نظر می رسد شخص نتواند در
مورد مسائل سخت زندگی فكر كند و
در تصمیم گیری های اساسی مشكل
پیدا می كند.
همچنی�ن ،كم خوابی روی سلامت
جسمی افراد تأثیر گذاشته و وضعیت
روحی و روانی و عاطفی آنها را تحت
تأثیر خود قرار می دهد.
فق�دان خواب توانایی احساس�ات و
شناخت رابرایانجامقضاوتبهتأخیر
می اندازد و زمان�ی كه محرومیت از
خواب وجود دارد مدت زمان بیشتری
صرف می ش�ود تا در مورد مشكالت
تصمیم گیری و قضاوت انجام شود.
برای این افراد در مقایسه با افرادی كه
به اندازه می خوابند تصمیم گیری و
قضاوت با وجود خواب اندك سخت تر
است.
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 -1جمع درک – پرش کوتاه و سریع شمشیر
باز ب��ه جلو که متعاقب آن ی��ک حمله انجام
میگردد  -2معادل فارس��ی کاپیتان – ضربه با
کنترل در اس��کواش  -3نت سوم موسیقی –
شکاف یا گودی در کوه در اصطالح کوهنوردی
– نغمه  -4سیاهی جسم که از دور به نظر آید
– وس��یله تیراندازی – پول قهرمان جان ملت
های آس��یا  -5 96پ��ول میزبان جام جهانی
 – 1990پارسنگ ترازو – چه بسیار  -6دالور
ورزش��ی – ش��فقت – خط کش هندسی -7
جمع وهم = جنگجو  8پس��وند شباهت لجن
ته آب – معادل فارسی اصطالح کشتی کانتر
 -9نیرنگ – ارسال توپ ا زمیان دو پای حریف
– موجود مهیب افس��انه ای  -10هوس بانوی
باردار – هر دوره بوکس – لغزنده  -11خزنده
گزنده – حمله – اشاره به دور  12ورزشکار غیر
حرفه ای – اصطالحی متداول در فوتبال -13
بازیکن هندبال – داور وسط کاراته.
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به یک خانم هم خانه 40 ،سال به باال  ،فارسی
زبان نیازمندیم .اتاق و غذا رایگان می باشد
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8
4
6
5
3
2
1
9

)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37

9

1

2

7

6

8

3

)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33

7

راه حل سودوکوی این شماره
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 -1آبشار زدن در اسکواش – پاسی در فوتبال
 -2پرتاب کردن توپ و لمس آن قبل از اینکه
با دست بسکتبالیست دیگر و یا زمین تماس
پیدا نماید – سه کیلو  -3جوی خون – مکر –
همسر عروس  -4قلعه مستحکم طریق – دایم
 -5از بیماریهای جلدی – آرزوها – شایسته -6
صحرا –دوست –فرمان  -7پیشه – ناامیدی -8
تعداد یک تیم فوتبال – آتش عربی– بیچاره و
درمانده  -9زبان آور – نام ”نوازی” از استقالل–
بیرق  -10چاپار – تبلیغ کننده– هموار -11
جمع تربیه به معنی استخوان سینه – پرخور
شوربا  -12صورت – نوعی کرال دو ضربه ئیدر ش��نا  -13در وزنه ب��رداری اخد یک امتیاز
که منجر به مساوی ش��دن امتیازات میگردد
– هافبگ گلزن تیم ملی هلند .
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 -1عنوان اثری از پیر لوتی نویسنده فرانسوی
 -2درخت��ی با میوه طب��ی – مفلس بازاری و
نوشته ای الکساندر آستروفسکی ادیب روسی
– ن��ت شش��م  -3بدگوئی ادب��ی – میخوش
– نام��ی ب��رای منجنیق – رمان��ی از رودیارد
کیپلینگ داس��تانپرداز انگلیس��ی  -4خرس
آس��مانی – آهنگس��از ایتالیائ��ی فیلم مرگ
روی نی��ل – ویتامین انعق��اد خون – فیلمی
از محس��ن مخملباف  -5ایالتی در اتازونی که
مرکزش سنت پل نام دارد – بخیه هنرمندانه
– خ��ط کش مهندس��ی  -6بی قی��د و بند-
فیلمی ساخته سام تیلور  -7پیامبری در کام
نهنگ – برداشت محصول  -پسر کیومرث در
ش��اهنامه  -8باالآمدن آب دریا – پیشقراول
اع��داد – ش��هری در آلمان – ح��رف زیادی
– غذای س��اده  -9دارای یک وزن میباش��ند
– س��یخ نانوائی– مهاجم س��یه چ��رده تیم
منچستر یونایتد  -10تابلوئی از گوستاو کوربه
– حرف زیادی  -11منقار – از حروف الفبای
فارس��ی  -خلبانان انتحاری ژاپن  -12در حال
تش��اط – آبدیده – برگزی��ده از هر چیز – آز
آنس��و ناپیداس��ت !  -13دانشگاهی معتبر در
آمریکا– پای افزار چوبی – رود فرانسه – دوش
و کتف  -14زیاده خواهی – در ورزش رسیدن
به مرحله باالتر را گویند – تمدنی باستانی در
جنوب بین النهری��ن  -15آثار غنائی موریس
راول آهنگساز فرانسوی سده بیستم.
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 -1تابلوئ��ی از ال گریکو نقاش چیره دس��ت
اسپانیائی – کشیش و فیلسوف نامدار فرانسوی
خال��ق کتاب ث��روت ملل  -2اث��ری از ویلیام
شکسپیر انگلیسی – مجموعه داستانی از منیرو
روانی پور  -3نوعی عدس��ی  -قوت الیموت–
مطابق روز -عش��یره  -4تیر پیکاندار – طریق
 خطیب و سیاستمدار یونانی االصل رومی واز طرفداران نظریه رواقیون – صریح اللهجه -5
بنیانگذار – کش��ور مائو مائو – باج و خراج -6
اثری از مادام فرانس کوئت – اثر موس��یقیائی
هرب آلپرت آهنگساز معاصر امریکائی  -7آزاده
 از بازیه��ای رایان��ه ای – ص��ف  -8مرواریدچش��م– گازی صنعتی با بوئی تند که توسط
فریتز هابر آلمانی کشف شد – ابریشم پست
 -9پرن��ده ای با پاهای باریک و بلند – رود پر
آب روسیه که به دریاچه خزر میریزد – رایحه
 -10نوع��ی ک��رم و ان��گل روده ای خطرناک
– نخستین دوره پالئوزوبیک که از ادوار زمین
شناسی است  -11قطعی – سازمان خواربار و
کش��اورزی بین المللی – اندرون  -12عمق -
نان شیریت دوآتشه – درون دهان – رودی در
اس��تان فارس  -13نوعی زغال سنگ – مرکز
ایتالیا– دوستی خالصانه -مشت زن مسلمان
امریکائی  -14نویس��نده رمان میدل مارچ –
مجرب و ماهر  -15موسیقیدان ایرانی مخترع
چنگ – اثر جیمز راسل الول.

1

 ::افقی

 ::عمودی

 ::افقی

 ::عمودی

گوجهسبز ترش
چربیسوز
این روزها گوجه
سبز با وجود گران
بودن قیمت آن،
یكی از نوبرانههای
محبوب بهشمار
میآید.
ام��ا ج��دا از
طع��م ت��رش و
و سو س��ها نگیز
گوجه سبز ،این میوه خواص زیادی دارد كه
شاید تا كنون مورد توجه قرار نگرفته باشد.
مانند بسیاری از میوههای ترش ،گوجه سبز
ه��م غنی از ویتامین  Cاس��ت و تحقیقات
نش��ان میدهد كه مصرف ای��ن میوه برای
بهبود طعم دهان مفید است.
همچنین گوجه سبز خاصیت مسهلی دارد
و تاثیر منحصر به فردی بر كاهش فش��ار و
چربی خون ،حذف رسوبات از خون و تنظیم
عملكرد معده و روده دارد.
گوجه سبز باعث تعادل اسید و باز در جریان
خون میشود ،از این رو میتواند در درمان
حالت اسیدی خون مفید باشد.
ای��ن میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری
از بیماریهایی مانند چربی خون باال ،پیری
سلولها و سرطان دارد.
همچنین اسید بنزوئیك ،تركیبی است كه
خاصیت ضد میكروبی آن به اثبات رسیده و
به طور طبیعی در گوجه سبز وجود دارد.
البته باید توجه داش��ت كه مصرف زیاده از
حد گوجه س��بز ،باعث نفخ معده و دل درد
میشود .لذا در مصرف هر نوع ماده غذایی،
اعتدال و میانه روی را پیشه كنید.
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

تب

هنگامی که بدن انس��ان به مقابله با
یک عامل عفونی برمی خیزد گلبول
های س��فید برای از بین بردن عامل
حمله کننده خارجی ماده ای ترشح
می کنند ک��ه باعث تولید گرما می
شود .این ترشحات باعث فعال شدن
هیپوتاالم��وس ش��ده و در نتیج��ه
حرارت بدن باالتر از حد طبیعی آن
می شود که آن را تب می نامیم.
ح��رارت طبیعی ب��دن در طی روز
متغیر است و بطور طبیعی در حدود
 37درجه س��انتیگراد از راه دهان و
حدود  37/5درجه س��انتیگراد از راه
مقعد می باشد.
نباید تب را با گرم ش��دن بدن در اثر
فعالیت های ورزشی و یا گرمای زیاد
محیط زیست اشتباه گرفت.
ت��ب ب��ا عالئم زی��ر خود را نش��ان
میدهد:
 گرمای داخل دهان  38درجه
سانتیگراد و بیشتر از آن
 گرم��ای داخ��ل مقعد 38/5
درج��ه س��انتیگراد و بیش��تر از آن،
میتواند ب��ا لرز ،درده��ای عضالنی،
خستگی شدید و بدحالی توام باشد.

علل:
عفونت بر اثر:
 ویروس باکتری -قارچ

پارازی��ت ه��ای مختلف باش��د که

چند راهنمائی:

 صبور باشید.
تب یک عام��ل دفاعی بدن اس��ت
ت��ا وقتی ک��ه بی��ن  39-38درجه

ابتالی
دست کم
 300هزار
ایرانی به
آلزایمر

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؟

دولت محافظه كار كانادا در تالش است تا
تغییرات اساسى از طریق پیشنهاد “الیحه
اج��را بودجه”  50-Cدر قوانین مهاجرت
كانادا ایجاد كند( .قانون محافظت مهاجرین
و پناهن��دگان the Immigration and
 )Refugee Protection Actاین الیحه به

 -دارو

افراد بالغ می توانند از
آس��پرین و یا بهتر است از
آستامینوفین دو قرص  325تا 500
میلی گرمی هر چهار ساعت یا هر 6
ساعت استفاده کنند .برای کودکان
 15میلی گرم برای هر کیلو وزن بدن
حساب می کنند .به کودکان جوان
آسپیرین نباید داد زیرا ممکن است
تولید بیم��اری عصبی خطرناکی
بنام  Syndrome de Reyeبکند.

 -نوشیدن

سانتیگراد از راه دهان و 39/5-38/5
از راه مقعد باال نرفته نباید آن را پائین
بیاوریم (در افراد بالغ نه کودکان)
 از مالی��دن الکل بر روی بدن
خودداری کنیم چون می تواند باعث
مسمومیت بشود و زیاد هم اثر ندارد.
 درجه دماسنج قابل اطمینان داشتهباشید از نوع جیوه ای یا الکترونیک
(مواظ��ب باش��ید باط��ری ضعیف
نباشد).
درج��ه هائ��ی که روی پوس��ت می
چسبانند ،زیاد دقیق نیستند .درجه
های جیوه ای باید  5دقیقه در دهان
و  2دقیقه در مقعد باشند.

عام��ل بیماری هائ��ی مانند گریپ - ،استراحت

سرماخوردگی ،گوش درد ،ذات الریه،
برنشیت ،عفونت های ادراری ،عفونت
ه��ای کبدی و اس��هال ،اس��تفراغ،
گاسترو آنتریت و غیره بشوند.
 بعض��ی از داروها و یا مخلوط
چند دارو
 بیماریهای تولید کننده تورم و
التهاب مانند آرتریت و بیماری ُکرون
 بعضی از سرطان ها که تولید
تب مقاوم می کند.

جی��وه ،درج��ه های
الکترونیکی مدرن 25
ثانیه الزم دارند تا تب
را نشان دهند.

برای اینکه بدن دچار کم آبی نشود
بای��د حداقل  8لیوان نوش��یدنی
مختل��ف نوش��ید (آب ،آب میوه،
چای ،سوپ ،قهوه ،نوشیدنی های
گازدار) ب��رای کودکان از آب میوه
های ی��خ زده اس��تفاده کنید که
خیلی دوست دارند.
 دوش گرفتن ،یا حمام آب
خنک ،پاشویه ،کمپرس آب خنک
درج��ه حرارت ب��دن را پائین می
آورد.
 مال��ش آب خنک با اس��فنج
پالس��تیکی یا دستمال بر روی بدن
یا محل هائی که گرم ترند مانند زیر
بغل و کشاله ران مفید است.
 تب باعث می شود که گاهی
احس��اس گرمای زیاد و گاهی لرز و
احساس سرما داش��ته باشید .نباید
روی خودت��ان را زیاد بپوش��انید که
درجه حرارت باالتر برود.
 اگر می��ل به غذا ندارید مهم
نیس��ت اگر بان��دازه کاف��ی مایعات
نوشیده باشید اگر خواستید از چند
لقمه کوچک اس��تفاده کنید تا یک
غذای بزرگ.
 حتما با پزشک مالقات کنید
و قبل از آن درجه حرارت خود را در
طی روز با س��اعت و عالئم بیماری
خود را یادداشت فرموده با پزشک در
میان بگذارید.

وقتی که بدن در حال مقابله با عامل
حمله کننده خارجی است احتیاج به
نیروی بیشتری دارد و باید استراحت
کرد و فعالیت های روزانه به حداقل
رسانید.
برای بچه ها در صورت امکان از درجه
های جیوه ای استفاده نشود چون هم
مدت بیشتری طول می کشد تا تب را
نشان دهد و هم اگر بشکند خطرناک
است .خطر بریدگی با شیشه و جذب

 ش��یرخواران و ک��ودکان و اف��رادسالخوردهبالفاصله
 اگر درجه حرارت بیشتر از 39
درجه س��انتیگراد باشد و بیشتر از 2

اكونی�وز :مدی�ر عام�ل انجمن
آلزایم�ر تع�داد مبتالی�ان ب�ه
آلزایم�ردر ایران را ح�دود300
هزار نفر برشمرد.
معصومه صالحی ب�ه افزایش 4
میلیونی این بیماران در هر سال
در س�طح جهانی اشاره و اظهار
داشت:
براساسپیشبینیسازمانملل،
تعداد این بیماران تا سال 2040به
 81میلیون نفر خواهد رسید.

مدی�ر عام�ل انجم�ن آلزایم�ر
همچنی�ن ب�ا اش�اره ب�ه اینكه
ای�ن بیم�اری درم�ان قطع�ی
ندارد،گفت:
به این دلی�ل بس�یاری از افراد
جامعه از اقدام به درمان آلزایمر
خودداری می كنند؛ در حالی كه
با درمان می توان شدت بیماری
را تا حد چشمگیری كاهش داد.
صالح�ی در این زمین�ه به لزوم
ارائه مشاوره و آگاهی بخشی به

وزیر مهاجرت اجازه خواهد داد كه :
• مس��تبدانه و بدلخواه پرون��ده مهاجرت را
رد كن��د ،حتى اگر متقاض��ى تمامى ضوابط
و معیارهاى مورد نظ��ر اداره مهاجرت را دارا
باشد؛
• منع و محدودیت سهمیه براى مهاجرت به
كانادا براى متقاضیانى كه در رده و لیس��ت
خاصى قرار مى گیرند و یا كش��ور مبدآشان
جزو لیست خاصى قرار دارد
• كنترل مطلق در ترتیب روند پرونده ها؛
• برگردان��دن و یا بدور انداختن تقاضاى ویزا
ب��دون هیچ امكانى براى باز گش��ائى و مرور

پرونده در دادگاه.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم:

معناى الیحه  C-50براى
مهاجرین و پناهندگان؟

با محروم كردن افراد براى مهاجرت به كانادا
بر مبناى كشور مبدآشان  ،این قانون بوضوح
سیاست نژادپرستانه اى را در كانادا باز تولید
مى كند ،سیاستى مانند قانون  ١٩٢٣مبنى
بر اخراج و محروم س��ازى اتب��اع چین براى
ورود ب��ه كانادا ،دس��تور در مجل��س ١٩١١
ممنوعیت ورود تمامى انس��انهاى كه متعلق
به نژاد س��یاه هس��تند ،و باز قانون ١٩٢٣
محروم كردن هر مهاجرى براى ورود به
كانادا از نژاد آسیایى ،یا سیاست “هیچى
هم زیادیست” این حكم شامل یهودیانى
مى ش��د كه از اشغال اروپا بدست نازى -
فاشیست در دوران جنگ جهانى دوم فرار
مى كردند.
با تصویب الیحه  ، 50-Cمردمى كه ظاهرآ
بدرد بازار كانادا نمى خورند ،به س��ادگى
راه ورودش��ان به كانادا بسته خواهد شد.
و به وضوح مهم ترین تاثیر این قانون بر
وضعیت مردم فقیر ،پیران ،بچه ها ،افراد
با مشكل س�لامتى ،معلولین ،افراد غیر
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سرطان روده و
جلوگیری از آن
در استان کبک یک نفر در بین  15نفر مبتال می شود و
یک نفر بین سی نفر از آن بدرود حیات می گوید.
برای جلوگیری از سرطان روده باید به مطالب زیر توجه
بیشتری داشته باشیم.
 اگر بیماری زود تش��خیص داده شود معالجه می شودوگرنه پس از سرطان ریه دومین عامل مرگ در بیماران
سرطانی است.
 علت دیر تشخیص دادن بیماری آنست که بیمار وقتیمتوجه عالئم آن می ش��ود که دیر شده است پس باید
توجه بیشتری به عالئم زیر داشته باشیم اگر دچار دوره
های متناوب یبوست -اس��هال و دیدن خون در مدفوع
شده ایم بیماری رشد کرده و تشخیص به موقع داده شده
است.
 کولون اسکوپیآزمایش بسیار مهم و ساده ایست که متاسفانه بعضی ها
نسبت به انجام آن حساسیت دارند .این آزمایش یک لوله
نازک است که شامل یک المپ نورانی و یک دوربین می
روز طول کشیده باشد با اینکه داروی
ضد تب مصرف شده
 تب همراه س��ختی عضالت
گردنی و سردرد است.
 اگر حال بیمار بدتر می شود و عالئمدیگر مانند خستگی شدید -استفراغ
همراه باشد.
 اگر بیم��ار از بیماریهای مزمن
مانند بیماریهای قلبی ،دیابت و غیره
رنج می برد.
پزشک شما پس از پرسیدن سواالت
متع��دد و آزمایش ه��ای بدنی برای
فهمی��دن عل��ت تب ممکن اس��ت
آزمای��ش خ��ون و ادرار و امتحانات
دیگری را الزم بداند و ش��اید الزم به
بستری ش��دن در بیمارستان برای
کامل کردن آزمایشات بشود.
 درمان:
ت��ب یک عالمت اس��ت که نش��ان
میدهد بدن با یک عامل خارجی در
حال مقابله اس��ت باید عامل تب را
پیدا نموده و طبق آن درمان کرد.
همیشه شاد و سبز باشید
---------------------

خانواده ها اشاره كرد و افزود:
به طور قطع از این طریق،كیفیت
زندگی مبتالیان به آلزایمر بهبود
می یابد.
وی در ادام�ه س�خنان خ�ود به
برخی فعالیت انجمن اشاره كرد
وگفت:
این فعالیت ها ش�امل اقدامات
مراقبتی ،آم�وزش و نگهداری،
پیشگیری و درمان برای بیماران
است.

متخصص (كه طبیعتا بیشترش��ان زنانند) و
كاركران خواهد داشت.

چه باید كرد؟

در مجمعى براى هماهنگى و تعیین
استراتژى به ما ملحق شوید.

زمان :سه شنبه  27مه

ساعت  ٦:٣٠بعدازظهر

ن
مكـــــــا :

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

________

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

باش��د که داخل روده را بوضوح روی صفحه
تلویزیون نش��ان می دهد و پزشک می تواند
یک گروه سلولهای غیرطبیعی (پولیپ ها) و
یا غدد کوچک سرطانی یا بیماریهای التهاب و
زخم روده را تشخیص دهد و در صورت لزوم
پولیپ ها را بسوزاند و یا نمونه برداری کند.
این لوله از مقعد وارد می ش��ود .این آزمایش
نس��بتا س��اده می تواند زندگی م��ا را نجات
دهد .قبل از چهل س��الگی حداقل هر  10سال یا طبق
درخواس��ت پزشک خانوادگی و بعد از  50سالگی هر دو
سال یکبار پس از آزمایش جستجوی خون در مدفوع الزم
اس��ت و اگر شخصی در فامیل شما به این بیماری مبتال
شده  10سال از تاریخ بیماری ایشان کم کرده از آن تاریخ
کولون اسکپی را سال یکبار انجام دهید (مثال اگر کسی
در  50س��الگی بیماری اش تش��خیص داده شده شما از
 40سالگی مواظب روده خود باشید آقایان توجه بیشتری
بفرمایند چون بیماری در بین مردها بیشتر دیده می شود
و مردها هم تعصب بیشتری به آزمایش دارند.
 باید به پولیپ ها تجه بیش��تری ک��رد چون  99درصدبیماری س��رطان روده بزرگ از پولیپ ها شروع می شود
و اگر شخصی متوجه شد که دارای عالئم زیر شده مثل:
خستگی بدون دلیل ،کم کردن وزن ،نازک شدن مدفوع،
یبوست و اسهال متناوب ،مدفوع سیاه رنگ (بعلت وجود
خون) و یا دیده ش��دن خون ت��ازه در مدفوع باید فورا به
پزشک مراجعه کند.

جشن های
2500ساله یا
جشن های
 1400ساله...
هم��واره مالی��ان
ادعا م��ی كنند كه
ك
د
ا
م پرهزینه
برگ��زاری جش��ن
ه��ای دوه��زار
توسطو تراست؟!
پانصد ساله

محمد رضا ش��اه،
بسیار تجمالتی و پرخرج بوده است.
جشن هایی كه محمد رضا شاه بر پا
می كرد یك جنبه ی آن حداقل خوب
ب��ود و آن این كه چه��ره ای زیبا را از
مردم و كشور ما به جهانیان نشان می
داد و عظمت و شوكت و بزرگی ایران
باستان را به رخ جهانیان می كشید اما
نكته ی جالب تر این كه این جش��ن
ه��ا ب��ه تم��ام ملت
ایران مربوط میش��د
و فق��ط مختص به
قشر خاصی از جامعه
نبود.
ب��د نیس��ت نگاهی
به جش��ن هایی كه
جمهوری اس�لامی
از ف��ردای روی كار
آمدنشتاكنونبرگزار
كرده بیندازیم.
جمهوری اس�لامی
هم��ه س��اله ده روز
را به ن��ام دهه فجر!
جش��ن می گیرد ،این جشن در طی
این س��ی س��ال هر س��اله در تمامی
شهرها و كوره دهات های ایران برگزار
ش��ده است ،توجه داش��ته باشید كه
جش��نی به نام جشن دوهزار و پانصد
س��اله فقط یك ب��ار و آن هم فقط در
یك مكان برگزار ش��د اما جشن های
جمهوری اسالمی در تمام نقاط ایران،
در تمامی شهرها(مدارس ،موسسات،
اداره ها ،دانشگاه ها ،بانك ها و …… ).و
حتی در دفاتر فرهنگی و سفارت خانه
های جمهوری اس�لامی در خارج از
كشور هم برگزار می شود.
جش��ن میالد عج یك��ی از پرهزینه
ترین جش��ن هاییست كه همه ساله
در جمهوری اسالمی برگزار می شود
و به ج��رات می توان گفت هزینه ی
برگزاری این جشن فقط در یك سال،
برابری می كند با تمامی هزینه هایی
كه ش��اه فقید برای برگزاری جش��ن
های دوهزار و پانصد ساله ،كرد.
جشن مبعث نیز از دیگر جشن های
پرخرجیست كه هر ساله در جمهوری
اسالمی برگزار می شود.
جشن های میالد امامان دوازده گانه
ی شیعیان نیز هر ساله در جای جای
ایران برگزار می شود.
جش��ن غدیر ،این جشن نیز همانند
جشن میالد عج و جشن امامان دوازده

گانه ی شیعیان ،فقط مختص شیعیان
ایرانیس��ت و سایر مردم ایران سهمی
در آن ندارن��د اما هزین��ه های گزاف
برگزاری این جشن ها نیز مانند سایر
جشن های جمهوری اسالمی از جیب
همه ی مردم ایران هزینه می شود.
جش��ن عید فط��ر ،عید قرب��ان ،روز
قدس ،جش��ن هسته ای و …… نیز در
زمره ی جش��ن
ه��ای جمهوری
اسالمیهستند.
حال به این جشن
ها ،هزین��ه های
برپایی سمینارها
و همای��ش ه��ای
مختص شیعیان را اضافه كنید همانند
همایش هایی نظیر همایش مهدویت
یا قرآن شناس��ی یا اسالم شناسی یا
علل قیام مختار و … .ببینید چه هزینه
ی هنگفتی می شود.
در كن��ار برگزاری این جش��ن های
بیهوده ،هزینه های برگزاری مراس��م
س��وگواری ش��یعیان
را نی��ز اضاف��ه كنید،
شهادت یا فوت محمد،
فاطم��ه ،عل��ی (كل
ماه رمضان) ،حس��ن،
حسین (دو ماه محرم
و صفر) ،محمد باقر و
…..حسن عسكری.
به ای��ن هزینه ها می
شود هزینه های گزاف
جمهوری اسالمی در
ساخت س��ریال های
مذهبی ،چاپ و نش��ر
كتب شیعی ،سفرهای
استانی هیئت دولت و شخص خامنه
ای را نیز افزود ،هزینه های میلیاردی
در استقبال شاهانه از خامنه ای حتی
در دوران محمد رضا ش��اه هم سابقه
نداشته است.
ضرر و زیانی كه از بابت برگزاری این
گونه جشن های ضد ملی و غیر ایرانی
متوجه كشور می شود بسیار هنگفت
است ،تصور بفرمایید اگر در ایران ده
میلیون نیروی كار وجود داشته باشد و
هر كارگر روزی هشت ساعت كار كند
و در هر س��اعت چهار دالر به اقتصاد
مملكت كمك كند می شود سیصد و
بیست میلیون دالر.
هر روزی كه جمهوری اسالمی جشنی
برپا می كند و یا مراسم سوگواری ای
بر پا می كند فقط س��یصد و بیست
میلیون دالر از بابت تعطیلی كشور به
اقتصاد ما ضرر می رسد حال هزینه ی
برگزاری آن جشن ها یا سوگواری ها
را نیز به این مبلغ اضافه كنید تا پی به
عمق فاجعه ببرید.
حال خودتان قضاوت كنید كه جشن
های دوهزار و پانصد س��اله ی محمد
رضا شاه پرخرج تر بود یا جشن های
هزار و چهارصد ساله ی مالیان؟
منبع  :وبالگ گامرون
------------------
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تلویزیون...

مرد هزار
چهره،
مهران
مدیری و
روشنفکران

امیر احمدیآریان
(کارگزاران)
( 28آوریل)
----مه��ران مدی��ری بیتردید
محبوبترین چه��ره صدا و
سیماست و تعداد بینندگان
سریالهای تلویزیونی او در
تاریخ صدا و سیما کمسابقه
اس��ت .بنابرای��ن مدیری را
باید یک��ی از محبوبترین
چهرههای کش��ور دانست،
کسی که تکیه کالمهایش
بعد از چند قس��مت از هر
سریال ورد زبان مردم است
و بس��یاری از رفتارها را در
جامعه ما تغییر میدهد و
دگرگون میسازد.
ماج��رای محبوبی��ت افراد
نی��ز از هم��ان کلیش��های
پیروی میکند که مدام در
برنامههای ورزش��ی درباره
ورزش قهرمانی میشنویم،
این که حفظ قهرمانی از به
دس��ت آوردن آن دشوارتر
است .از سال  72که مدیری
در «ساعت خوش» تحولی
در برنامههای طنز تلویزیونی
ایجاد کرد ،تا امروز که پانزده
س��ال از آن تاریخ میگذرد،
محبوبیت او ب��ه هیچ وجه

افت نکرده و در دوران پخش
بعض��ی از س��ریالها حتی
بیشتر ش��ده اس��ت ،و این
نی��ز در نوع خ��ود پدیدهای
اس��تثنایی اس��ت .تف��اوت
مدیری با دیگر طنزپردازانی
ک��ه در این س��الها ظهور
کردن��د و دولت مس��تعجل
بودند ،این است که مدیری
با محبوبیت به منزله سرمایه
برخورد میکند....

----ه��ر ک��س ذرهای دغدغ��ه
آزادی و دموکراسی را در این
مملکت داشته باشد ،از مهران
مدیری دل خوش��ی ندارد.
خاطره برنامهه��ای او درباره

این قبیل مسائل
حمله میکنند ،فعالیتهای
اصالحطلبان��ه را به س��خره
میگیرند و در کل این رسانه
برای کسانی که دغدغه تغییر
وضع موجود را در سر دارند
تره خرد نمیکند .بس��یاری
از ای��ن برنامهه��ا فراموش
شدهاند و در زمان خودشان
حت��ی مخاطب چندانی هم
نداش��تند ،پس چطور است
که خاط��ره برنامههای طنز
مدیری که به مسخره کردن
نماین��دگان اصالحطل��ب
مجلس و  ...اختصاص داشت،
چنین در حافظه روشنفکر
ایرانی حک ش��ده و آزارش
میدهد؟
ایراد دقیقا از کس��انی است
که مدیری را در جبهه خود

هیچکس به اندازه مدیری منیداند
چطور چهرهای قلبشده از واقعیت را
باید به خورد خلق داد.

تحصن نمایندگان مجلس و
اعتصاب غذای یک زندانی را
کمتر کسی است که فراموش
کرده باش��د .اما تلویزیون پر
اس��ت از برنامههای��ی که به

فرض میکردند ،او را به
نوعی ستون پنجم خود
میدانستند که در صدا
و سیما نفوذ کرده و از
طری��ق خالقیت باال و
قدرت طنزپردازیاش،
وضعی��ت موج��ود را
به نقد میکش��د و در
برابر چشم  ۵۰میلیون
بینن��ده مس��ائلی را
مطرح میکند که دیگر
برنامهه��ای تلویزیون
خوابشراهمنمیبینند.
این توهمی که جامعه
روش��نفکری ایران��ی
درگیر آن شده بود ،نمونهای
است گویا از قدرت ایدئولوژی،
از این ک��ه ایدئولوژی چنان
میتوان��د چه��ره واقعیت را
مخ��دوش کند ک��ه حتی
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که «بوزرجمهر»
نامش بود.
بوزرجمهر گفت
دکترحسن گل محمدی
من تعبیر خواب را می
دانم ولی جز در پیش
ش��ا ه
ب��ا ز
نگویم.
فرس��تاده ب��ا
بوزرجمهر به درگاه
آمدند .او به کسری
گفت که میان بتان
شبس��تان تو مرد
نقش برجسته انوشیروان
جوانی است که به
در کاخ دادگستری
لباس زنان درآمده
اس��ت .کس��ری
فرمانروایی کسری
وی را یافت و بکش��ت و بوزرجمهر را
بنواخت و بزرگ داش��ت و کار او که
انوشیروان
فردی دانشمند و حکیم بود در دربار
پس از فوت قباد ،کس��ری انوشیروان کسری انوشیروان باال گرفت.
بر تخت س��لطنت نشست و دادگری
را پیش��ه کرد و مالی��ات از رعیت به بزم آراسنت نوشیروان با
عدل در سه قسط گرفت .کشور را از بوزرجمهر و دانایان و موبدان
سرکشان و راهزنان آسوده ساخت .به
کشور روم لشکر کشید و شهرهایی را روزی مجلس��ی آراس��تند که در آن
تسخیر کرد .قیصر از در آشتی درآمد دانای��ان و موب��دان ب��ا نوش��یروان و
بوزرجمه��ر جمع بودن��د .بوزرجمهر
و باژ گزار گردید.
انوشیروان شبی در خواب دید در کنار در ای��ن مجلس چنین آغاز کرد .اول
تخت او درختی روئیده و گرازی تیز یزدان را س��تایش کرد و آنگاه گفت
دندان نزدیک آن اس��ت .چون صبح همیشه در سخن گفتن باید پرمغز و
ش��د خس��رو ناراحت از ای��ن خواب کوتاه حرف زد .در گیتی هیچ کاری
بهتر از مردم داری نیست .روشنی تن
برخاست.
انوشیروان برای تعبیر خواب خود ،به و روان از راس��تی و درستی است و از
هر سو کس فرستاد تا فرزانگان و خواب تاری و کژی باید گریست.
گزاران را بجویند .در شهر مرو موبدی نیروی هر مردی در راس��تی است و
دانش��مند بود که به کودکان اوستا و از سستی و تنبلی دروغ و کاستی فرا
زند ( کتابهای مقدس زرتشت) درس می رسد.
می داد .این کودکان مهتری داشتند وقتی از دانش مایه ای نداشته باشی

کسانی که ادعای درک وضع
موج��ود را دارند فریب آن را
میخورند .واقعیت این است
ک��ه مهران مدی��ری در کل
برنامهه��ای پرش��ماری که
در تاری��خ فعالیتش در صدا
و س��یما تولید کرده ،ذرهای
از سیاس��تهای رسانه ملی
عدول نکرده است ،و همواره
در خدمت الق��ای آن چهره
معوج��ی از واقعیت بوده که
به نفع جناح و تفکری خاص
بوده اس��ت .منته��ا مدیری
باهوشت��ر از آن اس��ت که
تم��ام برگهایش را رو کند،
او قاعده بازی را بس��یار بهتر
از آنان بلد اس��ت که ادعای
تحلیل وضع موجود را دارند،
و برای همین میتواند چنین
نفوذ پایداری در جامعه ایران
داش��ته باش��د .مدی��ری در
مصاحبهها و گفتوگوهایش
نشان داده که هنر هفتم را به
خوبی میشناسد ،و پای بحث
که بیفتد به اندازه یک منتقد
آگاه س��ینما میتواند درباره
این هنر نظر بدهد .او ظاهری
موج��ه دارد ،خ��وب حرف
میزن��د و در حرفهای��ش
هیچوقت به سیاست نزدیک
هم نمیشود .مدیری ،چه در
برنامههای تلویزیونی و چه در
مصاحبههایش،محافظهکاری
سیاسی خود را با ارائه چهره
فرهنگ��ی موجه��ی از خود
پنهان میکن��د و با همین
روش ساده است که میتواند
همیشهمخالفانومنتقدانش
را دور بزن��د و محبوبیتش را
حفظ کند .شکی نیست که
در برنامه تلویزیونی باید نقابی
بر چهره واقعیت چس��باند،
چرا که همه میدانند واقعیت
سیاهتر و کریهتر از آن است
ک��ه بش��ود در برابر چش��م
میلیونها بینن��ده عریانش
ک��رد .بح��ث ب��ر س��ر هنر

نقابسازی است ،مسأله این
است که چه کسی میتواند
زیباتری��ن و فریبندهتری��ن
تصویر جعل��ی را از واقعیت
ارائه دهد ،و مدیری نش��ان
داده که در این راه فرسنگها
از دیگر برنامهس��ازان صدا و
سیما جلوتر است.
---به این ترتیب ،دلخوری اخیر
روش��نفکران و ش��اعران و
نویسندگان از سریال «مرد
هزارچهره»ی مهران مدیری
به نظ��ر بیمعنا میرس��د.
جن��س اعتراض این قش��ر،
برخالف آن چه اغلب گفته
ش��ده اس��ت از نوع اعتراض
پرستاران به فیلم شوکران یا
یکی از اقوام به رمان «آداب
بیق��راری» نیس��ت ،به این
دلیل ساده که نخستین بار
نیست روش��نفکران و اهالی
ادبیات در رس��انه ملی مورد
طعنه قرار میگیرند و با آنها
ش��وخی میکنند .این قشر
بیدفاعترینوحاشیهایترین
اف��راد جامع��ه ایراناند و به
همین دلیل حمل��ه به آنها
کوچکترین هزینهای برای
حملهکنندهندارد.
---سالهاست که مهران مدیری
ثاب��ت کرده ب��رای مخالفان
وضع موج��ود هیچ چیز در
آس��تین ندارد و امید بستن
به او و توقع جایگاهی مجزا
از آن چه صدا و سیما از این
طنزپرداز قهار میخواهد ،جز
سادهلوحی نشانه هیچ چیز
دیگری نیست.
------------این نوشته برای درج در پیوند
کوتاه شده است .مطلب کامل
را درسایت زیر بخوانید:

در مراس��می با حضور محمد باقر
قالیب��اف ،ش��هردار ته��ران اولین
بوستان ویژه زنان گشایش یافت.
این بوس��تان که “بهشت مادران”
نام دارد با وسعتی نزدیک به بیست
هکتار ،در جنوب شرقی منطقه سه
شهرداری واقع شده است“ .بهشت
مادران” مجهز به پیستهای معمولی
و حرفه ای دوچرخه سواری ،سالن
ورزش و وسایل بازی برای کودکان
و دارای مس��یرهای مناسب پیاده
روی است.
شهردار تهران با اعالم این موضوع
که چهار بوس��تان دیگر هم برای
زنان راه اندازی خواهد شد ،بر لزوم
رس��یدگی به “نیازهای  ۵۰درصد
جامعه” یعن��ی زنان تاکید کرده و
گفته اس��ت“ :ما به عنوان مدیران،
باید برای نیازهای واقعی و مشروع
جامعه ،تدابیر الزم را بیندیشیم تا
دچار مشکالت بعدی نشویم”.
طرح ایجاد بوستانهایی ویژه زنان بر
اساس مصوبه شورای اسالمی شهر
ته��ران به اجرا درآم��ده و هدف از
آن ایج��اد فضاهایی مختص زنها و
فعالیتهای آنها بوده است.
گفته شده که در بوستانهای زنان،
خانمها ملزم به رعایت محدودیت
در پوشش خود نیستند و این طرح
در راستای ایجاد شرایطی راحت تر
برای تفریح و فعالیتهای ورزشی زنها
به اجرا درآمده است.
موضوع ایجاد فضاهایی اختصاصی
برای زنان از مدتها پیش در جامعه
ایران مطرح بوده است .سال گذشته
هم طرحی برای اختصاص جزیره
ای در دریاچه ارومیه به نام جزیره
“آرزو” به زنان و فعالیتهای تفریحی
آنها مطرح شد و گفته شده بود که
به هیچ مردی اجازه ورود به آن داده
نخواهد شد.

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/
politic2/more/15905/

Persian Histo
ry
FOR

جز خاموشی کاری نمی
توان��ی بکن��ی .از گفتن
سخنی که در آن سودی
نیس��ت پرهیز ک��ن .از
گفتار نی��ک بوزرجمهر
همه خوش��حال شدند
و کس��ری انوش��یروان
شگفت زده ش��د .بار دیگر هفته بعد
نوشیروان مجلسی آراست و بوزرجمهر
لب گش��ود و گفت :فرد جوینده باید
کار و کوش��ش کند ت��ا روزی خود را
بدس��ت آورد .فرزندان خود را باید به
فرهنگ و دانش آموختن واداشت که
در آینده کشور را نمی توان به نادانان
سپرد .آنگاه سخنگوی دانا از هرگونه
دانش��ی صحبت کرد و گفت :اگر در
زندگی راضی و خرسند باشی راحتی
و اگر آز و طمع داشته باشی همیشه
ناراح��ت و هراس��ناک خواهی بود .با
دانایان بنشیند و از نادانان بپرهیزید.
تن آسانی و کاهلی را از خود دور کنید
که در جهان بدون رنج سودی حاصل
نمی شود .دو هفته بعد دوباره شاه با
سپاهیان مجلسی آراست و بوزرجمهر
در جم��ع آنان گفت :چون ش��هریار
پرهیزکار باشد از کینه و جنگ ورزی
فر
دور خواهد بود .چون جهانجوی را ّ
و هوش باشد به بدگو گوش فرا نمی
دهد .از وزیر بد جنس و یار و دوست
بد به دیهیم پادشاهی زیان وار میشود.
از آموختن نباید لحظه ای غافل ماند و
به دانستن هم نباید مغرور شد .چون
انسان همواره به معلم احتیاج دارد.
در دوره حکومت نوش��یروان ،خاقان
چین بر آن ش��د که به ای��ران بتازد.
انوش��یروان به گرگان سپاه فرستاد.
فرستادگان خاقان پس از دیدن ساز و
برگ و سپاه کسری ،پس از بازگشت

افتتاح اولین بوستان
زنان در تهران
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از آن س��خن ها گفتند .خاقان
از بیم به دربار کس��ری هدیه
ها فرس��تاد و پیشنهاد کرد
که انوش��یروان ب��ا یکی از
دخترهای��ش ازدواج کند.
این پیش��نهاد مورد قبول
واقع ش��د و چون دوستی و یگانگی
ای��ران و چی��ن با این پیوند اس��توار
گش��ت ،خاقان به کشور خود رفت و
انوشیروان هم به مداین بازگشت.
در این زمان رای هند ش��طرنج را نزد
انوشیروان فرستاد .بوزرجمهر با فکر و
اندیش��ه راز بازی با آن را پیدا کرد و
آنگاه در مقابل شطرنج ،نرد را با خود
به هندوس��تان برد .چ��ون فرزانگان
هن��دی راه ب��ازی ب��ا آن را نیافتند،
بدیشان آموزش داد.
انوش��یروان بـُرزوی پزشک را که در
کت��اب هندوان خوان��ده بود ،گیاهی
جان بخش در هندوستان است ،به آن
کشور فرستاد .او پس از پژوهش زیاد
دریافت که منظور از آن گیاه و داروی
شگفت کتاب «کلیله و دمنه» است.
آن را با خود به ایران آورد.
(کلیه و دمنه کتاب بسیار ارزشمندی
است که در آن از زبان حیوانات قصه
ه��ای حکمت آموز و پ��ر نکته برای
انسانها بیان می گردد .این کتاب بارها
به زبان فارسی با شرح کامل به چاپ
رسیده است.).
انوشیروان دستور داد تا آن را به فارسی
(پهلوی) ترجمه کردند .در دوران بعد
کلیله از زبان پهلوی به عربی توسط
عبدالله بن مقفع دانش��مند معروف
ایران��ی ترجمه ش��د .کلیل��ه و دمنه
موجود فعلی توسط ابوالمعالی نصرالله
بن محمد منش��ی از عربی به فارسی
ترجمه شده است.
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چه��ل و
هش��ت سال
حکوم��ت در
هفت��اد و چهار
م��رد و فرزندش
س��ا لگی
هرمزد به سلطنت رسید.

فرمانروایی هرمزد
هرمـزد پس از آنکه به تخت نشست،
ُ
در س��الهای اول حکومتش بدخویی
را پیشه خود کرد و وزیران پدرش را
کشت .در زمان او دشمنان از هر سو
به ای��ران روی آوردند .وی به ناچار با
قیصر روم آشتی کرد و بهرام چوبینه را
با دوازده هزار سوار به جنگ ساوه شاه
فغفور چین فرستاد .بهرام او را بکشت
و سپاهش را پراکنده کرد و فرزندش
پرموده را به دربار هرمزد فرستاد.
پرموده چون به دربار رس��ید ،هرمزد
را از رفتار ناپس��ند به��رام آگاه کرد.
هرم��زد نامه ای تند و تل��خ به بهرام
چوبینه نوشت و به جای خلعت برای
او جامه زنانه فرستاد .آنگاه بهرام سر از
اطاعت هرمزد بتافت و با خاقان چین
آش��تی کرد و دس��تور داد که به نام
خسرو پرویز پسر هرمزد سکه زدند.
چون آن سکه به دست هرمزد رسید
به پسرش بد گمان شد و قصد جان
او را کرد .خس��رو پرویز به آذربایجان
گریخت .بزرگان کشور بدو پیوستند
و هرمزد را کور کردند و او را بر تخت
نشاندند .مدت حکومت هرمزد دوازده
سال بود.
ادامه دارد

پـارسی
را پاس

بد ا ر یـ��م

ϩϮϘϟΎΑ ΕέΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϔϬϧ ϥϮΗ Ϯ̴Α
ϥϮΗ - ϭήϴϧ Ϯ̴Α ΕέΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎΟ Ϯ̴Α ΐϠσ ΕέΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̡ϩϮΧ ϥϭΰϓ - Ζγή
ΪϨϣϭήϴϧ Ϯ̴Α ΪϨϤΗέΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩέΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΪγΎ̢γ Ϯ̴Α
ϡϭΩ ϡΎ̳ Ϯ̴Α ϡϭΩ ϡΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϴϨϴθϴ̡ Ϯ̴Α ΎϣΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ϨҨήҨΩ Ϯ̴Α ΖϣΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ϨҨήҨΩ Ϯ̴Α ΖϣΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎҨϻ ϢҨΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫήΘθϴ̡ Ϯ̴Α
̶ϤҨΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϨϬ̯ -̶ϧΎΘγΎΑ -ϦϬ̯ Ϯ̴Α
ϪϨϬ̯ Ϯ̴Α ̶ϤҨΪϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤϴ̡ Ϯ̴Α έήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΎϬϧ Ϯ̴Α ϥΩΩ έήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΩ ̶ϣ έήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎϬϧ ̶ϣ Ϯ̴Α
ΩΩέήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ ϥΎϤϴ̡ Ϯ̴Α
ϥΩΩέήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηά̳ Ϯ̴Α
ϪϨδΤϟ νήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήϬΑ ̶Α ϡϭ Ϯ̴Α
ϩΪγ Ϯ̴Α ϥήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
(̶̯ήΗ) Εϭήϗ ϩήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
(Tarf ) ϑήΗ Ϯ̴Α
Ύϫ ϩΪγ Ϯ̴Α ϥϭήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎτγϭ ϥϭήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ ϩΪδϧΎϴϣ Ϯ̴Α
̶τγϭ ϥϭήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎϴϣ ̵Ύϫ ϩΪγ Ϯ̴Α
ωϮϗϮϟ ΐҨήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎ̴Ϩϫ Ωϭί Ϯ̴Α
̮ҨΩΰϧ Ϯ̴Α ΐҨήϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨ̳Ϯγ Ϯ̴Α Ϣδϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡϭΩ ΖϤδϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡϭΩ ζΨΑ Ϯ̴Α
ΐϠϘϟ ̶δϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΪ̴Ϩγ Ϯ̴Α
ΪϨϧήΑ Ϯ̴Α ΪϧέΩ Ϊμϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΥΎ̯ Ϯ̴Α ήμϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘγΩ Ϯ̴Α Ϫμϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϫΎΗϮ̯ Ϯ̴Α έϮμϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎ̰̩ Ϯ̴Α ϩΪϴμϗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΪϗ ϭ Ύπϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖηϮϧήγ Ϯ̴Α
ϪϴΎπϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήΘδ̳ΩΩ Ϯ̴Α
ϥέϭΩ Ϯ̴Α ΕΎπϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭΩ Ϯ̴Α ΕϭΎπϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘΧέΩ ϊτϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘΧέΩ ϥΪҨήΑ Ϯ̴Α
ϥΪҨήΑ Ϯ̴Α ϥΩή̯ ϊτϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ ̶Α Ϯ̴Α Ύότϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̰Η Ϯ̴Α Ϫότϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΠϨ̳ Ϯ̴Α Ϫδϔϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ̫Ω Ϯ̴Α ωϼϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήΘδ̳ Ϯ̴Α ϭήϤϠϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎ̰̩ Ϯ̴Α ϪϠϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϋϮϨμϣ ήϤϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέϮϫΎϣ Ϯ̴Α
ΰҨέΎ̯ Ϯ̴Α ΕΎϨϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ΖϋΎϨϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϩΪϨδΑ Ϯ̴Α
ΎϫΰҨέΎ̯ Ϯ̴Α ΕϮϨϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴϣ ήϬϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴϣ ΖϧϮθΧ Ϯ̴Α
̵Ύϫϭήϴϧ Ϯ̴Α ̵Ϯϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̫Ϯ̳ Ϯ̴Α ίϮϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̯ Ϯ̴Α αϮϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήϴΗ Ϯ̴Α ϡϮϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮΗ - ϭήϴϧ Ϯ̴Α ϩϮϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϣϭήϴϧ Ϯ̴Α ̵Ϯϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήϬ̩ Ϯ̴Α ϪϓΎϴϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎϴϗ ̵ΎΟ ϪΑ
εΰϴΧ - εέϮη Ϯ̴Α
ΰϴΧΎΘγέ Ϯ̴Α ΖϣΎϴϗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγή̡ήγ Ϯ̴Α Ϣϴϗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϬΑ Ϯ̴Α ΖϤϴϗ ̵ΎΟ ϪΑ
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال

etehadsocialisti@yahoo.ca

گزارش
تظاهرات ضد
سرمایه داری
اول ماه مه در
مونترال -کانادا

اول م��اه مه امس��ال در مونترال ما ش��اهد
تظاه��رات مس��تقل و ضد س��رمایه داری
وس��یعی بودیم که هم از نظر کمیت و هم
به دلیل کیفیت انقالبی ،گام مهمی در ارتقاء
مبارزه سیاسی -طبقاتی در این شهر به شمار
می رود.
از ماه ها پیش کمیته ای از احزاب ،سازمان
ها و کمیت��ه های اجتماعی ،از جمله اتحاد
سوسیالیس��تی ایرانیان -مونترال ،تشکیل
ش��ده بود تا تدارک باشکوه این روز تاریخی
را ببیند.
در ای��ن جا الزم اس��ت ی��ادآوری کنیم که
در کان��ادا اول ماه مه را معم��والً همان روز
برگ��زار نمی کنن��د زیرا اص��والً اول ماه مه
تعطیل عمومی نیس��ت .ای��ن یکی از نقاط
ضع��ف جنبش کارگری در کاناداس��ت که
تاکنون نتوانسته اول ماه مه را به عنوان “روز
کارگران” به دولت تحمیل کند .سندیکاها
و جریانات سیاس��ی سازش��کار نیز عم ً
ال با
پذیرش سیاست های دولت در این زمینه به
جای کوشش در برگزاری تظاهرات در اول
م��اه مه ،آن را به روزهای تعطیل عمومی از
قبیل شنبه ،یک شنبه یا روز تعطیل دیگر
محول می کنند.
منباب نمونه امس��ال سندیکاها و جریانات
سیاسی رفرمیست اول ماه مه را روز شنبه،
“سوم” ماه مه! که تعطیل آخر هفته است،
برگزار کردند.
بحث و گفتگو بر س��ر اهمیت برگزاری روز
کارگر در اول ماه مه ،در واقع بحث بر س��ر
سیاس��ت و کردار اصولی اس��ت ک��ه یا آور
اهمیت سیاسی این روز تاریخی می باشد.
همانطور ک��ه می دانیم اول م��اه مه روزی
اس��ت که اعتصاب کارگران در شیکاگو در
سال  1886توسط پلیس به شدت سرکوب
ش��د و از آن پ��س ای��ن روز به عن��وان روز
مبارزه کارگران و زحمت کشان علیه نظام
استثمارگر س��رمایه داری توسط کارگران
جهان برگزار می شود.
از این رو ،اصرار بر برگزاری اول ماه مه در روز
اول ماه مه ،در واقع پافشاری بر بار سیاسی
ضد سرمایه داری این روز تاریخی است.
بیش از  20حزب ،س��ازمان و کمیته های
اجتماعی انقالبی برای برگزاری تظاهرات اول
ماه مه محله های فقیر نشین و کارگری شهر
مونترال ،یعنیHochelaga- Maisonneuve
را انتخ��اب کرده بودند و فع��االن جریانات

سیاس��ی انقالبی از س��اعات اولیه صبح در
محل گردهم آیی تظاهرات میدان Valois
در تقاطع  Ontarioبا  ،Valoisحاضر شدند
و ب��ا بحث و گفتگو با س��اکنان محل ،علل
بی��کاری ،فقر و ش��رایط س��خت زندگی را
تشریح کردند.
حدود س��اعت  5بعد از ظهر ک��ه میدان از
جمعیت موج می زد ،غذای دس��ته جمعی
صرف ش��د که همراه بود ب��ا نمایش های
مختلف ،سخنرانی و بحث در مورد مسایل
کارگری ،جنگ های امپریالیستی و بحران
دنیای سرمایه داری!
جو عمومی ،جو ش��ادی و جشن با شرکت
س��اکنان منطقه ،کارگران جوان و مس��ن،
خانواده ها همراه با بچه های خرد سال خود
بود.
اما ،حضور چشم گیر پلیس در اطراف میدان
محل تجمع موج��ب حیرت و تعجب توده
های ش��رکت کننده در تظاه��رات گردید،
زیرا هیچ دلیل منطقی برای چنین حضوری
وجود نداشت.
آشکار بود که پلیس در جستجوی بهانه ای
است تا تظاهرات را -که در چارچوب قانون
جریان داشت -غیر قانونی اعالم کند .واقعیت
این است که حضور وسیع توده های مردم،
کارگران و زحمت کش��ان ،دانشجویان و،...
در تظاهرات با توجه به ش��عارهای رادیکال
و ش��رکت احزاب و جریانات انقالبی ،بویژه
انتخ��اب روز اول م��اه مه ب��رای تظاهرات،
چندان خوشایند دولت سرمایه داری نیست
و چنانچه این تظاهرات زمینه اجتماعی بیابد
عم ً
ال اوض��اع از حیطه ی قدرت بورژوازی و
دستگاه عظیم کنترل جنبش کارگری خارج
خواهد شد و در نتیجه مشکالت استراتژیک
الینحلی برای دولت ببار می آید.
از این رو جلوگیری از ادامه تظاهرات ،بویژه
که ق��رار بود از محله های فقیر نش��ین به
سوی مرکز شهر حرکت کند ،در دستور قرار

گرفت.
حدود س��اعت  6و  30دقیق��ه بعد از ظهر
تظاهرات به س��مت مرکز شهر به راه افتاد.
جوش و خ��روش تظاهر کنندگان به دادن
ش��عارهای ضد س��رمایه داری پرداختند و
خیابان  Ontarioمملو از پرچم های س��رخ
گردید و بس��یاری از مردم با فهمیدن علت
تظاهرات به صفوف آن می پیوستند.
در این زمان بود که ناگهان دو فرد که در این
محله همه آن ها را به عنوان فاشیست های
سازمان یافته می شناختند ،به پرووکاسیون
و توهین به تظاهر کنندگان پرداختند .تظاهر
کنندگان سعی در دور کردن آن ها از صفوف
تظاهرات کردند و این درحالی بود که پلیس
شهر مونترال در محل حضور داشت و شاهد
پروواکسیون این دو فرد بود ولی هیچ اقدامی
برای جلوگیری از آن ها نمی کرد.
درست چند لحظه پس از این حادثه نیروهای
پلیس که از پیش خود را آماده کرده بودند به
تظاهرات حمله بردند و به کتک زدن تظاهر
کنندگان پرداختند و  8نفر را نیز دستگیر
کردند .الزم اس��ت که یادآوری کنیم که در
این تظاهرات خان��واده ها با بچه های خرد
سال و افراد مسن شرکت داشتند.
بس��یاری از تظاهر کنندگان کوش��یدند تا
علیرغم حمل��ه پلیس ،به تظاه��رات ادامه
دهند.
تظاهرات در خیابان ه��ای اطراف تا مدتی
ادام��ه یاف��ت و س��رانجام جل��وی متروی
 Papineauپایان یافت.
با این همه و با وجود اقدام غیر قانونی توجیه
ناپذیر پلیس ش��هر مونترال ،تظاهرات ضد
سرمایه داری اول ماه مه موفقیت بزرگی بود.
شرکت وسیع مردم در این تظاهرات چنان
بود که آن را تبدیل به موفق ترین تظاهرات
در  5س��ال اخیر نمود و می ت��وان آن را به
عنوان آغازی رادیکال برای ادامه مبارزه ضد
سرمایه داری نیروهای انقالبی ارزیابی نمود.

اول ماه مه ،روز جهانی کارگر را در
شرایطی برگزار میکنیم که نظام
سرمایهداری با بحران ساختاری و
فزایندهای دس��ت به گریبان است
و برای تقلی��ل بحرانهای خویش
تهاجم گس��تردهای را نس��بت به
کارگران و هم چنین دستاوردهای
اجتماعی نزدیک به دو قرن مبارزات
طبقه کارگ��ر جهانی به منظور باز
پس گیری آنها سازمان میدهد.
س��رمایهداری در ای��ران نی��ز در
هماهنگی با سرمایهی جهانی و در
جهت تامین شرایط مطلوب برای
انباشت روز افزون سرمایه ،کارگران
را به شدیدترین شکل ممکن مورد
بهرهکش��ی و استثمار قرار میدهد
و به سیهروزی و تباهی میکشاند.
تا آن جا که در  50س��ال گذشته،
کارگران ای��ران هیچ گاه در چنین
س��طح نازلی از وضعیت زندگی و
معیشت قرار نداشتهاند .فقر و فالکت
در میان کارگران بیداد میکند و به
طور جدی آنان را به ورطهی نابودی
و نیستی سوق میدهد .در راستای
تهاجم س��رمایه به طبقهی کارگر،
کارگران بیکار ،کارگران زن خانگی
و سرپرس��ت خانوار ،کودکان کار و
خیابان و کارگران مهاجر ،صف اول
قربانیان تهاجم سرمایه را تشکیل
میدهند.
اما تهاجم س��رمایه ب��ه نیروی کار
کارگر تنها به تقلیل سطح زندگی
آنه��ا محدود نمیش��ود ،بلکه در
شرایط موجود ،این شرافت انسانی
آنان اس��ت که توسط تهاجم همه
جانبهی سرمایه لگدکوب میشود.
دستمزدهای بسیار نازل و بیمقدار،

بیکارس��ازی و اخراجهای فردی و
دسته جمعی و تحمیل شرایط به
غایت ناعادالنهی “قرار دادهای کار”
بهکارگرانتحتعنوان“قراردادهای
موقت و سفید امضاء” و کار تحت
ش��رایط و ضابطهی ش��رکتهای
پیمانکاری ،تعویق دستمزدها حتی
به مدت چندین و چند ماه و تعرض
به ابتدائیترین و پایهایترین حقوق
و مطالبات کارگران که امروزه تماما
در س��طوح بینالمللی به رسمیت
شناخته شدهاند ،از قبل حق آزادی
تشکل و اعتصاب ،حق آزادی بیان و
تجمع و ،...و در همین رابطه تهدید و
ارعاب و دستگیری و زندان در پاسخ
به اعتراض کارگران به بیحقوقی و
ناامنی ش��غلی و اقتصادی خویش،
تمامارهاوردیاستکهسرمایهداری
در قبال انباش��ت بیشتر و افزونتر
سرمایه و کس��ب ارزش اضافی بر
کارگران تحمیل مینماید .حمله به
تجمعات کارگران از جمله هجوم به
اجتماع کارگران جویای کار معدن
مس خات��ون آباد و تی��ر اندازی و
کش��تار آنان ،تعرض و دستگیری
پیدرپی کارگران نیشکر هفتتپه،
حمله به تجمع کارگران الستیک
س��ازی البرز ،اجرای حکم ش�لاق
نسبت به فعاالن کارگری دستگیر
ش��دهی اول ماه مه  1386به جرم
برگزاری مراس��م بزرگداش��ت این
روز ،تنها نمونههایی از این تعرضات
سرکوبگرانه و ضد کارگری در ایران
اس��ت .با این هم��ه کارگران هیچ
گاه در برابر این تهاجمات س��اکت
ننشسته و همواره صدای اعتراض
خویش را در مقابل تعرض سرمایه
و حامیان آن به س��طح معیشت و
حقوق پایهای خویش بلند کردهاند.

ت��ا آن جا ک��ه در ش��رایط حاضر
میتوان صدای ای��ن اعتراض را در
بسیاری از مناطق و شهرهای ایران
شنید و نشانههای آن را در همه جا
مشاهده نمود .اگر چه در بسیاری
از موارد ،این اعتراضات هماهنگ و
متشکل نیستند .و حال آنکه عقب
راندن تهاجم س��رمایهداران تنها با
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری
و سازماندهی متحدانه و سراسری
آنان در جنبش کارگری امکان پذیر
است .مبارزات کارگران نیشکر هفت
تپه در به عقب راندن سرمایه داران
و کارفرمایان در این واحد تولیدی
به منظور ایجاد تش��کل کارگری و
هم چنین آزادی محمود صالحی در
پی گسترش اعتراضات در جنبش
کارگ��ری ،اثبات میکن��د ،قدرت
سرمایهداری مطلق و بیانتها نیست
و میتواند توس��ط ارادهی متحدانه
و گسترش همبستگی در جنبش
کارگری در هم شکسته شود.
همین جا ی��اد آوری میکنیم که
به باور ما ،رهائی کامل از منجالب
و فالکت��ی که نظام س��رمایهداری
برای کارگران مهیا نموده و به آنان
تحمیل میکند ،تنها و تنها با الغای
کامل و همه جانبهی نظام سلطه و
استثمار سرمایه محق خواهد شد
و الغیر؛ لیکن ت��ا آن زمان و برای
تحقق این امر خطی��ر ما کارگران
برای پیگیری خواستها و مطالبات
زیر و به کرسی نشاندن آنها تالش
و مبارزه خواهیم کرد:
 -1بازنگ��ری در می��زان حداقل
دستمزد کارگران برای سال 1387
( 219600توم��ان) و افزای��ش آن
متناسب با تورم واقعی و حداقلهای

ش��رکت ایرانیان مبارز نیز در این تظاهرات
چش��م گی��ر ب��ود و اتحاد سوسیالیس��تی
ایرانیان -مونترال ،آفی��ش هایی در دفاع از
کارگران زندانی و خواست آزادی آن ها ،علیه
جمهوری اسالمی و امپریالیسسم تهیه دیده
بود که در تظاهرات حمل می شد.

*****
خبر جالب

در همبس��تگی با کارگران ایران این که در

روز اول ماه مه این بود که اتحادیه کارگران
اندونزی در اعتراض به دس��تگیری فعاالن
کارگ��ری در ایران در مقابل کش��تی ایرانی
“ایران طیفوری” که برای بار گیری در بند
لنگر انداخته بود ب��ه تظاهرات پرداختند و
مسئوالن کشتی را وادار ساختند تا با آن ها
مذاکره کرده نامه اعتراضی نسبت به زندانی
کردن فعاالن کارگری و آزادی منصور اسانلو،
را به جمهوری اسالمی برسانند.

در ایران،

دولت جمهوری اس�لامی امس��ال از دادن
مجوز برای تظاهرات خودداری نمود با این
همه در بسیاری شهرها ،بویژه در کردستان
کارگ��ران اول م��اه مه را با ش��عارهای ضد
جمهوری اسالمی برگزار کردند .دستگیری
ها و بگیر و ببندها در نقاط مختلف کش��ور
برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات اول ماه
مه کم نبودند.

م�ا در اینج�ا ،در ح�د گنجایش 2
اعالمیه که توس�ط کارگران بخش
های مختلف منتشر شده است را به
عنوان نمونه می آوریم :

یک زندگی انسانی.
 -2تامین امنیت
شغلی برای همهی
کارگران و سایر اقشار
تح��ت س��تم و لغو
قراردادهای موقت و
سفید امضاء.
 -3پرداخ��ت
فوری کلیهی حقوق
و مزایای معوقهی کارگران همراه با
خسارتهای وارده به آنها در طول
مدت تعویق.
 -4پرداخ��ت بیم��هی بیکاری
مکفی به کلیهی کارگران آماده به
کار ،بیکار ش��ده و اخراجی تا زمان
بازگش��ت به کار و اشتغال مجدد
آنها.
 -5حق ایجاد تش��کلهای آزاد
و مس��تقل کارگری و سایر حقوق
اجتماع��ی از جمل��ه ح��ق آزادی
اعتصاب ،تجم��ع ،راهپیمائی ،قلم،
اندیشه ،بیان و....
 -6به رسمیت شناختن اول ماه
مه (روز جهانی کارگر) به عنوان روز
تعطیل رس��می در تقویم کشوری
و حق برگ��زاری آزادنهی مراس��م
گرامیداش��ت این روز برای تمامی
کارگران در همهی نقاط کشور.
 -7رف��ع تبعی��ض جنس��ی و
اجتماعی و برابری حقوق و دستمزد
زن��ان با م��ردان در ازای کار برابر و
برخورداری زن��ان کارگر خانگی و
زنان خانهدار از تامین اجتماعی.
 -8برخ��ورداری کارگران مهاجر از
حقوق کامل اجتماعی و جلوگیری
از اخراج و بیکارسازی آنها.
 -9لغو قانون س��ه جانبه گرائی
در کلی��هی امور مربوط به طبقهی
کارگر و تعیین قوانین کار توس��ط
خود کارگران.
 -10آزادی ف��وری و بیقی��د و
ش��رط کلی��هی کارگ��ران زندانی
از جمل��ه منصور اس��انلو و همهی
زندانی��ان سیاس��ی و لغ��و احکام
صادره علیه فعالین کارگری و سایر
جنبشهایاجتماعی.
 -11قط��ع فوری تهدی��د ،ارعاب،

قطعنامه شورای همکاری تشکلها و فعالین
کارگری به مناسبت اول ماه مه 1387

كمیتههماهنگی
برای كمک به ایجاد
تشكلهایكارگری
گرامی باد اول ماه مه
روز جهانی كارگر!!!

بازداش��ت و زن��دان و به طور کلی
برداشته شدن هر گونه اعمال فشار
از کارگران ،از جمله کارگران نیشکر
هفت تپه ،الستک سازی البرز و....
 -12م��ا حمای��ت خ��ود را از
خواستها و مطالبات آزادیخواهانه
و عدالت طلبانهی زنان ،دانشجویان،
معلم��ان ،پرس��تاران و هم��هی
قش��رهای تحت ستم جامعه اعالم
داشته و خواهان لغو مجازات اعدام
و سنگسار و رفع هر گونه تبعیض و
فشار نسبت به آحاد مختلف جامعه
میباشیم.
 -13م��ا ضم��ن ق��در دان��ی از
حمایتهای بینالمللی از مبارزات
کارگران ایران ،خواهان ادامهی این
حمایته��ا بوده و بیش از هر زمان
دیگری بر همبس��تگی بینالمللی
کارگ��ران برای رهایی از مش��قات
نظام سرمایهداری تاکید میکنیم.
م��ا کارگ��ران ای��ران از مب��ارزات
کارگران علیه سرمایهداری در سایر
کشورهای جهان حمایت میکنیم.
 -14حمای��ت از ش��رکتها
و واحده��ای تولی��دی ب��ه وی��ژه
ش��رکتهای تولید کننده ش��کر
و ع��دم واردات ب��ی رویهی ش��کر
توسط برخی ش��رکتهای دولتی
و آقازادهه��ا ،جهت جل��و گیری از
بیکاری کارگران.
 -15برداشته شدن موانع موجود
جهت تش��کیل آزادنه و مس��تقل
“سندیکای کارگران شرکت کشت
و صنعت هفت تپه”.

شورای همکاری تشکلها و
فعالینکارگری
1387/1/29
www.shorayehamkari.
com
shorayehamkari@gmail.
com
کارگران کشت و صنعت
نیشکر هفت تپه
کمیته دفاع از محمود
صالحی

امروز در شرایطی به استقبال روز جهانی كارگر میرویم كه سایه
ی شوم و نكبت بار سرمایه ،همچنان بر دوش طبقه ی كارگر و
مزدبگیران محروم و تحت ستم جامعه سنگینی می كند و بیش
از پیش آحاد این طبقه را به ورطه ی سقوط و خانه خرابی می
كشاند .نظام سرمایه داری و طبقه ی سرمایه دار ،برای انباشت
هر چه افزون تر سرمایه و كسب اضافه ارزش و به دنبال آن سود
سرش��ار ،شرایط بغایت سخت و طاقت فرسایی را به كارگران و
مردم تحت س��تم تحمیل می نماید و آنان را به روز س��یاه می
نشاند.
شیوه ی تولید سرمایه داری و مناسبات نابرابر و كارگر ستیز آن آنچنان
جهنمی برای كارگران ،بر روی این كره ی خاكی بوجود آورده است كه
روزانه انسان های زیادی ،در آن به كام مرگ و نابودی كشیده می شوند
و به روز سیاه می نشینند.
فقر ،فالكت ،بیكاری ،فساد ،تن فروشی ،ناامنی ،اعتیاد جنگهای خانمان
براندازامپریالیستی و هزاران درد و رنج دیگر ،خود از تبعات اجتناب ناپذیر
چنین نظامی اس��ت .ثمره ی علم و دانش و تكنول��وژی و فن آوری به
جای اینكه در خدمت س��عادت و پیشرفت بشری قرار گیرد و موجبات
خوشبختی وتعالی آنها را فراهم نماید ،به طورعمده در خدمت حكومت
های سرمایه ساالر برای سركوب و انقیاد توده های كارگر و مردم تحت
ستم قرار می گیرد ،جنگ های امپریالیستی و دیگر جنگهای قومی و
قبیله ای را زیر لوای دمكراسی خواهی ،دامن میزند وتحجر گرایی ملی و
مذهبی را جایگزین آن می كند ،كه نمونه بارز آن را در عراق و افغانستان
شاهد می باشیم.
خیلی دور از انتظار نخواهد بود كه در یك چنین نظامی هرگونه حركت
آزادی خواهانه و برابری طلبانه به ش��دت سركوب شود و جو خفقان و
وحش��ت اشاعه یابد ،میلیونها انسان با فقر دست و پنجه نرم كنند وبه
بدترین ش��كل ممكن ادامه ی حیات دهند ،زن��ان و كودكان ،از ابعاد و
زوایای مختلف تحت ستم و انقیاد قرار گیرند به خاطر زورمداری سرمایه
داران و حكومتهای محافظ آنها تباه شوند .چون در اصل این مردم كارگر
و زحمتكش هستند كه باید برای ارضای حرص و آز هرچه بیشتر سرمایه
داران و كس��ب ارزش اضافی و سود بیش��تر آنان ،كار كنند و زندگی و
هستی خویش را از دست بدهند.
امروز در ایران ما ،سخن فراتر ازاین است ،اگر كارگران و زحمت كشان در
كشورهای دیگر حداقل از حق اعتراض نسبت به زندگی نكبت بار خود
برخوردارند؛ در این جا كوچك ترین حركت اعتراضی با شدیدترین شیوه
سركوب می شود.
احكام س��نگین برای پیشروان كارگری ،دانش��جویی ،زنان و معلمان و
جنبش های اجتماعی ،خود ،نمونه بارز این گونه سركوبها است.
محمود صالحی رهبر سرشناس جنبش كارگری ایران بعد از گذراندن
دوران محكومیتش با وثیقه چهل میلون تومانی آزاد میشود.
منصوراسانلو و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و تعدادی از فعاالن
جنبش زنان ،همچنان درزندان بسر می برند و در این روزها شیث امانی،
یكی دیگر از پیشروان جنبش كارگری ایران به جمع دست گیر شد گان
اضافه شده است.
بیكاری و تورم چهارصد درصدی ،جامعه ی فقر زده ی ایران را به طرف
یك فاجعه ی عظیم انسانی سوق میدهد.
بیكاری جوانان آماده ی كارناامیدی اززندگی عدم توانای تشكیل خانواده،
اعتیاد و فساد رابه حد نهایی خود رسانده است دختران جوان آرزوهایشان
نقش بر خاك میش��وند و بعضی از طریق باندهای مافیایی همانند كاال،
برای تن فروشی به كشورهای حاشیه خلیج فارس ،صادرمیشوند و این
درحالی است كه امسال حكومت ایران میلیاردها دالرفروش نفت داشته
است .اما این درآمد ارزی نه تنها هیچ تاثیرمثبتی روی زندگی توده های
كارگر و زحمت كش نداش��ته ،بلكه تنها و تنها تورم و بیكاری را دامن
زده است .محاصره اقتصادی و به دنبال آن ورشكستگی و تعطیلی مراكز
تولیدی خود بر ابعاد بیكاری ،باال رفتن قیمت مسكن و دیگر كاالهای
مصرفی افزوده است.
واقعیت اینكه نظام س��رمایه داری علیرغم هر ادعا یی كه داشته باشد
جواب گوی زندگی بشر امروزی نیست و تا روزی كه این نظام استثماری
وضدانسانی وجود داشته باشد ،آحاد بشر رنگ امنیت وآسایش را نخواهند
دید.
لذا تنها راه ممكن برای خوشبختی انسانها و بویزه كارگران در مبارزه و
جدال با اس و اس��اس چنین نظام نابرابرو ضد انسانی است و برای این
مهم نیز جز همبستگی و اتحاد طبقاتی كارگران به هیچ چیز نمی توان
دل خوش كرد.
پس پیش به سوی وحدت و همبستگی طبقاتی كارگران در پیوند با سایر
جنبشهای اجتماعی برای نابودی استثمار انسان ازانسان.
چاره ما كارگران در مقابل اینهمه فجایع بشری چیزی نیست جز ایجاد
تش��كل به نیروی خودمان و دفاع در مقابل تهاجم همه جانبه سرمایه
داری .تا وقتی كه ما كارگران جدا از هم و بدون سازماندهی مبارزه نماییم
به نتیجه نخواهیم رس��ید و در مقابل سرمایه داران و دستگاه عریض و
طویل آنها ضعیف و نا توان خواهیم بود .نباید نیروی اتحاد و همبستگی
مان را دست كم بگیریم .جهان دیگری هم ممكن است ما آنرا خواهیم
ساخت.
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری
1387/2/11
Komite.hamahangi@yahoo.com

کمیته هماهنگی برای کمک
به ایجاد تشکلهای کارگری
انجمنفرهنگی،حمایتی
کارگران(آوای کار)
کمیتهپیگیریایجاد
تشکلهای آزاد کارگری

اتحادکمیتههایکارگری
شورای زنان
جمعی از فعالین کارگری
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الهه خامن عزیز،
خانواده های محترم طالشی و تیموریان
درگذشت نابهنگام پدر عزیز وگرامی تان

شادروان جناب سرهنگ جمشید طالشی
را در ایران ،صمیمانه تسلیت عرض نموده،
برایتان سالمتی و صبر آرزو می نماییم.
ما را درغم خود شریک بدانید.
_____________________

خانواده های صفری ،سالمی ،اویسی
(رستمی) ،شریف نائینی ،یحیائی،
صمیمی،درویشعلی

همدردی

همدردی
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دوستان گرامی
سرکار خامن الهه طالشی
جناب آقای فرزین تیموریان

درگذشت اسفناک پدر و عزیز خاندان شما

شادروان آقای جمشید طالشی
را در ایران صمیمانه تسلیت گفته،
در این اندوه بزرگ خود را شریک شما می
دانیم و صبر و شکیبایی برایتان آرزومندیم.

فیروز همتیان و خانواده

همدردی

خانواده محترم سالمی
درگذشت دردناک فرزند دلبند و عزیزتان،

سپاسگزاری
شروین سالمی،

فرزند عزیز و دلبند و برادر خوب مان
به دیار دیگر شتافت
و اندوهی ابدی را برای ما باقی گذارد...
اما شماعزیزان در این دوران سخت ما را تنها نگذاشتید.
بدینوسیله مراتب سپاس و حق شناسی خود را خدمت متام
سروران ،دوستان و عزیزانی که با حضور خود در مراسم
خاکسپاری و یادبود زنده یاد شروین
و نیز یارانی که با متاس تلفنی ،ارسال گل و درج پیام های
همدردی در نشریات ما را همراهی منودند،
تقدیم داشته و تشکر می منائیم.

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

فیروز همتیان و خانواده

همدردی

خانواده محترم سالمی
دکتر گرگین سالمی نازنین

مادر ،پدر ،برادر و سایر خانواده های سوگوار

در فاجعه دردناک از دست دادن عزیزتان
زنده یاد شروین سالمی
ما هم شریک غم شما هستیم.
و برایتان صبر و شکیبایی آرزو می کنیم.

عباس کرباسفروشان و بانو
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

فمینیسم،
نه یک کلمه
بیشتر،
نه کمتر!

ترق��ی را طی می کنن��د .اما و اگر مسلمان هم باشند ،باید
وقتی خ��ود را در چهارچوب اسالم سیاسی را رد کنند.
ی��ک ایدئولوژی اس��یر کرده آن های��ی که به خ��ود لقب
و حاضر به فرات��ر رفتن از آن فمینیست اسالمی می دهند،
نباشند ،حال چه اسالم باشد درواقع مسلمان هایی هستند
و چه هر مذهب و آئینی ،دیگر که برای رفع تبعیض جنسی
نم��ی ت��وان از ترقی صحبت در چهارچوب اسالم تالش می
کرد .دیگر این دگماتیس��م و کنند .آن ها در ادامه راه خود
انحصار فکری است که گریبان در جایی متوقف شده و دیگر
الله حسین پور گیر یک مدافع حقوق زنان می راهی برای گشایش چهارچوبه
شود .غافل از این که ایدئولوژی قوانین اسالمی ندارند .آن ها
• فمینیسم در طول که اساسا به عنوان مذهب در برای این که هویت اس�لامی
تاریخ عرصه جدیدی را جامعه عمل کرد داشته ،قبل خود را حفظ کنند ،مجبورند
از آن ک��ه مق��دس و جاودانه فمینیس��م را در چهارچ��وب
برای به اثبات رساندن شود ،خود از ملزومات جامعه اس�لام نگه دارن��د و ظرفیت
خود کشف کرد ،از و درخواست های انسان ها و فمینیس��م را برای گشایش و
حق رأی زنان گرفته تا کمبود و رنج و مشکالت شان رش��د مبارزه س��رکوب کرده
حقوق برابر در قانون؛ و توسط خود انسان ها به وجود و آن را در مح��دوده قوانی��ن
از دستمزدِ برابر برای آمده تا پاسخی به معادله ظلم مقدس و تغییر ناپذیر اس�لام
و ستم انسان بر انسان بدهد و محبوسکنند.
ِ
کار برابر تا ...اما بر آن معادله ،روشنایی افکند .بسیارروشناستکهفمینیسم
اینک...
اما خ��ود ،به مرور بر تار و پود را نمی ت��وان با اسالمیس��م
جامعه و اف��کار و اذهان مردم آشتی داد و به محض این که
م��ا ب��رای مرزبن��دی ب��ا حاک��م ش��ده و از این طریق یکی از درخواست های زنان با
مخالفین خود به لقب احتیاج مناف��ع عده ای ک��ه قدرت را آیه ای از قرآن ناهمخوانی پیدا
داریم .گویا هیچ مفهومی رسا در دستان خود دارند ،تأمین کند ،مسلم است که شعار زنده
نبوده و به طور کامل دارای آن گشته است .بنابراین بسیاری باد قرآن و مرده باد حقوق زنان
محتوایی نیس��ت که ما برای از ایدئول��وژی ها و مذاهب در سر داده می شود .فمینیسم را
نظرات خود قائلیم .عادت کرده وهل��ه اول حاف��ظ حاکمیت با هی��چ ایدئولوژی دگمی که
ایم دائما پس��وند و پیشوند به قدرت مداران ب��ر توده مردم ظرفیت تغییر و توسعه نداشته
اعتقادات خود آویزان کنیم و جامعه می باش��د و به همین باشد ،نمی توان آشتی داد.
افکار خ��ود را در صفحات بی دلیل مقدس ش��مرده شده و فمینیست تا آن جا فمینیست
شمار تعریف کرده و بگوئیم ،ما دست بردن در آن و تغییر آن ،است و فمینیس��ت باقی می
ماند که درخواست های زنان
این هستیم و به مخالفین خود کفر محسوب می گردد.
بگوئیم ،نه ،شما این نیستید ،فرض بر این که زنان مسلمانی را تا به آخر دنبال کرده و زنان
وج��ود دارن��د که ب��رای رفع را از قید تبعیض جنسی رها
بلکه آن هستید.
مش��کل ،مفاهیم نیس��تند .تبعیض جنس��ی ت�لاش می کند .رفع تبعیض جنس��ی با
مشکل انس��ان ها هستند که کنن��د ،دلی��ل ب��ر حقانیت هیچ ایدئولوژی و هیچ مذهبی،
نمی توانند آزادانه فکر کنند .فمینیسم اسالمی نمی شود .با هی��چ اما و اگری نمی تواند
آن ها خ��ود را در چهارچوب آیا زنان مسیحی که فمینیست مح��دود ش��ده و ی��ا متوقف
یک تفکر یا ایدئولوژی زندانی هستند و علیه تبعیض جنسی گردد.
ک��رده و م��ی خواهن��د تمام می جنگند ،فمینیست های فمینیست ها می توانند حزب
داشته باشند و فعالیت سیاسی
“ایس��م”های جه��ان را در مسیحی نامیده می شوند؟
آن چهارچوب ه��م آهنگ و تنها زمانی مفهوم فمینیسم کنند .خدا داش��ته باش��ند و
اسالمی موجودیت می یابد که عبادت کنند .آن ها می توانند
منطبقکنند.
حاکمیت ایدئول��وژی برذهن فمینیستهاادعایاسالمیست «آتئیس��ت» باشند و به هیچ
انس��ان ها ،آن ه��ا را توتالیتر بودن به عنوان یک ایدئولوژی خدایی نیانگارند .کمونیست
کرده است .حال هر ایدئولوژی سیاس��ی حاکم ب��ر جامعه را باش��ند و ب��رای رهایی طبقه
که باشد ،تفاوتی نمی کند .اگر داشته باشند و بخواهند این دو کارگ��ر مب��ارزه کنن��د .برای
انسان خود بر ایدئولوژی حاکم مفهوم را بر یک دیگر منطبق فمینیست بودن هیچ شرطی
شود ،می تواند از آن استفاده کنند .اسالمیس��ت هایی که و پیش شرطی نمی توان قائل
ک��رده و پرده از رازهای نهفته تالش می کنند فمینیسم را شد .مش��کل از آن جا شروع
بردارد و پاسخ سئواالت جهان با ایدئولوژی اسالم سیاسی هم می ش��ود که فمینیس��ت ها
و هستی و نیستی را بدهد .اما آهنگ کنند ،در نهایت پدیده ت�لاش می کنند ک��ه مبارزه
وقتی این رابطه برعکس شد ای به وجود خواهند آورد که برای رفع تبعیض جنس��ی را
و ایدئولوژی بر انس��ان حاکم در بهترین حالت ،نه این است بر ایدئولوژی و اعتقادات خود
گش��ت ،قفلی بر ذهنیت می و ن��ه آن و در غیر این صورت منطب��ق کنند .مش��کل آن
زند و مانع گش��ایش ادراکات این فمینیسم است که اسیر جاست که فمینیست ها می
و تبلور خالقیت ها می شود .اسالمیسم شده و تابع آن می خواهند فمینیسم را با مذهب
حاکمیت ایدئولوژی بر انسان ،گردد .در چنین حالتی دیگر و آئین خود توضیح دهند .این
او را دگم ،بسته ،عقب مانده و نمی توان نام فمینیس��ت بر تناقضی است که در روند رشد
آنان نهاد .آن ها اسالمیس��ت خود ،اجبارا به نفع یک طرف
ارتجاعی می کند.
هایی هستند که قوانین اسالم شکسته شده و از بین خواهد
زنان ،مادام ک��ه از ایدئولوژی و شریعت را درباره حقوق زنان رفت.
استفاده کرده و نگاهی هشیار پیاده می کنند .اما فمینیست فمینیسم با رشد خود و آگاهی
به خود و پیرام��ون خود می های اس�لامی ت��ا آن جا که عمیق تر ب��ه وظائف خود در
افکنن��د و در ضمن هم زمان بخواهند اسالم را تغییر داده و طول تاری��خ ،هر ب��ار عرصه
برای حقوق و جای گاه انسانی دست به آیه های قرآنی ببرند جدی��دی را ب��رای ب��ه اثبات
خود و هم جنس��ان خود در و آن را منطبق بر فمینیس��م رساندن خود کش��ف کرد .از
یک جامعه مردس��االر مبارزه کنند،البتهفمینیستهستند ،حق رأی زنان گرفته تا حقوق
م��ی کنند ،راه پی��ش رفت و اما دیگر اسالمیست نیستند .برابر در قانون .از دست مزد برابر
ب��رای کار برابر تا
امکان تحصیالت
و داشتن سهمیه
براب��ر و مق��ام در
رأس ی��ک دولت
و غیره .اما اکنون
فمینیسم یعنی
مب��ارزه برای رفع
تبعیضجنسی.
The Essential Needs of the Iranian Woman Today
رفع این تبعیض
The 19th International Annual Conference of
the Iranian Women’s Studies Foundation

نوزدهمین کنفرانس بین املللی
بنیاد پژوهش ها ی زنان ایران

نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی
July 4-6, 2008

Wheeler Auditorium
University of California, Berkeley
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www.iwsf.org

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

26 PAYVAND: Vol. 14  No.840  May 15, 2008

کابوس

مهناز محمدی

این روزها حالم بد است ،هر شب خوابهای
بد می بینم ،ذهنم پر از تصاویر مغش��وش
اس��ت و پلک چش��مم هی می پرد .کف
پاهایم می س��وزد ،هر بار ک��ه پا به زمین
می گذارم چنان که بر گدازه های آتش پا
گذاشته ام .سعی میکنم با راشهای فیلمم
خود را س��رگرم کنم دو سالی است که در
گیر پروژه ای با نام تیارا هستم:

تاریخ پوشش سر در ایران!

زمانی که تصمیم به ساخت آن گرفتم می
دانستم کار سختی است اما می خواستم،
چون ش��رایط موجود رنجم می داد .نمی
دانم س��ال 82یا  83بود که در جش��نواره
فیلم فجر ،فیلم “اسامه” میخکوبم کرد! چه
عالی دهشتناکی طالبان را به تصویر کشید.
نم��ی دانم این فیلم را دی��ده اید یا نه؟ در
صحنه ای از فیلم مرد دوچرخه سوار زنی
را به قصد رساندن به مقصد سوار می کند.
زن سراپا پوشیده است و چیزی از زنانگی
او به چشم نمی خورد .در میان راه سربازی
طالبانی سد راهشان می شود.
س��رباز طالبان با باتومش به پاهای زن که
با کفش��ی مندرس از زیر چادرفقط گوشه
ای از نوک انگشتانش نمایان است اشاره و
ش��روع به توهین و تهدید می کند که زن
خود را می پوشاند.
سال  84گرما گرم انتخابات است بازار حرف
و نقل داغ است در دور اول کسی حتی فکر
او را نم��ی کرد اما او از ته جدول باال آمد! و
بازار شایعات ،داغتر از قبل “ اون اگه رئیس
جمهور بشه قراره اسانس��ورها ،پیاده روها
جدا بشه “ و حرفها و نقل های بسیار ...
آقای مش��اور با سخاوتمنداته ترین لبخند
ها ،در داغ ترین زمان خبری همه را به بد
اخالقی انتخاباتی متهم کرد و وعده هایی
داد که تا آن زمان کس��ی جرات گفتنش
را نداشت!
تابستان 86است و داغ!
اما خبر گشت ارشاد در خیابان ها و میادین
داغتر از هر خبری .پزش��کم مثل هر سال
تاکید کرد که در تابس��تان بیشتر مراقب
باشم .گرمای تابس��تان با این بیماری که

هرکسی نامی به آن می داد امانم را بریده
ب��ود .هر بار از خانه بیرون می روم چندین
کفش را امتحان می کنم اما بعد از دقیقه
ای ناگزی��ر آن از پا خارج میکنم زیر زبانم
لعنتی می فرستم اما برای که؟!
خودم ،او ....
در آخر دمپا یی الانگش��تی زیتونی رنگ
را می پوش��م ،آخ راحت شدم! گرچه هنوز
پاهایم می سوزد .شلوار چهار جیب ارتشی
ام که گش��اد است می پوشم ،شلوارم روی
پاهایم را پوش��انده و فقط نوک انگش��تانم
بیرون است.
به میدان می رسم.
ماشین گشت ارشاد را می بینم اما با دلی
ق��رص و مطمئن به راهم ادامه میدهم که
ناگاه صدای آمرانه ای به ایست وادارم می
کند!
با اشاره به نوک انگشتان بیرون آمده من به
همکار خانمش دستور می دهد!
وای چه تصادفی!
صحنه ای از فیلم با واقعیت گره می خورد،
نکند از گرما دچار توهم ش��ده ام؟! اما نه!
چشمم به سرباز طالبان ...ببخشید پلیس
ارش��اد و زن افغانی کات میزند باورم نمی
شود،
چه تشابهی!
بهار  87است دوستی زنگ می زند:
“خبر داری ریخته اند توی شرکت یکی از
دوس��تهای ما و خانمها رو به جرم استفاده
از روسری و لباس رنگی بازداشت کردند؟
تازه رئیس شرکت رو هم جریمه کرده اند!”
نه به گمانم دچار کابوس ش��ده ام .این که
یکی از همان سکانسهای های فیلم صدیق
برمک است!
زمانی که سربازهای طالبان به بیمارستان
حمل��ه می کنند ،س��ربازان هم��ه چیز را
کنترل می کنند؛ از پوشش تا ارتباط آدمها،
آنجا که بهیار مجبور میشود خود را یکی از
همراهان بیمار جا بزند تا در امان باش��د و
دختر نابالغ زن به زیر چادر بلند مادر پناه
می برد.
به یاد میاورم سکانسی از فیلم را که معلم
مدرسه که همان مالی شهر است خانه ای
برای خود س��اخته از زنان گناهکار به زعم
خود که کلی��ددار  ...وای نه! این که واقعی
است نه ...
دوباره کابوس میبینم اما نه در خواب ،دوباره
می خواهم فیلم را ببینم.
راستی شما پایان فیلم را به یاد دارید؟

روز مـادر
در آمریکـا

تنها از طریق تغییر قوانین یا
سرنگونی دولت ها و یا برقراری
سوسیالیسم متحقق نخواهد
ش��د و با براب��ری اقتصادی و
--------------رفع تبعیض طبقاتی نیز از بین
نخواهد رفت .برای رفع تبعیض
اعالمیه روز مادر،
جنس��ی باید پایه و اساس هر
۱۸۷۰
گونه تبعیضی از میان برداشته
----------ش��ود .رفع تبعیض جنس��ی
جولیا وارد هاو*/
مبارزه ای س��ت همه جانبه،
فرهنگی و اقتصادی ،در خانه و برگردان نیلوفر شاه محمدی
در محیط کار ،در روابط انسان 
ها با یک دیگ��ر و در برخورد
با خود .تبعیض جنس��ی آن بر خیزید ! زین پس ،زین روز
چنان ریشه دار و قوی در تار ای تمامی زنانی که در سینه
و پود جامعه رخنه کرده است هایتان قلبی پ��ر عاطفه می
که تنها با تغییر قوانین ،دین ،تپد
زبان ،آموزش و سایر تغییرات چه غسل تعمیدتان آب باشد
روبنایی و زیر بنایی قابل از بین چه اشک!
بردن نیست .فمینیسم دنیای فریاد بزنید:
دیگری می خواهد .فمینیسم دیگر سئوال هایمان با جوابهای
مب��ارزه ای جانانه و تا به آخر ماموران بی ربط پاس��خ داده
می طلبد و به همین دلیل به نخواهد شد
نیروهایی نیاز دارد که جانانه و شوهران مان برای دلجویی
و تا به آخ��ر می جنگند .این و تقدیر دیگر با بوی خون به
یعنی فمینیسم ،نه یک کلمه سراغمان نخواهند آمد
پسرانمان را از ما نخواند گرفت
بیشتر و نه کمتر!
(اخبار روز) تا نیاموزند
تمام آنچه ما قادر به یاد دادن
-------------------هستیم از نیکو کاری بخشش
و شکیبایی
ما ،زنان یک کشور
به فکر زنان دیگر کش��ورها
هستیم
تا مبادا پس��رانمان بیاموزند
آزارشان دهند
از صدایی خسته و ویران در
زمین ،فریادی بلند می شود
تا آسمان از صدایمان
 10:30 ---------صبح ----------ثوای��ی که فری��اد می کند:
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
صلح! صلح!
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
شمشیر تیز آدمکشی ترازوی

به مناسبت

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه  1جون

عدالت نیست
خون ،ننگ و رسوایمان را نمی
شوید
خشونت تسخیر جان را نشان
نمی دهد
بگذارید همانگونه که مردان به
هنگام شنیدن آوای جنگ
بارها گاو آهن ها و سندان ها
ا رها کردند
اکنون زنان تمام آنچه در خانه
دارند را رها کرده
و همصدا شوند
تا خانواده ی بزرگ بشریت در
صلح و آرامش زندگی کند
به نام زنیت و انس��انیت ،من
مشتاقانهخواستار
تشکیل کنفرنس همگانی و به
دور از محدودی��ت برای زنان
هستم
تابه زودی در جایی مناس��ب
برگزار شود
ت��ا همبس��تگی را در بی��ن
ملیتهای مختلف توسعه دهد
و هم��گان از صل��ح و آرامش
ابدی بهره برند.
*Julia Ward Howe

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

گرانی

اندر حكایت گرانی
چنانكه افتد و دانی
ساسان برمكی
با پوزش از پیشگاه
حضرت موالنا جالل
الدین بلخی
بشنو از نی چون حكایت می كند
از گرانی ها شكایت می كند
چون زبان بنده را ببریده اند
بال پرواز مرا هم چیده اند
سكه خواهم كیسه كیسه بی شمار
تا گرانی را كنم شاید مهار
هركسی بر رخ نهد یك تپه ریش
بیمه گردد تا ابد با پشم خویش
من به هر بیچاره ای گریان شدم
یار بی چیزان و درویشان شدم
هر كه آمد فتنه زد در كار من
همچو مالیان نشد غمخوار من
هان چه باید كرد ما را زور نیست
حاضریم از بهر مردن گور نیست
مرگ ما را نزدیك اما دور نیست
كس به فكر این تن رنجور نیست
هر كه را پارتی نباشد نیست یاد
گشته فربه بطن آقا  ,نیست باد
آتش فقر است كاندر ری فتاد
ز آه مظلومات ترك در پی فتاد
مرگ بر آنكس كه از ملت برید
تحت نام دین و مذهب هی چرید
چون گرانی درد جانسوزی كه دید
بهر بی چیزان چنین روزی كه دید
هان تورم دیده ها خون می كند
عاقالن را پاك مجنون می كند
محرم ما اهل عیش ونوش نیست
همچو مالیان ازرق پوش نیست
چون كه عكس حضرتش در ماه شد
ملت بیچاره ای گمراه شد
گر رود محمود گو رو باك نیست
از تو ابله تر بر روی خاك نیست
پول نفت آور به سفره دیر شد
مرد مستضعف ز جانش سیر شد
جمله می باشند اندر فكر نام
كس نمی باشد به فكر این غالم
بند تزویر و ریا بگسل پسر
تیشه زن بر اتحاد زور و زر
كیسه سوداگران گر پر نشد
نان مال هم ولی آجر نشد
چون وكیالن هر كسی چاالك شد
بی كوپن  ,بنزین درون باك شد
غم مخور ای ملت واالی ما
نفت می باشد به زیر پای ما
ای كه گشته مایه افسوس ما
غرب و شرق آیند بر پابوس ما
از تو جام عده ای زرناك شد
كاخشان تاقبه افالك شد
نفت را باشد هزاران عاشقا
می كند هر صامتی را ناطقا
گر من این حرف و سخن ناگفتمی
شب ز اندوه درون ناخفتمی
هر كه از ملت شود اكنون جدا
می شود رسوا به نزدیك خدا
چونكه صبر و تاب ملت درگذشت
بر كسی دیگر نیارد او گذشت
تیغ خشم ما ببرد نای او
مشت محكم كی كند پروای او
ظالمان را نیست راه پیش و پس
خشم ملت حبس گرداند نفس
چون كه دلها لخته لخته خون بود
الجرم این گفته آتشگون بود
گوش هر كس محرم این راز نیست
جز دل شوریده كس جانباز نیست
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مختلف اجرا خواهد
(دی جی کوالک)
کرد .گروه ضربانگ از مهمتر ین
514-594-4214
گروههای سازهای کوبه ای ایرانی
بهزاد قیامی
اس��ت و آقای افس��ری راد تنها
نوازنده ساز ملودیک آن است.
هنرمند گروه
پژمان حدادی ،مرشد مهرگان،
علیرضا پیروزنیا ،بهنام و رضا سامانی
ضربانگ،
و مهرداد اعرابی از نوازندگان برجسته
سازهای کوبه ای ایرانی ،دیگر اعضای
جاوید افسری راد،
گروه ضربانگ در کنسرتهای آمریکا
هنرمند سال شهر
و کانادا هس��تند .مرشد مهرگان با
ض��رب و زنگ
اسلو شد
زورخان��ه و آواز
آنان را همراهی
جاوید افسری راد ،نوازنده
می کن��د .این
سنتور ،در گروه ضربانگ
گ��روه هش��ت
که در تاری��خ  ۳۱ما می
کنس��رت در
در مونت��رال برنامه اجرا
شهرهایآمریکا
خواه��د ک��رد ،هنرمند
و سه کنسرت
سال شهر اس��لو در نروژ
در کان��ادا اجرا
شناخته شد.
خواهد کرد.
جاوی��د افس��ری راد ۴۴
همانطور که در
س��اله که در سال ۱۹۸۶
آغاز آمد ،گروه
به نروژ مهاج��رت کرد،
ضربان��گ 31
س��ال گذش��ته از طرف
رادی��و تلویزی��ون نروژ ب��ه عنوان ماه می در مونتریال کنس��رت خود
آهنگساز سال برگزیده شد .فابیان را بروی صحنه اس��کار پیترس��ون
استانگ ( ،)Fabian Stangشهردار خواهند برد.
اس��لو در برنام��ه اه��دای جای��زه شرکت شما عاشقان موسیقی ایرانی
هنرمند س��ال این شهر ،گفت که در این برنامه بیادماندنی را توصیه
این هنرمند ایرانی به دلیل فعالیت میکنی .م
ارزن��ده ای ک��ه در آهنگس��ازی و
گسترش موسیقی داشته به
عنوان اجرای اثر زنده
هنرمند س��ال برگزیده شده است.
ش��هردار اسلو ،افسری راد را نوازنده یاد مثین باغچهبان
ای چیره دست ،آهنگسازی خالق
و هنرمندی با ارزش خواند و گفت توسط ارکستر
که وی از پیشتازان موسیقی ملل
متعدددر مسفونیک تهران
نروژ است و اجرای طرحهای
او در زمینه های چندفرهنگی قابل
ا ر کس��تر
تقدیر است.
جاوید نوازندگی سنتور را از نوجوانی س��مفو نیک
در اصفه��ان آغ��از ک��رده و جوهر ته��ران ب��ه
موسیقی وی در کالسهای بزرگانی ر هب��ر ی
چون فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان منو چه��ر
ش��کل گرفت��ه اس��ت .وی پس از صهبای��ی از
مهاجرت به نروژ موس��یقی را ادامه  ۱۱ت��ا ۱۳
داد و دانش آموخته رشته موسیقی اردیبهشت،
از دانشگاه اسلو شد.
قطع��ها ی
آق��ای اس��تانگ از قطعاتی که این از ثمی��ن
آهنگس��از برای ارکستر سمفونیک با غچهب��ا ن
رادیو و تلویزیون نروژ س��اخته نیز را به همراه قطعاتی از آهنگس��ازان
به عنوان اثری بس��یار زیبا یاد کرد .روسیه در تاالر وحدت اجرا کرد .این
این آثار ش��امل هفت قطعه اس��ت نخستین اجرای اثری از باغچه بان
که آقای افس��ری راد در مایه های در ایران پس از درگذش��ت اوست.
ش��ور ،اصفهان ،بیات ش��یراز ،سه منوچهر صهبایی در این اجرا برای
گاه ،مثنوی نوا و چهارگاه ساخته و نخستین بار به عنوان رهبر ارکستر
ارکسترسمفونیک رادیو و تلویزیون سمفونیک ،که تا مدت ها به دلیل
نروژ به اجرا در آورده است .شهردار نداشتن رهبر ثابت در بالتکلیفی به
نروژ با ذکر اینکه جاوید افسری راد به سر می برد ،کنسرتی اجرا کرد.
دلیل حضور در برنامه های از پیش همانطور که پیوند شماره های پیش
تعیین ش��ده اش در نروژ نیس��ت ،خواندید ،ثمین باغچه بان آهنگساز
جایزه و لوح تقدیر مربوط را به برادر ایرانی ک��ه قلبش  29اس��فند ماه
این هنرمند س��پرد.جاوید افسری  1386در آس��تانه  83امین نوروز
راد در حال حاض��ر به همراه گروه زندگی اش در محل س��کونتش در
ضربانگ در آمریکا و کانادا به س��ر اس��تانبول از کار ایس��تاد ،در سال
می برد و برنامه هائی در شهرهای  ۱۳۰۴در ش��هر تبریز به دنیا آمد.

‘بازداشت
شش رهبر
بهایی در
ایران’
گزارش ها حاکیس�ت که عده
ای از فع�االن بهای�ی در ایران
بازداشت شده اند.
همزمان بر اساس گزارش منتشره
از سوی “مرکز بین المللی جامعه
بهاییان” شمار دستگیر شدگان 6
نفر اس��ت که همگی پس از ورود
ماموران امنیتی ب��ه “منازل آنها
صبح روز چهارش��نبه ( 14مه) “
بازداشت شدند.
بازداشت شدگان اعضای یک گروه

پ��درش ،جبار باغچهب��ان ،که در
س��ال  ۱۳۰۱از ش��هر زادگاهش
ایروان ،به آذربایج��ان کوچ کرده
بود ،در ش��هر تبریز ،باغچه اطفال
تبریز  -یا کودکستان  -را تاسیس
کرد و با الهام از عنوان باغچه اطفال،
باغچه بان را به عنوان نام خانوادگی
خود انتخاب کرد .مدت س��کونت
خان��واده باغچه ب��ان در تبریز زیاد
نب��ود .در دوران نوزادی ثمین ،آنها
به ش��هر شیراز رفته و سپس راهی
تهران شدند.
ثمی��ن با بورس��ی ب��رای تحصیل
موسیقی به ترکیه رفت .در استانبول
بود که با همسرش آشنا شد .این دو
در بازگشت به ایران در مدرسه عالی
موسیقی مشغول به کار شدند .ثمین
کمپوزیسیون و کونترپوان تدریس
می کرد و اولین استاد آواز و پیانو در
مدرسه عالی موسیقی بود .در کنار
کار موسیقی ،ثمین باغچه بان آثاری
از ب��زرگان ادب ترکی��ه چون ناظم
حکمت را نیز به فارس��ی برگرداند
و او بود که عزیز نس��ین و طنزهای
تلخ��ش را ب��ه خوانن��دگان ایرانی
معرفی کرد .در دهه س��ی و چهل
خورش��یدی با الهام از موس��یقی و
آیین های محلی ایران آثار متعددی
از جمله بومی وار را س��اخت .او که
عش��ق به کودکان را از پدر آموخته
بود ،همچنین به خلق آثاری برای
کودکان پرداخت که یک داستان به
نام “نوروزها و بادبادک ها” در سال
 ۱۳۵۴از سوی شورای کتاب کودک
به عنوان کتاب برگزیده ش��ناخته
شد .در همین دوران همسر و همراه
همیشگی ثمین مامور تشکیل یک
گروه کر کودکان ش��د ک��ه از بچه
های پرورشگاهی شهرها و
روستاهایمختلفتشکیل
ش��د .پس از س��ه س��ال
تمرین و آم��وزش به این
کودکان ،این گروه کر اثر
“رنگین کمون” از ثمین
باغچه بان را اجرا نمود که
ثمین بی��ش از هر چیز با
آن شناخته می شود .این
اثر کم نظیر در موسیقی
ایران که با اشعار ساده اما
به یاد ماندنی ثمین همراه
اس��ت ،تنها یک بار و آنهم خارج از
ایران ضبط شد .پس از انقالب سال
 ،۱۳۵۷گرچ��ه این اث��ر در داخل
ایران تکثیر و توزیع شد و جایگاهی
رفیع در ذهن هزاران کودک ایرانی
و عالقمند موسیقی پیدا کرد ،ولی
نش��ان چندان��ی در زندگی خالق
عزلت گزیده اش باقی نگذاشت.
آخرین اجرای ارکس��تر سمفونیک
تهران با عنوان “ه�لال کاروان” از
 ۲۹بهمن تا  ۴اسفند سال گذشته با
رهبری سعید ذهنی اجرا شد.
------------------

فرانسه به
کایلی مینوگ
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 -١مهربونی
مهدی اسدی
		
 -٢یالله
بوسه های پیاده رو مهرداد
-٣
این دل ()Kandi
		
 -٤آرش
رضایا ،fm@2 ،طوفان
 -٥یکی یکدونه
شهریار
 -٦گندمک
رویای من
 -٧کامران
مهدی مقدم و نریمان
 -٨عزیزم
		 نباشم کامران و هومن
 -٩من اگه
پویا
		
 -١٠مادر

Kylie
Minogue
لقب شوالیه داد

کایلیمینوگ،ستارهدنیایموسیقی
پاپ لقب شوالیه را به پاس خدماتش
به موسیقی از دولت فرانسه دریافت
کرد .دولت فرانسه به کایلی مینوگ
ب��رای “کم��ک و هم��کاری به پر
محتوی کردن فرهنگ فرانسوی”
لقب شوالیه هنر و ادبیات را در تاریخ
 5ماه مه در پاریس اعطا نمود.
کر یس��تین
آلبان��ل ،وزیر
فرهن��گ و
ا ر تبا ط��ا ت
فرانس��ه ،در
مراس��م ویژه
اعط��ای لقب
ب��ه او حضور
داشت .کایلی
مین��و گ
پ��س از پایان
ای��ن برنامه،
کنس��رت ه��ای دور دنیای
خ��ود را آغ��از ک��رد .در ماه
ژانویه امسال ،کایلی مینوگ
عالی ترین جای��زه افتخاری
صنع��ت س��رگرمی آلم��ان
(دوربین طالیی) را نیز به خود
اختصاص داده است.
این خواننده  ۳۹ساله به دنبال
انتشار این خبر گفت:
“فرهن��گ فرانس��ه عمیقا مرا
تحت تاثیر خود قرار داده و من
همیشه احترام عمیقی برای هنر
و مردم فرانسه قائل هستم”.
باب دیل��ن ،مریل اس��تریپ و اوما
تورمن از هنرمندان پیشینی هستند
که این لقب را دریافت کرده اند.
ب��د نیس��ت بدانی��د از ای��ران نیز
هنرمندانیچونعباسکیارسیتمی
و ش��هرام ناظ��ری به ای��ن عنوان
افتخاری دست یافته اند.

کنسرت
بابک ریاحی پور
عضو گروه راک
اوهام در تهران
گ��روه بابک ریاحی پ��ور  ۱۹و ۲۰
اردیبهشتماهدرتاالرفارابیدانشگاه
هن��ر به روی صحنه م��ی رود .این
دومین کنسرت گروه جدید ریاحی

هفت نفری هس��تند که به گفته بدون اتهام تمامی اعضای رهبری مقامات ایران درباره این گزارشها
مرکز بی��ن المللی بهاییان به امور جامعه بهائیان ایران ،با خش��ونت مخابره نشده است.
جامعه بهاییان در ایران رسیدگی علیه بهائیان و محاکمه های غیر بهایی��ان در ایران اج��ازه فعالیت
رس��می ندارن��د و آنها از س��وی
می کنن��د و ب��ه “گروه ی��اران” قانونی آنها در ایران همراه شود”.
ای��ن کمپین تاکید م��ی کند که روحانیون ایران “مرتد” ش��ناخته
معروفند.
گفته شده است که نفر هفتم این “محاکمه اقلیته��ای مذهبی ،نه می شوند.
گروه پیشتر “در مشهد” بازداشت ثب��ات داخل��ی و ن��ه امنیت بین مرک��ز بهاییان در خب��ری که در
المللی ،هیجکدام را برای ایران به همین باره منتشر کرده می گوید:
شده است.
هنوز از وضعیت بازداشت شدگان ارمغان نخواهد آورد”.
“این دس��تگیرىها به طرز نگران
اطالعی در دست نیست اما “دایان هنوز اظهارات رس��می از س��وی كنندهاى یادآور دورۀ مشابهى در
س��الهاى دهه
عالی��ی” از اعض��ای
 ١٩٨٠است”.
مرک��ز بی��ن المللی
ب��ر اس��اس
جامع��ه بهاییان می
گزارش��ها در
گوی��د این اف��راد در
آن سالها عده
زندان اوین هستند.
ای زی��ادی
در همی��ن ح��ال
از رهب��ران
“کمپین بین المللی
بهای��ی در
حقوق بشر در ایران”
ایران بازداشت
در بیان��ه ای گفت��ه
ش��دند؛ گفته
است:
از چپ به راست
“ما نگران این هستیم ایس�تاده :فریبا کمال آب�ادی ،وحید تیزفه�م ،جمال الدین می ش��ود که
که این بازداشت{ها} خانجانی ،عفیف نعیمی ،مهوش ثابت نشسته :بهروز توکلی ،همه آنها کشته
سعیدرضایی

پ��و ر
اس��ت.

ز مستا ن
سال گذشته
این گ��روه
در س��الن
ا ختصا صی
کاخ نیاوران به روی صحنه رفت.
در این کنس��رت ف��رزاد قیصرپور
نوازن��ده درامز ،بهرنگ به��ادرزاده
نوازن��ده کیبورد و ه��م خوان ،صفا
درمان نوازنده گیتار الکتریک ،بابک
ریاحی پ��ور را همراهی می کنند.
ل های گذشته
تاالر فارابی که در سا 
یکی از معدود مکان های برگزاری
کنس��رت ه��ای راک ب��ود ،در دو
سال گذشته کمترین فعالیت را در
عرصه موسیقی داشت و مسئوالن
تاالر اعالم کردند که در این س��الن
کنسرت راک برگزار نخواهند کرد.
ولی کنسرت بابک ریاحی پور
در این س��الن می تواند نشانه
تغییر رویه تاالر فارابی باشد.
بابک ریاحی پور یکی از اعضای
اصلی گروه راک اوهام بود که به
اجرای موسیقی راک با استفاده
از اش��عار ایرانی م��یپرداخت.
اوهام یکی از نخستین
گروهه��ای ش��ناخته
ش��ده راک ایرانی بعد
از انقالب است که علی
رغم مخالف��ت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
ب��ا فعالی��ت و اجرای
کنسرت ،کارهای خود
را در سطح وسیع روی
اینترنت قرار داد و از این
طریق ب��ا مخاطبانش
ارتب��اط برق��رار ک��رد.
متاس��فانه ب��ه دالیلی
نامش��خص پس از جدا
شدن بابک ریاحی پور
از گروه اوهام فعالیتهای
این گروه به تدریج کم
شد.
باب��ک ریاحیپ��ور در
س��الهای گذش��ته با
خوانندگان پ��ر آوازه ای
از جمله محم��د نوری و همچنین
گروههای بس��یاری همکاری کرده
اس��ت که از آن جمل��ه میتوان به
گروه آوی��ژه ،زیبازی ،آتما و گروه
بهنا اشاره کرد.
--------------------دوس��تان عزیز ،برای شنیدن ترانه
های جدید میتوانید به تارنمای من
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مراجعهکنید.
ب��زودی ویدئو ه��ا و مصاحبه های
مختلف با هنرمن��دان ایرانی را نیز
اضافه خواهم کرد.
اگر پیشنهادی هم دارید ،حتما با من
تماس بگیرید .ممنون می شوم.

شده اند.
اگرچه بدنبال فش��ارهای ش��دید
اوایل انقالب اس�لامی در ایران بر
جامعه بهاییان کش��ور ،از ش��دت
فشارها کاسته ش��د ،اما بر اساس
گزارش��ها بدنب��ال روی کار آمدن
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور
ایران ،این فشارها از سر گرفته شده
است.
دی��ن بهای��ی در اوایل ق��رن 19
میالدی در شهر شیراز ایران ،پایه
گذاری شد.
بهاییان به پیامبرانی که در ادیان
ابراهیمی از آنها با عنوان پیامبران
الهی ن��ام برده می ش��ود ،اعتقاد
دارند و پیامبران ادیان دیگر جهانی
مانند بودا و کریشنا را نیز به عنوان
رهبران الهی قبول دارند.
بهاییان معتقدند که میرزا حسین
علی نوری که بعدها ،لقب بهاءالله را
پیدا کرد در همین سلسله پیامبران
قرار دارد( .بی بی سی)

طنـــــز
خرسندی

بر سر تربت ما آمده بی نیلبکش
دیدم آثار خماری همه بر پوز و پکاش
چرب از بودجهء نفت لب و لوچه او
لشگر بیضه بماالن به فرونت و به بکاش
گفتم این مفتخوران همره تو بسیارند
گفت من تازه کم آوردم و کردم الکش
گفت در بارهء شعرم سخنانی اما
حال ما خورد بهم از سخنان خنکش
دیدم این است همان قاتل ابنای وطن
که پس از اینهمه کشتن نگزیدست ککاش
خواستم تا ز لحد رقصکنان برخیزم
بزنم قاتل ابنای وطن را کتکاش
گفت در گوش سروشم که ولی تا به ابد
دست تو پاک نگردد چو زنی مشت و چکاش
گفتم این فاجعه را چاره چه کردی حافظ؟
گفت دادیم دوتا فحش و نمودیم دکاش

گدائی از گدا،
در ملک دارا !

این شب جمعه بیا رحمی به ما کن ای گدا
خیر امواتت به ما چیزی عطا کن ای گدا
ثروت کشور پس از آخوندها نزد شماست
پس به ما خمس و زکاتش را روا کن ای گدا
کارمندم من ،رئیسم رشوه گیرد مستقیم
من ندارم موقعیت ،اعتنا کن ای گدا
دانه دانه مرده هایت را بیامرزد خدا
سعی در آمرزش این مرده ها کن ای گدا
نور بر قبر عزیزانت ببارد یک به یک
پول برقش را به اینجانب ادا کن ای گدا
آبروداری ندارد راه غیر از خودکشی
چشم خود را جانب آمار واکن ای گدا
یا مرا از خجلت فرزند و زن بیرون بیار
یا برای من هم اعالم عزا کن ای گدا
همسرم بیکار شد چون مقنعه با خود نداشت
تف به این قانون و آن حجب و حیا کن ای گدا
این گرانی بشکند ما را رکورد اندر کمر
من گدا گشتم ،تو رحمت بر خدا کن ای گدا
این ستم بر کشور دارا و ملک کورش است
رحم بر دارای اجباراً گدا کن ای گدا
قیمت نان را ببین و نرخ گندم را بسنج
پرسش از وضع نخود با لوبیا کن ای گدا
با تصدق از دو جانب میشود رفع بال
هم ز من هم از خودت رفع بال کن ای گدا
آبرویم بشکه بشکه رفت زینجا تا هلند
تو حساب پورسانتش را جدا کن ای گدا
حق ما را لطفاً از این چرتکهاندازان بگیر
سهم خود بردار و باقی را رها کن ای گدا
آستان قدس را دارند باهم میخورند
رو از آنها خواهش شمش طال کن ای گدا
من که اهلش نیستم سرکار اگر داری تماس
صحبتش را با علی-موسیالرضا کن ای گدا
خان رفسنجان و سلطان جماران را ببین
شکوهشان را با شهید کربال کن ای گدا
راستی کی میروی در حلقه ی روحانیون؟
کم کمک فکر عروج و ارتقا کن ای گدا
یک مالفه دور سر ،یک مشت آیه روی لب
خویشتن را قاطی آل عبا کن ای گدا
بعد بنشین و برای طول عمر این رژیم
جانب واشینگتن و لندن دعا کن ای گدا

کارهایساختمانی

استخدام

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

-- 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) 363-9262

استخدام
Cafe Depot
aliwillpayzakimar01,15

(514) 298-1393
(514) 265-0973
ahmadmehdizadehPD120may01

9311570nader

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)





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

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

نوشیـن










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

514-685-8326
514-813-8326

استخدام

paid til nov1:60

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

قابل توجه خامن ها

514

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
Saeedrazzaghi@bellnet.cawillpayAkavan:mar15apr01

استخدام

به یک نفر آشپـــز

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

www.nationaldrivingschool.ca

فال قهوه و ورق

 با وقت قبلی-- توسط شادی

514-807-8747
restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
(514)

استخدام

678-6451
Nikpour:Pmai

دوست یابی

سوپراخــوان

آژانس آشنایی و دوست یابی

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

(514) 683-2936

514-485-4744
514-620-5551

-Match
making

www.matchmakeragent.com
farkhondehPmay/july

رفع مشکالت
روحیجسمی
رفع مشکالت

استخدام

کافه بیسترو مون پلزیر (اولد
مونتریال) به یک آشپز و یک
 آشنا به زبان،cashier نفر
فرانسه و انگلیسی نیازمند
.است

استخدام

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
(450) 226-5198

جویای همکاری
massie.bachmann@hotmail.com:P-apr01-15

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
(514) 961-2591
maryamUPmai01/15

جویای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
)آشپزی در منازل شما (مهری

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف) فروش دف
(514)
(514)

485-0739
993-0739


































































































 Tel.





College, University) 








tutoring 






(High-School,



















 Tel

 دالر3000 ی
درآم
!د داشته باشید


























College,
University)

































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.


Tel.
















































 
paid to end of July

paid to end of July





























 






























 



































































 
زاده
رحیم

































WWW.irmath.com
تدریس ریاضیات

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

استخدام

شهریاربخشی




































514-688-5789





























آموزشگاه رانندگی







، جسمی،روحی

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

moUpmai15





Pdjune08

متـرجم
مترجم رسمی دادگستری
514-578-5222
گشایشبخت
رضانوشادجمال
درمان بیماریهای ناشی از
دعوتنامه
،مدارک
کلیه
ترجمه


























 مهاجرت






 امور پناهندگی و،رسمی
انرژیهای بد و منفی



















استخدام
























 






















514-575-7080
_________________






 514-730-7462































کار
برای
ویتــرس
چند
به





















ناسیــونال

SalimiPd:july15









































Tel


































 

- Requirements:

514-933-0-933

(514) 984-8944



















در
خانه کارکنید
و ماه

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه



























































استخدام

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
-----  با بهترین قیمت----)* سرویس ترجمــه (شفاهی

























































BabaiP/akmai08

(514) 284-6607
free
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West
WestIsland
Island

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











 
هیپنوتیزم











آموزش









NDG
ناحیه
در
رستوران
در













رمسی
ترجمه
















































غواصی
حمید
استاد
توسط






:نیازمندیم





















NDG




PHOTOGRAPHY









در




:کالیفرنیا
تماس
تلفن








مدارک
و
اسناد
رسمی
ترجمه
514-583-9619
PROFESSIONAL
514-483-6990

















1625
Maisonneuve
W.
















(818)






708-7278






 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

davood

solimaniHarly:oct01,15willpay

کامپیوتر
آموزش





































































Pd:jun08

مترجم رمسی






































ghand426-4552UPmai01/15

 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




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
















 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال







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

VHS

DVD 



�
































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









Tel.: 514-745-0318





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





























Cell.: 514-246-8486




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

















Fax: 514-745-1136

سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille

1731 Oxford (X: Grenet)





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

















..........
































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


























































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
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شانس اول را به
آنان بدهید!

جای شما در این
صفحه است...

با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

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

& Astrologist

Spiritual Advisor
امتحان کنید!

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

ما رازدار
شما هستیم!

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

به یک خانم هم خانه 40 ،سال به
باال  ،فارسی زبان نیازمندیم.
§ § اتاق و غذا رایگان می باشد § §
برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن
زیر تماس بگیرد
(514) 836-8354
(514) 784-1846
sarafiUpakvawmai15ju01

PAYVAND

خدمات

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

House keeping
company R&F

514-996-9692

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

Mailing Address:



Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

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

www.paivand.ca

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

Vancouver:

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

NDG Community Council
Tél: 514-484-1471

(514) 409-6363
lauramai1UPakva

استخدام

به چند نفر پیتزامیکر
 با تجربه  -و رانندهبرای کـــار در ناحیه
 longueuilفورا
نیازمندیم .لطفا با شماره
زیر تماس بگیرید( :رضا)
(514) 836-9219
rezarostami:mai15jne01Upakva

4plex ForSale

farkhondehPmay/july

ازتنبلی چشم
رجن می برید؟
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 فروش وسائل خانه
MOVING SALE
 -به دلیل مهاجرت به ایران -

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

 -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
hakimDec01,15willpayakavn

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.

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

ایران :جنگ...
ادامه از صفحه :
انعط��اف الزم را به خ��رج دهند و از
فاجعه جنگ جلوگیری كنند.
ولی متأسفانه ش��واهد چنین نشان
نمیدهد .به تصدیق دوست و دشمن،
م��ا اكنون ب��ا یك��ی از مكتبیترین
(بخوانید ،خرافیترین) حكومتهای
جمهوری اسالمی از آغاز شكلگیری
آن سر و كار داریم.
زوج خامنهای-احمدین��ژاد ك��ه
اكنون س��كان حكومت را در دست
دارند (خامنهای در سیاس��ت كالن،
و احمدینژاد در سیاس��ت روزمره)
چنان در خرافات و دنیای خودساخته
خویش غرق شدهاند كه یا بحرانهای
جاری كش��ور و واقعی��ات داخلی و
خارج��ی را اصال نمیبینن��د و یا به
ص��ورت خودقانعكننده ب��ه توجیه
آنها میپردازن��د و آنها را در زمره
موفقیتهای خود بشمار میآورند.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی از
همان س��ال آغازین و اشغال سفارت
آمریكا همواره مخاطرهآمیز بوده ،ولی
هیچگاه رهبری جمهوری اسالمی تا
ای��ن حد خرافی و ام��ام زمانی عمل
نمیكرده اس��ت .و ای��ن بزرگترین
عاملی اس��ت كه ام��روز خطر حمله
نظامی غرب /اس��راییل به ایران را به
مرحله بسیار جدی رسانده است.
به عبارت دیگر ،در دوره  ۲۶ساله اولیه
جمهوری اسالمی ،همواره رگههایی
از عقالنی��ت در رهب��ری نظام دیده
میش��ده است و این عامل عقالنیت
توانسته بود در مقاطع خطرناك (پس
از اش��غال س��فارت آمریكا ،در اواخر
جنگ با عراق ،در بحران خلیج فارس
در س��الهای  )۷۶/۱۳۷۵رژیم را به
نوعی انعطاف وادارد تا از بحرانهای
موجود بگذرد.
اكن��ون كه جمه��وری اس�لامی با
ش��دیدترین بحرانه��ای داخل��ی و
خارجی خود روبرو است ،رهبری آن
به دست كسانی افتاده است كه بیشتر
در عال��م مالیخولیای��ی خود زندگی
میكنند تا جهان واقعی.
این فقط آقای احمدینژاد نیس��ت
كه از چاه جمكران الهام میخواهد،
در سازمان ملل در هالهای از نور قرار
میگیرد ،یا به فرمان امام زمان خود
را برای رهبری جهان آماده میكند.
مراد و ولینعم��ت او آقای خامنهای
نیز ع�لاوه بر تأیید رس��می و علنی
احمدینژاد خود نیز این روزها بیشتر
در این عوالم به سر میبرد.
از ق��ول یكی از نزدی��كان خامنهای
ی من نقل
همین چند سال پیش برا 
شد كه یك شب او اطرافیان خود را بر
میدارد و با س��رعت به قم میروند و
به خدمت آیت الله بهجت میرسند با
این تقاضا كه كمی از حاالت روحانی
خود در ارتب��اط با امام زمان برای ما
ی
بگویید .آقای بهجت هم پس از اندك 
تأمل این خواس��ت آقای خامنهای را
اجابت و نیاز او به س��یراب ش��دن از
فیض امام زمان را اش��باع میكند .و
بعد همان شب او و قافله همراهش به
تهران باز میگردند.













Audio Video Quebec est à la recherche
d’un vendeur(euse) avec expérience en
électronique.
- Temps plein ou partiel.




























































 - Doit être disponible soir
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 et fin de semaine.
- Doit parler farsi, français et anglais.




























 - Apparence soignée, ponctuel et amiable.
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مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟

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

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

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

استخدام

DOUBLE-PIZZA

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؟...

NITY

www.paivand.ca

PIZZA MAKER

نیازمنــدیها

PARTICIPATE
inCOMMU

جویای همخانه
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 Chateauguay
sylvie@audiovideoquebec.com

اكنون آقای خامنهای ادعاهای گزاف
احمدینژاد در باره امام زمان و ارتباط
نزدیك خ��ود با او را میش��نود و در
شرایطی كه موج انتقاد و اعتراض از
همه طرف ،از روحانیان قم گرفته تا
متحدان سیاسی او در حكومت ،بلند
ش��ده اس��ت آقای خامنهای نه فقط
او را توبی��خ و منع نك��رده و بلكه در
س��خنرانیهای اخیر خود از او رسما
حمایت كرده اس��ت .ای��ن حمایت
صری��ح سیاس��ی ،و حمایت ضمنی
عقیدتی و مذهبی ،خامنهای از مواضع
احمدینژاد معنایی جز اش��تراك در
عقاید امام زمانی بی��ن آن دو ندارد.
یعنی از آن حد اقل عقالنیتی كه در
دورههای گذشته جمهوری اسالمی
تا سه سال پیش دیده میشد اكنون
ی نمانده است.
آثار ناچیزی بیش باق 
البته برخی از حامالن آن عقالنیت،
از حسین موسوی گرفته تا هاشمی
و رفس��نجانی و خاتم��ی ،هن��وز در
حكومت یا حاشیه آن هستند و دست
كم یكی از آنان (رفسنجانی) بخشی از
اهرمهای قدرت را در دست دارد .ولی
س��ر نخ كار در دست زوج خامنهای-
احمدینژاد است و به سختی میتوان
تصور كرد كه رفسنجانی بتواند بدون
همراه كردن این دو در س��یر وقایع
كشور تأثیری بگذارد.
سرنوشت كشور اكنون در دست دو
نماینده ام��ام زمان اس��ت و این دو
نیز پاسخ بحرانها و مشكالت امروز
جامعه ما را بیش از هر جای دیگر در
چاه جمكران میجویند.
در واقع اگر خطر حمله نظامی كشور
م��ا را تهدید میكند ،این خطر فقط
از برنامه غنیس��ازی هستهای رژیم
ایران ناشی نمیشود .این خطر حتا
از ماجراجوییه��ای نظامی رژیم در
فلسطین و عراق و لبنان و افغانستان
بر نمیخیزد .این سیاس��تها البته
خطرناك است و در بحرانهای موجود
جهانی مش��كلآفرین .ول��ی اگر در
ی زمینی بر سر كار بود كه
ایران رژیم 
سیاستهای خود را بر اساس توازن
نیروه��ا و تاكتیكهای حسابش��ده
تنظیم میكرد میش��د به سرانجام
مسالمتآمیز كار خوشبین بود .ولی
با مدعی��ان ارتباط با ام��ام زمان كه
وعده ظهور نزدیك او را پیش از حمله
نظامی غرب میدهن��د چه میتوان
انتظار داش��ت؟ خطر جنگ و حمله
نظامی جدی است ،و این خطر بیش
از هر چی��ز از حضور زوج خامنهای-
احمدینژاد بر سكان كشتی سیاست
ی میشود.
كشور ما ناش 
با این زوج ،انتظ��ار كاربرد عقالنیت
در سیاستهای داخلی و خارجی را
نمیتوانداشت.اینواقعیتوحشتناك
نه فقط به سرعت دارد برای مردم ما
روشن میشود كه حتا جهان خارج
نیز به سرعت آن را در مییابد.
به عبارت دیگر ،غرب و اس��راییل به
س��رعت در مییابند ك��ه در صحنه
سیاست ایران با یك نظام عقالنی روبرو
نیس��تند  -و این امر بیش از هرچیز
دیگر آنان را در برخورد نظامی با ایران
مصممترمیكند.

امورساختمانیسیروس

Construction

Cyrus Inc.
____________
General Contractor

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

- Insurance Claims

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

(514) 651-8826

نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده
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زخم شمشیر غمت را به شكیبایی و عقل
چند مرهم بنهادیم و اثر مینرود

توضیح:

علیاصغرمحمدی

سرباز گمنام امام زمان (مونتریال)

بیمه عمر پس از مرگ!
جیمی و از این کارها!!
استغفراله!

همانط��ور که آگاهید ط��ی دو هفته
پی��ش ،موضوع کالهب��رداری «بیمه
فروش معروف» ش��هر نقل بس��یاری
 ...چ��و انداخته اند« ،جیمی»  30میلیون
مجالس شهر بوده و هست.
دالر پول مردم س��اده دل شهر را هاپولی
کوچکی
بخش
آنچه در زیر میخوانید
کرده و رفته ایران ...فردا باید در یک واجب
از پیام های خوانندگان اس��ت که به جا بخوابید! جواب خدا را چه خواهید داد.
جیمی رفته مرخصی و دیدار
دفتر پیوند رسیده .بخش عمده
اهل فامیل و به زودی با دست
نظرها و پیام های دریافتی ،غالبا به
تشت
پ��ر ب��از خواهند گش��ت و به
دلیل زبان شدیدا خشن ،به دلیل رسوایت شایعات خاتمه خواهد داد.
جیم��ی و از ای��ن کاره��ا!!
ناهمخوان��ی با شناس��نامه پیوند از بام
استغفراله!
بازتاب نمی یابد.
یادم می آید جمشید چندین
فرو
در این ش��ماره نی��ز از آوردن نام
بار سال پیش به این بنده زنگ
میزد.
فرد «کالهبردار» به دلیل آن که افتاده
چرا بیمه عمر نمی خری؟!
هنوز پرونده حقوقی ش��اکیان از
است...
من هم ه��ر بار ش��انه خالی
دادگاه نگذشته است ،خود داری
میکردم ،تا اینکه س��ال پیش
حی��ن کار ،خیل��ی زنگ زد و
می کنیم.
گفت:
بهروزی
و
آرامش
آرزوی
با
هر چه زودتر می خواهم ترا ببینم.
-------------گفتم انشاالله خیر باشد.
الو ،رحیمی این شعر زبان حال ماست:

به دنیایی که مردانش
عصای کور می دزدند
من از خوشباوری آجنا،
امانت جستجو کردم

ارادمتند ،سید

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

الو پیوند ،من ش�رط می بندم
در جامع�ه ایران�ی اگ�ر ی�ک
نظرس�نجی انج�ام ش�ود ،دو
جمل�ه ای که بی�ش از همه در
شهر گفته شده ،اینهاست:
 )1سالم ،راستــی فالنی،
«بیمه فروش معــروف»
تــــو را هم گزیده؟!
 )2من که بهت گفته بودم
ایــن چه حرامزاده ایه!!
-------------

.... He committed white
color crime, against blue
color people...This is very
dangerous! ALI

----------

«ج.م.ش.ی.د:».

الو ،خواستم توجه تان را به این تصادف
جالب جلب کنم:

جمشید:

جمعیت مالس�وخته گان شیادی
های یک دیو(ث)!
اول حروف را سر هم کنید .به عرضم
میرس��ید .بابت کلمه آخر ،انتخاب با
شماست!
(از اعضای تراز اول جمعیت)
-------------

گفت بیا «آفیس» کارت دارم.
پی��ش خود گفت��م ،بروم و ببین��م امروز
جیمی چه خوابی برایم دیده.
با بسم الله و س�لام و صلوات وارد آفیس
شدم .جیمی پشت میز ریاست نشسته و با
تلفن صحبت میکرد.
گفت لطفا بنشین بعد از تلفن گفت :مرد
مومن چرا پ��ول یک فنجان چای ،یعنی
روزی یک دالر که ماهی  30دالر میش��ه
میدهی تا صاحب یک میلیون دالر شوی!
گفتم :جیمی دست بردار! کی میتواند عمر
انسان را بیمه کند.
گفت همه مردم ش��هر بیمه عمر خریده
اند ،حتی ش��یخ حسن نصرالله هم بیمه
خریده.
گفتم جیمی جان اگ��ر بیمه عمر بعد از
مرگ را می فروش��ی ،من م��ی خرم! به
خدای احد و واحد سوگند تو هم خودت
را داری فریب میدهی و هم دیگران را.
گفت این حرفها چیه میزنی!
گفتم باور نداری کمی صبر کن وقتی که
از دنیا رخت بر بستی خواهی فهمید.
و از او خداحافظی کردم.
ت��ا امروز .امروز ک��ه می بینم عده ای هم
وطن س��اده دل که جیم��ی و امثال او را
امید خود و خانواده خود قرار میدهند ،با
چه ناامیدی و نابرابری روبرو میشوند ،که
بسا جای تاس��ف و تاثر میباشد در میان
جامعه ایرانی.
مردم بدانید هر کس نزد پروردگار سرمایه
گذاری کند ،س��رمایه او یقینا چند برابر
خواهد شد و هرگز امید او ناامید نخواهد
شد.
(مرگ بر س��رمایه داری و س��رمایه داران
ظلم)
سیس��تم حاکم زمین به مردم راه فریب،
دزدی ،جنایت ،خیانت را می آموزد .اکثر
دولت ها پیر و شیطان میباشند هر کس
پیر و شیطان ش��ود در آخر شیطان او را
ناامید می نماید .امید است هر چه زودتر
هر کس به حق خود برسد.
زندگی پرتو شمعی ست که در بزم وجود
به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است
در ضم��ن با وجود اینک��ه دو هفته از روز
کارگر میگ��ذرد روز کارگ��ر را بر تمامی
کارگ��ران مومن و زحمتکش تبریک می
گویم.
برابری و برادری حکومت کارگری یعنی
حکومت عدل علی (ع)

با خدا باشید ،شاد باشید.
-------------

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

«آفتابه دزد
حقیر!»

بعضی ه��ا میگویند «بیم��ه فروش
معروف» ب��ه دنبال کالهبرداری های
بسیار بزرگتر بود که در میانه راه گند
کارش درآم��د ...اما او بی اس��تعداد،
احمق ب��ود .باور کنید او آفتابه دزدی
بیش نب��ود .هنر او تنها ضربه زدن به
ضعفا بود.
موفقیت او فقط حاصل ساده دلی
قربانیان اوست و بس.

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

مرضیه

هیچوقت او را منی بخشم!

 ....من هم شاهدم ،مثال آن هموطن
خشمگین در شماره قبل پیوند« :بیمه
فروش معروف» در ع��زای ما با ادای
دروغی گریس��ت و در شادی های ما
به دروغ رقصید ،خود را دوست و یار و
یاور ما جا زد ...اگر دزدی او را ببخشم،
فریب و تجاوز عاطفی او را نمی توانم
ببخشم .او حتی آنقدر شجاعت اخالقی
نداشت ،فرارش خود را به نزدیک ترین
به اصطالح یارانش اطالع دهد.
او ت��ا لحظه آخر با ما ،با همه ما بازی
ک��رد و بعد همه را یکدفعه رها کرد و
فرار کرد .یک هموطن عصبانی
-------------------

چرا قدیمی ها
سکوت کردند؟

الو ...راس��تی مگر می شود یک آدمی
طی س��ال ه��ای طوالنی در س��طح
جوامع ایرانی حداقل  4شهر مونتریال،
کبک ،اتاوا و تورونتو توانس��ته باشد با
برنامه ریزی اینهمه پ��ول مردم را به
جیب بزند ،کالهبرداری کند و بزرگان
قوم ما ،پیشکس��وتان ما ،او را «فالو»
(دنبال) کنند ،ببینند و اینطور سکوت
کنند ،مگر می شود.
ما ت��ازه گ��ی فهمیدیم آق��ای بیمه
فروش س��ال ها قبل به دلیل «فراد»
(کالهبرداری) از یک کمپانی معروف
اخراج شد ،بطوری که حتی به او اجازه
ندادند به دفترش برگردد تا وسائلش
را بردارد ،چگون��ه او را دوباره در یک
کمپانی مالی دیگر ( Hireاس��تخدام)
کردید؟ موسس��ه مالی مگر حساب و
کتاب ندارد؟ راستی این مملکت قانون
ندارد؟
اگ��ر ش��ما را اینجا بخاط��ر «درانک
درایوینگ» (رانندگی در حال مستی)
بگیرند،الیسنس(گواهینامهرانندگی)
ت��ان را می گیرند ،دیگ��ر حق ندارید
رانندگی کنید ،حتی زندانی می شوید.
اما در مس��ائل حساس مالی که شما
می توانید «فراد» کنید ،چند بار اعالم
ورشکستگی کنید ،با پول و سرمایه و
زندگی مردم بازی کنید و بعد «بیزنس

Allo

از یوژوآل» (در
شرایط عادی)
ب��ه کارتان ادامه
بدهید...
این مثل آن اس��ت که فردی به جرم
( Child Abuseآزار جنسی کودکان)
محکوم بشود ،بعد او را بیاورند و بعنوان
معلم بچه های دبس��تانی اس��تخدام
کنند!
اما مهم تراز همه چ��را جامعه ی ما،
بخصوص قدیمی ها سکوت کردند و
گذش��ته ی این فرد را افشا نکردند و
کاری نکردند.
راستی ریشه این س��کوت در کجای
فرهنگ ماست؟ فریبرز معینی
---------------------

درمهاجرتهرچهمیکشیم
ازدستخــودیاست

الو ،آقای رحیمیان عزیز
من سالهاست در این شهر با ایرانی ها
و غیرایرانی ها کار کرده ام .من آدم بی
ادبی نیستم .خیلی عذر می خواهم با
این زبان حرف میزنم.
ام��ا چرا ه��ر ک...ری م��ی خوریم از
هموطنان است؟
م��ی دانید آمار گرفته اند در سراس��ر
آمریکای ش��مالی ،جوام��ع قومی در
مجموع بسیار بیشتر سر همدیگر کاله
می گذارند.
 ...راه ح��ل آن اس��ت ت��ا جای��ی که
ممکن است از قوانین جامعه میزبان
آگاهی داشته باشیم و همیشه خود را
«پروتکت» (محافظت) کنیم.
محمد ،هموطن سرخورده شما
-----------------

زخم زبان مبــاند
برای بعد!

الوآقا ،لطفا به خوانندگان تذکربدهید،
ای��ن روزها در حاش��یه دزدی بزرگ،
موضوع��ی مرا رنج م��ی دهد .بعضی
ایرانیان ،به جای آن که دزد را شماتت
کنند ،مالباخته ها را سرزنش می کنند.
این درس��ت که قربانی هم مس��وول
اس��ت اما مثل این است دزدی خانه
ای را غارت ک��رده ،ما دزد را فراموش
کنیم و صاحبخانه را س��رزنش کنیم
چ��را در خانه اش را س��ه قفله نکرده
است .االن زمان سرزنش قربانیان این
دزدی نیس��ت .مردم خودشان زخم
خ��ورده اند .االن نیاز به «س��اپورت»
(پشتیبانی) دارند .برای سرکوفت زدن
وقت هست.
فرشته (ان.دی.جی).
------------

خیلی ها هم از ِ
قـبل
او پول ساختند!

 الو ،هرچه می خواهید از کالهبرداری«بیم��ه فروش مع��روف» بگویید ،اما

30 PAYVAND: Vol. 14  No.840  MayTo
15, 2008
wn

...talk of the

یادتان نرود ،آدم هایی هم بوده اند ،که
از این بابا طی این مدت پول ساخته
اند ،حاال قانونی و یا غیرقانونی ،یعنی
موضوع طرف دیگری هم دارد .او مثل
دونالد ترامپ است .زمین خورده ،اما
دوباره برمی خیزد .من مطئنم.

پروین(مونتریال)

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

نوعیورشکستگی
دوستانه!

 الو ،موض��وع کالهب��رداری «بیمهفروش معروف» مرا به یاد ورشکستگی
به ش��یوه ی بعض��ی هموطنان می
ان��دازد ،که ب��ا برنامه ری��زی قبلی و
حسابشده از دوستان و حتی وابستگان
ش��ان (نه بانک و موسسات مالی) هر
چه میتوانند پول قرض می گیرند ،بعد
اعالم ورشکستگی می کنند و بعد می
زنند به چاک ،این رسم نهایت نامردی
است...
--------------------

آقا همه دزد نیستند!

  ...در جامعه ایرانیان مونتریال ،این روزهاآنچنان بحث دزدی ب��زرگ آقای «بیمه
فروش معروف» باال گرفته است ،که این
ش��بهه پیش آمده که تمام هموطنان ما
متقلبهستند.
اینطور نیست .من خودم سال هاست در
این ش��هر زندگی می کنم ،ب��ی اغراق با
صدها ایرانی بیزنس کرده ام.
نمیگویمهیچوقتهیچمشکلینداشتهام،
اما نه تنها در مجموع تقلب و دزدی ندیده
ام ،بلکه با بسیاری آدم های زیادی honest
(شرافتمند) آشنا شده ام!
سال قبل برای دوستی مشکلی پیش آمد
از م��ن پولی (از حس��اب اعتباریم) قرض
گرفت .قرار گذاش��ت پول��م را چند ماهه
بدهد .او پول را نه تنها زودتر از موعد داد،
بلکه پولم طوری پس داد که پول حیف و
میل نشود....
(فکر میکردم یک��ی مثل این هموطن با
اینهمه حساسیت وعشق به همنوع و یکی
مثل «بیمه فروش معروف» که با بولدزر
اینطور بیرحمانه زندگی آدم ها را ش��خم
زد و رفت!)
ماه پیش به دیدار دوستی ایرانی رفتم که
بیزنس اش را بخاطر ورشکستگی تعطیل
می ک��رد .وقتی وارد می ش��دم روی در
ورودی اعالن��ی را دیدم که مدت ها فکرم
را بخود مش��غول کرد :به زبان انگلیسی و
فرانسوی نوشته بود که مغازه بزودی بسته
می شود و از مشتری ها خواسته شده بود
مراجعه کنند و پول (اعتبار) را خود پس
بگیرند!
دوست دیگری تعریف می کرد همین هفته
از طریق یک ارزی ایرانی در مونتریال برای
خواهرم پول می فرستادم .پول را تحویل
دادم .ساعتی بعد موبایلم در اتومبیل زنگ
زد که هزار دالر زیادی پول گذاشته ام و از
من خواست برگردم و پول را پس بگیرم.
می بینی��د ،ایرانی های ش��رافتمند کم
نیس��تند .شما هم حتما بس��یاری را می
شناسید.

غفاری(مونتریال)

& for Sale
Rent

- Pizza place
& Restaurant
+Shoes-maker
+Gift-shop
Call today info

مشاور کارآزموده شما
در امور مستغالت در
سراسر مونتریال

فیروزهمتیان

Cell: 514-827-6364

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

ریشه ترور شخصیت
امیر در کبک:

هفته پیش ،عک��س دکتر امیرخدیر
را در نش��ریات کبک��ی در ص��ف اول
تظاهرات ضد اسرائیل و دفاع از حقوق
فلس��طینی ها دیدم .حاال می فهمیم
ت��رور ش��خصیت او در روزنامه های
دست دوم شهر ریشه در کجا دارد!
هموطن شما ،جاوید
---------------

نامه رسیده از ایران

وطن یعنی...

وطن یعنی صف نون ،صف شیر
وطن یعنی همش درگیر ،درگیر
وطن یعنی همین بنزین همین نفت
همین نفتی که توی ُسفره ها رفت
وطنی یعنی تمام سهم ملت
یه تیکه نون و باقی هم خجالت
وطنی یعنی که اصالحات چینی
وطن یعنی که روز خوش نبینی
وطن یعنی همین آئینه دق
وطن یعنی خالیق هرچه الیق
وطن یعنی تحمل ،تاب ،طاقت
وطن یعنی حماقت در حماقت
-----------------

حالگیر رمسی پیوند

ب��ا درود ف��راوان ،از جوین��ده ث��واب ،بر
حضرت س��ردبیر در این صبح شنبه پس
از «زایمان»!
عرض شود ،که غرض عرض ارادت است
و بس ...درش��ماره پیش ،در ش��عر هادی
خرس��ندی (ختنه نورمن ویز ُدم) ،هنگام
بری��دن «د» ب��ود افت��اده ،در آخر هر دو
مصرع؛درمقالهجنابعلیدوستی،مملکت
جدیدی خلق ش��ده به نام «انگستان!!»
(انگلستان)؛ همینطور در آگهی ایشان ،در
کلمه هموطنان ،حرف «ط» سکته ملیح
کرده ودر حال س��قوط است!! همچنین
عدد « »1در خبر صفحه ( 25افزایش سود
شرکت )...زیادی است ...باقی حالگیری ها
بماند برای شنبه آینده!!

قربانت گارگامل (کبک سیتی)

اینهـــــم
حسن ختام...
ُ

 ...الو ،حیف که پیش بینی آن
ُدردانه عسل درست از آب درنیامد!
ما خیلی دمق شدیم ،به جان شما!

یک هاکی اللهی دبش

Open
House

MONTREAL
WEST

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

BUSINESS:SALE

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

VERDUN

6PLEX
REVENUE 38000$
ASKING PRICE
405,000$

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

ST LAMBERT

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

VERDUN

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

Sun.
2-4pm
May 18
Brossard

2705 Rue Ottawa
Single Family
Price $365,000

CDN/NDG

Revenue Property
2010 Av. Patricia
Property Type

Price $649,900

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

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

Cell.: (514) 815-6344

Lachine

Downtown Rental

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

Agent Immobilier Affilié
mnasr@sutton.com

38 Place du Commerce # 280

gramazanpour@sutton.com

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

Masoud Nasr

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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Email: Paivand@videotron.ca

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671




















































































درخدمت هموطنان گرامی
* پذیرش متام بیمه ها






































Cell: (514) 969-2492












































HOME of ELECTRONICS

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












NDG

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

206-12774 BOUL GOUIN O
Dr. Massi Dolatshahi, PIERREFONDS QC H8Z 1W5
DMD, MSD, DIP. ORAL RAD
Tel.: (514) 684-0135 Office
Tel. (514) 684-8460 Med. centre
DENTWEST
Tel. (514) 465-1886 Emergency
CENTRE MEDICAL
PIERREFONDS

AUDIO VIDEO QUEBEC
46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086
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جراح و دندانپزشک و متخصص
از دانشگاه ملی تهران






























































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





























































































































کلینیکدندانپزشکی
دکتر معصومه دولتشاهی
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Khaksar
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www.paivand.ca

5655 Sherbrooke W.
NDG,

since
1993
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Get 1
Free

6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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Buy 2  





750 gr.

WEST
Island
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15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

